األحد 70 ،كانون األول4702 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 85في يومه التاسع:

أمسية شعرية بعنوان :القدس عروس القوافي
وفي اطار فعاليات اليوم التاسع من المعرض ال ،85نظمت مؤسسة القدس الدولية أمسية شعرية بعنوان :القدس عروس
القوافي شارك فيها الشعراء مروان الخطيب ،رهيف حسون ،وقدمها الشاعر هشام يعقوب في حضور حشد من المهتمين
والمثقفين ،وتضمنت مشاهد تمثيلية شعرية حول القدس.
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والشعراء المشاركون هم الشاعر مروان الخطيب وهو شاعر فلسطيني صدرت له عدة دواوين ودراسات نقدية وأدبية ،أبرز
أعماله" :ديوان األرجوان" و "وانشق القمر" ،الشاعر رهيف حسون :شاعر فلسطيني صدرت له  4دواوين شعرية أبرزها :

"على جدار الثورة" و "ياسمين الشام" والشاعر هشام يعقوب :شاعر فلسطيني له مجموعة شعرية بعنوان " الغريب " وهو

رئيس قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية.
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ندوة حول كتاب شعر "إعترافات جامحة "
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتاب شعر " إعترافات جامحة " للكاتبة نهاد الحايك

شارك فيها الصحافي والمحلل السياسي أنطوان قسطنطين ،هيفا بدر الدين ،األب الدكتور جورج كرباج وقدمتها االعالمية
ماغي عون في حضور حشد من المهتمين والمثقفين
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عون
واعتبرت عون أنها لم ت ق أر يوما وصفا لعالقة الشاعر بالقصيدة وجدوى الشعر ،كمثل وصفها النقي البسيط العميق الصريح
مر وقت طويل ،لم استمتع شع ار
الساحر الواضح المدهش
ّ
الحساس ،والحقيقي ،كما لحظة الوالدة النقية ،وقالت :اعترف ّانه ّ
وانسانية وفيض احساس ودهشة حلم ،كما امتلئني وانا أقرؤك يا صديقي .فلم تأخرت علينا قبل أن تهدينا ،والهدي زمننا
الشعري القاحل ،هذه اإلعترافات المتو هجة ،اسألك ،وأنا أعرف الجواب سابقا.
وأضافت :اعترف انني مذ عرفتك ولن أبوح بعدد السنوات ،وأتمنى أالّ يفضحنا األب كرباج ،أستاذنا المشترك في عالم

الفلسفة .بإعترافاتك الجامحة يا صديقتي ،تألق وجه الشعر ،واطمأن عقلنا وفكرنا وقلبنا إذ أعلنت اليوم أن الشعر بالنسبة لك
هو الجدوى .ونحن ُنعلن أنك بإعترافك ،محوت عن الشعر المزّيف بعض الغبار.تأخرت علينا ،فبماذا كنت تتلهين؟ لماذا
ألهتك أمور كثيرة والحقيقة واحدة أنت شاعرة منذ النبض األول حتى ذلك األخير ،في الفلك البعيد.
وختمت بالقول :مبروك لنا ولك هذا الديوان األنيق مضموناً وشكالً والقاء.
بيطار

شرحت الديوان تشريحا القع
خالجتني أحاسيس كثيرة .من أين أبدأ؟ بعدما قرأت الديوان واستمعت إلى القرص المدمج ،ال بل ّ
على خطأ ،النتقم منك عندما تغيرين في نصوصي .لكنني بئت بالفشل .يا لها من لغة عربية! واستمعت إلى شعر يتدفق

أنوثة .لم أكن اعرف انك تكتنزين كل هذه األنوثة يا صاحبة القلم الفوالذي أحيانا.

Page 4

األحد 70 ،كانون األول4702 ،

يعبر عني .وهذا ما
وأضافت :لست خبيرة أدبية ،لكنني كإنسانة اعتبر ان الشعر الحقيقي هو ذلك الذي وانا اقرأه ،أظن أنه ّ
حد ..قصائد تعبق بالحب :اشتقت الى اللمسة االولى والحب األول .دقت طعم القبلة األولي (عفوا سيدي المطران .):آلمتني

لوعة العشق .الوطن :عشقت الوطن ،شعرت بلوعة الغربة.

احن إلى الكتابة .وأقول :الشعر المنثور ،إذا
واستطردت قائلة :الكتابة :اقسم انني منذ ان قرأت قصائدها عن الكتابة ،وانا ّ
كان كما تكتبه نهاد ،هو شعر وألف شعر .اللغة العربية ،كما تكتبها نهاد ،هي أجمل لوحة وسمفونية.
نورتني .عفوا نهاد :كمراجعة للنصوص المترجمة ،كنت اتهمك
شكر نهاد:
وختمت بالقولً :ا
ُ
كمت قد ظلمت الشعر المنثورّ .
باالجرام .اآلن أغفر لك إجرامك .فأنت تنحتين نصوصك نحتا .وتنشدين الكمال فيها ،وال تقبلين بشيء دون الكمال .فهنيئا
للغة العربية ،ولألمام المتحدة ،وللشعر بك.
كرباج
سر االعتراف"
في الرغبة نحو " ّ
استهل األب كرباج مداخلته بالقول :وانا أق أر وأقلب صفحات واعترافات جامحة تحركت ّ
فتسمر تفكيري على حروف هذه الكلمة واسرارها ورأيت وتخيلت "اعترافات جامحة" معمدة ،مقدسة ،مطهرة نقية تسقط
ّ
جدد في أحشائي...
في يا اهلل وروحاّ مستقيماً ّ
المعوقات من عالم الخارج متدفقة من جوهر الذات مرّنمة  :وقلباً نقياً أخلق ّ
أدركت انني امام مشاعر ال تستأنف احداً كي تمثل امام الرب وجهاً لوجه ...ال تطلب سماحاً كي تنفذ الى القلب مخترقة
العقل فتتفتح صفحاتها.

"اعترافات جامحة" محاولة مهذبة أنيقة جذابة واعدة ومتململة من حاضر راح يروج لعيد بربارة دائم مستمر على عدد أيام

السنة وآمل أن ال تكون على مدى العمر .هذه ال تقف سدا بوجه ينبوع فيمنعه من التدفق وال يحجب وجه شمس يطل ،أو
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بدر يهل .ال يمنع ريحا حان وقت هبوبها وال بركان آن وقت انفجاره ...هذه كلها استلمها شعر الكاتبة نهاد فاستلهمها ليكون
شعرها.

انتصرت الشاعرة بالشعر ...هذا االنتصار هو التفوق بالمناعة التي ال تضعف وال تستلم .انتصرت يا عزيزتي حين غمست
ريشتك في شرايين قلبك وعزتك فتحجرت األحاسيس كي ال تعرف الترمد .كما حركت ريشتك مدارك العقل عندك فغدت

االعترافات "شلعة تطاردين"

وخلص الى القول :كنت أود أن أختم كلمتي هنا .ما استطعت فقضية االعترافات من صلب الكهنوت والالهوت .نحن ال
نكتفي بالماضي وال بحاضر بل نشد اليهما المستقبل ....فلتكن هذه االعترافات بداية ال نهاية لها .اعترافات ترافق نهاراتك

طالصالة ولياليك كالنجمات على مسرح األحالم التي تتمتع بحريه أرادها اهلل لنا في اجازة من الفعل .اذ غالبا ما يحتاج

العقل الى الشعر كي ينتعش ويتعقلن ويتحرر.
قسطنطين

واعتبر قسطنطين أن صفحات اإلعتراف عتاب وغضب ومناجاة ...غضب من وطن بالغ جيلنا في التعلق بصورة رسمها

الشعر واللحن والميتولوجيا وحطّمها الواقع المشبع بالخيبة والم ّكسر لألحالم ،مضيفا أن األبرز واألبقى في اإلعترافات نهاد
هو الحب المفرد األحد ،اوجدته الحياة حتماً لكن مخيلة الشاعرة تكفلت بصياغة مالمحه فزادته الكلمات جماالً وقوة وحضو اًر.

وأضاف أن كبرياؤها جعل منه إلهاً من صفوف ألهة اإلغريق .يداه مفتاح حب من ذهب الرغبة ليعبر أقفاالً عصية تكمن
وراءها أسرار الكون .كاألميرة الساحرة ،يعيد لها الحب رونق الصبا عندما تمر يداه على جغرافيتها فيهن التاري ويصفع

فغير العالم.
الزمن وأسترجع صباي .هذا الحب الجامح ينسحب على الشعر وعلى اللغة فتصرخ نهاد بالكتابة بالحب بالثورة ّ
نهاد نتاج الزمن الصعب .زمن يحيط به الغربة والخوف ،زمن ممتل قلقاً على المصير لكنه ال يعترف باليأس.
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حيز اإلعترافات الجامحة بوعي شعري راق .فبينها وبين الكلمة شقعة سنين ّذهبتها
وختم بالقول :أخرجت نهاد تجربتها الى ّ
ورصعتها صوتاً إقرأوها واسمعوها وانسوا كل تعليق ،فالشعر كالحب ال ينافس .نهاد ،أعود إليك فإعترافاتك بالحب
نهاد كتابة
ّ
فتتت صخور الذاكرة وهزمت وحوش الغد الكاسرة .وأنا في يوم إعترافاتك وأعترف لك بأنني أحبك.
الحايك
وأخي ار تحدثت الكاتبة الحايك وقالت :في هذا الشرق الذي داس على ربيعه ،اقتلع البذوروخنق البراعم ،غرز الخناجر
والفؤوس وراح ينزلق الى غياهب التطرف والوحشية .في هذا الشرق الذي نامت حضارته وبات يرقص على نومها قاطعو

ال رؤوس وناحرو النفوس بإسم الدين وتحرير المجرمين ،ومع امتداد عذابات هذا الوطن وأهله ،ورسوخ الظلم واالستبداد
والزحف والفساد ،مقابل ٍ
خدر شعبي ُيقارب الالمباالت ،وجدت نفسي متلبسة في عملية نشر ديوان شعر!

وأضافت :وجدت نفسي أؤمن بأن إصدار كتاب هو حدث سعيد وسط طوفان الم اررة الغامر قلوبنا وأحالمنا المكسورة .وها
هي آالف الكتب تصرخ "ال" في وجه االنحدار والتخلف ،في انتظار قيام الدول العادلة والديمقراطية التي كدنا نصدق أنها

اقتربت من البزوغ.

ألعبر والتساؤالت عن الخيبات واألحالم ،عن وجع
وتوجهت الى الحاضرين بالقول :إقبلوا اعتذاري ،ألني لذت بالشعر
ّ
االنتماء عن سحر الحب ،وعن رهافة الحياة وجبروت الموت .فحسبي أني آمنت أن ليس بالخبز وحده يحيا االنسان ،وأني إذ
حدقت في عمق ذاتي إنما كنت أبحث عن مرآة لذات اآلخرين .كتبت ألشفى من الالجدوى ،ونشرت ألضلل الزوال ،إيمانا
ّ
بأن الشعر والفن ،الفكر واألدب ،العلم واالبتكار ،ثوابت ترتكز عليها حياة البشر وأغصان وارفة تتباهى بها شجرة الحضارة.
نعم شعر ،نعم نشر.
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وختمت بالقول :وها هو ديواني ،يجلس منبه ار في حضرة المؤلفات الكبيرة والصغيرة المكتظة على األرفف ،منتظ ار من
يكتشفه ،يكترث له ،يقرأه ،أو يستمع الى مختارات منه .فبالقارئ أو المستمع تكتمل القصيدة ،وأعيش عبرها حيوات أخرى

كثيرة.

Page 8

األحد 70 ،كانون األول4702 ،

أوب ار "قصة عاشق " دراما عن حياة عمر الخيام
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ،نظمت أمسية أوب ار "قصة عاشق " دراما عن حياة عمر الخيام للمؤلف الموسيقي

الدكتور نبيل جعفر وقدمها البروفسور الدكتور سليم سعد الذي اعتبر في كلمته أن األوب ار تتميز بما يسمى " الغناء الكامل"
والموسيقى الفضلى ،فكانت تؤدي بأوركسترات كبيرة وما زالت ،واصبح بفضلها الغناء الكامل يسمى بالغناء االوبرالي ،كما أن

تشغل األوب ار كفن كامل وشامل موقعاً مهماً بين الفنون السبعة ،اذا توقفنا عند الفن السابع الذي هو فن السينما ،فهي الفن
الذي يسبق فن السينما بالشمولية ،وهي التي تلي فن المسرح بالشمولية أيضاً.
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أما اليوم فنحن أمام تجربة جديدة في تبسيط وعرض الفن المسرحي
وفيما خص العرض األوبرالي موضوع األمسية ،قالّ :
المموسق ،بعد أن كان في لبنان فن المسرح الغنائي على مستويات عالية بالمتيس من طاقات ومواهب كبيرة ومبدعة مثل
األخوين رحباني وغيرهما ،فندعو الى تنشيط حرية التعبير المسرحي الغنائي الموسيقي بشخص واحد أو أكثر بما فيه المنفرد

والثنائي والكلي ،وهذا أيضاً برع فيه كثرة من رواد المونولوج في لبنان ،ولكن اليوم مؤلف موسيقي يعبر بنفسه بكل عناصر
هذا الفن ،ليس من الناحية المسرحية المحترفة ،بل من الناحية التعبيرية الموسيقية المحترفة والتمثيل الحر كأداة للتعبير عن

الذات وعن الموضوع المطروح ،بومضات من الجذب الفني الجميل الذي يعطي المشاهد متعة عامرة ،حيث يمكن لكل
موسيقي ولكل ممثل ولكل فنان ،وبالتالي لكل إنسان ،أن ينحو ليعبر عن مضمون يمتع السامعين والمشاهدين ،فيتسع ميدان

الفن وفعاليته في جمع الناس وتجديدها في خضم الصراع الحياتي المتعب.
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المعبرة عن حاالت الحياة الشاملة
وأضاف :ال ننسى سيد درويش وغيره ممن كتبوا موسيقى األغنية الشعبية الوصفية
ّ
والمترابطة واألوب ار العربية ،واليوم تأتي "قصة "عاشق" باللغة العربية الفصحى لعمر الخيام بمقاطع منها لتطل عبر الفنون

التعبيرية الشاملة مثل المسرح واألوبرا ،أو المسرح الغنائي الموسيقي ،ما ُيعرف بين "أوبرا" و "أوبريت" وهي تصغير األوبرا.
وتحدثت أسيمة دمشقية عن العرض وقالت :هذه المسرحية ال تمت بصلة الى الواقع ,فهي من وحي الخيال ...اذ تقوم السيدة
فيتزجيرالد ،ابنة المستشرق الذي كان قد ترجم رباعيات الخيام بزيارة للشرق االوسط فتعرج على معرضنا  -معرض بيروت
العربي الدولي للكتاب وتبدأ بشرح الرباعيات التي سيقدمها لنا الدكتور نبيل جعفر..
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وأضافت :هو مؤلف مخطوطة ثمينة كان قد أهداه إياها صديق له من إيران وبحكم إقامته في تلك المنطقة بين أرمينيا وايران
إستوحى الدكتور نبيل جعفر هذا العمل المتواضع لعله يلقي بعض الضوء على رباعيات لطالما ذاع صيتها وغطت بشهرتها

وأهميتها العالم كله وبقيت موضوع بحث وتساؤل لغاية اليوم .من هو عمر الخيام؟

بعدها قسم جعفر عرضه األوبرالي في مشهدية وأداء استقطب اعجاب المتابعين والحاضرين.
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نشاط لألطفال عن فوائد المياه
ولألسبوع الثاني على التوالي وفي اطار فعاليات اليوم الثامن من المعرض ال ،85نظمت دار سمير نشاطا لألطفال تمحور
حول "فوائد المياه" شارك فيه الكاتبة فرانس كترم ،والرسام كريم الدحداح الذين قاما بطرح أسئلة على األطفال وقدموا شروحات
مبسطة في قوالب تعليمية مبتكرة.
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