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سلطان يدعم 
صّناع الكتاب 

بـ 10 ماليين درهم
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سلطان يدعم صّناع الكتاب بـ 10 ماليين درهم
رسالة أمل من حاكم الشارقة إلى الناشرين المشاركين في المعرض

الشارقة - »همزة وصل«

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وّجه 

الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن 

ماليني   10 بتخ�سي�س  ال�سارقة،  حاكم 

الن�سر  دور  اإ�سدارات  اأحدث  لقتناء  درهم 

امل�ساركة يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، 

دعم  يف  الدائم  �سموه  لنهج  ا�ستمراراً  وذلك 

تزويد  وبهدف  الن�سر،  ودور  الكتاب  �سناعة 

باأحدث  واحلكومية  العامة  ال�سارقة  مكتبات 

والعلمية  والأدبية  الفكرية  الإ�سدارات 

العربية منها والعاملية.

يف  ال�سخية  ومكرمته  �سموه  توجيه  وياأتي 

يف  امل�ساهمة  اأجل  من  حتديداً  العام  هذا 

�سناعة  عجلة  حركة  دميومة  دعم  �سمان 

اأزمة  جراء  اعرتاها  ملا  العامل  حول  الن�سر 

كورونا العاملية، وكذلك من اأجل �سمان تزويد 

يف  والأكادميية  واحلكومية  العامة  املكتبات 

واأكادميي،  معريف  مبحتوى  ال�سارقة  اإمارة 

ورفدها بجديد دور الن�سر العربية والعاملية، 

والفنون،  وال�سيا�سية،  والأدب  التاريخ،  يف 

�سنوف  من  وغريها  والتكنولوجيا  والعلوم، 

املعني  ال�سارقة  مكتبات  ُت�سكل  اإذ  املعرفة، 

واملتخ�س�سني،  واملثقفني  للباحثني  املرجعي 

وطلبة املدار�س واجلامعات، وجميع املهتمني 

وعموم  ال�سارقة  اإمارة  يف  املعريف  بال�ساأن 

الإمارات.

اأحمد  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  وقال 

�ساحب  منحة  »تبعث  العامري:  ركا�س  بن 

الإمارة  من  ر�سالة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 

توؤكد  والعامل،  املنطقة  الكتاب يف  اإىل �سّناع 

ال�ستثنائية  الظروف  يواجهون  اأنهم ل  لهم 

يقف  من  هناك  واإمنا  وحيدين،  الراهنة 

الثقافية  بالر�سالة  معهم وي�ساندهم ويوؤمن 

لواقع  خدمة  يقدمونه  الذي  اجلهد  ويقّدر 

بقيادة  ال�سارقة  واأن  الإن�سانية،  وم�ستقبل 

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

جهودهم  حا�سنة  �ستظل  القا�سمي،  حممد 

وراعية الفعل الثقايف عربياً وعاملياً«. 

ال�سمو  �ساحب  منحة  »حتمل  واأ�ساف: 

لي�س  كبرية  دللت  �سنوياً  ال�سارقة  حاكم 

ال�ساأن  يف  والعاملني  الكتاب  �سناعة  ل�سوق 

املحلي  للمجتمع  واإمنا  وح�سب،  الثقايف 

والعربي كاماًل، اإذ يوؤكد �ساحب ال�سمو حاكم 

ورفدها  الإمارة  مكتبات  تعزيز  اأن  ال�سارقة 

بجديد النتاج املعريف هو ا�ستثمار يف �سناعة 

امل�ستقبل، وهو باب يت�سع كل عام اأمام الأجيال 

وا�ستكمال  بثقافتها،  للنهو�س  اجلديدة 

الالزمة  الوعي  اأدوات  وامتالك  درا�ستها، 

تطلعات  حتقيق  يف  فاعاًل  �سريكاً  لتكون 

الإمارة والدولة وروؤيتها احل�سارية.»

رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب

أحمد بن ركاض العامري:

الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، ستظل حاضنة جهود صناع الكتاب 

وراعية الفعل الثقافي عربيًا وعالميًا.
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»السنع« يطّل بطبعة جديدة في جناح 
مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

الشارقة  -»همزة وصل«

يف جناحه مبعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، 

لإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  اأطلق 

من  الثانية  الطبعة  اأم�س،  من  اأول  الرتاث، 

بن  حمدان  عبداهلل  ملوؤلفه  »ال�سنع«  كتاب 

دملوك.

والعادات  الرتاث  تر�سيخ  على  الكتاب  ويرّكز 

والتقاليد الأ�سيلة، مبا يعّزز من قيم املجتمع 

للحفاظ على العادات الإيجابية وغر�سها يف 

الأجيال املتعاقبة.

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  دملوك،  ابن  ووقع 

الطبعة  الرتاث،  لإحياء  حممد  بن  حمدان 

الذين  املعر�س  لزوار  الكتاب  من  الثانية 

حر�سوا على اقتناء هذه الطبعة التي تتميز 

الف�سحى  اللغة  على  باحتوائها  املرة  هذه 

مقابل املحلية الإماراتية، وذلك لإي�سال هذه 

العادات اإىل اأكرب �سريحة من القراء العرب.

تتطور  »العادات  اأن  الكتاب  موؤلف  واأكد 

نعي�سه  مبا  الع�سر  م�ستجدات  مع  وتتكيف 

التي  الأمور  بع�س  تبدل  رمبا  متغريات  من 

نقوم بها يف املنا�سبات والتوا�سل مع بع�سنا 

البع�س، لكن الرتاث ل ميكن اأن يتغري، وهو 

هذا  يف  عليه  للتاأكيد  ن�سعى  الذي  املفهوم 

الإ�سدار الذي ياأتي من اأجل اأبنائنا والأجيال 

املقبلة لغر�س اأمور يجب اأن يحافظوا عليها 

من  تعزز  املجتمعية  العادات  مع  تتوافق 

الهوية ومتنحهم جانباً متفرداً، وعدم ال�سري 

ول  معنا  تتوافق  ل  عنا  غريبة  عادات  على 

ميكن اإدراجها يف جانب التطور، لأن الرتاث 

دون  هويتنا  مع  متوافقاً  يبقى  اأن  يجب 

امل�سا�س بجوهرها«.

اإطالق  ب�سدد  اأنه  عن  دملوك،  ابن  وك�سف 

املقبلة من معر�س  الن�سخة  كتاب جديد يف 

يف  �سل�سلة  ختام  لتكون  للكتاب،  ال�سارقة 

بعد  والتقاليد،  والعادات  بالرتاث  تخ�س�سه 

الكتاب  وهو  و»املتو�سف«،  »ال�سنع«  كتابي 

اأجل  الذي يعمل عليه منذ �ست �سنوات، من 

منه  اإمياناً  ممكنة،  �سورة  باأف�سل  تقدميه 

من  الالزمة  اجلهود  كل  ت�سخري  باأهمية 

ال�سعبي  املوروث  وحفظ  دعم  موا�سلة  اأجل 

وتعزيز العادات والتقاليد النابعة من التاريخ 

فينا  خلفوا  الذين  واأجدادنا  لآبائنا  احلافل 

على  وال�ستمرار  بها  التم�سك  يجب  اأموراً 

نهجها يف الأجيال املقبلة.

  يتميز جناح مركز حمدان بن حممد لإحياء 

للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  الرتاث يف معر�س 

ت�سميمه  من  بداية  مميزة،  حمطة  بكونه 

اجلاذب باألوانه التي تعك�س هويته، اإىل جانب 

ال�سور  لعر�س  خا�س  ركن  من  يقدمه  ما 

يف  جهوده  تعك�س  التي  الق�سرية  والأفالم 

ال�سعبية،  والتقاليد  الرتاث  م�سرية  تعزيز 

والثقافية  املجتمعية  املبادرات  خالل  من 

والريا�سية وغريها.

البحوث  اإدارة  مدير  قالت  جهتها،  من 

والدرا�سات يف املركز، فاطمة �سيف بن حريز،  

التي  ال�سورة  هذه  عرب  يتطلع  »اجلناح  اإن 

اإىل  للكتاب  ال�سارقة  معر�س  يف  بها  يطل 

امل�ساهمة يف تر�سيخ مكانة الرتاث الإماراتي 

الوا�سعة  والدولية  العربية  امل�ساركة  و�سط 

حتى اأ�سبح واجبنا من خالل هذا اجلناح اأن 

للتاريخ  امل�سرقة  ال�سورة  نكون �سفراء لعك�س 

والرتاث احلافل لنا«.

 واأ�سافت: »اإطالق الطبعة الثانية من كتاب 

الأوىل  الن�سخة  لنجاح  ترجمة  ياأتي  ال�سنع، 

جعل  اإىل  دفع  ما  كبرياً،  اإقباًل  نالت  التي 

و�سمولية  متيزاً  اأكرث  اجلديدة  الن�سخة 

وما  والف�سحى،  املحلية  باللهجتني  واإملاماً 

يقوم به املركز اإمنا نابع من امل�سوؤولية امللقاة 

لن�سر  التي يقوم عليها  عليه وال�سرتاتيجية 

من  املجتمع  يف  والتقاليد  الرتاث  وتعزيز 

�سورة  باأف�سل  التطور  مع  مزجه  خالل 

ممكنة دون امل�سا�س بالقيم الأ�سا�سية«

أعمل على كتاب 
جديد منذ 6 

سنوات وسأطلقه 
في معرض 

الشارقة المقبل.

عبدالله 
حمدان بن 

دلموك:
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دعم المؤلف
جفانتسا  الجورجيين،  الناشرين  لجمعية  التنفيذي  الرئيس  نائب  قالت 
جوبافا إن الجمعية تأسست في العام 1996، وهي مؤسسة وطنية غير 
ربحية، تخضع للدستور والتشريعات الجورجية، مؤكدة أن “الجمعية تلعب 
دورًا ثقافيًا مهمًا في تطوير قطاع صناعة الكتاب في جورجيا”، مشيرة 
إلى أن أكثر من ٪90 من الناشرين المسجلين في جورجيا هم أعضاء في 

الجمعية.
المؤلف  وحقوق  الكتاب  قطاع  مصالح  تحمي  “الجمعية  أن  وتابعت 
وحرية الطباعة والنشر. كما تهتم بدعم المؤلفين والترويج ألعمالهم في 
أسواق الكتب الوطنية والدولية والمهرجانات، وتدعم مشاركة الناشرين 

والموزعين الجورجيين في مختلف معارض الكتاب الدولية”.

جفانتسا جوبافا: أطلقنا حملة قراءة 
في جورجيا لتحدي »كورونا«

نائب رئيس جمعية الناشرين في تبليسي أمضت 10 أعوام في خدمة الكتاب

الشارقة - أحمد النجار

جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  نائب  و�سفت 

جوبافا،  جفانت�سا  اجلورجيني،  النا�سرين 

ميثل  باأنه  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  معر�س 

مع  كورونا،  جائحة  على  للكتاب  انت�ساراً 

 39 الـ  دورته  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تنظيم 

ميدانياً، واإقامة فعالياته من خالل التوا�سل 

تقراأ  ال�سارقة  من�سة  عرب  ُبعد  عن  املرئي 

بحب  يحتفي  املعر�س  اإن  وقالت  الرقمية. 

ثقافية  لرحلة  اأمل  اأفق  متثل  كونها  القراءة 

عوامل  اإىل  والتنوير  التفاوؤل  بجناحي  حتلق 

الإلهام واملعرفة.

وحتدثت النا�سرة اجلورجية جفانت�سا جوبافا 

الكتاب يف  لـ همزة و�سل عن جتربة �سناعة 

كورونا،  ظل  يف  الن�سر  وحتديات  جورجيا، 

دور  اإليها  جلاأت  التي  واحللول  والتدابري 

على  واملحافظة  تواجدها  حلماية  الن�سر 

جفانت�سا  وقالت  وانت�سارها.  ودورها  ن�ساطها 

الذي  النا�سرين  موؤمتر  يف  �ساركت  التي 

افتتاح  قبيل  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  نظمته 

معر�س  ميثل  للمعر�س:  اجلديدة  الدورة 

لإعادة  حمطة  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة 

تن�سيط واإحياء الكتاب ودعم الكاتب والقارئ 

وعودة القراءة اإىل حتقيق النتعا�س الثقايف. 

واأ�سافت: �سعيدة جداً اأن اأكون متواجدة هنا، 

وهي بداية مب�سرة متثل قيمة عالية لإحياء 

حب القراءة من جديد.

الن�سر  متتد رحلة جفانت�سا يف عامل �سناعة 

لرئي�س  نائباً  ب�سفتها  �سنوات،   10 من  لأكرث 

وم�ساعدة  اجلورجيني،  النا�سرين  رابطة 

�سنوات،  اأربع  ملدة  الكتب  بيع  وحدة  رئي�س 

اأكرب  تنظيم  م�سريتها  خالل  ا�ستطاعت 

 ،2018 عام  منذ  جورجيا  يف  الكتاب  معار�س 

كما ان�سمت اإىل منظمة الن�سر العاملي، وكانت 

يف  جورجيا  يف  الن�سر  لدوائر  العام  املدير 

الذي  للكتاب  الدويل  فرانكفورت  معر�س 

الـ  دورته  على  �سرف  �سيف  جورجيا  حّلت 

الفريق  اأع�ساء  اأحد  وهي   ،2018 العام  يف   70

التنظيمي لعا�سمة الكتاب يف جورجيا.

مع توقف دور الن�سر يف العامل ب�سبب انت�سار 

حركة  على  �سلبياً  اأثر  ما  كورونا،  فريو�س 

الن�سر والطباعة والبيع وتوزيع الكتب، ذكرت 

من  التحدي  هذا  مواجهة  حاولنا  جفانت�سا: 

التي  اجلورجيني  النا�سرين  جمعية  خالل 

اأطلقت حملة وطنية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

يف  ناعم  ك�سالح  القراءة  باأهمية  اجلمهور  لتوعية 

هدفت  احلملة  اأن  مو�سحة  الفريو�س،  مواجهة 

املن�سات  خالل  من  الكتب  اقتناء  على  اجلمهور  حث 

الن�سر  دور  رواد  وت�سجيع  املوؤلفني  الإلكرتونية، لدعم 

بال�ستمرار يف �سوق �سناعة الكتاب من جهة، وا�ستثمار 

اأوقاتهم يف فرتة البقاء يف املنازل. واأكدت اأن احلملة 

كبري  عدد  قراءة  على  اجلورجيني  املواطنني  �سجعت 

من الكتب، وحققت حملة القراءة التي �سهدها املجتمع 

اجلورجي اإقباًل غري م�سبوق.

دور  ملجتمع  دعمها  جورجيا  حكومة  اأظهرت  واأ�سافت: 

القدمية  املكتبات  جتديد  يف  و�ساعدت  والكّتاب،  الن�سر 

احَلْجر  ا�ستغالل فرتة  على  و�سجعت  البالد،  اأنحاء  يف 

الدولة،  املكتبات على م�ستوى  لتحديث جميع  ال�سحي 

ومت تطبيق البيع الإلكرتوين على نطاق وا�سع ملا ي�سمن 

وتابعت  الكتاب.  و�سانع  والكاتب  للقارئ  ال�ستفادة 

جورجيا  يف  الن�سر  م�ستقبل  اأن  اجلورجية  النا�سرة 

العاملي  الركود  هذا  ملواجهة  جديدة  حلوًل  ي�ست�سرف 

اأفكاراً  نتبنى  م�سيفة  كورونا،  جائحة  فر�سته  الذي 

ا�سرتاتيجية ولدينا خطط �سمن روؤية اإبداعية لتطوير 

التكنولوجيا  توظيف  بالفعل  ومت  القدمية،  اأ�ساليبنا 

وبداأ  القراء،  طلبات  ل�ستقبال  رقمية  اأدوات  لتوفري 

احلياة  وبداأت  اآمنة،  بطرائق  الكتب  توزيع  بالفعل 

الثقافية تعود مع الكتاب منذ �سبتمرب/ اأيلول املا�سي.

نائب رئي�س جمعية النا�سرين اجلورجيني

جفانتسا جوبافا:
عملت حكومة جورجيا على تجديد المكتبات القديمة في أنحاء البالد، 

وشجعت على استغالل فترة الَحْجر الصحي لصيانة وترميم جميع 
المكتبات على مستوى الدولة.
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واسيني األعرج يقتسم السيرة 
مع قارئ ال ينتظر »سوبرمان«

الشارقة  -»همزة وصل«

و�ساحب  الكبار،  احلكائيني  من  واحد 

وعوامل  ورا�سم  ال�سرد،  عن  يتوقف  ل  قلم 

جوائز  وحا�سد  روائية  و�سخ�سيات 

وا�سيني  اجلزائري  املبدع  اإنه  باجلملة.. 

بغريب  لي�س  وهو   – يحل  الذي  الأعرج، 

عن احلدث - �سيفاً على نقا�سات وحوارات 

عرب  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  معر�س 

خالل  الرقمية،  تقراأ«  »ال�سارقة  من�سة 

على  يقام  الذي  للمعر�س  الـ39  الدورة 

 14 حتى  الرابع  من  ال�سارقة  اأك�سبو  اأر�س 

نوفمرب/ ت�سرين الثاين اجلاري.  

تلم�سان  مدينة  ابن  روايات  ت�ستبك 

وق�ساياه،  وهمومه  بواقعها  اجلزائرية 

واحلا�سر،  املا�سي  بني  ع�سيبة  وفرتات 

ولكن  عال،  و�سوت  مبا�سرة  ب�سورة  لي�س 

�سديدة  ولغة  جامح،  وخيال  فني،  ب�سكل 

مع  يتعاطف  القارئ  جتعل  اخل�سو�سية 

مبدع  ر�سمها  يف  يتفنن  التي  ال�سخ�سيات 

و»رماد  الظالل«  و»حار�سة  املقام«  »�سيدة 

يف  متنقاًل  كازانوفا«،  و»ن�ساء  ال�سرق« 

يجربها  مل  منطقة  اإىل  جديدة  ق�سة  كل 

والأمكنة،  الأزمنة  بني  �سائحاً  قبل،  من 

وكذلك  العربي،  القارئ  رواياته  لتجتذب 

الرتجمة،  عرب  اأخرى،  م�سارات  لها  تفتح 

اللغات،  من  العديد  اإىل  اأعماله  نقلت  اإذ 

اإذ  الفرن�سية،  اللغة  بالطبع  ويف مقدمتها 

�سمن  الظالل«  »حار�سة  روايته  اختريت 

يف  بفرن�سا  �سدرت  روايات  خم�س  اأف�سل 

عام 1997.

زايد  ال�سيخ  جائزة  احلائز  وا�سيني  يتميز 

الأخرى،  اجلوائز  من  والعديد  للكتاب، 

اإىل  مرة  من  اأكرث  اأعماله  و�سلت  والذي 

العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  قوائم 

مقارنة  غزيز،  باإنتاج  العربية(،  )بوكر 

من  طويلة  قائمة  �ساحب  فهو  ب�سواه، 

ل�سفحات  بع�سها  ميتد  والتي  الروايات، 

اأن  لقلمه  يريد  ل  وكاأنه  طويلة،  مئوية 

ت�سّدى  عندما  وحتى  احلكي،  عن  يكف 

لكتابة �سريته »�سرية املنتهى.. ع�ستها.. كما 

ا�ستهتني« اأتت يف جزاأين ي�سمان اأكرث من 

700 �سفحة. 

الأندل�سي«  »البيت  رواية  موؤلف  ويزّين 

هذه  الفرا�سة«  و»مملكة  لوليتا«  و»اأ�سابع 

وتبوح  تلخ�سها  اأخرية  بكلمات  ال�سرية 

»هذه  ما:  قارئ  عن  رمبا  خفي  ما  ببع�س 

لي�ست منوذجية  اأحتدث عنها  التي  احلياة 

منوذجية  حياة  اأ�ساًل  توجد  ول  �سيء،  يف 

ميكن اتباعها وال�سري على هديها بالن�سبة 

الكامنة  القوة  يلغي  هذا  لأن  النا�س،  لكل 

النموذجية  حياته  بناء  على  فرد  كل  لدى 

اخلا�سة به. هي حياة كغريها من ماليني 

باأ�سكال  اأنا�س غريي  التي عا�سها  احليوات 

خمتلفة، تتخلها الأفراح ال�سغرية وحالت 

»ال�سرية  اأن  على  م�سدداً  القا�سية«،  العنف 

لي�ست اأكرث من جتربة �سخ�سية وجماعية 

يف الوقت نف�سه، الق�سد من ورائها اقت�سام 

ينتظر  ل  الذي  القارئ  مع  فيها  ما  �سيء 

جهد  ينتظر  لكنه  خارقاً،  )�سوبرمان( 

هذه  حتمله  ما  بكل  احلياة  باجتاه  اإن�سان 

الرهان  ومتاعب.  م�سقات  من  العالقة 

اأمام احلب  �سيء يقف  اأنه ل  فيها  الأوحد 

حب  ات�ساعاً:  الأكرث  ومعانيه  بتجلياته 

والهواء  ال�سم�س  النجاح،  احلرية،  احلياة، 

الأ�سفار،  املراأة،  الكتابة،  النا�س،  والبحر، 

ويقوم،  ي�سقط  اإن�سان  التاريخ..  الألوان، 

وي�سقط ثم ي�سقط ويقوم وي�ستمر مت�سبثاً 

باأنبل ما يف احلياة«.. 

اجلمعة  مراثي  املقام..  »�سيدة  رواية  يف 

بجائزة  با�ستحقاق  فازت  التي  احلزينة« 

ينطلق   ،2007 عام  للكتاب  زايد  ال�سيخ 

 )1954 عام  مواليد  )من  الأعرج  وا�سيني 

من ماأ�ساته اخلا�سة جداً؛ اإذ كانت الرواية 

وجه  يف  »ل«  األف  يحمل  فني  رد  مبثابة 

من حاولوا �سلبه حقه يف الكتابة واحلرية 

واحلياة، هو واملئات من املثقفني واملبدعني، 

واأهدر  بالقتل،  تهديدات  واجه  فالكاتب 

مدة  وعا�س  النوايا،  حّرا�س  ِقبل  من  دمه 

طويلة متخفياً داخل وطنه، اإقامته حمّددة 

اإىل  دفعه  ما  يربحها،  ل  خا�سة  باأماكن 

يع�سقها،  التي  مدينته  دفء  عن  الرحيل 

التي  روايته،  يف  توظيفه  حاول  ما  وهذا 

فن  متار�س  التي  )مرمي(  حكاية  تتناول 

الباليه، وتدفع حياتها ثمناً لذلك يف فرتة 

ع�سيبة من تاريخ اجلزائر، والتي يتناولها 

وا�سيني بعني الروائي وح�سه ولغته �سديدة 

التي  الفرا�سة  تلك  ت�سبه  التي  الرهافة 

�سقطت بر�سا�س التع�سب، وطلقات كارهي 

الفنون واجلمال واحلرية.

2007
العام الذي فازت 
ي 

فيه رواية واسي�ن
»سيدة المقام.. 
ي الجمعة 

مرا�ث
الحزينة« بجائزة 

الشيخ زايد للكتاب.
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الشارقة - »همزة وصل«

اأكد الروائي الكندي من اأ�سل اإ�سباين، يان 

»حياة  ال�سهرية  الرواية  �ساحب  مارتل، 

باي« اأن الأعمال العظيمة للكّتاب والفنانني 

»الكتابة  اإن  تبداأ مبالحظة �سغرية، وقال: 

ل  »الإن�سان  اأن  م�سيفاً  مده�سة«،  مغامرة 

اإّل عندما تده�سه، �سواء  ينتبه اإىل الأ�سياء 

تبداأ  الفنون  فكل  عاطفية،  اأم  مادية  كانت 

بقدر معني من ال�سعور بعدم الرتياح جتاه 

اأن  املبدع  يحاول  عندما  وتتبلور  الأ�سياء، 

يتعرف على هذا ال�سعور، وبالنتيجة يدفعه 

لإبداع الأعمال الفنية«.

عقدت  افرتا�سية  جل�سة  خالل  ذلك  جاء 

اآندر�سن،  بورتر  واأدارها  بعد(  )عن  اأم�س 

بري�سبيكتيف«،  »ببلي�سنغ  حترير  مدير 

على من�سة »ال�سارقة تقراأ«، �سمن فعاليات 

الدويل  ال�سارقة  معر�س  من  الـ39  الدورة 

للكتاب.

وك�سف مارتل، احلائز على عدد من اجلوائز 

مالحظة  من  بداأت  اأعماله  اأن  العاملية، 

مارتل  واأيد  العتيادية.  غري  الأ�سياء 

ماك�سويل  جون  العاملي  الروائي  مالحظات 

كوتزي، احلا�سل على جائزة نوبل لالآداب، 

حول الفنون التي يبدعها اأ�سحابها نتيجة 

»نظرة ثاقبة« اأ�سا�سها »الده�سة«، موؤكداً اأن 

»مالحظة الأ�سياء حتفز العمليات الفكرية 

التي توؤدي اإىل عمل فني اإبداعي«.

رواياته  اأحدث  من  الأمثلة  من  عدداً  وذكر 

اأنها  عن  ك�سف  التي  املجهول«  »البن 

اأ�سبحت يف طور مراحلها الأخرية، م�سرياً 

»الإلياذة«  قراءة  نتيجة  جاءت  اأنها  اإىل 

هومريو�س،  لل�ساعر  الإغريقية  امللحمة 

حيث  �سنني،  ب�سع  قبل  ترجمتها  قراأ  التي 

�سحرته حرب طروادة. 

تروي  املجهول«  »البن  رواية  اأن  واأو�سح 

للدرا�سة  منحة  على  يح�سل  باحث  حكاية 

وخالل  العريقة،  اأك�سفورد  جامعة  يف 

يكت�سف  القدمية،  الن�سو�س  على  اطالعه 

ويبداأ  طروادة،  حرب  حول  جديدة  جوانب 

لإعادة  حماولة  يف  اجلوانب  تلك  بحث 

التاريخية،  الفرتة  تلك  مالمح  ت�سكيل 

بطريقة  مكتوبة  »الرواية  اأن  اإىل  م�سرياً 

والهوام�س  واملالحظات  وال�سعر،  الأجزاء، 

وقائع  اكت�ساف  عند  الباحث  يدونها  التي 

جديدة تنجم عن بحوثه«.

واأكد مارتل اأنه يق�سي وقتاً طوياًل يف كتابة 

لكتابة  اأعوام  ثالثة  اأم�سى  حيث  رواياته، 

التفكري  »اأنا ب�سدد  رواياته، م�سيفاً  اأحدث 

لأن  املقبلة،  لروايتي  املوا�سيع  من  بعدد 

الأوىل  ذهني؛  يف  تتناف�سان  فكرتني  هناك 

ح�سان  ج�سد  له  اأ�سطوري  خملوق  حول 

القيثارة  اآلة  على  يعزف  اإن�سان،  وراأ�س 

اإلفي�س  املطرب  اأغاين  ويحب  الكهربائية 

بري�سلي، لكنني ل اأعرف ماذا �ساأفعل بهذه 

الفكرة بعد، فرمبا ميكن اأن ت�سبح مقدمة 

وتابع  والغرب«.  ال�سرق  بني  لقاء  لتاأمل 

احتفظ  الذي  البحري  ال�سجل  »ا�سرتيت 

اأ�سفاره  خالل  كولومبو�س  كري�ستوفر  به 

ما  �سنوات،  ب�سع  قبل  مزاد  يف  ورحالته، 

طموح  رجل  حول  الكتابة  يف  اأفكر  جعلني 

لعواقب  يكرتث  ول  اأحداً،  يرحم  ل  وجبار 

اأ�سفاره، وهي فكرة تذهلني، و�ساأرى اإىل اأين 

ميكن اأن تقودين«.

العملية  »ت�سكل  بالقول:  حديثه  واختتم 

اخلطة  اأمتلك  لغزاً  للكتابة  الفعلية 

فعندما  طال�سمه،  وفك  حلله  الالزمة 

اأكون قد عرفت كيف  اأكتب اجلملة الأوىل، 

منده�ساً،  اأبقى  لكنني  الأخرية،  �ستكون 

ُيِعّد  الإن�سان  اأن  مع  ال�سفر؛  مثل  فالكتابة 

ر  وُيح�سّ اأمتعته،  ويحزم  ال�سفر،  خطة 

يبقى  ال�سياحي،  الإر�ساد  وكتّيب  اخلريطة 

ال�سفر مغامرة ميكن اأن تغرّي كافة اخلطط 

امل�سبقة يف اأي حلظة«.

يان مارتل: 
الكتابة مغامرة مدهشة

مؤتمر المكتبات يجمع  400 
متخصص من 39 دولة

مالحظة األشياء 
تحفز العمليات 
الفكرية التي 

تؤدي إلى عمل 
فني إبداعي.

التسجيل في 
مؤتمر المكتبات 

متاح ألمناء 
المكتبات 

والمتخصصين 
في المجال 

مجانًا على موقع 
إلكتروني تابع 
لهيئة الشارقة 

للكتاب، إذ تتوافر 
جلسات المؤتمر 
باللغتين العربية 
واإلنجليزية، كما 

يمكن للمشاركين 
المسجلين 

الوصول إلى 
تسجيالت 

جلسات المؤتمر 
حتى نهاية العام 

الجاري.

الروائي الكندي 
من أصل 

إسباني
 

يان مارتل:

التسجيل

صاحب »حياة باي« يكشف عن قرب إنجاز روايته »االبن المجهول«تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالشراكة مع الجمعية األميركية

الشارقة - »همزة وصل«

مكتبة  اأمني   400 من  اأكرث  مب�ساركة 

املكتبات  �سوؤون  يف  ومتخ�س�س  واأر�سيف 

تنظم هيئة  واأجنبية،  دولة عربية   39 من 

جمعية  مع  بال�سراكة  للكتاب،  ال�سارقة 

من  ال�سابعة  الدورة  الأمريكية  املكتبات 

»موؤمتر املكتبات« الذي يقام عرب الت�سال 

الـ39  الدورة  فعاليات  هام�س  على  املرئي 

يف  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  معر�س  من 

ت�سرين  نوفمرب/   12 حتى   10 من  الفرتة 

الثاين اجلاري.

يعنى  رئي�سياً  حموراً  املوؤمتر  ويناق�س   

لتحديات  واأمنائها  املكتبات  مبواجهة 

اخلربات  تبادل  بهدف  اجلديد،  الو�سع 

والتحديات  الفر�س  ومناق�سة  واملعارف 

اأزمة  ظل  يف  املكتبات  قطاع  تواجه  التي 

كورونا.

جل�سات،  �ست  املوؤمتر  برنامج  ويت�سمن 

الفتتاحي،  اليوم  خالل  الأوىل  تتطرق 

والتي بعنوان »قيادة العاملني لال�ستجابة 

للتحدي: املرونة والإبداع واإعادة التنظيم 

التي  التحديات  اإىل  ال�سحية«،  والرعاية 

اإذ  اجلائحة،  من  الأوىل  الأيام  �سببتها 

مديرة  املهريي،  حممد  �سيخة  تقدم 

وال�سياحة  الثقافة  دائرة  املكتبات  اإدارة 

التي  الآلية  حول  معلومات  اأبوظبي  يف 

اإعادة  يف  املكتبات  اإدارة  معها  تعاملت 

تنظيم واإطالق براجمها خالل الأزمة.

التي  الثانية،  الور�سة  تتناول  بينما 

رئي�س  هاميلتون،  �ستيورات  يقدمها 

احلكومة  اإدارة  وكالة  يف  املكتبات  تطوير 

يحدث  »ماذا  بعنوان  اأيرلندا  يف  املحلية 

اأزمة؟«  ال�سرتاتيجية  تواجه  عندما 

حماور عدة، اأبرزها ما تو�سلت له اخلطة 

امل�ستقبلية التي تبنتها املكتبات يف اأيرلندا 

البالد  �سهدتها  التي  الكبرية  والنجاحات 

املحلية  احلكومية  اجلهود  ت�سافر  جّراء 

واملركزية من اأجل معاجلة برامج املكتبات 

وتطوير بنيتها التحتية وغريها.

جل�سة  الثاين  اليوم  يف  املوؤمتر  وي�سهد 

لأخ�سائيي  املهنية  »التنمية  بعنوان 

بعده:  وما  كوفيد-19  زمن  يف  املكتبات 

خاللها  تقدم  والفر�س«  التحديات 

الدكتورة هبة حممد اإ�سماعيل، مدير فني 

وتنمية  للثقافة  م�سر  جمعية   - املكتبات 

جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  املجتمع، 

املتاحة  والفر�س  امل�ستمر  املهني  التطوير 

لأمناء املكتبات لالرتقاء بحياتهم املهنية.

يجب  »ما  جل�سة  خالل  املوؤمتر  ويناق�س 

وما ل يجب فعله لإدارة املخاطر بنجاح يف 

الأ�سا�سية  النقاط  املكتبات« جمموعة من 

القيام  للمكتبيني  يجب«  ول  »يجب  التي 

بها فيما يتعلق باإدارة املخاطر التي ميكن 

اأن تتعر�س لها املكتبات، ويقدمها الدكتور 

املعلومات  ق�سم  يف  اأ�ستاذ  �سالح،  عماد 

رئي�س  نائب  حلوان،  جامعة  الآداب  بكلية 

يف  واملعلومات  للمكتبات  العربي  الحتاد 

م�سر.

وي�ست�سيف املوؤمتر يف يومه الأخري اأماندا 

دبي  اأكادميية  مكتبة  اأمني  جينتاوت، 

الأمريكية يف جل�سة بعنوان »كيف حتافظ 

على تفاعل الطالب« تتحدث خاللها عن 

بني  للتوا�سل  اخلا�سة  الأفكار  من  جملة 

اأن�سطة تهدف اإىل تعزيز  الطالب، وتقدم 

تخطيط  خالل  من  املعلمني  مع  التعاون 

الدرو�س وح�سد املوارد التي ميتلكها الفرد 

يف مدر�سته.

املكتبات  اأمناء  دور  »تو�سيع  جل�سة  وتركز 

التي  الفرتا�سي«  التعلم  يف  املدر�سية 

يقدمها �سعيد خالد، اأمني مكتبة مدر�سة 

على  البحرين،  يف  الوطنية  خلدون  ابن 

يف  املدر�سية  املكتبات  اأمناء  دور  اأهمية 

خالل  من  الفرتا�سي  التعليم  عملية 

املتمثلة  املعارف  من  جملة  تقدمي 

طبقاً  والطالب  املعلمني  وتدريب  بدعم 

لحتياجاتهم، وتنفيذ التطبيقات املختلفة 

لأن�سطة املكتبة الفرتا�سية وغريها.
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هناء البّواب: معرض الشارقة 
للكتاب.. أمل في  زمن القتامة

دار خطوط وظالل تشارك للمرة األولى بعد تأسيسها قبل 8 أشهر

الشارقة - أمل الزرعوني

للن�سر  وظالل  خطوط  دار  ت�سارك 

معر�س  يف  الأوىل،  للمرة  والرتجمة، 

تاأ�س�ست  اإنها  اإذ  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة 

الأردنية  العا�سمة  يف  اأ�سهر  ثمانية  قبل 

عّمان. وعلى الرغم من ولدة الدار يف ظل 

حققت  ما  �سرعان  اأنها  اإّل  كورونا،  جائحة 

عناوين  عرب  الن�سر  �سناعة  يف  بارزاً  ا�سماً 

والرتجمة  والرواية  ال�سعر  يف  متعددة 

والدرا�سات، وبت�سميم اأغلفة متميزة. 

وظالل،  خطوط  دار  �ساحبة  وقالت 

ال�ساعرة والأ�ستاذة اجلامعية الدكتورة هناء 

الـ  الدورة  م�ساركتها يف  اأهمية  البواب عن 

39 من معر�س ال�سارقة للكتاب الذي يقام 

ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  اأر�س  على  ميدانياً 

اإن  اجلائحة،  فر�سته  الذي  الطوق  كا�سراً 

املقام  بهذا  معر�س  يف  الأوىل  »م�ساركتنا 

لها  احلالية،  الظروف  ظل  ويف  العاملي، 

ا�ستثنائي  معر�س  يف  ا�ستثنائي  معنى 

اأن  م�سيفة  اأي�ساً«،  ا�ستثنائية  وظروف 

جتربة  تعّد  املعر�س  يف  الأوىل  »م�ساركتنا 

العامل  على  لالنفتاح  نوعها  من  فريدة 

تعاون  وعالقات  جديدة  خربات  وك�سب 

واأدباء  ومرتجمني  نا�سرين  مع  و�سراكة 

عرب واأجانب«.

للكتاب مينح  ال�سارقة  »معر�س  اأن  واأكدت   

الأمل لالأدباء والكّتاب والنا�سرين والقراء 

وعموم املثقفني، خ�سو�ساً يف  زمن القتامة 

اأن  م�سيفة  كورونا«،  وباء  فر�سه  الذي 

»ال�سارقة ا�ستطاعت مبعر�س الكتاب  ك�سر 

تاأجيل  اأو  اإلغاء  مت  وقٍت  ظل  يف  احلاجز 

معار�س الكتب يف العامل«. 

للن�سر،  وظالل  خطوط  دار  تاأ�سي�س  وعن 

مار�س/  من   12 يف  الدار  »انطلقت  قالت 

اآذار 2020، يف ظل ظروف مربكة ومرعبة، 

حيث بداأت الأو�ساع يف العامل تتغري نتيجو 

اأ�سبوع  اأقل من  جائحة كورونا. وفعاًل بعد 

حدث الإغالق الكامل وال�سامل من خالل 

قرابة  ا�ستمر  الأردن  يف  ال�سحي  احلجر 

فرتة  يف  اأنه  اأو�سحت  لكنها  �سهرين«، 

كّتاب  مع  بتوا�سلها  الدار  ا�ستمرت  احلظر 

هناء  الدكتورة  وكانت  اإ�سداراتها.  اأحدث 

والفنان  ال�ساعر  الدار  مدير  مع  البواب 

ق�سم  وفريق  العامري  حممد  الت�سكيلي 

لتحقيق  العمل  اأمور  ينظمون  الت�سميم 

من  الرغم  على  للدار  قوية  انطالقة 

الظروف املحبطة اآنذاك.  

تهتم  »الدار  اأن  والنا�سرة  الكاتبة  وذكرت 

وخمتلف  العربية  الثقافة  بني  بالتوا�سل 

خطوط  )دار  يجعل  ما  العامل،  ثقافات 

احلقول،  كل  يف  يفي�س  حرباً  وظالل( 

روايات  �سمنها  من  عدة،  ترجمات  فلدينا 

اإىل  »نرتجم  متابعة  وال�سعر«،  اليافعني 

االغات الإجنليزية  العربية كتباً من   اللغة 

والفرن�سية  والإيطالية  والإ�سبانية 

والأملانية. 

هناء  النا�سرة  اأ�سارت  العمل،  خطة  عن 

املدى  بعيد  التخطيط  �سعوبة  اإىل  البواب 

يف ظل ظروف اجلائحة، لكنها ذكرت »على 

جهة  يف  نكون  اأن  ن�سعى  القريب،  املدى 

تتميز.  كيف  هي  فالفكرة  دائماً،  التميز 

عبارة  هي  مثاُل،  لدينا  الأغلفة  لحظي 

واأ�سكالها  باألوانها  للمتلقي  ب�سري  عن فخ 

اإىل  ثم يدخل  الكتاب،  القارئ جتاه  جتذب 

عتبة الكتاب بعد ذلك ليجد ما ي�سّده اأكرث 

البواب  هناء  الدكتورة  اأن  يذكر  واأكرث«. 

ديوانان  لها  جامعية،  واأ�ستاذة  �ساعرة 

من�سوران: »جدار الأعني اخلر�ساء«، و«لعنة 

بعنوان  الطباعة  حتت  وثالث  ال�سعراء«، 

»للحزن عيون تعرفني«. 

حتمل درجة الدكتوراه يف اللغويات، بعدما 

المام  جامعة  يف  العربية  اللغة  در�ست 

حممد ال�سعود الإ�سالمية، والدبلوم العايل 

درجة  وكانت  النطق،  وت�سويب  تقومي  يف 

من  وال�سرف  النحو  يف  نالتها  املاج�ستري 

اجلامعة الها�سمية، عن اأطروحتها »الدللة 

ال�سياقية للبنى ال�سرفية يف �سعر املتنبي«.

300 عنوان في جناح 
معهد الشارقة للتراث

الشارقة - »همزة وصل«

باأكرث من 300 عنوان متنوع يف �ستى جمالت 

يف  للرتاث  ال�سارقة  معهد  ي�سارك  الرتاث، 

للكتاب  الدويل  ال�سارقة  الـ39 ملعر�س  الدورة 

من  يقراأ  »العامل  �سعار  حتت  تنظم  التي 

ال�سارقة«.

العزيز  عبد  الدكتور  املعهد،  رئي�س  وقال 

امل�سلم: اإن »املعهد يحر�س دوماً على احل�سور 

الفّعال يف معر�س ال�سارقة للكتاب، �سواء من 

الرتاث  يف  املتخ�س�سة  الإ�سدارات  خالل 

واملتخ�س�س  العادي  القارئ  تفيد  والتي 

والدقيقة  املهمة  املعلومة  وتوفر  والباحث، 

الإماراتي  الرتاث  وجمالت  معامل  ملختلف 

من  اأو  عموماً،  والعاملي  والعربي  خ�سو�ساً، 

اأيام  خالل  نقدمها  التي  الربامج  خالل 

املعر�س«.

املعهد  م�ساركة  تقت�سر  »ل  امل�سلم:  واأ�ساف 

يف اجلناح على الإ�سدارات فقط، على الرغم 

طوال  املعهد  كوادر  �ستقدم  اإذ  اأهميتها،  من 

الزوار  من  ي�ساأل  ملن  اإ�ساءات  املعر�س  اأيام 

واملخت�سني والباحثني، حول خمتلف جوانب 

و�سونه  حفظه  وكيفية  الرتاث،  وجمالت 

ونقله لالأجيال«.

اإدارة املحتوى والن�سر  من جانبه، قال مدير 

اإن »معهد  الدكتور مّني بونعامة،  املعهد،  يف 

الهتمام  على  يحر�س  للرتاث  ال�سارقة 

الثقافية  ال�ساحة  ورفد  العلمي،  بالن�سر 

املعايري  تراعي  قّيمة  علمية  مبو�سوعات 

املتعارف  الأكادميية  وال�سوابط  العلمية 

عليها يف جمال الن�سر العلمي«. 

املجال  هذا  يف  تركز  »الإدارة  اأن  اإىل  واأ�سار 

والتي  ور�سالته،  املعهد  روؤية  تنفيذ  على 

الثقايف  بالرتاث  الوعي  زيادة  اإىل  ت�سعى 

الإماراتي من خالل الإ�سدارات، مع الرتكيز 

املحلية،  بالثقافة  املتعلقة  املو�سوعات  على 

والرتاث العربي والعاملي«.
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فنان عالمي يبعث برسالتين 
للشباب عبر منصة »الشارقة تقرأ«

الشارقة - »همزة وصل«

»اأنا قارئ نهم وهذا هو �سبب تواجدي معكم 

اأو�سلتني  فالكتب  الآن،  اإليكم  والتحدث 

اإىل املكانة التي اأنا عليها اليوم، وهي اأكرب 

من  اأكرث  منه  بال�ستفادة  جنحت  ا�ستثمار 

خاطب  الكلمات  بهذه  مادية«..  اأ�سول  اأي 

ريت�سارد  امللهم  واملتحدث  العاملي  الفنان 

وليامز، املعروف با�سم »برن�س اإيا«، جمهور 

خالل  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  معر�س 

من�سة  عرب  افرتا�سية  بجل�سة  م�ساركته 

»ال�سارقة تقراأ« �سمن فعاليات الدورة الـ39 

للمعر�س، اأول من اأم�س. 

التي  اجلل�سة  خالل  اإيا«  »برن�س  واأ�ساف 

اأنه  لودج،  �سبن�سر  الأعمال  رائد  اأدارها 

موجهاً  والقراءة،  التعلم  مبوا�سلة  �سغوف 

بنظرة  الأوىل  تتعلق  لل�سباب  ر�سالتني 

عن  وك�سف  بالقراءة.  والثانية  لالأمور 

دي  »داو  كتاب  هي  املف�سلة  الثالثة  كتبه 

و»كيف  ال�سيني لوت�سو،  للفيل�سوف  جنغ« 

مايكل  الأمريكي  للطبيب  املوت«  تتجنب 

جريجر، و»ا�ستيقظ وازاأر« للحكيم الهندي 

با�سم  املعروف  بوجنا  لل  هاريوان�س 

باباجي.

يف  تتج�سد  احلياة  يف  مهمته  اأن  واأكد 

حقيقة  اكت�ساف  على  النا�س  م�ساعدة 

اأنف�سهم ومواهبهم الكامنة وراء ت�سوراتهم 

املفاهيم  اإطار  خارج  املحدودة  العتيادية 

والأفكار التقليدية التي تقيدهم وحتد من 

اإمكاناتهم، م�سرياً اإىل اأنه وعلى الرغم من 

متابعة اأكرث من 30 مليون �سخ�س له على 

املختلفة،  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 

بالإ�سافة اإىل العمل مع كبار امل�ساهري مثل 

اأوبرا وينفري، وريت�سارد بران�سن، ما يزال 

يوا�سل التعلم من مدر�سة احلياة.

حب  يف  وقع  اأنه  العاملي  الفنان  واأو�سح 

الكلمات عندما بداأ ي�ستمع ملو�سيقى الراب: 

والقراءة يف �سغري،  بالتعليم  اأكرتث  »مل 

طلب  الثانوية،  املدر�سة  يف  كنت  وعندما 

اأن  كوري،  وا�سمه  اأ�سدقائي،  اأحد  مني 

تلك  اأن  حدث  وما  راب،  اأغنية  اإىل  ا�ستمع 

تناول  املغني  لأن  حياتي،  اأنقذت  الأغنية 

ما  الأغنية،  تلك  يف  املوا�سيع  من  الكثري 

فمو�سيقى  بها،  واأتعلق  اأع�سقها  جعلني 

من  �سوت  وهي  كلياً،  حياتي  غريت  الراب 

ل �سوت له، وميكن لأي اإن�سان ا�ستخدامها 

للتحدث عن الق�سايا الجتماعية والأفكار 

والروؤى واأي مو�سوع اآخر«.

اإليها  ا�ستمع  التي  الأغاين  اأن  وبني 

مارك�س،  كارل  الأملاين  الفيل�سوف  تناولت 

ما  هيوم،  ديفيد  ال�سكتلندي  والفيل�سوف 

كلمات  اأن  معترباً  اأعمالهما،  يقراأ  جعله 

مو�سيقى  يف  املغناة  والأ�سعار  الأغاين 

الراب جعلته اإن�ساناً اأف�سل، و�سكلت مالمح 

م�سريته املهنية.

وتابع: »م�سريتي املهنية مبنية على طريقة 

مو�سيقى الراب، اأي على انتقاء اأفكار مثرية 

بني  جتمع  بطريقة  تقدميها  ثم  ومفيدة، 

املو�سيقى  خالل  من  والتثقيف  الرتفيه 

عن  كا�سفاً  للجمهور«،  اإي�سالها  بهدف 

يتناول  الذي  كتبه،  اأول  تاأليف  ب�سدد  اأنه 

تعلمه  ما  كل  وت�سخري  باحلياة  التحكم 

على  ت�ساعدهم  معادلة  النا�س  لإعطاء 

اكت�ساف اأف�سل ما فيهم.

ووّجه برن�س اإيا ر�سالتني لل�سباب، الأوىل: 

من  الذي  املكان  يف  موجودون  »اأنتم 

اأن تكونوا موجودين فيه متاماً،  املفرت�س 

ويقولون  م�سادفات،  الكون  يف  يوجد  فال 

اإن الإن�سان خالل احلياة �سيواجه جمموعة 

خلف  وامل�سترتة  املر�سومة  اخليارات  من 

ينبغي  ولهذا  والتحديات،  الفر�س  قناع 

علينا اأن ننظر اإليها من زاوية خمتلفة، واأن 

عقلية  من  املحدود  ال�سلبي  تفكرينا  نغري 

يحدث  )ما  فل�سفة  اإىل  معنا(  يحدث  )ما 

كل  يف  للتقدم  فر�سة  فهناك  اأجلنا(،  من 

�سيء، ل يوجد اأخطاء نرتكبها يف احلياة، 

بل يوجد  جتارب«.

معر�س  ر�سالة  »فهي  الثانية  الر�سالة  اأما 

بالقراءة،  عليكم  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة 

�ستغري تفكريكم وحياتكم لالأف�سل،  لأنها 

املرات  اإحدى  يف  غيت�س  بيل  �ُسئل  فعندما 

عن القوة اخلارقة التي يرغب اأن مُتنح له 

اأنه يتمنى لو ي�ستطيع  اأكد  اأن ميتلكها،  اأو 

اأن�سحكم  ولهذا  اأ�سرع،  ب�سكل  يقراأ  اأن 

�سيٍء  اأي  حول  ممكن  قدر  اأكرب  بقراءة 

الطريق  �ستمهد لكم  القراءة  حتبونه، لأن 

الذي حتتاجونه للو�سول اإىل اأهدافكم«.

الشارقة - »همزة وصل«

ت�سارك »الآن نا�سرون وموزعون« بنحو 100 

اإ�سدار جديد يف الدورة الـ 39 من معر�س 

ال�سارقة الدويل للكتاب التي ُتقام يف مركز 

الرابع  من  الفرتة  خالل  ال�سارقة  اإك�سبو 

اجلاري،  الثاين  ت�سرين  نوفمرب/   14 حتى 

حتت �سعار »العامل يقراأ من ال�سارقة«. 

متنوعة  باقة  العربي  للقارئ  الدار  وتقدم 

من الإ�سدارات يف الرواية وال�سعر والق�سة 

وامل�سرح وال�سرية واأدب الرحالت والن�سو�س 

والفكرية  والعلمية  التاريخية  والدرا�سات 

والأدبية والرتاثية، اإىل جانب كتب الطفل، 

الإجنليزية  اللغات  من  الرتجمة  وكتب 

والفرن�سية والأملانية والإيطالية والإ�سبانية 

والرو�سية والبو�سنية والرتكية.

اإ�سداراتهم  الدار  ُكّتاب  من  عدد  ويوّقع 

ومنهم  املعر�س،  بهو  يف  التواقيع  ركن  يف 

مهدي حنا واأحمد ال�سويدي ودينا معلوف 

واأحمد الأخر�س ونوزاد جعدان. 

نا�سرون«،  »الآن  لدار  العام  املدير  وقال 

من  »جمموعة  اإن  العقيلي  جعفر  الكاتب 

اتفاقيات  على  بناء  �سدرت  الدار  من�سورات 

دعم وتعاون و�سراكة مع هيئات وموؤ�س�سات 

ر�سمية واأهلية، من بينها اجلمعية الُعمانية 

يف  الثقايف  والنادي  والأدباء،  للكتاب 

يف  ال�سرقية  الدرا�سات  وجمعية  م�سقط، 

كو�سوفو، ووزارة الثقافة الأردنية، وموؤ�س�سة 

عبد احلميد �سومان الثقافية«.

معر�س  يف  الدار  »م�ساركة  اأن  واأ�ساف 

على  تاأتي  للكتاب،  الدويل  ال�سارقة 

جائحة  تفر�سه  الذي  التحدي  من  الرغم 

عن  ينجم  وما  العامل،  اأنحاء  يف  كورونا 

قطاع  مت�ّس  �سعوبات  من  اجلائحة  هذه 

اأن  ذاته  الوقت  الن�سر مبجمله«، موؤكداً يف 

العربية والعاملية �ستقتدي  الكتب  »معار�س 

ميدانياً،  معر�سها  تنظم  التي  بال�سارقة 

منوذجاً  للكتاب  ال�سارقة  معر�س  يقدم  اإذ 

لعودة املعار�س جمدداً اإىل امليدان«.

الدويل  ال�سارقة  معر�س  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سارقة  هيئة  تنظمه  الذي  للكتاب 

ثالثة  اأهم  من  واحداً  ُي�سنَّف  للكتاب، 

معار�س للكتاب على م�ستوى العامل. ومنُذ 

للثقافات؛  ملتقى  املعر�س  ل  �سكَّ انطالقته 

ومن�سًة للتبادل الثقايف.

»اآلن« تعرض 100 إصدار جديد
جعفر العقيلي: معارض الكتب ستقتدي بالشارقة
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“For writers and visual artists, it be-

gins with observation,” said Yann 

Martel, in an online session broad-

cast on November 7, at the ongo-

ing Sharjah International Book Fair 

2020.

In an interview with Porter Ander-

son, Editor-in-Chief of Publishing 

Perspectives, the bestselling author 

of Life of Pi said his work originated 

from observing the unusual.

“You tend to notice things as they 

strike you – not just physical things, 

but also emotions,” Martel said. “All 

art starts with a certain discomfort 

with things. Artists try to recognise 

their discomfort with the world, and 

create art as a result.”

He endorsed celebrated novelist J.M. 

Coetzee’s observation that all art re-

sults from ‘a steady gaze’. “That steady 

observation begins a thought process 

that leads to a work of art – of course, 

after a lot of work,” said Martel.

He illustrated it with the example of 

his latest novel titled Son of Nobody, 

which is in the final stages of comple-

tion. “It resulted from my reading of 

a translation of The Iliad by Homer a 

few years ago. The Trojan War fasci-

nated me, but what really caught my 

attention was this commoner, Ther-

sites, who is the only person to pro-

test the war. That planted the seed for 

Son of Nobody.”

Martel lives with his novels for a long 

time - three years in the case of Son 

of Nobody. “I am a one-trick pony,” 

he said. “I cannot work on multiple 

books at the same time. I live with 

my book, research it, keep going 

back and forth as research throws 

up new ideas. However, the gaze re-

mains steady.”

While the actual process of writ-

ing remains a mystery for Martel, “I 

do have a plan of how to go about 

it. When I write the first sentence, I 

already know what the last sentence 

would be. But I am still surprised. 

Writing is like travelling. You may 

have your plans, your backpack and 

guidebooks, but it is still an adven-

ture that can turn out differently.”

Son of Nobody is about a scholar 

who unexpectedly gets a scholarship 

to Oxford and while browsing old 

texts there, discovers new aspects of 

the Trojan War. He starts to research 

it, trying to reconstruct the period.

“It is a novel told in fragments, in 

verses and footnotes as his research 

uncovers new facts. There is a par-

allel story in the footnotes about a 

scholar of those times, Solas, offering 

an alternative perspective of the Tro-

jan War, called Soliad,” Martel said.

Talking about the future, he said: “I 

am thinking about a few subjects for 

my next work, but working on a nov-

el is both exhilarating and exhaust-

ing. I would like to relax and catch up 

on my reading and play with my four 

children for the next few months.”

However, there are two ideas vying 

for his attention just now. “One is 

about a teenage centaur that plays the 

electric guitar and loves Elvis Presley 

songs. I still do not know what to do 

with it, but it could be the premise 

for an East meets West meditation. 

“I also bought the sea log maintained 

by Christopher Columbus during his 

travels at a sale some years back. The 

idea of a ruthless and ambitious man 

with no inkling about the conse-

quences of his travels also fascinates 

me. Let us see where it goes,” Martel 

concluded.

Those interested in attending the 

SIBF 2020 online sessions should 

register themselves via the Sharjah 

Reads platform: sharjahreads.com. 

Being held under the theme, ‘The 

World Reads from Sharjah’, the 39th 

edition of the SIBF has adopted a ful-

ly digital format for the 64 events that 

are being streamed on SBA’s virtual 

platform over the 11 days of the fair.

Writing is an unexpected 
adventure: bestselling
author Yann Martel

2020 may have been the year that 
brought the world to a standstill, but 
for independent publisher Sunono, 
based in Scotland, it is just the start 
of a promising journey, says its CEO 
and founder Feda Shtia at the 
39th Sharjah International Book Fair, 
currently on at Expo Centre Sharjah.
“What makes our first ever book fair 
experience even more special is that 
it was a chance introduction at an 
earlier edition of SIBF that paved the 
way for my journey into writing and 
publishing,” says Shtia, who launched 
Sunono earlier this year.
She explained: “A couple of years ago 
at SIBF, I was introduced to a project 
launched by the ‘1001 Titles’ initia-
tive of Sharjah-based cultural organ-
isation, Knowledge without Borders, 
that supported independent authors 

with finance and even guided them 
through the entire formalities of pub-
lishing a book. Authors were intro-
duced to publishers and illustrators 
and we attended workshops and lec-
tures to upskill ourselves.”
Armed with this inspiring founda-
tion, she decided to begin small and 
self-publish a series of four bedtime 
stories in 2017-18, featuring Deeb-
Deeb, modelled on her young son.
She says that “my experience of teach-
ing Arabic as a first language to Arab 
students and as second language to 
international students in Abu Dhabi 
and Dubai for 14 years had also kin-
dled the desire to create books that 
encourage children to read and learn 
the language with pleasure.”
Born in the UAE with Palestinian-
Jordanian roots, married to a Scots-

man and now living in the UK, Shtia 
was also inspired to develop books 
with multicultural characters that 
allow children to travel the world 
through stories, and accept and re-
spect cultural differences.
Establishing ties with like-minded 
authors and illustrators to create chil-
dren’s fiction under the series Tales 
from the Trees, she decided to pub-
lish both fiction and Arabic language 
reading books under Sunono – an 
Arabic word for ‘swallow’, a migra-
tory bird found across the globe, but 
which always returns home.
“The name was inspired by my mixed 
cultural upbringing and my longing 
for my roots and heritage,” said Shtia. 
“I believe no matter where you go, 
your ties with your roots never fade.”

SIBF began my
publishing and writing
career, says publisher
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Lebanon’s Books and Beyond pres-

ents richly illustrated chronicles  

At a time when the world is consum-

ing more content online, one area of 

publishing that has proven surpris-

ingly resilient is the area of coffee 

table books.

Filled with stunning photographs 

and richly detailed illustrations and 

accompanied by well-researched 

texts, coffee table books continue to 

appeal to the imagination of readers 

as perennial sources of visual inspira-

tion.

At the 39th edition of the Sharjah 

International Book Fair currently on 

at Expo Centre Sharjah, Sahar Helal, 

Sales Manager of Lebanon’s Books 

and Beyond, explained that although 

the primary point of appeal of a cof-

fee table book is visual, the books 

also spark conversations because of 

their creativity and exclusivity.

Featuring a wide range of books on 

Islamic art and architecture at SIBF 

2020, Helal said the books trace the 

architecture, calligraphy, ornamental 

styles, painting, ceramics, textiles, 

jewellery and glasswork of a vastly 

accomplished and influential civilisa-

tion.

“Our books are sought after by con-

noisseurs of art and culture, public 

libraries and museums, and cultural 

institutions, amongst others,” she 

said. “Those beginning to explore Is-

lamic art will also benefit from our 

extensive and spectacular collection.”

She added: “Books on Islamic art and 

architecture offer a glimpse into a 

glorious past. They offer a historical 

and cultural overview of our shared 

heritage and history, allow us to ex-

amine the changing artistic styles, 

and draw attention to the exquisite 

craftsmanship and artistic achieve-

ments of a bygone era.”

One of the main collectibles at Books 

and Beyond is The Art of the Pha-

raohs which, Helal points out, is a 

magnificently illustrated 175-page 

large format book that traces the 

profiles of 34 kings and queens, and 

offers intriguing insights into the his-

tory and art of ancient Egypt and its 

pharaohs. 

Other beautifully illustrated books 

that bring to life great cultural trea-

sures and present a textured layer of 

the past and present is The History 

and Religious Heritage of Old Cairo.

Artists, architects and students of 

design frequently visit the stand to 

form ideas and find inspiration for 

their works, she added. “Islamic ar-

chitecture, for instance, is celebrated 

for its striking ornamental patterns, 

symmetrical silhouettes, intricate cal-

ligraphy, vaulted ceilings and exqui-

SIBF is an annual must
visit, says Emirati visitor

site tilework.

“Modern architecture is slowly phas-

ing out the rich building traditions 

of the past that have shaped our cul-

ture; but these lavishly illustrated and 

well-researched books hold within 

their pages important reminders of 

our rich heritage.”

The publisher is exhibiting in Hall 6, 

Stand O4, at Expo Centre Sharjah. 

To browse and buy their exquisite lit-

erary offerings, visitors to the Expo 

must pre-book fixed 3-hour (renew-

able) visitation slots at registration.

sibf.com. 
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Winning a writing competition last 

year that offered a one-to-one men-

toring in both writing and publishing 

a book is what kick started her writ-

ing project, said 12-year-old British 

author Kande Summers, ahead of the 

launch of her debut novel at the 39th 

edition of the Sharjah International 

Book Fair.

Going Home: Diary of a Teenage 

Alien was launched on November 7 

at Expo Centre Sharjah, where the 

young author signed copies of her 

books.

Summers, who won a competition 

in the under-12 category organised 

by Lit Publishing, received guidance 

in drafting a novel over the course 

of a year, and valuable advice on ap-

proaching publishers. 

 A resident of the UAE since age 

seven, she has always been interested 

in space adventures. She says she did 

not have to struggle much while de-

liberating on the central theme of her 

book. “The writing process was not 

smooth all the time; but when I got 

into the flow, I found I could flesh 

out my characters and develop the 

story in the right direction.”

Writing through the adolescent lens 

of the protagonist, Lizzy, Going 

Home: Diary of a Teenage Alien of-

fers a dystopian and explorative per-

spective of how an intergalactic war 

would change the world as we know 

it today.

Summers, who began reading at a 

very early age while attending Old-

field Primary School in Maidenhead, 

England, developed a love of English 

literature and various writing styles, 

especially poetry.   

She particularly enjoys visiting book 

fairs with her parents, said the young 

author, adding: “I think it is a cool 

start to get my debut novel out at 

SIBF.” 

Apart from writing, Summers is also 

an accomplished artist and an aspir-

ing singer.

The young girl, who is home schooled 

in the UAE, has one word of advice 

for her peers: “Whatever it is that you 

want to do, seek help and get the nec-

essary support. But put in the hard 

work to reap the best results.”

Young bookworms pushing massive 

trolleys packed with books, educa-

tional materials and more, in be-

tween endless rows of immaculately 

set up publisher kiosks across the 

halls hosting over a thousand pub-

lishers at the 39th Sharjah Interna-

tional Book Fair (SIBF), sends out 

several positive messages - but most 

importantly, affirms that the love for 

reading and exploration of different 

worlds through the written word is 

never going out of style.

At SIBF 2020, the old-world charm of 

sifting through piles of books is being 

enjoyed in a vibrant environment. 

Socially responsible visitors, includ-

ing tiny tots sporting face masks and 

practicing physical distancing as ad-

vised by their vigilant parents, are all 

celebrating a browse-n-buy spree.

After all, there’s no such thing as too 

many books!

12-year-old UAE resident 
launches debut novel at 
SIBF 2020

No such thing as too 
many books!
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His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 

Muhammad Al Qasimi, Member of 

the Supreme Council and Ruler of 

Sharjah, has ordered the allocation of 

AED 10 million for the purchase of 

titles in Arabic and foreign languag-

es, which have been brought by the 

1,024 publishers who are participat-

ing at the ongoing 39th Sharjah In-

ternational Book Fair (SIBF) organ-

ised by the Sharjah Book Authority 

(SBA).

The announcement is in keeping with 

His Highness’s leading efforts to sup-

port both regional and international 

publishers to ensure the continued 

growth of the book and knowledge 

industries globally. 

The annual tribute by the Sharjah 

Ruler to publishing professionals 

during SIBF witnesses a consider-

able increase this year, in light of the 

unprecedented challenges the book 

industry has faced in the wake of the 

Coronavirus (Covid-19) pandemic.   

The books and resources purchased 

at the fair will enrich the existing lit-

erary collections and academic ma-

terial available in various branches 

of Sharjah Public Library across the 

emirate, in addition to libraries in 

Sharjah’s government departments, 

as well as in academic institutions. 

Sultan orders allocation of AED 10 million
 for publishers

The grant will help populate these 

institutions with the latest releases of 

both Arabic and international pub-

lishing houses in genres of history, 

literature, politics, arts, sciences and 

technology, to benefit researchers, 

scholars, academia, school and uni-

versity students, as well as champi-

ons of culture across Sharjah and the 

UAE.

HE Ahmed bin Rakkad Al Ameri, 

Chairman of Sharjah Book Author-

ity (SBA), said: “His Highness’s grant 

communicates a message of reassur-

ance and support to book makers in 

the region and around the world.

“The grant is a show of Sharjah’s be-

lief in the publishing industry’s mis-

sion and efforts to promote sustain-

able human development, peace and 

progress.

“Through this grant, the Ruler of 

Sharjah has been emphasising that 

empowering libraries with the latest 

products of knowledge and culture 

is a direct investment in the future 

of Sharjah and the UAE, as they will 

enable especially children and the 

youth to broaden their intellectual 

horizons and develop their cultural 

understanding of the world, and be-

come active partners in national de-

velopment.”
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