األول،5902
90كانون 
األربعاء، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ 95في يومو الثاني عشر:

ندوةحولكتاب"العرفانفيمسمكالتوحيد"لمدكتورساميمكارم"
في اطار فعاليات اليوـ الثاني عشر ،نظمت مؤسسة سامي مكارـ ندوة حوؿ كتابي مخطوط ” “The shi’I imamteلمخميفة

الفاطمي االماـ منصور لديف اهلل ،و"العرفاف في مسمؾ التوحيد" لمراحؿ الدكتور سامي مكارـ ،شارؾ فييا الدكتور القاضي

اإلسماعيمية في لندف وأدارتيا األستاذة أناىيد
عباس الحمبي ،الدكتور نديـ نعيمة ،الدكتورة نيى الشعار مف معيد الدراسات
ّ
سمماف أبي فخر في حضور حشد مف الميتميف والمثقفيف.
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نعيمة 
أف اطالع الموحديف (الدروز) عمى حقيقة
يكرر في غير مكاف مف كتاباتوّ ،
أشار نعيمة الى أف الدكتور سامي مكارـ ّ
يؤدييا .ولقد وفى سامي حقّا خالؿ حياتو بيذه الرسالة .فنحف
عقيدتيـ ،ىو بالنسبة إليو بمثابة رسالة العمر التي عميو أف ّ
تحميمية فكرية أكانت كما في رائعتو "العرفاف في مسمؾ التوحيد" أو شعرّية كما
نكاد ال نرى ولو صفحة واحدة في آثاره ،نثرّية
ّ
عد في بيوت الناس
فنية خطّية كما في لوحاتو
المذروة بال ّ
في دواوينو الثالثة ،وفي ّ
مقدميا "مرآة عمى جبؿ قاؼ" ،أو ّ
ّ
ومكاتبيـ ومخزوناتيـ ومعارضيـ — نكاد ال نعثر عمى صفحة واحدة ليس فييا ما يتصؿ مف ناحية أو أخرى بعقيدة

الموحديف الدروز.
الشعار 
اإلسماعيمية في لندف ورئيس قسـ المطبوعات
استيمت الدكتورة الشعار مداخمتيا بممحة سريعة عف معيد الدراسات
ّ
والمنشورات في المعيد ،مشيرة الى أف ما قاـ بو الدكتور سامي مكارـ في ىذه السمسمو مف تحقيؽ نص ميـ جدا مف
النصوص التي تتعمؽ بالتاريخ االسماعيمي وىو نص تثبيت اإلمامو المنسوب إلى المنصور باهلل (الخميفة اإلماـ الفاطمي

والذي حكـ بيف سنة ( ،)593-539 -333-333ومف خالؿ إعداده الترجمة الدقيقو ليذا الكتاب إالى المغو االنكميزيو التي

اتسمت بقدرتيا عمى الحفاظ عمى النص العربي ورونقو عمى قدر المستطاع وذلؾ مف خالؿ ترجمة النص إلى Idiomatic
.English

التأسيسيو
االسماعيمية التي كتبت في المراحؿ
وأشارت الشعار الى أف ىذا النص يعتبر واحدا مف أىـ النصوص والرسائؿ
ّ
ّ
اإلسماعيمية وييدؼ الكتاب إلى تأكيد واثبات الشرعيو الدينيو والسياسيو إلمامة و خالفة عمي بف أبي طالب واألئمو
لمدعوة
ّ
اإلسماعيميف مف ذريتو .ويعد ىذا الكتاب مف أوائؿ األعماؿ االسماعيمية التي عالجت ىذا الموضوع الميـ بالنسبو لمشيعة
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ولذلؾ ُّ
يعد رسالة ميمو وأساسيو حوؿ مذىب و مفيوـ اإلمامة .طبعا موضوع اإلمامو ومف سيتولى أمر المسمميف بعد وفاة
الرسوؿ كاف مف أىـ األسئمو التي واجيت المسمميف وأثارت االختالفات في وجيات النطر والتي اتخذت بعدا دينيا سياسيا

فيما بعد.
اإلسماعيمية وىي فكرة استم اررّية اإلمامة ودواميا وبذلؾ يرد عمى مف
أساسية في العقيده
وتطرقت الى أف الكاتب يناقش فكرة
ّ
ّ
أف الرسوؿ
قاؿ أف منصب اإلمامو ليس بالضرورة منصبا مستمرا .بعدىا ينتقؿ الكاتب بعد تأكيد استم اررية اإلمامو إلى اثبات ّ

أف ىؤالء المذيف لـ يعترفوا بوالية عمي قد
ّ
قد نص عمى اإلماـ عمي مف بعده وقد و أوصى بنصبو إماما وبذلؾ يشير إلى ّ
ضموا طريقو .ومف ثـ يناقش الكاتب في ىذا السياؽ خطورة تسيس مسألة اإلمامو وتحويميا إلى وسيمو تتالعب بيا الفرؽ
المتنازعة مما سيمزؽ األمو ويجعميا عرضة لؤلطماع المختمفو ليذه الفرؽ .وىذا بالتالي سيؤدي إلى إثارة الفتف والنزاعات.

الحمبي 
توقؼ القاضي الحمبي أماـ أبرز المحطات المضيئة في ىذا الكتاب ،مشي ار الى أنو ييدؼ بحسب المؤلؼ إلى تعريؼ

القارىء بمسمؾ التوحيد (الدرزية) خصوصاً في بعده العرفاني اإلسالمي واآلخر في تعريؼ المنتمي إلى ىذا المسمؾ بحقيقة

العقيدة التوحيدية ،وذلؾ بطريقة تميزت بالصدؽ والوضوح والعمؽ والسعة في الرؤيا والسالمة والبالغة في التعبير ،مستنداً

إلى المفاىيـ العرفانية وفؽ عقيدة التوحيد والى القرآف الكريـ والحديث الشريؼ وتعاليـ األولياء الموحديف وأقواؿ نخبة مف
العمماء وكبار أىؿ العرفاف ،بحيث يشكؿ ىذا الكتاب وسيمة لمتواصؿ والتفاىـ بيف مختمؼ العقائد واألدياف وىو مف ىذا الوجو

عبارة عف تعريؼ بمناخ روحي صاؼ مفعـ بحب اهلل الذي ىو ذروة التوحيد عمى ما جاء في تعريؼ الكتاب.
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وأشار الى أف الكتاب يقع في مقدمة وستة فصوؿ وممحؽ فيو ابتياالت وذكر بعض أعالـ العرفاف والمصادر والمراجع
َّ
ولعؿ مف الصعوبة بمكاف االستفاضة في ذكر جميع المناحي الميمة في مضموف فصوؿ ىذا
وفيرس لآليات القرآنية.
الكتاب مما يوقع أحياناً في خطر االجتزاء في موضوع متماسؾ يتدرج فيو المؤلؼ مف التمييد إلى الشريعة والطريقة والحقيقة
إلى المرآة ،إلى أسس التوحيد المعرفية ،إلى شروط التوحيد السبعة ،إلى الرحمة والرحمانية والمحبة.

وتطرؽ الى العرض التاريخي لقياـ "الدرزية" ووضعيا في إطارىا اإلسالمي العاـ كفرقة إسالمية تفرعت عف الشيعة

اإلسماعيمية برعاية مف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل وىو الخميفة الفاطمي السادس (304ىػ3031-ـ) الذي قامت دولتو في
األصؿ عمى العمـ الباطف ىادفة إلى تأويؿ كالـ اهلل حسب مقتضى الزماف والوصوؿ بالشريعة إلى الطريقة ثـ الوصوؿ

بالطريقة إلى الحقيقة عمماً وعمالً (ص  .)35وىذه المعرفة ال تُعطى دفعة واحدة "فال مؤونة وال كمفة" في المعرفة إنما المرء
يكتسب المعرفة عمى قدر تييؤه الفعمي والقمبي والخمقي (ص .)13
وختـ الحمبي بالقوؿ :يخرج القارئ بعد فراغ قراءتو منتشياً بالمعرفة الدينية الحقة فتشرؽ قموب العارفيف بنور اهلل .تمؾ محصمة
ىذا الكتاب الذي فيو مف الجواىر الثمينة والمعرفة العميقة واإلضاءة عمى مسمؾ حاوؿ الجاىموف تشويو صورتو دينياً ،كما

حاوؿ بعض الطغاة تشويو سيرة أتباعو التاريخية.
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تكريمجمعيةجاد 
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ليذا العاـ ،أقيـ حفؿ تكريمي لجمعية جاد شارؾ فييا األستاذ جوزيؼ حواط ،

الدكتور زياد نصور ،العميد صالح جبراف وقدمتيا االعالمية رانيا الزعتري في حضور حفؿ مف الميتميف والمثقفيف.
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الزعتري 
استيمت ال زعتري الندوة بالقوؿ أف جمعية جاد مر عمى تاسيسيا خمسة وثالثوف عاما وىي األولى في لبناف التي عممت في
غياب الدولة حالؿ الحرب عمى مكافحة مشاكؿ المخدات – السيدا – الكحوؿ – التدخيف .بعيدا عمى العمؿ السياسي والتنافر

الداخمي السائد عند تأسيسيا ،اىتمت بكؿ ما يمت الى الشؤوف الصحية االجتماعية ومواجية آفات الحرب األىمية.
وأضافت :عممت عمى حماية كؿ مواطف مدمف عمى المخدرات وارشاده وتوجييو ومساعدتو طبيا واعادة تأميف اندماجو في
المجتمع بالتعميـ الميني والتأىيؿ النفسي .لدييا مكتبة فريدة في الشرؽ األوسط لمتوعية عمى المواضيع األربع وفي لغات عدة

ومف أىـ مساىماتيا حذؼ اسـ لبناف عمى الئحة البمداف المنتجة والمصدرة لممخدرات .لدييا  33فرعا داخؿ لبناف و 4فروع

خارج لبناف واأللوؼ مف المنتسبيف.
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حواط 
واعتبر حواط بدوره أنو :اـ تكوف في زمف مثؿ ىذا الزمف انو لشيء مخزي ومحزف ،زمف تجد فيو زحمة أناسا يتاجروف

ويتعاطوف ويروجوف ويزرعوف المخدرات بال حسيب وال رقيب .وال أحد يحاسب حتى أصبح الحؽ باطال ،يحاسبونؾ بدؿ مف
أف تعاقبيـ ،يحاربونؾ بدؿ مف أف تسجنيـ...

وختـ بالقوؿ :اف ىذا التكريـ ليس فقط لجمعية جاد ،بؿ لكؿ ضمير ،لكؿ أـ ،أب لكؿ رجؿ ديف ،لكؿ مسؤوؿ اذا كاف
عسكري أـ في السمؾ القضائي ،ايف أنتـ نحف بحاجة لكـ في ىذا الوقت وبالذات قبؿ فوات األواف ،اذا أردت أف تقضي عمى

التاريخ خدر شباب أمة.
نصور 
اعتبر نصور أف اىمية الموضوع تفرض ىذا العمؿ المشترؾ والتواصؿ الدائـ بيف الجمعيات كافة خصوصاً في ىذه االياـ

الصعبة .اف العمؿ المشترؾ لمتصدي آلفة المخدرات باتت تشكؿ ميمة استراتيجية بالغة الصعوبة .لقد اصبحت قضية

المخدرات مف اىـ المشكالت التي تعاني منيا المجتمعات ،نظ اَر لالنعكاسات التي تحدثيا عمى الصحة والسموؾ والقيـ
واالخالؽ االنسانية .اف انتشار ىذه اآلفة باتت تساىـ في تفتيت التركيب االجتماعي وخاصة في اوساط الشباب المعوؿ
عمييـ استقرار معالـ الحاضر وتطمعات المستقبؿ.

وأضاؼ :مف ىنا كاف دور جمعية "جاد" في محاولة جادة ضمف المجتمع بالتعاوف والعمؿ المشترؾ مع الدولة المبنانية
المتمثمة بو ازرة الصحة العامة وو ازرة العمؿ والداخم ية والدفاع وو ازرة الشؤوف االجتماعية والجمارؾ المبنانية وكافة الجمعيات
لوضع برامج توعية وتدريب كادرات بشرية تساىـ في نشر الوعي والمكافحة عمى جميع الصعد .بؿ اكثر مف ذلؾ انشأت
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جمعية "جاد" متحؼ نوعي في منطقة جبيؿ ،أعتبرتو منذ المحظة األولى قمعة جبيؿ الثانية  ،كونو اصبح مقصد لكؿ

المدارس والطالب وكؿ طالب معرفة في المجتمع بموضوع المخدرات.
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جبران 
وأشار جبراف بدوره الى أنو في ظؿ المشاكؿ التي تواجو الفرد في مجتمعنا مف صعوبة في الحياة إجتماعياً واقتصادياً

وصحياً وبيئياً ونفسيا" بحيث تصبح حياتو ارتدادات وذممؿ نفسية .يناديو المخدر ويجذبو ويموح لو بالفردوس فيسقط في

فخو ،لقد باتت المخدرات أكثر مف ظاىرة .انيا معضمة العصر التي تواجو مختمؼ الجمعيات االنسانية.
وأضاؼ :وبما أف المجتمع مسؤوؿ إلى حد ما في تنمي ىذه المعضمة كاف ال بد مف إستنفار كافة طاقاتو الخيرة مف جمعيات
ومؤسسات ومجتمع مدني لمعمؿ سوياً بغية محاربة ىذه اآلفة التي غزتو في مدارسو وجامعاتو وبيوتو خاصة عند العاطميف
عف العمؿ.

وفي الختاـ قدـ رئيس النادي الثافي العربي سميح البابا درعا تكريمية الى الجمعية تسمميا العميد صالح جبراف الذي سمـ

بدوره درعا تقديرية لمنادي الثقافي العربي.
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ندوةحولكتاب"سقراطوثوماسمور:رسائلخيالية"لالستاذغابرييلشميطا 
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرؽ ليذا العاـ مف المعرض اؿ ،95نظمت الدار بالتعاوف مع السفارة الب ارزيمية ،ندوة حوؿ
يالية" لمكاتب والسياسي الب ارزيمي مف أصؿ لبناني غبرييؿ شمّيطا،
الترجمة العربية لكتاب "سقراط وتوماس مور :رسائؿ خ ّ
نجار ،بحضور المؤلّؼ غبرييؿ شميطا الذي حضر
شارؾ فييا سفير الب ارزيؿ جورج جيرالدو قادري والكاتب المسرحي مرواف ّ

حمما مف أحالمو بنشر أحد مؤلّفاتو السبعيف بمغة أجداده ،وقد ترجمت
ً
خصيصا إلى لبناف لممشاركة في تحقيؽ ما يعتبر ً
الكتاب إلى المغة العربية صفاء أبو شيال جبراف.
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الحايك 
أدارت الندوة الشاعرة المبنانية نياد الحايؾ ،صاحبة ديواف "اعترافات جامحة" ،الذي صدر عف دار سائر المشرؽ العاـ

الماضي ،والتي تعمؿ في األمـ المتحدة .وقد استيمت نياد الحايؾ األمسية باستعراض السيرة الذاتية لممؤلؼ والتعريؼ بأبرز
ار افتراضياً في كتابو،
أعمالو ،باإلضافة إلى تقديـ تعريؼ موجز بالشخصيتيف التاريخيتيف المتيف أجرى المؤلؼ بينيما حو ًا
وىما الفيمسوؼ اليوناني سقراط ،والفيمسوؼ اإلنجميزي توماس مور المذاف لقيا المصير نفسو :اإلعداـ بسبب مواقفيما المثالية
والمبدئية واألخالقية في المجتمع والسياسة.

وقالت إف ما مف وقت أنسب مف وقتنا الحاضر لقراءة ىذا الكتاب ألنو يتحدث عف القيـ في العالقات بيف البشر وفي
السياسة والعمؿ العاـ .وتحدثت عف االنتشار المبناني في عالـ االغتراب حيث لمعت أسماء كثيرة في جميع المجاالت،
األدبية والفنية والسياسية واالقتصادية .وقد حرصت الحايؾ عمى أف تق أر عمى الحاضريف مقاطع مختارة مف الكتاب ،قبؿ أف

تدعو كؿ ضيؼ مف المشاركيف في الندوة إلى اإلدالء بدلوه في المناقشة.
نجار

يدعي أنو قد خدـ فكر سقراط أو توماس مور في
نجار أف غبرييؿ شمّيطا ال ّ
اعتبر الكاتب المسرحي والتمفزيوني مرواف ّ
المتخيمة بينيما ،بؿ استخدـ حضور كؿ مف ىذيف القطبيف مف أجؿ خدمة قضيتو المعاصرة النبيمة ،فكاف عممو فعؿ
المراسمة
ّ
تواضع ال يخمو مف الطموح.
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وأضاؼ :إف ىذا األسموب مف التعاطي مع أعالـ الفكر والنضاؿ شائع في التراث اإلنساني .وىو يتّخذ مكانتو مف فضيمتيف،
أوليما نبؿ القضية المخدومة والثانية انسجاـ الشخصيات التي نختارىا مع األبعاد التي نتناوليا ،وقد حقؽ شميطا ىذا اليدؼ
في كتابو.
السفيرالبرازيمي 
بدوره تحدث السفير الب ارزيمي مشي ار الى أف كتب األستاذ شميطا التي بمغت اؿ  ،19قد ترجمت الى العديد مف المغات ،يتميز
عنيا الكتاب الذي بيف أيدينا ألنو بمغة أجداده المبنانييف والسورييف ،مضيفا الى أنو كانت لغبلاير شميطا مبادرات عدة لتطوير

التربية في ساو باولو وفي مقدميا تفعيؿ النشاطات المتعددة األبعاد .إف ىذا الكتاب يعالج قضايا متعمقة باإلنساف ومثمو
وتوقو الى تحسيف نوعية حياة اإلنساف في مجتمعو جعميا أفضؿ مف كؿ النواحي.
وفي الختاـ عبر مؤلؼ الكتاب غابرييؿ شميطا عف سعادتو بأف يترجـ كتابو الى المغة العربية وىي لغة أجداده وأسعده أكثر
نجاح ىذا الكتاب الذي ترجـ الى عدة لغات.
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ندوةحولكتابمحمدعبدالعزيزالحبابي"الشخصانيةوالغدية0055-"0001
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظـ المركز العربي ندوة حوؿ كتاب محمد عبد العزيز الحبابي "الشخصانية والغدية - 3511
 "3553شارؾ فييا االستاذ كماؿ عبد المطيؼ ،الدكتور أنطواف سيؼ وقدميا مشير عوف وحضرىا حشد مف الميتميف.
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سيف 
استيؿ عبد المطيؼ مداخمتو بالقوؿ :العبور إلى عالـ الحبابي الفكري ،عندما نختار دليالً إليو مف كتابات عنو ،يؤوؿ بنا إلى
رؤية مف زاوية مختمفة تجعؿ نصوص الباحثيف ،ال نص الحبابي مباشرة ،موضوع كالمنا وموجيو .ىذه الوسائط بيننا وبينو

ال ينبغي ليا ،مع ذلؾ ،أف تفضي بنا إلى تنحية تامة لنصوصو عف مركز مقاربتنا لو ،وال إلى تجريدىا مف مرجعيتيا

المستدامة في ىذه المواجية المعرفية.

وأضاؼ :خالصة القوؿ ،أف الحبابي برأي الباحث ،ىو سمفي ينقد السمفية ألنيا ناقصة ،أي لـ تدرؾ (ولـ يقؿ إنيا تعادي)
دينامية المجتمع الصناعي الغربي ولـ تسع الى االنفتاح عميو " .والشخصانية اإلسالمية" الحبابية لـ تبف عمى تحميؿ فمسفي،

بؿ عمى معاناة وجودية ووجدانية بعيدة عف المنطؽ والمغة الفمسفييف ...باإلضافة إلى ىذه األحكاـ ،والى مآثر أخرى تتمثؿ
في كونو أوؿ مف حصؿ عمى لقب دكتور في الفمسفة في المغرب ،وأنو مؤسس درس الفمسفة في الجامعة المغربية الفتية،
وأوؿ عميد لكمية اآلداب فييا ،فضالً عف كتاباتو الفمسفية ،وصوغو المصطمحات الفمسفية العربية الحديثة بالترجمة التي

مارسيا وبالتأليؼ ،يمحظ كماؿ عبد المطيؼ ،أيضا"  ،مأثرة فريدة لمحبابي تجعمو ظاىرة تاريخية في الفمسفة العربية ،كونو

يمثؿ لحظة اسئناؼ القوؿ الفمسفي في الفكر المغربي ،ىذا االستئناؼ الذي يأتي بعد صمت فمسفي مديد في المغرب الكبير،
داـ قرونا ،منذ نكبة مواطنو ابف رشد.
عبدالمطيف 
اعتبر عبد المطيؼ أنو ال يمكف فيـ مكانة محمد عبد العزيز الحبابي(  )3513-3553في الفكر المغربي والعربي المعاصر

دوف ربطيا ب السياؽ الثقافي والمجتمعي العاـ ،الذي نشأت وتطورت في إطاره .ونقصد بذلؾ واقع المجتمع والثقافة المغربية
والعربية ،في نياية النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ،إضافة الى واقع الدرس الفمسفي الجامعي في فرنسا بعد الحرب
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العالمية الثانية ...لـ يكف الحبابي الفيمسوؼ بعيداً عف أسئمة المشروع السياسي اإلصالحي لممغرب المعاصر  ،بؿ كاف
منخرطاً فيو بطريقتو الخاصة .وقد سمح لو تكوينو الفمسفي في الجامعة الفرنسية في نياية األربعينيات وبداية الخمسينيات.

ونقصد بذلؾ الفمسفة الشخصانية وما يرتبط بيا مف مذاىب ومفاىيـ فمسفية في دائرة الفكر الفرنسي المعاصر ،حيث حاوؿ

إستيعابيا ثـ تقديميا والتعريؼ بيا .كما سعى الى تطوير بعض جوانبيا ،إستناداً الى بعض األسئمة المرتبطة بالمشروع

الثقافي المغربي والعربي في أبعاده التحررية.

وأضاؼ :حاوؿ الحبابي إعادة التفكير في مفاىيـ الشخصانية وأطروحاتيا ،حيث ساىمت مؤلفاتو المنشورة خالؿ عقد
السبعينيات وما تالىا ،في بمورة أسئمة تتعمؽ بمصير العالـ الثالث ،وىي أسئمة تستيدؼ التفكير في تناقضات العالـ

المعاصر ،وتقترح إعادة تأسيس قواعد جديدة لمتضامف اإلنساني ،بمعايير إجتماعية وأخالقية ،ومف منظور تحرري يرّكب

النظر باإلعتماد عمى معطيات نفسية ووجودية.

وختـ بالقوؿ :يعتبر الحبابي في مقدمة الطبعة العربية لكتابو مف الحريات الى التحرر أف الفيمسوؼ كائف لو جذور في أرض
وتاريخ ،ومف ىذا فإف حريتو وتحرره يرتبطاف بتمؾ الجذور وضمف لو السياؽ دعا الى ضرورة التسمح العممي بالمعطيات

األساسية لعمـ اإلقتصاد والديمغرافيا ومختمؼ المعارؼ والعموـ اإلجتماعية.
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مناقشةكتاب"ذاكرةاألفيون"لمدكتورنزاردندش 
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرؽ ليذا العاـ مف المعرض اؿ ،95نظمت مناقشة كتاب "ذاكرة األفيوف" لمدكتور نزار
دندش شارؾ فييا الدكتورة ناتالي الخوري غريب ،األستاذ سمماف زيف الديف والدكتور عمي نسر في حضور حشد مف الميتميف
والمثقفيف.
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الخوريغريب 
استيمت الخوري كممتيا باالشارة الى أف ذاكرة األفيوف ،تش ّكؿ صرخة االستغاثة الى العمؿ التنموي في البقاع ،دعوة صريحة
مف خالؿ العمؿ االدبي الروائي ...اف ىذه الرواية ،ىي سؤاؿ ممحاح عف اإلصالح ،قبؿ فجيعة الخسارة ،في تفريغ الوطف
تيجيرا) ،ىي رواية مساءلة الدولة عف التشريع(زراعة الحشيشة واألفيوف) أو طرح
تخدير أو
ًا
مف أبنائو( ،والتفريغ يكوف
ً
كيدية ،بؿ استغاثة لتطبيقو بديال مف "استغالؿ العشائرّية" و"السموؾ القبمي".
البدائؿ ،ونداء القانوف ال
استنسابا أو ّ
ً
وأشارت الخوري الى أنيا رواية تبدأ أحداثيا مف بدايات الوعي في إطالالتو األولى عمى المحيط والبيئة ،لسمطاف بطؿ

وتاليا رفضو ،وصوًال إلى انعدامو في ختاـ
تعارضا ًا
وتطور مراحؿ ىذا الوعي ،الذي صار يش ّكؿ
الرواية،
كبير مع الواقعً ،
ً
ّ
مستجدة ،استبدلت بالقمح ،في مقابؿ في
بأف األفيوف ثقافة دخيمة
ّ
الرواية ...أراد الكاتب إعالء الصوت مف سيوؿ البقاعّ ،
اجية
الطيبة واالستكانة الى ظالليا .لننتيي مع البطؿ الى ازدو ّ
مقابؿ شجرة المزاب ،حيث اصالة المنبت في ىذه األرض ّ
أخرى ،بيف قبولو بيجرة ابنيو الى الخارج لينعما باستقرار لف يجداه في الوطف ،وبيف وجعو جراء ىذا القرار وعدـ جرأتو

بمصارحتيـ بو.
إيجاد بدائؿ ،في ظ ّؿ غياب سمطاف الدولة ومؤسساتيا ،بؿ
واعتبرت أنو في الرواية محاولة تعرية المثقؼ الذي لـ يستطع
َ
أف الموضوع الرئيس الذي تدور حولو
كاف أىوف عميو أف يناقش قضايا أزمة الغرب عمى أف يح ّؿ
ّ
قضية في بالده ...وبما ّ

ص بيا وبطقوس زراعتيا وحصادىا.
يعرفنا الكاتب عمى الحقؿ المعجمي الخا ّ
الرواية ىو زراعة األفيوف ،في أسبابو ونتائجوّ ،

طمبا لمتنمية العادلة في أطرافو ،ىي ذاكرة مناضؿ
وختمت بالقوؿ :ا ّف ذاكرة األفيوف سيي ذاكرة الوطف الموجوع ،الذي يصرخ ً
بالكممة ،يحارب الجيؿ والتخدير بالعمؿ الثقافي .لقد وعى د .نزار دوره بقدرتو كمثقؼ وكاتب(شع ار ورواية وكتبا عممية
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أف الكممة في موقعيا الصحيح ،ىي
وابحاثا) ،ومؤسسا لجمعيات بيئية كما منتديات شعرية ،يجتمع فييا اىؿ الكممة إيمانا منو ّ
مغيرة ومؤسسة لذاكرة وطف ،تفتخر بو ويفتخر بو.
فاعمة و ّ
نسر 
اعتبر نسر في مداخمتو أف زىرة األفيوف ت ّشكؿ ما يعرؼ بصندوؽ صوت ،إستغمو الكاتب ليقّدـ عبره عالماً روائياً ،مجبوالً
دب فيو الروائي أشياء مف روحو ،ليستحيؿ عالماً مرجعياً ذا وجود جمي عمى خيوط خريطة الوطف ...وىذا
بصمصاؿ خاصّ ،
يجعمنا نسجؿ لمكاتب عالمة عالية في قدرتو عمى اإلمساؾ بحبؿ النص رغـ تعدد قضاياه الذي يستدعي تعدداً في العناصر

الروائية وفي تشعبات رؤوية غالباً ما تسقط كاتبيا في سرداب التخبط وعدـ اإلستقامة.

وأشار الى أف أولى تمؾ القضايا ،الحرب ،والحرب جسر زماني أكثر مما ىو مكاني ،إذا يربط مرحمة ما قبؿ بمرحمة ما بعد،

كسبب ونتائج ...أما القضية الثانية ،فكانت قد تمحورت حوؿ التذبذب في المواقؼ واآلراء مف شرعية زراعة الحشيش
وعدميا ،وىذا ظير في تصريحات سمطاف بطؿ النص عالنية وضمنياً ...أما القضية الثالثة ،فيي القضية التي عرضتيا

أعماؿ روائية عديدة بعد مجيء اإلستعمار ورحيمو ،إذ فرضت نفسيا كمعضمة ليا شأف خصوصاً أف الرواية العربية ولدت
مف رحـ ىذه القضية حيث تركزت األعماؿ األولى في الرواية العربية حوؿ البحث عف اليوية التي حاوؿ المحتؿ طمسيا

والغاءىا ...ومف القضايا األخرى ،كانت ثنائية القرية والمدينة ،فقد كاف الكاتب منتص اًر لممدينة في بداية حياتو ،متيكماً عمى
تربية أبناء القرى ممجداً بإبناء المدف األقرب الى حضارة الغرب.

واعتبر أنو أىـ ما يمكف أف نسمط الضوء عميو ىو موضوع العمـ والعقؿ والمعرفة ،إذ كانت رؤية النص واضحة في ىذا
ال مجاؿ ،وأكثر ما ظير ذلؾ في مناـ البطؿ أو حمـ اليقظة ،الذي إستغمو الكاتب ليشير الى أف اهلل سيحاسب المرء عمى ما
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تعممو وما إكتسبو مف معارؼ حسب نسبة إفادة الكوف بيا .أما شكمياً وأسموبياً ،فقد عرؼ الكاتب أف يمسؾ بحباؿ السرد رغـ

إتساع رقعة األحداث وتمدد المدة الزمنية .وىذا ما كاف يستدعي راوياً مشاركاً ليكوف التبئير والسرد داخمييف وأكثر موضوعية،

إذ برغـ وفرة الحوار واطالؽ الرؤية مف خاللو ،اال أف حركة الشخصيات لـ تكف مطمقة بشكؿ كمي ..ما جعؿ الكاتب نفسو
يتدخؿ مف دوف تسويغ ومف دوف إنتباه ،مستعرضاً مخزونو المعرفي تاريخياً وعممياً وجغرافيا ،عبر ما يشبو التقارير األقرب

الى المقاالت أو العظات ،حتى إنو كسر المسافة بينو وبيف القارئ مستخدماً ضمير التكمـ لشرح مفاىيـ معينة كاف األفضؿ
لو يتركيا لمشخصية أو إعتماد منيجية اإلحالة ضمف اليوامش أو الحواشي.

زينالدين
اعتبر زيف الديف أف "ذاكرة األفيوف" ىي الرواية العاشرة لنزار دندش في سمسمة رواياتو التي كتبيا منفرداً أو مشتركا" مع
أخريات .واذا كاف الحب والطالؽ واليجرة والتحوؿ األيديولوجي والزواج األجنبي واليوية المزدوجة والدراسة في الخارج ىي
الموضوعات التي تناولتيا رواياتو السابقة ،وىي موضوعات مطروقة مف الرواية العربية والمبنانية ،فإف موضوعة المخدرات
وما يتعمؽ بيا مف عمميات ،وما يترتب عمييا مف مضاعفات ،ىي ما تناولتو روايتو األخيرة "ذاكرة األفيوف" ولعؿ ىذه

الموضوعة لـ تعالج روائيا" مف قبؿ .وىكذا يطرؽ دندش موضوعا جديداً ،أرجح أف الرواية العربية لـ تتطرؽ إليو النتفاء

العالـ المرجعي العربي الذي يحيؿ إليو مثؿ ىذا الموضوع.

وأضاؼ :العالـ المرجعي الذي يحيؿ إليو نزار دندش في روايتو ىو منطقة البقاع الشمالي ،وىي منطقة لبنانية معروفة
تاريخياً بزراعة المخدرات  ،بفعؿ الضرورة ال االختيار .وىو ابف ىذه المنطقة ،ويصح فيو القوؿ المعروؼ في ىذا المقاـ:

"شيد شاىد مف أىمو"  .ولعؿ معايشتو الواقع ،وشيادتو عميو ،وانخراطو في حركتو ،تمنح روايتو واقعيتيا ،وتجعمو يطرؽ

منطقة غير مطروقة سابقا" في الرواية العربية ،بمثؿ ىذا الصدؽ الروائي عمى األقؿ.
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يسجؿ لو ،فإنو يفعؿ ذلؾ بأدوات تقميدية،
واعتبر زيف الديف أنو إذا كاف نزار دندش يطرؽ في روايتو موضوعاً جديداً ،وىذا ّ
يسجؿ عميو .فنحف إزاء حكاية جديدة وخطاب تقميدي .والتقميدية ىنا توصيؼ وليس حكـ قيمة .ويقوـ خطابو عمى :
وىذا ّ
المتخيؿ بحيث تغيب عف النص تقنيتا اإلسترجاع
إسناد الروي الى راو عميـ .إقتصاره عمى المعيش دوف المتذكر و ّ
واإلستقداـ .إنتظاـ المروي في إتجاه خطي يمضي قدماً دوف تكسر ،ويحقؽ قفزات زمنية طويمة أحياناً تبمغ عشر سنوات

ضمف الفقرة نفسيا .كسر نمطية السرد أحياناً بتغيير صيغة الكالـ او بالحكاية أو بالخبرية أو بالحمـ .وبذلؾ تتعاقب األحداث

في خطاب بسيط ،ويأتي الحوار الذي تنمو مف خاللو األحداث ،ليش ّكؿ تنويعاً عمى أحادية االوي يثنائيات حوارية ،يطغى
عمييا التناغـ أكثر مف التساجؿ .وعمى تقميدية الخطاب الروائي ،فإف سيولتو تشكؿ قيمة مضافة لو.

وختـ مداخمتو قائال :وجممة القوؿ ،إف نزار دندش يعالج روائياً موضوعاً خطي اًر ،في عالـ مرجعي يعاني التيميش واإلقصاء،
وتقؿ فيو الخيارات ،فتأتي الرواية شيادة عارؼ عمى واقع قاس ،وتقدـ مادة معرفية بحقؿ "بور" لـ تحرثو الرواية العربية مف

قبؿ ،عمى حد عممي ،عمى األقؿ ،وىو يفعؿ ذلؾ بخطاب روائي سيؿ ،بسيط ،فيكوف لو فضالً  :السبؽ في الحكاية،

والسيولة في الخطاب.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 20في يومه الثاني عشر األربعاء

()5902/05/90–تجدونربطاالصور 
د .رًٍهح عثاًَ
ساٍَح خانذ
هاًَ َذٌى
هٍفاء اإلياو
د .فهذ حزاصي
ٌىعف يشتضى
دَ .ثهاٌ أتى عهً
غاصي انعشٌضً
نٍهى عثٍذ
عهً عشوس
نىسكا عثٍتً
يحًذ حغٍٍ تضي
انغٍذج ستاب
انصذس
يشٍش عىٌ
د .صكً رًعح
غاتشٌٍم شهٍطا



عاقطاخ يع وقف انتُفٍز
كتاب انخظ
يتحف انىحشح
انحٍاج انعهًٍح وانفكشٌح فً األَذنظ2\1
" انىظٍفح انٍهىدٌح يٍ أستحششتا انى تهفىس "
آل انخهٍم فً نثُاٌ
دول رُىب انًتىعظ انعشتٍح وانًقتضٍاخ االقتصادٌح
واالرتًاعٍح وانغٍاعٍح نهششاكح األوسوتٍح انًتىعطٍح
إداسج انخشاب
خهطاخ ششقٍح
سحهح انى انشًظ
دٌىاٌ " يصح عقهً "
أغاًَ قىٍَح
انكهًاخ انقصاس

داس انفاساتً
داس أصانح
داس انُهضح انعشتٍح
داس انُهضح انعشتٍح
داس انفاساتً
داس انعشتٍح نهعهىو َاششوٌ
انُادي انخقافً انعشتً
داس انعشتٍح نهعهىو َاششوٌ
أكادًٌٍا اَتشَاعٍىَال
داس غىاٌاخ
داس انفاساتً
داس األيٍش
رًعٍح انًعاسف االعاليٍح انخقافٍح

يحًذ عضٌض انحثاتً :انشخصٍاٍَح وانغذٌح (-1222
)1223
انًعشفح وانثحج انعهًً
" عقشاط وحىياط يىس  :سعائم خٍانٍح "
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انًشكض انعشتً نألتحاث ودساعح انغٍاعاخ
داس انفاساتً
داس عائش انًششق

األول،5902
90كانون 
األربعاء، 
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األول،5902
90كانون 
األربعاء، 
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األول،5902
90كانون 
األربعاء، 
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األول،5902
90كانون 
األربعاء، 



فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالخميسالموافقفيه09كانوناالول 5902
11:00-1:00
4:00 -6:00

يؤعغح انقذط
َذوج عٍ دٌىاٌ "أنهًتًُ فغشد قهثً"
نهصحافً عهً حىسٌح

4:30-6:00
6:00 - 7:30

اتشاهٍى عٍغى
َذوج يُاقشح كتاب " 1681تاسٌخ وراكشج
َضاع"

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

أيغٍح شعشٌح يحًذ عهىػ  -يحًذ تُىخ
يُاقشح كتاب "حىسج كىسدعتاٌ ويتغٍشاخ
انعصش"

انُقٍة انٍاط عىٌ  -انُقٍة
يحًذ تعهثكً  -انُقٍة عىًَ
انكعكً  -تقذٌى االعاليٍح
سًٌا صٍشفً

داس انفاساتً

داس انُهاس
أَ .ائهح قائذ تٍه  -د .ععاد
عهٍى  -د .دًٌه دوكهٍشك  -د.
َائم أتى شقشا

انًعهذ انفشَغً
نهششق األدَى
داس األيٍش

د .حثٍة أفشاو ،أ .حُاٌ
عخًاٌ ،إداسج رًال ديهذ
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داس عائش انًششق

األول،5902
90كانون 
األربعاء، 



التواقيع 
5:00-8:00
6:00
6:00
6:00
7:00

إطالق كتة
انغًاء تهشب كم ٌىو
عشاد انحكً و يضاد انغٍى
دٌىاٌ " أنهًتًُ فغشد قهثً "
 1681تاسٌخ وراكشج َضاع

داس انفاساتً
يعٍٍ تغٍغى
يكتثح إَطىاٌ
كاتٍا انطىٌم
يحًذ عهىػ ،يحًذ تُىخ داس األيٍش
داس انفاساتً
عهً حىسٌح
انًعهذ انفشَغً نهششق
األدَى
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