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

المؤتمر االول لمرواية المبنانية(اليوم الثاني)
وفي اطار فعاليات اليوم السابع من معرض بيروت العربي والدولي لمكتب ال 55نظم اتحاد الكتاب المبنانيين
اليوم الثاني من المؤتمر االول لمرواية المبنانية ،بمحور ثالث بعنوان"الحرب والرواية المبنانية" ،شارك فيو أمين
عام االتحاد االستاذ سميمان زين الدين ،الدكتور عبد المجيد زراقط ،الدكتورة منى رسالن ،وادارتيا لطيفة
الحاج قديح وحشد من الميتمين بالشأن األدبي والروايي.
واشارت قديح الى وجود الكثير من الروايات المبنانية التي تتحدث عن الحرب وتسمط الضوء عمى المأزق
الذي عاشو لبنان ،ونزوح المبنانيين الى مناطق مختمفة في الداخل المبناني ،وأممت أن يكون المبنانيون قد

تعمموا درسا من ىذه الحرب وغيرت في وعييم.
زين الدين

استيل زين الدين كممتو بالقول :الحرب ظاىرة اجتماعية ،يقول جاستون بوتول ،وألن الواقع االجتماعي ىو
العالم المرجعي الذي تنطمق منو الرواية وتحيل اليو والن الرواية ترصد المجتمع بظاىراتو وتحوالتو في محاولة

منيا لتقديم شيادة فنية عميو تدخل في التاريخي وتخرج منو في آن ،كان ال بد ليا من االىتمام بالحرب\
الظاىرة االجتماعية ال سيما في بعدىا الداخمي .
وأضاف :من ىنا تمخضت دور النشر عن عشرات الروايات التي راحت ترصد الحرب االىمية بتداعيتيا
ونتايجيا عمى ذلك العالم المرجعي بمكوناتو الثالثة عمى االقل االنسان والمكان والزمان ،لذلك ،يعتبر بعض
الباحثين أن "الحرب ىي البوتقة التي صنعت الرواية المبنانية الجديدة عمى اختالف افاقيا" وشكمت الحاضنة

"لوالدتيا الحقيقية ،كفن روايي يحاكي الفن الروايي الغربي روحا وجوا وتقنيات واساليب"...
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واعتبر أنو عمى مستوى الحكاية ،من نافل القول ان الحرب تتمخض عن القتل التدمير التنكيل الغربة

التيجير الخطف القصف تفكيك االسرة المرض الجنون العزلة العجز والياس ،عمى ان ىذه المفردات بعضيا
او جميا تنعكس في رواية الحرب بطريقة تختمف من رواية الى اخرى .فالواقع االجتماعي غير محدود ،ىو
متحرك ومتحول باستمرار ،والرواية مدودة كما ونوعا ،وليس لممحدود أن يقبض عمى غير المحدود .ومع ىذا
فان البطولة في رواية الحرب تتراوح بين الحرب نفسيا ،وضحاياىا ،وأماكنيا ،وساير عناصر العالم المرجعي

الذي تحيل اليو.

وتطرق في مداخمتو الى روايات "طيور اليوليداي ان" لربيع جابر" ،حارث المياه" ليدى بركات" ،المشيد

االخير" لمي منسى" ،مريم الحكايا" لعموية صبح" ،تاخر الوقت" لمنى فياض" ،الذكريات الممغاة" لنازك سابا
يارد" ،ساعة مرمورة " لنرمين الخنسا.
واشار الى أنو عمى مستوى الخطاب ،تفترض رواية الحرب تقنيات جديدة في خطابيا الروايي فالتقنيات
المستخدمة موجودة في رواية ماقبل الحرب غير ان استخدام ىذه التقنيات بمقادير معينة وتغييب بعضيا
وحضور البعض االخر بما ينص عميو ذلك من دالالت روايية مرجعية ىو ما يمنح الخطاب البعد من
الروايات الحرب خصوصية ما ،مع العمم ان التقنية نفسيا تختمف دالالتيا من رواية الى اخرى.
وقال :اذا تميز بين ثمانية نماذج من الشخصيات الروايية منيا :االيجابي االشكالي السمبي اليروبي
الالمنتمي االنيزامي واليامشي تربط بين الشخصية والمرجع الذي تحيل اليو في العالم المرجعي ،ليخمص الى

القول :تمخضت الحرب المبنانية كظاىرة اجتماعية مفارقة لمسياق االجتماعي التاريخي عن تجارب روايية
كثيرة متعددة ومتشعبة شكمت قفزة نوعية في تاريخ الرواية المبنانية كما ونوعا ،عمى ما بينيا من تفاوت في
الكم والنوع .واليوم وبعد عقدين عمى وضع او ازرىا ،ما تزال تغري بالكتابة .كأن المجتمع الذي انتج ىذه
الظاىرة بمجموع افراده يرغب بالتطير منيا بالعدد القميل من روايييو .فيل تراه يفمح في ذلك؟

زراقط
وتمحورت مداخمة زراقط حول عنوان " الطريق الى الوطن تحريره :تمثل تجربة لبنان الجنوبي (جبل عامل)
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 ،0222والصمود في وجو العدوان اليمجي االسراييمي ورده في عام  .0222ومن يطمع عمى تاريخ لبنان
الجنوبي (جبل عامل تاريخيا) منذ القديم وحتى اآلن ،يعرف أن ىذه الظاىرة لم تكن طفرة في ىذا التاريخ وال
طاري ة عميو ،وانما ىي ظاىرة تاريخية عرفيا الجبل العاممي منذ أن ىاجرت قبيمة عاممة العربية اليو وأقامت
فيو ،وأعطتو اسميا ،حيث كان المالذ لمقاومي االستبداد وطالبي الحرية طوال تاريخو المعروف.
واشار الى أنو ليس من اىداف ىذه الدراسة البحث في ىذا التاريخ ،وما ذكرناه ليس سوى اشارة الى تجربة
عاشيا ويعيشيا أبناء منطقة من الوطن العربي ،وقد رأينا ،حديثا ،تمثميا المعاصر في المقاومة المبنانية:

وطنية واسالمية ،مضيفا ان ىذه التجربة تمثمت في الشعر قديما وحديثا ،وىذا التمثل الروايي ىو ما تبحثو
ىذه الدراسة في نماذج من الرواية ال مبنانية ،من دون التقصي والشمول المذين يقتضيان أبحاثا مفصمة.
وتطرق في دراستو الى روايات "حسن العواقب أو غادة الزاىرة" لزينب فواز ،معتب ار أن العامميين قد اسيوا في
نشأة الرواية العربية ،والمفات أن ىذه الريادة كانت المرأة ىي زينب فوار ( ،)0101-0622ما يدل عمى

مستوى ثقافي رفيع عرفو العامميون في أواخر القرن التاسع عشر ،ابان ما سمي "بواكير النيضة العربية".

وتحدث عن روايتي ليمى بعمبكي "أنا أحيا"  0156و"اآللية الممسوخة"  0122معتب ار أن الخطاب الذي كاد
يكون صراخا يطغى عمى عناصر القص األخرى  ،وأنو في كال الروايتين شخصية مركزية جاىزة ،منجزة

تؤدي خطابيا المتأثر باألفكار الوجودية ،وتبدو القضايا المثارة مقحمة من خارج تجربة الشخصية ومختمقة.

واضاف :وىكذا تنشىء األفكار المسبقة ،ومنيا :الحرية الفردية والتمرد ...شكال رواييا ممتبسا يؤدييا ،بمغة
شعرية متدفقة ،وتبرز فيو تقنيتان رواييتان جديدتان :أوالىما الغرايبية ،وثانيتيما التحول باألشخاص الى
أشياء ،وقد استفاد بعض الرواييين الالحقين من ىاتين التقنيتين في مرحمة تالية.
كما تناول في مداخمتو رواية "حي المجى" لبمقيس حوماني" ،طواحين بيروت" لتوفيق يوسف عواد" ،جسر
الحجر" لميمى عسيران" ،درب الجنوب" لعوض شعبان" "عمى بوابة الوطن" لداود فرج وأميرة الحسيني وليختم
برواية "شجرة النور" لمطيفة الحاج ،قايال :وفي النياية تنتصر المقاومة ،وينتصر الحب ،فيعمن وقف العدوان،
ويتزوج الحبيبان حمزة وسكينة ،ويعاد بناء المدرسة ،ويطمق عمييا اسم الشييدة يونس .وىكذا تتعانق مقاومة
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العدوان ال يزال يستيدف المقاومة في الداخل والخارج ،ويبقى الصراع مستمرا ،وتبقى النياية مفتوحة ،في
فضاء الدعوة الى احتضان المقاومة\شجرة النور.
رسالن
وفي مداخمتيا تحت عنوان "تجميات الصراع العربي االسراييمي في الرواية المبنانية " ،قالت رسالن :تنز
نزاعات لبنان بين الكر والفر بوجعيا االنساني ونزاعاتو بينو كوطن وبين المحتل الصييوني لالراضي العربية

وتبنيو لكافة اشكال المقاومة ضد العدو ....ومن اشكال المقاومة من اتخذ الشعر والنثر ( محمود درويش،
خميل حاوي ) مؤثرين في فيات عمرية وفيات المثقفين في الداخل والخارج ومنيم من اتخذ الكتابة الروايية
والقصصية ( غسان كنفاني ،توفيق يوسف عواد ،يوسف حبشى االشقر) والصحافة منطمقا وصوتا صادحا
ضد االحتالل....
اعتبرت أنو وبما ان التجربة المبنانية تعبر رايدة في الخط الروايي العربي ،وامتدادا لو فيي تتاثر بالمحيط فييا
من احداث ومتغيرات وتؤثر فيو فيتجمى ىذان العنصران ( اي التاثر والتاثير) في تشكيل بنية نفسية انسانية،
سياسية حزبية عقايدية قومية اجتماعية وخمقية لمبطل الروايي الذي ينتمي الى ىذا المحيط المبناني – العربي.

وفي الجانب التطبيقي ،تطرقت الى رواية "طواحين بيروت" والنزف المبناني :الحرب االىمية والصراع مع

العدو" ،لتقول أن :يقيض لممجتمع المبناني ان يخوض تجربة مريرة ومفجعة في ان استنزفتو من نواح عديدة

منيا السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية والطايفية والعاليقي .وتوضح ىذا االمر بشكل حاسم مع
بروز بؤر اجتماعية ومتخمة بالرفاىية والفحش الظاىرين في مواجية لبؤر اخرى غارقة في ظالم عوزىا
ووجعيا ،واخرى مثقفة تسعى نحو التغيير الجذري ،طامحة في التعبير عن رؤيتيا وغايتيا في التعبيير

والتب ديل والثورة ضد كل اشكال ومظاىر الغبن والتفاوت الطبقي واالجتماعي ،ولكنيا غالبا ما فاجاىا واقع
الحالة المبنانية ومشكالتيا المستعصية ما يؤيد تصادما حاد بينيا وبين الدولة انذاك لذا كان عمييا البحث عن
سبل لتنتفض عمى مأساتيا وواقع عيشيا وىذا ما اظيرتو وبينتو اعم ال رواييين لبنانيين عاشوا ىذه المرحمة

وتفاعموا معيا.

واشارت الى انو في الحيز الحدثي في "طواحين" ىناك الرفض الفردي والتحول الى مقاومة االسراييل حيث
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لتشكل الرواية ،أما الحيز الزمني فييا ،فيو يبرز من خالل مدلوالت محددة لمحطات تاريخية ميمة عصفت
بالعالم العربي واثرت مباشرة عمى االوضاع المبنانية.
وتطرقت الى بعض المالحظات الخاصة بالرواية ،منيا أن الراوي لم يستغل االشارة الى فعل تأثير القضية
الفمسطينية في شخصية "تميمو-بطمة الرواية" وقضية الوجود االسراييمي والصراع المبناني والعربي مع العدو
المغتصب لمقيم االنسانية ولالراضي ،لم يات الراوي عمى ذكر تأثير الحركة النضالية ضد االسراييميين في
تنمية وجدان البطمة اال بما خدمت بو قصة العامل الفمسطيني في المرفا ،ان عدم االتيان عمى ذكر اي خط

بياني جامع ما بين فكرة المقاومة وفعميا وقوة حضورىا واساسية وضرورة وجودىا وبين تميمو ويظير خمال
عمى مستوى السرد الحكايي.
وخمصت الى القول :تبقى ويالت الحرب المبنانية والصراع العربي – االسراييمي عمى ارض لبنان ماثمة في
افيدة المبنانيين ،وىا ان المأساة المتعاظمة ومفاعيميا المستمرة بكافة عناصرىا مأ ساة يجترىا المجتمع عمى
اختالف فياتو المجتمعية لتدور الدايرة الحربية دوما ،محولة معيا جممة المعطيات االنسانية الى دمار انساني

نفسي واجتماعي وليبقى الصراع العربي  -االسراييمي مفتوحًا عمى ىاوية التناقضات المبنانية والعربية.

وخالصة القول فان النص الروايي ىينا ساحة لعرض تفاعل ما ىو ادبي فني مع ما ىو انساني  -نفسي

ومجبول ومعيوش بواقعية االلم المخضب بانين الدمع والدمار.

وفي المحور الرابع الذي تمحور حول "الرواية المبنانية وآفاق المستقبل ،تحدث الكتور سالم

المعوش ،الدكتور جوزيف شريم ،المغربي الدكتور هاشم الفطناسي ،وادارتها هدى عيد.
عيد

وفي مداخمتيا بعنوان "قضايا السرد وتواصل األجيال" ،اعتبرت عيد أنو ال بد لنا من أن نسجل بموغ الرواية
عامة مرحمة متقدمة من الوعي المعرفي قياسا لبقية االجناس االدبية االخرى ،ونكاد نسمح ألنفسنا بالقول أن
عصرنا ىذا ىو عصر السرد بامتياز ،حيث باتت الرواية أكثر األجناس االدبية قدرة عمى تشخيص الذات

االنسانية ،والواقع المعيش بفنية عالية ،فيما تمتقي المعارف والفنون ،وعمى صفحاتيا تتوالد األفكار ناقمة
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واضاف :لم تكتف الرواية بتشخيص الذات ،أو بتصوير الواقع ونقده ،بل تعدت ذلك الى التفنن في آليات
الكتابة الروايية بحيث يمكن لنا القول بأن الرواية باتت ضربا من ضروب التثقيف ،ونشر المعرفة ،والعمم،

وتشكيل الوعي لدى القارىء المفترض ،مضيفا :وال شكل ا ن النقد قد لعب دو ار ىاما في القرن العشرين ،بعد
انتشار المناىج النقدية المعاضرة كالبنيوية والتفكيكية والسيماييمية في دفع الرواييين المبنانيين وسواىم من
الرواييين العرب الى التحديث ،والى االفادة من مستجدات الرواية الغربية ومن معطياتيا ،ومن طرق
معالجتيا ،ومقارباتيا لممواضيع المطروحة.
وكما تتطمب الرواية كاتبا مثقفا مبدعا ،كذلك ىي تستدعي حضور ناقد جديد ،موسوعي الثقافة ،قادر عمى
تفكيك الروايةن وتركيبيا ،متمكن من اليات الفيم والتفسير ،لو دراية كبيرة بمفاتيح القراءة والتقويم والتوجيو

ليتمكن من تأدية الدور المفترض بو كذلك تستوجب الرواية الحديثة اليوم قاريا مثقفا واعيا لو باع كبير في
مجموعة المعارف والعموم والفنون لكي يعطي لمرواية نكيتيا الخاصة ،ولدنيا االبداعية الحقيقية.
وخمصت لمقول :السؤال عن مستقبل الرواية في لبنان وعن قضايا السرد التي تؤمن تواصل االجيال واستمرار
اىتماميا بالمروي المقروء ىو في الوقاع سؤال مشروع يطال البعد الحداثي عند الروايي بمغتو ،وبأنساقو،
كذلك ىو يشمل مدى التييؤ الثقافي لدى القارىء المبناني ،ولدى من يقوم برعايتو من مؤسسات ثقافية متعددة
التوجو واالنتماء ،ومدى استعداد كل منيا لتحمل مسؤوليتو ومبادرتو وفعاليتو ورعايتو.
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شريم
وفي كممتو بعنوان "البعد التجديدي في روايات إميمي نصر اهلل ،اشار الى أنو في الحقيقة اننا امام ادب حي
ىو ادب اميمي نصراهلل التي يمكن اعتبار أدبيا عمومًا ورواياتيا خصوصًا لوحات من الفن االيحايي تصور

المجتمع المبناني بما فيو مجتمع القرية بكل ابعاده ورموزه وتناقضاتو .ادب اميمي نصراهلل يتمحور اذا حول
العالقة الجدلية بين االنسان وقريتو( وىي رمز التقاليد) والمدينة ( وىي رمز الغربة والضياع والفشل).
واعتبر ان اميمي نصراهلل عالجت ىذه العالقة الجدلية بكثير من رىافة الحس التي نجدىا في أدب ميخاييل
نعيمو ،والثورة والتمرد المذين طبعا كتابات جبران خميل جبران ،يضاف الى ذلك ان ادب اميمي نصراهلل محمي
في شكمو عالمي في جوىره واكبر دليل عمى ذلك ما ترجم من رواياتيا ...وقد ادى ىذا البعد المحمي العالمي
في االدب ببعض من امتينوه الى الشيرة..

وقال :لقد اتخذ ادب اميمي نصراهلل بعدا عالميًا من خالل الترجمة ومن خالل تاثر اديبتنا بالكتاب

العالميين ...فيي تجمع ،انطالقا من رفضيا لمتقميد االجتماعية والتزاميا التام بنشاطيا االبداعي ،رمو از
متنوعة مختمفة وتشابك دالالت مختمفة كي تبتكر ما يمكن تبتكر ما يمكن تسميتو " حالة من حاالت التجمي
لبعض الصفات الحميمة الخاصة بيذه الشخصية الروايية او عالقات العايمية والعاطفية في خضم اوضاع
صعبة عاشيا لبنان وعاشتيا قريتنا ومدينتنا عمى طول القرن العشرين وحتى االن.

وأضاف :ادب اميمي نصراهلل الروايي ينطمق من ذاتيتيا ويحكي عن ذاتيتيا ونفسيا .وبكالم آخر تبرز روايتيا
الواقع الخارجي من خالل مصفاة الشخصانية الذاتية المتغيرة ،فتترجم ىذه المحظات المتتابعة من الحياة
النفسانية ادبا يزخر بالرموز والصور واالستعارات.
وخمص الى القول :يبقى ادب اميمي نصراهلل ادب الحياة بامتياز ،الحياة في معانييا كميا ،الحياة منذ ان نفتح
عينينا عمييا ،الحياة في فصوليا ،في ربيعيا وخريفيا الحياة في الغازىا الحياة في حركتيا ورتابتيا ،في
لحظاتيا النادرة او لحظاتيا الضايعة الشريدة في وداعتيا وصخبيا وجنونيا في آن ....وخالصة القول ان

التج ديد والتحديث ىو في الربط بين واقع محمي ن عيشو في كل لحظة وانفتاح عمى آداب عالمية ليا مقوماتيا
وابعادىا ورؤياىا من خالل اسموب دايم التجدد يقارب السيل الممتنع.
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المعوش
واعتبر المعوش في مستيل كممتو "قضايا السرد والتواصل بين األجيال" أنو ال يزال النص الركيزة االساسية
لمتواصل بين الناس في اي مكان وجدوا ،والنص ىو تمك المادة الكالمية المنطوقة او المكتوبة ،كبيرة مثل:

رواية أو مسرحية أو مجمد....

واشار الى أنو وبعبارة اخرى ثمة تواصل بين الماضي والحاضر ،وبناء عمى قيل اقتباسا ما ىو ضروري
واىمال ما ال حاجة اليو .وذلك ما نجده في انواع المعرفة المختمفة خصوصا في االدب الذي ىو اصبح
وعاء كبي ار تصب فيو التجارب المختمفة ويستوعب العموم والمعارف التي ابتكرىا االنسان في المجاالت كافة.
وال ريب في ان االعمال القصصية عمى مختمف اشكاليا الفنية كانت مادة مميزة في ىذا التواصل سواء اكان
عمى مستوى البشرية جمعاء ام عمى صعيدا ما م ن االمم منفردة.
وفي الرواية يعني التواصل االمتداد عمى مكان واحد وزمان واحد بشكل تصاعد اي ان ماضي الرواية العربية
ميما كان تحديده يشكل نقاطا تواصمية في مجاليا .وىي سمسمة في حمقات تسمم احداىا الى االخرى وتتصل

بيا ن مشي ار الى ما نحن بصدده ىو األجيال التي صنعت الرواية واألجيال التي قرأتيا او تمقتيا فتكون لدي
نسيج من العالقات التواصمية التي انتقمت من جيل الى آخر ،ضمن مواكبة التطورات العربية في العصر
الحديث.
وخمص قايال :ان خصوصية الرواية المنطمقة من انفتاحيا عمى التجارب كميا ،يوجد ليا في كل زمن قنواتيا
االتصالية الخاصة ...وما دام االنسان ،منذ خمقو األول ،يتعمق بفنون القص ،سوف يجد دايما رغبتو ،وسوف
يتابع حكاياه ،ويخمق النصوص الماليمة لزمنو مستجيبا لحاجاتو الجماليةالتي تدعوىا الحاجة فتظير بأشكاليا

الخاصة ...وعمى ذلك ،ستبقى الرواية ،أفقا مفتوحا يجد سبمو الى التواجد في وعي الناس لحاجتيم الييا...
وسيبقى التواصل النصي قايما ترافقو شروطو وايقاعات أزمنتو ،ما دام االنسان موجودا وحاجتو الى التواصل
قايمة.
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الفطناسي
وتحت عنوان "الحداثة الروايية واستشراف المستقبل في نماذج من الرواية المبنانية" اعتبر الفطناسي أنو تنطمق
المقارنة من تسري ح لمفيوم الحداثة وعالقتيا بالرواية عموماً اضافة الى ابراز خمفياتيا الفكرية والفمسفية
وااليديولوجية لتبحث في ثنايية تمتبس اطرافيا :حداثة الرواية ،رواية الحداثة.

وأضاف :ثم يسعى البحث بعد ذكر الى البحث في مقومات استشراف المستقبل ابناسيا ومضمونيا في خالل
قراءة لمجموعة من الرواييين المبنانيين :الياس خوري اميمي نصراهلل ،غادة السمان ومن خالل مجموعة من

الروايات ( مجمع االسرار ،االقالع عكس الزمن ،مممكة الغرباء ،الوجوه البيضاء  )...،من خالل (وجيين:
وجو ييتم باالحداث والقضايا والمضامين ،ووجو ييتم بترسم العالمات والعالقات في سروىة الكتابة الروايية
ذاتيا عبر رصد مختمف التغيرات في البنية والشكل والنسيج اي بمعادلة صعبة .وىو ما خيرنا فيو البحث

نظريا وتطبيقيًا من خالل كشف فمسفة ىذه الحداثة وخمفياتيا واستشباعاتيا.

وانتيى في ختام مداخمتو الى البحث في اال بعاد االنسانية في عالقتيا بالسرورة الزمنية منبثقة الى االعطاب

التي تشكوىا الرواية العربية عموماً واىميا غياب المرتكزات الفكرية والشروط الموضوعة لتخمقيا والى ما
يجعل صفة الحداثة المنسوبة لمرواية زايفة  -في اغمب األحيان  -او منقوحة او غير دقيقة فيل ستكون

النماذج المذكورة في ىذه العمل منطمقا ناجحًا لمسار جديد او مرحمة جديدة مستقبمية لمرواية العربية.
وفي ختام المؤتمر القى الدكتور وجيو فانوس البيان الختامي والتوصيات الختامية ومن ابرز ما جاء فييا:
 .0متابعة تنظيم مؤتمر الرواية المبنانية والقصة سنوياً.

 .0دعوة المؤسسات الثقافية الرسمية في لبنان الى تفصيل المشيد الثقافي في لبنان والى مزيد من
العناية واالىتمام بالمغة العربية وتذوق النصوص واستحداث االليات التي تشجع القارئ عمى حيازة

الروايات وكتابتيا وقراءتيا.
 .3دعوة الرواييين والمبدعين الى الفضاءات التربوية لمتواصل مع الشباب وتشجيع المواىب المبدعة
 .1العمل عمى توجيو الشباب الى قراءة األدب السميم
 .5دعم الكتاب وتسييل نشر مؤلفاتيم
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 .2تشجيع دعم حركة الترجمة وباألخص نقل الرواية المبنانية الى المغات األجنبية
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 .7تخصيص مالحق ثقافية وأدبية تصدر عن الصحف والدوريات العربية وتعنى بموضوع الرواية
والتجارب الرايدة فييا.

 .6الطمب الى و ازرة الثقافة واتحاد الكتاب تخصيص موازنات لنشر األعمال الروايية لمكتاب الشباب
 .1الدعوة الى توضيح طريقة التعاون بين الناشر والكاتب
.02

المحافظة عمى الحقوق الفكرية والتعامل بحزم لوضع حد الي عمل من اعمال القرصنة

.00

دعوة جميع الكتاب والمفكرين والرواييين المبنانيين الى التعاون فيما بينيم من أجل النيوض

.00

تسييل التواصل بين الرواييين المبنانيين والرواييين العرب.

.03

العمل عمى تأسيس نظرية نقدية عربية حديثة تواكب العصر

بالرواية المبنانية
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محاضرة االمالء العربي ،المشاكل والحمول
نظمت دار البنان محاضرة بعنوان "االمالء العربي ،المشاكل والحمول" ألقاىا االستاذ سمطان ناصر الدين في
حضور حشد من المثقفين.

يحبون العر ّبية .وفي
الروضات ،أوالد ال يستطيعون الكتابة ،وال ّ
قال ناصر في مستيل كممتو الى أنو في ّ
المتوسطة
االبتدايية ،قمق أىل وشكاوى معمّمات من عدم قدرة األوالد عمى الكتابة .وفي المرحمتين
المرحمة
ّ
ّ
اإلماليية ،مشي ار الى انو ال
كثير في الكتابة
الب يخطيون ًا
انوية وحتّى
طّ
أن ال ّ
ّ
تذمر المعّممين من ّ
ّ
والثّ ّ
الجامعية ّ
العممية المناسبة ،استنادا الى األبحاث الحديثة في
بد من تعريف االمالء ،ومعرفة االخطاء لتقديم الحمول
ّ
طبيقي.
النفس واعتمادا ويعتمد عمى التّجارب
الميدانية المستندة إلى عمم المّغة التّ
ّ
الدماغ وفي التّربية وفي عمم ّ
ّ
ّ
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وتدر ْجنا ،معتب ار أن مفتاح حل
نتدرج ،وتكون يسيرةً ُي ْس ًار
عسيرةً ُع ْس ًار
ً
ً
شديدا إذا عرفنا ّ
شديدا ،إذا لم َن ْع ِرف ولم ّ

Page

العممية تتداخل ميارات المّغة األربع :االستماع،
وقال :اإلمالء ،في المّغة ،مصدر من الفعل "أممى" .وفي ىذه
ّ
عممية معقَّدة ،تكون
يظن البعضّ .إنيا
عممية اإلمالء
التّكمّم ،القراءة ،الكتابة ،وليست
ّ
عممية بسيطة كما ّ
ّ
ّ
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كل
السميم ،وان
الدماغ وفي ّ
عممية اإلمالء يشارك فييا ّ
كل أقسام ّ
ّ
المشكمة يبدأ بالمعرفة وفي اإلدراك ّ
ويحول المسموع إلى أصوات (منطقة فيرنك ومنطقة بروكا)،
دغي),
المناطقّ .
فالتمميذ :يستمع (القسم ّ
ّ
الص ّ
وكل
يتخيميا (القسم
سميما (المخيخ)ّ .
وىو يرى الكممة أو ّ
الخمفي) ،ويكتبيا (القسم الجدار ّ
رسما ً
ي) ،ويرسميا ً
ّ
النشيطة.
يتم عبر الخاليا
العصبية ّ
ّ
ذلك ّ

وفي معرض مداخمتو ،تحدث عن الحمول العممية لمشكمة االمالء ،منيا اإلكثار من نشاطات االستماع والتّكمّم
الصور
والقراءة ،عمدتيا نصوص َسمِسة وموضوعات
حياتية ،ال ّشعر و ّ
ّ
السيما ال ّشعر ذي اإليقاع الخفيف و ّ
الصورة والكممة من شأنيا
المتنوعة لو آثار مباشرة في محاور الخاليا ّ
ماغية ،اضافة أن ّ
الد ّ
عممية التّزاوج بين ّ
ّ
ميمة.
تسرع اإلدراك ،تدريب المتعّمم عمى القياس في عمر ّ
متقدم وىذه واستر ّ
اتيجية ّ
أن ّ

اس
وخمص في الختام الى أنو في
ّ
عممية التّعميم نحن أمام إنسان يتّسم بعقل وخيال وذاكرة ووجدان وحو ّ
استماعا وتكّم ًما وقراءة وكتاب ًة,
ماىر في لغتو العر ّبية
ًا
ويدين ،نحن أمام إنسان يريد أن يتعّمم ،يريد أن يكون
ً
نسيل عميو
ىو يرجونا .فيل اعتمدنا المعرفة كي نسيّل عميو التّعمّم؟ وىل اعتمدنا العمل وفق المعرفة كي ّ
التّعمّم؟
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حفمة فنية
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،احيا استاذ الموسيقى في الجامعة االنطونية الفنان
مصطفى سعيد حفمة فنية تخمميا عروض لمعزف عمى العود وحضرىا حشد من الشخصيات والميتمين بالشأن
الموسيقي.
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ندوة حول القصة السعودية في القرن العشرين
في اطار نشاطات جناح المممكة العربية السعودية في معرض الكتاب ،عقدت ندوة حول القصة السعودية في
القرن العشرين تحدث فييا الدكتور حسن الحازمي واالستاذة ىناء الفريح في حضور حشد من الميتمين
والمثقفين.

الفريح
واشارت الفريح حول "رايحة القرية في القصة السعودية" في بداية كل الى أن القرية تشغل حي ًاز كبي اًر في

القصة السعودية لدى الكثير من كتابنا ،ال بل تعد الفضاء االثير عند معظميم  -عمى اختالف مناطقيم

ال وجنوبًا وشرقًا وغربًا -وقد تجمى ىذا الشغف عبر تصوير جل ما يتعمق بالقرية بطريقة حميمية .
شما ً
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واعتبرت أن المكان يكتسب في القصة اىمية ال النو احد عناصرى ا الفنية او النو الموضع الذي تجرى فيو
الحوادث وتتحرك الشخصيات فحسب بل النو يتحول في بعض االعمال المتميزة الى فضاء يحتوى كل

العناصر القصصية ويمنحيا المناخ الذي تنفعل بو.

وقالت الفريح :بما أن الرايحة أحد مكونات المكان فقد اخترتيا تيمة ليا دورىا الفعال في نقل صورة البيية
التي تمثميا ،سيما أن معظم كتاب القصة القصيرة والرواية السعودية ينحدرون من أصول ريفيةن وعاشوا

قسطا من حياتيم في القرية ،وبناء عمى ذلك فسيكونون المرآة العاكسة لذلك العالم بواقعية يمتزج بيا الشعور.

وفي القصة ،رايحة أشجار القرية ونباتاتيا ،وفي ىذا قالت الفريح :مصدر القروي األساسي ىو الزراعة ،لذا
فالحديث عن األرض وحصادىا وأشجارىا وثمارىا أمر ال مناص عنو عند سرد اي قصة تدور في القرية،

وميما يكن انتماء القرية ألي بقعة في العالم العربي .لكن ما يميز القرية السعودية أنيا ليست واحدة بل عدة
قرى لكل منيا خصوصيتيا بشكل يجعميا خمسة أوطان في وطن واحد.
وتحدثت عن رايحة المراة القروية :أما ومعشوقة ،فاعتبر أنو وفقا لنباتات الريحان ،الكادي  ...جاءت رايحة
المرأة أما كانت أم معشوقة فيي ال تعرف العطور الفرنسية وال دخان بخور اليند ،وانما ىي رايحة الطبيعة
العالقة بشعرىا وثيابيا ....وتشاطر الحيوانات اىل القرى دورىم وحقوليم ،لذا ال نكاد نق أر قصة عن القرية اال
ونسمع صياح الدي ك يؤذن مطمع الفجر ،أو خوار بقرة يشربون من حميبيا....

وأضافت :وبما أن البيت يشغل حي از ميما في حياة الفرد ،أنو ممجأ كل انسان بعد يوم من العناء والعمل،

ويقضي أىل القرى معظم الوقت في بيوتيم لمحدودية أماكن الترفيو في القرى .وغالبية بيروت القرى من
الطين ،لذا فرايحة الطين الممختطمة بالمطر او باألشجار المزرعة فيو ىي التي تنفح شذاىا قارىء القصة

السعودية.
الحازمي
اشار الحازمي في مداخمتو "القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية خالل القرن العشرين" الى وجود
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ثالث مراحل ميمة في رحمة القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية خالل القرن العشرين وىي :مرحمة

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االحد  11كانون االول 1111

والتنوع واالزدىار وىي المرحمة الممتدة من عام (0177م حتى عام 0222م) وما تزال مستمرة حتى وقتنا...
اذن فقد ولدت القصة القصيرة في ىذه المرحمة – مرحمة مابين الحربين العالميتين – في احضان الصحافة
ولكنيا والدة متعثرة ومولود خداج لم يكتمل نموه ولم تتضح مالمحو كما يشير الى ذلك جل الباحثين الذين

تحدثوا عن بدايات القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية.
واعتبر الحازمي ان المرحمة األولى اتسمت بمشاركة اغمب االدباء السعوديين في تمك المرحمة عمى اختالف
فنونيم التي يبدعون فييا في الكتابة القصصية وىم في الغالب ال يعرفون اصوليا وال قواعدىا التقنية وكان

المسالة بالنسبة ليمك كانت مجرد اثبات لمذات ....عمى الرغم من تميز بعض ىذه المحاوالت االولى
واقترابيا بصورة اكبر من مفيوم القصة القصيرة قان السمة الغالبة عمى مجمل االنتاج خالل ىذه المرحمة ىي

غمبة المضمون عمى الجانب الفني .ىذا باالضافة الى ان اغمب الكتاب خاضوا غمار ىذه التجارب متاثرين
بمحصوليم القرايي القميل في ىذا الفن  -في تمك الفترة  -دون ان يتعرفون عمى ادوات القصة القصيرة
الفنية وطرايقيا.
وقد شيدت المرحمة الثانية (ما بعد الحرب العالمية الثانية) تطو ار ممحوظا وتبدت مالمح القصة القصيرة الفنية
واضحة لدى كثير من كتاب ىذه المرحمة وخرجت من اسار النشر في الصحافة فقط الى دايرة النشر
المتخصص عبر مجموعات قصصية غامر اصحابيا بنشرىا وفي وقت كانت فيو الطباعة شحيحة في

الداخل ،ومكمفة في الخارج.

ويرجع بحسب الحازمي عدد من الباحثين ىذا التطور الى مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتيا االستقرار
السياسي ،واالنتعاش االقتصادي ،والتغيرات االجتماعية التي حدثت تبعا لذلك فقادت البالد والمجتمع نحو

النمو الحضاري ،اضافة الى انتشار التعميم ،وعودة المبتعثين لمدراسة في الخارج مزودين بالعمم والمعرفة
والرغبة الجامحة بتطوير بالدىم....
ورأى الحازمي أن المرحمة الثالثة اتسكت بالنضج والتنوع واالزدىار ،سيما انو ما ان ارسى الرواد قواعد
القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية وبدأوا يحققون ليا درجة عالية من النضج الفني ،أخذت القصة
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تتبوأ مقعدا متمي از بين الفنون االدبية االخرى ،حتى فاجأنا مجموعة من الكتاب الذين نشروا مجموعاتيم

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االحد  11كانون االول 1111

القصصية في اواخر السبعينات بقفزة كبيرة نقمت القصة القصيرة من الواقعية التقميدية اليادية الى آفاق
الحداثة والتجريب بصورة غريبة مدىشة ومفاجية.
وتطرق الحازمي الى االجيال الثالثة التي تعاقبت عمى القصى ،ومنيا جيل أواخر السبعينات الذين شكموا
تحوال في مسيرة القصة القصيرة في السعودية ،حيث تميز نتاجيم بالكثير من التمرد عمى االطر التقميدية،
وكسر النمطية ،وتشظي الزمن ،والتداعي الحر ،والغوص في أعماق الشخصية ،وفقدان اليوية ،واالحساس

بالضياع ،والتمزق والحيرة والقمق والغربة...

أما جيل الثمانينات الذي كان استمرار لما قبمو فقد تميز بغ ازرة االنتاج ،تجاور االجيال واالتجاىات وتنوع
التجارب ،االتجاه الى توظيف االسطورة الشعبية ،واعادة صياغتيا من خالل اسقاط الماضي عمى الحاضر،

التأثر الواضح بالتيارات الحديثة من خالل مزج الواقعي بالفنتازي ،االعتماد عمى الرمز والتقنية السينمايية،
اىمال البنية التقميدية....
وختم بالكالم عن جيل التسعينات وأعماليم حيث تتنوع التجارب داخميا ،لنجد التجربة الحديثة الى جوار
التجربة التقميدية وتتجاور المذاىب الفنية ،فبعض كتاب ىذا الجيل بحسب الحازمي ينحو الى الواقعية
وبعضيم يمزج بين الواقعية الممتبسة بالرمزية ...بل ان المجموعة الواحدة أحيانا تضم أكثر من تجربة،
وتنتمي الى أكثر من مذىب لكنيم كانوا أقل من سابقييم من حيث المبالغة في التجريب ،وبدوا أقرب الى

التحديث المتوازن
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أمسية شعرية
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،وبالتعاون مع حممة االيادي البيضاء ،عقدت أمسية
شعرية احياىا الدكتور رفيق عمي ،الدكتورة ناريمان عساف ،الدكتورة وفاء خنكار واالستاذة سارة الصافي
وحضرىا حشد من الشخصيات والميتمين بالشأن الثقافي.
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محاضرة "ثورة األزمة وأزمات الغرب ،احتضار امبراطورية وانبعاث حضارة"
وفي اطار نشاطات اليوم التاسع ،القى رييس المكتب االعالمي لحزب التحريري – والية لبنان احمد القصص
محاضرة بعنوان "ثورة األزمة وأزمات الغرب ،احتضار امبراطورية وانبعاث حضارة" ،أجرى فييا قراءة فكرية
وتاريخية وسياسية لواقع االحتجاجات في الغرب وحقيقة الثورة في المنطقة العربي .فرأى أن ما يجمع ىذه
وتمك ىو األلم الذي استفز الناس لتنتفض عمى الظمم وامتيان كرامة الناس....

وقال :ان الثورة التي تقوم بدافع األلم ان لم تكن مزودة بثقافة ومشروع حضاري يشكل بديال من الواقع الظالم،
يكون مآليا الفشل أو االحتواء او االجياض وربما الى المآسي والنكبات.....
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أطفال في المعرض
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه التاسع (األحد
 – )1111\11\11تجدون ربطا الصور
 الشاعر نبيل معوض ،نوتو وسوناتو ،جناح مكتبة مالك الرسامة باسكال حارس ،انا وامي حول العالم ،دار اصالة ماري الخوري ،انا وامي حول العالم ،دار اصالة -زافين قيومجيان ،سيرة و انفتحت ،جناح اكاديميا انترناسيونال

 د .بسمة خميفة ،االلم والحنين في الشعر االندلسي ،دار النيضة ندى بجاني ،ديوان " امراة تحت الشمس " ،جناح دار غوايات ودار الرمك -الشاعرة ميا عبود باعشن ،كتال اسمو الحب و الحب فوق سطح مرمرة ،دار الفارابي

 د .جوزيف مجدالني ،منشورات "اصدقاء المعرفة البيضاء" قصتي مع العمم ،رحمة بين قبايلالسمبيات،والتمعن ،مكتبة انطوان
 الرسامة سنان حالق ،كتاب الضحك والبكاء ،جارتنا جوجو ،دار اصالة -الرسامة تينا مخموف ،في بالد عجيبة ،دار اصالة

 فاطمة شرف الدين ،كتاب الضحك والبكاء في بالد عجيبة جارتنا جوجو ،دار اصالة أ  .إميل شاىين ،الجامعة المبنانية ( ثمرة نضال واالساتذة) ،دار الفارابي شاكر نوري ،مجانين بوكا ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر -عناية جابر ،عروض الحديقة ،جناح دار الساقي

 سعاد جروس ،زقاقيات دمشقية ،شركة رياض الريس لمكتب والنشر متيم جمال ،اميرات منسيات عايشة بن طمحة  -سكينة بنت الحسين ،جناح النادي الثقافي العربي -جمانة حداد ،كتاب الجيم  ،رواد يولد من جديد ،جناح الدار العربية لمعموم
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فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم اال ثنين الموافق فيه  11كانون األ ول :1111
0344 – 03:4

امسُت شعسَت قساءاث فٍ دَىاوها لُس سىي
االزق

لىزكا سبُتٍ حُدزَ ،سافقها الفىان زبُع حداد
علً العىد

33:4 – 0344

فضاء السواَت السعىدَت مه خالل واقعها
الساهه
مىاقشت كتاب تازَخ فلسطُه فٍ طىابع البسَد
لالستاذ وادز خُسٌ الدَه ابى الجبُه

د.عبد هللا مىاع

0344 – 33:4

ودوة3الجزء الثامه مه مىسىعت العرزاء مسَم
فٍ لبىان-بُسوث

33:4 – 0344

د .بُان وىَهض الحىث ،الفىان التشكُلٍ،
أ.حمد الشاعس  ،أ.وادز خُسٌ الدَه ابى
الجبُه ،ادازة3د.سلُم تمازٌ

التواقيع
4:00 - 7:00

كتاب A4

تسوح سٍىفً

جٌاح غىاٌاخ ودار الرهك

4:00 - 9:00

دً التٌك

اكرام الداعىق

جٌاح هكتثح الفراخ

5:00

لصىر االًتثاٍ  -فرط الٌشاط

د .هرٌن سلٍن

دار الٌهضح العرتٍح

5:00 -7:00

هٍغل والفاراتً و هفهىم الذرٌح

للكاتة راتة دىراًً

دار الفاراتً

5:00 - 7:00

دٌىاى هشاعر هفمىدج

هذود علً الغاهدي

جٌاح دار غىاٌاخ ودار الرهك

6:00 - 8:00

هثلث الٌهضح :التٌوٍح والترتٍح والذكن الصالخ

ًادٌي الفرًجً

شركح الوطثىعاخ للتىزٌع والٌشر

6:00 - 8:00

هردلح هي عور هذكوح

الماضً اٌوي عىٌداخ

6:00 - 8:00

الدولح الرهٌٍح

د.فىزي زٌداى

هكتثح صادر ًاشروى_ الوٌشىراخ
الذمىلٍح
جٌاح الدار العرتٍح للعلىم

6:00 -8:00

تساؤالخ فً االلتصاد

د .زٌاد دافظ

دار سائر الوشرق

6:00 - 8:00

الجٌدر  ..هاذا تمىلٍي

عسج شرارج تٍضىى

دار السالً

6:00 - 8:00

طرٌك الى الروح

د .هازى دٍدر

دار الفاراتً

6:00 - 9:00

تثلٍظ الثذر

رشٍد الضعٍف

شركح رٌاض الرٌس للكتة والٌشر
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