سؤال
الكتابة
من���ذ �سنوات تعددت معار�ض الكتاب ،و�صار لها يف كل قطر عربي مو�سم حمدد .لكن ال�س�ؤال
الذي تطرحه تلك املعار�ض يظل مثاراً ،وهو :ما اجلدوى التي حتققه للقارئ العربي؟
ومن هنا هدف���ت «غيمان» �إلى و�ضع هذا ال�س�ؤال بني يدي عدد من املثقفني والأكادمييني ،
ال�ستطالع �آخر ما ا�ستقر يف �أذهانهم عن هذه املعار�ض.

ما اجلدوى التي حتققها معار�ض الكتاب اليوم؟
هل كل كتاب هو خير جليس؟
الكتاب حي � � � ٌز مكاني للمعرفة.
يتس� � ��ع هذا احليز باتساع الرقعة
املعرفية ،يتمدد ،يستطيل ،يضيق،
ينكمش ،وفق � � �اً لثنائي� � ��ة احملتوى
والشكل ،والكتابة والتلقي؛ إذ تقوم
املعادل� � ��ة على وصف الكتابة بأنها
تلك الت� � ��ي حتمل احملتوى ،وحتدد
مساحاته في الكتاب ،ومساحات
التلقي فيه ،وب� � ��ؤر توتراته .وكلما
اتسعت توترات الكتابة وما حتدثه > احمد يا�سني ال�سليماين
من انزياحات في الوعي ،اتسعت
أخرى.
مجاالت التلق� � ��ي ،وتنوعت حتوالته الديناميكية.
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وال يغيب الش� � ��كل ،على هذا النحو،
عن فاعلية الكتاب� � ��ة ،وما تفرزه من
توت� � ��رات ،وم� � ��ا تنتج من مس� � ��احات
فج� � ��وات وخلخ� �ل��ات في� � ��ه .وم� � ��ا
الكتاب إال وعاء حامل ملجموع هذه
العناصر .تتواش� � ��ج ه� � ��ذه العناصر
م� � ��ع فعل الق� � ��راءة ،ومتولداتها التي
حتيل إلى أبني� � ��ة معرفية ناجتة عن
اشتباك القراءة مع الكتابة .تختلف
هذه األبنية في محتوياتها التكوينية
من كتاب إل� � ��ى آخر ،ومن قراءة إلى

سؤال
الكتابة

إن فع� � ��ل الكتاب� � ��ة وفع� � ��ل الق� � ��راءة عنصران
يرتبطان -بال ش� � ��ك -بزمن الكتاب� � ��ة وقراءتها،
وهو الزمن الذي يس� � ��تغرقه املداد أو احلبر ،وما
يس� � ��تغرقه املتخيل من أدوات حتيل إلى تراكيب
واعية للحروف والكلمات واجلمل اللغوية؛ وزمن
آخر هو زمن القيام بالقراءة.
ويفض� � ��ي التراك� � ��م الع� � ��ددي الهائ� � ��ل لعديد
الكتب ،في ضوء ذلك ،وه� � ��و هذا التراكم الذي
يحدد املعرض مساحاته ،يفضي إلى بناء معرفي
ضخم يس� � ��تطيل في أروقة من مس� � ��احات هذا
املع� � ��رض ،يتراوح في محتويات� � ��ه ما بني الرديء
واجليد ،والغث والس� � ��مني ،واحملصل� � ��ة النهائية
ستكون قائمة في تلك التحديدات التي سترسم
مالمح املغايرة لفعل االقتناء واألضواء ،ستحدد
مس� � ��اراته توجهات القراءة ،ورغب� � ��ات االختيار
والتلقي ،لعناوي� � ��ن الكتب ،والضمان� � ��ة الوحيدة
حلس� � ��ن االختيار حتددها التوجه� � ��ات الفكرية
والثقافية واألدبية والعلمية.
والسؤال الالفت وامللح ،هو :هل كل كتاب هو
خير جليس للمرء؟ حينما قال الش� � ��اعر املتنبي
هذا الش� � ��عر البيتي ،نهض� � ��ت كلماته متكئة على
زمن يغاير كل املغايرة هذا الزمن الذي نعيش فيه،
فزمنه «يس� � ��هر اخللق جراها ويختصم» أما اآلن
فال يس� � ��هر الناس على كتاب وال يختصون .لقد
كان زمن املتنبي زمن الفعاليات املنتجة للمعرفة،
زم� � ��ن الكتابة التي جتاوزت هذا الزمن من حيث
الفعاليات املنتجة في الكتابة والقراءة معاً ،زمن
املس� � ��تويات الراقية من الثقافية واملعرفة ،زمن
الش� � ��غف القرائي والتطلع إلى مزيد من املعرفة؛
على خالف هذا الزمن ال� � ��ذي يعتريه االلتباس
واللغ� � ��ط ويحيا في حما االرتب� � ��اك والقلق ،وفي
عالم من املش� � ��كالت املزمنة الت� � ��ي ال طائل لها.

زمن الفضائي� � ��ات واالنترنت بعي� � ��داً عن ارتياد
عوالم الثقافة واملعرف� � ��ة احلقيقية ،زمن اقترب
فيه مس� � ��تخدمو هذه الوس� � ��ائل االتصالية (من
الشباب) نحو تفاهات التلقي وانحطاطاتها في
غالب األحيان ،وحتيدوا ع� � ��ن طموحات الهوية
ومكونات تشكيلها.
!ت في� � ��ه مدخرات
ه� � ��ذا الزم� � ��ن الذي ق � � � ّل ْ
لت نية
العيش ،وارتفعت فيه أس� � ��عار الكت� � ��بّ ،ق ْ
القي� � ��م وازدادت فيه املنحط� � ��ات ،هو زمن يجعل
شراء الكتاب صعباً ،وقراءته كحاطب ليل.
إذاً لم يعد الكتاب خي َر جليس لفئة واس� � ��عة
من جبل الش� � ��باب ،إنه خير جلي� � ��س لنخبة من
الناس تقبض على الكتاب كمثل من يقبض على
جمر ،هو الذين ألفوا مس� � ��امرته ،واالس� � ��تئناس
به ،واقتن� � ��اص أروع اللحظ� � ��ات األليفة واملمتعة
معه .إذاً ما الذي يدفع الشبان إلى التملص من
القراءة اجلادة ،والنزوع إلى حالة من الالقراءة؟
هل هو الفراغ القاتل ،أم سعر الكتاب الذي بالغ
في ارتفاع� � ��ه ،أم حالة اإلحباط ،أم الكس� � ��ل أم
غير ذلك؟
وينبري س� � ��ؤال آخ� � ��ر في ه� � ��ذا املجال :هل
سيلغي احلاس� � ��وب اإللكتروني .ونظام االنترنت
الكت� � ��اب؟ أزعم أنه لن يس� � ��تطيع فعل ذلك ،وال
يحق له ذلك ،إن حضور الكتاب أزلي ،وس� � ��يبقى
كذلك ،وإن� � ��ه ضرورة ثقافية ،وأه� � ��م ضروراتها
ودميومته� � ��ا .إن تس� � ��ليط الع� �ي��ن عل� � ��ى الكتاب
وعنوانه ،ش� � ��عور يتملك املرء ال مياثله أي شعور،
وتش� � ��كيل ملجموعة أحاس� � ��يس متدفقة ،حتتشد
في وعي املرء؛ النهائية البعد .س� � ��يبقى الكتاب
حاضراً ما وجد اإلنس� � ��ان وم� � ��ا حضر ،بوصفه
آية م� � ��ن آيات تكوينه العقل� � ��ي والذهني ،طريقه
الكامل إلى االنترنت ،ألس� � ��باب ع� � ��دة ،منها ما
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يتعل� � ��ق بالتقني� � ��ة التكنولوجية ،ومنه� � ��ا ما يتعلق
بالوعي بهذه التقنية ،ومنه هذه األس� � ��باب عدم
القدرة على فعل ذلك في ظل قصور اإلمكانيات
الالزم� � ��ة ،لذلك ال ميكن للمرء أن يس� � ��تغني عن
الكت� � ��اب ،مع ف� � ��ارق القراءة والتلق� � ��ي بيننا نحن
العرب جميعاً ودولة صغيرة أوروبية مثل اليونان
التي تفوق إصداراتها إصداراتنا جميعاً.
إن وض� � ��ع اليد عل� � ��ى الكتاب يعد ممارس� � ��ة
فاعلة ونش� � ��طة خلالي� � ��ا الوعي الذي يش� � ��رئب
ملالق� � ��اة حروفه ومفردات� � ��ه ،وفع ً
ال م� � ��ن أفعال
باق
املباش� � ��رة واحلضور ،حضور وجودي مرئيٍ ،
ال يندثر .أما حضوره في االنترنت فيعد حضوراً
آنياً ،يغادرنا بلحظة غير متوقعة ،لقصور التقنية
وخلبطة االستعمال .إذاً فالقراءة عبر الوسائط
االتصالية اجلديدة ،تعد قراءة يتيمة ال أب لها،
وال أ ّم .أم� � ��ا الكتاب فينتس� � ��ب إلى نس� � ��ل عظيم

وبعيد ،توارثه كابراً عن كابر .وحتى تفي تقنيات
االنترنت بإدخال كل الكتب إليها ،سيكون اخلوف
من اختفائها بلحظة شرس� � ��ة وقاتلة أمراً وأرداً
في أي زمن أو مكان.
وعناوي� � ��ن الكتب ذاتها بعنصر اإلحس� � ��اس،
ثقافة عامة ،ال يستغني عنها املرء .أما محتوياتها
املعرفية فيمك� � ��ن أن نعيش حالة م� � ��ن املراوحة
القيمية ب� �ي��ن كتب وأخرى ،ولكنه� � ��ا في األخير
تش� � ��كيل متكامل في مجموعها لثقافة الصواب
واخلط� � ��أ ،لثقافة املمكن وغي� � ��ر املمكن ،لثقافة
القي� � ��م والالقيم ،لثقاف� � ��ة الق� � ��راءة والالقراءة،
ولثقافة املعرفة والالمعرفة ...إنها ثقافة كامنة
ف� � ��ي األحرف والكلم� � ��ات واجلم� � ��ل املرصوصة
واملخطوطة في الكتاب لثنائيات ضدية ،ولكنها
في األخير تش� � ��كيل كرؤية تفس� � ��ر معنى الثقافة
وحروفها بكل كينونتها.

مالحظات عابرة في قضية غير عابرة
إمنا هو يوم لسيادة املعرفة والعقل
إن مع� � ��رض الكت� � ��اب ه� � ��و في
والفكر واإلبداع؛ فالكتاب واإلعالن
األص� � ��ل فك� � ��رة مدني� � ��ة ،قضي� � ��ة
عنه وتسهيل تقدميه للقارئ /املتلقي
ومعنى مرتبط� � ��ان بحضور املدينة
في يوم عرس� � ��ه هو مبثابة حج نحو
واتس� � ��اع فضاءاتها (طرق ،أنوار،
كعبة احلرف وفضاء الكلمة.
أنظم� � ��ة عقالنية حديث� � ��ة ،تعليم،
إن معرض الكتاب هو بالنس� � ��بة
مؤسس� � ��ات .)...وبالنتيج� � ��ة ،هو
للمش� � ��تغلني بالق� � ��راءة والكتاب� � ��ة،
مت� � ��دد ملج� � ��االت نش� � ��اط امل� � ��دن،
واملس� � ��كونني باله � � � ِّم الثقاف� � ��ي
وتكريس لفعلها الثقافي التنويري.
واإلبداعي مبثاب� � ��ة جتديد وتعميق
إن تكريس تخصيص أيام أو أسبوع
> قادري �أحمد حيدر
لعق� � ��د صداقة ال تنته� � ��ي مع الكلمة
أو أكثر لع� � ��رض الكتاب ،واالتفاق
املقدس� � ��ة والنبيلة ،أيام نذهب فيها
على اختيار م� � ��كان عام له يرتاده
إل� � ��ى احملراب املقدس للكتاب ،نفتش بني دفتيه،
أصحاب الطلب املختلفون املتعددون املتنوعون،
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أوراق� � ��ه ،وصفحات� � ��ه ،ع َّما ينقصن� � ��ا من أحالم،
وم� � ��ا نحتاجه من رؤى ،هي أيام أعياد متواصلة،
أيام يحتفي فيها الكتاب واملبدعون بأنفس� � ��هم،
وبأصدقائهم ،وباآلخر الثقافي اإلنساني ،الذي
يش� � ��اركونه ه َّم الكتاب واإلبداع .هي أيام أعياد
متواصلة مش� � ��حونة بف� � ��رح اللق� � ��اء باألصدقاء
واألحب� � ��ة ،القريبني منا والبعيدي� � ��ن عنا ،الذين
نعرفهم مباش� � ��رة والذين ال نعرفهم باالس� � ��م ،أو
اجلس� � ��د ،ولكننا متواصلون ومتوحدون بهم أكثر
من كثيرين ممن يعيش� � ��ون بيننا وعلى مس� � ��افة
قريب� � ��ة من غ� � ��رف نومنا ،ولكنن� � ��ا ال نراهم ،وال
نعرفهم.
إن مع� � ��رض الكت� � ��اب هو حلظ� � ��ة فرح وحب
وصف� � ��اء ،نتجهز لها بكل ما منلك من اس� � ��تعداد
عقلي ،وبقدر ما بأيدينا من مال زهيد يساعدنا
على ش� � ��راء بعض ما نحتاجه م� � ��ن الكتاب .هي
حلظة فرح ينتظرها أصحاب الش� � ��جن الفكري
والثقافي واإلبداعي ،مثلما ينتظر األطفال أيام
أعياده� � ��م اخلاصة بهم .معرض الكتاب يفترض
أن يك� � ��ون عيداً للمفكري� � ��ن واملثقفني واملبدعني
عموم � � �اً ...ميكن القول الي� � ��وم إن فرحتنا بأيام
أعي� � ��اد معرض الكتاب بدأت تتالش� � ��ى وتنكمش
لتصي� � ��ر في منتهى الصغر ،وف� � ��ي أدنى درجات
سلم الفرح ،بل لم يتبق من الفرحة بالكتاب سوى
رؤيتنا له من بعيد ،ومشاهدتنا عناوينه مع وقف
التنفيذ ،كمش� � ��اهدة الفقراء محتويات فترينات
س� � ��وبر ماركت ،من الطعام واخلض� � ��ار والفواكه
واملالبس ...دون الق� � ��درة على مطارحتها األكل
في مائدة الطعام أو اللبس .لقد أوصلتنا العوملة
الرأسمالية الوحش� � ��ية ،في طبعتها االستعمارية
اجلدي� � ��دة (نيوليبرالي� � ��ة) ،وف� � ��ي متوضعاته� � ��ا
السياس� � ��ية والعس� � ��كرية واالقتصادية والفكرية

والثقافي� � ��ة ،إلى حد اجلوع لكل ش� � ��يء ،بعد أن
أصبحت العوملة تعني ف� � ��ي الواقع عوملة للجوع،
والفقر ،وأصبح توزيعهما (اجلوع والفقر) عادالً
وبالقس� � ��طاس على اجلميع ،صارت معه العوملة
الوحشية الرأسمالية عبارة عن "اوستراد" كبير،
أو قري� � ��ة عاملية كونية لألغنياء فقط ،غدت معه
املعلومة واملعرفة محتكرتني ،وبضوابط قانونية
دولية ،حتت مس� � ��مى "حق امللكية الفكرية" ،مبا
فيه� � ��ا معلومة األدوي� � ��ة ،املتصلة بحي� � ��اة الناس
ووجودهم ،والتي غدت من أكثر الس� � ��لع احتكاراً
وق� � ��وة ،وقه� � ��راً ولعب � � �اً مبصائر البش� � ��ر ومبعنى
وجودهم كله في األرض.
صحي� � ��ح أن املعرفة غدت س� � ��لعة ومعلومة،
ولكنه� � ��ا س� � ��لعة ومعرف� � ��ة محتكرت� � ��ان وليس� � ��تا
مش� � ��اعتني ،إال مب� � ��ا يجي� � ��زه ويتيح� � ��ه اإلعالم،
عب� � ��ر املجمعات الصناعية العاملية (العس� � ��كرية،
والنفطي� � ��ة ،واملالي� � ��ة) من تره� � ��ات حول معارف
ومعلوم� � ��ات تافهة وليس لها أي� � ��ة صلة بالتقدم
املعرفي والعلمي والتقني؛ ذلك أن املعرفة -كقوة
وس� � ��لعة جبارة في التقدم العلمي املعاصر -هي
ف� � ��ي طريقها الس� � ��تكمال ص� � ��ورة احتكارها بيد
م� � ��ن ميلك ويحكم العالم الي� � ��وم ،والذي ما يزال
حتى اللحظة رافضاً وممانعاً لوجود وقيام عالم
متع� � ��دد األقطاب ،مبقي � � �اً العالم كله عند حلظة
س� � ��قوط العالم القدمي ثنائ� � ��ي القطبية ،وهيمنة
القط� � ��ب الواحد ف� � ��ي طابعه العس� � ��كري ،وليس
االقتصادي .ومن هنا مأس� � ��اة عالقتنا مبعارض
الكتاب وغيرها مما له صلة بحاجاتنا اإلنسانية
العامة.
إن مأساة عالقة الكتاب واملثقفني واملبدعني،
من أبناء الطبقة الوسطى ،التي في طريقها إلى
االندثار ،وغيرها من ش� � ��رائح املجتمع الفقيرة،
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سؤال
الكتابة
مبعارض الكتاب ،هي األعمق واألخطر؛ ذلك أن
معارض الكتاب إمن� � ��ا أقيمت من أجلهم ،وكانوا
تاريخياً الداعني له� � ��ا ،ولقيامها ووجودها ،وهم
اليوم أكثر الفئات والش� � ��رائح اغتراباً عنها ،بعد
أن حتولت إلى س� � ��لعة ،تقهره� � ��م وتصادر معنى
وجوده� � ��م ،وخارجة ع� � ��ن إراداتهم ،ومس� � ��تقلة
عنه� � ��م .صحيح أنهم ينتجونها بالفعل؛ ولكنهم ال
يستطيعون امتالكها ،أو حتى شراءها؛ وهو قمة
االغتراب واالس� � ��تالب؛ اغتراب املثقف واملبدع
الكاتب عن ذاته الثقافية وعن هويته وعما ينتجه
ويقدمه ،بعد أن حتولت إلى سلعة ،ومادة ،وشيء
موضوع في س� � ��وق العرض والطلب .إنها مأساة
سلطة رأس املال والبضاعة الرأسمالية في صورة
العوملة الرأس� � ��مالية اجلدي� � ��دة /القدمية ،وهي
ذاتها الفكرة الفلس� � ��فية االقتصادية التي أش� � ��ار
إليها ماركس في كتاب� � ��ه "مخطوطات")1844( ،
الفلس� � ��في االقتصادي الذي عالج فيه مش� � ��كلة
العالق� � ��ة بني اإلنس� � ��ان (العامل) وبني الس� � ��لعة
الت� � ��ي ينتجها ،وكي� � ��ف تتحول إلى قوة وس� � ��لطة
مفصولة عنه ،ومس� � ��تقلة عن إرادت� � ��ه ،وتتحكم
مبصيره الذاتي اإلنساني؛ يتحول ما ينتجه إلى
قوة تس� � ��تلبه ،ويكون مغترباً عنها ،وهي نفس� � ��ها
عالقة الكاتب واملبدع اليوم بالكتاب ،ومبعارض
الكتاب؛ إذ أصبح طم� � ��وح الكاتب واملبدع املنتج
للفك� � ��رة الثقافي� � ��ة ،أن يتمكن م� � ��ن امتالك ناجت
عمله اإلبداعي ،وال يتحول إلى ش� � ��يء مفصول
عنه ،وقوة تستلبه ،ال يستطيع إهداءها ملن يحب
أو يريد بس� � ��هولة ويس� � ��ر ،حتى أن بعض ال ُكتَّاب
في معارض الكتاب ليس مبقدورهم إهداء بعض
كتبهم ملن يحبون ،كما ليس باس� � ��تطاعتهم ذلك
مادياً ،وهنا تتجسد قمة حالة االغتراب.
وال تتوقف مأس� � ��اتنا اليوم مبعارض الكتاب
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عند ه� � ��ذا احلد ،بل إننا نش� � ��هد الي� � ��وم تراجع
القيمة املعرفية والثقافية واإلبداعية ،اإلنسانية،
ف� � ��ي محتويات معارض الكت� � ��اب العربية قاطبة،
واالختالف فيما بينها فقط في الدرجة ،وليس
في املستوى والنوعية ،حيث امللفت في محتويات
معارض الكتاب ،في اليمن على وجه اخلصوص،
وخاصة خالل العشر السنوات األخيرة ،هو غلبة
الكتب ذات الطاب� � ��ع التراثي والتاريخي ،أو ذات
التوجه الديني السلفي ،املتماهية مع ثقافة الغلو
والعنف والتطرف ،ثقافة إقصاء اآلخر ،ومحاولة
ادعاء امتالك احلقيقة .وهي في غالبيتها كتب
منطية مكررة ،على كثر عناوينها .واملالحظ أنها
كت� � ��ب متخمة بثقافة الكراهية وعدم التس� � ��امح،
وإقصاء اآلخر ...كتب مطبوعة بأوراق مصقولة
جيدة ،وم� � ��ع ذلك رخيصة ،ألنه� � ��ا مدعومة من
جهات التس� � ��ويق اإليديولوج� � ��ي .معارض كتاب
حتس فيها أن صلت� � ��ك باآلخر (العالم) ،تتقلص
ومتح� � ��ي ،لصالح ثقافة العزلة والتش� � ��رنق حول
َّ
الذات الواهمة واملريض� � ��ة ،خاصة وأن معارض
الكت� � ��اب ومحتوياتها صارت مقيدة ومش� � ��روطة
بجملة م� � ��ن احملرمات والضواب� � ��ط والتابوهات
(السياس� � ��ية ،والدينية ،واجلنس� � ��ية ،والطبقية،
واألخالقية) ،وجميعه� � ��ا تابوهات يحكمها مزاج
أيديولوج� � ��ي أح� � ��ادي يدعي امت� �ل��اك احلقيقة
ال إبداعياً إنسانياً مفتوحاً
واحتكارها ،وليس عق ً
على جميع جهات الروح.
لقد وصل األمر ببعض رجال الدين ،وال أقول
"علماء الدين" ،في بعض دول اجلوار (السعودية
حتديداً) إل� � ��ى إصدار فتاوى تكفيرية وحترميية
وجترميية ،ضد بعض الكتب ،وبأس� � ��ماء ثقافية
إبداعية معينة .بل إننا نسمع اليوم فتاوى بتكفير
بعض دور النش� � ��ر ،والناش� � ��رين فيه� � ��ا ،وفتاوى

سؤال
الكتابة

بع� � ��دم جواز إدارة النس� � ��اء والفتي� � ��ات لألجنحة
في معارض الكتاب ،بل وحت� � ��ى بعدم ارتيادهن
معارض الكت� � ��اب ،إال في أيام محددة مخصصة
له� � ��ن ،حتى ال يحتكك� � ��ن بالرج� � ��ال(!) .ويطالب
البعض بعدم إيكال الن� � ��داء الصوتي بامليكرفون
في املعرض للفتيات؛ بسبب أصواتهن الرخيمة
الت� � ��ي تتردد ف� � ��ي جنبات املعرض ،مل� � ��ا تثيره من
هواج� � ��س خبيثة في الرج� � ��ال(!) .ويعتبر بعض
رج� � ��ال الدين الس� � ��عوديني ،املتش� � ��ددين ،دخول
دواوين عب� � ��د الوهاب البياتي ،ومحمود درويش،
ومعني بسيس� � ��و ،وحتى الس� � ��ياب ،وكتب املفكر
اإلسالمي نصر حامد أبو زيد ،وحسن حنفي...
ضم� � ��ن احملظورات واحملرمات؛ بس� � ��بب طابعها
"املع� � ��ادي" للدين اإلس� �ل��امي ،وأن فيه� � ��ا كفراً،
وسباباً ،وجنساً ...ويوردون مقاطع أو فقرات أو
مناذج من قصائد لهؤالء الشعراء ،مفصولة عن
سياقها اإلبداعي الشعري ،ومجتزأة عن سياقها
املوضوعي الفكري .ومما أوردوه دلي ً
ال على ذلك
من قصائد محمود درويش املقطع التالي:
"لكم ربكم ولنا ربنا ،ولكم دينكم ولنا ديننا،
كتب وعدتكم بأرض على
فال تدفنوا الله في ٍ
أرضنا
كم� � ��ا تدع� � ��ون ،وال جتعلوا ربك� � ��م حاجباً في
بالط امللك!
فخذوا وقتكم لكي تقتلوا الله!".

		
إضافة إلى كل ذلك فإن معارض الكتاب في
بالدنا ،ومنذ عدة س� � ��نوات ،فقدت بريقها الذي
كان ،حني كانت تشبه خلية النحل ،ذهاباً وإياباً،
في البح� � ��ث عما نريد ،وم� � ��ا ينقضنا ،ما يجعل
املعرض يتحول إلى مشهد ثقافي إبداعي متحرك

يحتوي على فعاليات ثقافية وفكرية وسياس� � ��ية
وأدبية ونقدية وفني� � ��ة متنوعة ،محاضرات هنا،
ندوات هناك ،عرض نقدي لكتاب أو كتب أثارت
جدالً عربياً وعاملياً ،توقيع كتاب أو ديوان ش� � ��عر
أو رواية ،عروض فنية تش� � ��كيلية في مكان آخر،
صوت األغاني الرائعة واملوس� � ��يقى الراقية متأل
فضاء املكان ،ضي� � ��وف من رموز الثقافة واألدب
والنقد واإلب� � ��داع العرب ،مدعوين للمس� � ��اهمة
الثقافي� � ��ة واإلبداعي� � ��ة عل� � ��ى هام� � ��ش فعاليات
املعرض ...يغدو معرض الكتاب عبارة عن ورش
عمل ثقافية إبداعية متحركة .إن كل ذلك البريق
والتألق في سمو الروح والعقل فقده العديد من
معارض الكتاب ،في أكثر من مكان عربي ،وليس
في اليمن وحدها.
إن ثقل الوطأة عندنا أكثر قتامة وبش� � ��اعة،
خاصة مع واقع ضيق ح� � ��ال الناس االقتصادية
واملعيش� � ��ية ،واتس� � ��اع حدة الفق� � ��ر ورقعته ،التي
طال� � ��ت بالض� � ��رورة القطاع الواس� � ��ع من الكتاب
واملثقفني واملبدعني ،بعد أن جرى تفكيك وتدمير
الطبقة الوس� � ��طى ،فلم يزد معها معرض الكتاب
عن كونه عملية جتارية حس� � ��ابية (بيع وشراء)،
فاقداً للروح واملعنى .وهذا في تقديري جزء من
حالة ثقافية سلبية عامة طاغية على كل املشهد
الثقاف� � ��ي والفني واإلبداعي ،وليس� � ��ت مقتصرة
على معارض الكتاب.

مالحظات عامة:

< هن� � ��اك قس� � ��م كبي� � ��ر م� � ��ن زوار املعرض/
املع� � ��ارض ،يأت� � ��ون فقط للزيارة وإلش� � ��باع رغبة
روحية ثقافية في رؤية املعرض ،بعد أن أصبحوا
غير قادرين على الشراء .وهؤالء هم أكثر الناس
قهراً واستالباً ،لعدم قدرتهم على اقتناء وشراء ما
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سؤال
الكتابة
يشعرون أنهم بحاجة إليه من الكتب ،والذين هم
س احلاجة إليها بالفعل إلشباع حاجاتهم
في أ َم ِّ
الروحية والثقافية اإلبداعية اإلنسانية .واالكتفاء
بزيارة املعرض هو مبثابة تعويض سيكليولوجي
عن عدم القدرة على الشراء ،وتأكيد للذات أمام
الناس ،وأمام اآلخرين من رواد املعرض.
< هناك كتب ليس� � ��ت باملس� � ��توى الفكري أو
الثقاف� � ��ي واإلبداع� � ��ي ال� � ��ذي يس� � ��تحق ،حظيت
مببيع� � ��ات كبيرة ،حس� � ��ب ما تقول دور النش� � ��ر،
ووف� � ��ق ظاهر اإلقبال عليها؛ وذلك عائد إما إلى
أن تس� � ��ويقها إعالمياً على املستوى العربي كان
جيداً جداً ،وإما إلى أنها أثارت قضايا إشكالية
محرمة إعالمياً (سياسية ،أو دينية ،أو جنسية)،
وإما بس� � ��بب ارتباط هذه الكتب بحوادث معينة،
سياس� � ��ية أو أمنية ،أدت إلى منعها ومصادرتها
مما زاد من حجم اإلقبال عليها ،وإما ألن اس� � ��م
مؤلف الكتاب بارز ومشهور ذائع الصيت ،وليس
لقيمة ذاتية معرفية إبداعية في الكتاب ذاته.
< قسم آخر يأتون إلى املعرض ويشترون ما
ع� � � َّ�ن لهم من الكتب املختلفة ،الدينية والتاريخية
والفلس� � ��فية واالقتصادي� � ��ة والعلمي� � ��ة والتجارية
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واألدبية ،حت� � ��ى آخر املطبوع� � ��ات الفضائحية؛
وذلك ليحتفظوا بها ديكوراً في مكتبات منازلهم،
كجزء من أثاث املنزل ،وديوان املقيل حتديداً ،مع
أنهم في أعماقهم ال صل� � ��ة لهم مبحتويات هذه
الكت� � ��ب ،إن لم يكونوا ف� � ��ي أعماقهم ال يحبونها،
إن لم أقل يحتقرونها ويعتبرونها مضيعة للوقت
وال تصلح حتى للتسلية في أوقات الفراغ ،ولكن
ال مان� � ��ع من االحتفاظ به� � ��ا كديكور في صالون
املقي� � ��ل ،مثل أي قطعة أو حتف� � ��ة ،ال وظيفة لها
سوى تزيني صورة املنزل وشكله اخلارجي.
< هناك قس� � ��م آخر من زوار املعرض يأتون
م� � ��ع عائالته� � ��م للزي� � ��ارة وتزجية وق� � ��ت الفراغ،
والتع� � ��رف إلى املكان .كما أن هن� � ��اك من يأتون
للزيارة مع أس� � ��رهم لشراء بعض كتب الطبخ أو
الصح� � ��ة العامة أو الس� � ��باحة أو تربية األطفال،
وهي اليوم حتتل مس� � ��احة ال بأس به في معظم
معارض الكتاب العربية.
< كم� � ��ا أن م� � ��ن مرت� � ��ادي مع� � ��ارض الكتاب
ط� �ل��اب العلم في املدارس واجلامعات ،الباحثني
عما يخصهم مباش� � ��رة في تخصصاتهم العلمية
والدراسية.

سؤال
الكتابة

معرض الكتاب  ...وآمال مرجوة
ل� � ��م أع� � ��رف ل� � ��ذة تش� � ��به لذة
أو املطب� � ��وع ما ي� � ��زال متربع � � �اً على
القراءة ،التي يكون الكتاب دائماً
عروش األفئدة واألنامل ،وأن منافسة
وس� � ��يلتها .ولم أس� � ��تمع إلى نداء
الكتاب اإللكتروني لم تصل بعد إلى
يش� � ��غلني ع� � ��ن العالم كم� � ��ا يفعل
أدنى مستوياتها .وال شك أن الكتاب
الكتاب .وع� � ��اد ًة ما يحدث لي مع
املطبوع س� � ��يعيش عمراً أطول بكثير
مس يشبه هيام العشاق.
الكتاب ٌّ
مما نتوقع .وس� � ��تظل عالقة الكتاب
ففي مع� � ��رض الكتاب الذي دارت
املطبوع والكتاب اإللكتروني تش� � ��بع
تفاصيل مس� � ��رحيته قبل أيام لم
التعليم عن ق� � ��رب والتعليم عن بُعد؛
أكن مدع� � ��واً إلى املع� � ��رض ،ومع
ألن حضور الكتاب بروحه وجس� � ��ده
ذلك فقد ذهبت ،وفا ًء مني لهذا > حممد عبدالوكيل جازم
بني يدي القارئ ميث� � ��ل حالة واقعية
العشق واملرض األبدي.
ملموس� � ��ة .ويفعل الكتاب املطبوع في
يوم افتتاح معرض الكتاب يتغير شكل احلياة،
القارئ ما يفعله املمثل على خش� � ��بة املسرح فأن
يصبح لون السماء أخضر ،واجلدران والواجهات
ت� � ��رى املمثل وأنت في مواجهت� � ��ه ليس كمن يراه
مائية ،ليس فيها ما يشير إلى أنها حواجز متنع
وهو على الشاش� � ��ة الفضية مث� �ل � ً
ا؛ هناك فرق.
الرؤية ،يصير العالم أكثر جماالً ،والعصافير في
إذا كان الكتاب يفعل بالقارئ كما يفعل الساحر
أمت انتشائها وبهجتها ،وأنا بني احلزن واألمل.
مبس� � ��حوره ،فإنني أرى جملة من النقاط التي ال
وقف حراس املعرض مثل مصدات الس� � ��يول
بد أن يأخذها معدو معارض الكتاب:
الت� � ��ي متنع تدف� � ��ق املاء؛ لكنهم كانوا يس� � ��محون
 أن يع� � ��ي القائمون على املعرض أن معرضملن لي� � ��س لهم عالقة بالكت� � ��اب باملثول بني يدي
الكتاب هو الفرصة الذهبية أمام املثقف اليمني،
األرفف.
وأن م� � ��ن واجبهم محاولة إش� � ��راك اجلميع في
وعندم� � ��ا طال انتظاري ف� � ��ي الوقوف ذهبت
فعاليات املعرض وف� � ��ي التحضير له وفي صوغ
عيناي إل� � ��ى األمكنة البعيدة ،حيث أغلفة الكتب
أفكاره الرئيس� � ��ة واألهداف املنش� � ��ودة منه ،وأال
املصقولة تتراش� � ��قني بكل خبث .حلظتها سقط
ينتهي املع� � ��رض دون حتقيق اجل� � ��زء األكبر من
م� � ��ن بني يدي هاتفي احملم� � ��ول وتفتت إلى قطع
األهداف املرجتاة.
صغيرة ،وخرت حقيبتي مغشياً عليها ،وتناثرت
 إزال� � ��ة القطيعة املس� � ��تمرة ب� �ي��ن املعارضأوراق وأح� �ل��ام كثي� � ��رة في اله� � ��واء .وطوال أيام
الس� � ��ابقة والالحقة؛ ألن ما يح� � ��دث في الواقع
املعرض ظللت أحلم بأنن� � ��ي قرأت ذلك الكتاب،
يدع� � ��و إلى الغرابة؛ فبدالً م� � ��ن أن يتطور األداء
وذلك أيضاً ...إن هذه املش� � ��اعر احلميمة ،التي
ملعارض الكتاب نلحظ أن األداء يتردى عاماً بعد
ما زال الكتاب يش� � ��غلها ويعتلي عرشها ،هي في
عام؛ وذلك بس� � ��بب غي� � ��اب املثقفني عن فقرات
احلقيقة دليل واضح على أن الكتاب ،املخطوط
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اإلعداد والبناء ،ويؤدي ذلك إلى فقدان املكاسب
التي كانت لصالح املبدع في املعرض السابق.
 يعتقد البعض أن مع� � ��رض الكتاب فرصةحقيقية للربح واإلث� � ��راء ،وهو في احلقيقة على
العكس من ذلك؛ إن� � ��ه فرصة للتضحية والبذل،
واملصاحلة والتسامح .فال يعقل أن يصل الكتاب
إلى فئة من الن� � ��اس وال يصل إلى الفئة األخرى
األقل فقراً ،وهي فئة املهتمني بالثقافة والكتابة
واالطالع والبحث.
 هن� � ��اك مالحظة جوهري� � ��ة ،وهي أن قيمةالكتاب ال تتناسب مع الدخل احملدود للموظف،
وال ب� � ��د في هذه اجلزئية من العمل على معاجلة
هذا اخللل ،الذي رمبا يعود ألسباب غير معلنة،
كاجلمارك والش� � ��حن وأجور املعرض وما شابه
ذلك.

 محاولة إش� � ��راك جميع دور النشر العربيةوالعاملية ،وخاصة ذات العالقة ،واملشهود لها.
 أن يك� � ��ون معرض الكتاب انعكاس � � �اً للواقعالثقافي والسياسي والتاريخي ،وهو األمر الذي
يس� � ��تدعي فعاليات مصاحبة جادة تكون بحجم
ه� � ��ذا امل� � ��وروث الثقافي والتاريخ� � ��ي ،بحيث يتم
إبراز القدرات اجلديدة والشابة املوجودة.
 جت� � ��اوز الكتب التقليدية الت� � ��ي تعمل علىتس� � ��طيح الوعي وخلق جيل بعي� � ��د عن العصر،
جيل يعيش في القرون األولى للهجرة؛ ألن هذه
الكتب ستؤدي إلى انحراف في الوعي.
 التفكير جدي � � �اً بتوصيل وهج املعرض إلىبقي� � ��ة احملافظات اليمني� � ��ة ،وذلك من أجل خلق
نهضة علمية وثقافية واجتماعية حقيقية.

معارض الكتاب وجدوى التنظيم
االختراق (التنظيم� � ��ي) الوحيد كان
منذ العام  2003وأنا متواجد
في الع� � ��ام 1997؛ إذ تول� � ��ى "النادي
ف� � ��ي مع� � ��رض صنع� � ��اء للكت� � ��اب
األدبي" (كيان أطلقه املؤمتر الشعبي
بصفتي مشاركاً ،من خالل جناح
العام قبل أن ينطفئ ويغيب بالسرعة
احتاد األدب� � ��اء والكتَّاب اليمنيني.
والكيفية ذاتيهما) تنظيمه في واحدة
وعلى م� � ��دى  15عام � � �اً تقريباً -
من ص� � ��االت الع� � ��رض التجارية في
س� � ��ابقة لفترة املش� � ��اركة -عرفت
سوق عامة.
معرض صنعاء كزائر دائم ...هذا
م� � ��ا أري� � ��د قول� � ��ه أن مع� � ��رض
املعرض ب� � ��دأت باحتضانه جامعة
صنعاء ش� � ��هد من التحوالت الشيء
صنعاء إبان رئاس� � ��ة الدكتور عبد
العزيز املقالح لها ،قبل أن تتولى > حممد عبد الوهاب ال�شيباين الكثير ،فبعد أن كانت تتس� � ��ابق على
االش� � ��تراك فيه كبريات دور النش� � ��ر
مهمة تنظيمه وزارة الثقافة ،ومنذ
العربي� � ��ة املعروف� � ��ة وحترص بع� � ��ض الدول على
أربع سنوات تقوم بتنظيمه الهيئة العامة للكتاب.
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املش� � ��اركة الفاعلة فيه ،غدا الي� � ��وم البحث فيه
عن منش� � ��ورات ومطبوعات دور شكلت عناوينها
عند الكثيرين الرافد واملكون األساس ،كالبحث
غال ،في مس� � ��احة محتشدة بكل شيء
عن فقيد ٍ
س� � ��وى ما تبحث عنه .فليس لدار اآلداب -على
سبيل املثال -وال لدار توبقال من معروض واحد
حتى ضمن توكيالت املكتبات احمللية ،وال الدور
املشاركة فهاتان اجلهتان –عندي وعند كثيرين-
اس� � ��تطاعتا من خالل عناوينهم� � ��ا وإصدارتهما
خلق حال� � ��ة قرائية متقدمة ل� �ل��آداب واخلطاب
الثقافي اجلديد بشكل عام .حتى أن الكثير من
الدور املهمة والتي رفعت أس� � ��ماءها على أجنحة
املع� � ��رض لم يكن حضورها إال من خالل عناوين
غالب � � �اً ما كانت مكدس� � ��ة في مخ� � ��ازن عارفني
يعملون كوس� � ��طاء ينتقل� � ��ون به� � ��ذه العناوين في
معارض ال تتحمس هذه الدور للمش� � ��اركة فيها،
والتي تتس� � ��يد فيها اجلهات "السلفية" مساحات
العرض ،بكتبها املجلدة وس� � ��يديهاتها ووسائطها
التقنية ،حاش� � ��رة الدور اجل� � ��ادة واجلديدة في
زوايا مهمل� � ��ة وقصية ،أو إزاحته� � ��ا إلى امللحق،
كم� � ��ا حدث في هذه ال� � ��دورة ،حني عرضت دور
الس� � ��اقي ورياض الريس واجلمل وكلمات عربية
في ملحق املعرض .وعادة ما تتم هذه اإلزاحات
واإلقصاءات من خالل االستحواذ على ساحات
عرض شاسعة في قلب املعرض.
باملصادف� � ��ة كنت أس� � ��ال أح� � ��د العاملني في
املصنفات الفكري� � ��ة بوزارة الثقافة عن املعرض،
فق� � ��ال إن أقل م� � ��ا يوصف به ه� � ��ذا املعرض أنه
"إرهاب� � ��ي" .إن تنظي� � ��م معرض صنع� � ��اء للكتاب
سنوياً يعد ذاته فع ً
ال ثقافياً بامتياز؛ إذ يستطيع
فيه الكثيرون احلصول على مبتغاهم من الكتب
التي ال حتضر إال في املعرض؛ ومناس� � ��بة أيضاً

للعارض� �ي��ن والكتّاب وأصح� � ��اب املكتبات إلمتام
منافعهم في تس� � ��ويق الكتاب ودميومة حضوره؛
غي� � ��ر أن اخلوف من أن يك� � ��ون قد أصيب بحالة
شيخوخة تستوجب معه احلالة أن تقف اجلهات
املعنية (املؤسس� � ��ات الثقافية الرسمية واألهلية)
مبس� � ��ؤولية أمام مخرجات املعرض؛ فليس املهم
أن حتش� � ��د مئات األسماء والعناوين حتت سقف
واحد ،األهم هو :كيف جتعل من هذه املناس� � ��بة
ينتظره� � ��ا اجلميع في الداخل م� � ��ن الزوار وفي
اخلارج من أصحاب دور النشر بكل شوق؟

		
جدوى معارض الكتاب تتحقق من خالل تلك
املنفعة الت� � ��ي حتققها لطرفي املعادلة :العارض،
والزائ� � ��ر؛ لتصب في النهاية ف� � ��ي خانة صناعة
الكتاب وتسويقه .واعتماداً على قاعدة مثل هذه
فإن اجلدوى سوف تتفاوت من معرض آلخر...
فمعرض الكتاب في القاهرة –وهو األول عربياً-
يهيأ له لتتحول أيامه إلى تظاهرة ثقافية كبرى،
فالزائ� � ��ر ال يبحث فيه عن عن� � ��وان كتاب فقط،
بل س� � ��يبحث عن كاتب أو مؤل� � ��ف لديه فعالية،
أو س� � ��وف يستمتع بحضور ندوة ما ،أو مشاهدة
عروض مصاحبة ...إلخ ،فاجلدوى ستكون هنا
من تع� � ��دد البدائل التي يتيحه� � ��ا العرض ،وكذا
استهدافاته اخلدمية املتعددة.
أخل� � ��ص إلى الق� � ��ول :إن اجل� � ��دوى متحققة
أص ً
ال وبنسب متفاوتة في املعارض كلها ،ويجيء
على رأس� � ��ها تلك االستمرارية في تنظيم وإقامة
املعارض اخلاص� � ��ة بالكتاب في وقت أصبح فيه
مقاربة املعرفة فع ً
ال بائس � � �اً؛ والسبب هو تعظيم
قيمة االستهالك واللهاث احملموم وراء تفاصيل
املعاش ومكابداته التي ال تنتهي.
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غياب األهداف وغياب صناعة الكتاب
ينبغ� � ��ي أن تهت� � ��م مع� � ��ارض الكتاب
املع� � ��رض وأجنحت� � ��ه ،ليتعرفوا
بعرض ما ه� � ��و جديد من اإلصدارات،
على أحدث وس� � ��ائل اإلصدار،
وه� � ��و ما نراه ف� � ��ي عدد م� � ��ن معارض
وليتع� � ��رف عليهم اآلخرون ،في
الكت� � ��ب ف� � ��ي دول مختلفة م� � ��ن العالم،
محاولة لعقد صفقات التبادل
فمث� �ل � ً
ا معرض الكتاب في س� � ��نغافورة
والترجم� � ��ة والتوزي� � ��ع .كل هذا
يض� � ��م أجنحة دور نش� � ��ر تعرض مناذج
التفاعل ينت� � ��ج عنه تدفق هائل
م� � ��ن إصداراتها اجلدي� � ��دة تُ ّعرف بها،
للمعرفة في كل االجتاهات.
ليس فق� � ��ط للقارئ ،ولكن كذلك -وهو
عندم� � ��ا تش� � ��اهد كل ه� � ��ذا
األه� � ��م -للموزعني واملكتبات في داخل
احل� � ��راك ف� � ��ي س� � ��وق الكتاب
> نبيل عبادي
ذلك البلد وخارجه.
العاملي� � ��ة ت� � ��درك أن وس� � ��ائط
أما في معرض لندن الدولي للكتاب
املعلوماتي� � ��ة اإللكتروني� � ��ة ل� � ��م
فتتس� � ��ابق دور النشر من مختلف دول العالم في
تشكل منافساً حقيقياً للكتاب الورقي ،فمازالت
عرض مناذج من أحدث إصداراتها ،وتستهدف
عناوي� � ��ن الكتب تتزاي� � ��د في الياب� � ��ان وبريطانيا
بذل� � ��ك عقد صفقات التوزيع والترجمة والتبادل
والوالي� � ��ات املتحدة وفرنس� � ��ا ،وحتى في اليونان
مع ناش� � ��رين آخري� � ��ن من مختل� � ��ف دول العالم.
وأس� � ��بانيا والهند .وال يقتصر هذا التزايد على
وباإلضاف� � ��ة إل� � ��ى ذلك هن� � ��اك قس� � ��م كامل من
الكتب التقنية ،بل يش� � ��مل اإلنتاج اإلبداعي ،من
املع� � ��رض يحمل عنوان "متبقي� � ��ات" ،تعرض فيه
قصة ورواية وشعر ومسرح.
دور النش� � ��ر واملوزع� � ��ون ما تزخر ب� � ��ه مخازنهم
وميكنن� � ��ا اآلن أن نص� � ��ل إل� � ��ى خالص� � ��ة أن
من عناوين كتب تبقت من الس� � ��نوات الس� � ��ابقة
مع� � ��ارض الكتب -املصنف� � ��ة على أنه� � ��ا دولية-
وتباع هنا بس� � ��عر مخفض وباجلملة ،وهي بهذا
هي في األس� � ��اس توجه خلدمة املش� � ��تغلني في
ال تس� � ��تهدف القارئ الفرد بقدر ما تس� � ��تهدف
مجال صناعة الكتاب ،م� � ��ن مؤلفني ومترجمني
أصح� � ��اب املكتب� � ��ات واملوزعني الذي� � ��ن يزورون
ومصممني ورسامني وناشرين وموزعني ووكالء
معرض لندن لهذا لغرض.
ومكاتب خدمات ذات عالقة في مجال النش� � ��ر
أم� � ��ا مع� � ��رض فرانكف� � ��ورت فيع� � ��د الس� � ��وق
والتوزيع.
األساس� � ��ية للكت� � ��اب وبورصته الفاعل� � ��ة ،حيث
وال جند مع� � ��ارض الكتب الت� � ��ي تبيع الكتب
حترص دور النش� � ��ر م� � ��ن مختل� � ��ف دول العالم
بش� � ��كل مباش� � ��ر للجمهور إال في بع� � ��ض الدول
ش� � ��رقه وغربه ،ش� � ��ماله وجنوبه ،ع� � ��دا قلة من
(وفيه� � ��ا جميع الدول العربي� � ��ة) التي تفتقر إلى
ال� � ��دول املختلف� � ��ة ومنها اليمن  ،على املش� � ��اركة
التواجد احلقيقي لصناعة الكتاب بها.
وعرض أح� � ��دث إصداراتها ،واصطحاب مؤلفي
وف� � ��ي ظل واق� � ��ع االفتقاد إلى هي� � ��كل منظم
ومصممي ورسامي بعض تلك الكتب إلى أروقة
لصناع� � ��ة الكتاب ،ما ال� � ��ذي نتوقعه من معارض
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الكتب التي تقام في بالدنا ،والتي يصر منظموها
مع س� � ��بق اإلص� � ��رار والترصد -عل� � ��ى إضفاءتس� � ��مية "دولي� � ��ة" عليه� � ��ا؟ فمع� � ��رض دولي في
صنعاء ،ودولي آخر ف� � ��ي عدن ،ودولي ثالث في
احلديدة ،ودولي رابع في تعز ،ودولي خامس في
املكال ...وهكذا يصبح من حق كل املدن اليمنية
أن تطالب مبعارض كتب دولية ،متاماً كما حدث
ف� � ��ي املناطق احلرة ،واحملميات ،ومازلنا بانتظار
ميناء ذمار!
مل� � ��اذا ال تكون ملع� � ��ارض الكتاب ف� � ��ي اليمن
أهداف محددة تس� � ��عى لتحقيقه� � ��ا ،وبهذا يكون
ملعرض صنعاء هدف ،وملعارض املدن أهدافها؟
إذ تع� � ��د مع� � ��ارض الكت� � ��ب الفرص� � ��ة
املناس� � ��بة ،س� � ��واء للق� � ��ارئ أم للناش� � ��ر

في ظروفنا -للتعرف على اإلصدارات اجلديدةفي مختلف املج� � ��االت .فالزائر وهو يتجول بني
أجنحة املعرض يش� � ��اهد ويتعرف على ما صدر
من كتب هنا وهناك ،وكذلك يفعل الناشر.
تق� � ��ام مع� � ��ارض الكت� � ��اب لتحقي� � ��ق هدفني
رئيسيني ،أحدهما أو كالهما في نفس الوقت:
 .1عرض األجد من إصدارات دور النشر
ومراك� � ��ز إنتاج الكت� � ��ب .وهذا ه� � ��دف ميكن أن
يحققه معرض دولي في صنعاء.
 .2عرض مخزون دور النش� � ��ر من مختلف
اإلصدارات وتوفيرها للقارئ بأسعار مخفضة،
ب� � ��ل ومنخفضة كثي� � ��راً ،لتش� � ��جيع اإلقبال على
القراءة .وهذا ه� � ��دف ميكن أن حتققه معارض
املدن.

الكتاب ..غياب أم استراتيجية حضور  ...رؤية مقارنة
ومنتدى تُش� � ��د إليه الرحال في كل
إذا كانت الهيئة املصرية العامة
دورة جديدة له ،ولعله خالل العام
للكتاب ،ولم تزل ،ه� � ��ي األم الرؤوم
احلالي قد بلغ من عمره التسلسلي
التي ترعى الكتاب في العالم العربي،
وهي التي بلغت م� � ��ن احلرص حداً
ال � � �ـ 41وه� � ��و رصيده م� � ��ن التراكم
االستراتيجي واملؤسسي بأجندته
جعلها تصل به إلى املس� � ��توى الالئق
وس� �ل��الته الثقافي� � ��ة واإلبداعي� � ��ة
مبكانت� � ��ه وأهميته عل� � ��ى الصعيدين
احمللي والعامل� � ��ي ،فض ً
املتنوعة واملختلفة وثراء سياساته
ال عن دورها
وخارطته التي تس� � ��توعب األفكار
احليوي في تقدمي األرصدة األصيلة
والعناوين وتركز على التثاقف مع
ألمهات الكتب العربية واألجنبية في
مختل�� ��ف فروع املعرف�� ��ة ،وهي التي > حميي الدين جرمة
اآلخ� � ��ر كمعرض ل� � ��ه تاريخ؛ فماذا
ميكننا أن نقول بعد ذلك في حال
يس� � ��رت على القارئ احلصول على
ّ
احلديث عن معرض صنعاء الدولي الذي وصل
حاجاته القرائية من علوم وفنون وآداب ،بإقامة
هذا العام ( )2009إلى أسوأ مراحله على صعد
مع� � ��رض القاه� � ��رة الدولي للكت� � ��اب كنموذج أول
كثي� � ��رة ،رغم وصول� � ��ه إلى ما يق� � ��رب من عقده
و"جنم" للحالة العربي� � ��ة ،أضحى منارة للمعرفة
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الثالث.
لقد درجنا في اليمن ،ورمبا في غير بلد من
العالم العربي ،على االستغراق طوي ً
ال في البحث
عن املخلص في كل ش� � ��يء ،وع� � ��ن احلديث عن
النم� � ��وذج في محيطنا ،والزه� � ��و به ،ح ّدا بلغ من
الش� � ��وفينية القومية شأوا ال يطاق ،متاماً مثلما
بقينا لعقود نردد مث� �ل � ً
ا" :مصر أم الدنيا" ،فهي
األولى في إنتاج الثورة العربية األم ،واألولى في
الس� � ��كان ،والنموذج الذي س� � ��لك في نظرته حد
عبادة األمكنة كشواهد للحضارة في حني متت
الالمب� � ��االة ف� � ��ي النظر إلى إنس� � ��ان يطحن على
الواقع ألمتن� � ��ا .فمصر مثال بقيت في البال هي
األولى في الس� � ��ينما ،وإن على صعيد الكم ،وفي
الفن والرواية .وهي كذلك األولى عربياً حتى في
اجلرمية ،حسب ما تطالعنا به صحف احلوادث
املتخصص� � ��ة والتي صار لها مراس� � ��لون مبهنية
أيضا في غير بلد وصحيفة عربية أو مجلة .لقد
بقي انش� � ��دادنا طوي ً
ال كعرب وكيمنيني ،بخاصة
عند الوقوف فحس� � ��ب على "الثوابت" ،لكن دون
إعطائها مساحتها اجلوهرية في املفهوم ،وتنمية
هذا األخير في نس� � ��ق اجلامعة والتعليم بش� � ��كل
ع� � ��ام .كأن تتح� � ��ول الفكرة الت� � ��ي تختزل معطى
التغيير في شكل رؤى ميكن حتويلها إلى مؤسسة
قائمة بذاتها ،ال على معطى التجريد الذي يغيب
املفهوم من خالله ويصار إلى ضباب في الرؤية
وف� � ��ي املوقف م� � ��ن احلياة وإنس� � ��انها .وفي حني
أن البق� � ��اء عند الثب� � ��ات إزاء تأمل منوذج واحد،
عملنا على تنميط أسلوب حياتنا وطرق تفكيرنا
في عالقتنا بأنفس� � ��نا أوالً؛ ما أفضى بدوره إلى
إنتاج ما يش� � ��به كتاب املوت ال كتاب احلياة ،لكن
دومنا تفكير في وضع استراتيجية تنمية ثقافية
ش� � ��املة وواضحة حلاضر نعيشه برافعة ماض
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ملتبس .فال خطط مس� � ��تقبلية تس� � ��تهدف وعي
األفراد بالتنمية البشرية مبستوياتها وأبعادها،
وال إش� � ��باع حليزات فراغ واس� � ��عة بقيت شاغرة
ف� � ��ي حياتنا ومعزولة وما تزال عن معنى القراءة
واالرتب� � ��اط احلميم بالكت� � ��اب كعالقة حضارية
يعوزه� � ��ا التربي� � ��ة حتى عل� � ��ى كيفي� � ��ة التصفح
واإلمس� � ��اك به ،م� � ��روراً بالنظر إل� � ��ى تعيني تلك
الرغبة املؤجلة ملشاريع كثيرة وأدناها مثل توريد
مبال� � ��غ خيالية لبعض الهيئات إل� � ��ى خزانة املال
بأس� � ��اليب غامضة بسبب فس� � ��اد تلك اجلهات
وعجزه� � ��ا عن وضع اس� � ��تراتيجية مش� � ��اريع أو
رؤى ميكن بالطب� � ��ع أن حتقق ولو بعض حاجات
املجتمع املاس� � ��ة للتنمية املقترنة ببناء اإلنسان ال
العم� � ��ارات .وكل ذلك يح� � ��دث في ظل غياب أي
اس� � ��تراتيجية ،ونتيجة إلخضاع الوظيفة العامة
غالب� � ��ا ملزاج أفراد يعطل� � ��ون مصالح مجتمعات.
كما ال يكاد يحضر الوعي املعرفي للفرد كواجب
ويقظة مطلبية وخيار ،بل وضرورة ماسة للتحول
والتفاعل في نس� � ��ق املجتمع وعالقته بالثقافة.
غير أن الكتاب بقي مع� � ��زوال في غيابة املخازن
ولم يتأس� � ��س في احلالة اليمنية رمبا ،وبخاصة،
جله� � ��ة ارتباطه بفكرة حتول م� � ��ا يحضر كقيمة
متراكمة على صعيد األخذ به كجدوى واستنتاج
بحث ودراس� � ��ات ومس� � ��ح متعلق برقي� � ��ة الثقافة
في املجتم� � ��ع .والكت� � ��اب بهذا املعنى وكوس� � ��يلة
ووعاء للمعرفة الس� � ��مع بصرية ،مازال قيمة لم
يتأس� � ��س حضورها كما جنده ف� � ��ي دول ومناذج
بعينها انطلقت من قروس� � ��طيتها إلى عهود أنوار
جديدة وحتوالت .فإلى أي مدى ستبقى خيارات
التحول املشروع بعيدة عنا وال نلمسها سوى في
ش� � ��كل خطاب ترفيهي متخلف وهشاش� � ��ة تدير
حياتن� � ��ا الت� � ��ي يحتكرها أفراد ،وب� � ��إدارة ال تعي

سؤال
الكتابة

معنى اإلدارة بأفق "املس� � ��تقبل األفضل" ،وال هي
أيضا تقدر معطى املعرفة والعلم برافعة الكتاب
وحتويله إلى مؤسس� � ��ة وعي تنتظ� � ��م بنية الفرد
الذهني� � ��ة وتصفيه� � ��ا من ش� � ��وائب األيديولوجيا
وأصولي� � ��ات "النف� � ��ط لوجي� � ��ا" .غير أن� � ��ه ورغم
العوام� � ��ل االجتماعية واالقتصادي� � ��ة املصاحبة
والع� � ��رف املتراكم من تقوي� �ل��ات رثة متارس في
أحايني كثيرة قدرة سلبية وخطيرة في التعطيل
داخل نس� � ��يج اخلطاب الثقافي للمجتمع وتعزله
تارة عن رغبة التفاعل واالس� � ��تجابة لكل حتول
طبيع� � ��ي؛ فإن الن� � ��داءات باجت� � ��اه ثقافة املجتمع
املدني واملفاهيم املشابهة في سياقه ،كتحوالت،
بقيت بطيئة جداً وال جند في احلقيقة ما نلمسه
منها على الواقع سوى ظل الشعار ،بقدر ما بقي
تعشقنا لنغمات انتهت على صعيد قومي ،وبقيت
فكرة تنمية الداخل والوطني مس� � ��تلبة ومعزولة
بعوامل ش� � ��مولية النظرة ،حرمنا من خاللها أن
أنعيش فكرة الكتاب واملعرفة كحاجة مفاهيمية
داخلي� � ��ة وم� � ��ن ثم كتأم� � ��ل ذاتي متام� � ��ا ،مثل أن
نكت� � ��ب قصي� � ��دة أو نرب� � ��ي طفال ،كش� � ��أن يتعلق
بالبيت وترتيبه .وهكذا بقي الطموح مستلبا في
عقولنا لفكرة تقادمت وتعاظمت إلى أن صغرت
وتالشت كشأن اجتماعي بالدرجة األولى .وهو
ما ميكن أن أُس� � ��ميه "خصخص� � ��ة فكرة التحول
عب� � ��ر الث� � ��ورة" ،وحتويل األخيرة إل� � ��ى خيار يتبع
القط� � ��اع اخلاص ال الع� � ��ام .كل ه� � ��ذا مت بإرادة
عس� � ��كرة الثقافة واإلب� � ��داع وثقافة االس� � ��تبداد
واالس� � ��تيهام السياس� � ��ي واإلعالمي ،إن لم أقل
بعسكرة فكرة الثورة الثقافية نفسها واستدراكها
كخط� � ��أ ميكن أن يهدد الفرد ف� � ��ي األعلى ،بدالً
من بلورتها كاستراتيجية حتول حقيقي ونشدان
تغيير ملجتمع القاع .وما يبدو للبعض أنه حتقق

ثقافيا كإجناز ال يتمثل في مؤسس� � ��ة الكتاب ،ال
ميكنه س� � ��وى أن ينتظم كص� � ��ورة (إعالنية) على
حائط االنتخاب ،كما على صعيد تكاثر الظاهرة
باجتاه الكمي لثقافة املبنى على حس� � ��اب املعنى
وتغييبه .وأعن� � ��ي باملعنى هنا ما ميكنه أن يتمثل
في نسق االهتمام بش� � ��ؤون استراتيجية إنهاض
املجتمع املدن� � ��ي وتنمية احلري� � ��ة والتعددية بني
أف� � ��راده ،مبعايير ثقافة وصناعة الكتاب وطبيعة
رؤية هيئاته مبسؤولية ،وضرورة حتقيق املعايير
املتقدمة كشرط للتنافس وإثبات معطى وجودي
معرفي بني األمم األخرى حلضورنا .فمصر مثال
بقيت هي األفق الذي حتدق باجتاهه طموحاتنا
في كل تفاصيل وس� � ��مات حياتنا العشوائية منذ
عقود ،بدءاً من حصة البالغة ،وانتهاء باستنساخ
فراعنة في هيئة أقيال يلتقون تاريخيا في تعاليم
ومسودات (السخرة) في عالقتهم باملجتمع ،لكن
دومنا حتقيق أي س� � ��مة للتميز ول� � ��و في اإلطار
القومي سوى بصناعة احلروب ،واستبدالها مبا
يشبه خططاً مس� � ��تدامة لتنمية مصالح ضيقة.
وهك� � ��ذا بقي حالنا في تأخر دائ� � ��م ودون تقييم
أو رؤية؛ ورمبا ألننا ال نريد ذلك ألنفس� � ��نا ،كما
ال نرغ� � ��ب رمب� � ��ا أو نقبل حتى نش� � ��ر مجرد رأي
أو وجه� � ��ة النظر هنا أو هن� � ��اك ،بالرغم من أنها
بالطبع ليس� � ��ت مسدسا ،بل كلمات ودالالت في
معان س� � ��لمية قد تتلمس األحوال .غير أن حاال
نعيش� � ��ه ال ي� � ��كاد يتقدم على صعي� � ��د املفهوم أو
الفكرة العليا الفتراض املتغير في ثباته ،ال على
صعيد حتوالت طرأت على صعيد معرض صنعاء
الدولي للكتاب مث ً
ال ،وبخاصة من تسلس� � ��له ما
فوق الرقم  ،17أي بعد أن فقد ما يشبه تنظيمه
املؤسس� � ��ي برافعة اجلهة األكادميية ،وكانت تلك
متثل اخلطوة واحلس� � ��نة الوحيدة رمبا للجامعة
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األولى في اليمن (جامعة صنعاء) .أما اليوم فقد
تكاثرت الهيئات والفس� � ��اد وأحد هيئات تس� � ��ير
دون استراتيجية س� � ��وى الطموح في إدارة مبنى
أو اإلشراف على مس� � ��احة من أرض مخصصة
كعنوان حلضارة كتاب ،ميكن أن تتصدق بتمويل
مأوى له الصني الش� � ��عبية؛ ألننا في احلقيقة ال
نهتم بأي شيء سوى بتنمية الالمباالة حتى غدت
مؤسس� � ��ة فوضى .ولم يغ ُد التفكير على صعيد
احلق� � ��وق مطلبا لوعينا ف� � ��ي املطالبة واالقتراح،
وبالتال� � ��ي بدافع فكرة االحتي� � ��اج والضرورة في
املس� � ��ايرة أو التواكب احلضاري مع العالم اليوم؛
وعبر نس� � ��ق املفاهيم واملعرفة التي تدخل ضمن
التعلي� � ��م ككتاب مقرر ،وبأف� � ��ق الصورة ،متخففاً
من ثقافة احملفوظات التي عملت على تبلد وعي
أجيال .واألجدى هو البحث عن آلية أخرى تعمل
عل� � ��ى تطور بناء وعي وتنمي� � ��ة مجتمعنا .وبدون
الرغب� � ��ة في ذلك ،وم� � ��ن ث� � ��م اإلرادة األخالقية
والسياسية في التغيير ،وإعادة النظر مبراجعة
أمور كثيرة؛ س� � ��يظل مآل حياتن� � ��ا وأحوالنا في
مراوحة بني الس� � ��يئ واألس� � ��وأ ،وستبقى الرغبة
ناقصة ،لغياب الفعل احليات� � ��ي للعقل وضرورة
التفكي� � ��ر قبل الكالم .لنعمل -إذاً -على أن تبقى
رغباتنا تنافس للوصول في حتقيق تقدم املعطى
الثقافي فيم� � ��ا يتعلق بالكت� � ��اب اليمني واإلبداع
بش� � ��كل عام ،كما على صعي� � ��د طباعته ،وحتري
نوعي� � ��ة مضامينه ،وأنس� � ��نة معايير التعاطي في
انتش� � ��اره ،إلى جانب إخراجه فنياً بخفة تش� � ��ي
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بالتعاطي مع الكتاب كحياة وطقوس متبادلة من
اخلفة واملعايش� � ��ة واإلحس� � ��اس بالكتاب كإنسان
وصدي� � ��ق حميم بينن� � ��ا ،وجترب� � ��ة وازنة لضبط
قدرتنا عل� � ��ى التفكير الس� � ��ليم واملعرفة العاقلة
بالعل� � ��م ،وليس بثقافة اخلراف� � ��ة .من هنا ميكن
أن تتبلور رؤية حقيقية تستوعب املتحول باجتاه
اإلنسان في اقترانه باملعرفة وبالقراءة املتراكمة
في عالقته� � ��ا بالكتاب قبل إنتاج� � ��ه أو صناعته
مغر
ومن ثم ف� � ��ن إخراجه للناس بأف� � ��ق بصري ٍ
لشاشة التلقي ،وبحرص على تنمية ذائقة تنتظر
الش� � ��غف بتفاعل املجتمع وردم الهوات بتجسير
الثقافة ورؤية املس� � ��تقبل ،كما بالنظر إلى حجم
التحدي� � ��ات الراهنة ،ليتس� � ��نى للجه� � ��ات املعنية
تقييم أخطائها واالعتراف بوجود مش� � ��كلة أوالً،
كي تتوافر مصداقية العمل في استش� � ��عار دعم
قيمت� � ��ه وصناعته وحتريره م� � ��ن أغلفة الذهب،
والعمل على تنمية اس� � ��تراتيجية حضوره بالعمل
على تواف� � ��ره وازدهار مجاالته في الدراس� � ��ات
والبحوث ومس� � ��تويات وأجن� � ��اس األدب والفكر
والفلس� � ��فة ،والتفاعل معها ،على صعيد تيسير
اقتناء وسيلة العلوم احلضارية املرتبطة بلحظة
تقدم اإلنسان باملعرفة وإشاعتها بكل األساليب،
كهواء متطلب للكائن في احلياة والنمو الطبيعي
واملعرفي للمجتمع مبستويات مختلفة وإيجابية
من شأنها أن توصل ولو متأخراً إلى سلم الرقي
وحضارة الكلمة.

