مزيد من النشاط والحركة في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ6
زحمة تواقيع للكتب والرويات ويوم مقاصدي كورالي تحية إلى القدس وفلسطين

تواصلت حركة النشاط والحيوية في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في نسخته الـ 16وسجلت يوم
السبت سلسلة حفالت توقيع للكتب والروايات إلى جانب عدد من الندوات والمناقشات للكتب  ،تميزت
بحفل الكورال لطالب مدارس جمعية المقاصد الذي خصص لتوجيه تحية إلى فلسطين والقدس.
وبعد

نظمت دار الفارابي ندوة عن كتاب "وبعد" للشاعرة الدكتورة غنوة الدقدوقي ،شارك فيها د .سالم معوش،
أ.هدى عيد ،أ.محمود سعيفان وأ.نبيل الحاج ،وقدمها الشاعر رامز الدقدوقي.
ي البسيط ،اضافة الى
وتناول المحاضرون ديوان الدقدوقي ،الذي يطرب
ّ
متذوق الشعر بقاموسه اللغو ّ
الترابطات التي تنشئها بين العناصر اللغوية ،اضافة الى القراءات في ديوان "وبعد" ،تطرق المحاضرون
الى المؤثرات التي أدت الى والدة هذا الديوان بتقلّباته ما بين الحزن والوجع الذي ح ّملته الدقدوقي لكلماتها

اثر وفاة والدتها ،وبين األمل الذي يلوح لها في البعيد ،لتظهر بالتالي صلبة وقوية بوجه مشاكل الحياة .وتلى
الندوة حفل توقيع لديوانها الشعري في جناح الدار.
كورال المقاصد

ُحبِست األنفاس في قاعة المحاضرات الكبرى في مركز بيال للمعارض على أنغام الموسيقى الراقية بنشاطٍ
ي متميز شارك فيه خمسون طالب وطالبة من مدارس جمعية المقاصد الخيرية ،إحتفا ًء بفرحة المهرجان
فن ّ
وعيد الك تاب .حفل الكورال الفني الذي انطلق بالنشيد الوطني اللبناني ،لتؤدي بعده طالبة تحية إلى فلسطين
من خالل قصيدة " يا زهرة المدائن" .كما ردد الطالب مجموعة من األغنيات الجميلة منها" ،طلو حبابنا
طلو"" ،يا نسيم الريح"" ،بعدك على بالي"" ،يا مينا الحبايب"" ،عصفور"" ،دقة ودقة مشينا"" ،يا طير"،
"اني اخترتك يا وطني"" ،ميلي يا حلوي" وغيرهم.

هذا التجمع الفني العَ ِطر الذي يحتضنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ك ّل عام ،وبتنظيم من النادي
الثقافي العربي ،يرتقي بمدينة بيروت التي تشكل منارة للثقافة والتألق واإلبداع.
"السفينة الحمراء"
نظمت دار سائر المشرق ندوة شاركت فيها مجموعة من صالون الكتاب من النبطية لمناقشة رواية "السفينة
الحمراء" رحلة في بحور البهائية ،للكاتب المصري سمير زكي .هذه المجموعة التي تشكلت منذ حوالي
ثالث سنوات ونيّف في رصيدها حتى اليوم مناقشة لـ 05كتاب ،فهي تقوم بتشريح وفهم االصدارات العربية
كما العالمية.
وقد ناقش المشاركون كتاب زكي الذي يتناول مشكلة العقيدة والتغيير في المجتمع ،وهو ما يعتبر من
المحظورات في الشارع العربي ،فقدموا أبرز ما جاء في الكتاب وما غاب عنه ،من حيث اللغة ،األسلوب
والمضمون ،مع التركيز على أصل البهائيين ،طوائفهم ،مؤسساتهم ،كتبهم ،ما يؤمنون به ،اضافة الى
االضطهاد الذي ال زال يمارس ضدهم .وكانت الجلسة بمثابة سفرة الى مصر مع زكي ،حيث ال زال اللغط
قائما حول البهائية.
الروابط بين المسلكيات الحياتية ووعي الباطن
أقامت جمعية المعرفة البيضاء "ايزوتيريك" ندوة بعنوان حول تطبيق علوم االيزوتيريك ،وكيف ينعكس
على الصحة الجسدية والنفسية وعنوانها "الروابط بين المسلكيات الحياتية ووعي الباطن ،قدّمها مؤسس
مركز علوم االيزوتيريك الدكتور جوزيف مجدالني
عالجت المحاضرة مسلكيات المرء الحياتية من منطلق ان االنسان عبارة عن مستويات متعددة من الطاقة،
هي في حال تحول دائم يتجلى تعبيره في النفس البشرية من خالل المسلكيات الحياتية اليومية .كما وقدّم
مجدالني ارشادات حياتية وعملية تساعد كل مريد على فهم الدالالت المسلكية وعالقتها بوعي الباطن.
تواقيع يوم السبت  9كانون اول 7102
إنه اليوم التاسع من معرض الكتاب في بيروت وكل يوم تزداد تواقيع الكتب ،فقد شهد دار الفارابي أربعة
تواقيع وهم رواية "لي وتر ضائع" للكاتبة مايا معالوي  ،كتاب "وبعد "...للدكتورة غنوة الدقدوقي ،كتاب
"وجه رجل وحيد" للكاتب مهدي زلزلي وكتاب "القضية الفلسطينية في مئويتها الثانية" للكاتبين فيصل جلول
ورشاد أبو شاور في جناح دار الفارابي .أما في جناح دار سائر المشرق فوقع الكاتب نصر الظاهر كتابه
"بروق في فضاء الروح" .ووقع الكاتب اسماعيل نياب كتابه "سياط تعزف حرية" في جناح دار ميم .وفي
جناح دار نيوالين وقعت الكاتبة رنا الشامي "سلسلة قصص" .ووقع العميد الركن يوسف القش كتابه "شاهد
على إغتيال وطن :القضية اللبنانية" في جناح شركة المطبوعات للنشر والتوزيع .أما الدكتورة ندى عبد هللا
فقد وقعت كتابها " "fos et electismeفي جناح المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب .وفي جناح
دار سوريانا فقد وقعت الكاتبة نهاد طاطاريان حبيب كتابها "وهل يالم القمر" ووقع الكاتب أسامة أبو شقرا
كتابه " عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان" في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون.
كما تم توقيع كتب "نصف ضائع" و"الصفحات البيضاء" و"إمرأة عذراء" للكاتبة ناريمان علوش في جناح
دار الرمك .ووقع الكاتب عامر خياط كتابه "تعارض المصالح في الدولة والمجتمع" في جناح المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات .ووقع الكاتب خالد غزال كتابه "اإلصالح الديني في اإلسالم – قضايا

في اإلصالح الديني" في جناح دار بيسان .أما اإلعالمي أحمد طي فقد وقع كتابه "بالد النور" في جناح
النادي الثقافي العربي .والكاتباتين لوركا سبيتي ومنى يقظان وقعتا كتابيهما "لي بدل البيت بيتان" في جناح
دار الساقي .ووقع الشاعر المع الحر ديوانه "أنوثة يداري نسغها الطوفان" في جناح دار نلسن .وفي جناح
دار غوايات وقع الكاتب صالح عاصي روايته "وجع اإلنتظار" .والشاعر الياس الحلبي وقع ديوانه "حين
أموت" في جناح مكتبة بوك بازار .ومن الكتب التي وقعت اليوم في جناح دار الوالء كتاب "الشهيد فوزي
أيوب" للكاتب محمد مخص وكتاب "استراتجيات قيادية" للدكتور محمد حمدان .أما الشاعرة سوسن صالح
فقد وقعت ديوانها "نصفي اآلخر" في جناح دار المؤلف .والكاتب جان هاشم وقع كتابه "خيمة مردى" في
جناح مكتبة انطوان .وفي جناح دار العلوم العربية تم توقيع كتابين "ناي بدوي" للصحافي نزار سيف الدين
و كتاب "الحضارة الرومانية" للدكتورة سها صالح حمود .والكاتبة سمارة دلباني وقعت كتابها "زوايا من
مسيرة" ...ووقعت الكاتبة ريم عبد الغني روايتها "ريشة شغف" في جناح دار الفكر المعاصر .أما في جناح
دار الرسالة ناشرون وقع الدكتور باسم عيتاني كتابيه "اإلجتهاد الجماعي"و "العرف وأثره في التطبييق
الفقهي" .والدكتور أنطوان م .الشرتوني وقع كتابيه "ماذا على وجه جاد؟ وكتاب "غدا ،نهار عطلة" في
جناح الفكر اللبناني .و في جناح مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقع كتاب " "11حكايات في اللجوء
الفلسطيني" من قبل أبطال القصص أنفسهم .وفي جناح دار النهضة وقع موسى حمادة كتابه شجر يخلع
ظله .ووقعت الكاتبة رانيا محيو الخليلي كتابها رواية عشر سنوات في جناح دار المعارف .وفي جناح إذاعة
الفجر وقعت الكاتبة هنادي الشيخ نجيب كتابها "ومن سواها :طرق البداية في قصص الهداية" .ووقعت
الكاتبة شيرين خورشيد كتابيها "موسوعة المرأة المسلمة" و"قصص نبوية" أما الكاتبة ريتا حاتم فقد وقعت
كتابها "رقص على رؤوس األقالم" في جناح النادي الثقافي العربي.

نشاط يوم األحد  61كانون أول 7162
اليوم األوكراني
انطالقة معرض بيع الكتب األوكرانية لألطفال
حفل افتتاح برنامج األطفال .كلمات للسفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش ،ومديرة المركز الثقافي
األوكراني في بيروت يوليا لوتسينكو ومديرة فرقة الرقص األوكرانية "الربيع" مارينا سيدرون ،ورئيسة
"جمعية األوكرانيين في لبنان" إيرينا فيسوتا ،ومديرة "دار ستاروهولفا للنشر" ماريانا سافكا– 15.55- .
15.10
لوحات موسيقية أوكرانية راقصة لفرقة "المركز الثقافي األوكراني" .المديرة الفنية :يوليا لوتسينكو15.10-.
– 11.10
لوحات موسيقية أوكرانية راقصة لفرقة "الربيع" .المديرة الفنية :مارينا سيدرون11.55 – 11.15-.
تحية لألطفال المشاركين من "القدس ميكوال" (سانتا كالوس)11.10 – 11.55-
توزيع الهدايا على األطفال من سانتا كالوس ،واستمرار معرض كتب األطفال1.55 – 11.10-
البرنامج الرسمي

النشيدان الوطنيّان اللبناني واألوكراني

0.15 – 0.55

الكلمات الرسمية لـ :السفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش ،وزير الثقافة اللبناني د .غطاس خوري،
وزيرة الثقافة األوكرانية يفغينيا نيشوكا ،رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم 0.05 – 0.15
عروض األنشطة والنتاج الكتبي للناشرين األوكرانيين ومدراء معارض الكتب األوكرانية .كلمات :مارينا
هريميتش ،ألكسندر كوفال ،أنيتا أنتونينكو ،ليديا ليخاتش ،اليانورا سيمونوفا ،فولوديمير سامويلينكو،
0.05 – 0.05
فولوديمير بريسكين (الترجمة إلى اإلنكليزية :مارغاريتا دالديميان)
المعربة من دراما إيفان فرانكو الغنائية "األوراق الذابلة" ،ترجمة عماد الدين رائف
حفل عرض النسخة
ّ
افتتاحية السفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش

0.05 – 0.05

عرض كاتب الترجمة الشعرية عماد الدين رائف

0.00 – 0.00

أداء أغنيات كلماتها من الترجمة الشعرية العربية لقصائد إيفان فرانكو

0.50 – 0.00

إلقاء فاليريا خوبوت وماريا جرماني قصائد مختارة إليفان فرانكو باألوكرانية والعربية .أداء غنائي
لقصيدة إيفان فرانكو " ،"...من وائل حيدر والسفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش0.15 – 0.50 .
الحفل الفنّي الختامي 0011 – 2011
تقديم :السفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش ومارغريتا دالدميان
عيد الميالد األوكراني – لوحات غنائية راقصة من أداء الفرقة الفلكلورية " أونوكي" (األحفاد).
اإلشراف الفني لمديرة الفرقة ناتاليا زينون.
حفل تحييه المغنية األوكرانية الشابة فاليريا خوبوت.
لوحات راقصة لفرقة " زيركا" (النجمة).
أداء أغنيات أوكرانية يرافقها عزف شرقي لبناني .أداء السفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاتش ووائل
حيدر.
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