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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه الثاني:

ندوة"أضواءوآراءعلىكتابالحنفاللغويوعللهالتصويتية"
في اطار فعاليات اليوم الثاني ،نظمت دار البنان ندوة حول كتاب "أضواء وآراء على كتاب الحنف اللغوي وعلله التصويتية"
لعبد الفتاح الزين ،شارك فيها األكاديميون هاشم األيوبي ،ديزيريه سقال ،أديب سيف وأدارها االكاديمي سلطان ناصر الدين
في حضور حشد من المهتمين.
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ناصرالدين
اعتبر ناصر الدين في مستهل كلمته الى أن هذا الندوة تلقي الضوء على الدرة الزينية الحديثة الوالدة كتاب عبد الفتاح الزين
الذي اشار الى أنه مؤمن باللغة قوة ،سماها حبيبة ،كناها أم الفكر ،ولم يك معقدا ولن يكون .أحب العربية وال سيما معانيها
الداللية وتراكيبها المميزة عشق العربية سيما أصواتها وصرفها ونحوها بارع في اكتشاف المقالع الغنية في تراثنا العربي ،عقله

ممتد في االصالة ومن فتح على الحداثة ،نحتفل اليوم بوالدة ابنه الختامس "الحذف اللغوي وعلله التصويتية.
األيوبي
واشار األيوبي في مداخلته الى أنه لميدان اللغة وميدان الحرف وعالقة الصوت فيه بالداللة على وجه الخصوص حرمة
كبيرة عندي .فالموضوع كما يعرف اهل هذا العلم يدخل في باب االختصاص الدقيق الذي تبنى عليه معارف كثيرة فالحرف
هو االساس وعالقة صوته بداللته هي المنطق لعلوم لغوية كالداللة والنحو والصرف سواء أكانت هذه العالقة تصاقبية اي
يحدثها صوت الحرف بذاته منطوقًا أو وضعية اصطالحية تعطي داللة معنية دون اعتبار للتصاقب.

وأضاف :لقد ذهب الصديق االستاذ الدكتور عبد الفتاح الزين بعيدًا في تخصيص األمور فاختار جانبًا من جوانب دراسة

الحركة والحرف وهو الحذف واتبعه بمظاهر اخرى من الحذف في اللفظة والجملة ....عبد الفتاح الزين واحد من القالئل

الذين نهلوا من منابع اللغويين العرب القدامي وتمكنوا في الوق ت نفسه من العلوم االلسنية الحديثة فانتفت عنده عقدة ابن جني
وسوسير في تالق ناضج يعطي للبحث اصالته في البحث وعملية االيصال .كانت العلل التصويتية كما ذكرنا العامل األبرز
للحذف اللغوي كما يري الدكتور الزين وكانت جهوده الفونتيكية ذات فاعلية في اثبات ذلك دون ان يغفل آراء النحويين في
ذلك وهي التي ال تناقض رؤيته في االمر .
وختم قائال :ان موضوع الحذف اللغوي يمكن ان يفتح لنا آفاق من البحث تتناول هذا الموضوع من جوانب معينة بعد ان
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كنت مضط ًار لها قبل ذلك خصوصًا وان اسلوبه الرائع في الكتابة العلمية يبعد عن البحث جفاف الكتابة دون ان يفرط باي
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اشبعه الدكتور الزين بحثًا بتعليالته التصويتية وأن قراءتي لهذا الكتاب كان فيه من الفائدة والمتعة ما أنساني مشقة قراءات
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جانب من رصانة البحث وجديته وهذا ما يجعل الحذف اللغوي وعلله التصويتية يتصدر بكل ثقة واعتزاز مكتبة كل باحث
في اللغة أو سائر على طريق البحث الصحيح


سقال
استهل سقال كلمته باالشارة الى أن الباحث الدكتور عبد اللفتاح الزين قد استطاع أن يجمع نماذج الحذف في العربية ويعللها
يسوغ أسباب حدوث
ليستطلع أسباب حدوثها .لكن الالفت برأيي ،واألهم هو أن باحثنا ،وهو ملّم بالصوتيات ،يحاول أن ّ
طة عمله في مقدمة الكتاب ،واستراتيجية كتابه بشكل عام.
يحدد خ ّ
الحذف بتشكيل الصوت العربي في الكلمات ،وهو ّ
لغوي كبير األهمية ،هو " قانون الجهد األقل "
وقال :على أن الباحث يتكلّم في تقديمه للكتاب على قانون ّ
أن
أن العامية أفضل من الفصحىّ ،
ولكنه يعني ّ
 ،la loi du moindre effortيذكر أهميته في اللغات .....وال يعني هذا ّ
ظاهرة الحذف التي تنتشر في العربية ،تتّسع في العاميات ،وخصوصاّ ما كان من تقصير المقاطع الصوتية ،وهي ظاهرة
عالجها الدكتور عبد الفتاح الزين ،ولكننا نشير الى تأثيرها الواسع في العاميات ،وعلم األصوات هو الكفيل بتحليل هذه

وردها الى أسبابها.
الظاهرة ّ
أضاف :فدراسة الباحث هنا يمكن أن نعتمد عليها ونطبقّها في الكثير من الدراسات اللغوية التي تعالج ظواهر التخفيف

اللغوية بالحذف ،سواء أكان في اللغة العامية أم في الشعر ،ألن في الشعر العربي القديم الكثير من هذه الظواهر ،وقد أشار
ّ

طي صفحاته.
الباحث الى بعضها ّ

قدم الدكتور عبد الفتاح الزين في هذا الكتاب عمالً مهماً ،وضع فيه خبرته كباحث في اللغة ،وكذلك كخبير
وختم بالقول :لقد ّ
في علم األصوات .لقد وظّف الدكتور عبد الفتاح الزين معرفته الصوتية العميقة ليضيف الى هذا الموضوع جديداً ،فنجح في
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يحضك على البحث أكثر إلغناء روحك من ذهب
ذلك ،على الرغم من أنه حاول أن يكون مختص ًار ،إالّ أنه إختصار
ّ
المعرفة.
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سيف
واعتبر سيف في مداخلته أن الكالم على أهمية إنسجام الخطاب العلمي اللغوي عند عبد الفتاح الزين في كتابه مع الخطاب
النفسي الذي أشار إليه جاك الكان في محاضرته علمًا أن أنواع الخطاب لديه أربعة ،وبالرغم من ذلك إستطاع صاحب

صوره الى خطاب الجامعي :فالمعلم معروف أنه يسيطر على الطالب معتب ًار
الكتاب أن يستخدم منها خطاب المعلم الذي ّ
ذلك رغبة توصله الى نشوة اإلبداع ف ي حين أن عبد الفتاح الزين جعل المعلم يسيطر على المعرفة ،فكانت لذته منبثقة من
رغبة اإلستكشاف اللغوي الذي طوره الى مجال اإلستقراء.
الزين
وفي الختام ،تحدث الزين عن مؤله قائال :في كتابي شواهد كثيرة ،من لغات منسوبة الى أجداد أجدادنا العرب ،لغات هي
فروع ألصول صقلت بالحذف ،تدفعني لطرح بعض التساؤالت .....علمونا أن نضرب عرض الحائط باللغات التي تخالف
قياس النحاة – وما أضيقه – فقلنا لهم "سمعا وطاعة يا سادة" وكان جزاؤنا أن غثث ذخيرتنا اللغوية ،وصارت أقرب الى قبرة
ال تسمن وال تغني من جوع .فلو أخذنا بما أخذ به اللغويون أصحاب القياس اللغوي الرحب ،من أمثال ابن جنب ،لفرنا بذخيرة
لغوية تصير اذاك أضعاف أضعاف ما نختزن في سرائرنا.
وختم كالمه بالقول :هل ثمة ما يمنع من استعمال "سوف" و"الذي" ،و"أي شيء" وغيرها ،بأصولها وفروعها مهما كثرت ،ما
دام هذا كله ذا نكهة عربية لذيذة ،وقد باركه من العلماء كثيرون ممن علت كعابهم في العلوم اللغوية وهاماتهم؟ قاذا كان

مانع ،فأيش هو؟ أيش المحذور في ذلك؟ وأيش الحامل على اعتبار األصل ابن ملكه ،والفرع ابن جارية ،اال تلك التربية
العوجاء الظالمة التي تؤثر أوالد الملكات على أوالد الجواري؟
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ندوة"التناقضاتوالمعوقاتفيمسيرةالربيعالعربي"
في اطار نشاطات النادي الثقافي العربي لهذا العام ،عقدت ندوة بعنوان "التناقضات والمعوقات في مسيرة الربيع العربي "

شارك المفكر كريم مروة ،وقدمها األستاذ عمر فاضل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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فاضل
قال فاضل في مستهل كلمته  :أن لقاؤنا هذا يتناول ما سمي " ربيعًا عربيًا " وهو موضوع الساعة وال ريب .ولو وضعنا

حل بالربيع العربي لكنا اكثر واقعية واكثر دقة في تقدير واقع الحال!  .....أود فقط القول
عنواناً له في صيغة سؤال :ماذا ّ
أن المشهد العام في عالمنا العربي عامه وبلدان ما سمي بالربيع العربي خاصة ،ليس مفرحًا أو مرضيًا ،هو مقلق ومثير

للمخاوف والهواجس .في المشاهد التي تطالعنا من صنعاء إلى تونس إلى طرابلس والقاهرة ال أرى أي ملمح من مالمح ربيع
أملت به الجماهير يوم احتشدت في الميادين والساحات هاتفة بالحرية والكرامة وسقوط الطغيان والفساد ،ومطالبة بحقها في
العمل والحياة الكريمة.
وأضاف فال تفتحت سيداتي وساد تي زهور ربيع وال تفتحت معها حريات وال أطلقت إنجازات باتجاه إصالح أو تغيير .سقطت
رؤوس ألنظمة مدانة بالطغيان والفساد ونهب ثروات البالد وافقار شعوبها ،وبقيت األنظمة بمؤسساتها السياسية واالقتصادية

واإلدارية واألمنية .أين النظام الجديد .أين الدولة الجديدة المدن ية ،أين الحريات الديمقراطية ،ماذا حل بالفساد وأهل الفساد؟
الجعبة مليئة باألسئلة .ثم ماذا يحدث في مصر أيها السادة ،وهي الدولة األكبر ومركز الثقل في منطقتنا العربية .أال ترون
معي أن ما يجري في مصر هو اكثر من تراجع عن الثورة ،ثورة  52يناير ،بل تأسيس لديكتاتورية جديدة .ديكتاتورية الحزب

الواحد األحد ،بديالً عن ديكتاتورية الفرد الواحد ،وتحت عباءة دينية ،عباءة الشريعة وأية شريعة؟ شريعة القرن السابع يراد

فرض تطبيقها في القرن الحادي والعشرين وفق منظور متزمت يتالئم ومصالح الحزب الحاكم ،ويضع مصر خارج مسار

الثورة ،وخارج العصر بكل تأكيد.
واستطرد قائال :قال أحد الكتاب المصريين تعليقًا على ما يجري وبكالم الذع من شدة سخريته هل نحن بصدد إطالق

الحريات أم اطالق اللحى ،فقد تصبح اللحية رم ًاز للزمن الجديد! وأغرب ما سمعت على لسان أحد قادة التيار اإلسالمي
المناصر لحزب اإلخوان المسلمين ،مخاطبًا الجمهور الهائج حول موضوع الدستور ،دستورنا قائم وجاهز منذ  0011سنة
إشارة منه إلى القرآن الكريم ،هو دستور بما أمر اهلل! أما المعترضون من ليبراليين وأشباه الليبراليين فهم كفره.
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وختم بالقول :تخيلوا سيداتي وسادتي إلى أية هوة سحيقة من ظالميه وطغيان سيذهب هذا المنطق ببالد عظيمة كمصر
وبعالمنا العربي!
مروة
وفي بداية كلمته ،تساءل مروة :ال أعرف لماذا سميت هذه الثورات بالربيع العربي كأن الربيع مستمر طوال السنة وكأنه ال
فصول أخرى ستأتي فيما بعد ،لذلك فانني سأنزع هذا األسم عنها ألسميها ثورات فقط .فبعد قراءة لجميع الثورات في القرن
العشرين وال سيما ثورة لينين وعلى الرغم من نتيجتها اال أن هذه الثورة ذهبت نتيجة لنتيجتها.
واشار الى أنه أراد من خالل كتابه "التناقضات والمعوقات في مسيرة الربيع العربي" ان يلقي الضوء على األحداث التي
عاشتها عدة دول عربية والتحوالت التي مرت بها اال أنها لم تجري على طريقة "كن فيكون" ،من هنا ضرورة القيام بقراءة

موضوعية لهذه الثورات ومحاولة رؤيتها كما هي بواقعيتها ،سيما أن بعض الكالم الذي يدور حولها يصفها بالحدث العابر.

ويضيف :إذًا كل جديد هو وليد القديم ،فاألسئلة التي تطرح نفسها هنا :كيف بدأت هذه الثورات وبأي شروط وهل حققت
أهدافها؟ من قام بهذه الثورات؟ انه جمهور المقهورين والمظلومين من هذه األنظمة الذين نهضوا من دون إيديولوجيات ومن

دون شعار موحد كالحرية ،الكرامة والعيش المشترك .الى أين يمكن أن تصل هذه الثورات ؟؟ في إعتقادي إنه ذه الثورات
ببساطتها (أنا أجزم بذلك) التي ما زالت مستمرة بأشكال مختلفة (بين بلد وآخر) فتحت الباب أمام التاريخ الجديد (ولكن هذا
التاريخ لن يأتي فو ًار مع بداية الثورات).
وطرح االشكاليات المتعددة التي تناولها كتابه الذي بدأ العمل عليه غداة ثورة تونس واعتبر فيه أننا أمام بداية تاريخ جديد،
ومنها أن الوعي لدى المجموعات التي قامت بهذه الثورات لم يكن بالمستوى المطلوب خالل سنتين فقط (فالقوى التي تنزل
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الى الشارع وشعاراتها بدأت تأخذ طريقها الى التحرر من الواقع المفروض عليها وأشكال نضالها وبرامجها تختلف ،أما
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واشار الى أنه في مصر ،فان التنظيم اإلسالمي منذ عام  0251يناضل للوصول الى السلطة واآلن جاءت الفرصة بعد
معاناة طويلة مع النظام السابق ،ليتطرق بعدها الى سوريا متسائال :هذه التضحيات التي يقدمها الشعب السوري هي

تضحيات كبيرة خاصة انها ما زالت مستمرة منذ سنتين ولكن السؤال ماذا لو سقط النظام وجاء األخوان المسلمين؟
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أمسيةشعرية
وكعادتها في كل عام ،نظمت دار الرمك أمسية شعرية أحياها الشعراء اللبنانيون دالل غصين ،راشيل شدياق ،شربل سالمة،

محمد علوش وبدر حنا ،الجزائرية سمية محنش والسعوديون الهام بكروسعد بدر الغريبي وقدمها األستاذ غازي صعب في
حضور حشد من متذوقي الشعر ومهتمين.
والقى الشعراء خاللها مختارات من ابداعاتهم الشعرية.
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال 05فييومهالثاني (األربعاء )2502\02\0–

تجدونربطاالصور
 األستاذ سمير عالمة ،أشواق البيلسان ،النادي الثقافي العربي
 د .نبيل ابو نقول ،مرحبا بالبطل ،وانزلقت عن جناح النسر ،دار الفكر اللبناني
 بديع ابو نقوال ،على طريق الفداء في القارة السوداء ،دار الفكر اللبناني

 الكاتبة حنان بكير ،إبحار في الذاكرة الفلسطينية ،مؤسسة الرحاب الحديثة
 عبدو مدلج  ، Indignez-vous pour ne pas perdre votre dignité،دار سائر المشرق
 عبد الفتاح الزين ،أضواء وآراء على كتاب الحنف اللغوي وعلله التصويتية ،دار البنان
Anita papas, Go for it!, Turning point 
 د .علي حجازي ،مجموعة عناقيد العطش القصصية ،دار الفارابي
 زاهي وهبي ،تعريف القبلة ،دار الساقي

 جمال محمد اسماعيل ،استراتيجيات االستثمار في االسهم وأسواق المال ،مكتبة انطوان
 فيصل جلول ،الجندي المستعرب(يوميات مكسيم رودنسون في سوريا ولبنان ،)0201-0201دار الفارابي
 جاسم حالوي ،شوارع العالم ،رياض الريس للكتب والنشر

 كريم مروة ،فلسطين وقضية الحرية ،الدار العربية للعلوم ناشرون
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالخميسالموافقفيه5كانوناألول2502
10:00-12:00
4:00-7:30

4:00-6:00
6:00-7:30
7:30-9:00

ورشة عمل – جمعية اقرأ
ناقد وروائيان

الروائيون :أ.محمد ابي سمرا ،د.روكز اسطفان،
أ.هالة كوثراني ،أ.هيثم حسين ،أ.ماري القصيفي،
أ.هالل شومان ،أ.جنى الحسن ،أ.نرمين الخنسا.
النقاد :د .رفيف صيداوي ،د .عماد حمزة ،د.
اسكندر حبش ،أ .سلمان زين الدين .تقديم :الروائية
نرمين الخنسا
أضواء وآراء على كتاب الحنف اللغوي د .عبد الفتاح الزين
وعلله التصويتية
ندوة حول كتاب " فيصل ملكا" لألستاذ أ.امين قمورية  -أ.نصري الصايغ،أ.جورج غانم،
تقديم:أ .انطوان سعد ،كلمة للكاتب نجم الهاشم
نجم هاشم
أ.بسمة
المداح،
أ.رنا
السعودية:
من
ندوة حول الكتابة والترجمة
السيوفي،أ.سلمان الشديد،د.جمال رفة
التواقيع

5:00-8:00

عاشقة في هيكل األرز

الشاعرة أنجل إبنة األرز

مؤسسة الرحاب الحديثة

5:00-8:00

رواية البناشون

د .سوسن جميل حسن

دار اآلداب

6:00-7:00

فيصل ملكا

نجم الهاشم

دار سائر المشرف

6:00-8:00

ال طريق الى الجنة

حسن داوود

دار الساقي

6:00-9:00

الحرب النفسية (قراءات في استراتيجيات حزب هللا )

د .يوسف نصرهللا

دار الفارابي

6:00-9:00

حكايات األغاني

فارس يواكيم

رياض الريس للكتب والنشر

قلوب من ذهب

الكاتبة برت دكاش

دار الجيل\ دار المختار

7:00-9:00

كيف أقول ال لألخرين ونعم لذاتي

د.هيام كوزما

دار هاشيت انطوان

7:30

تاريخ سوريا

كمال ديب

دار النهار للنشر

شال الياسمين

الكاتبة جهينة العوام

النادي الثقافي العربي

7:00
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5:00-7:00

سورية المغلوب على أمرها

فؤاد مطر

الدار العربية للعلوم ناشرون

Page

5:00-7:00

البدوقراطية :قراءة سوسيولوجية في الديموقراطيات العربية

الدكتور غسان الخالد

منتدى المعارف

األول،2502
50كانون 
األربعاء، 
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