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معرض بيروت الكتاب فـي

الناشرون
روان عز الدين
 34س � �ن � ��ة ف � �ص � �ل� ��ت ب� �ي ��ن رواي � � �ت� � ��ي
«ال � ��رغ� � �ي � ��ف» ( )1939و«ط � ��واح �ي��ن
ب� �ي ��روت» ( )1973ل �ت��وف �ي��ق ي��وس��ف
عواد .منحت هذه السنوات الروائي
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل� �ق ��ب ال � �ش � ��اب وه� � ��و ف��ي
الستني .أن يكتب رواي��ة عن الشباب
ب�ن�ب�ض�ه��م ،ه ��ذه ه ��ي امل �ف��ارق��ة ال�ت��ي
أدخ �ل ��ت «ط ��واح�ي�ن ب� �ي ��روت» الئ�ح��ة
أفضل مئة رواية عربية ،إضافة طبعًا
إلى اعتبارات أخرىّ .
يتردد مصطلح
اإلص� � � � � ��دارات ال� �ش ��اب ��ة ال � �ي � ��وم .وه ��و
ي��زداد التباسًا مع طفرة اإلص��دارات
األولى .يدمج هذا التعريف املبدعني
ال��ذي��ن ي ��راوح عمرهم ب�ين العشرين
ّ
وال� �ث�ل�اث�ي�ن .ي �ن��زع��ج ب �ع��ض ال �ك��ت��اب
الجدد من هذه التسمية ،باعتبارها
ت �ص �ن �ي �ف��ًا ي ��دم ��ج ب�ي��ن اإلص� � � � ��دارات
ال � �ج � �ي ��دة وال� �س � �ي� �ئ ��ة .ح� �س� �ن ��ًا ،ه ��ذه
ليست املشكلة اآلن ،ف�ـ ً «اإلص� ��دارات
ال �ش��اب��ة» ص ��ارت ح��ال��ة ت�ح�ت��اج إل��ى
ّ
دراس��ة ج� ّ
بتشعباتها :العقبات
�دي��ة
ال � �ت ��ي ت� �ق ��ف ب�ي��ن ال� �ك ��ات ��ب ال �ج��دي��د
والدار ،ومساهمة فايسبوك ومواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ف��ي ت�خ��ري��ج
ّ
ع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن ه��ؤالء ال�ك��ت��اب...
ّ
سهل فايسبوك رواج عملية الكتابة،
ّ
وع� ��زز ث�ق��ة ال�ك��ات��ب ف��ي اإلق� ��دام على
النشر .من ناحية الكتابة ،حمل معه
ل �غ��ة ج ��دي ��دة ،م�ق�ت�ض�ب��ة وم �ب��اش��رة،
الفعل،
وأفكارًا لحظوية تتسم ب��ردة
ّ
وأتى بأساليب تقييم جديدة تتمثل
في الاليكات والتعليقات .نحن هنا
أمام حقيقة :الدواوين الجديدة أكثر
�راء ،وال �ن �ق��اد أق ��ل منهما!
م��ن ال �ش �ع� ّ
لكن من يصفي؟ وم��ن يعطي الكتب
الجديدة حقها؟ وم��ن ّ
يحمل الشاب
ّ
املتحمس مسؤولية النشر؟ وكيف
ت�ت�ع��ام��ل ال � ��دور م��ع امل ��وض ��وع؟ وم��ا
امل �ق��اي �ي� ّ�س ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا؟ ال��واق��ع
ي�ق��ول إن�ه��ا ليست جمعيات خيرية
تحرص على الجودة فقط ،بل هناك
حسابات تسويقية ترافق حسابات
ال� �ن ��وع� �ي ��ة .ل� �ك ��ن م� ��ا ه � ��ي م �ق��اي �ي��س
ال�ن��وع�ي��ة؟ ك�ي��ف ل�ه��ا أن ت�ط� ّ�ب��ق حني
تفرض ال��دار كلفة  2000دوالر على
ديوان الشعر؟
ت� ��واف� ��ق امل� � �ح � � ّ�ررة ف� ��ي «دار ن ��وف ��ل»
ال �ت��اب �ع��ة ل �ـ«ه��اش �ي��ت أن � �ط ��وان» رن��ا
ّ
ح��اي��ك ع�ل��ى أن ل��وث��ة س�ه��ول��ة النشر
ت�ص�ي��ب م�ع�ظ��م ال �ش �ب��اب ف ��ي اآلون ��ة

شباب الفايسبوك
ّ
األخ� �ي ��رة .ه ��ذه ال �س �ن��ة ،ت �ل��ق��ت ال ��دار
ّ
ع��ددًا م��ن امل�خ�ط��وط��ات ل�ك��ت��اب ج��دد،
إال «أن معظمها يعاني من الركاكة».
تمنح الدار خدمات للتجارب األولى،
ّ
وت �ع �ف��ي ال� �ك ��ت ��اب ال � �ج ��دد م ��ن ك�ل�ف��ة
ال �ن �ش��ر ،ش� ��رط أن «ت �ت ��واف ��ر ال�ق�ي�م��ة
األدب�ي��ة في املخطوطة» وف��ق حايك.
ّ
تشجع ال��دار التجارب الشابة
هكذا
م��ن دون امل�ي��ل إل��ى التساهل .وبهذا
ت �ت �ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ،م� ��ن خ�ل�ال
م�م��ارس�ت�ه��ا ل� ��دور ال �ن��اق��د وال� ّ�رق �ي��ب
ع �ل��ى امل �خ �ط��وط��ات ال �ت ��ي ت �ت �ل��ق��اه��ا.
في السنوات األخ�ي��رة ،احتفت ال��دار
ب ��اإلص ��دارات ال �ج��دي��دة ،لكنها ه��ذه
السنة تخلو كليًا من أي إصدار ّأول،
وع ��زز ذل��ك أن�ه��ا تستبعد ال��دواوي��ن
الشعرية .تعتقد حايك أن ال احترام
ّ
لذائقة القارئ اليوم ،وأن «فايسبوك
وإن ك��ان��ت ل��دي��ه ب�ع��ض ال�ح�س�ن��ات،
إال أنه ّ
درج لغة سهلة» .هذه الفكرة
تناقضها دار «ال �ف��اراب��ي» ،فـ«كتاب
واحد ال يكسر دار النشر ،لكن يمكنه
ك�س��ر ال�ك��ات��ب ال�ج��دي��د» ي�ق��ول امل��دي��ر
امل�س��اع��د ف��ي ال ��دار ح�س��ن خ�ل�ي��ل .ل��ذا
اتبعت الدار توجهًا جديدًا هذا العام
ّ
ّ
الشابة ويمنحها
يهتم باإلصدارات
فرصًا عبر تقديم تسهيالت إنتاجية
وت��وزي�ع�ي��ة ل�ه��ا .وفيما ن�ش��رت ال��دار
 4م��ؤل �ف��ات ل�ل�ش�ب��اب ال �ع��ام امل��اض��ي،
ّ
ش��ك �ل��ت ح�ص�ي�ل�ت�ه��ا ه ��ذه ال �س �ن��ة 12
ت�غ�ل��ب عليها ال ��دواوي ��ن .ف��ي ال��وق��ت
ذات � � � ��ه ،ال ت �م �ي ��ل ال � � � ��دار إل� � ��ى ف ��رض
مقاييس وشروط نشر صارمة على
ّ
كتب الشباب ،بل إن األخيرة تخضع
للمعايير املتبعة على كل اإلصدارات

ف � ��ي ال � � � � ��دار .أم� � ��ا ال� �ك� �ت ��ب ال �ش �ع��ري��ة
ف �ه��ي ت �ن �ش��ر ع �ل��ى ح� �س ��اب ال �ك��ات��ب
ومسؤوليته وال تتدخل ال��دار فيها.
بني  2006و ،2011أطلقت «النهضة
العربية» مشروعًا شعريًا عبارة عن
نشر مجموعة من الدواوين لشعراء
ج��دد ب�ش�ك��ل م�ج��ان��ي .إال أن��ه توقف
ت��زام�ن��ًا م��ع ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة .يقول
املدير املساعد في الدار زياد الحايك
ّ
«إننا نعتمد على القارئ العربي في
ما يخص الشعر» ،ويضيف« :األمر
اخ �ت �ل��ف اآلن واخ �ت �ل �ف��ت أول ��وي ��ات
الدار» .ومع ذلك ،لم تغفل اإلصدارات
ال �ش��اب��ة ،ون �ش ��رت ه ��ذا ال �ع ��ام ث�لاث��ة
دواوين لشباب في تجاربهم الثانية
أو الثالثة.
ب��دأ خ�ض��ر س�لام��ة ( )1986ال�ت��دوي��ن
ع��ام  ،2009اس�ت�ط��اع خ�لال�ه��ا حصد
آالف امل� �ت ��اب� �ع�ي�ن ع� �ل ��ى ف��اي �س �ب��وك
ّ
ّ
ومدونته .يخبر الشاب اللبناني أن
ذلك زاد ثقته في اإلقدام على النشر،
وك ��ان س�ب�ب��ًا وراء م��واف �ق��ة أك �ث��ر من

رفضت «هاشيت
أنطوان» معظم
المخطوطات أل ّنها
تعاني من الركاكة

الرا روميرو ــ اسبانيا

دار ع�ل��ى ن�ش��ر ك�ت��اب��ه األول «أن�ت�ظ��ر
قوس قزح» (12/8ـــ س« .)18:00:لدور
ال�ن�ش��ر ح�س��اب��ات تسويقية معينة،
وم � ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ت �ه �ت� ّ�م ل��وج��ود
قارئ وجمهور لهذا اإلص��دار» ،لكنه
اختار «الفارابي» بسبب توافقها مع
ّ
توجهه السياسي .ويعتبر سالمة أن
مصطلح أدب ش��اب يجب أن يطلق
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى امل �ض �م��ون وع �م��ر البحث
أو ال �ع �م��ل ،ال ع �ل��ى ع �م��ر ال �ش �خ��ص.
كذلك ،تنفر عبير خليفة ( )1986من
التسميات ،فـ«العمل يجب أن ّ
يقيم
وف� ��ق م �س �ت��واه ف� �ق ��ط» .ب �ع��د ف��وزه��ا
بمسابقة شعرية ع��ام  ،2011نشرت
نفقتها
ب��اك��ورت �ه��ا ال �ش �ع��ري��ة ع �ل��ى
ّ
ع��ن إح ��دى ال� ��دور ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .لكنها
ه��ذا العام تنشر كتابها الثاني «ما
مات ،يولد» (اليوم ــ س )18:00:لدى
«ال � ��دار ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ن��اش��رون».
ل �ك��ن رب �ي��ع ش �ل �ه��وب ( )1981عضو
«اتحاد الكتاب اللبنانيني» لم يواجه
أي مشاكل م��ع ال ��دور كما ح��دث مع
ب ��اك ��ورة خ�ل�ي�ف��ة .أص� ��در ل��ه االت �ح��اد
دي��وان��ه ّ
األول ع��ام  ،2010أي قبل أن
يفتح حسابه على فايسبوك .لكنه
ال �ي��وم ي�ن�ش��ر دوم ��ًا ب�ع��ض ق�ص��ائ��ده
على امل��وق��ع األزرق ،و«أح ��رص على
ال �ن �ش��ر ع �ل �ي��ه ب��امل �س��ؤول �ي��ة ن�ف�س�ه��ا
ال �ت��ي أن �ش��ر ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ال � ��ورق» .أم��ا
ع ��ن اخ �ت �ي��اره ن �ش��ر دي ��وان ��ه ال�ث��ان��ي
«كيف ستنجو أيها العابر» (12/15ـ
س )17:00:عن «دار النهضة» ،فذلك
يرتبط بـ«اهتمام ال��دار باإلصدارات
ال � �ش � �ع� ��ري� ��ة» .ي �ع �ت �ق ��د ش� �ل� �ه ��وب أن
امل �ش �ك �ل��ة ال� �ت ��ي ي ��واج �ه �ه ��ا ال �ك��ات��ب
الشاب تكمن في «سياسة التجاهل
التي يعتمدها النقد في الصفحات
الثقافية املحلية» .تعتمد رشا مكي
( ،)1985ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك ف��ي عملية
الكتابة .نشرت روايتها األولى العام
امل��اض� ّ�ي ع��ن «دار ال�ح�ك�م��ة» (ل �ن��دن)،
وستوقع ديوانها الشعري «للقلوب
أي �ض��ًا ذاك � ��رة» (12/15ـ� � � �ـ س)15:30:
ع ��ن ال � ��دار ن �ف �س �ه��ا .ل ��م ت ��واج ��ه مكي
أي مشاكل م��ع ال��دار ،فـ«قبل إص��دار
رواي � �ت� ��ي األول � � ��ى ب � ��دأت أن� �ش ��ر ع�ل��ى
صفحتي على ف��اي�س�ب��وك» .وتعتقد
ّ
مكي أن الـ  15ألفًا الذين يتابعونها
على فايسبوك دفعوها إل��ى خطوة
النشر األول��ى «بعدما كانت تعاني
م��ن فوبيا ال�ن�ش��ر» ،وتضيف «ط� ّ�ور
فايسبوك أسلوبي الكتابي أيضًا».

من البرنامج
السبت  :12/7توقيع «ال�ش� ّ�ي��اح» لعبد الحليم ح�م��ود س:
 18:00ــ 20:00
¶ توقيع «م��ن رودس إل��ى ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي زع�م��اء قابلتهم»
لعادل مالك (دار النهضة) س16:00 :
¶ ندوة «أمني معلوف :هوية على دروب املعرفة» (س)18:00:
مع اسكندر نجار وطانيوس نجيم وفخري صالح ،وأحمد
بزون
األحد  :12/8توقيع «ل�ق��اء املنعطف األخ�ي��ر» لزينب علي
صالح (بيسان) س15:00 :
االثنني  :12/9توقيع «شيرديل الثاني» مل��روان عبد العال
(الفارابي) س 16:30 :ــ 18:30
¶ توقيع «تماثيل مصدعة» ملي منسى (الساقي) ــ س18:00 :
الثالثاء  :12/10ن ��دوة ح��ول دي ��وان محمد ع�ل��ي شمس
الدين «النازلون على الريح» (س )18:00 :مع زهيدة درويش
وعبد القادر الحصني ،تقديم اسكندر حبش

الخميس :12/12

ت��وق �ي��ع «ك ��اري ��زم ��ا» ل �ه��ال��ة ك��وث��ران��ي

(الساقي) س 18:00 :ــ
¶ ت��وق�ي��ع «إن ��ي اخ�ت��زل�ت��ك آدم ��ًا» ل�س�ه��ام ال�ش�ع�ش��اع (مكتبة
أنطوان) س17:00 :
¶ تكريم ال��راح��ل يعقوب ال �ش��دراوي ( 18:00ـ�ـ  )19:30مع
روجيه عساف وعبيدو باشا ونقوال دانيال ،ماجدة داغر
الجمعة  :12/13توقيع «فراشات البتسامة بوذا» لشوقي
بزيع (اآلداب) س 17:00 :ــ 20:00
األحد  :12/15توقيع «ح� ّ�ي األم�ي��رك��ان» لجبور الدويهي
(الساقي) س 18:00 :ــ 20:00
¶ ت��وق�ي��ع «أم�ي�ن ول�ي�ل��ى» إش ��راف رم ��زي ال�ح��اف��ظ (ال� ّ
�ري��س)
:االثنني  :12/16ت��وق�ي��ع «اع �ت��راف��ات ع��ان��س /ب ��اع سمك
البحر» لفيصل فرحات (الفارابي) س 18:30 :ــ 20:00
¶ ندوة لعبد اللطيف اللعبي (س 18:00 :ــ  )19:30مع عيسى
مخلوف وسليمان بختي ،تقديم عبده وازن
¶ ندوة حول «دفتر الفسبكة» ألحمد بيضون (س 18:00 :ــ
 )19:30مع الكاتب وجبور الدويهي ووفاء شعران
الثالثاء  :12/17توقيع «حكاية صفية» لليلى عثمان
(اآلداب) س 17:00 :ــ 20:00

األربعاء  :12/18ن� ��دوة ح ��ول األدي � ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي جعفر
محسن األم�ين (س 18:00 :ــ  )19:30مع عبد املجيد زراقط
ومحمد علي شمس الدين وزينو شومان ،وحسن موسى
الخميس  :12/19ن ��دوة ح��ول «ش �ه��وة ال�ق�ي��ام��ة» لنعيم
تلحوق ـ س( 18:00 :مزيد من املواعيد على املوقع)

بين «كلمة» و«اآلداب»  ...الضاد تحتفل بمئوية ألبير كامو
أحمد محسن
أف �ك ��ار أل �ب �ي��ر ك��ام��و ( 1913ـ  )1960في
كالطوفان .رغم فيضانها في
«دف��ات��ره» ّ
ال��روح ،إال أنها تشعر القارئ برغبة في
إعادة قراءتها بتمهل .وقد ال ينجح في
ذل��ك أب� �دًا .زائ ��ر م�ع��رض ب �ي��روت يحضر
هذه املرة بدفاتره التي ترجمتها نجوى
بركات ،وقسمت إلى ثالثة أجزاء« :لعبة
األوراق وال �ن��ور»« ،ذه��ب أزرق»« ،عشب
األيام» (دار اآلداب وكلمة)« .دفاتر ألبير
ك��ام��و» .يبدو ه��ذا حميميًا ،ول��ذل��ك ،هي
دفاتر معدة ملتابعي الكاتب والعارفني
ب ��أف� �ك ��اره .ف ��ي امل �ف �ك��رة األول� � ��ى (ق�س�م��ت
األجزاء الثالث إلى  7مفكرات) ،تتأرجح
الشذرات بني نصوص أسست لروايات
ق ��د ت �ك��ون األش� �ه ��ر ف ��ي م �س �ي��رت��ه ،وب�ين

أف� �ك ��ار ن �ح �ت �ه��ا ول � ��م ي �ك �م �ل �ه��ا .ب�ك�ل�م��ات
أخرى ،سيجد املحب لصاحب «الغريب»
أك�ث��ر م��ن ن ��واة مبعثرة بعبثية الكاتب
الداعي إلى يأس جميل ،يصلح للكتابة
فقط ،عن «املوت السعيد» التي نشرتها
«دار غاليمار» في  ،1971وتعود كتابتها
إل��ى ما قبل ذل��ك ،إل��ى جانب أفكار تقود
في نهايتها إل��ى تشكل ّ
هوية «اإلنسان
امل �ت �م��رد» .ت �ت��وزع أح� ��داث ال �ج��زء االول
ب�ي�ن  1935و ،1942ال �ف �ت��رة ال �ت ��ي ك�ت��ب
ف �ي �ه��ا «ال� ��وج� ��ه وال � �ق � �ف� ��ا» ،و«أع� � � � ��راس»،
اح � ��دى أج �م��ل رواي ��ات ��ه وأش ��ده ��ا ك��آب��ة،
و«ال�غ��ري��ب» .يتنقل في الجزء األول بني
فلورنسا ووه��ران وباريس .حب خاص
ي �ف��رده ل�ف�ل��ورن�س��ا واي �ط��ال �ي��ا ،ل�ك��ن كآبة
وه ��ران تحظى بشغفه« :وه ��ران .خليج
امل ��رس ��ى ال �ك �ب �ي��ر امل� �ش ��رف ع �ل��ى ح��دي�ق��ة

أزهار إبرة الراعي الحمراء والفريزريا».
ف��ي م�ف�ك��رات��ه ال �ث�لاث ،ي�ب��دو ك��ام��و ناقمًا
ع�ل��ى عمله ال�ص�ح��اف��ي .صحيح أن ه��ذا
ليس خافيًا على قراء صاحب «أسطورة
�ؤل ��ف مل�س��رح�ي��ات كثيرة
س �ي��زي��ف» ،وامل � ِ
أدت وظيفة التصدي ملعنى السلطة ،غير
أن مقارباته في دفاتره لم تتعرض ألي
تشذيب .يمكن تسميتها بمفكرة العدم
الذي آمن به ولم يؤمن بشيء مثله سوى
ّ
أهمية ه��ذه الدفاتر تكمن في
بالكتابة.
م�لاح�ظ��ات ك��ام��و ال�ت��ي يخالها البعض
تجريبًا ،قبل أن يوضح الكاتب نفسه أن
ً
التجريب ليس فعال ،وال يمكن صناعته،
ّ
ب ��ل إن� �ن ��ا «ن �خ �ض��ع ل �ل �ت �ج��رب��ة» .ال�ل�اف��ت
ه��و ح�ض��ور أس �ت��اذه ف��ي الفلسفة ،حان
غرونييه ،في محطات كثيرة ،إلى جانب
م��ا اع �ت��اده ك��ام��و ف��ي رواي��ات��ه ،وه��و زج

الفالسفة في صلب العالم .في حساباته
ّ
مسرحية العالم.
إنها رواي��ة العالم ،أو
ول �ك��ي ي �ك��ون ال ��واح ��د ج� ��زءًا م��ن ال�ع��ال��م،
ً
ع�ل�ي��ه أن ي �ك��ون م �م �ث�لا .ي�ح�ض��ر نيتشه
ودوستويفسكي وكثير م��ن الفالسفة.
غير أن الجملة التي ستستوقف كثيرين
هي في الجزء الثاني« :سارتر أو الحنني
ّ
كونية»( .ذهب أزرق ص.
إلى قصة حب
 .)244كتبت ه��ذه ال�ن�ص��وص ب�ين 1945
و ،1948أي خ�لال الخالف بني الرجلني،
وت �ظ �ه��ر م ��ا ي �ع��رف��ه ال �ج �م �ي��ع :ان�س�ح��اب
كامو من الحزب الشيوعي بعد تجاوزات
الجيش السوفياتي ،والغوالغ.
ت�ح�ض��ر ف��ي ال��دف��ات��ر ش �خ��وص رواي ��ات
كامو ،وأصدقاؤه وفالسفته ،وكل شيء
أراده من العالم وكل شيء لم يرده .إنها
ّ
عدمية ،على صورة كامو ،ولذلك
دفاتر

ّ
حميمية .ب�ي��د أن ق��وة كامو
ه��ي دف��ات��ر
ت�ك�م��ن ف��ي ق��درت��ه ع �ل��ى ال �ت �ص��وي��ر ،وق��د
يجد ال�ق��ارئ نفسه أث�ن��اء ق��راءة دف��ات��ره،
ً
م �ت �ج��وال ب�ي�ن «أع � � ��راس» و«ك��ال �ي �غ��وال».
و«ال � � �غ� � ��ري� � ��ب» ل� �ه ��ا ح� �ص ��ة ك� �ب� �ي ��رة م��ن
ش�خ�ص�ي��ة ال �ك��ات��ب ال�ك�ئ�ي��ب .ك��آب��ة ب�ف��رح
واف ��ر ،اخ �ت��ار ك��ام��و سجنه ف��ي مفكرته،
ول��م ي�خ��رج��ه إل��ى رواي ��ات ��ه .ف��ي دف��ات��ره،
ي�خ��رج م�ج��ددًا إل��ى ال�ع��ال��م .ت�م� ّ�ر الدفاتر
(عشب األي��ام ص )252.على مقطع ظهر
في «االنهيار» ،يبرز رغبة كامو الدائمة
الخ��راج ما يشاء إل��ى العالم واالحتفاظ
ّ
بالبقية لذات الكاتب« :ما أجده دومًا في
ّ
قلب موقفي ،على مر السنني ،هو رفض
ال � ��زوال م��ن ال �ع��ال��م ،م��ن أف ��راح ��ه وم�ت�ع��ه
وع��ذاب��ات��ه ،وه ��و ه ��ذا ال��رف��ض م��ا صنع
مني فنانًا».

