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ثقافة

الكتب يناضلون  الثقافة فيه ال تزال متوهجة. منظمو معارض  اال ان شعلة  لبنان يف االختبار الصعب منذ ثالث سنوات، 
للتغلب عىل واقع استثنايئ مل تعد فيه الكتابة من االولويات، ومع ذلك استمر البعض وانتج. نارشو الكتب يناضلون لتجاوز 

املحنة بسبب التكاليف الباهظة التي ترتتب عليهم، واملهرجان اللبناين للكتاب رفع التحدي وعاد...

الحركة الثقافّية ترفع التحّدي بعودة الكتاب
مساحة للتالقي الفكري و"بازار" كتب بأسعار مخّفضة

املقال

خلق الشخصيات بابعادها النفسية واالجتامعية، صنع البدايات والنهايات لقصص متشعبة. 
مروان نجار صانع الحكايات الكرث من نصف قرن.

لطاملا كانت مسريته "من خارج الشائع". هو الذي رافق نهضة القطاع الفني واملرسحي 
الصغرية تشاهد  الشاشة  امام  بكاملها لسنوات  العائلة  الحرب. سّمر  بعد  ما  يف مرحلة 
نجوم  كبار  مصاف  يف  اليوم  صارت  مواهب  اكتشف  وانتجها.  كتبها  كثرية،  مسلسالت 
واالدب  االنسانية  يف  استاذ  "االستاذ"،  يناديه  كان  عرفه  من  كل  والدراما.  التمثيل 
والسياسة. موسوعة يف االدب والثقافة واملرسح. وما اعداده لربنامج "املتفوقون" يف العام 
املعلومات واالختصاصات  برامج  اول  الذي يعترب من  لبنان  تلفزيون  1977 عىل شاشة 
التي توزعت عىل االدب والتاريخ والجغرافيا والسينام، اال انعكاسا لهذه الشخصية. كان 

يقول بأن العودة تحلو له اىل هذا الربنامج حيث الكلمة للعقل الخالق.
الخطاب  ونوع  تعطيه،  ما  فالجمهور "هو  عايز كده"،  "الجمهور  يوما مبقولة  يؤمن  مل 
الذي يتلقاه. هل يتوجه اىل غرائزه؟ اىل معدته؟ اىل عقله؟ رد الفعل هو نتيجة الفعل".

مسرية مروان نجار تعود اىل منتصف السبعينات مع فورة االعامل الدرامية عىل تلفزيون 
الراحلة  الفنانة  التي استهلها بـ"دياال" عام 1977 مع  لبنان، حيث وجد مكانا لقصصه 
هند ايب اللمع، قبل ان تتواىل االعامل عىل مر السنوات يف اطار كوميدي درامي لطيف 
من  الدراما  نجار  حّول  التسعينات  يف  سائدا.  كان  عام  مختلفة  محكية  ولغة  ومحبب، 
قطاع اىل نهج، واالسامء واالدوار من شخصيات اىل محطات يف الوجدان: االستاذ مندور، 
فارس ابن اّمو، مريانا، بنت الحي... "طالبني القرب" تحول اىل قاموس للعالقات االنسانية 
بيوت راس  فيه. يف مسلسل "من احىل  ما  املجتمع بكل  التي طالت مواضيع  الحديثة 
العرص  اىل  بكاملها  الدراما  ادخل  الجامعيني،  الشباب  مشكالت  يعالج  الذي  بريوت" 
املشهد  وغاب عن صدارة  للكتابة،  ليتفرغ  االنتاج  عن  توقف  عام 2011  الجديد.  يف 
االجنبية، فضال عن  املسلسالت  املشاهدين وغزو  لدى  الفني  الذوق  تغري  الدرامي مع 
صعوبات مالية انتاجية اعاقت تقديم مشاريع جديدة. وكان يتحرس: "مل تعد االولوية 
االولوية  الراهن.  الوقت  لبنانية يف  ان مثة دراما  اظن  اللبنانية. ال  الهوية  لعمل يحمل 
لخلطة الجنسيات وضامن املبيعات. اتفّهم، السوق لها اجندة".  بعد غياب دام اكرث من 
ست سنوات منذ مسلسله االخري "مريانا" )2012( عاد نجار عام 2018 اىل الساحة يف 

"سكت الورق".
خرِب نجار فن الفودفيل، وقدم الكثري من النصوص التي تحاكيه خصوصا عىل الخشبة. 
كان الراحل يسافر مرتني يف العام اىل لندن لالطالع عىل جديد املرسح، اذ انه كان متابعا 
نهام الحدث االنتاجات املرسحية يف برودواي ولندن. من اشهر مرسحياته يف الثامنينات 
والتسعينات: "لعب الفار" )1982(، "عريسني مدري من وين" )1986(، "جوز الجوز" 

)1992( و"كرمال املحروس" )1994(.
ملروان نجار مواقف يف الوطن، غرد باستمرار بها مثريا جدال واسعا. لخص العلة اللبنانية: 
"ادعاء الطوائف ان ابناءها يكرهون بعضهم بعضا، هو لّب املشكلة. الحقيقة ان املنافسة 
عىل السلطة تقتيض تأجيج هذه التمثيلية. زعامء الطوائف يؤلبون اتباعهم ضد االخرين 

لالستاملة وشد العصب. هنا الجمرة".
"تجربتي مع الشاشة، بشاشة ام هشاشة" كتابه الذي فضفض فيه عن مسريته املتعبة التي 

فيها الكثري من املثابرة والتحدي والنجاح.
مروان نجار طوى اوراقه ورحل...

مات القلم...  سكت الورق

الشدياق ميرنا 

امينة املعرض الدكتورة نجاة الصليبي الطويل.

تنظمه  الذي  للكتاب  اللبناين  املهرجان  انطلق 
االحداث  رحم  من  انطلياس   - الثقافية  الحركة 
التي عصفت بلبنان منذ سبعينات القرن املايض، 
متحديا كل الظروف واالوضاع الصعبة، غري عاىبء 
واالجتامعية.  االقتصادية  والعقبات  بالحواجز 
واملستدام  االفعل  السالح  ان  هو  الوحيد  رهانه 
الذي  الثقايف  العمل  يف  يتمثل  االزمات  قهر  يف 
ونبذ  املجتمعات  بناء  يف  ويساهم  الجهل،  يقهر 

الكراهية، والعمل عىل احقاق الحق. 
هذه املبادئ هي ركيزة عمل الحركة الثقافية - 
انطلياس التي انطلقت منذ 45 عاما من فكرة 
وثيقتني  عىل  املرتكزة  انطلياس،  عاميات  وقيم 
سنة  االوىل  انطلياس:  دير  يف  وقعتا  وطنيتني 
املوقعون من  والثانية سنة 1840. تعهد   1820
ودروز  ومسيحيني  سّنة  من  الطوائف،  جميع 
بالدفاع  متضامنني  واحدة  يدا  البقاء  وشيعة، 
اي تدخل خارجي. وكانت  الوطن يف وجه  عن 
االمري  فرض  عندما  االوىل  الوثيقة  وقعت  قد 
صيدا،  وايل  من  بالضغط  الشعب،  عىل  بشري 
"مالني" وازدادت الرضائب 10 مرات عىل كاهل 
نظم  وقد  انطلياس.  دير  فتجمعوا يف  املواطنني 
ثورتهم املطران يوسف اسطفان الذي كان اول 
يف  النصارى  وقايض  ورقة،  عني  ملدرسة  رئيس 
جبل لبنان. كان قاضيا نزيها وعادال يدافع عن 
النتخاب  يدعو  وثائرا  الفقراء،  وعن  املظلومني 
الوكالء وممثليهم من الشعب. ووقعت الوثيقة 
والتضامن  االتحاد  اىل  داعية  الثانية عام 1840، 
عام  الحركة  نشأت  خارجي.  تهديد  اي  وجه  يف 
1978 ابان الحرب االهلية اللبنانية كرصخة ضد 
التطرف والعنف والتزلف، وحصلت عىل ترخيص 
رسمي عام 1984. وعىل رغم وجودها يف كنف 
الرهبنة املارونية )دير مار الياس - انطلياس(، اال 
انها شكل من اشكال العلامنية تهدف اىل تأمني 
املناخ االمثل الذي يؤسس لحوار رصيح ومنفتح يف 

عىل مدى عقود رفعت الحركة الثقافية - انطلياس 
التحدي يف ظل ما نعيشه يف لبنان، وارصت عىل 
الظروف  وسط  للكتاب  اللبناين  املهرجان  تنظيم 
الصعبة التي مير فيها الوطن، االن انها توقفت عن 
تنظيمه يف السنوات الثالث املاضية بسبب االزمة 
املتفاقمة اقتصاديا واجتامعيا، والوضع الصحي اثر 

تفيش وباء كورونا.
سنته  يف  للكتاب،  اللبناين  املهرجان  يعود  اليوم 
االربعني، من الجمعة 3 اذار اىل مساء االحد 12 
منه، من الثالثة بعد الظهر اىل التاسعة مساء، يف 
الصالة الكربى لدير مار الياس - انطلياس، تاكيدا 
احتفال  انه  والثقافة.  بالكلمة  الحركة  اميان  عىل 
لقاء املثقفني تثبيتا لالرادة اللبنانية بدوام شغفها 
بالقراءة والكتابة الحرة، ولتوقها الدائم اىل املعرفة 
يف  ينظم  الذي  الكتاب  معرض  يضم  والتجدد. 
القاعة الكربى لدير مار الياس - انطلياس، اجنحة 

)العربية،  اللغات  مبختلف  ومنشورات  كتب 
الفرنسية، االنكليزية، االرمنية...(، وادوات ووسائل 
النرش  تربوية وتثقيفية. تشارك فيه معظم دور 
واملكتبات اللبنانية والجامعات العاملة يف لبنان، 

اىل مراكز ثقافية عربية واجنبية.
الزائرين،  يؤم املعرض سنويا عرشات االالف من 
مخفضة.  باسعار  واملنشورات  الكتب  فيه  وتباع 
وهو يتضمن، اضافة اىل منصات الدور واملكتبات 
خاصة  تكرميية  لوحات  املشاركة،  واملؤسسات 
احياء لذكرى بعض كبار االعالم، زيارات مربمجة 
يف  منهم  الفائزين  عىل  جوائز  وتوزيع  للطالب 
مسابقات الثقافة العامة )لن يحصل هذا النشاط 
هذه السنة بسبب الظروف االقتصادية(، توقيع 
الصادرة حديثا،  املؤلفني عىل كتبهم  العديد من 
االصدارات(،  )احدث  املعرض"  "جديد  منصة 
منصة "املنفردون" )االصدارات الجديدة للنارشين 
اعالم  تكريم  يتم  املهرجان  خالل  يف  االفراد(. 
الثقافة. اذ انه منذ عام 1985، تكرم الحركة سنويا 
الثقافة يف لبنان ممن  عددا من املبدعني واعالم 
مختلف  يف  عقود  مدى  عىل  الثقايف  تراثنا  اغنوا 
مختلف  من  والفنية،  والعلمية  االدبية  املجاالت 
ندوات  تعقد  املناسبة،  هذه  يف  االتجاهات. 
تكرميية حول املحتفى بهم، الذين تطبع سريهم 
الثقافة  "اعالم  بعنوان  سنوي  كتيب  يف  الذاتية 
ايام  يوم من  لكل مكرم  لبنان". كام يخصص  يف 

املهرجان يحمل اسمه.
يتخلل املهرجان عدد من الندوات الفكرية التي 
تفرضها مناسبة معينة كيوبيل احدى املؤسسات 
او الهيئات االعالمية او الثقافية، ذكرى رحيل احد 

اعالم الثقافة اللبنانيني او العرب.
عن هذا املهرجان السنوي، اجرت "االمن العام" 
حوارا مع امينة املعرض الدكتورة نجاة الصليبي 
الطويل تحدثت فيه عن التحديات والصعوبات 

وما يتميز به املهرجان هذا العام.

■ ما هي الرسالة االساسية التي تحملونها اليوم 
بعد ثالث سنوات من التوقف القرسي عن تنظيم 

املهرجان؟
□ تشكل العودة اليوم تحديا لنا يف ظل الظروف 
التي مير فيها وطننا، السيام وان كل  االقتصادية 
من يشارك يف املعرض من دور نرش او جامعات 

او مكتبات وغريها تعاين من هذه الظروف. 

املهرجان سيكرم 
"ابو سليم" والتينور ادغار 

عون واعالما ثقافية

شتى امليادين بني مختلف التيارات واالتجاهات، 
بغية ترسيخ الوحدة الوطنية عىل اساس االستقالل 
الدميوقراطية  قيم  وتعزيز  واالنفتاح  والتقدم 

والحرية والسالم وحقوق االنسان. 
انطالقا من هذه املبادئ، مل يكن املهرجان اللبناين 
للكتاب معرضا للكتب فحسب، بل كان مساحة 

للتالقي الفكري والثقايف.



7879
عدد 114 - آذار 2023عدد 114 - آذار 2023

العودة  هذه  خالل  من  اليوم  نؤكد  ان  نريد 
ونعمل  بخري، ونحن موجودون  الثقايف  تراثنا  ان 
من اجل الثقافة التي هي ليست خيارا او ترفا، 
املعرض  عنوان  خالل  من  نؤكد  حياة.  منط  بل 
"ثقافة الحرية واملئوية الثالثة للحضور االنطوين يف 
انطلياس"، انه لطاملا آمن اللبنانيون بثقافة الحرية 

وعاشوا يف جوها. 

■ ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتكم خالل 
التحضري للمهرجان؟

املواطن  يعانيه  مام  بعيدة  ليست  صعوبات   □
اللبناين يف يومياته، من هموم وقلق متزايد يف ظل 
انعدام االستقرار يف الوطن. اضطررنا عىل الصعيد 
التنظيمي اىل تقليص عدد العاملني معنا بسبب 
عدم القدرة عىل الحصول عىل اموالنا من املصارف 
لتأمني الرواتب. نحن نرتقب ما ستؤول اليه االمور 
مع تراجع القدرة الرشائية لدى املواطن، وبالتايل 
ظل  يف  الكتب  رشاء  عىل  والقراء  الزوار  قدرة 

الظروف املادية الضاغطة.

يف  تشارك  التي  النرش  دور  عدد  تقلص  هل   ■
املعرض هذا العام بسبب الظروف االقتصادية؟

نعول عىل كل من  فان  الصعوبات عدة،  □ ألن 
وضع ثقته بنا وتعاون معنا منذ سنوات، خصوصا 
تستقطب  التي  املعارض  من  يعترب  املعرض  وان 
الدويل  بريوت  معرض  بعد  كبري  بشكل  املثقفني 
ان  يف  ال شك  الفرنيس.  الكتاب  ومعرض  للكتاب 
مشاركة دور النرش يف هذه الظروف قد تقلصت 
بسبب التكاليف الباهظة، السيام انه سبق وشاركت 
اما  محدودة،  امكانات  اخرى يف ظل  معارض  يف 
االصدارات فقليلة هذا العام. تشارك اليوم نحو 24 
دار نرش، تضاف اليها مشاركة املكتبات الحاصلة 

بدورها عىل وكاالت عدد من دور النرش.

■ ما الجديد يف املهرجان هذا العام؟
الظروف  تحايك  التي  الندوات  عن  عدا   □
والصعوبات التي نعيشها والتي نحاول من خاللها 
العام  هذا  ننظم  املشاكل،  لهذه  بحلول  الخروج 
 10 بني  ترتاوح  مخفضة  باسعار  كتب  "بازار" 
النرش  االف لرية ودوالر واحد، كام ان بعض دور 
ستخصص زاوية يف املعرض باسعار مخفضة لتالئم 
خمسة  مدى  وعىل  ننظم  كذلك  امليزانيات.  كل 

عند  شعر"  "ساعة  بعنوان   شعرية  قراءات  ايام 
الخامسة بعد الظهر. ككل عام نكرم اعالما ثقافية 
وعيد  املرأة  يوم  ملناسبة  تكرميا  ونقيم  وفنية، 
املعلم، كتكريم التينور ادغار عون وتتخلله حفلة 
موسيقية، كام سيتم تكريم الفنان صالح تيزاين "ابو 
سليم". يف يوم املرأة ستكرم الدكتورة تراز الدويهي 
وهي  "منفردون"  منصة  املعرض  يتضمن  حاتم. 
عرب  كتبهم  يطبعون  ال  الذين  للكّتاب  مخصصة 
تواقيع  سلسلة  يوميا  املعرض  يتخلل  النرش.  دور 
الصدارات كّتاب، اضافة اىل الكتيب السنوي بعنوان 
اعالم الثقافة يف لبنان، حيث تطبع السرية الذاتية 
للمكرمني يف املهرجان، تصدر الحركة الثقافية كتابا 
التي  واملحارضات  الدراسات  مجموعة  يتضمن 
يف  "التنمية  بعنوان  املاضية  السنة  طوال  اقيمت 
مع  بالوطن".   للنهوض  اصالحية  خطوات  لبنان، 
االشارة اىل ان ابواب املعرض ستفتح من الثالثة بعد 

الظهر حتى التاسعة مساء.

■ ما الذي مييز املهرجان اللبناين للكتاب عن غريه 
من املعارض؟

□ هو ليس فقط معرضا بل هو ايضا منرب يعكس 
انطلياس   - الثقافية  الحركة  ومبادئ  توجهات 
املبنية عىل الوحدة الوطنية والحفاظ عىل الوطن 
مبواثيقه والتشديد عىل ثقافة الحرية واالنفتاح. 
ثقافية  فسحة  يعتربونه  املعرض  هذا  رواد 
للتالقي وتبادل االراء من خالل الكتاب والندوات 

والنشاطات التكرميية.

نشاطات  العام  هذا  املهرجان  يتخلل  هل   ■
مخصصة لطالب املدارس؟

□ كنا يف السنوات السابقة ننظم يوميا قبل الظهر 
مسابقات  بينها  من  املدارس،  لطالب  نشاطات 
ان سألنا  العام، وبعد  شعر ومرسح وامالء. هذا 
القيمني عىل املدارس عن استعدادهم للمشاركة 
اعطائنا  يف  ترددا  الحظنا  النشاطات،  هذه  يف 
االجوبة الواضحة عن املشاركة الن تداعيات االزمة 
االقتصادية ارخت بظلها عىل هذه املدارس، لذلك 

ستغيب هذه النشاطات هذا العام.

■ عىل الرغم من كل هذه الظروف ملاذا مل يغب 
تنظيم معارض الكتب عن لبنان؟

□ نحن نقول من خالل تنظيمنا لهذه املعارض ان 
الكتاب الورقي موجود اىل جانب االلكرتوين، وانه ال 
يزال يعترب تراثنا الثقايف يف لبنان مرجعا، وكلنا نعلم 
ان اي كاتب مل يكن يعترب ان كتابه قد حاز النجاح 
اللبنانية.  الصحف  عنه  كتبت  اذا  اال  املطلوب 
كام ان هدفنا وطني ايضا من خالل التطرق اىل 
املشاكل التي يعاين منها املواطن، ومحاولة ايجاد 
الحلول والتوعية والرتكيز عىل القيم والثوابت التي 

تجمعنا معا للتمسك بالوطن.

■ ما الرسالة التي تتوجهني بها اىل رواد املعرض 
اليوم؟

□ اقول لهم انه مهام قست الظروف علينا، الثقافة 
ال تغيب عن منط حياة اللبناين. الثقافة هي مامرسة 
يومية وال يجب ان نيأس، لذا نقول للجميع: نحن 
الحد االدىن اليصال هذه  هنا ومستمرون ولو يف 
الصورة الجميلة عن لبنان. ثقافة الحرية هي هوية 

اللبنانيني مجتمعني ومنط حياتهم.
م. ش

من افتتاح معرض الكتاب يف اذار 2023.


