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  تحدٌات وأسئلة معلقة:معرض الكتاب فً بٌروت 

  بٌار أبً صعب

 
 
 
 

 التً ٌسدل علٌها الستار 94وأراد لدورته ال.بٌوبٌله الذهبً 'العربً الدولً للكتاب  معرض بٌروت'فً السنة المقبلة ٌحتفل 
الحقه قدرا اغرٌقٌا، واستأثر بالنجومٌة  لكن الموت...رخة تمسك باألمل والحٌاة غدا، أن تعقد تحت لواء الشهادة والشهداء، ص

بعد اغتٌال النائب جبران التوٌنً انحسر االقبال على قاعة بٌال الكبرى . وكاد ٌقضً على طموحات المنظمٌن والعارضٌن...
لقراء جاؤوا  فً الٌوم نفسه'أبعد  كزهر اللوز أو'ووقع محمود دروٌش، الضٌف الخاص والمضًء، دٌوانه  فً بٌروت،

لعنة العنف، غطت غٌومه السود الكثٌفة على  إنها.وألغٌت أمسٌته الشعرٌة التً ٌترقبها الجمهور منذ أشهر .مترددٌن 
آذار، إلى صور الذٌن سبقوه  49أحد رموز انتفاضة  -'دار النهار 'مجلس ادارة  وكان ال بد من إضافة صور رئٌس.التظاهرة 

ثانٌة لعدد متزاٌد من القراء  وقع محمود دروٌش دوانه مرة.أٌام الحداد مرت بصعوبة، لٌعود الجمهور الى المعرض  نلك...
وكان ناشره رٌاض نجٌب الرٌس ٌراهن على المناسبة الطالق .الماضٌة  والمعجبٌن، لكن المبٌع لم ٌصل الى أرقام السنوات

األعمال الشعرٌة  فً حٌن أن دارا أخرى، اشتهرت بطبع...الها حتى الٌوم الشعرٌة الكاملة، األولى وما ت أعمال دروٌش
 .طبعتها الشهٌرة، فً جناحها الخجول المترهل  ، ما زالت تعرض أعمال دروٌش الشعرٌة فً'دار العودة 'الكاملة، هً 

 
بقرائه،  مناسبة ثمٌنة للقاء الكاتباالقبال على المعرض، واستؤنفت حلقات توقٌع الكتب التً هً  بعد أٌام الحداد األولى عاد

، (قدمه صخر أبو فخر )إلى القاعة الكبرى  جاء عزمً بشارة.وللتروٌج لألعمال الجدٌدة، واستؤنفت الندوات والمحاضرات 
 . وبدت طرٌقة الكاتب والفلسطٌنً والمناضل والنائب فً الكنٌست.السٌاسٌة  فغصت بالجمهور ٌذكر بجمهور المهرجانات

 
الثقافة اللبنانً طارق  شارك فٌها وزٌر ،قصٌر سمٌرت واللقاءات األخرى كانت كثٌرة فً المعرض نذكر منها التحٌة لالندوا

طبع 'دار اآلداب 'للناقد الراحل عفٌف فراج الذي أعادت  وأقٌمت ندوة تكرٌمٌة.متري والكاتب الٌاس خوري وملحم شاوول 
الجدٌد  اش الهادئة نتوقف عند اطاللة الزمٌل جهاد الخازن الذي قدم كتابهومن حلقات النق. أعماله مع نصوص غٌر منشورة

األساسٌة لبحثه الدقٌق والموثق عن حضور  قدم الخازن األفكار(.دار الساقً )'المحافظون الجدد والمسٌحٌون الصهٌونٌون '
طار حوار زدارته الزمٌلة منال السٌاسة االمٌركٌة فً الشرق األوسط، ضمن ا المحافظٌن الجدد ودورهم فً صوغ مالمح

 . خضر
 

كتاب الحٌاة 'تحت عنوان عرٌض هو  جناح كبٌر موسع للرئٌس الحرٌري.كان لهم حضور خاص فً المعرض 'الشهداء 'و 
عنه بعد رحٌله، وخصوصا عدد  ٌضم كتبه وكتب الدار التً أطلقها، والمطبوعات التً صدرت ،قصٌر سمٌرجناح خاص ب.'

 مجلة شهرٌة بالفرنسٌة، عربٌة الهوى: قصٌر خاضها ، التجربة االستثنائٌة التً'ٌنت اكسبرس أور'خاص من مجلة 
اغتٌاله الصدار عدد خاص، فً الشكل نفسه  وإذا بزمالء التجربة ٌلتقون مجددا بعد.'دار النهار 'والمشاغل، أصدرتها لفترة 

فٌه كرسً ...كان هناك فضاء خاص، نوع من التجهٌز وقرب الكتب .الغائب  واالسلوب عٌنه، على شكل تحٌة الى صدٌقهم
ومجموعة شاشات فٌدٌو تعرض حوارات معه وأفالم  وكتابه عن بٌروت فً داخله ورقة محروقة علٌها اسمه، ،سمٌر قراءة
 . ةاألمٌن العام السابق للحزب الشٌوعً اللبنانً فً كل حاالته النضالٌة والسٌاسٌ أما جناح جورج حاوي فغص بصور.عنه 
 

، ٌحقق اقباال 'المقاومة 'حزب هللا و  ، كان جناح'آذار  49'وعلى مرمى حجر من أجنحة شهداء ما اصطلح على تسمٌته ب 
وفً كل مرة زرنا المعرض وجدنا عددا من .وسائر منشوراته ومطبوعاته  خاصا، بعرضه أشرطة فٌدٌو لعملٌات المقاومة،

 ...شاشة الفٌدٌو  متحلقٌن بصمت وذهول حول الشابات والشبان
 

رتق ) ودٌع سعادة:بالسواد، وبقٌت العناوٌن الجدٌدة للدار هً العزاء الوحٌد 'دار النهار ' بعد اغتٌال جبران توٌنً اتشح جناح
حرب )، ومارٌا شختورة بالعربٌة (والعالم  امٌركا)، وغسان سالمة بالعربٌة (مقاهً بٌروت )، وشوقً الدوٌهً (الهواء 

وكتاب الزمٌل غسان شربل وهو حوار مع الراحل (عودة لٌلٌت ) ودٌوان جمانة حداد ،قصٌر سمٌر وكتب ،(الشعارات 
دار قدمس ' الدور السورٌة لم تحضر بالقوة نفسها هذا العام، باستثناء...عناوٌن أدبٌة قدٌمة  إضافة الى...جورج حاوي 



تقدم عددا من األعمال الجدٌدة ألسماء  ق وسورٌة والتًالموزعة بٌن العرا'دار المدى 'و ('دار ورد 'خصصت ركنا ل )'
، عبدالستار ناصر ('على نهر دجلة ')مهدي عٌسى الصقر :نذكر فً الرواٌة . عراقٌة شابة أو معروفة، وأسماء عربٌة أخرى

مع له دوي ٌس لم...ارتطام )، بثٌنة العٌسى ( 02االرهابً )، عبد هللا ثابت (حامل الهوى )أحمد خلف  ،(الحكواتً )
بركات وفادي سعد وعبدالكرٌم حداد ونزٌه  وفً الشعر سلٌم.اضافة الى بسمة الخطٌب وهنرٌٌت عبوي فً مجال القصة (...

 .واألعمال الكاملة للشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان ... أبو عفش ومحمد عفٌف الحسٌنً وزهٌر الغافري
 

 ... بٌن جناح وآخر
 

و 'مختارات 'و 'الجدٌد 'و 'الساقً 'و 'اآلداب 'و ' الرٌس'.الرئٌسة الى منتدٌات ادبٌة وأماكن لقاء  كالعادة تحولت دور النشر
 مختارات'فٌما برزت دار .حٌث ٌربض المدافعون عن الفكر القومً 'المؤسسة العربٌة ' طبعا، و'النهار 'و ...'الفارابً '
للشاعرة منغانا الحاج، 'عمر الماء ':الجدٌدة  أكثر باألسماء والتجاربباطالقها عددا من األسماء الشابة فً سوق تضٌق أكثر ف'
وكتاب صغٌر عن العلمانٌة للمطران غرٌغوار حداد، والى جانبه علقت ورقة ... للشاعر محمد بركات'األرض فً مكانها '

 .نتمنى للمطران حداد الشفاء العاجل : صغٌرة
 
صرنا على '، ورواٌة جواد الصٌداوي 'الغرب المتخٌل 'تاب نسٌب الحسٌنً منها ك حفلت بعناوٌن جدٌدة،'الفارابً 'دار 

واصطفت فً شكل أنٌق  ولعل أمٌن معلوف هو الذي ٌحتل موقع الصدارة هنا، حٌث عربت كل رواٌاته ومؤلفاته،.' اللٌستة
ترجمات العشوائٌة من كثرة ال'لٌون االفرٌقً ' وبسٌط فً ترجمات مدققة تضع حدا لالساءات التً تعرض لها صاحب

 .والتقرٌبٌة 
 

تزدحم 'الرٌس  دار'وفً ...تتجاور أعمال موسى شعٌب الشعرٌة مع مؤلفات الداعٌة عمرو خالد 'المعرفة ' فً جناح دار
طرابلسً عن فٌروز والرحابنة هو بٌن األكثر مبٌعا  أعمال دروٌش الشعرٌة تحتل الساحة، وكتاب فواز...الكتب الجدٌدة 

 اكتشاف الشهوة'لرشٌد الضعٌف، و 'عودة االلمانً الى رشده 'ونشٌر أٌضا الى ... النادي العربً األخٌرة حسب احصاءات
لبسام أبو شرٌف و 'ٌاسر عرفات ' للزمٌل زكً شهاب، و'العراق ٌحترق 'لسحر طه، و 'مقامات بغدادٌة 'لفضٌلة الفاروق و '
 ....غازي قهوجً 'قهوجٌات '

 
علوٌة صبح  وقد حققت رواٌة(.سنة  02 - 44)الحظت رنا إدرٌس تزاٌد نسبة الجمهور الشاب 'اآلداب  دار'وفً جناح 

ونشٌر الى التحٌة التً وجهتها .'تقرٌر مٌلٌس 'الجدٌدة  نجاحا الفتا هذا العام، وكذلك رواٌة الزمٌل ربٌع جابر'دنٌا 'الثانٌة 
الدٌموقراطً  األنسنٌة والنقد'الوصٌة  -فواز طرابلسً لكتابه إدوارد سعٌد، من خالل ترجمة  الدار من بٌروت للمفكر الراحل

وبرسمٌان محاور اقبال علً .'الثقافة والمقاومة ' والمحاورة التً أجراها معه الصحافً داٌفٌد برسمٌان وترجمت تحت عنوان'
اآلداب '، صدر عن 'اومة االمبراطورٌة والمق'للمفكر الباكستانً طارق علً بعنوان  ونعوم تشومسكً، خصص كتابا مشابها

مناقشاته مع اشكالٌات  ووجهت الدار تحٌة الى الناقد الراحل عفٌف فراج من خالل كتاب ٌضم.تعرٌب سماح إدرٌس  من'
اشكالٌة 'وقد جمعتها أرملته فً كتاب بعنوان  ،(... طه حسٌن، الطهطاوي، محمد عبده، رئٌف خوري)النهضة ورموزها 

 المسرحٌة الكاملة لسعد هللا ونوس فً مجلد جمٌل، ونشرت رواٌة جدٌدة لألدٌب المصري عمالونشرت الدار األ.'النهضة 
 ...' النصاب'، ورواٌة للفتٌان كتبها سماح إدرٌس بعنوان 'دق الطبول 'محمد البساطً بعنوان 

 
، إضافة (المحافظون الجدد )والزمٌل جهاد الخازن  ،(مهد االسالم )احتضنت أٌضا مؤلفٌها، ومنهم مً ٌمانً 'دار الساقً '

 الكثٌر من النقاشات على المستوٌٌن المحلً والعربً،'بنات الرٌاض 'التً تثٌر رواٌتها  الكاتبة السعودٌة رجاء الصانع الى
 .'أرتٌست 'وتنشر الدار رواٌة جدٌدة للكاتبة هادٌا السعٌد بعنوان 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


