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معرض بيروت الكتاب فـي
ما
هم؟
ّ

بيار أبي صعب
ّ
مجرد قيام «معرض الكتاب»
ّ
ٌ
في موعده املعهود رفع للتحدي ،في
ّ
قلب االعصار الذي يلف املنطقة ،وفي
ّ
الهمجية التي تحاصرنا
مواجهة
َ
ّ
كالطاعون .ما هم إن لم يبق من
«العربي» و«الدولي» سوى ّ
الحد
ّ
األدنى؟ هناك ،على األقل ،إصرار على
ّ
التمسك بالدور الريادي .ما ّ
هم إن
كان ناشرو مصر وسوريا وسواهم
ّ
وأولويات أخرى
مسكونني بمشاغل
في قلب الطوفان الذي ّ
ظن نفسه
ربيعًا؟ وناشرو لبنان يفتقرون إلى
األسواق واملوارد ،تحت وطأة األزمات
ّ
ّ
االقتصادية؟ ما
املصيرية واملصاعب
ّ
هم إن كان اشعاع بيروت يتضاءل،
ومثقفوها يتقوقعون في دوائرهم
الصغرى؟ ما هم إن كانت نسبة
القراءة إلى ّ
تدن في ربوع العرب ،فيما
صناعة الكتاب تشهد ّ
تحوالت جذريةّ
ّ
ستغير املشهد القديم الذي
وسريعة،
ّ
ألفناه منذ ربع قرن؟ ما هم إن كان
االنطباع السائد أن املرحلة يطغى عليها
مزاج أضيق بكثير من العروبة ،وأبعد
ما يكون عن التنوير؟ في زمن الفنت
األهلية التي هناك آلة ّ
ّ
أممية تشتغل على
ً
تحويلها قاعدة وحيدة في السياسي
والدبلوماسي واالجتماعي واليومي،
تبقى الثقافة مالذًا ،والكتاب أفقًا
للمقاومة والتجاوز .لذا فإن املعرض
الذي يفتتح اليوم ،ما زال يحتضن األمل
القديم ويرعاه ،مدعومًاً بتاريخ عريق
ّ
الزجاجية في شارع
كانت فيه القاعة
الحمرا ،تتسع لكل املشاريع العروبيةّ
ّ
والتحررية .ما زال عشرات آالف
ّ
القراء يتدفقون بحثًا عن االصدارات
والنقاشات واالجتهادات .وعشرات
بعناوينها الجديدة
دور النشر تتدافع
ّ
في زمن ّ
الشح .ما زالت تحتل دائرة
ّ
الضوء أسماء عباس بيضون وسحر
خليفة وواسيني األعرج وسليم بركات
والعفيف األخضر ّ
وبسام أبو شريف
ومحمد علي شمس الدين وسماح
إدريس وليلى العثمان ورشيد الضعيف
وشوقي بزيع وفاطمة شرف الدين…
إذًا ،ليبدأ العيد

منارة الحرية
تنتظر انجالء العاصفة
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» الذي ينطلق اليوم
في «بيال» ّ
يوجه تحية إلى األخوين فليفل ويعقوب الشدراوي،
ّ
ويخصص يومًا لفلسطني .ورغم الغياب السوري وتراجع ّحركة النشر
في العاصمة اللبنانية إلى ما يقارب  ،%50يعتصم املنظمون
وبعض الدور بالتفاؤل
زينب حاوي
لم يعد السؤال يتعلق بإقامة «معرض
ب�ي��روت ال�ع��رب��ي ّ ال��دول��ي للكتاب» في
ظروف أمنية هشة يعيشها لبنان في
ّ
جوار يحترق ،بل بات محتمًا الذهاب
بعيدًا إلى إشكاليات «مزمنة» تحيط
بـ«عميد املعارض» الذي ينطلق اليوم
ف��ي «م��رك��ز ب�ي��ال ل�ل�م�ع��ارض» .ال��دورة
ال� �ـ 57ال�ت��ي تحمل ش�ع��ار «أع ��رض من
ّ
استثنائية
معرض» ،تطل في ظروف
ّ
أم� �ن� �ي ��ًا واق � �ت � �ص� ��ادي� ��ًا ،واأله � � � ��م أن� �ه ��ا
م ��ا زال � ��ت ت �ع��ان��ي م ��ن غ� �ي ��اب ال ��رؤي ��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط .امل ��وع ��د ال �س �ن��وي ال ��ذي
ينتظره اللبنانيون والعرب كمساحة
ل �ل �ت�ل�اق��ي وال� �ت�ل�اق ��ح ال �ث �ق��اف��ي ي �ب��دو
رت�ي�ب��ًا ف��ي ب��رم�ج�ت��ه امل �م �ت��دة ع�ل��ى 13
يومًا ،والسبب غياب سياسة ثقافية
وت �غ �ي �ي��ب مل� �ح ��اور ح �ي��وي��ة أس��اس� ّ�ي��ة
تعيشها املنطقة.
مع ذل��ك ،يبدو املنظمون من «النادي
ال �ث �ق��اف��ي ال �ع ��رب ��ي» و«ن� �ق ��اب ��ة ات �ح��اد
ال� �ن ��اش ��ري ��ن ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان» م �ت �ف��ائ �ل�ين
ّ
بالكتاب وص�ن��اع�ت��ه .ه��م ي��رون أن ما
م ��ن ش��أن��ه أن ي �ع �ي��د ري� � ��ادة امل �ع��رض
م ��وج ��ود ف ��ي األص � � ��ل! وق� ��د اخ� �ت ��اروا
اع � �ت � �م� ��اد س� �ي ��اس ��ة ال� � �ن � ��أي ب��ال �ن �ف��س
ع � ��ن ت �س �ي �ي��ر دف� � ��ة امل� � �ع � ��رض .رئ �ي��س
«ال �ن��ادي» ف��ادي تميم ي��رى ف��ي غياب
ّ
ال �خ �ي��ط امل �م �س��ك ب��امل �ع��رض (ب �م ��ا أن
ّ
ك��ل دار ت�ت��ول��ى إدارة مملكة مستقلة
ب �ح��د ذات � �ه� ��ا) أم � � �رًا إي� �ج ��اب� �ي ��ًا ،ف��ذل��ك
ّ
سيشكل «مساحة للحرية في عرض
اإلصدارات املتنوعة» .يرخي موضوع
تراجع مشاركة الدور السورية بثقله
على «ال�ن��ادي» في ظل األزم��ة الدامية
ف � ��ي ال � �ش � ��ام وام � � �ت� � ��داد ق� �ط ��ره ��ا ع�ل��ى
م�ن��اط��ق ال �ج��وار م��ن األردن وال �ع��راق،

إذ ع��ان��ى ك �ث �ي��رون م ��ن إع ��اق ��ة ح��ر ّك��ة
شحن اإلصدارات برًا .مع ذلك ،تتمثل
هذه الدور إما باملشاركة في املعرض
أو باالستعانة ب��دور لبنانية ،أو في
أس��وأ ال �ح��االت بالكتب اإلل�ك�ت��رون�ي��ة.
وه � � � ��ذه ال � �س � �ن� ��ة ،ح � � ��رص امل �ن �ظ �م ��ون
ع �ل��ى ح �ج��ز م �س��اح��ة ل�ل�م��وس�ي�ق��ى مع
مشاركة امللحقية الثقافية اإلسبانية
ل� �ل� �م ��رة األول� � � � ��ى ع� �ب ��ر أم� �س� �ي ��ة ف �ن �ي��ة
( .)12/10وكما جرت العادة ،سيكون
ال� �ك ��ون� �س ��رف ��ات ��وار ال ��وط� �ن ��ي ح��اض �رًا
والفن التشكيلي مع سيطرة الحضور
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ل��ى ه��ذه األن�ش�ط��ة مقابل
ضآلة املشاركة العربية.
أكثر من  210دور محلية و 55عربية
لسبع دول (منها السعودية ،الكويت،
س �ل �ط �ن��ة ،ل �ي �ب �ي��ا ،ال � �ع� ��راق ،ف�ل�س�ط�ين)
وم � �ش� ��ارك� ��ة أك � �ث� ��ر م � ��ن  14م��ؤس �س��ة
ثقافية م��ع ب��رم�ج��ة م��وازي��ة يتخللها
ت�ك��ري��م ل�لأخ��وي��ن ف�ل�ي�ف��ل (12/8ـ � � �ـ س:
 18:00بمشاركة حسان ح�لاق ،أحمد
قعبور ،طارق قاطرجي ،إدارة اسيمة
دمشقية) ،وللمخرج املسرحي الراحل
يعقوب الشدراوي ( 12/2ــ س18:00 :
ب �م �ش��ارك��ة روج� �ي ��ه ع � �س ��اف ،ع �ب �ي��دو
ب ��اش ��ا ،ن �ق��وال دان � �ي ��ال ،إدارة م��اج��دة
داغ � � ��ر) وت �خ �ص �ي��ص ي � ��وم ل�ف�ل�س�ط�ين
( )12/15م��ع ح�ف�لات ف�ن�ي��ة وع��روض
أفالم وندوات .وفي ظل هذه املراوحة،
ي �ب��رز س � ��ؤال ك �ب �ي��ر ع ��ن ع �ص��ر ذه�ب��ي
ً
عاشته بيروت مرة بوصفها عاصمة
للنشر العربي بعدما تراجعت حركة
ال �ن �ش��ر ال �ع��رب��ي ف�ي�ه��ا إل ��ى م��ا ي �ق��ارب
ّ
 .%50إال أن نائب رئيس «نقابة اتحاد
الناشرين في لبنان» نبيل عبد الحق
ّ
م �ت �ف��ائ��ل ،ب ��ل ي �ت �م� ّ�س��ك ب � ��أن «ب �ي ��روت
ع��اص �م��ة ال �ن �ش��ر ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط
وس� � ّ�ب� ��اق� ��ة ف � ��ي ال� �ط� �ب ��اع ��ة وال � �ف � �ك� ��ر»،

«امرأة تقرأ»
لفرناندو
بوتيرو (زيت
على كانفاس
ــ  1987ــ
تفصيل)

ن �ظ �رًا إل ��ى ط �ف��رة ال� ��دور ف�ي�ه��ا ونسبة
م �ب �ي �ع��ات �ه��ا وإن� �ت ��اج ��ات� �ه ��ا ال �ع��رب �ي��ة
وم�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي امل �ع��رض وإت��اح�ت�ه��ا
م �س��اح��ة م ��ن ال �ح��ري��ة وغ� �ي ��اب مقص
ال ��رق ��اب ��ة ال �ح��اض��ر ب �ق ��وة ف ��ي ال �ع��ال��م
ال �ع��رب��ي .ال �ن �ف��س ال �ت �ف��اؤل��ي ينعكس
أيضًا على بعض ال��دور املشاركة من

تنسحب عملية النأي بالنفس
عن الراهن الملتهب على البرمجة
الموازية واإلصدارات الجديدة
حيث اإلص ��دارات وال��رض��ى عن نسبة
املبيع في العام املاضي ،لكن طبعًا مع
وج ��ود ت �خ� ّ�وف م��ن األح� ��داث األم�ن�ي��ة.
لكن ماذا عن الجديد الذي ّ
تقدمه هذه
ال ��دور؟ رن��ا إدري ��س م��ن «دار اآلداب»
تضع ثقلها في اإلنتاج الروائي الذي
يتخطى الحدود الجغرافية املألوفة.
ً
ه��ذه السنةّ ،
عربت ال��دار أعماال لبالد
شبه غائبة عن املشهد الروائي كالهند
وك��وري��ا ،إض��اف��ة إل��ى تركيا واليابان
الحاضرتني دومًا .هذا العام ،سيتاح
ل �ل �ق��ارئ ق � ��راءة «ل �ق �ي �ط��ة اس �ط �ن �ب��ول»

و«شرف» للتركية أليف شفق ،وأعمال
ألبير ك��ام��و ف��ي مئويته (راج ��ع مقال
الزميل أحمد محسن) .ويبقى املوعد
الثابت مع الجزائري واسيني األعرج
(مملكة الفراشة) .وتحتفي ال��دار هذا
ال �ع��ام ب��إط�ل�اق م��وق��ع م�ج�ل��ة «اآلداب
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� � ��ذي ي �ت �ض �م��ن ت� ��راث
املجلة منذ عام « .»1953دار الساقي»
س �ت �ن �ش��ر ل �ل �م ��رة األول� � � ��ى م �خ �ط��وط��ة
للشاعر الفلسطيني محمود درويش
ك �ت �ب �ه��ا ف ��ي ب ��اري ��س ردًا ض �م��ن «أن ��ا
املوقع أدناه محمود درويش» إليفانا
�ان ( 12/14ـ � �ـ س.)18:00 :
م ��رش �ل �ي � ّ
ك ��ذل ��ك ،ي ��وق��ع ج �ب��ور ال��دوي �ه��ي «ح��ي
األم � �ي� ��رك� ��ان» ( 12/15ـ� �ـ س،)18:00:
واس�ك�ن��در ن�ج��ار «ب��رل�ين 12/13( »36
ـ �ـ س .)18:00 :ران �ي��ا امل�ع�ل��م م��ن ال ��دار
تتمنى لو تصدر وزارة التربية قرارًا
ب��ال�س�م��اح ل �ط�لاب امل � ��دارس ال��رس�م�ي��ة
بالتوافد الى املعرض من دون الحاجة
ال � � ��ى إذن م� �س� �ب ��ق ،م � ��ا «س �ي �ن �ع �ك��س
إيجابًا على حركة امل�ع��رض» .وتبقى
الترجمات لألدب العاملي حاضرة في
«دار امل ��دى» ،إض��اف��ة إل��ى إص��دارات�ه��ا
العراقية املعتادة .وتكشف مهى الزين
ّأن الدار ّ
تقدم تخفيضات تتراوح بني

الناشر السوري يعيش حصارًا مزدوجًا
دمشق ــ خليل صويلح
لكن ،ماذا يفعل املسلحون في مخازن
ال �ك �ت��ب؟ رب �م��ا ح� ّ�ول �ه��ا ب�ع�ض�ه��م إل��ى
م �س �ت��ودع��ات ل�ل�أس �ل �ح��ة ،أو وق� ��ودًا
ّ
نتخيل قذيفة
للتدفئة ،كما علينا أن
ث�ق�ي�ل��ة ت��رق��د ف ��وق م �ئ��ات ال�ن�س��خ من
ك� �ت ��اب «ح �ي ��ون ��ة اإلن � �س� ��ان» مل �م��دوح
ّ
عدوان ،من دون أن يعلم املسلحون أن
الشاعر السوري الراحل قد خصص
ً
فصوال كاملة عن هؤالء البرابرة .على
الضفة األخ��رى ،ك��ان صيارفة ال��ورق
ي �ح �ص��ون أرب��اح �ه��م امل �ه��ول��ة بسبب
اح �ت �ك ��اره ��م ب �ض��اع��ة ك ��ان ��ت م �ت��اح��ة
بأسعار أق��ل ،وإذا بالناشر السوري
يعيش حصارًا مزدوجًا :ارتفاع كلفة
الكتاب وصعوبة التوزيع ،باإلضافة
إل��ى ال�ح��رب املعلنة ض��د دور النشر
ف��ي م�ع�ظ��م م �ع��ارض ال�ك�ت��ب العربية

ب ��ذرائ ��ع س �ي��اس �ي��ة ب��اط �ل��ة ،وه� ��و م��ا
ق ��اد ب �ع��ض ال �ن��اش��ري��ن إل ��ى ال�ه�ج��رة
ّ
إل ��ى ب �ل��دان ع��رب�ي��ة أخ ��رى للتخلص
م ��ن أع� �ب ��اء «ال� �ل ��وغ ��و ال � �س� ��وري» م��ن
طريق دمغة بيروت أو القاهرة .دور
قليلة صمدت في مواجهة العاصفة،
وأخرى أغلقت أبوابها ،واتجهت إلى
م �ه� ٍ�ن أخ� � ��رى .ه �ن��اك أي �ض��ًا ص�ع��وب��ة
الشحن ،بعد إغ�لاق املنافذ املحلية،
فكان على الناشر السوري أن يشحن
ً
كتبه إلى بيروت أوال ،ثم إلى البلدان
األخ ��رى وغ��ام��ر آخ ��رون ب��ال�ع�م��ل في
ب� �ي ��روت وال� �ق ��اه ��رة وح �ت��ى ال �ج��زائ��ر
ف��ي منافسة غير متكافئة .لكن هذا
الحصار ال يعني االس�ت�س�لام ال�ت��ام،
ف�ق��د اس�ت�م��ر م��ا ت�ب�ق��ى م��ن ن��اش��ري��ن،
ف��ي إص ��دار ع�ن��اوي��ن ج��دي��دة ،وإن لم
ي�ك��ن ف��ي ال��زخ��م ال�ق��دي��م ن�ف�س��ه ،فيما
اك �ت �ف��ى آخ � � ��رون م �ث��ل «دار ق��دم��س»

بالنشر اإللكتروني .ع��اد الناشرون
امل� � �غ � ��ام � ��رون م � ��ن م� � �ع � ��ارض ت ��ون ��س
وليبيا وال �ج��زائ��ر خ��ائ�ب�ين ووج ��دوا
ّ
ـــ كما ال �ع��ادة ـــ ضالتهم ف��ي معرض
ال�ش��ارق��ة ،وأرب�ي��ل م�ج� ّ�ددًا ،ك��أن الكرد
وح��ده��م م��ن ي�ن�ق��ذ ك �ت��اب ال �ض��اد من
االح�ت�ض��ار .ي��ذه��ب بعض الناشرين
ال �س��وري�ين إل ��ى م �ع��رض ال �ك �ت��اب في
ب � �ي ��روت ب��وص �ف��ه م �ح �ط��ة ت��ران��زي��ت
وم� �ك ��ان ��ًا ل� �ل� �ق ��اء أص � �ح� ��اب م �ك �ت �ب��ات
ع��رب�ي��ة ،ي��أت��ون م��ن ال��ري��اض وب�غ��داد
وال � �ك� ��وي� ��ت .ه � ��ذا م� ��ا ي� �ق ��ول ��ه س��ام��ي
أح�م��د ص��اح��ب «دار ال�ت�ك��وي��ن» ال��ذي
ال يأمل كثيرًا من ه��ذا املعرض الذي
دأب على املشاركة فيه ،منذ دورات��ه
األول � ��ى .س ��وف ي�ش�ح��ن م��ا ت�ب�ق��ى من
نسخ ،ال تتجاوز املئة من كل عنوان،
إل ��ى م �ع��رض��ي ال �ق��اه��رة وأب� ��و ظ�ب��ي،
ف��ي رح�ل��ة عبثية ،لبيع أل��ف نسخة،

لعموم ق��راء الخريطة ال�ع��رب�ي��ة ،كأن
الربيع العربي ،خريف طويل للكتاب،
بانشغال جمهور ال�ق��راء بما تتيحه
امل ��واق ��ع اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م ��ن «م �ص��ادر
املعرفة» ،والتحميل املجاني للكتب.
ه� ��ذا ال ي �ع �ن��ي ع� ��دم وج � ��ود ع �ن��اوي��ن
الفتة م��ن مطابع دم�ش��ق .سنجد في
جناح «دار كنعان»« :مراثي محمود

درويش» ،وفي «دار ممدوح عدوان»،
ن� �س� �خ ��ة مل� �خ� �ط ��وط ��ة غ � �ي ��ر م �ك �ت �م �ل��ة
تضم القصائد األخ�ي��رة التي كتبها
م� �م ��دوح ع� � ��دوان ق �ب��ل رح �ي �ل ��ه ،وف��ي
جناح «دار التكوين» األعمال األدبية
ل �ل �ي��ون��اردو داف �ن �ش��ي ،و«ال �ك �ت��ب في
ح �ي��ات��ي» ل �ه �ن��ري م�ي�ل�ل��ر ،وف ��ي «دار
ال �ح��وار»« ،م��دائ��ن األرج � ��وان» لنبيل
س�ل�ي�م��ان ،وف��ي «دار أط �ل��س» ،رواي��ة
ن�ب �ي��ل امل �ل �ح��م «ح ��ان ��وت ق �م ��ر» ،وف��ي
«دار رف � � ��وف» «دس �ت��وي �ف �س �ك��ي ب�لا
رت � ��وش» .ك�م��ا ه��اج��ر ب�ع��ض ال�ك�ت��اب
بنصوصهم إلى دور عربية ،فأصدر
خالد خليفة روايته «ال سكاكني في
م�ط��اب��خ ه ��ذه امل��دي �ن��ة» («دار ال�ع�ين»
و«اآلداب») ،وات �ج �ه��ت ل�ي�ن��ا ه��وي��ان
الحسن (الصورة) إلى «دار ضفاف»
في بيروت لطباعة روايتها الجديدة
«نازك خانم».

