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كلمات

الخميس  1كانون األول  2016العدد 3047

محمد
عبد
النبي

مازن
حيدر
إنها التجربة الروائية األولــى للمهندس اللبناني مــازن حيدر.
تحيلنا خلفية حيدر المعمارية فــورًا إلــى المالمح العامة
لروايته «فور ستبس داون» (اآلداب ـ  12/4ـ س )17:00 :التي
تتبع رحلة راجي مع الذاكرة .أما البطل الثاني فهو بيروت،
المدينة التي شهدت ّ
تحوالت معمارية وسوسيولوجية
وديموغرافية كثيرة بفضل الحروب واألحــداث السياسية
المستمرة .يتنقل راجي بين أحياء من العاصمة مثل حي
ّالسد وشارع ليون وشارع جان دارك وشارع الحمرا ومكتبة
«فــور ستبس داون» التي تصبح درج ــات أربــع فــي عمق
الذاكرة.

مازن
معروف

نتيجة تعاون وشراكة بين «دار الجديد» و«دار العين» (مصر)،
ّ
يحل محمد عبد النبي ضيفًا على المعرض .يوقع الروائي
المصري الشاب «في غرفة العنكبوت» الصادرة عن «العين»
(جناح «دار الجديد» ـ  12/10ـ س ،)17:00 :وأضحت من أبرز
روايــات األدب المثلي العربي المعاصر .بعد تجارب روائية
وقصصية قصيرة ،حــاول عبد النبي فــي روايـتــه األخيرة
شخصيته
أن يرسم مالمح هاني األب من دون أن يمنح
ّ
الرئيسية هالة األيقونات واألبطال .بلغة مجازية ومكثفة،
يحكي عبد النبي قصة هاني ومراحل اكتشافه هويته
الجنسية بين زوجته وطبيبه النفسي ووجوه أخرى.

عرفنا مــازن معروف في الشعر ،تحديدًا في مجموعاته
«كــأن حزننا خبز» ،و«الكاميرا ال تلتقط العصافير» ،و«مالك
على حبل غسيل» .لكن الكاتب الفلسطيني الـشــاب كان
يتعامل دائمًا مع القصيدة وفق تركيب قصصي ّ
معين.
كــان ذلــك قبل أن يقتحم عالم القصة القصيرة مباشرة
العام
للمرة األولــى في «نكات للمسلحين» (ريــاض الريس) ْ
الفائت .تجربة يعيدها هذه السنة في «الجرذان التي لحست
أذنــي بطل الكاراتيه» (منشورات المتوسط ـ  12/3ـ ّس:
 )18:00عنوان مجموعته القصصية الثانية التي يقلب
فيها االحتماالت األخرى إلمكانية حدوث الحكايات.

عباس
بيضون
في السنوات األخيرة ،صار وجه عباس بيضون مألوفًا في
«معرض بيروت» .الشاعر والروائي اللبناني الذي تنقل أخيرًا
بين السرد في «مرايا فرانكشتاين» ،والــروايــة («الشافيات»
و«خريف البراءة» ،و«ساعة التخلي») والشعر العام الماضي
(«صــاة لبداية الصقيع») ،يعود هــذه السنة بمجموعة
شعرية جــديــدة .تحت عنوان «ميتافيزيق الثعلب» (دار
قصائده،
الساقي ـ  12/7ـ س:
 )18:00يقدم ّ
بيضون آخر ً
نتكلم ّ
منها ما جاء فيها «أنــا ّ
سوية إال قليال /بل
وأمــي لم
ّ
ال أتــذكــر أننا تبادلنا جملة واح ــدة ّ/مــاذا لــدى المرء ليقوله
لوالديه /ذلك قيل من زمن ،بل تأكد دون أن نقوله».

«شبه جزيرة بيال» :معرض «خارج المكان»
أحمد محسن
إنــه مـعــزول عــن املــديـنــة ،ويـنــام على
أطرافها ،كما لو أنه يراقبها من بعيد
وال يتجاوز خط التماس بينه وبينها.
يـنـظــر إل ــى زائ ــري ــه م ــن فـ ــوق ،كـمــا لو
أنهم يصعدون إليه صعودًا« .معرض
ال ـك ـتــاب ال ـع ــرب ــي» .االسـ ــم فـضـفــاض،
شـ ــاعـ ــري .ومـ ــألـ ــوف وم ــوس ـم ــي ألن ــه
ي ـت ـكــرر .فـلـنـقــل إن م ـف ــردة «ال ـعــربــي»
تـمـنـحــه طــاب ـعــا مـلـحـمـيــا أي ـض ــا .إنــه
ح ــدث ثـقــافــي .وال ـث ـقــافــة ،كمصطلح،
تكتسب اسمها كحالة قابلة للتفاعل.
ال ـث ـقــافــة ه ــي م ـك ــون ــات وخ ـصــائــص،
وهــي أكثر مــن «برستيج» شخصي،
يختصر بالطقوس والتقاليد التي
تمنح صاحبها تــرف اللقب .الثقافة
لـلـجـمـيــع وال ـج ـم ـيــع ص ــاح ــب ثـقــافــة.
وهـ ـ ــذا م ــدخ ــل ث ـق ــاف ــي إلـ ــى «م ـع ــرض
الثقافة» ،بطبيعة الحال غير مدخله
الـ ـ ـع ـ ــادي وال ـ ـحـ ــداثـ ــي ،ال ـ ـ ــذي يـتـمـثــل
بالبوابات الزجاجية اللماعة ،ورجال
االستقبال وسـيــداتــه الــذيــن يوزعون
بسخاء شديد.
ويوزعن االبتسامات
ٍ
وم ــن
لـكـنـنــا ن ـت ـحــدث ع ــن ال ــزائ ــري ــنِ .
ه ـنــا ،ي ـســأل مـهـتـمــون بــامل ـعــرض :ملن
هــذه الكتب املكدسة فــي الــداخــل وما
هي وظيفتها .تزيني املدينة؟ بيروت

«دار رياض الريس» ّ
تقدم حسومات
تصل إلى نصف ِسعر الكتاب
جميلة في أي حال .الكتب إضافة؟ ال.
ال ـك ـتــاب ضـ ــرورة ال يـفــوقـهــا ض ــرورة
ومـ ـ ـ ــن هـ ـن ــا أيـ ـض ــا ي ـب ــدأ
إال ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءِ .
الــذاهــب إل ــى امل ـعــرض حـســابــاتــهِ .مــن
الـنـقـطــة ال ـتــي يـقــف عـلـيـهــا .لــن يأخذ
الـ ـب ــاص ،ال ي ــوج ــد ب ــاص ــات .س ـيــارة
األج ــرة ال تذهب إلــى هناك بسهولة.
سـتـتــركــه عـلــى املــدخــل .كـيــف سينقل
كتبه بعد املدخل .الكتب ّ
املكدسة في
ال ــداخ ــل ،ب ــأس ـع ــاره ــا ،ال ـت ــي سـنــدقــق
فيها الحـقــا .املشي خيار جيد .فكرة
رياضية وبيئية .لكن الطريق ليست
طــريـقــا لـلـمـشــاة .وب ــن وس ــط املــديـنــة
والبيال «خط تماس» .طيب .الكتاب
يـجــب أن يـتـجــاوز أي «خ ــط تـمــاس»،
ول ـيــس خ ــط ال ـت ـمــاس الـ ــذي صنعته
الـحــرب ويعرفه اللبنانيون .الكتاب
ي ـجــب أن ي ـت ـجــاوز خ ـط ــوط الـتـمــاس
الطبقية ،بني القادمني من الضواحي
وال ـش ــوارع الــداخـلـيــة ل ـب ـيــروت ،وبــن
املــوقــع املتغطرس واملتعالي ملعرض
الكتاب ،قرب شبه جزيرة البيال.
بالنسبة إلى زائره ،يبدأ املعرض من
خــارجــه .الـكـتــب فــي الــداخــلّ ،
مكدسة
وموضبة على نـحـ ٍـو يجعل عرضها
الئقًا باسم مدينة ًالثقافة ،واملستقبل،
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،خ ـ ــاص ـ ــة عـ ـل ــى «الـ ــواج ـ ـهـ ــة

ال ـب ـحــريــة» .ول ـكــن لــم ه ــذه الـكـتــب في
هــذا الـبــازار األنيق؟ إنها للدور التي
ً
تبيعها أوال .والدور تشتري كما تبيع.
املتر بمئة دوالر أميركي .في النهاية
املـ ـ ـع ـ ــرض اسـ ـتـ ـثـ ًـم ــار .واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بــالــدوالر ،خــاصــة فــي البيال .النادي
الـثـقــافــي ال ـعــربــي «ي ـق ـبــض» م ــن دور
الـ ـنـ ـش ــر ،وأه ـ ـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وامل ـح ـ ّـب ــن
الـســاعــن للكسب ،أو لنشر الثقافة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره« ،يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاس ـ ــب» ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ال ـث ـق ــاف ــي الـ ـع ــرب ــي ،م ـن ـظ ــم امل ـع ــرض
«الكالسيكي» ،مع البيال .هذه مسألة
بني دور النشر وبني النادي الثقافي
(مروان طحطح)

العربي والبيال .ال عالقة للمواطنني
ال ـعــاديــن ب ـهــذا ك ـلــه .مــا يعنيهم هو
ال ـطــريــق ال ـشــاقــة إل ــى ال ـب ـيــال ،وكلفة
الباركينغ الفائضة عن املعقول .وال
وسائل نقل تصل إلى موقع املعرض
الكائن قرب الواجهة البحرية ملدينة
بيروت ،مدينة «املستقبل» ،ما يجعل
املـعــرض بالنسبة إلــى كثيرين ترفًا،
أو مـكــانــا غـيــر م ـق ـصــود ،طــاملــا أنـهــم
ّ
ال يصطدمون بــه ،ويـجــدون أن كلفة
الذهاب إليه أكثر مما يمكن أن تكون.
وف ــق ال ـن ــاش ــري ــن ،ل ـطــاملــا ك ــان امل ـكــان
سيئًا لجهة الـعــرض .يجمعون على

أن ال ـب ـي ــال م ـن ــاس ــب ل ـج ـهــة ال ـح ـجــم.
ّ
علينا أن نعترف أن الحجم مهم ،وأن
الحداثة ترافقت في أذهان كثيرين مع
الـضـخــامــة .لـكــن لــإن ـصــاف ،يتوجب
التذكير أن املعرض كان يقوم سابقًا
فـ ــي «الـ ـق ــاع ــة ال ــزج ــاجـ ـي ــة» .أح ـي ــان ــا
فـ ــي ص ــال ــة أخ ـ ـ ــرى ش ـب ـه ـت ـهــا إحـ ــدى
ال ـن ــاش ــرات ب ـ ـ «غ ــرف ــة ال ـ ـجـ ــرذان» .في
قلب املدينة لكنه كــان ضيقًا .البيال
أكـثــر اتـســاعــا وأرح ــب وه ــذا مــا يتفق
الجميع عليه .لكن ،ما فائدة أن يكون
املعرض كبيرًا واملدينة ضيقة .ملن كل
هذه الكتب ّ
املكدسة في الداخل؟

الـ ـكـ ـت ــب الـ ـغ ــالـ ـي ــة س ـ ـع ـ ـرًا ،وال ـق ــاب ـل ــة
للبحث مضمونًا ،تستدعي بحثًا في
حسابات الزائرين .هناك تفاوت بني
ُ
الدور .وال عروضات تذكر .ليس هناك
«تكسير أسعار» في معرض الكتاب.
ذلك ال يلغي أن ثمة من يحاول ،ومن
يمنح الحدث طابعًا جامعًا يتجاوز
«النادي الثقافي» التقليدي ورواده.
ً
«دار ريــاض الريس» مثال ،وملناسبة
ّ
امل ـع ــرض ،ت ـقــول إن ـهــا ت ـق ــدم حسومًا
تــراوح بني ربــع قيمة الكتاب وتصل
السعر .وهذا يسري طوال
إلى نصف ِ
فترة املعرض ،حتى في مكاتب الدار
وليس فقط في جناحها في البيال.
أمــا «الـســاقــي» ،فقد تـقـ ّـدم حسومات
«طـ ـفـ ـيـ ـف ــة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول املـ ـس ــؤول ــون
فيها .والكثير مــن ال ــدور األخ ــرى ،ال
يـ ـق ـ ّـدم ش ـي ـئــا .ي ــدف ـع ــون لـلـمـتــرجـمــن
ولـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــرجـ ـم ــة ،وال يـمـكـنـهــم
ت ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـس ــوم ــات .ل ـك ــن ال ب ــأس،
ً
ف ـ ــوزارة الـثـقــافــة ت ـق ـ ّـدم دع ـمــا هــائــا،
ّ
يصدق أحد الجملة األخيرة.
طبعًا لم
وهــي بالفعل مــزحــة .تكتفي ال ــوزارة
ب ــإط ــالـ ـتـ ـه ــا الـ ـبـ ـهـ ـي ــة ،وب ــرع ــاي ـت ـه ــا
املعنوية للمعرض .تكتفي باسمها
الـ ـ ـب ـ ـ ّـراق« :وزارة ال ـث ـق ــاف ــة» .ال ــدع ــم؟
ملـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـقـ ــدم وزارة الـ ـثـ ـق ــاف ــة دع ـم ــا
لـ ـ ــدور ال ـن ـش ــر أو ل ـل ـك ـت ــاب؟ ملـ ـ ــاذا كــل
هــذا ال ـتــرف؟ ال لــوم على دور النشر
ً
الـغــارقــة فــي مشاكلها أص ــا ،وكذلك
ال لــوم على وزارة الثقافة اللبنانية،
ف ـم ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ال تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــواحـ ــد
فــي امل ـئــة مــن املـيــزانـيــة ال ـعــامــة .وفــي
ّ
أوس ــاط حكومية ،ثمة مــن يشعر أن
هذا الرقم نفسه «فضفاض» .ثقافة؟
مل ـ ــاذا هـ ــذا الـ ـت ــرف .ال ـث ـقــافــة مــؤج ـلــة،
وســائــل الـنـقــل إل ــى امل ـعــرض مؤجلة،
الدعم مؤجل .لكن سنحتفل بالكتب
املصفوفة على الرفوف ،وهي تتجول
بني أيــدي املتفرجني ،الذين يفرطون
في الفرجة ،وال تسمح لهم اإلمكانات
ـاف مـ ــن ال ـك ـتــب.
ـدر كـ ـ ـ ٍ
ب ــالـ ـخ ــروج ب ـ ـقـ ـ ٍ
وه ــذا مــا يـقــولــه كـثـيــرون ،مــن ال ــزوار
الـتـقـلـيــديــن ،وم ــن ال ــذي ــن يغتنمون
فرصة اكتشاف املعرض ،كما لو أنها
اكتشاف سنوي للثقافة .ويحيل هذا
على نوعية الكتب ،فهناك من يقصد
دورًا مـحــددة لديها سمعة معقولة،
م ـث ــل «ري ـ ـ ــاض ال ـ ـ ّ
ـري ـ ــس»« ،اآلداب»،
«نوفل» وغيرها ،وهناك من يتجول
ّ
فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض ع ــل ــه يـ ـصـ ـط ــاد ك ـتــابــا
نــاج ـيــا .نــوع ـيــة ال ـك ـتــب ب ـحــاجــة إلــى
بحث طويل ،والكتاب العربي نفسه
ٍ
ف ــي أزم ـ ـ ــة .ف ــي أي ح ـ ــال ،ه ـن ــاك دور
تحاول «ضبط» منشوراتها ،وهناك
دور تطبع «بالكيلو» .ثمة زائــرون ال
يكترثون للبراند أو لدمغة الناشر.
ـان يشبه
يــذه ـبــون لـلـتـســوق ف ــي م ـك ـ ٍ
التسوق .البيال .الصالة الكبيرة التي
ـراض
تـسـتـقـبــل ال ـح ــدث ال ـك ـب ـيــر ،ألغ ـ ـ
ٍ
تجارية .وال لوم على البيال وإدارته
أيضًا .ال أحد يفعل شيئًا لوجه الله.

