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بمناسبة اختتام معرض بروت العربي والدولي ال ،57وجه رئيس النادي الثقافي العربي األستاذ فادي تميم كلمة شكر لكل
الذيين ساهموا في انجاح معرض هذا العام ،وفما يلي نص الرسالة:

معرضأعرضمنمعرض


إن نحتفل بافتتاح "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" ،بكل ما فيه من جهود وآمال ،وطروحات وأعمال ،ترفد الحياة
ما ْ
الثقافية في لبنان ،وحياة الكتاب العربي بشكل خاص .حتى يصل بنا الزمن بسرعته نحو موعد انتهائه ،بغصة شوق ال

وبهمة فكر ال يهمد ،مع كل أعضاء "النادي الثقافي العربي" القدماء منهم والجدد ،والهيئة اإلدارية والعامة ،الذين
ينطفىءّ ،
مسمى ،وحدثاً حضاريا
حرصوا منذ سبعة وخمسين عاما ،وما زالوا يحرصون على جعل عميد المعارض العربية  ،إسماً على ّ

فعاال ،ال يلتفت إلى اإلستعراض المهرجاني للكلمة بما تحمله من بريق المعنى ،وانما يسعى إلى توظيف المشهد الحضاري
ّ
والثقافي الراهن لمجتمعاتنا العرب ية ،في خضم التغيرات المهولة التي يواجهها المثقف العربي ،والمواطن العربي ،على اكثر
من صعيد أمني وسياسي وايديولوجي واجتماعي واقتصادي شائك.
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اليوم ،وبعد ان أقفلت قاعات المعرض في البيال أبوابها ،وأطفأ "النادي الثقافي العربي" شمعة احتفاله بالدورة السابعة

أعضاء ،إال أن يجددوا العهد ببذل أنجع الجهود في مقاربة دور الكتاب
والخمسين من عمر المعرض ،ال يسع إدارته رئاسةً و
ً
واشكاليات دعمه ونشره وترويجه بصورة اكثر فاعلية واتساعا.وال يسعهم إال أن يجددوا العمل على مقاربة دور العاصمة

بيروت بجوهره الحضاري المتأصل  ،وذلك على الرغم من سلسلة التحديات األمنية والسياسية التي يمر بها لبنان ،في ظل ما

يشهده جزء من الوطن العربي ،من أحداث خطيرة.
نعم نحن نجدد العهد في إيالء واقع المثقف العربي والثقافة العربية ،األهمية القصوى ،من خالل سهرنا الدائم على خوض
لغة الفكر ،وعلى مواكبة العناصر والنتاجات األدبية والفكرية حول العالم ،حتى التنشأ بيننا وبين الخارج مسافة كبيرة،ال يمكن

اللحاق بها إال بصعوبة.نجدد عهدنا بأننا على هذا الدرب نمضي ،ونثابر ونعد .نعدكم بموعد لقاء يتجدد ببرنامجه ،ويجدد

أعماله وأهدافه في الوقت عينه .دون أي تراجع قيد أنملة ،في وجه الصعوبات التي تعودنا عليها منذ عقود طويلة ،فلم

نتقاعس ولم نيأس .ألننا مدركون تمام اإلدراك ،بضرورة السير قدما نحو تكثيف أضواء المعرفة والعلم ،بمواجهة طيور الظالم

والجهل.

ها نحن نودع واياكم ثمرة معرضنا السابع والخمسين ،شاكرين سائر الهيئات والجهات والدول واألفرد الذين أسهموا معنا في
إنجاح معرضنا لهذا العام ،على الرغم من العاصفة الثلجية التي شلّت البالد لعدة أيام .ونخص بالشكر نقابة اتحاد الناشرين

اللبنانيين ،شريكتنا في المعرض.كما نخص بالشكرُ ،دور النشر اللبنانية والعربية ،والمؤسسات الرسمية العربية واألجنبية.
ونتقدم بوافر الشكر أيضا ،إلى وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية اللبنانية والعربية ،التي واكبت يوما بيوم برنامج

المعرض .والشكر كل الشكرللمثقف اللبناني والعربي ،ولرواد المعرض القادمين من شتى المناطق اللبنانية .وال ننسى مطلقا
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واإلبداعية والمعرفية للفرد.
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الفتوة و الشباب .هذا
الهيئات التربوية ،و إدارات المدارس الخاصة والرسمية التي تعي أهمية معرض الكتاب بالنسبة لجيل ّ
نعول عليه في بناء مستقبل حضاري ،قائم على استيعاب دور الكتاب والمطالعة والثقافة في رفد البنية الذهنية
الجيل الذي ّ
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لقد حمل المعرض في هذا العام شعا ار متمي از :هو" معرض أعرض من معرض ".وستكون أحالمنا العريضة ،آيلة إن شاء

بهمتنا وهممكم جميعا .كل معرض كتاب وأنتم بخير ،كل عام ولبنان والدول العربية بألف خير وسالم.
اهلل ،إلى التحقق ّ
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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 57في يومه األخير:

ندوةحولثالثةكتب"نوالالسعداويلعايدةالجوهري
في اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت ندوة حول ثالثة كتب "نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول االنوثة والذكورة
والدين"" ،انه الدم"" ،نوال والثورات العربية" شارك فيها يسرى مقدم ،جومانة حداد ،عايدة الجوهري ونوال السعداوي في حضور
حشد من المهتمين والمثقفين.
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مقدم
استهلت مقدم الندوة باعادة ما قالته السعداوي في احدى مقابالتها الصحفية :ان قلت لك ان بئري االبداعية عميقة خصبة
وفي حالة فيضان دائم كلما اطلعت فيها الماء طغدت بالمزيد مع كل كتاب انجزه يخيل الي انه سيكون األخير لكن وسواس

الكتابة يعاودني ويلح علي فاشرع في الكتابة من جديد واالرجح اني لن اكف عن وساوسي االبداعي ابداً.
وأضافت :تمخض الهدر عن ثالثة كتب جديدة تعاصر اللحظة الراهنة وتؤرخ فيها بحثاُ وابداعاً ...السعداوي الكاتبة الغاضبة

المتمردة الثائرة على كل السلطات بمختلف مجاالتها وشتى مستوياتها لم تنل من عزيمتها كل محاوالت الترهيب والتهديد بدءا
من االلغاء والشطب والمصادرة وصوال الى هدر الدم بل كان كتلك المحاوالت ان تاتي بنقيض المبتغى (المراد) منها،

وتشحن السعداوي بطاقة مضاعفة على التحدي واالختالف .
واعتبرت أن نوال الكاتبة المنتمية الى قلب المعارضة منذ بداية وعيها االبداعي بوصفة وعياَ ثوريا عصياً على الرضوخ

واالذعان تظل على عهدها وميثاقها في التزام قضية المؤنت التي لن تنجح بمعزل عنها القضايا الوطنية العربية .ونوال

الشجاعة المقدامة الصامدة التي لم تضعف او تنحني او تساوم بل اشهرت سلطة الكتابة زوجة سلطة القوة...والحق ان وعي
السعداوي الحار بمأزق المؤنت جعلها تنحاز اليه انحياز الشبيه للشبيه على المستوى االنساني والجنوسي في آن ولم يكن
النحيازها يكون طفرة عابرة او مجرد انفعال ال يلبث ان خفت يخمد بل شكل لها منطلقا اساسيا للمباشرة بحفريات معرفية

للتاريخ القبلي.
حداد
اعتبرت حداد أن السعدواي كاتبة انسانية خطيرة نقطة على السطر خطيرة بامتياز وانسانية بامتياز ألنها كل انسان ال كل
امرأة فحسب قيل له انه ال يستطيع واستطاع كل انسان حذروه من التجرؤ والتخطي لكنه تج أر وتخطى كل انسان امن بنفسه
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كرامته وحقوقه البديهية ،وتحرر من نظرة اآلخر وأحكامه.
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وقد ارته واحالمه على الرغم من محاوالت احباطه وثنيه عن الذهاب قدماً في تلك االحالم .كل انسان ثار على ما يدوس
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وأضافت :تلك الهوة التي حاولت وال تزال تحاول اجتيازها نوال السعداوي من اجلنا ومعنا هي هوة قيودنا ومخاوفنا وشكوكنا
جميعاً نساء ورجاالً على السواء هي هوة الحدود االجتماعية والدينية والقبلية المفروضة علينا والمحرمات المصلتة على

اعناقنا وسلطات القمع التي تمارس يومياً على عقولنا واجسادنا وافكارنا ورغباتنا ان مباشرة او بخبث .نوال السعداوي امرأة

وكاتبة ليست كالباقيات ،تعتز بفرديتها وال تريد ان تكون كأي شخص آخر":ال تريد خصوصاً ان تكون ملك احد سوى نفسها
اي ال تريد ان تكون مسجونة في حظيرة وان تكون جزء من قطيع ،امراة حرة متمردة وقحة متحدية مستقلة و"قدرية " وشجاعة

وهي صفات كانت استثنائية في بداياتها اما ان تظل استثنائية الى اليوم ،فهذا ما هو غير طبيعي في أقل تقدير.

وأشارت الى أنه وفي اختصار :نوال السعداوي كتاباتها ،همومها وقضاياها لم تتقدم في العمر بالكاد اكتسبت تجعيدة او
اثنتين وكسا الشيب خصالت شعرها .ال يجدي النكران نفعاَ لنقلها عالياً وواضحاً :ان تكون المرأة امراة اليوم في بلد عربي ال

يزال يعني مسلسالً متقطعاً من االجحافات والتعتيمات واالستخفافات ،ومن عمليات التهميش واالقصاء الممنهجة او " البريئة

" التي قد تكون سببها الرجل أو المرأة نفسها أو االثنان معاً....االفدح في كل ما سبق ان الرجل ليس وحده المتواطئ ضد
المرأة (أي ضد نفسه حكما) بل هي غالباً المرأة عدوة نفسها االشرس .فمتى تكف هذه المرأة في شرقنا عن استضعاف نفسها
وتظهر اظفارها و"أنيابهاً وتستولي على ما هو لها.

وختمت بالقول :حسبي ان نوال السعداوي نفسها قد تعبت من أي يكون خطابها ال يزال راهنا وضرورياً بعد خمسين سنة من
النضال وانها تتطلع الى اليوم الذي تستطيع ان تقول فيه" :هذا كالم ما عاد له لزوم"...في داخل نوال السعداوي وفي داخلي

ايضاً كما في داخل نساء كثيرات شيء جبار وخطير اسمه الغضب غضب ينمو مثلما تنمو الجبال غضب مبرر وملح كي
ال يبتلعنا وحش االمحاء والتغييب والذوبان غضب مبرر وملح طالما ثمة فتيات حتى اليوم على غرار احدى طالباتي في
الجامعة يزعمن لدى تعليقهن رواية "زينة" للسعداوي التي لي شرف تدريسها ان من "الطبيعي والمنطقي ان تكون النساء
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والجهد المتبادل.

6

ملحقات بالرجال" ...ال مكن أن يط أر تغيير ايجابي في ثقافاتنا ومجتمعاتنا ما لم يقتنع الرجل والمرأة باهمية الشراكة والتوطؤ
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الجوهري
تمردك ووجدانك ورّبما خيالك
ئيّ ،
يدربك على بناء ّ
يشدك الى الذي ّ
ثمة حب ٌل ّ
وقالت في مستهل مداخلتها أن ّ
سري ،غير مر ّ
التمرد الذي يزرعه فينا
السري هو فرح ّ
لحريات .ع ّل هذا الحبل ّ
على أسس معرفية ،فمن حرية العقل والوجدان تتناسل سائر ا ّ

المتمردون في التاريخ البشري...في ستينيات القرن الماضي جاءت نوال السعداوي بلغة جديدة ،وكالم جديد ،وموضوعات
جديدة شائكة تدمي أصابع من يكتب فيها ،خاضت في دالالت عادة الختان وفظائعها ،في أصل البغاء وفصله في مفهوم

مظلومياته األطفال اللّقطاء ،في تداعيات مؤسسة الحجاب....
شكالياته ،في
ّ
العذرية وا ّ

متعددة األبعاد  .الى
حوال نوال السعداوي الى
مرجعية ّ
ّ
وأشارت الى أن هذا التّنوع في الوحدة وهذه الغ ازرة الفكرية واالنتاجيةّ ،
الطب وفي علم النفس
متنوعة .استثمرت في العلوم
ّ
مؤسسة ثقافية ،وفي حفرّياتها المعرفّية اعتمدت مصادر ومناهج ّ
الدراسات العلمية
وعرجت في مسارها على الفلسفة ولتجسيد مشروعها الفكري اإلبداعي ،زاوجت بين ّ
واالجتماع واإلنتربولوجية ّ
الرواية والمسرحية ،والمذكرات ،وأدب الرحالت ،والمقالة ،حتّى ناهزت كتبها
واألنواع األدبية المختلفة ،كتبت
ّ
القصة القصيرة ،و ّ

الخمسين.

وأضافت :بهذه الخيارات خرجت نوال السعداوي عن منهج التّوفيق بين األفكار الموروثة واألفكار المعاصرة ....اضطلعت
السببية ،أي
بما تجوز تسميته بالقطيعة المعرفية مع الموروث ،وانحازت بكتاباتها لمبادئ المالحظة والمشاهدة والتجريب و ّ

توجست من النهج الذي يبالغ في التأكيد على مركزية
للواقع وقاربت هذا الواقع على ضوء القيم التنويرية واالنسانوية ...لكنها ّ
وغيه لصالح الجماعة .لذا ،ناصرت الفقراء والمهمشين
السياسي الذي يخفّف من غطرسة الفرد ّ
االنسان الفرد ،فاختارت النهج ّ
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السعداوي
فتحولت الى "ثورة دائمة" سبقت"  52يناير" بعقود بل بنصف قرن.وفي جميع األحوال لم تعالج نوال ّ
والمضطهدينّ ،
الديموقراطية،
قضايا المرأة العربية كقضايا منفصلة عن قضايا الرجل ،أو المجتمع بأكمله ،فقضاياها تقع في صميم سؤال ّ
وسؤال التّنمية ،وسؤال العدالة االجتماعية ،وسؤال التّناقضات.
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وضد الفساد
السياسي ،واعتقال االفكار والطموحات والمشاعر،
ّ
وأكملت بالقول :نعم ،انتفضت نوال السعداوي ّ
ضد االستبداد ّ
وه ّددت بالقتل ،وضعها االخوان المسلمون على
على أنواعه،
ّ
تمردها أثماناَ باهظة ،سجنت ُ
وضد قهر الفقراء  ....وكلّفها ّ

حد سواء.
الدينية والثّقافية ،على ّ
السياسية و ّ
السوداء ،وقوطعت وحوصرت ثقافياً ،وتواطأت على عقابها األجهزة ّ
لوائحهم ّ

الدين واإلبداع" واعتبرت
وتناولت الجوهري كتابها المشترك" ،نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول ال ّذكورة واألنوثة و ّ
النقاش واألخذ والرد والحيرة....
أن الغاية االولى كانت من حواراتنا هي التفكير معاَ ًً والتساؤل معاً ،في قضايا ال تزال قيد ّ

نوعية المقاربات واالفتراضات بعض
غير ّأننا وان اتفقنا على توصيف المشاكل واإلشكاليات ،معظم الوقت اختلفنا على
ّ
محددة البنية ،غير مشتّتة ومبعثرة ولكن طليقة ،صريحة وتلقائية فأدرجناها تحت
الوقت....وشئنا أن تكون حواراتنا منظّمةّ ،
النسوية وأعني
عناوين ش ّكلت مفاصل أساسية في مشروع نوال السعداوي ،وهي عناوين تنهض عليها عادةَ معظم المشاريع
ّ
بالدين واالبداع.
مفاهيم ال ّذكورة واالنوثة وما تمليه من أدوار جنسيانية مخصوصة وعالقة هذه المفاهيم واالدوار ّ
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ندوةحولكتاب"جراحوطن"ألسماءكنعان
وفي اطار فعاليات المعرض ال 25لهذا العام ،نظمت دار نلسون ندوة حول كتاب الشعر" جراح وطن" ألسماء مكارم كنعان

شارك فيها السفير عصام جابر ،رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،نقيب الصحافة محمد البعلبكي وايليا
ايليا ممثال رئيس جامعة البلمند الدكتور ايلي سالم في حضور عدد من المهتمين والمثقفين.
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كنعان

بحر ِ
واستهلت الندوة مايا كنعان الندوة ،بالقول :هي التي َغرفت من ِ
العلم ثقافتِها .وأعطت األجيال حتى المستوى األعلى،
ِ
صرحها العلمي لتهزم الطائفية والمذهبية والعنصرية.
فجندت األجيال في
َكُب َرت مع هم الوطن ،واستنكرت موِق َعهُ الطائفيّ ،
أسست وترأست أول مؤسسة على مستوى مساحة الوطن .إذ أخذت على عاتقها منذ بداية الصراع اللبناني الداخلي إلى ما
بعد اجتياح العدو االسرائيلي .حماية كل الشعب اللبناني من ويالت الحرب والتهجير على امتداد الساحة اللبنانية ،عبرت
ِ
ضم الحرب اللبنانية .وكان شعارها وما زال قولها:
بنفحاتها الشعرية عما اختلج في داخلها من أحاسيس وآالم عاصرتها في خ ّ
"أنا ال أؤمن بالعيش المشترك ألن العيش المشترك هو للشعوب المتخاصمة ال للشعب الواحد ،بل أؤمن بانصهار الشعب
ٍ
ٍ
وطنية واحدة ".
بوتقة
واألرض والمؤسسات في

البعلبكي
وبدأ البلعلبككلمته بالقول :خاضت اسما مكارم كنعان غمار الشعر باكرا ،وامتشقت اليراع تسطر به القصيدة تلو القصيدة....
ان السيدة أسما مكارم كنعان شاعرة ذات احساس مرهف .فمن فقدتهم هم دائما في البال ،وعندما تتذكرهم تتذكر الخدمات

التي اسدوها اليهم،وتتذكر اطالالتهم البهية .اسمعها تقول في أمها التي نفحت فيها روح الحياة وعلمتها معناها ،وقدرحلت
تاركة ذكرى عطرة ال تمحوها األيام.

وأضاف :ورافقت الشاعرة أحداث لبنان ،وتحدثت عن الفواجع التي حلت به والكوارث التي خلفتها .وكان للمرأة دور ف تخفف
األلم عن الشعب الذي كان يبلى بويالت تلو ويالت .فعند العدوان االسرائيلي على لبنان عام  ،2895فشلت سياسات العالم

في منع هذا العدوان ،فكان للمرأة اللبنانة دو ار في التصدي له.....وفي هذا الزمن الغارق في التكنولوجيا يبقى للشعر نكهته.
ويبقى له رواده وشعر اسماء مكارم كنعان صورة لواقع عاشته ونعيشه يوميا .على أن األمل بغد مشرق يدغدغ أحالمها
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وأحالم كل لبناني .شاعرتنا المجلية ،سلمت يداك ،واألمل بأن تمدي على الدوام قراءك بشعر ينضج بالحب.
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السيدحسين
وتساءل السيد حسين في كلمته :جراح وطن أو مأساة وطن ومأساة أجيال كما تشير السيدة اسما مكارم كنعان في ديوانها،
وتسأل أين الوطن اضعناه  ،أين الشعب الذي شردناه؟ أين حرمة االوطان ،وكرامة الشعوب التي وأدناها؟ ونشاركها هذه

االسئلة في الوقت الذي تدلهم الخطوب ويخيم ظالم القتل على المشرق العربي وعبثا نبحث عن حلول طالما يسود التكفير

والتخوين.

وأضاف :تبقى الشاعرة رافضة للعدوان االسرائيلي في نبضها الوطن والعربي بعيداً من الخنادق الطائفية ،فالمرأة عند اسما
مكارم مدافعه عن المبدأ كما الرجل وعقلها اجح ما يمكنها من تحمل المسؤولية ،وما تزال الشاعرة باكية على جراح الوطن
تسال عن خالصة وسالمة وتنادي بالرأي الحر والخروج عن الصمت ،وتبقى حالمة بلبنان ،جنة اهلل على األرض وطن

الجمال واالنسان ...هكذا تدافع ابنة راس المتن اسما مكارم عن الوطن فتدعو لجمع شمل ابنائه انها صوت المواطنة الحقة
بش عورها الوطني ومطالبتها الدائمة بالعدالة واحقاق الحق ونحن في حاجة الى هذا الصوت وغيره من االصوات المماثلة
حتى يبقى هناك معنى للشعب اللبناني هذا الشعب االبي الذي دفع افدح االثمان ليبقى لبنان الوطن فهل نتابع الخطى مع

شاعرتنا نت اجل بناء لبنان الدولة؟ دولة العدالة والحرية دولة االنسان دولة المواطن اللبناني حيث المساواة والديموقراطية
وحقوق االنسان .ليتنا نتعلم وليتنا نقدر نضال المرأة اللبنانية من مثيالت الشاعرة اسما مكارم كنعان .
ايليا
وبدوره قال :كيف لك أن تختصر بالكالم عن من وهبت العمر للوطن للناس للسالم عن من تمردت على الحرب ودافعت
عن الشعب المهجر ،عن من رفضت الواقع البشع ومدت يد العون لكل مقهور ،عن من انتفضت على العادات والتقاليد

البائدة ،عن من علمت دروسا في التاريخ العربي المجيد ....فالحديث يطول عن من أحبت وناضلت وضحت وأخلصت وما
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زالت تنتج وتثقف حتى أصبحت مثاال لبيئتها ومجتمعها ووطنها ...نحن اليوم نحييها ونقول لها عشت يا سيدة أسماء...
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الحبيب لبنان.
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جابر
تناول جابر في كلمته ما أشارت اليه االديبة السيدة اسماء مكارم كنعان في مستهل ديوانها "جراح وطن" وهو أن تجربتها في

الحياة التي دفعت الى والدة قصائد ديوانها وكلماته ،هذه التجربة التي عاشتها لعبت دو اًر اساسياً في بلورة شخصيتها وصل

افكارها وتعزيز عطائها وانعكست في قصائدها كلمات هادفة معبرة ....وأضاف :تعرفت على السيدة اسماء عن قرب خالل

عملي الى جانب دولة الرئيس الحص كمدير للمراسم ( )2881-2899وعرفت فيها وطنيتها الراسخة وحبها الكبير للبنان
واندفاعها في تحقيق اهدافها الخيرة ،اخالصها وصدقها وجديتها في العمل ومثابرة على انجازه.

واعتبر جابر أن هذ التجربة الغنية التي عبرت عنها السيدة اسماء في ديوانها "جراح وطن " بقصائد جميلة تتميز بعمق الفكرة
وجمال الديباجة وحسن الصياغة وسالسة التعبير ,وتتناول قصائد الديوان القضايا الوطنية واالجتماعية واالنسانية فخر على

نكبة فلسطين وتشيد بدور الجيش اللبناني وترثي سلطان باشا االطرش وتكرم عجاج المهتار ،ونظير العظمة وتستعرض
مآسي الوطن وتتغنى بعطاء االم وبأهمية الضمير الحي ،وتتطرق الى دور المرأة والعائلة وتشيد بالصداقة وتدعو الى
انجازتك كبيرة في رحلة عمرك وشعرك كروحك رقيق ومرهف.
التمسك بالكرامة .سيرتك حافلة بأكاليل الغار ،و ا
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ندوةحولكتابنعيمتلحوق"شهوةالقيامة"
وفي اطار فعاليات المعرض ال 25لهذا العام ،نظمت دار نلسون بالتعاون مع دار الفرات ندوة وأمسية شعرية حول كتاب

نعيم تلحوق "شهوة القيامة" شارك فيها الكاتبة مهى خير بك ناصر ،االعالمي سركيس ابو زيد ،الدكتور محمود شريح،
وأدارها الناشر سليمان بختي في حضور عدد من المهتمين والمثقفين.
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بختي
اعتبر الناشر بختي أن قصيدة نعيم تلحوق سؤال يطلق في وجه الدنيا  ،صبوة الجمال المستحيل ،صرخة عبور الى نهضة

مرتجاة ،شوق الى حلول وذوبان يالمس أعتاب الصوفية .ونعيم تلحوق يتأرجح بين الحكمة والمعرفة ،بين النهضة والنكوص،
بين اللغة والحياة  .في شعر نعيم تلحوق زواج الحق والحكم على ما يقول جان بوالن .في صوته تلمس تلك المسافة الصعبة

بين الكلمة والفكرة.

واضاف :وبعد الشعر كالم بلغ ذروته من االحراق واالحتراق ،هو كالم لو رقد فيه مخمور لصحا ،ولو قرأه مكلوم لشفا ولو

قرأه العاشق لخطّ سط اًر في الهوى ولو ظهر الحسن واغرق العينين فما أصعب الغفا .ويا صديقي نعيم نصيب الشعر في

الحياة ان يفسر المستحيل والغامض والال بد منه .ونصيبك فيما تكتب ان تمتلئ من نفسك ومن العالم ومن اآلفاق ومن التيه

وان تقبض على جمر المعنى ثم تفلته وهكذا حتى ينتهي الوجود أو هكذا حتى تصير على الظن واالحتمال خيطاً من خيوط

المساء في ذروة الفجر.
خيربكناصر

يتم الكشف عن جدلية
عب ُر
ُ
استهلت خير بك ناصر كلمتها بالقول :بهذه المعطى تُ َ
عتبات البوح في شعرنعيم تلحوق ،وبه ّ
الحسي والمجرد ،بين الظاهر والباطن  ،بين الرياضة والمجاهدة،
متحول ،بين
العالقة بين الناطق والمنطوق ،بين الثابت وال ّ
ّ

بين جدليات تتحاور في ديوانه الجديد "شهوة القيامة" .بهذا المعطى ُيق أر بوح الشعر ،وبه تنفتح حجب المعاني وتتك ّشف
الديني
تجسد نتاج كيمائية التفاعل
ويعرف عالم الحلم الذي يصوغه الشاعر من رؤى
الدالالت ،وبه تُدرك المعقوالتُ ،
ّ
ّ
الغني بالمعاني والدالالت والرموز
ي
ي في مختبر
و
إبداعي يمايز نتاج نعيم تلحوق الشعر ّ
في والحضار ّ
ّ
ّ
الثقافي والمعر ّ
ّ
واإلشارات.
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فنية عالية ساعدت الشاعر على توظيف مخزونه
واعتبرت أن ديوان " شهوة القيامة يتمايز " بتكثيف داللي ممهور بطاقات ّ
الثقافي في التعبير عن مشاهداته ،فنطق شعره بأسماء تنتسب إلى التاريخ وبأمكنة وبمدن لها رمزيتها الفكرّية ،فكان منها
ّ
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ودينية وحضارّية  ،وتكشف عن قدرتها على
يخية
ّ
كلمة هاجر والحجاج والمعراج  ،وغيرها من الكلمات التي تحمل دالالت تار ّ
اللغوي ،من دون أن يتخلّى عن دقة السبك وحسن التعبير وجمال األداء ،وقوانين التشكيل
الداللي واالقتصاد
التكثيف
ّ
ّ
النحوي.
ّ

الزماني
الكلي في بعديه
اإلبداعية ،وال االنتماء إلى
وأضاف :عندما يكتب الشعر مبدعيه يعريهم ،ولذلك لم تستر الطاقات
ّ
ّ
ّ
ي ،سواء ما تستّر في الموسيقى
و
المكاني غربة نعيم تلحوقّ ،
ألن سلطة الشعر بثّت حزنه وغربته في كلّّية المنطوق الشعر ّ
ّ
الداخلية أم ما ظهر في األلفاظ والعبارات ،فعكست اإليقاعات الحزينة الغربة واالغتراب واأللم ،حتى صار الغريب جزًءا من
ّ

حميمية بين الشاعر وأناه التي فرضت وجودها بالضمائر المتصلة والمنفصلة
الشاعر ،أنتج الشعور بالغربة واالغتراب عالقة
ّ
وبضمائر الرفع والنصب والجر ،فلم تخ ُل قصيدة من ضمير يتقمص أنا الشاعر التي تحاول االتحاد بالهو.

برزخي ُيدرك
وختمت قائلة :تجاوز نعيم تلحوق في ديوانه " شهوة القيامة" عالم المحسوسات ،وتلبسته رغبة المكوث في عالم
ّ
اللغوي.
الداللي واالقتصاد
اس وبالعقل ،فكشفت المعاني عن تعانق المادي والمعنوي ،في لغة شعرّية قوامها التكثيف
ّ
بالحو ّ
ّ

اسا في غربتها؟ والى متى ينطق
فهل الحياة
ّ
البرزخية اغتراب في المكان الصعب؟ وهل سلطة الوعي باألنا تزيد الذات انغر ً
برزخي فيزيائي كيميائي يرفض المكوث ...ويبقى في حركة دائمة نحو
الشعر مبدعيها؟ مبارك ألمك ياصديقي ...مبارك فعل
ّ

الكلي...
تتحد بالروح
ذات عليا تريد أن ّ
ّ
أبوزيد

أتم نعيم تلحوق ظهوراته العشرة ،ربما في محاكاة رمزية لتجليات إلهية عشرة ،كما تقول
استهل ابو زيد كالمه بالقول :لقد ّ
إحدى الفلسفات التوحيدية اإللهية .لكن في سياق التطور ُّ
كل تمام آني ،يبقى نقصاناً في مدى الكل ،ما دام نتاج فرد .وما
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بين العام  2891ميالد ديوانه األول "قيامة العدم" إلى العام  5122ميالد ديوانه العاشر "شهوة القيامة" سبعٌ وعشرون سنة
كرس فيها نعيم تلحوق عطاءه شاعر القلق والبحث واإلمحاء واالنوجاد والتحول والتكون والثورة والنقد والتمرد والحب.
ّ
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وزع في الشكل على إهداء إلى ملهمته التي ال
وتطرق الى كل ديوان وصوال الى ديوانه شهوة القيامة ،حيث اعتبر أن نعيم ّ
تنفك عن وظيفة الخلق واالنوجاد ،وكلمة تبدأ بها كل األشياء واللوحات ...في كلمة التعريف يصيغ نعيم نسقه الشعري بمسار
صرة ال
خلق من "هو وهي" إلى "هي وهو" .والـ"هو" والـ"هي" صورتان لذات تصارع ذاتها وتخلق من َ
الج ْدل الثنائي حبل ّ
عنون األولى سقوط الشهوة قبل التداعيات،
ينقطع خلقاً ليقوم
ُ
العدم في الوجود تجدداً .أما جسد الكتاب فيتوزع لوحات ثالث َ
قص على عرش الكالم.
والثانية احتمال الخروج من األمكنة والثالثة ر ٌ

وقال أن :نعيم تلحوق هو نتاج جدلية الشعر والفلسفة .وبداياته الشعرية كانت مع الفلسفة .مطلع شبابه ق أر كتب الفلسفة
فهجر الطفولة باك اًر ليبدأ باالسئلة الكبيرة فلقح وعيه بالقضايا الكبرى .جمع بين الفلسفة والشعر وبين اللون واالسطورة
والتاريخ ،فكانت قصيدته مشبعة بالفكر واستحضار الحضارة العربية وتطلعات النهضة القومية مع انحياز جدي الى لغة غنية
بالرموز والمفردات وهي اصدق تعبي اًر وأبهى جماالً ولها طعم خاص وهوية خاصة ،اضافة الى تطعيمها بمزيج فلسفي
وصوفي وبالغة شعرية من ناحية تركيب الصور وخلق فضاء متخيل ال يشبه االمكنة المستعادة .للشاعر تلحوق لغته
المتميزة والفريدة واسلوبه الخاص ...ينظر في شعره الى جوهر الحياة وحقيقة الكون من خالل العمق والبعد الصوفي  -الذي
يتميز به  -كما يعمل على تطويع النص والمفردات والشعر وربطها بالعقل.

شريح
واشار شريح الى أن في قصيدته "شهوة القيامة" عنوان ديوانه ،أي تسمية الكل بالجزء ،يتساءل نعيم تلحوق عن جدوى
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رقيقة.
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حداها العقيدة والغرام ،وما بينهما شقاء
طوفانه حول أسمائه ،فيصغي إلى طير غربته ...في هذه الغنائية الحالمة ثورة هادئة ّ
مبارك .تجنح قصيدة نعيم تلحوق الى طرح السؤال وسؤاله رغبة ورغبته مدى ،وقصيدة نعيم تلحوق رسم الذاكرة في غنائية
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ليسترد رحيقه ،فضجره في مواجهة الوردة ،أي العودة
لسيترد حقّه
اضاف :والرغبة عنده الوافدة من عالم الشهوة محاولة منه
ّ
ّ
بجدلية ال تخلو من
الخاص به في صوغه ومضاته الشعرية وهي مكثّفة تحفل
فنه
إلى الفكرة ليسكن اللحظة .لنعيم تلحوق ّ
ّ
ّ
موسيقى داخلية خافتة :لي امرأة ترتاب لمكان ،أق ّل من جسدى ،وجهها منارة صبح ،قلبها امتداد الزمان ،ونبضها خبر
ويجره محطّات شعرية تعبق بزنبق وأرجوان ،وها ديوانه "شهوة القيامة" لوحة
األمكنة ...وختم بالقول :وفي ك ّل ما يخطّه نعيم
ّ
عطاء ،فبورك قلم نعيم الصديق والرفيق الذي أغفر له كل خطاياه سوى توريثني صفحة الثقافة في البناء؛ أما اآلن فعفا اهلل
عما مضى.

وختمت األمسة بقراءات شعرية من كتابه الجديد "شهوة القيامة" رافقه فيها على العود الفنان تميم هالل وعلى الكالرنيت الفنان

طارق بشاشة
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شهاداتتقديرللمشاركينفيالمعرضالتشكيلي
وبمناسبة اختتام معرض بيروت العربي والدولي للعام  ،5122وزع رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم ورئيسة لجنة الفن
التشكيلي في النادي أسيمة دمشقية شهادات تقدير للفنانين المشاركين في المعرض ومن ثم جرى تكريم السيدة رانيا طبارة

رئيسة اللجنة السابقة تقدي ار لجهودها وعطاءتها في السنوات السابقة.
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محاضرة-داراألمة
وكما في كل عام ،نظمت دار األمة محاضرة ألقاها األستاذ رئس المكتب االعالمي  -حزب التحرير ،والة لبنان أحمد

القصص بعنوان "دولة الخالفة دولة دستورية" ،اعتبر فيها أن ساسة الغرب ومنظروه ُيكثرون من الكالم على دولة القانون
حصر الدولة الديمقراطية الغربية التي
ًا
وحون أن الدولة الدستورية أو الدولة القانونية هي
وي ُ
والمؤسسات والدولة الدستوريةُ ،
يصرون على تسميتها بالدولة الحديثة ،لإليحاء بأن ما سوى هذه الدولة من الدول ذات األنظمة المغايرة لها هي دول متخلفة،

جار العصر ُّ
ألنها لم تُ ِ
وتقد َمه الحضاري والمدني .وعليه فالدولة الدستورية في خطابهم هي الدولة الديمقراطية الغربية التي
تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة.

وجه صنائع الغرب من العلمانيين التهمة إلى الحركات السياسية اإلسالمية بأنها ال تحمل أي مشروع
وأضاف :ولطالما ّ
سياسي ،وأن الدولة اإلسالمية التي ينادون بها هي دولة غير دستورية وال تستند إلى القانون ،وأنها سلطة الفرد المستبد الذي
يستند في سلطته إلى نظرية التفويض اإللهي التي تمنحه سلطة غير محدودة وغير مقيَّدة بقيد .كل هذه التهم مبنية على
يأت بنظام للحكم ،بل لم ِ
فرضية تزعم أن اإلسالم لم ِ
يأت بأي تشريع لتنظيم عالقات المجتمع تطبقه الدولة وترعى به شؤون
الناس ،اللهم فيما عدا تنظيم عالقة الرجل بالمرأة وما ينتج عنها من عالقات ،وهو ما يسمونه باألحوال الشخصية.

تقدم المشروع السياسي اإلسالمي إلى واجهة األحداث ،وال سيما في السنوات الثالث األخيرة التي شهدت ثورة
وأشار أنه ومع ّ
األمة في المنطقة العربية ،عاد العلمانيون يشهرون هذه المزاعم في وجه المشروع السياسي اإلسالمي ،تحت ستار اإلصرار

على دولة القانون والدولة الدستورية .فهل صحيح أن الدولة الديمقراطية العلمانية هي الدولة الدستورية دون غيرها من الدول؟
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يقيده دستور وال قانون؟ أم دولة الخالفة هي دولة دستورية
وهل صحيح أن الدولة اإلسالمية هي دولة الفرد المستبد الذي ال ّ
ودولة قانون يلتزمه الحاكم والمحكوم؟

األول،3192
91كانون 
الخميس، 



هذه المحاضرة تلقي الضوء على قيام دولة الخالفة على أساس العقيدة اإلسالمية التي انبثق منها نظام كامل وشامل ،يلتزمه
المجتمع بكامله ،بما فيه الدولة التي هي الكيان التنفيذي لإلسالم من حيث هو مبدأ ونظام حياة وطريقة عيش .وتلقي الضوء

على المعالم األساسية لدستور دولة الخالفة وأجهزة الحكم واإلدارة فيها ،بعد أن أضحى المشروع السياسي اإلسالمي األمل
الوحيد لألمة مع تصاعد ثقتها بقدرتها على التغيير وتطلعها إلى استئناف حياتها اإلسالمية من جديد.
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال57فييومهاألخير(الخميس)3192\93\91–

تجدونربطاالصور

د .طارق شندب
د .الهندس محمود
االحمدية
د .نبيل أبو نقول
ليليان نمري
د .عايدة الجوهري
أ.يسرى مقدم ،أ.نصري
الصايغ
اسكندر حبش
أسماء مكارم كنعان
اسعد ذبيان

"المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،اغتيال رفيق الحريري"

منشورات الحلبي الحقوقية

قبل ان يصبح الحلم األخضر رماداً

دار الرمك
دار الفكر اللبناني
جناح النادي الثقافي العربي
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر

حرمون من آدم الى المسيح حقائق لم تكشف بعد
لما الروح بتحكي
نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول االنوثة
والذكورة والدين" ،انه الدم"" ،نوال والثورات العربية"
ال شيء اكثر من الثلج
جراح وطن
اللهو أكبر

دار التكوين
دار نلسن
الدار العربية للعلوم
ناشرون
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