األول،4302
30كانون 
األربعاء، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 85في يومو الخامس:



قراءةقصص 

تستمر سمسمة النشاطات المخصصة لمصغار وطالب المدارس التي يزخر بيا معرض الكتاب العربي ،وفي يومو السادس،

نظمت دار العمم لمماليين جمسة لقراءة قصص لألطفال ،فقرأت فاطمة شرف الدين مجموعة من القصص ابرزىا "جدتي ال
تسمعني" و"الخروف الراقص" ،امام طالب من ثانوية الحريري الثانية.

كما ألقت المؤلفة أمل أيوب فريجي محاضرة بعنوان "كيف نجعل المّغة العربية لغة ّأم محببة وسيمة" وىي تتحدث عن كيفية
تشجيع االطفال عمى القراءة ،والطريقة الخاصة في تعمّم المغة العربية لألطفال من خالل كتب المطالعة.
كما نظمت دار أصالة نشاطا مماثال وقام الحكواتي أحمد طي قراءات لمجموعة من القصص القصيرة "لو كنت" "عنتر
وسمير" "كنز الصحراء" صديقنا الوطواط" لمطالب من مختمف المدارس منيا المقاصد وثانوية الحريري الثانية ،ليسيو نير

ابراىيم.
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ندوة:حولكتابالشاعرميشالشماعي"ماذابعد" 
وفي اطار فعاليات اليوم الخامس لمعرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ،نظمت دار الرحاب ندوة حول كتاب الشاعر
ميشال شماعي "ماذا بعد؟" شارك فييا جورج سعادة ،وميى الخوري نصار والدكتور يوسف عيد في حضور حشد من
الميتمين والمثقفين.

سعادة 
وتوجو سعادة الى الشاعر بالقول :عزيزي ميشال ،أنت في ديوانك تتكئ عمى قمق فكري ،واضطراب عاطفي ،وكالىما

تيب عواطف ذاتك ،ت ّشظي كيانك ،تبعثره ،كما تبعثر األشياء عمى نظام تقميدي معروف ...كأنك الى
يضطرم بقمق وجوديّ .
اليدم اميل .فتولد قصيدتك مرآة ذات ،مرتعشة الفرائص واألواصر ...لقد جعمت ذاتك والحبيبة واإلنسان عموماً في ميب
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رياح الكون ،وجعمت الدائرة تتسع كمما أبحرت ...فإذا حان المخاض أتيت بأجنة لعائمة لم يعقد والداىا قراناً شرعياً ،بل
وضعتيم صدفة الشعر المتعدد المنابع في منازل القصيدة....

وأضاف :فأنت في ديوانك أمسكت بالحواس واحدة واحدة ،أو ىي أمسكت بمجامع فكرك ووجدانك ،فغزلت من خيوط الحس

المجرد ،ومن الوعي الى الالوعي ،ثم
ووىج العاطفة كممات ..بنيت بيا عمارتك الشعرية .وقد إنطمقت من المحسوس الى ّ
أبحرت منو الى كون غائم داكن يصعب تحديد معالمو ...وبعض ما ألفيناه في الطريق بين الذات والوجود ،بدا طارئاً مفاجئاً

تتحكم بو الصدفة ...والالفت في ديوانك واصرارك عمى الرحيل ..فكم من قصيدة ختمتيا بوداع أو فراق ،أو سفر وكميا
تتضمن الرحيل ..الرحيل يتصل بالغموض ،والغموض يستجيب لحالة قائمة في النفس لم تجد ليا تفسي اًر بعد...

عيد 
وقال عيد :حيث تكون ويكون الما بعد يكون ،في نياية األنيار في احتراق المدار ،في التراب ،في الميل  ،في النيار ،في

ماذية البعد؟
العواصف ،في الرماد ،في النار ،في اإلندثار حيث تكون الشماعية تكون الشبقية .ىل ىناك من بعد .بعد ّ
ماذا بعد؟ رأيتك في أماكن غوا اّروفي أماكن أخرى نوا اًر فدع القمم بين يديك موا اًر والكالم في فمك فوا اًر.

وأضاف :انت في ىذا الموعد ،مع قمبك مسحوق بالحنين عمى غير إنيزام متبص اًر عمى غير توقف ،حتى إذا واكبك الضياء،
تراءت لك أشباح الزمن تسير في جوقة األنغام التائية اليائمة عمى موجة الما بعد حيث يفرض الشعر نفسو.
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خورينصار 
الشماعي يقف عاج از عن التحكم بما يجري خارجو ،ممممما ذاتو من ذاتو ،مالئا رؤيتو بما
واعتبرت خوري نصار أن ميشال ّ
يختمر ويعتمل داخمو ،من حب لمسيح مخمص حاضر في دمو ،بوصفو االلف ونقطة الياء المحورية التي تجتذبو إلييا ،كما

تجتذب الكون كمو.

يعنون الشماعي ديوانو بعبارة استفيامية "ماذا بعد؟" ويحتل االستفيام لديو عددا من العناوين فيتساءل" :أين ستولد
وأضافتّ :
يا يسوع؟"" ،ماذا لو؟"" ،من أنت؟" .وتُشكل االستفيامات ىذه ،صرخة قمق ُيطمقيا الشاعر طبقة وعي تتحاور في ذىنو لتُفسح
تصور ،تطور شعوره.
أمداء شعورية تجعمو قاد ار عمى االنخطاف في عممية ّ
وأشارت الى أن ىذا التطور انعكس رؤيا الشاعر جميا عمى المستويين المعجمي واالسموبي ،فغدت الطبيعة وصورىا مكونا

مكونات قصائده ،وأضحت االلوان ورموزىا .أضحت ىذه األلوان ورموزىا جزءا ال يتج أز منيا ،ما جعل جماليات
جوىريا من ّ
إيحاءاتو واضحة من دون حاجة الى تفسير أو تعميل أو تنظير أو تمذىب.
الشماعي بوعيو العميق فيطعم قصائده بنزعة رومنسية أصيمة ،تجعمو يستعجل الموت سبيال الى راحة أبدية .لكن
ويعتصم ّ
رؤياه تتدخل لتدمر لو صورة الموت رم از لمطمأنينة ،ولتنقمب بو الى غير مواطن الحمم والوىم والخداع والسراب ،عبر امتناع
تحقيق المشتيى بفعل وجود الروح التي تمأل أعطافيا الحياة.
وفي الختام شكر الشماعي المشاركين.
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حفمةفنيةيحييهاالكونسرفاتوارالمبناني
وفي اطار نشاطاتو ليذا العام نظم النادي الثقافي العربي بالتعاون مع الكونسرفتوار الوطني أمسية فنية أحياىا كورال الغناء

الحديث بإدارة بيار سميا ،و جوني الياشم عمى البيانو في حضور حشد من الميتمين ومتذوقي الموسيقى.
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بداية النشيد الوطني المبناني  ،توزيع األب جوزيف واكد ،تالىا غناء "حبيتك يا لبنان" بصوت أنطوان بو متري" ،بناديمك يا
حبيبي" غناء التريو سينتيا الخوري ،تريز ابو متري وسممى البويز" ،في الميالي المقمرات" غناء التريو أنطوان ابو متري،

قزحيا ابي زيد وموريس مزىر" ،يا نجوم الميل" غناء صولو ليال طايع ،سوبرانو داييال عبود ،لوي از الخوري ،ناي ابو فياض،
ّ
تيريز بو متري وسممى البويز ،آلتو فرح جابر ،عايدة مسعود ،جورجيت روفايل وميران روفايل ،تينور الكسندر ميساكيان
وفؤاد الحاج ،باص جوزيف حنا ،روي واكد وموريس مزىر" :اهلل معاك يا ىوانا" توزيع األصوات بيار سميا" ،يا غزيل" توزيع

األصوات جوني الياشم.

بعدىا قدمت اوركست ار طالب القسم الشرقي بإدارة فادي يعقوب لوحات فمكمورية "محال نورىا وأخواتيا"" ،الحموى دي وأخواتيا"
و"بنت الشمبية وأخواتيا" ،الموسيقى من إعداد وتوزيع عميد آلة العود في الكونسرفتوار شربل روحانا .وتتألف االوركست ار عمى

العود يوسف صالح ،سندي لطي ،جويل الدباس ،محي الدين طاش ،رودي يوسف ،جاد بعيون ،سافانا الحصروتي ،كارل

فريحة وجورج موسى ،وعمى القانون شذا مرقص وناي ابو فياض ،عمى الناي ربيكا ابو جودة ،شربل الدرزي ورفيق حبشي،
وعمى األكورديون نديم روحانا ،عمى الفموت رنا عبيد ،عمى الكمان ىيفا روحانا ،نايمة عبيد ،دنيا شاىين وبشار إدريس ،عمى

جمول وىادي
الكونترباص رّيان شبقمو ،وعمى اإليقاع زاد خميفة – دف ،رويد محمود – طبمة ،الياس عبود – بنكز ،وسام ّ
الحسنية – إيقاع.
ّ

اشارة الى أن األساتذة المدربون في المعيد ىم ثُبس عُّب  ،إثشاهُُ إثشاهُُ ٔ ،غشَٓ اٌحظٍٕ ٌُ ،بي طبَع ووٕغىاي اٌحبج
سشذاْ.
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محاضرة:لماذايسممكبارالمثقفينفيالغرب
وفي اطار فعاليات اليوم الخامس لممعرض ،نظم المنتدى لمتعريف باالسالم محاضرة بعنوان "لماذا يسمم كبار المثقفين في

الغرب" ألقاىا فضيمة الشيخ حسن قاطرجي وقدميا الميندس جياد فتح اهلل في حضور حشد من الميتمين.
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وتطرق قاطرجي في محاضرتو الى األسباب الخمسة التي تدفع بكبار مثقفي الغرب الى اعتناق االسالم وىي الحيرة الفكرية
في العالم المعاصر وضياع بوصمة الحضارة ،الخواء الروحي والمادية الجامحة التي تورث القمق والشقاء والضياع ،األنانية

واستدامة النزاعات والحروب واإلرىاب الذي تُمارسو دول الغرب ،الحياة العبثية في العالم المعاصر ،اإلعجاز العممي المذىل
أن االسالم وحي اهلل المحفوظ السالم من التحريف.
مما يؤكد ّ
في كتاب اهلل وكالم النبوة ّ

وتناول بعض األسماء التي اعتنقت االسالم ومنيم إيفون ديدلي صحفية بريطانية وناشطة سياسية ،الدكتور موريس بوكاي
أكبر اطباء الجراحة في فرنسا ،وغوتّو شاعر ألمانيا العظيم.
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زيارةوزيرالثقافةريمونعريجيالىمعرضالكتاب 
وفي اطار فعاليات اليوم الخامس ،زار وزير الثقافة ريمون عريجي معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب وكان في استقبالو

مدير عام المعرض نائب رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم وجال في أرجاء المعرض بدء من جناح و ازرة الثقافة مرو ار
بأجنحة مختمف دور النشر المبنانية والعربية المشاركة واطمع عمى آخر اصداراتيا وانتقل من بعدىا لزيارة أجنحة الدول

العربية.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال85فييومهالخامس(االربعاء)4302/04/0–
إِشأح فٍ األسثعُٓ
ٔجىءح عبشك
األوسوُذَب
اٌغشَت
شعىة اٌشعت اٌٍجٕبٍٔ
ششفخ اٌفشدوط
سوافذ فىشَخ
ِشَُ
خطخ اٌّغزشفُبد واألطجبء
ٌّىاجهخ اٌىىاسس
سوافذ فىشَخ
ششفخ اٌفشدوط
رجٍُبد عطشً
دفبرش اٌمشثبط
حمُمخ اٌّهذٌ فٍ اٌششائع
اٌثالس
طهًُ طّزٍ
ٌىٓ أوثشهُ ٌٍحك وبسهىْ
ثذس شبوش اٌغُبة :هىَخ
اٌشعش اٌعشالٍ
ِبرا ثعذ

تجدونربطاالصور
ٌُٕب حجبصٌ
فبدٌ لجبٍٔ
عٍُبء ثُضىْ
عجذهللا عىشَخ
حبصَ طبغُخ وثُغبْ اٌشُخ
اثشاهُُ ٔظش هللا
اٌعُّذ اٌشُخ ِحّذ شمُش
حبِذ اٌشاوٌ
د .عّبد ِحّىد األُِٓ
ثبعُ هضَّخ
ِحّذ شمُش
اثشاهُُ ٔظشهللا
حغُٓ ٔهبَخ
خبٌذ خٍُفخ
شُشَٓ ٌجُت خىسشُذ
ٌُٕذا عجذ اٌجبلٍ
فبدَب عّش اٌّمطشْ
ٔبطش اٌحجبج
ُِشبي شّبعٍ
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داس اٌغبلٍ
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داس اٌىالء
إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌعشثٍ
داس إٌهضخ اٌعشثُخ
داس اٌىالء
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داس ٌُٕذا
داس اِداة
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالخميسالموافقفيه2كانوناألول 4302
غُذا آٌُّ

 10:00-12:00لشاءح "لظض اٌعّش"
 10:00-12:00عٕزش وعُّشٌ ،ى وٕذ ٌّب طبح
اٌذَه ،حُٓ غشق جذٌ االخطجىط
اٌشالض طذَمٕب اٌىطىاط
Turning point
 10:00-1:00لشاءح لظض "لُثبسح اٌٍّه" "اٌشجً فبطّخ ششف اٌذَٓ
اٌزٌ َجعً أصهبس اٌىشص رضهش"
أ .إٌهبَ ِٕظىس ،دِ .ىعً وهجخ ،ششوخ اٌّطجىعبد
ٔذوح :طىسح عًٍ هبرف جىاي
4:30-6:00
وبرُب عشوس ،رمذََُ :غشي ِمذَ.
أ .طالي عٍّبْ ،أ .وشَُ ِشوح ،أ .إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌعشثٍ
رحُخ اًٌ شبعش اٌشعت أحّذ فؤاد
6:00-7:30
عبٍِ ِشبلخ ،رمذَُ :أحّذ عٍٍ
ٔجُ
اٌضَٓ
اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌعٍىَ االٔغبْ
أدؤُظ عىشح ،صَٕخ اٌُّش،
ٌمبء حىي اٌّشوض اٌذوٌٍ ٌعٍىَ
6:00-7:30
جىِبٔخ ِشعٍ ،عٍٍ خٍُفخ،
االٔغبْ :أعّبي وآِبي
حغبْ اٌعىشح ،وشَُ اٌّفزٍ
داس إٌّهً
د .ععىد اٌّىًٌ ،اٌشُخ عجبط
ٔذوح :حىي وزبة اٌّشحىَ اٌغُذ
7:30--9:00
اٌجىهشٌ ،د .طبسق ِزشٌ،
هبٍٔ فحض " لذاعخ اٌحىاس
اٌمظ جشجىسح
اإلعالٍِ اٌّغُحٍ "
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التواقيع 
4:00-6:00

ِجشوِخ

د .عّبد حّضح

داس اٌفبساثٍ

4:00-6:00

صَٕخ واٌحزاء اٌجذَذ

سوصَذ عذواْ

داس أطبٌخ

4:00-6:00

أٍِ طبحجخ اٌىبساج

ٌُٕذا ٔظبس وِبسٌ ِطش

داس أطبٌخ

4:00-8:00

اٌمُبدح اٌّغزحٍُخ فٍ اٌششق األوعظ

دٔ .غُُ اٌخىسٌ

داس إٌّهً اٌٍجٕبٍٔ

4:00-9:00

ُٔىعذوَ----ووزبة آدَ

اٍٍَ طٍُجٍ

داس عبئش اٌّششق

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

ِئخ عٕىاْ ثال عٕىاْ
أغّغ عُُٕه ٌزشي
لضبَب عشثُخ ودوٌُخ عبخٕخ

فؤاد عجُذ
جىٌُُذ أٔطىُٔىط
ٔبطش صَذاْ

5:00-7:00

You Don’t Have The Right
To Remain Silent
ثشرمبي ِش
ِزً ٔىجش؟
ٔظىص ِغىىٔخ
دوس ِٕظّبد اٌّجزّع اٌّذٍٔ فٍ
ِىاجهخ اٌّخبطش اٌزٍ رزعشع ٌهب
األعشح فٍ ٌجٕبْ
Le Clef D'or

وائً خُش

داس اٌّؤٌف
ِؤعغخ اٌشحبة اٌحذَثخ
اٌذاس اٌعشثُخ ٌٍعٍىَ
ٔبششوْ
داس اٌزشاس اٌعبٌٍّ

ثغّخ اٌخطُت
دَ.حًُ اٌمىصٌ
اٌشُخ فضً ِخذس
د .وبًِ ِهٕب ،دِ .ظطفً
حجبصٌ

داس اِداة
إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌعشثٍ
داس جذاوي
داس اٌفبساثٍ

احّذ جّعخ

داس اٌجشاق

6:30-8:30

ِمبوِخ وأزظبس  -طشَك أزظبس
اٌىطٓ اٌعظُُ
لهىجُبد 4

أِ .حغٓ رشحٍُٕ

داس اٌىالء

غبصٌ لهىجٍ

سَبع اٌشَظ

5:00-8:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

6:00-8:00

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

األجٕحخ واٌىشف

ِشَُ اٌزشن

داس غىاَبد

7:00

إٌه اٌجٕظ ِٓ اٌظٍّخ اًٌ إٌىس

جىسج ِعٍىٌٍ

ِؤعغخ اٌشحبة اٌحذَثخ

8:00-10:00

أٔب اٌغشَت هٕبن...

صاهش اٌعشَضٍ

داس اٌفبساثٍ
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