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سرد

عناية جابر :الشعر أصغر من بيروت
جمال جبران
ُ
فـ ــي م ـح ـ ّـب ــة امل ـ ـ ـ ــدن ،ي ـك ـت ــب ال ـش ُـع ــراء
قصائد وأغنيات ...املدن التي خلقوا
حياتهم،
فيها ،أقاموا
فيها زمنًا من ّ ُ
ُ
محبة املــدن
طــال أم قصر .ال تحسب
تلك ّ
بكمية الــوقــت املــاضــي ،بــل بأمر
وقــوع الـغــرام بــن الطرفني مــن عدمه
وقد يحصل الغرام من نظرة .لكن من
الـشـعــراء َمــن يحط القصيدة جانبًا،
لـيـبـحــث ع ــن قــالــب مـخـتـلــف ليحكي
ّ
املحبة التي في قلبه لتلك
فيه عن تلك
األمكنة.
ّ
على هذا ،نجد أن «ال أحد يضيع في
بيروت» (الحركة الثقافية في لبنان)
للشاعرة والكاتبة اللبنانية الزميلة
عـ ـن ــاي ــة جـ ــابـ ــر ظـ ـه ــر ب ـ ــا ت ـص ـن ـيــف
م ـحـ ّـدد عـلــى غــافــه بــاعـتـبــاره وثيقة
أرادت الشاعرة من خالله الحكي عن
مدينتها بال قواعد أو قالب شعري
ق ــد يـعـمــل ع ـلــى م ـحــاصــرة وتـحــديــد
حجم البوح والعتاب َالذي تود قوله.
هــذا على الــرغــم مــن النفس الشعري
ال ـ ــذي ي ــأت ــي ع ـلــى ن ـحــو ت ـل ـقــائــي في
ج ـم ـل ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو ف ـ ــي س ـي ــاق
«ق ـص ـيــدة مـكـتــوبــة بــالـل ـحــم» .ولــذلــك
ت ـب ـقــى «أق ـ ـ ــوى م ــن الـ ـ ـف ـ ــوالذ» ،لـنـجــد
ُ
نصوصًا كأنها كتبت بعيون القلب
ّ
ول ــو خ ــط ــت ع ـتــابــا أو أف ـص ـحــت عن
شـكــوى مــن ب ـيــروت نفسها «املــديـنــة
الـ ـت ــي تـ ـن ــام غ ـ ـلـ ــط» ،وب ـ ـيـ ــروت ال ـتــي
«لـيـســت عـلــى م ــا يـ ــرام» ألن «ال ـنــاس
تعيش بال فرح ،الناس وحيدة حتى
آخــر الـيــأس ،وليس أكثر اقـتــرابــا من
املوت ،سوى الناس الوحيدة».

هكذا يبدو أن هذه الشاعرة قد ّ
تفرغت
لهذا العمل طــوال خمسة أعــوام بعد
ُ
( .)2011لم تصدر
«عروض الحديقة» ُ
جابر هنا شعرًا وقد شغلت بصياغة
ح ـك ــاي ــات ـه ــا ال ـب ـي ــروت ـي ــة وت ـفــاص ـيــل
املــدي ـنــة ال ـت ــي تـعــرفـهــا زاوي ـ ــة زاوي ــة
وشارعًا وشارعًا« ،كأن الشعر أصغر
من بيروت».
وفــي النصوص نفسها ،تـبــدو فكرة
ت ــرك ب ـي ــروت واالن ـت ـق ــال إل ــى مــديـنــة
أخــرى مستحيلة لــدى هــذه الكاتبة،
وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي أل ـ ـقـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـس ـفــر
ّ
والهجرة وراء ظهرها ،فكلما ارتفعت
نسبة الناس الذين يتركون «البلد»،
وي ـه ــرب ــون إل ــى ب ــاد ال ـلــه الــواس ـعــة،
تقترب صاحبة «أم ــور بسيطة» من
بيروت أكثر .كما أنها انتقلت أخيرًا
ل ــإق ــام ــة فـ ــي ق ـل ــب امل ــديـ ـن ــة ول ـصــق
شارعها األه ــم ،كــأن األمــر تأكيد من
ج ـه ـت ـهــا ع ـل ــى اس ـت ـح ــال ــة ق ـط ــع ذل ــك
الخيط الرفيع الذي يربطها باملكان.
مع ذلــك تقول لنا شاعرة «ال أخــوات
ّ
بالفعل،
لي» إن بيروت مؤملة« ،تؤملنا
ّ
ّ
ُ
آالمًا خفيفة ،وخزات مع ِذبة» ،لكنها
«سرعان ما تزول ،وليست اآلالم التي
تجعلنا نهجرها».
ولنا أن نلمس فــي نصوص الكتاب
ش ـك ــل ال ـي ــوم ـي ــات امل ـن ـش ـغ ـلــة بــرصــد
أح ـ ــوال املــدي ـنــة بـشـكــل دائـ ــم وحــركــة
الناس داخلها عبر تقاطعها مع كل
ذلــك ،وتحويلها إلــى نصوص حيث
كل نص يحتوي على فكرة ومعنى.
لعل هذا ُيفسر وجهة نظر جابر حول
مسألة البقاء فــي ّ البيت واعتبارها
«فـكــرة فــاجــرة» ألن ــه «ال يمكنك حقًا

ُ
شغلت
بصياغة
تفاصيل
المدينة
التي
تعرفها
زاوية زاوية

في بيروت أن تبقى في البيت».
ومــن خــال فكرة الـخــروج تلك وعبر
تــوق ـيــت ص ـبــاحــي م ـض ـب ــوط ،تـكــون
الفرص متاحة لتكوين املادة الالزمة
إلنتاج النصوص التي تأتي أحيانًا
وهـ ــي تـنـطـلــق م ــن أب ـس ــط الـعـنــاصــر
ّ
املــكــونــة لشكل املــديـنــة لتكتب عنها
ّ
«منارة بحر بيروت»
باملحبة ذاتهاُ .
ً
مـثــاال وهــي الـتــي قصفت بصواريخ

إســرائـيـلـيــة ف ــي عـ ــدوان ت ـ ّـم ــوز 2006
تقول عنها «كان ينقص أن يقصفوا
املنارة حتى ال تعود السفن تهتدي،
حـتــى ال أع ــود أه ـت ــدي» .وف ــي سيرة
الـحــرب اإلسرائيلية نفسها ،سنجد
أكـثــر مــن نــص وهــو يـ ّـوثــق ملــا حصل
في عدوان الـ 33يومًا و«بيروت التي
تتدرب على التنفس ثانية».
وخـ ـ ـ ــال كـ ــل هـ ـ ـ ــذا ،ت ـح ـك ــي صــاح ـبــة

«استعد للعشاء» عــن نــاس بيروت،
من تعرفهم ومن تضعهم املصادفات
لـيـتـقــاطـعــوا م ــع يــوم ـيــات ـهــا ،ف ـتــروح
صانعة مــن كــل واح ــد منهم حكاية.
ه ـ ـنـ ــاك ذل ـ ـ ــك األع ـ ـم ـ ــى ال ـ ـ ـ ــذي «يـ ـق ــرأ
ُ
ويشاهد أفــامــا» ،والتقته على باب
مكتبة تقع في شارع قريب من البحر
لـتـكـتـشــف ك ــم أنـ ــه ق ــد «ام ـت ـل ــك ج ــرأة
االقـتــراب مــن الـسـعــادة» ،أو تستعيد
ألــم الصديقة الـتــي استأصلت ورمــا
مــن صــدرهــا وسـتــأتــي ،بعد الشفاء،
إلــى موعد أول معها «بـعــرج خفيف
ج ـ ـ ّـراء قـطـعــة ال ـل ـحــم ال ـنــاق ـصــة الـتــي
ُ
انتزعت من صدرها إلى األبد».
ليس كل الكتاب عن بيروت وإن كان
أغ ـل ـبــه ع ـن ـهــا .م ــع ذلـ ــك ،سـنـجــد ذلــك
الـبــاقــي منه كما لــو كــانــت صاحبته
تبحث عن ثغرة لتحكي عن مدينتها
الـ ـت ــي «ال ي ـض ـيــع ف ـي ـهــا أحـ ـ ـ ــد» .هــي
حــن تحكي عــن بــاريــس أو الـقــاهــرة
ً
مـثــا ،نجد هــذه الخبيرة فــي الطرب
الـعــربــي وقــد أحـيــت حـفــات عــدة في
دار األوب ـ ــرا امل ـصــريــة .ن ــراه ــا ت ــوازي
املعنى ا ّلــذي قالته املطربة أم كلثوم
ح ــن غــنــت «وملـ ــا أشـ ــوف ح ــد ّ
يحبك
يحلى لي أجيب سيرتك ّ
ويــاه» .إنها
ّ
هـنــا تـعـمــل عـلــى اخ ـت ــراع ول ــو حــتــى
ثغرة صغيرة كي تدخل منها لتعاود
الحكي عن املدينة التي تعرفها «عن
ظـهــر ق ـلــب» .وعـلــى الـعـكــس مــن مــدن
كـثـيــرة يـضـيــع زائ ــره ــا إن ل ــم يحمل
خريطة ،ال يحتاج الواحد في بيروت
إلى خرائط ،فهناك وعلى طول الخط
م ـنــافــذ إل ــى م ــا تــريــد ال ــوص ــول إلـيــه
و«حلول تظهر في األفق».

سوق الكتاب

سوزان هاوثورن :ال عزاء للناشر المستقل؟
خليل صويلح
ل ــم ت ـغ ـفــل ط ــاح ــون ــة ال ـع ــومل ــة س ــوق
ال ـن ـش ــر م ــن ه ـي ـم ـن ـت ـهــا امل ـت ـ ّ
ـوح ـش ــة،
إذ عـمـلــت بــاك ـرًا عـلــى تـصــديــر نمط
مـ ـح ـ ّـدد م ــن ال ـك ـت ــب ،خ ـصــوصــا تلك
الـتــي تفتقد األصــالــة ،وتـلــك الـتــي ال
تحمل أي مخاطرة لجهة االبتكار،
ذلــك أن دور النشر العمالقة تقاوم
امل ـخ ـت ـلــف وت ـس ـعــى إلـ ــى تـسـطـيـحــه،
وجعل كل املنتجات الثقافية منتجًا
ذا ق ـي ــاس واح ـ ــد ي ـنــاســب الـجـمـيــع.
وإذا بخط إنتاج الكتب يشبه «خط
إنتاج الثياب الداخلية النسائية».
ّ
«التنوع البيبليوغرافي:
في كتابها
بـ ـي ــان فـ ــي ال ـن ـش ــر امل ـس ـت ـق ــل» الـ ــذي
ص ــدر ع ــام ( 2014الــراب ـطــة الــدولـيــة
للناشرين املستقلني -ترجمة بالل
زع ـي ـتــر) ،تـفـضــح سـ ــوزان هــاوثــورن
آلية تخريب صناعة النشر وكيفية
ت ـح ـط ـيــم الـ ـه ــوام ــش مل ـص ـل ـحــة ن ــوع
واحــد مــن الكتب ،تلك التي تقع في
بــاب «األكـثــر مبيعًا» وإزاح ــة كــل ما
عدا ذلك عن واجهات املكتبات ،فهي
ّ
املتعمد
تضع هذا التخريب الثقافي
فـ ــي مـ ـق ــام ال ـت ـخ ــري ــب ال ـب ـي ــول ــوج ــي
ل ـل ـط ـب ـي ـع ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـتـ ـن ـ ّـوع
والتعددية.
ّ
تتحول الكتب إلى نوع واحد
هكذا
م ــن «الـ ـطـ ـم ــاط ــم» ب ــا ن ـك ـه ــة ،ف ــدور
الـ ـنـ ـش ــر الـ ـكـ ـب ــرى ومـ ـت ــاج ــر ال ـك ـتــب
تـعـنـيـهــا األرق ـ ـ ــام ف ـق ــط ،غ ـيــر عــابـئــة
بـ ـسـ ـم ــاع األص ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،أو
تخصيب التربة الثقافية وتشجيع
ت ـن ـ ّـوع ال ـح ــاالت امل ـعــرف ـيــة .وهـ ــذا ما
يـنـبـغــي أن تـنـهــض ب ــه دور الـنـشــر
املـسـتـقـلــة رغ ــم ض ـ ــراوة دور الـنـشــر
العمالقة في تغييب التوازن البيئي
ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـكـ ـت ــب« .قـ ـ ـي ـ ــاس واح ـ ــد
ل ـل ـج ـم ـيــع» ه ــو الـ ـشـ ـع ــار ال ـع ـمــومــي

ل ـن ـظــام ال ـن ـشــر ال ـع ــامل ــي .الـتـجــانــس
ّ
يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إنـ ـت ــاج ب ـع ــض ال ـك ــت ــاب
النجوم الذين يعتمدون أفكارًا بائتة
«ل ـك ـن ـهــا ُس ـق ـي ــتُ ،
وج ـع ـل ــت ســائـغــة
لقراء ّ
لذوق عام ّ
موحدين».
ٍ
أف ـ ـكـ ــار يـ ـع ــاد ب ـي ـع ـهــا ك ـم ــا لـ ــو أن ـهــا
أف ـكــار أصـلـيــة ،وإذا بــال ـقــارئ حيال
كتب مبهمة ،متشابكة النصوص،
كثيرة األخـطــاء ،فارغة وتبسيطية،
كمحصلة لخراب اللغة العامةّ .
تنبه
ال ـبــاح ـثــة االس ـت ــرال ـي ــة إل ــى ض ــرورة
االعـ ـتـ ـن ــاء ب ــال ـت ــرب ــة الـ ـب ـ ّ
ـري ــة إلن ـت ــاج
إب ــداع ب ـ ّـري متنوع وت ـعـ ّـددي خــارج
السائد ،يقطن في الهوامش اللغوية
والجغرافية .على املقلب اآلخر ،تكمن
معضلة أخ ــرى تـهـ ّـدد تـنـ ّـوع النشر،
هــي تخمة النشر ،واملــركــزيــة املالية
ّ
تتفرد
في عالم صناعة الكتب الذي
ب ــه حـفـنــة م ــن دور ال ـن ـشــر ال ـك ـبــرى،
ّ
وابتالعها كل ما يتعلق بالهويات
البيئية األخ ــرى ،إذ تهيمن اللغات
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ع ـلــى م ــا ع ــداه ــا في
تصدير ثقافاتها .لن نستغرب إذًا،
ّ
ّ
التعري بعض دور
تتصدر ثقافة
أن
النشر الصغيرة بقصد االسـتـمــرار
وط ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــة ك ـ ـت ـ ــب أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـثـ ـي ــرة
ل ــاه ـت ـم ــام ،ف ـي ـمــا ت ـع ـمــل ال ـش ــرك ــات
الكبرى بميزانيات ضخمة لتصدير
هـ ـ ــذا ال ـ ـنـً ــوع مـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة امل ـس ـلـ ّـيــة
متجاهلة التصنيف األحــادي الذي
ت ـف ــرزه ه ــذه ال ـث ـقــافــة ت ـج ــاه الـنـســاء
خـصــوصــا ،وتــالـيــا إطــاحــة املفاهيم
ال ـن ـســويــة ف ــي ال ـف ـض ــاء الـ ـع ــام .لكن
ك ـيــف تـ ـت ــوازى ال ـت ـج ــارة الـ ـح ـ ّـرة مع
حرية التعبير؟ تجيب ســوزان هاو
ثــورن بــأن مــا يحدث فعليًا يقع في
ّ
خانة التضليل اللغوي ،فقد تجلت
ّ
«صناعة الدعارة» ،ومشاهد التعري
كمدافع عتيد عــن حــريــات التعبير،
لكن الــواقــع يــؤكــد مفهومًا آخــر هو

الشركات
ُالكبرى
تغرق
العالم
النامي
بالكتب
السهلة
والرائجة

«حرية استغالل الجسد» كبضاعة
رابحة ،فتعبير «تجارة ّ
حرة» ،يقود
إلــى «تعبير ح ــر» ،لكن فــي تفضيل
الـ ـقـ ــوة ،وت ـع ــزي ــز ال ـظ ـل ــم ،وال ـتــرك ـيــز
عـلــى ال ـفــرد ،وبــذلــك تختفي «عــدالــة
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر» ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـع ــى وراء هـ ـ ـ ــا
الناشرون املستقلون الذين يقومون
ُ
بنشر مؤلفات «األصوات املخاطرة،
ُ
ُ
ّ
امل ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ،ال ـ ـجـ ــدل ـ ـيـ ــة ،املـ ـه ــمـ ـش ــة،
ُ َ
ّ
واملتخيلة».
ت ـف ــاؤل الــاع ـبــن ال ـص ـغــار بــال ـثــورة
الرقمية لجهة فــرص النشر ،لم يدم
ً
ّ
طويال ،وفقًا ملا تراه الباحثة ،ذلك أن
ّ
دور النشر العمالقة تمكنت من إعادة

َ
املستعمرة سابقًا،
استعمار اللغات
ّ
فــي مـحــاولــة ل ــوأد الـهــويــات املحلية
ّ
املحرمة ملصلحة لغة
ومنع الثقافات
كاسحة استحوذت على كل مفاصل
ع ـم ـل ـيــة ال ـن ـش ــر ب ـم ــا ف ـي ـهــا «ال ـن ـشــر
الــذاتــي» .شــركــة «أمـ ــازون» للتوزيع
ً
م ـثــا ،فــرضــت شــروطــا قــاسـيــة على
ّ
ال ـن ــاش ــري ــن وامل ــؤل ـف ــن ف ــي الـتـحــكــم
بــالـنـشــر اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ورب ـم ــا لـهــذا
السبب دعــت الــروائـيــة آرون ــد هاتي
روي إلــى «مواجهة اإلمبراطورية»،
وم ـ ـحـ ــاصـ ــرت ـ ـهـ ــا وتـ ـ ـج ـ ــري ـ ــده ـ ــا مــن
األوكـ ـسـ ـج ــن ،و«وسـ ـمـ ـه ــا ب ــال ـع ــار»
عـ ــن ط ــري ــق «اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة تـعـيــد

ل ـن ــا ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى رواي ـ ـ ــة قـصـصـنــا
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،قـ ـص ــص م ـخ ـت ـل ـف ــة عــن
ُ
القصص التي تغسل بها أدمغتنا
لتصديقها» .كــأن استعمار السوق
ه ـ ــو الـ ـضـ ـف ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة الس ـت ـع ـم ــار
العقول .أمام هذه املطحنة الرقمية،
ال ع ـ ـ ـ ــزاء ل ـل ـن ـش ــر امل ـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،ت ـب ـعــا
ألفكار ســوزان هاوثورن إال بالنشر
املشترك ،بتعاضد دور نشر صغيرة
ملواجهة ثقافة الــزي املـ ّ
ـوحــد ،وبذلك
«ي ـت ـكــاثــر الـ ـن ــاش ــرون ال ـص ـغ ــار بني
الـ ـن ــاش ــري ــن ال ـع ـم ــال ـق ــة كــال ـن ـبــاتــات
الـخـضــراء الصغيرة التي تنمو من
شقوق إسمنتية ،من خالل التشبيك
والتواصل واستثمار النشر الرقمي
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ج ـ ـيـ ــل ج ـ ــدي ـ ــد مــن
ّ
والقراء ،بعيدًا عن استحواذ
املؤلفني
ُ
الشركات الكبرى التي تغرق العالم
الـنــامــي بالكتب السهلة والــرائـجــة،
ُ
بـطــريـقــة تـش ـبــه إغ ــراق ــه بــاملـنـتـجــات
ال ـتــي يــرفـضـهــا ال ـغ ــرب ،كالسجائر
واألدوي ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـط ـي ــرة (ورب ـ ـمـ ــا كـتــب
باولو كويلو ودان بــراون وروايــات
«ع ـب ـي ــر») .الــوص ـفــة الـنـهــائـيــة لـهــذا
الـكـتــاب تتمثل فــي ض ــرورة التنوع
الحيوي البيئي ،ليس في الطبيعة
ّ
وتعدد
فحسب ،بل في صناعة الكتب
عناوينها ولغاتها وأفكارها ،وخلق
ث ـق ــاف ــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء بـصـيــغ
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ع ـم ـل ـي ــات
تذويب ثقافة الهوامش .لكن ماذا لو
ّ
فكرنا بمحتويات واجهات املكتبات
العربية ،ومنتجات «دكاكني النشر»
في الشوارع الخلفية؟ على األرجح،
سنجد كمية «الطماطم» نفسها على
هيئة روايات بتوابل عاطفية ،وكتب
ّ
تبشر بعذاب القبر ،وفتاوى الحالل
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرام ،وأم ـ ـ ـ ـ ــراض مـسـتـعـصـيــة
لشعراء تسللوا من مواقع التواصل
االجتماعي .يا لها من مجزرة!

