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راق للبنان الفكر واألدب
تكريم خليجي ٍ

«جائزة العويس» لشوقي بزيع وهدى بركات وجورج قرم
محمد ناصر الدين
لجائزة سلطان العويس في دورتها
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة ()٢٠١٧-٢٠١٦
ّ
تضمنت
نكهة لبنانية خــاصــة ،إذ
ق ــائ ـم ــة ال ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـس ــة ،ثــاثــة
م ــن أه ــل األدب وال ـف ـكــر الـلـبـنــانـيــن
وه ــم :الـشــاعــر شــوقــي بــزيــع ()1951
والـ ــروائ ـ ـيـ ــة ه ـ ــدى بـ ــركـ ــات ()1952
واملفكر والخبير االقتصادي جورج
قــرم ( .)1940ينضم اليهم الـفــائــزان
اآلخران القاص العراقي عبد الخالق
الــركــابــي ( )1946والـنــاقــد التونسي
ح ـ ـمـ ــادي صـ ـ ّـمـ ــود ( )1947مـ ــن بــن
قائمة من األدباء واملفكرين تضمنت
 ١٦٦٢مــرش ـحــا م ــن امل ـت ـقــدمــن لنيل
الـجــائــزة فــي مختلف فــروعـهــا (٢٩٣
مــرش ـحــا ع ــن ال ـش ـعــر ـ ـ ـ ـ  ٤٠١مــرشــح
ع ــن الـقـصــة وال ــرواي ــة وامل ـســرح ـيــة ـ ـ
 ٢٦٣مرشحًا عــن الــدراســات األدبـيــة
والنقد ـ  ٤٦٨مرشحًا عن الدراسات
اإلنسانية واملستقبلية).
تأتي أهمية نيل اللبنانيني الثالثة
للجائزة املــرمــوقــة فــي لحظة عربية
مـتـشـنـجــة ب ــن ل ـب ـنــان وب ـع ــض دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي .أزم ــة
اب ـ ـت ـ ــدأت فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة بـ ـم ــا رافـ ــق
استقالة رئـيــس الحكومة اللبناني
مــن الــريــاض مــن مالبسات ،وامتدت
الى السياحة والثقافة حيث وصلت
الـ ــى ح ــد م ـقــاط ـعــة م ـع ـظــم ال ـه ـي ـئــات
الـثـقــافـيــة الخليجية ودور الـنـشــر لـ
«مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت ال ـع ــرب ــي ال ــدول ــي
للكتاب» في دورته الحادية والستني

وت ـصــورات تعيد النظر فــي العديد
مــن املـسـلـمــات ،بــاإلضــافــة ال ــى كونه
متابعًا دؤوبًا للتطورات والتحوالت
الـخــارجـيــة عـلــى املـسـتــوى اإلقليمي
والدولي».
ي ـن ـضــم ال ـش ــاع ــر ش ــوق ــي ب ــزي ــع اذن
الـ ـ ــى ك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء الـ ـع ــرب
مـمــن حـ ــازوا ال ـجــائــزة مـنــذ دورت ـهــا
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ( ١٩٨٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ )١٩٨٩ك ـ ـفـ ــدوى
طــوقــان ،ومحمد مهدي الجواهري،
وادون ـيــس ،ون ــزار قباني ،ومحمود
درويش ،ومحمد علي شمس الدين،

امل ـ ـقـ ــامـ ــة ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال» .ك ــأن
الجائزة تعيد وصل بعض ما انقطع
ب ــن ل ـب ـنــان وم ـح ـي ـطــه ال ـع ــرب ــي عبر
الـثـقــافــة الـتــي كــانــت وال ت ــزال عــابــرة
حدود وعابرة بلدان وعابرة شعوب.
وف ــي ب ـيــان صـحــافــي لـعـبــد الحميد
أح ـ ـمـ ــد ،األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ «م ــؤس ـس ــة
سلطان بن علي العويس الثقافية»،
ج ــاء ت ـتــويــج شــوقــي بــزيــع بـجــائــزة
ال ـش ـع ــر «مل ـ ــا ي ـم ـت ــاز ب ــه م ــن ت ـجــربــة
شعرية أصيلة ،تشمل ثالث قضايا
م ـح ــوري ــة :ال ــوط ــن وامل ـ ـ ــرأة وال ــزم ــن،
ح ـيــث اس ـت ـفــاد م ــن أش ـك ــال املـ ــوروث
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،وت ـن ـف ـتــح ت ـجــرب ـتــه عـلــى
األنـ ـس ــاق الـجـمــالـيــة ال ـحــدي ـثــة الـتــي
تـ ـب ــرز ف ـي ـهــا مـ ــن ال ـع ـم ــق اإلن ـس ــان ــي
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ال ـ ـ ـخـ ـ ــاق» .أمـ ـ ــا اخ ـت ـي ــار
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ه ـ ــدى بـ ــركـ ــات ،فـيـضـيــف
الـبـيــان نفسه «فـقــد ج ــاءت أعمالها
طــافـحــة بــالـفـقــد وال ـخ ـس ــران والـتـيــه
والـ ـعـ ـن ــف والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن م ـع ـن ــى فــي
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـعـ ــارمـ ــة ح ــولـ ـه ــا ،ب ـح ـيــث
تكتب بلغة عالية عــن الشخصيات
والتواريخ ،وتنوع في رواياتها بني
فـنــون الـكـتــابــة الــذات ـيــة وال ـســرديــة».
أمــا املفكر واالقـتـصــادي ج ــورج قرم
ال ــذي ح ــاز الـجــائــزة فــي مـجــال حقل
ال ــدراس ــات اإلنـســانـيــة واملستقبلية،
فقد أثنت «مؤسسة العويس» على
«مــا تمتاز بــه كتاباته مــن شمولية
ف ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة ،وعـ ـم ــق ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل،
وواق ـ ـع ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـقـ ـض ــاي ــا
وامل ـش ـك ــات االق ـت ـص ــادي ــة ،إذ يـقــدم
ل ـنــا رؤي ـ ــة مـسـتـقـبـلـيــة اس ـت ـشــراف ـيــة

تجربة شعرية أصيلة،
تشمل الوطن والمرأة والزمن
وكذلك هدى بركات الى أبرز األسماء
الــروائـيــة فــي حـقــل الـقـصــة والــروايــة
واملـ ـ ـس ـ ــرح مـ ـث ــل حـ ـن ــا مـ ـيـ ـن ــا ،وع ـب ــد
الرحمن منيف ،وصنع الله ابراهيم،
والطاهر وطــار وادوار الـخــراط .أما
جــورج قــرم ،فيخلف أسماء مرموقة
م ـثــل ج ــال ع ــام ــر ،وه ـش ــام جـعـيــط،
وم ـح ـمــد الــرم ـي ـحــي ،وع ـبــد الــوهــاب
املسيري وغيرهم .أصحاب «عناوين
ســريـعــة لــوطــن مـقـتــول» ،و«قـمـصــان
ي ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــف» ،و «ح ـ ـ ـجـ ـ ــر ال ـ ـض ـ ـحـ ــك»
و«ح ــارث امل ـيــاه» ،و«انـفـجــار املشرق
العربي» ،و«شــرق وغــرب» ،يدفعون
الى الواجهة مجددًا بالبلد الذي ما
زال لــديــه الكثير ليقوله فــي الشعر
واألدب واإلنسان.

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

الكسندر نجار« ...قاموس» الحب اللبناني
ريتا باسيل
قـ ـ ــراءة ف ــوض ــوي ــة وعــاط ـف ـيــة تـجـمــع
امل ـت ـع ــة وال ـ ـفـ ــائـ ــدة ...ذلـ ــك ه ــو ه ــدف
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور جـ ـ ــان-ك ـ ـ ـلـ ـ ــود
ّ
سـ ـيـ ـم ــووي ــن ح ـ ــن أل ـ ـ ـ ــف م ـج ـم ــوع ــة
«ال ـ ـق ـ ــوام ـ ـي ـ ــس ال ـ ـعـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي
صـ ـ ــدرت عـ ــن دار  Plonال ـفــرن ـس ـيــة.
لقد كــان كتاب «رحلة إلــى إيطاليا»
لــدومـيـنـيــك فــرنــانــديــز ،الـ ــذي نـشــره
سيمون لــدى  ،Plonهــو الــذي ألهمه
فكرة تأسيس هــذا املـشــروع األدبــي:
مـجـمــوعـتــه ال ـتــي أط ـلــق عـلـيـهــا اســم
«القواميس العاطفية» .منذ البداية،
وعـ ــدنـ ــا سـ ـيـ ـم ــووي ــن ،وه ـ ــو صــديــق
ل ـب ـن ــان الـ ـق ــدي ــم ،ب ـت ـخ ـص ـيــص ع ـمـ ٍـل
ل ـل ـب ـن ــان .م ـه ـم ــة تـ ــوالهـ ــا أل ـك ـس ـنــدر
نجار بأبهى حلة .شــرع الكاتب في
بحث واسع شمل األماكن ،واألنهار
ٍ
ّ
والشخصيات
(أدونيس) ،والعطور
الـشـعـبـيــة ،مــن شخصية أب ــو العبد
إلـ ّـى املـخـتـ ّـصــن ،مستعرضًا بــأنــاقــةٍ
كــل مــا هــو ثـقــافــي ،علمي ،جغرافي،
إثـ ـن ـ ّـي ،ف ـن ـ ّـي (ال ــرح ــاب ـن ــة وآخ ـ ــرون)،

ُ
وأدبـ ـ ـ ـ ـ ّـي .لـ ــوحـ ــة م ـت ـكــام ـلــة مـ ــن ّ550
ّ
صـفـحــة ،ال تـشـمــل ك ــل ش ــيء ،لكنها
واسـ ـ ـع ـ ــة ج ـم ـع ــت عـ ـ ـ ــددًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا مــن
ّ
الفرنسيني والعرب،
أعمال الروائيني
ّ
مصنفة حسب املواضيع ،والحقبات
ّ
الزمنية :مؤلفات قبل وبعد الحرب،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ملـ ـح ــة س ــريـ ـع ــة عــن
ّ
املـ ـ ـج ـ ــات والـ ـصـ ـح ــف ووث ـ ــائ ـ ــق مــن
ّ
بالحياة
الراديو ،حول كل ما يتعلق
ّ
ّ
ّ
اللبنانية .للشعر
والفكرية
الثقافية
ن ـص ـي ـبــه أيـ ـض ــا ،إذ ت ـع ـيــدنــا بـعــض
القصائد لذكريات الطفولة والكتب
املدرسية ،كقصائد إيليا أبو ماضي،
أو ذكريات الشباب األولى من خالل
قصائد محمود درويش.
ال ي ـن ـس ــى ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر نـ ـ ّـجـ ــار طـبـعــا
ّ
«األرز» الـ ـ ـ ــذي شـ ــكـ ــل مـ ـع ــه رابـ ـط ــا
«عائليًا» .يطرح علينا الكاتب رحلة
كالسيكية تقودنا من الجنوب إلى
ال ـش ـم ــال ،وم ــن ال ـش ــرق إل ــى ال ـغ ــرب:
جعيتا ،البترون ،بيت الدين ،بعلبك،
ّ
بشري ،والجنوب.
ّ
ي ـ ـقـ ــول ن ـ ــج ـ ــار ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»« :ل ـق ــد
ّ
ّ
للسياسيني،
تـعـ ّـمــدت ع ــدم الــت ـطــرق

ّ
ألنني أردت كتابًا يجمع وال ّ
يفرق».
ّ
ّ
وبالرغم من حسن ّ
نية املؤلف ،إال أن
ّ
الـقــامــوس ذو طــابــع «ذاتـ ــي» ينطلق
مسبقة .لكن هذا شيء
من فرضيات ً
ّ
للروحية التي
طبيعي ،خاصة وفقًا
أتى بها القاموس .إذ نجد أن العنوان
ن ـف ـســه م ـت ـنــاقــض :ك ـل ـمــة «ق ــام ــوس»
ت ـف ـتــرض الـشـمــولـيــة وامل ــوض ــوع ـ ّـي ــة،
وصفها بـ «العاطفة» يعني في
لكن
ّ
آن مـعــا ،أن ــه انـتـقــائـ ّـي وذاتـ ـ ّـي أيـضــا.
ٍ
«لقد تركت الـكــام لقلبي ورغباتي،
ّ
أهمية الروح التي دأبت
للتأكيد على

عليها بالدنا .هناك فصول بديهية
وأخرى غير متوقعة ،مثل «رزق الله»
أو مضمار السباق» يقول نجار.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب األول ضـمــن
س ـل ـس ـلــة «الـ ـق ــوامـ ـي ــس ال ـع ــاط ـف ـي ــة»
امل ـتــرج ـمــة ل ـل ـغــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وال ــراب ــع
ّ
للمؤلف الفرنكوفوني الذي ترجمته
«دار الـســاقــي» .إذ يتوجه ألكسندر
ّ
نجار للجمهور اللبناني «ملساعدته
ّ
ف ــي إي ـج ــاد تــوجــهــاتــه وق ـي ـمــه الـتــي
ت ـ ـب ـ ـنـ ــي ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه وخ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــه،
ضـمــن انـفـتــاحــه عـلــى ال ـعــالــم وعـلــى

ال ـفــرن ـكــوفــونـ ّـيــة ،وم ــن ث ـ ّـم الـجـمـهــور
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي (مـ ـ ـ ــن ضـ ـمـ ـن ــه ل ـب ـن ــان ـي ــو
ّ
يحب لبنان ويرغب
الـشـتــات) الــذي
باكتشافه أو معرفته وفهمه بشكل
أفضل.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
االخ ـتــاف فــي اآلراء املـعــروضــة هنا
أمر صحي ال ّ
وهناك  -وهو ٌ
مفر منه،

بحث واسع شمل األماكن ،واألنهار،
والشخصيات الشعبية
والعطور
ّ
ً
خاصة ّأن الكاتب اختار ّ
تتبع نهج
غير علمي ،حميمي وفردي إلى حدٍّ
ّ
كبير -إال أن للكتاب ميزة في قدرته
عـلــى مـخــاطـبــة واس ـت ــدع ــاء ذاكــرتـنــا
ّ
الجماعية بسالسة.
تــوقـيــع «ق ــام ــوس ل ـب ـنــان» 18:00 :مـســاء
ال ـ ـيـ ــوم ـ جـ ـن ــاح «دار ال ـ ـسـ ــاقـ ــي» ضـمــن
«معرض بيروت العربي الــدولــي للكتاب»
ـ (بيال)

تواقيع
■ دار الريس

■ دار اآلداب

 جنى نصر الله «رحيل املدن»  -اليوم ـ س-17:00: مروان إسكندر «املصارف املركزية في األوقاتاملتقلبة»  13/8-ـ س17:00:
 نـصــري الـصــايــغ «لـبـنــان فــي مـئــة ع ــام إنتصارالطائفية»  12/9 -ـ س17:00:
ّ
 يـقـظــان الـتــقــي «ال ــره ــان ــات املـغـلـقــة»  12/10 -ـس17:00:

 االصــدار السنوي الثاني الورقي ملجلة «اآلداب»االلكترونية ـ  12/8ـ س:17:00:
 -سماح ادريس «الشباك» ـ  12/10ـ س16:00:

■ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر:
 غريتا صعب «الخصخصة» ـ اليوم ـ س16:30: م ـه ــدي م ـن ـصــور «ف ـه ــرس االن ـت ـظ ــار» ـ  12/8ـس19:00:

■ منشورات المتوسط

 العميد الركن يوسف القش «شاهد على اغتيالوطن» ـ  12/9ـ س17:00:
 -هادي زعرور «توازن الرعب» ـ  12/10ـ س18:00 :

 -نسرين خوري «قنديل» ـ  12/9ـ س18:00:

■ دار المؤلف

■ دار الوالء

 يوسف رقة « 33صالة في جوف الحوت» ـ 12/8ـ س18:00:

■ النادي الثقافي العربي
 -أحمد طي «بالد النور» ـ  12/9ـ س17:00:

ّ
محمد فحص «روي أنه» ـ  12/9ـ س18:30 :

■ الدار العربية للعلوم ناشرون
 ناهد ّفران «رحمة» ـ  12/8ـ س17:00 :

