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اللبناني مبادرة فردية
وتحديدًا في «لبنان الذي أنتج عددًا
م ــن أمل ـ ــع ال ـل ـغ ــوي ــن م ـث ــل ال ـب ـســات ـنــة
والعاليلي» الــذي نشرت الــدار كتبه.
ال تبدو األمير متأثرة بالوضع العام،
فمعرض بـيــروت ،هــو «مـجـ ّـرد بــازار،
ل ـك ــن ت ـح ــت الـ ـبـ ـي ــت» ،خ ـص ــوص ــا أن
«األمور بدأت تزداد سوءًا قبل الربيع
ال ـعــربــي ،فنحن لــم نـكــن ن ـعـ ّـول يومًا
على األنظمة وديكتاتورياتها لبيع
الكتاب» .عالقة األمير بالنشر تخرج
عن سياق املواسم« .أنا لست تاجرة»،
ّ
تــؤكـّـد األمـيــر التي تنتقي عناوينها
بدقة .هكذا تضاءلت نسبة عناوين
الــدار التي أعــادت نشر بعض كتبها
مثل «السجينة» ملليكة أوفقير ،بعدما
ُسرق الكتاب .كما أطلقت الدار أخيرًا
في «معرض الكتاب الفرنكفوني في
ب ـيــروت» الـتــرجـمــة الـعــربـيــة مــن «فــي
ي ـمــن امل ــول ــى ـ ـ ال ـت ـعـ ّـصــب ف ــي م ـيــزان
ال ـت ـح ـل ـيــل ل ـل ـن ـف ـســي» ل ـج ـي ــرار ح ــداد
سنجده فــي ال ــدار .كذلك تدعو الــدار
بــالـتـعــاون مــع «دار ال ـعــن» املصرية
ً
الــروائــي محمد عبدالنبي .وتحايال
على هبوط الجنيه املصري وسرقة
الـ ـكـ ـت ــب ،ط ـب ـع ــت األم ـ ـيـ ــر ن ـس ـخ ــا مــن
كتبها فــي مصر لتتمكن مــن بيعها
ب ـس ـعــر مـ ـن ــاس ــب .ال س ـب ــب واض ـح ــا
مل ـشــاركــة «دار ال ـج ـمــل» ف ــي مـعــرض
ب ـي ــروت ،س ــوى «أن ـنــا نـقـيــم فــي هــذه
امل ــدي ـن ــة» ك ـمــا ي ـق ــول م ــدي ــره ــا خــالــد
املعالي .ال يكاد املعالي يرى أي ّ
تميز
ملعرض بيروت ،خصوصًا مع غياب
األنـشـطــة الـثـقــافـيــة الـشــامـلــة وغـيــاب
أي ح ــدث آخ ــر كــدعــوة دول ــة أجنبية
ً
مثال .من الناحية الربحية ،ال ّ
يعول
املعالي على بيروت بل هناك الشارقة
ومسقط وأبو ظبي .وبخالف معظم
الدور التي تشتكي من غياب السوق
العراقية ،فــإن املعالي يعتمد عليها
بــالــدرجــة األول ــى مــن خــال مكتبتيه
ه ـن ــاك .وف ــي م ــا ي ـخــص تــأثــر الـنـشــر
بــاألحــداث السياسية ،ال ينكر تأثير
ه ـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ن ـس ـبــة اإلقـ ـب ــال
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــراءة وح ـت ــى ع ـل ــى اخ ـت ـيــار
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن« ،لـ ـكـ ـنـ ـن ــي اب ـ ـت ـ ـعـ ــد عــن
املواضيع الــراهـنــة» يضيف املعالي،
قــاص ـدًا تـلــك الـتــي تلهث دور النشر
وراء طباعتها ونـشــرهــا كمواضيع
«داعــش» وغيرها .يؤمن املعالي بأن
«م ـه ـنــة ال ـن ـشــر ت ـق ــوم ع ـلــى امل ـغــامــرة
ً
أوال» ،تمامًا كما «تقوم عملية انتقاء
الكتب في الــدار على االكـتـشــاف» ،إذ
«إنـنــي ق ــارئ قبل كــل ش ــيء» يضيف

وه ــو ي ـعــدد ال ـع ـنــاويــن ال ـتــي ينقلها
إل ــى الـعــربـيــة وال ـك ـتــاب ال ــذي ــن يعثر
ع ـل ـي ـهــم م ـث ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
رض ـ ـ ـ ــوان نـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي س ـي ـن ـشــر لــه
«ك ـ ـ ـ ـ ــأس م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـضـ ـ ــب» .ح ــافـ ـظ ــت
«ال ـج ـمــل» عـلــى حــركــة نـشــر نشيطة،
م ــع وص ـ ــول إص ــداراتـ ـه ــا هـ ــذا ال ـعــام
إلــى  70عـنــوانــا تـتــوزع بــن الفلسفة
وال ـش ـعــر الـ ــذي ب ــاتــت تـبـتـعــد معظم
الدور عن نشره ،واألدب والترجمات
والتراث إلى جانب إصدارات األطفال
ال ـت ــي دش ـن ــت ال ـ ــدار سـلـسـلــة خــاصــة
بها بعنوان «الجمل الـطــائــر» .يومًا
ب ـعــد يـ ــوم ،تـضـيــق الـ ـظ ــروف بمهنة
الـنـشــر .تشتكي مــديــرة تـحــريــر «دار
ّ
الساقي» رانيا املعلم من هذه الحال،
مقتنعة بأن السوق العربية واحــدة،
فبيروت ليست في منأى عن تبعات
الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـعــالــم
الـ ـع ــرب ــي« .إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود يــدفـعـنــا

توقف معارض اليمن وسوريا
والعراق ،وإقفال الحدود جعال
العاصمة اللبنانية تسلب مجدها
من فتات الحروب
إل ــى شـحــن الـكـتــب عــن طــريــق البحر
وهذا يزيد الكلفة ،والدولة اللبنانية
ال تـفـعــل شـيـئــا ح ـي ــال ذل ـ ــك» .وفـيـمــا
ل ــم تـنــج ب ـي ــروت م ــن تـبـعــات تسكير
ال ـح ــدود ،إال أن ـهــا لــم تـصــب بـعــدوى
الــرقــابــة عـلــى ال ـك ـتــب ،كـمــا ح ــدث في
معظم ال ــدول الـعــربـيــة بــالـتــزامــن مع
صـعــود األصــول ـيــات« .ت ـكــاد الحرية
تـكــون امل ـيــزة الــوحـيــدة فــي ب ـيــروت»،
ت ـض ـيــف امل ـع ـل ــم رغـ ــم اع ـت ــراف ـه ــا ب ــأن
مـعــرضـهــا «س ــوق م ـحــدود بالنسبة
إل ـ ــى امل ـ ـعـ ــارض األخـ ـ ـ ـ ــرى» .ل ـك ـنــه مــع
ذلك «يشكل فرصة للقاء القارئ بعد
الـنـشــر ط ــوال ال ـس ـنــة» .مـنــذ سـنــوات،
تــركــز «الـســاقــي» على كتب األطـفــال،
وهذه السنة نشرت  7روايات لشبان
ش ــارك ــوا فــي مـحـتــرف «آف ـ ــاق» .كذلك
هناك «ميتافيزيق الثعلب» لعباس
بـيـضــون ،وب ـعــض الـتــرجـمــات لكتب
فكرية أمام «الشح في اإلنتاج الفكري
العربي».
تـ ـع ـ ّـول «دار ريـ ـ ــاض الـ ــريـ ــس» عـلــى
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ،ف ـه ــي
«فــرصــة للقاء بــن الـكــاتــب والـقــارئ
ّ
والناشر» كما يؤكد مدير التوزيع

في الــدار عبدالناصر فليطي .هناك
ت ــواق ـي ــع ع ــدي ــدة تـحـتـضـنـهــا ال ـ ــدار
ل ـ ـفـ ــواز ط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،وجـ ـ ـ ــودت فـخــر
الــديــن ،ويوسف بــزي إلــى جانب 20
إصـ ــدارًا جــدي ـدًا« .لـقــد اتـخــذنــا ق ــرارًا
ب ــاالس ـت ـم ــرار م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة» يـشــدد
فـلـيـطــي .ل ـكــن ال ـحــديــث ع ــن مـعــرض
بـ ـ ـي ـ ــروت ال ي ـم ـك ــن إال أن ي ـع ـيــدنــا
أع ــوام ــا إل ــى ال ـ ـ ــوراء ،وت ـح ــدي ـدًا قبل
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،ح ــن «كـ ـن ــا نـعـتـمــد
ع ـلــى الـ ـخ ــارج ف ــي امل ـب ـي ـع ــات» .لكن
«األم ــر تغير ،فهناك عــودة اآلن إلى
عميد املعارض» .يفسر فليطي ذلك
ب ــأن «مـ ـح ــاوالت الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
انحسرت فــي بـلــدان الخليج بسبب
غ ــاء إي ـجــار الـجـنــاح وزيـ ــادة نسبة
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب» .ه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــد ث ـبــوت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ال تـ ـق ــدم ــا وال ت ــراجـ ـع ــا،
بــاسـتـثـنــاء م ــوض ــوع ال ـحــريــة ال ــذي
«ح ـ ـ ـيـ ـ ــث م ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـل ــى
حريتها وعلى جودة الطباعة» .آراء
متناقضة كهذه ،تشكك في املعارض
ودورهـ ـ ــا م ــن األسـ ـ ــاس .يـشـغــل هــذا
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل املـ ـ ـح ـ ــررة فـ ــي «ه ــاش ـي ــت
أن ـط ــوان» رن ــا حــايــك ،تـحــديـدًا حــول
أهـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـنــاشــر ال ــذي يعتمد على املــوزعــن
بشكل كبير طــوال السنة« .ال تعدو
املواعيد عن كونها احتفاء معنويًا
باملنشورات الجديدة» التي وصلت
هذا العام إلى  70في «نوفل» ،تعتمد
في نشرها على الكتب املدرسية التي
تـصــدرهــا ال ــدار إل ــى جــانــب سلسلة
«ديزني» .واألرجح أن هذا ما يصقل
تماسكها بوجه آفات النشر امللحة.
تـ ـح ــرص الـ ـ ـ ـ ــدار ،وفـ ـ ــق ح ــاي ــك عـلــى
ال ـخ ـيــارات الـشــابــة وامل ـت ـجــددة التي
ال تبتعد عــن األزم ــات الــراهـنــة مثل
«رواية اختبار الندم» للزميل خليل
صويلح ،ورواية للفلسطينية ليانة
بدر وأخرى لزينب مرعي ،كما تكمل
مــا بــدأتــه الـعــام املــاضــي بنشر مــواد
م ــن ال ـفــاي ـسـبــوك ضـمــن ك ـت ــاب .هــذه
السنة ،وقع االختيار على مجموعة
من بوستات محمد سعيد ستصدر
بعنوان «عــاريــا في حــوض السمك»
ألننا «ال نستطيع أن نتجاهل طرق
النشر والكتابة الجديدة بعد اآلن».
* «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
ـ ـ  :»60ب ــدءًا مــن ال ـيــوم (س )16:00:حتى
 14ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) ـ ـ ـ «ب ـي ــال» ـ
لالستعالم01/345948 :

من البرنامج
تواقيع
¶ دار اآلداب
 :2/12س :17:00:ديمة ونوس «الخائفون»
 :5/12س :17:00:أشرف الصباغ «شرطي هو الفرح» ـ ـ محمد ّ
حياوي «خان ش»
 :6/12س :17:00:فؤاد خليل «العروبة ركاز األمة»
 :7/12س :17:00:وليد السابق «أصل العالم»
 :8/12س :17:00:فــوزي ذبيان «أورويــل في الضاحية الجنوبية» ـ ـ س19:00:
مجلة «اآلداب» رئيس التحرير سماح ادريس
 :9/12س :17:00:واسيني األعرج «نساء كازانوفا»
¶ دار الساقي
 :4/12س :16:00:إطالق وتوقيع الروايات :سليم البيك «تذكرتان إلى صفورية»،
محسن الوكيلي «ريح الشركي» ،سمير يوسف «حروق الثلج» ،بسام شمس
الــديــن «نــزهــة عــائـلـيــة» ،أحـمــد مـجــدي هـمــام «ع ـيــاش» ،محمد بنميلود «الـحـ ّـي
الخطير» ،بوي جون «جنة الخفافيش»
 :9/12س :18:00 :هالل شومان «كان غدًا»
 :10/12س :18:00:فدى أبو شقرا عطالله
 :11/12س :18:00:آمال البابا «بروتوكول»
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر
 :9/12س :18:00:عماد بزي «فوق أرض لبنان»
 :5/12س :16:00:جورج فرشخ «رشيد كرامي» ،نصري الصايغ «عبد الحميد
كرامي :رجل لقضية»
¶ دار الفارابي
ً
 :3/12س :16:30 :علي فياض «أنتظر حلمًا جميال»
¶ هاشيت أنطوان
 :3/12س :17:00:طوني أبوجودة «مكسيموم ماكس»
 :6/12س :16:30 :رمزي ج .النجار «سكون القضاء وحركة اإلعالم»

ندوات
¶  :12/2س :19:30 :ندوة «ماذا بدلت الحرب في لبنان؟» بمشاركة أنطوان
حداد ومحمد علي مقلد و علي نسر.
¶  :12/6س :16:30 :محاضرة «الحركة والسكون» لرمزي النجار.
¶  :12/7س :16:30 :نــدوة حــول كتاب «فــي وصــف الحب والـحــرب» للسيد
هاني فحص ،بمشاركة رشيد درباس ومحمد حسن األمني.
¶  :12/9س :18:00 :أمسية فنية لسيدر زيتون تغني سميح القاسم مع فرقة
«لبنان السالم» بقيادة املايسترو احسان املنذر.
¶  :12/10س :16:30:ندوة «الفكر الفلسفي املعاصر في لبنان» بمشاركة
نادر البزري وسعاد الحكيم وأنطوان سيف.
¶  :12/11س :18:00 :ق ــراءات مسرحية بعنوان «تيكي تــاكــي» بالتعاون
مع «جمعية القلم الثقافية» ،بمشاركة محمد علي شمس الدين ،واسكندر
حبش ،وعمر شبلي ومحمد حسني بزي.
¶  :12/12س :19:30 :أمسية شعرية بعنوان «املـضــى» بمشاركة طــارق
ناصر الدين ،ورفيق علي أحمد ،ومحمد حمود وعلي سرور.
¶  :12/13س :16:30:نــدوة دور املوسيقى الشرق عربية بمشاركة رينيه
بولس الحاج باالضافة إلى عروض ملوسيقى فريد األطرش مع وليد عويص.

رئيس «النادي الثقافي العربي» فادي تميم :دورة األمل
زينب حاوي
«ال أحد يريد وزارة الثقافة» .جملة قالها قبل أيام نائب نقيب الصحافة
ّ
ج ــورج ص ــوالج فــي سـيــاق تقديمه منظمي «مـعــرض بـيــروت العربي
الــدولــي للكتاب» في نقابة «الصحافة» ،للداللة على هشاشة الــوزارة
اليوم ،وتغييب دورهــا الفعلي ،انطالقًا من تقاسم الحصص الوزارية
بــن األط ــراف السياسية .هــذا الـكــام تضاف إليه مشهدية الحضور
اإلعــامــي الهزيل في القاعة ،الــذي يعود إلــى األزمــة االقتصادية التي
تضرب الصحف ،وكسل املراسلني/ات في الحضور إلى هذه الندوات
للتفاعل والتغطية .وفي جمع لهذين املشهدين ،يخرج معرض بيروت
ّ
فــي نسخته الـسـتــن ،ليحط رحــالــه فــي خضم هــذه األزم ــات وتــراجــع
ً
املــاحــق الثقافية الصحافية ،وص ــوال إلــى شبه اختفائها ،وتغييب
الوزارة عن دورها الالزم.
ّ
هــذه النسخة التي ينظمها «الـنــادي الثقافي العربي» ،ونقابة «اتحاد
الناشرين في لبنان» ،ارتأى رئيس النادي فادي تميم وصفها بـ «أمل
الجمهورية» ،انطالقًا من انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا ،وما أرخاه
هذا الحدث من أجواء أمنية وسياسية أرست خطابًا تهدويًا ،شجع هذه
الفعالية الثقافية على العوم في بحر من االستقرار الجزئي .وما تهافت
الــدور النشر العربية على املشاركة ،مع ضيق املساحة املطلوبة ،إال

تجسيد فعلي لهذه الطمأنينة التي غلبت على دورة هذا العام.
أكثر من  180دارًا لبنانية ،و 75عربية ،بمشاركة ثــاث دول عربية
(الـكــويــت ،عـمــان ،فلسطني) وأخ ــرى إقليمية (تركيا ،إي ــران ،الصني)،
تضاف إليها هيئات ومــؤسـســات ثقافية ودول ـيــة ،تحط رحالها في
مركز املعارض في البيال (وســط بيروت) ،مع برمجة متنوعة ّ
تكرم
هذا العام ،الراحلني الكبيرين محمد مجذوب وكلوفيس مقصود (12/2
ـ س ،)18:00:وتحتفي بالعام املئة والخمسني على تأسيس الجامعة
األميركية في بيروت ( 12/2ـ ـ س .)18:00:يترافق ذلك مع سلسلة من
التواقيع والندوات النقاشية حول مواضيع آنية شتى من داعــش إلى
ً
اإلسالميني ،والعروبة ،وصــوال إلــى حــزب الله ،مع نــدوة حــول إصــدار
الكاتب قاسم قصير «حــزب الله بني  1982و 2016الثابت واملتغير»
( 12/5ـ ـ س - 18:00:سائر املشرق) ،واألمسيات الشعرية واملوسيقية.
كما ستكون للفن التشكيلي حصة في هذه املروحة .في سؤالنا عن
غياب الشخصيات الثقافية الهامة التي كانت تحضر وتتصدر واجهة
املعرض ،يكتفي تميم بعبارة «هيدا هو الــواقــع» ،ليتحدث بعدها عن
نشاطات املعرض وإحاطته بمحاور تدور رحاها في لبنان واإلقليم،
من العروبة إلى فلسطني التي يقدم لها سنويًا جناح بشكل مجاني.
كما ستحيي الفنانة سيدر زيتون مع فرقتها املوسيقية حفلة كتحية
إلى الشاعر الكبير سميح القاسم ( 12/9ـ س.)18:00:

طبعًا ،لن تبتعد الصراعات والحروب وإفرازاتها عن هذه الفعالية ،ولو
أنها ال تستطيع اإلمساك بها من كل أطرافها ،من حيث وضعها على
املساحة النقاشية لهذا املعرض .في املقابل ،ورغــم النيران املستعرة
التي أثرت العام املاضي وقبله ،في حركة املعرض من دون أن تؤثر في
حضوره القوي بني باقي الدول العربية ،يصر تميم على ما يخرج به
معرض بيروت من مساحة تعكس «الوجه الثقافي» وتعممه في وجه
«الحروب والتطرف» .وال ينسى التأكيد على فتح ذراعي املعرض لكل
اآلراء واألطراف املتصارعة التي يشكل لها هذا املنبر جزءًا من التحاور
وااللـتـقــاء .كما تبرز أيضًا حرية الفكر مع غياب ألي رقابة بخالف
الدول العربية ـ كما يؤكد تميم ـ لتطبع هذه امليزة معرض بيروت.
الـعــام املــاضــي ،أفــرد جناح خــاص للمنتجات الرقمية الحديثةّ ،
وزود
املعرض بدليل إلكتروني للوصول إلى األجنحة واملشاركة في الندوات.
وهذا العام ،اكتفت كل دار نشر بتخصيص مساحة إلكترونية ،ارتأت
تقديمها للقراء .ومن هنا ،تبرز اإلشكالية الدائمة بني الكتاب الورقي
والثورة الرقمية .يبدو ّأن «اتحاد الناشرين في لبنان»ّ ،
يصر على تكرار
أن الكتاب سيصمد أمام هذه «املرحلة الصعبة» ،رغم «اإلقبال الشبابي
على التأقلم مع العوملة والتكنولوجيا» ،وفق ما قال نائب رئيسة نقابة
االتحاد نبيل عبد الحق الذي رأى ّأن نجاح معرض الكتاب سنويًا هو
خير دليل على صمود الكتاب.

