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روان عز الدين
لـ ـ ـ ــدى اسـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ـ ـ ـ ـ ك ـ ـمـ ــا ُي ـل ـف ــظ
بـنــوسـتــالـجـيــا م ـفــرطــة ـ ـ ـ قـ ــدرة على
تمييع أكثر الثغرات الجدية املتعلقة
بـحــال الـكـتــاب أو الـنـشــر أو الحركة
الثقافية فيها عمومًا .ال يهم إن كان
«مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت ال ـع ــرب ــي ال ــدول ــي
لـلـكـتــاب» مـصــابــا بــان ـعــدام الـحــركــة
منذ أع ــوام .على اســم بيروت وحده
ربما ّ
يعول منظمو املعرض السنوي
(الـ ـن ــادي ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي) ،ودور
الـنـشــر امل ـشــاركــة ،رغ ــم اخ ـتــاف آراء
االثنني.

أخـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ص ـ ـ ــار بـ ـع ــض الـ ـن ــاش ــري ــن
يـجـيــدون االع ـت ــراف بـحـجــم بـيــروت
الفعلي بعيدًا عن هالتها املتوارثة.
يجمع عــدد منهم على أن استمرار
املعرض ،في أوضــاع كهذه ،هو أمر
مرض وكاف .توقف معارض اليمن
ٍ
ّ
ومعوقات الحدود
وسوريا والعراق،
ّ
التي تحكم عملية التوزيع ،وهبوط
العملة فــي مـصــر ،جعلت العاصمة
اللبنانية مدينة تسلب مجدها من
فتات الحروب .لكن هل يمكن فصل
السوق البيروتية أساسًا عن السوق
ال ـع ــرب ـي ــة؟ هـ ــذا أحـ ــد األس ـئ ـل ــة الـتــي
ّ
يكررها الناشرون مع اقتراب املوعد

الذي يبلغ عامه الستني هذه السنة.
أمـ ــام م ـح ــدودي ــة األرب ـ ـ ــاح ،وان ـع ــدام
إمكانية الحديث عن أي دور ثقافي
بمالمح واضحة في املعرض ،تبقى
الحرية هي نعمة بيروت الوحيدة.
ح ـ ــري ـ ــة ب ـ ــات ـ ــت حـ ـلـ ـم ــا م ـس ـت ـع ـص ـيــا
ملـ ـع ــارض م ـث ــل «ال ـ ـشـ ــارقـ ــة» ،و«أبـ ــو
ظـ ـب ــي» ،و«الـ ـ ــريـ ـ ــاض» و«الـ ـك ــوي ــت»
ّ
ومتطورة
التي تعتبر سوقًا مربحة
بالنسبة إلى بعض الناشرين .هذه
ال ـس ـنــة ،ت ـفـ ّـوقــت ال ــرق ــاب ــة الـكــويـتـيــة
ع ـلــى ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات ،وهـ ــي تـطــالــب
بكتب بكماء تمامًا ،مع منعها عددًا
مــن ال ــرواي ــات مـثــل «خ ــرائ ــط الـتـيــه»

لـلــروائـيــة الكويتية بثينة العيسى
الـ ـت ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا «الـ ـ ـ ـ ــدار ال ـع ــرب ـي ــة
للعلوم نــاشــرون» فــي ب ـيــروت .هذه
ال ـحــريــة ه ــي م ــا يـجـعــل م ــن ب ـيــروت
مكانًا مميزًا لبعض الناشرين رغم
غ ـيــاب ال ـحــس املـعــاصــر للمنظمني،
والصيغة البائتة التي تجهز على
أي طموح بهيكلة حديثة .ال يمكن
ل ـه ــذا الـ ــركـ ــود ب ــال ـط ـب ــع ،أن ت ـط ــرده
بعض التغييرات الشكلية كاستقدام
ّ
التسوق ،كما اقترح صحافي
عربات
فــذ على «ال ـنــادي الثقافي العربي»
فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر إط ـ ـ ــاق امل ـ ـعـ ــرض قـبــل
عــامــن ،وطـبـعــا ،ال بتكثيف حفالت

التوقيع التي يكاد معرض بيروت
أن يكسر الرقم القياسي بها.
فــي ع ـيــده ال ـس ـتــن ،يـعـيــدنــا اق ـتــراب
م ـ ــوع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي إل ـ ــى
اإلش ـكــال ـيــات الــداخ ـل ـيــة والـخــارجـيــة
ال ـتــي تـضـيــق بعملية الـنـشــر ،وســط
تـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــرات بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن
ل ـل ـم ـعــرض األق ـ ـ ــرب إل ـ ــى ق ـل ـب ـهــم ،إذا
م ــا قـ ــورن بــرقــابــة الـخـلـيــج وارت ـف ــاع
أسـ ـع ــار اإليـ ـ ـج ـ ــارات ف ـي ـهــا م ــن جـهــة
أخرى .تحسم مديرة «دار اآلداب» رنا
ادريس األمر سريعًا« :معرض بيروت
هو ّ
األول بالنسبة إلينا» .تخصص
ال ـ ـ ـ ـ ــدار ك ـ ــل سـ ـن ــة ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ج ــدي ــدة
لـتـطـلـقـهــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،ك ـمــا تقيم
تواقيعها فيه .ورغــم مصائب مهنة
الـنـ ّشــر ،إال أن «املــؤلـفــن والــروائـيــن
ي ـفــضـلــون ال ـن ـشــر ف ــي ب ـي ــروت ،ربـمــا
بـسـبــب نــوع ـيــة ال ـط ـبــاعــة والـحــرفـيــة
فــي إن ـجــاز ال ـك ـتــاب» .عــراقـيــل النشر
ال ـتــي ت ـهــدد الـكـتــب وامل ـه ــن الــورق ـيــة،
خ ــرج ــت عـ ــن س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــات،
فكيف بالناشرين .تكفي حوالى 70
ساعة بعد نشر الكتاب ورقيًا ،حتى
تـتـســابــق امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة على
قرصنته .يدرك الناشر هذه الحقيقة
ج ـ ّـي ـدًا ،ب ـقــدر إدراك ـ ــه لـلـخـســائــر التي
تتكبدها الدار نتيجة هذه التعديات.
«دار اآلداب» وجدت منفذًا مؤقتًا لهذا
املــأزق عبر تــوازن يحافظ على تنوع
عناوينها التي راوحــت بني  40و50
إص ــدارًا هــذه الـسـنــة ،لكن مــع خفض
عــدد النسخ املطبوعة منها .تغطي
ع ـن ــاوي ــن ال ـ ـ ــدار األدب وال ـس ـيــاس ـيــة
والـفـكــر ،مـحــاولــة أن تجمع األسـمــاء
امل ـكــرســة كـنـجـمـهــا واس ـي ـنــي األع ــرج
الــذي يــزور بـيــروت للمرة الخامسة،
وبني األسماء الشابة كمحمد محسن
وزه ــراء عبدالله وم ــازن حـيــدر .مثل
«اآلدب» ،تلجأ «دار التنوير» حاليًا
إلى خفض كمية نسخ الكتاب ،يبدو
ً
هـ ــذا ال ـح ــل ب ــدي ــا س ــري ـع ــا ملــواج ـهــة
ســرقــة الـكـتــب وتــزويــرهــا ،ثــم بيعها
بــأس ـعــار م ـحــروقــة ت ـقــري ـبــا ،ال ق ــدرة
للدار مهما خفضت سعر الكتاب على
مـنــافـسـتـهــا .تـضــاعــف ظــواهــر كهذه
ضبابية مستقبل مهنة النشر التي
ّ
تصدعات مزمنة
تعاني أســاســا مــن
ّ
متعلقة بالكتاب والقارئ في العالم
ال ـع ــرب ــي .يــأخــذنــا م ــدي ــر «ال ـت ـنــويــر»
ح ـســن يــاغــي إل ــى ه ــذه اإلش ـكــال ـيــات
األولى ملهنة النشر ،التي تبدأ بشبه
انـعــدام نسبة ال ـقـ ّـراء ،وتـضــاف إليها
التطورات األخيرة في العالم العربي
وان ـه ـيــار بـعــض أسـ ــواق الـكـتــب فيه.
وبالنسبة إلــى خصوصية بـيــروت،
ّ
ف ــإن «ظــروفـهــا ومــوقـعـهــا الجغرافي
شاءتا أن تجعالها في هذا املوقع».
ال يقتنع يــاغــي بــال ـصــورة الشكلية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـب ـع ــض امل ـ ـع ـ ــارض .إذ
يــرفــض ال ـ ــرأي ال ـقــائــل ب ــأن م ـعــارض
«الشارقة» و«أبو ظبي» و«الرياض»،
سرقت ألق املعارض العربية األخرى،
ّ
«ألن  %70من مبيعات تلك املعارض
هــي ال ــرواي ــات الـتـجــاريــة» .وســط كل
لحركة النشر
تلك الـظــروف املعادية
ّ
وس ــوقـ ـه ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ن ـت ـي ــق ــن ي ــوم ــا
بـعــد ي ــوم ب ــأن ه ــذه ال ـســوق مستمرة
بـفـضــل ت ـجــارب ف ــردي ــة ،و«بــالـشـغــف
واالنـتـقــائـيــة بــالـعـنــاويــن» كما يقول
ّ
يستعد األخير للمعرض ،من
ياغي.
خ ــال  44إصـ ـ ــدارًا ج ــديـ ـدًا ،م ــن دون
حفالت توقيع أو أي أنشطة موازية
أخرى .خالل هذه السنة ،استضافت
«التنوير» الروائي التونسي شكري
امل ـب ـخــوت ،لـكــن ع ــدد ال ـحــاضــريــن لم
يتعد العشرين ...وقائع كهذه تشكك
فــي ق ــدرة نـجــاة مـعــرض بـيــروت وأي
موعد أدبي آخر أمام شبه انعدام أي
حركة ثقافية عامة طوال السنة .رشا
األمـيــر مــديــرة «دار الـجــديــد» واحــدة
م ــن هـ ــؤالء ال ـش ـغــوفــن بــال ـك ـتــاب وب ـ
«ص ـن ــاعــة الـ ـح ــرف» وف ــق تـعـبـيــرهــا،

