األربعاء 20 ،كانون األول0202 ،

تكريم بومدين الساحلي
وفي اطار الفعاليات الثقافية ،نظمت دار غوايات لقاء تكريميا لالعالمي بومدين الساحلي ،شارك فيه األستاذ طارق ناصر
الدين ،الصحافية سعدى علو ،األستاذة لينا حدشيتي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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خليل
قدم الندوة عماد خليل ومما قاله :والى عالم بومدين نأتي في "مئة يوم من الحب" لنرصد النبضات ،والخفق المتريث على
أوتار العشق السرمدي ،لنلملم وريقات التوت أسرار نبوءة جديدة ،فكل الحكايا تخلق من نار وتراب ،من برق يشق أجنحة

السحاب ورعد يرتل للنبع ميالد أجمل النساء ،لكن الحب مع أبي مدين الساحلي "ال يكون في التماهي ،انما في ازدحام

التباين ،وال في استحضار الذكريات بل في القدرة على ابتكار الشهوة" .....في كتاب "مئة يوم من الحب" يطوف كاتبه وهو

المعاند للتسليم ،في تبدالت العشق ،كأنه ذلك الصوفي الذي يذهب للتوحد في األشياء واألفكار والجسد في الحب ،في حوار
يمقته بين السلطة ولعبة الماكياج في حضور المرأة.
عالو

تحدثت عالو في مداخلتها عن بداية تعرفها ببومدين في رابطة شباب الهرمل التي حطت على ضفافها ...وتقول :كانت

الرابطة حلم بومدين للهرمل ككل :واحة ثقافية بعمق سياسي تشكل جبهة المقاومة الوطنية واجهته ،وبهم الجتماعي عموده
هموم الناس وقضاياهم .منحنا نتاج تجربته ونضجه في الشام التي درس فيها الهندسة .وكنت من ضمن مجموعة شباب

وصبايا أرادت لهم الرابطة ،وأراد هو ،أن يكونوا نتاج هذا الحلم ونموذجه.

واضافت :فتح لنا باب التعلم والتطور على مصراعيه ....ومعه ،تعلمنا أن نفك حرف التعبير .كاما كتب واحدنا/تنا نصوصا

تستحق سارع الى تقديمنا للناس في ندوات خاصة .كثيرة هي المرات التي أرغمنا بها ،أنا وفاتن وصديقتنا التي ودعتنا باك ار

 ،لينا ،على اعتالء المنبر وقراءة ما نكتب على مسمع حشد من الحضور .طالما ناقشنا ،جادلنا ،صحح لنا ،وناد ار ما

أشاد ...للحقيقة ال أذكر أنه أشاد يوما ...كنا مسكونين بارضائه ،وعلى الصعد كافة ،دونما جدوى ....ونحن في ختام
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محطتنا في الهرمل ،وتحديدا عندما وصلنا الى ساحتها الوحيدة للرحيل عنها ،كانت حقائبنا ،زواويدنا ،قد امتألت ونضجت

بما يكفي لنقفز الى االمام .ما زلت أتخيله قد أودعني ما بعد جسر العاصي ،وعاد أدراجه الى هرمله التي أحب ويحب.

واستطردت قائلة :يقول حسن شاهين ،صديق عمره ،أن بومدين اطمان الى مضي أصدقائه الذين استمروا معه على مدار

نصف قرن من العمر ،مضيهم الى احالمهم ،فمضى الى حلمه ،الى كتابه األول الذ نحتفي به اليوم ،وبكاتبه اليوم .أقول أنه
لم يفعل سوى خط على ما ربانا عليه .كان لهذا الكتاب أن يحمل عنوان "عمر من الحب" وليس مئة يوم منه فقط.
وخلصت للقول :قرأت في الصفحة األولى لكتابه" :عموما ،كل نفس تسمو بالحب/والتي لم تبلغه ،لم تعش أصال" ...لم

أتفاجأ ...لقد رباني على هذه الفكرة تحديدا ...فعشت عم ار ينضج حبا على أنواعه ألثبت له أني فعال عشت واعيش.

كتب في الصفحة الثانية" :أخبرني عما تفعله حقيقة في هذه الحياة – أخيط الكالم" نعم لقد علمني خياطة الكالم ...وأنا

ممتنة لكل قطبة أكسبني اياها.
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ناصر الدين
استهل ناصر الدين كلمته بالقول" :عجبا لهذا الساحلي الذي ال تراه اال طائ ار بين جرد وجرد!!! من ال يكون الحب مصدره

واللغة طريقه لن يصل يوما الى دنيا األدب والشعر .بومدين وصل بكل تأبكيد ،فهو عاشق بامتياز وأديب بجدارة ...المشكلة

ليست فيه ألنقد أو أنتقد وأحلل أو أحرم ...المشكلة هي في الحب أصال وفي الشعر فرعا...
وفيما خص كتاب بومدين "مائة يوم من الحب" ،قال ناصر الدين :جبت اختيار سطور مميزة وكلما وضعت خطا تحت عبارة
عتبت علي الباقيات وهي كثيرات ...فأفضل لي أن أسمع منك المفيد وأسمع عنك المزيد ...سؤال اخير :يا بومدين هل بعد

هذه األيام المئة ستصوم أو تتوب؟...
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مناقشة رواية "احتياجات امرأة" لألستاذ عيد طبوش
وفي اطار نشاطات اليوم الخامس ،نظمت دار الفرات مناقشة رواية "احتياجات امرأة" لألستاذ عيد طبوش ،شارك فيها
الدكتور يونس الفقيه والشاعرة عايدة طبوش في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.

الفقيه
استهل الفقيه كلمته بالقول :أن تذهب الكتابة :هذا يعني أن تدخل في ذاتك ....وأن تحكي عن الكاتب فهو أن تدخل الى --
 -تقف ببابه ،محاوال السجود في المحراب وقد صدح صاحبه بآيات "ابداع فرح" في عطاء أجاده مخاض الروح فأعطى

الثمرة المباركة الك لمة وفي كل الكتابة بعض من فرح اهلل يبذله لعبده االنسان عطاء ،نعما تدوم وبشك مقيم .والكاتب ليس
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مجرد أصابع تمسك بالقلم نضغط عليه ليخرج الورق فينطقه ،أو العينين تدوران حائرتين وراء الفكرة نشوة بين اليد والورقة أو

تواصل بينهما ،بل الكاتب هنا يحل بيننا بركة القول ،برسمه يوزعه بيننا سمكة نأخذها ،نطعمها فنرتوي ونشبع وتضج نفوسنا
بأشرف ما يكونه الفرح كذا هي الكتابة أيها السادةن وكذا هو المكتوب في سرد يتسق متتابعا بعضه في أثر بعض ،وقد أجاد

السارد سياقه.

وأضاف :أدخل في "احتياجات امرأة" ،فمنذ المقدمة والى الخاتمة ،نقع على ثالث نساء ،حملت كل منهن وجعها ،وتحركت
من داخله ،تعاني أقدار الزمن الذي ما تخلى عن نظرته الى "المرأة" في كل منهن ،فاذا به "يبيع ويشتري" في كل منهن غير

عابىء باالنسان في دخل كل واحدة ،يسقط االنثى ا/الكونية لصالحها المرأة /التكوينية ،فيأخذ كل امرأة في طريق آخر

مسدود على الفضيلة ،عصي على الخالص ،ويوصل الى ما دون االنسان ...

وختم بالقول :أليس في هذا محاولة بوح واصدق البوح ما يعبق "روح االنسان في روح ينشرها على الناس يسألهم مشاركة

مشهد ال تنتهي عنده الرواية" ،بل بعدها تستمر مشهدية الحياة ,هلي ليست محاكمة لعيد انها تحية لهذه التي تحاول.
طبوش

استهلت طبوش كلمتها بالتعرف عن السيرة الذاتية باعتبارها فنا ينتسب الى العصر الحديث يلبي حاجة االنسان للعثور على

معنى للحياة المنقضية بحيث يستعيد كاتبها الحداث والخبرات التي مر بها واكتسبها معب ار عن موقفه منها في محاولة
لمقاومة النسيان ومواجهة للعدم والفناء.
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واعتبرت أنه من حيث العنوان احتياجات امرأة من وجهة نظر رجل تختلف عن وجهة نظر المرأة من احتياجاتها بمعنى

التصريح ،يراها الكاتب حاجة للحب والزواج واالستقرار وهي حاجات لكل انسان فكيف يتحدث عن امرأة ،هي ليست حاجات
للشاب في ذلك الوقت ألن الثقافة السائدة أنه على المرأة أن تكون مسورة في بيتها وللرجل الشارع والفرح والمرح والتجارب
والنجاح والتواصل .ثم أن المرأة في السيرة مرتبطة بمفهوم الشرف والال شرف ،اختيار العنوان هو لفت انتباه وتلميح للمتلقي

عما هو محظور (المرأة  /الجسد) استهالكي.
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مناقشة كتاب "االسالم والجمهورية والعالم" للكاتب آالن غريش
وفي اطار النشاطات الثقافية للعام  ،95نظمت دار الساقي ندوة لمناقشة كتاب "االسالم والجمهورية والعالم" للكاتب آالن
غريش ،شكلت الحلقة المقبلة من برنامج االعالمي سامي كليب «لعبة األمم» الذي تبثه «قناة الميادين» حيث دار حوار

مفتوح مع االعالميين سامي كليب وبيار أبي صعب ووليد شرارة.
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ورشة عمل مع طالب مدارس البعثة العلمانية الفرنسية
وفي اطار نشاطات وكالة التعليم الفرنسي في الخارج  – AEFEالبعثة العلمانية الفرنسية  MLFضمن مشاركتها في فعاليات
معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ،استقبل الجناح في المعرض طالب الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى الذي شاركوا في
ورشة حول "حائط هواء" مع الفنانة ومؤلفة كتب الفتيان ندين ر.ل .توما والرسام دافيد حبشي.

بعدها كان لقاء الطالب الكاتبة فاطمة شرف الدين حول كتاب "غدي ومروان" ومن التقى طالب ليسيه عبد القادر في ورشة

كتابة ابداعية مع هدى بركات.
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لقاء أدبي مع الباحث في علوم االيزوتيريك مروان ابي عاد
أدبيا مع الباحث في علوم باطن االنسان -االيزوتيريك ،األستاذ مروان ابي
لقاء ً
نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ً
عاد ،تمحور حول رواياته التي تقع ضمن سلسلة علوم االيزوتيريك" :اليوم السابع"" ،من حصاد االيزوتيريك" ،و"حروب

مبيعا في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
علما أن روايته األخيرة أُدرجت في قائمة الكتب األكثر ً
صغيرة لسالم كبير"ً .
عام . 3102
وقد أوضح الكاتب مروان أبي عاد أنه سعى من خالل رواياته الى تقديم تفاصيل جوهرية حول مبادئ االيزوتيريك التي
تساعد الساعي الى التعرف الى نفسه عبر الممارسة والتطبيق.

متتبعي رواياته ،ووعدهم بالمزيد من الروايات التي تقدم المنهجية العملية لمعرفة النفس البشرية
شيق مع ّ
وكان للكاتب حوار ّ
والتي تُعنى علوم االيزوتيريك بتقديمها الى جمهورها الغفير...
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 29في يومه الخامس األربعاء (– )0202/00/20

تجدون ربطا الصور
آمال اسكندر
د .إيلي حداد
نصر الظاهر
محمد نور الدين
سحر طه
مريم سليم
عبد اإلله الجوهري
سامي معروف
د .مروان أبو فراج
د .عصام نعمان
قاسم قاسم
نبيل أبو حمد
د .علي الحاج حسن
زينب صالح طحان

كركور القرد الشقي جاري عدوي من انت؟
" الحياة المدينة ،الذاكرة" ،
رواية " سروة في دار جدي "
تركيا والربيع العربي
من القلب إليهم
العالج النفسي السلوكي والمعرفي
تقنيات التعبير
أغانيات
رواية "داني فراي"
" نحو الخروج من األزمة "
جماليات السينما
الرحيقيون
الحرب الناعمة
" الهجرة وأزمة الهوية اللبنانية في رواية "
" ألمين معلوف " بدايات

دار أصالة
دار الفارابي
دار سائر المشرق
دار الريس
دار العربية للعلوم ناشرون
دار النهضة العربية
دار المحجة البيضاء
دار اآلداب
النادي الثقافي العربي
دار الفارابي
بيسان
دار العربية للعلوم ناشرون
جمعية المعارف االسالمية الثقافية
دار الفارابي

آالن غريش
أحمد بركات

" والعالم اإلسالم والجمهورية "
عانقيني وال أكثر

دار الساقي
دار النهضة العربية
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الخميس الموافق فيه  3كانون االول 0202

10:00 - 12:00

لقاء مع األديبة منى الشرافي تيم حول طالب الصفوف التكميلية في المدارس
الخاصة والرسمية
روايتها "العربيزي والجدة وردة"

4:30 - 6:00

ندوة حول رواية " 06مليون زهرة" د .طارق عبود  -أ .اسكندر حبش  -أ.
سليمان زين الدين تقديم أ .ايلدا مزرعاني
للكاتب مروان عبد العال

4:30-6:00

محاضرة "الكالم الصحيح في اللسان د .أنطوان صياح -الشاعر عبد القادر
الحصني  -ادارة محمد ناصر الدين
الفصيح" لسلطان ناصر الدين
دار النهضة
واالعالمية عبير شرارة

6:00 - 7:30

لقاء بعنوان "لبنان والمنطقة الى اين أ .سركيس نعوم  -تقديم أ .عمر فاضل
بعد خمس سنوات من الربيع العربي"
الفلسطينيون

النادي الثقافي العربي

دار الفارابي

النادي الثقافي العربي

في أ .بيرال عيسى  -أ .ناصر ياسين  -أ.
ساري حنفي أ .جابر سليمان  -ادارة د.
المركز العربي
هدى حوا

6:00 - 7:30

ندوة الالجئون
المشرق العربي

7:30 - 9:00

ندوة حول كتاب " البيئة األسلوبية في النائب السابق أ .ادمون رزق  -د .يوسف
شعر أنسي الحاج ويوسف الخال وعبد عيد  -د .ديزيريه سقال  -ادارة د .نازك
دار سائر المشرق
الوهاب البياتي" للدكتورة مهى الخوري بدير
نصار
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التواقيع
3:00-7:00

السيد محمد حسين فضل هللا مفكراً إسالميا ً

العقيد المهندس توفيق سليم

4:00-6:00
4:00-8:00
5:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-8:00
6:00
6:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:30-7:30

مجموعة قصص أطفال
الشرنقة
مسالك وعرة  -سنتان في ليبيا ومن أجلها
اإلستحمار اإللكتروني
تأتين من جهة الجنون
محطات في ذاكرة وطن
أوراق صامتة
رواية "  06مليون زهرة "
نحن الذين نخاف أيام اآلحاد
برنامج تطوير الذكاء  -إكتشاف علمي حديث
حكايات كوندوروشكين
" ألواح "
" الى الياء المذيع المحترف من األلف "
البنية األسلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف "
" الخال وعبد الوهاب البياتي

د .إنطوان م الشرتوني
نجاة رافع
طارق متري
د .نديم منصوري
العميد محمد رمال
العميد عصام أبو زكي
خليل جباعي
مروان عبد العال
روال الحسين
مأمون ضو
عماد الدين رائف
رشيد الضعيف
لينا زهر الدين
د .مهى الخوري نصار
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مكتبة السيد محمد حسين
فضل هللا ودار الشفق
دار أصالة
دار التراث األدبي
دار الريس
منتدى المعارف
دار النهضة العربية
دار العربية للعلوم ناشرون
دار المحجة البيضاء
دار الفارابي
دار الجديد
دار الرحاب الحديثة
دار المؤلف
دار الساقي
دار الفارابي
دار سائر المشرق

