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واقفال صحف عريقة عىل معرض بريوت
للكتاب ،كونها كانت تشكل حاضنة للمعرض؟
□ الصحف الورقية كانت االساس يف االنطالق
نحو اللغة واالطالع وتكوين الوعي املعريف
والسيايس ،مبا ال يقاس مع املواقع االلكرتونية
املوجهة التي نعاين من بعضها يف يومنا الحارض.
الصحيفة كانت مثابة كتاب جامع ،بينام معظم
املواقع االلكرتونية موجهة وغب الطلب .غياب
الصحف الورقية املرموقة اثر كثريا عىل معارض
الكتب السيام منها معرض بريوت ،كونها كانت
تشكل حاضنة حقيقية له وتواكبه يف كل
انشطته وتفرد له مساحات واسعة يف صفحاتها.

معرض بيروت العربي والدولي للكتاب مؤجل
يوصف بأنه من اعرق معارض الكتب يف عاملنا العريب ،وبأيب املعارض العربية .عاكسته الظروف هذه السنة ،لكنها لن تتمكن
من منعه عن االشعاع مجددا .معرض بريوت العريب والدويل للكتاب الذي اعتاد عىل ارتياده اللبنانيون والعرب واالجانب مؤجل
خريف بريوت هذا العام لن يكون مورقا
مبعرض الكتاب ،بعدما تضافرت كل االسباب
الناجمة عن الوضع القائم عىل تأجيل هذا
االستحقاق الثقايف اللبناين والعريب والدويل،
ووضعت املعنيني امام خيار من اثنني :إما الغاء
املعرض وهذا مرفوض جملة وتفصيال ،واما
التأجيل اىل وقت افضل يسمح بتوفري نجاحه.
فكان اعتامد الخيار االخري ،بعدما ابلغت دور
نرش عربية ودولية سحب مشاركتها نتيجة ما
شهده لبنان من تطورات ،مع وعد باملشاركة
االكيدة عند استتباب االوضاع.
رئيس النادي الثقايف العريب فادي متيم الذي
اطلق شعلة املعرض وابقاها مضيئة منذ 63
عاما ،اكد ان املوعد الجديد الفتتاح معرض
بريوت العريب والدويل للكتاب سيكون من 3
اىل  14كانون االول .2020
■ هل سيقام معرض بريوت العريب والدويل
للكتاب الـ 63يف موعده واين؟
□ سيقام معرض الكتاب يف املكان ذاته ،لكن
املوعد تغري نتيجة ظروف البلد ووضع الطرقات.
لن يلغى بل سيتأجل اىل مطلع كانون االول
املقبل .كان مثة ارصار يف املايض عىل اقامته
عىل الرغم من الظروف الصعبة الذي واجهته،
وهو حاليا يف دورته الثالثة والستني .انه اول
معرض يف العامل العريب ،ويتزامن مع احتفال
النادي الثقايف العريب بيويله املايس ،اي مرور
 75عاما عىل انشائه .تاريخيا ،مل يلغ املعرض يف
اي سنة ،وابناء الجيل الذي سبقنا كانوا يه ّربون
الكتب يف ايام الحرب من منطقة اىل منطقة
القامته .نحن لسنا عاجزين عن االستمرار يف
هذا املوضوع ،لكن ما يهمنا هو توافر ظرف
مناسب يؤمن مشاركة كاملة لكل املناطق.
كام تهمنا مشاركة املدارس والجامعات .اذا
كان هناك تعطيل واقفال للطرقات ال تستطيع

املدارس تنظيم زيارات اىل املعرض ،علام ان
املواطنني يحجمون عن الحضور اذا كان الوضع
غري مستقر .سيقام املعرض يف املكان ذاته يف
قاعة "يس سايد ارينا" ،النها االكرب يف بريوت
ونحن يف حاجة اىل هذه املساحة .قبل حصول
ما هو قائم يف لبنان حاليا ،وردتني طلبات
من دول عربية مل نكن نتصور انها سرتد بهذا
الحجم ،السيام من دولة االمارات العربية
املتحدة بعد رفع حظر سفر رعاياها اىل لبنان.
لكن ويا لالسف ،كل هذه الطلبات الغيت بعد
االحداث التي شهدها لبنان ،وهذا االمر من
االسباب التي دفعتنا اىل التأجيل الننا نهدف
اىل مشاركة عربية ودولية واسعة.
■ هذا ما يدفعنا اىل السؤال عن الجهود التي
تبذلونها يف النادي الثقايف العريب البقاء شعلة
معرض الكتاب مضاءة؟
□ نحن مستمرون يف عملنا كام يف كل عام .ال
يتوقف جهدنا عىل كل الصعد ،السيام مع دور
النرش اللبنانية عىل الرغم من ظروفها الصعبة
نتيجة الحركة االقتصادية املرتاجعة يف لبنان،
وهي تعترب الحجر االساس للمعرض .مثة تراجع
ايضا يف الحركة االقتصادية يف الدول العربية،
ما يؤثر عىل دور النرش اللبنانية وعىل حركة
االنتاج الثقايف .عىل اي حال ،نحن نواكب
دور النرش ونحاول مساعدتها .الربنامج الثقايف
للمعرض مستمر ،لكننا سنضطر اىل ادخال
تعديالت عليه لجهة التواريخ واملضمون
بسبب التطورات الجميلة التي يشهدها لبنان.
■ هل ما زلتم تلمسون التجاوب العريب
والدويل ليك تستمروا يف اقامة املعرض كل
سنة؟
□ هذا ما نلمسه عىل الدوام .يف زياريت
االخرية اىل معرض الشارقة ،ملست كل ارصار

عىل رغبتهم يف املشاركة يف املعرض ،ودعمهم
املعنوي الستمرار معرض بريوت الذي يعتربونه
أب املعارض العربية ،ويعتربون بريوت عاصمة
النرش يف عاملنا العريب ،اذ ميتاز لبنان مبساحة
حرية ليست موجودة يف كل عاملنا العريب.
■ اىل اي مدى ا ّثر الوضع العريب غري املستقر
عىل املعرض؟
□ عىل الرغم مام شهدته دول عربية من
ثورات خالل السنوات االخرية ،فان حركة
معرض بريوت بقيت ثابتة من دون تراجع.
واكبنا دور النرش يف بعض الدول التي تعاين
من مشاكل ،مثل سوريا والعراق وليبيا وتونس
والجزائر ،وعمدنا اىل مساعدتها عرب ارشاكها مع
دور نرش اخرى حتى تستمر يف عرض انتاجها
الثقايف سنويا .املهم انه كان لديها ارصار دائم
عىل ان تكون كتبها معروضة يف معرض بريوت
للكتاب ،النه يشكل مساحة حرية واسعة
تضمن انتشارا واسعا واستقطابا ثقافيا كبريا.
■ بعد هذه التجربة الطويلة واملستمرة ،ماذا
بقي من معارض الكتب ومنها معرض بريوت؟
□ نحن نعيش يف تطور كبري مير فيه العامل،
خصوصا يف العقدين االخريين ،السيام لجهة
التطور التقني والكتاب الرقمي .نحن نواكب
كل ذلك ،ومثة دور نرش متخصصة يف هذا
املوضوع .عندما يصدر كتاب يف اي بقعة
من املعمورة ،ادخل اىل املوقع او الصفحة
االلكرتونية واقوم برشائه وابدأ بقراءته .مل
تعد املشكلة محصورة يف رشاء الكتاب وبيعه،
بل الهدف االساس هو االنتشار الثقايف الذي
بات يتحقق يف جزء منه .ما يهم ان يذهب
مجتمعنا يف هذا االتجاه ،اي نحو القراءة،
ألن املشكلة انه يذهب نحو اتجاهات اخرى.
الجيل الجديد ليس جيال قارئا ،والهدف من

رئيس النادي الثقايف العريب فادي متيم.

معرض الكتاب هو تشجيعه عىل القراءة
وتوجيهه يف هذا االتجاه .ال يهم اذا كان
الكتاب ورقيا او رقميا ،فمن يفتح كتابا يفتح
عقال واجمل االدمان هو ادمان القراءة .يجب
ان يكون هذا االدمان متجذرا يف العائلة وناتجا
من االب واالم تحديدا ،لذلك سنستمر يف
تذكريهم وتشجيعهم عىل زيارة املعارض.
■ الثورة التكنولوجية اثرت سلبا عىل الكتاب
الورقي ،هل الجيل الجديد ال يزال لديه اقبال
عىل رشاء الكتاب؟
□ ليس كام الجيل الذي قبله ،لكن ال تزال
لديه الرغبة يف رشاء الكتب.

■ هل عمدتم اىل تعويض الجيل الجديد
بحضور اوسع للكتاب االلكرتوين؟
□ هناك دور نرش متخصصة بالكتاب االلكرتوين
وحضورها قوي وناشط يف معرض الكتاب.
■ هل تدمج دور النرش بني النسخة الورقية
والنسخة االلكرتونية؟
□ صحيح ،واذا مل يكن هناك كتاب ورقي ال
وجود لكتاب الكرتوين .القارىء هو الذي يختار
بني الورقي او االلكرتوين ،وال غنى عن الكتاب
الورقي النه االساس يف اي تطوير.
■ اىل اي مدى اثر تراجع الصحافة الورقية

وردتنا طلبات من دول عربية لكنها الغيت بعد االحداث التي شهدها لبنان.

■ طاملا ان قرار تأجيل افتتاح املعرض قد اتخذ،
متى املوعد الجديد؟
□ قررنا مبدئيا ان يكون من  3اىل  14كانون
االول  ،2020ونأمل يف ان تكون الظروف
طبيعية ومؤاتية مبا يؤمن مشاركة فاعلة للدول
العربية ألن دور النرش فيها عىل حامسة كبرية
للمشاركة ،وألن السبب املبارش للتأجيل يعود
اىل الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية
التي تعصف بلبنان ،والتي يستحيل عىل النادي
الثقايف العريب ونقابة اتحاد النارشين يف لبنان
اقامة معرض بريوت العريب للكتاب يف دورته
الثالثة والستني التي كانت مقررة ما بني 28
شباط  2020و 10آذار.
■ ما هي الكلمة التي توجهها اىل دور النرش
اللبنانية والعربية والدولية؟
□ اتوجه اىل مجتمعنا اللبناين والعريب والدويل
بكل اطيافه وتوجهاته واعامره ،بوجوب الرتكيز
عىل انجاح معرض الكتاب والعمل عىل استمراره،
النه يساعد عىل انتشار الثقافة ضمن العائلة
والبلد واملنطقة .مجتمعنا العريب يف حاجة اىل
هذا املوضوع الن انتاجنا الثقايف قليل جدا
قياسا باالنتاج الثقايف يف املجتمعات االوروبية
والعاملية .يجب ان نعطي جهدا استثنائيا يف هذا
املجال ،عىل الرغم من ان مجتمعنا العريب اخذ
رهينة لالمور االقتصادية واملعيشية والصحية
والتعليمية ،ما يفقد املواطن العريب املساحة
الزمنية والراحة لالتجاه اىل االمور الثقافية .هنا
احذر من امر خطري ،وهو انه اذا اردنا الغاء
مجتمع يكفي ان نلغي ثقافته.
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