معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االثنين  23كانون االول 3122

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو العاشر:
امسية شعرية لمشاعرة لوركا سبيتي حيدر
نظمت دار الفارابي امسية شعرية لمشاعرة لوركا سبيتي حيدر ،قراءات في ديوانيا ليس سوى األرق ،رافقيا
الفنان ربيع حداد عمى العود في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

وىذا الديوان ىو الثالث بعد "أنت لي اآلن تحرر" الصادر عن دار مختارات في العام  ،4002و"عند أول
مرسى" الصادر عن دار النيضة العربية في العام  ،4002وكتابيا سمسمة قصص لألطفال الذي ال زال قيد
الطبع.
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ومما جاء في ديوانيا..." :فكرة الظالل مربكة ،الكل ُيجمع عمى َّ
الظل بال روح وبال عينين وال حتى ىو
أن
ّ
المستقر دائمًا عمى
الطفيمي
نحتار بتسميتو ،ويقولون أيضًا إنو الجبان التابع
بمبصر ،وبأنو الالشيء الذي
ّ
ُ
ّ
األرض والمختبىء وراء األشياء والخائف حتى من حممو…

متوىمين غ ازرَة صمتو ،يبدو جالسًا كحياة أخرى ..ينصت
...ذلك الظل الذي نيممو دائمًا متجنبين مزاجيتو
ّ
ليتسنى لو رؤية
ثر فوقو ،فيركن في الطابق السفمي
ّ
جيداً أو يصمت جيدًا ،وال يقاطعنا نحن األم التي تثر ُ
شاممة لكل ما يعموه…

ليضع نفسو بدالً منا في مكان الخطر ،الرصاصة األولى في كتفو
المجيول الذي يسابقنا
الجندي
 ..الظل ىو
ُ
ّ
َ
المؤدي إلى إسفمتو ،ىو أسمر وبشوش وبال ىيئة وفارغ حتى الخفة بحيث يمكن لممرء
واألخيرة عمى الدرب
ّ
أن يخمق لو أي روح ،وأن يضعُ لو أي رأس أراد تخيمو ،أو وجو اشتاق إليو من الزمن العابر…

 ..الكل يجمع عمى أن صالحي ًة الظل باتت منتيي ًة والتعفن ٍ
يكن ُس
آت ال محالة ،وأن عالم الظالل ىذا سوف َ
ُ
مناجم الحواس ،وسوف يمحى ما أن يستيقظ
عمب الميل وتيدم
ياح الخماسين ،وتنظف معيا
ما أن ّ
َ
تيب ر ُ
َ
األسرة وعند عتبات
بح نحن النساء حظاً سنترك وراءنا ظاللنا في
الغرباء من رقادىم العميق ...وحين نر ُ
ّ
أشد عداوة من ضحكات المنفصمين….
المطابخ وفي أسوا ِق النخاسة،
ونذرف عمييا دموعاً ّ
ُ
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محاضرة حول واقعية السرد في الرواية السعودية المعاصرة
في اطار نشاطات جناح المممكة العربية السعودية في معرض الكتاب ،نظمت محاضرة حول واقعية السرد

في الرواية السعودية المعاصرة تحدث فييا الدكتور عبد الرحمن الوىابي وقدميا االستاذ حمد القاضي في
حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

استيل الوىابي محاضرتو باالشارة الى أنو يمكن مالحظة تطور الرواية السعودية خالل العقدين االخيرين
وليس ذلك بسبب كونيا ظاىرة ادبية اجتماعية فقط ،تتطور وتتحرك مع المجتمع بل لحضور متغيرات سياقية
اثرت عمييا كما وكيفا وتكاد تصبح الجنس االدبي االكثر برو از عمى الساحة.

وأضاف :يمكن ان يناقش ىذا ضمن استراتيجية السرد الذي يبحث في المتغيرات السردية من خالل مفيوم
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االخيرة .ونظ ار الن الشكل الروائي يعد الثنائية التي تقوم عمييا الرواية مع الثيمات فان الرؤية االستشرافية

3

االدب وطبيعتو وتطمح ىذه الورقة في ان تعرض مسيرة السرد في الرواية المعاصرة معنية بالعشر سنوات
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االستقرائية تشير فرضيتيا الى حضور متغير قائم عمى الوصف الى حضور تيار الواقعية المالمس لمحراك
المحمي بصورة تنماز عن المنتج المتقدم لمرواية السعودية من نشاتيا في عام  2391مع رواية "التوأمان"

حتى مرحمة الثمانيات الميالدية التي ظير فيو التجريب كانعكاس لمفيوم الحداثة حينيا مع تيار االدب

االسالمي المتزامن ليا ،وكان ظيور المضامين التقميدية من تاريخية ورومانسية وواقعية وغيرىا ،بصورة ال
تخالف التوجو االجتماعي العام.
ورأى أن الرواية المعاصرة المعنية تغير خطابيا الثيمي لمحديث مباشرة عن المسكوت عنو ثيميا محاكاة لمواقع
وان كانت عمى مستوى التقني تشيد تطو ار ولكنيا تظل في مجال المحاكاة .ومن خالل مجموعة ىذه
المظاىر الفرضية المنطمق منيا فسوف اعرض ذلك ثالثة محاور ،االول يعرض ثنائية النقد والواقعية،

والمحور الثاني ييتم بالشكل الروائي وأسموبو ،والمحور يعنى باستراتيجية السرد وحراك الواقع.

واعتبر في الختام أن نتائج الدراسة تعزز فرضيات نظرية االدب التي تربط ما بين االدب والمجتمع عمم
اجتماع االدب وان االدب من سياق المجتمع وان الرواية السعودية تطورت وجسدت واقعيا المعاصر ،وان

االدب يعد بذاتو سجال لالحداث يسجل ما ال يسجل ،مع خمل تقني بسبب عوامل التأليف وكثرة التجربة
االولية وعدم متابعة النقد العممي ،واثر الفعل االعالمي .ونمحظ ان التوجو في ذاتو لمرواية خضع لمؤثرات
عدة ل م يكن عامة فنيا خاضعا لوصف الواقع بقدر ما ىو صادر من مؤثرات خارجية وداخمية اثرت عمى

مفيومو وليس عمى طبيعتو.
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ندوة مناقشة كتاب تاريخ فمسطين في طوابع البريد
وفي اطار فعاليات اليوم العاشر لمعرض بيروت العربي والدولي ال ،55نظمت مؤسسة الدراسات الفمسطينية

ندوة ل مناقشة كتاب تاريخ فمسطين في طوابع البريد لالستاذ نادر خيري الدين ابو الجبين ،شارك فييا الدكتور
بيان نوييض الحوت ،الفنان التشكيمي محمد الشاعر ،االستاذ نادر خيري الدين ابو الجبين وأدارىا الدكتور
محمد عمي الخالدي في حضور حشد من المثقفين.

نويهض الحوت
استيمت نوييض الحوت كممتيا بالقول :نجتمع اليوم حول كتاب فريد في بابو .ىو ليس كتاب بالمعنى
المتدواول او كتاباً فنياً لرسام او نحات ....كان الفتى نادر في الثامنة من عمره حين اكتشف جمال

الطوابع ...وطوال أربعين عامًا والباحث نادر او الجبين يجمع طوابع وطنو فمسطين....
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واشارت الى أن الكتاب يحتوي عمى خمسة اجزاء يتناول الجزء االول منيا – فقط – طوابع فمسطين بدءا من
العيد العثماني في القرن التاسع عشر حتى عيد السمطة الوطنية مرو ار بمرحمة منظمة التحرير والتنظيمات
واالتحادات في الشتات .ويحتل ىذا الجزء االساسي وعنوانو " البربد في فمسطين " اكثر من ثمث مساحة

الكتاب.
وتبرز "الميزة االولى" لمكتاب ،بحسب نوييض فيو باالضافة الى شموليتو لممرحمة التاريخية والمواضيع
والمناسبات كما نجد في الكتب المماثمة عن طوابع البمدان االخرى يتمتع بابراز خصوصية فمسطين تاريخا

ونضاال وقضية ،أما الميزة الثانية فيي تتجمى في براعة الباحث في تعاممو مع الطابع ،فالطابع بين يديو كان
السيد والحكم في تصنيف الدول العربية قربا أو بعدا عن فمسطين ابتدأ ب " دول المواجية" ....مرو ار ب"دول

المساندة " ...اما سائر الدول العربية فميا عنوانان جامعان " :دول العمق العربي األسيوي " و " دول العمق
العربي االفريقي".
واعتبرت أن "الميزة الثالثة " تظير في القواسم المشتركة بين طوابع الدول بشكل عام ،ودول المواجية بشكل
خاص فيذه القواسم ال تفارق العين والذاكرة استنادًا الى ما رافقيا من تبويب وشروحات واسموب في العرض

أما" الميزة الرابعة " لمكتاب فيي تكمن في المادة التاريخية التي لم تظير في دراسات ومؤلفات سابقة وال حتى
في الوثائق المتعمقة بفمسطين ،لكنيا ىنا تظير واضحة في الطوابع ،مع حرص المؤلف عمى شرح الخمفيات
التاريخية في مقدمات الفصول.

ورأت أن " الميزة الخامسة " تكمن في االلتزام بالتسم سل التاريخي مع مراعاة التشتت الجغرافي فمن خالل
طوابع فمسطين( )2239 -2391وىي تشمل طوابع قطاع غزة تحت الحماية المصرية والضفة الغربية.....
في حين أن " الميزة السادسة " تظير من خالليا مكانة الطوابع في عممية التاريخ فيي المؤرخ الصامت ذلك
ان ىذه الطوابع برسوميا ورموزىا وكمماتيا المعدودة تروى ما ال يرويو المؤرخون.
وتطرقت الى طوابع السمطة الوطنية واعتبرت أن ليما جانبان ال يتالقيان اوليما جانب فني حضاري مشرق
وثانييما جانب مغيب ال وجود لو ونبدأ باألول .يتفوق عيد السمطة الوطنية عمى اي عيد سابق بكثرة الطوابع
التي اصدرىا وبتنوعيا وتعدد رموزىا وكذلك باالبداع الفني الذي ال نشاىد اال لدى الدول المتقدمة وىذه شيادة
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حق ومن ابرز الجديد في ىذه الطوابع فئتان ىما :فئة الرموز المسيحية لمكنائس والمناسبات الدينية فطوابعيا
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متفوقة عددا وابداعا فنيا ...وفئة الرموز المتعددة لطبيعة فمسطي ن الجميمة وشتى نواحي الحياة ىنا نجد
االزياء الشعبية النسائية...
واضافت :يحممنا جمال ىذه الطوابع الى فمسطين الوطن كاي وطن اخر فيو الحياة الرغدة وفيو الجمال وفيو
االبداع ،وىذا ىو الجانب الحضاري المشرق ،غير ان صفحات الطوابع الفمسطنية الحديثة تنتيي وال اثر
ىناك لفمسطين عبر تاريخيا النضالي الطويل ...فال تاريخ وال نضال وال سياسة في الطوابع الفمسطينية
الرسمية اليوم وىذا ىو الجانب المغيب وكأن سنة  2339ىي سنة البداية واعني بداية التاريخ ال بداية

الدولة.
وخمصت في ختام مداخمتيا بالقول :وىكذا اخي ار نكتشف سر ىذا الكتاب الموسوعي فالمؤلف كان مؤرخا بكل
ما في الكممة من معنى حين ترك الطوابع تتحدث عن نفسو في مقدمات فصولو وفي شروحاتو .اما اروع ما
يتجمى في ما يتجمي في ىذا الكتاب فيو ليس فقط الجيد الكبير لصاحبو نادر ابو الجبين بل االنسجام التام

والى ابعد الحدود بين العمل التوثيقي والمقدمات التاريخية والجمال الفني والحس االنساني العميق وبتعبير
اخر ىو االنسجام التام بين النيج االكاديمي التاريخي والضمير الوطني االنساني.
الشاعر

اعتبر الشاعر بداية ان الفن الممتزم بقضية االرض واالنسان يجب ان يقوم بواجبو في التعبير عن ىذه
ال شرعيا لمتراث والثقافة في حياة شعبنا ومسيرتو النضالية والحفاظ
الحاالت وبصورة صادقة أمينة ليكون ممث ً
عمى الوجود والحضارة عمى ارض فمسطين ،مضيفا :في ىذا االطار يأتي الطابع الفمسطيني او المتعمق

بفمسطين ليخمد لنا مسيرة شعب كافح وناضل وعانى وما يزال لمحفاظ عمى كينونتو ووجوده.
ورأى أن الطابع البريدي فيل تشكيمي بامتياز ،منذ نشأتو االولى وتطوره ...فالطابع البريدي إنجاز في
تشكيمي في تصاميمو وتأليفو وعناصر تكوين و وخطوطو ورموز وحتى اطاره وزخرفتو التي تضبط محتواه
وتؤطره ضمن رؤية بصرية محددة تيدف الى جمالية المشيد من ناحية وتوصيل رسالة مباشرة من جية
اخرى ىي اقرب ما يكون الى فن "الممصق االعالمي اليادف".
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واشار الى أنو ما زال الممصق من اكثر التقنيات التشكيمية فاعمية واىمية ،وخاصة عند استعمالو كطابع
بريدي مما يزيد من فاعميتو وانتشاره عالميا .وىذا ما اوجد التوحد في اليم الفمسطيني ما بين العمل التشكيمي

والطابع البريدي .فاليجرة والتشرد وانطالقة الثورة والنضال واالنتفاضات الفمسطنية ومسيرة القضية :سمات
مشتركة تجمع بين الموحة والممصق والطابع البريدي  .كما تبرز الرموز التشكيمية عبر مكونات فنية خطية
ولونية وفكرية ،مثل الفدائي -البندقية -الشمس – الكوفية -القدس برموزىا المتعددة .....والتي تشكل وحدة
عضوية متكاممة لمعزوفة الوطن النضال الوطني الفمسطيني في ايقاعات بصرية فنية تشكيمية مفطورة ابتكا ار
وابداعا ودالالت مفاىيمية عمى قيم الرمز ومكوناتو وتعبيراتو خطا ولونا وبناء فنيا تشكيميا.

واستدرك قائال :فالرمز جزء ال يتج از من تاريخ وتراث وحضارة وجماليات الشعب العربي الفمسطيني في كافة

مناقبو الحياتية المختمفة سواء كانت في عصوره القديمة او الحديثة والمعاصرة .وال يمكن حصر رواد
االتجيات الرمزية في الفن الفمسطيني حيث لم يبقى ف نان فمسطيني اال كان الرمز مرافقا تجد طابعا بريديا
يخمو من تمك الرموز او من داللتيا الحروفية والمونية.
وقال في الختام :كذلك ان غياب التوثيق ل ذاكرة ىذا الشعب من كافة أوجو الثقافة ،وبشكل مدروس وموثق،
من مسرح – سينما وفنون وتشكيل ،وكأننا شعب بال ذاكرة بال ت ارث بال حضارة .في ىذا الجو يطل عمينا
االستاذ ابو الجبين من خالل مجمده "تاريخ فمسطين في طوابع البريد" ليذكرنا بالواقع المؤلم الذي نعيش فيو
وينير لنا الطريق من خالل ىذا الطابع اصغير بحجمو العظيم بمدلوالتو وجمالية ألوانو ومحتوياتو وكأني بيذا

الطابع بؤبؤة العين التي ارى فييا فمسطين بأحمى صورىا.
ابو الجبين
وفي الختام ،تحدث ابو الجبين وقال :أفخر بأنني ىنا في بيروت توأم مدينتي يافا وكمتاىما عاصمتا الثقافة

واألدب والعمم .وأفخر بأن تكون ىذه الندوة تحت رعاية بيتي الفمسطيني مؤسسة الدراسات وبيتي العربي،
النادي الثقافي العربي.

وأضاف :أردت من مجمدي ىذا ابراز أىمية القضية الفمسطينية بعرض طوابع العالم عن فمسطين أو من أجل
فمسطين وفضح الزيف الصييوني والتآمر البريطاني تجاه وطني العربي عامة وفمسطين خاصة .وكيف أن
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اسرائيل وكيف أراد االنتداب اظيار الصراع كاسالمي ييودي بدال من عربي صييوني باستثناء الرموز
المسيحية عمى الطوابع.
وأشار الى أنو أراد ابراز مركزية ىذه القضية لموطن العربي كافة حيث كانت ىزيمة الفرنجة والتتار عمى
أرض فمسطين وتم تحرير الوطن عمى ايدي قادة مؤمنين بالعروبة وليسوا فمسطينيين ،ولكن الفمسطينيين كانوا
ضمن قادتيم وجنودىم .أي ان القضية عربية ويجب أن تعود كذلك .وقد صنفت الدول العربية بالمواجية
والمساندة والعمق االسيوي والعمق االفريقي البراز أىمية ىذه البقعة لموحدة العربية الشاممة وتالزم ىذان

المطمبان.
وختم بشكر كل المشاركين في اخراج كتابة ومناقشتو.
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االثنين  23كانون االول 3122

فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه العاشر (االثنين
 – )3122\23\23تجدون ربطا الصور
 بسمة سيوفي ،كتاب  ،A4جناح غوايات ودار الرمك -اكرام الداعوق ،حي التنك ،جناح مكتبة الفرات

 د .مريم سميم ،قصور االنتباه  -فرط النشاط ،دار النيضة العربية الكاتب راتب حوراني ،ىيغل والفارابي و مفيوم الحرية ،دار الفارابي محمد عمي الغامدي ،ديوان مشاعر مفقودة ،جناح دار غوايات ودار الرمك نادين الفرنجي ،مثمث النيضة :التنمية والتربية والحكم الصالح ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر القاضي ايمن عويدات ،مرحمة من عمر محكمة ،مكتبة صادر ناشرون_ المنشورات الحقوقية د.فوزي زيدان ،الدولة الرىينة ،جناح الدار العربية لمعموم د .زياد حافظ ،تساؤالت في االقتصاد ،دار سائر المشرق عزة ش اررة بيضون ،الجندر  ..ماذا تقولين ،دار الساقي د .مازن حيدر ،طريق الى الروح ،دار الفارابي -رشيد الضعيف ،تبميط البحر ،شركة رياض الريس لمكتب والنشر
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االثنين  23كانون االول 3122
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
االثنين  23كانون االول 3122

فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الثالثاء الموافق فيه  24كانون ال ول :3122

0344 – 03:4

ودوج 3المؤزخ كمال الصليثي واالوفتاح

أ.محمد زيحان ،أ.مالك شسيف ،ادازج3أ.اوطوان
ووفل

03:4 – 0344

ودوج حول كتاب "مه ذاكسج تيسوخ"
لالستاذ عمس شيه

السئيس د.غالة غاوم ،د.حسان حالق ،د.حسه
موسى ،ادازج3أ.جميل ملك

03:4 – 0344

ودوج 3الستيع العستي وعوامل التغييس

.مسعود ضاهس ،د.عدوان خوجح ،د.محمد
المجروب ،د .عثد الغىي عماز ،د.مي عثد هللا

التواقيع
4:00 - 6:00

انزئت انزٌ اخبف انقًش ،انذة ال َشٌ انجشس

4:00 - 6:00
5:00
5:00 - 7:00

انزئت انزٌ اخبف انقًش
انًخبقفه فٍ انشعش
احبدَج فٍ انفكش انقىيٍ وانًبسكسُخ وانسُبسخ
انذونُخ

داس اصبنخ

5:00 - 7:00

دَىاَهب انجذَذ ___

ثبسكبل ثالٌ َشبس

جُبح داس غىاَبد وداس انشيك

5:00 - 8:00

انشعت االصُم

َعُى اثى كشوو

داس انُهبس

5:00 - 8:00
5:00 - 7:00

االقتصبد انعبنًٍ فٍ صيٍ االصيبد انًتُبسهخ
عهً انجًش

د .عجذهللا سصق
نهشبعش عهٍ عجبس

داس انًُهم انهجُبٍَ
جُبح داس انفكش

5:00 - 7:00

يىاوَم

نهشبعش يحًذ عهىش

جُبح داس فكش

5:00 - 7:00

قهًٍ وانًٍ :يئخ َىو فٍ سىسَب

غذٌ فشَسُس

داس انسبقٍ

6:00 - 8:00

هىسقهُب

نهىصَش د .طشاد حًبدح

داس انفبساثٍ

6:00 - 8:00

يب يستحٍ يٍ تبسَخُب

غسبٌ انخبنذٌ

داس ويكتجخ انتشاث انعشثٍ

6:00 - 8:00

اَب وكشَى وانسىشٍ

سحش يقذو

داس انسبقٍ

6:00 - 8:00

االسالو انششَعخ وحكى انقبَىٌ حقىق االَسبٌ-
انحشَخ وانسالو

يحًذ يغشثٍ

داس انفشاد نهُشش وانتىصَع

6:00 - 8:00

عجبءح انًقبو

نُهً انعخًبٌ

جُبح انذاس انعشثُخ نهعهىو

6:00 - 9:00

انذًَىقشاطُخ حىسح

فىاص طشاثهسٍ

ششكخ سَبض انشَس نهكتت وانُشش

6:00 - 9:00
7:00 - 9:00

عبصٍ انحذث نجُبٌ فٍ تبسَخ يغبسح
يٍ راكشح ثُشود

جىصَف يكشصل
عًش صٍَ

جبيعخ انشوح انقذس -انكسهُك
ششكخ انًطجىعبد نهتىصَع و انُشش
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داس اصبنخ
جُبح انُبدٌ انخقبفٍ انعشثٍ
يُتذي انًعبسف

15

انًؤنفخ َهً طجبسح
حًىد
انشسبيخ جىال اشقش
دَ .بسًَبٌ يحًذ عسبف
د .يصطفً دَذشهٍ

