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كلمات

الخميس  1كانون األول  2016العدد 3047

فوزي
يمين
ّ
يتعمق فوزي يمين في عوالم قصيدة أنسي الحاج ،في
كتابه «أنسي الحاج ـ التحوالت الشعرية من لن إلى الرسولة»
(ال ـفــارابــي ـ ـ  12/10ـ ـ س .)19:00 :الـشــاعــر واألكــاديـمــي
اللبناني الــذي كتب أطروحة الدكتوراه عن تجربة صاحب
«الــرأس المقطوع» ،يتتبع التحوالت الشعرية في قصيدة
الحاج انطالقًا من ً باكورته «لــن» بصورها الشرسة ولغتها
المتلعثمة وصوال إلى قصيدة «الرسولة بشعرها الطويل
التي أحدثت انعطافة في دواوينه األولى،
حتى الينابيع» ّ
بعدما غلبته الــرقــة كما يـقــول فــي القصيدة «أن ــا هو
الشيطان ّ
أقدم نفسي /غلبتني ِّالرقة».

أحمد
علي
الزين

زينب
مرعي
إنها رحلة هلوسة وهذيان مع ذكريات الحرب األهلية تأخذنا
إليها زينب مرعي في باكورتها الروائية «الهاوية» (نوفل
هاشيت أنطوان ـ  12/9ـ س .)18:00 :بطل الرواية هو سهيل
ورأسه الصغير الذي تختلط داخله أحداث ومشاهد وأزمنة،
ومشاعر متناقضة تجاه أخيه األكبر ،وتوجسه من زوجته
وبحثه الــدائــم عــن حبيبته السابقة .بين األرق واألص ــوات
ّ
الملحة ،تكثف الروائية اللبنانية ظروف سهيل الذي يصل إلى
بقشرة بيضة علها تكون مخبأه
مرحلة ال يطمح فيها سوى ّ
وهربه من كل شيء كي يتمكن من النوم أخيرًا.

تــدور أح ــداث رواي ــة «الـعــرافــة» (دار الساقي ـ ـ  12/8ـ ـ س:
 )18:00ألحمد علي الزين في غرفة داخــل «مستشفى
الفردوس» حيث يقبع سهيل العطار .يواصل الروائي اللبناني
النبش في احتماالت الوحشة ،حيث ال يبقى أمــام العطار
سوى ثالث نوافذ تطل واحــدة منها على قسم األمــراض
النفسية ،وأخرى على معهدً للموسيقى ومن الثالثة يطل
على ماضيه حيث كان طفال يجول في أسواق طرابلس.
ماض عالق بين ذكرى زوجته التي قضت برصاصة ّ قناص
وبين تنبؤات عرافته نهلة الشهوب التي قالت له بأن امرأة
ستالقيه في النصف الثاني من عمره.

فارس
يواكيم
بعد عقود من البحث والتنقيب ،صــدر «اإلســام في شعر
المسيحيين» لفارس يواكيم (الفرات للتوزيع والنشر ـ 12/2
 .)17:00الكاتب والمؤلف المسرحي واإلعالمي اللبناني
ـ سّ :
الذي وثق للرحلة القصيدة نحو األغنية قبل سنوات ،ينبش
هذه المرة إرث حوالى  30شاعرًا مسيحيًا عربيًا كتبوا قصائد
حــول مفاهيم وشخصيات ومناسبات إسالمية .المؤلف
الذي يؤكد أن القيم الدينية لم تكن سوى جزء من الوعي
الجمعي ،يضم قصائد إلدوار مــرقــص ،وإل ـيــاس فــرحــات،
وبولس سالمة ،جاك شماس ،جورج رج ّـي ،وحليم دموس،
وسعيد عقل ،شبلي الشميل ،وصالح لبكي ،وغيرهم.

حضور مصري بالوكالة ...والنشر تحت وطأة األزمة
القاهرة – محمد عمر جنادي
م ـ ـعـ ــرض بـ ـ ـي ـ ــروت الـ ـع ــرب ــي الـ ــدولـ ــي
لـلـكـتــاب ه ــو األق ـ ــدم عــرب ـيــا ،فـسـتــون
عــامــا م ــرت مـنــذ ان ـطــاقــه ع ــام .1956
ّ
كما أن مناخه يتسم بالحرية مقارنة
بمعارض عربية أخرى ،مثل الكويت
والــريــاض حيث غالبًا مــا يكون عدد
الـكـتــب املـمـنــوعــة فـيـهـمــا ك ـب ـي ـرًا .لكن
هل العراقة والحرية كافيتان إلغــراء
الـنــاشــريــن امل ـصــريــن لـلـمـشــاركــة في
معرض بيروت؟
تـتـجــاور فــي الـقــاهــرة ال ــدور القديمة
وال ـج ــدي ــدة .وق ــد دأب ــت بـعــض ال ــدور
املصرية على املشاركة من خالل وكالء
أو مــوزعــن ،لـكــن بعضها حـضــر في
دورات سابقة ،خاصة الــدور الكبيرة
والراسخة مثل «الشروق» و«املصرية
الـلـبـنــانـيــة» رغ ــم وج ــود وك ــاء لهما.
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـ ــدة دف ـ ـع ـ ــت ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن
امل ـ ـصـ ــريـ ــن ف ـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي إلـ ـ ــى ع ــدم
املشاركة في معرض بيروت .أمــا في
هــذه ال ــدورة ،فــإن األزم ــة االقتصادية
امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى ت ـحــريــر س ـعــر صــرف
الجنيه ،ستزيد من صعوبة املشاركة.
ي ــؤك ــد أحـ ـم ــد رش ـ ـ ـ ــاد ،م ــدي ــر «ال ـ ـ ــدار
ّ
امل ـصــريــة الـلـبـنــانـيــة» أن الـ ــدار كــانــت
ح ــري ـص ــة دوم ـ ــا ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
معرض بيروت« :لكن في هذه الدورة،
نشارك من خــال الوكيل» .ويضيف:
«منذ عام  ،2014صارت مشاركتنا في
املعرض عن طريق الوكيل أو املوزع».

بالنسبة إلى رشاد ،فإن ميزة معرض
بيروت الرئيسة أنــه يتيح للقراء من
دول مـخـتـلـفــة ،خ ــاص ــة دول امل ـغــرب
ال ـعــربــي ،رؤي ــة اإلص ـ ــدارات .ويـتــابــع:
«أب ـ ــرز مـشـكـلــة ه ــي ق ـلــة ع ــدد ال ـ ــزوار،
لكن األه ــم أن يـكــون الـكـتــاب املصري
ً
م ـم ـث ــا ف ــي املـ ـ ـع ـ ــرض» .وع ـ ــن م ـكــانــة
ب ـيــروت كـعــاصـمــة للنشر فــي الــوطــن
الـعــربــي ،يجيب« :ب ـيــروت ،والـقــاهــرة
م ــن أك ـبــر م ــراك ــز الـنـشــر ف ــي املـنـطـقــة،
ل ـكــن ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر األخ ـي ــرة،
دخـ ـل ــت األردن وم ـع ـه ــا ب ـع ــض دول
الخليج بقوة مضمار النشر» .ارتفاع
س ـعــر ال ـ ـ ــدوالر س ـي ـكــون ل ــه أثـ ــر بــالــغ
عـلــى مـشــاركــة «امل ـصــريــة اللبنانية»
فــي م ـعــرض ال ـقــاهــرة املـقـبــل .يوضح
رشاد« :هناك ارتفاع غير مسبوق في
سعر الــورق ،وتكاليف الطباعة ،مما
سيلقي بظالله على عدد اإلصــدارات
وأسعار الكتب في القاهرة» .من بني
إصــدارات «املصرية اللبنانية» رواية
«األزب ـك ـي ــة» لـلـكــاتــب امل ـص ــري نــاصــر
عــراق والفائزة أخيرًا بجائزة «كتارا
لـلــروايــة الـعــربـيــة» ،وك ـتــاب «م ــا وراء
الكتابة» للروائي الكبير إبراهيم عبد
املجيد الفائز عنه ب ـ «جــائــزة الشيخ
زايد للكتاب».
«م ـصــر ال ـعــرب ـيــة لـلـنـشــر وال ـت ــوزي ــع»
مــن أج ــدد ال ــدور فــي ال ـقــاهــرة ،لكنها
استطاعت في فترة قصيرة أن تقدم
عـ ــددًا م ــن ال ـع ـنــاويــن ال ـهــامــة ،تتنوع
ب ــن األعـ ـم ــال ال ـف ـكــريــة ال ـحــدي ـثــة في

ن ـق ــد الـ ـخـ ـط ــاب األص ـ ــول ـ ــي وت ــرج ـم ــة
األعمال األدبية املعاصرة .يقول مدير
ّ
ال ــدار وائــل املــا إن األخـيــرة مصر لن
تشارك في معرض بيروت ،موضحًا
ﻠ «األخ ـب ــار»« :ال ـســوق فــي لبنان هو
مشتر ،أي أن
سوق بائع وليس سوق
ٍ
تغطية الكلفة تكون من البيع املباشر
للجمهور ألنه ال هيئات وال مؤسسات
داعـ ـم ــة م ـثــل ال ـج ــام ـع ــات وامل ـك ـت ـبــات
الوطنية والهيئات العلمية .كما أن
ق ــراءات اللبنانيني فــي نسبة كبيرة
منها باللغات األجنبية» .يتفق املال
م ــع أح ـم ــد رش ـ ــاد ف ــي أن بـ ـي ــروت ما
زال ــت تـحـتــل م ــرك ـزًا رئـيـســا ف ــي عــالــم
النشر ،لكنه يضيف« :الخليج ومصر
واألردن أيـ ـض ــا نـ ــاشـ ــرون م ــؤث ــرون
ّ
فــي الـعــالــم ال ـعــربــي» .ويـشـيــر إل ــى أن
«الـ ـظ ــرف االقـ ـتـ ـص ــادي س ـيــؤثــر على
خطة ال ــدار ،فـعــدد اإلصـ ــدارات سوف
ّ
يـ ـق ــل ،واألع ـ ـمـ ــال املـ ـنـ ـش ــورة سـتـكــون
نتيجة عمليات فرز قاسية».
األس ـبــاب الـتــي أورده ــا املــا عــن عــدم
املشاركة يؤكدها شريف بكر ،مدير
«دار الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـن ـشــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع».
ي ـقــول بـكــر إن األس ـب ــاب ال ـتــي ذكــرهــا
فــي مـقــالــه ال ــذي نـشــر فــي «األخ ـب ــار»
ب ـع ـنــوان «ل ـه ــذه األس ـب ــاب ال تغرينا
ب ـي ــروت» (ال ـ ــدورة رق ــم  )56م ــا زال ــت
قــائ ـمــة أه ـم ـهــا «ض ـعــف حــركــة الـبـيــع
نـتـيـجــة غ ـي ــاب ال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة
وامل ـك ـت ـب ــات الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تـشـتــري
م ــن ال ـنــاشــريــن أحـ ــدث أع ـمــال ـهــم كما

فــي مـعــارض الخليج ،بــاإلضــافــة إلى
ّ
أن الـســوق اللبنانية ليست كبيرة».
وي ـض ـي ــف« :مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت يعتبر
مـكـلـفــا لـلـنــاشــر م ــن ح ـيــث الـتـكــالـيــف
الخاصة بالشحن واإلقامة ،واملعيشة
واسـتـئـجــار ال ـج ـنــاح» .وي ــرى بـكــر أن
بيروت لديها إنتاج محلي متميز من
كتب األدب والشعر والكتب العامة،
وهـ ــو م ـت ــواف ــر ف ــي ال ـب ـل ــد ع ـل ــى م ــدار
ال ـع ــام ،ول ـيــس كـمــا فــي بـعــض ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ح ـي ــث ت ـت ــاح ال ـف ــرص ــة م ــرة
واحـ ــدة ل ـشــراء الـكـتــب ال ـتــي ال توجد

دخلت األردن ومعها بعض دول
الخليج بقوة مضمار النشر في
السنوات األخيرة
طــوال السنة .وعــن إمكانية املشاركة
في املعرض من خالل وكيل أو موزع،
أجاب« :كنت أتمنى ذلك ،لكني لم أجد
حتى اآلن الوكيل الذي يقبل بتوزيع
إص ــدارات ـن ــا ،وس ــأح ــاول االت ـف ــاق مع
جـهــة لـلـتــوزيــع ف ــي املـ ــرات ال ـقــادمــة».
«العربي» هي دار قديمة وجديدة في
آن ،تأسست عــام  1975واهـتـمــت في
أوائل الثمانينيات بنشر موضوعات
متعلقة بدراسات املكتبات والوثائق
واإلع ــام .لكن «الـعــربــي» متمثلة في
اإلدارة الـشــابــة  -شــريــف بـكــر -قــررت

اقتحام مجال جديد في سوق النشر
العربية ،وهــو ترجمة األدب العاملي
املعاصر مــن «أغــرب مناطق العالم»،
أي تلك التي لم يتم الترجمة عنها من
قبل .سلوفاكيا ،الـنــرويــج ،البوسنة،
الجبل األسود ،وغيرها .يقول شريف
ب ـكــر« :نـتــرجــم مــن أك ـثــر مــن  22بـلـدًا،
وكلها بالد غير مطروقة من قبل في
الترجمة إلــى العربية .ونـصــدر أكثر
ً
من  60عمال مترجمًا» .يوضح بكر أن
ُ
«العربي» تعنى باستهداف الشباب،
فـ ـ « %48مــن ق ــراء «ال ـع ــربــي» ه ــم في
الفئة العمرية من الثامنة عشرة حتى
الرابعة والعشرين» .ويضيف« :إال أن
املـغــايــرة ليست فـقــط فــي لـغــة الــدولــة
امل ـت ــرج ــم ع ـن ـهــا ولـ ـك ــن ف ــي امل ـح ـتــوى
أيـ ـض ــا ،نـ ـح ــاول ت ـقــديــم أعـ ـم ــال غنية
وعصرية في مضمونها».
يبدو أن تقديم املحتوى «الغني» هو
السبيل الوحيد أمام الناشر املصري
ال ـج ــاد ملــواج ـهــة األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
و«الـ ـفـ ـق ــر» اإلخـ ــراجـ ــي ال ـ ــذي يصيب
الكتاب جراء ذلك .فالكتاب اللبناني،
كما ُيجمع الناشرون املصريون ،هو
األفضل على مستوى العالم العربي
من ناحية الطباعة والغالف والورق.
االرتـ ـف ــاع ال ـك ـب ـيــر ف ــي أس ـع ــار ال ــورق
وتكاليف الطباعة سيوسع الهوة بني
الكتاب املصري ونظيره اللبناني من
ناحية الشكل اإلخــراجــي والجمالي.
لكن األزمة تمتد إلى عملية الترجمة
ُ
أيضًا ،فحقوق الترجمة تدفع قيمتها

الكتاب السوري في انتظار الفرج
دمشق ــ خليل صويلح
م ـ ـ ــأزق الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـيـ ــوم،
يتأرجح بــن غــاء ال ــورق مــن جهة،
وفـ ـق ــر املـ ـحـ ـت ــوى مـ ــن جـ ـه ــةٍ ث ــان ـي ــة.
ب ــال ـك ــاد ت ـجــد ك ـتــابــا يـثـيــر شهيتك
ك ـ ـ ـقـ ـ ــارئ ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ع ـن ــاوي ــن
طوابير املؤلفني الذين تسللوا إلى
مـنــافــذ الـنـشــر ف ــي «الـهـيـئــة الـعــامــة
السورية للكتاب» ،و«اتحاد الكتاب
الـعــرب» .ينتابك إحساس بــأن هذه
ُ
ال ـك ـت ــب ط ـب ـع ــت ك ـن ــوع م ــن اإلع ــان ــة
ً
ألصـ ـح ــابـ ـه ــا أوال وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا .دم ـغ ــة
«ثقافة التنوير» التي أطلقها اتحاد
الكتاب ،لم تؤكل ثمارها بعد ،فيما
تـ ـتـ ـك ــدس مـ ـئ ــات املـ ـخـ ـط ــوط ــات فــي
الهيئة كمحصلة لفوضى املوافقة
على الطباعة فــي املــرحـلــة السابقة
ل ـ ـ ــإدارة الـ ـج ــدي ــدة .م ــؤل ـف ــو ال ــوق ــت
الـ ـض ــائ ــع واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات وج ـ ــدوا
فرصتهم فــي النشر كغنيمة حرب

فــي امل ـقــام األول .الـحـســومــات الـتــي
ت ـصــل إل ــى  60ف ــي امل ـئ ــة ع ـلــى كتب
الهيئة في معارضها املتتالية ،أتت
ّ
كحل مؤقت لتفريغ املستودعات من
أطنان الورق ،بالتوازي مع التفكير
بــإحــالــة ع ـش ــرات امل ـخ ـطــوطــات إلــى
النشر اإللكتروني على موقع الهيئة
ب ـق ـص ــد «وأد مـ ـخ ــاض ــات م ــرض ــى
الخيال املعطوب» في مكمنها ،وفقًا
ّ
ملــا قــالــه مثقف مـعــروف وهــو يقلب
عـنــاويــن ّ الـكـتــب فــي أح ــد امل ـعــارض.
ل ــن ن ـت ــوق ــف ع ـنــد م ــوج ــة «األعـ ـم ــال
الكاملة» لشعراء غير معروفني في
ال ـح ــارات امل ـج ــاورة لـسـكـنــاهــم ،كما
ل ــن نـلـتـفــت ب ـجــديــة إل ــى ال ــدراس ــات
ّ
املخصصة إلبداعات هؤالء
النقدية
بسطوة الكراسي التي يشغلونها
ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع أيـ ـض ــا .ه ـنــاك
حـفـنــة مــن ال ــدور الـخــاصــة الـتــي ما
زال ــت ت ـقــاوم الـتـيــار ال ـعــاصــف ،ذلــك
أن ص ـنــاعــة ال ـك ـتــاب صـ ــارت ضــربــا

مـ ــن امل ـ ـغـ ــامـ ــرة ،فـ ــي م ـه ـن ــة خ ــاس ــرة
سلفًا ،بتأثير «م ــزاج الـحــرب» ،هذا
املــزاج الــذي نــأى تدريجًا عن كل ما
ّ
يتعلق بــالـكـتــاب ،عــدا تحويله إلى
وقود للتدفئة ،وفي أحسن األحوال
«ب ـي ـعــه بــال ـك ـي ـلــو» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
«تعفيش» املكتبات الشخصية في
املـنــاطــق املنكوبة لتنتهي بعضها
عند أرصفة بسطات الكتب.
املـعـضـلــة ال تـنـتـهــي ه ـنــا ،فــالـنــاشــر
ال ـس ــوري مـحــاصــر خــارج ـيــا أيـضــا.
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــد املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـع ـظ ــم
املعارض العربية متاحة بسهولة،
ف ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــأش ـي ــرة دخ ــول
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـعـ ــرض أو ذاك أش ـب ــه
باملعجزة ،حتى أن بعض املعارض،
الخليجية خصوصًا ،أضافت بندًا
ج ــديـ ـدًا إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــارات امل ـش ــارك ــة
ّ
يتعلق بــاملــذهــب ال ــذي ينتمي إليه
ال ـنــاشــر ،رب ـمــا بـسـبــب الـخـشـيــة من
ّ
فصيل مسلح،
انتماء بعضهم إلى
ٍ

أو أنــه بحزام ناسف من الــورق (!).
بــالـطـبــع لــن نـتـجــاهــل كـلـفــة الشحن
وانـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار الـ ـعـ ـمـ ـل ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة أم ـ ــام
ّ
محليًا
الدوالر ،وصعوبة التسويق
وخــارجـيــا .يــذهــب الـنــاشــر الـســوري
إلى معرض بيروت للكتاب من دون
أم ــل كـبـيــر ف ــي امل ـنــاف ـســة ،فـعــاصـمــة

المعارض ّالخليجية أضافت بندًا
جديدًا يتعلق بمذهب الناشر
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـي ـ ــه ،م ـج ــرد
محطة «ترانزيت» لشحن كتبه إلى
ّ ً
معوال على أصحاب
عواصم أخرى
م ـك ـت ـبــات عــرب ـيــة ك ـب ــرى ف ــي ب ـغــداد
أو ال ــري ــاض ،يــأتــون خصيصًا إلــى
امل ـع ــرض الق ـت ـنــاء بـعــض الـعـنــاويــن
ً
بأسعار تتجاوز الكلفة قليال .أما
ال ـقــارئ الـبـيــروتــي ،فـبــالـكــاد يلتفت

إلــى واجهة جناح دار نشر سورية
إال فيما ندر ،بسبب أمراض قديمة
راكـمـتـهــا ري ــاح الـسـيــاســة فــي املـقــام
األول .لكن هذا ال يمنع أن نقع على
ّ
تصدت
بعض العناوين الالفتة .فقد
«دار ال ـت ـك ــوي ــن» ل ـط ـبــاعــة األع ـم ــال
الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـب ــاح ــث فـ ـ ـ ــراس سـ ـ ـ ّـواح
( 21م ـج ـل ـدًا) ،وس ـي ـح ـضــر ال ـشــاعــر
ع ــادل مـحـمــود ب ـم ـخ ـتــارات شـعــريــة
تـحــت ع ـنــوان «أن ــا ب ــريء ك ـســراب»،
وســرديــات صغيرة بعنوان «املــوت
أقدم مدينة في العالم» ،فيما تقترح
«دار نينوى» ترجمة ألشـعــار بيار
بــاولــو بــازولـيـنــي (جـســد وس ـمــاء)،
و«ت ــاري ــخ ال ـت ـصـ ّـوف» لـقــاســم غنى،
و«مل ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم؟» مل ـ ـنـ ــذر مـ ـص ــري.
وت ـس ـت ـع ـي ــد «دار ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار» ك ـت ــاب
«الـثــالــوث املـحــرم» لبو علي ياسني
في طبعة جديدة ،وأعمال إدواردو
غــال ـيــانــو .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـنـقــع على
بـ ـع ــض الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات واملـ ـجـ ـم ــوع ــات

