
  يوّقع موسوعة منشورات الكومكس اللبنانية   من األميرآية   ماتيوس   هنري
 2010حزيران،  16األربعاء، 

  
موسوعة  "  إلى حضور حفل توقيع آتاب   بيروت،   شارع مونو،   دعت مكتبة رآتو فرسو في
  21   م اإلثنينيو   كماتيوس وذل   لمؤلفه هنري "  اللبنانية )  آومكس (  منشورات الشريط المصور

بيروت عاصمة  "  وقد ُأنتج هذا الكتاب بالتعاون مع .  قاعة المكتبة   في   عند السابعة مساًء  حزيران 
صفحة من القطع المتوسط باأللوان الزاهية ويقّدم    240   ويقع في )  وزارة الثقافة " ( عالمية للكتاب

مع صور لألغلفة ومعلومات    حتى اليوم،   1952   نم   لبنان،   تاريخ منشورات الكومكس الصادرة في
مع سيرة لظهورها وتوقفها وتعّثر    آل سلسلة،   عن الرسامين والناشرين والقصص واألبطال في

  الكتاب لمحة تاريخية عن ظهور هذه المنشورات في   وترد في  .. بسبب الحرب   صدورها أحيانًا
سواء آانت معّربة مثل مجلة    منشورات الكومكس اللبنانية،ويشمل الكتاب آل   . العالم العربي 

والمعّرب مثل مجلة    أو جمعت بين المحلي   ،سامر وأحمد   مثل مجلتي   أو من إبداع محلي   سوبرمان،
  والكتاب موضوع بالعربية لكنه  . 2007   العام   عن تاريخها في   وضع ماتيوس آتابًا   التيبساط الريح 

غير    وآانت طبعة تجريبية أولى  . وللصغار وللكبار   نشورات الكومكس اللبنانية بكل اللغات،يشمل م 
ماتيوس هو مساعد    والجدير بالذآر أن هنري  . نيسان الماضي   ملونة قد صدرت من هذا الكتاب في

وعّلم    الجامعة اللبنانية األميرآية   الجامعة وقد تخرج من قسم الفنون الجميلة في   مدير اإلعالم في
وأقيمت معارض للوحاته  .  بيروت واالنترناشونال آولدج   الجامعة األميرآية في   الرسم والغرافيك في

منشورات الكومكس اللبنانية قبل انضمامه إلى    في   وهوعمل طويًال .  بالزيت واألآريليك والباستل
  تاريخًا   عن الكومكس،   عنها وحاضر تكرارًا   معرضًا   ،2007   العامربيع    في   نّظم،   الجامعة حيث

ويأسف ماتيوس ألن منشورات الكومكس ومنشورات األطفال والمنشورات   . وتحليًال   وترجمًة 
  قيام مرآز إلى يطمح   وهو   العالم العربي   يهتم بتوثيقها في   ما تجد من   الترفيهية على أنواعها نادرًا

  لمعرضين وآتّيبين عن ظهور وتطور شخصيتي   حاليًا   يعّد   وهو .  بيروت   يتوّلى هذه المهمة في 
"  بيبليوتك فرت"و "  بليوتك روزبي "  ومعرض عن سلسلتي   طرزان وأرسين لوبين بالعربية، 

د آتب ماتيوس وق  .  موسوعة عن منشورات الكومكس المصرية   ويمّهد لبدء العمل في   الفرنسيتين،
موسوعة المكوك  "  وفاز آتابه   المبّسط الستكشاف الفضاء والطيران   التاريخ العلمي   قبل ذلك في

مؤلف    الصادر عن دار العلم للماليين بجائزة أفضل آتاب علمي"  والطائرات الصاروخية   لفضائيا
وذلك مناصفة مع األستاذ أنطوان    من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،   1993   العام   بالعربية في

 .  بطرس لكتابه حول الكمبيوتر
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