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 :ثامنفي يومو ال 55فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال


المؤتمراالوللمروايةالمبنانية

 
اتحاد الكتاب المبنانيين  نظم 55من معرض بيروت العربي والدولي لمكتب ال سابعوفي اطار فعاليات اليوم ال

حشد من و  الكتاب العرب من الجزائر والمغرب وتونس المؤتمر االول لمرواية المبنانية، شارك فيو عدد من
 .دبي والروائيالميتمين بالشأن األ

 

االستاذ الدكتور نزار دندش وأمين عام االتحاد  اتحاد الكتاب المبنانيينفي  منسق لجنة الروايةاستيل المؤتمر 
 .، وممثل وزير الثقافة الدكتور حنا الحاجسميمان تقي الدين
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دندش
أرحب بكم في افتتاح المؤتمر األول لمرواية المبنانية لنحتفل معا بعيد الرواية الذي : دندش وقال تحدث بداية

والرواية بما , اليوم نحتفل بعرس الرواية المبنانية في بيروت ....عيدا سنويا وتقميدا ال ننساه يجب ان يصبح
ن بداية نيضة واعدة ال يفصميا عن االنساني تسجل منذ فترة في لبنا-االجتماعي-ىي سجّل لمحراك الفكري

 .عصر ذىبي منتظر اال بعٌض من فواصل االستقرار واشارات المرور المضاءة في جزئيا االكبر
 

، لقد تأخرنا بعض الشيئ حسب التقويم العالمي لمرواية بسبب ظروف األمن والرقابات المقنعة: واضاف
فوضى وبعض من ، وزارات التربية والتعميم والثقافة وأكمل دور االعاقة بعض من عوامل سوء الرعاية من قبل

 .وبعض البعض من فوضى تحديد اآللية واليدف في مؤسسات النشر والتوزيع، التواصل بين الكاتب والقارئ
 

ولبنان بما يممك ، تكاد الرواية ان تصبح ديوان العرب الجديد لتسير الى جانب الشعر أو أماموواشال الى أنو 
ويبدو ان الزمان قد انيى دورة كاممة . فية مرشح ألن يكون في أول صفحة من ىذا الديوانمن مقومات ثقا

وفييا اليابسة باب والبحر ، ففييا الرقابة أقل والسمطان أضعف، من دوراتو ليعود حرف بيروت الى المقدمة
ولو ، أضرمت فينا الحنينواليجرة قد أغنت تجاربنا و ، وىنا التاريخ قد أودع ارثا من الثقافة. بوابة ولو أصغ

ووضعت عمى ، والحروب قد وضعتنا أمام لحظات الحقيقة وتشعبات المفارق .أنيا حرمتنا من بعض المواىب
أما تراث الحرية والديمقراطية واالنفتاح فسالح فاعل في كل . محك التجربة كل مذاىب الفكر وأوىام الغرائز

 .منا وتدعونا الى النيوض بروايتنا أكثر فأكثركل ىذه العوامل تصب في مصمحة أقال.زمان ومكان
 

سوف نسعى بمشاركة نّقاد ( وبرنامجو بين أيديكم) مؤتمر الرواية المبنانية األول ، في مؤتمرنا ىذا: واستطرد
وتقدير ما وصمت اليو كي نستشرف آفاق مستقبميا ، معروفين الى مناقشة ما تناولتو الرواية المبنانية

وسوف يصار الى استنباط مجموعة توصيات تتم . يا وسبل مساعدتيا لمنيوض أكثرونستكشف احتياجات
 .مناقشتيا ويتم اقرارىا في الجمسة األخيرة

 
فيل المشكمة ، لن نستبق النقاش والتوصيات لكننا نذكر بما يسمونو أزمة القراءة في بالدنا: وختم كممتو بالقول

تقول ان جيل الشباب ىنا يقرأ من الكتب االجنبية ما قد يزيد  في الكاتب ام القارئ ام الكتاب؟ االحصائيات
  . وىذه المعمومة برسم وزاراتنا وبرسم كتّابنا! عما يقرأه من الكتب العربية المكتوبة بمغتو االم
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تقيالدين
 ك الحاجةوعات تتضمن باليم الوطني وىي تدر اختارت موضواشار تقي الدين في بداية كممتو الى أن المجنة 

واىمية المبادرة ان تحصل ىذا المنتدى لمنقد االدبي الناقد ىذه . الى تناول عناوين وموضوعات عديدة اخرى
الشريك االول ينقده امام ىذا الناقض من النشر والتاليف لم تعد لدينا مجالت ادبية متخصصة وال تشيد ىذا 

 .الفراغ الصفحات الثقافية في الجريدة اليومية
 

لبنان دائرة نشر الكتب وسيمة لالرتقاء االجتماعي وىناك كم ال باس بحجمو من السير  اتسعت في: وقال
الذاتية الشاممة او الجزئية ومن التجريب في الرواية والشعر انا اصف حااًل او ظاىرة وال اضع ميزانًا بل 

ال عمى كتابتيا اع االقبيبدو ان الرواية اخذت بعدا شعبيًا من حيث اتس. الظاىرةادعوكم الى التفكير في ىذه 
عن الرواية او الروايات المعاصرة التي اخترقت الوجدان العام كما ىي الحال قبل نصف  لكن يصعب الحديث

 .قرن
 

ىل الحدث التاريخي الذي يعيش العرب في نصف قرن تشظى الى  :ىذا سؤال وليس حكما قيميا: واضاف
ب الى داخمو يعمن من معنى جديد ليذا الزمن؟ ولماذا نتفاجْا ىذا الحد وىل انكفاء االنسان العربي وىنا االدي
لو ذىب بعيدًا  يا مستشرفا ام انو وقح في التقريرية التسجيميةو بالزلزال السياسي العربي وىل كان االدب رؤي

 .ايحائية كافية( نخبة ) في التوفير الذي ال يعطي
 

ات عنيا اذا ما بادرنا الى التعارف والحوار ووجدنا اسئمة كثيرة واشكاالت ستجد اجاب: وختم مداخمتو قائال
يات وبيان ختامي اذا امكن صاقترح ان يخرج ىذا المؤتمر بتو  ،الوسائل المالئمة التي بات ممحًا البحث عنيا

. واتمنى ان نشكل دائرة اوسع لمتفاعل بين الروائيين والمقاء والقراء بالوسائل العابرة العربية تمييدًا لمتاريخ ليا
التاريخ التسجيمي ثم التاريخ النقدي؟ وىل يمكن ان يكون عندنا ما يشبو التقرير السنوي ليذا النوع من االدب؟ 
وىل نقرر نشر رواية او اكثر او اعادة نشر كتاب في طبعة شعبية عربية كشكل من اشكال التكريم الفعمى ال 

 ....مجرد اطالق الجوائز؟
 

الحاج
عمى عودة النبض الى ميما استثنائية ومؤشرا يشكل عالمة أن ىذا المؤتمر ومن جانبو، اعتبر الحاج 

ع منخب المجت، متوجيا الى الروائيين المشاركين واصفا اياىم بالمبناني ومجتمعات العرب جميعيا مجتمعنا
وال ان لبنان شكل  :، ليقولسيسو وطموحاتو وتطمعاتواالقابضة عمى رؤية شاممة وجامعة ليواجس االنسان واح

ن االنسان فال غرابة بواذا كان االنسان ابن بيئتو واالدب ا .يزال حاضنة الثقافات االلزامي الى النور والمعرفة
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ان تصبح التوامة بين لبنان واالنسان مسممة تحاكي المعرفة الكونية الشاممة وىذه ىي ثروتنا وكل ما عدا ذلك 
 ...مجد باطل

 

اء مواطنة جديرة باالحترام واالجالل حتى نستحق الحياة فكل بناء ىذه ىي خارطة الطريق نحو بن: وأضاف
ن االنسان قبل كل شيء الن الوجود الجمو كان ومن يبقيمة ما لم  يمطموب ومستحب لكنو غير يبقى غير ذ

وسرىا العظيم وانتم يا اىل الفكر وصناع الرواية حماة  نياىذه ىي قيمة الحياة الد .دونو يبقى عدما او ىباء
ذا الييكل المقدس لن تبخموا عميو بتضحية ميما عال ضجيج ىذا العالم من حولكم او في وجوىكم وميما ى

 !ازداد صخب المدنية وانتشرت سموميا القاتمة
 

النكم المنيل الذي عظيمة وانتم عمى قدر المسؤولية ة مسؤوليانيا : قائالالروائيين والروائيات وتوجو الى 
حقاد او ا  الذي يشبع جوعيم الى المعرفة التي لم تفسد مبمدان العربية والمعجيروي عطش ابنائكم في ال

 .بخمواتفال تبخموا عمييم ولن  او سمطة هاو جااطماع 
 

 المحوراالول
آمنة تحدث الكتاب، الجزائرية  الدكتورة " البنية السردية في الرواية المبنانية"لممؤتمر بعنوان  المحور االولوفي 
وحضرىا عدد من الروائيين  ميا خير بك ناصروأدارتيا الدكتورة  المعز الوىايبيتونسي الدكتور ، البنمعمي

 .والمثقفين
 

ر وخاصة في خنحن اليوم في زمن عربي نسعى لتقميد اال: واستيمت ناصر المحور االول من الندوة بالقول
د، وىذا التالحم يبرز شخصيات الرواية، التي تعبر عن التالحم بين البنية والسر متجاىمين الرواية  ،االنتشار

 .حفاظ عمى اليات السرد العمى و رواية العربية ما عمى البنية السردية لنلذلك كان تركيز 
 

موجيات الحكي واليات بناء السرد في رؤاية جمرات "في مداخمتيا التي تمحورت حول  بنمعميبعدىا تحدثت 
ىم قنوات لقد غدت الرواية والسرد عامة من ااعتبرت فييا أنو  "ميا خير بك ناصر من ثمج لمروائية المبنانية
مف انماط السرد التفكير في امكانية وجود منطق وانموذج يمكن ان يجسد مخت أالتواصل المعرفي منذ بد

ولعل اىم ما ادى اليو ىذا السعي ىو ربط الرواية بسياقاتيا االجتماعية ، مشيرا الى أنو والحكي في العالم
 ...ذج مجرد نزوع نحو مزيد من التحررية االمر الذي جعل البحث عن االنمو والثقاف

 



 55معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
1100،األولكانون01،السبت  

P
ag

e5
 

P
ag

e5
 

وىا نحن اليوم نمر بمرحمة حاسمة من تطور الرواية العربية حيث اصبحت استكتابا نخبويا من اجل : توقال
يرىا واصبحنا امام نصوص مؤثثة بالتاريخ والجغرافية واالقتصاد وثقافة العولمة وغ، التباري عمى الجوائز

ال بد أن نعترف أن الرواية نص مفتوح عمى .. .ليتحول افق انتظار القراء من فتنة الحكي الى سطوة الكتابة
كل االحتماالت، وعمى الرغم من التمييزات بين رواية تقميدية وأخرى جديدة وأحيانا حداثية وما بعد حداثية 

سمطة النص الذي يسفر عن ذاتو بأشكال مختمفة ظمت وما زالت ديدن النقاد، فاننا نبقى دائما واقعين تحت 
 .في كل مرة وحتى عند الكاتب الواحد

 

الحب المعرفة والعمل ثالوث تؤول اليو داللة الرواية في مقابل الموت واشارت الى انو في القصيدة الروائية، 
ن ىنا تتجمى النزعة ولذلك الشعور باالمتالء بيذه القيم يعتبر من المقاصد العامة التي تؤطر الرواية وم

المثالية والتعالي عمى الواقع عمى الرغم من ان الرواية مغرقة في الواقعية لكنيا بال ضفاف النيا تحيط 
  .الطبيعة البشرية يبالقانون العام الذي يجب ان يتحكم ف

 

 ىنالك رصد افعال وتحركات الشخصيات وفق ىذه القيم وعمى المستوى الفردي كما عمىواعتبرت أن 
المستوى الجماعي ومن خالليا امسكت الساردة امساك خيوط السرد ومدتيا من خالل الحوار والمونولوج وكل 

في الرواية نجد السياسة ، مشيرة الى أنو ممتقي والتفاعل معيا بشكل ايجابيلك لترسيخ دور ىذه القيم في ال1
ة الرواية بادية لمعيان ليس الن وان واقعي.... متجمية تمقي بظالليا عمى معظم االحداث والشخصيات

والحوار في اغمبو قائم عمى  ...االحداث حصمت بالفعل وانما في استراتيجية االقناع التي اعتمدتيا الساردة
توضيح فكرة او البحث عن العمة ومعرفة حقيقة وىو عكس الحوارات الداخمية المرتبطة بالساردة التي تعكس 

 .ذات الساردةالنزاع بين ذوات تتكوثر داخل ال
 

ولعل  ...بدمج المتخيل في الواقعي الذي كان االرضية التي وجيت ىذا المتخيلقد قامت الرواية ورات أن 
ة سمن بين مظاىر موجيات المتخيل في الرواية ىو مؤشر المغة وىو رىان تتضح معالمو من خالل ىسي

خمي الذي عوض الوصف من جية وكان المغة بتعبير روالن بارت والتي نحسيا من خالل حديث النفس الدا
عامال لمحد من تقريرية الحوار الحر المباشرة بين الشخصيات وادماج الذي يضمن انسجام الخطاب الروائي 

 .شعريبطابع ويطبع 
 

حقائق واقعية وتاريخية تخص المبنانين وحروب الييود معيا وما قد يعتبره القارىء واشارت الى تضمن الرواية 
ثالث صور تتشكل االولى بواسطة عبارات ضمني يتحقق في لوجية صريحة المواقف لمؤلف مواقف ايديو 

مستنسخة دينية كتمك التي تتحدث عن الصبر واالمل والصورة الثانية ذات بعد سياسي قومي  وىي تتشكل 
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ة ثالثة مثالية عي المتعمقوصورة  من خالل الربط بين تاريخ ماضي وحاضر لبنان والموقف من الييود
الثالث ىذه الصور . بالعالقات االنسامية كالحب والوفاء والثقافة االنسانية أو ما عبرت عنو بالقرابة الفكرية

المبثوثة في النص بطريقة جمية ال تخمقيا فراغات نصية او مواضع مفقودة تحرر القارئ وتسمح لو ببناء 
 .الموضوع  الجمالى الن الساردة ال تسمح لو

 

العولمة حيث  تافي جانب من جوانبيا الى بعض طروحال شك ان ىذه الرواية تستجيب و وختمت بالقول أن
لكن ما تمبث ان  .نممس من خالل اقوال الساردة دعوات صريحة او مبطنة لمسالم والتسامح ورفض الحرب 

يؤكد تناوب ... تنفي ىذا الطرح لتناقض طروحات العمومة وتؤكد عمى الخصوصية والدفاع عن اليوية
 .الصوتين ىذا حقيقة كون الحديث عن الحكاية يبقى كالما والرواية ىي بحث عن الحقيقة من خالل الكالم

 

لمبنى كريدي، " خان زاده"محورت كممة الوىايبي عمى البحث في السردية الزمنية لمذات واآلخر في رواية تو 
كمفيوم   temporaliteمفيوم الزمنية وتولى فييا التقصي عن اآلليات االنشائية السردية لمرواية متناوال 

ىي شخصيات مثقمة بيموم . وما يفعمو الزمن بيا انشائي تستخدمو لتبني كيف ترى الكاتبة حياة شخصياتيا
 .الحرب المبنانية وفورة االيديولوجيا في سنوات الجامعة

وىذه . تواريخ الواقعزمنية متخيمة حتى وان كانت تحيل عمى " خان زاده"ى أن زمنية معفي مداخمتو وركز 
 السرديالزمنية تجعل من رواية كريدية بمثابة النص الشعري 

 

المحورالثاني
 عمي زيتون ، تحدث الدكتورالفنية في الرواية العربية المبنانيةالواقعية و "واية بعنوان ر لم المحور الثانيوفي 

 .ابراىيم فضل اهللوادارىا الدكتور  اسكندر حبش،والشاعر 
 

فضلاهلل
الحكاية وىذه الحكاية التي وجدت مع االنسان منذ وجد بارتباط وثيقًا ترتبط الرواية واعتبر فضل اهلل ان 

الكالم فما ان يبدأ الفرد منا بفيم الكالم حتى تنيمر عميو القصص من دون انقطاع وتستمر حياتو في بحر 
حولنا وىم يتعرفون عمينا من  او تخص اخرين ونحن نتعرف عمى االشخاص من ومن الحكايات التي تخص

خالل ما نحكيو عن انفسنا او ما ما نسمعو من االخرين عن انفسيم وما نحكيو وما يحكى لنا يمثل الركيزة 
 .االساس الدراكنا الحقائق من حولنا ومن ىذه الحكايات انبثق فن الرواية
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رد الحكاية فانيا انتقمت من رسالتيا فالرواية ليست سوى الحكاية واذا كانت الرواية ىي س: واستطرد قائال
مب جيدًا من الكاتب ومن فكريا وفنيا يتط تصبح عمالالبدائية في ان تكون ىدفًا لمتسمية او االمتاع الى ان 

متميزًا من القارى الذي اصبح لزامًا عميو ان يكون مممًا بعموم العصر ىذه العموم التي اصبحت  ثم جيداً 
الرواية التي  مممًا بعموم العصر ىذه العموم التي اصبحت تشكل جزءًا ميما من  تشكل جزءًا ميما من خمفية

خمفية الرواية التي تطورت بتطور المجتمعات التي تنتجيا وتستمر الرواية في مواكبة تطور االنسانية وصوال 
 ...م المغةالى القرن العشرين الذي اغنى االدب بالعموم ومنيا عمم النفس الحديث وعمم االجتماع وعمو 

 
 

تركت تاثيرىا في الرواية التي اصبحت عمال فنيا لتجربة انسانية تنتمي الى مجتمع واشار الى أن ىذه العموم 
يختزن تاريخا قائما عمى عالقات متنوعة بين افراده والرواية ىي التي تبرز ىذا التاريخ وتمقى الضوء عمى 

شكال التعبير الفني انتشار النو الفن االدبي الوحيد القادر ىذه العالقات وىذا ما جعل ادب الرواية من اكثر ا
عمى الغوص في اعماق الذات الفردية والجماعية ومواكبة المتغيرات الكبرى وتسجيل االحداث االكثر اىمية 
في تاريخ االمم والشعوب واالفراد وليذا كمو اتخذ الفن الروائي لنفسو الف وجو ما يثير عقبات متنوعة امام 

 .ية تعريفا جامعًا مانعاً اقد الذي يريد تعريف الرواالن
 



 55معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
1100،األولكانون01،السبت  

P
ag

e8
 

P
ag

e8
 

يفيد فييا االبتكار والذكاء  ان فن من الفنون االدبية  التي ال: وبناء عمى ما تقدم نقولوختم بالقول أنو 
اذ ال بد من ان ترافقيا الدراسة المتأنية والتبصير في مجاالت الحياة التاريخية واالجتماعية  ،وحدىما

من انواع  فالنص الروائي يمثل نوعا .المحيطة بالحدث المراد التعبير عنو روائياً ... ية والنفسيةواالقتصاد
تصوير الواقع في صورة فنية تستخدم االساليب المتنوعة لتخرج موقفًا انسانيًا في فترة زمنية محددة من 

 .التاريخ اكان ىذا التاريخ ماضيا ام حاضراً 
 

زيتون
الخطايا الشائعة لفاتن المر ويوميات آدم وحواء   -"إحالة الفني عمى المرجعي" حول زيتونوتمحورت مداخمة 

ي عمقا من اعماق العالم المرجعي ئيمثل العالم الروا: وقال بين الفني والمرجعيلنزار دندش ونرمين الخنسا 
كنيا منو ثقافتو استطاعت رؤية االديب بما تمو ما وذلك خالف نظريتي االنعكاس واالنكسار وىذا العمق ى

ان تمسك بو وىو ما ال يمكن انتدركو اي رؤية اخرى يعني اننا امام خصوصية ىذه الرؤية البصمة الفريدة 
 .وىذه الخصوصية ىي الفرادية وىي االدبية

 

قدم جانبا صغيرا من جوانب العالم واشار في معرض تناولو لمروايتين، الى انو في رواية الخطايا الشائعة ي
ات وذلك من خالل مجموعة من االقنعة التي نقادة مقاومة الثماني يت بوتو فاتن المر عنرأكما  المرجعي

 .وتطرق الى بعض مقاطع الرواية. ستشيادي وعيني انوار القائد الميدانيالاستخدمت عمى عيني والد ا
 

معتبرة أن انو ومنذ  ،بتقديم الحضور االنساني عمى االرض فقط ىكتفابالنسبة الى يوميات ادم وحواء فما أ
أول آدم وأول حواء كان ليما زمن واحد، ىو ذلك الزمن الذي لم "، طالعنا فمسفة الروايةالصفحة األولى ت

الى كل من ( اول)ضافة كممة ان او ". يصغ ألصل الحكاية، ألنو ولد لحظة كانا يمسكان بغضن شجرة عالية
 .زمان حضور ىذا المتعدد الى االرضظر عن ابقطع الن ادم وحواء تفترض وجود غير ادم وغير حواء

 

 .ن عمى غالف الرواية ليس عفويارميء كما تقدم اسم نزار عمى اسم نفان تقدم اسم ادم عل اسم حوا: وأضاف
وال يعود ذلك الى السمم القيمي المتدوال بين البشر فحسب ولكن الى سمم الرواية نفسيا التي تشير الى ان 

 .ال حامميين معيم الى ىذه االرض الزمن االدمي ايضااالثنين قد وص
 

ة ويوميات ادم وحواء شائعالخطايا ال يتيننتين المبنايفان الروا، وميما يكن من امر :كممة اخيرةوختم مداخمتو ب
كان منحى االولى سياسيا انسانيا يتعمق بوجود  .رت كل منيا عن ىم مختمفبوع ا باتجاىين مختمفينتقد ذىب
ولقد اطمت . انساني يتعمق بوجود االنسان عمى االرضثقافي اما منحى الثانية ف، ن عمى ارضواالنسا
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الخارجي المتجمي عدو ا المشكمتين االصعب التعالج. تان عمى الساحة المبنانية من بابيا العريضيالروا
 .اسرائيل والعدو الداخمي المتجمي بالفساد والطائفيةب
 

حبش
بالرغم من كّل  أنو " وطن المغة األخرى"بعنوان اليجرة وابعادىا حول  في كممتو بشاسكندر حواعتبر الشاعر 

التجذر الذي يبدو أنو يذىب فيو إلى أقصاه، إال أن الكاتب، يقع دوما في قطيعة مستمرة مع ىذا التجذر، أو 
ولة والعائمة صحيح انو في كثير من األحيان، يستدعي في كتاباتو الطف. لنقل، يقع في ىروب مستمر منو

إذ تبدو كأنيا تشكل مجاالت، . والوطن، بيد أن ىذه األمور، في واقع الحال، ال تنتمي إليو بشكل مطمق
وفي ىذه . من ىنا، يجد أن عميو إعادة بنائيا من جديد. يشعر أنيا طردتو من قمبيا، ذات لحظة، ذات زمن

 . في المجال، لنفسو، ليخط نفسوبالضبط، يبدأ العمل األدبي باإلفساح " االشراقية"المحظة 
 

وىي . التنازل عن لغتيا: ثمة أسماء، روائية، لبنانية، معاصرة، اختارت أصعب أنواع المنفى واليجرةورأى أنو 
في تنازليا ىذا، عن لغتيا األم، قطعت كّل تمك الحبال التي كانت تشدىا إلى لغة محددة، تممك قواعدىا وعمم 

" عذابات الحنين"فبدال من أن تغمق عمى أنفسيا داخل  .ع تقميد وتراث روائييننحوىا، أي قطعت، بخاصة، م
الذين شكموا إحدى أكبر ( التعبير لباسترناك" )الشعراء التعساء"، وبدال من أن تمحق بأولئك (إذا جاز القول)

قدرية التاريخية عمميات النزوح الثقافية، نجد أنيا اختارت، من جيتيا، حينما تخمت عن لغتيا، أن تحّول ال
لقد بنوا : ما قام بو ىؤالء الروائيون، ال يشكل في واقع األمر سوى أمر واحد .إلى فرصة تاريخية، إلى حرية

جزءا كبيرا من أعماليم األدبية ضد التاريخ، ولكي يحموا أنفسيم من ىذا األمر، تسّمحوا بمغة جديدة وبأسموب 
 .ستطاعوا اجتيازه، كان قد واجيوه بشعور فرادتيمألن الزلزال الذي ا. مصقول وبسخرية رىيفة

 

قراءة ىؤالء الروائيين المبنانيين، الذين كتبوا بمغات أخرى غير العربية، تجعمنا في كثير من واعتبر ان 
إنيا نظرة المبدع الذي لم يتسمح أبدا بأّي : األحيان، نقف أمام مفاجأة ما، مفاجأة النظرة التي يكتبون فييا

إذ، بالرغم من أنيم يكتبون بشكل جديد، إال أنيم يعمموننا القراءة بشكل مختمف، . قة، جاىزةأفكار مسب
نما . مبدعين بذلك نوعا جديدا من القّراء لقد عّممونا أن نتماثل، ليس مع أبطاليم، كما كان يفعل جدودنا، وا 

 ....".مع الكاتب نفسو، ميما كان عميو أمر تنكره أو القناع الذي يضعو
 

تكون الرواية المبنانية، المكتوبة بالعربية، كتبت اليجرة المبنانية، وىي ىجرة بدأت منذ القرون الماضية  قد
بقيت، ىذه الرواية، عند أطراف الحنين،  –في مجمميا  –اقتصادية واجتماعية الخ، لكنيا : وألسباب عديدة

مكانيا الجديد، من دون أن تفقد ىمزة أقصد، أنيا كتبت ىذا العذاب الذي عاشتو الشخصيات المختمفة، في 
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بيذا المعنى، تبدو ىذه الرواية وكأنيا لم تكتب عن المنفى الجديد، بل بقيت ... الوصل مع بالدىا األصمية
 ..... عالقة في حيز اليامش والحنين إلى ماض ما

 

إذا جاز القول، تقف عمى في خط مواز لذلك، نجد الرواية المبنانية التي اختارت المنفى المغوي، واعتبر أنو 
وتطرق ... .تي اختارتيا أو التي فرضت عميياالنقيض من ىذا كّمو، إذ أنيا اندمجت مع الشروط الجديدة ال

التي ترجمت إلى العربية " )ألعاب دو نيرو"ىما روايتان لغاية اآلن، و بداية أعمال الكاتب راوي الحاج، الى 
سيرة " شقيقان"و" حكاية شرق ما"ميمتون حاطوم في روايتيو  الكاتب، و "(الصرصار"، و"مصائر الغبار"وان بعن

 أدب اليجرة، الكاتبة ياسمين شار، التي تدير مسرحا فيوالحالة الثالثة في موضوع  ما ليذه اليجرة المبنانية،
 ... .سويسرا، وتكتب بالمغة الفرنسية

 

نانية الجديدة، والالفت أنيا تكتب اليوم بمغة األمثمة عديدة عمى رواية اليجرة المبورأى حبش في الختام ان 
مثل لويس فياض، في )غير المغة العربية، بل بمغات متعددة، الفرنسية واالنكميزية والبرتغالية واالسبانية 

مآسي  في كتاباتي الالتينية ما أزال أحتفظ ببعض الطباع المبنانية فأنا ال أتحدث عن" كولومبيا، الذي يقول
وتقاليدىا وعمقيا ومشاعرىا،  الكولومبيين، بل أكتب عن نمط معين يتناول عادات ىذه الشعوب المبنانيين أو

ويضيف " اإلنسان في حياتو ومشاعره في أصدق صوره لذلك تمقى ىذه الكتابات الرواج المطموب ألنيا تتناول
 ."ويدفعني إلى ذلك في داخمي شيء ما لبناني يغذيني" 
 

سؤال، ىل ىي رواية لبنانية اختارت لغة أخرى؟ ربما وربما ال إذ يعتبر البعض من ىنا، ثمة : وخمص لمقول
أنيا تنتمي إلى مفيوم آخر من الكتابة، لكن بين ىذا وذاك ال يمكن إنكار مقولة قديمة من أن المغة وطن، 

 .وقد اختار ىؤالء الكتاب لغتيم أي وطنيم اآلخر
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الفنانالراحلفيممونوهبيتكريم

  

شارك فييا ، قام النادي بتكريم الفنان الراحل فيممون وىبيوفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام، 
صبحي سيف الدين، االعالمي السينمائين ورئيس اتحاد الفنانيين العرب انطوان فرح، نقيب الموسيقيين نقيب 

وحضرىا حشد من الشخصيات بة نرمين الخنسا عبيدو باشا وقدمتيا رئيسة المجنة الفنية في النادي الكات
 . والميتمين بالشأن الثقافي

 

 
 

واشارت الخنسا في كممتيا الترحيبية الى انو في كل وقت وفي كل زمن يثبت لنا المبدعون ان عتمة الرحيل 
 .دةئال تحجب سوى االلوان الباىتة وان مساحة الخمود ال تتسع اال لمفكر الخالق واالعمال االبداعية الرا

 

كورال تخممت الكممات عروض غنائية لو عن حياة الراحل وابرز محطات حياه الفنية ريبورتاج بعدىا عرض 
  .روائع أغاني فيممون وىبي قدموا فييا مدرسة التنوخية
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فرح بفيممون وىبي االنسان الذي كان يخدم الناس خالل الحرب، وىذا ما يدل عمى انسانيتو،  النقيب واشاد
 ، وآمل أن ياتي اليوم الذي ، فاذا بو اسطورة بحد ذاتوفنو الرائع فمحنو كان يعبر عن الكممة اضافة الى

 .الركيزة الرابعة في المدرسة الرحبانية
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عندما نتحدث عن المبدعين الكبار في لبنان، نقف في حيرة : بعدىا تحدث سيف الدين عن الراحل قائال
فيممون . ندخل وخاصة اذا كان المتحدث عنو ىو فيممون وىبيوخشوع، ال نعرف من اين وال من اي زاوية 

فيممون كان شامخا في . الكبير المبدع الفنان الخالق، المبتسم وىو متألم، ألني عرفتو في زمن مأساة لبنان
عزة نفسو في عممو في الكممة والمحن والتمثيل كشموخ جبال لبنان، كان عطاؤه كسيل البقاع، كان انتاجو 

أنيار الشمال، كان تحديو في أعمالو كأرض وتراب الجنوب، كان طيبا وجامعا مثل قمب لبنان كزيتون و 
 "اذا ابتسم الفنان، ابتسم الوطن"بيروت، نحن شعارنا في نقابة الفنيين السينمائيين، 

 
 

ر، رحم اهلل فيممون وىبي، رحل في وقت الوطن ال يبتسم، ويمكن بعدمئة عام سيكون ىناك فيممون آخ: وختم
 .وشكرا لمن يكرم الفنان الكبير فيممون وىبي

 

ال شأن . بدون ان يضطر لمتنظير ليا واعتبر باشا أن فيممون وىبي يشكل منظومة تشريعية موسيقية كاممة
لو بميادين التنظير لم ينقص ىذا شيئا من تجربتو الموسيقية البسيطة ذلك أنيا ال تنتمي الى جممة األفكار 

 . ال الفكر الشكالني وال الفكر السوريالي وال الفكر التكعيبي. تمي الى أية منظومة فكريةالسابقة كما ال تن
 

فيممون وىبي وىي ابن واقع، تجربتو ابنة الواقع، ألن تجربتو ال أب ليا سواه، ال شيء ليا سواه، : وأضاف
انية تجربة عربية ألن من تجربتو ال يستطيع أحد قراءتيا اال بأدوات معقدة، مؤكدا عمى أن التجربة المبن

 .المستحيل فصل التجربة المبنانية عن التجربة العربية
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 .تسمم نجل الراحل سعيد وىبي درعا تقديرية من رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميموفي الختام 
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النشرفيالمممكةالعربيةالسعوديةالطباعةوتاريخحولندوة

  
الطباعة  تاريخعقدت ندوة حول ، كة العربية السعودية في معرض الكتابفي اطار نشاطات جناح الممم

، عضو حمد القاضيوادارىا االستاذ  عبد اهلل الماجدلقاىا الدكتور أ النشر في المممكة العربية السعوديةو 
السفير السعودي في لبنان عمي عواض العسيري ونقيب الصحافة في حضور مجمس الشورى السعودي 

 .حشد من الميتمين والمثقفيند البعمبكي و االستاذ محم

 
 

الماجد
المرتبة الثالثة في صناعة الطباعة تحتل المممكة العربية السعودية اشار الماجد في مستيل محاضرتو أن 

وىنالك عالقة .. .مطبعة فيياأول والنشر بعد لبنان ومصر فنذ نصف قرن شيدت الرياض العاصمة انشاء 
في حيتيا لم تكن مؤىمة لمقيام بطباعة ونشوء دور النشر لكن ىذه الصناعة طباعة، الصناعة  موثيقة بين قيا

كتاب مثل خطوط التجميد الكتب التي تتطمب توافر العوامل المساعدة في صناعة الكتاب مثل خطوط ال
 .والتجييزات الفنية االخرى
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اع الخاص واصبحت صناعة مربحة من قبل القط ،مقد تم انفاق مميارات الرياالت في قطاع الطباعةف: وقال
فمعظم المؤسسات الصحفية تمتمك مطابع عمالقة خاصة بيا وادى ذلك الى  .ال تقل عن اي صناعة اخرى
كما ان معظم المؤسسات الحكومية لدييا مطابعيا الخاصة بيا التي تمبي .. .قفرات اعداد طباعة الصحف

 .صة بيا واصبحت تنشر االنتاج العممي الساتذتيااحتياجاتيا مثل بعض الجامعات التي انشات مطابع خا
 

ان قطاع صناعة الطباعة في المممكة العربية السعودية اليقل عن اي قطاع  ،مما الشك فيو: ورأى أن
بل انو اصبح من القطاعات الجاذبة لالستثمار وتعتبر المممكة من اىم واكبر  ،صناعي قائم في المممكة

وقد شيد قطاع الطباعة قفزات ... منتجاتيا ومنتجاتيا المكممة ليذه الصناعةالمستوردين المعدات الطباعة 
مطبعة  537الى  1171مطبعة في عام  171سريعة من الناحية الفنية او الكمية فقد نما عدد المطابع من 

 . ىجرية واالن تضاف العدد الى اكثر من الف وخمسمائة مطبعة 1043في عام 
 

مع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف كمؤسسة طباعة شامخة جاىل دور مجال يمكن ان نتواعتبر أنو 
متكاممة المرافق او مؤسسة نشر عمالقة بالنظر الى االعداد التي تطبعيا كل عام من المصحف الشريف 

 .بأحجامو المختمفة
 

المؤلف باحثا  ىو تعتبر الطباعة احد االجنحة االساسية التي يحمق بيا النشر والجناح االساسي االخر: وقال
حين قامت ىواجس النشر في المممكة كان المؤلف الناشر والموزع واالفت لنظر ان ىذا ... وعالما ومبدعا

كما ال يمكن اغفال دور االندية االدبية كمؤسسات ثقافية تسيم في عممية ... فيما بعدالمؤلف اصبح ناشرا 
م ىما ناديا الرياض االدبي ونادي 1175ىجرية 1315النشر منذ ان تاسيس اول ناديين في المممكة عام 

 جدة االدبي 
 

كييئة مستقمة وليا مجمس ادارة منتخب من " جمعية الناشرين السعوديين "ه تم تاسيس 1040وفي عام 
وىي تيدف الى رفع مستوى مينة النشر في المممكة وتشجيعيا والدفاع عن مصالحيا والعمل عمى  الناشرين

تاريخيا ال يمكن ان  نغفل عن ، مشيرا الى أنو ه االقتصادية والمالية والثقافيةجميع الوجو تقدميا وتطورىا في 
مؤسسات البحث العممي التي قامت في المممكة ورسخت مجال النشر العممي مثل الجامعات واىميا جامعة 

 .الممك سعود بالرياض التي نشطت في تطوير صناعة النشر
 

من خالل  بل اصبحت معظم دور النشر تطبق المعايير العممية لمنشركانت في الماضي : وختم بالقول
فال تزال االمانة العممية حمما ال ينالو اال الحالمون بالمجد ....لغويا تحكيم المادة المعروضة لمنشر ومراجعتيا
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ابع وجو القصور في مناح عدة ال تخفى عمى المتزال حركة النشر عربيا تعاني من اوال ت. وحمل االمانة 
وال يزال الناشرون يحممون بموسسات لمتوزيع تتولى الكتاب العربي في جميع البالد العربية والدولية  ،الواعي

 .فال تزال المعارض ىي النافذة او الرئة التي يتنفس من خالليا الناشرون عمييا في توزيع منشوراتيم
 

 .وفي الختام قدم السفير السعودي درعا تقديريا لمماجد
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السبت)السابعفييومه55شهدهامعرضالكتابالعربيالدوليالاقيعفيمايميسمسةمنالتو
تجدونربطاالصور–(1100\01\01

دار اصالة ،زيد وجاد ،مايا ناصر -
 دار اصالة، زيد وجاد، ابحث عن صديق ،الرسامة مجدالني -
 ات ودار الرمكجناح دار غواي ،ديوانيا االول، ليال بزيع -
  CHA CHA,C EST SI BON LE SANDWISH,CHAPERON رلى سعادة -

ARGENTE جناح دار الجيل 
 جناح اكاديميا انترناسيونال ،موسوعة االم والطفل ،مايا خاطر فاخوري -
 دار اصالة، وطارت الطيارة ،المؤلفة مارغو خوري -
 دار اصالة ،الرسامة تريسا عبود وطارت الطيارة، لوز وسكر -
 دار النيضة العربية ،العنف االسرى عمى الطفل ،باسمة المنال.د -
 جناح مكتبة مالك ove the book power of love in motion،رلى تقي الدين،  -
 دار الساقي ،عمى رمال الشاطىء الممنوع ،ىنري زغيب -
 دار النيضة العربية، مالك الوحشة ،غسان جواد -
 دار اصالة ،اذ كيس، جممية والنبعتاالس ،سناء شباني -
شركة المطبوعات  ،وىم السمم االىمي اضطراب الحدود بين الماضي والحاضر ،حسين يعقوب -

 لمتوزيع والنشر
 شركة رياض الريس لمكتب والنشر ،عربة اوليا اخر الميل، حازم العظمة -
 ، مكتبة أنطوانحصاد االيام ،اممي نصراهلل -
 لرمكجناح دار غوايات ودار ا ،ديوانة الجديد، يوسف الحوت -
 جناح الدار العربية لمعموم ،نصيبك في الجنة ،نرمين الخنسا -
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 :1100ولكانوناأل00الموافقفيهحداألينشاطاتوبرنامجتواقيعيومفيمايم

 



 انًؤتًر االول نهرواٍت انهبُاََت 3:11 – 33:11

 انحرب وانرواٍت انهبُاََت:انًحور انثانث

 

. د زرالظ، دعبد انًجَ.د.سهًاٌ زٍٍ اندٍٍ، أ.أ

 نطَفت انحاج لدٍح.أ:يُي رسالٌ، ادارة

 

 االيالء انعربٌ، انًشاكم وانحهول: يحاضرة 0:11 – 1:11

 

 سهطاٌ َاصر اندٍٍ.أ

 

 انرواٍت انهبُاََت وآفاق انًستمبم  0:11 – 0:11

 

هاشى .جوزٍف شرٍى، د.د.سانى انًعوش، أ.د.أ

 هدى عَد.أ:انفطُاسٌ، ادارة

 فَُتحفهت   0:11 – 0:11

 

 راََا طبارة.أ: تمدٍى انفُاٌ يصطفي سعَد

 

 انمصت انسعودٍت فٌ انمرٌ انعشرٍٍ  0:11 – 0:11

 رائحت انمرٍت فٌ انمصت انسعودٍت انمصَرة

 حسٍ انحازيٌ.د

وفاء خُكار . َارًٍاٌ عساف د.رفَك عهٌ د. د (حًهت االٍادً انبَضاء)ايسَت شعرٍت  0:11 – 0:11

 سارة انصافٌ . أ

انصَغت انًثهي نًجتًعاث يا بعد : جهست حوار 0:11 – 0:11

 (اساليَت او عهًاََت؟)انثوراث 

 هُاء انفرٍح. أ
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التواقيع

 جُاح يكرثح يانك  انشاعز َثيم يعىض َىذه وسىَاذه  3:00

 دار اصانح  انزسايح تاسكال دارس  اَا وايي دىل انعانى  6:00 - 4:00

 دار اصانح  ياري انخىري  ى اَا وايي دىل انعان 6:00 - 4:00

 جُاح اكاديًيا اَرزَاسيىَال سافيٍ قيىيجياٌ  سيزج و اَفرذد  7:00 - 0 4:0

 -دار انُهضح تسًح خهيفح. د االنى وانذُيٍ في انشعز االَذنسي  5:00

 جُاح دار غىاياخ ودار انزيك  َذي تجاَي  "ايزاج ذذد انشًس " ديىاٌ   7:00 - 5:00

5:00 - 7:00  
 دار انفاراتي  نهشاعزج يها عثىد تاعشٍ كراب  اسًه انذة و انذة فىق سطخ يزيزج 

قصري " اصذقاء انًعزفح انثيضاء"يُشىراخ  7:00 - 5:00
  Lie Antoine جىسيف يجذالَي . د يع انعهى،ردهح تيٍ قثائم انسهثياخ،وانرًعٍ

6:00 - 8:00 
 دار اصانح ٌ دالق انزسايح سُا كراب انضذك وانثكاء، جارذُا جىجى 

 دار اصانح انزسايح ذيُا يخهىف  في تالد عجثيح 8:00 - 6:00

كراب انضذك وانثكاء في تالد عجيثح جارذُا  8:00 - 6:00

 دار اصانح فاطًح شزف انذيٍ جىجى 

6:00 - 8:00 
 دار انفاراتي  إييم شاهيٍ . أ  (ثًزج َضال واالساذذج) انجايعح انهثُاَيح 

 شزكح انًطثىعاخ  نهرىسيع وانُشز  شاكز َىري يجاَيٍ تىكا 8:00  6:00

 جُاح دار انساقي عُايح جاتز  عزوض انذذيقح   8:00 - 6:00

 شزكح رياض انزيس نهكرة وانُشز  سعاد جزوس  سقاقياخ ديشقيح 9:00 - 6:00

سكيُح تُد  -اييزاخ يُسياخ عائشح تٍ طهذح  9:00 - 6:00

 انُادي انثقافي انعزتي جُاح  يريى جًال  انذسيٍ 

 جُاح انذار انعزتيح نهعهىو جًاَح دذاد كراب انجيى ، رواد يىنذ يٍ جذيذ 9:00 - 6:00




