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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 المعا�سر
اأ.عبد الخالق يعقوبي

اأ.محمد حه مه �سالح توفيق
بالتعاون مع وزارة اأ.يو�سف لطيف

الثقافة في الإقليم

3:00
اأدب الأقليات

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

اأ. اأكد مراد
اأ.�سيار ح�سين 

�سيخو

4:00
الكتابة عن الوطن، المنفى، الأنا 

والآخر
كارو�ش طه / األمانيا

�سلمى كوجك / فرن�سا
بالتعاون مع معهد اأ. جوليا  زميرمان

غوته

5:00
المراأة ودورها في ت�سكيل الوعي 

الثقافي والأخالقي
د. لهاي عبد الح�سين

اأ.بخ�سان زنكنة
اأ. خانزاد �سعدي

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 الثامن : الربعاء  15 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سةالح�سورالفعالية

بالتعاون مع وزارة د. محمد طه ح�سينالتحليل النف�سي والتعمق في الذات12:00
الثقافة في القليم

د. لهاي عبدالح�سينحفل توقيع كتاب علم الجتماع1:00

 اأ.م.د.كامران يون�ش محمد اأمينالروؤية الم�ستقبلية لجامعة �سالح الدين-اأربيل2:00
اأ.د.م�سطفى �سابر العطار

م.م.�سوان محمد 
عبدالرحيم

بالتعاون مع جامعة 
�سالح الدين

الكتابة في مواقع التوا�سل الجتماعي3:00
بين »ال�ستم والت�سهير«

اأ.عماد الخفاجي
اأ.زين اأنور )رودي �سير(

اأ.�ساهي حمو
ا.معد فيا�ش

الكاتب العربي في قب�سة دور الن�سر الوهمية4:00
اأ.علي بدر

اأ.محمد هادي
اأ.ح�سين ر�سيد

الأحزاب الحاكمة هل تحمل هوية الحزب الحقيقية6:00
غالب ال�سابندر

د. عبد ال�سالم برواري
د. جا�سم الحلفي

عماد الخفاجي

جل�سة عن الت�سكيل7:00
جدلية الفن والت�سكيل الرقمي

د. فاخر محمد
د. روؤوف العطار

اأ. معد فيا�ش

برعاية �سيادة الرئي�ش م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�ش 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

معر�س اأربيل للكتاب في يومه ال�ساد�س: م�ساحات 
للكتب واأخرى للنقا�سات واللقاءات بين الأ�سدقاء

 اأربيل / المدى

ف���رادا وجمامي���ع كب���رة، يتقاط���ر ال���زوار على معر����ض اأربيل 
الدويل للكتاب، دون انقطاع طيلة اأوقات ن�شاطه.

وال ي�شاه���د املراق���ب للمعر����ض اكتظ���اظ اجلمه���ور يف ممرات 
املعر�ض بني دور الن�شر وح�شب، امنا حتى م�شاحات اال�شرتاحة 

مزدحمة، وحتولت اإىل ملتقى بني االأ�شدقاء واملعارف.
ويف يوم���ه ال�شاد����ض، جرت فعالي���ات متنوعة داخ���ل املعر�ض، 
ابت���داأت بحفل توقي���ع »كتاب االربع���اء« من ا�ش���دار دار املدى، 

حتدث عنه موؤلفه ر�شيد اخليون.
كم���ا عقدت ن���دوة بعن���وان »االآثار هوي���ة االأمة، احلف���اظ عليها 

واجب وطني على اجلميع« بالتعاون مع جامعة �شالح الدين.
الن�شو����ض  يف  ال�شاخ���رة  »الكتاب���ة  بعن���وان:  ن���دوة  كذل���ك 
االأدبي���ة الكوردية القدمي���ة«، بالتع���اون وزارة الثقافة يف اإقليم 

كورد�شتان.
ويف ن���دوة حملت عنوان »هل اختفت مهمة الدين يف العامل..؟« 
حتدث غالب ال�شابندر ور�شي���د اخليون وعلي ح�شني وناق�شوا 

اجلمهور حول اأ�شئلة تتعلق باملو�شوع.
»دور املثق���ف بني تن���وع املنجز وتعدد ال�شي���اق واالأدوار« ندوة 
اأخرى عقدت �شارك فيها نوفل اأبو رغيف الذي حاوره علي بدر.
ويف خت���ام املنهاج عقدت ندوة بعن���وان: »التنوير يف مواجهة 
االأ�شول الظالمية«، �شارك فيها �شيف املعر�ض الكاتب ال�شوري 

د.ها�شم �شالح.

 اربيل / المدى

في �سل�سلة حوارات مع ال�سركاء والرعاة لمعر�ش 
اربيل الدولي للكتاب، التقت )المدى( مع 

مدير الم�ساريع في معهد غوته اللماني معتز 
عبدالرحمن للحديث حول م�ساركة المعهد في 

المعر�ش.

وق���ال عبدالرحمن، ان معهد غوت���ه هو مركز ثقايف 
امل���اين لدي���ه ف���روع يف اكرث م���ن ١٠٠ دول���ة حول 
الع���امل ومنها العراق، وا�ش���اف ان هدف هذا املعهد 

ه���و تن�شيط التبادل الثقايف بني املانيا ودول العامل 
اجمع.

واأ�ش���اف: ان املعه���د يف الع���راق يعم���ل عل���ى دع���م 
املثقفني والكتاب العراقيني ودعم امل�شاريع الثقافية 
ومعار����ض الكت���ب ه���ي واحدة م���ن ه���ذه امل�شاريع 

�شواء يف بغداد او اأربيل.
واو�شح ان معهد غوت���ه يف العراق لديه فرعان يف 
اربيل وبغداد ولكن م�شاريعه منت�شرة على م�شتوى 
جميع املحافظات العراقية، واكد ان موؤ�ش�شة املدى 
ه���ي �شري���ك اأ�شا�شي ملعه���د غوته من���ذ �شنوات وان 

املعهد يحاول تطوير هذه ال�شراكة اكرث فاأكرث.
وا�ش���اف معتز ان املعهد يقيم كل اأ�شبوعني جل�شات 
ثقافي���ة يف �ش���ارع املتنبي يح���اور فيها كت���اب املان 
وعراقي���ني به���دف تب���ادل واحت���كاك الثقاف���ات بني 

العراق واملانيا.
وب���ني ان املعهد كانت له �شراك���ة اي�شا مع املدى يف 
معر�ض العراق الدويل للكتاب الذي اقيم قبل اأ�شهر 

قليلة.
ويف �ش���وؤاٍل ل���ه ع���ن اأهمي���ة اإقامة معار����ض الكتب 
اك���د ان���ه مهما واجه���ت دور الن�شر م���ن حتديات اال 

ان الكت���اب الورق���ي تبق���ى ل���ه مكانت���ه الن لي�ض كل 
�شيء متوفر لدى املكتب���ات االإلكرتونية وان الكتب 

املطبوعة لها م�شادرها اخلا�شة واملوثقة.
ان  للق���ارئ  يتي���ح  الكت���اب  معر����ض  ان  وتاب���ع: 
ي�شتك�ش���ف كتب���ا وم�ش���ادر جديدة ق���د مل يطرق لها 
من قب���ل، واكد يف الوقت ذاته ان ا�شعار بيع الكتب 
يف داخ���ل العراق ارخ�ض بكث���ر مقارنة مع الدول 

االأخرى �شواء يف ال�شرق االأو�شط او اأوروبا.
ويف حديث���ه ع���ن معر����ض اربي���ل للكت���اب اك���د ان 
موؤ�ش�ش���ة امل���دى حمرتف���ة يف التنظي���م وان ي���وم 
بع���د يوم ت���زداد تثقته���م يف ال�شراكة )امل���دى( وان 
املعر����ض �شه���د اإقباال كب���را وان هذا الع���دد الكبر 
من احلا�شري���ن هو ر�شالة للذين يقولون ان اجليل 

احلايل ال يقراأ وغر مثقف.
ويف خت���ام حديثه اك���د ان معار����ض الكتب هي يف 
املق���ام االأول ح���دث فن���ي او ثق���ايف كب���ر وتعط���ي 
�ش���ورة ح�شارية ع���ن املجتمعات الت���ي ت�شت�شيف 
ه���ذا الن�شاط وتعرب ع���ن هوية البل���د، وان معر�ض 
اربي���ل للكتاب احلايل ال يق���ل اأهمية عن اأي معر�ض 

دويل للكتاب يقام يف الدول االوروبية.

اأوروب��ا معار���س  ي�ساه��ي  للكت��اب  الدول��ي  اأربي��ل  معر���س  غوت��ه:  معه��د 
ن�سعى لتعزيز �سراكتنا مع )المدى(
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         اأربيل / المدى

اأقيمت يف معر�ض اأربيل الدويل للكتاب 
ندوة حتت عن���وان »الت���داول الفل�شفي 
يف احلي���اة اليومي���ة« مب�شاركة الكاتب 
وال�شحفي عل���ي ح�ش���ني والدكتور طه 
جزاع تطرق فيه احلديث لدور الفل�شفة 

يف حياة االن�شان اليومية.
واأ�ش���ار الكات���ب وال�شحفي علي ح�شني 
يف حديث���ه اىل ان الفل�شفة هي جزء من 
احلي���اة اليومية على الرغ���م من اعتقاد 
الكثرين بانه امر معقد ومبهم مو�شحا 
ان الفيل�ش���وف اليون���اين �شق���راط كان 
يلق���ي كلمات���ه يف االأ�شواق ب���ني النا�ض 

العاديني.
»الفل�شف���ة  ان  بالق���ول  ح�ش���ني  واردف 
لالإن�ش���ان  اليومي���ة  باحلي���اة  متعل���ق 
لك���ن م���ع م���رور الزم���ن وتط���ور العلم 
اأ�شبحت هناك اخت�شا�شات معينة لكن 
يف االأع���وام االأخ���رة ع���ادت احلقيقي 
عل���ى  االإن�ش���اين  املج���ال  يف  والعم���ل 
�شبيل املثال اأ�شبحت الفل�شفة ت�شتخدم 
يف عل���م النف����ض ويف جم���ال االقت�شاد 

والتنمية«.

من جهت���ه اأ�شار الدكت���ور طه جزاع اىل 
الع�ش���ور  كل  يف  اتهم���ت  الفل�شف���ة  ان 
بالتغريد خارج املجتمع وقال »الفل�شفة 
لي�ش���ت بعيدة عن املجتمع بل انها نابعة 
م���ن �شميم احلياة رمبا تك���ون الفل�شفة 
ن�ش���اط ذهن���ي جم���رد مهت���م مبوا�شيع 
ال�شور العقلية املج���ردة لكنها مل تكون 
بعيدة عن االن�شان واملجتمع واالقت�شاد 

وال�شيا�شة واالأخالق والرتبية«.
ولف���ت ج���زاع اىل ان معظ���م الفال�شف���ة 
تعر�ش���وا لل�شخري���ة م���ن قب���ل املجتمع 
على الرغم من كونهم جزءا من املجتمع 
للنق���د،  تعر�ش���وا  منه���م  البع����ض  وان 
واأ�ش���اف »هن���اك مالحظة ع���ن الفل�شفة 
بانها تطرح اأ�شئلة ال جواب لها هذا امر 
مهم لتطوير التفكر االإن�شاين لي�ض من 
ال�ش���رط ان تطرح اأ�شئل���ة لها اأجوبة بل 
م���ن املمك���ن ان نط���رح اأ�شئل���ة ال جواب 
لها وهذه هي ده�ش���ة االن�شان الفل�شفة. 
الفل�شف���ة هو اخليال املج���رد الذي ياأخذ 
االن�ش���ان ملديات بعي���دة ليط���رح اأ�شئلة 
يجد لبع�شها االأجوبة وال يجد لبع�شها 

االخر«.
وب�ش���اأن �ش���وؤال عن كيفية ان�ش���اء ثقافة 

فل�شلفية ملواجهة خيبات االمل ذكر علي 
ح�شني ان الفيل�شوف االأمركي ال�شهر 
ج���ون ديوي ذكر ب���ان الفل�شفة قد ماتت 
على خلفية انت�شار الدميقراطية والعلم 

لك���ن جاء ال���رد من قب���ل اح���د الفال�شفة 
الذي اكد بان الفل�شفة ال متوت.

واردف قائ���ال »الفل�شف���ة اأ�شحت عالجا 
ثق���ة  الإع���ادة  ت�شتخ���دم  وه���ي  نف�شي���ا 

االن�ش���ان باملجتم���ع عل���ى �شبي���ل املثال 
الفيل�شوف الكبر كانط اثر ب�شكل كبر 
عل���ى حياة الب�شرية فه���و اول من و�شع 
قان���ون لتاأ�شي�ض منظم���ة االأمم املتحدة 

وقانون م�شروع ال�شالم وقانون معرفة 
الل���ه من خالل العقل. ل���ذا نرى بانه من 

امل�شتحيل ان تنتهي الفل�شفة«.
وعن �ش����وؤال عن معن����ى الفل�شفة قال طه 
ج����زاع ان الفل�شف����ة تتك����ون م����ن ق�شمني 
نظري����ة وعملي����ة. النظري����ة تبح����ث يف 
الوج����ود وا�شل����ه واأي�شا م����ن املمكن ان 
تبح����ث يف االن�ش����ان ونقل ال�ش����وؤال من 
خ����ارج االن�ش����ان اىل داخل����ه كم����ا فع����ل 
�شق����راط عندم����ا قال اع����رف نف�شك اأوال. 
بالن�شب����ة للجان����ب العملي م����ن الفل�شفة 
م����ن  االأوىل  باملباح����ث  مرتبط����ة  فه����ي 
مبح����ث  املث����ال  �شبي����ل  عل����ى  الفل�شف����ة. 
الوج����ود االنطولوج����ي مبح����ث املعرفة 
ومبح����ث امليتزفيقي����ا. عملي����ا ا�شتطي����ع 
الق����ول ب����ان الفل�شفة نظريا ه����و البحث 
يف االأ�شب����اب االوىل يف الوج����ود عمليا 
الفل�شفة هي املنهاج املنطقي لكل علم من 

العلوم واالن�شان واحلياة ب�شكل عام«.
وا�شتطرد ج����زاع قائ����ال ان »الفيل�شوف 
الع����امل  ب����ني  الف����رق  اأو�ش����ح  �شارت����ر 
والفيل�شوف او املثقف قال فيه ان العامل 
ال����ذي يقوم ب�شن����ع م����واد جرثومية او 
نووية ت�شتخدم لقت����ل االن�شان هو عامل 

لك����ن عندما يخ����رج يف تظاهرة �شد قتل 
الب�شر فهو �شيكون مثقفا او فيل�شوفا«.

فيم����ا تط����رق ح�شني اىل مقول����ة ملارك�ض 
مفاده����ا ان الفال�شف����ة قد ف�ش����روا العامل 
لكنه����م مل يغروا فيها �شيئا وقال »اعتقد 
ان الفل�شف����ة عندم����ا تك����ون ج����زءا م����ن 
حي����اة االن�ش����ان بامكانها تغي����ر العامل. 
فالفال�شف����ة لالأ�ش����ف يف العراق والوطن 
الفل�شف����ة  م����كان  ان  يعتق����دون  العرب����ي 

االأ�شا�شي هو قاعات الدرو�ض فقط«.
وتاب����ع ح�شني قائ����ال ان »يق����ال الفل�شفة 
هي اتقان ف����ن العي�ض. لكن ه����ذا الفن ال 
يج����ب ان يك����ون عل����ى ح�ش����اب م�شتقبل 

وطموح االن�شان«.
فيم����ا ذكر جزاع ان مهم����ة الفل�شفة مهمة 
اإن�شاني����ة نبيل����ة وق����ال »عندم����ا نفهم ان 
الفل�شفة تدعو اىل حرية االن�شان وتقبل 
االخر واح����رتام االن�ش����ان دون التمييز 
ب����ني جن�شيته واح����رتام حقوقه وعندما 
ندرك ان باإمكان الفل�شفة باإمكانها تهدب 
ال�شيا�ش����ي والعامل والرتب����وي والفنان 
واالديب ندرك عندئذ ان الفل�شفة مهمتها 
اإن�شاني����ة حقيق����ة ونبيلة وه����ي تعطينا 

االمل مب�شتقبل اف�شل من اليوم«.

 اربيل – المدى 

في اطار الندوات الثقافية التي تعقد 
على هام�ش معر�ش اأربيل الدولي 

للكتاب حل الكاتب والم�سرحي 
الكردي ال�سهير احمد �سالر �سيفا في 

المعر�ش.

 وتطرق احمد �شاالر الذي يعد ايقونة امل�شرح 
الك���ردي خالل حديثه اىل ذكرياته مع القراءة 
وامل�شرح بالق���ول انه كان ملم���ا بالقراءة منذ 
نعومة اظفاره حيث كان يرتاد املكتبة العامة 
مبدين���ة ال�شليماني���ة وه���و الي���زال طالبا يف 

املراحل االأوىل من الدرا�شة االبتدائية.
وع���ن ن�شبة االقبال على الق���راءة يف ال�شابق 
واحلا�ش���ر اأ�شاف �ش���االر قائ���ال »عندما كنت 
طفال كن���ت ارتاد مكتب���ة املال عل���ي ال�شحاف 

ل�ش���راء كتب ال�شاعر قانع كن���ت اأرى عددا من 
القروي���ني يقوم���ون ب�ش���راء كتب قان���ع على 
الرغم م���ن عدم معرفته���م الق���راءة والكتابة. 

وعندم���ا �شاألته���م من يق���راأ الكتب قال���وا انهم 
يجتمع���ون مع���ا ويبحثون عن �شخ����ض يقراأ 

الكتاب لهم اذا كان فقيها او اماما«. 

واأ�ش���ار امل�شرح���ي املخ�ش���رم اىل ان ن�شب���ة 
الق���راءة �شعيف���ة مقارنة باملا�ش���ي وقال »ان 
ان�ش���ت  الذكي���ة  والهوات���ف  التلف���از  اأجه���زة 

النا����ض الق���راءة بدءا من االأطف���ال اىل الكبار 
ه���ذه  الذكي���ة.  بهواتفه���م  من�شغل���ون  ال���كل 
االأجه���زة ال ميكنه���ا ان تك���ون بديل���ة للكتب. 
الن قراءة الكت���اب بحاجة اىل ا�شتخدام كافة 

احلوا�ض عك�ض االأجهزة املتطورة«.
وع���ن م�شرحيي الي���وم وموؤلفاتهم امل�شرحية 
ع���رب �ش���االر ع���ن ع���دم ر�ش���اه م���ن م�شت���وى 
امل�شرح اليوم م�شرا اىل ان امل�شرح هو االأهم 
واال�شع���ب يف جم���ال الف���ن وق���ال »ا�شتطيع 
الق���ول ل���دي رق���م قيا�ش���ي يف جم���ال امل�شرح 
وكل اعم���ايل ه���ي تراثي���ة م���ن نب���ع ال���رتاث 
واعم���ل يف ه���ذا املج���ال منذ نح���و 60 عاما. 
اخر م�شرحياتي وهي ال�38 ا�شمها )ال�شم�ض 
ع���ادت اىل �شم���اء املدينة( وه���ي تتطرق اىل 
مدينة حمرومة م���ن ال�شم�ض لكن ت�شرق فيها 

ال�شم�ض جمددا«.
وع���ن �ش���وؤال اىل اح���ب الكت���ب الت���ي كتبها 
ذك���ر �ش���االر يف حديثه »كم�شرحي���ة ا�شتطيع 
الق���ول ان »احبه���ا لدي هي ن���ايل وخونه كي 
ئاخ���واين )نايل وحلم اأمن( التي كتبتها ليلة 
عملية االنفال. وكتب���ت الكثر من التعليقات 
على ه���ذه الق�شة التي ترجم���ت اىل العربية 
3 م���رات. وكذلك كتاب )ذكري���ات اأيام خلت( 

وتتكون من 600 �شحيفة«.
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 عالء المفرجي

اأو ن�شتع���ره، او تاأخذن���ا حم���ى جمع���ه  نقتني���ه، 
وفهر�شت���ه، نقيم له املعار����ض واملهرجانات احتفاء 
ب���ه، يالزمن���ا اأن���ى ذهبن���ا يف احلزن والف���رح، يف 

اخلو�ض يف دهاليز العلم.. انه الكتاب.
مل ال واأول كلمة يف الكتاب املقد�ض هي كلمة اإقراأ.. 
لتنطل���ق به موج���ات املعرف���ة التي تتابع���ت علينا، 
حت���ى و�شل���ت اىل م���ا ال ي�شتوعب���ه العق���ل.. كان 
معجزتنا اتي خ�شن���ا بها الله، »ي�شاألك اأهل الكتاب 

اأن تن�زل عليهم كتابا من ال�شماء«.
الكت���اب، راح  العظي���م يف  واأم���ام ه���ذا االهتم���ام 
�شعراوؤن���ا ي�شيغون له من قالئ���د احلروف ق�شائد 
تتغزل ب���ه، ق�شائد �ش���ار بع�شها مث���ال عند جموع 

الب�شر.
هذا اأبو الطيب املتنبي يقول:

َنى �َشْرُج �شابٍح  اأَعُزّ َمكاٍن يف الُدّ
َوَخُر َجلي�ٍض يف الّزماِن ِكتاُب

ُمّ الذي َلُه  َوَبْحُر اأبي امِل�ْشِك اخِل�شَ
َعلى ُكّل َبْحٍر َزْخَرٌة َوُعباُب

اَوَز َقْدَر املَْدِح حتى كاأّنُه   َتَ
باأْح�َشِن َما ُيْثنى َعَلْيِه ُيَعاُب

 َوغاَلَبُه االأْعداُء ُثّم َعَنْوا َلُه كَما  
 َغاَلَبْت بي�َض ال�ّشيوِف ِرقاُب 

َواأْكرُث َما َتْلَقى اأَبا امِل�ْشِك  
ْن اإاّل احَلديَد ِبْذَلًة اإذا مل َت�شُ

يري���د املتنبي اأن يق���ول اأن �شرج اخلي���ل هو اأعلى، 
واأع���ز م���كان، الأن امل���رء حني ميتط���ي فر�ش���ا، فاإنه 
بذلك ي�شع���ى اإىل ه���دف �شامي كمحارب���ة االأعداء، 

واالنت�شار عليهم. وتوازيه اأهمية الكتاب.
فالق���راءة ه���ي عملية ف���ك رموز ت�شم���ي باحلروف 
لتكوي���ن كلم���ات يكون له���ا معني والق���راءة تعترب 
ج���زء م���ن اللغ���ة واللغة تعت���رب و�شيل���ة للتوا�شل 
والفهم واالأدراك والأهمي���ة القراءة احببنا ان نقدم 
بع����ض احلك���م و اأ�شع���ار عن ف���ن الق���راءة.. يقول 

ال�شاعر احمد �شوقي:
حابا    َل ِبالُكتِب ال�شِ اأَنا َمن َبدَّ

  مَل اأَِجد يل واِفيًا اإِاّل الِكتابا
و مَل َتِعب   �شاِحٌب اإِن ِعبَتُه اأَ
َلي�َض ِبالواِجِد ِلل�شاِحِب عابا

َدين        ُكلَّما اأَخَلقُتُه َجدَّ
َوَك�شاين ِمن ِحلى الَف�شِل ِثيابا

حَبٌة مَل اأَ�شُك ِمنها ريَبًة  �شُ
َوِوداٌد مَل ُيَكلِّفني ِعتابا

وغره���ا مم���ا اليح�شى م���ن الق�شائ���د واخلواطر 
التي قالتها العرب يف الكتاب والقراءة.

الكتاب.. بين 
المتنبي و�شوقي

التلفاز والهواتف الذكية ا�سعفت من قراءة الكتب

علي ح�سين وطه جزاع يناق�سان "التداول الفل�سفي في الحياة اليومية"

اأيقونة الم�سرح الكردي اأحمد �سالر:

 اأربيل / المدى

يف ظ���ل امل�شارك���ة املغربي���ة مبعر����ض اربيل 
للكتاب، حت���دث ل�)امل���دى( �شاح���ب موؤ�ش�شة 
دار االمان الوحيدة امل�شاركة يف املعر�ض من 
املغرب )احم���د ال�شائغ( موؤك���دًا اأن م�شاركته 
احلالي���ة هي الثانية له بع���د ان �شارك يف عام 

.٢٠١٩
احت���اد  ع�ش���و  وه���و  وال�شائ���غ  واأ�ش���اف 
احت���اد  رئي����ض  ونائ���ب  الع���رب  النا�شري���ن 
النا�شري���ن املغارب���ة، ان ح�ش���وره اإىل اربيل 
ج���اءت ب�شبب حب���ه الكبر لل�شع���ب العراقي 
اإدارة  قب���ل  م���ن  الدع���وات  اإىل  باالإ�شاف���ة 

املعر�ض.
واكد يف الوقت ذاته ان التنظيم مبهر من قبل 
موؤ�ش�شة املدى ملعر�ض اربيل خ�شو�شا العام 
احل���ايل وب�شبب هذا االمر �شوف يوا�شل مع 

موؤ�ش�شته يف امل�شاركة بال�شنوات املقبلة.
وع���ن اأ�شب���اب ع���دم م�شارك���ة باق���ي املكتبات 
املغربي���ة، اأ�شار اإىل ان ال�شبب رمبا يعود اإىل 
تكالي���ف ال�شفر ب���ني العراق واملغ���رب، وهي 
تكالي���ف كبر تقع على عاتقه���م باالإ�شافة اإىل 
ان الكثر من املوؤلفات املغربية ال تتنا�شب مع 

القراء العراقيني.
ولفت ال�شائ���غ اإىل ان وزارة الثقافة املغربية 
يف  امل�شارك���ة  الن�ش���ر  ل���دور  دعمه���ا  تق���دم 

املعار����ض الدولي���ة بن�شبة ت�ش���ل اإىل ٤٠٪ و 
احيانا ٧٠٪.

وع���ن التحدي���ات الت���ي تواج���ه دور الن�ش���ر، 
�شخ�شه���ا  ب�شعف القراءة م���ن قبل اجلمهور 
ب�شب���ب وج���ود �شبك���ة االإنرتنت الت���ي طغت 
وان  الكت���ب  قر�شن���ة  اإىل  باالإ�شاف���ة  علي���ه 
ه���ذه اال�شب���اب متن���ع اجلمه���ور م���ن مواكبة 
الن�ش���ر  دور  وان  الورقي���ة،  االإ�ش���دارات 
ال�شعيف���ة �شتندثر م�شتقباًل و ل���ن يبقى منها 

اال الدور التي لديها ميزانية قوية.
ويف نهاية حديثه اعرب ال�شائغ عن �شكره و 
تقدي���ره الإدارة معر�ض اربي���ل للكتاب و حبه 

الكبر الأهايل العراق.

تكاليف نقل الكتب اإلى العراق تمنع دور الن�سر 
المغربية من الم�ساركة الوا�سعة
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 اربيل/ المدى

افاد العديد م���ن املندوبني وا�شحاب دور الن�شر 
وامل�شارك���ني يف اجنح���ة معر�ض اربي���ل للكتاب 
ال���ذي تنظمه موؤ�ش�شة املدى با�شادتهم، اذ اكدوا 
مبقارناتهم بني املعر�ض املق���ام وبقية املعار�ض 
على م�شتويات عربية وعاملية، ان معر�ض اربيل 
للكت���اب هذا الع���ام يحظى بتنظي���م رائع ا�شافة 

اىل االإقبال الكبر.

مقارنة
منتظ���ر ك���رمي من���دوب جن���اح دار تكوي���ن اك���د 
لل�)امل���دى( ان جناح���ه »على م�شارك���ة متوا�شلة 
يف معار����ض الكتب �شواء ببغ���داد او يف اربيل 
الت���ي تنظمه���ا موؤ�ش�ش���ة امل���دى«، وا�ش���اف ان 
»معر����ض اربيل للكت���اب �شهد اإقب���اال جيدا، وان 
املبيعات ل���دى دور الن�شر الكردي���ة كانت اف�شل 
ب�شب���ب انخفا�ض اأ�شعارها مقارن���ة بدور الن�شر 
العربي���ة االخرى �شواء يف الع���راق او من دول 
اخرى ب�شبب كلفة نق���ل الكتب الذي ي�شكل عبئا 
عل���ى اأ�شح���اب دور الن�شر وب���دوره يعك�ض هذا 

االمر على �شعر الكتاب«. 
ام���ا ع���ن اأح���دث اإ�ش���دارات دار التكوي���ن لع���ام 

٢٠٢٣ ه���ي )يف عم���ق البح���ر حي���ث التلم����ض 
االأر����ض، احلي���اة اخلال���دة، زنديق بغ���داد، ايام 
الغ���زو، ما اأجمل العي�ض م���ن دون ثقافة، الدماغ 
و االأمل )نقل���ة نوعية يف عل���م االأع�شاب(، دل�شاد 

)�شرة اجلوع والعط�ض(.

اإقبال كبير
العربي���ة  املوؤ�ش�ش���ة  من���دوب  اإح�ش���ان حم���ادي 
املعر����ض  ان  اإىل  اأ�ش���ار  والن�ش���ر  للدرا�ش���ات 
يحظ���ى بتنظيم رائع م���ع االإقب���ال الكبر، وانه 
لهذا ال�شبب ف���اأن موؤ�ش�شته عل���ى م�شاركة دائمة 
مع املعار�ض التي تقيمه���ا موؤ�ش�شة املدى �شواء 
يف بغ���داد او اربيل، ولكن ه���ذا العام �شهد قدرة 
�شرائي���ة �شعيفة من قبل الق���ارئ ب�شبب ارتفاع 
تكاليف الطباعة، باالإ�شافة اإىل ا�شتن�شاخ الكتب 
وع���دم وجود حقوق ملكية فكري���ة بالعراق مثل 
باق���ي الدول، ف�ش���اًل عن القر�شن���ة االإلكرتونية 
و�شهول���ة اقتناء الكتاب عن طريق االإنرتنت مما 

يت�شبب يف تراجع مبيعات دور الن�شر.
اأحدث اإ�ش���دارات دار العربي���ة لعام ٢٠٢٣ هي 
)تاريخ العراق االأر����ض وال�شعب والدولة(، من 
الط���رد اإىل احلك���م الذاتي )امل�شع���ى ال�شهيوين 
يف  هي���كل،  ح�شن���ني  حمم���د  فل�شط���ني(،  ل���واأد 

الراوي���ة وامل�شرح، املفارق���ة يف روايات الداخل 
الفل�شطيني، طائر اجلنوب.

�سعف الت�سويق
وليد م�شطفى �شاحب مركز القومي لال�شدارات 
القانوني���ة من م�شر يف م�شاركة هي العا�شرة له 
باملعر����ض، ا�ش���ار اإىل التنظيم الرائ���ع واالإقبال 
الكبر على االإ�شدارات، واو�شح لل�)املدى( »يف 
الوق���ت ذاته ان امل�شكلة الت���ي تواجه دور الن�شر 
هي �شعف الت�شويق، وان طريق حلها تكمن يف 

زيادة الدعاية«.
اأح���دث اإ�ش���دارات املركز لهذا الع���ام هي )احلق 
يف احل�شول على الوثائ���ق االدارية، العقوبات 
املحكم���ة  اخت�شا�ش���ات  املقنع���ة،  االن�شباطي���ة 
االإداري���ة العليا، قانون اخلدم���ة املدنية، القيود 
االع���الم،  يف  التعب���ر  حري���ة  عل���ى  القانوني���ة 
مبداأ الف�ش���ل بني ال�شلطات وعالقت���ه با�شتقالل 

الق�شاء(. 

محطة مهمة
كم���ال الد�شوقي مدي���ر املبيع���ات يف دار الكتاب 
العرب���ي م���ن م�ش���ر يتح���دث ع���ن م�شاركت���ه يف 
معر����ض اربي���ل للكت���اب قائ���اًل: »ان ح�ش���وره 

للمعر����ض خالل ه���ذا العام هو العا�ش���ر بالن�شبة 
ل���ه، وان معر�ض اربيل يعد حمطة مهمة بالن�شبة 
ل���ه نظرا حل�شن التنظيم من قبل موؤ�ش�شة املدى«. 
موؤك���دا ان »املعار�ض الت���ي تقيمها املدى ت�شاهي 
املعار����ض التي تقام عل���ى م�شت���وى دول ال�شرق 

االو�شط وحتى اوروبا«. 
اأحدث اإ�شدارات دار الكتاب العربي لعام ٢٠٢٣ 
ه���ي )اأ�ش���رار ال���روح والنف����ض والعق���ل والقلب 
بني العل���م والدين، �شرة ال�ش���ادق االأمني حممد 
)����ض(، كي���ف تفك���ر مث���ل ر�ش���ول الل���ه، البوابة، 
قوانني هرم����ض، اجرا�ض نهاية العامل، ذرية بني 
اآدم، احلي���اة م���ا قب���ل االهرام���ات، �ش���الح الدين 

االأيوبي )ال�شرة وامل�شرة(، هارون الر�شيد.

لالأطفال ن�سيبهم
�شعي���د ح�شني �شاح���ب مكتبة الناف���ذة من م�شر 
املخت�شة بن�شر ق�ش�ض االطفال باللغتني العربية 
واالنكليزي���ة، حيث ا�ش���اد بتنظيم موؤ�ش�شة املدى 
ملعر����ض اربيل للع���ام احلايل، واك���د ان »االإقبال 

كبر منذ اليوم االأول على االفتتاح«.
وا�ش���اف ان »الق���راء من االك���راد كان له���م اإقبال 

كبر على اقتناء االإ�شدارات باللغة العربية«.
اأحدث اإ�شدارات مكتب���ة النافذة لعام ٢٠٢٣ هي 

)اجلميل���ة والوح����ض، اجلمال النائ���م، بيرتبان، 
حورية البحر ال�شغرة، جاك ونبات الفا�شوليا، 

بيا�ض الثلج، ق�ش�ض االأنبياء، كنز احلكايات(. 
بينم���ا ا�شتكت �شما زيد مديرة مبيعات مكتبة دار 
املناه���ج املخت�شة بن�شر اإ�ش���دارات االطفال، من 
ع���دم وج���ود دعاية قوي���ة ملعر�ض اربي���ل للكتاب 
يف داخ���ل املعر����ض او ع���رب مواق���ع التوا�ش���ل 
االجتماع���ي، وع���دم معرفة الق���راء ل���دور الن�شر 
امل�شارك���ة يف املعر�ض وان االإقب���ال �شعيف جدا 

لغاية اليوم.
اأح���دث اإ�ش���دارات دار املناه���ج )الثعل���ب الغدار، 
الطالب���ة  احلزي���ن،  االأرن���ب  عفري���ت،  جزي���رة 

املثالية(.

مطالبات
حممد املغرب���ي مندوب مبيعات دار ابن كثر اكد 
ان »التنظي���م جيد، لك���ن االإقبال قليل ه���ذا العام، 
ومل يك���ن بامل�شت���وى املطل���وب«، وا�ش���ار اىل ان 
»امل�شكل���ة الت���ي تواج���ه دور الن�ش���ر ه���ي ارتفاع 
تكاليف الطباعة، وان القارئ مل يدرك لغاية االآن 
ا�شب���اب غالء الكتب، وان الظ���روف مل تعد مثلما 
كانت �شابق���ًا، مطالب���ا اإدارة املعر����ض بتخفي�ض 

اأجور االأجنحة«. 

اأح���دث اإ�شدارات دار ابن كث���ر لعام ٢٠٢٣ هي 
)الوح���دة و التنوع يف تاري���خ امل�شلمني، الروؤية 
االن يف هموم فل�شطني والع���امل االإ�شالمي، عمر 
املخت���ار، مع���امل يف طري���ق العل���م، خط���وات يف 
تراث املو�ش���ل، ال�شيف والكلم���ة، كفاية االخيار 
العام���ة  االأ�ش���ول  االخت�ش���ار،  غاي���ة  ح���ل  يف 
والقواع���د الكلية، التبيان يف اداب حملة القراآن، 

�شيد اخلاطر(.

موازنة
اياد ح�شن مدير دار من�شورات الن�شو�ض، طالب 
اإدارة املعر�ض اإىل املوازنة بني اأجور دور الن�شر 
الكردي���ة والعربية، م�شيف���ا ان »االإقبال على دور 
الن�ش���ر الكردية اكرث من العربية، وباملقابل يجب 
اأن يك���ون هن���اك تخفي�ض يف االج���ور للمكتبات 
العربية لكي يت�شنى له���ا اال�شتمرار يف امل�شاركة 

م�شتقبال«. 
اأح���دث اإ�ش���دارات ال���دار لع���ام ٢٠٢٣ )التالعب 
بالرج���ل، الفيزي���اء والفل�شفة، العق���ل املوؤثر، قد 
تك���ون انت، االأفكار املعلب���ة، رجل الق�ض، خمطط 
الق���وة املدير اخلارق، البق���اء لال�شد مر�شًا، كيف 
ت�شنع الطاعة، املدخ���ل اإىل علم النف�ض احلديث، 

علم التنف�ض اليوغي، رجل العا�شر(.

نا�سرون: معر�س اأربيل للكتاب محطة مهمة ت�ساهي معار�س عربية وعالمية 

 اأربيل / المدى

�ش���ارك الدكتوران عبداجلب���ار الرفاعي وح�شني 
الفكري���ة  احلواري���ة  الن���دوة  يف  الهن���داوي 
بعنوان »حمن���ة العقل الب�ش���ري، العقل حتديدًا 
ومو�شوع���ًا ووظيف���ة«، واأهمي���ة ه���ذه اجلل�شة 
على جمرى الثقافة الفكرية العراقية، على اأر�ض 
معر�ض اأربيل الدويل للكتاب وبتنظيم موؤ�ش�شة 

املدى ، �شمن فعاليات يومه اخلام�ض.
وب���داأ الرفاع���ي حديث���ه بط���رح ت�ش���اوؤل عن »ما 
هو معن���ى العقل ا�شا�شًا ؟، معن���ى العقل وا�شح 
وبديهي كمعنى الوجود على �شبيل املثال عندما 
نق���ول وج���ود ف���اإن معن���ى الوجود م���ن املعاين 
الوا�شحة، اما امل�شكلة يف حقيقة العقل،  ماهية 
العق���ل، زاوية النظ���ر للعقل، باإعتب���ار اأن العقل 
كلم���ة وا�شح���ة فه���ي متداول���ة اال�شتخ���دام بني 
النا����ض كاأن يقول���ون ف���الن غ���ر عاق���ل، وطبعا 
ه���ذا االعرتا����ض او ال�ش���وؤال علميًا غ���ر دقيق، 
خ�شو�شًا بع���د ان اكت�شف بعلم النف�ض احلديث 
على يد فرويد اأن العقل الباطن يوؤثر تاثر كبر 
يف مواقف االن�شان واحكامه و روؤيته وفهمه«.

وتاب���ع »اإذن عندم���ا ننظر اإىل العق���ل من زاوية 
ا�شالم���ي  عق���ل  اإىل  ن�شنف���ه  ان  ميك���ن  ديني���ة 
م�شيح���ي يه���ودي هندو�ش���ي ال���خ.. م���رة ننظر 
للعق���ل من زاوية قومية فنقول عقل تركي عربي 
ك���ردي فار�شي، م���رة ننظر من زاوي���ة جغرافية 
فنق���ول عق���ل اأفريق���ي، اآ�شي���وي، امريك���ي مرة 
ننظ���ر اإىل ن���وع معرف���ة العق���ل مرة يك���ون عقل 
فل�شفي م���رة عقل تكنولوج���ي، انرثوبولوجي، 

مرة ننظر اإىل العقل من فل�شفاته التي يت�شمنها 
فنق���ول عقل ديكاتري عق���ل كانتي عقل اإ�شراقي، 
لذل���ك كثر من االختالفات الت���ي حتدث من�شاأها 
يف زاوية النظر فنقول اأن حتديث زاوية النظر 

اأمر اأ�شا�شي يف كل حوار ونقا�ض ُمنتج«.
واأ�ش���اف اأن: »وجود عقل عربي من عدمه يحدد 
وف���ق املقارب���ة او ن���وع الدرا�ش���ة الت���ي ندر����ض 
به���ا العق���ل مث���اًل كع���امل انرثوبولوج���ي انظ���ر 
اىل االن�ش���ان العربي »الف���رد واملجتمع«، ماهي 

مي���زات طريق���ة تفك���ره وفهم���ه لالأم���ور ومرة 
كباح���ث نف�شي وم���رة كباح���ث فل�شف���ي فعندما 
نق���ارب املو�ش���وع مقارب���ة فل�شفي���ة نحت���اج اأن 
جنرد العق���ل من قيوده، من حدوده، تو�شيفاته 

وننظر للعقل مبا هو من حيث تكوينه«.
واأو�ش���ح وجه���ة نظ���ره ب�ش���اأن وج���ود املحن���ة 
العقلي���ة وهي حمن���ة مريرة و�شببه���ا اأن »العقل 
العرب���ي م�شج���ون يف ال���رتاث، اأي عق���ل تراثي 
وال���رتاث هو  بح���ر ال متناهي ومبعنى اخر بئر 

وه���ذا  البئر كلما حفرت فيه اك���رث ا�شتد الظالم 
وغرقت فيه اكرث، على عك�ض العقل الغربي الذي 
عمل مب���ا ي�شب���ه قطيعة م���ع ال���رتاث واملق�شود 
بالرتاث هنا الفكر والعق���ل االر�شطي، فامل�شكلة 
اإذن اأن العقل ال�شائد هو عقل تراثي و يوؤ�شفني 
ان اق���ول ان كل هذه امل�شاري���ع التي نطلق عليها 
التنوي���ر والنه�ش���ة واال�ش���الح مل ت�شاه���م يف 
اخ���راج هذا العقل كما اإننا نرى من اثاره هيمنة 

التطرف والت�شدد يف حياتنا«.

م���ن جانب���ه راأى الدكت���ور ح�شني الهن���داوي اأن 
املو�ش���وع معق���د يف الواق���ع وق���ال: »يف العامل 
العرب���ي او الع���امل الثال���ث هن���اك �شع���ور ق���وي 
وم���وروث ب���اأن العقل يف حمن���ة و م���ع ذلك فان 
كث���ر م���ن املتجادل���ني واملتحاوري���ن ال يتفق���ون 
على معنى ماهي���ة العقل، ناهيك عن معنى العقل 
العرب���ي او العق���ل اال�شالمي، كذل���ك ا�شباب هذه 
املحنة ان وجدت هذه املحنة املزعومة بالت�شور 
ومرتتباته���ا ونتائجها، اذ يندر اأن ي�شل باحثان 
او مفك���ران او اإعالمي���ان  اإىل حتدي���د وا�ش���ح 
لطبيع���ة املحنة املق�ش���ودة وو�شائ���ل معاجلتها، 
وانعدام االتفاق على املعاين لي�ض جديدًا ولي�ض 
طارئ���ًا يف ثقافتن���ا احلالي���ة هناك من ي���رى هذا 
االختالف يف املعاين م�شدر ارتباك يف التعامل 
م���ع الق�شاي���ا املعا�ش���رة واالخف���اق يف م�شاريع 
النه�شة املختلفة مبا فيها تا�شي�ض دولة حديثة«.
ه���ذا  يف  اجلوهري���ة  اجلوان���ب  »اح���د  واأكم���ل 
االإخت���الف ه���و ع���دم االتف���اق عل���ى التمييز من 
جه���ة بني م���ن ي���رى اأن العق���ل هو كي���ان جمعي 
يخ����ض املجتمع ككل ال �شخ�ش���ي وبني من يرى 
اإنها م�شكل���ة �شخ�شية بحتة وه���ذا االمر يقودنا 
اىل م�شاأل���ة ا�شا�شي���ة ه���ي الف�شل ب���ني الدنيوي 
والديني يط���رح مفهوم العق���ل اجلمعي ويعيده 
اىل م�ش���ادر مقد�شه وبالت���ايل ال ميكن تاوزها 
على عك�ض اجلان���ب االخر الذي يدعو اىل فردية 
النظ���رة، كذل���ك م���ن اجلوان���ب اجلوهري���ة عدم 
االتفاق على التمييز بني مفاهيم حمددة كمفهوم 
العدال���ة واحلري���ة وكذل���ك املفاهي���م ال�شرورية 
للفكر للفل�شفي وهذه اخلالفات تقوم يف االأخر 

ح���ول عقالنية العقل نف�شه ال�شائد، وهنا تنطرح 
اي  العقلي���ة  املعرف���ة  امكاني���ة  �ش���روط  ق�شي���ة 
�ش���روط امكانية الف�شل الدين���ي عن االجتماعي 
والدني���وي ه���ذا التميي���ز حا�ش���ر يف كل ثقافات 
الع���امل الكربى مب���ا فيها املتنف���ذة حالي���ًا والتي 
تب���دو علماني���ة وعقالنية ب�شكل مطل���ق حيث اأن 
املقد�ض هو ه���ذا الكائن اجلمع���ي والال�شخ�شي 
واملف���ارق للب�شر يط���رح نف�شه كممث���ل للمجتمع 

نف�شه«.
و ب���نّي الهنداوي يف حواره الفكرة التي يتحدث 
عنه���ا الع���امل هيغل ب���اأن: هن���اك عالق���ة ايجابية 
ب���ني العق���ل املطل���ق و هو الل���ه والعق���ل اجلزئي 
»االن�ش���ان« بالت���ايل هن���اك ن���وع م���ن التوا�ش���ل 
والتناف���ع، ومن هن���ا جاءت اطروح���ة ان الدولة 
العقالني���ة تولد يف الدي���ن العقالين نف�شه اي ان 
هن���اك عالقة م�شرية بني الدي���ن والدولة وهذه 
الدولة هي دولة احلرية واحلقوق دولة عقالنية 
ب���كل معنى الكلم���ة وتقد����ض احلري���ة الواعية«، 
مو�شح���ًا »امل�شكل���ة اذن لدين���ا يف غي���اب دول���ة 
عقالني���ة دولة احلرية الواعية وهي الفكرة التي 
يتح���دث عنه���ا هيغ���ل يف الواق���ع وهن���ا حتديدًا 

تكمن حمنة العقل«.
واختت���م حديث���ه ب���اأن »الغ���رب عانى اي�ش���ًا كما 
نح���ن من حمنة العق���ل وكانت اأق���وى يف الغرب 
مم���ا لدين���ا يف الواق���ع، يف ف���رتات طويلة كانت 
الكن�شية يف الق���رون الو�شطى تفر�ض هيمنتها،  
حيث كان من يفكر تفكرًا عقالنيا يدفع ثمن ذلك، 
اإ�شافًة اإىل ع�ش���رات  املفكرين الذين مت اإعدامهم 

النهم قالوا �شيئا خمالفا ملا تقوله الكني�شة« .

عبدالجبار الرفاعي وح�سين الهنداوي يناق�سان محنة العقل الب�سري

ت�صوير: محمود روؤوف
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 د.عقيل مهدي يو�سف

حني نقّلب )عنوان����ات( الكتب، و)حمتوياتها( بكل اجنا�شها وانواعها، 
وم�شنفاته����ا، جنده����ا )خزي����ن( لذاكرة ب�شري����ة، منذ الق����دم اىل حداثة 

التقنيات الرقمية.
ق����د ال يفق����ه البع�ض، �ش����رورة الكت����اب، لكنه حني يتعل����م يف )املدر�شة( 
ت�ش����رع اأمام����ه، اآف����اق جدي����دة، وت�شتهوي����ه )مكتبة( املدر�ش����ة – وحني 
ين�شج، تزداد لهفته، كما خربته اأنا –القتناء الكتب، واملجالت، ال �شيما 
يف درا�شت����ي االكادميي����ة، حيث ا�شتثارتن����ي امل�شرحي����ات، والروايات 
والق�ش�����ض، م����ا بني رواي����ات مثل: )اأح����دب نوتردام، فكت����ور هيغو – 
و)اجلرمي����ة والعق����اب( لد�شتويف�شك����ي.. )..( وق�ش�����ض، وكت����ب، )طه 

ح�شني( و)العقاد( و)توفيق احلكيم(.
وكانت )كتب الفال�شفة( من بني جواهر، هذا الكنز الورقي، منذ انبثاقها 
يف فرتة ما قبل امليالد، اىل زماننا الراهن، االن، باتت »معار�ض الكتاب 
الدولي����ة« كاأنها )الفردو�ض( الذي ي�ش����م من ا�شماء العالم من املفكرين، 
واملبدع����ني، الذين التقطوا مغزى احلياة، وانعطافات التاريخ بدءا من 
)االنرثبولوجي����ة( لعادات ال�شع����وب وعاداتها )البدئية( و�شوال اىل ما 
تقت�شي����ه )االب�شتيمولوجية( املعرفية واخلالقة، من حتفيزات متطلعة 

القتحام الف�شاء الكوين، وعلوم امل�شتقبل. 
ي�شع����ى االأدب����اء، والفنان����ون، وبتربمي����زات دالة، متنوع����ة، جاعلة من 
الب�شر )ا�شرة واحدة( متعالية، على العرقيات والطبقات، واجلغرافية، 
متبني����ة د�شات����ر وقوان����ني وت�شريع����ات اجرائية، ل�شمان ع����دم انتهاك 

)حقوق الب�شر(.
القارئ، احل�شيف، مييل اىل )تاأوي����الت( مفتوحة باقت�شاديات ثقافية 
للكتب والت����ي تزدهر بها معار�ض الكتاب، يف ال�شرق والغرب، لت�شبح 
يف ندائه����ا، ركائ����ز تنويري����ة لثقاف����ات متمو�شع����ة ح�ش����ب م����ا تن�ش����ره 
موؤ�ش�ش����ات ودور الن�شر بفاعلي����ة ر�شينة، وخيارات نوعية جادة لكتب 
متع����ددة مب�شتوياته����ا وان�شاقه����ا ومراجعه����ا املتعالية عل����ى اال�شتالب 

ببالغة اللغة )التداولية( و�شمو منظومتها القيمية واالخالقية.
وباإعتماده����ا مو�شوعات تواجه حتدي����ات امل�شتقبل واحتماالته بطرح 
)بدائل( ح����ّرة بعيدا ع����ن الت�شلط واالن�ش����داد العقائ����دي، واالكراهات 

الطائفية والعرقية )..(.
كل ق����ارئ يج����د يف رفوف معار�ض الكتاب ان ل����كل )كاتب( بنية خطاب 
ومن����ط )ثق����ايف( خا�����ض، وم����ا عل����ى )الق����ارئ( اإال ان )يخت����ار( ح�شب 
قدراته التاأويلية، ما يود اقتنائه، من كتب، وله احلق يف )احلكم( على 
)ج����ودة( ه����ذا الكتاب او ذاك – ولكل )كاتب( مب����دع تف�شيالته الفكرية 
وتفرده يف الروؤى الفكرية والتخيلية، ورمبا يهتدي القارئ بت�شاوؤالت 
)كانط( القتناء الكتاب عن ما الذي يريد ان يعرف ويعمل ويتوقع؟ من 

اجل ان يتعمق فهمه للحياة.
او كم����ا ين�شح )�شبين����وزا( باأن اف�ش����ل �شيء لالن�شان ه����و عي�شه على 

مقت�شى العقل(.
وكان )�شي�ش����رون( معجبا ب�)�شقراط( الن����ه )اول من انزل الفل�شفة، من 
تعاليه����ا الغيبي اىل ار�ض الب�شر( فاقتن����اء الكتاب يعزز �شلة )القارئ( 
بواقع����ه ويجعله يق����ارب عق����ول املفكري����ن واملبدع����ني، ويقل�ض فجوة 
اغرتاب����ه عن العامل مبا يتح�شله من )�شرديات( تعّمق هويته االن�شانية 
وت�ش����د عنه، العدم وتزييف احلقيقة املن�شودة وتقتح )بوابات( ثقافية 

باذخة متفردة ببعدها االجتماعي الرفيع.

اأنا والكتاب

ت�صوير: محمود روؤوف

 اأربيل / المدى

حر�ش منظمو معر�ش اأربيل الدولي للكتاب، 
على توفير ال�ستراحات للزوار داخل المعر�ش 

وخارجه، اإ�سافة اإلى الأن�سطة الترفيهية 
الأخرى كالفرق المو�سيقية، والم�سابقات، 
والهدايا، وغيرها من الأن�سطة التي جذبت 

الزّوار.

وتخل���ق اال�شرتاح���ات داخ���ل املعر�ض، فر�ش���ة للزوار 
ال�شاخن���ة والب���اردة،  امل�شروب���ات  للجلو����ض وتن���اول 

وتبادل االأحاديث والنقا�شات حول الكتب املعرو�شة.
»بك���ر حممد«، جاء لزيارة معر�ض اأربيل الدويل للكتاب 
من مدينة كركوك، يقول: »رحلتي كانت طويلة ومتعبة، 
لذل���ك اأج���د اأن اال�شرتاحات داخ���ل املعر����ض مهمة جدًا 
ل���زّوار املحافظات االأخرى كبغ���داد وكركوك واملو�شل، 
يحتاج���ون القلي���ل من الراح���ة قبل الب���دء بالتجول يف 

اأق�شام املعر�ض«.
اأم���ا »اأونار جنيب«، يرى اأن »املعر�ض عبارة عن منتدى 
ثق���ايف ب���كل ن�شاطات���ه، اال�شرتاحات التي توف���ر اللقاء 
باالأ�شدق���اء، والنقا�ض باأهمية الكت���ب املعرو�شة، اأي�شًا 

لقاء الكثر من االأ�شدقاء يف اأربيل بعد غياب«.
وبعد جولة يف اأجنحة املعر�ض، ا�شرتى »جنيب« كتاب 
»نهاية الزعامة االأمريكية اأو�شاع العامل 2020«، يقول: 
»تّول���ت بني الكت���ب، ا�شرتيت كتابًا، ث���م جئت لتناول 
القه���وة يف اال�شرتاح���ة مع االأ�شدق���اء، اأي�ش���ًا امل�شرح 

قريب م���ن اال�شرتاحة، ميكننا متابعة الندوات الثقافية 
و احت�شاء القهوة، االأجواء رائعة فعاًل«.

ويوؤكد »ابراهيم حممد« على اأهمية اال�شرتاحات داخل 
املعار����ض الثقافي���ة، يق���ول« »تعط���ي اال�شرتاحة طابع 
اجتماع���ي للمعر����ض، فه���و لي����ض فق���ط ل�ش���راء الكتب، 
ب���ل للنقا����ض به���ا، ومتابع���ة فعالي���ات املعر����ض، اأي�شًا 
مهمة لب���كار ال�شن، اللذين يعجزون ع���ن امل�شي لفرتات 

طويلة«.
ج���اءت »اإيالف بكر« مع ابنتها و�شديقتها اإىل املعر�ض، 
االأجنح���ة، جل�ش���ت يف اال�شرتاح���ة  وبع���د جول���ة يف 
اخلارجي���ة، تقول »بك���ر«: »اال�شرتاح���ة �شرورية جدًا، 

خا�شة للعائ���الت، الأن املعر�ض كبر جدًا، ويحتاج عدة 
�شاع���ات لالط���الع عل���ى دور الن�ش���ر، فهي كث���رة، لذلك 
اال�شرتاح���ة توفر فر�شة اجللو�ض قلياًل، تناول القهوة، 

ثم العودة الختيار الكتب«.
وت�شيف »بك���ر«: »طفلتي نامت قلي���اًل، لوال اال�شرتاحة 
لكّن���ا تعبنا، خا�ش���ة اأننا نحم���ل الكثر م���ن االأغرا�ض، 
جئن���ا لنق�شي يومًا كام���اًل يف املعر�ض، ن�شرتي الكتب، 

ناأكل ون�شرب، ن�شتمع للمو�شيقا، ونلتقي باالأ�شدقاء«.
الدكت���ور »حيدر علي ال�شمري« جاء مع زوجته واأوالده 
اإىل معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، يق���ول »ا�شرتينا 
جملدات �شخمة، وزنه���ا ثقيل، ثم جئنا اإىل اال�شرتاحة 

اخلارجية لي�شرب االأطفال الع�شر ونرتاح قلياًل، اأي�شًا 
توجد فرق���ة مو�شيقية تعزف االأغ���اين الكردية بقربنا، 
هذه اأجواء رائعة، اعتدنا على هذه االأجواء يف معر�ض 

اأربيل الدويل للكتاب«.
زوج���ة الدكتور »حي���در«، ال�شيدة »و�ش���ال علي«، ترى 
اأن »اال�شرتاح���ة مهم���ة ج���دًا، خا�ش���ة لالأطف���ال، الأنه���م 
ي�شع���رون بالتعب، ويحتاجون اجللو�ض، كما اأن الكتب 
وزنها ثقيل، ال ميكنن���ا حملها والتجول بها، لذلك ميكن 
اأن ن�شعه���ا يف اال�شرتاحة ونكمل جولتن���ا، كما التقينا 
العديد من االأ�شدقاء هنا، وتبادلنا االأحاديث عن الكتب 

التي ا�شرتيناها، وعن اأهمية املعر�ض«.

اأماكن ال�ستراحة في معر�س الكتاب تتحول اإلى ملتقى

 اأربيل / المدى

بعن���وان  احلواري���ة  الن���دوة  ُعق���دت 
"معًا من اأجل م�شتقبل اأكرث خ�شرة" 
بالتع���اون م���ع معه���د غوت���ه االأملاين، 
عل���ى اأر����ض معر����ض اأربي���ل الدويل 
للكتاب �شمن فعاليات يومه اخلام�ض 
وبرعاية موؤ�ش�شة امل���دى، ومب�شاركة 
البيئي���ة  النا�شط���ة  حاج���ي  دلبن���د 
امل���دين  النا�ش���ط  احل�ش���و  وحذيف���ة 
والباحث االإجتماعي، اأدار اجلل�شة / 

فينو�ض �شالح. 
مداخ���الت  ع���دة  الن���دوة  ت�شمن���ت 
للنا�ش���ط حذيفة احل�شو ق���ال خاللها: 
اإقليم  او يف  املو�ش���ل  داخل  "الي���وم 
كورد�شت���ان او على م�شت���وى العراق 
ب�شورة عام���ة لدينا وعي �شعيف يف 
مو�ش���وع الزراعة لذلك اق���وم بان�شاء 
�شور تعبرية على من�شات التوا�شل 
االجتماعي اخلا�شة بي الإي�شال فكرة 
اىل املجتم���ع والط���رف املقاب���ل باأن���ه 
يجب العمل عل���ى مو�شوع الت�شجر 

وما يعود به من فوائد". 
واأ�ش���اف "الي���وم عندما نذك���ر مفردة 
البيئ���ة بالتاكي���د ال نق�ش���د اال�شج���ار 
فق���ط الن البيئة ت�شمل عدة امور منها 
زراع���ة اال�شجار بالتاأكيد ومنها اي�شًا 
احلف���اظ على نظاف���ة ه���ذه البيئة من 
املخلف���ات البال�شتيكي���ة والزجاجي���ة 
وم���ا اىل ذل���ك، وبه���ذا اجلان���ب اعمل 
"�شاب���ط  فك���رة  او  م�ش���روع  عل���ى 
الثقاف���ة" ال���ذي يعم���ل عل���ى توعي���ة 
النا����ض يف احلف���اظ عل���ى البيئ���ة من 

املخلفات". 
وحتدث ع���ن "�شاب���ط الثقافة" وهي 
"عب���ارة ع���ن �شخ����ض يتج���ول داخل 

املنته���زات ويوعي النا����ض ب�شرورة 
املحافظة على امل���كان ورمي املخلفات 

يف املكان املخ�ش�ض". 
م�ش���رًا اإىل تفاع���ل واإ�شتجابة بع�ض 
اجلهات احلكومية الذي تالقيه داخل 
ب�ش���كل  كان  واإن  نين���وى  حمافظ���ة 

ب�شي���ط من خ���الل توظي���ف احلكومة 
"�شاب���ط  ب�شف���ة  اأ�شخا����ض  ل����١٠ 

الثقافة". 
وتاب���ع احل�ش���و متحدثًا ع���ن م�شروع 
ف���ن اأخ�شر بدعم معه���د غوته االأملاين 
باأن���ه: "م�ش���روع الإي�شال فك���رة كيف 

ن�شتخ���دم الف���ن يف التوعي���ة البيئية، 
فعملن���ا ع���دة ن�شاط���ات وم�شرحي���ات 
طريقه���ا  ع���ن  مو�شيقي���ة  واأُم�شي���ات 
مت توعي���ة النا����ض يف احلف���اظ عل���ى 
كذل���ك  والبيئي���ة،  العام���ة  االماك���ن 
للتوعي���ة  املدار����ض  داخ���ل  م�شاري���ع 

ح���ول خط���ر البال�شتك عل���ى البيئة". 
واأو�شح اأن: "الوع���ي داخل املجتمع 
يف مدين���ة املو�ش���ل ي���زداد يوما بعد 
يوم نح���ن، نتحدث عن مدينة خرجت 
م���ن ح���رب ا�شب���ه بالعاملي���ة واملدين���ة 
ُدم���رت بن�شب���ة٩٠٪، قب���ل �شن���ة م���ن 
االآن كان التفاع���ل �شعي���ف جدًا حول 
موا�شي���ع الزراعة واملن���اخ واحلفاظ 
عل���ى البيئة، قيا�شًا باليوم نحن نعمل 
عل���ى توعي���ة املجتم���ع بينم���ا �شابق���ًا 
ُكن���ا نعمل اإىل اإع���ادة احلياة اىل هذه 

املدينة". 
"عل���ى  بالت�شجي���ع  حديث���ه  واختت���م 
ا�شتخ���دام املواد ال�شديق���ة للبيئة يف 
البناء واإن كان ب�شكل ب�شيط"، واأ�شار 
اىل: "التوجه للبدء با�شتخدام الطاقة 
ال�شم�شي���ة ولكن م���ع التكلف���ة العالية 

فاإن االإقبال عليها يعترب قليال".

اأربيل / المدى

ت�سارك مجموعة »بيت الحكمة« 
ال�سينية، في معر�ش اأربيل الدولي 

للكتاب، ما يميز هذه الدار، اأنها تترجم 
الكتب ال�سينية اإلى العربية وبالعك�ش.

يق���ول مدي���ر املبيعات »عو����ض ال�شعي���دي« اإن 
»دار احلكم���ة ال�شينية«، هي مب���ادرة �شخ�شية 
بداأت يف العام 2011، حيث �شافر اأخي »اأحمد 
ال�شعي���دي« اإىل ال�ش���ني، بع���د اأن در����ض اللغ���ة 
ال�شينية يف القاهرة، واأ�ش�ض دار ن�شر �شينية.
ترتجم دار »احلكمة« ال�شينية، الكتب ال�شينية 
املج���االت،  خمتل���ف  يف  العربي���ة،  اللغ���ة  اإىل 
العلوم وال�شيا�شة والفل�شفة والتاريخ واالأدب 
االأطف���ال والنا�شئ���ني  العام���ة واأدب  والثقاف���ة 
واليافع���ني، وكل ما يخ����ض االن�شان على وجه 

االإطالق«.
يقول »ال�شعيدي«: »لدين���ا 33 موظفا للرتجمة 
يف ال�ش���ني، م���ن ال�شيني���ة اىل العربي���ة، ويف 
القاهرة 34 مرتجما من العربية اإىل ال�شينية، 
ال�ش���ني،  اإىل  العربي���ة  الثقاف���ة  نق���ل  مهمتن���ا 
وتعريف املجتمع العربي بالثقافة ال�شينية عن 

طريق الرتجمة«. 
يرى »ال�شعيدي« اأن الثقاف���ة ال�شينية من اأقدم 
الثقاف���ات على وجه االأر�ض، ومن املهم االطالع 
عليها مبختلف بتفا�شيله���ا، الحظنا اإقبااًل على 
التع���ّرف عل���ى املجتم���ع ال�شين���ي يف الوط���ن 
العرب���ي، حيث ياأت���ي الزّوار وي�ش���رتون كتبنا 

املرتجمة«.
احلكم���ة  دار  »مهم���ة  اإن  »ال�شعي���دي«  يق���ول 

ال�شينية، هي تعليم اللغة ال�شينية اأي�شًا، فهي 
تو�ش���ل املنتج العلمي لدار�ش���ي اللغة ال�شينية 

يف جميع اأرجاء الوطن العربي«.
وعن اأهم الكّتاب ال�شينيني، يقول »ال�شعيدي«: 
»ترجمن���ا كتب يوخا، وموي���ان، ونغ �شياو بو، 
ولو�شو، وغرهم من االأدب���اء ال�شينيني، اأكرث 
الكت���ب املباع���ة هي كت���اب »األف حكم���ة وحكمة 
�شيني���ة«، و«ق�ش���ة جن���اح علي باب���ا«، و«رجل 

جعل الرثاء �شهاًل«.
وعن كتب االأديان ال�شينية، ي�شرح »ال�شعيدي«: 
»النا����ض مهتم���ة مبعرف���ة االأدي���ان يف ال�ش���ني، 
الأنه���ا غريبة بالن�شبة لهم، كلما بعنا كتابًا يعود 
القارئ ل�شراء كتاب اآخر، لرثاء االأدب ال�شيني 

وعمقه، وما يقدمه من حكمة يف احلياة«.
 25 وترجم���ت دار احلكم���ة ال�شيني���ة اأي�ش���ًا، 
موؤّل���ف باللغ���ة العربي���ة اإىل اللغ���ة ال�شيني���ة، 
ه���ذه الكت���ب املرتجمة القت رواج���ًا وا�شعًا يف 
ال�ش���ني يعّلق »ال�شعيدي«: »ال�شينيون يحبون 
التعّرف على الثقافة العربية، ونحن وفرنا لهم 

هذه الفر�شة«.
اإىل  املرتجم���ة  ال�شيني���ة  الكت���ب  اأه���م  وم���ن 
العربي���ة، كت���اب »�شح���ر الرم���وز ال�شيني���ة«، 
ب���ني  »ال�ش���ني  مرت���ني«،  تلتقيه���ا  ال  »وج���وه 
يف  ال�شين���ي  »املجتم���ع  والري���ف«،  احل�ش���ر 
�شبعني عامًا«، حديقة هو�شل، اإ�شافة اإىل كتب 

اأدب االأطفال.
اأدب االأطف���ال ال�شين���ي، بح���ر م���ن املعلومات 
واحلكم والعرب يف احلياة، يقول »ال�شعيدي«: 
»كله���ا ق�ش�ض تعّلم الطفل كي���ف يكون �شجاعَا 
ومثابرًا، تزرع القي���م واالأخالق بداخله، قمنا 
برتجمته���ا اإىل العربي���ة، منه���ا، نه���ر القم���ر، 
اإنق���اذ العباق���رة، حكاية ب�شع �شع���رات، كيف 
كون طف���اًل جيدًا، الديك املقاتل، جدتي ال تاأكل 

احللوى، الل�ض الطائر، وغرها.

مجموعة »بيت الحكمة«.. الكتاب 
تحديات البيئة والمناخ حا�سرة في معر�س اأربيل الدولي للكتابمن العربي اإلى ال�سيني وبالعك�س

معًا من اأجل م�ستقبل اأكثر خ�سرة
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