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اليوم التا�سع : الخمي�س  16 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة

قراءات �سعرية كوردية11:00

 اأ. روژا مجيد 
 اأ. بيكه �س حمه قادر 

 اأ. جنور نامق 
 اأ. هفال فندي 

اأ. كوي�ستان �ساكر

بالتعاون مع وزارة الثقافة اأ. �سمكو محمد
في الإقليم

التربية والتعليم، التعاي�س ال�سلمي في كورد�ستان العراق1:00

اأ.م.د.اردوان م�سطفى 
 اإ�سماعيل

د.لقمان بهاء الدين 
 اأحمد

م.جعفر ثيروؤ

بالتعاون مع جامعة �سالح د.رقيب �سعيد �سرف
الدين 

بالتعاون مع وزارة الثقافة اأ.جنور نامقاأ. محمد جودةابعاد الفل�سفة والت�سوف في الدب2:00
في الإقليم

د.غادة العامليافتتاح معر�س فني )تركيب( ل�ستذكار�سحايا حلبجة3:00
١٦/ ٣ ذكرى جريمة 

ق�سف مدينة حلبجة 
بالأ�سلحة الكيمياوية

4:00
جريمة حلبجة

في يوم ال�ستذكار
د. فرهاد عوني

د. محمد اح�سان
د.هافال دخيل

بالتعاون مع معهد غوتهد. يورن هنري�ساللغة والتوا�سل .. نهج فل�سفي للدكتور يورن هنري�س5:00

د. لهاي عبد القا�سي هادي عزيزالمراة العراقية بعد ٢٠٠٣  بين الت�سريعات القانونية والواقع6:00
الح�سين

النا�سط احمد  اأ. نوزاد بول�س الحكيم حماية التنوع وحقوق الأقليات7:00
خلدون

اليوم العا�سر : الجمعة  17 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة

قراءات �سعرية كوردية11:00

 اأ. �سمكو محمد 
 اأ. �سركوت ر�سول 
 اأ. ليلى بدرخان 

اأ. هيام عبد الرحمن

بالتعاون مع وزارة الثقافة في اأ. اآزاد ارتا�س
الإقليم

ا�ستذكار الفنان جعفر ح�سن12:00
اأ. رانيا جعفر ح�سن
اأ. برهان الجزائري

اأ.ح�سين ر�سيد

د. �سذى العامليممثل عن المدى�سروح ثقافية تبحث عن منقذ1:00

نادي المدى القراءةهيفي المالاأع�ساء نادي المدى للقراءةخفايا القراءة ودور الأندية الثقافية في الدعم والتنمية2:00

3:00
في �سباق التحديات ع�سر الكتاب الرقمي بدل من 

كتاب الأوف�سيت
اأ. وليد عبد الرحمن

اأ. م�سطفى مناف
بالتعاون مع �سركة كانون اأ.ح�سين ر�سيد

،ماكن الجزيرة

4:00
اأدب الأطفال وت�سكيل الوعي في ع�سر الو�سائط 

المرئية

اأ. معد فيا�س
اأ. طالل ح�سين

اأ. �ستير جمعة
محمد فتاح

بالتعاون مع وزارة الثقافة في د. كيالن محمداآزاد برزنجيالنتاج الكردي .. التجاهية في الترجمة5:00
الإقليم

حفلة مو�سيقية6:00
فرقة JAAZZ الألمانية

فرقة ميرزو المو�سيقية / �سنجار
بالتعاون مع معهد غوته

جل�سة ال�سينما7:00

»غير معلن«
اإخراج محمد غ�سبان

»البنف�سجة«
اإخراج باقر الربيعي
»العودة اإلى فكتوريا«

اإخراج جعفر مراد

د.كوثر جبارة

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�س 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

معر�ض اأربيل للكتاب ينجح في ا�ستقطاب مختلف الفئات العمرية 
 اأربيل / المدى

مل ينف���ك اجلمهور م���ن احل�شور ب�شكل 
كبري اإىل معر�س اأربيل الدويل للكتاب، 
الذي���ن يب���دو اأن���ه متك���ن م���ن اجت���ذاب 
العمري���ة  فئاته���م  مبختل���ف  الزائري���ن 

و�شرائحهم االجتماعية.
وا�شاف���ة اإىل املثقف���ن والعائالت التي 
وج���دت يف املعر�س متنف�شًا لها، نظمت 
العدي���د من اجلامع���ات واملدار�س وعدد 

من املوؤ�ش�شات رحالت اإىل املعر�س.
املعر����س،  م���ن  الثام���ن  الي���وم  و�شه���د 
فعالي���ات عدي���دة متنوع���ة، منه���ا حف���ل 
توقي���ع كت���اب »يف علم اجتم���اع احلياة 
الكت���اب  موؤلف���ة  بح�ش���ور  العام���ة«، 

د.الهاي عبد احل�شن.
كذل���ك عق���دت ن���دوة بعن���وان »الروؤي���ة 
الدي���ن«،  �ش���الح  جلامع���ة  امل�شتقبلي���ة 
بالتع���اون م���ع جامع���ة �ش���الح الدي���ن، 
�ش���ارك فيه���ا د.كام���ران يون����س حمم���د 
الدي���ن  ام���ن، رئي����س جامع���ة �ش���الح 
العط���ار  �شاب���ر  ود.م�شطف���ی  اأربي���ل، 
لل�ش���وؤون  اجلامع���ة  رئي����س  م�شاع���د 

العلمية.

الفعالية الثالثة حمل���ت عنوان: الكتابة 
يف مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي بن 
ال�شت���م والت�شه���ري، �ش���ارك فيه���ا، عماد 
اخلفاج���ي، زي���ن اأن���ور »رودي �ش���ري«، 

�شاهي حممد. 
كذل���ك عق���دت ن���دوة بعن���وان »الكات���ب 
العربي يف ق�شية دور الن�شر الوهمية«، 
�ش���ارك فيه���ا الروائي علي ب���در، حممد 

هادي.
تبعتها ندوة بعنوان: »التحليل النف�شي 
م���ع  بالتع���اون  ال���ذات«  يف  والتعم���ق 
وزارة الثقاف���ة يف االإقلي���م، حا�شر فيها 

حممد طه ح�شن.
بعن���وان  ال�شاد�ش���ة  الن���دوة  وكان���ت 
»االأح���زاب احلاكم���ة ه���ل حتم���ل هوية 
احل���زب احلقيقي���ة«، حا�ش���ر فيها غالب 
ال�شابن���در، عبد ال�شالم برواري، جا�شم 

احللفي.
ويف خت���ام الفعاليات، ق���دم الدكتوران 
فاخر حممد وروؤوف العطار، حما�شرة 

عن »جدلية الفن والت�شكيل الرقمي«.
ه���ذا وي�شتم���ر معر����س اأربي���ل الدويل 
للكتاب، لغاية يوم الثامن ع�شر من اآذار 

اجلاري، اأي لغاية ال�شبت املقبل.

 اأربيل / المدى

ي�شتم���ر زوار معر����س اأربي���ل الدويل، 
بزي���ارة اأجنحة املعر�س، و�شراء الكتب 
���ل الق���ارئ الكتاب  الورقي���ة، فه���ل يف�شّ
الورق���ي علی الكت���اب االإلكرتوين؟ هذا 
ال�ش���وؤال توجهن���ا ب���ه اإىل فئ���ة ال�شباب 

التي تزور املعر�س.
تقول ال�شابة هب���ة حممد: »الكتاب خري 
جلي����س، واأف�شل اأني����س، وِنعم املوؤن�س 
�شاع���ة الوح���دة، ا�شرتي���ت روايتن من 
معر����س اأربي���ل الدويل للكت���اب، الأنني 
ل القراءة من ال���ورق، اأجدها اأكرث  اأف�شّ
فائ���دة، عندم���ا اأقراأ م���ن الكت���اب اأ�شعر 
اأنن���ي داخ���ل الراوي���ة، وا�شتغ���رق يف 
تفا�شيله���ا، اأم���ا الكت���اب االلكرتوين ال 
ي�شدين، اأذكر اأنني مل اأكمل قراءة كتاب 

اإلكرتوين قط«.
وتواف���ق ال�شابة جاال حار����س، مع راأي 

ال�شاب���ة هب���ة، تق���ول: »الكت���ب الرقمية 
انت�شرت يف ع�شرنا احلايل، خا�شة مع 
ابت���كار االأجه���زة االإلكرتونية احلديثة، 
ب�شا�ش���ات �شغرية، جت���ذب الق���ّراء، اأو 
عن طريق الهاتف املحمول، لكن مازالت 
للكتاب الورق���ي م�شاحت���ه، اأي�شًا، اأظن 
كال النوعن له فائدته ودوره ومزاياه«.
اأم���ا بي�ش���رو �شي���د ابراهي���م، ف���ريى اأن 
»الكت���اب االإلك���رتوين اأّثر عل���ی الكتاب 
الورق���ي، لكن���ه مل يل���ِغ دوره، خا�ش���ة 
طقو����س،  له���ا  الق���راءة  الأن  طقو�ش���ه، 
ملحبيها، فالقارئ الَنهم ال ميكنه االعتماد 
علی الكت���اب االإلكرتوين، م���ن ال�شعب 

عليه القراءة عن طريق االنرتنت«.
»التط���ور  اإبراهي���م:  �شي���د  وي�شي���ف 
التكنولوج���ي، و�شهول���ة الو�شول اإىل 
الكت���ب االإلكرتوني���ة، ويف املقابل غالء 
الكت���ب الورقي���ة، واالأزم���ات الت���ي متر 
به���ا دور الن�ش���ر، فيم���ا يخ����س تكاليف 

الطباع���ة واالإنت���اج، رمب���ا كان لها دور 
�شلب���ي عل���ی �شعبي���ة الكت���اب الورق���ي، 
لكنه���ا مل تل���غ دوره، واأن���ا اأج���د اأنه من 
اخليان���ة ق���راءة الكتاب جمان���ًا، بعد اأن 
اجته���د كاتبه وق���دم ُع�ش���ارة فكره، من 
الواج���ب علين���ا زي���ارة املكتب���ة ودف���ع 
ثمن ه���ذا املجهود، واقتن���اء الكتاب يف 

مكتبات منازلنا«.
االكرتوني���ة،  الكت���ب  عل���ي،  اآزاد  يق���راأ 
يقول: »الطبع���ات القدمية غري املتوفرة 
يف املكتبات، اأحيانًا يوجد موؤلفون لهم 
العديد م���ن االإ�ش���دارات القدمية، لكنها 
غ���ري متوف���رة ورقي���ًا، الأن دور الن�ش���ر 
ُتع���د طباعته���ا، اأجده���ا الكرتوني���ًا،  مل 
واقراأه���ا، مثال اأعم���ال الكاتب امل�شري 
ط���ه ح�شن، به���ذه احلال���ة نق���راأ الكتب 
االلكرتوني���ة، لك���ن الكت���اب الورقي هو 
االأ�شا�ش���ي، الن���ه يخلق عالق���ة فيزيائية 
م���ع الق���ارئ، اأزور املكتب���ة ب�ش���كل دائم 

وا�ش���رتي الكتب الورقي���ة، اليوم جئت 
اإىل معر����س اأربيل ال���دويل للبحث عن 

هذه االإ�شدارات القدمية ل�شرائها«.
»الكت���اب  يق���ول  اأر�ش���د �ش���واين،   اأم���ا 
االلك���رتوين �شراح���ة مه���م، خا�شة يف 
جمال الدرا�ش���ات والبحوث اجلامعية، 
موجود الكث���ري من البح���وث بال�شيغة 
غ���ري  الدرا�ش���ات  ه���ذه  االإلكرتوني���ة، 
متوف���رة ورقي���ًا، وه���ي مهم���ة للبح���ث 

العلمي«.
ويختم »�ش���واين« بالقول: »لكن الكتاب 
االإلك���رتوين لي����س بدي���اًل ع���ن الكت���اب 
الورقي، الأنه اأكرث دقة، واأكرث حميمية، 
يخل���ق جي���ال م���ن الق���راء، اأم���ا الكت���اب 
االلك���رتوين ال ي�شتطي���ع فع���ل ذلك، الأن 
الت�شّف���ح،  ت�شب���ه  اإلكرتوني���ًا  الق���راءة 
لي�ش���ت كالق���راءة العميق���ة، التي تبحث 
ع���ن اأجوب���ة ان�شاني���ة اأو اجتماعي���ة اأو 

�شيا�شية«.

�سبان في معر�ض الكتاب: الكتب الإلكترونية لي�ست بدياًل عن الورقية

�سرائح اجتماعية متنوعة زارت اأجنحته
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 اأربيل/المدى

�شهد معر�س اأربيل الدويل للكتاب، حفل توقيع 
كت����اب »يف علم اجتماع احلي����اة العامة« للموؤلفة 
العراقي����ة »الهاي عبد احل�ش����ن«، وندوة ثقافية 
حتدثت فيها املوؤلفة عن الق�شايا االجتماعية يف 

العراق التي تناولتها يف كتابها.
ويف حوار للباحثة االجتماعية العراقية »الهاي 
عبد احل�شن« مع )امل����دى( قالت اإن »هذا الكتاب 

نتيجة خم�س �شنوات من اجلهد امل�شتمر«.
�شن����وات،  م����دى  »عل����ی  عبداحل�ش����ن:  وتق����ول 
تابع����ُت ال�ش����اأن العراق����ي، وكل م����ا يج����ري م����ن 
تطورات علی امل�شتوى ال�شيا�شي واالجتماعي، 
ثم اجته����دت لقراءتها من وجهة نظر اجتماعية، 
يف  املق����االت  م����ن  املجموع����ة  ه����ذه  واأخرج����ُت 
خمتلف جوانب احلياة العامة، جمعتها كلها يف 

كتابي اجلديد«.
يتحدث كت����اب »يف علم اجتماع احلياة العامة«، 
عن جوانب الواق����ع ال�شيا�شي واالقت�شادي يف 
الع����راق، اإ�شاف����ة اإىل ق�شاي����ا امل����راأة العراقي����ة، 
تق����ول عبداحل�ش����ن: »يت�شم����ن الكت����اب حتليال 
اجتماعيا لتظاهرات ت�شرين، كجزء من حركات 
احتجاجية، عّبت عن م�شاعر ال�شباب العراقي 
وم�شاكله، التي ف�شل����ت املنظومة ال�شيا�شية يف 
معاجلتها، ما دفعهم للخروج اإىل ال�شارع، حتت 

�شعار »نريد وطنًا«.
وت�شيف الكاتبة »اله����اي عبداحل�شن«: »عندما 
خ����رج ال�شب����اب يف مظاه����رات ت�شري����ن، اأراداو 
اأن يع����بوا عن �شوء حاله����م، وقلة فر�س العمل 
والبطال����ة، اأو حت����ی ا�شتهدافه����م عل����ی م�شتوى 
اجلرمية يف الوقت ال����ذي يتغنی املجتمع بدور 
وال�شلط����ة  والديني����ة  احلكومي����ة  املوؤ�ش�ش����ات 

الع�شائرية«.
اأرادت الكاتبة العراقي����ة، توثيق هذه االأحداث، 
من وجهة نظرها كباحثة اجتماعية، تقول: »كل 
مقالة مكتوبة وفق منهجية اجتماعية، وت�شّور 
نظري، يق����ودين خ����الل الكتابة، و�شم����ن النقد 
اقرتح����ت حلواًل، كاإعادة النظ����ر بالقوانن التي 

ال تقدم حلواًل حقيقية«.
كم����ا تطرق����ت الكاتب����ة اإىل م�شكل����ة العالق����ة بن 
الدول����ة واملجتم����ع، تق����ول: »احلال����ة الطبيعية، 
ه����ي اأن تك����ون الدولة خادم����ة للجمتمع، وتوفر 
امل�شتلزمات االأ�شا�شي����ة للنهو�س، لكن اأ�شبحت 
الدول����ة واملجتمع عبارة عن طرف����ن متنازعن، 

هذه بحد ذاتها م�شكلة كبرية«. 
وعن اأهمية معر�س اأربيل الدويل للكتاب تقول 
»عبداحل�ش����ن«: »اأم�س اأجرين����ا جل�شة  عن دور 
امل����راأة يف ت�شكيل الوعي الثقايف واالأخالق، مع 

ال�شيدة »بخ�شان زنكنة«،  واليوم اأجريت ندوة 
حواري����ة عن كتابي »يف علم احلياة االجتماعية 
العام����ة«، وغ����دًا �شاأكون يف حوار م����ع القا�شي 
»هادي عزيز«، ملناق�شة القوانن اخلا�شة باملراأة 
الت����ي �شدرت بعد العام 2003، هذا بحدث ذاته 
تفاع����ل ثق����ايف واجتماعي مهم، يوف����ره معر�س 

اأربيل الدويل للكتاب«.
وت����رى املوؤلف����ة العراقي����ة، اأن معر�����س اأربي����ل 
ال����دويل، يوفر فر�شة لالخت����الط، تقول: »خالل 
حف����ل توقي����ع كتاب����ي الي����وم، ا�ش����رتاه ع����دد من 
االأخ����وة الكرد، وطلبوا التوقي����ع عليه، هذا اأمر 
رائع يوفره معر�س اأربي����ل الدويل للكتاب، اإنه 
فر�ش����ة للق����اء املثقف����ن املقيم����ن يف اأربيل، من 
ال�ش����روري اأال تتقوق����ع املعار�����س يف العا�شمة 
بغداد، بل اأن تنطلق لتنع�س احلركة االأدبية يف 

خمتلف املدن العراقية«.

 اأربيل/المدى

بالرغم من االقبال اجليد علی معر�س اربيل 
للكت����اب يف ه����ذه ال����دورة، اال ان����ه وح�ش����ب 
مندوبي دور الن�ش����ر امل�شاركن يف املعر�س 
االك����ب  التح����دي  تعت����ب  التكنولوجي����ا  ان 
واملناف�س االقوى للكت����اب الورقي، موؤكدين 
�ش����رورة ايج����اد احلل����ول م����ن خ����الل دع����م 
احلكومة ملعار�س الكتب، ف�شال عن التثقيف 
االعالمي والرتبوي للكتاب الورقي، ا�شافة 
م����ن اج����ور االجنح����ة و�شع����ر  التقلي����ل  اىل 

الكتب.

التحدي الكبر
ال�شوري����ة  امل����ال، من����دوب دار اخل����ري  عم����ر 
للطباع����ة والن�شر اأ�شار اإىل ان »البيع مل يكن 
مب�شتوى االقبال الكبري وذلك ب�شبب ارتفاع 
ا�شعار الكت����ب وانخفا�س الق����درة ال�شرائية 

للقارئ«.
التح����دي  ه����ي  »التكنولوجي����ا  ان  واو�ش����ح 
االك����ب ل����دور الن�ش����ر يف الوق����ت احلا�ش����ر، 
و�شرورة تقدمي الدعم احلكومي للمكتبات، 
وان يك����ون هن����اك تثقي����ف بالكت����اب الورقي 
عب املناه����ج الرتبوي����ة وو�شائ����ل االإعالم«. 
واك����د يف الوقت ذاته ان »الكتاب الورقي يف 
جميع احواله �شيبقی له جمهوره اخلا�س«.

وتاب����ع ان »م����ا تق����وم ب����ه موؤ�ش�ش����ة امل����دى 
م����ن فعالي����ات يف املعر�����س مث����ل الن����دوات 
وا�شت�شافة ال�شخ�شيات املثقفة هو امر جيد 

جلذب القارئ اإىل املعر�س«.
اأح����دث اإ�ش����دارات دار اخل����ري لع����ام ٢٠٢٣ 
هي )ابت����كارات، اإبداعات يف جمال ال�شرف 
والنح����و، وكالة يلدز، هكذا ظهر جيل �شالح 
الدي����ن، ١٠١ من عمالق����ة ال عثمان، الوجيز 
املو�شوع����ي  امل�شح����ف  الفق����ه،  اأ�ش����ول  يف 

املف�شل، م�شحف القراءات(.
حممد �شعي����د، مدير مبيع����ات دار الرواد من 
�شوري����ا يف اأول م�شارك����ة له����ا يف معر�����س 
»التنظي����م  ان  اإىل  اأ�ش����ار  للكت����اب،  اربي����ل 

جي����د لكن االإقب����ال �شعيف عل����ی الكتب، وان 
التحدي����ات الت����ي تواج����ه دور الن�ش����ر ه����ي 
ارتفاع تكالي����ف امل�شاركة يف املعار�س، وان 

احلل يكمن يف تخفي�س اأجور االجنحة«.
اأح����دث اإ�ش����دارات دار ال����رواد لع����ام ٢٠٢٣ 
ه����ي )ال�شام����ي يح����رك اوروب����ا، اأ�ش����رار يف 
قب�ش����ة بحار، ف����احت اال�شوار واالآف����اق، ماذا 
عن امل����راأة؟، منهج النق����د يف علوم احلديث، 

م�شباح املحتاج اإىل ما يف املنهاج(.

تعاون
�شمر جيجك، مندوبة دار ر�شالن من �شوريا 
اأ�ش����ارت اإىل ان »معر�����س اربي����ل للكتاب ذو 
تنظيم جي����د واإقبال كبري، لك����ن هناك �شعفا 
يف اقتن����اء الكت����اب العرب����ي مقارن����ة بالكتب 

باللغات االأجنبية والكردية«.
واوج����زت ان »التحدي����ات الت����ي تواجه دور 
الن�شر يف �شوريا هي نق�س الورق واحلب، 

وارتفاع تكلفة النقل«.
واأك����دت ان »موؤ�ش�شتها تف�ش����ل امل�شاركة يف 
معار�س الكتب لن�شر الثقافة ال�شورية، وان 
احل����ل ملواجه����ة التحديات يكم����ن يف تقدمي 

الدعم احلكومي لدور الن�شر، والتعاون فيما 
بينهم«.

اأح����دث اإ�ش����دارات دار ر�شالن لع����ام ٢٠٢٣ 
هي )ح����رب اأوكرانيا، درا�ش����ات منتخبة من 
الع�ش����ر اال�ش����وري، �شل�شل����ة الثيو�شوفي����ا، 
فواني�س اطلنط�����س، القبائل االرامية، القدر 
بو�شف����ه فر�ش����ة، اال�شتثمار لدكت����ور حممد 

غياث �شيخة(.

مقترح و�سكر
�شالح الت����الوي، �شاحب دار االيام االردين 
يف اأول م�شارك����ة مبعر�����س اربي����ل للكت����اب 
ا�ش����اد بالتنظي����م املمت����از، واالإقب����ال الكب����ري 
عل����ی املعر�س، وا�شاف ان����ه »يجب دعم دور 
الن�ش����ر امل�شارك����ة يف املعر�����س، وتخفي�����س 
اإيجار االجنح����ة، وان يك����ون دوام املعر�س 
خ�شو�ش����ا يوم اجلمعة م����ن ال�شاعة الرابعة 
ع�شرًا، ويوجه �شكره اإىل ادارة املعر�س يف 
الوق����ت ذاته عل����ی ما بذلته م����ن جهود كبرية 

يف التنظيم«.
وا�ش����ار اإىل ان »اهم التحدي����ات التي تواجه 
دور الن�ش����ر ه����ي ان االنظم����ة العربية ب�شكل 

عام ال تدعم اجلانب الثقايف«.
اأح����دث اإ�ش����دارات دار االي����ام لع����ام ٢٠٢٣ 
ه����ي )�شن����وات احل�ش����ار، تاري����خ الع����راق، 
امل�شوؤولي����ة ال�شيا�شي����ة واجلنائي����ة للوزي����ر 
يف الع����راق، تقني����ات التن�شي����ط االإعالم����ي، 
ملحات ع����ن االقت�شاد ال����دويل، التكنولوجيا 
املالي����ة واخلدمات الرقمية، حكم عبد الكرمي 
قا�شم واحلقائق املن�شية، من�شات التوا�شل 

االجتماعي(.

اللغة عائق
امي����ن عبداحل�ش����ن، م�شوؤول جن����اح جمعية 
النا�شري����ن والكتبي����ن اك����د ان »االإقبال كبري 
عل����ی اقتن����اء املوؤلف����ات الكردي����ة اك����رث م����ن 
العربي����ة، وان احل�ش����ور هائ����ل وكبري، وان 
التنظيم رائع كاملعتاد من قبل موؤ�ش�شة املدى 
م����ع �شعف الق����وة ال�شرائية للق����ارئ، ب�شبب 
اللغة العربية، وان اغلب الزوار هم اكراد«.

كما ا�ش����اف ان »كرثة املكتب����ات، وكرث اإقامة 
املعار�����س �شببت م�شكلة كب����رية علی الكتاب 
وا�شتن�ش����اخ الكت����ب، وع����دم وج����ود رقاب����ة 

وحقوق فكرية«.
النا�شري����ن  جمعي����ة  دار  اإ�ش����دارات  اأح����دث 
والكتبين لع����ام ٢٠٢٣ هي )�شنجار املدينة 
واجلب����ل، وراء كل باب حكاي����ة، فكر كفنان، 
احلرب االأوكرانية، فاتنة بابل، من الفقر اإىل 
ال�شلطة، حكاية موت فيفالدي، عقل اإبداعي، 
غراميات م�شحك����ة، هيكتور، �ش����دمي النهر، 

جرمية ال�شباب(.

اإ�سادة
حمم����ود �ش����الح، مدي����ر مبيع����ات جن����اح دار 
ال�ش����الم من م�شر ال����ذي ا�ش����اد بالتنظيم من 
قبل موؤ�ش�شة املدى، وانه علی م�شاركة دائمة 
مبعر�س اربيل للكتاب، اكد ان »االإقبال جيد 

لكن القدرة ال�شرائية �شعيفة«.
وا�ش����ار اإىل ان »غ����الء ا�شع����ار ال����ورق ميثل 
حتدي����ا كبريا لدور الن�ش����ر، وان اجلمهور مل 

يتقبل الو�شع احلايل لالأ�شعار املرتفعة«.

اأح����دث اإ�ش����دارات دار ال�شالم لع����ام ٢٠٢٣ 
ه����ي )اب����ن االإ�ش����الم، الت�شري����ف امللوك����ي، 
البهج����ة والنعي����م يف الق����راآن الك����رمي، كيف 

يفكر امل�شلمون، االجتاه ال�شفلي(.

م�سببات
غياث يون�س، مدير جن����اح دار الع�شماء من 
�شوريا يف امل�شاركة رقم ١١ مبعر�س اربيل 
للكت����اب، حي����ث ا�ش����اد ب�«التنظي����م، واالإقبال 
جيد، ولكن تفاجاأن����ا بالرتاجع الكبري للقوة 

ال�شرائية«.
واك����د ان »ابرز التحديات الت����ي تواجه دور 
الن�ش����ر ه����ي الو�ش����ع االقت�ش����ادي، ووجود 
الكت����اب االإلكرتوين«، واك����د يف الوقت ذاته 
ان »معار�����س الكت����ب مهم����ة ج����دا مهم����ا كان 
االأم����ر، ول����وال ه����ذه الن�شاطات مل����ا ا�شتمرت 

موؤ�ش�شته يف الن�شر«.
اأحدث اإ�ش����دارات دار الع�شماء لعام ٢٠٢٣ 
ه����ي »الوحدة االملانية املعا�شرة، حدثيني يا 
�شام، ظاه����رة التطرف الديني، اال�شت�شراق، 
القراءة احلداثية املعا�ش����رة للقراآن الكرمي، 
ارك����ون والقراآن الكرمي )درا�شة يف املنهج و 

املفاهيم(«.

الكتاب الإلكتروني
�شرك����ة  جن����اح  م�ش����وؤول  �ش����ايف،  ر�ش����ا 
املطبوع����ات من لبنان، اكد انه »علی م�شاركة 
دائمة مبعر�س اربي����ل للكتاب، وان التنظيم 
مبه����ر من قب����ل موؤ�ش�شة امل����دى، وان االإقبال 

كبري، لكن ال�شراء �شعيف من القارئ«.
وا�ش����ار اإىل ان »اهم التحدي����ات التي تواجه 
دور الن�شر، هي انت�شار الكتاب االإلكرتوين، 
الكت����اب  اقتن����اء  عل����ی  اجلمه����ور  و�شع����ف 

الورقي، او القراءة ب�شكل عام«.
اأح����دث اإ�شدارات دار �شركة املطبوعات لعام 
٢٠٢٣ ه����ي )اخليميائي، عقيدي����ة ال�شدمة، 
بحثا عن اأال�شكا، عن اهلي و�شحبي، مناهج 
التعلي����م م����ن بع����د، عل����ی ار�شف����ة ال�شت����ات، 

ال�شقيقة العا�شفة، اأقرب اإىل ال�شماء(.

العدد )9( ال�شنة الع�شرون- اخلمي�س )16( اآذار 2023

ت�صوير: محمود روؤوف

 عالء المفرجي

من الكت����ب التي تتناول عامل الكت����ب كتاب )ق�شر 
الكت����ب( ال�ش����ادر ع����ن دار امل����دى برتجم����ة زي����اد 
خا�شوق ومراجعة زياد عبدالله الذي يدعونا فيه 
غرينييه ال�شتك�شاف جمال االأدب واآفاقه الكا�شحة 
وف����رتات اال�شرتاحة اخلفية. عن����د االنخراط يف 
اأ�شئل����ة اأ�شا�شية مثل ملاذا ي�شع����ر النا�س باحلاجة 
اإىل الكتاب����ة؟، اأو م����ا ال����ذي ينط����وي علي����ه و�شع 
املرء لنف�شه علی ال�شفحة، اأو كيف يعرف الكاتب 
اأنه كتب جملت����ه االأخرية، ينظ����م غرينييه مقاطع 
منا�شبة م����ن كتابه املف�شلن: ت�شيخوف، بودلري، 
برو�شت، وجوي�س، وكافكا، ومان�شفيلد وغريهم 
الكثري. ه����وؤالء الكتاب يختلطون ب�شكل رحب مع 
حكايات من ن�شف قرن لغرينييه كمحرر و�شديق 
لع����دد ال يح�ش����ی م����ن ال�شخ�شي����ات االأ�شطورية، 
مب����ا يف ذلك األب����ري كامو ورومان ج����اري وميالن 

كونديرا وبرا�شاي.
املالحظ����ات  م����ن  �شل�شل����ة  هن����ا  غرينيي����ه  يق����دم 
واالقتبا�ش����ات الت����ي تب����دو عفوية مث����ل املحادثة 
اجليدة، لكنها حتمل روؤى دائمة عن حياة القراءة 
والتفكري. ق�ش����ر الكتب غني بامللذات واملفاجاآت، 
واملرافق����ة املثالي����ة للمف�ش����الت االأدبي����ة القدمية، 

واملقدمة املثالية الأخرى جديدة.
يق����ول املرتج����م يف مقدم����ة ه����ذا الكت����اب: ميك����ن 
للم����رء اأن يق����راأ كتاب����ًا، اأو جمموعة كت����ب، اأو اأن 
ي����رث مكتبة من اأحد اأ�شدقائ����ه فيقراأ حمتوياتها. 
اأّم����ا اأن يق����راأ دار ن�شر باأكمله����ا ومعها البع�س من 
من�ش����ورات دور اأخ����رى، فه����ذا ال ي�شتقي����م اإاّل ملن 
عا�س مل����ا يقارب قرنًا كاماًل اأم�شی اأكرث من ن�شفه 
يف اإدارة واحدة من اأ�شخم دور الن�شر يف العامل، 

دار غاليمار.
فالكتاب ح�شيلة قراءات طويلة ومتنّوعة قام بها 
الكاتب، وجمع من خالله����ا العديد من املالحظات 
واالقتبا�شات مما قراأ. يتكّون الكتاب من جمموعة 
مق����االت ُن�شر بع�شه����ا ب�شكل م�شتق����ل وعلی مدى 
�شنوات. لذا ميك����ن قراءته علی مراحل، كل مقالة 

علی حدة.
وي����رى اأن اأ�شل����وب الكت����اب مرّك����ز ب�ش����كل كب����ري 
اإذ ميك����ن الق����ارئ اأن يج����د مث����اًل فقرة م����ن اأربعة 
اأ�شط����ر ون�شف حتكي عن ثالثة موؤلِّفن اأو اأربعة 
كتب. بالطبع نتج ه����ذا الرتكيز عن كّم املعلومات 
الهائ����ل الَّ����ذي اأورده الكات����ب يف ع����دد قلي����ل جّدًا 
م����ن ال�شفحات. كم����ا اأّن هناك العدي����د من االأفكار 
واالأ�شم����اء تع����اود الظهور يف اأماك����ن متعددة من 
الكت����اب مما ي�شعن����ا اأم����ام لوحة اأ�شب����ه بلوحات 
االأرابي�ش����ك حي����ث تتكرر املو�شوع����ات وتتما�شك 

لتقّدم لنا فكرة كاملة عّما يراه الكاتب.
فالكت����اب يعك�����س راأي موؤّلف����ه بخ�شو�����س العديد 
م����ن امل�شائ����ل الّنقدية، اأدبّي����ة كان����ت اأم فل�شفّية اأم 
غ����ري ذلك، لذا فه����و يقّدم لنا م����ادة غنّي����ة للّدرا�شة 

واملناق�شة والنقد.
يبدو اأن كتابا بعنوان ق�ش����ر الكتب يعد بالعظمة 
والرهبة. بداًل من ذلك، ي�شف مرتجمها جمموعته 
املكونة من ت�شع مقاالت لطيفة علی اأنها »�شكل من 
اأ�شكال احلجة« هي: )موطن ال�شعراء(، )االنتظار 
واالأبدّي����ة(، )الّرحيل(، )احلياة اخلا�شة(، )كتابة 
احل����ب، اأي�ش����ًا....(، )ن�ش����ف �شاع����ة عن����د طبيب 
االأ�شنان(، )الالمكتم����ل(، )اأما زال لدّي �شيء اآخر 

اأقوله؟(، )لكي تكون حمبوبًا(.
»ق�ش����ر الكت����ب« ه����و ح�شيل����ة ق����راءات متنوع����ة 
رافقته����ا مالحظات مهمة ح����ول الكتب التي طلبت 
من����ه دار الن�شر اأن يبدي راأي����ه فيها، ويعك�س فيها 
موقف����ه بخ�شو�����س العديد م����ن امل�شائ����ل االدبية 
والفل�شفي����ة والفني����ة اذ جنده يتناوله����ا با�شلوب 
�شيق وممتع. يك�شف لن����ا ق�شر الكتب مدى فطنة 
املوؤل����ف الت����ي تاأخذ �شعة اط����الع �شاحبه، ووفرة 
املعلوم����ات و�شهول����ة الط����رح ومتعت����ه اىل القيام 
برحل����ة ممتعة م����ن مار�شي����ل برو�ش����ت اىل البري 
كام����و، وم����ن بودل����ري اىل فرجينيا وول����ف، ومن 
بوكا�شي����و م����رورا ب�شموئيل بيكي����ت وموري�س 
بالن�شو، وال ين�شی ان مير بفلوبري وجيل دولوز 
وج����ورج �شاند وع�شرات غريه����م، ن�شتك�شف من 
خالله����م كي����ف نق����راأ الكتب ومل����اذا نقراأه����ا؟ كتاب 
خلي����ط ممتع ب����ن ال�شرية الذاتي����ة والنقد االدبي 

والفني.

ق�صر الكتب
لهاي عبدالح�سين من معر�ض الكتاب: الدولة والمجتمع 

اأ�سبحا طرفين متنازعين

نا�سرون في معر�ض اأربيل: الحلول تكمن في التثقيف للكتاب الورقي والدعم الحكومي
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نظم معر����س اأربيل الدويل يف دورته اخلام�شة 
ن���دوة  امل���دى،  ال���ذي تنظم���ه موؤ�ش�ش���ة  ع�ش���ر، 
حوارية بعنوان »الثورة الرقمية والتكنولوجيا 
وتاأثريهم���ا عل���ی احلي���اة الدينية« �ش���ارك فيها 
ال�شي���ف اأ.نبيل عبد الفت���اح امل�شت�شار يف مركز 

االأهرام للدار�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية. 
وقال عب���د الفتاح اإن “اأثر الث���ورة الرقمية علی 
ع���امل التدي���ن يف الوط���ن العربي ه���و مو�شوع 
جدي���د الأنه يطرح م���ن اال�شئل���ة الدينية ويطرح 
م���ن تاأث���ريات التحول نح���و الرقمن���ة يف العامل 
العرب���ي ودخ���ول االأجي���ال اجلدي���دة اإىل ه���ذا 
الع���امل واإجادتها التعامل معه ولي�س ا�شتخدامه 
فق���ط كمنابر واإمنا التاأثري عل���ی ا�شكال التفكري 
ال�شائدة ل���دى االأجيال اجلديدة الت���ي �شتتغاير 
عملياته���ا الذهنية وطرائ���ق تفكريها يف املجال 

الديني عن االجيال اال�شبق”. 
واأ�شاف “بالتايل ه���ذا املو�شوع بالغ االهمية، 
و اهميت���ه تكت�ش���ب اأكرث بالن�شب���ة لعاملنا ال�شرق 
او�شط���ي والعربي حي���ث املجتمع���ات املتعددة، 
عرق���ي  دين���ي  ثق���ايف  تع���دد  ذات  االنق�شامي���ة 

وقومي”. 
واأ�ش���ار اإىل اأهمية التمييز ب���ن الدين والتدين: 
املقد�ش���ة  و�شرديات���ه  م�ش���ادره  يف  “الدي���ن 
وال�ُشّنوي���ة اأمر يختلف عن ال�شرديات الو�شعية 
التي و�شعها الفقهاء واملف�شرون حول الدين يف 
عالقت���ه باملجتمع���ات التي مَتدد فيه���ا ومكونات 
هذه املجتمع���ات، بالتايل هناك �شرورة للتمييز 
ب���ن الدين يف قدا�شت���ه وبن الدي���ن يف حركته 
م���ع الب�ش���ر، الأن احلي���اة الدينية خمتلف���ة متامًا 
عن اال�شول املقد�شة لالأدي���ان، وكذلك االمر باأن 
احلي���اة الديني���ة لي�ش���ت حي���اة واح���دة، لي�شت 
حياة م�شتمرة عب الزم���ن بنف�س امناط التدين 

ال�شائدة فيه���ا، الن امناط التدي���ن ال�شائدة لدى 
جمهور النا�س او ما ي�شمی بالتدين ال�شعبي اي 
اإداراكات النا�س وماألوف ثقافاتهم وممار�شتهم 
للطقو����س كما ت�شود يف مرحلة تاريخية معينة، 
مبعن���ی اأن التدي���ن يف جممت���ع �شناعي يختلف 

عن التدين يف جمتمع ريفي”.
وتاب���َع: “عندما نتحدث عن احلياة الدينية فهي 
جزء من احلياة االجتماعية االو�شع نطاقًا حيث 
موؤثرات القيم، ت�شور االلوهية، ت�شور الفقهاء، 
وه���ي متغرية من منطقة الأُخرى داخل املجتمع،  

كما اأنها تعك�س طبيعة املجتمع،
بالت���ايل نح���ن ام���ام تدي���ن و�شع���ي متغ���ري من 
جمتم���ع الآخر، وداخل املجتم���ع نف�شه من مكون 

الآخر حتی و اإن كان االنتماء اىل ذات الدين”. 

واكمل حديثه ح���ول الث���ورة التكنولوجية وما 
تقوم به من عملي���ات تغيري يف امناط العالقات 
االجتماعية وبالتايل هذا التغري يوؤثر علی ثقافة 
الطبقة العامة، م�شيف���ًا “حتی هذه اللحظة، كل 
املتابع���ات واملالحظ���ات التحليلي���ة والدرا�شات 
الت���ي متت عن اأث���ر الثورة الرقمي���ة علی اأمناط 
التدين الفعلي �شنج���د اأن هناك حالة جدلية بن 
التدي���ن الفعل���ي والتدين الرقمي، حي���ث اأ�شبح 
التدين الفعلي ينتقل م���ن الفعلي اإىل الرقمي ثم 

يعاد علی الواقع الفعلي”.
وبنَّ اأن: “االأخطر فيما يتعلق بالثورة الرقمية 
هو االنتقال ال���ذي بداأ بالفعل من مرحلة الثورة 
الرقمية والذكاء اال�شطناعي اىل مرحلة بدايات 
“االأن�شنة الروبوتية”، هذا التداخل والتعاي�س 

الذي �شوف يت���م بن االن�شان وب���ن الروبوت، 
فالي���وم الروب���وت ي�ش���كل خطرا عل���ی االمناط 

ال�شابقة للتفكري االن�شاين”.
يف  احل���ق  “م�شاأل���ة  اإىل  حديث���ه  يف  واأ�ش���ار 
االخت���الف كحق من حق���وق االن�شان وكحق من 
احلق���وق املدنية، اإال اأن االخت���الف مع اخلطاب 
االق�ش���اء  للرئي����س معن���اه  ال�شائ���د  ال�شيا�ش���ي 
واال�شتبع���اد،  لك���ن امل�شكل���ة لي�ش���ت مو�شوع���ًا 
�شيا�شي���ا وال د�شتوري���ًا، الن القي���ود علی احلق 
يف االخت���الف وعل���ی احلق���وق الد�شتورية هذا 
�ش���يء ب���ارز يف النظ���م القانونية العربي���ة، اأي 

جتد الن����س علی حقوق املواطن���ة والقيود علی 
حق���وق املواطن���ة، الن�س علی م�ش���اواة ومتييز 
عل���ی ا�شا����س قوم���ي او عرق���ي او جن���دري يف 
الن�شو�س القانوني���ة، الن�س علی حرية التدين 
واالعتق���اد ون����س اخ���ر مقي���د ل���ه للقب���ول فقط 
باالدي���ان ال�شماوي���ة الثالثة، اذن تول���دت ثقافة 
م�ش���ادة للح���ق يف االختالف ودعم ذل���ك التمدد 
الدين���ي ال�شيا�ش���ي يف الع���امل العربي من خالل 
املوؤ�ش�شات الدينية الر�شمية التابعة للموؤ�ش�شات 
احلكومية، بالتايل عدم القبول بتاأويالت دينية 
معينة رغم ان املذهب ال�شائد هو مذهب تاأويلي 

بامتي���از، هو �شردية و�شعي���ة بامتياز وبالتايل 
لي�س مقد�شا”.

“مواجه���ة  ب���اأن:  عبدالفت���اح  اأ.نبي���ل  واختت���م 
تدي���ر  دميوقراطي���ة  ابني���ة  اواًل  حتت���اج  ذل���ك 
التع���دد، متث���ل املكون���ات اال�شا�شي���ة عل���ی نحو 
يت�ش���م بالنزاهة، يت�شم مبب���داأ امل�شاواة، حقوق 
املواطن���ة، و�شيا�ش���ات تعليمية وثقافي���ة قادرة 
عل���ی بن���اء القيم اجلامع���ة داخل ه���ذه املكونات 
اال�شا�شية يف الدولة او يف العامل العربي وعلی 
خ���الف ذل���ك �شت�شتم���ر االنق�شام���ات و�شي�ش���ل 

الو�شع العربي علی ماهو قائم االن”.
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هل اأثرت الثورة الرقمية والتكنولوجيا على الحياة الدينية؟

 اأربيل – المدى 

اأتاحت من�سة معر�س اأربيل الدولي 
للكتاب، الحديث عن مجموعة 

ق�س�سية عنوانها »�سعدية وم�سعود 
بين الرافدين«، بتاأليف نخبة من 

ال�سباب، وهي ح�سيلة ور�سة الكتابة 
الإبداعية، بالتعاون مع موؤ�س�سة 

المدى ومعهد غوته الألماني، تحت 
اإ�سراف الروائي، مح�سن الرملي.

وكتب���ت ه���ذه املجموع���ة الق�ش�شي���ة خالل 
�شهري���ن،  ح���وايل  حم���ددة،  زمني���ة  ف���رتة 
و�شاه���م بكتابته���ا 40 �شاب���ا و�شاب���ة م���ن 
وباأعم���ار  الع���راق،  حمافظ���ات  خمتل���ف 
متفاوت���ة، وح�ش���ر منه���م اىل اجلل�ش���ة كل 
من خريية �شوان���و، وهي اأ�شتاذة جامعية، 
وع�ش���و يف نادي املدى للق���راءة، والكاتب 
عمر كنيب�س، واالأكادمي���ي اأ.احمد �شالح، 
و�شاه���م يف احل���وار معه���م االأ�شت���اذ �شيار 

�شيخو.
دار احلديث عن ق�شة مو�شوع هذا الكتاب، 
وماه���ي االآليات التي م���ن املمكن ان ت�شاعد 
ال�شباب يف انتاج ق�ش���ة، وا�شتثمار وجود 

روائي كبري مثل حم�شن الرملي.
وع���ن االآلي���ة الت���ي مت���ت به���ا كتاب���ة ه���ذه 
املجموعة، يقول احمد �شالح، ان »التدريب 
ب���داأ باإعطائنا واجب���ا، يتمحور حول كتابة 
نكت���ة، كونها م���ن اأ�شع���ب اأن���واع الكتابة، 

ث���م تدرجن���ا لكتاب���ة ق�ش����س ق�ش���رية ع���ن 
مواق���ف او اح���داث ح�شلت فعلي���ا، اىل ان 
و�شلنا لكتاب���ة الق�شة الت���ي طرحت �شمن 

املجموعة«.
وي���ردف ان الروائ���ي حم�ش���ن الرمل���ي، قد 
�شارك معه���م املالحظات وق���دم لهم ن�شائح 
م���ن جتربته خط���وة بخط���وة، وا�شفا هذه 
التجرب���ة ب�«الرائعة واملمي���زة«، وك�شف ان 

هذه التجربة هي االأوىل من نوعها له.
وكان���ت الق�شة الت���ي �شارك فيه���ا ال�شالح، 
بعن���وان  الق�ش�شي���ة  املجموع���ة  �شم���ن 
»املتاآم���ر«، والت���ي تتح���ول فيه���ا �شخ�شية 
م�شع���ود من �شخ����س يطال���ب بحقوقه اىل 
�شخ�س متاآمر علی املجتمع والوطن، بنظر 

البع�س كونه طالب باأب�شط حقوقه.
انتق���ل احلدي���ث اىل الكاتب عم���ر كنيب�س، 
الذي و�شف جتربته بكتابة هذه املجموعة 
ب�«الفري���دة واملمي���زة«، وعب ع���ن �شعادته 
كونه من االأ�شخا����س الذين تخطوا جتربة 
االختب���ار واخت���اروه �شم���ن 40 �شخ�ش���ا 
من �شم���ن اكرث من مئتي �شخ����س، لتمثيل 

العراق ككتاب �شباب وقا�شن.
  ووج���د كنيب����س ان ه���ذه التجرب���ة تعتب 
وروائ���ي،  وقا����س  ككات���ب  ل���ه  انطالق���ة 
»الروائ���ي  ان  اجلل�ش���ة  خ���الل  وي�شتذك���ر 
حم�شن الرملي كان �شارما جدا يف تعلمينا 
اأدوات الكتاب���ة، لذا اخذنا املو�شوع بجدية 
كب���رية، وكان �شعورا رائع���ا عندما اأخبنا 
بانن���ا �شن�شاه���م يف كتاب���ة ه���ذه املجموعة 

و�شنمثل العراق مبا �شنكتب«.
ويب���ن اننا »كنا اح���رارا يف اختبار الق�شة 
وعنوانه���ا، ب�ش���رط ان تك���ون الق�ش���ة م���ن 
العراق وال�شخ�شي���ة الرئي�شية هي �شعدية 

وم�شعود«.
ام���ا الكاتب���ة الثالث���ة الت���ي كان���ت حا�شرة 
�شم���ن اجلل�شة، خريي���ة �شوان���و، تذكر ان 
»اآلي���ة التدري���ب تتم عن طري���ق االنرتنيت، 
الروائ���ي  ان  ك���ون  ال���زوم،  تطبي���ق  ع���ب 
حم�شن الرملي ي�شك���ن يف ا�شبانيا، ونحن 
ال�شب���اب كل واحد منا ي�شك���ن يف حمافظة 
خمتلفة، جنتم���ع اأ�شبوعيا مل���دى �شاعتن، 

بتحديد وقت ينا�شب اجلميع«.

ف���كان التدري���ب االويل م���ن قب���ل الرمل���ي، 
يتمح���ور ح���ول كتاب���ة الق�ش���ة الق�ش���رية، 
ثم تدريجي���ا ذهبنا اىل كتاب���ة الرواية بعد 
التدري���ب علی اآلياته���ا، فال�شباب امل�شاركن 
والذي���ن ه���م بعي���دون ع���ن التخ�ش�ش���ات 

االأدبية، فهو كان يراعي هذه النقطة«.
ق�ش���م  االآداب  كلي���ة  خريج���ة  انه���ا  ورغ���م 
اللغ���ة العربي���ة ومتل���ك �شه���ادة املاج�شتري 
يف العربي���ة احلديث���ة من جامع���ة القاهرة 
انه���ا  اال  حالي���ا،  واالدب  النق���د  وتدر����س 
بح�شب ما ذكرت خالل اجلل�شة، اخذت عب 
هذه التجرب���ة معلومات والي���ات وتقنيات 
الكث���ري، �شاه���م يف  له���ا  للكتاب���ة ا�شاف���ت 
�شقلها ب�ش���كل كبري جدا، ونقلها من مرحلة 
اىل مرحل���ة اأخ���رى خا�ش���ة بع���د و�شفه���ا 

الرملي ب�«الكاتبة«.
وعندم���ا ع���اد احلدي���ث اىل احم���د �شال���ح، 
وج���ه بدوره كلمة للروائي حم�شن الرملي، 
اذ يق���ول ان���ه »ال ميكن ان ا�شف���ه يف جملة 
معين���ة واح�ش���ره يف ه���ذا الو�ش���ف، فهو 
مل يك���ن جمرد اأ�شت���اذ لن���ا، اذ كان ي�شاركنا 
الكثري م���ن تفا�شيل حيات���ه ويتحدث معنا 
حتی خارج اإطار التدريب، وكنت اأمتنی ان 

يكون حا�شرا معنا اليوم«.
وعن �شبب ت�شمية الكتاب »�شعدية وم�شعود 
ب���ن الرافدي���ن«، يذك���ر عمر كنيب����س، اننا 
»جادلن���ا الروائ���ي حم�ش���ن الرمل���ي با�ش���م 
الكت���اب، مل���اذا �شعدي���ة وم�شع���ود؟، بدوره 
اأو�ش���ح لن���ا ان هذي���ن اال�شم���ن مرتبطن 
بالعراق )عراقي���ة بحتة(، وهذا ما �شيجعل 
الق���ارئ يعي�س الطبيع���ة العراقية، بنكهات 

خمتلفة«.
واهم ما مييز املجموعة الق�ش�شية بح�شب 
راأي الكت���اب الثالث���ة، ان كل ق�ش���ة تتحدث 
ع���ن معان���اة معين���ة تعك����س واق���ع منطقة 
وبيئ���ة وجمتم���ع ال�شخ����س ال���ذي رواها، 
فهو يقدم ق�ش�ش���ا عراقية بنكهات خمتلفة، 

ي�شتطيع القارئ ان يتلم�شها عند القراءة.

�سبان يتحدثون للجمهور عن تجربتهم في ور�سة »الكتابة الإبداعية«
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عبدالخالق يعقوبي: التاريخ الحديث 
للكرد تاريخ �سيا�سي بامتياز
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يف اإط���ار الن���دوات الثقافي���ة املقامة يف معر����س اأربيل 
ال���دويل للكتاب بن�شخته اخلام�شة ع�ش���رة اأقيمت ندوة 
ثقافي���ة بعن���وان »الق�شاي���ا ال�شيا�شي���ة وانعكا�شه���ا يف 
االأدب الك���ردي املعا�ش���ر«، بالتعاون م���ع وزارة الثقافة 

يف اإقليم كرد�شتان العراق.
والق���ی املرتجم والناق���د عبداخلالق يعقوب���ي كلمة يف 
الن���دوة تطرق فيه���ا اىل دور االدب الكردي يف الق�شايا 
ال�شيا�شي���ة واأ�شار اىل ان التاريخ احلديث للكرد تاريخ 
�شيا�ش���ي بامتي���از الن ال�شع���ب الك���ردي مل ي�شتط���ع ان 
يحق���ق حلمه بت�شكي���ل دولة كردية واأ�ش���اف قائال »هذا 
االمر انعك�س عل���ی االدب الكردي وابداعه ب�شكل كبري. 
الو�شع ال�شيا�ش���ي الكردي الذي متكن من ت�شكيل كيان 
�شيا�ش���ي �شبه م�شتقل منذ ع���ام 1991 عاين من الكثري 
واليزال حت���ت �شيط���رة االأغلبية التي تري���د اخ�شاعها 

�شيا�شيا وثقافيا«.
واردف يعقوبي بالق���ول ان »القومية الكردية تعر�شت 
لالن�شهار حي���ث تعر�شت الهوية الثقافي���ة وال�شيا�شية 
واالأدبي���ة للكرد لثالث هجمات اأولها ح�شرها يف زاوية 
معين���ة وع���دم منحها الفر�ش���ة للتعبري ع���ن هويتها من 

قب���ل االأغلبية امل�شيطرة، ثانيا تهمي�شها وطم�شها وثالثا 
اخ�شاع الهوية القومية الكردية عقليا وفكريا وج�شديا 
للتغي���ري. كل هذه االأمور انعك�ش���ت علی االدب الكردي. 
علی �شبيل املث���ال النتاجات االأدبية الكردية خالل 100 
ع���ام مثل رواي���ة زاين كه ل البراهي���م احمد وبي�شمركة 
لرحيمي قازي �شواء من ا�شاميها او ما تطرقت اليه كله 
ن�شال الجل حماية الهوية القومية الكردية. ما ت�شمنته 
هذه الروايات يف الع�شر احلديث ال يدل علی حماوالت 
اخ�ش���اع وتهمي�س الهوية الكردية وهي يف الوقت ذاته 

تعتب اقرارا �شرعيا لوجود الكرد«.
واردف يعقوب���ي قائ���ال »ه���ل ميك���ن التعب���ري يف االدب 
الك���ردي ع���ن ماتعر�س له هذا ال�شعب م���ن ماآ�شي واالم 
183 ال���ف  مث���ل عملي���ة االنف���ال الت���ي راح �شحيته���ا 
وجم���زرة حلبجة الت���ي راح �شحيتها اك���رث من 5 اآالف 
�شخ����س؟. هل مبق���دور ال�شعب الك���ردي التعبري عن ما 
تعر����س له م���ن ماآ�ش���ي؟ ال ن�شتطيع ان نق���ول ان االدب 
الك���ردي ف�ش���ل يف التعبري عن كل ه���ذه املاآ�شي بل جنح 
اال ان ه���ذه املاآ�ش���ي يف االدب الكردي لي�شت �شعيفة بل 
حج���م االأمل واملاآ�شي كان اأكب بكثري من هذا االدب هذه 
االأمور ترك���ت اثرا كبريا عل���ی االدب الكردي وت�شببت 

بامل يف هذا االدب«.

بدعم من معهد غوته الألماني
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 زهير الجبوري

�شهي���ة املعرفة ال تاأتي اال م���ن خالل زادها، وزاد املعرفة يعد 
امل�ش���در الرئي����س يف املتابع���ة املعرفي���ة، ولع���ل الكتاب هو 
امل�ش���در املهم واالأ�شا����س يف ذلك، ومع تن���وع علوم املعرفة 
وتعدد جماالت االإبداع، اخ���ذ الكتاب ياأخذ تفرعاته العلمية 
واالأدبي���ة والفكرية والفنية، وغري ذلك، رمب���ا يحدد انتماء 
كّل واح���د مّنا يف رغباته وميول���ه، فنحن يف و�شط االإبداع 
الفن���ي واالأدبي من�ش���ك مبتابعاتنا وقراءاتن���ا اىل ما ن�شعر 
ب���ه يف اخت�شا�شن���ا بالدرجة االأ�شا����س، وال �شري ان تكون 
لنا متابع���ات اأخرى م�شافة، فهن���اك العديد من املبدعن يف 
مي���دان الثقاف���ة لديهم رغبات متنوع���ة يف ال�شيا�شة وقراءة 

املن�شورات االإجتماعية  والريا�شية، وما اىل ذلك.. 
قادتن���ي حمبة الكت���اب منذ ال�شغ���ر عندما كن���ت يف مرحلة 
الثانوية، اإذ كان اأمن املكتبة االأ�شتاذ االأديب الراحل عدنان 
�شماك���ة يغذينا بالكتب االأدبي���ة والفكرية مع طراوة اأفكارنا 
ونق���اوة ذهنيتن���ا، اتذك���ر قراءتي لكت���اب )دع القل���ق وابداأ 
احلي���اة( للموؤل���ف )ديل كارنيج���ي( من الكتب الت���ي قراأتها 
حينها واأّثرت يّف كثريا، ا�شافة اىل كتب االأدب ك�)العبات( 
للمنفلوطي، وبع����س الكتب االأخرى التي جعلت مّني حمبا 
ل���الأدب ب�شغ���ف، فكان���ت الب���ذرة االأوىل لالنتم���اء اىل ه���ذا 
الع���امل االإبداعي الكبري، ومن خالل ذل���ك كانت يل متابعات 
كث���رية يف عامل الكتاب، وكان اأخي الكبري )رحمه الله( لديه 
مكتب���ة �شغرية �شمت فيه���ا بع�س الكتب االأدبي���ة والدينية 
وال�شيا�شي���ة، اأت���ردد عليه���ا كث���ريا واأق���راأ م�شماينه���ا وم���ا 

حتتويه من اأفكار ومو�شوعات نرّية.
ومع فرتة ن�شوجي اإن�شاقت يف ذهنيتي متابعة كتب االأدب 
وج���راأة الكتاب���ة فيه، ومن ث���ّم درا�شتي اجلامعي���ة يف ق�شم 
اللغ���ة العربية، ان يك���ون للكتاب ح�شور مه���م ومبا�شر يف 
حيات���ي، فلم يكن الكتاب جمرد معلومة اطلع عليها واأتغذى 
منه���ا، بل العك����س، الكتاب اأ�شبح عنوان���ا كبريا يف حياتي 
الثقافي���ة وال�شخ�شي���ة، من خالله اأناق����س واأ�شيف واأحلل، 
االأم���ر ال���ذي جعلن���ي اأح���رتف الكتاب���ة وتك���ون يل بع����س 
اال�ش���دارات االأدبية يف جم���ال نق���د االأدب )ال�شعر والق�شة 
والرواية(، ولعل املراحل التي �شهدت حتوالتي يف الكتابة، 
انطوت عل���ی قراءاتي العميقة للكت���ب النوعية يف جماالت 
الفل�شف���ة واالأدب والف���ن، وه���و دي���دن كل واح���د مّن���ا حن 

مي�شي قدما يف اجتاهات االإبداع واملعرفة.
وبع���د ف���رتة قاربت ثالثة عق���ود، اأنظر اىل الكت���اب من عّدة 
جوان���ب، منها اأ�شم املوؤلف وم���ا يحمله من مرجعيات فكرية 
وعلمي���ة معين���ة، ومنه���ا امل�شم���ون ال���ذي يحتوي���ه الكتاب 
ورغب���ة التعام���ل معه وقراءت���ه، ومنها الفائ���دة التي اأخرج 
فيه���ا، لذلك جن���د املطبوعات وه���ي تاأخذ تفرعاته���ا العلمية 
ق���د ان�شرحت اىل تفا�شي���ل فرعية غاية يف الدق���ة، وهذا ما 
�شاه���م لدور الن�شر معرف���ة الذائقة التي يرغ���ب بها البع�س 
عن البع�س االآخر من الو�شط الثقايف وجمهوره، والو�شط 

ال�شيا�شي او الديني وجمهوريهما..  

اأنا والكتاب
 اأربيل / المدى

في اطار الحديث عن التحديات التي تواجه 
دور الن�سر و ما هي نظرة الموؤلفين لهذا المر 

كان ل�)المدى( حديًث مع احد الروائيين 
الزائرين لمعر�س اربيل للكتاب وهو الكاتب 

وال�سحفي المو�سلي فخري الأمين.

حيث اكد يف بداي���ة حديثه ل�)املدى( ان ما تواجهه 
دور الن�ش���ر من حتديات هو ام���ر خطري للغاية من 
خالل توجه اجلي���ل احلايل اإىل الثقافة ال�شهلة كما 
ي�شميه���ا م���ن خ���الل االإنرتن���ت والتكنولوجي���ا يف 
احل�ش���ول علی املعلومات واالإبتعاد عن القراءة او 
اقتناء الكتاب الورقي وا�شبح الكتاب االإلكرتوين 

هو �شاحب ال�شيادة بالوقت احلايل.
وا�ش���اف ان هذا االمر هو اأكب م���ن م�شاألة ارتفاع 
اأ�شع���ار م�شتلزم���ات �شناع���ة الكت���اب وتكلف���ة نقل 
الكت���ب، بل ان املو�شوع اأ�شب���ح توجهه هو الإبعاد 
ه���ذا اجليل ع���ن الثقاف���ة واالطالع وح���ب القراءة 

وانه من املوؤ�شف ان يرى هذا ال�شيء.
واو�ش���ح ان زيارته الي���وم ملعر�س اربي���ل للكتاب 
هي حبًا بتواجده يف اي���ة تظاهرة ثقافية بالعراق 
وان مثل هذا املحفل ال يعد حدثًا عاديًا بل انه ميثل 
تظاه���رة اإبداعية وفنية وثقافية ولكن من املوؤ�شف 
ان يتواج���د  عدد قليل م���ن الكتاب والرواد يف مثل 

هكذا ن�ش���اط، ف�شال علی عزوف الق���راء عن اقتناء 
الكت���ب وان ه���ذه امل�شكل���ة تتطلب التفات���ة من قبل 
احلكومات واجلهات الراعية للثقافة من خالل دعم 
املكتبات وفتح اآف���اق التعاون بن وزارتي الرتبية 
والتعلي���م ودور الن�ش���ر يف طباع���ة املناه���ج وان 

االإرادة احلكومية كبرية يف هذا ال�شاأن.
ويف �ش���وؤال ع���ن التحدي���ات التي تواج���ه املوؤلفن 
والكت���اب اجاب االمن انه ج���اء اإىل املعر�س وهو 
يحم���ل يف حقيبت���ه روايت���ن من كتابات���ه مل تطبع 
لغاي���ة االآن و ه���و يبحث ع���ن دار ن�ش���ر لطباعتها، 
وب���ن ان اال�شباب تع���ود اإىل ان دور الن�شر تطلب 
منه مبالغ كبرية مقابل طباعة كتاباته وغياب تبني 

املكاتب لالعمال الروائية.
واو�شح يف الوقت ذاته ان مردودها املادي ال ي�شل 
اإىل تكلف���ة طباعتها ون�شره���ا وان هذا االمر ا�شبح 

معقدًا ويحمل تداعيات فيها موؤثرات عديدة.
واكد ان املوؤلف غايته هي لي�شت مادية بحتة واإمنا 

يحم���ل يف داخل���ه ر�شالة ي���ود اي�شاله���ا للمجتمع 
وان الكت���اب ه���و لي�س �شلع���ة عادية واإمن���ا �شلعة 
ثقافية لها عالق���ة ببناء االن�شان والذات واالخالق 

واملجتمع.
ويق���ول اأي�ش���ا: يف �شري���ح العب���ارة اأخ�ش���ی اأن 
ياأتي ي���وم واأرى الوطن العرب���ي عاريًا من الكتب 
اأرى في���ه  اأن ا�شتيق���ظ عل���ی �شب���اح ال  واأخ�ش���ی 

موؤلفات جديدة. 
وي�شي���ف ان املجتم���ع بحاجة كب���رية اإىل القراءة 
والتطلع ع���ن طريق الكتاب الورقي، الن االإنرتنت 
والهات���ف هي و�شائل تقوم مب�ش���ح �شريع للذاكرة 
بينم���ا الق���راءة عب ال���ورق تر�ش���خ املعلومات يف 

العقل ب�شكل دائم.
ويف خت���ام حديث���ه وجه االمن �شك���ره الكبري اإىل 
رئي�س موؤ�ش�شة امل���دى االأ�شتاذ فخري الكرمي علی 
التنظي���م املبه���ر ملعر����س اربي���ل للكتاب ول���كل ما 

تقدمه املوؤ�ش�شة من دعم للثقافة.

الروائي المو�سلي فخري الأمين: معار�ض الكتب 
راية للحرية وتظاهرة ثقافية كبيرة 

 اأربيل / المدى

يلعب االإعالم يف الوقت احلايل دورًا مهمًا 
يف جمي���ع جم���االت احلياة ومنه���ا املجال 
الثقايف ودع���م معار�س الكت���ب خ�شو�شًا 
م���ع االنت�ش���ار الوا�ش���ع لالإع���الم الرقم���ي 
م���ن خ���الل مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي 
وو�ش���ول حمتواها ب�شهول���ة و�شرعة اإىل 

املتلقي.
االإعالم���ي عبدال�شميع العزاوي يف حديثه 

ل�)املدى( اك���د ان انفتاح و�شائ���ل االت�شال 
من االإذاعة والتلفزيون او من قبل و�شائل 
التوا�شل االجتماعي علی املجتمع اإنعك�س 
ب�ش���ورة اإيجابي���ة عل���ی معار����س الكت���ب 
والن�شاط���ات الثقافية، وخري دليل انه لوال 
القن���وات الف�شائي���ة واالذاع���ات مل���ا ُعرف 
مت���ی �شيك���ون او �شيق���ام معر����س اربي���ل 
للكت���اب وان االإع���الم مكم���ل ل���دور الن�شر 
الت���ي تعر�س املوؤلف���ات والكت���ب اخلا�شة 

باملوؤلفن.

ط����الل  االإعالم����ي  ي����رى  ذل����ك  اإىل  اإ�شاف����ة 
ال�شميدع����ي ان االإع����الم ل����ه دور فع����ال يف 
ومعار�����س  الثقافي����ة  باملحاف����ل  التعري����ف 
للكت����اب مل  اربي����ل  ان معر�����س  اال  الكت����ب 
يدع����م بال�ش����كل املطل����وب م����ن قب����ل و�شائل 
االإعالم مقارنة مبعر�س بغداد الن القنوات 
واالذاع����ات وال�شح����ف يف بغ����داد اكرث من 
اية مدين����ة اخرى يف الع����راق الأن االجواء 
يف العا�شمة تختلف عن باقي املحافظات. 

م����ن جانب����ه، اأك����د النا�ش����ط امل����دين حذيف����ة 

الرقم����ي عل����ی وج����ه  احل�ش����و ان االإع����الم 
اخل�شو�����س مث����ل الفي�����س بوك لع����ب دورًا 
كبريًا يف دعم معار�س الكتب، وان االإقبال 
الكثي����ف الي����وم يف معر�س اربي����ل للكتاب 
اأتی بوا�شطة ال�ش����خ االإعالمي علی مواقع 
التوا�ش����ل االجتماع����ي، وان ان�شاء �شفحة 
الكرتوني����ة خا�ش����ة باملعر�س ه����و امر مهم 
جدا الطالع اجلمهور علی فعاليات املعر�س 
وم����ا هي دور الن�شر املتواجدة يف املعر�س 

باالإ�شافة اإىل معرفة اهم االإ�شدارات.

 اربيل / المدى

اأجنحة معر�س اربيل للكتاب مل ت�شم مكتبات ثقافية فقط بل 
كان للموؤ�ش�شات اخلريية ح�شور الفت فيها، منها جمعية زاد 

الطبية اخلريية التي �شاركت يف املعر�س للمرة االوىل لها.
رئي����س اجلمعية يف حديث له ل�)امل���دى( او�شح ان موؤ�ش�شته 
انطلقت عام ٢٠١٨ ومقرها الرئي�شي يف حمافظة ال�شليمانية 
ولديه���ا ف���روع يف اربي���ل وكرك���وك وحلبج���ة و ا�ش���اف ان 
اجلمعية ت�شم اطباء وممر�شن يعملون فيها ب�شكل تطوعي 
بهدف تق���دمي خدمات طبية للمر�شی م���ن الفقراء واملتعففن 
وواإجراء العمليات الطبية لهم ب�شكل جماين ملن لي�شت لديهم 

القدرة املادية علی تكاليفها.

واك����د ان املوؤ�ش�شة لي�شت تابعة اإىل جهة �شيا�شية او حزبية 
وان دعمه����ا ياأتي م����ن اخلريي����ن، وا�ش����ار اإىل ان م�شاركتهم 
يف معر�����س اربيل للكتاب ه����ي االوىل لهم وانها اتت لتقدمي 
بع�����س اخلدم����ات الطبي����ة للزائري����ن مثل فح�����س ال�شغط و 
ال�شك����ري و اإجراء فح�س الدم، و ا�ش����اف ان املعر�س ميثل 
كرنفاال رائع����ا للتعريف عن اجلمعي����ة واأهدافها ومن املمكن 
من خ����الل املعر�س ان حت�ش����ل املوؤ�ش�شة عل����ی دعم اكرث من 
قب����ل النا�����س اخلرية و�ش����م عدد جدي����د من الك����وادر الطبية 

ال�شبابية.
وع����ب انه يف الوقت ذاته عن تقديره حل

االإقب����ال علی املعر�س، موؤكدا اال�شتم����رار يف امل�شاركة مبثل 
هكذا حمافل ثقافية مع موؤ�ش�شة املدى يف امل�شتقبل.

مخت�سون: المن�سات الرقمية لعبت دورًا 
في الترويج لمعر�ض الكتاب

جمعية زاد الطبية: المعر�ض بوابة 
لزيادة دعم المر�سى والفقراء 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف


