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بالتزامن مع «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»،
أسعد
سيصدر كتاب «أميركا أشعلت حرب لبنان» للزميل
ً
أبــو خليل عن «دار الـفــرات» .يضم المؤلف  11مقاال
نشرت فــي «جــريــدة األخ ـبــار» ،يقدم فيها األكاديمي
ّ
مفصلة لكتاب «ميادين
اللبناني مــراجـعــة نقدية
ّ
التدخل» لجيمس ستوكر .كذلك يحوي الكتاب نقدًا
لوثائق أميركية سرية أفرج عنها أخيرًا ،يعود بعضها
لألرشيف الوطني األميركي ،وأخرى صدرت قبل أسابيع
فقط ،ومــن خاللها يحاول أبــو خليل دحــض الرواية
السائدة للحرب األهلية اللبنانية.

يسرد الزميل خليل صويلح في روايته «اختبار الندم»
(نــوفــل ـ ـ هــاشـيــت أنــط ــوان) قـصــة كــاتــب ب ــارع في
تفويت الفرص وبعثرة الكآبة .ينقل الروائي السوري
يوميات الحرب من خالل الكاتب الــذي «يبذر كلماته
في أزقــة دمشق العتيقة» ،ويتنقل بين المقهى
وي ـس ـت ـخــدم ال ـش ـعــر ك ـســاح لـمـكــافـحــة ال ـقــذائــف.
تـتـقــاطــع ه ــذه الـقـصــة مــع ح ـكــايــات أخ ــرى لثالث
فتيات يعشن على هامش الحياة ،هن «المتشاعرة»
َ
و«المغتصبة» .حكايات يداعب الكاتب
و«الملتهبة»
ِ
بها الوقت الباقي من حكاية أطول هي الحرب.

يــروي كتاب «سعادة السفير :محمد جــواد ظريف» (دار أوال ـ ترجمة
باحث أكاديمي هو محمد مهدي راجي ،ورجل
محمد العطار) حوارًا بين ٍ
أمضى عمره في الدبلوماسية هو السفير اإليراني األسبق في األمم
المتحدة ووزير الخارجية الحالي .يحاول ظريف قدر اإلمكان اإلجابة على
أسئلة كثيرة تخطر في بال ّ
القراء ،والباحثين ،وكذلك السياسيين حول
حياته والدبلوماسية والسياسة عمومًا .الدبلوماسي الذي عرفه العالم
حينما كللت ابتسامته نجاح بالده في المفاوضات النووية مع الواليات
المتحدة األميركية (وحلفائها) ،يحاول الكتاب إماطة اللثام عن حياته
داخل ِّأروقة الدبلوماسية لبالده .أثار الكتاب
وتفاصيل مشواره الطويل ُ
ضجة كبرى في الوسط اإليراني ،ونفذ في أكثر من سبع طبعات.

كتابة الوجع
ب ـ ــال ـ ــدوالر أو الـ ـ ـي ـ ــورو ،ك ـم ــا يــوضــح
شريف بكر وناشرون آخرون.
كـ ــرم ي ــوس ــف ،ص ــاح ـب ــة «دار الـكـتــب
الخان للنشر» ،تخبرنا بأن الدار تعمل
بدأب على اختيار وتقديم مستويات
راقية ومرتفعة من املحتوى سواء في
الكتاب املترجم أو األعـمــال املكتوبة
ب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة ،وتـ ـق ــدي ــم كـ ـت ــاب ــة أدبـ ـي ــة
ج ــدي ــدة وم ـغ ــاي ــرة .ال تـسـتـطـيــع كــرم
يوسف تكوين رأي محدد في معرض
بيروت ألنها ببساطة لم تحضر إليه
م ــن ق ـب ــل ،لـكـنـهــا ت ــؤك ــد ع ـلــى وج ــود
إصــدارات الدار في املعرض من خالل
توزيع «دار نوفل» .تقول يوسف عن
مراكز النشر العربي «مقولة «القاهرة
ت ـك ـت ــب وبـ ـ ـي ـ ــروت تـ ـنـ ـش ــر» أص ـب ـحــت
ك ـل ـي ـش ـي ــه .اآلن ص ـ ــار ه ـ ـنـ ــاك ن ــاش ــر
لكل قــارئ أو كــاتــب» .أمــا عــن الكتاب
ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ــإن ــه «ي ـت ـســم بــال ـجــودة
العالية من ناحية الشكل واإلخــراج».
تــركــز «الـكـتــب خ ــان» فــي الـعــام املقبل
عـلــى الـكـيــف ال ال ـك ــم ،ك ــرد فـعــل على
التداعيات االقتصادية األخيرة.
ي ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت كـ ـ ــل عـ ـ ــام،
ت ـص ــاح ـب ــه املـ ـشـ ـك ــات ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
ت ــواج ــه ال ـنــاشــريــن ال ـع ــرب .ورغ ــم كل
الـظــروف الخارجية املحيطة بلبنان
وصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة،
يستمر املـعــرض ببرنامجه الثقافي
واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ـ ـن ـ ــدوات امل ـق ــام ــة عـلــى
هــامـشــه ،مـسـتـمـدًا روح ــه مــن حيوية
الحالة الثقافية اللبنانية.

الشعرية في دور عربية أو مهاجرة
ك ـ ـ «لـ ـي ــل الـ ـع ــال ــم» ل ـن ـب ـيــل سـلـيـمــان
(دب ــي الـثـقــافـيــة) ،و«ال ـب ــدل» لخليل
الــرز (املـحــروســة) ،و«خـ ّـمــارة جبرا»
لـنـبـيــل امل ـل ـحــم ،و«زجـ ــاج مـطـحــون»
إلسـ ـ ـ ــام أب ـ ـ ــو شـ ـكـ ـي ــر ،و«الـ ــوقـ ــائـ ــع
العجيبة لصاحب االسم املنقوص»
ل ــزي ــاد ع ـبــد ال ـل ــه ،إل ــى ج ــان ــب طـبــع
األع ـم ــال الـكــامـلــة ل ــري ــاض الـصــالــح
حسني (املـتــوســط) ،و«مـتــرو حلب»
مل ـه ــا ح ـس ــن (الـ ـتـ ـن ــوي ــر) ،و«الـ ــذيـ ــن
ّ
مسهم السحر» لروزا ياسني حسن
(الجمل).
لكن ماذا يفعل القارئ السوري أمام
ارت ـفــاع أسـعــار الـكـتــب؟ ليس أمامه
سـ ــوى أن ي ـ ـ ـ ّ
ـردد «إل ـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ْ
در»
باتجاه الكتب االلكترونية املتاحة
مجانًا ،وبعض الكتب الورقية التي
يوفرها قراصنة املطابع الغامضة
ب ــأثـ ـم ــان مـ ـتـ ـه ــاودة ب ــاملـ ـق ــارن ــة مــع
ثمنها الحقيقي.
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محمد
محسن
َ
يتناول «و ْه ُم الحدود ـ معركة القصير» (اآلداب ـ  12/9ـ س:
 )18:00لمحمد محسن معركة مدينة القصير وأريافها
عــام  .2013يجمع الصحافي اللبناني الشقين اإلنساني
والتوثيقي ،من خــال مالحظاته ومشاهداته المباشرة
عبر تغطيته الصحافية لمعارك القصير .يروي قصصًا ذات
طابع إنساني عن الحصارات ،فيما ّ
يقدم معلومات تنشر
للمرة األولى عن الوقائع العسكرية للمعركة ،منها واقع
المعارضة السورية السلمية والمسلحة ،إلى جانب قصص
شخصيات عسكرية
ومقابالت مع
لمقاتلين ومسعفين
ٍ
ٍ
رفيعة من حزب الله واألطراف كافة.

وتبقى الحرية حصننا المنيع
رنا حايك *

ـوم قـبــل  1438عــامــا م ــن اآلن ،قــال
ذات يـ ـ ٍ
الكبير األكبر« :إقرأ».
مــن يومها قــرأ كـثـيــرون .وكـتــب كثيرون.
تناوبت مراحل أدبية ومــدارس وعصور
كثيرة :فكتب البشر عن الله والوجود ،عن
الطبيعة ،عن الكون ،وكتبوا عن البشر.
الـ ـي ــوم ،يـكـتــب ال ـب ـش ــر ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـعــرب
م ـن ـه ــم ،ع ــن ه ــزائ ـم ـه ــم وع ـ ــن أوج ــاعـ ـه ــم.
ٌ
كبير في هــذه البقعة من األرض،
الوجع
ومتراكم.
يكتبون عنه ،ويقرأون.
إقرأ.
إقرأ باسم جميع الندوب في روحك .باسم
كــل األوطـ ــان الـتــي خــذلـتــك وص ــور اآلب ــاء
واألبطال التي تهشمت أمام ّ عينك .باسم
العوالم التي انـهــارت والـجــنــات املفقودة
التي ما زلت تبحث عنها .باسم الخيبات
ال ـت ــي أورثـ ـت ــك إي ــاه ــا أن ــاش ـي ــد أنـشــدتـهــا
وهتافات هتفتها.
واكتب نكاية في هذا العالم العبثي الذي
ت ـع ـجــز روحـ ـ ــك ع ــن اس ـت ـي ـع ــاب عـبـثـيـتــه.
الكتابة التي تليق بهذا العصر .هذه هي الكتابة التي تشفي غليل ووجع
هذه هي
ً
ّ
كتابنا ،وخاصة الشباب منهم .هذه هي الكتابة التي نبحث عنها ،وهذه هي الكتابة
ّ
اب شباب يستخدمون اللغة عصبًا،
التي ننشرها في ً«هاشيت أنطوان /نوفل» ،لكت ٍ
سكينًا حادًا ،نصال يجزون به رأس الخيبة التي ورثوها عن آبائهم على هذه األرض
الجريحة.
أسئلة كثيرة يعاد طرحها في نص اليوم الذي يصل أيادينا في ُ الدار .نراها بني سطور
ّ
ّ
ّكتابها في كل مخطوطة .أسئلة عن الهوية وعن اللغة وعن املثل العليا والقيم التي
ّ
كمسلمات .كل ٍّ
لقنونا ّإياها ّ
نص مختبر ،وبيروت مركز يستوعب النزعات التجريبية
التي ال ُّ
ّ
تقدم من دونها ،واألسئلة التي ال تطور من دون طرحها .بيروت مدينة تعيد
ُ
َ
إطالق الكاتب املخضرم وتصدر الكتاب األول ملن يستحق أن يسمع صوته .بيروت،
ُ
رغــم مــا انــتــزع منها مــن دور ،ألسـبــاب كثيرة مــن بينها تقلص عــدد الـقــراء فــي هذه
ُ
املساحة من املحيط إلى الخليج ،ال تزال تصدر وتطلق .ونحن في «هاشيت أنطوان»،
ال نزال نؤمن بدورها هذا رغم جميع الصعوبات على مستوى صناعة الكتاب .هكذا،
ترانا ننشر الوجع العراقي في «يوليانا» (نزار عبد الستار) ،والربيع اليمني املجهض
في «بئر زينب» (ندى شعالن) ،والنزيف السوري في «اختبار الندم» (خليل صويلح)
و«املوت عمل شاق» (خالد خليفة) و«عتبة الباب» (سندس برهوم) ،واللغة الجديدة
ّ
ّ
اب «ضلوا» طريقهم إلى الكتابة على صفحات فايسبوك مثل عبود سعيد ومحمد
لكت ٍ
سعيد ،ونخاطب ضمير اليهودي التائه في مجازر صبرا وشاتيال في «وارسو قبل
قليل» (أحمد محسن) .لم يعد للكتابة الرومانطيقية من مكان في عالم اليوم .الكتابة
اليوم في العالم العربي صرخة .صرخة ألم .صرخة يأس .صرخة ّ
تمرد .صرخة ثورة.
صرخة غضب .صرخة في وجه التخلف والعصبية كحالة عامة .صرخة في وجه ذلك
الوحش الظالمي املتربص في األزقــة ،واملؤامرات العاملية املحبوكة بنظافة .الكتابة
اليوم هي تأثير كل ذلــك على املصائر الشخصية الصغيرة :على صبي يحب فتاة
تفصله عنها أسوار شائكة وضعها آخرون .هكذا ،بهذه البساطة.
أمــام واقــع مــأزوم كواقعنا ،ينتج األدب ،وهــذا ما نرصده في إصداراتنا بشكل عام،
ُ
أو حتى فــي جميع النصوص التي تـعـ َـرض علينا للنشر ّعلى نطاق أوس ــع :كتابة
تنزع نحو الفانتازيا والعوالم املتداخلة السحرية التي تمثل عبثية الواقع املحيط
ُ
ومعطياته املحكومة بالعشوائية ،أو كتابة تغرق في الواقعية التهكمية والسخرية
السوداء.
ونحن ال نزال نذوب أمام النوعني ،واألنواع األخرى .ال يزال النص الجميل يفتننا .ال
ّ
نزال نؤمن به ،وال نطلب سواه من كاتبه .نناطح لطرحه في سوق يتقلص يومًا بعد
يوم لألسف ،وسالحنا في ذلك شغفنا فقط ّال غير .ال نــزال نفرح باكتشاف موهبة
جديدة تالعب اللغةّ ،
تحدثها من دون أن تهشمها ،تنفض عنها الغبار وال تستهني
ً
بها ،موهبة تتقن تحديث الخطاب شكال ومضمونًا ،أصوات جديدة تحتاج إلى أن
ّ
تعبر عن نفسها بأدواتها املستحدثة .نحن ،جميع الناشرين ،وليس فريق «هاشيت
أنطوان» فحسب ،مغامرون (يفوق عددنا الخمسة والحمدالله) ،قد نكون واهمني،
ّ
ٌ
ّ
لكنه شأن كل الحاملني الذين ال تستقيم حياة من دونهم.
* ّ
محررة في «دار هاشيت أنطوان»

رانيا المعلم*
مسرورون هذا العام ،إذ يأتي «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» في ظروف
سياسية وأمنية مستقرة نسبيًا في لبنان ،رغم األزمات في البلدان املجاورة .ونأمل
أن ينعكس ذلك إيجابًا على اإلقبال من قبل األفراد واملدارس والطالب.
ّ
مــا ّ
ويميز بـيــروت بشكل عــام ،هــو الـحــريــة .ال رقــابــة على النشر
يميز هــذا املـعــرض،
وال كتب ممنوع عرضها وتوزيعها ،ســواء في النقد السياسي أو الديني أو الكتب
الـجـنـسـيــة ،كـمــا ف ــي امل ـع ــارض الـعــربـيــة األخ ـ ــرى .ول ـكــن ال ـســوق الـلـبـنــانـيــة بالنسبة
إلــى الناشر اللبناني محدودة نسبيًا ،وال يمكنه أن يغامر بطباعة كتاب لتوزيعه
فقط في لبنان ،مع احتمال منعه في بلدان عربية أخــرى .وضــع النشر اليوم ليس
بأحسن حــاالتــه ،وس ــوء األوض ــاع السياسية واألمـنـيــة انعكس سلبًا عليه :أســواق
مقفلة (ســوريــا ،اليمن ،ال ـعــراق ،)...طــرق مقفلة (صعوبة في الشحن واالضـطــرار إلى
ّ
الشحن البحري بــدل الشحن البري ،ما يؤخر وصــول الكتب إلــى املــوزعــن) ،إضافة
إلــى األوض ــاع االقـتـصــاديــة الصعبة فــي معظم الـبـلــدان العربية وانـخـفــاض الـقــدرة
الشرائية لدى القارئ (مصر) ،هذا عدا عن تفاقم مشكلة التزوير الورقي واإللكتروني،
واستحالة املالحقة القانونية واملحاسبة ،وتزايد مشكلة الرقابة ومنع الكتب...
ّ
ما أحــاول قوله هنا أن سوق الكتاب العربي هي سوق واحــدة وال يفيد الحديث عن
نشر في بيروت أو في العراق أو في مصر .املشكلة األساسية هي في التوزيع ،وفي
ّ
إمكانية معرفة وضع القارئ العربي اليوم وظروفه ومزاجه ،في ظل األزمات املتعددة
ّ
التي يعيشها .في ظل هذه األوضاع الصعبة واألسواق املقفلة وغيرها ،نبذل جهدنا
ً
إليصال كتبنا إلــى جميع الـقــراء ،لكن األمــر ليس سهال وأحيانًا الصعوبة متعلقة
بأمننا الشخصي ،إذ قد نضطر أحيانًا إلى عدم املشاركة في معارض للكتب خوفًا من
األوضاع األمنية في بعض البلدان .نحاول التعويض عبر البيع عن طريق موقعنا
اإللكتروني وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا في كل البلدان العربية وفي الخارج،
وأيضًا عبر الكتاب اإللكتروني ،إذ إن عددًا كبيرًا من كتبنا أصبح متوافرًا بصيغته
اإللكترونية من خالل عدد من املواقع ،في انتظار انطالق موقع «الساقي» اإللكتروني
(مسا) الذي يوزع كتب «الساقي» إلكترونيًا كما كتب ناشرين عرب آخرين.
من جهةٍ ثانية ،األزمــة الفكرية والسياسية التي نعيشها اليوم في العالم العربي،
تنعكس سلبًا على النشر ،كمًا ونوعًا .على سبيل املثال ،هناك فقر في اإلنتاج الفكري
والسياسي فــي الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة ،وال أتـحــدث هنا عــن الكتب الـتــي توثق
ملــا نعيشه أو ملــا عشناه منذ بــدايــة األزم ــة حتى الـيــوم ،فهذه الكتب بــرأيــي ضعيفة
وال تستهوي الـقــارئ ،كما أنها غير ناضجة .أعتقد هنا أننا نحتاج إلــى املزيد من
الوقت والتحليل لفهم ما حدث واستشراف املستقبل .وهذا ما يدفع بالناشرين في
الكثير من األحيان إلــى االعتماد على الترجمات لسد الفراغ الحاصل على صعيد
اإلنتاج الفكري والسياسي .في ما يخص «دار الساقي» ،نشرنا كتابني في هذا املجال
يستحقان برأينا الـقــراءة« :انتكاسة االنتفاضة العربية :أعــراض َم َرضية» للباحث
جلبير األشـقــر ،والـكـتــاب يعتبر تتمة لكتابه األول الــذي نشرناه بعنوان «الشعب
ّ
يريد» .والكتاب الثاني هو «اإلسالم واإلنسان» للمفكر محمد شحرور .على صعيد
ّ
الترجمة ،نشرنا «في مواجهة التعصب:
التعاون من أجل البقاء» لعالم االجتماع
األميركي ريتشارد سينيت .كما ستصدر
ل ـل ـم ـع ــرض الـ ـت ــرجـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـك ـتــاب
«العالقات السعودية اإليرانية» للباحثة
اإليرانية بنفشه كي نوش .في ما يخص
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـع ــرض ه ــذه
السنة ،تنشر «دار الساقي» سبع روايات
بالتعاون مع «الصندوق العربي للثقافة
والفنون» (آفــاق) ،وهي الروايات الفائزة
ب ـم ـن ـحــة «آفـ ـ ـ ــاق» ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «آفـ ــاق
لكتابة الرواية» (الدورة الثانية) بإشراف
الروائي جبور الدويهي.
ك ـم ــا ن ـس ـع ــى ل ـت ـع ــزي ــز ال ـن ـش ــر ل ــأط ـف ــال
والـ ـشـ ـب ــان ،ومـ ــن ال ـك ـتــب ال ـ ـصـ ــادرة الـتــي
س ـت ـك ــون مـ ـت ــواف ــرة فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض ك ـتــاب
«صديقي» للكاتبة سمر محفوظ بـ ّـراج،
ّ
وتقبل اآلخــر.
نــص جميل عــن االخـتــاف
كـمــا سـتـصــدر لـلـمـعــرض روايـ ــة للفتيان
بـعـنــوان «كــابــوتـشـيـنــو» للكاتبة فاطمة
شرف الدين ،وتتناول موضوع التعنيف
األسري.
* مديرة تحرير «دار الساقي»

