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ثقافة وناس
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

ّ
فواز طرابلسي واليسار اليمني :شاهد من أهله
جمال جبران
 45عـ ـ ــامـ ـ ــا تـ ـفـ ـصـ ـلـ ـن ــا ع ـ ـ ــن الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة
األولـ ــى ل ـبــدايــة رح ـلــة فـ ـ ّـواز طرابلسي
ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـي ـم ـن ـيــة من
جهتها الجنوبية أثـنــاء حكم اليسار
امل ــارك ـس ــي .الــرح ـلــة تـخـلـلـتـهــا إقــامــات
طــوي ـلــة وم ـت ـفــرقــة ان ـت ـهــت شـكـلـيــا في
آخــر مغادرة له عــام  1993وقــد صارت
البالد يمنًا واح ـدًا بعد إعــان الوحدة
ف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو)  .1990ل ـكــن سيبقى
ص ــاح ــب «ص ـ ـ ـ ــورة ال ـف ـت ــى ب ــاألح ـم ــر»
ُم ـم ـس ـكــا ب ـخ ـيــط س ـم ـيــك يــرب ـطــه بتلك
البالد وبشخصيات محورية في صنع
ال ـقــرار السياسي فيها .وفــق مــا يقول
ّ
لنا طرابلسي ،إن اهتمامه اليمني بدأ
«تضامنًا مع الجمهورية في الشمال
والنضال االستقاللي في الجنوب .مع
الوقت ،نما تعلقي باليمنيني وبالدهم
حتى صار اليمن وطني الثاني».
ه ـك ــذا س ـي ـبــدو ال ـق ـي ــادي ال ـس ــاب ــق في
«منظمة الـعـمــل الـشـيــوعــي» اللبناني
الذي كان من أبرز قياديي حركة «لبنان
االشـتــراكــي» التي اندمجت عــام 1970
مع «منظمة االشتراكيني اللبنانيني»
لتشكل «منظمة الـعـمــل» .حــن يحكي
عــن الحالة اليمنية ،يـبــدو على درايــة
الفتة ،مستندًا إلــى معلومات حقيقية
مجلوبة من مصادرها األصلية ال حكيًا
مـبـنـيــا عـلــى ك ــام ُمـتـنــاقــل عـلــى شـفــاه
الناس.
مــن هنا يظهر هــذا الـبــاحــث اللبناني
ُ
يمنيًا أك ـثــر مــن بــاحـثــن يمنيني كثر
ل ــم ي ـم ـن ـحــوا ب ـلــدهــم وق ـت ــا واه ـت ـمــامــا
كـ ــالـ ــذي م ـن ـح ــه ومـ ـ ــا زال س ـ ـ ــواء عـبــر
مجلة «بدايات» الفصلية التي يترأس
تحريرها وتخصيصه فيها مساحات
ثابتة للموضوع اليمني أو عبر الكتب
التي يصدرها منذ «وعود عدن ،رحالت
ي ـم ـن ـي ــة» ال ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ّـم نـ ـص ــوص ــا تـقــف
«ع ـنــد ال ـت ـخــوم ال ـغــام ـضــة والـخـطـيــرة
ب ــن ال ـس ـيــاســة وال ـث ـق ــاف ــة ،وت ـتــأرجــح
بني أدب اليوميات واملــذكــرات والسير
ً
وال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات» ...وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ك ـتــابــه
الجديد «جنوب اليمن في حكم اليسار
ـ ـ ـ ـ شـ ـه ــادة ش ـخ ـص ـيــة» (ح ـ ــوار أج ــرت ــه
بشرى املقطري ـ الريس) الــذي يصدر
الـ ـي ــوم ف ــي تــوق ـيــت ب ــال ــغ الـحـســاسـيــة

ُ
ألس ـب ــاب ك ـث ـيــرة :ال ــوض ــع امل ــرت ـب ــك في
اليمن ،وحالة التوهان التي يعيشها
ُ
ـدى أك ـبــر كتل
ال ـحــزب االش ـت ــراك ــي ،إح ـ ّ
ال ـب ــاد ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ـم ــن ــع م ــن بـقــوا
مــن قـيــاداتــه على قيد الحياة مــن قول
ش ـهــادت ـهــم ح ــول ح ـ ــوادث فــاص ـلــة في
تاريخ الحزب واليمن الجنوبي ّ
غيرت
ش ـكــل ال ـب ـلــد ولـ ــم ي ـ ُـع ــد ع ـلــى ال ـص ــورة
السابقة.
يفتتح صاحب «ظفار ،شهادة من زمن
ال ـ ـثـ ــورة» ش ـه ــادت ــه ب ـتــوض ـيــح نــوعـيــة
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ك ــان ــت تــرب ـطــه بـثــاثــي
م ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب :عبد
ال ـف ـت ــاح اس ـم ــاع ـي ــل «امل ـل ـه ــم وامل ــرش ــد
وباني الحزب» ،وسالم ُرب ّيع (ساملني)
«القائد الجماهيري املهيوب واملبادر»،
وعـ ـل ــي ن ــاص ــر م ـح ـمــد «رج ـ ــل ال ــدول ــة
واإلدارة» رغ ـ ــم ت ـث ـب ـي ــت ط ــراب ـل ـس ــي
ّ
فـ ــي خ ــاتـ ـم ــة شـ ـه ــادت ــه اع ـ ـتـ ــرافـ ــا بـ ــأن
الـحــزب االشـتــراكــي «لــم يصل مـ ّـرة إلى

املستوى الــذي يدير فيه الــدولــة» .كما
يمكن الــوقــوف عـنــد «مـنـســوب العنف
الـعــالــي» فــي تجربة هــذا الـيـســار ،وقد
كانت مصادر هذا العنف عديدة منها
العنف الكامن في الواقع ُاالستعماري
ّ
نفسه ومــا أورثــه للكفاح املسلح الذي
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـق ـتــال ض ــد ال ـقــوات

ّ
يعترف بأن الحزب
«لم يصل ّ
مرة إلى المستوى
الذي يدير فيه الدولة»

ّ
تضمن «تصفية العمالء
االنكليزية ،بل
واملتعاونني اليمنيني» ،والعنف أيضًا
ه ــو «مـ ــا اس ـت ـق ـبــل ال ـب ـلــد امل ـس ـت ـقــل عن
ط ــري ــق اع ـ ـتـ ــداءات ع ـس ـكــريــة ح ــدودي ــة
تـشـنـهــا ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ملـطــامــع
توسعية أو السقاط النظام اليساري».

ً
هكذا سيبدو املمر سهال لفهم ما حدث
ُ
في «مجزرة يناير  »1986التي وصفت
ّ
ّ
بأنها إحدى عشر أحداث هزت العالم.
وفــي بــاب «مــن امل ـ ّجــزرة إلــى الــوحــدة»،
ي ـقــول طــرابـلـســي إن ــه ك ــان فــي بــاريــس
عند وقوع تلك األحداث ،وتابع طريقه
للحصول على الدكتوراه إثر استقالته
عــام  1987بعدما كــان نصير األسعد
قــد تــولــى مـهـمــة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
ملنظمة العمل الشيوعي.
ق ـب ـل ـه ــا ،ك ـ ــان ج ـ ــورج ح ـب ــش وج ـ ــورج
حـ ــاوي ق ــد ذه ـبـ ُـا إل ــى ع ــدن لـلــوســاطــة
ب ــن األط ـ ـ ــراف امل ـت ـن ــازع ــة ف ــي ح ــن لم
تــرســل منظمة العمل أح ـدًا عنها «مع
أن موقفها كان منحازًا إلى جانب علي
ناصر» .ويرى طرابلسي أن املجزرة لم
تكن لتحصل لوال أخطاء ذاتية ارتكبها
الحزب بما فيها تردده في الوقوف أمام
أزمــاتــه القيادية السابقة ،وخصوصًا
تـلــك األزمـ ــة ال ـتــي أدت السـتـقــالــة عبد
ال ـف ـت ــاح اس ـمــاع ـيــل وإقـ ـص ــاء عـ ــدد من
القياديني األساسني من قيادة الحزب
قبل ذلــك وتصفية آخــريــن .وبعد أربع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ذه ـ ــب االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون إل ــى
صنعاء «متعددين ومشتتني وضعفاء
نحو وحدة غامضة»ّ .أما علي عبد الله
صالح فكان يتعاطى مع الوحدة على
أنها «عملية عــودة الجنوب إلــى بيت
الطاعة».
أثـ ـن ــاء ح ـ ـ ــواره م ـ ــع بـ ـش ــرى امل ـق ـط ــري،
اك ـت ـش ــف ص ــاح ــب «ع ـ ــن أم ـ ــل ال ش ـفــاء
م ـنــه» أن األم ــر ك ــان بـمـثــابــة «امـتـحــان
ضمير» حول مسؤولياته في إبداء آراء
ونصائح أملت سياسات وممارسات
كانت لبعضها نتائج فــادحــة .وحدث
أن صمت على ارتكابات «استفظعها،
إذ أستعيدها اآلن وأتــأمــل نتائجها».
وعـلـيــه ق ـ ّـرر طــرابـلـســي خ ــال امـتـحــان
الضمير هذا «أن أستبقي االمتحان ال
راحة الضمير».
* يوقع فــواز طرابلسي غـدًا «جـنــوب اليمن
ف ــي ح ـك ــم ال ـي ـس ــار ـ ـ ـ ـ شـ ـه ــادة شـخـصـيــة»
(الـ ّ
ـريــس ـ ـ س )18:00:فــي «مـعــرض ّ بيروت
ال ـعــربــي ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» ،ك ـمــا ي ــوق ــع يــوم
االثـنــن كتابه اآلخ ــر «الطبقات االجتماعية
والـسـلـطــة السياسية فــي لـبـنــان» فــي جناح
«دار الساقي» (س 18:00:ـ ـ ـ )20:00

أسئلة بشرى
المقطري
ظهرت األسئلة املطروحة
أمام ّفواز طرابلسي من جهة
بشرى املقطري على صورة
أسئلة قادمة من ناحية الجيل
الشاب اليمني ،وهو يريد
معرفة حقيقة تلك ّ
األيام
الغامضة التي ال تزال غير
مكشوفة إلى اليوم .تكتب
صاحبة «خلف الشمس»
في املقدمة الثانية لهذا
الكتاب ّأن والدة أسئلة هذا
العمل بدأت إثر لقاء جمعها
بطرابلسي عام  2011في
القاهرة ولقاء آخر في املدينة
نفسها خالل مؤتمر عن
اليسار العربي .هكذا ،تمت
جلسات «الشهادة» التي
أثمرت تسجيالت لنحو 30
ساعة ّ
«وفواز يروي أخطاء
وإيجابيات حكم اليسار
بحياد شاهد معاصر».
وبدافع الحرص على توثيق
التجربة ،زارت املقطري عددًا
من الرفاق اليمنيني الذين
شاركوا في السلطةّ ،
لكن
كثيرين ترددوا في اإلجابة
ورفض آخرون منحها بعض
الوثائق متذرعني بقولهم:
«هكذا كتاب سيؤثر سلبًا
على الحزب في حال نشره»
و«علينا أن ندع املاضي
ينام».

متعة المعرفة وبؤس الجهل
حسن ياغي *
في كل مرة عندما تطرح ّ
علي أسئلة تتعلق بميدان
النشر ومشاكله ،أفكر ملــن أكـتــب؟ إلــى أي جمهور
ّ
أتوجه؟ ما تأثير ما أكتبه في َمن يقرأ؟
هذه األسئلة تضعني في حيرة .أن أناقش املشكالت
التي تتزايد في هذا امليدان صار يبدو لي كأنه حبر
ُيصرف حيث ال أحــد ّ
يهتم ،فمشكالت مثل غياب
الدولة عن دعم هذه الصناعة التي طاملا كانت ميزة
للبنان ،ال أتوقع أن تلقى أي صدىّ ،
خاصة أن كلفة
إنـتــاج الكتاب فــي لبنان ترتفع بسبب عــدم وجــود
الحماية إلى حد ما عادت دور النشر اللبنانية قادرة
على املنافسة ،وترتفع كلفة التصدير بسبب إقفال
الحدود البرية وال َمن يسأل.
وال أرى أنه من املفيد كثيرًا الحديث عن تراجع ،أو
أكاد اقول غياب النقد الذي يحتفي بالكتب الجيدة،
فالصحف اليوم تعاني من أكثر مما يعانيه قطاع
النشر.
أم ــا م ـعــرض ال ـك ـت ــاب ،فــإنــه ي ـت ـحـ ّـول إل ــى مـهــرجــان
لتوقيع كتب هي في غالبيتها لشخصيات سياسية
وإعالمية أو شخصيات ّ
عامة ،يأتي إليها جمهور
ّ
ليسجل اسمه لــدى صاحب التوقيع ،لكنه ال يقرأ
ّ
حتى الكتاب الذي اشتراه .أما أولئك الذين يقدمون
ّ
حقيقية ،فإنهم يغيبون عن هذه الصورة.
إبداعات

مئات الكتب تصدر سنويًا بهدف حفالت التوقيع
في معرض بيروت ثم بعدها تختفي وال تجد َمن
يـقــرأهــا .وهـنــا يمكنني أن أت ـحـ ّـدث عــن الكثير من
املظاهر التي ال تجدي طالب املعرفة نفعًا ،وال تضيف
إلى قيم املعرفة واإلبداع ،ومنها تلك الندوات العديدة
ً
التي يحضرها األصدقاء خجال والتي يعرف املرء
ً
ما ُ
سيقال فيها ،فيجلس متملمال بانتظار ساعة
انتهاء الواجب.
وال أراني أحتاج إلى كثير من الجهد لتشريح أسباب
عدم اهتمام الحكومات بالثقافة ،وال أسباب تراجع
ّ
الـقــراءة ،بل تراجع النتاج املعرفي واإلبــداعــي لتحل
ّ
والتعصب .إذ
محله كتب الفضائح وفقه الجهالة
يمكن اختصار تلك األسباب بالسياسة والدين .هنا
ُ
وت َ
همش َقيم الحضارة ،ونصبح أمام
تثار الغرائز
خيارين :إما الديكتاتورية أو الفوضى والقتل.
ّ
لذلك ،وملناسبة الحديث عن الكتب والنشر ،سأركز
على نقطة أرى أنه يمكن القيام بشيء إزاءها ،وهي
مـســألــة تــزويــر الـكـتــب .لـقــد ب ــات الـنــاشــر يـخــاف أن
ينجح عنده كتاب ويلقى إقبال جمهور ّ
القراء ،ألن
َ
ّ
سيتعرض للتزوير (التقليد) ،وال من
هــذا الكتاب
ُيحاسب .ولبنان واحد من البلدان التي تتم فيها هذه
العمليات التي أقل ما ُيقال فيها إنها سرقة لجهد
ً
املؤلف أوال ،ثم الناشر.
ف ـهــل يـمـكــن أن أط ـمــح إل ــى ل ـفــت ن ـقــابــة الـنــاشــريــن

ووزارة ال ـث ـقــافــة ألن ت ـقــومــا ب ـه ــذا ال ـ ــدور الـ ــذي ال
يستلزم أي ميزانيات ،بل ّ
مجرد اهتمام بمناقشة
ه ــذا امل ــوض ــوع مــع ال ـنــاشــريــن إلي ـجــاد سـبــل الـحــدّ
مــن هــذه األع ـمــال الـتــي تسبب أذى كـبـيـرًا ،وتـتــرك
ّ
نتائج سلبية أقلها سرقة الـحـقــوق .أمــا أخطرها،
فهو عدم قدرة الناشر اللبناني على املنافسة في
س ــوق الـنـشــر ال ـعــاملــي .إذا كـيــف يـمـكــن لـنــاشــر أن
ّ
الجيدة وهي حقوق مرتفعة
يشتري حقوق الكتب
في حني أنه ال يضمن الحصول على املــردود ألنه
ّ
ّ
بمجرد نجاح الكتب سيتم تزويره؟ وكيف ملؤلف
أن يصرف جهدًا حقيقيًا لكتابة كتاب ،ثم عندما
ينجح هــذا الكتاب ّ
الجيد يــرى أمامه حقوقه تهدر
بسبب عدم توفر الحماية؟
أم ــا الـنـقـطــة األخـ ــرى الـتــي ّ
أود اإلشـ ــارة إلـيـهــا فهي
ارت ـف ــاع ثـمــن ال ـك ـتــاب ،وه ــذا نــاتــج مــن كـمـيــة الـطـبــع،
فمعظم الكتب ُيطبع منها اليوم ألف نسخة وأحيانًا
ّ
أقل.
ولتوضيح هذا األمر ،أذكر حادثة واجهتها مع أحد
ال ـق ـ ّـراء ،فقد كنا فــي «دار الـتـنــويــر» ترجمنا كتابًا
يتألف من  1064صفحة ،ووضعنا للكتاب سعرًا
هــو  30دوالرًا .وسألني الـقــارئ ملــاذا سعر الكتاب
ّ
األصلية :االنكليزية.
باللغة العربية أغلى منه بلغته
فقلت له لقد دفعنا حقوقًا لشراء الكتاب هي 5300
دوالر ،ودفعنا ترجمة بحدود عشرة آالف دوالر،

وهــذا ّ
ألن املترجم ّتبرع بقبوله هــذا املبلغ الــذي هو
أقــل مما يستحق ،ودفـعـنــا مبلغ ستة آالف دوالر
للطباعة.
كل هذا عدا جهدنا نحن وبهذا صارت كلفة النسخة
بحدود  21دوالرًا إذا ّ
وزعنا هذه التكاليف على ألف
نسخة كما هي الحال مع معظم الكتب .بينما الناشر
األجنبي طبع من الكتاب  30مليون نسخة ،وبالتالي
هو ّ
وزع هذه الكلفة الثابتة على هذه املاليني! وهنا
أعود إلى التزوير ،إذ لوال خوفنا من التزوير لطبعنا
ّ
نتحدث
على األقل خمسة آالف نسخة .كل هذا ولم
عــن مـشــاكــل الــرقــابــة وم ـنــع الـكـتــب ،وض ـعــف قــدرة
ّ
الناشر على املغامرة مع إبــداعــات كتاب جــدد .ولم
ّ
نتحدث عــن ضعف االنـتــاج الفكري خاصة باللغة
ّ
ال ـعــربــيــة ،وع ــن الـ ـح ــدود ال ـتــي تـفــرضـهــا الــرقــابــات
ّ
ّ
والدينية على حدود االبداع.
السياسية
لكن مــع كــل ذل ــك ،ومــن جهتي ،أق ــول إن العمل في
هــذه املهنة متعة كـبـيــرة ،فــأن تكتشف نصًا جيدًا
لهو متعة تفوق كــل هــذه املشاكل .فالسعادة التي
يـحـ ّـسـهــا ال ـق ــارئ عـنــدمــا يستشعر ج ـمــال اإلب ــداع
وع ـظ ـمــة امل ـع ــرف ــة ه ــي س ـع ــادة ال يـمـكــن الـتـحـ ّـصــل
عليها بسبل أخ ــرى .سـعــادة تجعله يــدرك مواطن
الجمال في الحضارة اإلنسانية وتخرجه من دوائر
ّ
التعصب والجهل.
* مدير «دار التنوير»

