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I              ،ة ات المحب ه مؤسسة الصدر واآلخر راهب ة، واحد نظمت ان بمشارآة دولي ان ديني ؤتمران ثقافي  م

اريخ                        ي استرجاعي لت ائقي، معرض فن يلم الوث دة، مهرجان للف دوات عدي ا ن معرضان للكتب ترافقهم
وسيقية في مسرح   الرسم اللبناني، يوم دراسي طويل للجمعية اللبنانية للتحليل النفسي، امسية شعرية م           

.المدينة، حفالت موسيقية، فجأة تشهد بيروت عجقة ثقافة
ثًال،      . خير، الوفرة افضل من القلة    .  المتابع ال يعود يعرف اين يوجه خطاه ونظراته         اول من امس، م

دة في           روت  "آان القراء مدعوون الى حفل توقيع رواية الياس خوري الجدي رًا،   " اآسبو بي فجاؤوا آث
يد الضعيف، زمالء     في ما آان    آخرون يستمعون في الوقت نفسه الى هدى برآات وحسن داود ورش

ة    ون تحت خيم ي، يناقش ي االدب الروائ وري ف ول"خ روت ه ة " بي ة الرواي ألة ترجم ى ان . مس حت
.البعض نجح في ان يحضر التظاهرتين واحدة بعد االخرى

II  ان سالمة و غس وع ه ه التن م يرهق د ل ده ي.  واح ر مواعي فدفت يس الماضي مخي اح : وم الخم افتت
اب       "آلمة سواء "مؤتمر راهبات المحبة في الصباح، حضور مؤتمر         ، وفي المساء افتتاح معرض الكت

ذا           . "الفرنسي، وفي آل مرة خطاب، وليس فقط لرفع العتب         ة هك ر ثقاف ا وزي ، "يا ليت عندنا في فرنس
ي "يقول جويل رومان، مدير مجموعة آتب الجيب في مؤسسة               ة       " تهاش دى ادارة مجل والمستشار ل

ات من الثالث                     " اسبري" رأ مقتطف العريقة الذي استمع الى اثنين من خطابات سالمة في يوم واحد وق
حافة  ي الص تكي . ف وزير ال يش ًال، ال ة      . اص ي اروق الجينز ف ده وب ول وح ان يج ة، آ وم العطل ي ي ف

.المعرض الفرنسي
III       دور              لمعارض الكتب خارج العالم العربي وظيف دة ل ا عرض االصدارات الجدي يتان هم تان اساس

م،                اب ووآالئه ين والكّت النشر، وجمع العاملين في مختلف قطاعات اقتصاد الكتاب، الناشرين والمكتبي
ا هو صادر                     ور، ولكن حصرًا م دون ان ننسى المصرفيين، ووظيفة ثانوية هي بيع الكتب من الجمه

ة هو التحضير       . باتحديثًا منها، منعًا للمضاربة على المكت    ولعل اهم ما يجري في المعارض العالمي
ا بة ل... لم ون مناس ى ان المعرض يك يجري، بمعن ّوق"س ى " تس نهم عل ا بي ي م اق ف ين واالتف المهني

ل                     ة لتموي د شراآات آني ة او عق مشاريع سترى النور في المعرض المقبل، خالل شراء حقوق الترجم
.المشاريع االآثر آلفة

ى باتت المعارض                . الم العربي، فاالولويات مختلفة    اما في الع    ب، حت ع الكت ة االساسية هي بي الوظيف
ادرة                    . اشبه بسوق الكتب   ة وحدها ق ات ثابت اب العربي لشبكة مكتب ار اقتصاد الكت ى افتق ك ال ومرد ذل

ه أمين ديمومت ذا القطاع وت ة ه ى عقلن ك . عل ي ذل ا ف دها، بم ا عن د دور النشر تعرض آل م ذا، نج ل
ذه القاعدة،       . ى عقدين من الزمن   ارات عائدة ال  اصد روت عن ه ال يشّذ معرض الكتاب العربي في بي

ي   اني ف اب اللبن ان الكت ع، وال مهرج ي الربي رين ف ة الناش ه نقاب ذي تنظم ر ال رض اآلخ وال المع
دوات، فضًال                   اب، من محاضرات ون انطلياس، وان تكن المعارض الثالثة تقيم نشاطات متصلة بالكت

.عن حفالت التوقيع
ة                   ات العامل ع للمكتب  لكن القاعدة نفسها تسري ايضًا على المعرض الفرنسي، الذي يمكن وصفه بمجّم

 فرغم ان الكتاب الفرنسي في لبنان يستطيع ان يستند الى شبكة ال بأس بها من. في بيروت الكبرى
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د                          ي، فق اب العرب در للكت ا ن وافر اال في م ا ال يت ذا م تحّول معرض    المكتبات الواسعة والمريحة، وه
ى      " اقرأ بالفرنسية " أته ال د            " سوبرمارآت "منذ نش ه من الجدي ا في ر مم ديم اآث ه من الق ر، في م  . آبي ول

تنجح البعثة الثقافية الفرنسية في ان تستقدم اليه الناشرين الباريسيين، او هي لم تسع الى ذلك، مفضلة     
ع حف   ن خالل توزي ه م ارآة ودعم ات المش اط المكتب ى نش ل عل يين التعوي اب الفرنس ع الكّت الت توقي

راء،                   . المدعوين، عليها ) واللبنانيين( ه من الق أس ب ددًا ال ب اب تستهوي ع واذا آانت اللقاءات مع الكّت
ى                            يًا بالنسبة ال ي، يبقى هامش اب العرب ا في معرض الكت فان هذا النشاط، في المعرض الفرنسي آم

.لبعض لمجرد التنّزهالسواد االعظم من الزوار الذين يأتون للتسّوق، وا
 IV               انون االول دايات آ ع        .  الموعد العادي لمعرض الكتاب العربي هو في ب ول رمضان دف لكن حل

اني          ى تشرين الث والي، ال ى الت زامن مع المعرض الفرنسي،       . الى تقديمه، للسنة الثانية عل ا الت من هن
ع، اذ ان  . والشعور بعجقة ثقافية مستحّبة    ي الجمي ذا المعرض      لكنها عجقة ال تعن ة فقط من زوار ه  قل

د النشاطات         . انها اقلية سعيدة ال ريب. تعلم بوجود ذاك   ا تضارب مواعي د يثيره رة التي ق رغم الحي ف
ب، تستطيع                      ة شراء الكت ين في موازن المبرمجة من دون تنسيق في آل من المعرضين، ورغم التقن

ا  . رسال في مقارنات سوسيولوجية ال تنتهي       هذه االقلية تذّوق حالة نادرة من التنّوع الثقافي، واالست         م
ود            د الجه ى توحي ة ترمي ال دام الحديث عن السوسيولوجيا، ربما حان الوقت لمبادرة من وزارة الثقاف
د  ى توحي وب، وصوًال ال ّوع الموجود والمطل ر، يستوعب التن ة معرض سنوي واحد آبي تحت خيم
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