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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 57في يومه الحادي عشر:

اعالننتائجالمسابقةالشعريةلطالبالمداس
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي لهذا العام ،نظم حفال العالن نتائج المسابقة الشعرية التي نظمها النادي الثقافي

العربي واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو لطالب الصفوف الثانوية في المدارس المنتسبة الى شبكة اليونسكو شارك فيها
األمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو زهيدة درويش ،رئيس النادي الثقافي العربي األستاذ فادي تميم ،الشاعر محمد علي

شمس الدين وقدمتها رئيسة اللجنة الثقافية نرمين الخنسا في حضور حشد من الطالب والهيآت االدارية والتعليمية المشاركة.
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الخنسا
واستهلت الخنسا الحفل بالقول :أن تكتب شع اًر يعني أن تغرف من اللحظات ابهاها ومن المشاعر ارقاها ومن الوجد اصفاه

أن تكتب شع اًر يعني ان تساكن الحروف وتنسج الجمال من االحالم الهائمة في مدار الروح لتحلق معه الى ارقى

فضاءاته.

وكانت الخنسا قد أشارت قبل اعالن النتائج ،أنه كان من المقرر ان يكون هناك ثالث جوائز نقدية وثالث جوائز تقديرية إال
ان لجنة التحكيم قررت حجب الجائزة التقديرية الثالثة وذلك لعدم وجود نصوص تستحق الجائزة.

تميم
استهل رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم بالقول :هلموا معاً لنرحب بالشعراء الشباب في هذا اللقاء المتميز ليتسابقوا
عبره لفتح كوة من نور يهل علينا حياة متجددة وأمناً .اهالً بكم أيها الشباب براعم تتفتح لتعبق بالطيب ..اهالً بكم تزرعون
أديم األرض سنابل ال قنابل ..اهالً بكم تحولون مداد أقالمكم إلى رحيق مختوم – ختامه مسك .هذا المساء سيضيء الشعر
مساءات أعمارنا ،وها نحن مدعوون لنرشف من الكوثر على ظمأ .والكوثر – باألعزاء – نهر – كما يقال – في الجنة من

خمر حلو المذاق يعب منه العطاش دونما ثمالة او ترنح.

واعتبر أن النادي الثقافي العربي بالشراكة مع اللجنة الوطنية اللبنانية لألونسكو وبإشراف لجنة التحكيم إذ يفتحوا الباب واسعاً

أمام المواهب الشابة والواعدة ،تتنافس فيما بينها لترسم عالماً آتياً احال وأبهى ،إنما يأتي ذلك في سياق النهج الذي انتهجناه،
والسبيل الذي سلكناه لنشر ثقافة مستنيرة تطال أوسع الشرائح االجتماعية ،ثقافة الحياة ال الموت ،ثقافة تبني وال تهدم ،تشيد

وال تدمر ،تقفل دهاليز الجهل لتفتح ممرات للعلم والتقدم ،تشعل نو اًر في ليل التخلف لتشرق ورود أمل للحب والحرية .ثقافة
تؤمن بالتعدد ضمن الوحدة تؤمن بحرية الفكر والرأي والعقيدة ،وبحق االختالف دونما جنوح إلى التجريح أو اإلساءة إلى
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والحرية هاتان هما الكلمتان السحريتان اللتان تنهض عليهما الحياة البشرية منذ ان وجدت الى أن تنقرض.
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وأشار في ختام مداخلته ذاك هو النهج الذي ندين له بالوالء وتلك هي المبادئ التي بنورها نستضئ ،ال عنها نزيغ وال عليها
نطغى .هكذا نحن منذ أن سقط علينا أول حرف من نور الكالم ،ونمضي على هذا النهج حتى النهايات ،مطمئنين بأن شعبنا

الخالق سينجب مناضلين جدداً يقبضون على النار بأصابع غير مرتعشة -على قول لجبران -ويتابعون الدرب ،رافعين الراية

المجيدة :راية الحب والحرية التي ستبقى مرفوعة ولن تنكس ابداً .وختم بالقول :نلفت االنتباه بأنه ستجري مباراة في النص
المسرحي بإشراف النادي الثقافي العربي واللجنة الوطنية لألونيسكو قريباً.
درويشجبور
وأشارت الى أنه يتفق النقاد والمهتمون بدراسة األنواع األدبية على أن الشعر هو أرقى الفنون اإلبداعية التي تتوسل اللغة

وأكثرها صعوبةً وتطلباً .فالموهبة وان كانت شرطاً أساسياً لإلبداع الشعري إال أنها تبقى غير كافية إن لم ترفدها الثقافة وان
لم يسعفها امتالك ناصية اللغة الستبطان أسرارها واستخراج ما تكتنزه من جماالت ،معتبرة أن لغة الشعر مغايرة في جوهرها،

وظيفتها إحداث الدهشة واثارة اإلحساس بالجمال من خالل الصورة المضيئة واللمح الخاطف .ويعتبر الشعر أقدم األنواع

األدبية في ثقافتنا العربية وهو ال يزال يشكل مكوناً مهماً من مكوناتها على الرغم من التشكيك بدوره في زمن الثورة

التكنولوجية وعصر السرعة الذي يستهلك اإلنسان الالهث وراء الزمن الهارب.

وأضافت :ولعل خير برهان على ضرورة الشعر هو أنه ال يزال يجتذب عدداً من الشبان والفتيات في المدارس والمعاهد

والجامعات الذين يسكبون أحاسيسهم على الورق وينسجون أحالمهم ثوباً للقصيدة .وهذا ما تبين لنا من خالل المسابقة الذي
بلغ عدد المشاركين فيها  63شاباً وفتاةً من المرحلة الثانوية وقد ترك لهم حرية اختيار موضوعات قصائدهم التي تمحورت
حول األم والوطن والحب ،وأتى بعضها محافظاً على الوزن والقافية ،ملتزماً بقواعد القصيدة الكالسيكية ،فيما نهجت قصائد

أخرى منحى الشعر الحر واستعاضت باإليقاع عن الوزن والقافية.
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وختمت بالقول :يسرنا في اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو وفي النادي الثقافي العربي أن نقدم للقراء الشباب في نهاية هذا

االحتفال كتيباً يضم مجموعة القصائد التي وقع عليها االختيار في المرحلة األولى من التحكيم ،والتي صاغها زمالء لهم
سوف يتعرفون اليهم من خالل ما خطوه من مشاعر وأحاسيس وما ابتدعه خيالهم من صور ورؤى ،وكلنا أمل بأن تزهر

براعم اإلبداع وأن تتفتح كل الطاقات الكامنة التي يختزنها شباب لبنان فيساهموا في إثراء الفكر واألدب والثقافة في وطنهم.

ثم وزعت شهادات التقدير على الهيئات االدارية للمدارس التي شاركت في هذه المباراة ،عربون شكر لتعاونهم ولجهودهم
التي بذلوها في رحلة البحث عن االبداع الشعري لدى طالب ثانوية د .حسن صعب الرسمية المختلطة ،ثانوية زاهية قدورة
الرسمية للبنات ،ثانوية قصر الثقافة الحديثة-برج ابي حيدر ،مؤسسة اإلمام الهادي لإلعاقة السمعية والبصرية -بيروت
(مدرسة النور للمكفوفين) ،ثانوية الكوثر ،ثانوية المربي فضل المقدم الرسمية للبنات ،ثانوية روضة الفيحاء –ط اربلس ،ثانوية
رفيق الحريري-صيدا ،مؤسسات اإلمام الصدر-معهد اآلفاق للتنمية التدريب المهني ،ثانوية الشهيد بالل فحص ،ثانوية
الشهيد مصطفى شمران ،ثانوية الشهيد محمد سعد ،ثانوية مار انطونيوس-حمانا ،الكلية الشرقية-زحلة .كما وزعت للطالب
المشاركين في هذه المباراة شهادات تقدير وتشجيع للسير قدماً في مسيرتهم االبداعية وفي صقل موهبتهم الشعرية.
شمسالدين
من ثم ألقى الشاعر شمس الدين كلمة لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتورة زهيدة درويش جبور والشعراء محمد علي شمس

الدين ،المع الحر والدكتور نبيل أيوب وأشار فيها الى أن الصورة المتشائمة الخاصة بتدهور األصول اللغوية واهتزاز موقع

الشعر في المجتمع ما لبثت أن انجلت مع قراءته لقصائد المشاركين ،وقد تبين له أوال من حيث الشكل أن من أصل 63

متباريا هناك  63فتاة وعشرة فتيان اي ما نسبته  01\7لصالح االناث ،متوسط األعمار بن  01سنة لحد أقصى نزوال حتى
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وفي مالحظاته تطرق الى الضعف في اللغة والخلل الوزن وااليقاعي وعدم التمييز بين الوزن والسجع لناحية االيقاع والثانية،
يظهر أن الخلل تربوي اجتماعي في وقت واحد ،وفيما خص القصائد الفائزة تبين أن القصائد المختارة تتمتع بالمتانة واالبداع

سواء كانت كالسيكية أو نيوكالسيكية أو حداثية وتنم عن أن أصحابها ذوو موهبة وخبرة في كتابة القصيدة ال تقل عن بعض
المعروفين بالشعر....
ووصف نتاجات الفائزين الشعرية :الجائزة االولى علي حجازي (ثانوية الشهيد محمد سعد) – "شريد يريد وطنه" قصيدة
حداثية ،ذات قافية صلبة خصبة ،الجائزة الثانية بتول دهيني (ثانوية الشهيد محمد سعد) – "فلسفة الروح" فيها متانة ابداعية
وكالسيكية متمكنة وفكرة فلسفية تأملية وقوة في الكلمات .الجائزة الثالثة أماني بنوت (ثانوية الشهيد بالل فحص) – "طفلة

الليل" والقصيدة مناجاة رومانسية عزبة الليل حيث الوحدة والنجوى من خالل أسلوب مقطعي غنائي يعتمد الترجيع .الجائزة
الرابعة زينب سويد (ثانوية الكوثر) – "أختارك" نص جميل نثري بانسياب شعري وبناء ،كما ينطوي على مفارقات بالتركيب

اللغوي .الجائزة الخامسة حسين قزيحة (ثانوية الشهيد مصطفى شمران) – "الى روح روحي" قصيدة على الكامل ،متينة
السبك ،صحيحة الوزن غير متكلفة القوافي ،سالمة في اللغة ،وجودة في النظم وجمال في االبداع.

وفي الختام ،سلم كل م ن رئيس النادي الثقافي العربي االستاذ فادي تميم واألمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو

الدكتورة زهيدة درويش جبور درع حسن الرعاية للمواهب الشابة لممثلي الهيئة االدارية لثانوية الشهيد بالل فحص وثانوية

الشهيد محمد سعد ،كما وزع كتيب "براعم على طريق االبداع".
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قراءاتمنكتاببالكحوللألستاذةعالالشامي
وفي اطار نشاطات الدار العربية للعلوم ناشرون ،قدمت األستاذة عال الشام قراءات من كتابها "بال كحول" الذ ضم نصوصا

أدبية متنوعة رومنسية ،فلسفية ووجدانية ،قدم لها األستاذ أحمد كنعان ورافقها عزفا على البانو غسان حاطوم ف حضور
حشد من األصدقاء والمهتمين.
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ندوةتأثيرالثقافةفيالمجتمع
وفي اطار فعاليات المعرض لهذا العام ،نظمت دار الرمك ندوة بعنوان "تأثير الثقافة في المجتمع" أدارها عبد المجيد القاسم

وشارك فيها كال من شوقي دالل ورنين جمعة من محترف راشيا حول مشروع الثقافي وتراث راشيا وسلط الضوء على اهم
روافد المشروع لتنمية الثقافة في منطقة راشيا.
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وتطرق االعالمي الشاعر علي علوش الى الدور التفاعلي للمثقف في قضايا المجتمع واهمية رسالته ودوره في الحراك

الثقافي وتجاربه المطالب بها المثقف تجاه مجتمعه ،كما تحدثت الشاعرة رونيه زوين حول تجربة الكتابة التي عاشتها
والجوانب االيجابية والمعوقات التي رافقتها واثر الكتابة من منظور فكرتها.
وفي الختام ،تحدثت السيدة لوال ابي كريم عقيقي عن العالقة بين المثقف والجمعيات الخيرية والتفاعل المطلوب في دعم

األنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية من خالل تجربتها بالعمل المؤسساتي الخيري.
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ندوةحولاألعمالاالدبيةللشاعرجعفرمحسناالمين
وفي اطار الفعاليات الثقافية للمعرض هذا العام ،نظم اتحاد الكتاب اللبنانيين ندوة حول األعمال االدبية للشاعر جعفر محسن

االمين شارك الدكتور عبد المجيد زراقط ،الشاعر محمد علي شمس الدين ،الشاعر محمد زينو شومان ،وأدارها الكاتب حسن
موسى ،في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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موسى
استهل موسى الندوة بالقول :انه جعفر محسن االمين ،ونحن ضيوف ادبه وابداعاته الليلة ،شاعر واديب وكاتب وباحث
ومربي ومصلح اجتماعي ...ومع ذلك ورغم هذا التنوع الجم هو مقل في اعماله وانتاجه .لقد كتب في كل ما مر به أو

عايشه او رآه ،او حدث له ....لقد كانت كتابته وممارساته كفاحاً ضد الزمن اي ضد الموت .كان رحمه اهلل ،يحطم اوثان

واصنام التخلف والعفن ليبني الهله ومحيطه ،في كل مكان تواجد فيه في عكار والبقاع والجنوب ،النموذج االصلح واالجمل
واالعدل  .وتراه مولعاً بالفقراء والبسطاء العادين ،فهم مقصده وهدفه ومحط محبته وساحة نضاله.

وأضاف :ما ان بدأت قراءة سيرته التي خطها بقلمه ،وأكملها في قسمها األخير ابنه البار الوفي أكرم جعفر االمين  ،حتّى
جرحتني مأساته بوقائعها ولوعتني محنته في حرقة
غمرني سحر أسلوبه في سرد وقائع حياته .وحين توغلت في هذه السيرة ّ

حرى اجالالً لصبره واحتراماً لمعاناته وعذاباته ولهذا البؤس
مهولة .وفي لحظة من التعاطف والمشاركة رأيتني أذرف دمعة ّ
االنساني النبيل .وحين أفقت من حالة التماهي الموجع معه ،أدركت مستنتجاً أن أعظم قصائد هذا الشاعر وأرقى انتاجه ّإنما
كانت حياته .بلى ّأيها األصدقاء قد تكون حياة أديب هي أعظم أعماله وعطائه.

شومان
من جهته قال شومان :ان السيد جعفر قد خان شيطان الشعر بتغلب ميله االجتماعي على ميله النظري الى الشعر وبذلك

حرف بوصلته الى اتجاه مختلف فلو شاء السيد جعفر ان يستغل آبارة الجوفية األدبية والثقافية ،على غرار ما يستغل نظراؤه.
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واشار الى أنه ال يسعه اال التاكيد مرة أخرى ان سيرة السيد جعفر قد استهوتني بسحر بيانها االدبي مثلماً هزتني من
االعماق بصدق مشاعرها وبثقة صاحبها المطلقة بنفسه ،هذا هو السيد اذا نزع ورقة التوت من دون وجل أو خجل منتص اًر

على النفس االمارة بالسوء ومتحديا االعراف والتقاليد ومدونات الشرف الكاذبة .وعظمة التحدي أنه ضرب بمعايير النسب
عرض الحائط غير مبال بعواقب اعترافاته ألن مصدرها القلب والضمير اليقظ وااليمان بحرية االفضاء والبوح والتعبير ،لقد

مثل السيد جعفر في سيرته دور البطل والراوي معاً

وتوقف أخي ار مع السيد جعفر الشاعر دون ان يعني ذلك الفصل بين سيرته وشعره فالشعر كان اشبه بالبهار السياسي
واالجتماعي والثقافي في حياة السيد جعفر التي خاض في خاللها مع توأمه الشعري وقرينه الشاعر نور الدين بدر الدين

معارك شعرية عنيفة وفتاكة على الورق! ،لختم :مما ال ريب فه أن السيد األمين بصدقه وجرأته وصرامته وذكائه المفرط

وألمعيته وصفاء حدسه وحسه التهكمي الكاركاتوري الالذع ولسانه الجاحظ الخارق والحارق قد تكلم بلسان قومه وبيئته العاملة
وعكس هموم عصره وأخالقه وعيوبه مفاسده السياسية واالقطاعية التي لو عاد ثانية لواجهها هي ذاتها وكان الزمن ف ثابه

مشدود القدمين الى األرض.
شمسالدين
اشار شمس الدين في بداة كلمته الى أن السيد جعفر محسن األمين ( ،)0110-0111الحسيني النسب ،العاملي اإلنتساب،
قد خرج من صلب والديه في بلدته شق ار من جبل عامل .كما يخرج الليل من النهار .ولعل آية الليل هنا ،مكتنفة باأللم

واألسرار ،وفيها من الخوف والغموض أكثر مما في النهار من الوضوح والهداية .فضالً عن لون بشرة السيد جعفر الميالة
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كونت األب واألم معاً ،هي
للزنوجة والسواد .وقد ورثها عن والدته ذات األصل األفريقي .وعلى الرغم من أن الجينات التي ّ
وتخلقت من جديد ،وأخذت مجاريها وأشكالها
تغيرت ّ
نفسها التي ّ
كونت اإلبن ،إال أنني أراها تمشي في عروق اإلبن ،بعدما ّ
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واعتبر أنه قيض للسيد جعفر محسن األمين بعد موته ،من يجمع بقايا وكسور حياته وأشعاره وكتاباته ،ليصنع من ذلك كله
شخصاً صادقاً ومشخصاً يقول إنه كان أقرب ما يكون الى أمه في التكوين الخلقي وفي الحرمان واإلضطهاد وأكثر ما يكون

إلتباساً وابتعاداً من أبيه في التكوين النفسي والعلمي واألدبي والسلوكي ،مضفا:ففي باب العلم والتعليم ،فإن ما يؤثر عن السيد
محسن األمين ،أنه أوصى أن تدفن معه في مثواه األخير دواته ومجموعة أقالمه .وفي ذلك إشارة ومفتاح الشخصية المبنية

على العلم ،ونظرته للعلوم هي نظرة رجل الدين الشيعي الذي يرى أن شرف العلم من شرف العلوم.
زراقط

وبدوره اعتبر زراقط أن كتابة جعفر االمين ال تقتصر على الشعر وانها تشمل ايضا السرد وكتابة البحث ففي ما يتعلق
بالسرد نجد نوعين :اولهما السرد الذاتية وثانيهما القصة النادرة ،ففي السرية الذاتية التي يكتبها نجد أن اهم ما يميز هذا النوع

االدبي وهو االعتراف والجرأة في الكتابة والعمق في الرؤية الكاشفة للواقع واداء هذا االعتراف بلغة بسيطة وسهلة.
واشار الى أن هذه السيرة تقدم معرفة بالذات وبتكون الشخصية ورؤها وخبراتها ،كما تقدم معرفة باآلخر وعالقته بالذات
والالفت في هذه السيرة أنها تقدم معرفة يمكن أن نصنفها تحت عنوان معرفة تاريخية حضارة ثقافية ...أما في القصة النادرة

الدالة الكاشفة وصوغها قصصاً مشوقة ممتعة ناطقة بالدالدة من دون
فنلحظ نفاذ البصر والبصيرة الملتقط للحكايات الطريفةّ ،
تدخل من الراوي .ويبدو أنه كان ينتقي مادة هذه القصص األولية من عدة مصادر  ،إما من وقائع الحياة أو من كتب
ّ
التراث ،أو من حكايات األمثال ،كما نرى في كتابه "األمثال العامية".
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ندوةحولكتابالسياسةالخارجيةالتركية"لجمالواكيموميلايرويسباخ
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،عقدت شركة المطبوعات للتوزيع ندوة حول كتاب السياسة الخارجية التركية " لجمال واكيم

وميلاير ميراك ويسباخ شارك فيها الكاتب واالعالمي سركيس ابو زيد ،والكاتب سماح ادريس الذي ألقى كلمة سعد محيو الذي
تغيب بداعي المرض وأدارتها نوهيتا ابراهيم في حضور حشد من المهتمين والمشاركين.
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ابراهيم
واستهلت ابراهيم كلمتها بالتعريف بالكاتبة ويسباخ االميركية الجنسية من اصل ارمني التي اصبحت ناشطة سياسية في
الثمانينات وعملت طويال في الصحافة حيث ركزت اهتمامها على العالمين العربي واالسالمي ،والتي تناولت في كتابها “عبر

جدار النار ،ارمينيا -العراق -فلسطين” ،مسألة ما اذا كان في امكان الشعوب التي تقاتلت ،أو تم تأليبها بعضها على بعض
في ما تمت اثارته وتحريكه من نزاع جغراسي ،أن تتوصل الى المصالحة الحقيقية والسالم ،أما في كتابها الثاني مهووسون
في السلطة هو دراسة نفسية في الثورات السياسية وفيه تحلل الكاتبة نفسية اربعة من الزعماء العرب الذين اخرجوا من السلطة

خالل الربيع العربي وهم معمر الق ّذافي ،حسني مبارك ،زين العابدين بن علي وعلي عبداهلل صالح.

كما عرفت بالدكتور واكيم الذي ركز اهتمامه على الشرق االوسط ونشر اول كتاب له في العام  6101بعنوان سورية

ومفاوضات السالم في الشرق االوسط وهو كان موضوع اطروحة الدكتوراة وفيه يعالج اسباب تعثر المفاوضات السورية –

اإلسرائيلية .وفي كتابه الثاني صراع القوى الكبرى على سوريا الصادر في العام  6100عالج الكاتب السياسة والتاريخ
السوريين من وجهة نظر البعد الجيوسياسي وركز على اهمية سوريا الكبرى التاريخية.

أبوزيد
اعتبر ابو زيد أن "هذا الكتاب يحاول تقديم تحليل تاريخي ،استراتيجي وسياسي في محاولة لمساعدة القارئ على التوصل الى

حير تركيا وجيرانها والمهتمين ،مشي ار الى أنه أكثر ما يلفته كقارئ ومتابع سياسي في الكتاب هو أسلوبه
اجابة" ،على سؤال ّ
العلمي الشيق متخطياً العمل التوثيقي الجاف إلى الجمع بين تقنية البحث األكاديمي والشواهد الحية والحوار مع باحثين

معاصرين في مراكز دراسات دولية عدة ،بخاصة أن الحدث ما زال متفاعالً ومستم اًر بسياقه وتداعياته وليس مرجَّحاً اكتماله

للتحوط في استقراء األحداث.
يحمل الباحثين مسؤولية إضافية
قريباً ،ما ّ
ّ
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وتطرق الى الفصل األول "إلى أين تتجه تركيا؟" الذي تضمن نقداً علمياً لسياسة حزب العدالة والتنمية والحاجة إلى إجراء نقد
ذاتي وحركة تصحيحية سياسية حتى يتمكن الحزب من االستمرار في الحكم وانتقل الى الفصل الخاص بتركيا بعد االتفاق

األول،3182
81كانون 
األربعاء، 



النووي" ،مشي ار الى وجود أكثر من سبب يمكن ان يكون دافع ًا لتركيا لتغيير أسلوبها في السياسة ،منها :التغييرات في مصر

واطاحة بنظام "اإلخوان المسلمين"  ،المتغيرات الميدانية على األرض في سوريا مع تراجع "الجيش السوري الحر ،ما سيجعل

أنقرة امام محاولة العودة الى سياسة االنفتاح على المعسكر القديم ،والذي يضم ايران والعراق وحزب هلل في لبنان ،عبر

إطالق سراح مخطوفي أعزاز.

وخلص الى عدة نتائج ومنها أن تركيا امة حائرة بين نعمة التحول إلى إمبراطورية وبين نقمة التدحرج إلى واقع "رجل

مريض" وفي حيرتها خطر عليها وعلى جوارها ،وان العرب فقدوا السيطرة على قرارهم السياسي والسيادي كما فقدوا وحدتهم
وانحدروا في قرن التشرذم واالنقسام المستمر ،وان كال من إيران وتركيا تمتعا بعالقات طيبة كأمتين جارتين وحليفتين مع

الغرب وتمكنتا من الحفاظ على وحدتهما القومية ومواكبة التحديث بينما العرب تحالفوا مع الغرب ،فوظفهم الغرب في سياق
مصالحه للسيطرة على النفط وضمان أمن اسرائيل عبر دوام تفتتهم وتناحرهم فخسروا وحدتهم وفلسطين والحداثة ...
وختم باالشارة الى أن الكاتبان أصابا بقولهما " بمعزل عن النتيجة النهائية ،فإن ما سيبقى كرمز لسعي المواطنين األتراك

لبلورة هوية وطنية جديدة لن يكون بأي حال من األحوال "العثمانية الجديدة" أو "االسالم المعتدل" ،بل سيكون حديقة غيزي"،

كرمز لفعل اإلرادة الشعبية القادرة على تغيير مجرى التاريخ ،واخراج تركيا من حيرتها الى التعاون مع جيرانها من اجل بناء
قوة اقليمية من امم الشرق اآلسيوي يكون لها دور فاعل في الحضارة االنسانية.
محيو
روى محيو ف ي بداية كلمته أنه حين سؤل نائب رئيس الوزراء التركي بشير ألتاي متى سنحتفل بالربيع التركي؟" ،أجاب :نحن
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تجسد في التعديالت الدستورية ،وفي الخطوات العملية
قمنا بـ"ثورة هادئة" قبل ثورات الربيع العربي بعقد من الزمن .وهذا ّ
لتعميق الديمقراطية واطالق الحريات المدنية .ربما هذه ليست ثورة شعبية كالثورات العربية ،لكنها مدعومة من الشعب بدليل
الدعم المتصاعد لها في االنتخابات" ....ليندلع بعد أسبوعين من هذا الكالم انفجار "الشارع العلماني" في حديقة غيزي
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بأسطنبول ونحو  01مدينة وبلدة تركية .وهو كان دليالً فاقعاً على أن القادة "العثمانيين الجدد" أُخذوا على حين غرة بهذه
التطورات ،وأن قراءتهم للتمخضات العنيفة التي يمر بها المجتمع التركي كانت متسرعة أو تطغى عليها الثقة الزائدة بالنفس.

واشار محيو الى أن تركيا تمر منذ العام ( 6116بتحوالت تاريخية كبرى ،التزال نتائجها ومحصالتها النهائية مجهولة ،أو
المحرك الرئيس لها ليس فقط االقتصاد وال الصراعات الطبقية ،بل "الحروب الثقافية" التي
على األقل تتسم بعدم اليقين ،و ّ
تتجلى في الصراع على الهوية التركية الجديدة بين المعسكرين المتصارعين "األسالميين الجدد" أو "العثمانيين الجدد" والذين

يريدون المحافظة على الهوية التي أرسى دعائمها مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن العشرين.

واعتبر أن أردوغان وصحبه يخطئون إن هم اعتقدوا أنهم يستطيعون حل معضلة الهوية عبر اإلصالحات السياسية
واالقتصادية وحدها ،أو حتى عبر الديمقراطية .إذ أن بناء الهوية يتطلب إجماعاً وطنياً حولها ال أغلبية برلمانية ،ألنها تطال
كل نمط العيش والتوازنات النفسية والحريات والحقوق في المجتمع المدني ،لذا وبعد أن نجح متظاهرو ساحة تقسيم في حمل

أردوغان على التراجع عن بعض مواقفه المتصلبة ،سيكون عليه القيام بإعادة نظر جذرية في طريقة مقاربته لمسألة حروب
الثقافة والهوية في تركيا.
وقال :وما لم يفعل وسريعاً ،قد يصبح تحذيره من "وجود مؤامرات خارجية لتفجير األوضاع الداخلية" ،نبوءة ذاتية التحقق.
هذه النقطة األخيرة بالتحديد ،هي محور الكتاب الجديد والجميل للدكتور جمال واكيم الذي وضعه بالمشاركة مع مولاير

ف ،جاء كموجة رقيقة ناعمة فوق بحر صاخب من االبحاث األكاديمية الجافة
مي ارك -فيسباخ .انه جميل ،ألن هذا المؤلَ ْ
والمملة لغير ذوي االختصاص .فهو صيغ بأسلوب سلس وسوي ونجح في تطويع أعقد النظريات حول الجيولوليتيك
واالستراتيجيات العليا وجعلها في متناولنا نحن القراء العاديين .... .وفوق هذا وذاك ،خرج المؤلف عن المقاربة األكاديمية
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وخلص في ختام مدلخته للقول :خاتمة الكتاب كانت في الواقع ّلبه ،ألنها أوجزت كل الفصول السابقة بالموضوع الجوهري
الذي سيحدد مصير تركيا ودورها حاض اًر ومستقبال.
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مناقشةكتاب"جبرانخليلجبران:أجراسالثورةوأعراسالحرية"
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت مكتبة أنطوان ندوة حول كتاب "جبران خليل جبران:أجراس الثورة وأعراس الحرية"
للدكتورة ريما نجم بجاني شارك فيها القاضي غالب غانم ،الدكتور دياب يونس ،الشاعر جورج شكور ،وقدمتها اإلعالمية
ميراي عيد في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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عيد
اعتبرت عيد في تقديمها أن الكتاب أقل ما يقال عنه أنه ثروة أدبية لفيلسوف وصل وأوصل لبنان الى كل أصقاع العالم بفكره

وكتاباته .ريما تعمقت في شخصيته وغاصت في آرائه وحللت كل كلمة قالها وكل صورة بريشته كل هذا تجسد في هذا

الكتاب الذي نفخت فيه روح جبرانية.
غانم
اعتبر غانم أنه ال يجيد الكتابة عن الحرّية إالّ األحرار ،وعن جبران خليل جبران إالّ أنقياء السريرة .قد يعود لنا
الحق جميعاّ
ّ
أما أن ندخل إلى عالمه األفيح ونفتح خزائن صدره ونجاور أسرار الجاذبية في لغته التي كان
في أن نكون من ّ
قرائهّ ،

يدي ،جبران
للكثيرين غيره أبلغ منها وأمتن منها وآنق منها في حين ّأنها بقيت األقرب إلى مرايا الروح والكتاب الذي بين ّ
الفن التي تنادي القارئ ليأتي اليها.
خليل جبران  :أجراس الثورة وأعراس الحرية ،مأدبة حافلة بألوان ّ
أختص
وأشار الى أنه ما يستوقف ،إذا ما دنا تحليلنا من الموضوعية العلمية ،هو مواكبة الحرية الجبرانية في فصول ثالثة
ّ
األول منها بمفهومها في الحقلين اللغوي واألدبي .الحرية باب إلى الراسخ ،والى المطلق  ،والى الخالد ،الحرية تف ّكك سالسل
وطوفان روح على النص ،وعلى الجسد .

نجم

استهلت كلمتها بالقول :أستحضر جبران الساعة ،في شوقه وحنينه ،في ثورته وتمرده ،في عنفوانه وكبريائه ،ف جموحه

وهدوئه ،استحضره ،فأحمله اليكم ،مجنوناً عاقالً وفيلسوفاً ورساما ًًوأحمله لبنانياً عالمياً حامالً كتاب الحرية وسيف الثورة
الحقيقية ،..وقد طهر نفسه من أدران السياسة واخبار السلطة ،ألن االرض كلها وطني وجميع البشر مواطني ،ليهتف بنا
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تخاصمني".
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األول،3182
81كانون 
األربعاء، 



وأضافت :وفي حمأة االصطراع السياسي والمذهبي والطائفي يتصادى فينا صوته " الى المسلمين من شاعر مسيحي فيدون

لنا شرعة وطنية جديدة ،نافخا في نفير ثورته" ،ويل ألمة تكثر فيها المذاهب والطوائف وتخلو من الدين ....أستحضره غمامة
انهمرت مط اًر ،ونجما غداّ شمساً وقم اًر .فأرى اليه لبنان الحضارة والتاريخ واآلدب والعلوم والفنون والعبقرية والنبوغ وسالماً
على كل من يدرك ان حرية االنسان هي ظل اهلل على االرض.

وختمت قائلة :فيا جبران .ايها الحاضر فينا األمس واليوم وغدا ،ايها الراقد .في ظالل االرز .أنحني أمام عبقريتك وأدبك

وفنك ،وأحييك باسم كل البشرية وكل العبقرية وكل الحرية هاتفة معك " :الحرية شكل من اشكال الوعي ،وهذا يهمني".

وبدوره ،ألقى الشاعر جورج شكور أبيات شعرة من قصيدته التي وجهها التي وجهها الى مؤلفة الكتاب بعنوان "صفق لها يا
منبر"

20
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أمسيةشعريةمنأجلكيابيروت
وفي اطار نشاطات دار الرمك لهذا العام ،نظمت أمسية شعرية بعنوان "من أجلك يا بيروت" شارك فيها الشاعرات

اللبنانيات دالل غصين في قراءات شعرية من ديوانها شمس الليل وفاتن بو غانم ديوانها ايقاعات عاشقة والسعوديات الهام
بكر ديوانها أوراق العمر ،الدكتورة إيمان اشقر ديوانها وعبير سمكري ديوانها ربيعي العربي في حضور حشد من متذوقي

الشعر واألدب.

21

21

Page

Page

األول،3182
81كانون 
األربعاء، 



مجموعةاطفالموهوبينيوقعونكتابهم
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81كانون 
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 57في يومه الحادي عشر (االربعاء
فيما يلي سلسة من 

)3182\83\81–تجدونربطاالصور



جميلة عبد الرضا
الياقوت
مجموعة أطفال موهوبين
ديوان :ساحرة
الشاعرة د .ايمان اشقر
مقال االربعاء  2102-2102انقضاء الشرق
سمير عطاهلل
مذكرات ناسك مجنون
غبريال عطو
بائع الحكايات
ستان ستراسبورغ
جبران خليل جبران،اجراس الثورة،اعراس الحرية
ريما نجم
سيف الياسمين
أحمد فواز
الخاسر يبقى وحيدا
عقيل مشيمش
ديوان سبعون
الشاعر رجاء جرجي فرح
بال كحول
االستاذة عال الشامي
الكاتب الباحث حسيب زين الدين محطات في فكر كمال جنبالط


جناح النادي الثقافي العربي
جناح النادي الثقافي العربي
دار الرمك
دار النهار
دار سائر المشرق
دار اآلداب
مكتبة انطوان
مؤسسة الرحاب الحديثة
مؤسسة الرحاب الحديثة
دار الفارابي
دار العربية للعلوم ناشرون
دار الرمك
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األربعاء، 



فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالخميسالموافقفيه89كانوناألول3182
4:30-6:00

ندوة حول ثالثة كتب "نوال السعداوي وعايدة

د.عايدةالجوهريأ.يسرىمقدم،أ.نصري

الجوهري في حوار حول االنوثة والذكورة والدين"،

الصايغ

4:30-6:00

ندوة  -دار نلسون



6:00-7:30

ندوة حول كتاب نعيم تلحوق "شهوة القيامة"

أ.منىخيربك،أ.سركيسابوزيد،د.محمود

7:30-9:00

محاضرة  -دار األمة



"انه الدم"" ،نوال والثورات العربية"

شريح،أ.سليمانبختي
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التواقيع
3:00-8:00
4:00-6:30
5:00

"المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان،اغتيال رفيق الحريري"
قبل ان يصبح الحلم األخضر رمادا
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

د .طارق شندب
د .الهندس محمود االحمدية

منشورات الحلبي الحقوقية
دار الرمك

د .نبيل أبو نقول
ليليان نمري
د .عايدة الجوهري أ.يسرى مقدم
،أ.نصري الصايغ

دار الفكر اللبناني
جناح النادي الثقافي العربي
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر

اسكندر حبش

دار التكوين

 6:00-9:00جراح وطن

أسماء مكارم كنعان

دار نلسن

 7:00-9:00اللهو أكبر

اسعد ذبيان

الدار العربية للعلوم
ناشرون

5:00-8:00
5:30

6:00-8:00
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