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الجمعة  6كانون األول  2013العدد 2169

ي زمن التكفير
سياسات وتقنيات جديدة النشر العربي غدًا
نادين كنعان
خ�لال ال ��دورة امل��اض�ي��ة م��ن معرض
ب � � �ي� � ��روت ،ق� ��ال� ��ت ن �ق �ي �ب ��ة «ات � �ح� ��اد
ال� �ن ��اش ��ر ّي ��ن ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان» س �م �ي��رة
عاصي إن��ه لن يستطيع أحد سلب
ب �ي��روت مكانتها كعاصمة للنشر
العربي .كالم يوافق عليه مراقبون،
ّ
ألن ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة نجحت
ف ��ي إدخ � � ��ال ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ط��رق
ّ
النشر والترويج ،علمًا ب��أن الصني
وإندونيسيا تحولتا في السنوات
امل��اض �ي��ة إل ��ى م�ق� ّص��د ل�ب�ع��ض دول
هناك
الخليج ال�ت��ي ت�ف��ض��ل ال�ط�ب��ع ّ
ن� �ظ� �رًا إل � ��ى ق � ��رب امل� �س ��اف ��ة وت ��دن ��ي
الكلفة .لكن هل األساليب املختلفة
املعتمدة في بيروت هي السبب في
ف �ت��ح ش�ه�ي��ة ال � ��دور األج �ن �ب �ي��ة على
التعاون معها؟
ّ
صحيح أن امل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي ط��رأت
ع �ل��ى أس ��ال� �ي ��ب ال �ن �ش��ر ف� ��ي ل �ب �ن��ان
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة ل�ي�س��ت
«ث��وري��ة» ،إال ّأن ما ّ
يميز العاصمة
ذلك االحتراف في الترويج مقارنة
ب��امل�ح�ي��ط ال �ع��رب��ي .ال � ��دور ال�ك�ب�ي��رة
ً
م�ث�لا تملك ب��رام��ج خ��اص��ة لقاعدة
ب �ي��ان��ات �ه��ا ،ت�س�ت�ن��د إل �ي �ه��ا امل��واق��ع
اإللكترونية العاملية املعنية ببيع
الكتب عبر اإلنترنت مثل «أم��ازون.
ك � ��وم» ألخ � ��ذ امل �ع �ل ��وم ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
باإلصدارات وعرضها للزبائن.
امل�لاح��ظ منذ ف�ت��رة ه��و ميل بعض
ال� � ��دور ال �ع��رب �ي��ة إل� ��ى ال �ت �ع ��اون مع
أخ ��رى أج�ن�ب�ي��ة .ف��ي ت�ش��ري��ن ّ
األول
(أك� �ت ��وب ��ر)  ،2008اج �ت �م �ع��ت «دار
بلومزبري» البريطانية و«مؤسسة
ق �ط��ر» ت�ح��ت اس ��م «دار ب�ل��وم��زب��ري
– م ��ؤس �س ��ة ق �ط ��ر ل �ل �ن �ش ��ر» .م �ث��ال
آخ ��ر ه��و ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ب�ين «دار
ال � � �ش� � ��روق» امل � �ص ��ري ��ة وم �ج �م��وع��ة
«بنغوين» البريطانية ع��ام ،2010
ل�ل�ت�ع��اون ف��ي ت�ع��ري��ب كالسيكيات
امل �ج �م��وع��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة وت��رج �م��ة
أه � ��م ك�ل�اس �ي �ك �ي��ات األدب ال �ع��رب��ي
إل ��ى اإلن �ك �ل �ي��زي��ة .أم ��ا امل �ث��ال األب ��رز
م�ح�ل�ي��ًا ف �ك��ان «ه��اش �ي��ت أن� �ط ��وان»
ال �ت��ي ج ��اءت ث �م��رة ش��راك��ة ب�ين دار
«ه ��اش� �ي ��ت» ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة و«م �ك �ت � ّب��ة
ّ
اللبنانية عام  .2009مثل
أنطوان»
ه ��ذا ال �ت �ع��اون ام� �ت ��دادًا ل �ـ«م �غ��ام��رة
ال �ن �ش��ر» ال �ت��ي ب��دأت �ه��ا «دار ن��وف��ل»

ادوار مانيه في الزمن الرقمي

تحولت «النيل
ّ
والفرات» إلى
أكبر مكتبة
الكترونية عربية

م�ن��ذ  .1970ي�ع�ي��د رئ �ي��س مجلس
إدارة «ه ��اش� �ي ��ت أن� � �ط � ��وان» إم �ي��ل
ّ
ت� ّ�ي��ان ال �ت �ع��اون إل ��ى أن «ه��اش�ي��ت»
ك��ان��ت تبحث ع��ن ح�ض��ور ل�ه��ا في
روس �ي��ا وال �ص�ين وال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي،
فيما كانت «مكتبة أن�ط��وان» تريد
ّ
ال �ت � ّ
�وس ��ع خ � ��ارج ل �ب �ن��ان ،ورأت أن
ال� �ط ��ري� �ق ��ة األف � �ض� ��ل ه� ��ي ع� �ب ��ر دار
ّ
نشر ،علمًا ب��أن الطرفني التقيا في
مشاريع سابقة.
صعوبات كثيرة ت��واج��ه «هاشيت
ّ
أن �ط��وان» ألن ال �س��وق ال�ع��رب��ي «م��ن
أص� �غ ��ر األس� � � ��واق ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ،وال
ّ
احترام للملكية الفكرية فيه ،كما أن

الدول ال تحارب السرقة والقرصنة».
أم��ا اإلي�ج��اب�ي��ات ،فتكمن ف��ي إف��ادة
«أن� � �ط � ��وان» م ��ن خ� �ب ��رة «ه��اش �ي��ت»
وال �ع �ك��س ص�ح�ي��ح ،إلع �ط��اء «قيمة
إضافية ( )added valueلدار النشر».
ّ
صحيح أن الفترة املاضية لم تكن
ّ
سهلة على العالم العربي ،لكن تيان
يؤكد «اننا نحاول اإلفادة من طرق
ال �ن �ش��ر واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت �س��وي��ق
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا ال � ��دور األج �ن �ب �ي��ة،
وتطبيقها قدر املستطاع ،نظرًا إلى
ّ
صغر األسواق وقلة نقاط البيع».
ف��ي زم ��ن ال�ن�ش��ر اإلل �ك �ت��رون��ي ،يعد
ّ
ع �ض ��و ن �ق ��اب ��ة ت� �ي ��ان ب� � ��أن ال �ك �ت��اب
اإللكتروني ( )ebookسيكون ضمن
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ه��اش �ي��ت أن �ط��وان»
ل� �ع ��ام  ،2014ع �ل��ى أن ت �ص �ب��ح ك��ل
ال�ك�ت��ب ال �ج��دي��دة «م �ت��واف��رة ورق�ي��ًا
وإل �ك �ت��رون �ي��ًا ،وت �ت �ح� ّ�ول ك��ل الكتب
الورقية ال��ى إلكترونية تدريجيًا».
ّ
ويشدد على أن الشبكة العنكبوتية
عنصر أس��اس��ي ف��ي س�ي��اس��ة ال��دار
الترويجية.
إلكترونيًا ،تعتبر «النيل والفرات»
ت�ج��رب��ة رائ� ��دة ف��ي ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي.
ب �ع��د  15ع ��ام ��ًا م ��ن ال� �ع� �م ��ل ،ب��ات��ت
أك� �ب ��ر م �ك �ت �ب��ة إل �ك �ت ��رون �ي ��ة ع��رب �ي��ة

تضم حوالى  450ألف كتاب ورقي
م��ن ل �ب �ن��ان ،س��وري��ا ،األردن ،مصر
وال �س �ع��ودي��ة ،وه ��ي ت�ب�ي��ع ال�ك�ت��اب
ال��ورق��ي عبر اإلنترنت إل��ى الخليج
وأوروب ��ا وأميركا .لكن مع انتشار
الكتاب اإللكتروني ،أنشأت املكتبة
ً
موقع  .ikitabم�ش��روع ق� ّ�دم «حلوال
متكاملة للمشكالت التي تعترض
الكتاب العربي» ،وفق ما يؤكد املدير
التنفيذي لـ«النيل والفرات» صالح
ش � �ب� ��ارو .وي �ت �ض �م��ن امل ��وق ��ع أي �ض��ًا
«أكبر قاموس عربي ــ عربي ،يضم
أكثر من  85ألف كلمة ،مع إمكانية
ت�س�ج�ي��ل م�ل�اح �ظ��ات وال �ب �ح��ث عن
الكلمات والصفحات.»...
ّ
وب � �ح � �س ��ب ش � � �ب� � ��ارو ،ف � � � ��إن ال �ك �ت��ب
ّ
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ت�ش��ك��ل ال �ي��وم  %5من
ن �س �ب��ة امل �ب �ي �ع��ات ع �ل��ى اإلن �ت ��رن ��ت،
وه� � ��ي ت ��زي ��د ب �ن �س �ب��ة « %100ك��ل
ع � � ��ام» .ه � ��ذا ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال �ب �ي��ع
ب �ـ«امل �ف� ّ�رق» ،أم��ا ال�ب�ي��ع ب�ـ«ال�ج�م�ل��ة»
(ج ��ام� �ع ��ات ،وزارات ،م��ؤس �س��ات)
ّ
ّ
فيسجل نموًا «أكبر» ،خصوصًا أن
أع ��دادًا «ال ب��أس ب��ه م��ن املؤسسات
ال � �ت� ��رب� ��وي� ��ة ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة أدخ � �ل� ��ت
ال�ك�ت��اب اإلل�ك�ت��رون��ي إل��ى منهجها
ّ
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي» .وي� ��ؤك� ��د ش � �ب� ��ارو أن
حسنات الـ  ebookكثيرة« :تسويقه
وت��وزي �ع��ه وت �خ��زي �ن��ه أس ّ�ه��ل ،وه��و
ال ي �ح �ت��اج إل ��ى ش �ح��ن ألن� ��ه ُي�ح� ّ�م��ل
ّ
م�ب��اش��رة ع��ن ال�ش�ب�ك��ة» .وي�ت��اب��ع أن
«ال �ن �ش ��ر ف ��ي ال �ع ��ال ��م ي �ت �غ� ّ�ي��ر ،ل�ك��ن
ال� �ك� �ت ��اب ال� ��ورق� ��ي ل� ��ن ي �ن �ت �ه��ي ،ب��ل
سيقتصر على مختارات ّ
معينة».
ً
ي �ب��دو ش �ب��ارو م �ت �ف��ائ�لا بمستقبل
ّالنشر اإللكتروني في لبنان «رغم
ً
أن ��ه ي�ت�ط�ل��ب ن�ف�س��ًا ط ��وي�ل�ا» ،واع �دًا
ّ
بأن  ikitabسيحتوي ضعف العدد
املوجود اليوم ( )7000العام املقبل،
ّ
مشيرًا إلى أن على «وزارة التربية
والتعليم العالي في لبنان اعتماد
ّ
ال �ك �ت ��اب اإلل� �ك� �ت ��رون ��يّ ،ألن ع�ل�ي�ن��ا
م��واك �ب��ة ال �ت �ط� ّ�ور ،ك�م��ا أن ��ه أرخ��ص
على امل��دى الطويل .الجيل الجديد
ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى األل� � � ��واح وال �ه ��وات ��ف
الذكية».
رغ� ��م ض �ب��اب �ي��ة امل �ش �ه��د ال�س�ي��اس��ي
واألم� �ن ��ي ال � ّع��رب��ي ،ت �خ��رج ت �ج��ارب
ج��دي��دة ت �ب��ش��رن��ا ب�م�س�ت�ق�ب��ل واع��د
للنشر يواكب السباق التكنولوجي
ّ
ال � ��دائ � ��ر ح ��ول� �ن ��ا ،ع ��ل� �ن ��ا ن�س�ت�ط�ي��ع
اللحاق به!

العفيف األخضر
حضور في الغياب
نورالدين بالطيب
ح�ي�ن رح� ��ل ال �ع �ف �ي��ف األخ� �ض ��ر ( 1934ـ� �ـ ،2013
ال� �ص ��ورة) ق�ب��ل ّ أش �ه��ر ،ل��م ي�ك��ن ال�ج�ي��ل ال�ج��دي��د
ي �ع��رف��ه ،ذل� ��ك أن � ��ه ع� ��اش ب �ع �ي �دًا ع ��ن ك ��ل ن�ش��اط
ثقافي أو سياسي منذ أن غ��ادر ت��ون��س مطلع
 .١٩٦١ب�ع��د أس��اب�ي��ع ع�ل��ى رح�ي�ل��ه ،أص�ب��ح امل�ف�ك��ر املنشق
ح��اض �رًا ب �ق��وة ،وأرب �ع��ة ك�ت��ب أص��درت�ه��ا «دار ال�ج�م��ل» له
س�ت�ت��واف��ر ف��ي م �ع��رض ب �ي��روت .ف��ي «م ��ن م�ح�م��د اإلي �م��ان
ال��ى محمد التاريخ» ،ح��دد العفيف هدفه بـ«انتزاع نبي
االس�ل��ام م��ن ال �ت �خ��اري��ف وإع ��ادت ��ه ال ��ى ال �ت��اري��خ» .ه�ك��ذا،
خ��اض في السيرة املحمدية
م� � � � � ��رورًا ب� �ت� �ع ��ري ��ف م �ف �ه ��وم
ً
ال�ن�ب��وة وص ��وال ال��ى االس�ل�ام
امل� �ك ��ي وع� �ق�ل�ان� �ي ��ة االس� �ل ��ام.
ال � �ك � �ت� ��اب ال � �ث� ��ان� ��ي «إص �ل ��اح
االس�ل�ام ب��دراس�ت��ه وتدريسه
ب �ع �ل��وم األدي � � � ��ان» ص� ��در ف��ي
األص��ل كمقال بعنوان «مل��اذا
إص�ل�اح االس �ل��ام» ف��ي م��وق��ع
«األوان» ،ل �ي �ت �ح��ول الح �ق��ًا
ال��ى منطلق مل�ح��اورة جمعت
ال � �ع � �ف � �ي� ��ف ب ��ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن
امل �غ��رب �ي�ي�ن ن ��اص ��ر ب ��ن رج��ب
ول� �ح� �س ��ن وري� � � ��غ .وف � ��ي ه ��ذا
ال�ك�ت��اب /امل �ح��اورة ،يتحدث
ع��ن ط�ف��ول�ت��ه وع�لاق �ت��ه ب��أم��ه
أصدرت
والتربية الجنسية وتغييب
«دار الجمل»
ال �ع �ق��ل ف��ي ال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
االسالمية ،داعيًا الى إصالح
أربعة كتب
االس � � �ل� � ��ام وت� �خ� �ل� �ي� �ص ��ه م��ن
مهمة له
الخرافة والشعوذة.
وي� �خ� �ص ��ص ك� �ت ��اب ��ه ال �ث��ال��ث
ل� �ـ«إص�ل�اح ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة».
ك� � � � ��ان ال� � �ع� � �م � ��ل ف � � ��ي األص � � ��ل
م � �س� ��اه � �م� ��ة ص � � � � ��درت ض �م��ن
ال �ك �ت��اب ال �س �ن��وي «ق �ض��اي��ا ف �ك��ري��ة» ب �ع �ن��وان «األص��ول �ي��ة
تعيق تطور العربية» في التسعينيات .يطالب األخضر
فيه ب �ض��رورة تخليص اللغة العربية م��ن املصطلحات
ال �ت ��ي ت �ت �ن��اف��ى م ��ع م �ف �ه��وم امل ��واط� �ن ��ة وح� �ق ��وق االن �س ��ان
واملساواة بني الرجل واملرأة.
ّ
أم��ا ال�ك�ت��اب ال��راب��ع «رس��ائ��ل ت��ون�س�ي��ة» ،ف�ي�ح��ذر ف�ي��ه من
خطر اإلسالميني على الدولة وإرث بورقيبة التنويري،
ّ
تتصدى
داعيًا القوى التقدمية الى بناء جبهة جمهورية
للمشروع الوهابي الذي يحلم به زعيم حركة «النهضة»
راش � ��د ال �غ �ن��وش��ي .أرب� �ع ��ة ك �ت��ب ت �ق��دم وج ��وه ��ًا مختلفة
م��ن شخصية ال�ع�ف�ي��ف االخ �ض��ر ه��ي ف��ي ال�ن�ه��اي��ة روح��ه
املنتصرة للعقل والتفكير والتنوير .ها هو يحيا اليوم
ويزداد حضورًا بعد غيابه األبدي.

من البرنامج

فواز طرابلسي
«ثورات بال ثوار»

عباس بيضون

«الشافيات»

«أرض وسماء»

رشيد الضعيف
ّ
«هرة سيكيريدا»

سماح إدريس

بسام أبو شريف

«خلف األبواب املقفلة»

«وديع حداد /ثائر أم إرهابي»

سحر خليفة

ف� ��ي «ث� � � � ��ورات ب�ل��ا ث� � � ��وار» (ال � ��ري � ��س)،
يقدم امل��ؤرخ اللبناني ف��واز طرابلسي
ت��أم�لات ن�ق��دي��ة ف��ي م �س��ارات ال �ث��ورات
العربية التي كانت تعبيرًا عن رفض
االستبداد والظلم والفساد ،وانقالبها
إلى صراعات دموية ُيخشى أن تتحول
إل��ى ح��روب أهلية ومذهبية ،أو مجيء
أنظمة تكفيرية قد تكون أسوأ من التي
قامت الثورات ضدها.

ت �ب��دو رواي� �ت ��ه ال �خ��ام �س��ة «ال �ش��اف �ي��ات»
(ال � �س� ��اق� ��ي__8/12س )18:00 :كأنها
ت�س�ت�ج�ي��ب أك �ث��ر ل�ن�ب��رت��ه ال�ن�ث��ري��ة ال�ت��ي
ّقدمته كواحد من أبرز شعراء قصيدة
ال �ن �ث��ر ف ��ي ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .اس �ت �خ��دام
ض �م �ي��ر امل �ت �ك �ل��م ي ��وح ��ي ب� ��أن ال ��رواي ��ة
تستثمر السيرة الشخصية كما حدث
في روايات سابقة ،لكن السرد يأخذك
إلى عوالم مختلفة ال عالقة لها باملؤلف.

باستهاللها رواي�ت�ه��ا «أرض وسماء»
(اآلداب) بعبارة أنطون سعادة «اقتتالنا
ع�ل��ى ال �س �م��اء أف �ق��دن��ا األرض»ّ ،
تمهد
س�ح��ر خليفة ل�ل�ع��وال��م ال �س��ردي��ة التي
ستلي ذلك .تعود الروائية الفلسطينية
إل ��ى زم ��ن م��ؤس��س «ال �ح��زب ال�ق��وم��ي»
وأف �ك ��اره م��ن خ�ل�ال ج��وان��ب تاريخية
ّ
موثقة من سيرته التي دفع فيها حياته
ثمنًا لتلك األفكار.

كما في أغلب رواياته السابقة ،يواصل
رشيد الضعيف في ّ
«هرة سيكيريدا»
(ال� � � � �س � � � ��اق � � � ��ي__16/12س،)18:00 :
س��ردي��ات��ه ال �ت��ي ي�ت�ح��اش��ى ف�ي�ه��ا اللغة
األدب�ي��ة وجماليتها التقليدية ملصلحة
ّ
ال �ك�لام ال�ي��وم��ي .إن �ه��ا ح�ك��اي��ة رض��وان
ابن الخادمة سيكيريدا التي تجهل من
يكون الوالد ،وعالقته مع فتاة مشلولة
تحبل منه.

ف� � � � ��ي «خ � � � �ل� � � ��ف األب � � � � � � � � � � ��واب امل� � �ق� � �ف� � �ل � ��ة»
(اآلداب__7/12س ،)17:00 :يكتب سماح
إدريس حكاية أكثر من عشر شخصيات
ت �ع �ي��ش ت �ج��رب��ة ال � ��دراس � ��ة ال� �ت ��ي ت�س�ب��ق
الجامعة ،وتشتتها بني شغفها الحقيقي
وبني الحصول على مهنة جيدة ،وتحدث
ف��ي األث �ن��اء ح�ك��اي��ات ح��ب ب��دائ�ي��ة ينتقل
ص��داه��ا إل ��ى ص�ف�ح��ات ف��اي�س�ب��وك ال�ت��ي
ُ
تستثمر كفضاء مالئم لألجيال الجديدة.

من معرفته به عن كثب ،وم��ن تجربته
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ن�ض��ال�ي��ة ،ي ��روي ال�ك��ات��ب
الفلسطيني بسام أبو شريف في «وديع
حداد /ثائر أم إرهابي» (الريس) سيرة
القائد واملناضل الفلسطيني الذي كان
م��ن م� ّ
�ؤس�س��ي ح��رك��ة القوميني ال�ع��رب،
وال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر فلسطني،
وذاع صيته في عمليات خطف الطائرات
في سبعينيات القرن املاضي.

