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WELCOME
Ahmed Al Ameri, Director, Sharjah International Book Fair

The Sharjah International Book Fair, rated amongst the top four book fairs in the 
world, was founded by, and takes place under, the patronage of His Highness, Sheikh 
Dr Sultan bin Mohamed Al Qasimi, the Supreme Council Member and Ruler of 
Sharjah. This year, the Fair celebrates its 32nd birthday. 

We are proud of our position in the international book industry calendar, and 
this year welcome Lebanon as our Country of Honour. I would like to thank all our 
partners and friends in the UAE and internationally for their support of the Fair.

2013 marks our fourth International Cultural Programme and the third Professional 
Programme. Our authors hail from Canada, China, Egypt, Italy, India, Pakistan, 
Palestine, Portugal, South Africa, Sudan, Sweden, the UK, and the USA, and they 
come together in debate with a panel programme that is truly international – and 
always entertaining and informative. We greatly value our role in enabling the 
exchange of different cultural views and the bringing together of inspired thinkers 
from a huge range of nationalities. 

 This year’s Professional Programme welcomes 300 publishing professionals  
from more than 30 countries. As part of it, we will be continuing the SIBF Translation 
Grant which was launched in 2011 and has to date facilitated the translation of  
over 167 titles.

 Amongst the articles and insights in Spotlight on Arab Publishing, which will be 
distributed here at the Fair, and simultaneously with Publishers Weekly in the USA, 
are a number of accounts of the vibrant international translation and publishing scene. 
Other featured topics include the launch of Horouf, Sheikha Bodour bint Sultan 
Al Qasimi’s educational publishing house, and of Unshor, a mentoring and training 
scheme launched by the Emirates Publishers Association; Yasmin El-Rifae on Palfest; 
Lauren St John on finding an audience out East; Kathy Rooney on Bloomsbury Qatar; 
and first impressions of Sharjah from authors who visited our Fair in 2012. 

 Please do take the time to read these fascinating articles, designed to showcase the 
Arab market and to deepen our understanding of the huge opportunities that exist 
within it, and its place in the international publishing world. 

 I welcome you to Sharjah and I wish you, on behalf of the Sharjah International 
Book Fair team, a productive and interesting visit.
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➽ The quality, or rather lack of quality, of Arabic 
teaching in the UAE has come under increasing 
scrutiny of late. Across the Emirates, parents, teachers, 
and officials are expressing concern at the dwindling 
level of mother tongue proficiency among young 
native Arabic speakers. If this worrying trend is to be 
addressed, decisive action is needed from all of the 
stakeholders in our education sector, including the 
publishing industry.

Language proficiency is the cornerstone of modern 
society, both socially and economically. As the 
global focus continues to shift to the development of 
knowledge-based economies, it is imperative that the 
people of the UAE be equipped with the skills necessary 
to thrive in the information age. A nation’s economic 
progress should not, however, be achieved at the cost of 
its cultural identity. Which is why it is vitally important 
to ensure that the next generation is both capable and 
proficient at leveraging Arabic as an effective tool for 
discourse, communication, and information sharing.

A report recently commissioned by HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
has shown that 42% of students in the Arab world 
read only once a week or less and that 64% of those 
do so in standard Arabic. Issued by the Commission 
for the Modernization of Teaching Arabic and aptly 
titled Arabic for Life, the report identifies five key 
focus areas – curriculum development, culture of 
reading, teachers, the role of the media in teaching 
Arabic, and teaching Arabic to non-native speakers. 
The publishing industry has a major role to play in 
supporting each one of these.

Educational publishing forms the backbone of the 
world’s publishing industry. The sector, by its very 
nature, is dependent on vast amounts of high-quality, 
regularly updated printed materials. Worldwide, 
millions upon millions of textbooks, readers, study 
guides, workbooks, and other teaching aides – crucial 
to the optimal functioning of educational institutions 
– are printed annually. Yet trying to find high-quality 
Arabic educational materials targeted specifically 
for our region can be a daunting task, despite the 
fact that Arabic is the fifth most spoken language in  

EDUCATIONAL	PUBLISHING		
– safeguarding the future of the Arabic language
BY SHEIKHA BODOUR BINT SULTAN AL QASIMI
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the world. Educational publishing’s economic impact 
should not be overlooked either: its volume and the 
constant need for new materials and/or updated 
versions of established materials, means a steady and 
lucrative income stream. However, in terms of the UAE’s 
publishing industry, this is not quite the case – not yet.

Although the UAE’s publishing sector is expanding 
rapidly, there’s still much room for growth, especially 
in educational publishing. Fortunately, the need has 
been identified and a new generation of progressive 
and innovative educationally focused publishers is 
emerging, among them Horouf Educational Publishing.

Horouf’s central focus is on improving children’s 
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Arabic language capabilities through the provision 
of specially designed educational materials. It is the 
next step in the evolution of Kalimat Publishing, 
established six years ago to address the lack of 
quality Arabic children’s books. Taking into account 
the specific needs of the UAE’s education sector, 
the programme aims to provide innovative learning 
solutions to support the teaching of the Arabic 
language in schools, starting from pre-school.

If we want the next generation to able to use the  
Arabic language to its fullest extent, our education 
sector must have access to materials that surpass their 
western counterparts. This is the goal that Horouf 
Educational Publishing has set itself. Our aim is to 
encourage children to develop their physical, sensory, 
and intellectual capabilities. We want children who are 
able and eager to move, explore and build balanced 
relationships amongst themselves, and with their 
teachers, environment, and society.

Arabic has thousands of years of history behind it – but 
its future is in our hands. The establishment of publishing 
imprints such as Horouf, dedicated to supporting quality 
Arabic education, is therefore a vital step forward in 
safeguarding the continued prosperity of the language, 
and by extension the culture, of our region.

SHEIKHA BODOUR BINT SULTAN AL QASIMI is 
the founder of Kalimat, the first publishing house dedicated 
to the production of quality Arabic children’s books. In 
2013, it expanded to become the Kalimat Publishing Group, 
comprised of Kalimat Publishing House and the newly 
formed Horouf Educational Publishing, an educational 
imprint that aims to provide innovative learning solutions to 
support teaching in the Arabic language from pre-school up.

Sheikha Bodour is the former President of the Emirates 
Publishers Association (EPA) which is responsible for 
representing UAE publishers locally and internationally, 
developing the country’s publishing industry, and 
participating in domestic and overseas exhibitions and 
conferences. In 2012, her efforts gained the EPA full 
membership of the International Publishers Association 
(IPA). She is also Patron of the UAE Board on Books 
for Young People (UAEBBY), the national section of the 
International Board on Books for Young People (IBBY), 
and the Director of Knowledge without Borders, an 
initiative launched by the Ruler of Sharjah with the aim of 
establishing a library in every house in the Emirate.

‘Our aim is to encourage children to develop their physical, 
sensory, and intellectual capabilities.’
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➽ When we mention Sharjah, we immediately 
evoke the “book” and a culture of “dialogue”.

It is because of the respect His Highness, Sheikh Dr 
Sultan bin Mohamed Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah has for culture and its 
tool, which is the book, that the book is Sharjah’s 
symbol. His Highness maintains an extraordinary 
interest in publishing, keeps up with its advancement 
and continues to strengthen its role based on the 
spirit of openness and acculturation which is the key 
to understanding and mutual dialogue in culture and 
science. This relationship between Sharjah and the book 
is the result of long personal interest and engagement, 
a productive collaboration evident in the Sharjah 
International Book Fair over some two decades.

I remember the 1990s when I first participated in 
this attractive exhibition watching with admiration the  
intense efforts made then by its gifted director, Dr 
Youssef Idabi, whose commitment I had never before  
seen with any director of any other Arabic cultural fair.

He was as busy as a bee, knew all the details, 
pursued everything from the smallest to the largest 
item. I had the chance, once, to ask him about the 
source of his extraordinary energy and enthusiasm. 
He replied confidently that he derived his energy 
from His Highness, the ringmaster in cultural and 
artistic matters, whose interest in the growth and 
success of the Sharjah International Book Fair has 
no boundaries, with the goal of making the Fair a 
cultural incubator and a vital forum for dialogue.

The cooperation and communication has continued 
since Ahmed Al Ameri became the Director, helping 
to consolidate the professional relationships efficiently 
and work on the development of Sharjah’s participation 
in many international book fairs, thus opening the 
door for international publishers to come to Sharjah 
to hold bilateral meetings with Arab Publishers and to 
promote advancement of Arab publishing as well as 
shared experiences. 

And when I talk about the Sharjah International 
Book Fair, I assure you that its cultural renaissance and 
success, along with the tremendous effort to establish 
a solid infrastructure, is the product of the initiatives 
sponsored by His Highness. Among the most important 

A	RULER	WHO	FEEDS	THE		
SOUL	OF	HIS	PEOPLE
BY NASSER JARROUS

projects is Knowledge without Borders, which aims to 
establish a “library in every home” in Sharjah, and the 
launch of the Etisalat Award for Children’s Literature, 
worth one million dirhams.

In addition, there are the invitations extended to 
international publishers every year to come to Sharjah 
for professional meetings with Arab publishers, and 
grants for the translation of books to and from Arabic.

His Highness never misses the Sharjah International 
Book Fair opening ceremony where he comes to engage 
in a dialogue with publishers. He asks the Lebanese 
publishers about the conditions in Lebanon and the 
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NASSER JARROUS is the owner and General Manager of Jarrous Press Publishers 
and a consultant specializing in the book industry in the Arab world and its 
international relations. He is a representative of Reed Exhibitions in the Middle East. 
Email: jarrous.press@gmail.com

printing situation there, the Egyptian publishers about 
their situation and the health of their book industry. I 
still remember when I was in Egypt, listening to the 
radio interview in which he vowed to restore mosques, 
cultural centres and public libraries. I imagined how 
deeply he was affected, and this was later confirmed 
by the on-air announcer. 

Congratulations to Sharjah and the Arab world 
for having such a personable Ruler, one who takes 
on the responsibility of so many tasks with wisdom 

and enlightenment. Essentially, His Highness tends 
to the human condition by providing the educational 
materials and encouraging reading which is the 
key to dialogue among civilizations and mutual 
understanding among peoples. With Arabic cultural 
life under the direction of His Highness Dr Sultan 
bin Mohamed Al Qasimi, we will be on the right path 
to eradicate illiteracy, ignorance and intolerance, the 
major challenges of sustainable development.

His Highness Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi 
opens the 2012 Sharjah International Book Fair.
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Arabic talent. To further boost international exchange, 
translation grants and professional workshops have 
been launched in Sharjah and Abu Dhabi, while in 
Qatar London-based Bloomsbury has won much praise 
for its launch of an Arab-international joint venture (see 
page 10-11). In Riyad, Saudi Arabia, another book fair 
has begun to develop a more professional and more 
international profile, its aim to encourage educational 
and academic publishers to directly engage with the 
many newly created institutions in the region’s most 
populous country.

In the UAE, the script is both more complex and 
more diverse, particularly in the three Emirates which 
function as drivers for the entire region: Abu Dhabi, 
Dubai and Sharjah.

Traveling back in time by a little more than one 
generation, or four decades, we would encounter a 
population which was 75% illiterate. Today, reliable 
statistics put that figure at around just 7.5%. 

The first modern bookshops opened in Dubai in 
1956 and in Abu Dhabi in 1964, both by Jashanmal, 
a chain founded by an Indian trader in Basra, Iraq, in 
1919, which – as they put it themselves – “followed 
the path of oil”. The first store opened in Bahrain in 
1935 before spreading further, to the UAE and across 
the Gulf, and back to India. There are now a hundred 
Jashanmal branches.

Today, the promotion of reading reaches far beyond 
simply encouraging children and adults to learn. 
Especially in Sharjah, where the “Thaqafa: Knowledge 
without Borders” initiative brings to each family a 
carefully selected library, the better to encourage the 
enjoyment of reading. More recently, developments 
have seriously accelerated, giving books prominence 
and opening an array of new perspectives so that 
today’s UAE book market has much in common with 
those in other emerging economies. 

In short, the market is showing dynamic growth, 
notably driven by imports but recently complemented 
by successful domestic initiatives which aim to 
professionalize both the publishing and the retail arms 
of the value chain. What were once two distinct cultural 
spheres – one in Arabic for locals, another in English for 
expatriates – have merged into a multilingual market.

➽ In Arab literature, an old saying had it that books 
were written in Cairo, published in Beirut, and read in 
Baghdad. Since 1988, when Egyptian writer Naghib 
Mahfuz was awarded the Nobel Prize for Literature, 
things have changed. Not only is life in Baghdad far from 
that of a cultural metropolis, but Beirut is torn time and 
again between wars that are not its own. The focus for 
developing platforms and forums for books, knowledge 
and culture has begun to shift, bringing an entirely 
different region to the attention of the international 
publishing community: the Gulf. 

Books have always benefited from the broader 
societal developments as countries became more 
prosperous and, ideally, more stable, their peoples 
aspiring to education as well as entertainment, for 
themselves and for their children. The young nations 
of the Gulf provide the most stunning examples of 
this pattern. In just a few decades, astounding skylines 
have risen high above the deserts of the Arabian 
Peninsula, and millions of tourists and business 
travelers have become familiar with airports in Dubai, 
Abu Dhabi and Qatar, while migrant workers from all 
around the world, notably from across South India, 
have formed new populations. The result is a unique 
mix of businesses and cultures. 

Even a cursory search reveals how, over scarcely two 
decades, scores of schools and universities have been 
founded, their campuses built from scratch, attracting 
students as well as teachers, connecting the region with 
the global centres of today’s knowledge economy.

It is in this context that we must explore the 
emerging publishing industry, as well as the new 
institutions and recently articulated ambitions that have 
put countries such as the United Arab Emirates, several 
other Gulf States, notably Qatar, and the old Kingdom  
of Saudi Arabia on the world map of books and learning. 

In the UAE, two book fairs – Sharjah and Abu Dhabi 
– have developed from events where locals came to buy 
books into professional trading environments which 
every year attract a growing community of international 
rights traders, literary agents, scouts and publishers. 
The increasing recognition of a number of literary 
awards brings greater opportunity of translation into 
other languages, such fairs providing a platform for 

THE	UAE:	An emerging market for books and a 
dynamic hub between Asia and the West
BY NASSER JARROUS AND RUEDIGER WISCHENBART



9

Emirati citizens account for less than 17% of the 
UAE’s total population of 8m which, together with 
23% of migrants from other Arab countries, equals 
the number of workers and business people from 
South Asia, who speak a mix of languages, including 
South Indian Mayalam, Urdu, Punjabi or Hindi. 
English-speaking expatriates comprise 6% of the 
population. Excluding books in Asian languages for 
which there is no data, research suggests a ratio of 
65% English to 35% Arabic. 

An analysis of various sources of data (local 
production, imports and exports) leads to a more 
detailed assessment of the status quo, and, more 
importantly, the prospects for publishing in the UAE. 
An overview provided by the National Media Council 
of the UAE from 2009 to 2011 shows a continuous 
growth, specifically of imports.

    TITLES

 2009 2010 2011

ARABIC TITLES  
PRODUCED IN THE UAE 431 329 340

FOREIGN LANGUAGE TITLES  
PRODUCED IN THE UAE 107 82 51

ARABIC IMPORTS 22,312 24,364 30,665

FOREIGN LANGUAGE  
IMPORTS 165,321 173,554 181,532

Table 1: Domestic title production and imports in the  
UAE (Source: UAE Media Council)

Compared to imports, domestic production in the UAE 
is minimal, with Arabic titles gaining in importance 
and foreign language titles increasing. Both Arab and 
foreign imports have risen steadily and significantly. 
Foreign language imports, mostly English-language 
titles, outnumber the production of Arab titles, though 
both markets continue to grow at a significant annual 
rate – well into double digits in terms of both volume 
and value.

Between 2009 and 2011, imports from Arab markets 
grew from 22,000 to over 30,000 titles. US imports 
alone multiplied in value from US$19m in 2005 to 
US$47m by 2011. Overall, the UK is responsible for 

the majority of the English-language imports into the 
UAE, followed by the US. However, US exports to the 
UAE are growing at a faster rate (147% against 116% 
for the years 2005 to 2011).

With combined imports from the UK, the US and 
France accounting for around US$108m in 2011, 
the market can be estimated at some US$170m in 
consumer prices, based on an average margin for 
distribution and retail of 30 to 40%. Together with 
an Arabic market share of some 30% of the overall 
book market, the total UAE book market in 2011 
must equal some US$260m in consumer prices. These 
figures do not include any materials, particularly 
educational, distributed outside the ordinary book 
trade (such as direct government commissions or 
purchases of textbooks), or digital materials bought 
and downloaded by customers. 

Recent years have seen significant innovation in the 
UAE. Copyright legislation has been introduced and 
brought up to international standards. Piracy cannot 
simply be abolished, but its impact has been limited 
and a framework created that is fit for purpose. New 
ventures have been launched, based on local ideas, 
entrepreneurship and capital. 

Houses such as Motivate Publishing (www.motivate 
publishing.com), AskExplorer (www.askexplorer.com/
corporate), Kalimat (www.kalimat.ae/en-about) and 
Kuttab Publishing (www.kuttabpublishing.com) are 
extending their scope to include education and tourism. 
Rufoof (www.rufoof.com) is pioneering the production 
and distribution of Arabic ebooks. With the creation 
of the Emirati Publishers Association (EPA) in 2009 
(www.epa.org.ae), a professional trade organization was 
established which has since been elected as a member of 
the International Publishers Association (IPA).

It is fair to say that, having established the 
foundations, the book business in the UAE is ready 
for the next step, poised to increase its leverage by 
becoming an international hub for books, whether as 
a medium for education or entertainment, for much of 
the Arab world, and – significantly – as a hub between 
Asia and the West.

BOOK PUBLISHING IN THE UNITED ARAB EMIRATES. 
A Survey and Analysis by Ruediger Wischenbart (right) and  
Nasser Jarrous (left) is available for download at www.epa.org.ae/
home/homepage.aspx See also www.wischenbart.com
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historical figures and incidents. Rediscovering their 
own past and traditions is increasingly important for 
Qataris as the country continues to establish itself 
internationally and the novel was published earlier 
this year in English as The Corsair so it can now 
reach an international audience, as well as those in 
the region who prefer to read in English. Beyond the 
Middle East, BQFP titles are sold around the world 
by Bloomsbury’s international sales force. 

But Qatar and BQFP are only one part of an 
increasingly lively book scene across the Arab World. 
Having been regarded (not always accurately) as a 
sleepy backwater in publishing terms, the region has 
come alive in recent years, not only in its traditional 
centres of Cairo and Beirut but also in the Gulf. 
Perhaps stung into action by a series of rather 
negative reports from the UN (especially the 2003 
UNDP Arab Human Development Report and the 
2005 Next Page Foundation Report, What Arabs 
Read), an admirable range of book-related initiatives 
has provided an energetic response to the criticism. 

Just looking at the Gulf these include Kalimat, 
Sharjah’s own children’s publishing initiative led 
by the redoubtable Sheikha Bodour bint Sultan Al 
Qasimi, providing a solution to her own concern that 
she couldn’t find good children’s books in Arabic for 
her own children to read. Kalimat’s list is now known 
and respected internationally.

Sharjah and the UAE have taken the lead in 
establishing the Gulf in the world of international 
publishing organisations. In October 2012 the 
Emirates Publishers Association (EPA, www.
epa.org.ae) was granted full membership of the 
International Publishers Association (IPA). The EPA 
was established in 2009 and its President, Sheikha 
Bodour, has been one of the main initiators of many 
book publishing developments in the Gulf and is now 
a highly regarded international publishing figure. 
In April 2013, the UAE Board on Books for Young 
People (UAEBBY) organised the first International 
Board on Books for Young People Conference in the 
Gulf. Experts from over 20 countries met in Sharjah 
to discuss how to bring books and children together.
The International Prize for Arabic Fiction (www.
arabicfiction.org) established in 2007, may not like its 

➽ On 23 April 2013, Qatar celebrated World 
Book Day for the fifth year. Copies of a dual Arabic/
English edition of the award-winning children’s title 
Dog Loves Books were distributed in Qatar as part of 
a week of school-focused activities and also donated 
to We All Read in Bahrain, Palfest in Palestine, 
Ruwwad in Jordan, and the Red Crescent of Egypt. 
Five years ago on 23 April 2009 schoolchildren in 
Qatar were given copies of a bilingual edition of 
The Selfish Crocodile celebrating World Book Day 
for the first time – an indication of what the newly 
established publisher in Qatar, a partnership between 
Qatar Foundation and Bloomsbury Publishing, was 
aiming to achieve.

Bloomsbury Qatar Foundation Publishing (BQFP) 
then published its first books in April 2010 with 
a highly unusual launch tea party hosted by Her 
Majesty the Queen at Windsor Castle, attended by Her 
Highness Sheikha Mozah Bint Nasser, Chair of Qatar 
Foundation and consort of the then Emir of Qatar. 

BQFP has three missions: to publish books of 
originality and excellence in Arabic and English aimed 
at all ages and covering fiction, non-fiction, information, 
education and academic. Its second (and more unusual) 
mission for a publishing company is to encourage a 
flourishing reading and writing culture across Qatar and 
in the region. The third mission is to transfer publishing 
know-how and skills to Qatar, a country previously 
without a book publishing industry.

BQFP has published over 100 books ranging 
from Al Gharfoul, the Arabic translation of Julia 
Donaldson’s and Axel Scheffler’s perennial favourite 
The Gruffalo, to the first official translation of Khaled 
Hosseini’s international bestseller, The Kite Runner. 
The lively novel, Mowlana, by respected Egyptian 
commentator Ibrahim Essa, topped the bestseller 
lists in Cairo for months in 2012. Abdulaziz Al 
Mahmoud’s novel Al Qursan, a swashbuckling tale 
of seafaring derring-do in the tradition of Joseph 
O’Connor and C S Forester, hit a real nerve when 
it was published in Arabic in 2011, giving BQFP 
its first bestseller. Readers in Qatar and the region 
commented that they so welcomed this readable 
and enjoyable glimpse into their history as the story, 
although fiction, brought to life several real or quasi-

PUBLISHING	INITIATIVES	IN	THE	
GULF	–	TODAY	AND	TOMORROW
BY KATHY ROONEY 
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nickname of the “Arabic Booker” but that soubriquet 
encapsulates the quality and ambition which the Prize 
increasingly delivers both within the Arab World and 
on an international stage. In 2013 it was won for the 
second time by a Saudi writer, Saud Al Sanousi, with 
The Bamboo Stalk. The Etisalat Award for Arabic 
Children’s Literature (www.etisalataward.ae), now 
in its fifth year, has given children’s authors and 
illustrators deserved attention. 

Alongside prizes and awards, the Emirates Airline 
Festival of Literature (www.emirateslitfest.com) is 
now well established on the international literary scene 
alongside Hay-on-Wye, Edinburgh, Parati and Jaipur.

A critical judge might ask how far these activities 
have changed the publishing or reading landscape in 
the region. Are people reading more? Are more books 
being sold? What is really happening? Hard facts are 
difficult to come by. “Bestsellers” in the region may 
simply mean that one bookshop sends a list of their 
own top-selling titles to the local paper, rather than 
the detailed and segmented data which is now taken 
for granted in other markets.

Book fairs remain an important focus for the 
sale of all types of books, while several have been 
transformed into international events too. In Sharjah, 
the Book Fair now attracts an increasingly impressive 
international audience while also celebrating local talent 
and achievement. The Fair is supported by the ruler of 
Sharjah, His Highness Sheik Dr Sultan Bin Mohamed 
Al Qasimi, who is also an eminent historian. His 
memoirs are now published not only in Arabic but also 
in English, German and French with other languages 
to follow, enabling an international audience to better 
understand Sharjah and the Gulf, yesterday and today.

Knowledge transfer and the professionalization 
of publishing have become important features of 
book fairs in the region with programmes at several 
gathering recognition. These increase awareness not 
only of publishing as a career but also of the importance 
of copyright and problems of piracy. Translation 
awards and programmes are gradually making more 
international books and authors available in Arabic 
and vice versa – but there is still a long way to go.

Publishing and bookselling targeted at the general 
market, however, is by no means the full story. 
Another partnership between the Qatar Foundation 
and Bloomsbury saw the launch in December 2009 
of QScience (www.qscience.com), an Open Access 
journals’ portal aimed at the growing research 
community in the region. To date, QScience has 
published peer-reviewed articles in science, medicine, 
social sciences and humanities. Its most successful 
journal to date is Global Cardiology, Science and 
Practice edited by Sir Magdi Yacoub, while QScience 
Connect (www.qscience.com/loi/connect) offers 
researchers in a range of areas the possibility of peer-
reviewed publication on the model of PLoS One or 
eLife. QScience was highlighted by Outsell in January 
2012 as one of the key digital companies to watch 
alongside Google and Facebook, illustrious company 
indeed for a start-up. 

If the last decade of publishing in the Middle East 
has been characterised by responses to international 
criticism, what of the next decade? Over the next 10 
years, reading everywhere will become more digital, 
print a continuing but probably declining delivery 
method. If there are insufficient bookshops in the 
Middle East – a frequent complaint which is becoming 
less true as new entrants establish themselves and 
existing companies expand – then digital can provide 
a quick solution to readers anxious to buy the latest 
titles. The problem of delivering e-pub files in Arabic 
is close to a solution. The needs of educators and 
students will surely be met increasingly by digital 
learning platforms tailored to the specifics of the 
different education systems across the region.

Current social and political upheavals in the region 
mean that publishers alongside everyone else now 
operate in a climate of great uncertainty. Let’s hope 
that the new beginnings in publishing together with 
initiatives to foster a life-long love of reading can help 
in some way to increase understanding across the 
region and to ensure that the rich linguistic, literary 
and cultural heritage(s) across the varied countries of 
the Middle East are increasingly acknowledged across 
the globe.
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➽ Now celebrating its 32nd year, the Sharjah 
International Book Fair will once again be the focus of 
attention for the literary and publishing communities 
serving the region and culminating in the major focus 
of energies around the Fair. In an effort to give its 
participants year-round activity, SIBF is partnering 
with the international rights community PubMatch. 
As part of a special arrangement struck in late summer, 
exhibitors are given an eight-month free Premium 
Membership to PubMatch.com to help facilitate their 
business before, during and after the Fair. Moreover, 
publishers are able to take advantage of PubMatch’s 
tools to bridge other major international book fairs, 
including Bologna, London Book Fair and BookExpo 
America, by serving as a continuous communications 
link between the fairs.

With more than 40 countries in attendance, along 
with the official Winners and Bestsellers exhibit –
featuring English-language titles from some of the 
US and UK’s largest publishers – Sharjah has become 
a truly international event, with a strong focus on 
rights and translation. Part of the Fair’s Professional 
Programme, which focuses on networking and 
matchmaking for buyers and sellers, regularly yields 
an attendance of more than 200 publishers and 
agents annually. “Buying and selling rights has always 
been a major component of our Fair, and we’re 
excited to give you the opportunity to conduct your 
rights business on a global scale far after the Fair has 
finished,” Director Ahmed Al Ameri commented with 
regards to the PubMatch partnership. With the Fair’s 
continued growth in popularity and importance, Al 
Ameri considers PubMatch a “logical partner for us, 
and a valuable service for our exhibitors”. 

The addition of the Sharjah exhibitors to the 
PubMatch database comes in anticipation of  
PubMatch launching a new transactional feature. 
Powered by the Copyright Clearance Center’s 
(CCC) RightsLink technology, PubMatch’s rights 
transactional feature will allow PM partners to buy 

PUBMATCH:	CLICK	THROUGH	TO	
RIGHTS	SALES	YEAR-ROUND
BY SETH DELLON, BUSINESS DEVELOPMENT, PUBMATCH

As an encouragement to develop the programme, PubMatch has structured a deal with Publishers 
Weekly. Users who activate their free account profile at PubMatch.com during SIBF will be 
provided with an exclusive one-year digital subscription to PW for only $149.

and sell rights for their titles with just a few clicks 
from their PubMatch profile. The feature will go 
live on PubMatch in early 2014. “Providing Sharjah 
exhibitors on PubMatch with enough time to take 
advantage of the buying and selling tool was very 
important to us, as we know it will facilitate a volume 
of new content to migrate between our region and the 
rest of the world,” Al Ameri observed.

PubMatch first announced the new feature at 
London this past April. “When we began discussing 
the idea of a transactional feature with CCC, it was 
clear that we were creating a game-changing tool for 
rights holders in the international rights industry. We 
specifically considered regions like the Middle East 
which has experienced trouble facilitating the two-
way flow of content within their marketplace when 
we considered just how profound the impact of this 
tool could be on cultural flow and content exchange,” 
said PubMatch founder Jon Malinowski. 

Malinowski, who will be in Sharjah, stressed that 
PubMatch is not competing with book fairs, agents, 
publishers or rightsholders. Rather it is providing a 
set of communications tools that will serve to enhance 
the traditional book fair experience for PubMatch 
members by providing a continuous flow of open 
communication and the facilitating turn-key tools 
before, during and after the shows. “Technology has 
changed the way people conduct their rights business, 
and on PubMatch, we facilitate that business year-
round. PubMatch tools create specific opportunities to 
help users make the most of their time – it’s the key 
reason that we partner with book fairs.” PubMatch has 
also partnered with LBF and BEA with a similar model 
to that of their new partnership with Sharjah. Bringing 
the onsite experience in to a full dialogue is critical.
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➽ In 2010, when it appeared that Borders was not 
going to survive in the US, I began looking for emerging 
markets to grow sales for graphic novels. One of those 
markets was the Middle East. While my company had 
extensive sales into Europe, Asia, Latin America and 
Australia, we had very little presence in the Middle 
East, so I began asking around, seeking an entry 
point to start building a network. Soon afterwards, I 
was introduced to Ahmed Al Ameri, Director of the 
Sharjah International Book Fair (SIBF).

Ahmed and I first met at the London Book Fair 
that year and he immediately pressed upon me two 
critical points. One, the Middle East book market was 
vibrant and growing, and SIBF was the entry point I 
was looking for. Two, Ahmed was well versed in the 
culture and business of graphic novels, and he felt it 
was a perfect fit for the Fair. In fact, Ahmed attended 
Comic Con in San Diego to learn more about the 
graphic novel market.

I was impressed by his passion, convinced by the 
statistics he showed me. We sketched out a graphic 
novel programme for SIBF 2010 that included a “how 
to draw manga” session by artist Yishan Li, a panel 
about the business of comics from various publishers 
including Idea & Design Works (IDW), a pitch by the 
group Extra Cake that eventually launched Middle 
East Film & Comic Con in 2012, and a presentation 
by publisher Top Cow on how comics provide a 
licensing engine for movies, TV and video games.

The sessions in 2010 were well received, and 
attending SIBF created the networking opportunities 
I’d hoped to establish. That year, I met the Taghreedat 
Group from Qatar that was planning to translate 
comics into Arabic and post them online for free. In 
2011, I met Magdy El Shafee, a graphic novel publisher 
from Egypt who did make it to Sharjah but who was 
briefly jailed for publishing online comics featuring an 
honest and grim look at life in Mubarak’s Egypt. 

Working closely with Ahmed and his team, I have 
been back to SIBF every year since 2010, and each 

COMICS	CUT	IT	IN	SHARJAH
BY KUO-YU LIANG
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year we refine our graphic novel programming so 
as not to repeat ourselves. We have expanded our 
guest list to include important names in the graphic 
novel world, such as manga and anime publisher VIZ 
Media and ebook company Kobo.

I work for Diamond Book Distributors and my 
primary goal was to get my publishers’ books to 
retailers. That was the goal in attending SIBF and 
it has been a very successful experience. Through 
attendance at Sharjah, my company has built up 
a robust business of selling graphic novels, manga, 
speculative fiction, role-playing and board games and 
toys into the Middle East. Our retail partners include 
Kinokuniya, Jashanmal, Virgin Megastore MENA, 
Magrudy’s, Borders UAE, Ciel/Antoine, Geekay 
Games and Nimble Distribution. We have also 
made contacts with local TV, movie and video game 
networks and distributors to do cross-promotions. 
For example, working with the retailer Jashanmal, 
we launched pop-up kiosks at movie theatres to sell 
related books and toys. Overall we have increased 
sales by high multiples into new markets, including 
Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuwait, 
Bahrain, Oman, Jordan, Egypt and Turkey.

Right now we are busy preparing for SIBF 2013. 
Ahmed and I are planning to keep pushing development 
to the next logical levels – the digital distribution of 
graphic novels in Arabic, and the promotion of local 
graphic novel artists and writers to help them gain 
entry into the global publishing market. 

The Sharjah International Book Fair is now a 
logical part of our annual planning, just like London, 
Frankfurt and BookExpoAmerica. I am very happy to 
have found a great partner in Ahmed and his staff, as 
we all share the same ambition, which is to promote 
reading. I look forward to many more years of 
attending SIBF and a bright future for graphic novels 
and related products in the Middle East.
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➽ In 1947, Denys Johnson-Davies – not yet the pre-
eminent translator of Arabic fiction into English that 
he later became – decided to translate a collection of 
short stories by Egyptian writer Mahmoud Teymour. 
Only much later did he realize that his small, self-
published book was likely the first collection of 
modern Arabic short stories ever published in 
English. Today, Arabic-English translators like myself 
sometimes complain about the lack of attention 
Arabic fiction gets internationally, but the situation 
today is a far cry from what it was then, with events 
like the Sharjah International Book Fair. The Emirates 
are leading the effort to bring Arabic literature to 
the world in an exchange of cultures that benefits 
everyone, and encourage translators like myself with 
ever more opportunities and challenges.

To start with, modern Arabic fiction is no longer 
confined to a few large cities such as Cairo, Beirut, 
and Baghdad. It is now being written in every Arab 
country, both online and in print. Although sales 
figures and bestseller lists are hard to come by, it is 
clear that Arabic literature has been branching out 
into new genres in recent years, such as thrillers, 
detective fiction, SF, horror, and graphic novels. 
High-profile awards such as the International Prize 
for Arabic Fiction – commonly known as “the Arabic 
Booker” – have helped raise the international profile 
of serious fiction and piqued the interest of publishers 
interested in translations.

There is also now a small (but growing) coterie of 
translators who translate from Arabic into European 
languages – no easy task given what is often a 
very wide cultural, linguistic and stylistic gap that 
translators need to bridge. Among other issues a 
translator from Arabic has to confront is the issue of 
register and slang: the formal version of the language, 
the Modern Standard Arabic taught in schools, is 
rarely spoken in everyday conversation. On the other 
hand, there are the vibrant colloquial dialects spoken 
today in 22 different countries, but they can be very 
different in pronunciation and vocabulary. In my own 
translations, I’ve had to wrestle with how to render 
this formal/colloquial divide, since English doesn’t 
quite break along the same lines. (And how do you 
convey the effect of colloquial dialogue spoken by, 
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say, a working-class character in Casablanca without 
lapsing into Cockney, Brooklynese, or something 
equally jarring?)

Worldwide interest in modern Arabic literature 
has grown slowly since 1988, when the Egyptian 
novelist Naguib Mahfouz (1911-2006) won the 
Nobel Prize for Literature. But much of the growth in 
interest – certainly from English-language publishers 
– has occurred only in the last decade. Marcia Lynx 
Qualey, the owner of the indispensable blog on 
contemporary Arabic fiction, Arabic Literature (in 
English), and a close observer of the Arabic literary 
world, concurs: “On the positive side, what’s getting 
translated is becoming more varied, both in terms of 
the range of materials – pop and genre fiction as well 
as ‘high’ literature – and the range of literary genres.” 
She cites Alaa Al Aswany’s international bestseller 
The Yacoubian Building, which was translated into 
more than 20 languages, as a turning point, one that 
demonstrated the global sales potential for Arabic 
fiction.

The story of Arabic literature in other languages is 
not entirely rosy, however. Inevitably, books that have 
some link to current events will get attention. Qualey 
(see page 16-17) adds that review venues drive much 
of that focus: “Publishers are generally more open-
minded than reviewing venues,” which are “largely 
interested in Arabic literature that resonates with ‘the 
news’.” The problem stems from seeing fiction as a 
form of cultural journalism – as a window into current 
events or political issues, rather than as literature to be 
read (and enjoyed) on its own merits. Stereotypes don’t 
help much, either: when I worked as an editor at the 
American University in Cairo Press, my colleagues and 
I made a game of noting all the new US and UK book 
jackets that resorted to the cliché of a veiled woman. 

Nevertheless, we seem to be in a “translation 
boom” in Arabic at the moment, just at a time when 
Arabic writing is particularly vibrant. As a young 
Brit in post-War Cairo, Johnson-Davies had the field 
of Arabic-English translation all to himself, simply 
because no one else was doing it. I will never be in 
the same situation myself – there are too many good 
translators out there, and more genuine curiosity 
about this literature from US and European publishers 
these days – but that’s a very good thing.
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➽ PalFest 2013 was my first introduction to 
both Palestine and to working on a literary festival. 
Together with the festival producer, I spent some three 
weeks traveling the West Bank to lay the groundwork 
for the week-long event. I knew from the start that 
the experience would leave a deep impression on me, 
but I could not have anticipated the extent of it. 

PalFest was started in 2007 with the aim of 
supporting cultural life in Palestine by bringing 
international writers and artists to the West Bank 
to put on workshops, readings, and performances 
alongside Palestinian artists. For Palestinians, travel 
within the West Bank and Jerusalem is complicated and 
in many cases impossible due to Israeli checkpoints, 
settlements, and other restrictions. Because of this, 
PalFest travels extensively throughout the West Bank 
in order to reach audiences. The festival travels the 
way most Palestinians would travel: it does not take 
settlement roads between cities, which are exclusively 
for Israelis. And it’s off the bus, with all the luggage, 
to walk through checkpoints like everyone else. 

The 2013 festival was special because it ran two 
concurrent wings: in addition to the West Bank 
events, a separate group of writers and artists went to 
Gaza. The importance of bringing literature, both in 
the physical form of books and in writers delivering 
readings and workshops, to the besieged strip cannot 
be over-stated. “Gaza, the boring, densely-populated 
and clichéd enclave that I have cursed countless times 
in my life and blamed for every misfortune, suddenly 
looked and tasted different. My sense of dislocation, 
fragmentation and ultimate discontent that followed 
was suddenly consolidated and reconciled,” PalFest’s 
Gaza co-ordinator Rana Baker wrote of the experience. 

Areas of conflict often become monotone in our 
imagination; the conflict dominates our perceptions of a 
place, and therefore our expectations of it. This makes 
travel to, and cultural engagement with, Palestine all the 
more valuable to the visitor – we have a chance not only 
to witness the occupation for ourselves, but to see the 
life and culture that exists all around it, in spite of it. 

The cultural engagement PalFest strives for extends 
beyond the formal events and linkages created 
between artists. In the daytime, participants toured 
historical and cultural sites, from Jerusalem’s Dome of 
the Rock to the much less visited Old City of Hebron, 

shut down and divided in one of the most painful and 
acute manifestations of the occupation. As we walked 
through streets surrounded by barbed wire and with 
a palpable tension in the air, residents explained their 
efforts to rehabilitate and revitalize the historic heart 
of one of the oldest inhabited areas of the world. 

We spent time in Ramallah, a former summer resort 
turned administrative capital of the Palestinian Authority, 
which still feels like a getaway of sorts, with its breezy 
weather and popular nightlife. It felt like worlds away 
from Nablus, a more conservative city of industry, with 
wonderful markets and a legacy of armed resistance. 

In this way, mobility is integral to the diversity of 
experiences, interactions, and audiences it allows the 
festival to reach. It is also a symbolic and physical 
triumph over the distorted geography created by the 
occupation, and the resulting isolation of parts of the 
West Bank from each other and from the world. 

Freedom of movement is something no one in 
Palestine takes for granted. One participant, then a 
resident of Hebron, traveled with us to Haifa and 
Akka (Acre). It was the first time she had received 
permission to cross the border between the West 
Bank and Israel. At the ancient harbor in Acre, 
she saw the Mediterranean Sea for the first time. It 
reminded me of something an audience member at 
the event in Ramallah had said to me earlier in the 
week: “The sea, for us, is a thing of our imagination. 
It is there but we cannot see it or reach it.” 

On the last day of the festival, Raja Shehada read 
to us from his Palestinian Walks after taking us on a 
hike through the hills around Ramallah, where he has 
lived for most of his life. I took in our surroundings, 
hills covered in silver-tipped olive trees and rich 
earth, as we listened to Raja read and reflected on the 
different meanings and attachments our surroundings 
can hold for us. I thought about how this informs 
and influences people who write literature, and how 
literature, in return, allows us to imagine difference. 
It can let us know one another, and this is ultimately 
what PalFest is about. 

YASMIN EL-RIFAE works for the Palestine Festival of 
Literature and is a freelance writer. She lives in Cairo and 
blogs at cairoagain.wordpress.com.

THE	PALESTINE	FESTIVAL		
OF	LITERATURE	BY YASMIN EL-RIFAE

“A symbolic and physical triumph”
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Adonis had championed work by Swedish poet Tomas 
Tranströmer in Arabic translation. But it wasn’t until 
Tranströmer received the 2011 Nobel Prize that his 
work received a big boost in Arabic. 

Global prizes have also brought Adonis’s work 
into more poetry-readers’ homes worldwide. In 2011, 
he became the first Arab poet to win Germany’s 
prestigious Goethe Prize. This year, he won China’s 
Golden Tibetan Antelope Prize. 

Adonis, who has also been awarded the Bjørnson 
Prize, traveled around China this August, where, 
according to the China Daily, he was “enthusiastically 
greeted by Chinese fans”. Four of Adonis’s books have 
been translated into Chinese, and the first, My Loneliness 
is a Garden (2009), “has sold more than 40,000 copies 
and is listed as a bestseller on many online bookstores,” 
according to China Daily, which notes that this is an 
unusually large print run for a poetry collection.

Meanwhile, North American readers were 
introduced to the work of Palestinian poet Ghassan 
Zaqtan, who this year won the prestigious Griffin 
Poetry Prize along with his translator Fady Joudah. 
Zaqtan was also nominated for the Neustadt Prize, 
which is often considered a bellwether for the Nobel. 
Indeed, Zaqtan appeared for the first time this year 
in this year’s Ladbrokes betting odds for the Nobel.

Zaqtan’s Griffin-winning book, Like a Straw Bird 
It Follows Me, was published in translation in 2012. 
Although Zaqtan’s first US tour was cancelled due 
to a visa refusal, his trip was re-planned, and he was 
eventually able to tour widely in the US, the UK, and 
Canada, supported by poetic luminaries such as Ilya 
Kaminsky and Marilyn Hacker. 

Iraqi poet Saadi Youssef has, along with Adonis, 
been one of the great innovators of Arabic poetry 
in the last fifty years. It is thus surprising that the 
beautiful, wide-ranging collection of Youssef’s new 
poems, Nostalgia, My Enemy, translated by Sinan 
Antoon and Peter Money, has yet to receive a major 
award. The collection has, however, been reviewed 
and shared widely. 

Another poetry book with wide appeal has been 
the English translation of Moroccan poet Rachida  
al-Madani’s Tales of a Severed Head, transformed from 

➽ It was 1988, when Egyptian novelist Naguib 
Mahfouz won the Nobel Prize for Literature, when 
global interest in the Arabic novel first surged. 
Translations from the Arabic, which had come in 
drips and drops through the 1970s and 1980s, began 
to arrive in a steady trickle. 

The next big surge in interest came after 2001, 
when non-Arab readers turned to Arabic literature, 
largely novels and memoirs, to “explain” political 
events. The novel moved even further to the forefront 
of Arabic letters in 2008 with the establishment of 
the International Prize for Arabic Fiction, the first 
Arabic literature prize to garner serious attention 
both regionally and internationally. 

Although in 2013 we can still call Arabic poetry 
the “Diwan of the Arabs,” or the register of Arab 
achievements, a good deal of literary attention has 
been shifted to the novel. More than that: Almost 
all the literature that’s translated from Arabic, and 
printed as books, is prose.

But that isn’t the complete story. Although the 
global limelight has settled on prose, Arabic poetry 
continues to have a broad impact worldwide. 

As Moroccan poet Abdellatif Laâbi said in a recent 
interview with the Quarterly Conversation, poetry is 
a “laboratory of literature. Language moves there, it 
transforms itself, and so as a result it has an impact 
on other literary genres.”

This impact can appear in unlikely places. The title 
of Irish novelist Colum McCann’s most recent book, 
Let the Great World Spin, comes from a Tennyson 
poem. McCann explains that Tennyson, in turn, was 
inspired by the series of sixth-century Arabic poems 
called the Mu’allaqat.

Indeed, Arabic poetry has been an important artistic 
form for more than fifteen hundred years, its influence 
spreading in all directions: into Andalusia, Persia, 
West Africa, and beyond. It continues to make its way 
around the world: in print, via satellite, and online.

Large global poetry prizes are a boon to authors 
who may have toiled for years without much by way 
of remuneration. But they also are a boon to readers 
and fellow poets worldwide, who get a chance to 
learn about new poets. For years, the Syrian poet 

THE	CONTINUING	INFLUENCE	
OF	ARABIC	POETRY
BY M LYNX QUALEY
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French into English by Marilyn Hacker. Although the 
first poem in the collection begins weakly, the collection 
gathers force around its rhythms and arresting imagery: 
black car, rotten fruit, severed fingers. 

Other Arab poets who write in English, such 
as the great Lebanese artist Etel Adnan, and rising 
Egyptian poetry star Maged Zaher, also have been 
making an impact in the English language. Yet for all 
the wonderful new collections out from Arab poets, 
poetry still forms a minority of available books. Poetry 
in translation forms a minority within a minority. 

But looking only at bound poetry collections 
under-represents poetry’s influence. When Abdellatif 
Laâbi named eleven Moroccan writers who should 
be more widely translated into English, three on 
his list were primarily poets: Mostafa Nissaboury, 
Abdelkrim Tabbal, and Mohamed Bennis. None has 
a collection in English. But while Mohamed Bennis 
does not have a collection in English – as he does in 
French, Spanish, Italian, and Turkish – his poems do 
circulate online.

The growing popularity of “short shares,” in places 
like Facebook and Twitter, helps short literary forms, 
such as proverbs and poetry. Short spaces have 
become an ideal form to share a few intense lines, 
as when the great Seamus Heaney recently died and 
thousands of lines of his poetry were sent around by 
passionate readers.

Other online spaces – such as videos and podcasts 
– also create new homes for poetry. Abdellatif 
Laâbi has been featured in the podcasts of the 
London-based Poetry Translation Centre. When 
Ghassan Zaqtan couldn’t appear in the US because 
of a refused visa, he did a reading via Skype. Many 
other collaborations, such as the Iraqi “filmpoems” 
sponsored by Reel Festivals, have been cropping up 
online, as have new spaces for translations. 

While these spaces create new potential audiences 
for poetry, they also put poets and translators in a 
position similar to many musicians, whose work may 
be shared and enjoyed worldwide, but who don’t 

receive compensation. However, as Laâbi told the 
Quarterly Conversation, the “marginality of poetry 
allows me more freedom. There isn’t any pressure. 
The commercial concerns aren’t there, and so poetry 
is a very valuable art for literature.”

Poetry also has played an important role in the 
last few years because of its intimate link to protest 
movements. This has been the case throughout recent 
history, as poets like Egyptians Ahmed Fouad Negm, 
Abd al-Rahman al-Abnoudi, and Tunisian Mohamed 
Saghir al-Awlad have long been a force in regime 
opposition. Yet, although their local impact has been 
significant, it has been rare for any of these poets to 
be translated. 

This changed in the moments of the initial uprising 
in 2011. Then, poems that were circulated widely 
in Arabic, such as Tunisian poet Abu al-Qasim al-
Shabbi’s “If, One Day, a People Desires to Live,” 
were also circulated widely in English. These weren’t 
always professional translations, and multiple versions 
vied for attention. But the structures and sounds also 
found an echo and attentive listeners.

It’s not only contemporary Arabic poetry that is 
coming out, more and more, in translation. The 
classics of Arabic poetry also will get new English-
language versions through the Library of Arabic 
Literature (LAL), a series of thirty-five volumes being 
produced with sponsorship by NYU Abu Dhabi. 

Some call the classics of Arabic poetry – 
works by Abu Nawwas, Mutanabbi, al-Ma’ari 
–“untranslatable.” But Philip Kennedy, the LAL’s 
General Editor, said: “Some people say that, but then 
you have to qualify that: because you either do it or 
you don’t. And we’ve decided you do it; you have to 
do it.” 

Hopefully, thanks to these efforts, the great works 
of Arabic poetry will take their place with other 
classics, translated from Greek or Latin or Chinese, 
and inform a wider understanding of poetry’s history. 
Perhaps they will also influence new Tennysons and 
expand our sense of the poetically possible.

M LYNX QUALEY writes about Arabic literature and translation issues. She blogs at http://arablit.wordpress.com.
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➽ Five years ago I was fortunate enough to be part 
of the team that launched the Emirates Airline Festival 
of Literature, held annually in Dubai. Without doubt, 
it was one of the most enriching experiences of my 
professional life, propelling me into the varied and 
vibrant Arabic literary scene which, like so many in 
the West, I’d experienced only from afar.

Nowhere is this vibrancy more apparent than 
in poetry. It’s not easy to explain to non-Arabs the 
enduring power of poetry, its popularity and Arabs’ 
strong attachment to it. It is, of course, the earliest 
form of Arabic literature – the oldest surviving pieces 
date from the 6th century – and far more popular in 
Arabic-speaking nations than in the West, not only as 
a literary endeavour, but as a medium of expression 
for news, comment, political analysis, and dissent. 
Poets are often able to say in public things that could 
see journalists and other commentators sanctioned.

The oral tradition remains strong, too. With 
the web offering an open and affordable platform, 
poets both published and unpublished can easily 
communicate and share their work with potential 
audiences, leading to live readings and performance. 

The number of people writing poetry is remarkable. 
Many people I met would casually mention they were 
also a poet! Search “poetry events today” and you’ll 
discover any number of gatherings throughout the 
UAE – from academic symposia debating the role 
of poetry in today’s global society via intimate salon-
style gatherings of established poets to gala events 
with living legends such as Adonis to poetry slams 
and hip-hop with Desert Heat (whom some might 
argue are rappers rather than poets).

Another delight is the mix of nationalities and 
languages in which the poets perform at any one 
event. The Poeticians are an eclectic and elastic group 
of writers, readers and “word warriors”, established 
in 2007, who perform in bars, cultural hubs and 
festivals in Beirut, Amman and Dubai, reading in 
Arabic, English and French. Rooftop Rhythms is one 
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of the latest arrivals to the growing number of Open 
Mic events. Held monthly at Rocco Forte’s Noche Bar 
in Abu Dhabi, it’s the creation of Dorian Paul Rogers 
(aka Paul D), who believes poetry can be “thought-
provoking and cool”, and attracts up to 150 amateur 
poets and poetry-lovers of all nationalities. 

Book fairs such as Sharjah and Abu Dhabi have 
long offered a rich cultural programme for the public, 
alongside their business activities. Naturally, these 
include poetry events, with visiting international poets 
increasingly joining locals in shared platform events. 
Fairs are thus a great opportunity for an intensive 
poetry fix! Bringing together poets from around the 
world is key to the Emirates LitFest’s approach, too. 
In March more than 300 people drove out into the 
desert to enjoy Desert Stanzas, an evening of music, 
poetry and tradition. Emirati poets Adel Khozam and 
Nujoom al Ghanem were joined by Ben Okri, Sjon, 
Roger McGough, Jeet Thayil and Simon Armitage for 
a performance that was widely acclaimed as a festival 
highlight.

For those unable to get to live events, there a 
highly successful reality TV show, Prince of Poets, 
transmitted by Abu Dhabi TV and the Poetry 
Channel. Think The Voice, think Pop Idol, think 
X-Factor – and then think poetry! It’s a bold and 
determined government initiative to revive and 
promote the art of classical poetry and, significantly, 
the performance of it. This live competition runs over 
10 weeks, attracting thousands of aspiring poets from 
across the Arab world and a TV audience of up to 
20 million. There’s a handsome DHS1mn prize for 
the winner. And, if classical Arabic poetry is not for 
you, remarkably, there’s a sister show, Million’s Poet, 
focusing on Arabic poetry in dialect.

But we shouldn’t be surprised – after all, opening a 
recent edition of the Sharjah International Book Fair, 
HH Sheikh Dr Sultan bin Mohamed Al Qasimi spoke 
in verse.
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➽ Long years ago, in our publishing house Kali 
for Women, we published our first two books by Arab 
women writers. Nawal el Saadawi’s Woman at Point 
Zero and Fatema Mernissi’s Women and Islam didn’t 
exactly have us laughing all the way to the bank but 
they did mark an important moment for us. We’d 
said, when we began our publishing venture, that we 
would focus on women’s writing from India and what 
was then known as the Third World, but we didn’t 
really know how to access writing from countries 
whose literatures and languages we were not familiar 
with. So both these books came to us from already 
existing English translations from the western world. 
But we were glad to have them as they helped us 
make the beginning we wanted to make.

Today, thirty years down the line, things are very 
different. Indian publishing has grown, and often, 
in following the Indian diaspora to different parts 
of the world, Indian publishers have discovered 
new literatures and new avenues of publishing. Or 
perhaps it would be more accurate to say that they 
have begun to pick up on ties established centuries 
ago. Contact between India and the wider Arab world 
was close in the past, with Indian scholars being part 
of royal courts in many countries, Baghdad being 
one such centre. These scholars were instrumental 
in popularizing Indian works in the Arab world and 
many of the early books, such as the Panchatantra, or 
the Arthashastra, were translated into Arabic. 

More recently, it was our political connections that 
led us to “foreign” literatures – so India’s colonial past 
ensured that English books found their way here, but 
its political connections (in particular its closeness to 
the Soviet Union) ensured that Russian books were 
translated into several Indian languages.

The exchange hasn’t only been one way. Books by 
Arab writers have found their way to India. Perhaps 
it’s the fact that we publish in twenty-three languages 
that makes this country receptive to translations. The 
numbers are not huge – literary works don’t usually 
make it to the mass market. But interest is growing and 
more books are making their appearance. Also, there 
is a sense that the Arab world – in particular countries 
such as Iran, Iraq, Egypt, with whom India has had long 

THE	TIES	THAT	BIND		
CO-FOUNDER OF KALI FOR WOMEN, Urvashi Butalia is now Director of Zubaan, an imprint of 
Kali. She is an independent researcher and writer; among her publications is the award winning history of 
Partition, The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India.

connections – is culturally closer to India and therefore 
books from there can find resonance here. This is why 
Seagull Books, an innovative, cutting-edge publishing 
house based in Kolkata, is planning an Arab list to 
follow their French, Italian, German, Swiss and South 
African lists. Our own list, over the years, expanded to 
take in other works by Arab women, including those 
exclusively written for us (such as Fatema Mernissi’s 
Women in Muslim Paradise, which used illustrations 
by an Indian artist), and those we bought in.

There are writers who have found their way into 
many Indian languages – Rumi’s poetry for example 
can be seen in Urdu and Hindi and Malayalam; 
Orhan Pamukh has been translated into Tamil and 
Malayalam. Both Kalachuvadu Publishers in Tamil 
Nadu and DeeCee Books in Kerala have growing lists 
of writing from the Arab world.

Women Unlimited, one of the offspring of Kali, 
recently started a list of titles by Arab women entitled 
Arabesque. Barely a year and a half old, this list already 
has six titles by women from the Arab world, including 
from Egypt, Lebanon, Iraq and Palestine. Suad Amiry’s 
new book, Gold Slept Here, will have its worldwide 
English launch in Delhi in November of 2013.

Perhaps the most important initiative in recent years 
has been the Kalima translation project and Qalam set 
up by the Abu Dhabi authority for Tourism and Culture, 
in collaboration with Jamia Milia Islamia University in 
Delhi and the India Arab Cultural Centre. A number of 
Indian books – fiction, as well as books on Yoga, religion, 
politics etc – have been translated into Arabic under the 
auspices of this project. And some ten Emirati authors 
(for example Rawdha Al Blushi, Mona Abdel Qader 
Al Ali, Mariam Nasser, Ibtisam Al Mua’lla, Mariam Al 
Saaedi) have been translated into Hindi and Urdu.

Like other countries, especially those that publish 
in English (and about a third of Indian publishing is in 
English), many of the “foreign” writers who come into 
the country come by way of the West. But in recent 
years, publishers in India have begun to work more 
directly with other countries, looking at the possibility 
of buying in rights not only into English but also into 
Indian languages. Perhaps the future will see many 
more translations between these two worlds.

Urvashi Butalia ponders Indian publishing’s  
receptivity to Arab literature
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CULTURAL	RELATIONS		
– building connections throughout the Arab world	
BY CATHY COSTAIN

in 2012 the British Council Qatar brought together 
31 delegates from 14 countries across the region and 
the UK to exchange ideas, develop their skills and 
extend their networks. The workshop was delivered 
in partnership with Bloomsbury Qatar Foundation 
Publishing, the Translation & Interpreting Institute 
and the British Centre for Literary Translation. In 
anticipation of Reel Iraq 2013, Reel Festivals, with 
British Council support, sent a group of Scottish 
poets to Erbil in Northern Iraq to meet and work with 
a group of Iraqi poets. This led to new translations, 
words examined and new poetic results yielded in 
Arabic, Kurdish, Scots and English. All the poets and 
writers then took to the stage at the Erbil Literature 
Festival. The Iraqi writers also travelled to the UK, 
participating in readings in Scotland and London as 
part of Reel Iraq 2013. 

ENCOURAGING INNOVATION
Our Young Creative Entrepreneurs (YCE) programme 
celebrates, supports and connects innovative and 
entrepreneurial leaders in the creative and cultural 
industries around the world. We’ve made significant 
contributions to the working lives of young publishers 
in the region, facilitating access to international 
networks of their peers and the expertise of key 
figures in the UK publishing industry. From 2006 
to 2011 the programme ran successfully in Egypt, 
Lebanon, Saudi Arabia, Syria, the UAE, and Yemen. 
Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, founder and 
CEO of Kalimat Publishing Group, was winner of the 
International YCE Publishing Award in 2012.

MENTORING WRITERS
Delivering in the challenging context of Palestine has 
meant finding creative ways to make activities happen. 
A perfect example of this is the series of Palestine 
Writing Workshops, which brought together creative 
writing tutors and students via videoconference. The 
successful partnership between the British Council and 
the Royal Court Theatre – New Writing for Theatre 
– to mentor young playwrights led to new plays in 
Arabic and English, public readings in Cairo, London 
and New York and the publication of two books. 

➽ When I first joined the British Council Egypt 
in 1994 we still employed people called Library and 
Books Officers overseas: a wonderful breed who 
oversaw British Council library services, supported 
the development of local bookselling infrastructures, 
managed presentations of British books to local 
institutions, brought authors over to talk about their 
work and organised stands for British publishers at 
overseas book fairs. Over the last 20 years the way we 
work with authors, books, publishers and literature as 
part of the British Council cultural relations activity 
in the Arab world has changed considerably, but still 
includes an element of all these things.

SPACE FOR FREE EXPRESSION
In recent years the British Council has supported 
international book fairs in Cairo, Abu Dhabi and Sharjah, 
the Emirates Literature Festival in Dubai, the Palestine 
Festival of Literature (Palfest) and the Hay Festival in 
Beirut in order to create space for the free expression of 
ideas and to allow for genuine cultural exchange between 
writers, publishers and readers from different countries. 
The UK was guest of honour at Cairo in 2009 and Abu 
Dhabi in 2012. This support is not just one way. In 2008 
the British Council invested significant resources in  
the Arab World Market Focus at the London Book Fair, 
taking a delegation of 65 writers and publishers from 
the region to participate in an intensive programme of 
activities. In 2011, in partnership with various Iraqi 
institutions, we launched the Erbil Literature Festival to 
promote the cultural relationship between the UK and 
Iraq and to help those institutions reach new audiences 
within the region. Cairo was scheduled to be a stop on 
the year-long journey of the Edinburgh World Writers’ 
Conference. Unfortunately the situation on the ground  
at the time led to the event’s last-minute cancellation,  
but writers from the Arab region, including Ahdaf Soueif, 
took part in Conference events elsewhere. 

SUPPORT FOR TRANSLATION
We have many projects designed to increase the 
numbers of books translated into English and improve 
the quality of translation overall. Building on previous 
regional translation conferences in Egypt and Syria, 

CATHY COSTAIN is Head of Programmes Arts, British Council Egypt. Email: cathy.costain@britishcouncil.org.eg
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➽ The Sharjah IBBY Fund was established by 
the UAEBBY and IBBY in April 2012 to support 
activities dedicated to the promotion of reading among 
children in the region of Central Asia and North Africa 
(CANA), with an emphasis on children whose lives 
have been disrupted through war, civil disorder or 
natural disasters or who have specific difficulties. In 
2012, the Fund supported a project in Gaza, Palestine 
and covered the costs related to the participation of 
delegates from the IBBY National Sections in the 
CANA region in the 33rd IBBY International Congress 
held in London, UK. The Read With Me project in 
Iran, also supported by the Fund in 2012, is currently 
being implemented. In 2013, funding was approved 
for the First IBBY Conference for the CANA region 
held in Sharjah as well as for two new initiatives in 
Afghanistan and Pakistan. Projects receiving funding 
are proposed and implemented by IBBY National 
Sections in the region. The Fund is supported by the 
Sharjah government.
 
GIVING EVERY CHILD THE RIGHT TO 
BECOME A READER - GAZA, PALESTINE
The goal of this project, implemented by IBBY 
Palestine (PBBY), was to augment the facilities 
and support reading promotion and activities in 
PBBY’s two libraries in Gaza, the Al-Ata’a Library 
(Beit Hanoun) and Al-Shawka Library (Rafah). The 
support from the Sharjah IBBY Fund made possible 
the execution of story reading and book discussion 
activities as well as workshops in creative writing, 
illustration, music, drama, and puppet-making 
for a number of children, including teenagers and 
children with disabilities. In addition, it has allowed 
the libraries to cover salaries and purchase much 

GETTING	BOOKS	TO	THOSE	
MOST	IN	NEED

needed resources such as books, office furniture 
and equipment. Money was also allocated for the 
establishment of a website for PBBY.
 
READ WITH ME - IRAN
The Read with Me project of the Institute for 
Research on the History of Children’s Literature in 
Iran (IRHCLI) aims to facilitate access to suitable and 
quality books for children at risk in Iran. The already 
successful pilot project is being extended to reach 500 
disadvantaged pre-school children attending 12 pre-
schools in the country’s South Khorasan Province, 
giving them access to books that they would otherwise 
not have. Teacher training programmes are scheduled 
to take place over the summer and have been opened 
up to include members of staff from a number of the 
region’s small libraries as well.
 
NEW PROJECTS
The Sharjah IBBY Fund will support two six-month 
projects, one in Afghanistan and the other in Pakistan, 
with the aim of promoting reading and literacy among 
underprivileged children in these countries. The 
project in Afghanistan targets children living in refugee 
camps in Kabul, Herat and Mazar-i-Sharif and aims to 
increase their literacy and develop their love of reading 
by providing them with reading material via mobile 
libraries and by training reading assistants, library 
assistants, and storytellers. The Hope Libraries project 
in Pakistan aims to create a cross-country network of 
small community children’s libraries. The project will 
begin with a two-day national conference on various 
aspects of bibliotherapy, and three low-cost community 
library ideas put forward during the conference will 
receive start-up grants and book donations.
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➽ I arrived at the check-in counter for my flight 
to Sharjah hours before you’re meant to be there to 
ensure a window seat. I like to be able to look out and 
down at the spread of a foreign land as we descend, 
and another world emerges below.

Wow. Coming into Sharjah was unforgettable. A 
landscape I couldn’t have imagined existed, not even 
in the dry Australian Outback. Stretching towards 
a hazy horizon was an endless sweep of red-brown 
desert and harsh, barren, low-lying mountain ranges, 
tiny pockets of civilization. I wondered if these 
communities were nomadic. I felt I was looking down 
into another time. 

At three the next morning, I looked out through 
the window of my hotel room, across the lake, which 
was lit up, to the mosques and the wide boulevard 
that stretched off into the distance and off I went. I 
like to walk when I arrive in a new city and I walked 
along the water’s edge towards the Al Noor Mosque. 
The call to prayer was hauntingly beautiful. I saw 
strings of little coloured lights on balconies. The 
only place open at this time of morning was a Krispy 
Kreme Donut outlet. It was a welcome breakfast.

I saw schoolchildren, all dressed in their uniforms, 
waiting for their school buses with their mums and 
dads. The sun had only begun to rise yet all the 
kids were patient and seemingly excited. A couple 
of days later I had the opportunity to talk to a large 
class of schoolchildren and this initial impression 
of enthusiasm was heavily reinforced. They were 
curious, focused, smart. More than that, tens of 
thousands of schoolchildren had massed at the front 
of the convention centre later that morning, waiting 
to get inside the Book Fair. 

I’m used to walking in a place where buildings 
are car parks and footpaths and roads have been 
constructed from a dirt ground. In Sharjah, where 
there wasn’t concrete or grass or a footpath or road, 
there was pale red sand which the wind swept up into 
eddies of dust. I thought of what Sharjah would have 

HEAT	AND	DUST
BY	TONY CAVANAUGH 

looked like a hundred years earlier and my mind went 
back to those harsh dry mountain ranges that I flew 
over on arrival.

I got a real sense of that when I walked through 
the Heritage Area in Al Marieja, much further up the 
Corniche than I’d gone on my first morning. Inside 
were the most beautiful old buildings and narrow 
walkways and souks. I felt as though I had indeed 
stepped back into another time.

On the other side of the boulevard, facing the 
river which swept in from the nearby ocean was a 
clutch of old, brightly painted, ornately decorated 
wooden boats, three or four deep from which men 
were unloading. Everything from food and cans of 
drink to furniture and cars was coming off those 
boats. Everyone was incredibly friendly and, pointing 
at various boats, told me where they were going or 
where they had come from. Old boats, still plying the 
waters – a reminder of times past in a country where 
almost everything is new.

I kept walking, up into the Arts Area. Again there 
were narrow, maze-like streets and, turning a corner, 
small squares would appear where you could sit on 
one of the many wooden benches. Brilliant green 
leaves cast against the endlessly blue sky. I went into 
a number of the old museums and walked the streets 
until darkness fell and the city came alive. 

Walking the streets at night in a foreign land 
always puts you on edge but I’ve never felt safer than 
in Sharjah. Everywhere was friendliness, everywhere 
a joyful celebration of life. I know I’m loving a place 
when, after a day or so, I begin to fantasize about living 
there and my wanderings take on a new, hypothetical 
edge: how about that apartment with a view over 
the river? That looks good – I imagine myself with a 
string of coloured lights on my balcony, sipping mint 
tea, soaking up the warmth and the atmosphere of 
one of the most charming, beautiful and stimulating 
cities I’ve had the pleasure to experience.

TONY CAVANAUGH has written extensively for film and television. He was nominated for the Victorian Premier’s 
Literary Awards for the screenplay Father and the Queensland Premier’s Literary Awards for the screenplay Through My 
Eyes. His first novel, Promise, was published in 2012 and Dead Girl Sing, his second, in 2013. 
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Australian novelist and screenwriter Tony Cavanaugh 
went walkabout in Sharjah.
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➽ Great heaps of fresh greens, fat, ripe tomatoes and 
sugar cane juice don’t exactly relate to our idea of desert 
food. Camel milk, maybe, and there will always be 
dates. Nor, when I first visited the Sharjah International 
Book Fair and booked into a hotel, was it immediately 
apparent that much in the way of interesting food would 
lie behind the usual buffet breakfast. 

Very shortly, however, two things became apparent. 
One was that, given the crowds attending the food 
writers’ cookery demonstrations at the Fair, Emirati 
people are very interested in food, all food; European, 
American, Asian – and proud of their own. Second, the 
quality of fresh fruit and vegetables sold in the market 
is leagues better than what’s sold in our supermarkets.

After two days’ coming to grips with the 
strangeness of a place where tall buildings seem to 
teeter on the sand, the curious cook in me begins to 
wonder where the Sharjans buy their food. There are 
many small, dreary supermarkets selling dry store 
cupboard items, and the ex-pat community is served 
well by Spinney’s. But just a hundred yards from 
the lagoon dominating Sharjah’s landscape is a low, 
whitewashed hall housing the produce market. Built 
on a curve to catch the prevailing winds coming off 
the water, it feels cool inside the souk, even when it’s 
35 degrees outside. 

Inside, around a hundred stalls display a great 
variety of salad leaves, spinach and chard. There’s 
an abundance of fragrant herbs; dill, mint and 
parsley, pale green sweet peppers, garlic, small purple 
aubergines, chillies and boxes of small pink potatoes. 
Along with the meat and fish markets close by and 
the extraordinary date market running alongside, the 
produce market has remained unchanged for decades 
but all are shortly to be combined in a grand new, fully 
air-conditioned yet traditional-style building even 
closer to the water. It’s unlikely, though, that this will 
spoil the unmistakeable atmosphere of a souk: the 
stall-holders pressing you to buy, the concentration 
of the Emirati housewives as they make their choices 
and the ensuing tension of polite haggling. 

Eating out in Sharjah is very different to its 
neighbour Dubai, where you can eat almost everything 
from sushi to steak and kidney pie. In Sharjah there 

AN	EPICUREAN	ADVENTURE
BY ROSE PRINCE

is “pirated” food, too, but from closer to home. My 
favourite restaurant in the city is Najmat Lahor, 
specialising in Pakistani Tak-aTak Tawa cooking. A 
tawa is a vast, shallow cast iron pan, shaped like a wok, 
presided over by a specially trained chef using unique 
tools that both chop and stir the curry ingredients on 
the hot plate as they cook. As he does this, he makes 
a rhythmic tak-a-tak sound. It’s entertaining for the 
diners but this is no gimmick: Najmat Lahor’s fresh 
curries are simply the best I’ve eaten, as are the fresh 
tandoor baked breads and especially the dal mash 
made from tiny oval shaped grains. 

Yet there is an emerging culture of a more 
Europeanised restaurant scene, in part due to the 
new Al Majaz Waterfront. Here you can sit al fresco 
and eat meze with soft, fresh hot flat breads and 
chargrilled meat in the pretty Lebanese restaurant 
overlooking a wide terrace where locals promenade 
with their families in the cool of the evening. At night 
the water lights up with a spectacular son et lumière 
display. 

This is modern Sharjah, but the Bedouin soul 
is not lost. Outside the city, there are desert camps 
where they will prepare great feasts of marinated 
grilled lamb and fluffy couscous to be eaten while 
lounging, Ali Baba-style, on decorative cushions. 
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ROSE PRINCE is a London-based food writer and journalist whose books 
include The Savvy Shopper, Kitchenella, The New English Table and  
The Pocket Bakery. She writes a food column for the Saturday Telegraph. 

And of course there are the fabulous dates, so 
connected to the survival of the people of the desert 
lands. I left with a suitcase stuffed with boxes of soft, 
semi-dried Khadrawi and Khlas dates, with a texture 
like jelly and a flavour of fruity honey. And one other 
lasting memory: stopping on the side of the road to 
buy a bottle of water from a vending machine, we 
discovered we were out of change. As if by magic two 
Emirati women stopped their car and offered us a 
dirham coin, a typical act of Bedouin generosity that 
it is rude to refuse. It was one of many surprises and 
pleasures. There may be little in the local terroir but 
scratch the surface and you will find it underpinned 
by charm and beauty.

Rose Prince was overwhelmed by the foodie delights of Sharjah.



26

Then I was invited to Sharjah for the first 
Children’s Reading Festival. In the UK, I’ve been 
fortunate enough to do events at great festivals 
like Hay, Edinburgh, Cheltenham and Bath and I 
was curious to see how a festival in the UAE might 
compare. All I can say is that it was amazing. It was 
so thrilling to drive through the moonlit streets of 
Sharjah on our first night and see vibrantly coloured 
banners and billboards advertising the Festival 
absolutely everywhere. The event itself was equally 
impressive. Every detail had been considered and 
the design was stunning. 

For me, however, the highlight of the show was 
meeting the Arabic translator of my books, Jalal Al 
Khalil. Kalimat had gone to enormous lengths to find 
the perfect translator and it was immediately clear 
that he’d been deeply moved by the stories and had 
connected to the books. Listening to him talk about 
them and the effort he had put into translating my 
books in a way that captured the essence of them was 
so touching. 

Sharjah itself was a revelation – sophisticated 
and immaculately kept. The food was as delicious 
as I’d imagined it might be and my editor, Fiona 
Kennedy, and I loved our trips to the souk. But one 
of our favourite experiences was the school visit. 
The children were so bright, enthusiastic and well-
behaved, and we really enjoyed meeting the teachers. 

So far, so good, but the best was yet to come. 
Fiona, children’s author Georgie Adams and I had 
the honour of being invited to His Highness Sheikh 
Dr Sultan bin Mohamed Al Qasimi’s stables to see his 
Arabians. What followed was unforgettable. It’s one 
thing seeing a beautiful Arab horse on a stamp or in 
a photograph. It’s another altogether seeing Arabians 
of this pedigree in real life, especially since it was 
something I’d dreamed about doing since I read  
The Black Stallion as a child. 

For a start, they have more in common with 
unicorns than they do with other breeds of horse 
in that they seem ethereal. They seem to burn with 
intelligence and some unquenchable inner fire. We 
saw grey mares with huge liquid black eyes and 
dished faces and perfectly proportioned, down-

➽ It all started with stamps. Growing up on 
a farm in the wilds of Africa I collected them and 
my favourites, by quite some distance, were those 
from Sharjah. The reason was simple. They featured 
stunning Arabian horses and while I was obsessed 
with horses in general, there was nothing, to my 
mind, so proud, intelligent or magical as an Arab.

I told that story at a dinner in Frankfurt in 2011 
to celebrate the Sharjah Children’s Reading Festival 
and it turned out that Her Highness Sheikha Bodour 
bint Sultan Al Qasimi could relate. She’d collected 
stamps too. We started talking and we bonded over 
a shared passion for Arabian horses and children’s 
literature. What particularly impressed me was 
Sheikha Bodour’s commitment to promoting books 
that brought joy to children and made them smile. It 
seems to me that there are few higher goals.

For that reason, I was over the moon when Kalimat, 
Sheikha Bodour’s publishing company, decided to 
publish The White Giraffe and Dolphin Song in 
Arabic. As a young author it was always my dream 
to have my books translated into other languages and 
know that my story had connected with a child in a 
far-off place, and it’s particularly wonderful to have 
them published in a language that looks as exotic and 
beautiful as Arabic does.

MAKING	CONNECTIONS
BY LAUREN ST JOHN
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covered foals. They were extraordinary enough, but 
the stallions were unforgettable. They tossed their 
heads, danced, reared and generally flaunted their 
magnificence. I have a photo of a chestnut stallion in 
which all four of his feet are off the ground. He looks 
as if he’s floating. I wished I could take him home, but 
he is where he belongs – in a desert kingdom.

It was hard to say goodbye, not just to the horses 
but to Sharjah. At the Sharjah Children’s Reading 
Festival, I talked about a New Scientist article on 
how the need for narrative is hard-wired into our 
DNA. Throughout history, story has been the thing 
that has bonded us, regardless of our culture or 
place in the world. 

I am a Zimbabwean author who has written a 
novel about an orphaned English girl who is sent 
to South Africa, where she discovers she has a 
gift for healing animals and riding a giraffe. The 
fact that, thanks to Kalimat and the Sharjah 
Children’s Reading Festival, books like mine are 
being read by children in Sharjah proves that, 
despite the distractions of video games, 
iPads and the Internet, stories still have 
the power to move kids and make them 
think or laugh. And that makes every 
word worth it.

LAUREN ST JOHN’S books include Hardcore 
Troubadour: The Life and Near Death of Steve Earle and 
the award-winning children’s series The White Giraffe. 
Her first adult novel, The Obituary Writer, was published 
in 2013.

Lauren St John recalls the thrill of seeing her  
work translated into Arabic and the special magic  
of the Sharjah Children’s Reading Festival
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UNSHOR	–	HELPING	TO	GROW		
AN	EMIRATI	PUBLISHING	INDUSTRY	
BY EMMA HOUSE

buying and selling, digital sales and marketing, 
editorial and production. Back in the UAE, the 
publishers set to work on the publishing process, 
beginning with signing up their authors and 
going through the contracts. Editing and design 
followed, with the printing phase in September 
and a media and PR campaign starting in October.  
The bookshop launch will begin in December and 
run through to the end of January. Participants’ 
books will be given preferential shop front displays 
in UAE bookstores such as Kinokuniya, Jashanmal 
and Virgin Megastore. The publishers will work 
with the retailers to hold signings and to promote 
their titles in the media, a difficult endeavour for 
new publishers. 

The final phase of the programme is designed to 
help publishers expand their professional network 
and gain experience and contacts in order to benefit 
the wider industry. Introductions and meetings will 
be held with various publishing authorities and 
parties in the UAE, including the Ministry of Culture, 
Youth and Community Development, the Ministry of 
Economy, the National Media Council, the Emirates 
Intellectual Property Association, the Emirates 
Writers Union, the Sharjah International Book Fair, 
and the Abu Dhabi International Book Fair, as well 
as a number of libraries. In March, the participating 
publishers will take part in a panel discussion at the 
Emirates Airline Festival of Literature focused on 
their experience and the expertise they have built 
through the programme. In April they will participate 
in the Abu Dhabi International Book Fair to review 
their Unshor experience and take part in a book 
signing ceremony. 

➽ Multinational publishers have set up home in 
the United Arab Emirates (UAE), using its strategic 
location and attractive business environment to 
reach the Middle Eastern territories. However, it is 
the home-grown publishing talent that the Emirates 
Publishers Association (EPA) wishes to encourage 
over the coming years. In just four and a half years, 
the EPA has gained 83 members and achieved 
full membership in the International Publishers 
Association. Under the leadership of former President 
of the EPA, Sheikha Bodour bint Sultan al Qasimi, 
the EPA has made great strides in achieving one 
of its core goals: improving the local industry with 
seminars, workshops, training and mentorship. One 
of the final things Sheikha Bodour achieved during 
her presidency, before handing the position to Jamal 
Al Shehhi, was to set up a mentorship scheme known 
as Unshor, which translates as publish.

The scheme has received financial support from 
the Khalifa Fund and is designed to support emerging 
Emirati publishers, boosting their professional skills 
and experience. Lasting for one year, Unshor pairs 
five participating publishers with two highly qualified 
mentors, each established publishing professionals 
from the UAE. The mentors’ role is to help the 
newcomers develop and grow, and overcome the 
obstacles and challenges faced by new publishers. 
The scheme will see the publishers create and execute 
a publication plan for at least one title over the year. 
They will go through the entire publishing process, 
expanding their skills and knowledge through training 
and hands-on experience.  

The Unshor participants were announced in 
April during the Abu Dhabi International Book 
Fair and the five travelled to London for the start 
of their programme. Each publisher spent the 
first of two weeks observing in a London-based 
publishing house. The second week was filled 
with training, workshops and seminars covering a 
multitude of aspects of publishing, including rights 

EMMA HOUSE  is Director of Publisher Relations at the UK Publishers Association. Email: ehouse@publishers.org.uk
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QAIS SEDKI, Founder of Pageflip Publishing, a 
Dubai-based independent established originally for 
self-publishing his own Arabic language graphic 
novels, illustrated in Japanese manga format. 

What have you learnt?
Where do I begin?  The thing that stood out the 
most was how challenging publishing is worldwide. 
I had assumed that publishers in the Middle East are 
the only ones facing challenges, and although I still 
feel our challenges are in a different league entirely, 
it was a bit of a surprise to see how difficult it is to 
publish, market, and sell good children’s books, even 
in established markets such as the UK. Are graphic 
novels considered children’s books?
 
What advice would you give to other potential 
applicants to Unshor?
Unshor has taught me how important it is for 
publishers to be passionate about their craft. There 
are many ups and downs and it’s well worth the ride 
but it’s not for the faint-of-heart.  
 
What do you hope to have achieved by the end  
of the year?
I hope to have the gears turning for a new foray into 
Arabic manga. If all goes well, I could have a dual-
pronged approach for Pageflip: original content Arabic 
manga and Arabic translations of Japanese titles.
 

ALI AL-SHAALI, Founder of Al-Hudhud Publishing 
& Distribution, a young Emirati publishing house 
specialising in children’s and YA books.

What does the Unshor scheme means to you?
The Unshor scheme is a real opportunity for me 
personally to develop my knowledge and skills 
in the field of publishing. It’s aimed at building 

capacity and providing financial and moral support 
to our entrepreneurial initiatives. It was the most 
pleasing news of the week, getting accepted at the 
programme. Yet, looking at how generous it was, 
I felt the weight of responsibility on my shoulders 
quite early on. 
 
What do you hope to have achieved by the end  
of the year?
It is as plain and simple as having some good quality 
books published by my company. Trust me: it is 
much easier said than done.

NASIR NASRALLAH, Founder of the Little Studio 
Publishing House focusing on art, experimental 
books, and documentary books about the region. 

What have you learnt so far?
I’ve had my eyes opened to the fact that publishing is 
more than about books! Publishers have the ability, 
capacity and opportunity to do so much more with 
the intellectual property they acquire to deliver the 
content in many more ways than the physical book.

What do you hope to have achieved by the end  
of the year?
Personally, I want to have published three books, 
experience success and gain a wealth of experience. 
I’m also really looking forward to seeing a rich 
collection of Arabic books in the bookstores of  
the UAE.

Unshor participants reveal their experience so far
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world and elsewhere. The Spotlight on Rights 
scheme sponsored by KITAB at the Abu Dhabi 
International Book Fair has been running since 2009 
and awards approximately 100 grants of US$1,000 
for translations into and out of the Arabic language, 
with funding used to assist in the purchase of rights. 
The Sharjah International Book Fair launched a 
government-funded subsidy scheme in 2011 with an 
initial budget of US$300,000, with the grants to be 
used towards the actual cost of translation. In the 
first year, 59 were approved, of which 15 were for 
translations from Arabic into other languages, 30 for 
translations into Arabic, and 14 for translations into 
and out of other languages. Licences into and out 
of the Turkish language topped the list – children’s 
illustrated books and fiction have proved the most 
popular categories, although there have also been 
licences for popular non-fiction on topics such as 
great scientists and milestones in world history, as 
well as on management topics. 

So far, 94 grants have been awarded following the 
2012 Fair, 20 for books translated from Arabic and 53 
for translations into Arabic – again, translations to and 
from Turkish featured prominently; 21 grants were 
awarded for translations to and from other languages.

On the academic front, there is a demand for 
Arabic translations of student textbooks, although 
multinational publishers in this sector may favour 
selling low-price English-language editions (some 
subject areas are increasingly being taught in English) 
or licensing rights to their own subsidiary companies.

Relatively small print runs and low local prices 
inevitably have some influence on the financial terms 
which can be negotiated for licences into Arabic. 
With some print runs as low as 1,000 copies, it may 
make sense to look at payment in the form of a lump 
sum to cover a designated print quantity, rather than 
the western model of an advance against royalties.

Arab publishers are now more professional 
in dealing with their international contacts, and 
increasingly they are offering projects of their own 
which may be attractive to western publishers – 
illustrated children’s books, fiction and books on the 

➽ Publishing in the Arab world was a relatively 
unfamiliar area to most western publishers, but 
in recent years it has attracted more attention, in 
particular as a result of initiatives in the United Arab 
Emirates. The Cairo Book Fair was once the main 
event in the Middle East, but more recently the profile 
of the international fairs held in Sharjah and Abu 
Dhabi has been raised, with both seeking to become 
legitimate pan-Arabic market places for the purchase 
and sale of rights – vital in a region long tagged with 
a reputation for piracy which often deterred western 
publishers. The Emirates Publishers Association has 
stressed as a priority the need to respect copyright, 
and exhibitors are monitored for any offending 
publications at both fairs.

There remain some problems, of course – more 
generally, political unrest in a number of countries 
in the region will undoubtedly have some effect on 
book fair attendance. On the publishing front, a 
fragmented market poses distribution issues; there 
are also differing views on acceptability of content 
from market to market; piracy remains a problem for 
both domestic and foreign publishers. One result is 
that in many cases print runs of both domestic and 
translated publications remain low (perhaps 1,000-
3,000 copies), so too book prices by comparison 
with those in the west. Despite this, more western 
publishers have been encouraged to attend fairs in 
the region, and to follow up contacts made at western 
fairs such as Bologna and Frankfurt.

Publishers in Egypt and Lebanon have long had 
working relationships with western publishers, but 
in recent years publishers in other countries in the 
region – all now members of international copyright 
conventions – have become more familiar with western 
publishing practice and are keen both to acquire rights 
and to license rights in their own publications. The 
Sharjah and Abu Dhabi fairs have sought to facilitate 
this with well-organised “matchmaking” sessions, 
providing a practical short cut to putting like-minded 
publishers in touch with each other.

Translation subsidy schemes have also helped 
bridge the gap between publishers in the Arab 

PUBLISHING	AND	RIGHTS		
IN	THE	ARAB	WORLD:		
EXPANDING	OPPORTUNITIES?
BY LYNETTE OWEN
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history, politics and culture of the region. It is still 
the case that licensing into the English language 
market can be a challenge – by comparison with 
publishers in continental Europe, British and 
American publishers (with some honourable 
exceptions) remain cautious in publishing 
translations from any language; a figure of 3% is 
often quoted for translations as a percentage of 
output. However, literary prizes have had some 
impact in recent years, with a rise in translations 
of titles shortlisted for the International Prize for 
Arabic Fiction and the Sheikh Zayed Prize.

What should western publishers consider 
when seeking to work with publishers in the Arab 
world? First, cultural sensitivities, both in terms 
of content of the books they may be offering and 
in their own personal presentation and behaviour 
when meeting their Arab counterparts. Second, 
an awareness and appreciation of local publishing 
circumstances – constraints on the size of print 
runs and local book prices, distribution problems 
across the region and continuing problems of 
piracy which damage the interests of domestic 
and foreign publishers alike. Third, a more open 
mind towards what Arab publishers may have to 
offer – in recent years, international focus on the 
region has been for less welcome political reasons. 
Understanding the region better is essential, and 
literature provides a path to better understanding 
of both the culture and heritage of our Arab 
colleagues.

LYNETTE OWEN is a Copyright and Rights 
Consultant, based in London. She is the author of 
Selling Rights (Routledge) and Buying and Selling Rights 
in Literary Works: A Practical Guide for Publishers in 
the UAE. Email: lynetteowen@hotmail.co.uk

No book fair would be complete without the publishers 
who discover authors and their work and who mould the 
confusion of a manuscript into a book. As Sharjah and 
the UAE become more and more important in bringing 
together East and West, introducing publishers to each 
other and to the Emirates and encouraging translation 
through the Translation Grant Fund initiative and a rights 
forum, directors and editors from Western publishing 
houses share their impressions and success stories.

MICHAEL REYNOLDS, Editor-in-Chief of Europa 
Editions, a leading publisher of fiction in translation in the US, 
specializing in works of international fiction and non-fiction. 

 The week I spent in Sharjah for the International 
Book Fair last November was an experience that got 
to, for me, the core benefit of attending a book fair like 
this: exposure to a different country’s culture. 

The rights fair aspect of our trip last fall was probably, 
business-wise, the most important of our visit. Over 200 
publishing people attended these events, and we spent 
most of one day “speed dating” and making connections 
with representatives from parts of the world that we may 
not always have a chance to meet up with at Frankfurt, 
or in London. The vast majority of these representatives 
were from “western” publishing entities, which, although 
personally, as a publisher of literature in translation who 
was seeking out Arabic works, wasn’t crucial, did provide a  
base of publishing activity – pitches and minor negotiations,  
promises of translation samples and information about 
forthcoming titles – within which Arab publishers were 
able to share their works. In addition to providing a 
space for this, the Sheikh had guaranteed funding for any 
rights deals done that either took place at the Fair, or in 
the months following. What’s most remarkable is that 
these deals didn’t have to include an Arabic publisher 
– anyone exchanging rights at the Sharjah International 
Book Fair would receive some money to offset the cost. 

That’s kind of the MO of the United Arab Emirates 
though. Have you heard of/seen the Burj Khalifa? Even 
in Sharjah – which is more conventional than some of 
the other Emirates – there was a laser light show that 
outdid any laser light show I could ever imagine. This 
is a part of the world where things can be over-the-top, 
but in a way that’s always endearing. 

SHARJAH,	WHERE	
EAST	MEETS	WEST	

 CONTINUED ➽
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The thing about a book fair like 
Sharjah’s, especially in the sense that 
it is young, is that it has to serve a few 
different functions. First, it has to offer 
genuine business opportunities, between 
foreign companies and Arab ones, and 
also between foreign companies and 
other foreign companies; second, it has 
to provide information about Arabic 
books and publishing, since, outside 

of fairs in the UAE, that’s often overlooked; and third, 
it has to provide a context in which to understand 
the Arab publishing world and the books it produces. 
Sharjah accomplished all these things - along with ample 
amounts of sun and interesting publishing people. 

JOHN SICILIANO (above), Senior Editor at Penguin 
Random House who publishes writers from around the world 
- classic and contemporary, famous and forgotten and first-
time - for the Viking, Penguin, and Penguin Classics imprints. 

 “Despite Sharjah being a dry Emirate, there was plenty 
to be intoxicated by: the feeling of summer in November; 
friendly, passionate publishers from around the world; a 
spirit of camaraderie and exchange; a hunger to learn about 
other nationalities, cultures, geographies, literatures; a 
reflectiveness about the business; an embrace of innovation; 
and of course a genuine love of books. Fellowships like 
this are crucial for promoting the health of a global book 
culture, and for building awareness of - and excitement 
about - books from overseas. For me, Sharjah proved to 
be among the very most productive that I’ve been on, 
especially in terms of friendships forged and renewed. And 
in a business of relationships, there’s no greater asset.”

BARBARA EPLER, President and Publisher,  

New Directions Publishing

 While at the 2012 Sharjah International Book Fair, I 
read and subsequently acquired The Last Banquet, a terrific  
novel, by British author Jonathan Grimwood, which was 
recently published in the UK by Canongate and will be 
published by Europa in October. Any trip to a book fair that 
results in the acquisition of a book about which you can 
get genuinely excited has to be considered a success.

The meetings with agents and foreign rights 

managers were a fairly catch-as-catch-can affair, 
making the acquisition of The Last Banquet even 
more delightful and surprising. As the array of editors, 
agents, and foreign rights managers becomes richer, and 
the organization of their meetings more assiduous, the 
UAE is destined to become a regular and crucial stop 
on the rights trading circuit.

I was treated royally, which is always nice. And I 
am grateful for everything that the organization did 
for me. From a cultural perspective, the experience 
was fascinating, the pomp and ceremony impressive – 
reason enough to attend again. The exposure to Arabic 
publishers, writers and intellectuals was informative. My 
time at the Sharjah International Book Fair was time well 
spent with colleagues with shared goals: to find good  
books and to forge new relationships with kindred spirits. 

CHAD W POST, Director of Open Letter Books, a publisher 

of literature in translation at the University of Rochester, and 

the author of The Three Percent Problem: Rants and Responses 

on Publishing, Translation, and the Future of Reading.

 “My experience at the Sharjah International Book Fair 
two years ago was not only interesting and resulted in a new 
author for New Directions – Rabee Jaber of Beirut, whose 
first book with us, The Mehlis Report, came out in June.  
Having signed his book deal at the Fair with his agent, Pierre 
Astier of Paris, made us eligible for a supporting translation 
grant from the Sharjah Fair. I very much enjoyed speaking 
with the editors of Saqi and Telegraph Books, who are 
deeply versed in the publication of Arabic-language literature 
into English, as well as meeting very friendly and engaged 
publishers from Egypt, Lebanon, and Istanbul. And as always 
at international book fairs, there are many chances to talk 
with colleagues from all over the world and hear about the 
new books they are most excited about.” 

LAURIE CALLAHAN, Executive Vice President at New 

Directions Publishing, was present at the ceremony for 

the International Prize for Arabic Fiction in 2012 when 

Rabee Jaber won the award for The Druze of Belgrade. Her 

introduction to Arab literature through the short films featuring 

the finalists and a printed book of excerpts was invaluable 

to New Directions in considering Arabic fiction. As she says: 

“Everyone was extraordinarily gracious and charming. I was 

actually super-energized when I returned home.”

‘
’



close to where Wordsworth composed “Tintern 
Abbey”, she quoted more of the poem than I’ve 
forgotten.

It’s also a place of contrasts and a world (I soon 
learned) that loves a debate. And my novel, Jasmine 
Nights, set in Egypt and Turkey during World War II, 
provoked one, thanks to my half-British, half-Turkish 
heroine (a singer) struggling to find her own life and 
independence. The academic on the platform with me 
stood up and passionately denounced the British for 
trying to hijack Egyptian culture and music, adding 
that in 1938 there were 15 all-Egyptian films playing 
in Cairo, and now there were almost none. Another 
man stood up saying books should transcend politics 
and religion and be judged on their own terms. 
Cheers, claps, whistles from the audience, who might 
have gone on had not the Turkish singer arrived with 
her oud and tambourine player, to perform the songs 
that appeared in my book. The event ended with a 
rousing chorus of “Besame Mucho”.

So Sharjah was an eye-opener: it was fun, it was 
educational, it was fascinating, a great opportunity 
to meet so many other authors and publishers, and 
to watch – while we talked, debated and sang – 
customers, many of them families, pushing huge 
supermarket trollies crammed with books through  
the aisles. Hard to beat, that.

JULIA GREGSON 
has worked as a 
journalist and foreign 
correspondent in 
Britain, Australia and 
the US. She is the 
author of three novels: 
The Water Horse, 
East of the Sun and 
most recently, Jasmine 
Nights.
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EVERYTHING	UNDER	THE	SUN…	

Sharjah invites an impressive group of authors to 
the Book Fair each year and for many it’s their first 
time in the UAE, for some their first experience 
of the Middle East. For everyone, it’s a time to be 
remembered – for the camaraderie, the knowledge 
gained, and the sheer pleasure of coming together 
with an international group of people who care 
about books.

I’ve attended Sharjah International Book Fair as 
a publishing professional, but last year, 2012, I went 
as an author as well, and appeared on a panel with 
three other writers: Nicky Pellegrino, Nadeem Aslam 
and Salman Ahmad. It was an interesting mix and 
the crowd was substantial. Nicky is a transplanted 
Brit who lives in New Zealand; Nadeem, an intense 
Pakistani who was raised in England, mesmerized the 
crowd by reciting rather than reading like the rest of 
us; and Salman is a Pakistani who grew up and lives in 
the United States and claims a reputation as a musician 
and physician as well as an author. It was pure “what’s 
going on” and “what’s about to happen next” fun. 

Some personal author impressions of 
being a guest at Sharjah…

JULIA GREGSON: A confession. When I first got 
the invitation to appear at the Sharjah International 
Book Fair, I had to sneak a look at my atlas. I’d no 
idea, either, that its annual Book Fair has become one 
of the key events in the literary calendar.

The Fair began in 1982, under the patronage of 
Sharjah’s ruler, His Highness Dr Sheikh Sultan bin 
Mohammad Al Qasimi, an author himself and a great 
proponent of literacy and literature. The aim of the 
Fair, as I understand it, is to promote culture and 
reading, mainly to the younger generation, by making 
quality books available at affordable prices. 

The highlight of my five days there was attending 
a class at a local Ibn Sheena School, where the girls 
– eager, intelligent and immaculate in their spotless 
uniforms and head scarfs – were every teacher’s 
dream. When I told their teacher I lived in Wales, 

Author and journalist Louisa Ermelino and two of her Sharjah 
confrères recall their Book Fair experiences

’
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➽ Arab books face numerous challenges, and Arab 
publishers consistently invoke the following, in order 
of priority: piracy, lack of systematic distribution 
channels, censorship, and differences in purchasing 
power across countries. Today, while some difficulties 
may have increased, others have eased.

No one doubts the impact of the Arab Spring 
on the countries where revolutions have occurred. 
However, there’s less awareness of the impact of these 
revolutions on the Arab book industry. On condition 
of anonymity, an established Lebanese publisher 
revealed the following (approximate) figures:

In 2012 and 2013, sales appear to have dropped 
by 20%. To take two different examples, sales have 
dropped by 90% in Syria, and 40% in Egypt. Although 
the Syrian figure can be accounted for by the ongoing 
conflict, the Egyptian case is more complex. Before 
2011, some 70% of sales during the Cairo Book Fair 
came from foreign cultural institutions replenishing 
stocks. Such buyers included European libraries and 
bookstores, as well as neighbouring Sudanese and 
Libyan cultural institutions. The Egyptian National 
Library accounted for 15% of sales, and Egyptian 
readers – for whom Lebanese books are often too 
expensive – the remaining 15%. With the turmoil 
in Egypt, none of these foreign buyers visited the 
Cairo Book Fair. Thus, while the Egyptian unrest did 
not prevent publishers attending, it did discourage 
foreign buyers. 

Economically, the fact that international Arab 
cultural institutions are unable to visit is catastrophic 
for publishers. Socially and culturally, it means that 
Syrian, Libyan and Sudanese readers will have access 
to even fewer titles.

Conversely, the uprisings have also revealed the 
existence of new markets. Political books are today 
the best-selling titles across most Arab countries. 
These are mainly political Islam, and political 
theory. Under Ben Ali, for example, political Islam 
titles were censored, unavailable in Tunisia. With his 
departure, political Islam became the most popular 
topic not only in Tunisia but also in Algeria, Morocco 
and Egypt. On the other hand, while political Islam 
was the most popular topic in Iraq after the fall of 

REACHING	OUT	TO	 	‘INVISIBLE’	READERS
BY YASMINA JRAISSATI 

NICKY PELLEGRINO: It’s my first trip to the Middle 
East as well as my first international book fair. 

Waking at 6am, muzzy after the long flight from 
New Zealand and the leap between time zones, I take 
a walk along Sharjah’s Corniche. The wide pavement 
beside the lagoon is full of local women wearing black 
abayas and hijabs teamed with sports shoes, out power 
walking while it’s still cool. And it surprises me to 
realise that most likely we’re the same in at least as 
many ways as we are different.

I meet a small posse of English food writers and 
inveigle my way into their group for a trip to the 
markets to sample dates, drink fresh sugar-cane juice 
and coconut water.

The company of other writers turns out to be the 
greatest joy of being at Sharjah International Book 
Fair. There are plenty of opportunities to mingle since 
Middle Eastern hospitality is in high gear and there’s no 
end to functions and feasts. 

The Fair itself is bewildering. Vast rooms crammed 
with people and books, books, books. I’m appearing 
at a panel event with three other writers and am 
concerned I haven’t prepared properly. Everyone tells 
me not to worry. 

For me the Sharjah International Book Fair was a 
rich experience. It opened my eyes and freed up my 
brain. It returned me to my desk refreshed and inspired 
by four full and happy days of new people, new 
cultures and new ideas.

NICKY PELLEGRINO 
did finally complete her 
novel, The Food of Love 
Cookery School (Orion). 
An English-Italian author, 
she has written seven 
novels and also works as a 
journalist and columnist. 
She lives in Auckland, 
New Zealand, with one 
husband, two dogs and 
two horses.
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REACHING	OUT	TO	 	‘INVISIBLE’	READERS
BY YASMINA JRAISSATI 

across countries can sometimes explain piracy, but 
not always – some publishers adapt their prices to 
the markets, willing to reduce margin in order to 
maintain volume. Although this is not the place to 
reflect on the reasons why piracy is so widespread, 
perhaps one should ponder the other side of the 
coin. If books are being pirated, it surely means there 
are more readers out there than we think. So the 
challenge for the publisher should be to identify those 
readers and reach them.

With the spread of digital content, publishers 
are starting to glimpse this previously imperceptible 
market, and some of the formerly invisible readers 
are starting to shape up. Our publisher explains that 
ebooks do not yet meet his expectations: sales are 
far from compensating for other losses, and ebooks 
are sometimes hacked. However, ebooks have also 
brought an unexpected benefit: efficient publicity. 
There’s little publicity for books in the Arab world but 
if the mere availability of ebooks on sales platforms 
has impacted on readers’ behavior, what difference 
might organized publicity make? People cannot 
want a book they’ve never heard of! Publishers are 
gradually becoming aware of a new challenge to be 
met: the need for information and diffusion. 

The more information is available, the more 
readers are exposed to books – and the more readers 
will read. Information is key, both for developing  
book sales and, crucially, for increasing the quality  
of books available and gaining more readers. Surely 
the time is ripe to create a new and independent source 
of book information, the sole short-term purpose  
of which would be to inform readers as to the 
availability of books. Its longer term purpose would 
be to provide publishers with valuable information 
regarding reader tastes and, last but not least, 
to contribute to establishing quality standards  
(see www.muwak.com). 

DR YASMINA JRAISSATI is the founder of RAYA, a literary agency specializing in Arabic literature.  
Email: yasmina@rayaagency.org 

Saddam, Iraqi readers today have moved on to books 
on political theory. It’s unclear whether North Africa 
readers will follow suit, but our publisher’s personal 
view is that the move reflects the maturation of 
readers’ political thought. 

Surprisingly, this negative impact of the uprisings 
on book sales is not what worries our publisher most. 
The main problem remains piracy which, given the 
circumstances, is unexpected. It’s difficult to estimate 
the number of pirated copies sold (a minimum of 
40% it is suggested) but it’s striking that, despite 
the grim political situation, publishers still consider 
piracy their main problem. 

So what has changed, apart from the fact that 
books are perhaps even more inaccessible, and piracy 
as common as ever? 

With Arab unrest making the distribution of print 
books more difficult, ebooks acquire further relevance. 
Five years ago any casual conversation on the subject 
with an Arab publisher would have met with scepticism 
– publishers feared losing control of their content and 
considered ebooks a way of facilitating piracy. Today, 
however, most have embraced ebooks. Some are 
convinced, others submit to the unavoidable tide. Yet 
the fact remains that many of the most important and 
reputable publishers are today collaborating with an 
ebook publisher (see www.qorodoba.com) when they 
are not e-publishing in-house.

When asked if ebooks wouldn’t be a solution to 
the increased distribution difficulties, our publisher is 
surprisingly enthusiastic. With ebooks, the problems 
of distribution (absence of distributors, censorship, 
political instability) can be overcome. As for piracy, 
it would remain an issue, but there are now more 
possibilities for control. And most interestingly, 
unexpected benefits seem to contribute to publishers’ 
recent change of heart. 

The tragedy of piracy is the lost opportunity it 
represents. The major difference in purchasing power 
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THE	SHARJAH	EXHIBITION	OF	
CHILDREN’S	BOOK	ILLUSTRATION
Two years ago, under the guidance of H H Sheikh 
Dr Sultan bin Mohamad Al Qasimi, Member of 
Supreme Council of the United Arab Emirates and 
Ruler of Sharjah, Sharjah launched the annual 
Exhibition of Children’s Book Illustration within 
the Sharjah Children’s Reading Festival. A new 
initiative in the Middle East, it aims to encourage 
professional illustrators from around the world to 
share their dreams of a multicultural world for the 
benefit of children.

Both Exhibitions have attracted highly qualified 
illustrators from the Arab world and beyond who 
specialize in children’s books. Participants compete 
to win one of three prizes and one honourable 
mention in a scheme worth US$21,000. 

Spotlight on Arab Publishing presents a sample 
of some of the talent so far discovered.

Elsa Kelver 

Juan Baz

Maliheh Eynali

Yolanda Mosquera

Zahra Soleymani
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معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل
قبل عامني، وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعىل لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، حاكم الشارقة، أطلقت الشارقة املعرض السنوي لرسوم كتب الطفل ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرايئ لألطفال. 

كانت هذه مبادرة جديدة يف الرشق األوسط، وهو معرض تخصيص يحفل بإنجازات العديد من الرسامني املحرتفني يف أرجاء العامل 

يف سبيله للتعريف بفنون كتاب الطفل ومبدعيها املتميزين، كام يسعى لرتسيخ أهمية وقيمة اإلبداع املوجه للطفل، يف إطار 

الكتب املرسومة بالرشق والغرب، مبا متتاز به من معالجات تقنية وحلول برصية قادرة عىل جذب القارىء الصغري إىل عاملها 

املرتكز عىل واقع وخيال قادرين عىل محاورة البرص وتحقيق القدر األكرب من املتعة والثقافة.

واملعرض إمنا يسهم يف التقاء الثقافات اإلنسانية داخل بوتقة برصية وجاملية واحدة، من شأنها أن توجز الزمان واملكان يف   

تلك الرسوم الخبرية املحاكية للحلم واملغامرة واالرتحال والتعلم.

وبعد دورتني فقط، أثبت املعرض تفرده عىل املستوى العريب مع بلوغه مرتبة متقدمة ضمن مهرجانات األطفال الدولية األخرى، 

كتلك التي تقام يف بولونيا واليابان.

وقد زادت بالتبعية فعاليات املعرض مع تطور واكتشاف نقاط قوته وحرفتيه وموقعه من دورة إىل أخرى. حيث يأيت استلهام   

الرسوم من نصوص وقصص وأفكار تنتمي ألماكن موزعة عىل جميع أنحاء العامل. حيث ميكن تداول التخيالت وتحويلها إىل حقيقة 

واقعة عرب الرسم، ما يجعلها تلبي االحتياجات الثقافية والفنية لألطفال.

وقد نجحت الدورة األوىل يف استقطاب61 فناناً من 26 دولة، وذلك للمنافسة عىل ثالث جوائز تبلغ القيمة اإلجاملية لها نحو   

)18 ألف دوالر(، وتخصص منها 8000 دوالر للفائز األول، و6000 دوالر للفائز الثاين، و4000 دوالر للفائز الثالث، وقد ذهبت 

الجائزة األوىل لهذه الدورة غابرييل باشيكو من املكسيك، وفاز بالجائزة الثانية دافيد بينتور من إسبانيا، فيام ذهبت الجائزة الثالثة 

إىل عىل رضا كلدوزيان من إيران.

أما الدورة الثانية فقد ارتفعت فيها الجوائز لتصل إىل )21 ألف دوالر( و شارك بها 75 فناناً من 28 دولة وفاز بالجائزة األوىل لها 

محمود جاه الله من السودان، أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب اإليرانية نوشني، وحلت األملانية اليسا كليفر باملرتبة الثالثة، 

فيام فاز بالجوائز الثالث التشجيعية )وقيمة كل منها 1000 دوالر( السوداين صالح املر، واللبنانية جوان باز، واإلسبانية اراتكس 

لوبيز.

وبنظرة عامة إىل املعرضني السابقني، يتضح أن الرسامني ذهبوا يف محاكة األحالم واملغامرات واإللهام والتعلم. كام أن أعاملهم   

أظهرت قصصاً عديدة تبني العالئق بني الشخصيات واألماكن. ويف السبيل إىل تحقيق ذلك تم استخدام مجموعة متنوعة من 

وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك الطباعة والرسومات الرقمية والتصميم الفني والرسم والحفر والفن التلصيقي باستخدام قصاصات ملونة 

من الصحف واملجالت، وحتى األقمشة. إضافة لكل ما ميكن له أن يعني الفنان عىل رشح أفكاره، وقد أتاح املعرض لجميع الزوار، 

بغض النظر عن العمر، القدرة عىل رؤية عوامل جديدة واكتشاف مواهب خفية. وباختصار، كان مصدر إلهام لهم.
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الوصول إىل القراء غري “املرئيني”
ياسمينة جريسايت

يف العراق، كان اإلسالم السيايس املوضوع األكرث شعبية عقب سقوط 

نظام صدام، لكن القراء اليوم انتقلوا إىل الكتب التي تتناول النظرية 

السياسية. ومن غري الواضح ما إذا كان القراء يف شامل أفريقيا 

سيحذون حذوهم، لكن برأيي الشخيص كنارش هذه الخطوة تعكس 

نضوج الفكر السيايس لدى القراء العرب.

واملثري للدهشة أن هذا التأثري السلبي للثورات عىل مبيعات   

الكتاب ليس هو أكرب قضية تؤرق مضجع النارشين العرب. فاملشكلة 

الرئيسية تكمن يف القرصنة، مع أنها غري متوقعة نظراً للظروف 

الراهنة. من الصعب تقدير عدد النسخ املقرصنة واملرسوقة، لكن 

البعض يقرتح ما ال يقل عن %40. وامللفت للنظر أنه وعىل الرغم من 

الوضع السيايس القاتم، إال أن النارشين ما زالوا يعتربون أن القرصنة 

هي املشكلة الرئيسية التي تواجه صناعة الكتاب.

إذاً فام الذي تغري، إىل جانب توفر الكتب بطريقة ميكن الوصول   

إليها، واستمرار القرصنة كمعضلة رئيسية؟

يف ظل االضطرابات التي تجتاح بعض الدول العربية، أضحى   

توزيع الكتب املطبوعة مهمة غايًة يف الصعوبة، ويف الوقت ذاته 

اكتسبت الكتب اإللكرتونية املزيد من األهمية. فمثالً قبل خمس 

سنوات كان إجراء أي محادثة عادية حول هذا املوضوع مع النارش 

العريب تثري الكثري من الشكوك لتخوف النارشين من فقدان السيطرة 

عىل املضمون واعتبار الكتب اإللكرتونية إحدى وسائل القرصنة 

املتبعة آنذاك. أما اليوم، اضطر بعض النارشين إىل اعتامد الكتب 

اإللكرتونية، إما مقتنعاً أو مستسلامً لقدر ال مفر منه. ومع ذلك، فإن 

الحقيقة اليوم تشري إىل تعاون أهم وأكرب النارشين يف العامل العريب مع 

نارشي الكتب االلكرتونية )انظر www.qorodoba.com( حتى وإن 

مل يكونوا نارشين إلكرتونيني مبكاتب اعتيادية.

وعند سؤاله عام إذا كانت الكتب اإللكرتونية ال تشكل حالً   

لصعوبات التوزيع املتزايدة، كانت ردة فعل النارش اللبناين تنم عن 

حامسة كبرية. فمشاكل توزيع الكتب اإللكرتونية، سواء غياب املوزعني 

أو الرقابة أوخضوعها لالضطرابات السياسية، ميكن التغلب عليها. لكن 

هذا الحال ال ينطبق عىل القرصنة التي ال تزال معضلة بحد ذاتها، 

حتى بوجود املزيد من اإلمكانيات للسيطرة عليها واحتوائها. لكن 

األهم من ذلك هو أن هناك فوائد غري متوقعة تبدو أنها ساهمت يف 

التغري الجذري يف نظرة النارشين للكتب اإللكرتونية.

تكمن معضلة القرصنة يف الفرص الضائعة التي متثلها، والفرق   

الكبري يف القوة الرشائية عرب البلدان ميكن أن يفرس القرصنة أحياناً 

لكن ليس دامئاً، فبعض النارشين يكيف أسعاره لتناسب األسواق 

وعىل استعداد لخفض هامش الربح للحفاظ عىل الحجم. ومع أن 

هذا ليس باملكان املناسب ملناقشة أسباب توسع نطاق القرصنة 

بشكل كبري، لكن رمبا ينبغي للمرء أن يتأمل الوجه اآلخر للعملة، 

ألنه إذا كانت الكتب تتعرض للقرصنة، فهذا يعني بالتأكيد أن هناك 

املزيد من القراء أكرث مام نعتقد. وبالتايل فإن التحدي الذي يواجه 

النارش هو تحديد مواقع هؤالء القراء ومحاولة الوصول إليهم.

ويف ظل انتشار املحتوى الرقمي، بدأ النارشون بتلمس هذه   

السوق التي مل تكن موجودة سابقاً، وبدأت قامئة من بعض القراء 

غري املرئيني بالتبلور. لكن النارش اللبناين يرشح لنا وجهة نظره حول 

الكتب اإللكرتونية التي ما زالت ال تلبي توقعاته: املبيعات ال تزال 

منخفضة جداً بحيث ال ميكنها التعويض عن الخسائر األخرى، ويجري 

يف بعض األحيان اخرتاق الكتب اإللكرتونية ورسقتها. ومع ذلك، كان 

هناك بعض الفوائد غري املتوقعة للكتب اإللكرتونية ومنها فعالية 

الدعاية والرتويج. فالكتب يف العامل العريب ال تحظى سوى بالقليل من 

الدعاية والرتويج، لكن إذا كان مجرد توافر الكتب اإللكرتونية عىل 

منصات املبيعات قد أثر عىل سلوك القراء، فام الفرق الذي قد تحدثه 

الدعاية املنظمة؟ مبعنى انه ال ميكن لألشخاص الرغبة يف رشاء كتاب 

ما إذا مل يسمعوا عنه من قبل! وهنا أدرك النارشون وبشكل تدريجي 

وجود تحدي من نوع جديد ينبغي مواجهته ويكمن يف الحاجة إىل 

املعلومات ونرشها.

فكلام كان هناك معلومات أكرث عن مختلف الكتب، كلام حصلنا   

عىل عدد أكرب من القراء ممن يسمعوا بهذه الكتب وبالتايل يزداد 

عدد القراء عىل أرض الواقع. وهنا مربط الفرس، توفر املعلومات بحد 

ذاتها سواء لتطوير مبيعات الكتب، واألهم من ذلك لزيادة نوعية 

الكتب املتاحة وبالتايل كسب املزيد من القراء. ال بد أن الوقت قد 

حان إليجاد مصدر جديد ومستقل لتوفري مختلف املعلومات ملختلف 

الكتب، الغرض الرئييس منها عىل املدى القصري هو إعالم القراء 

بالكتب املتوفرة يف األسواق، وعىل املدى الطويل توفري معلومات 

قيمة للنارشين حول أذواق القراء، وأخرياً وليس آخراً، املساهمة يف 

.)www.muwak.com وضع معايري الجودة )أنظر
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تواجه الكتب العربية العديد من التحديات، ومنها القرصنة،   

عدم وجود قنوات توزيع منتظمة، وسيف الرقابة واالختالفات يف 

القوة الرشائية عرب البلدان، عىل التوايل مرتبة حسب األلوية وفقاً 

ملا تحدث عنه النارشون العرب. واليوم بعض من هذه التحديات 

تضاعفت يف حني خفت حدة البعض اآلخر.

ال يوجد أحد يشكك يف تداعيات الربيع العريب عىل الدول التي   

حدثت فيها الثورات. لكن القليل يدرك ويعي تداعيات وتأثريات 

هذه الثورات عىل صناعة الكتاب العريب. تحدث أحد النارشين 

اللبنانيني املعروفني، اشرتط عدم الكشف عن هويته، عن األرقام 

)التقريبية( التالية:

يف العامني 2012 و2013، انخفضت مبيعات الكتب بنسبة   

%20. فعىل سبيل املثال، انخفضت مبيعات الكتب يف سوريا بنسبة 

%90 ويف مرص بنسبة %40. ويف حني أن االنخفاض يف سوريا يعزى 

إىل الرصاع الدائر هناك، كانت الحالة املرصية أكرث تعقيداً. قبل العام 

2011، كانت %70 من املبيعات يف معرض القاهرة للكتاب تنحرص يف 

املؤسسات الثقافية األجنبية التي كانت تعمل عىل تجديد مواردها 

من الكتب، سواء املكتبات ومحالت بيع الكتب األوروبية، وكذلك 

املؤسسات الثقافية يف كل من الجارتني السودان وليبيا. وشكلت 

املكتبة الوطنية املرصية ما نسبته %15 من املبيعات، و%15 كانت 

للقراء املرصيني - الذين يعتربون أن الكتب اللبنانية غالباً ما تكون 

مكلفة للغاية. لكن ويف ظل االضطرابات الحاصلة يف مرص، فإن أياً 

من هؤالء املشرتين األجانب مل يقم بزيارة معرض القاهرة للكتاب. 

وبالتايل ويف الوقت الذي مل متنع فيه هذه االضطرابات النارشين من 

حضور املعرض، إال أنها ثبطت من عزمية املشرتين األجانب للحضور.

أما عىل املستوى االقتصادي، فإن عدم متكن املؤسسات الثقافية   

العربية الدولية من حضور املعرض كان له وقع كاريث عىل النارشين. 

أما عىل املستويني االجتامعي والثقايف، فهذا يعني توفر عدد أقل من 

الكتب للقراء يف كل من سوريا وليبيا والسودان.

لكن املفارقة أن هذه الثورات كشفت أسواق جديدة، فالكتب   

السياسية اليوم هي العناوين األكرث رواجاً ومبيعا يف معظم األقطار 

العربية، أغلبها تتناول اإلسالم السيايس والنظرية السياسية. يف عهد 

بن عيل، عىل سبيل املثال، خضعت الكتب التي تناولت اإلسالم 

السيايس لرقابة مشددة ومل تجد لها مكاناً يف تونس الخرضاء. لكن 

بعد رحيله، أصبح اإلسالم السيايس املوضوع األكرث شعبية ليس 

فقط يف تونس بل أيضاً يف الجزائر واملغرب ومرص. لكن يف املقابل 

نييك بيليغرينو: إنها زياريت األوىل إىل الرشق األوسط وكذلك أول   

معرض دويل للكتاب بالنسبة يل.

استيقظت يف 6 صباحاً، مشوش الذهن بعد رحلة طويلة من نيوزيلندا 

وقفزة بني املناطق الزمنية، وأخذت أمتىش عىل طول الكورنيش يف الشارقة. 

الرصيف واسع يقع بجانب بحرية شاطئية ومكتظ بالنساء املواطنات الاليت 

يرتدين العباءات السوداء والحجاب مع األحذية الرياضية، وامليش بأقىص ما 

ميكن يف حني أن الجو ال يزال بارداً. وما يدهشني هو إدراك أن األغلب مثلنا 

متاماً إال أننا نختلف يف بعض الطرق.

التقيت مجموعة صغرية من كاتبي األغذية االنجليزية وقد أغروين   

لالنضامم إىل جامعتهم يف رحلة إىل األسواق التاريخية، ورشب العصري الطازج 

وقصب السكر وماء جوز الهند.

تتحول رشاكة الكتَّاب اآلخرين لتكون أعظم فرحة تجري يف معرض   

الشارقة الدويل للكتاب. وتختلط الكثري من الفرص ألن الضيافة يف الرشق 

األوسط يف حالة تأهب قصوى وليس هناك حد للوظائف واألعياد.

املعرض مدهش بذاته. غرف واسعة مكتظة بالناس والكتب، والكتب،   

والكتب. إنني أحرض يف لجنة فعاليات مع ثالثة كُتَّاب آخرين وأخىش من أنه مل 

يتم إعدادي بشكل صحيح. والجميع يقول يل ال داعي للقلق.

يغمرين الرسور ألنه تم تنبيهي، ألن الحدث مجاين، وأنه يُعترب مقبوالً لدى   

الجمهور للولوج داخل وخارج الغرف كام يشاؤون، وذلك ال يعني بأنكم كنتم 

مملني لهم بشكل ال معنى له. ال زلت عىل غري استعداد لرصف نظر الفائزة 

بجائزة البوكر، أروندايت روي )سيد األشياء الصغرية( الجالسة يف الصف األمامي 

واملشغولة عني بجهاز اآلي فون الخاص بها. هل تقوم بكتابة رسالة نصية؟ 

أو ترسل تغريدة؟ أليست جميلة! ثم أن هناك أشخاصاً من الجمهور الذين 

يستولون عىل امليكروفون وقت السؤال ويحاولون االستفسار. أظن بأن طبيعة 

الحب، عىل الرغم من قلتها، إال أنه من الصعب قليالً البوح بها.

بالنسبة يل، كان معرض الشارقة الدويل للكتاب تجربة غنية. لقد فتح   

يل عيناي وحرر عقيل، وأعادين إىل مكتبي 

يف انتعاش يك استوحي من أربعة أيام كاملة 

ملؤها السعادة مع أناس جدد وثقافات 

وأفكار جديدة.

مل تكمل نييك بيليغرينو روايتها بشكل نهايئ، 

 “مدرسة الغذاء من حب الطبخ” )اوريون(

.وهي مؤِّلفة باللغتني اإلنجليزية واإليطالية، 

وكتبت سبع روايات وتعمل أيضاً كصحفية وكاتبة 

عمود. وتعيش يف أوكالند، نيوزيلندا، مع زوج 

واثنني من الكالب واثنني من الخيول.
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كل يشء تحت الشمس ...

الكاتبة والصحفية لويزا إيرميلينو مع اثنني من زمالئها 
يف ذكر تجاربهم يف معرض الكتاب يف الشارقة

تدعو الشارقة مجموعة متميزة من الكتَّاب إىل معرض الكتاب   

يف كل عام. وبالنسبة للعديد منهم فإنها املرة األوىل لهم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وبالنسبة للبعض اآلخر فإنها تجربتهم 

األوىل يف الرشق األوسط. وبالنسبة للجميع، فإنه الوقت لتذكر 

الصداقة الحميمة، واملعرفة املكتسبة، ومجرد املتعة إىل جانب 

مجموعة دولية من األشخاص املهتمني بالكتب.

لقد حرضت معرض الشارقة الدويل للكتاب كمحرتف يف النرش.   

ولكن يف العام املايض، 2012، ذهبت كمؤلف أيضاً. وحرضت يف 

لجنة مع ثالثة كتَّاب آخرين: نييك بيليغرينو، نديم أسلم وسلامن 

أحمد. لقد كان مزيجاً مثرياً لالهتامم، وكان الحشد كبرياً. نييك 

بريطانية تعيش يف نيوزيلندا، نديم باكستاين ضخم نشأ يف انجلرتا، 

وفنت الجامهري بالقراءة بالرتنيم بدالً من القراءة عىل طريقتنا، 

وسلامن باكستاين نشأ ويعيش يف الواليات املتحدة ويدعي الشهرة 

بصفته موسيقي وطبيب باإلضافة إىل أنه مؤلف أيضاً. إنها متعة 

محضة “ما يحدث” و “ما هو عىل وشك أن يحدث بعد ذلك”.

بعض املؤلفني لديهم انطباعات شخصية كونهم ضيوف 
يف الشارقة...

جوليا جريجسون: اعرتاف. عندما تلقيت أول دعوة للحضور 
إىل معرض الشارقة الدويل للكتاب، توجب عيل اسرتاق النظر يف 

األطلس الخاص يب. مل يكن لدي أدىن فكرة، وفوق ذلك فقد أصبح 

معرض الكتاب السنوي أحد الفعاليات الرئيسية يف تقويم األدب.

بدأ املعرض يف عام 1982، تحت رعاية حاكم الشارقة صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

األعىل حاكم الشارقة، وهو بنفسه كاتب ومشجع عظيم للقراءة 

والكتابة واألدب. ويهدف املعرض، كام فهمته، إىل تعزيز الثقافة 

والقراءة، لجيل الشباب يف املقام األول، وذلك من خالل جعل 

الكتب ذات الجودة متوفرة بأسعار معقولة.

وبتسليط الضوء عىل أيامي الخمسة، كنت أحرض درساً يف   

مدرسة ابن سينا املحلية، حيث الفتيات الحريصات والذكيات 

والنظيفات يف زيهن الناصع وحجابهن كُنَّ حلم كل معلم. عندما 

أخربت معلمهم بأنني عشت يف ويلز، عىل مقربة من حيث يشكل 

وردزورث “دير تينرتن”، واقتبست أغلب القصائد التي كنت قد 

نسيتها.

كام أنها مكان للمتناقضات و)رسعان ما تعلمت( بأنها عامل   

يحب النقاش. وروايتي، ليايل الياسمني، التي وقعت يف مرص وتركيا 

خالل الحرب العاملية الثانية، استفزت أحدهم، وذلك بفضل بطلة 

روايت ذات النصف الربيطاين والنصف الرتيك )مغنية( التي تكافح 

للعثور عىل حياتها الخاصة واستقالليتها. وقفت األكادميية معي 

عىل املنصة ونددت بحامس الربيطانيني يف محاولتهم لخطف 

الثقافة واملوسيقا املرصية، مشرية إىل أنه يف عام 1938 كان هناك 

15 فيلامً مرصياً كلها تم لعب أدوارها يف القاهرة، واآلن مل يبق 

منها أي فلم تقريباً. ثم وقف رجل آخر قائالً بأنه ينبغي عىل 

الكتب أن تتجاوز السياسة والدين وبأن يتم الحكم عليه بناء عىل 

رشوطها الخاصة. الهتاف والتصفيق، والتصفري من قبل الجمهور قد 

وصل إىل حد مل يصله مع املغنية الرتكية العازفة عىل العود والدف، 

ألداء األغاين التي ظهرت يف كتايب. انتهت الفعالية مع جوقة مثري 

لــ “بيسامي ماتشو”.

لذلك، فتحت الشارقة يل عيني: كانت ممتعة، كانت تربوية،   

لقد كانت رائعة، لقد كانت فرصة رائعة للقاء هذا العدد الكبري 

من املؤلفني والنارشين اآلخرين، وأن نشاهد العمالء - بينام كنا 

نتحدث ونتناقش ونغني، وكثري منهم عائالت، ويدفعون بعربات 

صغرية لصاالت السوبر ماركت الضخمة املكتظة بالكتب من خالل 

املمرات. من الصعب الفوز بذلك.

عملت جوليا جريجسون كصحفية 

ومراسلة أجنبية يف بريطانيا 

وأسرتاليا والواليات املتحدة.

 وهي مؤلفة لثالث روايات: 

حصان املاء، رشق الشمس، وكان 

آخرها ليايل الياسمني.
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الشارقة، ملتقى الرشق والغرب

كان الجانب املرتبط بحقوق النرش ، من 

جهة العمل التجاري، هو أهم جزء يف 

زيارتنا. حيث حرض أكرث من 150 نارش يف 

هذه الفعاليات، وقضينا معظم اليوم يف 

“التأريخ الرسيع”، وإجراء اتصاالت مع 

ممثلني من أنحاء العامل كون أن الفرصة ال 

تتاح دامئاً للقاء يف فرانكفورت أو يف لندن. 

وقد قدمت الغالبية العظمى من هؤالء 

املمثلني قاعدة لنشاط النرش – مناقشات 

ومفاوضات ثانوية، ووعود بعينات من 

الرتجمة ومعلومات حول العناوين املقبلة - 

والتي كان النارشون العرب قادرون من خاللها عىل مشاركة أعاملهم. 

باإلضافة إىل توفري مساحة لهذا، فقد ضمن صاحب السمو حاكم 

الشارقة متويل أي من حقوق وعقود  النرش التي تم التعامل بها 

سواء تم التوقيع عليها يف املعرض أو يف األشهر التالية. والذي كان أكرث 

أهمية هو أن هذه الصفقات مل يكن من الواجب أن تشمل النارشين 

العرب – حيث كان بإمكان أي أحد يتبادل الحقوق يف معرض 

الشارقة الدويل للكتاب أن ينال الدعم.

إن معرض للكتاب مثل معرض الشارقة، وخصوصاً أنه معني   

باليافعني، يتعني أن يخدم عدداً قليالً من الوظائف املختلفة، لتقديم 

فرص عمل حقيقية بني الرشكات األجنبية ومنها العربية، وكذلك 

بني الرشكات األجنبية والرشكات األجنبية األخرى، وتوفري املعلومات 

حول كتب اللغة العربية والنرش، ألنه غالباً ما يتم تجاهل ذلك خارج 

املعارض املقامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتوفري السياق 

الذي يتم من خالله فهم عامل النرش العريب والكتب التي ينتجها. 

لقد حققت الشارقة كل هذه األمور إىل جانب وفرة وسائل الرتفيه 

الثقافية ووجود األشخاص املثريين لالهتامم.

جون سسلينو، محرر أول يف بنجوين راندوم هاوس الذي ينرش 
عن الكتَّاب من مختلف أنحاء العامل، الكالسيكيني منهم واملعارصين، 

املشهورين واملنسيني والظاهرين للمرة األوىل - الفايكنغ، البطريق، 

مطبوعات البطريق الكالسيكية.

“عىل الرغم من كون إمارة الشارقة منطقة جافة، إال أنه كان هناك 

متسعاً لتجد نشوة من خالل اإلحساس بالصيف يف شهر نوفمرب، عىل 

نحو ودي، حيث قدم النارشون املتحمسون من جميع أنحاء العامل 

يتحلون بروح من الصداقة الحميمة واملتبادلة، متعطشني ملعرفة 

املزيد من القوميات والثقافات والجغرافيات واآلداب األخرى، وتحري 

الفائدة العائدة جراء األعامل التجارية، وتبني االبتكار، وبالطبع، 

حب حقيقي للكتب. مثل هذه الزماالت تبقى حاسمة لتعزيز صحة 

الثقافة العاملية للكتاب، وبناء الوعي - واإلثارة حول الكتب الخارجية. 

وبالنسبة يل، أثبتت الشارقة أنها من بني املناطق األكرث إنتاجية التي 

جلست فيها، وخاصة من حيث إمكانية إقامة الصداقات وتجديدها. 

ومن حيث إقامة العالقات، فال يوجد أفضل منها”.

باربرا إيلرب، الرئيس والنارش يف االتجاهات الجديدة للنرش
“ تجربتي يف معرض الشارقة الدويل للكتاب قبل عامني مل تكن فقط 

مثرية لالهتامم، وإمنا أسفرت أيضاً عن مؤلِّف جديد لــ “االتجاهات 

الجديدة” – ربيع جابر من بريوت، والذي كان أول كتاب له معنا، 

“تقرير ميليس”، املطروح يف شهر  يونيو. بعد أن وقع صفقة كتابه 

يف املعرض مع وكيله، بيري استييه من باريس، مام جعلنا مؤهلني 

للحصول عىل منحة دعم الرتجمة من معرض الشارقة. لقد استمتعت 

كثرياً يف التحدث مع محرري “الساقي” و”كتب الربقية”، الذين 

كانوا عىل دراية كبرية بنرش أدب اللغة العربية إىل اللغة اإلنجليزية، 

فضالً عن اجتامعات ودية للغاية ومشاركة نارشين من مرص  ولبنان 

وإسطنبول. وكام هو الحال دامئاً يف معارض الكتاب الدولية، هناك 

العديد من الفرص للتحدث مع زمالء من جميع أنحاء العامل والسامع 

عن الكتب الجديدة واألكرث حامسية بالنسبة لهم. “

لوري كاالهان، نائب الرئيس التنفيذي يف االتجاهات الجديدة 
للنرش، كانت حارضة يف حفل للجائزة العاملية للرواية العربية يف 

عام 2012 عندما فاز ربيع جابر بالجائزة عن “دروز بلغراد”. كانت 

مقدمتها لألدب العريب من خالل أفالم قصرية تربز املرشحني النهائيني، 

وكتاب مطبوع عن مقتطفات ال تقدر بثمن “التجاهات جديدة” يف 

دراسة للرواية العربية. وكام تقول: “كان الجميع كرمياً وساحراً للغاية. 

يف الواقع، كنت يف قمة النشاط عند عوديت إىل بلدي “.
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لينيت أوين، مؤلفة ومستشارة حقوق، تقيم يف لندن. وهي مؤلفة بيع 

الحقوق )روتليدج( ورشاء وبيع الحقوق يف املصنفات األدبية: دليل عميل 

للنارشين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

lynetteowen@hotmail.co.uk :الربيد اإللكرتوين 

الشارقة، ملتقى 
الرشق والغرب

املخطوطات لتعرب يف ثنايا الكتب. وقد أصبحت إمارة الشارقة   

ودولة اإلمارات العربية املتحدة أكرث أهمية يف إحداث التقارب 

بني الرشق والغرب، وتعريف النارشين ببعضهم البعض ودعوتهم 

إىل اإلمارات مع تشجيع الرتجمة من خالل برنامج منحة الرتجمة 

ومنتدى الحقوق ومشاركة املخرجني واملحررين من دور النرش 

الغربية انطباعاتهم وقصص نجاحهم.

مايكل رينولدز، محرر ورئيس “طبعات أوروبا”، وهي رشكة   

نرش رائدة يف مجال األدب الروايئ يف الرتجمة يف الواليات املتحدة، 

ومتخصصة يف األعامل الدولية الروائية وغري الروائية.

خالل معرض الشارقة الدويل للكتاب 2012، قرأت وحصلت   

فيام بعد عىل املأدبة األخرية، ورواية رائعة، من قبل الكاتب الربيطاين 

جوناثان جرميوود، والتي نرشت مؤخراً يف اململكة املتحدة من 

قبل كنونغت وسوف تنرش يف أوروبا يف شهر أكتوبر. حيث أن أية 

زيارة إىل أحد معارض الكتاب ينجم عنها اقتناء كتاب ما ميكنك من 

الحصول عليه بصورة مثرية حقاً، تعترب زيارة ناجحة.

وقد كان عقد اجتامعات مع وكالء ومدراء الحقوق األجانب   

فريداً إىل حد ما، وهو ما جعل الحصول عىل املأدبة األخرية أكرث 

بهجة ودهشة. ومبا أن مجموعة املحررين والوكالء ومديري الحقوق 

األجانب أصبحوا أكرث ثراء، وأصبح تنظيم اجتامعاتهم أكرث حرصاً، 

ر لدولة اإلمارات العربية املتحدة بأن تصبح املحطة النظامية  فقد قُدِّ

والحاسمة يف دائرة تداول الحقوق.

كنت أُعاَمل عىل نحو  رائع، وهو ما كان أمراً لطيفاً. وإنني   

ممنت لكل ما قدمته إيل املنظمة. ومن وجهة نظر ثقافية، كانت 

التجربة رائعة، واألبهة والحفل املثري لإلعجاب – كان سبباً كافياً 

للحضور مرة أخرى. حيث كان اللقاء بالنارشين العرب والكتاب 

واملثقفني غني باملعلومات. وكان وقتي يف معرض الشارقة الدويل 

للكتاب وقتا مثمراً برفقة الزمالء ومعززاً باألهداف املشرتكة للعثور 

عىل الكتب الجيدة وإقامة عالقات جديدة مع األرواح املتقاربة.

تشاد دبليو بوست، مدير كتب الرسالة املفتوحة، نارش أدب يف 
الرتجمة يف جامعة روشسرت، واملؤلف لــ “مشكلة ثالثة باملائة”: 

التشدق والردود عىل النرش والرتجمة ومستقبل القراءة.

األسبوع الذي قضيته يف معرض الشارقة الدويل للكتاب يف   

نوفمرب املايض كان تجربة جنيت منها استفادة أساسية تتمثل يف 

الحضور لهذا املعرض، والتعرف عىل الثقافات املختلفة.

النارشون العرب اآلن هم أكرث حرفيًة يف التعامل مع   

اتصاالتهم الدولية، وهم يقدمون مشاريع خاصة بهم عىل 

نحو متزايد، والتي قد تكون جذابة للنارشين الغربيني - 

كتب األطفال املصورة، والقصص الخيالية والكتب التي 

تتكلم عن التاريخ والسياسة والثقافة يف املنطقة. ال تزال 

قضية منح الرتاخيص يف سوق اللغة اإلنجليزية ميكن أن 

تشكل تحدياً - وباملقارنة مع النارشين يف قارة أوروبا 

والنارشين الربيطانيني واألمريكيني )مع بعض االستثناءات 

املرشفة( فإنهم ال يزالون حذرين يف نرش ترجامت من أية 

لغة؛ ٪3 هي ما يتم ترجمتها عىل األغلب كنسبة مئوية 

من الناتج. ومع ذلك، فقد كان للجوائز األدبية بعض التأثري 

يف السنوات األخرية، مع ارتفاع يف ترجامت العناوين من 

القامئة املخترصة للجائزة العاملية للرواية العربية وجائزة 

الشيخ زايد.

ما الذي ينبغي عىل النارشين الغربيني مراعاته   

عندما يسعون للعمل مع نارشين يف العامل العريب؟ أوالً، 

الحساسيات الثقافية، من حيث محتوى الكتب التي قد 

تُطرح ومن حيث العرض الشخيص والسلوك الخاص بهم 

عند لقائهم بنظرائهم العرب عىل حدٍّ سواء. ثانياً، معرفة 

وتقدير ظروف النرش املحلية - القيود املفروضة عىل حجم 

الُنسخ املطبوعة وأسعار الكتب املحلية. 

ومشاكل التوزيع يف أنحاء املنطقة واستمرار مشاكل   

القرصنة التي تلحق الرضر مبصالح النارشين املحليني 

واألجانب عىل حدٍّ سواء. ثالثاً، عقلية أكرث انفتاحاً تجاه 

ما قد يقدمه النارشون العرب - يف السنوات األخرية، لقي 

الرتكيز الدويل عىل املنطقة ترحيباً أقل ألسباب سياسية. إن 

فهم املنطقة بشكل أفضل أمر أسايس، ويوفر األدب طريقاً 

إىل فهم أفضل لكلٍّ من ثقافة وتراث زمالئنا العرب.
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النرش وحقوق النرش يف العامل العريب: 
توسيع الفرص؟

لينيت أوين

كان النرش يف العامل العريب مجاالً غري مألوف نسبياً ملعظم   

النارشين الغربيني، ولكنه اجتذب يف السنوات األخرية املزيد 

من االهتامم، ال سيام نتيجة ملبادرات دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. كان “معرض القاهرة للكتاب” لفرتة من الزمن، الحدث 

الرئييس يف منطقة الرشق األوسط، ولكن يف اآلونة األخرية 

متت إثارة ملف املعارض الدولية املنعقد يف الشارقة وأبوظبي، 

وكالهام يسعى بأن يصبح مكان سوق مرشوعة لعموم البلدان 

العربية يف رشاء وبيع الحقوق الحيوية يف منطقة اتَّسمت لفرتة 

طويلة بأعامل القرصنة والتي غالباً ما كانت تعيق النارشين 

الغربيني. وأكدت “جمعية النارشين اإلماراتيني” عىل أولوية 

الحاجة إىل احرتام حقوق التأليف والنرش، وأن تتم مراقبة 

الرشكات العارضة يف جميع املعارض ألية منشورات مخالفة.

ال تزال هناك بعض املشاكل، بطبيعة الحال- وبصورة أكرث   

عموماً، سيكون لالضطرابات السياسية يف عدد من البلدان يف 

املنطقة بعض األثر عىل حضور معرض الكتاب، بال شك. وعىل 

صعيد النرش، تطرح سوق التجزئة مشاكل التوزيع؛ وهناك 

أيضاً اختالف يف وجهات النظر بشأن إمكانية قبول املحتوى من 

سوق إىل أخرى؛ وال تزال أعامل القرصنة متثل مشكلة للنارشين 

املحليني واألجانب عىل حدٍّ سواء. النتيجة واحدة، وهي أنه يف 

كثري من الحاالت فإن النسخ املطبوعة من املنشورات املحلية 

واملرتجمة عىل حدٍّ سواء تبقى منخفضة )رمبا 1.000 – 3.000 

نسخة(، وبالتايل، أسعار الكتب أيضاً مقارنة بتلك التي يف الغرب. 

وعىل الرغم من هذا، تم تشجيع أغلب النارشين الغربيني عىل 

حضور املعارض يف املنطقة، ومتابعة االتصاالت التي أُجريت يف 

املعارض الغربية مثل بولونيا وفرانكفورت.

منذ فرتة طويلة، كان لدى نارشون يف مرص ولبنان عالقات   

عمل مع نارشين غربيني، ولكن يف السنوات األخرية فإن نارشين 

يف بلدان أخرى من املنطقة - جميعهم اآلن أعضاء يف املعاهدات 

الدولية لحقوق الطبع والنرش- أصبحوا أكرث إملاماً مبامرسة النرش 

الغريب، وهم حريصون أيضاً للحصول عىل الحقوق وحقوق 

الرتخيص يف املنشورات الخاصة بهم. سعت كل من معارض 

الشارقة وأبو ظبي إىل تسهيل ذلك مع دورات “توفيق” منظمة 

بشكل جيد، وتوفري مقطوعات عملية قصرية لتواصل النارشين 

املتشابهني يف الفكر مع بعضهم البعض.

لقد ساعدت خطط دعم الرتجمة أيضاً عىل سد الفجوة بني   

النارشين يف العامل العريب وأماكن أخرى. وتم تسليط الضوء عىل 

مخطط حقوق برعاية “رشكة كتاب” يف معرض أبوظبي الدويل 

للكتاب منذ عام 2009، وقد بلغت الجوائز حوايل 100 جائزة 

بقيمة 1000 دوالر أمرييك لكل منها للرتجامت من وإىل اللغة 

العربية، مع متويل تم استخدامه للمساعدة يف رشاء الحقوق.

  أطلق معرض الشارقة الدويل للكتاب يف عام 2011 نظاَم 

دعٍم مموٍل من قبل الحكومة مبوازنة مبدئية وقدرها 300.000 

دوالر أمرييك، مع ِمنٍح تُستخدم لتغطية التكاليف الفعلية 

للرتجمة. ويف السنة األوىل، متت املوافقة عىل 29، كانت 15 

منها لرتجامت من اللغة العربية إىل لغات أخرى، و 30 للرتجمة 

إىل اللغة العربية، و 14 لرتجامت من وإىل لغات أخرى. وقد 

تصدرت القامئَة تراخيٌص من وإىل اللغة الرتكية - وقد أثبتت 

كتب األطفال املصورة وكتب األدب القصيص الفئات األكرث 

شعبية، وإن كانت هناك أيضاً تراخيص لكتب شعبية غري 

قصصية حول مواضيع مثل العلامء الكبار ومعامل يف تاريخ العامل، 

باإلضافة إىل مواضيع اإلدارة.

تم حتى اآلن، منح 94 جائزة بعد معرض 20102، 20   

لكتب مرتجمة من العربية و 53 لرتجامت إىل اللغة العربية - 

مرة أخرى، واحتلت الرتجامت من وإىل اللغة الرتكية مكاناً بارزاً؛ 

وقد تم منح 21 جائزة للرتجمة إىل لغات أخرى.

وعىل الصعيد األكادميي، هناك طلب عىل الرتجامت العربية   

للكتب املدرسية للطالب، وعىل الرغم من النارشين متعددي 

ل بيع طبعات باللغة  الجنسيات يف هذا القطاع، فقد يُفضَّ

اإلنجليزية املنخفضة يف السعر )بعض املناطق يتزايد التدريس 

فيها باللغة اإلنجليزية( أو حقوق الرتخيص للرشكات التابعة 

لرشكاتهم الخاصة.

نسبياً، بعض املطبوعات الصغرية واألسعار املحلية املنخفضة   

تشكل بعض التأثري عىل الرشوط املالية التي ميكن التفاوض 

بها للحصول عىل تراخيص إىل اللغة العربية. مع بعض النسخ 

املطبوعة املنخفضة والتي تصل إىل 1.000 نسخة، فمن املنطقي 

النظر إىل الدفع عىل شكل مبلغ مقطوع لتغطية كمية الطباعة 

املعينة، بدالً من النموذج الغريب للدفع املقدم مقابل حقوق 

التأليف.
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هذا وقد تحدث بعض النارشين املنتسبني للربنامج عن تجربتهم:
قيس صدقي، مؤسس “بيج فلب للنرش”، وهي دار نرش مستقلة 

تتخذ من ديب مقراً لها أسسها قيس يف األصل لنرش رواياته 

التصويرية باللغة العربية التي تحايك قصص املانغا اليابانية .

ما الذي تعلمته حتى اآلن؟
من أين أبدأ؟ اليشء األبرز الذي المسته كان صعوبة النرش عىل 

مستوى العامل. كنت فيام قبل أفرتض أن النارشين يف منطقة 

الرشق األوسط هم وحدهم من يواجه تحديات وصعوبات يف 

النرش، وعىل الرغم من أنني ال أزال اعتقد أن تلك التحديات 

هي من نوع مغاير متاماً، إال أنني تفاجأت من حجم الصعوبات 

التي يواجهها النارشون يف نرش وتسويق وبيع كتب األطفال 

الجيدة حتى يف األسواق العاملية مثل اململكة املتحدة. فام بالك 

بالروايات التصويرية؟

ما النصيحة التي تقدمها للمتقدمني املحتملني للربنامج؟
تعلمت من خالل الربنامج أنه من املهم أن يتمتع النارش بالحامسة 

والشغف تجاه مهنته، فهي مهنة محفوفة بالصعاب وكذلك 

النجاحات وتستحق املعاناة، لكنها ليست لضعاف القلوب.

ما الذي تأمل تحقيقه بحلول نهاية السنة؟
آمل أن تكون لدي املهارات واألدوات الالزمة ملغامرة جديدة 

يف املانغا العربية. إذا سارت األمور عىل ما يرام، سيكون لدار 

“بيج فلب للنرش” محورين ثنائيني تعمل عليهام: قصص املانغا 

املصورة باملحتوى العريب وترجامت عربية لقصص املانغا اليابانية .

عيل الّشّعايل، مؤسس دار الهدهد للنرش والتوزيع، وهي دار 

نرش إماراتية صاعدة متخصصة يف أدب األطفال واليافعني.

ما الذي يعنيه برنامج “أنرش” لك؟
ميثل برنامج “أنرش” بالنسبة يل فرصًة حقيقًة لتطوير وتنمية 

خربايت ومهارايت يف مجال النرش، فهو يسعى إىل بناء القدرات 

وتقديم الدعم املايل واملعنوي ملشاريع النارشين الريادية. 

وقبويل يف الربنامج كان من أفضل وأجمل األخبار التي تلقيتها 

يف ذلك األسبوع. لكني وبرغم السخاء الكبري الذي حصلت عليه 

عرب هذا الربنامج إال أنني شعرت بثقل املسؤولية عىل كاهيل 

منذ اللحظة األوىل لقبويل.

ما الذي تأمل تحقيقه بحلول نهاية السنة؟
آمل أن أمتكن من الحصول عىل بعض الكتب ذات النوعية 

الجيدة من إصدار أي رشكة. أعلم أنه حلم بسيط، لكن صدقوين 

قوله أسهل بكثري من القيام به .

نارص نرص الله، مؤسس “املرسم الصغري للنرش”، املتخصصة يف 

كتب الفن التجريبي والكتب الوثائقية ملنطقة الرشق األوسط.

ما الذي تعلمته حتى اآلن؟
لقد تعلمت أن النرش هو يف الحقيقة أكرث من مجرد مجال 

يُهتم بالكتب! لدى النارشين القدرات واإلمكانيات والفرص 

للقيام بذلك بطريقة أكرب وأفضل من خالل امللكية الفكرية التي 

يكتسبونها لتقديم محتوى بعدد من الطرق املختلفة وليس 

فقط ضمن مطبوعات ورقية. 

ما الذي تأمل تحقيقه بحلول نهاية السنة؟
شخصياً، أريد أن أنرش ثالثة كتب، وأن أالقي نجاحاً كبرياً 

وأن أكتسب خربة مميزة. وأتطلع أيضاً  لرؤية مجموعة غنية 

من الكتب العربية تباع يف محالت الكتب عىل مستوى دولة 

اإلمارات.

أحد األهداف الرئيسية لربنامج “أنرش” هو إعداد وتدريب 

مجموعة من النارشين ذوي الخربة واملميزين كأعضاء يف 

جمعية النارشين اإلماراتيني، بهدف تعزيز صناعة النرش يف 

دولة اإلمارات واالرتقاء بها. أما عن النارشين اآلخرين املنتسبني 

للربنامج لهذا العام فهم نورة النومان ومحمد بن دخني. وتأمل 

جمعية النارشين اإلماراتيني أن يستمر الربنامج لسنة ثانية. 

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 

info@epa.org.ae
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برنامج “أُنرش” – للمساهمة يف االرتقاء 
بصناعة النرش اإلماراتية

إميا هاوس

ehouse@publishers.org.uk :إميا هاوس، مديرة عالقات دور النرش يف جمعية النارشين الربيطانية. الربيد اإللكرتوين

املتحدة، بهدف االسـتثامر يف موقعها االسـرتاتيجي وبيئتها   

الجاذبية لألعامل للوصول إىل دول الرشق األوسـط. ومع ذلك 

فـإن تطوير وتنمية املواهـب املحلية من النارشين هو الهدف 

األول الذي تسـعى جمعيـة النارشين اإلماراتيني لتحقيقه 

خالل السـنوات القادمة. وقد نجحت الجمعية يف غضون 

أربع سـنوات ونصف السـنة يف استقطاب 83 عضواً جديداً 

والحصـول عىل العضويـة الكاملة يف اتحاد النارشين الدوليني. 

كذلك حققت الجمعية يف ظل رئيسـتها السـابقة سمو الشيخة 

بدور القاسـمي، خطوات كبرية نحو تحقيق أحد األهداف 

األساسـية املتمثل يف االرتقـاء بصناعة النرش املحلية من خالل 

عقد النـدوات وورش العمل والدورات والربامج التدريبية 

واإلرشـادية. وكان آخر انجازات سـمو الشيخة بدور قبل أن 

يتسـلم جامل الشحي رئاسـة الجمعية هو إطالق برنامج 

التدريبي. “أنرش” 

ويهـدف برنامج “انرش” الـذي يتم تطبيقه بدعم من   

صنـدوق خليفـة وميتد عىل مدار عام كامل إىل دعم النارشين 

اإلماراتيـني الصاعدين وتعزيـز مهاراتهم وخرباتهم املهنية 

من خالل املشـاركة يف برنامج اإلرشـاد املهني، بحيث سيتم 

توفري مرشـدين اثنني متخصصني يف النرش لخمسـة نارشين 

جـدد أعضاء يف جمعية النارشيـن اإلماراتيني، بهدف توجيههم 

ومسـاعدتهم عىل تطويـر قدراتهم ومهاراتهم والتغلب عىل 

العقبات والتحديات التي تواجههم. وسـيتم توجيه املشـاركني 

املنتسـبني للربنامج إىل إعداد خطط نرش متكاملة وشـاملة 

لكتـاب واحد عىل األقل ليتم إصداره، وكذلـك تعريفهم بعملية 

النـرش برمتها وتوسـيع مهاراتهم ومعارفهم من خالل التدريب 

العملية. والخربة 

وقد جرى اإلعالن عن النارشين الخمسـة املشـاركني يف   

الربنامـج يف أبريـل املايض عىل هامش معرض أبوظبي الدويل 

للكتاب، ومن ثم سـافر الخمسـة إىل لندن لاللتحاق بالربنامج 

التدريبي عىل مدى أسـبوعني، بحيث مييض كل واحد منهم 

األسـبوع األول يف إحدى دور النرش هناك للمراقبة والتعلم، 

واملشـاركة يف األسـبوع الثاين يف ورش تدريبية وندوات غطت 

العديـد من جوانـب النرش مبا يف ذلك حقوق البيع والرشاء، 

املبيعـات الرقمية والتسـويق الرقمي، التحرير واإلنتاج. وبعد 

عودتهم إىل اإلمارات، رشع الخمسـة عىل العمل عىل عملية 

النـرش، بدءاً بالتوقيع مع املؤلفـني ومراجعة العقود، وتنفيذ 

عمليات التحرير والتصميم، والطباعة يف شـهر سـبتمرب وإطالق 

الحملة اإلعالمية والعالقات العامة يف شـهر أكتوبر، وإطالق 

الكتب يف شـهر ديسـمرب وحتى نهاية يناير من العام املقبل، 

وقـد جرى التعاقد مع كربيـات منافذ بيع الكتب من قبيل 

كينوكونيا، حاشـنامل، وفريجن ميغاسـتور، لتخصيص واجهة 

مميـزة يف املتجر لعرض الكتب، وسـيتم تنظيم حفالت توقيع 

الكتب وترويج كتب النارشين عرب وسـائل اإلعالم، وهو أمر 

بغاية الصعوبة بالنسـبة للنارشين الجدد.

يشـار إىل أنـه قد تم تصميم املرحلـة النهائية من   

الربنامـج إلتاحة الفرصة للمشـاركني لبناء شـبكة قوية من 

املعارف والعالقات واكتسـاب املزيد من الخربات للمسـاهمة 

يف االرتقـاء بصناعة النرش. وسـيجري عقـد مجموعة من 

االجتامعـات التعريفيـة مع مختلـف دور وهيئات النرش 

يف دولـة اإلمـارات، مبا فيها وزارة الثقافة والشـباب وتنمية 

املجتمـع، وزارة االقتصـاد، املجلس الوطنـي لإلعالم، جمعية 

اإلمـارات للملكية الفكريـة، اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، 

إدارة معرض الشـارقة الدويل للكتـاب، إدارة معرض أبوظبي 

الـدويل للكتاب وعدد من املكتبات. وسيشـارك النارشون 

يف شـهر مـارس يف حلقة نقاش تعقد عـىل هامش مهرجان 

طـريان اإلمـارات لآلداب للتحدث عن تجاربهـم وخرباتهم التي 

اكتسـبوها خالل الربنامج، وكذلك املشـاركة يف شـهر أبريل 

يف معـرض أبوظبـي الدويل للكتاب للتحـدث عن تجاربهم يف 

الربنامج واملشـاركة يف حفـل توقيع الكتب. 
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تشمل كتب لورين سانت جان الكتاب األكرث مبيعاً” الزرافة البيضاءوسلسلة 

الغموض لورا مارلن. فاز كتاب”كهف الرجل امليت”بجائزة بيرت الكتاب األزرق. 

وقد نرشت أول رواية لها للكبار “ نعي الكاتب” يف عام 2013.

لورين سانت جان متشوقة للغاية لرؤية أعاملها ترتجم إىل 
اللغة العربية والسحر الخاص ملهرجان الشارقة القرايئ للطفل

لقد كان شكلهم متميزللغاية، ولكن الفحول كانت ال تنىس،فقد   

كانوا يهزون رؤوسهم ويرقصون ويقفزون للخلف ويتباهون 

بروعتهم. لدي صورة لفحل الكستناء كانت أقدامه األربعة مرتفعة 

عن األرض،لقد بدى وكأنه عائم. لقد متنيت فعالً أن أصطحبه 

معي إىل املنزل، لكن هذا هو املكان الذي ينتمي إليه يف اململكة 

الصحراوية .

لقد كان من الصعب أن نقول وداعاً، ليس فقط إىل الخيول   

ولكن إىل مدينة الشارقة. يف مهرجان الشارقة القرايئ للطفل تحدثت 

عن مادة علمية جديدة وهي كيفية الحاجة إىل الرسد كمسلك 

ثابت يف الحمض النووي لدينا. فعىل مر التاريخ، كانت القصة اليشء 

الوحيد الذي يجمع بيننا بغض النظر عن ثقافتنا أو مكاننا يف العامل .

أنا مؤلفة من الزميبابوي كتبت رواية عن فتاة انجليزية يتيمة تم   

إرسالها إىل جنوب أفريقيا حيث تكتشف أن لديها قدرة عىل شفاء 

الحيوانات وركوب الزرافة. ويف الحقيقة إنه بفضل “كلامت” 

ومهرجان الشارقة القرايئ للطفل فأن كتباً مثل كتايب يتم قراءتها 

من قبل األطفال يف الشارقة ليثبت أنه عىل الرغم من وجود 

ألعاب الفيديو والكمبيوتر املحمول وشبكة اإلنرتنت، إال 

أن القصص ال تزال لديها القدرة عىل تحريك األطفال 

وجعلهم يفكرون ويضحكون وهذا يجعل من كل 

كلمة تستحق كل هذا العناء 
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إجراء اتصاالت

بدأ كل يشء مع الطوابع الربيدية. فقد نشأت مبزرعة يف براري   

أفريقيا، وكنت أجمعها وتلك الهواية املفضلة لدي، ويف مكان بعيد 

كانت طوابع الشارقة. والسبب بسيط، إذ أنها تظهر خيوالً عربية 

مذهلة يف حني كنت مهووسة بالخيول بشكل عام، ومل يكن هناك 

يشء يف رأيي أكرث فخراً وذكاء أو سحراًمن الخيول العربية .

قلت تلك القصة يف حفل عشاء لالحتفال مبهرجان الشارقة   

القرايئ للطفل يف عام 2011، واتضح أن سمو الشيخة بدور بنت 

سلطان القاسمي كانت ذات صلة وأنها كانت تجمع الطوابع الربيدية 

أيضاً. بدأنا نتحدث عن شغفنا املشرتك للخيول العربية وأدب 

األطفال. وما أثار إعجايب الشديد هو التزام سمو الشيخة بدور بتعزيز 

الكتب التي تجلب الفرح لألطفال وتجعلهم يبتسمون، فبدى يل أن 

يل بعض األهداف العليا األخرى.

ولهذا السبب، كنت سعيدة للغاية عندما قررت “كلامت” وهي   

رشكة النرش الخاصة بسمو الشيخة بدور نرش كتاب الزرافة البيضاء 

وأغنية الدولفني باللغة العربية. ككاتبة شابة كان حلمي دامئاً أن 

ترتجم كتبي إىل لغات أخرى ومعرفة أن قصتي ارتبطت مع طفل 

يف مكان بعيد، إنه فعالً ألمر رائع خاصة أن يتم ترجمتها بلغة تبدو 

غريبة وجميلة مثل اللغة العربية .

وثم يف عام 2012، متت دعويت إىل مهرجان الشارقة القرايئ   

للطفل. لقد كنت محظوظة مبا فيه الكفاية يف اململكة املتحدة 

لحضور فعاليات يف مهرجانات كربى مثل هاي، ادنبريج، شلتنهام و 

باث، وكنت أتطلع ألرى كيف ميكن ملهرجان يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة أن يحدث فرقاً. كل ما ميكنني قوله هو أنه كان مذهالً. لقد 

كانت السياقة مثرية جداًعند عبورالشوارع املقمرة ملدينة الشارقة يف 

الليلة األوىل لدينا ورؤية الالفتات واللوحات اإلعالنية امللونة والحيوية 

التي تعلن عن املهرجان يف كل مكان. إن الحدث يف حد ذاته مثري 

لإلعجاب عىل قدم املساواة. فقد تم مراعاة جميع التفاصيل وكان 

التصميم مذهال .ً

بالنسبة يل، إن أبرز ما يف املعرض كان اإللتقاء باملرتجم العريب   

لكتبي السيد جالل الخليل. لقد قطعت “كلامت”أشواطا هائلة 

للعثورعىل مرتجم مثايل، وكان واضحاً عىل الفور أنه كان متأثراً جداً 

بالقصص وكان متصالً بالكتب. إن االستامع له يتحدث عن كتبي وعن 

الجهد الذي بذله يف ترجمتها بطريقة استولت عىل جوهر كل منهم 

بطريقة رائعة كان مثرياً.

إن مدينة الشارقة نفسها متثل وحياً فهي متطورة ومحافظة عىل   

معاملها التاريخية بطريقة صحيحة. الطعام كان أيضاً لذيذاً مثلام 

كنت أتخيله، كام احببت كثرياً نزهتي برفقة محرريت فيونا كيندي إىل 

السوق. ولكن أحد تجاربنا املفضلة كانت زيارة املدرسة. فقد كان 

األطفال مرشقني ومتحمسني جداً ويحسنون الترصف، كام سعدنا حقاً 

بلقاء املعلمني كذلك.

كان كل يشء جيداً حتى اآلن، ولكن األفضل قادم. فيونا ومؤلف   

قصص األطفال جورجي آدامز وأنا شخصياً حظينا برشف الدعوة إىل 

اسطبالت الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

األعىل حاكم الشارقة لرؤية خيوله العربية األصيلة، وما تبع ذلك كان 

ال ينىس. إنه فعالً ليشء مختلف رؤية الحصان العريب الجميل عىل 

طابع  بريدي أو يف صورة فوتوغرافية، بل إن رؤيته عىل أرض الواقع 

يشء خيايل ال سيام وأنه كان شيئاً كنت أحلم به منذ أن قرأت كتاب 

“الحصان األسود” عندما كنت طفلة .

كبداية، لديهم الكثري من القواسم املشرتكة مع وحيد القرن أكرث   

من السالالت األخرى فهم يبدون غري عاديني. كام يبدون يف غاية 

الذكاء مع ملسة من النار الداخلية التي ال تطفأ. شاهدنا الخيول 

الرمادية ذات العيون السوداء الضخمة والوجوه الجميلة املتناسقة 

متاماً، واملهورالقصرية املنخفضة.
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روز برنس كاتبة غذائية وصحفية مقرها يف لندن ومن مؤلفاتها: متسوق الدهاء، 

كيتشينيال، الطاولة االنجليزية الجديدة، ومخبز الجيب. وهي تكتب يف عمود غذاء يف 

يوم السبت لصحيفة التلغراف.

انغمرت روز برنس بأطايب الطعام الشهي يف الشارقة.

وبالطبع هناك التمر الرائع، متصالً ببقاء شعوب األرايض   

الصحراوية. غادرت مع حقيبة محشوة بعلب من التمور الناعمة 

وشبه الجافة من صنف متور الخرضي والخالص، مع نسيج مثل الهالم 

ونكهة عسل الفواكه. وذكرى دامئة أخرى: هي الوقوف عىل جانب 

الطريق لرشاء زجاجة من املياه من آلة البيع، اكتشفنا أننا كنا بعيدين 

عن التغيري. وكالسحر أوقفت امرأتان من الشارقة سيارتهم وعرضت 

علينا عملة الدرهم املعدنية، وهو منوذج الكرم البدوي ومن الوقاحة 

أن تقوم برفضه. كانت واحدة من العديد من املفاجآت وامللذات. قد 

يكون هناك القليل من اإلحساس باألماكن املحلية، ولكن ما أن متسح 

عىل السطح حتى تجد أنها ترتكز عىل سحر وجامل.
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مغامرة األبيقوري 

أكوام كبرية من الخرضوات الطازجة والدهون والطامطم   

الناضجة وعصري قصب السكر ال تنتمي أبداً إىل فكرتنا عن طعام 

الصحراء. حيث حليب اإلبل و بعض التمر. وحتى عندما زرت معرض 

الشارقة الدويل للكتاب ألول مرة وحجزت يف أحد الفنادق، كان من 

الواضح بداية أن الكثري من الطعام املثري لالهتامم يف طريقته يكمن 

وراء بوفيه اإلفطار املعتاد.

يف البداية، أصبح هناك أمران واضحان. أحدهام كان، ونظراً   

للحشود الحارضة لعروض فن الطبخ لُكتَّاب األغذية يف املعرض، يبني 

أن املجتمع اإلمارايت مهتم جداً باملواد الغذائية، جميع املواد الغذائية؛ 

األوروبية واألمريكية واآلسيوية - وفخور باملواد الغذائية الخاصة به. 

واألمر الثاين كان، نوعية الفواكه والخرضوات الطازجة التي تباع يف 

السوق كونها نوعيات أفضل من تلك التي تباع يف محالت السوبر 

ماركت لدينا.

وبعد يومني وبالتعامل مع غرابة املكان حيث تبدو البنايات   

الشاهقة ترتنح عىل الرمال، بدأ الطباخ الغريب يف داخيل بالتساؤل 

من أين يشرتي أهل الشارقة طعامهم؟ هناك العديد من محالت 

السوبر ماركت الصغرية التي تبيع مواد التخزين الجافة، وباتت 

خدمات املجتمع السابق جيدة عرب سبينس. ولكن، فقط مائة مرت من 

البحرية تهيمن عىل املناظر الطبيعية يف الشارقة، إنها منخفضة، صالة 

مطلية باألبيض تضيِّف منتجات السوق، وهي مبنية عىل منحنى 

لتمنع الرياح السائدة القادمة من املياه، تشعر بالربد داخل السوق، 

حتى عندما تكون درجة الحرارة 35 يف الخارج.

يف الداخل، حواىل مائة من األكشاك تعرض مجموعة كبرية   

ومتنوعة من أوراق السلطة والسبانخ والسلق. وهناك وفرة من 

األعشاب العطرية؛ الشبت والنعناع والبقدونس، الفلفل األخرض 

الشاحب الحلو، الثوم والباذنجان األرجواين الصغري، الفلفل الحار 

وصناديق من البطاطا الوردية الصغرية، إىل جانب أسواق اللحوم 

واألسامك بالقرب من أسواق التمور غري العادية تعمل جنباً إىل جنب. 

وظلت سوق املنتجات دون تغيري لعقود ولكن كلها مجتمعة قريباً 

يف بناء كبري وجديد ومكيف بالكامل ومبني عىل الطراز التقليدي 

وبالقرب من املياه. إنه من غري املرجح، عىل الرغم من أن هذا سوف 

يفسد -دون شك- جواً من السوق، بأن أصحاب األكشاك سيضغطون 

عليك للرشاء، والرتكيز عىل ربات البيوت اإلماراتيات عىل نحو يجعل 

خيارهن يف الرشاء والتوتر الحاصل بعد ذلك من املساومة املهذبة.

إن تناول الطعام يف الخارج يف الشارقة مختلف جداً عن جارتها   

ديب، حيث ميكنك أن تأكل كل يشء تقريباً، من السويش إىل رشائح 

اللحم وفطرية الكىل. يف الشارقة هناك “طعام مقرصن أيضاً، ولكنه 

من األقرب إىل الديار. إن مطعمي املفضل يف املدينة هو نجمة الهور، 

متخصص يف طبخ تاك أتاك تاوا الباكستانية. “التاوا” هي مقالة واسعة 

مسطحة من الحديد املسبوك املشبك، يقودها رئيس طباخني مدرب 

خصيصاً باستخدام أدوات فريدة من نوعها تقطع وتقلب مكونات 

الكاري عىل طبق ساخن حتى تُطبخ. وحني يفعل هذا، يؤدي إيقاعاً 

بصوت تاك اتاك. إنها مسلية للعشاء ولكنها ليست وسيلة للتحايل: 

الكاري الطازج يف نجمة الهور هو ببساطة أفضل ما أكلته، وكذلك 

خبز التنور الطازج، وخاصة دال الهريس املصنوع من حبوب صغرية 

بيضاوية الشكل.

ومع ذلك، فهناك ثقافة ناشئة عرب هيئة املطعم والتي تبدو   

أقرب للثقافة األوربية، ويرجع ذلك جزئياً إىل واجهة املجاز املائية. 

حيث ميكنك هنا الجلوس يف الهواء الطلق وأكل مزة مع الخبز اللني 

الطازج املسطح الساخن، واللحوم املشوية يف مطعم لبناين جميل 

يطل عىل رشفة واسعة حيثام يتنزه املواطنون مع عوائلهم يف املساء 

البارد. ويف الليل ييضء املاء مع عرض سونيت لوميري املذهل.

هذه هي الشارقة الحديثة، إال أنها ال تفقد الروح البدوية.   

فخارج املدينة، هناك الخيم الصحراوية حيث سيحرضون لألعياد 

العظيمة لحم الضأن املشوي واملتبل والكسكس املنقوش ليؤكل أثناء 

التسكع، عىل غرار عيل بابا، وعىل الوسائد املزخرفة.
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الروايئ وكاتب السيناريو االسرتايل طوين كافانو يتجول 

يف الشارقة وينبهر مبا يراه
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 طقس حار 
ومغرّبطقس حار ومغرّب

يتمتع توين كافانو بخربة واسعة يف كتابة سيناريو العديد من املسلسالت واألفالم السينامئية، وتم ترشيحه لجوائز حاكم فيكتوريا األدبية عن سيناريو فيلم “األب” ولجوائز 

حاكم كوينزالند األدبية لسيناريو فيلم “من خالل عيني”. نرش أوىل روايته “الوعد” يف العام 2012 وروايته الثانية “غناء فتاة ميتة” يف العام 2013.

وصلت إىل مكتب االستقبال يف املطار استعداداً لرحلتي إىل   

الشارقة وذلك قبل ساعات من إقالع الطائرة لضامن حجز مقعد بجانب 

النافذة، فأنا كعاديت أحب أن أنظر عرب النافذة إىل األسفل ليك أرى 

تضاريس الدول التي نحلق فوقها وكأن عامل آخر ينبثق أسفل منك.

رحلتي إىل الشارقة رحلة لن تنىس، لقد أدهشتني حقاً.   

استمتعت باملناظر الطبيعية التي مل أتصور أبداً أنها موجودة وال حتى 

يف املناطق األسرتالية النائية والجافة، لقد رأيت صحراًء حمراء وبنية 

اللون ال نهاية لها متتد نحو أفق ضبايب وسالسل من الجبال املنخفضة 

الوعرة والجرداء وتجمعات صغرية هنا وهناك تدل عىل وجود 

حضارة. تساءلت ما إذا كانت هذه التجمعات تجمعات من البدو 

الرحل. لقد شعرت أين كنت أنظر إىل عامل آخر أسفل مني.

يف الساعة الثالثة من صباح اليوم التايل، نظرت عرب نافذة غرفتي   

يف الفندق إىل البحرية التي كانت مضيئة ومتأللئة، إىل املساجد 

والشوارع العريضة التي امتدت بعيداً حتى منتهى طريف وأينام 

أشحت بناظري. أحب امليش والتجوال يف كل مدينة أزورها ألول مرة. 

لهذا خرجت من الفندق ومشيت عىل طول حافة املياه نحو مسجد 

النور. لقد أرسين صوت املؤذن للصالة بشكل جميل وتردد صداه يف 

مسمعي. رأيت سالسل من األضواء امللونة الصغرية تأيت من الرشفات. 

وكان املكان الوحيد الذي مل يغلق أبوابه يف هذا الوقت من الصباح 

محل كرسبي كريم دونات، الذي يستقبل زواره بإفطار ترحيبي.

رأيت أطفال املدارس، جميعهم يرتدون زيهم املدريس، يقفون   

جنباً إىل جنب مع أمهاتهم وآبائهم يف انتظار الحافالت لتقلهم إىل 

مدارسهم. ومع أن الشمس قد بدأت للتو بالبزوغ، لكن األطفال كانوا 

صبورين وبدوا متحمسني للغاية. وهو انطباع أويل لكنه تعزز بشكل 

كبري بعد بضعة أيام عندما أتيحت يل الفرصة للتحدث مع مجموعة 

منهم، كان الحامس والرتكيز ميلؤهم، كانوا فضوليني وأذكياء. بل أن 

عرشات اآلالف منهم اصطف أمام مركز املؤمترات يف وقت الحق من 

صباح ذلك اليوم يف انتظار السامح لهم بالدخول إىل معرض الكتاب.

أنا معتاد عىل امليش يف األمكنة التي تحوي مواقف للسيارات   

وممرات للمشاة وطرق تم بناؤها عىل أرض ترابية جافة. حيث مل يكن 

هناك يف الشارقة من قبل أي خرسانة أو مسطحات خرضاء أو ممرات 

أو حتى طرق معبدة، كل ما كان هناك هو الكثري من الرمال الحمراء 

متيل إىل الصفرة وتعبث بها الرياح حيناً فتحولها إىل دوامات من الغبار 

الكثيف. هذا املنظر جعلني أفكر يف الشارقة القدمية وكيف بدت قبل 

مائة سنة، فأعادتني ذاكريت إىل تلك السالسل الجبلية الجافة الوعرة 

والقاسية التي رأيتها من قبل عند تحليق الطائرة فوقها.

وقد أتيحت يل الفرصة بتجربة هذا الشعور الحقيقي عندما   

ذهبت مسافة أكرب من املسافة التي قطعتها يف أول صباح يل يف 

الشارقة، فوجدت نفيس يف منطقة املريجة الرتاثية القريبة من 

الكورنيش، والتي تضم أجمل املباين القدمية واملمرات الضيقة 

واألسواق. شعرت كام لو أنني دخلت عاملاً آخر.

عىل الجانب اآلخر من الشارع، يواجهك النهر الذي ميتد من   

الخليج العريب القريب، ترى فيه قوارب خشبية قدمية مزينة بالنقوش 

ومطلية بألوان زاهية، وبعض من البحارة يفرغون حمولتها التي 

تحوي األغذية واملرشوبات وقطع األثاث وحتى السيارات. الكل هناك 

كان ودياً ولطيفاً للغاية وقد أخربوين باإلشارة إىل مختلف القوارب إىل 

املكان الذي سيذهبون إليه أو الذي أتوا منه عىل منت قوارب قدمية 

ال تزال تبحر يف املياه – وهو ما يذكرك بالزمن القديم ملدينة كان كل 

يشء فيه تقريباً يبدو وكأنه جديد. 

بقيت أميش وأتجول يف املكان حتى وصلت إىل منطقة الفنون،   

فرأيت مرة أخرى شوارع ضيقة مثل املتاهة تلتقي عند الناصية 

يف تجمع من الساحات الصغرية تحوي الكثري من املقاعد الخشبية 

للجلوس واالستمتاع باملناظر الرائعة واألوراق الخرضاء الجملية تتناثر 

يف سامء زرقاء ال تنتهي. ومن ثم تجولت يف عدد من املتاحف القدمية 

والشوارع حتى حل الظالم وعادت املدينة إىل الحياة.

مع أن امليش يف الشوارع ليالً يف مدينة غريبة دامئاً ما يكون   

مبعثاً للقلق والخوف، إال أنني مل يسبق يل أن شعرت باألمان أكرث مام 

شعرت به يف الشارقة وشوارعها. فالكل هنا لطيف وودود، ويف كل 

زاوية هناك احتفاء واحتفال بهيج بالحياة. أنا أعرف أنني أقع يف حب 

مكان ما بعد يوم أو يومني عندما أبدأ بالتخيل يف إمكانية العيش 

يف ذلك املكان وتأخذين جواليت إىل حالة جديدة من االفرتاضات 

والتخيالت: ماذا عن تلك الشقة التي لها إطاللة عىل النهر؟ تبدو 

جيدة – أتخيل نفيس جالساً عىل رشفتي التي تتألأل بسلسلة من 

األضواء امللونة، أحتيس الشاي بالنعناع، واستمتع بدفء وأجواء 

واحدة من املدن األكرث سحراً وجامالً وإلهاماً التي سعدت بزيارتها 

وتذوق طعم العيش فيها ولو أليام.
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العالقات الثقافية – بناء الروابط 
يف أنحاء العامل العريب 

كايث كوستني

كايث كوستني هي رئيس برامج الفنون، يف املجلس الثقايف الربيطاين يف مرص.

عندمـا إنضممت ألول مـرة للمجلس الثقايف الربيطاين يف مرص   

عام 1994 كنا ال نزال أشـخاصاً موظفني نُدعى مسـؤويل املكتبات 

والكتـب يف الخارج: الجيـل الرائع الذي أرشف عىل خدمات مكتبة 

املجلـس الثقايف الربيطاين، ودعم تطوير البنـى التحتية لبيع الكتب 

املحلية، وسـوَّق عروض الكتب الربيطانية إىل املؤسسـات املحلية، 

وجلـب املؤلفني للحديث عـن عملهم، ونظم معايري للنارشين 

الربيطانيني يف معارض الكتب يف الخارج. وعىل مدى السـنوات 

العرشيـن املاضيـة تغريت بدرجة كبـرية الطريقة التي كنا نعمل بها 

مع الكتَّاب والكتب والنارشين واألدب كجزء من نشـاط مجلس 

العالقـات الثقافيـة الربيطانيـة يف العامل العريب، ولكن ال يزال يتضمن 

عنـرصاً من كل هذه األمور.

مساحة للتعبري الحر
يف السنوات األخرية دعم املجلس الثقايف الربيطاين معارض الكتاب 

الدويل يف القاهرة وأبوظبي والشارقة، ومهرجان األدب اإلمارايت يف ديب، 

ومهرجان فلسطني لألدب )Palfest( ومهرجان هاي يف بريوت، من أجل 

خلق فضاء لحرية التعبري عن األفكار والسامح لتبادل ثقايف حقيقي بني 

الكتَّاب والنارشين والقراء من مختلف البلدان. كانت اململكة املتحدة 

ضيف رشف يف القاهرة عام 2009 ويف أبوظبي يف عام 2012. مل يكن 

هذا الدعم طريقة واحدة فقط. ففي عام 2008 استثمر املجلس الثقايف 

الربيطاين موارد كبرية يف الرتكيز عىل سوق العامل العريب يف معرض لندن 

للكتاب، مع وفد يتألف من 65 كاتباً ونارشاً من املنطقة للمشاركة 

يف برنامج من األنشطة املكثفة. ويف عام 2011، وبرشاكة مع مختلف 

املؤسسات العراقية أطلقنا مهرجان أربيل األديب لتعزيز العالقات 

الثقافية بني اململكة املتحدة والعراق ومساعدة تلك املؤسسات للوصول 

إىل جمهور جديد داخل املنطقة. وكان من املقرر أن تكون القاهرة 

محطًة يف رحلٍة ملدة عام ملؤمتر أدنربة ألدباء العامل. ولألسف، فقد أدى 

الوضع عىل األرض يف ذلك الوقت إىل إلغاء هذا الحدث يف اللحظة 

األخرية، ولكن شارك أدباء من املنطقة العربية، مبا فيهم أهداف سويف، 

يف أحداث املؤمتر يف مكان آخر.

دعم الرتجمة
لدينا العديد من املشاريع التي تهدف إىل زيادة أعداد الكتب 

املرتجمة إىل اللغة اإلنجليزية وتحسني نوعية الرتجمة بشكل عام. 

وبناء عىل مؤمترات الرتجمة اإلقليمية السابقة يف مرص وسوريا، يف 

عام 2012 جلب املجلس الربيطاين يف قطر 31 مندوباً من 14 بلداً 

من جميع أنحاء املنطقة واململكة املتحدة لتبادل األفكار وتطوير 

مهاراتهم وتوسيع نطاق شبكاتهم. وتم تسليم ورشة عمل بالتشارك 

مع دار بلومزبري مؤسسة قطر للنرش ومعهد الرتجمة والرتجمة 

الفورية واملركز الربيطاين للرتجمة األدبية. وتحسباً ملهرجان ريل 

العراق 2013، أرسلت مهرجانات ريل بدعم من املجلس الثقايف 

الربيطاين مجموعة من الشعراء االسكتلنديني إىل أربيل يف شامل 

العراق لاللتقاء والعمل مع مجموعة من الشعراء العراقيني. وقد أدى 

هذا إىل ترجامت جديدة، وتم تدقيق الكلامت، وأسفر ذلك عن نتائج 

شعرية جديدة باللغة العربية والكردية واالسكتلندية واإلنجليزية. ثم 

خرج كل الشعراء والكتاب إىل خشبة املرسح يف مهرجان أربيل األديب. 

وسافر ايضاً األدباء العراقيني إىل اململكة املتحدة للمشاركة يف قراءات 

يف اسكتلندا ولندن كجزء من أربيل العراق 2013.

التشجيع عىل االبتكار 
برنامجنا الخاص بأصحاب املشـاريع الشـباب املبدعني يحتفل 

ويدعـم ويربط القادة املبتكريـن والرياديني يف الصناعات اإلبداعية 

والثقافيـة يف جميع أنحاء العامل. لقد قدمنا مسـاهامت كبرية يف 

الحياة العملية للنارشين الشـباب يف املنطقة، وتسـهيل الوصول 

إىل الشـبكات الدولية مع أقرانهم وخربة الشـخصيات الرئيسية 

يف صناعـة النرش يف اململكة املتحدة. تم تشـغيل الربنامج بنجاح 

مـن عام 2006 وحتى عـام 2011 يف كل من مرص ولبنان واململكة 

العربية السـعودية وسـوريا واإلمارات العربية املتحدة واليمن. وقد 

حازت سـمو الشيخة بدور بنت سـلطان القاسمي، املؤسس والرئيس 

التنفيـذي ملجموعة كلامت كلـامت للنرش، عىل الجائزة الدولية 

الخاصة بأصحاب املشـاريع الشباب يف عام 2012.

توجيه وإرشاد الكتَّاب
اإللقاء يف سياق تحديات فلسطني يعني إيجاد سبل خالقة إلحداث 

األنشطة. وخري مثال عىل ذلك هو سلسلة ورش الكتابة الفلسطينية، 

التي جمعت بني الكتابة اإلبداعية للمعلمني والطالب عرب دائرة 

تلفزيونية مغلقة. أدت الرشاكة الناجحة بني املجلس الثقايف الربيطاين 

ومرسح الرويال كورت - الكتابة الجديدة للمرسح، لتوجيه الكتاب 

املرسحيني الشباب، إىل مرسحيات جديدة باللغتة العربية واالنجليزية، 

والقراءات العامة يف القاهرة ولندن ونيويورك ونرش كتابني اثنني.
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إتاحة الكتب ملن هم يف أشد الحاجة إليها

أُنشئ صندوق املجلس الدويل لكتب اليافعني يف الشارقة )IBBY( من 

قبل املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني )UAEBBY( واملجلس الدويل 

لكتب اليافعني )IBBY( يف شهر أبريل من عام 2012 لدعم األنشطة 

املكرسة لتعزيز القراءة بني األطفال يف منطقة آسيا الوسطى وشامل 

أفريقيا )CANA(، مع الرتكيز عىل األطفال الذين تعطلت حياتهم 

خالل الحروب أو االضطرابات املدنية أو الكوارث الطبيعية أو الذين 

يواجهون صعوبات محددة. ويف عام 2012، قام الصندوق بدعم 

مرشوع يف غزة، فلسطني، وتغطية التكاليف املتصلة مبشاركة مندوبني 

من الفروع الوطنية للمجلس الدويل لكتب اليافعني يف منطقة آسيا 

الوسطى وشامل أفريقيا )CANA( وذلك يف املؤمتر الدويل الثالث 

والثالثني )33( للمجلس الدويل لكتب اليافعني الذي عقد يف لندن، 

اململكة املتحدة. ويجري حالياً تنفيذ برنامج اقرأ معي، مرشوع يف 

إيران، مدعوم من قبل الصندوق يف عام 2012. ويف عام 2013 ، متت 

املوافقة عىل متويل املؤمتر األول للمجلس الدويل لكتب اليافعني 

)IBBY( يف منطقة آسيا الوسطى وشامل أفريقيا )CANA( الذي 

عقد يف الشارقة فضالً عن مبادرتني جديدتني يف أفغانستان وباكستان. 

ويتم اقرتاح هذه املرشوعات التي تحصل عىل متويل تنفيذها من قبل 

 .)IBBY( الفروع الوطنية يف املنطقة للمجلس الدويل لكتب اليافعني

ويتم دعم الصندوق من قبل حكومة الشارقة.

إعطاء كل طفل الحق يف أن يصبح قارئ غزة، فلسطني  

كان الهدف من هذا املرشوع، الذي تم تنفيذه من قبل املجلس 

الدويل لكتب اليافعني )IBBY( يف فلسطني )PBBY(، زيادة 

التسهيالت ودعم ترويج وأنشطة القراءة يف املكتبتني التابعتني ملجلس 

فلسطني لكتب اليافعني )PBBY( يف غزة، ومكتبة العطاء )بيت 

حانون(، ومكتبة الشوكة )رفح(. يوفري الدعم من صندوق الشارقة 

IBBY إمكانية قراءة القصة وأنشطة مناقشة الكتاب، فضالً عن 

ورش عمل يف الكتابة اإلبداعية، والتوضيح، واملوسيقى، والدراما، 

وصنع الدمى لعدد من األطفال، مبا يف ذلك املراهقني واألطفال ذوي 

اإلعاقة. وباإلضافة إىل ذلك، فقد ُسمح للمكتبات بتغطية الرواتب 

ورشاء املوارد التي تشتد الحاجة إليها مثل الكتب واألثاث واملعدات 

املكتبية. وتم تخصيص األموال أيضا إلنشاء موقع عىل شبكة االنرتنت 

.)PBBY( ملجلس فلسطني لكتب اليافعني

إقرأ معي – إيران
إقرأ معي، هو مرشوع معهد للبحث حول تاريخ أدب األطفال يف 

إيران )IRHCLI( ويهدف إىل تسهيل الحصول عىل الكتب املناسبة 

وذات الجودة لألطفال املعرضني للخطر يف إيران. ويجري حالياً 

توسيع املرشوع التجريبي الناجح ليصل إىل 500 طفل محروم يف 

مرحلة الحضانة يحرضون يف 12 مدرسة حضانة يف محافظة خراسان 

جنوب البالد، ومنحهم إمكانية الوصول إىل الكتب التي لوال ذلك ملا 

كانت لديهم. ومن املقرر إقامة برامج تدريب للمعلمني خالل فصل 

الصيف، وقد فُتحت لتشمل أيضاً أعضاء هيئة التدريس من عدد من 

املكتبات الصغرية يف املنطقة.

مشاريع جديدة
 )IBBY( سيقوم صندوق املجلس الدويل لكتب اليافعني يف الشارقة

بدعم مرشوعني ملدة ستة أشهر، مرشوع يف أفغانستان واآلخر يف 

باكستان، وذلك بهدف تشجيع القراءة ومحو األمية بني األطفال 

املحرومني يف هذه البلدان. ويستهدف املرشوع يف أفغانستان األطفال 

الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني يف كابول وهرات ومزار رشيف، 

ويهدف إىل زيادة معرفة القراءة والكتابة وتطوير حبهم للقراءة من 

خالل تزويدهم مبواد للقراءة عن طريق املكتبات املتنقلة ومساعدي 

التدريب عىل القراءة ومساعدي مكتبة ورواة القصص. ويهدف 

مرشوع مكتبات األمل يف باكستان إىل إنشاء شبكة يف أنحاء البالد من 

مكتبات مجتمع األطفال الصغري. ويبدأ املرشوع مع عقد مؤمتر وطني 

ملدة يومني حول مختلف جوانب العالج بالقراءة، وتم طرح ثالثة 

أفكار ملكتبة مجتمع منخفضة التكلفة، وخالل املؤمتر ستتلقى ِمنح 

البداية وِهبات الكتب.
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الشعر مبارش وحي يف اإلمارات 
العربية املتحدة

فيفيان وورديل هي مستشارة نرش مستقلة، تخصصت يف فعاليات األدب املبارشة. وهي حالياً مستشارة مبهرجان أديب يف جنوب آسيا ومهرجان أسرتاليا 

ونيوزيلندا لألدب والفنون الذي سينطلق يف لندن يف مايو 2014. شغلت منصب مديرة برنامج مهرجان طريان اإلمارات لآلدامبن 2008 اىل2012-.

قبل خمس سنوات، كنت محظوظة جداً لكوين جزءا من   
الفريق الذي أطلق مهرجان طريان اإلمارات لألدب الذي يقام 

سنوياً يف ديب. لقد كانت واحدة من أكرث التجارب إثراءا لحيايت 
املهنية حيث دفعتني يف الساحة األدبية العربية املتنوعة 

والنابضة بالحياة التي كنت أشهدها فقط من بعيد .
وتتجىل هذه الحيوية أكرث وضوحا يف الشعر. إنه ليس   
من السهل أن يفرس لغري العرب عن القوة الصامدة للشعر 

وعنشعبيته وتعلق العرب القوي به. إنه بطبيعة الحال من أقدم 
أشكال األدب العريب حيث يعود  تاريخ أقدم أبيات إىل القرن 

السادس ويعترب الشعرأكرث شعبية يف الدول الناطقة بالعربية عن 
الغرب، ليس فقط بوصفه مسعى أديب ولكنه كوسيلة للتعبري 
عن األخبار والتعليق والتحليل السيايس واملعارضة. فالشعراء 

غالبا ما يكونونقادرين عىل القول يف األمور العامة التي ميكن أن 
نرى الصحفيني واملعلقني اآلخرين يعاقبون عىل قولها .

ال يزال هذا التقليد الشفوي قويا أيضا. فمع شبكة اإلنرتنت التي   
تقدم منصة مفتوحة وبأسعار معقولة، ميكن للشعراء املنشورين 

وغري املنشورين عىل حد سواء التواصل بسهولة ومشاركة عملهم مع 
جمهور محتمل، مام يؤدي الحقا إىل قراءات وأداء مبارش.

عدد األشخاص الذين يكتبون الشعر ملفت للنظر. وكثري   
من األشخاص الذين ألتقيت بهم عرضا يقولون أنهم كانوا أيضا 
شعراء! قم ببحث يف “ فعاليات الشعر اليوم” وستكتشف أي 
عدد من التجمعات يف جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة 
من الندوات األكادميية لنقاش دور الشعر يف املجتمع العاملي 

اليوم عن طريق التجمعات الحميمية عىل غرار صالون الشعراء 
إىل فعاليات ومهرجانات تشمل أساطري مثل أدونيس إىل الشعر 
الناقد والهيب هوب مع حرارة الصحراء )حيث يتجادل البعض 

يف مغني الراب بدال من الشعراء( .
املتعة األخرى تكمن يف مزيج من الجنسيات واللغات التي   

يلقي من خاللها الشعراء شعرهم يف أي فعالية. وذي بويتيشنهم 
مجموعة منتقاة ومرنة أنشئت يف عام 2007 من الكتاب والقراء 

و “ املحاربني “،الذين يؤدون يف الحانات واملحاور الثقافية 
واملهرجانات يف بريوت وعامن وديب حيث يقرأون باللغة العربية 

واإلنجليزية والفرنسية. إيقاعات عىل السطح هو واحد من أحدث 
الوافدين للعدد املتزايد لفعاليات املذياع املفتوح والتي تعقد 

شهريا يف بار “روكو فورتيه نويش” يف أبوظبي، وهي من إبتكار 
دوريان بول روجرزامللقب ) اكا بول دي( الذي يعتقد أن الشعر 

ميكن أن يكون “مستفزا وممتعا” ، هذه الفعالية تجذب قرابة 
150 من الشعراء الهواة ومحبي الشعر من جميع الجنسيات .

لطاملا عرضت معارض الكتب مثل الشارقة وأبوظبي منذ   
فرتة طويلة برنامجا ثقافيا غنيا للجمهور إىل جانب أنشطتهم 
التجارية. وبطبيعة الحال، تشمل هذه األحداث الشعر، مع 
زيارة وانضامم شعراء دوليني لاللتحاق بالشعراء املحليني يف 

فعاليات منصة مشرتكة. فاملعارض بالتايل تشكل فرصة عظيمة 
إلصالح مكثف للشعر! يجمع بني الشعراء من جميع أنحاء العامل 

كمفتاح لنهج دولة اإلمارات أيضا. يف شهر مارس إتجه أكرث من 
300 شخص اىل الصحراء لالستمتاع باملقاطع الشعرية “ديزرت 

ستانزا”، أمسية من املوسيقى والشعر والتقاليد. وانضم إىل 
الشعراء اإلماراتيني عادل خزام ونجوم الغانم كل من بن أوكري 
وسجانوروجرماك كو وجيت ثايل وسيمون أرميتاج فيأداء كان 

مشهودا به عىل نطاق واسع كأبرز فعالية باملهرجان.
لألشخاص الغري قادرين عىل حضور الفعاليات املبارشة، هناك   
برنامج ناجح جدا لتلفزيون الواقع يدعى “أمري الشعراء” يبث عن 

طريق قناة ابو ظبي وقناة الشعر. تذكر برنامج “ذي فويس”و” 
بوب آيدول” واكس فاكتور” ومن ثم تذكر الشعر! انها مبادرة 
حكومة جريئة وحازمة إلحياء وتشجيع فن الشعر الكالسييك 

بشكل ملحوظوأدائه.تدوم هذه البطولة الحية ألكرث من 10 أسابيع 
وتجذب اآلالف من الشعراء الطموحني من مختلف أنحاء العامل 

العريب وتحصلت عىل نسبة مشاهدة تلفزيونية فاقت 20 مليون 
مشاهد. جائزة الرابح هي مليون درهم إمارايت. وإذا مل يكن الشعر 

العريب الكالسييك مناسباً لك، ميكنك مشاهدة “شاعر املليون” 
الرائع الذي يركز عىل الشعر العريب يف اللهجة العامية.

ولكن ال ينبغي لنا أن نتفاجأفإنه فيافتتاح معرض الشارقة الدويل   
للكتاب، تحدث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بأبيات شعرية .
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العالقات التي توثق أوارص الرتابط

قامت دار “كايل فور وميني” للنرش ومنذ سنوات طويلة بالتعامل   

للمرة األوىل مع األدب العريب من خالل نرش رواية “امرأة عند نقطة 

الصفر” للكاتبة املرصية نوال السعداوي و”املرأة واإلسالم” للكاتبة 

املغربية فاطمة مرنييس. صحيح أن ذلك مل يحقق لنا الكثري من املال 

والشهرة، لكنه شكل نقطة البداية لنا. وكام قلنا سابقاً عندما بدأنا 

مرشوع النرش أن تركيزنا سينصب عىل أدب املرأة يف الهند التي كانت 

تعرف آنذاك بالعامل الثالث، لكننا مل نكن نعرف حقاً كيفية الوصول إىل 

كتابات اآلخرين يف دول لديها أدب ولغات خاصة بها مل تكن مألوفة 

لدينا. ومع أننا قمنا بنرش هذين الكتابني ألديبتني من العامل العريب، إال 

أنهام كانا مرتجمتني باألصل للغة اإلنجليزية، لكنا كنا سعداء باملساهمة 

يف نرشهام يف الهند ألن ذلك شكل نقطة البداية التي أردناها.

اليوم وبعد ميض ثالثني عاماً عىل انطالقتنا، تبدو األمور مغايرة   

متاماً، حيث أن صناعة النرش الهندية منت واتسعت وواكبت يف كثري 

من األحيان األدبيات التي تصدر عن كتاب وأدباء يف الشتات الهندي 

يف أجزاء مختلفة من العامل، واكتشف النارشون الهنود آداب جديدة 

وسبل جديدة للنرش. أو باألحرى وبشكل أدق بدأوا برتميم العالقات 

وأوارص الرتابط التي نشأت منذ قرون بني الهند والعامل العريب التي 

كانت فيام مىض متينة ومقربة، من خالل تواجد العلامء الهنود يف 

املحاكم امللكية يف العديد من البلدان العربية، من ضمنها بغداد 

التي كانت فيام مىض مركز الحضارة العربية واإلسالمية. وكان لهؤالء 

العلامء دوراً أساسياً يف الرتويج لألعامل الهندية ونرشها يف العامل 

العريب، وترجمت العديد من الكتب القدمية إىل اللغة العربية مبا يف 

ذلك Panchatantra )كليلة ودمنة( أو Arthashastra )علم الرثوة(.

وقد لعبت العالقات السياسية يف وقت ليس بالبعيد دوراً هاماً يف   

اكتشاف اآلداب “األجنبية” – ومن ذلك مايض الهند االستعامري الذي 

جلب لنا الكتب اإلنجليزية، ولكن االتصاالت والعالقات السياسية )ال 

سيام قرب الهند من االتحاد السوفيتي( هي التي أسهمت بشكل كبري 

يف ترجمة الكتب الروسية إىل عدد من اللغات الهندية. 

وهذا التبادل مل يكن يف اتجاه واحد فقط، بل وجدت العديد   

من الكتب ملؤلفني عرب طريقها إىل الهند، ولعل ذلك يعود إىل كوننا 

ننرش بثالثة وعرشين لغة، األمر الذي يجعل من الهند مكاناً أكرث تقبالً 

للرتجامت. صحيح أن أرقام الكتب العربية التي ترجمت للغات الهندية 

ليست بكبرية – كون األعامل األدبية ال تصل إىل كافة األسواق – لكن 

هناك اهتامم متنامي بالكتب العربية أدى إىل ظهور املزيد منها يف 

السوق الهندي. ناهيك عن أن هناك شعور بأن العامل اإلسالمي – ال 

سيام بلدان بعينها مثل إيران والعراق ومرص التي تربطها عالقات متينة 

وقدمية مع الهند – هو أقرب ثقافياً إىل الهند من غريه من البلدان، 

وبالتايل فإن الكتب التي تأيت من العامل اإلسالمي تالقي صداً وترحيباً 

واسعاً هنا يف الهند. لهذا السبب، تخطط “يس غال بوكس”، وهي دار 

نرش متطورة ومبتكرة مقرها يف كلكوتا، إلعداد قامئة بالكتب العربية 

أسوة بقوامئها للكتب الفرنسية واإليطالية واألملانية والسويرسية 

والجنوب أفريقية. أما نحن يف دار “كايل فور وميني” للنرش، فقد 

توسعت قامئة الكتب لدينا عىل مر السنني لتشمل أعامالً أخرى ألديبات 

عربيات، مبا يف ذلك تلك املكتوبة عىل وجه الحرص لنا )مثل املرأة 

يف جنة املسلمني للكاتبة فاطمة مرنييس، التي احتوت عىل رسومات 

توضيحية ألحد الفنانني الهنود(، أو تلك التي نقوم برشائها. 

هناك بعض املؤلفات التي وجدت طريقها إىل العديد من   

اللغات الهندية – شعر الرومي عىل سبيل املثال تُرِجم إىل اللغات 

األردية والهندية واملالياالمية، وكتابات الروايئ الرتيك أورهان باموق 

تُرِجمت إىل التاميلية واملالياالمية، وقامت دار “كاالشوفادو للنرش” يف 

والية تاميل ودار “نادو ودي كيك” للنرش يف والية كرياال بوضع قوائم 

من األعامل األدبية لكتاب من العامل العريب.

وقد قامت مؤسسة “وميني أنليميتيد”، إحدى فروع دار كايل   

للنرش، بوضع قامئة من العناوين ملؤلفات عربيات بعنوان أرابيسك 

وذلك قبل حوايل السنة والنصف، وحالياً تضم القامئة ستة عناوين 

لروائيات من العامل العريب، مبا يف ذلك مرص، لبنان، العراق وفلسطني. 

وسيتم إصدار كتاب سعاد العامري الجديد، “نام الذهب هنا” باللغة 

اإلنجليزية يف دلهي يف شهر نوفمرب 2013.

ولعل املبادرة األكرث متيزاً يف السنوات األخرية كانت تدشني   

مرشوع “كلمة” للرتجمة ومرشوع “قلم” التابعني لهيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة، وبالتعاون مع جامعة ملية اإلسالمية يف دلهي 

واملركز الثقايف الهندي العريب، وقد جرى من خاللهام ترجمة عدد 

من الكتب الهندية يف األدب الخيايل وحول اليوغا والدين والسياسة 

وغريها إىل اللغة العربية، وكذلك ترجمة أعامل عرش مؤلفات إماراتية 

)عىل سبيل املثال أعامل روضة البلويش، منى عبد القادر آل عيل، 

مريم نارص، ابتسام املعال، مريم الساعدي( إىل اللغة الهندية واألردية.

والهند كغريها من البلدان، وخاصة تلك التي تنرش باللغة   

اإلنجليزية )حوايل الثلث من دور النرش الهندية تنرش باللغة 

اإلنجليزية(، تستقطب الكثري من الكتاب “األجانب” القادمني من 

الغرب. ولكن يف السنوات األخرية، بدأت دور النرش الهندية بالعمل 

عن كثب وبشكل مبارش مع بلدان أخرى والبحث يف إمكانية رشاء 

حقوق النرش ليس فقط إىل اللغة اإلنجليزية ولكن أيضاً إىل اللغات 

الهندية. ولعلنا نشهد يف املستقبل القريب املزيد من الرتجامت بني 

هذين العاملني.

أورفايش بوتاليا هي املؤسسة املشاركة لدار “كايل فور وميني” للنرش، أول دار نرش تعنى باملؤلفات النسوية يف الهند، وتشغل 

حالياً منصب مديرة دار “زوبان” للنرش، وهي باحثة وكاتبة مستقلة، ولها عدة كتب من بينها “الجانب اآلخر للصمت: أصوات 

من تقسيم الهند” هو كتاب يتحدث عن تاريخ الهند حصل عىل عدة جوائز.

أورفايش بوتاليا وتأمالت يف تقبل دور النرش الهندية لألدب العريب
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 م. لينكس كوايل مهتمة بالكتابة عن األدب العريب والرتجمة، مدونة الكاتبة: 

http://arablit.wordpress.com

من الشعراء العرب الذين نظموا الشعر باللغة اإلنجليزية األديب   

البناين الكبري عتيل عدنان والشاعر املرصي الصاعد ماجد زاهر، وقد كان 

لهام تأثري يف اللغة اإلنجليزية. إىل ذلك فمع جميع املجموعات الشعرية 

الجديدة الرائعة للشعراء العرب، ال يزال الشعر يشكل أقلية بني الكتب 

املوجودة، والدواوين املرتجمة تشكل أقلية بني هذه األقلية.

ولكن عند التطرق إىل املجموعات الشعرية املؤكدة يف تأثري   

الشعر املستعرض، فمن بني أحدى عرش كاتباً مغربياً ذكرهم الشاعر 

عبداللطيف اللعبي والذين من املفرتض أن ترتجم أعاملهم إىل اللغة 

اإلنجليزية بشكل أكرث نجد أن ثالثة من هؤالء االسامء هي أسامء 

لشعراء: مصطفى نيسابوري، عبدالكريم طبال، ومحمد بنيس. ال 

يوجد ألٍي من هؤالء الشعراء مجموعات شعرية باللغة اإلنجليزية، 

ولكن الشاعر محمد بنيس والذي ال يوجد له أية أشعار باللغة 

اإلنجليزية ميتلك مجموعات شعرية باللغات الفرنسية واإلسبانية 

واإليطالية والرتكية ويتم تداول أشعاره عىل االنرتنت. 

إن الشعبية املتنامية للمشاركات القصرية يف مواقع مثل مواقع   

التواصل االجتامعي فيسبوك وتويتري، يساعد عىل انتشار األشكال 

األدبية القصرية مثل االمثال والشعر. أصبحت املجاالت الصغرية 

اشكاالً مثالية ملشاركة القليل من األسطر أو االبيات الشعرية القوية 

كام حدث عند وفاة الشاعر الكبري سيموس هرني حيث تم تبادل 

اآلالف من أبياته الشعرية بني املعجبني من قراءه.  

تخلق املجاالت األخرى عىل االنرتنت مثل التسجيالت الصوتية   

وتسجيالت الفيديو موطناً آخر للشعر، فقد تم متثيل عبداللطيف 

اللعبي يف مركز لندن للرتجمة الشعرية بواسطة تسجيل شعري صويت، 

وعندما مل يستطع الشاعر غسان زقطان التواجد يف الواليات املتحدة 

بسبب رفض منحه تأشرية دخول قام بقراءة أشعاره من خالل تسجيل 

فيديو عىل برنامج سكايبي. تم تحميل العديد من األعامل املشرتكة 

األخرى مثل األرشطة املصورة لألشعار العراقية برعاية منتدى ريل 

فيستفالز، وهذا بدوره منح مجاالت جديدة للرتجمة. 

بينام تخلق هذه املجاالت جامهري جديدة للشعر، فإنها تضع   

الشعراء واملرتجمني يف منزلة مامثلة للموسيقيني الذين يتم تبادل 

أعاملهم واالستمتاع بها يف شتى أرجاء العامل، ولكنهم ال يتلقون أي 

تعويض مادي عن ذلك. ومع ذلك، وكام اخرب اللعبي مجلة الحوار 

الفصلية، “ متنحني هامشية الشعر املزيد من الحرية، ال يوجد اي 

ضغط، ال وجود للضغوطات املالية، وعليه فإن الشعر مهارة نفيسة 

من مهارات األدب.” 

لعب الشعر أيضاً دوراً حيوياً يف السنوات القلية املاضية  نظراً   

لعالقته الرصيحة والقوية بحركات االحتجاج، وهذه ما متثله حاالت 

الشعراء املرصيني محمد فؤاد نجم وعبدالرحمن األبنودي والشاعر 

التونيس محمد الصغري أوالد أحمد واللذين كانوا ركائز قوية يف 

معارضة أنظمة الحكم. ولكن ومع  أن تأثري هؤالء الشعراء املحيل 

كان مؤثراً وبارزاُ إال أن قصائدهم مل تتم ترجمتها إال بشكل نادر. 

لقد تغري هذا الوضع يف بداية االنتفاضة العربية “ الربيع العريب   

عام 2011، فالعديد من القصائد التي انترشت كثريا باللغة العربية 

مثل قصيدة أبو القاسم الشايب: إذا الشعب يوماً أراد الحياة، تم 

كذلك، تداولها باللغة اإلنجليزية بصورة كبرية. ومع أن هذه الرتجامت 

يف الغالب مل تكن ترجامت رسمية ونافستها العديد من النسخ 

األخرى عىل جذب االهتامم، ولكن وجدت البنية والصوت صدًى لها 

ومستمعني مهتمني. 

ليس الشعر العريب الحديث هو الذي يتم إبرازه وتداوله بشكل   

متزايد بواسطة الرتجمة فقط، بل سيتم تأليف نسخ جديدة باللغة 

اإلنجليزية للشعر العريب التقليدي عن طريق مكتبة االدب العريب، يتم 

انتاج سلسلة من خمسة وثالثني مجلداً برعاية جامعة نيويورك يف ابوظبي. 

وعىل الرغم من اعتقاد البعض بأن الشعر العريب التقليدي   

“القديم” كشعر أبو نواس، واملتنبي، واملعري غري قابل للرتجمة، إال 

أن املحرر العام ملكتبة األدب العريب فيليب كينيدي يقول: “ البعض 

يقولون ذلك، ولكن عليك أن تحدد ذلك، ألنه إما أن تقوم برتجمته أو 

ال، وقد قررنا بأنه من املمكن ترجمته، وأن علينا القيام بذلك.”

نأمل أن يتم ذلك، ونشكر الجهود املبذولة، مام سيضع األعامل   

الشعرية العربية العظيمة يف مكانها مع األعامل الشعرية القدمية 

املرتجمة من اللغات اإلغريقية، والالتينية والصينية ويؤدي لنرش 

املعرفة بتاريخ الشعر بشكل أوسع، فرمبا تؤثر يف شعراء جدد مثل 

تينيسون وتعمل عىل توسيع مداركنا لإلمكانيات الشعرية.
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التأثري املتواصل للشعر العريب
م. لنكس كوايل 

ظهر االهتامم العاملي بالرواية العربية عام 1988 عندما فاز   

الروايئ املرصي نجيب محفوظ بجائزة نوبل لآلداب، وأخذت الرتجمة 

من اللغة العربية، والتي كانت ضئيلة ومحدودة يف سبعينات 

ومثانينات القرن املايض بالظهور بشكل منتظم. 

طفت املوجة الثانية من االهتامم بعد عام 2001، حيث تحول   

املهتمون غري العرب نحو األدب العريب وبصورة أكرب للروايات 

واملذكرات وذلك الستجالء األحداث السياسية. وقد قفزت الرواية 

العربية إىل الواجهة بشكل أكرب يف عام 2008 بإنشاء الجائزة الدولية 

للرواية العربية، وهي أول جائزة أدبية عربية أدت إىل جذب االهتامم 

اإلقليمي والدويل الجدي للرواية العربية. 

عىل الرغم من أن الشعر العريب ال يزال وحتى عام 2013 يسمى   

)ديوان العرب( أو سجل اإلنجازات العربية،  إال أن مقداراً كبرياً من 

االهتامم تحول نحو الرواية، وعالوة عىل ذلك فإن معظم األعامل 

األدبية املرتجمة من العربية هي أعامل نرثية. إال أن القصة ال تنتهي 

عند ذلك، فعىل الرغم من أن األضواء العاملية سلطت عىل النرث، إال 

أن التأثري الواسع للشعر العريب بقي كبرياً. 

وكام يذكر الشاعر املغريب عبدالطيف اللعبي يف مقابلة حديثة مع   

مجلة  الحوار الفصلية، فإن الشعر هو مخترب األدب، حيث تتحرك اللغة 

وتحول ذاتها، وبناءاً عليه فإن له تأثري عىل بقية الصنوف األدبية. 

يظهر التأثري يف مواضع غري متوقعة. استمدت أحدث روايات   

الروايئ األيرلندي  كولوم ماكان عنوانها “دع العامل الكبري يدور، من 

قصيد لتينسون، وقد بني ماكان أن تينسون بدوره قد استمد العنوان 

من سلسة املعلقات العربية والتي ظهرت يف القرن السادس امليالدي. 

لقد كان الشعر العريب يف الواقع، صورة إبداعية هامة ألكرث   

من خمسة عرش قرناً، وانترش تأثريه يف شتى اتجاهات املعمورة يف 

األندلس، وبالد فارس، وغرب أفريقيا، وما وراء ذلك. وقد استمر يف 

شق طريقه يف مختلف أرجاء العامل مبختلف السبل سواء املطبوعة أو 

عرب املحطات الفضائية أو االنرتنت. 

تعترب الجوائز الشعرية العاملية الكبرية هبة للشعراء الذين   

يكافحون لسنوات عديدة دون أية مكافآت مادية جديرة بالذكر، ويف 

ذات الوقت هي هدية للقراء واملتابعني الذين تتاح لهم فرصة معرفة 

الشعراء الجدد يف شتى أرجاء العامل. قام الشاعر السوري أودنيس 

بإبراز أعامل الشاعر السويدي توماس ترانسرتومر من خالل ترجمتها 

إىل العربية، إال أن أعامل ترانسرتوم مل تحظ باهتامم كبري يف العامل 

العريب إال بعد فوزه بجائزة نوبل لآلداب عام 2011. 

لقد أوصلت الجوائز العاملية أعامل أدونيس نفسه إىل العديد   

من قراء الشعر واملهتمني به يف شتى أرجاء العامل، فقد كان أول شاعر 

عريب يفوز بجائزة غوته األملانية املرموقة، وقد حصل هذا العام كذلك 

عىل جائزة ظبي التبت الذهبية الصينية. 

  تنقل أدونيس، والذي فاز أيضاً بجائزة بيورنسون، يف أرجاء 

الصني يف شهر آب املايض حيث استقبلته الجامهري الصينية بحامسة 

وفقا ملا أوردته صحيفة الصني اليومية. متت ترجمة أربعة من 

ديواوين أدونيس إىل اللغة الصينية، وقد بلغت مبيعات أوىل هذه 

الكتب “ وحديت هي حديقة” أكرث من 40.000 نسخة وقد كانت من 

أكرث الكتب مبيعاً عىل املكتبات اإللكرتونية، وفقا لذات الصحيفة، 

والتي ذكرت بأنه انتشارها كان غري اعتيادياً بالنسبة ملجموعة شعرية.      

ويف ذات الوقت، تعرف القراء يف أمريكيا الشاملية عىل أعامل   

الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، والذي فاز هذا العام إىل جانب 

مرتجمة فادي جودة زقطان بجائزة غريفني املرموقة للشعر، وتم 

ترشيحه كذلك لجائزة نيوستادت والتي تعترب خطوة نحو جائزة نوبل، 

ويف الواقع، يبدو أن زقطان سيكون وللمرة األوىل هذا العام ضمن 

قامئة املرشحني املفضلني لجائزة نوبل.

  متت طباعة ديوان زقطان الفائز بجائزة غريفني “ كطري من 

القش يتبعني، مرتجامً يف عام 2012. وعىل الرغم من إلغاء رحلة 

زقطان األوىل إىل الواليات املتحدة بسبب رفض السلطات منحه 

تأشرية الدخول، متت إعادة جدولة الرحلة وقد نجح يف التجول يف 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا مبساندة أدباء بارزين مثل 

إيليا كامينسيك ومارلني هاكر.  

يعترب الشاعر العراقي سعدي يوسف إىل جانب أدونيس أحد 

املجددين املبدعني يف الشعر العريب يف الخمسني عام املنرصمة، ومع 

ذلك فمن املدهش أن مجموعة قصائد يوسف الجديدة الرائعة 

والواسعة االنتشار “نوستالجيا و”عدوي” والتي قام كل من سنان 

انتون وبيرت موين برتجمتهام مل يتم منحهام أية جائزة. ومع ذلك فقد 

تم استعراض ومشاركة املجموعة الشعرية بشكل واسع.   

من الدواوين الشعرية التي األخرى التي متتاز بإغراء أديب الرتجمة   

اإلنجليزية لديوان الشاعرة املغربية رشيدة املدين، حكايات الرأس 

املقطوع، والذي قامت مارلني هاكر برتجمته من اللغة الفرنسية إىل 

اإلنجليزية. ومع أن القصيدة األوىل يف املجموعة بدأت ضعيفة، إال أن 

املجموعة تستجمع قوتها من خالل الوزن واإليقاع والخيال الرائع مثل: 

املركبة السوداء، الفاكهة الفاسدة، واألنامل املبتورة.
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ازدهار الرتجمة العربية
تشيب روسيتي، مدير تحرير سلسلة مكتبة األدب العريب يف جامعة نيويورك برس. وهو مرشح دكتوراه للتخصص يف األدب العراقي الحديث. وهو مرتجم 

لعدة أعامل من الرواية العربية املعارصة، مبا يف ذلك يوتوبيا أحمد خالد توفيق، املرتو لــ مجدى الشافعى، وبريوت بريوت لــ صنع الله إبراهيم.

يف عام 1947، مل يكن دينيس جونسون ديفيز بعد، ذلك   

املرتجم البارز للروايات العربية إىل اللغة اإلنجليزية، والذي أصبح 

ذلك املرتجم يف وقت الحق. قرر ترجمة مجموعة من القصص 

القصرية التي كتبها الكاتب املرصي محمود تيمور. وبعد ذلك 

بوقت كبري، مل يدرك بأن كتابه الصغري كان من املرجح بأن يكون 

أول مجموعة من القصص القصرية العربية الحديثة املنشورة باللغة 

اإلنجليزية عىل اإلطالق. اليوم، يشتيك بعض املرتجمني من اللغة 

العربية إىل االنجليزية مثيل أحياناً عدم االهتامم بالرواية العربية 

عىل الصعيد الدويل. ولكن الوضع اليوم هو بعيد كل البعد عام 

كان عليه آنذاك، وذلك بفضل أحداث مثل معرض الشارقة الدويل 

للكتاب. تقود اإلمارات الجهود الرامية إىل تقديم األدب العريب إىل 

العامل يف تبادل الثقافات التي تعود بالفائدة عىل الجميع، وتشجيع 

املرتجمني أمثايل مع الكثري من الفرص والتحديات.

يف البداية، مل تعد تقترص الرواية العربية الحديثة عىل عدد   

قليل من املدن الكبرية مثل القاهرة وبريوت وبغداد. يتم اآلن كتابتها 

يف كل بلد عريب، سواء عىل االنرتنت أو الطباعة. وعىل الرغم من 

أن أرقام املبيعات وقوائم الكتب األكرث مبيعاً من الصعب الحصول 

عليها، إال أنه من الواضح بأن األدب العريب قد تفرع إىل أنواع جديدة 

يف السنوات األخرية، مثل قصص اإلثارة، وروايات املباحث، والفنتازيا، 

والرعب، والروايات املصورة. وقد ساعدت الجوائز رفيعة املستوى 

مثل الجائزة الدولية للرواية العربية املعروفة باسم “البوكر العريب” 

عىل رفع املكانة الدولية للرواية الخطرة وأثارت استياء النارشين 

املهتمني يف الرتجامت.

هناك اآلن أيضاً فئة صغرية )ولكنها متزايدة( من املرتجمني   

الذين يرتجمون من اللغة العربية إىل اللغات األوروبية - ليست 

باملهمة السهلة بالنظر إىل وجود فجوة ثقافية ولغوية وأسلوبية 

واسعة جداً يف كثري من األحيان التي يجب أن يتخطاها املرتجم. 

ومن بني القضايا األخرى التي يتعني عىل املرتجم من اللغة العربية 

مواجهتها هي قضية التسجيل واللهجات العامية: النسخة الرسمية 

من اللغة، وعلم اللغة العربية الفصحى الحديثة يف املدارس، ونادراً ما 

يتم التحدث بها يف املحادثة اليومية. ومن ناحية أخرى، هناك لهجات 

عامية حيوية يتم التحدث بها اليوم يف 22 بلداً مختلفاً، لكنها ميكن 

أن تكون مختلفة جداً يف النطق واملفردات. يف ترجاميت الخاصة، 

كان يتوجب عيل الرصاع مع كيفية تقديم هذه الفجوة الرسمية 

/ العامية، ألن اللغة اإلنجليزية ال تتكرس متاماً عىل نفس املنوال. 

)وكيف أنقل أثر الحوار العامي الذي يتم التحدث به، مثالً، شخصية 

من الطبقة العاملة يف كزبالنكا “الدار البيضاء” دون االنزالق إىل 

كوكني أو بروكلينز أو يشء من التنافر عىل قدم املساواة؟(.

لقد تنامى االهتامم يف جميع أنحاء العامل باألدب العريب الحديث   

ببطء منذ عام 1988، عندما حصل الروايئ املرصي نجيب محفوظ 

)2006-1911( عىل جائزة نوبل لآلداب. ولكن الكثري من النمو يف 

االهتامم – بالتأكيد من النارشين باللغة اإلنجليزية - مل يحدث إال 

يف العقد األخري. مارسيا لينكس كوايل، صاحبة مدونة ال غنى عنها يف 

الرواية العربية املعارصة، األدب العريب )باللغة اإلنجليزية(، مراقبة عن 

كثب للعامل األدب العريب، وتتفق: “من الجانب اإليجايب، عىل أن ما 

يتم ترجمته يصبح أكرث تنوعاً، سواء من حيث مجموعة املواد - البوب 

ونوع الخيال باإلضافة إىل األدب العايل - ومجموعة من األنواع األدبية 

“وتستشهد برواية عالء األسواين “عامرة يعقوبيان” األكرث مبيعاً عاملياً، 

والتي تُرجمت إىل أكرث من 20 لغة، كنقطة تحول، ورواية تدلل عىل 

قدرات املبيعات العاملية للرواية العربية.

قصة األدب العريب يف لغات أخرى ليست مزدهرة متاماً، ولكنها،   

حتامً، ستحصل بعض الكتب التي ترتبط باألحداث الجارية عىل 

االهتامم. وتضيف كوايل )انظر الصفحة 30( بأن أماكن االستعراض 

تقود إىل أن الرتكيز عىل النارشين أكرث انفتاحاً بشكل عام من 

استعراض األماكن “املهتمني إىل حد كبري يف األدب العريب الذي يرتدد 

صداه مع األخبار”. وتنبع هذه املشكلة من رؤية الخيال باعتباره 

شكالً من أشكال الصحافة الثقافية - كنافذة إىل األحداث الجارية 

أو القضايا السياسية، بدالً من كونها أدباً يجب أن يقرأ )ويُستمتع 

به( وفقا لحيثياته. الصور النمطية ال تساعد كثرياً، حتى أنني عندما 

كنت أعمل محرراً يف مطبعة الجامعة األمريكية يف القاهرة، قمت أنا 

وزماليئ بصناعة لعبة باإلشارة إىل ُسرتات الكتب الجديدة يف الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة التي لجأت إىل كليشيهات املرأة املحجبة.

ومع ذلك، يبدو أننا يف “طفرة ترجمة” باللغة العربية يف   

الوقت الراهن، فقط يف الوقت الذي تنبض فيه الكتابة العربية 

بالحياة بشكل خاص. وكشاب بريطاين يف مرحلة ما بعد حرب 

القاهرة، كان ميلك جونسون ديفيز كامل مجال الرتجمة من 

العربية إىل اإلنجليزية، ألنه بكل بساطة مل يكن أحد يفعل ذلك. أنا 

لن أكون أبداً يف نفس الوضع - هناك الكثري من املرتجمني الجيدين 

هناك، وفضول حقيقي أكرث حول هذا األدب من قبل النارشين يف 

الواليات املتحدة وأوروبا هذه األيام، ولكنه أمر جيد جداً.
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مهرجان فلسطني لألدب
ياسمني الرفاعي وتأمالت يف 

“االنتصار الرمزي واملادي”

شكل مهرجان فلسطني لألدب لعام 2013 فرصتي األوىل للتعرف عىل 

فلسطني والعمل عىل مهرجان أديب، فقد تجولت يف الضفة الغربية بصحبة 

منتج املهرجان وعىل مدى ثالثة أسابيع بهدف وضع حجر األساس لهذا 

الحدث الذي يستمر عىل مدى أسبوع كامل. وقد علمت منذ البداية أن 

من شأن التجربة أن ترتك انطباعاً عميقاً يف نفيس، لكني مل أتوقع حجمها.

جرى تنظيم مهرجان فلسطني لألدب للمرة األوىل يف العام   

2008 بهدف دعم الحياة الثقافية يف فلسطني من خالل توافد الكتّاب 

والفنانني من مختلف أنحاء العامل إىل الضفة الغربية، لتنظيم ورش 

العمل والقراءات والعروض جنباً إىل جنب مع فنانني فلسطينيني. وألن 

تنقل الفلسطينيني من الضفة الغربية إىل القدس يعد أمراً بالغ التعقيد، 

وأحياناً مستحيالً بسبب نقاط التفتيش اإلرسائيلية واملستوطنات وغريها 

من القيود، جرت العادة عىل تنقل املهرجان داخل الضفة الغربية 

فقط ولكن عىل نطاق واسع بهدف الوصول إىل رشيحة أكرب من 

الجمهور، وذلك من خالل طرق التنقل املعتادة التي يسلكها السكان 

الفلسطينيون، مع تجنب طرق املستوطنات االلتفافية التي هي حكراً 

عىل اإلرسائيليني فقط، وكذلك اضطرارنا للنزول من الحافلة وحمل كافة 

األمتعة للمرور عرب نقاط التفتيش املختلفة، مثل أي شخص آخر.

اتسم املهرجان لهذا العام بالخصوصية والتميز من خالل تنظيم   

فعاليات متزامنة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وال ميكن 

املبالغة يف ذكر أهمية إحضار األدب إىل القطاع املحارص، بشكله 

املادي املتمثل يف الكتب وقراءات الكتّاب وعقد ورش العمل. وقد 

وصفت رنا بكر منسقة املهرجان يف القطاع، تجربتها يف هذا اإلطار 

بالقول: “يف املايض كانت غزة تبدو يل مكاناً ممالً، مكتظاً بالسكان، 

ومبتذالً، لعنتها مرات ال تحىص وألقيت باللوم عليها يف كل مصيبة 

تحدث يل، لكنها بدت فجأة مكاناً مختلفاً بطعم مختلف، وتصالحت 

مع إحسايس بالتفكك والتجزئة والسخط املطلق.”

غالباً ما تصبح مناطق الرصاع رتيبة ومملة يف خيالنا، فالرصاع   

يهيمن عىل تصوراتنا حول املكان وبالتايل توقعاتنا من هذا املكان. وهذا 

يجعل السفر إىل فلسطني واملشاركة الثقافية فيها ذات قيمة أكرب للزائر 

– ألنه ال يالمس االحتالل وظروف املعيشة فقط، بل أيضاً يرى ويالمس 

الوجود الثقايف يف كل ما يحيط به عىل الرغم من االحتالل.

ويسعى املهرجان لتحقيق املشاركة الثقافية وعدم انحسارها يف   

املناسبات الرسمية والروابط بني الفنانني. خالل النهار، جال املشاركون 

عرب املواقع التاريخية والثقافية من قبة الصخرة يف القدس، إىل البلدة 

القدمية يف الخليل التي يزورها القليل بسبب إغالقها وتقسيمها يف 

إحدى أكرث تجليات االحتالل إيالما وحّدة. وخالل تجوالنا يف شوارع 

البلدة القدمية يف الخليل املحاطة بأسالك شائكة وأجواء من التوتر 

والقلق تلوح يف األفق، تحدثنا مع السكان الفلسطينيني الذين قدموا لنا 

رشحاً حول جهودهم الرامية إىل إعادة تأهيل وإنعاش القلب التاريخي 

إلحدى أقدم املناطق املأهولة يف العامل.

أمضينا الوقت يف رام الله، العاصمة اإلدارية للسلطة   

الفلسطينية، التي كانت فيام مىض مصيفاً مميزاً، وما زالت مهرباً 

بتمتعها بطقس بارد وانفرادها بالحياة الليلية املميزة. يفصل بينها 

وبني نابلس عوامل بعيدة، فنابلس مدينة صناعية محافظة، بأسواقها 

الرائعة وإرثها املتألق يف املقاومة املسلحة.

وبهذه الطريقة يصبح التنقل جزءاً ال يتجزأ من تنوع التجارب   

والتفاعالت واألشخاص الذين تواصل معهم املهرجان، وهو يف الوقت 

ذاته انتصار رمزي ومادي عىل مساحة جغرافية ما انفك االحتالل يف 

تشويهها وخلق حالة من العزلة بني مدنها وقراها من جهة، وبينها 

وبني العامل الخارجي من جهة أخرى.

ال أحد يف فلسطني يعترب حرية التنقل أمراً مفروغاً منه أو مسلامً   

به. إحدى املشاركات يف املهرجان من سكان الخليل سافرت معنا إىل 

حيفا وعكا، وكانت تلك املرة األوىل التي تحصل عىل ترصيح لدخول 

إرسائيل، متكنت من رؤية البحر األبيض املتوسط   للمرة األوىل عرب 

امليناء القديم يف عكا. هذا ذكرين بأحد الحضور يف فعالية رام الله 

الذي قال يل يف وقت سابق من األسبوع: “البحر بالنسبة لنا نحن 

الفلسطينيون يشء من نسج خيالنا. هو موجود يف مكان ما لكننا ال 

نستطيع أن نراه أو نصل إليه.”

يف اليوم األخري من املهرجان، قرأ لنا الكاتب الفلسطيني رجا   

شحادة بعضاً من كتابه “جوالت فلسطينية” بعد أن أخذنا يف نزهة 

عىل األقدام إىل إحدى التالل املرشفة عىل رام الله، يف املكان الذي عاش 

فيه معظم حياته. ومن هناك تأملنا يف املنطقة املحيطة بنا، بالتالل 

التي تغطيها أشجار الزيتون، باألرض الغنية، واستمعنا إىل قراءة رجا 

التي عكست املعاين واملشاعر التي يستشفها املرء يف ذلك املكان الرائع. 

فكرت بهذه املعاين واملشاعر وكيف أنها تثقف من يكتب األدب وتؤثر 

به، وكيف أن األدب يف املقابل يتيح لنا فرصة تخيل الفرق ومعرفة 

بعضنا البعض. وهذا هو جوهر مهرجان فلسطني لألدب.
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PUBMATCH: مبجرد النقر عىل الفأرة ستحصل 
عىل مبيعات الحقوق عىل مدار السنة

وللتشجيع عىل تطوير الربنامج، عقدت PubMatch اتفاقاً مع Publishers Weekly، بحيث يحصل أولئك الذين يفعلون حسابهم املجاين عىل موقع PubMatch.com قبل 

انقضاء معرض الشارقة الدويل للكتاب عىل اشرتاك رقمي حرصي ملدة سنة كاملة يف Publishers Weekly مقابل 149 دوالر أمرييك فقط. 

يحتفل معرض الشارقة الدويل للكتاب مبرور 32 سنة عىل تأسيسه،   

وقد أصبح اليوم يستحوذ عىل اهتامم املجتمعات األدبية ودور النرش 

يف املنطقة، مع تركيز طاقات الجميع حول املعرض. وسعياً منه لتوفري 

األنشطة للمشرتكني عىل مدار السنة، يعمل معرض الشارقة الدويل 

للكتاب عىل الدخول بعالقة رشاكة مع PubMatch الرائدة يف الحقوق 

عىل املستوى الدويل. ويف معرض الرتتيبات الخاصة التي متيزت الصيف 

املايض، منحت PubMatch عضوية خاصة مجانية ملدة مثانية أشهر 

يف موقعها اإللكرتوين PubMatch.com للمشاركني يف املعرض بهدف 

مساعدتهم عىل تسهيل أعاملهم قبل وخالل وبعد املعرض. إضافة 

 PubMatch إىل ذلك، أصبح بإمكان النارشين االستفادة من أدوات

للوصول إىل معارض دولية أخرى للكتاب، مبا فيها معرض بولونيا للكتاب 

ومعرض لندن للكتاب ومعرض أمريكا الدويل للكتاب من خالل عملها 

كحلقة اتصال دائم بني املعارض. 

بحضور أكرث من أربعني دولة، إىل جانب أفضل الكتب   

اإلنجليزية األكرث مبيعاً والحائزة عىل الجوائز الرسمية من أفضل 

جهات النرش يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة، أصبح معرض 

الشارقة الدويل للكتاب حدثاً دولياً بكل ما معنى الكلمة، مع تركيز 

قوي عىل الحقوق والرتجمة. وكجزء من برنامج املعرض املهني الذي 

يركز عىل التشبيك والتوفيق بني البائع واملشرتي، فإنه يحصد حضور 

أكرث من 100 دار نرش ووكيل نرش سنوياً. يقول املدير السيد أحمد 

العامري، معلقاً عىل الرشاكة مع PubMatch “لطاملا كان رشاء 

الحقوق وبيعها من أهم العنارص التي يعتمد علهيا معرضنا، وإننا 

متشوقون ملنحكم فرصة تويل أعاملكم يف مجال الحقوق عىل مستوى 

عاملي، حتى بعد انتهاء املعرض بوقت طويل”. ويف ظل التزايد 

املستمر لشعبية وأهمية املعرض، اعترب العامري PubMatch “رشيكاً 

منطقياً بالنسبة لنا، وخدمة مثينة للعارضني لدينا”.

تأيت عملية إضافة العارضني يف معرض الشارقة الدويل للكتاب إىل   

قاعدة بيانات PubMatch بالتزامن مع إطالق PubMatch مليزة جديدة 

يف تعامالتها. من شأن هذه امليزة يف التعامالت الخاصة بالحقوق

  لـ PubMatch، واملدعومة بتكنولوجيا RightsLink من قبل 

مركز تراخيص حقوق النرش، أن تتيح لرشكائها فرصة رشاء وبيع حقوق 

 .PubMatch عناوينهم مبجرد النقر عىل الفأرة يف سجالتهم لدى موقع

سيبدأ العمل الرسمي بهذه امليزة عىل موقع PubMatch يف أوائل العام 

2014. وبحسب العامري، “فإن منح املشاركني يف املعرض عضوية يف 

موقع PubMatch وإعطائهم الوقت الكايف لالستفادة من أداة الرشاء 

والبيع أمر يف غاية األهمية بالنسبة لنا، ألننا ندرك بأنه سيسهل تبادل 

جزء كبري من محتويات املعرض ما بني املنطقة والعامل بأرسه”. 

أعلنت PubMatch عن هذه امليزة يف لندن يف أبريل املايض.   

يقول جون مالينوسيك، مؤسس PubMatch “عندما بدأنا مبناقشة 

فكرة هذه امليزة مع مركز تراخيص حقوق النرش، كان من الواضح 

بأننا نبتكر أداة من شأنها أن تغري قوانني اللعبة بالنسبة ألصحاب 

الحقوق العاملني يف مجال حقوق النرش عىل املستوى الدويل. لقد 

أخذنا منطقة الرشق األوسط بالتحديد بعني االعتبار، كونها تواجه 

مشكلة يف تسهيل تدفق املؤلفات يف السوق يف كال االتجاهني، وكنا 

نعلم حجم تأثري هذه األداة عىل التدفق الثقايف وتبادل املؤلفات”.  

ؤكد مالينوسيك، الذي سيكون موجوداً يف الشارقة، بأن   

PubMatch لن تكون موجودة بصفتها منافساً ملعارض الكتب أو 

الوكالء أو النارشين أو أصحاب الحقوق، وإمنا ستقدم مجموعة من 

 PubMatch أدوات االتصال التي ستعمل عىل تعزيز خربة أعضاء

يف مجال معارض الكتب التقليدية من خالل توفري التدفق املستمر 

لالتصال املفتوح وأدوات التسليم قبل ,وخالل وبعد املعرض. 

“لقد غريت التكنولوجيا طريقة مزاولة الناس ألعاملهم املتعلقة 

بالحقوق، وإننا يف PubMatch نعمل عىل تسهيل هذه االعامل 

عىل مدار السنة. تبدع أدوات PubMatch يف خلق الفرص ملساعدة 

املستخدمني عىل االستفادة القصوى من وقتهم، وهذا هو السبب 

الرئييس لرشاكاتنا مع معارض الكتب”. تشاركت PubMatch مع 

معرض لندن للكتاب ومعرض أمريكا الدويل للكتاب بنفس الطريقة 

التي ستقوم عليها الرشاكة الجديدة مع معرض الشارقة الدويل 

للكتاب، ومن املهم جداً تحويل التجربة يف املوقع إىل حوار كامل.
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معرض الروايات املصورة يف الشارقة
كو يو ليانغ 

كو يو ليانغ هو نائب رئيس التسويق واملبيعات، رشكة املاس لتوزيع الكتب

يف عام 2010، عندما تبني أن بوردرزلن تستمريف الحياة   

يف الواليات املتحدة،بدأت أبحث عن أسواق ناشئة لتنميةبيع 

الروايات املصورة. وأحد هذه األسواق هي الرشق األوسط. ويف 

حني أن رشكتي لديها مبيعات واسعة يف أوروبا وآسيا وأمريكا 

الالتينية وأسرتاليا، كان تواجدناقليالً جداً يف الرشق األوسط، ولذلك 

بدأت أسأل من حويل بحثاً عنمدخل للبدء يف بناء شبكة. وبعد 

ذلك بوقت قصري، تعرفت عىل السيد أحمد العامري مدير معرض 

الشارقة الدويل للكتاب.

التقيت والسيد أحمد ألول مرة يف معرض لندن للكتاب   

هذا العام وعىل الفور نبهني اىل نقطتني حرجتني. النقطة األوىل 

أن سوق الكتاب يف الرشق األوسط حيوي ومتنامي، وأن معرض 

الشارقة الدويل للكتاب يعتربنقطة الدخول التي كنت أبحث عنها. 

النقطة الثانية هي أن السيد أحمد كان ضليعاً يف الثقافة وأعامل 

الروايات ااملصورة وأنه شعر بأن هذا سيكون حالً مثالياً للمعرض. 

ويف الواقع، حرض السيد أحمد معرض الكاريكاتري يف سان دييغو 

ملعرفة املزيد عن سوق الرواية املصورة .

لقد أعجبت كثرياً بشغفه هذا وكنت عىل قناعة تامة   

باإلحصاءات التيقدمها يل. ولقد رسمنا معاً برنامجاًعن الرواية 

املصورة ملعرض الشارقة الدويل للكتاب 2010 والذيتضمن “ 

كيفية رسم مانغا “ وهي دورة من تقديم الفنان يشان يل، وكذلك 

أعددنا حلقة نقاشية حول األعامل التجارية الكاريكاتوريةلعدد 

من النارشين املختلفني مبا يف ذلك أشغال “فكرة و تصميم)اي دي 

دبليو(”، حزمة من قبل مجموعة اكسرتا كيك التي أطلقت معرض 

الرشق األوسط السيناميئ والهزيل يف عام 2012، وعرض تقدميي من 

قبل النارش توب كاو عىل كيفية تقديم الروايات التصويرية ملحرك 

ترخيص األفالم والتلفزيون وألعاب الفيديو.

لقد شهدت دورات عام 2010 نجاحاً كبرياً، وحضورمعرض   

الشارقة الدويل للكتابخلق فرصاًجيدة للتواصل كنت أرغب 

فييإقامتها. ففي ذلك العام، التقيت مبجموعةتغريدامتن قطر والتي 

كانتتخطط لرتجمة الروايات املصورة إىل اللغة العربية ونرشها عىل 

االنرتنت مجاناً. ويف عام 2011، التقيت بالسيد مجدى الشافعى، 

نارش رواية مصورة من مرص متكن من الحضور إىل الشارقة ولكن 

تم سجنهبعد فرتة وجيزة لنرش روايامتصورة عىل االنرتنت تحتوي 

نظرة صادقة وقامتة عن الحياة يف مرص يف عهد مبارك.

عملت بشكل وثيق مع السيد أحمد وفريقه، وكنت أعود   

إىل معرض الشارقة الدويل للكتابكل عام منذ 2010، وكل عام 

كنا نقوم بصقل برمجتنا الخاصة بالرواية املصورة حتى ال نكرر 

أنفسنا. وقمنا بتوسيع قامئة الضيوف لتشمل أسامء مهمة يف عامل 

الرواية املصورة، مثل مانجا، النارشأنيم، يف اي زاد لإلعالم ورشكة 

كوبوللكتاب االلكرتوين.

أنا أعمل لدى رشكة املاس لتوزيع الكتب، وكان هديف الرئييس   

هو إيصال كتب النارشين إىل تجار التجزئة. وكان ذلك هو الهدف 

من حضورمعرض الشارقة الدويل للكتاب وكان ذلك بالفعلتجربة 

ناجحة جداً. ومن خالل الحضور إىل الشارقة قامت رشكتي ببناء 

مرشوع تجاري قوي لبيع الروايات املصورة، املانجا، والخيال 

العلمي، ولعب األدوار وألعاب اللوحواأللعاب يف منطقة الرشق 

األوسط. رشكائنا يف البيع بالتجزئة يشمل: كينو كونيا، جاشنامل، 

فريجن ميغاستور الرشق األوسط، املجرودي، بوردرز اإلمارات 

العربية املتحدة، سيال/أنطوان، ألعابجيكاي و نيمبل للتوزيع. ولقد 

قمنا أيضا بإتصاالت مع التلفزيون املحليوشبكات األفالم وألعاب 

الفيديو املحلية واملوزعني للقيام بالتسويق. فعىل سبيل املثال، 

بالعمل مع متاجر التجزئة جاشنامل، أطلقنا أكشاك يف دور السينام 

لبيع الكتب واأللعاب ذات الصلة. وقمنا عموما بزيادة املبيعات 

بنسبة مضاعفة يف أسواق جديدة مبا يف ذلك الشارقة وديب وأبو 

ظبي واململكة العربية السعودية والكويت والبحرين وُعامن 

واألردن ومرص وتركيا .

واآلن نحن مشغولون باإلستعداد  ملعرض الشارقة الدويل   

للكتاب 2013. السيد أحمد وأنا نخطط للحفاظ عىل دفع التنمية 

إىل املستويات املنطقية التالية-والتوزيع الرقمي للروايات املصورة 

باللغة العربية وتشجيع الفنانينوالكاتبني املحليني للرواية املصورة 

ملساعدتهم عىل الدخول يف سوق النرش العاملية .

معرض الشارقة الدويل للكتاب هو اآلن جزء منطقي من   

التخطيط السنوي لدينا، متاماً مثل لندن وفرانكفورت وبوك اكسبو 

أمريكا. أنا سعيد جدا لعثوري علىرشيكممتازمثل السيد أحمد 

وموظفيه، ونحن جميعاً نشرتك يف نفس الطموح الذييتمثل يف 

تعزيز القراءة. وإنني أتطلع إىل حضورمعرض الشارقة الدويل 

للكتابلسنوات عديدة أخرى ومستقبل مرشق للروايات املصورة 

واملنتجات ذات الصلة يف منطقة الرشق األوسط.
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kathy.rooney@bloomsbury.com :كايث روين هي املدير العام لرشكة بلومزبري إنفورميشن ذات املسؤولية املحدودة، وبريدها اإللكرتوين

قد ال يروق لقب “البوكر العريب” للجائزة الدولية للرواية العربية   

)www.arabicfiction.org( التي أنشأت يف عام 2007، ولكن ذلك 

االسم املستعار يلخص النوعية والطموح اللذين تعمل الجائرة بصورة 

متزايدة عىل إيصالهام يف العامل العريب وعىل املرسح الدويل معاً. يف 

عام 2013، فاز بالجائزة للمرة الثانية كاتب كويتي )سعودي( اسمه 

سعود السنعويس برواية ساق البامبو، وتم منح جائرة االتصاالت 

لألدب العريب لألطفال )http://etisalataward.ae/(  يف الوقت 

الحارض ملؤلفي ورسامي األطفال االنتباه الذي يستحقونه.

وإىل جانب الجوائز واملكافآت، تم اآلن تأسيس مهرجان طريان   

اإلمارات لألدب )www.emirateslitfest.com/( بشكل جيد عىل 

املرسح الدويل لألدب إىل جانب مهرجانات “هاي أون واي وأدنربه 

وبريت وجايبور”.

وقد يتسائل قاض مهم عن الحد الذي غريت فيه تلك النشاطات   

مشهد النرش أو القراءة يف املنطقة، هل يقرأ الناس أكرث؟ هل يتم بيع 

املزيد من الكتب؟ ما الذي يحدث بالفعل؟ من الصعب الحصول عىل 

الحقائق الثابتة. فقد تعني عبارة “الكتب األكرث رواجاً” ببساطة أن 

أحد املحال التجارية يقوم بإرسال قامئة بعنوانني الكتب األكرث مبيعاً 

لهم إىل صحيفة محلية وليس البيانات املفصلة واملجزأة والتي تعترب 

اآلن أمراً مفروغاً منه يف األسواق األخرى.

تبقى معارض الكتب محوراً مهامً لبيع كافة أنواع الكتب، بينام   

تم نقل العديد منها لألحداث الدولية كذلك. وحالياً يجذب معرض 

الكتاب يف الشارقة بشكل متزايد جمهوراً دولياً ملفتاً ويف الوقت 

نفسه يحتفل باملواهب واإلنجازات املحلية. ويتم دعم املعرض من 

قبل حاكم الشارقة الشيخ صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي 

الذي يعترب كذلك مؤرخاً بارزاً، ويتم حالياً نرش مذكراته ليس فقط 

باللغة العربية، بل باإلنجليزية واألملانية والفرنسية كذلك، إىل جانب 

لغات أخرى فيام بعد، األمر الذي ميكن الجمهور الدويل من فهم 

الشارقة والخليج يف املايض والحارض بشكل أفضل.

أصبح نقل املعرفة والتأهيل للنرش ميزات مهمة للمعارض   

الدولية يف املنطقة مع وجود الربامج املعرتف بها يف العديد من 

املحافل، مام يزيد الوعي بأهمية حقوق النرش ومشاكل القرصنة 

وليس فقط بالنرش كمهنة. وتتيح جوائز وبرامج الرتجمة توفري املزيد 

من الكتب الدولية واملؤلفني باللغة العربية والعكس صحيح- 

رغم ذلك، ليس نرش وبيع الكتب التي تسهدف األسواق العامة   

بأي حال من األحوال القصة الكاملة. وهناك رشاكة أخرى بني مؤسسة 

 QScience  قطر ودار نرش بلومزبري رأت إطالق مجلة  كيو سينس

يف ديسمرب www.qscience.com( 2009/ ( وهي بوابة ملجالت 

مفتوحة تستهدف مجتمع األبحاث املتزايد يف املنطقة. ولغاية اآلن، 

نرشت مجلة كيو سينس مقاالت مراجعة لألقران يف العلوم والطب 

والعلوم االجتامعية والعلوم اإلنسانية. وتعترب مجلة علم أمراض 

 Global Cardiology, Science and القلب العاملي، العلم والتطبيق

Practice أكرث مجالتها نجاحاً، وقد حررها السيد مجدي يعقوب، 

 QScience يف الوقت الذي توفر فيه مجلة كيو سينس كونكت

Connect )www.qscience.com/loi/connect ( للباحثني يف 

املجاالت الواسعة إمكانية النرش بعد مراجعة األقران عىل منوذج 

بولس ون of PLoS One أو إياليف eLife. وقد تم تسليط الضوء 

عىل كيو سينس من قبل أوت سيل  Outsell  يف يناير من عام 2012 

كواحدة من الرشكات الرقمية الرئيسية للمشاهدة إىل جانب غوغول 

وفيسبوك، وهي رشكة المعة بالفعل للبدء فيها.

إذا كان العقد األخري للنرش يف الرشق األوسط قد متيز باستجابات   

لالنتقاد الدويل، فامذا سيميز العقد القادم؟ ستصبح القراءة خالل 

السنوات العرش القادمة رقمية يف كل مكان، أما الطباعة فهي مستمرة 

ولكن من املرجح أن تكون طريقة تسليم مرتاجعة. وإذا كانت متاجر 

بيع الكتب يف الرشق األوسط غري كافية – وهي شكوى متكررة تصبح 

أقل واقعية مع تأسيس املنافسني الجدد وتوسيع الرشكات املوجودة – 

عندها يصبح الخيار الرقمي حالً رسيعاً للقراء الراغبني يف رشاء أحدث 

الكتب. إن معالجة مشكلة تقديم ملفات نرش إلكرتونية باللغة العربية 

قريبة. وسيتم تلبية الحاجة للمعلمني والطالب بالتأكيد بشكل متزايد 

من خالل منصات التعليم الرقمي املعدة خصيصاً مبواصفات أنظمة 

التعليم املختلفة يف سائر أنحاء املنطقة.

تعني االضطرابات الحالية االجتامعية والسياسية يف املنطقة بأن   

النارشين، إىل جانب الجميع، يعملون اآلن يف ظل أجواء من الشك 

الكبري. فلنأمل بأن البدايات الجديدة للنرش إىل جانب مبادرات تعزيز 

حب القراءة طوال الحياة تستطيع أن تساعد بطريقة ما لزيادة الفهم 

يف املنطقة وضامن االعرتاف املتزايد يف العامل للرتاث الغني واللغوي 

واألديب والثقايف.
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مبادرات النرش يف الخليج 
اليوم وغداً

كايث روين

بتاريخ 23 أبريل 2013 احتفلت قطر باليوم العاملي للكتاب   

للسنة الخامسة، وقد تم توزيع طبعة ثنائية اللغة بالعربية 

واالنجليزية لكتاب األطفال الفائز بالجائزة بعنوان “دوغ لوفز بوكس” 

)الكلب يحب الكتب( يف قطر، كجزء من أسبوع النشاطات التي تركز 

عىل املدرسة، والتي أيضاً تم التربع بها اىل “وي آل ريد يف البحرين” 

وبالفست يف فلسطني ورواد يف األردن والصليب األحمر يف مرص. قبل 

خمسة سنوات مضت يف 23 أبريل 2009 تم منح أطفال املدارس يف 

قطر نسخاً من طبعة ثنائية اللغة لكتاب “ذا سيلفيش كروكادايل” 

)التمساح األناين( احتفاالً باليوم العاملي للكتاب للمرة األوىل – وهي 

إشارة إىل ما كانت تهدف  لتحقيقه دار النرش التي تأسست حديثاً يف 

قطر كرشاكة بني مؤسسة قطر ودار بلومزبري للنرش.

ثم قامت دار بلومزبري-مؤسسة قطر للنرش )BQFP( فيام بعد   

بنرش أول كتبها يف شهر أبريل 2010 يف حفلة غري اعتيادية للشاي 

استضافتها صاحبة الجاللة ملكة ويندسور كاستل وحرضتها صاحبة 

السمو الشيخة موزة بنت نارص رئيسة مؤسسة قطر وعقيلة أمري قطر 

يف ذلك الحني.

هناك ثالثة رسائل لدار بلومزبري-مؤسسة قطر للنرش: نرش الكتب   

األصيلة واملتميزة بالغة العربية واالنجليزية التي تستهدف كافة األعامر، 

وتشمل الكتب الروائية وغري الروائية واملعلوماتية والرتبوية واألكادميية. 

أما رسالتها الثانية )واألكرث غرابة( بالنسبة لرشكات النرش فهي تشجيع 

ثقافة القراءة والكتابة املزدهرة يف كافة أنحاء قطر ويف املنطقة. أما 

الرسالة الثالثة فهي نقل املعرفة الفنية بالنرش ومهاراتها إىل قطر، تلك 

الدولة التي مل تتوفر فيها صناعة نرش الكتب يف السابق.

نرشت دار بلومزبري –مؤسسة قطر للنرش أكرث من 100 كتاب   

ترتاوح ما بني الغرفول وهي الرتجمة العربية للكتاب املفضل لجوليا 

دونالدسون وأكسيل شيفلر ذا فروفالو، إىل الرتجمة األوىل الرسمية 

لكتاب خالد حسيني العاملي األكرث رواجاً واملسمى “ذا كايت رنر”. 

وتصدرت الرواية الحية موالنا التي ألفها املعلق املرصي املحرتم 

إبراهيم عيىس قوائم الكتب األكرث رواجاً يف القاهرة ألشهر يف عام 

2012. وقد أحدثت رواية املؤلف عبد العزيز محمود املسامة 

القرصان، وهي قصة مغامرة لشخص متهور مبحر  تقليداً لجوزيف 

أوكونور ويس أس فوريستري ضجة كبرية عندما تم نرشها بالعربية يف 

عام 2011، حيث كانت أول كتاب أكرث رواجاً لدار بلومزبري-مؤسسة 

قطر للنرش. وعلق القراء يف قطر واملنطقة بأنهم رحبوا كثرياً بهذه 

اإلمياءة املمتعة لتاريخهم، حيث أن القصة، رغم أنها خيالية، قد 

أحيت العديد من الشخصيات واألحداث الحقيقية وشبه التاريخية. 

وتزداد أهمية إعادة اكتشاف القطريني ملاضيهم وتقاليدهم الخاصة 

مع استمرار الدولة برتسيخ نفسها دولياً، وتم نرش الرواية قبل 

هذه السنة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان “ذا كورساير” ليك تصل 

للجمهور الدويل، وكذلك ألولئك املوجودين يف املنطقة الذين يفضلون 

القراءة باللغة اإلنجليزية. أما خارج منطقة الرشق األوسط، فقد 

بيعت كتب دار بلومزبري-مؤسسة قطر للنرش يف جميع أنحاء العامل 

عن طريق فريق املبيعات الدويل لدار بلومزبري.

ولكن قطر ودار بلومزبري-مؤسسة قطر للنرش هي جزء واحد   

من صناعة الكتب الحية املتزايدة يف كافة أنحاء الوطن العريب. وبعد 

أن تم اعتبارها )ليس بشكل دقيق دامئاً( عىل أنها منعزلة هادئة من 

حيث النرش،  فقد أصبحت املنطقة حية يف السنوات األخرية وليس 

فقط يف املراكز التقليدية يف القاهرة وبريوت، ولكن أيضاً يف الخليج. 

وقد وفرت مجموعة رائعة من املبادرات املتصلة بالكتب استجابة 

نشيطة لالنتقاد، رمبا بعد أن تم لسعها مبجموعة من التقارير السلبية 

من األمم املتحدة )خاصًة تقرير التنمية البرشية العربية الخاص 

بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  وتقرير مؤسسة نكست بايغ يف عام 

2005 بعنوان ماذا يقرأ العرب(.

ومبجرد النظر إىل الخليج، تشمل تلك املبادرات مبادرة النرش   

الخاصة بأطفال الشارقة املسامة كلامت برئاسة الشيخة الجليلة 

بدور بنت سلطان القاسمي، والتي وفرت حالً لقلقها الشخيص بأنها 

لن تستطيع إيجاد كتب لألطفال باللغة العربية ليتمكن أطفالها من 

قرائتها. إن قامئة كلامت معروفة اآلن وموضع احرتام وتقدير عىل 

الصعيد العاملي.

لقد تصدرت الشارقة واإلمارات العربية املتحدة الريادة يف وضع   

الخليج ضمن عامل مؤسسات النرش الدولية. ويف أكتوبر من عام 2012 

 )EPA, www.epa.org.ae( تم منح جمعية النارشين اإلماراتيني

العضوية الكاملة  يف االتحاد الدويل للنارشين )IPA(. وقد تم تأسيس 

جمعية النارشين اإلماراتيني يف عام 2009 وقد كانت رئيستها الشيخة 

بدور من املبادرين الرئيسيني للعديد من تطورات نرش الكتب يف 

الخليج وتعترب اآلن شخصية عاملية يف مجال النرش تلقى احرتاماً 

كبرياً. يف أبريل من عام 2013 قام مجلس كتب اليافعني اإلمارايت 

)UAEBBY( بتظيم أول مومتر دويل ملجلس دويل كتب اليافعني يف 

الخليج، وقد التقى الخرباء من أكرث من 20 دولة يف الشارقة ملناقشة 

كيفية تقديم الكتب لألطفال.
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سوق النرش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. دراسة وتحليل نارص جروس وروديجر 

.www.epa.org.ae/home/homepage.aspx  ويشنبارت. متوفرة اآلن عىل الرابط

www.wischenbart.com وميكن االطالع أيضاً عىل املوقع اإللكرتوين

مع نسبة العاملة الوافدة ورجال األعامل من جنوب آسيا الذين يتحدثون 

خليطاً من اللغات، مبا يف ذلك املالياالمية واألردية والبنجابية والهندية، 

يف حني يشكل املغرتبون الناطقون باالنجليزية ما نسبته %6 من مجموع 

السكان. وتشري الدراسات إىل أن الكتب التي تصدر باللغتني االنجليزية 

والعربية تشكل ما نسبته 65% و35% عىل التوايل، فيام لو استثنيا الكتب 

التي تصدر مبختلف اللغات اآلسيوية والتي ال تتوفر حولها أي بيانات.

ويف تحليل ملختلف مصادر البيانات )الكتب املنتجة محليا واملستوردة   

واملصدرة(، نصل إىل تقييم أكرث تفصييل للوضع الراهن، واألهم من ذلك 

اكتشاف فرص وإمكانات النرش يف اإلمارات. وفيام ييل ملحة عامة من 

املجلس الوطني لإلعالم يف اإلمارات للفرتة ما بني 2009 و2011 تشري إىل 

النمو املستمر يف أعداد الكتب وال سيام املستوردة منها.

العناوين

 2011 2010 2009 

العناوين العربية املنتجة يف اإلمارات  431 329 340 

 العناوين املنتجة باللغات األجنبية يف 107 82 51 

اإلمارات

الكتب العربية املستوردة 22,312 24,364 30,665 

الكتب األجنبية املستوردة 165,321 173,554 181,532 

جدول 1: العناوين املحلية املنتجة واملستوردة يف اإلمارات )املصدر: مجلس اإلعالم اإلمارايت(

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن اإلنتاج املحيل من الكتب يف   

اإلمارات يكاد ال يذكر مقارنة بحجم الواردات من الكتب، ونالحظ أيضاً 

اكتساب الكتب العربية ألهمية كبرية وازدياد حجم وعدد الكتب باللغات 

األجنبية. نالحظ أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً ومطردا للكتب العربية واألجنبية 

املستوردة، وأن عدد الكتب باللغات األجنبية املستوردة، معظمها باللغة 

اإلنجليزية، فاق عدد الكتب العربية املنتجة، عىل الرغم من منو كال 

السوقني مبعدل سنوي كبري – بلغ خانتني من حيث الحجم والقيمة.

ويشري الجدول إىل أن عدد الكتب املستوردة من األسواق العربية ارتفع   

من 22،000 كتاب يف العام 2009 إىل 30،000 كتاب يف العام 2011. الجدير 

بالذكر أن واردات الكتب من الواليات املتحدة تضاعفت من 19 مليون دوالر 

يف عام 2005 إىل 47 مليون دوالر يف عام 2011. وعموماً، فإن معظم الكتب 

الصادرة باللغة االنجليزية الواردة إىل اإلمارات أتت من اململكة املتحدة، تليها 

الواليات املتحدة. ومع ذلك فإن الكتب املستوردة من الواليات املتحدة تنمو 

مبعدل أرسع )%147 مقابل %116 لألعوام 2005 إىل 2011(.

ويف حـني أن قيمة الكتب املسـتوردة من اململكة املتحدة والواليات   

املتحدة وفرنسـا بلغت حوايل 108 مليون دوالر أمرييك يف العام 2011، 

إال أنه ميكن تقدير سـوق الكتب عند 170 مليون دوالر حسـب أسـعار 

املسـتهلكني، بناء عىل متوسـط   هامش للتوزيع والبيع بالتجزئة من 30 إىل 

40 يف املائة. وإذا ما أخذنا يف الحسـبان حصة السـوق العربية التي تشـكل 

%30 من سـوق الكتاب عموماً، نجد أن إجاميل سـوق الكتاب اإلمارايت بلغ 

يف عام 2011 حوايل 260 مليون دوالر حسـب أسـعار املستهلكني. وهذه 

األرقـام ال تشـمل أي مواد، وخاصة التعليميـة، التي جرى توزيعها وتداولها 

خـارج دائرة تجارة الكتب االعتيادية )من خـالل اللجان الحكومية املبارشة 

أو رشاء الكتـب املدرسـية( أو املواد الرقميـة التي جرى رشاؤها وتحميلها 

من مختلف األشخاص.

وقد شهدت السنوات األخرية تطوراً هاماً يف اإلمارات، متثل يف إدخال   

قانون حقوق املؤلف ليتامىش مع املعايري الدولية. ومع أن القرصنة ال ميكن 

ببساطة القضاء عليها، لكن هذا القانون حد من تأثريها من خالل وضع 

إطار عميل لهذا الغرض. كذلك جرى إطالق مبادرات جديدة، مبنية عىل 

أفكار ومشاريع ورؤوس أموال محلية.

ومن املالحظات األخرى أيضاً قيام بعض دور النرش مثل موتيفيت   

www.( آسك إكسبلورر للنرش ،)www.motivatepublishing.com( للنرش

www.kalimat.ae/( كلامت للنرش ،)askexplorer.com/corporate

en-about( وكتّاب للنرش )www.kuttabpublishing.com( بتوسيع 

نطاق عملها وتغطيتها لتشمل مجاالت التعليم والسياحة. وإطالق رفوف 

للنرش)www.rufoof.com(  مبادرة رائدة يف مجال إنتاج وتوزيع الكتب 

العربية اإللكرتونية، وتأسيس جمعية النارشين اإلماراتيني يف عام 2009 

)www.epa.org.ae( كمؤسسة مهنية تُعنى بشؤون دور النرش املختلفة 

وجرى انتخابها كعضو يف اتحاد النارشين الدوليني.

يف الختام وبعد الحديث بشكل مفصل عن الدعائم واألساسيات، ميكن   

القول أن سوق الكتاب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة جاهز التخاذ 

الخطوة التالية ومضاعفة الفوائد واملنافع لالنتقال باإلمارات ألن تصبح 

مركزاً دولياً للكتاب، سواء كوسيلة للتعليم أو للتسلية للكثري يف العامل العريب، 

واألهم من ذلك مركزاً يربط آسيا بالغرب.
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دولة اإلمارات: سوق ناشئة للكتاب ومركز 
حيوي يربط آسيا بالغرب

نارص جروس و روديجر ويشنبارت

هناك قول مأثور يف األدب العريب يقول بأن الكتب كُِتبت يف القاهرة،   

نرُِشت يف بريوت وقرئت يف بغداد. لكن األمور تغريت منذ العام 1988 بعد 

منح الكاتب املرصي نجيب محفوظ جائزة نوبل لآلداب، وذلك من خالل 

إبعاد بغداد عن ماضيها يف كونها عاصمة العرب الثقافية، والتمزيق املستمر 

لبريوت يف الحروب املتكررة التي ال ناقة لها فيها وال جمل. وبدأ الرتكيز عىل 

تطوير منصات ومنابر لألدب واملعرفة والثقافة بالتحول من هذه الدول 

الثالثة إىل منطقة الخليج التي تعد منطقة مختلفًة متاماً استقطبت انتباه 

دور النرش العاملية.

وقد اسـتفاد الكتاب عىل الدوام مـن التطورات االجتامعية الكبرية   

التـي حصلت، يف الوقـت الذي أصبحت فيه الدول أكرث ازدهاراً، وأكرث 

اسـتقراراً ولو من الناحية املثالية، بشـعوبها الطامحة إىل التعليم والرتفيه 

عن أنفسـهم وعن أطفالهم عىل حد سـواء. ومن األمثلة الرائعة عىل 

الـدول التي تسـري عىل هذا النمط تـربز دول منطقة الخليج الصاعدة، 

التي وخالل بضعة عقود ارتفعت فيها ناطحات السـحاب الشـاهقة عىل 

صحراء شـبه الجزيرة العربية، وأصبحت مالذاً ملاليني السـياح واملسافرين 

مـن رجال األعامل خالل تنقلهـم وترحالهم عرب مطارات ديب وأبوظبي 

وقطـر، وتوافـدت إليها العاملة املهاجرة من كافة أنحاء املعمورة، ال سـيام 

من دول جنوب الهند ليشـكلوا تجمعات سـكانية، وكانت املحصلة النهائية 

مزيـج فريد من الـرشكات ومختلف األعراق والثقافات.

ومن خالل بحث رسيع نكتشف أنه خالل عقدين من الزمن تأسست   

العرشات من املدارس والجامعات من الصفر، لتستقطب الطلبة واملعلمني، 

وتربط املنطقة برمتها مع املراكز العاملية القامئة حالياً عىل اقتصاد املعرفة.

وعليـه ينبغـي علينا ومن خالل هذا السـياق استكشـاف صناعة   

النرش الناشـئة، وكذلك املؤسسـات الجديدة والطموحـات املميزة التي 

وضعـت دوالً مثل اإلمـارات العربية املتحدة، والعديـد من دول الخليج 

األخـرى، وال سـيام قطر واململكة العربية السـعودية عـىل خريطة العامل 

يف مجـال الكتب والتعلم.

يف اإلمارات عىل سبيل املثال، يجري تنظيم اثنني من معارض الكتاب   

يف الشارقة وأبوظبي، وهي معارض تطورت من فعاليات يتوافد عليها 

اإلماراتيون لرشاء الكتب إىل بيئات تجارية مهنية تستقطب سنوياً عدداً 

متزايداً من مشرتي حقوق التأليف الدوليني ووكالء األدب ومكتشفي 

املواهب والنارشين. وهناك اعرتاف متزايد بعدد من الجوائز األدبية، وهذا 

يشكل فرصة أكرب للرتجمة إىل لغات أخرى، كون هذه املعارض توفر منرباً 

للمواهب العربية. وبهدف تعزيز التبادل الدويل بشكل أكرب، جرى إطالق 

منح الرتجمة وتنظيم ورش العمل املهنية يف الشارقة وكذلك يف أبوظبي. أما 

يف قطر، فقد حظيت دار بلومزبربي للنرش ومقرها لندن بالكثري من الثناء 

والتقدير إلطالقها املرشوع املشرتك املتمثل يف دار بلومزبريي – مؤسسة قطر 

للنرش. ويف السعودية، يجري تنظيم معرض الرياض الدويل للكتاب بصورة 

أكرث مهنية وباستقطاب دويل أوسع، بهدف تشجيع النارشين التعليميني 

واألكادمييني لالنخراط بشكل مبارش مع عدد كبري من املؤسسات الصاعدة 

التي تأسست حديثاً يف أكرب الدول الخليجية من حيث عدد السكان.

أما يف اإلمارات العربية املتحدة، فالوضع أكرث تطوراً وتنوعاً، ال سيام يف   

اإلمارات الثالثة الشارقة وأبوظبي وديب التي متثل املحرك للمنطقة بأرسها.

وإذا ما عدنا إىل الوراء إىل الجيل السابق أو إىل أربعة عقود خلت،   

نجد أن %75 من سكان اإلمارات كانوا أميني ال يعرفون القراءة وال الكتابة. 

لكن هذه النسبة انخفضت كثرياً إىل حوايل %7.5 وذلك وفق بعض 

اإلحصاءات املوثوقة.

ويشار إىل أن أوىل املكتبات الحديثة جرى افتتاحها يف ديب يف العام   

1956 ويف أبو ظبي يف العام 1964 من قبل مجموعة جاشنامل، التي أسسها 

تاجر هندي يف مدينة البرصة العراقية يف عام 1919، والتي كام قال عنها 

أصحابها “اتبعت مسار النفط”. افتتحت أول متجر لها يف البحرين يف عام 

1935 ومن ثم توسعت لتفتتح املئات من الفروع يف اإلمارات وبقية دول 

مجلس التعاون الخليجي وكذلك يف الهند.

واليوم، التشجيع عىل القراءة تتجاوز مرحلة تشجيع األطفال والكبار   

عىل التعلم. وخاصة يف الشارقة التي أطلقت مبادرة “ثقافة بال حدود” التي 

تهدف إىل إنشاء مكتبة يف كل بيت من خالل تزويد العائالت اإلماراتية 

مبجموعة قيمة ومختارة من الكتب للتشجيع عىل القراءة واالستمتاع بها. 

ويف اآلونة األخرية، تسارعت التطورات بشكل كبري لِتُعطي أهمية مميزة 

للكتاب، وتوفر الكثري من اإلمكانات ووجهات النظر الجديدة التي من 

خاللها أضحى لسوق الكتاب يف اإلمارات الكثري من القواسم املشرتكة مع 

تلك املوجودة يف غريها من االقتصادات الناشئة.

وباختصار، يُظِهر سوق النرش منواً كبرياً ومتسارعاً، مدفوعاً بحجم   

الواردات من الكتب لكنه تعزز مؤخراً بفضل عدد من املبادرات املحلية 

الناجحة الرامية إىل إضفاء الطابع املهني عىل قطاعي النرش والبيع بالتجزئة. 

وأصبح لدينا اليوم سوق واحد متعدد اللغات بعد أن كان هناك مجالني 

ثقافيني اثنني متميزين – أحدهام باللغة العربية للسكان املحليني، وآخر 

باللغة اإلنجليزية للوافدين.

يشكل املواطنون اإلماراتيون أقل من %17 من إجاميل عدد سكان   

اإلمارات العربية املتحدة البالغ 8 ماليني نسمة، ويشكل املهاجرون من دول 

عربية ما نسبته 23% من مجموع السكان، ومجموع النسبتني معا يتساوى 
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صناعة كتبهم. وال زلت أتذكر عندما كنت يف مرص، وكنت 
أستمع إىل املقابلة اإلذاعية التي تعهد خاللها برعاية املساجد 

واملراكز الثقافية واملكتبات العامة. وتخيلت كيف أنه تأثر 
بعمق، وهذا ما أكده الحقاً املذيع عىل الهواء.

تهنئتي للشارقة وللعامل العريب عىل وجود هذا الحاكم   
املثقف، الحاكم الذي يحمل عىل عاتقه الكثري من املهام إىل 

جانب الحكمة والتنوير. 

إن صاحب السمو  مييل أساساً إىل الحالة اإلنسانية من   
خالل توفري املواد التعليمية وتشجيع القراءة، التي هي مفتاح 

الحوار بني الحضارات والتفاهم املتبادل بني الشعوب.
وإنه مع الحياة الثقافية العربية يف إطار توجيهات صاحب   

السمو  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعىل حاكم الشارقة، سنكون عىل الطريق الصحيح للقضاء عىل 
األمية والجهل والتعصب، والتحديات الرئيسية للتنمية املستدامة.
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الحاكم الذي يغذي روح شعبه
نارص جروس

عندما نذكر الشارقة، نستحرض فوراً الكتاب وثقافة الحوار.  
وذلك بسبب احرتام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة للثقافة 
وأداتها، وهو الكتاب. ذلك أن الكتاب هو رمز الشارقة. حيث 

يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة عىل االهتامم الكبري مبجال 
النرش، مبا يواكب التقدم ويواصل تعزيز دوره استناداً إىل روح 
االنفتاح والتثقيف، الذي هو مفتاح التفاهم والحوار املتبادل 

يف الثقافة والعلم. هذه العالقة بني الشارقة والكتاب هي ناتج 
اهتامم شخيص طويل، ومشاركة وتعاون مثمر وواضح يف معرض 

الشارقة الدويل للكتاب لحوايل عقدين من الزمن.
أتذكر يف التسعينيات عندما شاركت ألول مرة يف هذا   

املعرض الالفت، ألشاهد بإعجاب الجهود املكثفة املبذولة من 
قبل مديره املجتهد، الدكتور يوسف عيدايب، والتزامه الذي مل 

يسبق يل أن رأيته من قبل لدى أي مدير ألي معرض ثقايف آخر.
كان مشغوالً كالنحلة، يعرف كل التفاصيل، يتابع كل صغرية   

وكبرية. لقد سنحت يل الفرصة، مرة ألسأله عن مصدر طاقته 
وحامسه الذي يفوق العادة. فأجاب بكل ثقة أنه استمد طاقته 

من صاحب السمو، مدير املسائل الثقافية والفنية، باهتاممه 
الذي ليس له حدود يف منو ونجاح معرض الشارقة الدويل 

للكتاب، مع بلوغ الهدف املتمثل يف جعل املعرض حاضناً ثقافياً 
ومنتدى حيوياً للحوار.

فاستمر التعاون والتواصل منذ أن أصبح أحمد العامري   
مديراً، وهو ما ساعد عىل توطيد العالقات املهنية بكفاءة وكذلك 

العمل عىل تنمية مشاركة إمارة الشارقة يف العديد من معارض 
الكتاب الدولية، وبالتايل، فتح الباب للنارشين الدوليني للحضور 

إىل الشارقة لعقد لقاءات ثنائية مع النارشين العرب وتعزيز 
النهوض بالنرش العريب باإلضافة إىل الخربات املشرتكة.

عندما أتحدث عن معرض الشارقة الدويل للكتاب، فإنني   
أؤكد لكم أن نهضتها ونجاحنا الثقايف، إىل جانب الجهود الجبارة 

لتأسيس بنية تحتية متينة، هو نتاج املبادرات التي يرعاها 
صاحب السمو حاكم الشارقة. ومن بني املشاريع األكرث أهمية 

هو مرشوع “ثقافة بال حدود”، ذلك الذي يهدف إىل إنشاء 
مكتبة يف كل بيت يف الشارقة، وإطالق جائزة اتصاالت ألدب 

الطفل، وقيمتها مليون درهم.

باإلضافة إىل توجيه الدعوات إىل النارشين العامليني يف كل عام، 
يك يأتوا إىل الشارقة لعقد االجتامعات املهنية مع النارشين 
العرب، وتقديم منح لرتجمة الكتب من وإىل اللغة العربية.

مل يربح صاحب السمو أبداً حفل افتتاح معرض الشارقة   
الدويل للكتاب، حيث يأيت يك يتحاور مع النارشين. وقد حدث 

أن سأل ذات مرة النارشين اللبنانيني عن األوضاع يف لبنان وحال 
الطباعة هناك، كام سأل النارشين املرصيني عن وضعهم وأحوال 
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هي مؤسس “كلامت”، أول دار نرش مخصصة إلنتاج كتب عربية ذات جودة 

لألطفال. ويف عام 2013، توسعت لتصبح مجموعة “كلامت” للنرش، تتألف من دار 

كلامت للنرش ومجموعة حروف للنرش، التي تأسست حديثاً، بيانات نرش تعليمية 

تهدف إىل توفري حلول مبتكرة لدعم التدريس يف اللغة العربية من مرحلة الحضانة.

الشيخة بدور هي الرئيس السابق لجمعية النارشين اإلماراتيني )EPA( وهي 

املسؤولة عن متثيل النارشين اإلماراتيني محليًا ودوليًا، من خالل عضويتها يف 

جمعية النارشين الدولية )IPA(. وهي أيضا راعي املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني 

)UAEBBY(، الفرع الوطني للمجلس الدويل لكتب اليافعني )IBBY(، ومدير 

“ثقافة بال حدود”، والذي يهدف إىل إنشاء مكتبة يف كل بيت من بيوت اإلمارات.

سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

وخصوصاً يف مجال النرش التعليمي. ولحسن الحظ، تم التعرف 

عىل الحاجة وجيل جديد من النارشين املتقدمني واملبتكرين 

مركزين عىل الناحية الرتبوية، ينبثق من بينها مبادرة “حروف 

للنرش التعليمي”.

يكمن الرتكيز الرئييس ملبادرة “حروف” عىل تحسني قدرات   

اللغة العربية عند األطفال من خالل توفري املواد التعليمية 

املصممة خصيصاً لذلك، وهي الخطوة التالية يف تطور “كلامت 

للنرش”، التي أَنشئت منذ ست سنوات ملعالجة نقص الجودة 

يف الكتب العربية لألطفال، مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات 

املحددة لقطاع التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ويهدف الربنامج إىل توفري الحلول التعليمية املبتكرة لدعم 

تدريس اللغة العربية يف املدارس، بدءاً من مرحلة الحضانة.

إذا كنا نريد للجيل القادم التمكن من استخدام اللغة   

العربية إىل أقىص حد ممكن، يجب أن يكون لقطاع التعليم 

لدينا إمكانية الوصول إىل املواد التي تفوق نظرائهم يف 

الغرب. هذا هو الهدف الذي وضعت ألجله مبادرة “حروف 

للنرش التعليمي”. هدفنا هو تشجيع األطفال عىل تطوير 

قدراتهم الجسدية والحسية، والفكرية. نريد األطفال القادرين 

واملستعدين للتحرك واستكشاف وبناء عالقات متوازنة فيام 

بينهم ومع معلميهم، والبيئة واملجتمع.

متتلك اللغة العربية آالف السنني من التاريخ العريق   

- ولكن مستقبلها يف أيدينا. إن إنشاء بيانات منشورة مثل 

“حروف”، مخصصة لدعم جودة التعليم العريب، هي خطوة 

رضورية إىل األمام يف سبيل الحفاظ عىل استمرار ازدهار اللغة، 

وتوسيع ثقافة منطقتنا.
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 قطاع النرش التعليمي 
املحافظة عىل مستقبل اللغة العربية

لقد باتت عملية الجودة، أو باألحرى، نقص الجودة يف تعليم 

اللغة العربية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تخضع لتدقيق 

متزايد يف اآلونة األخرية. يف كافة أنحاء اإلمارات، يعرب كل من 

أولياء األمور واملعلمني واملسؤولني عن قلقهم إزاء تدين مستوى 

كفاءة اللغة األم بني الشباب الناطقني باللغة العربية. إذا كان 

سيتم معالجة هذا االتجاه املقلق، فإن هناك حاجة للقيام 

بإجراءات حاسمة من جميع املعنيني يف قطاع التعليم لدينا، مبا 

يف ذلك قطاع النرش.

إن إجادة اللغة هي حجر الزاوية يف املجتمع الحديث، من   

الناحية االجتامعية واالقتصادية. ومع استمرار الرتكيز العاملي 

عىل التحول إىل تنمية االقتصادات القامئة عىل املعرفة، فمن 

الرضوري أن يكون أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة مجهزين 

باملهارات الالزمة للنجاح يف عرص املعلومات. ومع ذلك، فإنه 

ال ينبغي أن يتحقق التقدم االقتصادي لألمة عىل حساب 

هويتها الثقافية. وهذا هو السبب من وراء أهمية ضامن أن 

الجيل القادم ذو قدرة وكفاءة، عىل حد سواء، يف االستفادة من 

اللغة العربية باعتبارها أداة فعالة للحوار والتواصل وتبادل 

املعلومات.

وقد أظهر أحد التقارير، حديثاً، بتكليف من صاحب السمو   

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، أن ٪42 من الطالب يف العامل العريب 

يقرؤون مرة واحدة فقط يف األسبوع أو أقل، وأن ٪64 من 

منهم يقومون بالقراءة باللغة العربية الفصحى. التقرير صادر 

عن لجنة لتحديث تعليم اللغة العربية تحت عنوان العربية 

“لغة حياة”، ويحدد التقرير خمسة مجاالت تركيز رئيسية 

وهي: تطوير املناهج الدراسية، ثقافة القراءة واملعلمني ودور 

وسائل اإلعالم يف تعليم اللغة العربية وتعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني بها. ولصناعة النرش دور رئييس تؤديه يف دعم كل 

مجال من هذه املجاالت.

يشكل قطاع النرش التعليمي العمود الفقري لصناعة النرش   

يف العامل. يعتمد القطاع، بحكم طبيعته، عىل كميات هائلة 

ثة بانتظام.  من املواد املطبوعة ذات الجودة العالية واملحدَّ

ويتم سنوياً يف جميع أنحاء العامل، طباعة املاليني من الكتب 

املدرسية، وكتب تعليم القراءة، واألدلة الدراسية، والدفاتر 

املدرسية، والوسائل التعليمية األخرى، وهي حاسمة يف األداء 

األمثل للمؤسسات التعليمية. وال تزال محاولة العثور عىل مواد 

تعليمية باللغة العربية تتمتع بجودة عالية تستهدف منطقتنا 

عىل وجه التحديد، مهمة شاقة، عىل الرغم من أن اللغة العربية 

هي اللغة الخامسة من بني اللغات األكرث استعامالً يف العامل. وال 

ينبغي إغفال األثر االقتصادي للنرش التعليمي: سواء من جهة 

حجمه والحاجة املستمرة ملواد جديدة و / أو إصدارات محدثة 

من املواد املقررة، أي مبعنى مصدر دخل ثابت ومربح. ومع 

ذلك، من حيث مجال صناعة النرش يف اإلمارات العربية املتحدة، 

فإن األمر ليس كذلك - ليس بعد.

عىل الرغم من أن قطاع النرش يف دولة اإلمارات يشهد   

توسعاً متسارعاً، فإنه ال يزال هناك الكثري من املتسع للنمو، 
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مجلة لتداول الكتب يف اململكة املتحدة: قَيّم بائعو الكتب مؤخراً معرض الشارقة الدويل للكتاب من بني أكرب أربع 

معارض للكتاب يف العامل. املعرض تم تأسيسه ويعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة. ويحتفل معرض الشارقة الدويل للكتاب 2013 يف هذا العام بدورته 

الثانية والثالثني. وإننا فخورون يف مركزنا يف تقويم صناعة الكتب الدولية، كام نرحب هذا العام بلبنان كضيف 

رشف للمعرض. وأود أن أشكر جميع رشكائنا وأصدقائنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعىل الصعيد الدويل عىل 

دعمهم للمعرض.

يصادف العام 2013 برنامجنا الثقايف الدويل الرابع وبرنامجنا املهني الثالث. حيث ينتمي كُتَّابنا لكل من كندا والصني 

ومرص وإيطاليا والهند وباكستان وفلسطني والربتغال وجنوب أفريقيا والسودان والسويد واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية، وقد شاركوا معاً يف حوار  مفيد ضمن برنامج لفريق دويل. ما يجعلنا نقدر بشكل كبري دورنا يف 

متكني تبادل وجهات النظر الثقافية املختلفة والجمع بني مفكرين ملَهمني ينتسبون ملجموعة واسعة من الجنسيات.

 

يرحب الربنامج املهني لهذا العام بــ 300 من محرتيف النرش من أكرث من 30 بلداً. وكجزء من الربنامج، فإننا سنستمر 

يف متابعة برنامج منحة ترجمة معرض الشارقة الدويل للكتاب الذي أُطلق يف عام 2011، وتم حتى اآلن تقديم 

ترجمة ألكرث من 167 عنواناً.

يذكر أنه من بني املواد واألفكار  املطروحة يف “أضواء عىل النرش العريب”، والتي سيتم توزيعها هنا يف املعرض، 

وبالتزامن مع النارشين األسبوعيني يف الواليات املتحدة األمريكية، هو عدد من حسابات الرتجمة الدولية الحيوية 

ومشهد النرش. فيام تشمل املوضوعات األخرى التي تغطيها حسابات إطالق دار حروف للنرش التعليمي الخاصة 

بسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ومبادرة “انرش”، خطة تدريب وتوجيه أطلقتها جمعية النارشين 

اإلماراتيني؛ ياسمني الرفاعي يف احتفالية فلسطني لألدب، لورين سانت جون يف العثور عىل جمهور خارج الرشق، كايث 

روين يف بلومزبري قطر - واالنطباعات األوىل عن الشارقة من الُكتَّاب الذين زاروا معرضنا يف عام 2012. 

يرجى أخذ الوقت الكايف لقراءة هذه املقاالت الرائعة والرامية إىل تسليط الضوء عىل السوق العريب وتعميق فهمنا 

للفرص الضخمة املوجودة فيه ومكانتها يف عامل النرش الدويل.

 

أرحب بكم يف الشارقة وأمتنى لكم، نيابة عن فريق معرض الشارقة الدويل للكتاب، زيارة مثمرة ومثرية لالهتامم.
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14 ازدهار الرتجمة العربية - تشيب روسيتي

15 مهرجان فلسطني لألدب - ياسمني الرفاعي

16 التأثري املتواصل للشعر العريب - م. لنكس كوايل

18 الشعر مبارش وحي يف اإلمارات العربية املتحدة – فيفيان وورديل

19 العالقات التي توثق أوارص الرتابط - أورفايش بوتاليا
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31 الشارقة، ملتقى الرشق والغرب - لوري كاالهان
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