األحد 92 ،تشرين الثاني9102 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 95في يومه الثاني:

ندوة رواية "سلطان وبغايا" للكاتبة هدى عيد
في اطار فعاليات اليوم الثاني ،نظمت دار الفارابي ندوة حول رواية "سلطان وبغايا" للكاتبة هدى عيد شارك فيها الدكتور
ناتالي خوري ،الدكتورة نازك بدير وأدارها االعالمي الشاعر اسكندر حبش في حضور حشد من المثقفين والمهتمين.
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حبش
واستهل حبش الندوة بالقول أن" :سلطان وبغايا" ،رواية ترتبط بأمكنة عديدة ،وبأزمنة متعددة ،لكنها في الواقع ترتبط بزمن
واحد وبمكان واحد هما هذه الحياة التي تنبش في خفاياها لتقدم لنا من خاللها سيرة "سلطان" ،وسيرة انزياحاته والشرور التي

قام بها خالل مشوار العيش ،مثلما تقدم – وبشكل موارب – (إن جاز التعبير) سيرة رغبته في التوبة والندم عن كل هذه
الحيوات التي عرفها ،من خالل النسيان وترك الماضي ليذهب بعيدا كي يندثر عبر الموت .لكن هل يندثر الماضي عبر
الموت؟ ال أعتقد ربما ألن "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا" .وهكذا بعد موت سلطان ثمة انتباه لكل ما جرى معه .إذ تقوم

الرواية بأسرها على استذكار هذه األحداث التي شكلت "امبراطورية الشر" التي نسج سلطان تفاصيلها وبطرق غير مشروعة،

كي يبسط حضوره وقوته في مجتمع ،لم يكن ليقبل ما فعله لو لم يكن هو – أي المجتمع – أكثر ش ار منه.

وأضاف :بهذا المعنى ،واحدى القراءات الممكنة لرواية هدى عيد ،ال تكمن في محاكمة سلطان عبر ما فعله ،بل نجد أن

الفنية الروائية – إلى محاكمة هذا المجتمع الذي سمح لشخصية مثل شخصية بطلها في التوسع
الكاتبة تذهب – وبلعبتها ّ
وفي بسط نفوذه القوي ،والمرعب .أي أننا – وبالعمق – نقف على المقلب اآلخر من الديكور الذي تضعه أمامنا على خشبة
المسرح ،لكن "المسرحية" الحقيقية هي التي كان تدور في الكواليس.

واعتبر أنه من هذه الكواليس ،تصعد األصوات المتنوعة ،المتداخلة ،لتشكل كورسا يعيد ربط أجزاء الحكاية ببعضها البعض.

كل شخصية من شخصيات هذا الكورس ،تخبرنا عن ناحية معينة ،وفي جمع النواحي ،تتشكل السيرة ،وتتشكل الحياة،

ولتتشكل الرواية في نهاية األمر.
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وختم بالقول :مع روايتها السابعة ،تحفر الكاتبة هدى عيد أكثر فأكثر في مشروعها الروائي ،لتقدم لنا أكثر رواياتها اكتماال أو
لنقل أكثر رواياتها تجريبا إن من حيث المناخ أو من حيث الفضاء كما من حيث اللغة الروائية أيضا..

بدير

أشارت بدير بدورها الى أن صورة الشخصية األساسية "سلطان" َّ
تقليدي
يتم الكشف عنها بشكل
المقدمة في ّ
ّ
الس ّ
النسق ّ
ردي لم ّ
آني (اللقاءات التي أجرتها زهية مع نساء سلطان ومعارفه
اكمي  ،بل ارتبطت بالتفتيت ،ألن ظهور جزئياتها ارتبط بمثير ّ
تر ّ

يلم بهذه الجزئيات ،ليصل في النهاية إلى صورة شبه كاملة عن البطل الغائب-
والمقربين منه) ،فكان على المتلقي أن ّ
الحاضر في كون القص....
خوري
المتقنع بألف
الشر
أشارت خوري الى أن الرواية صرخة ،كما تُحيلنا إليها صورة الغالف ،صرخة الكاتبة في وجه
ّ
ّ
وتاليا تسليعه ،في وجه "من يتاجر بنفسه فترخص في عينيه نفوس اآلخرين" ،صرخة
قناع...صرخةٌ من وجع ّ
تشيؤ اإلنسانً ،
تفجر
العقل على مفترق بين الوهم والحقيقة حين يعي استقالة الضمائر من مهامها...في سلطان وبغايا :العنوان وحده قنبلة ّ

المتعدد السليب الكرامة.
عالئقية بين الواحد الذي أُعطي السلطان المطلق في التح ّكم بالمصائر ،وبين البغايا ،رمز
جدلية
ّ
ّ
ّ
عيد

وفي الختام تحدثت الروائية عيد قائلة :روايتي الجديدة (سلطان وبغايا) هي رواية الصراعات والتناقضات اإلنسانية المتوترة،
والمتولدة عن كثير من التحوالت المجتمعية التي أصابت إنساننا المعاصر ،أحاول من خاللها مسا" رفيقا" وأحيانا" موجعا"

لجملة من الصراعات يخوضها الرجل اللبناني المعاصر كما تفعل المرأة ،فأعرض لمسألة السلطة المواربة ،والوصولية
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المهيمنة وللمظهري المنزاح عن جوهره وللدوس اليومي عل كل القيم التي صنعت إنساننا في يوم من األيام  ،وألسلط الضوء

كذلك على الجريمة التي ال تجد لها معاقبا" وال رقيبا ،والتي تترك اإلنسان في مجتمعنا ذاهال" من إفالت المجرم من العقاب،
ومن توالي هذا اإلفالت وصوال" إلى االستباحة ألبسط الحقوق اإلنسانية في زمن الحقوق والعقلنة واالنفتاح!!!!

وأضافت :وهذا االبداعي الجمالي لن يصل ببيعده االنساني الى العام ما لم ينطلق من الخاص ويتحرى كل ما فيه ،وأنا أؤمن
بأن لنا حكايتنا الخاصة التي تستوجب من (فنيا خاصا) يقولها بلغتنا العربية الجميلة ،وأنا أدرك أني وسواي من الروائيين

والكتاب أمام قارىء مختلف ،ذي مزاج مستجد ،استلبه حركية العالم الحديث بتسارعها وبمشهديتها ،وبنبض التحول

المتراكض فيها ،من هنا كان بحثي دائما عن أسلوب مختلف في المقال.
وختمت عيد بالقول :أعترف بأن هذه االشكالية هي وحدة من هواجس الكتابة عندي ،والتي حاولت من خالل هذه الرواية،
ومن خالل رواياتي السابقة التنبه لها ،ساعية الى اشراك القارىء في ما تقوله الرواية مع استمتاعه بالفني فيها ،عامله

وباخالص عبر سطورها على نقل حاالت القلق االنساني لديه ،واالصغاء الرهاصات النفس البشرية حين تنتشي وتفرح،
وحين تألم وتحزن ،وحين تبدع وهي تقول ،ساعية الى خلق عالم تخييلي يحيل على الواقعي المرجعي الشائه ،لعلنا نعيد

استقراءه ،عوضا عن الهرب من هذا الواقعي المأزوم واالكتفاء بمجرد التقيؤ بظالل األدب الوارفة ،لئال يكون فيؤها مجرد

طيف يعبر الى حين.
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محاضرة "أوالدنا يعشقون التعبير الكتابي ...ولكن كيف؟"
وفي اطار نشاطات دار البنان لهذا العام ،نظمت محاضرة "أوالدنا يعشقون التعبير الكتابي ...ولكن كيف؟" ألقاها الباحث
الدين وقدم له األستاذ أحمد وهبي في حضور حشد من التربويين والمهتمين والمثقفين.
الدكتور سلطان ناصر ّ
بوي ّ
التّر ّ
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وهبي

ونفخ فيه من ِ
ِ
ِ
روحه.
أفاض اهللُ به على
طيًبا
استهل وهبي تقديمه بالقول :والكلمةُ
سواه َ
اإلنسان َ
ْ
بعد ْ
كانت من ُذ البدء فعالً ّ
َ
أن ّ
المعارف و ِ
ِ
ِ
خوض ِغ ِ
البحث عنها
مار
القادر على
العاقل
المتمي َز عن مخلوقاتِه،
هي الكلمةُ الّتي أجراها على لسانِه فجعلَه بها
َ
ّ
َ
كل منهما إلى اللّقا ِء بِ ِ
ِ
سان من ُذ كانا ،سعى ٌّ
ِ
ص ْن ِوِه،
الحياة
الوجود،
وفيها،
ويفهم حقيقةَ
َ
ّ
ليكتشف بها ُك ْنهَ
وهدفيتَها...والكلمةُ واللّ ُ
َ
ِ
االصطناع أو عو ِ
ِ
ِ
كان
بعيدا عن
تكام ٍل
ألجل
ق
طبيعي وفطر ٍّ
ِ
ٍّ
يً ،
احد منهما ُخلِ َ
فالو ُ
امل التّأليف بينهما ...ولذا َ
اآلخر في ُ
ٍ
ِ
ٍ
وجود ِه ،عن حاجاتِ ِه ،من ِ
باب ُكتّ ٍ
ِ
مدرسة.
اب أو
يعب ُر بها عن
الطّف ُل إذا
أبصر ّ
حر َك َ
قبل ْ
لسانهُ بأصوات ّ
أن َيل َج َ
ور ّ
الن َ
َ
العودة باللّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غة العر ّبي ِة إلى بري ٍ
دار ال َـبـن ِ
ق
مداميك
نيانها على
الد ُار الّتي
ـانّ ..
ْ
أنشأت ُب َ
وفي هذه األمسية الكريمة ،تستضيفنا ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
تقف
األقالم
المتحج ِرة ،فأعطَ ِت
القديمة
األساليب
غبار
بأن اللّغةَ ال يجوز لها أن َ
ّ
ّ
الشابةَ فرصةَ الكتابة ،مؤمنةً ّ
قديم ،أخفاه ُ
َ
ٍ
جديد والتّ ِ
آمنت بالتّ ِ
ِ
عند ٍ
زمنية قصيرٍة
ـت في فترٍة
الد َار
ألن ّ
حديث فقد حقّـق ْ
ْ
إن فعلَ ْ
َ
زمن مضىّ ،
ألنها ْ
كان مآلُها إلى الهالك .و ّ
ت َ
ألسنة طالّ ِب اللّ ِ
ِ
َّ ٍ
نجاحا الفتًا؛ إذ ِ
غة ،وفي ما
اضحا على
األدبيةَ
أثرت المكتبةَ العر ّبيةَ
ّ
أثرها و ً
ً
َ
اليوم ُ
بعناوين ومؤلفات ،يظَهَُر َ
ُّ
ِ
حملت فكره ورؤيتَه ِ
ِ
أقالمهم على الور ِ
الباحث
وتعليمها،
للغة
مؤس َسها الّذي
الد ُار في هذه
َ
األمسية ّ
ق ...تنبري ّ
تخطهُ
لتقد َم ّ
ْ َ
ُ
ِ
منابر أخرى،
المنبر ومن
خلت ،من هذا
األديب
المجد َد و
الدكتور سلطان ناصر ّ
المبتكر ّ
ّ
الدين ،الّذي لطالما أشار في سنوات ْ
َ
َ
َ
شافهة ّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذات اللّ ِ
الخلل ليس في ِ
غة العر ّبي ِة ،واّنما في طر ِ
حو َل ذلك
بالم
أن
إلى ّ
َ َ
ثم لم يكتف ُ
ق مقاربتها وتعليمهاّ ،
النظرّية؛ بل ّ
ملموس بأكثر من طر ٍ
يقة و ٍ
ٍ
يعشقون اللّغةَ :قراءتَها وكتابتَها،
الدنا
اليوم
اقع
إلى و ٍ
َ
أن أو َ
أسلوب ...هو َ
جيبّ ،
ويبي َن ّ
وي َ
ليسأل ُ
َ
َ
بيننا َ
ولكن كيف؟
ْ
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ناصر الدين
يعبروا بحركاتهم ،بعيونهم ،برسمهم،
يحبون أن ّ
اعتبر ناصر الدين في بداية محاضرته أن أوالدنا يعشقون التّعبير ألنهم ّ
اء
ثمة ما يمنع هذه
بمواقفهم ،بكالمهم شفويًّا وكتابيًّا؛ أوالدنا يعشقون التّعبير
ّ
الخاصّية من أن تظهر إجر ً
الكتابي؛ ولكن ّ
ّ

رحا ،فيعيش أوالدنا في َه ّم ال يريدونه ،وفي َغ ّم ليس في طبيعتهم.
ُم ْف ً

وتطرق بالشرح الى مهارات التّواصل أربع :االستماع ،والتّكلّم ،والقراءة ،والكتابة .فمهارتا التّلقّي هما :االستماع والقراءة ،وهما
يعبر
للمدخل إذا لم ُيرافقه ُم ْنتَج .فعندما ّ
مهارتان ُم ْدخل؛ ومهارتا التّكلّم والكتابة هما مهارتا ّ
الرّد ،وهما مهارتان ُم ْنتَج .وال قيمة ُ
يسبب راحة وطمأنينة .والمناهج الحديثة ،في ك ّل أنحاء العالم ،دعت إلى
المرء يحفظ التّوازن بين المهارات األربع؛ وهذا ما ّ
إكساب المتعلّم اللّ ِ
وغيرها بيسر وطمأنينة من خالل التّوازن بين مهارات التّواصل األربع :االستماع ،والتّكلّم ،والقراءة،
غات
َ
والكتابة.

مهما لل ّشخص في رفع
اليوميات تعتبر
السيما كتابة
عالجا ًّ
ّ
أن الكتابة و ّ
وأشار ناصرالدين الى أن الطّ ّ
ب الحديث توصل إلى ّ
ً
إن الطّالّب الّذين يقومون بالكتابة يوميًّا
الجمعية
المناعي لديه ....وفي دراسة أجرتها
مستوى الجهاز
ّ
ّ
األميركية الطّ ّـب ّـية تقول ّ
ّ
بصحة أفضل.
الدراسة ،ويكونون
سيما في التّعبير عن مشاعرهم ترتفع درجاتهم في ّ
ّ
وال ّ

وجسدية وحفاظ
للدماغ ومن ّشط له ومنظّم وزكاة ونماء لثروة فكرّية
أن التّعبير راحة ّ
ّ
لذا وبناء على ما تقدم ،اعتبر ناصر الدين ّ
لكن الواقع المؤلم يحول دون
الكتابي ،ونحن نعشق التّعبير
لهوية؛ لهذا كلّه ،أوالدنا يعشقون التّعبير
عليها واثبات ّ
الكتابي؛ ّ
ّ
ّ
الخاصّية.
تحقّق هذه
ّ
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العاجية للتّعبير ،المناهج الحديثة التي
النظرة
واعتبر أن أوالدنا يتأفّفون من التّعبير
الكتابي جراء غياب مهارات التّواصلّ ،
ّ
ّ
الموجهة
القمعية في تقييم التّعبير ،غياب عادة القراءة
النظرة
ألزمت المعلّمين والطّالّب بعدد ّ
محدد واضح لدروس القواعدّ ،
ّ
ّ
قنيات
الحرة ،غياب التّدريبات الّتي توظّف القواعد والبالغة في التّعبير ،قلّة التّدريبات التي تنمي مهارة التعبير ،غياب التّ ّ
و ّ
العمل.
المساعدة على الكتابة و َ

العملية ،شدد ناصر الدين على ضرورة تنمية مهارات التّواصل ،تحرير التّعبير من فكرته
وفي اقتراحه للحلول والمقترحات
ّ
الكتابية  ،اعتماد معايير تقييم واضحة وعادلة ومناسبة لك ّل نوع من األنواع
النمطية ،ضرورة التّحديد الواضح لألنواع
ّ
الصغر ،تنمية المهارات بالتدريب والتقنيات المناسبة لها.
ّ
الحرة منذ ّ
الكتابية ،تعويد الطّالب على القراءة ّ
إن
الحق بك ّل ما أوتينا من علم
وحق له؛ وواجبنا رعاية هذا
إن التّعبير
ّ
الكتابي حاجة لإلنسان ّ
ّ
وحب؛ ّ
وختم محاضرته بالقولّ :
ّ
إنسانا ِ
منتجا ...أوالدنا يعشقون الكتاب ويعشقون التّعبير
عارفًا ،وا ّن الكتابة تؤازر القراءة لتصنع
القراءة تصنع
ً
ً
إنسانا دقيقًا ً
الكتابي ...أال أبعدنا عنهم ما يحول دون ذلك.
ّ
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ندوة رواية  ":هجرة اآللهة والمدائن المجنونة " للدكتورة ناتالي الخوري غريب
وفي اطار نشاطاتها الثقافية في المعرض ال ،95نظمت دار سائر المشرق ندوة حول رواية  ":هجرة اآللهة والمدائن المجنونة
" للدكتورة ناتالي الخوري غريب ،شارك فيها الدكتور محمد علي مقلد ،الدكتور حبيب فياض ،الدكتور طوني الحاج وأدارتها

الدكتورة مهى الخوري نصار ،في حضور حشد من المثقفين والمهتمين.
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الخوري نصار
استهلت الخوري نصار ندوتها بالقول أن هذه الرواية تفتيش عن االيمان واالخالق والقيم والقضايا الكبرى في موازاة مادية

الحيا والالفت اتى ذلك في تنقيب عقالني وسبر في أعماق الروح ،ونفور من الشرح والسرد غير الموظفين ،وجرأة في معالجة
معضالت الفكر بمنطق روائي وبقدرة الفتة على تذويب الفلسفات بسالسة بعيدا من الجفاف.

م ّقلد

الفلسفية واللمحات الشعرّية تربط مفاصل الحوار في ك ّل القضايا ،ففي سياق بحثها عن
واعتبر مقلد من جهته أن المعادالت
ّ
الشيوعية لعلّهما يلتقيان.
الجبة وعائد من
ّ
أسئلة وأجوبة عن اهلل واإليمان واإللحاد ،رسمت الكاتبة منطقة لقاء بين عائد من ّ

أن قيمة هذا اللقاء تكمن في حصوله في دفء العالقات
وقد جعلتهما يلتقيان في منطقة مرتبكة بين اإليمان واإللحاد ،غير ّ
تعصًبا أعمى
السياسية ،أي حين لم يعد إيمان رجل الدين مجرد طقوس ،ولم تعد
اإلنسانية ،ال مكر العالقات
ّ
ّ
ّ
شيوعية الحزبي ّ

للفكرة ،وحين بحث ك ّل منهما عن مصالحة مع الذات اوال.

أما اإليمان واإللحاد فهما أبعد من تأويل آية في النص الديني أو تفسير مغلوط لعبارة من كتاب ماركس.
واستطرد بالقولّ :
ضحية التشويه والتحريف
الحب ،الحياة ،الموت ،الفلسفة ،الدين  ،التصوف ،الحضارة ،التاريخ ،كلّها
واألبطال –األفكار ،هي
ّ
ّ
والتدمير ،والمجرم واحد هو الحرب.

الحاج
ثالثية األبعاد ،أوال أنها سفر في مناطق الحرب في سوريا والعراق ولبنان وافريقيا،
بدوره أشار الحاج الى أن هذه الرواية رحلة ّ
الحب المطلق نحو الكمال اإللهي ،حب سامح بطل الرواية
حب،
ّ
حيث اإليبوال أخطر من الحرب ،ثانيا كونها ثالث حكايات ّ
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ورهف الفتاة التي ستعمل معه ،وحب حبيب سعد الشيوعي اللبناني وبسمة زوجة جابر ،أما البعد الثالث وهو قسمان ،قيم

افية وحضارّية.
وأفكار وحكم ،عبر فلسفة
يخية وجغر ّ
عامة تار ّ
ّ
جمالية رائعة .ومعلومات ّ
فياض
ّ

واعتبر فياض أن رواية "هجرة اآللهة والمدائن المجنونة" لناتالي خوري تنطوي على أشكال شتى من الفلسفات المضافة

المعبر عنها بلغة أدبية راقية .ثمة في الرواية معالجة معمقة إلشكالية اإليمان والمصير والتعددية الدينية على ضوء فلسفة
الدين ،األخالق ،النفس ،السياسة ،اللغة ،التصوف ..حيث تذهب الروائية ،عن طريق الرمزية والسرد ،إلى رسم حد فاصل
بين المعنى والالمعنى ،الثبوت والنفي ،الوجود والعدم ،اإلرادة والقدر ،اإليمان والكفر ،الموت والحياة ،الغائية والعبث ...لقد
كانت موفقة ناتالي خوري إلى حد بعيد في وضع القضايا الكبرى للفلسفة والدين في حيز جغرافي واطار زمني ،والحكاية

عنهما بلغة أدبية تزاوج في آن بين التفكيك والتركيب من دون أن تصادر المطلوب أمام القارئ ،بل هي تقحم األخير في
عالمها ،فتجعل منه شريكا في كلمات الرواية ومدياتها المفتوحة على أكثر من أفق للتأويل..
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أحمد سعداوي في حوار مع خالد المعالي
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني من المعرض لهذا العام ،نظمت دار الجمل نشاطا ثقافيا حواريا بين الروائي العراقي أحمد
سعداوي الحائز على جائزة «البوكر» العالمية بنسختها العربية بطبعتها التاسعة ( 4102جائزة الرواية العربية  )4102مع
مؤسس ومدير دار الجمل الشاعر العراقي خالد المعالي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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اعتبر سعداوي في بداية حديثه الى أن الرواية هي عمل انتاجي ياخذ الكثير من الوقت ويحتاج في نفس الوقت الى طاقة

شعرية كبيرة باالضافة الى المعلومات والتفاصيل ،فلكي تخرج بعمل فني متميز مهما اختلفت ماهيته يجب أن تتمتع بحس
فني اجتماعي ونفسي ،ففي ظل الفيضان السردي الذي نشهده في أيامنا هذه من خالل وسائل التواصل السريعة جعل بعض
الروائيين يتجهون للكتابة بطريقة االعالم السريع أو بالطريقة التي يستطيع الروائي ايصال فكرته بسرعة وسهولة.

وتطرق خالل الحوار الى رواياته خالل السنوات العشر األخيرة ،ومنها روايته الصادرة عام " 4102فرانكشتاين في بغداد"
التي تروي قصة أم تحكمت بمصير حياة أوالدها وفرضت عليهم نظام رقابة مشددة من شدة خوفها عليهم ،حيث يمكن القول

أنها رواية عن األم التي تجسد حالة العنف العراقي.
وكان للحاضرين في الحوار شهادات في الروائي سعداوي ومنها" :هو انسان بسيط وبريء وروايته "فرانكشتاين" التي كانت
نتاجا تراثيا عراقيا أثرت في النفوس وأتشارك في الرأي مع كثيرين في أن األثر الواقي له دور كبير في كتابة الرواية حتى ولو

كانت تفاصيلها وهمية.
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اطالق مسابقة القصة القصيرة العربية
في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية

وفي اطار نشاطات وكالة التعليم الفرنسي في الخارج  – AEFEالبعثة العلمانية الفرنسية  MLFضمن مشاركتها في فعاليات
معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ،تم اطالق مسابقة القصة القصيرة العربية في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية ووكالة
التعليم الفرنسي في الخارج بحضور الملحق الثقافي الفرنسي دونيس لوش والكاتبة هدى بركات كضيفة شرف في الوكالة

والبعثة ،حيث ستلتقي خالل االسبوع بالطالب من مختلف المدارس في ورش كتابة ابداعية ومناقشات حول اللغة العربية.
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أمسية شعرية " خفيفا كزيت يضيئ " للشاعر بالل المصري
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني من المعرض ،95نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر أمسية شعرية بعنوان " خفيف ًا

كزيت يضيئ " للشاعر بالل المصري ،شارك فيها الشعراء عاليا المصري الشواف صالح زمانان وقدمها كامل صالح في
حضور حشد من متذوقي الشعر والمثقفين والمهتمين.

ألقى الشعراء مقتطفات من أبياتهم الشعرية ورافقهم عزفا ماغي أبي اللمع.
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محاضرة " علوم اإليزوتيريك أهي مصدر أو مرجع أم هي تراث المعرفة الحق وأصالتها؟
وفي اطار محاضرات علوم االيزوتيريك ،نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -علوم االيزوتيريك محاضرة بعنوان
"علوم اإليزوتيريك أهي مصدرأو مرجع أم هي تراث المعرفة الحق وأصالتها؟ " ألقاها الدكتور جوزيف مجدالني وحضرها
حشد من المهتمين.
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قائال َّ
أن
انطلق الدكتور جوزيف مجدالني ً

"المعرفة الحق ُوجدت قبل أي شيء وكل شيء ،فهي سبقت العلم إلى الوجود...
أن "العلم أخذ ما أدركه من
ثم األديان ،فالعلوم ،و ًا
أخير الفنون" .ومن ثم أوضح ّ

ومنها (من المعرفة) اشتُقت الفلسفات أوًال،
يطور الوسائل التي بها
يطور نفسه بل ِّ
الفلسفة ،ثم صقله وصاغه في قالب عملي تهون ممارسته .لذا نرى أن العلم ال ِّ

سر من يملك كل شيء ويشكو االفتقار ...ولغز َمن ملك ك ّل
يت َّ
سر ولغزّ :
عرف إلى المعرفة .فالمعرفة في مفهومها المطلق ّ
شيء من دون قصد اإلدخار".
كما شدد الدكتور مجدالني في الندوة على َّ
أن "اإليزوتيريك معرفة ما قبلها أخرى ،من أصالة المعرفة وتراثها ،فهي لم تتغير

شارحا َّ
أن الفارق
مر الزمن ...من الحقيقة التي تحاكي مدارك المرء وبواطنه فتجعله يتفاعل معها"...
ً
ولم تتأثر بشيء مع ّ
األول الحقيقة والثاني الواقع.
فاألول الجوهر والثاني َ
األول األصل والثاني انعكاسه؛ ّ
الع َرض؛ ّ
شاسع بين المصدر والمرجعّ .

أما مراجع اإليزوتيريك فهي مصادر اإليزوتيريك ،والعكس صحيح.
ّ
إن "الحكمة ال أن ِّ
ختم الدكتور مجدالني محاضرته بالقول َّ
تعرفه إلى الطريق التي توصل
تقدم المعرفة إلى السائل ،بل أن ِّ

ذهنيا،
أن الحقائق الكبرى يصعب إدراكها إن لم تتوصل إليها بنفسك .واألهم ّ
علما ّ
أن كل جديد يصدم المنغلق ً
إلى المعرفةً .
ذهنيا."...
في حين ينتشي به المتفتّح ً

وأنهى الدكتور مجدالني محاضرته مذك اًر أنه باالمكان االطالع على التفاصيل الوافية عن اإليزوتيريك من خالل مؤلفاته التي

بلغت التسعين كتاباً حتى تاريخه بسبع لغات (منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،بيروت -لبنان) والمعروضة في الجناح

أيضا من خالل المحاضرات المجانية األسبوعية في مركز اإليزوتيريك الرسمي في
الخاص باإليزوتيريك (رقم  ،)B47و ً
الحازمية والموقع الرسمي على االنترنت  ،www.esoteric-lebanon.comأو من خالل الدخول الى منتدى اإليزوتيريك
على الـ  facebookوالـ  Twitterأو  blogاإليزوتيريك (.)www.blog.esoteric-lebanon.org
أعقب المحاضرة حوار أجاب فيه الدكتور مجدالني عن أسئلة الحضور.
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