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CULTURE

املدى الثقايف

ديكتاتورية عامل االدب
وحركة مبيعات الكتب يف العامل
بعد أن اشترت مطابع
المارتينيير مطبعة
(ساي) ،باريس
تفتتح معرض الكتاب
يف سياق فوضوي..
فوالدة اجملموعة
الثالثة للمطابع
الفرنسية هذه
حدثت بعد معركة
بني مطبعة هاشيت
(مجموعة الغاروير
 /الثانية من ناحية
االهمية ومطابع /
اديتيس  /فيفاندي
يونيفرسال ببلغشنغ
 /القدمية وهي
األولى للسيطرة على
 %80من السوق
الفرنسية ،وصارت
االساليب التجارية
لكبار الناشرين
االمركيني تغري عالم
الطباعة والنشر اكثر
فاكثر.
وسوف تكون الصني
مدعوة إلى معرض
الكتاب الرابع
والعشرين الذي يقام
يف التاسع عشر من
ايار يف باريس،
وبطبيعة احلال فان
وجود الصني لن يغير
من السمة الوطنية
لهذه التظاهرة وعلى
العكس من ذلك.

كــــان  /بــــوكـــسـمـيـــس  /يف
فــرانكفـورت قـد حتـول علـى
مـدى الـسـنني مـن خالل ستـة
آالف دار نـشــر وعــارض متـثل
أكثـر من ( )115بلـدًا إىل ملتقـى
عـاملـي مهم وضـروري أليـة دار
نـشـر ،وإىل سـوق كـبري تـشرتى
فيـه وتبــاع حقــوق الرتمجــة
وإعـادة إصدار كل أنـواع الكتب،
ففـي كل عام يـعرض منـه أكثر
من ( )400ألف كتـاب منها ()100
ألف كـتاب جـديد ،غـري أن هذه
الــواجهـــة الالمعـــة جيب أن ال
ختـدعنا فـمعرض فـرانكفورت
بضخـامته هـو صـدى حلـركـة
مـزدوجة تـقوم بـنشـر الكـتاب
والقراءة علـى املسـتوى العـاملي،
وأن الـضعف املــذهل يف النـشـر
داخل الــــدول الـفقـرية (الـيت
ينـاسبهـا أن تـرتـبط بـالقـسم
األعــظـم مـن دول الـكــتلــــة
الـسوفيـتية الـسابقـة من جهة،
ومـن اجلهــة الثــانيــة ويف دور
النشر الغربية ،فان التبادل غري
متكـافئ بني الـواليات املـتحدة
االمريكيـة وبريـطانيـة والدول
األخـــــــرى :ففـــي معــــــرض
فـــرنكفــورت فــان الـســرادق
املخصص لـدول آسيـا وأفريقـيا
وأمـريكا الالتـينية صـار يبتعد
شـيئــ ًا فـشـيئـــ ًا عن مــركــز
الـتظـاهـرة ،وصـارت االجنحـة
املخـصصـة هلـذه الــدول أكثـر
خــواء وينخـفض عـدد زوارهـا
وعدد الـناشـرين كمـا ينخفض
عـــدد مــشـرتي احلقـــوق مـن
الناشرين كل عام .أما الناشرون
الفــــرنـــسـيــــون واالسـبــــان
وااليطــاليـون واالملـان ،فــانهم
يبـذلـون جهــودًا كبرية إلجنـاح
الرهان املسـتحيل وهو بيع احد
كـتبـهم يف الــواليــات املـتحــدة
االمريكـية ،ولـو مببـلغ رمزي أو
النـجاح بإقـناع ناشـر إنكليزي -
فهــــو اخلــطــــوة األوىل حنــــو
الفردوس االمريكي.
واجلمـيع يعـرف إن االلـدورادو
االمـريكي فخ كـبري .اذ بــانتـاج
ادبـي سنـوي هـو ضـعف انتـاج
فـرنسا (حـوالي  14ألف عنوان).
فان بريـطانيا ال تنتج أو تصدر
إال ( )%3من االدب املكتـوب بغري
اللغــة االنكـليــزيــة مـنه ()%1
باللغة الفرنسية ،وحيدث الشيء
نفــسه يف الــواليــات املـتحــدة
االمريكـية اليت تـصدر  %2.8من
الـرتمجات او االعـمال املـرتمجة
منهـا  %8من الكـتب الفرنـسية،
وهـي األكثـر شـراء مـثل كـتب
اللغـة االسبـانيـة ،ويبـدو هـذا
االنغالق يف احلـقيقــة اكرب ممـا
تشـري إليه اإلحصـائيـات .فبيع
حقوق كتاب يف الواليات املتحدة

قصة
حـني اوقف (أمحــد) حــركــة
يـــديه عـن العـمل ،وانـصـت،
كانت الشمـس تنبثق يف متاهة
الـشــارع الـســـرابيــة .وكــان
كـالعــادة ،مثل زي يـوم آخـر،
يـسـمع صـوت حـذاء نـسـوي،
يقـرع إسفلـت الشـارع الطـويل
املـتـمــوج بــشعــاع الــشـمــس
الصبـاحية املـبكرة .ويـتالشى
صوت احلـذاء ،فتغطس غرفته
بـاهلــدوء العـميق الــذي مشل،
كـذلك ،مبنـى املستـشفى ،وقت
النهـار ،ومثة ذبـابات حمبـوسة
بني زجـاج النـافـذة والـشبكـة
الـسـلكيـة ،والـشمـس الـرخـوة
تـتـــدىل علــى سـطح مـبـنــى
املـستـشفــى ،ثم تنـتشـر علـى
احلـديقة الواسعـة ،كطبقة من
اجلالتني الوردي السائل.
أطل مـن النــافــذة فـشــاهــد
(مسرية) تتحـدث مع الطـبيب
الكهل الـذي حيـمل بني يـديه
كراسـ ًا بامساء املرضى ،ثم أبعد
نظره عن النافذة.
كـانت السـيارة الـيت تنقلهم إىل
املستـشفى ،توقـفت بهدو ٍء أمام
منزل (مسرية) إثر صوت منبه
الــسيــارة الــذي أطلق صــوته
السـائق ،مـرة واحـدة ،لتخـرج
الفتـاة دافئة ،ومفعمـة برائحة
الفــــراش املـثـرية ،وإلــتقـت
نظراتهما ،وكـان (أمحد) قابع ًا
وراء زجـاج نـافـذة الــسيـارة،
يـرقبهـا بصـمت واعتنـاءٍ ،وهو
يشعر اول مرة بصعوبة كبرية.
أن يـواجه نظـرة هـذه الفتـاة،

االمريكية مببلغ زهيد يف الغالب
يـرتاوح بـني بـضع مـئــات مـن
الــدوالرات ال يــضمـن تقــدميه
للجمهـور ،ويف الـواقع فـان تغري
النـشـــر والتــوزيع يف االعــوام
القليلـة املـاضيــة مع التكـثيف
الكبري يف هـذه العملية باالضافة
إىل متـطلبـات املــردود السـريع
احــدث اضـطــرابــ ًا يف وجــود
الكتـاب الـذي عــد منتـوجـ ًا مل
خيضع ملعايري االدارة الـصناعية
واملردود املالي اال متـأخرًا جداً.
ويف جمـــال النـشــر ظهــر هــذا
االجتاه يف نهاية شتاء عام ()2002
من خالل االبعـاد الـقسـري لـ /
آن غـــودوف  /مـــديـــرة دار /
رانـدوم  ،/واصبح اول ناشر من
امريكا الـشمالية .منذ عام ،1999
وهـو احـد فـروع بـريتيلـسمـان
االملـاني ،ثــاني أهم دار عـامليـة
لالتصاالت بعـد  /تيم وارنر ،/
ومل تنتهج آن غـودوف ،رئيـسة
دار رانـدوم بـالتـأكيـد سيـاسـة
نــشــر ثــوريـــة ،بل سعـت إىل
موازنة عناوين املبيعات الكربى
املـتفــاوض علـيهـا والـيت وصل
سعرها سعـر الذهب ،مع فهرس
مـتشـدد ينـطبق ومسعـة الـدار
االدبـيــة ،وهــذا اكـثــر مـن أن
يتحـمله  /بيـرت اولسـن  /وبيرت
اولــسـن ممـثل امـرباطــوريــة
بـيمــرتيلــسمـان يف الـواليـات
املـتحدة االمـريكية الـذي يطلب
من مجـيع فـــروع اجملمــوعــة
( )%40من مقـدار مبيعـات الكتب
يف الواليـات املتحـدة االمريكـية
و %10من الــزيــادة االضــافيــة
سـنــويــ ًا ومــسـتــوى  %15مـن
الفـوائد .ومـن ناحـية الـتوزيع
استطاعت اكرب ثالث جمموعات
هـي  /بــــارنـيـــس ،وتــــوبل،
وبـوردرز ،بـوك  -أ  -ميـسليـان)
االقـصـــاء التــدرجيـي للقــسم
االعظم مـن املكتبـات املستـقلة
سواء لـصاحل خمازنهـا أو ملصلحة
شبكـات بيعـها عـلى االنـرتنيت،
حمققـة هذه اجملمـوعات الثالث
وحدهـا رقم مبيـعات وصل إىل
مـــا يقــرب مـن ( )8ملـيــارات
دوالر ،وقــــد فــــرضـت هــــذه
اجملمـوعــات علــى النـاشــرين
ديكتاتـورية جتـارية حـقيقية،
مـن خالل رفضهـا شـراء الـكتب
الـيت تبــدو هلــا عــدم كفــايــة
مبيعاتهـا ،ورفع قيمة املعروض
يف املواقـع اجليدة عـلى املنـاضد
ويف الـــواجهـــات ورفـضـت بال
رمحـــة االعـمـــال الـيت متـثل
انطالقـة بطيـئة او إن غطـاءها
االعالمي ضعيف جداً.
وعـــدا عن بـضعــة نــاشـــرين
جـــامعـيـني وشـبكـــة صغـرية
مكــونــة مـن ( )1200مكـتبــة

مستقلة تضمها (مجعية الكتاب
االمريكـي) ،مل يعد هنـاك مكان
تقـريبـ ًا لالعمـال اليت تـشتهـر
مبـبيعـاتهـا والـكتب االجـنبيـة
ال عن ذلك
اليت كان ينـبغي فض ً
تــأمـني نفقــات تــرمجـتهــا،
والنفـقات الـضروريـة واملكلـفة
حلـملــة تنـميــة مبـيعــاتهـا..
ونقيـض االنكفــاء والرتاجع إن
بعض الكتب االجنبـية عرضت
وقــدمت إىل مجهـور الـواليـات
املتحــدة االمريكيـة بـدون اسم
املرتجـم من اجـل التـمكـن من
متـريرهـا على انهـا من االنـتاج
احمللـي ،وطـبعــ ًا يف مـثل هــذه
الـظــروف ال يـظهــر أي عـمل
مـرتجم علـى قـوائم مــا يتعلق
مــنه بـــــاالدب أو املقــــاالت او
الوثـائق وحيدث الـشيء ذاته يف
اململكة املـتحدة اذ غالبـ ًا ما جند
املـؤلفـني النــاجحني انفـسهم -
وهم مشـاهري اكثـر من كـونهم
كـتــابــاً ،لــديهـم وكالء ادبــاء
مهـمتـهم تعـزيـز نـصيـبهم يف
السـوق الـدوليـة للحقـوق .ألنه
مع تــراجـع النـشـــر النـــوعي
واملكـتبـات االنغلـوسكـسـونيـة
يتطور غزو االسـواق اخلارجية
وخباصـة غزو الـقراء االوربيني
فايـطالـيا واسبـانية ومبـقياس
اقل املانـيا وفـرنسـا تتعـرضان
حـالي ًا إىل هجوم ثـقايف ،يتعرض
لــوسـيلــة االعالم القــدميــة /
الكـتـــاب  /بعـــد الــسـيـنـمـــا
والتـلفزيـون ،وال يتعـلق االمر -
كمـا حصل يف املاضي ،بـاكتشاف
االوربـيني الـرائع ألدب جـديـد
هــو ادب فـــوكنـــر وهمـنغــوي
والـروايـة الـســوداء بل بكـتب
الـفربكـــة التــافهــة الفــاقــدة
لالصـالة  /عـدا عن استثـناءات
نـــادرة  /وتقـــوم علــى اســس

اخلـرافــة االمريكيـة وقـيمهـا او عليهـا جـذب مجهـور كـبري من
على االستغالل املفـرط ملقومات القـراء ،وهـذا ال يـنطـبق علـى
جتــاريـــة وكالسـيكـيــة مـثل فرنـسا ،إن الـعديـد من الكـتاب
اجلـنـــس ،والعــنف والــــرعـب االمــريكــيــني يف الـــصف االول
والـنزعة الفرديـة املفرطة والال وعلـــــى رأسهـم  /جــــون .ك.
معقول ،وكل ذلك يكتب باسلوب راولنغ  /مـؤلف  /هاري بـوتر /
اصحـاب املـشـروع او الـشـركـة يظهــرون يف الصفـوف االوىل يف
وليس باسلوب فنان ،كاالحرتاف قـائمـة مبيعـات الروايـات عام
واملنـافسـة والفعـاليـة بـد ًال من( ،)2003لـكــنهــم يــتقـــــامســـــون
الثقـافـة واالصـالـة والنـزاهـة ،بــالتـسـاوي هــذه اهليـمنـة مع
وجيب التـأكيد علـى أن اجلمهور روايات ملؤلفني فـرنكفونيني ال
االوربي يف جممـله وكذلك نـظام يسعون إىل تقليدهم عبثاً ،مهما
النشـر وملحقـاته االعالمـية ،ال كـان الرأي االزلي الـذي قد يقال
يبـدي إال مقاومـة ضعيفـة هلذا عن اعمــاهلم ،ففي عـام ()2003
االجتاه ،فقـوائم افضل املـبيعات جتـاوزت مبيـعات مـارك ليفي،
اليت تـنشـر كل اسـبوع تـشري إىل جـان كـريــستـوف غــراجنيه،
توجهـات معينـة ،ففي اسـبانـيا ابـــريك  -اميــانـــويل شـيـث او
يعـترب التغلغل االنـغلوسكـسوني اميـيلـي نـــوثـــومـب .وكـلهـم
كـبـريًا حـــد طـــرد االعـمـــال مـؤلفون جتـاوزت مبيعـاتهم الـ
االسبـانيـة أحيـانــ ًا الفضل اول ( )150ألف نـــــسخــــــة يف العـــــام،
مخسـة مـبيعـات :وحيـدث هـذا وباملقابل ،عانى الكتاب الذين ال
ايـضــ ًا يف املـــانيــا ،بـشـكل اقل ،ينتمـون إىل الفرنكفونية وال إىل
وتبدو املانيـا وكأنها البلد االكثر جمـال اللغـة االنـكليـزيـة كـثريًا
انفاق ًا على التأثريات املتعددة ،يف جدًا لكي يفـرضوا انفسهم ،ومل
ميـدان الـروايـة كمـا يف ميـدان يـعد علـى قوائـم الكتب االكـثر
املقــاالت ،فـفي لــوحــة افـضل مبـيعـــ ًا اال الربازيـلي  /بــولــو
املبيعات يف ايـار عام ( )2003كان جـوهو  /مع االيطـالي  /امربتو
الفـرنـسي  /ايـريك اميـا نـويل ايكـو  /يف الظهـور بني جنـوم ما
مشيت  /جياور الربازيـلي  /بولو يـسمون بـ /عـامل االدب  ،/وهذا
كــوبلـو  /والـسـويـدي  /فـننغ االنتـماء مـستقل عن أي معـيار
مـــانـكل  /واالمـريكـي  /جـــون ادبـي او مجـــالـي ،وهـــو يعـرب
غــريــشــام  /واالملــانـي وولـرت ببساطة عن قدرة املؤلف وقوته
 يف كـتاب واحـد أحيـان ًا  -عـلىمويرز.
يف حني إن الـكتب الـيت تتحـدث فـرض نفـسه جتـاريــ ًا يف اكثـر
عن الواليـات املتحدة االمـريكية امليادين اللغوية رحباً ،أن مل تكن
واالسالم وبـدون متييـز يف اللغة االكثــر أهـميـــة ،وابتـــداء من
االصليـة ،كـانـت تهيـمن علـى املـيـــدان اللغــوي االنـكلـيــزي،
ميـدان املقـاالت والوثـائق  /من واملـرور االلـزامي بــالتكـريـس
مقـاالت ميخـائيل مـور وحتـى التجــاري املعـومل .إن بــامكـان
حتليالت  /اميانويل تود  /حول الكاتب أن يتلقى جائزة نوبل يف
القوة االمريكيـة .غري أن روايات االدب وتــرتجــم اعــمــــــاله إىل
املـؤلفني االملـان كان مـن الصعب ثالثـني لغة ولكن لـن ينتمي إىل

الغـرفـة
وكان قـد أنهى عـمله الذي بني
يــديه ،وأنـتهــى ،كــذلـك ،من
جـولـة قــصرية له ،يف صـاالت
وأروقـة املـستـشفـى ،ثم أسـرع
واختفـى يف هذه الغـرفة ،وظل
فـيهـــا أكثـــر من ســاعــة ،رأى
خالهلـــا ،كل شـيء ،مغــسلـــة
بيضاء مغـطاة بالـرتاب ،طاولة
خـشـبيــة صـغرية حمــطمــة،
زهريـة حجـرية بـدون أزهار
مـركـونـة بـأهمـال ،والكـرسي
أمام النافذة الذي جيلس فوقه.
وكـان جو الـغرفـة معتمـاً ،مع
اشتعـال الضـوء الغـزيـر فيهـا،
وخـرح إىل (احلديقـة) مكتـظ ًا
بـغثيان حـادٍ ،فالـتقى (مسرية)
أمـامه مـباشـرة ،ترتـدي ثوب

العـــمل األبــيـــض ،وقـــــــال
باستغراب:
*(مسرية؟)
*أجل ،امسع ،أرغـب يف التحدث
معك!)
*(أين؟)
*(يف غرفة اجللوس ،إنها خالية
اآلن)
تقــدمت امــامه بهـدوء وسـار
خلفها ،وانتـبه بكل حواسه إىل
مــشيـتهــا .كـــانت ســاقــاهــا
ممتلئتني بيضاوين ،وخصرها
الـضـيق الــذي يـتــدىل اسـفله
مباشـرة ،فخذان راسخـان ،هلما
حـركـة مرتجـرجـة غـامضـة،
وركبـاتهــا اللتـان تـربزان :من
حتـت الـثــوب القـصـري ،بـفعل

حـركــة ردفيهـا ،ذات االيقـاع
املـتنــاغم وحــاول ذات مــرة.
وكــان قـــد وضع خـطــة ذات
اسـتـبـصــار ســـابق ألوانه ،أن
يصـارحهـا حببه ،أو يالمـسهـا،
وبـدا ذلك مـستحـيالً .وهي إىل
جــانبه فــامتأل بــاالمشئـزاز،
وكان يراهـا غري مشجعة له ،يف
االقـرتاب منهـا ،أو مالمــستهـا
بعـد ذلك اليوم ،وكـان يشعر يف
هذه اللحظة باندهاش مفرط،
وهـو يـدفع بكـتفيه زجـاجـة
السيـارة وكان يفـكر بعمق ،إنه
يـسمع صــوت حتطم الـزجـاج،
يف أي حلظة .وقال.
*(مسرية)..
*(ما الذي تريده مين؟)

قال دون أن ينظر اليها:
*(ماذا تقصدين؟)
قالت بذهول:
*(إنك تعرف ما الذي اقصده!)
وبعـــــد ثـــــوان مـفعــمـــــة
باألضطراب :قال:
*(أريدك أنت!)
قـالت بعد تـررد ،وكانت متسح
وجهـها مبنـديل أبيض معـطر،
لفـته حــول أصـــابع يــدهــا،
فاشتبكت بها:
*(إنين ال أصلح لك ،أرجوك!)
قـال ،وكـان يـشعـر بــرغبـة
طاغيـة ،يف االتكاء علـى كتفها،
إذ ،إنه شـاهـد استـدارة عنقهـا
الــرائع علـى صـدرهـا ،فـيربز
بإفـراط البـياض الـدافئ حتت
الشعر الالمع ،املنشور بأنتظام:
*(ملاذا؟)
رفعت رأسها بـاستنكار غامض،
وأسنانها تشتـبك على شفتيها،
وكانـت تبكي مبـرارة عمـيقة،
وهي تـراه ،بعـينني واسـعتني،
وقطـرات مـن دمع دافئ ،فـوق
أنفها.
ونهـضـت يف الفـــراغ ،بــشـكل
مبـاغت ،وكـان قد رأى بـياض
عـنقهـا اجلـميل مـرة أخـرى.
وقالت بصعوبة واضحة:
*(ستعرف الحقاً!)
ذات غـروب هـادئ ،شـاهـدهـا،
كانـت يف الشـارع الفـسيـح هذه
املرة ،ظل واقف ًا يراقبها بصمت
شديـد ،وقذف موج الشارع بها،
الـيه فرأى إنهـا كانـت مبشيـتها
املثرية ،املفعـمة بـاجلنس ،كـما
شــــاهــــدهــــا ،أول مــــرة ،يف

عبد الصمد حسن

املستشفى ،تطلب وظيفة.
تالمح ًا فوق الرصيف العريض
املسور بظالل الغروب الصارمة
املـتقــاطعــة ،مل تـلتـفت الـيه،
وكــانـت ،مبــشـيـتهــا املـثـرية
الـســابقــة ،وامـتأل بــالـغيـظ
واألمشـئـــزاز ،عـــرجـت حنـــو
الـزقــاق املتجـاور ،تـسـورهـا
بغـزارة ،عتمة الغـروب اهلاطلة
بـصـمت هــادئ .كـــان يتــابع
خطـاهـا حبـذر شـديـد ،سلكت
خـطـــوات (مسـرية) بـــاجتـــاه
بنايـة ،معتمة ،كـأنها مهجورة،
متآكلـة اجلدران ،مغربتها ،وقد
كسـاهـا مـوج الـظالم اخلفيف،
إذ ،ابـتـــــدأ يهـمـي بـتــــدرج
مـتبــاطـئ .وتالشــى طـيفهــا
املضطرب ،هنالك ،بني مداخل
أزقة متداخلة .مألة األمشئزاز
املفـرط ،مـرة أخـرى ،فـاكـتظ
به ،حد االنهيار.
مضـى يف الشارع ،يغـمره األسى
والـقنــوط ،حمـطــة انـهيــاره
الالحق ،تتبعثـر امامه وحوله
كلـمـــات بـــاكـيـــات بغـــزارة
خمنوقات برغبة شديدة ،جذر
األمل منقطع فـيها( ..قلت أني
ال أصلـح لك!!) تالشــى اآلخــر
يف دوامـة الـضبـاب الـســرابي
املكتظ بـاخلواء الصارخ .املفعم
برطوبة الليل املنتشر؛:
(ليـتين ،قـــد ادركت هــذا ،يف
املـرة األوىل؛ إذ التقيتهـا ،وكنت
علـى وشك أن اصـارحهــا حبب
حقيقي!)

ترمجة :زينب حممد

عـامل االدب اطالقـ ًا إن مل تظـهر( ،)2003وعـــدا عـن املـصـــادفـــات،
اعمـاله علـى معـارض بارنـيس مثل املشاكل االقتـصادية وغزو
ونوبـل ،لقد وجـد هذا الـتوجه العراق  ،فانها ظـاهرة مستمرة،
اجلـديــد يف يف النـشـر والقـراءة فقـد اخنفـضت ارقـام مـبيعـات
علـى املــستــوى العــاملي ،وجـد أربـع من أول مخـس شــركــات
منظريه ،وهو يقوم مبهارة على نشـر املـانيـة من  %3.4إىل %11.2
لوحتني اللوحـة الكالسيكية أي بني عامي  2001و.2002
التـداول احلـر ملـؤثـرات االفكـار ولـدى بريتيلـسمان ،فـان االزمة
ومطـابقتهـا العـامليـة ،ولـوحـة مـفتــوحــة ،فهــذه الــوسـيلــة
اقتـصــاد الـســوق الــذي حيــدد االعـالميــة العـمالقــة ارهـقت
الـطـلب بــشكل كــامل :وعـمل نفسهـا يف تقليل ديـونها (اكـثر
الـنشر مثل ايـة صناعة ثـقافية من مـليــار يــورو  /وختـفيـض
يقـوم علــى التحلـيل والرتمجـة ارقام مبيعـاتها وظهور خـسائر
واشبــاع رغبــات اجلمهــور من االستـثمـار ،وكـان علــى رينـار
خالل التــوافق بـاسـتمــرار مع مــوهن 81 ،عـامـاً ،الــذي بنـى
رغبـاته ،وابعـاد مـا ال يـتطـابق جمموعـة بريتلسـمان ،التقـاعد
معها ،بل يرى البعض يف اقتصاد الـــــذي مـكـث فــيه مــن اجل
الـكتـاب اجلـديـد إنه الـنمـوذج التخلص مـن رب العمل اجلديد،
البـحت الـــذي ميكـن أن يكــون الـسيد تـومات ميـدلوف ،املـؤيد
مــستـوحــى من الـرأمســاليـة إلدارة صنـاعية وماليـة جريئة
اجلـديـدة املعـوملـة :عـدم ثبـات وابدالـه برئـيس ومـدير اكـثر
املــســاواة يف اوضـــاع (العـمــال تقليديـا ،وهو غونرت تيلني ،ويف
املـثقفني) وهـم الكتــاب ،العمل اسبـانيـا ،اختـذت االزمـة شكل
واالجــور املتقـطعــة) مكـافـآت فـائض يف االصدار (أكـثر من 60
االبداع واحلـركة ،ومعايري اقسى ألـف عنــوان صــدر عــام )2001
يف املنـافسة واالختـيار ،وسيكون رافق ذلك اخنفـاض يف املبيـعات
كل ناشـر بهذا ،العـميل التجاري وركـود يف مجهـور القـراء (اقل
ملؤلفني بارزين خيترب مردودهم مـن شخـص مـن كل اثـنـني مل
يف سوق الكتاب املزعج يف تطوره يـشـرت كتــابــ ًا واحــدًا يف عــام
عـرب تعـــدد اللغـــات وتقـطـيع( )2002ومـن هنــا تــأتـي عمـليــات
الثقافـات ومشكلة هـذا النموذج التكـثيف والدمج ،والتـسرحيات
إنه ال ينجح ،فاذا دمر مـشايعوه العـــديـــدة ،وحقـــوق املـــؤلف
النـشـر بـسهـولــة عرب الــربح املـشكــوك فيهـا وافقــار شبكـة
واخلــســـارة يف الـــدول الفقـرية املكـتبــات ،اليت ازدادت بـسـبب
علـيهم ايضـ ًا مواجهـة االزمة يف هيمنة ايل كورت انغليز ،فناك،
الـواليات املـتحدة االمريكيـة كما كـريسـزول ..اخل ،ويف ايطـاليـا،
يف اوربـا ،وفـيمـا وراء االطلـسي ،تـولت مدام مـاريتا بريلـسكوني
اختـــذت هـــذه االزمـــة وجهـــ ًا ( 36عــامــاً) وهـي ابنـــة رئيـس
مـزدوجاً ،ويف الـسنـوات االخرية اجمللس ونـائبـة رئـيس شـركـة
من القـرن العشريـن ،كان االكثر فينيفست ،ادارة (املوندا دوري)
اثارة للدهشة واالكثر تعليق ًا من وهي اول شـركة نـشر يف البالد،
قبل وســائل االعالم هـو عـودة كـما هامجت الـصحافة الـيومية
دور النـشـر الـكربى االمـريكيـة الكـربى املكـتـبــة واملـطـبعــة
على يـد مقاولني املان ،ويف املقام الـصغرية بـشـكل مبـاشـر بعـد
االول بريتلـسمــان والسـويـديـة (الربـبلـيكـــا) اليت تـنتـمي إىل
واليـابـانيـة وحتـى الفـرنـسيـة جمموعة (االسربيو) ملكية اسرة
ايـضــاً ،حـتــى لــو كــان علــى بينيدييت).
(هــــاشـيـت) و (فــيفــــانــــدي وقـدمـت اليــوميــات الكربى يف
يـــونـيفـــرســـال) إعـــادة بـيع احلقيـقة إىل قـرائهـا كل اسـبوع
مقـتنياتهـما ،لكن االكثـر اهمية كـتابـ ًا باالضـافة إىل الـصحيـفة
يكمن يف الـصحة املـؤقتة لـسوق مبـبـلغ مـتــــواضع ( 4يـــورو).
يرتدد بـني الركود واالكتفاء ،وال وكانت العـملية ناجحة بالنسبة
يعتمـد من اجل ضـمان تـوازنه للـصحف اليت ضـاعفت احيـان ًا
إال على صـدور حفنة من الكتب من طبـاعتها ،وبـالنسبـة لكبار
املـشهـورة الـيت تنخـفض كـثريًا الـناشرين الذين باعوا حقوقهم
(هـاري بـوتـر ،ومـذكـرات مـدام ولـبعـض الـكتــاب املـختـــارين
كلنتون ،يف مزالق طرح مذكرات ووزعت يف يــوم واحــد بــواقع
زوجهــــا ،أو فكـــاهـــات أحـــد نصـف مليون نـسخة ،والعـملية
االستعراضـات التلفزيونية) ويف صعبـة بالنـسبة للمـكتبات اليت
املـانيـا ،وحـسب (بـوكـربـورت) اخنفـضت مـبيعـاتهـا (إىل  %10يف
وهـي صحيفة مكـرسة لصـناعة بعض نقـاط البيع) وبـالنسـبة
الـكتــاب ،هبـطـت املبـيعــات يف للنـاشــرين الـصغـار وللـكتـاب
املكتبات إىل ( )%19.3يف شـهر ايار بــــصــــــــورة عــــــــامــــــــة.

أمحد سعداوي
ورواية البلد اجلميل
بال شـك عنـدمـا ميـتلك املـرء
ملكــة التعـبري عـن داخله إزاء
الـوجود أو التعبـري عن الوجود
ذاته ،فان تـطويع هذه امللكة يف
اختــاذ سبل خمـتلفـة إلنـشـاء
خـطــاب التـعبـري يعـد شـأنـ ًا
مكتسب ًا رمبا تفرضه بالدرجة
االسـاس سعـة تلك امللكـة ومن
مثـة فتح نطاق التفكري بالعامل
من حيث هـو مادة للـقول فيه
والقـــول عـنه وبـني املـلكـــة
والـتفـكري يـشـتعل الــوجــدان
ويسري على املعرفة.
بدأ أمحد سعداوي شاعرًا وظل
كذلك لكنـه مر خبطوات ثابتة
على ربى ابداعـية أخرى ،فقد
جــرب فـن الكــاريكـــاتري ومل
يرتكه حتـى ترك اثـرًا واضح ًا
من النـاحيـة األسلـوبيـة وقـد
اشــادت بــرســومـــاته بعـض
الصحف احملليـة والعربـية بل
واحـدة مـن كربيـات الـصحف
املـصــريــة أفـــردت له عــدة
صفحــات من أحـد اعـدادهـا
حتــدث فيهـا ادبــاء ومثقفـون
ومــنهـم الــــروائـي مجــــال
الـغيـطــانـي رئيـس حتــريــر
الـصحيفـة ،ثم عـمد سـعداوي
إىل الكتـابة الصحفـية ورمبا مل
يـدع شكـ ًا بــأهميـة مهـارته يف
هذا اجملال والسيما موضوعاته
يف صـحيفة (املـدى) ،باإلضـافة
إىل بعـض التجـارب األبـداعيـة
األخرى فقد اصدر على نفقته
اخلاصة كتابـ ًا نثري ًا عبارة عن
روبــرتــاجــات لــزمالئـه من

ماجد موجد

االدباء وقـد اثار اعجـاب قرائه
وعدوه كـتابـ ًا نادرًا اجـناسـياً،
أمـا آخر ابداعـات سعداوي فهو
عـمل روائي محل اسـم (البلـد
اجلــمــيل) وصـــــدر عــن دار
الشؤون الثقافية العامة ببغداد
وقـد جـاء حـسب تــوصيفـات
سعـداوي بثالثة اقـسام ومحل
القـسم األول منهـا ثالثة عـشر
مفصالً ،أمـا القسم الثـاني فقد
ال وهــذا
محل مثــانـني مفـص ً
القسـم فيمـا يبـدو محل املنت
االسـاس للـروايـة ،أمـا القـسم
الـثــالـث فلـم حيـمل ارقــامــ ًا
لـتمفـصالت كـان قــد وضعهـا
سعـداوي للقسمني آنـفي الذكر
وقـد تعددت صفحاتها بـ ()343
صفحـة من القـطع املتــوسط،
وســوف تكــون لي قـراءة هلـذا
العمـل الروائـي الذي امتـنى أن
يكـون حبجم سعـداوي مبـدع ًا
وانـسـانـ ًا وحــسيب إنه سـوف
يكون كذلك.

