معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االربعاء  7كانون األول 3122

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو الخامس:
النشاطات الطالبية في المعرض

في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب ،قدم طالب ثانوية الغبيري ،ثانوية فرن

الشباك وثانوية حسن صعب ،مواىبيم في الشعر ،الرقص ،الغناء ،المسرح ،الزجل ،قراءة نصوص.

تجدر االشارة الى أن البرنامج الثقافي الخاص بالطمبة األحداث ىدفو إبراز مواىبيم ،وتقديرىا عبر تقديم
النادي الثقافي العربي في الختام شيادات تقدير وميداليات لمتالمذة ودروع لممدارس المعنية.
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ندوة حول كتاب "الشباب ولغة العصر"
وفي اطار فعاليات اليوم الخامس من معرض بيروت العربي والدولي لمكتب ال 55نظمت الدار العربية
صياح،
لمعموم ،ندوة حول كتاب "الشباب ولغة العصر" لممدكتور نادر سراج ،شارك فييا الدكتور أنطوان ّ

واالعالمي زافين قيومجيان ،في حضور حشد من الميتمين بالشأن الثقافي.

صياح
كل
استيل صياح كممتو باالشارة الى أن كتاب "الشباب ولغة العصر" مؤلّف عممي دقيق يحمل بين ثناياه ّ
العممية
الموسوعية وبالمعرفة
بالشمولية و
عممي .فيو يتّسم
مصنف
العممية التي يتنظرىا باحث من
السمات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

المغوية الّتي وجدىا في لغة
يفسر الظواىر
العميقة والدقيقة بالمغة العر ّبية وبالمغات
ّ
ّ
األجنبية التي يحاول ان ّ
موسوعيا بار ًاز متعمقًا في ٍ
عدد ال يستيان بو من لغات العالم
الشباب انطالقًا منيا .وىو بذلك يبرز لنا وجيَا
ّ
ّ

2
Page

2
Page

المغوية لشاباتنا وشبابنا في العصر الحاضر أي في
ثقافي لمعادات
سجل حضاري
المعاصر ،مضيفا أنو
ّ
ّ
ّ
فإننا نعني
األول من
األلفية الثالثة؛ وعندما نقول عادات شاباتنا وشبابنا ّ
ّ
نياية القرن العشرين وفي العقد ّ
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تتبع لغة الداون
شابات وشباب ّ
فرقتو السياسة جمعو الدكتور الباحث في بحثو إذ ّ
كل لبنان دون تمييز ،فما ّ
الشياح ،والحدث والطريق الجديدة والمنارة والمارينا
الجنوبية و
تون ومونو والضاحية
حمود و ّ
ّ
ّ
األشرفية وبرج ّ
والمعاممتين والبترون والمينا طرابمس.

ان الباحث طرح في ثنايا
المنيجية وتكمن الفوائد
واشار الى أن ىذا المؤلّف لو فوائد عديدة منيا
المنيجية في ّ
ّ
ّ
أن الحراك المغوي يعكس
مؤسسة
بحثو أسئمة
اجتماعية و ّ
ّ
لغوية مثل ّ
يؤكد عمى حقائق ّ
ّ
أن المغة ّ
منيجية ثاقبة ل ّ

الموسوعية فال
المغوية .أما الفوائد
ميمة األلسني تقتصر عمى وصف الظواىر
الحراك
ّ
ّ
االجتماعي و ّ
أن ّ
ّ
بتنوع التفسيرات وعمق التحميالت وغنى المراجع التي يعود الييا والتي ال يمكن
تحصى إذ يطالعك الباحث ّ
المتنوعة.
لباحث مبتدئ ان يصل الييا إذ عميو أن يقضي السنوات الطوال في التفتيش عنيا في المكتبات
ّ

تعبر عنيا
المغوية والحقيقة
االجتماعية منيا فيي تكمن في الربط بين الحقيقة
أما فيما خص
االجتماعية التي ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية التي انتجتيا
وكأني بالباحث يؤ ّكد عمى العالقة الوثيقة بين المغة والحياة
دون خجل أو وجلّ ،
ّ

معب ًار عنو بالمغة.
كمؤ ّشر من مؤ ّشرات
التطور االجتماعي ّ
ّ

أن ىذا المؤلّف يش ّكل دفعاً حضارّيا كبي ًار في سبيل فيم لغتنا
وخمص في ختام مداخمتو الى القول :في يقيني ّ
موضوعية ناضجة .وقد وضع المؤلّف من خالل ىذا
عممية
العر ّبية المعاصرة وفي دراستيا عمى اسس
ّ
ّ
ال أن يتوّقف عندىا ،ومن خالل مؤّلفاتو السابقة
ألي باحث لغوي إ ّ
المؤّلف اّلذي يش ّكل مح ّ
طة ّ
عممية ال يمكن ّ
العممية التي ال مفر لكل باحث ِ
جاد من األخذ بيا باألضافة الى أنو يش ّكل مرجعًا ال غنى عنو لكل
األسس
ّ
ّ
يخية بارزة لميدان الدراسات
باحث ولكل دارس في المغة العر ّبية القديمة والمعاصرةّ .إنو يش ّكل محطّة تأر ّ
األلفية الثالثة.
الميجوية لمغة العر ّبية المعاصرة في بداية
المغوية
ّ
ّ
ّ
زافين
اعتبر زافين أن الكتاب يمكن اعتباره :قاموس اولي لمغة ال تمبث ان تتوسع وان تكبر شيئا فشيئا ،اال انني

اريد البدء بالقول ان في لغة الكاتب وىو يكت ب عن المغة الجديدة بعض القدم ....وبالتاكيد فان القارىء
الشباب سيجد صعوبة في قراءة ىذا الكتاب اال انو سيجد متعة كبيرة بعد تخطي ىذه الصعوبة كما لو ان
الكاتب جمع بين دفتي كتاب كل ما يقال في المجالس الخاصة والعامة وفي الصحف والدوريات ووسائل
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االعالم كل ما يمكن ان يخطر عمى بال ،عن المغة العربية وما تشيد من تغييرات.
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واعتبر أن الكاتب ال يغفل الكاتب القول ان ما يجري ال يقتصر عمى المغة فقط بل يتعداىا الى سموك تحرري
عام يتناول مجاالت المبس وتسريحة الشعر واالكل والشرب والسير والرياضة وقيادة المركبات االلية عمى

اختالفيا ....غير ان ما يمكن ان يؤخذ عمى الكاتب انو عاد واتخذ مواقف غير حيادية وغير بحثية في كتابو
وبحثو ففي الصفحة  38عل سبيل المثال قال ان " الجراة التعبيرية باتت تفضي الى جرأة أو تساىل كتابي"
في مياجمة صريحة لمكتاب واالعالميين الجريئين في طرح ما يرونو مناسبا عمى المغة والقراء في عمميم في

التواصل االعالمي مع المشاىدين والمستمعين والقراء.

واضاف :والحظ الكتاب ،ومعو حق ،أن "المغات" تحاول التأكيد عمى "مكان وزمان" نشوئيما ،اي كما لو أنيا
تخمق ىوية جديدة لمجماعة التي تتعاطاىا ،سواء عمى االنترنت أو في الشارع أو في المقاىي أو في أي
مكان ،ودائما ىي شبابية ومتصل تطورىا ووصصوليا الى شريحة أكبر من الناس بوسائل االعالم ،الحديثة
(فضائيات وىواتف) أو الجديدة (انترنت).
واشار زافين الى المؤلف يصل الى استنتاج تقدمي مستشيدا بنص :ان التغييرات المتسارعة التي تميز مناحي
ثق افة الشباب تؤثر بدون أدنى ريب في انماط عيشيم وتنعكس في سموكياتيم اليومية وفي وعييم ذواتيم
واآلخرين ...وأىميا المساكنة بين لغاتيم األم والمغات األجنبية"  ،كما يجزم بأن المدينة وضواحييا ىي مختبر
ىذه المغة التي تولد وتكبر أكثر فأكثر ،لكنو يقع في "المغة الجديدة" حين يقول :األماكن في تمايزىا

"السوسيوجغرافي" (وىي كممة مركبة من اصل أجنبي) تجمع شبانا من قاع المدينة كما من مناطقيا الراقية".
وختم مداخمتو بنص من الصفحات األخيرة لمكتاب "يجب العمل معا لمحد من غزو ىذه المغة لبيئاتنا الثقافية
وتأثيراتيا عمى ثقافتنا وعمى لغتنا األم وعمى موروثنا الشعبي" ،ليشير الى وجود تضارب مع ادعاء االنفتاح
المغوي في صفحات أخرى.
سراج
واشار المؤلف في مستيل كممتو الى أن ىذا الكتاب يخوض في العديد من المجاالت الحياتية العامة التي
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المتنوعة،
تخص عموم أفراد المجتمع بمن فييم الشباب من الجنسين .والظواىر المغوية االجتماعية
ّ
ّ
عالج ىنا في ضوء عموم العصر بغية دراسة
والمسكوت عن بعضيًا والمتنوعة الدالالت ،التي نقاربيا ،تُ ُ
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منطمقات وكيفيات حصول ُّ
التغيرات التعبيرية التي تسود بيئاتنا الشبابية ،جامعية كانت أو ثانوية ،أو حتى
مسيسة.
قوى عاممة وأخرى شعبوية أو ّ
ولفت الى أن الدراسة العممية الموجودة في الكتاب ليست نواة قاموس شبابـي وال ىي قوائم مفردات شبابية،
وان بدا ذلك لمقارئ؛ وليست كذلك جردًا لمفردات المغة العصرية ،بل ىي معالجة لسانية عممية لمعطيات لغة

متفرقة تعود
الحياة  -الشبابية منيا عمى وجو الخصوص  -في مجتمعنا المديني المبناني ،مشفوعةً بشواىد ّ
تيسر لنا الوصول إلييا ،مدروس ًة "عمى الطبيعة" ،ومأخوذة لحظة حدوثيا ،مسموع ًة أو
لمجتمعات عربيةّ ،
مكتوب ًة في وسائل اإلعالم...مشي ار الى منطمقاتنا كانت عمى وجو التحديد دراسة استراتيجيات االقتراض
واالقتصاد والحذف في صفوف شبابنا .لكن مجريات التحقيق الميداني ،ومضامين المعطيات المجموعة

وحجميا ،وطبيعة تش ّكل ألفاظيا وتراكيبيا ،دفعتنا إلى تعديل أشرعة بحثنا منيجي ًة ومعاينةً وتحميالً لنرسو
إن َّ
صح التعبير.
عمى ِّبر ألفاظ الحياة االجتماعية ْ

ومشوق إن لجية المواضيع
متنوع وخصب
ّ
ولفت الى أن المشيد المغوي العام الذي ينجمي عنو ىذا الكتاب ّ
َّ
بناء
حمالة األوجو ،والمولدة ً
العامة أو الفرعية التي تطرقنا إلييا ،أو لجية المرّكبات الجديدة ،الثنائية المغةّ ،
لقص ِدَية شبابية واعالمية ،ال حسب معانييا ودالالتيا الموضوعة ليا ،....مشي ار الى سعيو جاىدا إلى نقل
ْ
ويتفوه بو أبناؤنا وبناتنا؛ وما صاغو ويصوغو
تفوه
مضامين خطابات مغيَّبة إلى القارئ ،أي بسط ما َّ
ّ
صحافيونا ،وما ابتدعو إعالميونا ،وما ولَّده فنانونا ،وىم في ذلك كمو يعاودون نقل لغة الشارع أو لغة الحياة

إلينا بشكل مبتكر وحديث وطريف ،وأكثر قابمية لمتداول عبر الفضائيات وعمى المواقع اإللكترونية ووسائل

التواصل االجتماعية وعبر الرسائل النصيَّة الخموية .وبمعنى آخر فيي بضاعتنا المغوية ُرَّدت إلينا.

واشار الى قاعدتين ذىبيتين في الدرس المساني الحديث يغفل عنيا الناس :أوالىما ىي َّ
أن لسانًا مرنًا

ومطواعًا وقاد ًار عمى التالؤم في كل ٍ
خير من لسان نقي وأصولي و"فائق
آن لتمبية احتياجات مستخدميوٌ ،
الجودة" .وثانيتيما ىي َّ
أن قدرات المساني عمى كشف الحقائق ال تنحصر في القيام بأبحاثو من أجل تطبيق
المستيدفة بالدراسة فحسب ،وال عمالً بمقولة "العمم لمعمم"؛ بل إنيا تتجمى أيضاً في
التعاليم النظرية عمى بيئتو
َ
ميمة أكبر ىي إبراز الحقيقة؛ ونعني تحديداً التجربة التي يمتمكيا الفرد عن العالم من حولو.
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درره
وقال في ختام كممتو :ىذا النسيج المغوي المبتكر الذي سعينا خمف لُ ْح َمتو َ
وس َداه ،وجمعنا ما أمكننا َ
الحية،
المتناثرة ،المؤتمف منيا مع ما يجري عمى سنن لسان الضَّاد ،أو المختمف الوافد إلينا من معين المغات ّ
يثبت أكثر من أي ٍ
ال
وقت مضى أن المغة ال تزال تشكل الوسط الجاري الذي ُيسقطنا جميعًا في َش َركو ،أجيا ً
شابة كنا ،أو جميو ًار عامًا ،أو نخباً ،أو عمماء اجتماع وانتروبولوجيا ولسانيات .وىذه الحقيقة المعيوشة ىي
ما تنجمي عنيا ىذه المقاربة العممية لمغة الحياة ،وباألحرى لمغة الشباب المحتضنة ألفاظ الحياة العصرية.
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ندوة الربيع العربي من االستبداد الى الديموقراطية
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،عقدت ندوة :الربيع العربي من االستبداد الى الديمقراطية
شارك فييا النائب الدكتور عمي فياض ،المفكر كريم مروة ،وأدارىا االستاذة مروان االيوبي وحضرىا حشد من
الشخصيات والميتمين بالشأن األكاديمي والثقافي.

واشار االيوبي في مستيل الندوة الى أن األوضاع التي يعيشيا عالمنا العربي اليوم مع كل أحداثو وثوراتو

والتغييرات الحاصمة فيو ال ريب شكمت موضوعا حيويا ىاما حتم أن يكون احد موضوعات ندوات النادي
الثقافي العربي ليذا العام في اطار معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب في دورتو ال.55
مروة
شرح بداية بشكل مختصر رؤيتو لقدوم الثورات العربية في ىذا الةقت بالذات ولماذا برأيو أتت متأخرة ،غير
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أنو استدرك قائال :الميم الى أين ستقودنا ىذه الثورات ،سيما أنيا حاليا تشكل سمة الحقبة الجديدة في عالمنا
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واعتبر ان ىذه الثورات تمقي باالنظمة االستبدادية في البمدان التي اندلعت فييا ،تحت شعار "الشعب يريد

اسقاط النظام" ما اعطاىا صفة االنقالب عمى االنظمة .وتطرق الى عدد من الثورات التي حفل بيا التاريخ
العربي ،منيا عبد الناصر وغيرىا.
عمينا أن نكون موضوعيين في قراءتنا لألحداث الحاصمة ،أرمي الى القول أنو ال توجد حركة تبدأ من

الصفر ،لذا ال بد لنا من القول أن ىذه الثورات تأتي تت مة لما سبقيا من ثورات وحراك شعبي ،مشي ار الى أن
البعض اتيم ىذه الثورات اندلعت بتحريض خارجي أو تنفذ اجندات خارجية وىذا ما اعتبره احتقا ار.
واعتبر ان كل من ىذه االنتفاضات الشعبية ليا خصوصيتيا المختمفة عن غيرىا ،ولكل ثورة مآليا ،اي في
اتجاىيا نحو المستقبل ...نحن في عصر الديموقراطية وىو عصر ليس بجديد بل قديم.
وفي معرض تناولو ليذه الثورات ،اعتبر أن بعضيا بدأ بدائيا خطيرا ،األمر الذي يضر بيا وىذا ما يعيقنا من
الوصول الى مرحمة بناء المستقبل سريعا ،وقد حصمت بعض االنزالقات في ىذه الثورات اال أنو ال يمكننا
القول أنيا فشمت وال يمكننا اطالق الحكم المبكر النيا ال زالت في بداية الطريق.
فياض
واعتبر فياض أنو ال يخفى ان االسالميين كما اقرانيم من القوميين واليساريين كانوا ينتظرون لحظة التغيير
في العالم العربي منذ سنوات بعيدة بل منذ عقود وكان خطابيم دائما يشير الى ان االنظمة القائمة ىي انظمة
مفروضة ال تمتمك الشرعية وان الجماىير تتطمع الى انظمة اخرى عادلة وثورية ومناصرة لفمسطين وتقف في

وجو السياسات الغربية وتعبر عن االرادة الشعبية.

واضاف :رغم ان االسالميين ىم االكثر انتشار وتنظيمًا ونفوذَا في الشارع العربي اال ان الثورات العربية وما
نتح عنيا من تحوالت ليست نتاجا لحركة اتجاه واحد كما انيا ليست تحت التاثير الحاسم لقوة بعينيا بل ىي

نتاج لقوى ال حصر ليا وىي عرضة لتاثيرات عديدة شعبية وسياسية من الصعب ضبطيا من قبل قوة واحدة،
معتب ار أنو كان خطاب االسالميين منذ سنوات قبل الثورات العربي ة قد راح يشيد تحوال مثي ار خاصة لدى
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مع حركة االخوان المسممين في مصر قبل سنوات عندما اطمقت وثيقتيا السياسية تحت عنوان "دولة بمرجعية
اسالمية" وىذا ما شيدناه مع رسالة حزب اهلل الثانية :التي اظيرت السعى القامة ديموقراطية ال طائفية.
وأشار الى أن خصوصية الواقع العربي وطبيعة التحديات والمخاطر تستدعي من وجية نظري الشخصية ان
تدمج في الخطاب السياسي االسالمي مسالة الديموقراطية ومسالة المقاومة والممانعة في اطار رؤية واحد فال
تمارس الواحدة عمى حساب االخرى او يفرط باحداىما عمى حساب االخرى .اي بتعبير اخر نريد

"ديموقراطيات مقاتمة" تحترم خيارات الناس واراداتيا وال تتجاوز مبدا تداول السمطة وفي الوقت ذاتو تنيض
بواجبات النصدي والمواجية مع االحتالل االسرائيمي ومشاريع الييمنة االميركية والغربية ،مضيفا أنو ثمة
حاجة لحماية المواقع النضالية في ىذه االمة قادة واحزابا ومقاومات ودوالً وفي العالم العربي حيث يجب ان

يؤخذ بعين االعتبار الحاجة القصوى لضرورة التعاون والتكامل بين ىذه المواقع والحراك الشعبي االصالحي
بما يحمي ىدفي التحرير والتغيير دون تفريط باي منيما.
واتيم االدارة االميركية بالتعاطي بانتيازية واضحة مع الثورات والتحوالت العربية ،وكذلك تتعاطى بانتقائية
وازدواجية معايير انطالقا من سعييا الحتواء الثورات أو لحرفيا عن وجيتيا أو لمتخفيف من نتائجيا السمبية
عمى مصالح الغرب ،أو بيدف حماية أمن اسرائيل من تداعياتيا وىي تحاول أن تنتيز التطورات لمنيل من
سورية وحماس وحزب اهلل وايران ،معتب ار أنو في مطمق االحوال ال بد من التأكيد أن نبض الشارع العربي

ومزاجو في مصر وسوريا واليمن وفمسطين وتونس وعمى مدى الوطن العربي ىو رفض الكيان االسرائيمي
ومواجيات السياسات االميركية وتاييد المقاومة والممانعة وطمب الحرية واالصالح والكرامة والعيش الكريم
ومحاربة الفساد وتطوير االنظمة.
وأكد أن ضرورة احترام االرادة الشعبية مسألة ال نقاش فييا اال أن ثمة شروطا جوىرية يجب أن يمتمكيا اي
حراك شعبي وان يرتكز الييا كي يمتمك شرعية وىي :ضرورة ان يعبر الحراك الشعبي عن ارادة االغمبية

العظمى في المجتمع وان ينطوي عمى تمثيل مكوناتيا االساسية ،ان ال تحول تكتيكاتو المرحمية اوبعض
التعقيدات الظرفية من ان يكون فعمياً الى جانب القضايا القومية الكبرى في الموجية الييمنة االميريكية

واالحتالل االسرائيمي ومؤيدا لحركات المقاومة ،ان يحافظ عمى المكونات المجتمعية كافة ،الدينية والطائفية
واالتنية فال ينزلق الى تعميق او انتاج الصراعات الداخمية التي تيدد وحدة المجتمع او التي تتبنى سياسات
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)تحت اي مبرر او ذريعة وان ال يحول التقاطعات التي قد تولد موضوعيًا الى اندراج فعمي في تمك
المشروعات.

وخمص في ختام مداخمتو الى القول :بيد أنو يجب أن ال يغيب عن بالنا احتمال ان يصبح المزاج الشعبي
عرضة لالنحراف ،اذا ما جرى تعبئتو طائفيا أو قبميا أو جيويا ،ففي ىذه الحالة تتعطل ادوات التفكير السميم
من خالل ىيمنة الغرائز والتعصب عمى آليات التفكير وممارسة االنتماء ،وتطفو عمى سطح الوعي اليويات

الصراعية ال تقسيمية أو الفرعية عمى حساب اليويات الوحدوية الجامعة( ،العروبة – االسالم – اليوية
الوطنية).
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أمسية شعرية
وفي اطار نشاطات جناح السفارة السعودية في معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال ،55عقدت أمسية

شعرية شارك فييا الشاعران سعد البواردي ،جاسم عساكر في حضور السفير السعودي عمي عواض عسيري
وحشد من الميتمين.
وقد القى خالليا المشاركون مقتطفات شعرية من كتاباتيم ،وفي الختام قدم السفير عسيري درع الممحقية
الثقافية السعودية في لبنان الى سعد البواردي تقدي ار لو.
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الكويت تكرم النادي الثقافي العربي
وتقدي ار لجيود النادي الثقافي العربي في تنظيمو لمعرض بيروت العربي والدولي سنويا ولمدورة ال ،55قدم
الدكتور صالح مال اهلل واالستاذ عبد المطيف الصبيح ،من أعضاء الوفد المشارك في الجناح الكويتي في
المعرض درعا تقديرية الى رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم ،شاكرين اياه عمى الجيود التي يبذلوىا

كمنظمين الظيار مشاركات الدور في ابيى حمة.
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تكريم الشاعر نعيم تمحوق
في اطار النشاطات الثقافية ،نظمت ندوة تكريمية لمشاعر نعيم تمحوق بمناسبة ترجمة مجموعتو الشعرية
السابعة "يغني بوحاً" الى االلمانية ،شارك فييا الدكتور سرجون كرم ،مترجم العمل الى االلمانية د .سرجون

كرم ،االعالمي والكاتب سركيس ابو زيد وامين عام االتحاد الكتاب المبنانيين االستاذ سميمان تقي الدين.

هاشم
واستيل ىاشم الندوة بالقول :لطالما كان الشعر احد اىم ركائز التراث الثقافي لألمم وىويتيا الثقافية ،وعنوان
ومصدر حيويا لإلبداع ،حيث كان لمشعر
ًا
اعتزازىا بذاتيتيا الحضارية في تاريخيا وحاضرىا .ومنبعا لإلليام
دور في التغيير االجتماعي والسياسي والثقافي في كل بمد وكل عصر ،من ىنا قد ندرك تماماُ لماذا ىذا

االصرار عمى النيضة بالكتاب واالنسان والفكر والثقافة والشعر في محاولة انقاذ تستيدف حضارتنا االنسانية
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االربعاء  7كانون األول 3122

واعتبر أن مسؤولياتنا الكبيرة تقتضي بأن نعيد ليذا الشعر اشعاعو وبيائو ،إن الواقع الثقافي المبناني والعربي
يحتاج إلى معالجة جذرية تتناول جميع المراحل واألطر واألساليب المعتمدة إلطالق حركة نيضوية شاممة

مرتكزة عمى قواعد إنسانية ثقا فية راسخة ،ألن الواقع اليوم ال يعكس الصورة المشرقة التي عاشيا لعدة قرون
حيث ال يمكن لنا أن نتجاىل االوضاع التي تصفع واقعنا الثقافي.
وتطرق الى موضوع الشعر العربي الذي ترجم لمغات األخرى منذ قرون عبر الكثير من المستشرقين
األوروبيين وال زال يترجم لمغات األخرى ،فالشعوب تتأثر وتأثر ببعضيا ثقافيا وحضاريا ،مشي ار الى أنو
يخضع التطور في الشعر العربي إلى أمرين ميمين ،وىما :الحرية واالحتكاك بالثقافات االخرى .كما كان
لالحتكاك بالثقافات االخرى دور كبير في انفتاح ىذا الشعر عمى كل ماىو مستحدث لتجديد آليات الكتابة

والتعبير  ،واستيعاب الروافد الفكرية اآلتية من الشرق والغرب فيصبح الشعر وسيمة الكتشاف اإلنسان والعالم،
فنحن في عالم تماىت الحدود بين بمدانو ,وبات العالم قرية صغيرة ,تكاد فييا حضارات أن تطغى عمى

حضارات ,وتكاد فيو ثقافات أن تطغى عمى ثقافات .فجميل ان تكون لحضارتنا وثقافتنا تأثيرات عمى
الحضارات والثقافات االخرى .ومن ىنا تكمن أىمية الشعر ,كواحد من أىم أدوات التعبير والحوار ،حيث ان
الشعر ىو األكثر تعبي اًر عن اليوية وعن الشخصية ,وىو األكثر قدرة عمى الترفع عن الصغائر مبقيًا عمى كل
ما ىو جوىري وحقيقي في الروح البشرية.

واشار الى أنو يبقى الشعر ىو األسموب اإلبداعي األمثل لمتعبير عن ىوية األمة وثقافتيا وحضارتيا ,ولنا
في تاريخنا العربي مقامات شعرية كبيرة عبرت عن نفسيا من خالل الشعر ,وعبرت عن ثقافتيا وحضاراتيا

عبر الشعر .فإذا كانت السياسات عمى مختمف األزمان قد خذلت حضاراتيا ,كما ىو واقع الحال ,حاليا ,في
الوطن العربي حيث الفروقات الشاسعة ما بين واقع حال ىذا الوطن  ,وما بين األصالة الفريدة التي تمتاز بيا
حضارتو وثقافتو الراسخة في الوجدان .فإن الشعر واالدب كانا دومًا معب ًار عن ىموم األمة وتطمعاتيا وآماليا.

واذا شئنا أن نق أر التاريخ العربي بمغة الشعر واالدب فال بد وأن نفخر بيذا التاريخ ,ونفخر بشعرائنا وادبائنا
وكتابنا الذين عبروا بكبرياء خاص عن حضارتيم وثقافتيم ,وعبروا عن روح حضارتنا وعمق ثقافتنا.
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وخمص آمال :أن نمتقي دوماً لما فيو خير وطننا ،حيث تعيد الينا ىذه الومضات بعضاً من روح  ،نرحب بكم
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...
كرم
وتحدث بدوره استاذ المغة العربية في جامعة بون األستاذ سرجون كرم عن الترجمة وقال :الترجمة عمم وفن لو
اصولو وقواعده وتشعباتو واسسو المعرفية .الترجمة لغات .لغة نص ولغة مصطمح ولغة روح المغة االخر
ومصطمحاتو وخمفيتو الثقافية .والترجمة في حد ذاتيا لغة ذات ليجات .وىذه الميجات ترتكز في المبدااالول
عمى توخي المصطمح العممي المعادل والدقيق.

وأضاف :كنت اتمنى ان يكون كالمي عن واقع الترجمة في العالم العربي معادال لمواقع الذي ذكرتو عن
العالم االوروبي وخصوصا ان الترجمة كانت احد ابرز مظاىر عصر النيضة العربية في القرن التاسع عشر

اقر" ال تقر ،مشي ار الى أنو وبناء عمى الدراسة االحصائية التي قامت بيا منظمة next
 .ولكن لالسف امة " أ

 page foundationالتي تدعم مشاريع ترجمة االدب ونشره في حوالي  85دولة وبالتعاون مع مؤسسة
 thalassa counsultingااللمانية ومقرىا عمان ،فان االلعالم العربي يعاني محنة ،ليس فقط عمى صعيد

الكتب والترجمات وانما ايضا ثقافة القراءة  .فمقد اظيرت الدراسة ان خمسين بالمائة من الذين تناولتيم
الدراسة في لبنان وتونس والمغرب يقرؤون في حين ان النسبة وصمت الى تسعين في المائة في السعودية
والغرب  .ولكن المقروء لم يتعد الصحف والمجالت وربما المواضيع السياسية وتيقى التب الدينية عمى راس
القائمة.

واعتبر كرم أن واقع القراءة والكتاب والترجمة في العالم يمكن اختصاره بالئحة من الشكاوى خمص الييا تقرير
التنمية االنسانية الع ربية بان الكتاب في العالم العربي لم يتمكن حتى المحظة من تفجير طاقاتو ال عمى

مستوى صناعة الثقافة وال عمى مستوى نشرىا .فالناشرون يشتكون من الرقابة الرسمية التي تحدد حتى ما
ىو المسموح ترجمتو ومن عدم وجود خطوات جادة لحماية حقوق النشر والترجمة ومن غياب المكتبات القادرة
يقر في المكتبات العربية .واالدباء
عمى عبور الحدود االقممية .اما القراء فيشتكون من انو ال يوجد دائما ميم أ
يشتكون من ان دور النشر ليست مستعدة لنشر افكار جديدة.
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واشار الى أنو لم يفيم بداية لماذا وقع اختيار طالب المان عمى نعيم تمحوق لترجمة نصوصو الشعرية ،اال
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فرضت عمييا الحياة أن تترك تعميميا االبتدائي وتعيش مؤودة في تقاليد نعرفو ،قيدت معرفتيا ولكنيا أبقت
عمى فطرتيا ،قالت لو بالحرف :واهلل ما فيمت وما شعرت ب ما قالو الشعراء ولم يمسني اال ىذا الشاعر

المبناني .كان بكل بساطة يخاطبني أنا".

وخمص كرم في ختام كممتو الى القول :نعيم ،مبروك لك غناؤك بوحا باأللمانية ،أول ديوان لشاعر لبناني
حديث يصدر مترجما في شكمو الكامل .ومبروك لنا االنسان الذي عرفناه فيك خالل زيارتك لجامعة بون
والذي فرض عمى زمالئنا وطالبنا االحترام والمحبة والتواضع.
أبو زيد
واستيل أبو زيد كممتو بالقول :نعيم تمحوق ،شاعر جدلي بامتياز ،يفتش عن الغياب ويبحث عن الحضور،
يجمع التناقضات صراعاً وتناغمًا .و ِ
صف بأنو أصعب شاعر وال يشبو اال نفسو ،النو من الشعراء
ُ
االستثنائيين الذين ُيعبرون في شعرىم عن االحاسيس والعواطف والمشاعر التي تيز الوجدان والقمب ،وفي
النص نفسو يرسم صورة معاناتو واحالمو ورؤياه النابعة من العقل والوعي ،يشعر ويفكرمعًا بمغة خاصة تحمل
ىويتو وتعيد صياغة الكممات ببالغة تجمع حدي الممموس والرمز.

ال وعمى ما يشعر بو وعمى ما ىو فيو ،ومن ثم يخيط من ذاكرتو وذىنو وثقافتو وواقعو
يركز عمى حالتو او ً

المعاش قميص الشعر فيستعير من رغباتو وشيواتو وتطمعاتو صور شعرية ىي في االساس موجودة في

داخمنا وبمقدورنا ان نستعيدىا ونحيييا .قال ابو العالء المعري" :تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم
االكبر".
وأضاف :ىكذا يستكمل الشاعر مسيرتو في تصاعد درامي ينطمق من تفاؤل يقيني واثق بقيامة العدم وتجسده
ال .فاذا بو يصل بعد تجارب مرىقة ومعاناة متعبة الى ان القيامة متعثرة وىي
ليصبح الغياب حضو ًار جمي ً
مجرد شيوة مستمرة اليمكن اشباعيا ف ي الحضور فيي غياب حالم نستولده في المرأة كما تجسده الحبيبة

نرمين .نعيم مسكون بالوطن والمرأة .انيما جسد واحد في بعدين مختمفين .وىو قمق عمى جسد الوطن من
االنقسام والفوضى ،كما ىو قمق عمى جسد المرأة من عبودية الحواس والضياع.وعندما يواجو الخيبة واالحباط

والقرف ييرب من الثورة الى التصوف والزىد والعزلة ،وبسرعة يعود الى ساحة المواجية حباً بالحياة وحتى
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يتمتع بالجمال والرغبات وغالبًا ما يجسد الغضب والسكون معاً.

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االربعاء  7كانون األول 3122

واعتبر ابو زيد أن نعيم تمحوق ىو نتاج جدلية الشعر والفمسفة .وبداياتو الشعرية كانت مع الفمسفة .مطمع
شبابو ق أر كتب الفمسفة فيجر الطفولة باك ًار ليبدأ باالسئمة الكبيرة فمقح وعيو بالقضايا الكبرى .جمع بين
الفمسفة والشعر وبين المون واالسطورة والتاريخ ،فكانت قصيدتو مشبعة بالفكر واستحضار الحضارة العربية

وتطمعات النيضة القومية مع انحياز جدي الى لغة غنية بالرموز والمفردات وىي اصدق تعبي ًار وأبيى

جماالًوليا طعم خاص وىوية خاصة ،اضافة الى تطعيميا بمزيج فمسفي وصوفي وبالغة شعرية من ناحية
تركيب الصور وخمق فضاء متخيل ال يشبو االمكنة المستعادة.

وخمص في ختام مداخمتو الى القول :نعيم تمحوق شاعر االسئمة وفوضى االجابات المتناقضة لكنو كانسان
ممتزم بقضايا الحرية والعدالة والحق القومي والدفاع عن المظمومين والمقيورين .فيو يدرك باحساسو النو

صادق وعفوي وحريتو ال قيود عمييا .في عالم اليوم ،يبدأ االنسان روايتو حيث تفرض عميو ُعزلة الفرد اليتيم
الذي يواجو التحديات ومصيره لوحده ،من دون اتصال وعالقات ومصالح وحنان وعصبية مع االخر
والمجتمع .لذلك ُيرَغم عمى انانية مدمرة لمذات والجماعة .ونعيم يواجو ىذا المصير بالشعر والحب والحضور.
وما زال يفتش شع ًار ونث ًار وحياة عن معنى الوجود الذاتي والمجتمعي من خالل اكتشاف اسرار الكون في
االنسجام مع الذات واالخر . .قتل العشيرة لكن احالمو الكبيرة تكاد ان تقتمو.

تقي الدين

ال أجد نفسي ناقدًا او شاع ًار وال ابيع ىذا النوع من المجوىرات الثمينة ...قيل ان زمن الشعر انتيى وقيل
كذلك في الفمسفة والدين من قبل ال اعرف بالغيب لكنني في رىبة من ان نكون عمى ما يوحي جنون

التكنولوجيا االلكترونية...
وأضاف :ال يأتي الفن من الضوء عمى االشياء .يأتي الفن من نور االشياء نفسيا في مقابمتيا عمى مرآة
الفنان شعر الحداثة بشكل او باخر يتمتم ويردد بصوت خافت صدى النور الداخمي ...عمى اي حال في ىذا
التجريب الشعري المزدىر داللة واضحة عمى اسبقية االبداع عمى القواعد.
يشتغل الشعراء عمى معدن واحد ىو المغة .المغة ىي الشأن الخطير األول في الشعر .لكل مفردة تاريخ
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وذاكرة .لكل حرف جرس وايحاء .تأخذ الجممة الشعرية شكميا من تعاون المفردات عمى أداء صورة أو معنى.

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االربعاء  7كانون األول 3122

واعتبر تقي الدين أنو في شعر نعيم اكثر من بيت شعر ومن عمارة شعرية ىناك القصيدة التي تاخذ النفس
الممحمة في ديوان " يرقص كف ًار " والنفس التاممي في ديوان " يغني بوحًا " .في تجربة نعيم لحنية خاصة يريد
من خالليا ان يتف مت من التفكير المنطقي الى االيحاء مرة في البعد الدرامائي لمقصيدة ومرة بانفجار العبارة

القاسية.
وختم كالمو بالقول :ان القارىء ليست مكمفا بوزن ىذا االثر االدبي بالرطل او االدقية وال بميزان الذىب او

الصيدلة .انا متذوق قمت ما عندي واعتبر ان جميور الشعر او جميور الشاعر ىو الحكم االول واالخير،
وان كان الشعر في مكان ما ال ال يمتفت الى الجميرة بل يطمح ان يحفر موقعو في ذاكرة الخاصة من
الناس.
وفي الختام ،شكر الشاعر نعيم تمحوق المشاركون في الندوة
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه الخامس (االربعاء
 – )3122\23\7تجدون ربطا الصور
 رىايف الشريف ،ديوان االربعاء القادم ،جناح دار غوايات ودار الرمك د  .وفاء خنكار ،الحب في آالسكا ،دار الفارابي ىالة كوثراني ،عمى االميركاني ،جناح دار الساقي محمد دياب ،ما يفعمو الغريب في الميل ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر -نادر سراج ،الشباب ولغة العصر ،جناح الدار العربية لمعموم

 اليام منصور ،رحمت والدتي بقيت امي ،شركة رياض الريس لمكتب والنشر نادين سالم ،ديوان لست أنا ،جناح دار غوايات ودار الرمك -الصحافية كريستين حبيب ،ال تقطف الوردة ،دار الفارابي
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فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الخميس الموافق فيه  8كانون األ ول :3122
6300 – 4330

أمسيت بعىىان " 3بيير باونى بازونيىي شاعرا"

انشاعر االيطاني روبيرتى كاويرو ،انشاعر
اسكىدر حبش ،انشاعر خاند انمعاني

7330 – 6300

ودوة حىل كتاب جدل االستشراق وانعىنمت
نهدكتىر وديم وجدي

د.فانح عبد انجبار ،د.وديم وجدي

7330 – 6300

محاضرة3انتجربت انمصريت (ثىرة 25
يىاير/كاوىن انثاوي )2011آفاقها واحتماالتها

د.حسه وافعت ،تقديم3أ.عمر فاضم

التواقيع

5:00 - 7:00

ٍجَىعخ قصصٍخ "مىخ اىشٍطبُ"

عيً ضرور

جْبح دار غىاٌبد ودار اىرٍل

5:00 - 7:00

ثرهبُ اىخبئق

ٍٍْغبّب اىحبج

Lie Antoine

5:00 - 8:00

وٍضبد فً اىسٍِ اىَظيٌ

ٍٍْر ثرمبد

جْبح ٍنتجخ ٍبىل

5:00 -8:00

آخر اٌبً اىطنىمع (ٍِ حنبٌخ ّطبء حً اىضعٍخ
)

عجبش جعفر اىحطًٍْ

دار اىَْهو اىيجْبًّ

5:00 - 8:00

الجئخ اىى اىحرٌخ

صىٍّب ثى ٍبد

جْبح اىْبدي اىثقبفً اىعرثً

6:00

فً اىعٍبدح اىجراحٍخ

دٍ .حَىد فبعىر

دار اىْهضخ اىعرثٍخ

6:00 - 8:00

حٍبح غٍر آٍْخ

شقٍق اىغجرا

جْبح دار اىطبقً

6:00 - 8:00

االّقالة اىشعجً فً اىىطِ اىعرثً

د  .ضٍَر اىتٍْر

دار اىفبراثً

6:00 - 9:00

دفبتر اىحرٌخ و اإلخىح االعذاد ظبهرح اىعْف
فً االحساة واىحرمبد

د ّ .طٌٍ ضبهر

دار اىفبراثً

6:00 - 9:00

ٍِ ثبة تىٍب اىى ثىاثخ ثيص

تىٍب عرٌضه

شرمخ رٌبض اىرٌص ىينتت واىْشر

6:00 - 9:00

رواٌخ رٌبح اىرغجخ

دّ.بدٌِ االضعذ فغبىً

جْبح اىذار اىعرثٍخ ىيعيىً

7:00 - 9:00

اىرحبثخ االىهٍخ " الهىد االطرفً اىَطحٍٍخ
واالضالً"
دٌىاُ ظاله اىشعر

د .هبدي ضى ،دّ .بٌال طجبرح

Lie Antoine

ثذٌعخ مشغري

جْبح دار غىاٌبد ودار اىرٍل

7:00 - 9:00
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5:00

تجرثخ رٌجٍى اٌَيٍب فً اىطفىىخ اىَجنرح

د .فبدٌب حطٍظ ،جٍٍْفر ىىفبرج اٌفب
مىزٍب االضذ

دار اىْهضخ اىعرثٍخ

22

4:00 - 6:00

ٍِ شجبك غرفتً

ىَى اىسٌِ واىرضبٍخ ٍهى شبهٍِ

دار اصبىخ

