 14ثقافة وناس
يحق
للشاعر...
بيار أبي صعب
هل كان نشر مقالة سعدي يوسف
في هجاء برهان غليون («األخبار»،
 )١٢ /٩قرارًا ّ
متهورًا؟ صحيح أن
ّ
النارية ،تقف على حدود
املقالة
ً
املقبول به عادة في النقد والسجال،
وأن كثيرين يمتنعون عن كتابة
ّ
هذا الكالم ،وإن كانوا يفكرونه.
صحيح أيضًا أن الصحافي
يتثبت مما ّ
يفترض به أن ّ
يقدمه
من معلومات ،متفاديًا التشهير
واالتهامات غير املسندة ،لكن
صحافيًا ّ
ّ
يقدم
الكاتب هنا ليس
معلومة باردة ،بل شاعر يطلق
صرخة مجروحة .هل كان املطلوب
أن نمارس على سعدي يوسف
رقابة لم نمارسها على اآلخرين؟
ّ
الحرية يطالبون
ها هم أنصار
بمصادرتها إذًا ،واملتعاطفون
االنتقائيون مع الثورات ال يرون
مانعًا من ممارسة القمع االنتقائي
أيضًا .ليس اإلسفاف دائمًا حيث
ً
نعتقد .كثيرون مثال يعتبرون أن
ّ
ذروة الفجور هي أن يدافع موظفو
اإلعالم السعودي والحريري عن
ّ
حرية الشعب السوري ،وقد نشرت
«األخبار» بيانهم في صدارة
صفحاتها .سعدي يوسف أحد
أكبر الشعراء األحياء ،وال يمكن
التعامل مع ما يكتبه بحياد،
وخصوصًا في هذه اللحظة التي
تحتاج إلى من يجرؤ على قولها.
نص سعدي ينتمي إلى تقليد
عريق في األدب السياسي ،من
الشعر العربي إلى فيكتور هوغو،
الذي نذكر ّ
جيدًا تقذيعه لـ «نابليون
الصغير» .موقف الشاعر الحاد
والنافر ّ
يهم الرأي العام ،ويستحق
ّ
ّ
يسلط أضواءً
التوقف عنده ،ألنه
خاصة على املرحلة املضطربة.
ّ
سياسيًا» إن
ليعذره أنصار «الالئق
لم يكن الئقًا مع الرجل الذي يحلم
نفسه فاتسالف هافيل ،فيما هو
ال يرقى إلى أحمد الشلبي .سعدي
يوسف شاعر عراقي مذبوح ،رأى
ّ
جيدًا ما حدث لبلدهّ ،
وربما لم
ّ
ّ
يسامح نفسه ألنه تخيل للحظة أن
االستعمار الغربي قد ّ
يحرر شعبه
من الطاغية .لم يفت األوان كي
ّ
نتعلم من جراحه.
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تحقيق

ذاكرة عريقة
في قلب الدوامة
بحثًا عن أنطون تشيخوف في دمشق

ّ
الدوامة التي تلف سوريا منذ تسعة أشهر ،انعكست انعكاسًا
مباشرًا على سوق الكتاب ،وعلى عادات أهل املهنة .باعة األرصفة
ال يجدون من يشتري بضاعتهم ،وأصحاب املكتبات يعرضونها
لالستثمار التجاري
دمشق ــ أنس زرزر
ف ��ي ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن ��اي ��ر) ،2010
أغلقت مكتبة «ميسلون» الدمشقية
أب� ��واب � �ه� ��ا أم � � ��ام ال� ��زب� ��ائ� ��ن .ع��رض �ه��ا
أص �ح��اب �ه��ا ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ال �ت �ج ��اري،
ب�ع��دم��ا ك��ان��ت أح��د أه��م م�ن��اب��ر الفكر
ال� �ي� �س ��اري وال �ت �ن ��وي ��ري ف ��ي س��وري��ا
ط ��وال أرب �ع��ة ع �ق��ود .ل��م ت�ك��ن املكتبة
ال� �ع ��ري� �ق ��ة األول� � � ��ى ال� �ت ��ي ت �ل �ق��ى ه ��ذا
امل �ص �ي��ر .س�ب�ق�ت�ه��ا م �ك �ت �ب��ات ك �ث �ي��رة،
ت � �ح� � ّ�ول� ��ت إل � � ��ى م � �ت� ��اج� ��ر ،أو م �ح ��ال
ل�ب�ي��ع ال��وج �ب��ات ال �س��ري �ع��ة ،أو ف��روع
ملصارف تجارية خاصة غزت السوق
السورية.
ك��ان��ت «م�ي�س�ل��ون» وكيلة داري نشر
«رادوغ��ا» و«التقدم» السوفياتيتني،
وألش� � ��رط� � ��ة ال � �ش � �ي ��خ إم � � � � ��ام ،وزي � � ��اد
ال � ��رح� � �ب � ��ان � ��ي ،وم � ��ارس� � �ي � ��ل خ �ل �ي �ف��ة،
وخ��ال��د الهبر  ...ل��م ي�ص��دق املثقفون
ال �ي �س��اري��ون وق �ت �ه��ا ن �ه��اي��ة قبلتهم،
ف ��وج ��دوا ك�ت�ب�ه��م امل�ف�ض�ل��ة ت �ب��اع في
مكتبات ال��رص�ي��ف .ه��ذا م��ا أك��ده لنا
بالل حسني ال��ذي يتردد بشكل شبه
يومي على بسطات الكتب املستعملة
امل �ع ��روض ��ة ع �ل��ى أرص� �ف ��ة ال�ع��اص�م��ة
ال �س��وري��ة« :ق�ل��ة م��ن األص��دق��اء كانت
ت �م �ت �ل��ك األج � � � ��زاء األرب � �ع� ��ة ل�ل�أع �م��ال
امل�خ�ت��ارة ألن�ط��ون تشيخوف (طبعة
«دار رادوغ ��ا» السوفياتية) الرت�ف��اع

ث �م �ن �ه��ا .ل �ك��ن ق �ب��ل ال � �ع� ��ام ،اش �ت��ري��ت
نسخة منها بمبلغ  500ليرة سورية
(حوالى  10دوالرات أميركية) وعليها
ختم مكتبة «ميسلون» وعالمتها».
بعد إقفال «ميسلون»ّ ،
كرت السبحة
 ...لم يمض وق��ت طويل حتى أقفلت
م �ك �ت �ب��ة «ال� � � ��زه� � � ��راء» أي� � �ض � ��ًا ،وأخ � ��ذ
مكانها ف��رع ملصرف تجاري خاص.
وب � ��دوره � ��م ،وض� ��ع أص� �ح ��اب م�ك�ت�ب��ة
«النهضة العربية» الواقعة بالقرب
م� ��ن ف � �ن ��دق «س� �م� �ي ��را م � �ي ��س» الف �ت��ة
ت �ع��رض واح� � ��دة م ��ن أق � ��دم امل�ك�ت�ب��ات
ال��دم �ش �ق �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ال �ت �ج ��اري،
لتلحق بسابقاتها ،مع بقاء أبوابها
مفتوحة حتى اآلن «ال��زوار والزبائن
أصبحوا نادرين هذه األيام ،واملفارقة
ّ
املؤملة بحق أن بعضهم يعرض كتبه
ً
للبيع لنا بدال من شراء كتبنا» يقول
أبو أحمد أحد أقدم بائعي الكتب في
دمشق.
اإلغ� �ل��اق امل �ت �ت ّ��ال��ي ألش �ه��ر امل�ك�ت�ب��ات
الدمشقية يلخص واق��ع الكتاب في
س ��وري ��ا ،وع � ��زوف ال� �ق ��راء وامل�ه�ت�م�ين
ع ��ن ش� ��رائ� ��ه .ق � � ��راءة س��ري �ع��ة ل��واق��ع
ال� � ��دورة ال � �ـ  27م ��ن «م �ع ��رض دم�ش��ق
ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب» ال�ت��ي اف�ت�ت�ح��ت في
أي�ل��ول (سبتمبر) امل��اض��ي ،ق��د تكون
كافية لإلجابة ع��ن ت�س��اؤالت عديدة
ح��ول واق��ع ال�ق��راءة والكتاب ،وحركة
ّ
الطباعة والنشر في ظل واقع ثقافي

في
الصالحية

وصيدلية  ...وسناك
متجر أحذية
ّ
حركة إقفال املكتبات السورية بدأت قبل «ميسلون».
عرضت «مكتبة اليقظة» في شارع املتنبي للبيع،
ّ
وتحولت «مكتبة العائلة» في ساحة النجمة إلى
صيدلية .أما «مكتبة الزهراء» ،فقد أصبحت في جزء
ً
منها مقهى إنترنت ،فضال عن املكتبات التي آلت
إلى محال لبيع السندويشات ،أو إلى دكان أحذية ،كما
ّ
ّ
الالذقية.
حصل مع مكتبة «فكر وفن» في

ج ��دي ��د ،ت ��أث ��ر م �ث��ل غ� �ي ��ره ،ب ��أح ��داث
االنتفاضة السورية.
«ربما هي السنة األسوأ التي نشارك
ب�ه��ا ف��ي م�ع��رض ال�ك�ت��اب ه��ذا ال�ع��ام»
ي�ق��ول ع�م��اد ح��وري��ة ب��ائ��ع الكتب في
«امل �ك �ت �ب��ة ال �ع �م��وم �ي��ة» ال �ت��ي ش��ارك��ت
في جميع دورات املعرض .ويضيف
«انحسرت املبيعات هذا العام ،بكتب
األبراج مثل كتاب ماغي فرح الشهير
ال � � ��ذي ب �ع �ن��ا م �ن ��ه ع � �ش� ��رات ال �ن �س��خ.
غ��ام��رن��ا ه��ذا ال �ع��ام ب�ت�ق��دي��م ع�ن��اوي��ن
كتب سياسية حديثة ،عالجت األزمة
السورية في بعض فصولها ،لكننا
خسرنا الرهان ،وتكدست الكتب في
املستودعات».
حركة البيع لم تكن وحدها املتعثرة.
ان �خ �ف �ض��ت أع � � ��داد ع� �ن ��اوي ��ن ال �ك �ت��ب
ال � �ج� ��دي� ��دة ال � �ت� ��ي ت� �ق � ّ�دم� �ه ��ا امل �ك �ت �ب��ة
ل��زب��ائ�ن�ه��ا ب�س�ب��ب االرت� �ف ��اع امل�ف��اج��ئ
ُلسعر ال��دوالر« .هناك صفقات شراء
أل�غ�ي��ت م��ع دور ن�ش��ر ع��امل�ي��ة ،بسبب
ارتفاع سعر صرف ال��دوالر الذي زاد
النفقات علينا حوالى الثلث .وترافق

ذلك مع تراجع حركة البيع الذي بلغ
ذروته مع الشهر الثاني من األحداث
السورية» يقول حورية خريج معهد
الفنون املسرحية ،ال��ذي امتهن بيع
الكتاب ليبقى على اتصال مع هواية
ال� �ق ��راءة .وأك ��د «ت��راج��ع ع ��دد النسخ
التي كانت تزودنا بها كبريات دور
ال�ن�ش��ر ال�ع��رب�ي��ة ،ل�ت�خ��وف أصحابها
م ��ن أح � � ��داث االن �ت �ف ��اض ��ة ال� �س ��وري ��ة،
وك �س��اد س��وق ب�ي��ع وش ��راء ال�ك�ت��اب».
ف��ي م�ك�ت�ب��ة «ع��ال��م امل �ع��رف��ة» امل�ق��اب�ل��ة
لـ«سينما سيتي» ،وس��ط دمشق ،لم
ً
تكن حركة البيع أحسن ح��اال .يؤكد
البائع محمد النوري انخفاض أعداد
النسخ التي تطبعها الدور الدمشقية
منذ بداية األحداث« .السائد اآلن هو
ن�س��خ ع��دد م��ن ال�ط�ب�ع��ات ال يتجاوز
املئات غالبًا .أما مغامرة طباعة آالف
النسخ من كتاب واحد ،فقد أصبحت
ضربًا من املاضي».
غيرت الكثير من عادات ّ
األزمة ّ
تجار
ّ
مكتبات ال��رص�ي��ف .ف�ق��د اع �ت��ادوا ك��ل
ع � ��ام ن �ق��ل ب �ض��اع �ت �ه��م خ �ل��ال أع �ي��اد

زيارة خاصة

مبدعو المغرب في ضيافة أحمد الكبيري
سال ـــ محمد األصفر

أحمد الكبيري

ح ��امل ��ا ت� �ط ��أ ق ��دم ��ك م ��دي� �ن ��ة ال ��رب ��اط
ّ
املغربية ،يصير االت�ص��ال بالروائي
أح�م��د ال�ك�ب�ي��ري ض��روري��ًا .ن�ل�ق��اه في
جلسة ه��ادئ��ة ف��ي الباحة الخارجية
ملقهى «باليما» الشهير ،املطل على
مبنى البرملان .وبعد ارتشاف اآلتاي
املغربي ،يقرر أن يأخذنا إلى مدينة
س�لا ،ليطلعنا ّ على م�ش��روع ّ جديد،
�رة ...إن��ه بيت
افتتحه ف��ي شقة ص�غ�ي� ً
إبداعي ،سيجعله صومعة للمبدعني
الزائرين« .استلفت ثمنه ،وسأمنحه
ّ
ل� �ك ��ل ص ��دي ��ق م� �ب ��دع ي� � ��زور ال ��رب ��اط،
ليكون مسكنه الشخصي ،عوضًا عن
اإلق��ام��ة ف��ي ف �ن��دق» ،ي�خ�ب��رن��ا .البيت
قريب من البحر .يمكن سماع ارتطام

األمواج بالشاطئ ،وزعيق النوارس.
أه� ّ�م م��ا ف��ي ه��ذا ف��ي املسكن ،مكتبته
الضخمة ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى معظم
والروائية
الدوريات والكتب النقدية
ً
وال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل��ى
تسجيالت مسموعة ومرئية .ونظرًا
ّ
أهمية املكان بنظر صاحبه ،فقد
إلى
ّ
وض ��ع ع �ل��ى زواره ق ��واع ��د ص��ارم��ة،
ف� �ه ��و م �خ �ص ��ص ل �ل �ع �م��ل ف � �ق� ��ط ،وال
يمكن اقتراض مقتنياته ،وخصوصًا
ّ
الكتب ...كما أن التدخني ممنوع في
داخله.
في انتظار واف��د جديد ،يعمل أحمد
ال�ك�ب�ي��ري ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى إت �م��ام رواي �ت��ه
الثالثة في بيته اإلبداعي .سيستكمل
ب � ��ذل � ��ك ث�ل��اث � � ّ�ي � �ت � ��ه امل� � �غ � ��رب � � ّ�ي � ��ة ب �ع��د
«مصابيح مطفأة» ( ،)2004و«مقابر

م �ش �ت �ع �ل��ة» ( .)2007ي �ع � ّ�د ال �ك �ب �ي��ري
ّ
م��ن ك��ت��اب ال��واق �ع �ي��ة ،ي �ق��ارب ال��واق��ع
املغربي املعيش ،من دون فانتازيا ،أو
ميثولوجيا ،أو تجريب ...كتابته ذات
خصوصية مغربية .خلفيات روايته
امل�ك��ان�ي��ة ،م��دن وق ��رى م�غ��رب� ّ�ي��ة ع��اش
فيها ،أو م��دن أوروب� ّ�ي��ة س��اف��ر إليها
أب�ط��ال��ه م��ن امل�ه�م�ش�ين .ت ��دور أح��داث
ال��رواي��ة امل��رت�ق�ب��ة ب�ين ب��اري��س وم��دن
م�غ��رب� ّ�ي��ة ع� � ّ�دة ،أث �ن��اء ف �ت��رة ال�ح�م��اي��ة
ّ
الفرنسية على املغرب ( 1912ـــ .)1956
ن�س��أل��ه ع��ن رأي ��ه ف��ي س �ج��ال ال��ري��ادة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ب�ي�ن امل �ش ��ارق ��ة وامل �غ ��ارب ��ة،
ف�ي�ق��ول« :زم ��ن ال ��ري ��ادات وال�ب�ط��والت
ان �ت �ه��ى ،ن�ح��ن أم ��ام ت �ح��دي��ات ك�ب��رى،
ه��ي كيف ن�ت�ج��اوز تخلفنا ،وفقرنا،
وأم � ّ�ي �ت� �ن ��ا ،وأم ��راض� �ن ��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة،

وك �ي ��ف ن �ع �ي��د إل� ��ى ال �ع ��رب ��ي ك��رام �ت��ه
ون�ح��اف��ظ ع�ل��ى ه��وي�ت��ه واس�ت�ق�لال��ه».
ن � �س ��أل ��ه إن ك � � ��ان ال� ��رب � �ي� ��ع ال� �ع ��رب ��ي
س�ي�ط��اول امل �غ��رب ،ف�ي�ق��ول« :ال أعتقد
ّ
أن الوضع في املغرب سيعرف ثورة
ش �ب �ي �ه��ة ب��ال �ت��ي ح �ص �ل��ت ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا
وفي تونس ومصر ،ألن الوضع هنا
مختلف جدًا .الشعارات التي يحملها
املغاربة ال تدعو إلى الثورة ،بقدر ما
ت��دع��و إل��ى م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ،وإع��ادة
النظر في توزيع الثروات».
ً
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � � ��رى ،ي� �ب ��دو م �ت �ف��ائ�لا
ّ
املغربية الحديثة،
بمستوى الرواية
«ف �ه��ي ت��واص��ل إص��راره��ا ًع�ل��ى خلق
التميز وال �ف��رادة ،مطبوعة بالعودة
إل ��ى ال � ��ذات وح �ك��اي��ة ق �ض��اي��ا ال �ن��اس
والوطن».

