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ثقافة
معرض الكتاب مرآة لتنّوع ثقافي درج عليه لبنان

بعاصيري: الغياب أسبابه وجيهة ال تراجعًا وال تقصيرا
بدأ اوىل خطواته يف القاعة الزجاجية يف شارع  الحمراء، ثم  انطلق اىل رحاب العامل العريب ليتحول اىل جزء من ذاكرة بريوت 
الثقافية. هذا املوسم الثقايف انتظره النارشون، والكّتاب، والطالب، والقراء، ومهتمون، يف داخل لبنان وخارجه لكنه مل يأت كام 

السنوات الثالث االخرية. معرض بريوت العريب الدويل للكتاب كان ملتقى رواد القراءة، وحدثا ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا 

املقال

وكام  ينجيل.  ان  من  الطويل  الليل  ولهذا  يهدأ،  ان  من  الجنون  لهذا  بد  ال 
عودتنا بريوت فهي ستبقى مثاال النبعاث الحياة من جديد ونفض الغبار عنها 
والتغلب عىل كل من تطاول عليها، وحاول سلبها تألقها وبريقها وموقعها 

كعاصمة للعلم والثقافة واالنفتاح والتواصل. 
ففي الوقت الذي تتنافس فيه الدول العربية واالجنبية عىل اقامة معارض 
دولية للكتاب، تغيب بريوت عاصمة الفكر عن هذه التظاهرة الثقافية التي 
كانت قد اصبحت تقليدا سنويا يحتذى به امتد عىل مدى  اكرث من ستني 
عاما. وقد جاء غياب معرض بريوت العريب الدويل للكتاب يف الوقت الذي 
يحتاجه فيه لبنان اكرث من اي وقت مىض، نظرا اىل تأثري اقامة هذه املعارض 
ولجهة  كافة،  واالجتامعية  والثقافية  والسياحية  االقتصادية  القطاعات  عىل 
قدرتها عىل املساهمة يف تنشيط االقتصاد وانتشاله من االزمات التي يرزح 

تحتها. 
فقد اظهرت الدراسات ان مساهمة املعارض يف التنمية السياحية مهمة جدا 
اذ تبلغ نسبة الرحالت السياحية بغرض حضور املعارض واملؤمترات 15% من 

اجاميل السياحة يف العامل. 
معرض بريوت العريب الدويل للكتاب الذي لطاملا شكل محورا للحركة الثقافية 
يف لبنان، سيعود مطلع العام متحديا كل العوائق والصعوبات، وسيستقبل من 
جديد مثقفي لبنان والعامل، وسيرشع ابوابه امام جمهوره املثقف املتعطش 
التي  الهمجية  من  لتبعدهم  والحضارية  الثقافية  اللقاءات  من  النوع  لهذا 

باتت الصفة املرافقة لحياتهم ملا يعانونه يف حياتهم اليومية. 
املعرض سيعود اىل بريوت واىل املكان نفسه الذي لطاملا استضافه، وقد اعيد 
ترميمه بعد ان تحول اىل ركام يشهد عىل الحقد الدموي الذي فجر العاصمة 

يف الرابع من آب. 
حتى لو ضاقت اروقة البلد بابنائه، نرى بلدانا اخرى تسخر امكاناتها لنرش 
فكرهم وثقافتهم عىل غرار ما قامت به دار الحكمة يف اطار فاعليات معرض 
ارث  الضوء عىل  لتسليط  التي خصصت جناحا  الشارقة  منطقة  الكتاب يف 
االديب  الجاميل  مبرشوعه  وللتعريف  ومنجزاته،  وحياته  جربان  خليل  جربان 
هذا  شكل  وقد  جربان"  خليل  لجربان  الروح  "اطاللة  عنوان  حمل  والفني 
الحدث فرصة نادرة للتعرف اىل مجموعة واسعة تضم 34 عمال فنيا اصيال، 
شمل لوحات فنية رسمت بااللوان الزيتية، واخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة 
تعرض للمرة االوىل. كام جرى عرض ملقتنيات خاصة بجربان، تضمنت الوانه 
املائية، ومسندا للرسم ودفاتر مخطوطة بيده، مبا يف ذلك املسودات البرز 
اعامله، وكتاب "النبي" الذي يعترب اكرب دليل عىل املنجز الفكري والفلسفي 
الذي حققه االديب وتجاوز فيه حواجز اللغة والثقافة، والذي ترجم اىل اكرث 

من 100 لغة.

بيروت ليست بيروت 
من دون كتبها 

رئيسة النادي الثقايف العريب سلوى السنيورة بعاصريي.

هذا املعرض الذي ينظمه النادي الثقايف العريب 
مل  لبنان  يف  النارشين  اتحاد  نقابة  مع  بالتعاون 
فهل  الطويلة،  سنواته  خالل  وتأجل  له  يسبق 
كان  الذي  الريادي  دورها  عن  بريوت  تخلت 
للكتاب  معارض  اقامة  يف  عدة  لدول  منطلقا 
كمرص والكويت واالمارات والعراق وغريها؟ ام 
ان توقفه كان اسرتاحة محارب ليعود اىل الساحة 
اكرث قوة فتضج اروقته مجددا بالندوات الفكرية 
والثقافية واالمسيات الشعرية وحفالت التوقيع؟ 
عىل  يطغى  والحيايت  املعييش  الهم  ان  رغم 
يوميات اللبنانيني، اال ان غياب املعرض ترك اكرث 
من عالمة استفهام لديهم لناحية اسباب غيابه 

وامكان عودته يف الظروف الحالية. 
اىل  التساؤالت  هذه  كل  حملت  العام"  "االمن 
السنيورة  سلوى  العريب  الثقايف  النادي  رئيسة 
بعاصريي التي تحدثت عن االسباب الكامنة وراء 
هذا الغياب الطويل الذي "مل يكن ال تراجعا وال 
تقصريا"، منوهة بـ"رمزية اقامة معرض الكتاب 
العريب والدويل، وحرص النادي الثقايف العريب عرب 
يف  املعرض  تنظيم  عىل  املديدة  حياته  سنوات 
مواقيته تعزيزا للرسالة الثقافية التي يضطلع بها. 
فالنادي يرى يف املعرض استقطابا لكل التوجهات 
االنساين  النتاج  يجمع  كونه  واالفكار  واالراء 
الكّتاب والنارشون، والذي  الذي يحمله  املتنوع 
ويشكل جرس  مختلفة  وتجارب  رؤى  عن  يعرّب 
للتنوع يف املواقف واالراء، علها بتجاورها  تالق 
الحوار  بأن  العميق  االدراك  مع  ايجابيا  تتحاور 
انتهى  واال  الرأي،  بني مختلفني يف  اال  ينشط  ال 
املعارض  كانت  هنا  من  لذاته.  محاورا  االنسان 
وتلك  املتطابقة  لالفكار  تالق  واحة  الدوام  عىل 
املتنافرة، باعتبارها املساحة الرحبة للتنوع. وقد 
الذي  الثقايف  للتنوع  الكتاب مرآة  شكل معرض 
درج لبنان عىل ان يكون الحاضن االول له، وان 

تكون عاصمته بريوت عروسة املدائن قبلته".

يف العامل تسعى اىل اضافة فاعليات جديدة؟
□ ما نطمح اليه حاليا هو اقامة املعرض ضمن 
واملشاركني.  املعنيني  لجميع  املتاحة  االمكانات 
مؤاتيا  ليس  فيه  منر  الذي  العصيب  فالوقت 
املعنيني  قدرة  خارج  تكون  قد  الستحداثات 
عىل تحملها. الهدف االبعد هو استعادة املكانة 
متوت،  ال  الثقافة  ان  والقول  الذات،  وتحدي 
وبريوت ال متوت، ولبنان ال ميوت. لبنان وعاصمته 

بريوت سيبقيان منارة فكرية نعتز بهام.

■ لو كان الوضع االقتصادي يسمح بذلك ما هي 
الفكرة التي كنت ستعملني عىل ادخالها للنسخ 

املقبلة للمعرض؟
الظروف  ففي  العريب،  للتالقي  الزخم  اعادة   □
بالثقافية  السياسية  االمور  تتداخل  قد  الراهنة 
والفكرية وسواها. ما نعمل عليه هو ان يكون 
والتالقي  الوحدة  عن  تعبريا  الكتاب  معرض 
وتكامل الجهود لتعزيز الدور التاريخي ملعرض 
الدور  موقع  وتفعيل  والدويل  العريب  الكتاب 
ثم  ومن  العريب،  العامل  يف  لبريوت  املأمول 
دور  عرب  االوسع  الكونية  القرية  نحو  التوسع 
ان يكون  اىل  لبنان يطمح دامئا  العاملية.  النرش 
امللتقى وجرس عبور بني الرشق والغرب، وعليه 
لذا  الدور.  للتعبري عن هذا  يوفر وسيلة  ال  ان 
يجب الرتكيز يف املستقبل عىل بذل املزيد من 
الجهد للتوجه نحو دور النرش يف مختلف انحاء 
العامل لتأيت اىل بريوت فتعود منارة لكل ابداعات 
العامل، وبهذا يكون معرض الكتاب نقطة التقاء 

لالبداعات االنسانية كافة.

■ دور النرش يف لبنان تواجه حاليا صعوبات جراء 
الوضع االقتصادي الراهن، فهل تتوقعني مشاركة 

واسعة منها يف املعرض املقبل؟
□ نحن مدركون لحجم الضائقة االقتصادية التي 
مير فيها لبنان والتي ستنعكس حكام عىل اوضاع 
دور النرش والقراء وسائر املعنيني، لذا من املتوقع 
التي  املساحات  النرش  دور  بعض  تقلص  ان 
االمكانات  االعتبار  تعتمدها الجنحتها اخذة يف 
املتاحة. املشاركة هي املهمة برصف النظر عن 
النرش  دور  مصلحة  ان  املؤكد  ومن  حجمها، 
تكمن يف وجودها وان بشكل متواضع لتؤكد عىل 

الحضور والدور، يف حني ان الغياب ولو كانت 

مغلق لخطورة تداعيات هذا االمر. ثانيا، بسبب 
الدمار الهائل الذي لحق بالعاصمة جراء انفجار 
عادة  يعتمد  الذي  املوقع  وطاول  بريوت  مرفأ 
الغياب هو السباب وجيهة ومل  املعرض.  القامة 
يكن تراجعا او تقصريا تجاه الدور الثقايف لبريوت 
والنادي الثقايف العريب وجميع النارشين. وبعدما 
وشك  عىل  للموقع  الرتميم  اعامل  اصبحت 
مطلع  جاهزة  القاعة  تصبح  ان  نتوقع  االنتهاء، 
شهر اذار املقبل لتستقبل النسخة الثالثة والستني 
عام  نهاية  يف  لها  مخططا  كان  التي  للمعرض 
باقامة  الظروف  ان تسمح  نأمل يف  2021، كام 
النسخة الرابعة والستني يف موعدها املعتاد اواخر 

عام  2022.

النسخ  اىل  جديدة  افكارا  ستدخلون  هل   ■
املستقبلية  للمعرض خصوصا وان معارض الكتاب 

الحوار ال ينشط 
اال بني مختلفني في 

الرأي واال انتهى االنسان 
محاورا لذاته

■ كيف انعكس غياب املعرض خالل السنوات 
املاضية عىل دور بريوت الثقايف؟

□ لغياب املعرض اسباب تقنية وال يعود حكام 
مكانة  بتقهقر  اعرتافا  او  الدور  من   الستقالة 
الثقافة يف لبنان. غاب املعرض اوال بسبب جائحة 
كورونا التي تعذر معها حشد الحضور يف مكان 

راغدة صافي
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له اسبابه، سريتد سلبا عليها. ال اعتقد ان دور 
النرش ستتخلف عن اثبات الذات، ألن الغاية يف 

االساس هي االستدامة.

هي  ما  كورونا  جائحة  استمرار  ظل  يف   ■
االجراءات الصحية التي ستتبعونها لتنظيم فتح 

املعرض امام الجمهور؟
الحامية  اجراءات  كل  املعرض  ادارة  ستتخذ   □
مواطن  كل  يكون  ان  يجب  كذلك  املطلوبة، 
خفري، اضافة اىل احرتام مسافة التباعد االجتامعي 
وااللتزام بارتداء الكاممة التي اثبتت انها القاعدة 

االساس يف سبل الحامية.

■ من اين يأيت التمويل االسايس للمعرض؟
□ من اشرتاكات دور النرش.

لضامن  معينة  جهات  من  دعام  تتلقون  اال   ■
استمراريتكم؟

مصدر  هي  املشاركة  الجهات  كانت  لطاملا   □
التمويل. تعلمون ان النادي الثقايف العريب هيئة 
ثقافية غري ربحية، واقامة املعرض ليست لتعظيم 
املوارد بل لتغطية التكاليف، لذا من املتوقع ان 
وهذا  العام  هذا  وازنة  خسارة  املعرض  يتكبد 
لكن  الحسبان.  من  النادي  يسقطه  ال  احتامل 
العادة  الفرصة  اتاحة  يف  تكمن  االسمى  غايتنا 
نكون  ان  يجب  مرتفعا  الثمن  كان  ايا  التالقي. 

جاهزين لاليفاء به.

عربية  عواصم  يف  للكتاب  معارض  نظمت   ■
اخرى، فهل خفف ذلك من وهج بريوت كعاصمة 

للثقافة العربية ام جاء مكمال له؟ 
□ اقامة املعارض هي حلقات يف سلسلة النهضة 
الفكرية والثقافية، ونحن نفتخر باقامة معارض 
متالحقة يف الدول العربية التي استلهمت تاريخ 
معرض بريوت وانجازاته منارة ملسريتها. النجاح 
يجر النجاح والفشل يجر الفشل، ونحن ال نرغب 
ابدا يف ان تكون معارض الكتاب يف العامل العريب 
بعضنا  ويؤازر  عزميتنا  تشتد  حتى  مميزة   اال 
بعضا. نحن سعداء ألن معارض الكتاب يف العامل 
واهم  جدا،  ومتقدمة  منترشة  اصبحت  العريب 
مثال عىل ذلك معرض الشارقة الذي نظم اخريا 
ومتكن من ان يحجز مكانا له يف مقدمة املعارض 

االكرب  انه  عليه  القيمون  يؤكد  اذ  العام،  لهذا 
بذلك عىل معرض  متفوقا  النرش،  لجهة حقوق 

فرانكفورت الدويل.

■ هل بدأتم اجراء اتصاالت مع الجهات العربية 
املعنية للمشاركة يف املعرض املقبل؟

□ بارشنا اتصاالت الداخل وملسنا رغبة واستعدادا 
ومتنيا الستعادة العمل بهذا التقليد الثقايف املميز. 
نحن نأمل يف ان تتبلور االمور بشكل متسارع مع 
التشدد عىل وجوب املحافظة عىل تفاؤلنا واملنا 
يف ان تنجح  هذه الظاهرة الثقافية التي تشكل 
مرفقا اساسيا يف تظهري دور لبنان. لبنان بال فكر 
ليس لبنان، ولبنان بال ثقافة وبال تالق ليس لبنان، 
نتحمل  او  فكرية  منارة  عليه  نحافظ  ان  فاما 

مسؤولية تغيبه وهذا ال يليق بنا كلبنانيني.

■ كيف تصفني واقع الوضع الثقايف بشكل عام 
وماذا تتمنني عىل وزارة الثقافة؟

للأمزق  السلبية  بالتداعيات  االعرتاف  علينا   □
التي مير فيه لبنان، ويف حالة عدم اليقني التي 
العامل  دول  معظم  تعرضت  لقد  عليه.  تخيم 
لظروف قاسية اال انها امتلكت نوعا من الرؤية 
فتخطت  مستقبلها  حول  والشاملة  الجامعة 
وارادة  رؤية  لدينا  توافرت  ما  اذا  مصاعبها. 
اشكال  كل  نبذل  ان  حينها  نستطيع  جامعة 
الرؤية  غياب  ويف  مجددا،  للنهوض  التضحيات 
ونفقد  الفوىض  ستعم  راهنا  الحال  هي  كام 
القدرة عىل تحديد البوصلة، وهذا امر مخيف 
يف ذاته. قد نرى نزاعا يف السياسة واختالفا يف 
وجهات النظر االقتصادية، اما يف الشأن الثقايف 
تاريخ  ان  اذ  موحدة،  الرؤى  تكون  ان  فيجب 
السنني.  االف  اىل  يعودان  الثقايف  وارثه  لبنان 
لذا يجب ان تنهض الحركات الثقافية يف لبنان 
عىل  حفاظا  يجري  مام  موحدا  موقفا  وتتخذ 
تاريخ لبنان الثقايف وميزاته التفاضلية. ان بناء 
االنسان يتطلب الكثري من العمل والجهد وهذا 
ميكن  الحجر  بناء  ان  علام  به،  وقمنا  سبق  ما 
التقنيات  خالل  من  قياسية  برسعة  تحقيقه 
امر  فهو  االنسان  بناء  استعادة  اما  الحديثة، 
نضحي  ان  حرام  العمل.  من  عقودا  يتطلب 
عىل  لذا  حقيقية،  انسانية  ثروة  من  لدينا  مبا 
الثقافية ان تتكاتف ملنع ضياع االرث  الهيئات 
االنساين والثقايف الكبري. ان الدور املأمول لوزارة 
الثقافية،  الهيئات  جانب  اىل  تكون  ان  الثقافة 
نتخطى  ان  نستطيع  حتى  ملبادراتها  وداعمة 
هذه الظروف القاسية باقل الخسائر. ال يخفى 
معرض  نشاط  استعادة  يف  ان  الجميع  عىل 
الكتاب، نستعيد التأكيد عىل دور لبنان الثقايف 
العاصمة  هذه  بريوت  بريوت.  عاصمته  ودور 
التي يجب ان تستعيد دورها  املتألقة  العربية 
عربيا ودوليا. ان استئناف تنظيم معرض بريوت 
العريب والدويل للكتاب هو رفع لشعار الصمود 
عىل  يستكني  لن  الذي  للبنان  والفكري  الثقايف 
الرغم من كل االزمات التي مير فيها. ففيه تأكيد 
عىل دور بريوت التي باذن الله وبارادة ابنائها، 
ستضمد جراحها وستنحو نحو غد مرشق بكل 

عزمية وارادة.
ر. ص

االمريكية  الجامعة  فتحت   1956 عام 
وتطلق  الكتب  لتحتضن  قاعاتها  احدى 
النادي  نظمه  للكتاب،  عريب  معرض  اول 
 .1944 عام  تأسس  الذي  العريب  الثقايف 
وحتى  الحني  ذلك  منذ  املعرض  استقطب 
دورته 62 عددا كبريا من الكّتاب واملؤلفني 
العرب واالجانب واللبنانيني يف لقاء ثقايف 
واقامة  الكتب،  باصدارات  يحتفل  سنوي 
ونشاطات  الشعرية،  واالمسيات  الندوات 

ثقافية اخرى.

يف  الكتاب  ملعرض  املايض  العام  دورة 
فرانكفورت كانت مختلفة عن سابقاتها بسبب 
بال  افرتايض  معرض  اقيم  اذ  كورونا.  جائحة 
جمهور وال كتب معروضة، من دون لقاءات 
وبال  والجمهور،  والنارشين  الكّتاب  بني  حية 
املرموقني.  بكّتابها  النرش  دور  يف  احتفاالت 
وقد عقدت اللقاءات بني النارشين عرب شبكة 
االنرتنت، ونظمت فعاليات رقمية كثرية، بث 
بعضها عىل الهواء مبارشة يف كل انحاء العامل.

البداية عام 1944

معرض فرانكفورت 
بال كتب

وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�


