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 واحٌة في َوَسِط الَحَداثة: األدباضرة مح
 

واحٌة في َوَسِط الَحَداثة: األدب" ألقاها األديب بعنوان "يونس أمرة محاضرة /  نظم المركز التركيالفعاليات الثقافية، وفي اطار 
 حشد من المهتمين والمثقفين.حضرها علي ُأرال  والشاعر التركي
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ما َيَتغيَُّر، َبِل اإلنساُن. اإلنساُن السعيُد ما عاَش في انِسجاٍم مع الَكوِن. ولكنَّ كلَّ شيٍء  ليَس العاَلمُ استهل المحاضرة بالقول: 
شي فيه إلى الَعَمل يتغيَُّر فجأًة إذا َما أحَدَث َخَلًًل في التوازن بيَنُه وبيَن الَكوِن، ويِحلُّ االضِطراُب َمَحلَّ السَّكينِة؛ ليأِتَي يوٌم تم

األوزاُن  ِلَصٌة بوجوٍه عاِبَسٍة وعيوٍن ناِعَسٍة. هؤالِء الَبَشُر المتحركون َكَمكاِئَن ُمَهيََّئٍة ُهم َهديَُّة الَحَداثِة لنا. تخَتلُّ َمَكاِئُن ُمخ  
 وُتسَتجَوُب الِقَيُم وتََتَرنَُّح الُمعتَقداُت.

 
يَِّة، أو اإلجراءاِت السِّياِسيَِّة في أحياٍن أخرى. وَقد  َمرَّت َفَتراٌت هذه الحاُل تظَهُر بالحروِب أحياًنا، وبالتََّطوُّراِت التِّق نِ واعتبر ان 

يٍَّة في تاريِخ االنسانّيِة حيُث َظَهرت هذه الثًلثُة في آٍن مًعا. ويبدُأ  المرُء َلحَظَة أال يقِدُر على االنسجاِم مع تغيُّراٍت َجذرِ 
 اِب عن الحياِة التي َيعيُشها، َعِن العاَلِم، َبل  عن نفِسه.َتحَسُبها َهَبَطت  ِمَن الّسماِء َكهِذِه في االغتر 

 
الَحَداَثُة أولى درجاِت االغتراِب هذه. إنَّ َتقييَم اللف َظِة في سياِق األدِب الحديِث أو الَفنِّ الحديِث َلُيَعدُّ َنقًصا من وأشار الى 

ًة. منظوِر موضوِعنا. وَقد  َمهَّد هذا الَفه ُم ِلنفِسِه أرًضا في لَقد  َهَدَمت  عقًلِنيَُّة التَّنويِر .. العاَلم الذي َزل َزَلت ُه الثَّورُة الَفَرنِسيَُّة خاصَّ
قِد ما سبقه؛ رافًضا إياه، ُكلَّ َتَمسٍُّك بالعاداِت كاَن قاِئًما حتَّى ذاَك الزَّمن؛ فإنَّ ُكلَّ َتيَّاٍر َفنِّيٍّ أو ِفكِريٍّ إنَّما ُوِجَد عن طريِق ن

 لًًِّل بأنَُّه غيُر قادٍر على إسعاِد الَبَشر. فكان على ُكلِّ تيَّاٍر وليٍد أن  يقوَل كًلًما مختلًفا عمَّا َسَبَقه.متعَ 
ٍر، ُمشَتدًَّة كُ وقال:  ِن التَّاِسِع َعش  َلِت الحداَثُة التَّي بَدَأت بالظُُّهوِر في َأَواِخِر َعهِد التَّنويِر في الَقر  ملقد َتَحوَّ ، إلى ِنظاٍم ِفكريٍّ لَّ َيو 

وَمنِطيقيَّ  م. فالرُّ ًما َبع د َيو  ُة التِّي َأشعَلِت اأَلدَب واِسٍع، وزاَد البشُر الذين ال يستحِسنوَن الماضي وال َيقَبلوَن ِفكرَة السَّي ِر بالقديِم يو 
َه ُكل ِملٍَّة إلى ُمستقَبِلها. وهكذا َنَقل الحديَث الذي َأَتى َبعَدها بماِئَتي عاٍم مثًًل، أعَرَضت  عن الَعه ِد القديِم وطاَلبَ  ت بأن  تتَوجَّ

َوَر السِّرياِليََّة التي كانت ُمحرَّمًة سالًفا. وَمنِطِقيُّون إلى اأَلدِب الصُّ  الرُّ
 

َمن ُيَعيُِّش تجُربَة  أكثُر الُكتَّاِب والشُّعراِء األدَب يرى َمه َرًبا أو برَّ أماٍن؛ َفَقد َجَعَل فران ز كافكا، وهو أَشدُّ  واعتبر أن
.. َمُهما ِمَن الحداَثِة.الستيحاِش، لألَدِب ُمِهمًَّة: على األدِب أن  َيُهزَّ المرَء ِلَيفيَق من الًلُمباالِة والعيِش كيفما اتََّفَق، اللَّتَيِن تَعلَّ ا
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، جميل ِومن حيٍن آلخَر يعَتِمُد الُكتَّاُب األَدَب َهَرًبا من األوجاع. َفمَثًًل َقد  فَ  ِر التُّركيِّ َعل كذِلَك أحُد أهمِّ األسماِء في عاَلِم الِفك 
وتصبُح هذه العواِلُم الُمن شَأُة في الوقِت نفِسِه ذاَت قيمة. ثّمُة  ..َمريج. كان األدُب بالنسبِة لُه َمَحًلا للَهرِب ومأوًى من الَوحدة.

 .األسماِء الهامَِّة في القّصِة التُّركية، سعيد فائق أباِسَينيقتغيٍُّر يكوُن َقد  َنَفَذ إلي ها. ِمثَل ُطرَفِة أحِد 
 

ميزَة األدِب واحًة تِصحُّ أحياًنا بالنسبِة إلى الشخصياِت الخياليِة كذلَك؛ َفوراَء الَقَصِص التي تحكيها شهرزاُد  وأشار الى أن
ها خوًفا على حياِتها واحًة لها. ويظَهُر مثاٌل آَخُر  ِطواَل ألِف ليلٍة وليلٍة الَفراُر ِمَن الموِت. وُتصبُح هذه الِحكاياتُ  التي تُقصُّ

يا،" في روايِة بياِمي َصَفا: "مهجورون؛" إذ تبني الشخصّيُة في القصِة لها عاَلًما آخَر خيالياا وُتَشكُِّل واحًة ُتَسمِّيها "ِسَمران  
ُل شبيَه ذلَك أحُد عظماء الشعر التُّركي، نجيب فاضل ِكساكوريك، في ويفعَ  .. ُمفِرَجًة حكايًة ِمن خياٍل داِخَل حكايٍة ِمن خياٍل.

نُه ... قصيدته التي كتبها تحت عنوان "التمثاُل في الُبستاِن،" ثمَّ غيَّر عنوانها إلى "الشيُخ في الُبستاِن" فالواِقُع الخياليُّ الذي كوَّ
 ِلَفه ِم اآلَدِميِّ الباكي. الشاعُر في األبياِت التي أبَكى فيها التمثاُل ُبع ٌد جديدٌ 

 
ِيَلِة أن  تَُنشَِّط األرواَح التي ال َيَسُع الحقائَق تنشيُطها. َمن يدري، ربّما كّنا سَنغ دوا أكثَر رحمًة لو َلم  واعتبر أنه  يمكُن لألخ 

يِه سعيد فاِئق "شعًرا" هو األدُب ِبَعي ِنه ِلِه ... ُنخِرِج األدَب ِمن حياِتنا. يبدو أنَّ ما ُيَسمِّ وُربَّما تَُقدَُّم ُمِهمَُّة األدِب واَحًة في َشك 
لَ   ت إلى فوضًى.األقوى إلى القارئ؛ وفي الُمُدِن الكبيرِة خاّصًة يرجو الَمرُء التََّنفَُّس بالُكُتِب فاراا من الحياِة اليوِميَِّة التي تحوَّ

 
ٍل كاَن واَحًة موختم بالقول:  ا. إنَُّه َيبِني عاَلَمُه في َوَسِط األراضي الَميَِّتِة التي َفَقَدت  وظيَفَتها، وظيَفَة ُيقدُِّم األدُب في أيِّ َشك 

َدُه ُيَحدُِّد قوانيَن ذلك العاَلم. وفي هذه الحاِل َقد  َيلُهو بالقارِئ كَما يشاُء. بإمكاِنِه متى شاَء أن ُيحيَل  َوه ِب الحياِة، تماًما. َوح 
رِة ُربَّما. ُربَّما ال توَجُد واحاٌت. ُربَّما ُيق ِنُعنا الكاِتُب بأنَّ الَيق طيَن َعَرَبًة، متى ش ِصَنًة. ال ُوجُوَد لألراضي الُمَتَصحَّ  اَء الِفئراَن أح 

 َثمََّة شيٍء كهذا، ليَس إال. 
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 –( 82/00/8102السبت في يومه األول ) 92الفيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي   
 تجدون ربطا الصور

 أصالةدار " سنة 40 بين لبنان وكندا،" أ. سامي عاصي

 أصالةدار  خدعة واتس آب رؤيا الحاج و رودريغ حرب

 النادي الثقافي العربي ديوان "من حصاد العمر " األديب عاطف بزي

 دار الفارابي قصص" أنا .. وحرامي روما " أ. مصطفى الجوني

 دار العربية للعلوم مليئة بالنجومسماء  غادة بو علوان

 دار اآلداب صندوق حكايات نجال جريصاتي خوري

 النادي الثقافي العربي "منير" منير نصر 

 دار أصالة  مثل أوراق الشجر لما عازار وجمعية سند

 النادي الثقافي العربي "  ..ماذا لو " سيرينا كفوري

 قيدار السا قبل صالة الفجر زينب شرف الدين 

 دار الفارابي ديوان " بيتي قصيدة ! " أليس سلوم

 دار النهضة العربية    سوء تفاهم طوي  محمد ناصر الدين

 دار النهضة العربية    جنازات الدمى   ربيع األتات 

 الدار العربية للعلوم ناشرون   سماء مليئة بالنجوم  غادة نمر بو لعوان

 مؤسسة الرحاب الحديثة ت زينب حنفيالواقع والمرتجى: روايا   غنى الريس

 دار رياض الريس   وما أدراك ما الحراك   حسان الزين
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 األطفال يستمعون الى القصص
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 زاوية الفن التشكيلي
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 جولة الرئيس فؤاد السنيورة في المعرض
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 8102تشرين الثاني  89الموافق فيه األحد فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم 

2:00 – 4:00 

  

ندوة حول رواية "سلطان وبغايا" 

 للكاتبة هدى عيد
 –د. نازك بدير  –د. ناتالي خوري 

 دار الفارابي ادارة اسكندر حبش

محاضرة "أوالدنا يعشقون التعبير   6:00 – 3:00

 دار البنان د. سلطان ناصر الدين  الكتابي...  ولكن كيف؟"

ندوة حول رواية :" هجرة اآللهة  6:00 – 4:30

والمدائن المجنونة " للدكتورة ناتالي 

 الخوري غريب

 –د. حبيب فياض  –د. محمد علي مقلد 

ادارة د. مهى  –د. طوني الحاج 

 دار سائر المشرق  الخوري نصار

أحمد سعداوي في حوار مع خالد المعالي  6:00 – 4:30

 (0241)جائزة الرواية العربية 

 أ. خالد المعالي –أ. أحمد سعداوي 

 دار الجمل

أمسية شعرية بعنوان " خفيفاً كزيت  7:30 – 6:00

 يضيئ " للشاعر بالل المصري

المشاركون: الشاعرة عاليا المصري 

الشواف، والشاعر صالح زمانان، 

العازفة ماغي أبي اللمع، تقديم كامل 

 صالح

 شركة المطبوعات

" علوم اإليزوتيريك أهي محاضرة   9:00 – 7:30

مصدرأو مرجع أم هي تراث المعرفة 

 الحق وأصالتها؟ 

 د. جوزف مجدالني

 ايزوتيريك

الدفتر  –ندوة حول كتاب "الفسبكات  9:00 – 7:30

 الثاني" للدكتور أحمد بيضون

د. جورج دورليان  –د. أحمد بيضون 

   ادارة حازم صاغية –أ. يوسف بزي  –

 

 GraphicShop تقدمه شركة  iMagic: عرض بعنوان Beirut Digital Space: نشاطات 4:00
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 التواقيع

 دار الفارابي علي عبد المجيد عباس " خريف دمشق " 12:00-2:00

 دار الفارابي إبراهيم عيسى " لي موعد مع القدر " 2:00-3:30

 دار الفارابي هدى عيد " سلطان وبغايا " 4:00

" جدلية  كتاب طالل درجاني 4:00-6:00
 1/2ستانيسالفيسكي ومايرخولد 

 دار الفاربي د. ماريا كريستي باخوس

4:00-7:00 
 سمسم في بطن ماما

فاطمة شرف الدين و لوركا 
 سبيتي

 دار الساقي

 لبنى نويهض بصمات من القارة المندثرة 700:-4:00

 ندى شحادة معوض في محراب القلب 7:00-4:00 ايزوتيريك

 بول أي ضرغام الضائعة  الهوية 4:00-7:00

 النادي الثقافي العربي د. جمال زعيتر دراسة في لوحة الفنان شوقي دالل 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي د. صالح زهر الدين من جبل موسى الى حوش موسى عنجر 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي د. توفيق بحمد أمين والنبي 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي د. شوقي أبو لطيف سالم والعولمة اال 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي أ. سليمان يوسف ابراهيم  "نضال الحبر" و "المسك راحات" 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي أ. شادي سرايا فلسفة الروح 4:00-8:00

 دي الثقافي العربيالنا الشاعر سعيد أبو الزور ديوان " ملح الحكي " 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي الشاعرة ليلى زيدان صالحة ديوان " عشتار تخاطب األلهة " 4:00-8:00

 النادي الثقافي العربي الشاعرة ياسمين حسن بتديني ديوان " رذاذ الياسمين " 4:00-8:00

 دار العربية للعلوم ياسمين حناوي فالمنكو 5:00-7:00

هة والمدائن المجنونةهجرة اآلل " 6:00  دار سائر المشرق د. ناتالي الخوري غريب " 

 دار الفارابي هالة مراد " ربيع اإلنتظار " 6:00-7:30

 دار العربية للعلوم رندلى منصور حرية وراء القضبان 7:00-9:00

 يالنادي الثقافي العرب د. مروان أبو لطيف " كتاب لكن " و " أرخبيل العشائر " 7:30-9:00

 


