السبت 60 ،كانون األول4602 ،

ندوة :حول كتاب الجسد في مرايا الذاكرة
وفي اطار النشاطات المتنوعة ،نظمت دار ضفاف ندوة حول كتاب الجسد في مرايا الذاكرة للكاتبة الدكتورة منى الشرافي ّتيم

شارك فيها الشاعر الدكتور ميشال جحا ،الدكتور أمين فرشوخ ،االعالمية ريما نجم ،وأدارها مدير عام المعرض نائب رئيس
النادي الثقافي العربي فادي تميم في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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تميم

ِ
ِ
ِ
ِ
بالكتاب و ِ
ِ
الكاتب والقار ِ
ئ معا ،سيما أن الدكتوره منى
لالحتفاء
األكاديمية ،هي
الثقافية
األمسية
اعتبر تميم بداية أن هذه
الوجدانيات و ِ
ِ
ِ
ائي و ِ
ِ
الكتب في ِ
النقد األدبي ،وهي
الناشئة و
أدب
عدد من
الشرافي تيم أديبةٌ روائيةٌ وناقدةٌ أدبية
الفن الرو ِّ
صدر لها ٌ
َ
الجدل حول رو ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ايات أحالم
ألن
َ
كاتبةُ مقالة نقدية وثقافية واجتماعية في عدد من الصحف والمجالت اللبنانية والعربية ،و ّ
الكتاب "الجسد في مرايا الذاكرة" الذي نالت عليه درجة الدكتوراه ،وفيه
تخوض فيه ،فكان هذا
مستمرفهي رغبت أن
مستغانمي
ُ
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْر ِ
أكاديمية الباحثة....
األديبة ،و
وحس
الناقدة،
علنها الكاتبةُ بجرِأة
التحليل ،مفيدةٌ،
ض و
ِّ
ونتائج الفتةٌ ،تُ ُ
ُ
مواضيع في َ
جحا
وحملت مداخلة الشاعر جحا عنوان "مجاذيف موسوية اإللهام عند منى الشرافي" واعتبر فيها أن ما نحن اآلن بصدده فهو

الفن الروائي في ثالثية أحالم مستغانمي وأطروحة الدكتورة " منى الشرافي تيم " ،ففي رومانسية أحالم أصالة بعيدة تزخر

بالعامل النفسي والخيال البعيد ،مشاهد تحملك الى أن تحياها ،وان مصادفة.
واعتبر أن أحالم مستغانمي ليس في كالمها يتم وال في ظالمها ظلم .فأحبابها دائما حاضرون وأقمارها أبدا ساهرون .حتى
في معاناتها القصصية دموعها الفرح وبريقها النضال .إنها الروائية المجنونة العاقلة .تعددت هاالتها بخيال روائي فريد طّرز

القز عباراتها التصويرية األسلوب الممغنطة النفس والروح تجذب األلماس واألبريز.
على نول لم يسبقها إليه حتى ّ

وتابع :أما الدكتورة منى الشرافي تيم فقد برهنت أنها من الربانية الذين همهم الوصول ظافرين الى ّبر األمان .فقد فجرت
الرسو .وكان لها في رحلتها أكثر من
بزورقها محيطات الروايات العربية بمجاذيف موسوية اإللهام فرست حيث ثمنت شاطئا
ّ

مغامرة دون ان تبقى شاطئا إال وياطرها يعانق صخوره .فأطروحتها " الجسد في مرايا الذاكرة " شمولية في البحث والتدقيق
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عالمية المعالم ،صهرت فيها ذاتها بإرادة الواثق من إب ارزه للحقائق فإذا عطاؤها كالعقّد المرصع بالجواهر النادرة في عنق
ّ
أرقى الروايات والقصص العالمية.
فرشوخ
واعتبر فرشوخ أننا اليوم أمام نص نقدي ،في كتاب" :جسد في مرايا الذاكرة" ،هذا الكتاب هو دراسة تحليلية لروايات
(نصوص إبداعية) للروائية العربية الكبيرة أحالم مستغانمي ،مضيفا :نحن مدينون للمبدعين ،فهم واضعو النصوص التي

تميز األجناس األدبية ،نحن محتاجون لنقاد علميين ،موضوعيين ،ليضيئوا على النصوص األدبية هذه .أنا أتحدث عن ناقد
ّ
متدرب على هذا الفن ،والباحثة الكاتبة منى الشرافي ّتيم هي هذه الناقدة األدبية التي تمتلك هذه
متعلّم ،مثقف ،عنده منهجّ ،

الصفات.

بد من دارسين يجدون
وأضاف :أما أحالم مستغانمي ،التي تعرضت الباحثة الناقدة لرواياتها ،فهي المبدعة في الرواية ،وال ّ
في رواياتها غنى ،وعمقا ،وأبعادا ،ومواصفات ...جديرة بالتأمل ،وا ّن روايات السيدة أحالم مستغانمي ،تمثل "حالة" خاصة،
وتمثل "نكهة" خاصة ،للرواية ،لألدب النسوي ،لعصرنا اليوم .وفي الكتاب فصل جريء أول ،يتناول التناص في روايات

المتصرف بها ،التي اقتبستها الروايات هذه ،فحددت الباحثة مصادرها ،وتوظيفها في
السيدة أحالم ،أي النصوص ،الكاملة أو
ّ
فتصدت لروائية كبيرة ،أو
"تهورت"
ّ
نصوص الروايات ،وهو عمل نقدي ،ال ّ
تجن فيه ،وان كان ُ
سيكتب أن الباحثة في كتابها ّ
عينت مصادر االقتباس الكثير.
تجرأت فقست ،حين ّ

واستطرد قائال :كذلك "تجرأت" السيدة منى على طرح أسئلة عن مشاعر وانطباعات وسلوك وثقافة ومواقف الروائية السيدة

مستغانمي ،مما بدا لها في نصوص الروايات؟ فهل اخطأت التصويب أم أجادته؟ ذلك ايضا سيبقى مدار جدل مستمر .اننا
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أمام كتاب تحليلي ،فيه مواقف جريئة ،علمية ،مبنية على شواهد ،وقد ُكتب بلغة شاعرية وموضوعية معا ،وهذه هي "لغة"
تدربها الطويل.
الباحثة بعد ّ
نجم
أكاديمي ,ومحاولة في الدرس والتحليل والبحث والتمحيص ،وهو خاضعٌ أيضا
اعتبرت نجم أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب
ّ
النقاد ،مضيفة :كتبت احالم مستغانمي عن الجسد ولغة الجسد ,ودرست منى الشرافي تيم ما كتبت أحالم.
بالضرورة للنقد و ّ

عما كان عندنا في لبنان قبل ما يزيد على نصف قرن ،حيث نادى صاحب دار المكشوف
فأخذتني كلتاهما الى البحث ّ
وجريدته " المكشوف " فؤاد حبيش في كتابه " رسول العري " باألدب المكشوف ،...كما أذكر بعض أديباتنا الجريئات ،مثل:
ليلى البعلبكي في كتابها " سفينة حنان الى القمر "

وأشارت نجم الى أن منى الشرافي تّيم الدكتورة واألكاديمية ،بنت بيتها ،األطروحة  /الكتاب على أرض صلبة وعلى صخر
مكين ودعائم علمية أصيلة ومنهجية رصينة فكان بحثها رائدا في خوض الحديث عن أدب المرأة الذي يعادل أدب الرجل،
وخلصت للقول :يقال عندنا في األمثال ،فالن ذو منخل " فروطي " إذا كان واسع الثقوب ،وفالن ذو منخل " ضبوطي " أي

ضيق الثقوب ،وكل هذا للتدليل على دقة العمل أو اإلفراط فيه .ومنخلك كان " ضبوطيا " دقيقا ،فكانت نتائج بحثك صائبة
تفوقت منى عمال وبحثا ،فالعلم ال هوى فيه وال محاباة ،عقل ومنطق .أما أحالم
وضعت األمور في مواضعها ،لقد ّ
بد من دارسين يجدون في رواياتها غني،
مستغانمي ،التي تعرضت الباحثة الناقدة لرواياتها ،فهي المبدعة في الرواية ،وال ّ
وعمقا ،وأبعادا ،ومواصفات ...جديرة بالتأمل ،وا ّن روايات السيدة أحالم مستغانمي ،تمثل "حالة" خاصة ،وتمثل "نكهة"
خاصة ،للرواية ،لألدب النسوي ،لعصرنا اليوم.
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تيم

وأخي ار تحدثت الشرافي تيم وقالت أنها في في
اية العر ِ
المؤلفين في الرو ِ
ذاع
بية الحديثة ،الذين َ

تناولت بالدر ِ
ِ
اسة الروائيةَ الجزائرية ،التي تُعد من ِ
أبرز
أطروحة الدكتوراه
ُ
ِ
ِ
ين المنصرمة واصدارها
صيتُهُم في
الوطن العربي ،خال َل السنوات العشر َ
ٍ
اسع ،متنوٍع من القراء ،من
استقطبت اهتمام
و"عابر سرير" التي
جمهور و ٍ
ْ

رواياتها الثالث "ذاكرة الجسد"" ،فوضى الحواس"
ِ
ردود ٍ
بلغت شأوا
فعل مختلفة الفتة؛ كما أثارت حولها جداال واسعا ،وحركة نقدية ناشطة،
المستويات الثقافية ،و
جميع
ِ
ْ
استولدت َ
ْ
ِ
بعيدا من التناقض في اآلراء ،و ِ
ومستقبح ،وم ٍ
عجب ور ٍ
ٍ
عالمات
وطرحت
أحدثت إشكاال واسعا،
افض ،و
مستحسن
التقويم ،بين
ْ
ْ
ٍ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
حدود نسبتِها إلى آخرين.
الذهاب إلى
صاحبة رواية ذاكرة الجسد ،و
التشكيك بأحالم مستغانمي
استفهام كثيرة ،وصلت إلى
اقف وآر ٍ
ٍ
واعتبرت أن التعامل مع هذه ال ِ
جعل الصورةَ الحقيقيةَ لها ،مغطّاة
اء،
امل
َ
ثالثية ،وما اكتنفَها من عو َ
وظروف ،ومو َ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ِ
إضاءة عدد من
خالل
الكشف عن حقيقتِها ،من
النظر فيها ،و
تستحق
بضباب كثيف ،وأفضى إلى
مهمةَ
َ
اعتبارها قضية ّ
َ
وثالث لرو ِ
ٍ
ِ
ِ
كتابة جزٍء ٍ
اية "ذاكرة الجسد" .ومدى
ثان
األسباب التي جعلت أحالم مستغانمي تلجأُ إلى
البحث في
أبرزها
ُ
القضايا ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
البحث في
النفسية و
اإلنسانية و
األبعاد
البحث في
إفادتِها من ظاه ِرة التناص الداخلي والخارجي،
االجتماعية والوطنية و ُ
ُ
ات الفني ِة التي اتّبعتْها أحالم في ِ
األسلوبية والتّقني ِ
ِ
ِ
ِ
نصوص ثالثيتِها.
بناء
الخصائص
ّ
ّ
َ
النصي بين رو ِ
لت إلى ٍ
وأشارت تيم الى أن الدراسةُ قد توص ِ
عدد ٍ
اية "ذاكرة
ق
ُّ
كبير من االستنتاجات أهمها أنه قد ثبت التعالُ ُ
ّ
الجسد" ،وبين رو ِ
ي مالك حداد "رصيف األزهار" ،كما بين رواية "ذاكرة الجسد" ،و"وليمة ألعشاب البحر"
اية الكاتب الجزائر ِّ
ِ
اية ِ
وبين رو ِ
لحيدر حيدر ،وبين رو ِ
ِ
اية "ذاكرة الجسد"ِ ،
القنبلة
حفلة
للكاتب اإلنجليز ِّ
أن هناك تناصاَ
ي "غراهام غرين" ،كما ّ
تبين ّ
ِ
وجود تعال ٍ
ق مع
بين الروايتين
كشف إمكانيةَ
َ
أيضا بين روايتي "توأما نجمة" لكاتب ياسين ،ورواية "عابر سرير" ..هذا التعالُ ُ
ق َ
ِ
ِ
ِ
أشعار نزار قباني.
وبين
بين
سيرِة
الفنان الجزائر ِّ
ي محمد أسياخم ،كما أن هناك تعالقا ّ
نصوص الثالثية َ
نصيا َ

Page 5

السبت 60 ،كانون األول4602 ،

ٍ
مناسبة أو فك ٍرة أو ٍ
نصوص ثالثيتِها أسلوبا خاصا ِّ
ٍ
ِ
مأخوذ من
قول
لكل
بعت في
وكشفت تيم في الختام أن أحالم قد اتّ ْ
ٍ
تستعين با ِ
لقول وتأخ ُذ منه روح الفكرة ،ثم تبني
بجالء أنها كانت
فظهر
سياسي ،أو فنان ،أو شاعر ،أو روائي،
فيلسوف ،أو
ُ
َ
ّ
ِ
اإليداعات واالستشهادات.
فسيفسائية من
نصوصها إلى لوحات
عليه نصا ،وبذلك تحولت
ّ
ُ
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أمسية زجل
بسام حرب،
وفي اطار األمسيات المتنوعة ،نظمت دار الرمك أمسية زجل شارك فيها شعراء الزجل الدكتور الياس خليلّ ،
أنطوان سعادة في حضور حشد من متذوقي الزجل والمثقفين ،كما وقع الشاعر الزجلي أنطوان سعادة ديوانه الشعري "قطف

من زهر".
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه الثامن (السبت – )4602/04/0

تجدون ربطا الصور
تراثنا إن حكى
ماذا أسمع؟
ويبقى األمل
إنتحار حنين
وهل ال ّدين اال الحبّ

سمية عزام
محمد كاظم جواد
رفيق دقيق
حنين
الشيخ حسين الخشن

لماذا يتأخر نبيل؟
عيون في حقيبة الزمن
أحالم أيمن وأمينة
حوارات ساخنة 2
الجسد رموز ودالالت
الحب العائلة المرأة
نزيف
عليك اللهفة
أين طعام منير
عشق عرضه السماوات
واألرض
الجسد في مرايا الذاكرة
سيرة المنتهى
زمن المتاهة

سلوى صعب
هدى عشية
وداد عون عيد
محسن دلول
د.جمال زعيتر
د.عاطف خليل الحكيم
أميرة فيصل
أحالم مستغانمي
ديانا بربير
المع الحر

دار المؤلف
دار أصالة
دار الفارابي
دار مكتبة المعارف
مكتبة العالمة السيد محمد حسين
فضل هللا
دار البنان
مؤسسة الرحاب الحديثة
النادي الثقافي العربي
الدار العربية للعلوم ناشرون
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي
دار ومكتبة عدنان
مكتبة إنطوان
دار أصالة
دار الفارابي

منى الشرافي تيّم
واسيني األعرج
يمنى العيد

منشورات ضفاف
دار اآلداب
دار اآلداب
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قيثارة الملك ،الرجل الذي
يجعل أشجار الكرز تزهر
طبيعي أجمل
قطة في الشارع ،كنز
صحراء ،صديقنا الوطواط
أحمد عارف الزين (-4881
 )4691رائد إصالحي من
جبل عامل
إقتفاء أثر
LORSQUE 16 EST
DEVENIR MON
NOM
الدولة اليهودية اإلستمرارية
المستحيلة
ربيع الدم واألمل
الست نظيرة
روح األرض
غريتا
تجربة المدن المحررة
شخص آخر
جوازاً تقديره هو
نثر على بحر

فاطمة شرف الدين ،مايا
فيداوي
ليلى عبيد
أحمد طي

أكاديميا
دار أصالة

رغدة نحاس الزين

مكتبة إسطفان

فادي طفيلي
أدونيس العكرة

أشكال ألوان
المركز الدولي لعلوم اإلنسان

د .عدنان منصور

نيو الين

عرفان نظام الدين
شوكت اشتي
الوزير السابق طراد
حمادة
إلياس العطروني
صبر درويش
نرمين الخنسا
ماجدة داغر
محمد ثائر عالو

دار الساقي
دار النهار
دار الوالء

Turning Point

دار غوايات
رياض الريس
دار سائر المشرق
دار الفارابي
دار الجيل
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم األحد الموافق فيه  7كانون األول 4602
4:30-6:00

أمسية شعرية بعنوان :القدس
عروس القوافي

4:30-6:00

ندوة حول كتاب شعر "
إعترافات جامحة "

4:30-6:00

نشاط لألطفال عن فوائد المياه

6:00-7:30

أوبرا "قصة عاشق " دراما عن
حياة عمر الخيام

6:00-7:30

ندوة :الواقع الطائفي في لبنان
ودور اإلعالم حياله

7:30-9:00
7:30-9:00

أمسية شعرية :كما يقع التفاح
محاضرة :ولوج عالم البطن
حقيقة أم واقع معاش

الشاعر مروان الخطيب،
الشاعر رهيف حسون،
تقديم الشاعر هشام يعقوب
نهاد الحايك ،أ .أنطوان
قسطنطين ،هيفا بدر
الدين ،األب د .جورج
كرباج .تقديم :ماغي عون
الكاتبة فرانس كترم،
والرسام كريم الدحداح
المؤلف الموسيقي د .نبيل
جعفر تقديم :البروفسور د.
سليم سعد
د .ادونيس العكرة ،أ.
رفيق نصرهللا ،أ.
سكارليت حداد
أ .هادي مراد
د .جوزيف مجدالني

Page 15

مؤسسة القدس الدولية
دار سائر المشرق

سمير دار نشر
النادي الثقافي العربي
المركز الدولي لعلوم
اإلنسان
شركة المطبوعات
علوم اإليزوتيريك

السبت 60 ،كانون األول4602 ،

التواقيع
11:00-1:00

ستحبيني يوما ً

نورا مرعي

دار الفارابي

3:00

طيف ومرآة

أمل عبدهللا

3:00-5:00

زهرة المانغو

أنطوان أبو زيد

مؤسسة الرحاب
الحديثة
دار الفارابي

4:00-6:00

لمن هذه البيضة؟

كارولين حماده

دار أصالة

4:00-6:00

ألني لم أكن

نسرين كمال

4:00-7:00

فجر اآللهة

هيفاء العرب

4:00-7:00

مسرح الخفايا

زياد دكاش

4:00-7:00

يوم في عالم الوعي

أنور السمراني

4:00-8:00

شهد الخوابي
إستهداف أهل السنة
الحيوانات أيضا ً تنام وتنزعج

هنادي حجازي
د .نبيل خليفة
رانيا سليم الحاج وروال شامي
الحص يارا بستاني ودانية
الخطيب

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

ألماس ونساء
ماذا أفعل بأجنحتي اآلن؟ و

لينا هويان الحسن
ماهر الخير

5:00-7:00

Page 16

علوم اإليزوتيرك -
منشورات أصدقاء
المعرفة البيضاء
علوم اإليزوتيرك -
منشورات أصدقاء
المعرفة البيضاء
علوم اإليزوتيرك -
منشورات أصدقاء
المعرفة البيضاء
النادي الثقافي العربي
دار الجيل
دار الساقي

دار اآلداب
جناح ماهر الخير

السبت 60 ،كانون األول4602 ،

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

Love Arabesque Of
سيرة المنتهى
إعترافات جامحة
ألني لم أكن

5:00-6:45

إسهام المرأة األندلسية في
النشاط العلمي في األندلس
بعدك على بالي
مرتكزات الخطاب السياسي
عند المفتيين والعلماء
ظل إمرأة
طبيعي أجمل
الواقع الطائفي في لبنان

6:00-8:00

الدولة اليهودية اإلستمرارية
المستحيلة
قصة وحكاية وبيت
حوار اإلمامين
االفكر اإلسالمي بين النهضة
والتجديد
السوريون األعداء
مشاعر مسجونة
موج
نظرية اإلنسان الكامل
عرفت الهوى

5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-9:00
5:00-9:00
6:00-7:30

6:00-8:00
6:00-8:00
6:30-8:30
6:00-9:00
6:00-9:00
7:00-9:00
7:00-9:00

واسيني األعرج
نهاد الحايك
منى مشون

دار اآلداب
دار سائر المشرق
مؤسسة الرحاب
الحديثة
الدار العربية للعلوم
ناشرون
دار الفارابي
النادي الثقافي العربي

د .ليلى شحرور
ليلى عبيد
مجموعة من االحثين

ضفاف
أكاديميا
المركز الدولي لعلوم
اإلنسان
نيو الين

هنا علم الدين
أمين عيسى
د.بالل نعيم

دار أصالة
دار النهار
دار الوالء

فواز حداد
ذرى البرازي
حسام فوزي سعيد
د .سهيلة ترجمان
لبنى الغالييني

رياض الريس
دار غوايات
دار الفارابي
دار المقاصد
الدار العربية للعلوم
ناشرون

سهى بعيون
طالل شتوي
ابراهيم الحوت

د .عدنان منصور
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