Welcome
By Ahmed Al Ameri,
Director, Sharjah International Book Fair
The Arab world has enjoyed a long tradition of creating, buying,
selling and reading books. Over the past decade, the interest in
reading fiction from other languages has grown enormously and
we are delighted that there has also been a marked increase in the
amount of contemporary Arabic writing being translated into other
languages and sold all around the globe. The Sharjah International
Book Fair is now the global hub for the discovery of Arab literature
and the world’s meeting place for the exchange of rights to and
from Arabic and other languages. We are proud of the growth of
our Book Fair into an essential date in the international book trade
calendar for all those who are serious about working across the Arab literary world.
I hope that you will see from the articles and insights contained within the pages of this magazine
that our Arab market offers huge opportunities for the international publishing community. We are
delighted to introduce you to a diverse array of contributors involved with all aspects of the Arabic book
industry so that you can find out first hand how to open up channels of communication to do even more
business with publishers in the region.
The Sharjah International Book Fair celebrates its 31st birthday this year - founded by and taking
place under the patronage of His Highness Sheikh Sultan Al Qasimi - and we are proud of our position
in the international book industry calendar. This year sees the third international Cultural Programme
and the second Professional Programme.
Our authors hail from Australia, America, the UK, Pakistan, India, Malaysia, the Lebanon, Saudi
Arabia, Tunisia, Syria, Algeria, Egypt and Morocco and they come together in a debate and panel
programme that is truly international in format 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.
The SIBF Translation Programme was launched in 2011 and has facilitated the translation of more
than 78 books. We will be continuing the grant scheme at this year’s Professional Programme as we
welcome 150 publishing professionals from more than 30 countries. Please do take the time to read this
magazine that is designed to showcase the Arab market and to deepen our understanding of the huge
opportunities that exist within it.
I welcome you to Sharjah and I wish you, on behalf of The Sharjah International Book Fair team, a
productive and interesting visit. I very much hope that our programme of events will help to strengthen
the links between the Arab world and the global publishing community.

SIBF an opportunity to broaden contacts and the benefits of the translation grants
By Edward Gosling, Arabia Books
As an editor at Arabia Books - a London-based imprint of Haus Publishing, which publishes Arab fiction in translation I was very pleased to be invited to Sharjah for the 2011 International Book Fair. We acquired the licence for two books by
the Syrian writer Samar Yazbek from the Beirut-based Raya Agency, as well as selling the French translation rights for our
own Syrian author Fadi Azzam to Galaade Éditions of Paris. We were awarded SIBF translation grants to help with the cost
of translating Samar Yasbek’s works, one of which, A Woman in the Crossfire: Diaries of the Syrian Revolution, has recently
been awarded the PEN / Pinter International Writer of Courage Award 2012. None of this would have been possible without
the opportunities afforded by the Book Fair, with the chance to meet new people and broaden our network.
The pre-Fair Professional Programme had an eclectic mix of agents and publishers from all over the world and was
structured to allow for key introductions to take place. The Fair itself was an example of the commitment to advance
cultural activities in the region and I hope it continues to grow and give others the same opportunities.

An Arab publishing panorama
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ith some 280 million native speakers, and an
estimated 452 million speakers overall, Arabic is
considered the fifth most widely spoken language
by native speakers and has arguably one of the richest
literary traditions among the world’s major linguistic
cultures.1 Yet, the exchange between Arabic and the other
globally dominant languages, in terms of book production,
consumption and translation, does not at all reflect this
status.
The Index Translationum, maintained by UNESCO
since 1932, lists only one Arab country among its top
50, namely, Egypt, ranked at 49, preceded by Argentina
and followed by Indonesia. Not one Arabic writer is
present among the top 50 translated authors. As a target
language for translations, Arabic is ranked at 29, preceded
by Catalan (26), Croatian (27) and Lithuanian (28), and
followed by Turkish (30) and Farsi or Persian (31). As an
original language for translations, Arabic is at number 17,
behind Chinese (16), and well ahead of Korean (28) or
Farsi (34).2

A complex status quo
Egypt is generally viewed as the hub of Arab
contemporary writing (well-illustrated by the award of the
Nobel Prize for Literature to Naghib Mahfouz in 1988),
Lebanon as the workshop for publishing, and Baghdad as
the city of readers.
A more pragmatic approach would trace the
landscape of books and publishing along lines of
commerce and power, recognizing at first the impact
of colonial powers on what was brought to print in the
early twentieth century, followed more recently and most
notably by the global expansion in the reach of British,
and in the northwest African Maghreb region, French,
publishing ventures into much of the contemporary Arab
world. The current state of the book industry in most
of the Arab world is characterized by complexities and
challenges. In economic terms, markets such as Egypt,
Lebanon, the Gulf countries and Saudi Arabia have little
in common aside from their shared Arabic language.
As scores of pamphlets and a significant number of
surveys show, in many Arab countries such as Egypt,
literacy is still limited to an often small minority of the
population. Yet, the young nations in the Gulf in particular
largely escape this pattern. Recent data released by the
Statistics Centre in Abu Dhabi (SCAD) showed a rate of
illiteracy among Emiratis of around 7.5 per cent – which
compares to some 75 per cent only four decades ago. The
impact of a wide array of educational measures over time
has resulted in a continuous development to close the
initial educational gap within the population.3
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Obviously, this achievement coincides with huge
differences in the per capita GDP between Gulf States
and countries such as Egypt, not to mention war-torn Iraq.
However, bookselling is organized along similar lines in
these markets, with local vendors and fairs being central
to the trade. The average retail price of a book released in
Egypt or Syria will be about 20 per cent less than a similar
title released in Lebanon, and the price of such a printed
work would be set at 20 per cent above the Lebanese level
in Saudi Arabia. This retail price, as set by the publisher,
will then be applied across all the markets where a title is
sold. Print runs are relatively low, between 1,000 and 3,000
copies, reflecting the patterns and benchmarks of small
markets and not the impressively high number of readers
who share the Arabic language.
An Arab Publishers Association was launched in 1995
in Beirut, Lebanon - exactly 100 years after the British
Publishers Association (PA), which was founded in 1895.
Thereafter, copyright legislation became part of domestic
legislation in many Arab countries.
Despite its unifying literary language, the Arab
book markets are fragmented along national borders,
and both the information on new title releases as well as
distribution across national borders remain among the
biggest challenges for the industry.

The current state of Arab book production
As no Arab Books-In-Print catalogue exists, and no national
Arab library reflects in its collections the entirety of the
currently available books in this language, the available
catalogue of Arabic titles can only be estimated indirectly.
The largest Arab online book store, Neel WaFurat
(www.neelwafurat.com) currently has a database of
about 400,000 titles. According to Saleh Chebaro, Neel
WaFurat’s owner and founder 4, this represents roughly
80 per cent of all available titles, as it excludes most books
from publishers in the Maghreb countries, Mauretania,
Sudan and Iraq. The total number of Arabic books in print
is therefore estimated at just below 500,000. According to
the same source, the annual output of Arab publishers is
around 15,000 new titles plus about 10,000 re-prints, which
is largely consistent with the statistics on the title output
in a few select countries, such as Jordan and Lebanon,
retrieved from their respective Ministries of Culture for
the IPA Global Publishing Markets survey in 2011.5
Retail (or cover) prices vary significantly across
markets, with an average for a normal trade title, in black
and white, of around US$2-3 in Egypt or Syria, US$5-6
in Lebanon or Jordan and up to US$7-10 in Saudi
Arabia or the Gulf countries. As for the readership, all
indicators, and notably the voices of stakeholders, point
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to an increase in reading books, with a particularly large
increase in reading books in English, as well as the strong
impact of pirated books, both print and digital.

Recent developments: The Arab Spring
The challenges for Arab publishers grew recently for
several reasons.
The Arab Spring uprising of 2011 was driven by
aspirations for free speech and ultimately resulted in the
downfall of a number of authoritarian rulers throughout
the Arab world. Paradoxically, this movement placed
publishers in countries like Egypt, Tunisia and even
Lebanon in a dilemma. Stability, both in politics and even
more so in the economy, is a prerequisite for a thriving
book market, as purchases of books are expenses which
are easy to cut when consumers are in dire straits. The
impact of the global economic crisis hit Arab publishers
hard, as their companies, on average, are small family
businesses which lack the capital to invest in their future.
Second, the impact of piracy has been so strong that it
has reached the point of destroying the economy of books
in the leading Arab book publishing countries, such as
Lebanon. Several publishers and retailers interviewed for
this report, including Bashar Chebaro of Arab Scientific
Publishers Inc. (www.asp.com.lb) and a former VicePresident of the Arab Publishers Association, described
a situation where any title that is successfully released
triggers a flood of illegal copies, both digital (in the form
of a digital scan of the printed edition turned into a PDF
document) and in bootlegged printed versions, within a
matter of days.
This does not apply only to academic or educational
books; in fiction, for instance, titles which get shortlisted
for prestigious awards, are instantly pirated as well,
obliging publishers to discount such successful books.
Publishers as well as retailers see themselves
increasingly caught in a piracy trap, as they are not in a
position to join the ranks of the much larger entities and
organizations from Europe or the United States, who fight
piracy from a much stronger and better organized position
as compared to those from such peripheral and highly
fragmented markets as those in the Arab world.
Further challenges to Arab book publishers are
connected with observed changes in reading habits,
as book reading needs to compete with, most notably,
digitally distributed content, which is much easier to
access due to the proliferation of smartphones, tablets and
laptop computers. Due to a lack of specific representative
data on reading habits, and the penetration of new digital
channels, with specific regard to books, it is also next to
impossible to develop solid strategies in this respect.

New patterns and perspectives ahead
An examination of books and publishing in 2012 must reach
beyond the traditional patterns of how the published word
can reach readers.
Mobile phone communication, backed up by the
internet and framed by an explosion of channels and uses
of all kinds of (digital) content, including the written and
published word, is currently redefining cultures and reading
habits as well as educational uses that were traditionally
dominated by books and hence the related book trade.
As phones have started, in virtually no time, to bring
computing power, storage capability and connectivity to
billions of people, the ecosystem of books and reading is
about to become fluid, opening unexpected gates to users
aspiring to access published materials.
A curious, contradictory and volatile situation has
emerged, with government bodies in all Arab countries
retaining tight control over issuing licenses for the
publication and distribution of every single book title under
their authority, while consumers simultaneously find ways to
access many of these books, in legal as well as pirated form,
directly from their internet-enabled gadgets.
The power of this transformation, however, does not
stop at the new ways to access such published material
beyond the traditional limits and mechanisms of control.
The very format of books is changing as, in the digital
universe, words and pictures and movies and music share
the same channels of distribution and compete for the same
limited attention span of consumers. At the same time, the
lines which once separated education from entertainment
and high value upper scale culture from popular
amusement are blurring.
Today, when an Arab publishing sector aims at developing
its professional standards, it is doing so at a complicated
moment, when this traditionally conservative industry is
confronting truly radical change everywhere, while keeping
pace with highly diverse audiences who use published books
not only to read and educate themselves and their children,
but also to stimulate the whirlwinds of innovation.
The full report on Book Publishing in the United Arab Emirates may
be downloaded from the EPA website www.epa.org.ae.
Rüdiger Wischenbart, founder of Content and Consulting, is a
consultant to the publishing industry specializing in international
book markets. He is based in Vienna, Austria.
Nasser Jarrous is a publisher and a consultant specializing in
the book industry in the Arab world, and its international relations.
He is based in Tripoli, Lebanon.
1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers
2 UNESCO Index Translationum, http://www.unesco.org/new/en/culture/
3 Jen Thomas: UAE cruises from illiterate to well-read in 40 years. The National, August 27,
2012. http://www.thenational.ae/news/uae-news/education/uae-cruises-from-illiterate-to-wellread-in-40-years.
4 Interview with Saleh Chebaro at the Abu Dhabi Book Fair in April 2012.
5 For details, see www.wischenbart.com/publishing > Global Publishing Markets
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فاعلية صحفية يف باريس مبناسبة نرش كتاب يف اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية أو الخليج .أما بالنسبة للق ّراء ،فتشري كافة املؤرشات ،وال
سيام آراء أصحاب املصلحة ،إىل ارتفاع يف معدل قراءة الكتب مع زيادة كبرية بشكل
خاص يف قراءة الكتب اإلنجليزية وكذلك إىل قوة تأثري الكتب املقرصنة ،سواء املطبوعة
أم الرقمية.

التطورات األخرية :الربيع العريب

تزايدت التحديات التي تواجه النارشين العرب يف الفرتة األخرية ألسباب متعددة.
فإنتفاضة الربيع العريب التي شهدها عام  2011كانت مدفوعة بتطلعات إىل حرية
التعبري وقد أسفرت يف نهاية املطاف عن سقوط عدد من الحكام املستبدين يف جميع
أنحاء العامل العريب .ومن املفارقات أن هذه الحركة وضعت النارشين يف دول مثل
مرص ،وتونس ،وحتى لبنان ،أمام معضلة .فاإلستقرار ،سواء يف مجال السياسة وأيضا
وبشكل أكرب يف املجال اإلقتصادي ،رشط أسايس إلزدهار سوق الكتاب حيث أن رشاء
الكتب عبارة عن مرصوفات يسهل اإلستغناء عنها عندما يواجه املستهلك ضائقة مالية.
والجدير بالذكر أن تأثري األزمة اإلقتصادية العاملية كان شديد الوطأة عىل النارشين
العرب حيث أن رشكاتهم هي عادة رشكات عائلية صغرية تفتقر إىل رأس املال الالزم
لإلستثامر املستقبيل.
وثانيا أن تأثري القرصنة كان قويا لدرجة وصوله إىل نقطة تدمري إقتصاد الكتاب
يف الدول العربية الرائدة التي تنرش الكتب مثل لبنان .وقد وصف العديد من النارشين
وتجار التجزئة الذين تم إجراء مقابالت معهم متهيدا إلعداد هذا التقرير ،ومن بينهم
بشار شبارو  ،مدير عام الدار العربية للعلوم  )www.asp.com.lb( ،ونائب الرئيس
السابق إلتحاد النارشين العرب ،وضعا كان اإلصدار الناجح ألي كتاب فيه يف ّجر سيال
من النسخ الغري مرشوعة ،سواء كانت رقمية (يف شكل مسح رقمي للنسخة املطبوعة
يح ّول إىل مستند يب دي إف) أم صيغا مطبوعة غري مرشوعة خالل أيام.
وال يرسي ذلك فقط عىل الكتب األكادميية أو التعليمية .ففي مجال الخيال عىل
سبيل املثال ،تتم أيضا قرصنة الكتب مبجرد ترشيحها لنيل جوائز مرموقة وهو ما يجرب
النارشين عىل تخفيض أسعار مثل هذه الكتب الناجحة.
وقد وجد النارشون وأيضا تجار التجزئة أنهم يقعون بشكل متزايد يف فخ القرصنة
حيث أنهم ليسوا يف مركز يسمح لهم باإلنضامم إىل صفوف الكيانات واملؤسسات األكرب
حجام بكثري املنتمية إىل أوروبا أو الواليات املتحدة األمريكية والتي تحارب القرصنة من
مركز أقوى بكثري وأفضل تنظيام مقارنة بتلك املنتمية إىل أسواق ثانوية ومجزأة إىل حد
كبري كام هو الحال يف العامل العريب.
وترتبط تحديات أخرى تواجه نارشي الكتب العربية بالتغريات املالحظة يف
عادات القراءة حيث أصبحت قراءة الكتب يف حاجة بشكل خاص إىل منافسة املضمون
املوزّع رقميا والذي يعد الوصول اليه أيرس بكثري نظرا إلنتشار الهواتف الذكية وأجهزة
التابلت وأجهزة الكمبيوتر املحمول .ونظرا لنقص البيانات النموذجية الخاصة بعادات
القراءة تحديدا ،وإخرتاق قنوات رقمية جديدة متعلقة بالكتب بالذات ،يكاد تطوير
اسرتاتيجيات راسخة يف هذا النطاق أن يكون أمرا مستحيال.

Press launch in Paris of Book Publishing in the Arab Emirates

األمناط الجديدة واملنظورات املستقبلية

ينبغي لدراسة الكتب والنرش يف عام  2012بلوغ مدى أبعد يتخطى األمناط التقليدية
لكيفية وصول الكلمة املنشورة إىل القراء.
إن التواصل عن طريق الهاتف الجوال ،معزز باإلنرتنت ومؤطّر بتفجر القنوات
واستخدامات املضمون (الرقمي) بكافة أنواعها ،مبا يف ذلك الكلمة املكتوبة واملنشورة،
يعيد يف الوقت الحارض تعريف الثقافات ،وعادات القراءة ،وكذلك اإلستخدامات
التعليمية التي كانت خاضعة لهيمنة الكتب ومن ثم تجارة الكتب املرتبطة بها .وبعد
أن بدأت الهواتف يف وقت ال يذكر يف توفري قدرة الحاسوب ،وطاقة التخزين واإلتصالية
ملاليني األشخاص ،يوشك النظام البيئي للكتب والقراءة أن يصبح سلسا بحيث يفتح
أبوابا غري متوقعة للمستخدمني املتطلعني إىل الوصول إىل املواد املنشورة.
لقد نشأ وضع غريب ،ومتناقض ،ومتقلب حيث احتفظت األجهزة الحكومية يف
كافة الدول العربية بسلطة فرض رقابة لصيقة عىل إصدار الرتاخيص لنرش وتوزيع كل
كتاب يف حني وجد املستهلكون يف الوقت نفسه وسائل للوصول إىل العديد من هذه
الكتب ،سواء بشكل مرشوع أم مقرصن ،من أجهزتهم التي تتضمن خاصية اإلتصال
باإلنرتنت.
ولكن قوة هذا التحول ال تتوقف عند السبل الجديدة للوصول إىل هذه املواد
املنشورة ذهابا إىل ما وراء حدود وآليات الرقابة التقليدية .كام أن صيغة الكتب نفسها
آخذة يف التغري حيث تشرتك الكلامت والصور واألفالم واملوسيقى يف العامل الرقمي يف
نفس قنوات التوزيع وتتنافس عىل نفس مدى إهتامم املستهلكني املحدود .ويف الوقت
نفسه ،بدأ إختفاء الخطوط التي كانت تفصل فيام مىض بني التعليم والرتفيه وبني
الثقافة الراقية العالية القيمة والتسلية الشعبية.
يف الوقت الحارض ،يهدف قطاع النرش اىل رفع مستويات األداء املهني يف ظروف
صعبة حيث أن هذه الصناعة التقليدية تواجه تغريات راديكالية يف كل مكان وت ُجاري
يف الوقت نفسه جامهري عالية التنوع تستخدم الكتب املنشورة ليس فقط لقراءة
وتثقيف الذات واألبناء وإمنا أيضا لتنشيط تيارات التجديد.
ميكن تنزيل التقرير الكامل الخاص بنرش الكتاب يف اإلمارات العربية املتحدة من موقع
جمعية النارشين اإلماراتيني عىل الشبكة العنكبوتية www.epa.org.ae
روديجر وشنبارت ،مؤسس كونتنت آند كونسلتنج ،هو مستشار لصناعة النرش
متخصص يف أسواق الكتاب العاملية .يقع مقره يف فيينا بالنمسا.
نارص ج ّروس نارش ومستشار متخصص يف صناعة الكتاب يف العامل العريب
والعالقات الدولية املرتبطة بها .يقع مقره يف طرابلس ،لبنان.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers 1
 2دليل اليونسكو للكتب املرتجمة /http://www.unesco.org/new/en/culture
 3جن توماس :اإلمارات العربية املتحدة تبحر من األمية إىل سعة اإلطالع يف غضون  40عاما .ذي ناشونال 27 ،أغسطس.2012 ،
.http://www.thenational.ae/news/uae-news/education/uae-news/education-cruises-from-illiterate-to-well-read-in-40-years
 4مقابلة مع صالح شبارو يف معرض أبو ظ ي للكتاب يف إبريل 2012م.
 5لإلطالع عىل التفاصيل ،ميكن زيارة www.wischenbart.com/publishing>Global Publishing Markets
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بانوراما النرش العريب

عن " نرش الكتب يف اإلمارات العربية املتحدة" الذي أعده كل من روديجر وشنبارت ونارص ج ّروس لحساب جمعية
النارشين اإلماراتيني وتحت رعاية معرض الشارقة الدويل للكتاب.
تعد اللغة العربية اللغة األم لحوايل  280مليون شخص ،إضافة إىل ما يقدر ب
 452مليون شخص يتحدثون هذه اللغة عىل مستوى العامل وهو ما يجعلها خامس
اللغات يف العامل من حيث إتساع نطاق املتحدثني األصليني بها .كام ميكن أن يقال
أنها واحدة من أغنى اللغات األدبية التقليدية بني ثقافات العامل اللغوية الرئيسية.1
ولكن التبادل بني اللغة العربية وبني اللغات األخرى املهيمنة يف العامل من حيث إنتاج
وإستهالك وترجمة الكتب ال يعكس هذا الوضع عىل اإلطالق.
فقد أورد دليل الكتب املرتجمة الذي تتعهده اليونسكو منذ عام 1932م دولة
عربية واحدة فقط يف قامئة أهم دوله ال  50وهي مرص والتي جاء ترتيبها التاسع
واألربعني ،بعد األرجنتني وقبل إندونيسيا .والجدير بالذكر أنه ال يوجد كاتب عريب واحد
بني أكرب  50مؤلف متت ترجمة أعاملهم .ومن حيث اللغات املستهدفة للرتجمة ،جاءت
اللغة العربية يف املرتبة ال  29بعد لغة الكاتاالن ( )26واللغة الكرواتية ( )27واللغة
الليثوانية ( ،)28وقبل اللغة الرتكية ( )30واللغة الفارسية ( .)31وكلغة أصلية للرتجامت،
تحتل اللغة العربية املرتبة ال  17بعد اللغة الصينية ( ،)16ولكنها كانت متقدمة بفارق
كبري عىل اللغة الكورية ( )28أو اللغة الفارسية (.2)34

تعقيدات الوضع الراهن

يُنظر إىل مرص عموما عىل أنها مركز الكتابة العربية املعارصة (يعد منح جائزة نوبل
لألدب لنجيب محفوظ يف عام 1988م خري تجسيد لذلك) وإىل لبنان كمركز لصناعة
النرش وإىل بغداد كعاصمة للقراء.
وقد يتعامل صاحب الرؤية الربجامتية مع مشهد الكتب كام يتعامل مع ما يحدث
يف عامل التجارة والنفوذ بعد أن يأخذ يف اإلعتبار ما خلفته القوى اإلستعامرية من أثر يف
بداية القرن العرشين فيام يتعلق بالنصوص التي وجدت طريقها إىل النرش مع توسع
مرشوعات النرش الربيطانية يف العامل واملرشوعات الفرنسية يف الشامل الغريب اإلفريقي
يف املغرب العريب ويف شتى أنحاء العامل العريب الحديث .ويتصف الوضع الراهن لصناعة
الكتاب يف معظم الدول العربية بالتعقيد والتحديات .وبلغة اإلقتصاد ،ال توجد قواسم
مشرتكة تذكر بني أسواق مثل مرص ،ولبنان ،ودول الخليج العريب واململكة العربية
السعودية بإستثناء لغتها العربية املشرتكة.
وبناء عىل ما ورد يف عرشات الكتيبات واإلستطالعات ،تظل نسبة عدد القادرين
عىل القراءة قارصة عىل أقلية صغرية يف دول عربية مثل مرص .غري أن الشعوب الفتية
يف الخليج عىل وجه الخصوص تخرج عن هذا النمط .فقد أشارت بيانات صدرت حديثا
عن مركز اإلحصاء يف أبو ظبي إىل أن نسبة األمية بني اإلماراتيني تصل إىل حوايل 7،5%
مقارنة بحوايل  75%منذ ما ال يزيد عىل أربعة عقود من الزمن .فقد متخضت املجموعة
الواسعة من التدابري التعليمية التي تم إتخاذها عىل م ّر الزمن عن تطوير مستمر لسد
الفجوة التعليمية التي كانت قامئة يف البداية بني السكان.3
ومن الواضح أن هذا اإلنجاز يتزامن مع الفروقات الضخمة يف إجاميل الناتج
املحيل للفرد بني دول الخليج ودول مثل مرص ،ناهيك عن العراق الذي مزقته الحرب.
ولكن بيع الكتب يتم وفقا إلتجاهات مامثلة يف هذه األسواق حيث
تعد معارض الكتب ومنافذ البيع املحلية واملعارض مبثابة املحور لهذه التجارة.
ويقل متوسط سعر التجزئة للكتاب الذي يصدر يف مرص أو سوريا عن مثيله يف
لبنان بنسبة تصل إىل حوايل  .%20أما سعر طباعة نفس الكتاب يف اململكة العربية
السعودية ،فيزيد عن مثيله يف لبنان بنسبة  .%20ويطبق سعر التجزئة هذا ،والذي
يحدده النارش ،بعد ذلك يف جميع األسواق التي يباع فيها الكتاب .أما أعداد النسخ التي
تتم طباعتها يف كل مرة ،فهي منخفضة نسبيا حيث ترتاوح بني  1،000و 3،000نسخة
وما هو يعكس أمناط وقياسات األسواق الصغرية وليس العدد الكبري للغاية من القراء
الذين يشرتكون يف اللغة العربية.
ويف عام 1995م ،تم إطالق جمعية النارشين العرب يف بريوت ،لبنان ،بعد مرور
 100عام بالضبط عىل تأسيس جمعية النارشين الربيطانيني .ثم اصبحت ترشيعات
حقوق النرش فيام بعد جزءا من الترشيعات املحلية يف دول عربية كثرية.
وعىل الرغم من لغته األدبية امل ّوحدة ،فأسواق الكتب العربية مجزأة عىل إمتداد
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الحدود الوطنية وال تزال املعلومات الخاصة بإصدارات الكتب الجديدة وتوزيعها عرب
الحدود الوطنية من أكرب التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

الوضع الراهن إلنتاج الكتب العربية

نظرا لعدم وجود كتالوج للكتب العربية التي تحت الطباعة ،أو مكتبة عربية وطنية
تعرب مجموعاتها عن جميع الكتب املتوفرة بهذه اللغة يف الوقت الحارض ،فال يتسنى
تقدير الكتالوج املتاح الخاص بعناوين الكتب العربية إال بشكل غري مبارش.
وتحتوي أكرب مكتبة عربية عىل اإلنرتنت وهي نيل وفرات (www.neelwafurat.
 )comيف الوقت الحارض عىل قاعدة بيانات تتضمن حوايل  400،000عنوان .ووفقا
ملا ذكره صالح شبارو ،مالك ومؤسس نيل وفرات ،4ميثل ذلك ما يقرب من  80%من
مجموع العناوين املتاحة حيث أنه يستبعد معظم الكتب الصادرة عن نارشين يف دول
املغرب العريب ،وموريتانيا ،والسودان ،والعراق .ولذلك ،يقدّر العدد اإلجاميل للكتب
العربية تحت الطباعة بأقل من  500،000فقط .وطبقا لنفس املصدر ،يصل اإلنتاج
السنوي للنارشين العرب إىل حوايل  15،000عنوان جديد ،إضافة إىل حوايل 10،000
تتم إعادة طباعتها ،وهو ما يتفق بشكل كبري مع اإلحصاءات الخاصة بإنتاج الكتب
التي يتم نرشها يف عدد محدود من الدول املنتقاة مثل األردن ولبنان نقال عن استطالع
أسواق النرش العاملية الصادر عن جمعية النارشين الدولية لعام  2011والذي تم
الحصول عليه من وزارة الثقافة يف كال البلدين.5
وتختلف أسعار التجزئة (أو سعر الغالف) بشكل كبري من سوق آلخر حيث يرتاوح
متوسط السعر التجاري العادي للكتاب املطبوع باألبيض واألسود بني  2و 3دوالرات
يف مرص أو سوريا وبني  5إىل  6دوالرات يف لبنان أو األردن وبني  7و 10دوالرات يف

Growing opportunities in
Arabic language rights
By Lynette Owen,
Copyright Director, Pearson International, United Kingdom

L

icensing rights into the Arabic language has not
been top of the list of priorities for foreign rights
sellers. This might seem surprising, given that there
are 25 countries where Arabic is an official language,
and estimates for speakers of Arabic worldwide vary
from 175 – 200 million. However, the market has often
proved difficult to access – to date it has been hard
to find reliable and up-to-date information on Arabic
publishers in available publishing directories.
One must also be aware that this is not a single
coherent market – a book licensed for translation to
a publisher in one country may not necessarily be
distributed throughout the region, partly because of
technical distribution problems (a cause of complaint
by many Arabic publishers for their own domestic
publications), but also because content acceptable in
some markets such as Egypt or Lebanon may not be
deemed acceptable in others such as Saudi Arabia.
There are active and long established publishing
industries in some countries, but, because the market
is not unified, print runs tend to be modest, perhaps
in the region of 1,000-3,000 copies, with prices which
still seem low by western standards. Licensors should
consider restricting their licences to markets which the
licensee can realistically cover.
Copyright issues have also discouraged some
publishers from actively seeking to license titles to the
market. Although Egypt signed the Berne Convention
as long ago as 1977, many other countries in the region
remained outside the international conventions until
relatively recently – all but Iraq and Somalia now
belong to at least one convention. Morocco, Oman,
Qatar and the United Arab Emirates have all signed
the more recent 1996 WIPO Copyright Treaty, which
clearly extends copyright to the digital environment.
Membership of a convention can never of course
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guarantee total copyright compliance and countries
in the region have had a long history of book piracy
and unauthorised photocopying, which in the past has
deterred some western publishers and remains a cause
for concern for many local publishers.
More Arabic publishers now travel to international
book fairs such as London, Bologna and Frankfurt
to buy and sell rights, and a number of initiatives in
recent years have improved the licensing situation.
Many book fairs in the region are geared for local
publishers to sell directly to the public, but the fairs in
Sharjah and Abu Dhabi are both aiming to encourage
legitimate copyright trading and to provide pan-Arabic
venues for rights business. This has undoubtedly
had a positive effect in encouraging rights trading.
An increasing number of western publishing houses
and literary agents now attend these fairs, and the
organisers have arranged excellent professional
programmes to facilitate locating potential publishing
partners .
Since 2009, KITAB has run its Spotlight on Rights
programme at the Abu Dhabi Fair; a broad range of
subject categories are eligible for the scheme, which
offers the opportunity to apply for a subsidy for the
cost of purchasing rights into and out of the Arabic
language. Approximately 100 grants of US $1,000
have been awarded each year; this is in addition to
an existing scheme run by Kalima in Abu Dhabi.
Spotlight on Rights has proved very successful and
each year the Fair showcases a display of licensed
editions which have been published with the help of
the scheme.
The Sharjah International Book Fair launched
a government-funded Translation Grant Fund in
November 2011 with an initial budget of US$300,000
to celebrate the thirtieth anniversary of the fair.

Two-hundred applications were submitted and in
July 2012 it was announced that subsidies have been
granted for 78 eligible titles; these included a number
of Arabic titles to be translated into other languages.
Applications may be submitted for adult, young
adult and children’s titles in the fields of fiction and
non-fiction. Grants may be for up to US$1,500 for
children’s books and up to US$4,000 for a subsidy
programme. By contrast with the Spotlight on Rights
programme, the grants are to be used towards the cost
of translators’ fees.
The UAE Publishers Association recently
published a handbook on copyright and licensing,
available in both English and Arabic versions, and
intended to assist Arab publishers new to licensing
with rights procedures and contractual wording they
are likely to encounter. Arabic publishers express
interest in a wide range of academic topics as well as
in adult fiction (popular and literary); there is also a
strong interest in illustrated books for children (fiction
and non-fiction) and for adults. Western rights sellers
need to be aware of market conditions in the region
and to be sensitive to cultural and political issues which
may make some content unacceptable.
The traffic in rights perhaps inevitably favours
western rights sellers, with English as the main source,
but foreign publishers have also been acquiring

translation rights in Arabic titles in areas such as
fiction but also books on Arabic history and culture.
To date, the majority of buyers have been French
and German publishers, but Arabic titles received
excellent publicity when the region was featured at
the London Book Fair in 2008; publishers and literary
agents now watch with interest for titles shortlisted
for literary awards such as the International Prize for
Arabic Fiction. Bloomsbury, the UK publishers of
the Harry Potter series, have launched an ambitious
publishing programme under the imprint of the
Bloomsbury Qatar Foundation Publishing, publishing
local authors and also acquiring Arabic translation
rights in western titles.
Western publishers seeking to place rights
will welcome venues which provide pan-Arabic
opportunities to meet potential rights partners, and the
availability of subsidy programmes should encourage
continued attendance.

Lynette Owen is the author of Selling Rights
6/e (Routledge 2010) and of Buying and Selling Rights in
Literary Works: A Practical Guide for Publishers in the UAE (2011)
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فرص نامية يف مجال حقوق اللغة العربية

بقلم لينيت أووين ،مديرة حقوق النرش ،بريسون إنرتناشونال ،اململكة املتحدة
مل يكن ترخيص الحقوق املرتبطة باألعامل باللغة العربية يتصدر قامئة أولويات
جهات بيع حقوق األعامل األجنبية وهو أمر قد يبدو مستغربا نظرا لكون اللغة
العربية اللغة الرسمية لخمس وعرشين دولة ويرتاوح عدد املتحدثني بها عىل مستوى
العامل وفقا للتقديرات بني  175و 200مليون شخص .ولكن ثبتت يف غالبية األحوال
صعوبة دخول هذه السوق حيث مل يتيرس حتى تاريخه التوصل إىل معلومات موثوقة
وحديثة يف أدلة النرش املتاحة عن النارشين العرب.
كام أن علينا الوعي بأن هذه السوق ليست سوقا واحدة متجانسة – فالكتاب
الحاصل عىل ترخيص بالنرش يف إحدى الدول قد ال يتم توزيعه بالرضورة يف جميع
أنحاء املنطقة نظرا لعدة أسباب من بينها مشاكل التوزيع الفنية (وهو ما كان مدعاة
للشكوى من قبل العديد من النارشين العرب فيام يخص مطبوعاتهم املحلية) وأيضا
ألن املضمون املقبول يف أسواق مثل مرص أو لبنان قد ال يعد كذلك يف أسواق أخرى
مثل اململكة العربية السعودية .صحيح أن بعض الدول متلك صناعات نرش نشطة
وراسخة القدم ولكن نظرا لعدم توحيد السوق ،كانت أعداد النسخ املطبوعة متواضعة
حيث ال تتجاوز  1,000إىل  3,000نسخة بأسعار ال تزال تعد متدنية وفقا للمقاييس
الغربية .ولذلك ،عىل الجهات القامئة عىل الرتخيص قرص تراخيصها عىل األسواق التي
ميكن للمرخص له تغطيتها واقعيا.
كام أثنت قضايا حقوق النرش بعض النارشين عن السعي بنشاط لرتخيص عناوين
يف السوق .وعىل الرغم من توقيع مرص ملعاهدة برن منذ فرتة طويلة تعود إىل عام
1977م ،بقيت دول أخرى كثرية يف املنطقة غري أعضاء يف معاهدات دولية حتى عهد
قريب نسبيا ،علام بأن جميع الدول باستثناء العراق والصومال منضمة اآلن إىل معاهدة
واحدة عىل األقل .أما املغرب ،و ُعامن وقطر واإلمارات العربية املتحدة ،فقد وقعت
جميعها عىل معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية لحقوق النرش األكرث حداثة
والتي تنص بوضوح عىل امتداد حقوق النرش إىل البيئة الرقمية وذلك يف عام 1996م.
والجدير بالذكر أن العضوية يف معاهدة ال تضمن عىل اإلطالق االمتثال التام لحقوق
النرش وكان لدول املنطقة تاريخ طويل من قرصنة الكتب والنسخ الغري مرخص وهو ما
أضعف همة بعض النارشين الغربيني فيام مىض وال يزال هاجسا بالنسبة للعديد من
النارشين املحليني.
ويسافر عدد أكرب من النارشين العرب اآلن لحضور معارض دولية للكتاب مثل
معارض لندن ،وبولونيا وفرانكفورت لبيع ورشاء الحقوق وساعدت بعض املبادرات
يف السنوات األخرية عىل تحسني وضع الرتخيص .وكان عدد كبري من معارض الكتاب
يف املنطقة موجها للنارشين املحليني بحيث يقومون ببيع الكتب إىل الجمهور مبارشة
ولكن كالً من معرض الشارقة ومعرض أبو ظبي يهدف إىل تشجيع تجارة حقوق النرش
املرشوعة وتوفري محافل بني  -عربية للعمل التجاري املرتبط بالحقوق .وكان لذلك بال
شك أثر إيجايب عىل تشجيع تجارة الحقوق حيث بدأ عدد متزايد من دور النرش ووكالء
توزيع األعامل األدبية الغربيني يف حضور هذه املعارض ونجح املنظمون لها يف ترتيب
برامج احرتافية ممتازة لتسهيل التوصل إىل رشكاء النرش املحتملني.
ومنذ عام 2009م ،كان "كتاب" يعرض برنامج "الحقوق يف دائرة الضوء" يف معرض
أبو ظبي وهناك مجموعة واسعة من فئات املوضوعات مؤهلة للمشاركة يف هذه
الخطة التي متنح الفرصة للتقدم بطلب الحصول عىل معونة لتكلفة حقوق الرشاء
سواء باللغة العربية أم بغريها .وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه تم تقديم ما يقرب
من  100منحة قيمة كل منها  1,000دوالر يف كل عام ،باإلضافة إىل الخطة القامئة
التي تديرها دار كلمة يف أبو ظبي .وقد أثبت برنامج "الحقوق يف دائرة الضوء" نجاحا
كبريا ويعرض معرض الكتاب يف كل عام الطبعات املرخصة التي تم نرشها مبساعدة
الخطة .كام أطلق معرض الشارقة الدويل للكتاب صندوق منحة الرتجمة بتمويل من
الحكومة يف نوفمرب  2011مبيزانية أولية قدرها  300,000دوالر لالحتفال بالذكرى
الثالثني للمعرض .وقد بلغ عدد الطلبات املقدمة مائتي طلب ويف يوليو  ،2012أُعلن
عن منح املعونات إىل  78عنواناً مؤهالً ،مبا يف ذلك عدد من العناوين العربية التي
سوف تتم ترجمتها إىل لغات أخرى .ويُسمح بتقديم الطلبات لعناوين الكتب الخاصة
بالكبار ،والشباب واألطفال يف مجال الروايات الخيالية والواقعية .وقد تصل املنحة إىل

1,500دوالر أمرييك لكتب األطفال و  4,000دوالر لربنامج املعونات .وباملقارنة بربنامج
"الحقوق يف دائرة الضوء" ،تستخدم املنح لتغطية تكاليف الرتجمة.
وقد قامت جمعية النارشين يف اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا بنرش كتيب
عن حقوق النرش والرتخيص متوفر باللغتني اإلنجليزية والعربية ويهدف إىل معاونة
النارشين العرب حديثي العهد بالرتخيص يف إجراءات الحقوق وصيغ العقود التي من
املرجح أنهم سوف يواجهونها .كام عرب النارشون العرب عن اهتامم مبجموعة واسعة
من املوضوعات األكادميية والروايات الخيالية للكبار (شعبية وأدبية) وهناك اهتامم
قوي بالكتب املصورة لألطفال (خيالية وواقعية) وللكبار .ومن الرضوري أن تكون
جهات بيع حقوق األعامل الغربية مدركة ألوضاع السوق يف املنطقة وحساسة تجاه
القضايا الثقافية والسياسية التي قد تجعل بعض املضامني غري مقبولة.
قد يكون اإلتجار بالحقوق محابيا ال محالة لجهات بيع الحقوق الغربية ،حيث
تكون اللغة اإلنجليزية هي املصدر الرئييس ،ولكن النارشين األجانب أخذوا يشرتون
أيضا حقوق الرتجمة لعناوين عربية يف مجاالت مثل الخيال ولكن أيضا كتبا عن التاريخ
والثقافة العربية .والجدير بالذكر أن غالبية املشرتين كانوا نارشين فرنسيني وأملاناً
ولكن العناوين العربية حظيت بدعاية ممتازة لدى متثيل املنطقة يف معرض الكتاب
يف لندن يف عام 2008م .ويرتقب النارشون والوكالء األدبيون يف الوقت الحارض باهتامم
العناوين املرشحة لجوائز األدب مثل جائزة بلومربج العاملية للروايات الخيالية العربية.
كام أطلقت بلومسربي ،وهي نارش سلسة هاري بوتر يف اململكة املتحدة ،برنامج نرش
طموحا يحمل إسم مؤسسة بلومسربي للنرش يف قطر والتي تنرش للمؤلفني املحليني
وتشرتي حقوق ترجمة عناوين غربية إىل اللغة العربية.
وسوف يرحب النارشون الغربيون الساعون إىل استثامر الحقوق باملحافل التي
تتيح فرصا عرب الدول العربية ملقابلة رشكاء الحقوق .كام أنه من املتوقع أن يساعد
توفر برامج اإلعانات عىل تشجيع الحضور املستمر.
لينيت أووين هي مؤلفة "بيع الحقوق /6إي (راوتلدج  ")2010و"حقوق رشاء وبيع
األعامل األدبية :دليل عميل للنارشين يف اإلمارات العربية املتحدة (.")2011
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‘How do I rest when there is a
fire in my house?’
By Cathy Costain, British Council Egypt

I

t’s nearly two years since the Middle East exploded
in revolution, starting in Tunisia then spreading
to Egypt, Libya, Syria and beyond. Sometimes it’s
difficult to remember the hope and exhilaration of
those heady days, when anything seemed possible and
expectations were high. The inclusion of ‘freedom’
in the wider demands for ‘freedom, bread and social
justice’ encompassed many different freedoms, but the
arts community in particular expected greater freedom
of expression post-revolution.
These have been challenging times for artists. Many
laid down their work and took to the streets, where
some also laid down their lives. But what about their
art? Some argued it was too early to be creating new

work – how could they possibly have processed and
reflected on what had happened so recently? Others
felt that art was the only way to record the emotions
and stories of the revolution that might end up being
written out of the history books.
It’s been a challenging time for cultural institutions
too. For several months after the events of early 2011
in Egypt it was almost impossible to plan ‘normal’
cultural events and those which did take place took on
a more political focus. On the other hand, interest in
Egypt from outside was at an all-time high – the rest of
the world wanted to be in Egypt, to invite Egyptians to
their events (when most Egyptians just wanted to be
part of what was happening) and examine every angle
of the continuing ‘Arab Spring’ (a much-hated phrase).
The conference circuit went into overdrive and several
fell into the trap of thinking there was a line drawn
between the ‘before’ and ‘after’ of revolution. The
reality is that we are, and always have been, moving
along a continuum, with change – in the arts as in life –
taking place gradually.

So, how have writers, publishers and
books been faring in revolutionary Egypt?
The Cairo International Book Fair (CIBF) 2011 was
cancelled for obvious reasons, with many publishers
leaving their books in the care of fair organisers. As
life got back to some degree of normality, the General
Egyptian Book Organisation (GEBO) looked for ways
to help local and regional publishers recoup some of
their lost sales by organising smaller fairs in areas not
traditionally served by book fairs. The first Faisal Street
fair, in August 2011, was well-received and experienced
higher than expected turnout, despite initial resistance
from publishers and book buyers. In 2012, however,
the same fair suffered from poor visitor numbers and
lower than expected sales. CIBF 2012 emerged in tents
at its usual home in Nasr City, but concerns about
security around the anniversary of the revolution and
the football tragedy in Port Said meant that visitors
and sales were low. Such unpredictability is an ongoing part of Egyptian life and is likely to be so for a
long time to come.
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In September 2012 Alexandria police stormed
Nabi Daniel Street, home to one of the largest book
markets in Egypt, destroying a significant number of
the kiosks, confiscating and damaging the book stock.
A shockwave rippled through cultural circles, to such
an extent that the Minister of Culture initiated an
investigation into the raid. Within 24 hours the police
were back to apologise for the ‘misunderstanding’
and offer compensation. Many claim the U-turn as
a victory for book-lovers. Meanwhile, in Cairo, the
Ezbekieh book market is facing its fifth move in 20
years as the authorities plan to re-develop its current
location. Booksellers are digging their heels in to fight
for proper facilities that will help them to build their
businesses and serve the customers who come from all
over the country.
Censorship is still a challenge for writers and
publishers, often in a way that defies logic. In April
2011, as we basked in the glow of revolution and
thought things actually had changed, one publisher
included a two-year-old book, published in Egypt, in
their collection touring fairs abroad and on returning
to Egypt found customs officers impounding copies
with no explanation. Magdy El Shafee’s 2008 graphic
novel Metro, now available in English and Italian
with an Arabic edition published in Lebanon, remains
banned in Egypt.
So what of Egypt’s writers? We have seen such an
avalanche of books about the revolution – personal
stories, fiction, political analysis, illustrated books

of revolutionary graffiti and signs – that writers and
publishers have been criticised for profiting from the
events and deaths of the last two years. As in the wider
arts community, writers have argued that creating
literature about events that are still happening is
impossible. In a recent interview, author Gamal AlGhitani quoted Jalaluddin Rumi: ‘how do I rest when
there’s a fire in my house?’ Al-Ghitani believes that
writers and artists should struggle to retain rights for
freedom of thought and expression.
Without wanting to state the obvious, the world of
writers, publishing and books really is a microcosm of
Egypt’s wider society. Some days life feels normal, and
we all live in hope for a future where everybody, not
just artists, is given the space to flourish. Egypt isn’t
alone in this – other countries in turmoil are facing the
same issues. Uncertainty and unpredictability could be
seen as negative, but I prefer to look at them positively
– if nothing is certain or predictable then we have an
opportunity to try new things, push a few boundaries
and be more creative, not less.

Cathy Costain has worked for the British Council in Egypt
for 18 years. She is currently Head of Arts Programmes,
managing a range of partnerships and activities across
all art forms. She was part of the team that delivered the
British Council’s cultural programme during the Arab
World market focus at the London Book Fair 2008 and
also managed the UK guest of honour programme at the
Cairo International Book Fair 2009
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"كيف أسرتيح وهناك حريق يف بيتي!!"
بقلم كايث كوستني ،املجلس الثقايف الربيطاين مبرص
مر ما يقرب من عامني عىل اشتعال فتيل الثورات يف منطقة الرشق األوسط،
والتي بدأت من تونس ثم امتدت إىل مرص وليبيا وسوريا ودول أخرى .يصعب يف بعض
األحيان تذكر األمل واالبتهاج يف تلك األيام الصعبة عندما كان كل يشء يبدو ممكنا
والتوقعات تحلّق عاليا .كانت إضافة كلمة "الحرية" يف املطالبات الواسعة ب "الحرية
ولقمة العيش والعدالة االجتامعية" تتضمن حريات كثرية مختلفة ولكن املجتمع الفني
عىل وجه الخصوص كان يتوقع مزيدا من حرية التعبري بعد الثورة.
كانت هذه أوقات تحد بالنسبة للفنانني .فكثريون منهم تركوا أعاملهم وخرجوا
إىل الشوارع حيث ترك بعضهم أيضا أرواحهم .ولكن ماذا عن فنهم؟ جادل البعض بأن
الوقت مبكر أكرث من الالزم لصنع أعامل جديدة فكيف ميكنهم التعامل مع ما وقع
حديثا والتأمل فيه؟ وهناك آخرون شعروا بأن الفن هو الوسيلة الوحيدة لتسجيل
انفعاالت وقصص الثورة التي قد تتحول يف نهاية األمر إىل جزء من كتب التاريخ.
وكانت هذه أوقات تحد للمؤسسات الثقافية أيضا .فبعد مرور شهور عديدة
عىل أحداث مطلع عام  2011يف مرص ،كان من املستحيل تقريبا التخطيط لفعاليات
ثقافية عادية وتلك التي أقيمت بالفعل كانت تركز بشكل أكرب عىل السياسة .ومن
الناحية األخرى ،كان االهتامم مبرص النابع من خارجها قد بلغ أوجه .فبقية دول العامل
كانت ترغب يف أن تكون يف مرص ،ويف دعوة املرصيني إىل فعالياتها (عندما كان معظم
املرصيني يرغب فقط يف أن يكون جزءا مام يجري) ودراسة كل زاوية من الربيع العريب
املستمر (وهو اصطالح ممقوت) .احتدمت األحداث يف هذه الدائرة ووقع كثريون يف
فخ التفكري بوجود خط فاصل بني ما قبل الثورة وما بعدها ولكن حقيقة األمر أننا وكنا
دوما نتحرك وفقا لسلسلة متصلة يحدث فيها التغيري تدريجيا يف الفن كام يف الحياة.
إذن ،كيف كان أداء الكتاب والنارشين والكتب يف مرص الثورة؟
لقد أُلغي معرض القاهرة الدويل للكتاب لعام 2011م ألسباب واضحة حيث
ترك العديد من النارشين كتبهم يف رعاية منظمي املعرض .وبعد عودة الحياة إىل
طبيعتها بقدر ما ،بدأت الهيئة العامة للكتاب يف مرص تبحث عن وسائل ملساعدة
النارشين املحليني واإلقليميني عىل تعويض بعض خسائر املبيعات التي تكبدوها من
خالل تنظيم معارض أصغر حجام يف مناطق ال تغطيها معارض الكتاب تقليديا .كان
استقبال أول معرض يف شارع فيصل يف أغسطس 2011م جيدا وكان عدد الزائرين
أعىل من املتوقع عىل الرغم من معارضة النارشين ومشرتي الكتب يف البداية .ولكن يف
عام 2012م ،واجه نفس املعرض ضآلة يف عدد الزائرين ومبيعات أقل من املتوقع .أما
معرض القاهرة الدويل للكتاب ،فقد أقيم يف خيم يف مقره املعتاد يف مدينة نرص ولكن
الهواجس األمنية مع اقرتاب ذكرى الثورة ومأساة كرة القدم يف بور سعيد كانت تعني
انخفاض عدد الزوار واملبيعات .والجدير بالذكر أن هذه الصعوبة يف التنبؤ باألحداث
جزء ال يتجزأ من الحياة يف مرص ويرجح استمرارها لفرتة طويلة قادمة.
ويف سبتمرب 2012م ،اقتحمت رشطة اإلسكندرية شارع النبي دانيال والذي
تقع فيه واحدة من أكرب أسواق الكتب يف مرص ،ودمرت عددا كبريا من األكشاك.
كام صادرت وأتلفت مخزون الكتب .ويف أعقاب ذلك ،اجتاحت صدمة كبرية الدوائر
الثقافية بلغت حدا أمر معه وزير الثقافة بإجراء تحقيق حول هذه اإلغارة .وخالل
 24ساعة ،كانت الرشطة تعتذر عن "سوء التفاهم" وتعرض تقديم تعويضات .ويزعم
الكثريون أن هذا الدوران للخلف مبثابة انتصار ملحبي الكتاب .ويف أثناء ذلك ويف
القاهرة ،تواجه سوق الكتب يف منطقة األزبكية خامس نقل لها يف  20عاما حيث
تخطط الجهات املسئولة إلعادة تطوير موقعها الحايل .وقد متسك بائعو الكتب
مبوقفهم للمحاربة من أجل الحصول عىل مرافق مالمئة تساعدهم عىل بناء أعاملهم
وتخدم العمالء الذين يقدمون من كافة أنحاء البالد.
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وال تزال الرقابة متثل تحديا للكتاب والنارشين وكثريا ما يكون ذلك عىل نحو
يتحدى املنطق .يف إبريل 2011م وبينام نحن منتشون بوهج الثورة ،معتقدين بأن
األمور قد تغريت بالفعل ،أضاف أحد النارشين كتابا عمره عامان نُرش يف مرص إىل
مجموعته التي جالت معارض يف الخارج .ولدى عودته إىل مرص ،احتجز ضباط الجامرك
النسخ بغري تفسري .هذا وال تزال رواية مجدي الشافعي الفكاهية التي ألفها يف عام
2008م تحت عنوان "مرتو" وهي متاحة اآلن باللغتني اإلنجليزية واإليطالية مع طبعة
باللغة العربية نرشت يف لبنان ،ممنوع ُة يف مرص.
ماذا عن كتاب مرص؟ لقد شاهدنا سيالً منهمرا من الكتب عن الثورة – قصصاً
شخصية ،قصصاً خيالية ،تحليالت سياسية ،كتباً مصورة لكتابات عىل الجدران والفتات
عن الثورة تنتقد الكتاب والنارشين للرتبح من األحداث والوفيات التي وقعت خالل
العامني األخريين .وكام هو الحال يف مجتمع الفنون األكرث اتساعا ،جادل الكتاب بأن
إنتاج أدبيات حول األحداث التي ال تزال تقع مستحيل .ويف مقابلة أجريت حديثا،
قال الكاتب جامل الغيطاين نقال عن جالل الدين الرومي" :كيف أسرتيح وهناك حريق
يف بيتي"؟ ويؤمن جامل الغيطاين بأن عىل الكتاب والفنانني املناضلة للمحافظة عىل
حقوق حرية الفكر والتعبري.
وبغري سعي للخوض يف أمور بديهية من جانب ،أرى بأن عامل الكتاب والنرش
والكتب عبارة عن عامل مصغّر من مجتمع مرص األكرث اتساعا .الحياة تبدو طبيعية
يف بعض األيام .وكلنا نعيش األمل يف مستقبل ُينح فيه الجميع وليس فقط الفنانون
مساحة لالزدهار .ومرص ليست الدولة الوحيدة فيام يتعلق بهذا األمر فالدول األخرى
التي تعيش اضطرابات يف الوقت الحارض تواجه نفس القضايا .قد ينظر البعض إىل
عدم اليقني وعدم القدرة عىل التنبؤ باألحداث عىل أنه أمر سلبي ولكنني أفضل النظر
إليه إيجابيا – إذ أنه عندما ال يكون هناك أمر مؤكد أو قابل للتوقع ،تصبح لدينا فرصة
لتجربة أشياء جديدة وتخطي بعض الحدود وليك نكون أكرث إبداعا ،ليس أقل.

عملت كايث كوستني يف املجلس الثقايف الربيطاين يف مرص طوال  18عاما وهي حاليا
رئيسة لربامج الفنون وتقوم عىل إدارة مجموعة من الرشاكات واألنشطة التي تشمل
كافة أشكال الفنون .كام كانت عضوا يف الفريق الذي نقل الربنامج الثقايف للمجلس
الثقايف الربيطاين أثناء الرتكيز عىل سوق العامل العريب يف معرض الكتاب الذي أقيم يف
لندن يف عام  2008وتولت إدارة برنامج ضيف الرشف للمملكة املتحدة يف معرض
القاهرة الدويل للكتاب يف عام .2009
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alimat was established by Sheikha Bodour Al
Qasimi in 2007. She was seeking quality Arabic
children’s books to start her daughter reading
but found none that dealt with the issues children face
on a day-to-day basis either in the UAE or abroad.
The only books with passably good stories were poor
translations of foreign titles to which Arab children
couldn’t easily relate. It was clear that someone needed
to seize the initiative and publish quality Arabic
children’s literature written by Arabs.
That’s how Kalimat came into being. We started
slowly with baby steps - just nine books, mainly early
learning books. Then we learned to walk and now we’re
running at full tilt with over 100 titles in a wide variety
of genres; stories that kids can relate to and will enjoy
reading over and over again.
Kalimat has made great strides in just five years.
Our home-grown writers and illustrators are better
able to identify with the kids here and with our culture
and to develop stories that will interest them. We now
have more manuscripts to choose from as writers come
to us with their projects.

Building a community of writers
and readers - Kalimat and the changing
landscape of Arab children’s publishing
From the moment they can learn to talk, children
in the UAE and in the world over now have access
to outstanding Arabic books and are able to speak,
understand and fall in love with Arabic. As they grow,
they will develop an awareness and a love not only for
their language but also for their culture and heritage.
They will learn a great deal from the positive messages
we convey in our stories about their parents, about the
environment and about the problems they may face as
they grow up here.
Sometimes we publish books we know won’t
really sell – rather, they’re geared to changing the way
parents perceive books. Many buy books they see as
‘useful’, such as number or activity books, or books
that convey a moral. We’re working to persuade them
to buy books that promote a child’s pleasure in reading
by publishing books with good stories in addition to
a message. We want the demand for our books to be
driven by our ultimate customer - the child, the one
who should enjoy them most. Children don’t enjoy
books that are preachy or which talk down to them.
But they will engage with warm stories that convey
those same morals and values in a subtle manner. The
difference lies in the way the message is conveyed
and in the ability of the storyteller. At Kalimat, we’re

confident that with the progress we have made so far,
this will eventually happen.
We organize activities around special occasions
such as National Day, Mother’s Day, Father’s Day, and
around traditional festive seasons such as Ramadan
and Eid. We had drawing workshops and cookery
demos during Ramadan in major play areas and
bookstores in Dubai, for example, and we organize
author readings in schools, and try to work closely
with teachers to make this a fun activity in order that
students develop a taste for reading. In short, we’re
trying to foster literary culture and a community that
appreciates the joy of reading and will pass that joy
down to future generations. We hold workshops and
coffee mornings for parents to discuss ways to develop
reading habits with children, the kind of books to start
them with.
The world of Arabic children’s literature has
developed a great deal in the last decade. We have a lot
more reader-generated demand which has led to the
development of a flourishing community of authors,
illustrators and publishers in the region. Parents, schools,

international book fairs and we’re humbled by the
progress we’ve made in just a few years. None of
this would have happened without the support of
enthusiastic parents, teachers and booksellers.
To test the waters, we turned Al Dajaja Bak
Beek into an iPad app and were gratified to see how
enthusiastically both parents and kids responded.
Reading online is great when travelling and kids today
are much more comfortable with technology than we
parents. Ebooks, iPad and mobile apps are becoming
more common and if eventually such innovations help
children fall in love with reading and to read more
then we’re all for it. At Kalimat, we’re also exploring
mixed media options and there are now five book/
CD packages, such as Ahmad El Helou on traditional
Emirati songs. By the end 2012 we aim to have 65 titles
in digital format.

By Tamer Said,
Business Development Manager, Kalimat

children and governments have become aware of the
need to actively encourage the development of a reading
habit. The distribution network could be better but
Arabic book fairs, which we now have in almost every
main Arab city and where most books are sold, help
significantly. So too prizes such as the Shiekh Zayed
Award, the Etisalat award, and Anna Lindh’s 101 book
list. All this has led to the development of a thriving
community of writers and illustrators in the Gulf. We have
launched books by Emirati writers such as Abdul Aziz
Al Musallam, Noura Al Noman, Mithaa Al Khayyat and
Marwa Al Aqroubi who we hope will write more books
for us. And, of course we’ll keep working with authors
and illustrators from across the Arab world
Through rights deals, Kalimat books are now
available in Canada, Malaysia, Turkey, Italy, the UK
and the United States, and we have bought rights to
seven books. We publish books for children aged 0
to 16, plus a couple of young adult books, including
Faten which won a prize at the Beirut International
Book Fair in 2010. We participate in regional and

The landscape of publishing in the Arab world has
changed rapidly over the last decade and the changes
are all for the better. More and more publishers
are releasing titles in Arabic with local authors and
illustrators. Governments across the region are
encouraging the publishing industry with initiatives
such as Thaqafa Bila Hudoud (Knowledge Without
Borders) and book fairs. Awards lend prestige and
sometimes much needed finance to the publishing
industry. And parents are much keener to read to their
kids and teachers more interested in being selective
about the books they choose for the school library and
recommend to students.
Our main challenge is to ensure Arab children
develop a preference for reading over other forms of
entertainment, but that’s a universal problem which
can be tackled only at grassroots level.

Tamer Said Fouad is Business Development Manager of Kalimat Publishing, UAE, in which role he has enabled the
company to enter global markets. In 2010, he was appointed Planning and Development Manager for the Emirates
Publishing Association (EPA) and the UAE Board on Books for Young people (UAEBBY).
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بناء مجتمع من الكتاب والقراء –
دار كلامت واملشهد املتغري للنرش لألطفال العرب
بقلم تامر سعيد ،مدير تطوير األعامل ،دار كلامت

تأسست دار كلامت عىل يد الشيخة بدور القاسمي يف عام 2007م ،كانت
تبحث عن كتب عربية متميزة لألطفال ليك تشجع ابنتها عىل بدء القراءة ولكنها مل
تجد أية كتب تعالج القضايا التي يواجهها األطفال بشكل يومي ،سواء يف اإلمارات
العربية املتحدة أم خارجها .وكانت الكتب الوحيدة املتضمنة لقصص مقبولة عبارة
عن ترجامت ضعيفة لعناوين أجنبية ال يتمكن األطفال العرب من االرتباط مبضمونها
بسهولة .كان من الواضح أن عىل شخص أو جهة ما اقتناص هذه املبادرة ونرش أدبيات
متميزة لألطفال العرب من تأليف عرب مثلهم.
هكذا دخلت دار كلامت حيز الوجود .بدأنا نحبو ببطء – تسعة كتب فقط
كانت يف األساس كتبا للتعليم املبكر .ثم تعلمنا امليش وها نحن اآلن نركض بأقىص رسعة
حيث أنتجنا أكرث من  100عنوان تغطي مجموعة واسعة من أنواع األدب – كانت هذه
الكتب عبارة عن قصص ميكن لألطفال االرتباط بها واالستمتاع بقراءتها مرة تلو املرة.
أخذت دار كلامت تخطو بخطوات واسعة خالل فرتة زمنية مل تتجاوز الخمس
سنوات وكان كتابنا ورسامونا الوطنيون أقدر عىل التواصل مع األطفال هنا ومع ثقافتنا
وعىل وضع قصص تجذب اهتاممهم .اآلن لدينا عدد أكرب من النصوص لالختيار من
بينها حيث يأيت إلينا الكُتاب لعرض مرشوعاتهم علينا.
ومن اللحظة التي يتعلمون فيها الكالم ،يستطيع األطفال يف اإلمارات العربية
املتحدة وجميع أنحاء العامل اآلن الوصول إىل كتب عربية رائعة والتحدث باللغة
العربية وفهمها وحبها .وبينام يكربون ،يكتسبون وعيا وحبا ليس فقط للغتهم وإمنا
أيضا لثقافتهم وتراثهم .كام يتعلمون الكثري من خالل الرسائل اإليجابية التي ننقلها لهم
يف قصصنا عن آبائهم وأمهاتهم وعن البيئة واملشاكل التي قد يوجهونها أثناء نشأتهم يف
اإلمارات العربية املتحدة.
يف بعض األحيان ،ننرش كتبا ال نبيعها بشكل جيد حقيقة وإمنا نهدف منها إىل
تغيري األسلوب الذي ينظر به اآلباء واألمهات إىل الكتب .الكثريون يشرتون الكتب التي
يرون بأنها "مفيدة" مثل كتب األنشطة أو الكتب التي تعرب عن قيمة أخالقية .ولذلك،
نعمل اآلن يف دار كلامت عىل إقناعهم برشاء الكتب التي تنهض باستمتاع األطفال
بالقراءة من خالل نرش كتب تتضمن قصصا جيدة ،باإلضافة إىل الرسائل .ما نريده هو
أن يكون الطلب عىل كتبنا موجها من قبل مستهلكنا النهايئ أي الطفل وهو أكرث طرف
ينبغي أن يستمتع بها .فاألطفال ال يستمتعون بالكتب التي تستخدم أسلوب الوعظ
أو التي تستهني بهم ولكنهم يندمجون مع القصص املثرية للعاطفة والتي تنقل نفس
األخالق والقيم ولكن بأسلوب رقيق .االختالف يكمن يف األسلوب الذي يتم نقل الرسالة
به ويف قدرة الراوي .يف دار كلامت ،نثق بأن ذلك سوف يتحقق يف نهاية املطاف بفضل
التقدم الذي أحرزناه حتى اآلن.
نقوم يف كلامت بتنظيم أنشطة تدور حول مناسبات خاصة مثل اليوم الوطني،
وعيد األم ،وعيد األب ،واملواسم االحتفالية التقليدية مثل رمضان وعيد األضحى .خالل
شهر رمضان املبارك ،نظمنا ورشا للرسم ودروسا حية يف الطهي يف مناطق األلعاب
الرئيسية واملكتبات يف ديب عىل سبيل املثال .كام ننظم حصص قراءة للمؤلفني يف
املدارس ونسعى إىل العمل عن كثب مع املدرسني إلضفاء املرح عىل هذا النشاط حتى
يكتسب الطلبة تذوق القراءة .ما نحاول القيام به باختصار هو تشجيع ثقافة األدب
وقيام مجتمع يقدّر متعة القراءة وينقلها إىل أجيال املستقبل .كام نعقد ورش عمل
وجلسات لتناول القهوة يف الفرتة الصباحية ليك نناقش مع األهل سبل تنمية عادات
القراءة يف األطفال ونوعية الكتب التي ميكن البدء بها.
لقد تطور عامل أدبيات األطفال العربية بشكل ملموس خالل العقد املايض .فقد
أدى االزدياد الكبري يف الطلب من جانب الق ّراء إىل منو مجتمع مزدهر من املؤلفني،
والرسامني والنارشين يف املنطقة وأصبح األهل واملدارس واألطفال والحكومات عىل
ّ
وعي بالحاجة إىل تشجيع نشط لتنمية عادات القراءة .قد تكون شبكة التوزيع أفضل
ولكن معارض الكتب العربية التي أصبحت موجودة اآلن يف كل مدينة عربية رئيسية
تقريبا والتي تباع معظم الكتب فيها تساعد بشكل كبري .وكذلك األمر بالنسبة لجوائز
مثل جائزة الشيخ زايد ،وجائزة االتصاالت ،وجائزة آنا ليند لقامئة تتضمن  101كتاب.
وقد أدى ذلك كله إىل منو مجتمع مزدهر من الكتاب والرسامني يف منطقة الخليج .كام

أطلقنا كتبا ملؤلفني إماراتيني مثل عبد العزيز املسلّم ،ونورا النومان ،وميثاء الخياط
ومروة العقرويب الذين نأمل يف تأليفهم ملزيد من الكتب لنا .وأيضا وبطبيعة الحال،
سوف نستمر يف التعامل مع مؤلفني ورسامني من جميع أنحاء العامل العريب.
ومن خالل اتفاقيات الحقوق ،تتوفر كتب كلامت يف الوقت الحارض يف كندا،
وماليزيا ،وتركيا ،وإيطاليا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية وقد قمنا
برشاء حقوق سبعة كتب .تنرش دار كلامت كتبا لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني
الوالدة و 16عاما ،إضافة إىل كتابني للراشدين من الشباب ،منهام كتاب فاتن الحائز
عىل جائزة يف معرض بريوت الدويل للكتاب يف عام 2010م .كام شاركنا يف معارض كتب
إقليمية وعاملية وأحرزنا بكل تواضع تقدما كبريا خالل ما ال يزيد عىل بضع سنوات
ولكن ذلك مل يكن ليتحقق لوال دعم وحامس أولياء األمور واملعلّمني واملعلّامت ومنافذ
بيع الكتاب.
كنا قد قررنا إجراء تجربة من خالل تحويل الدجاجة بك بيك إىل تطبيق آي باد
وسعدنا لرد الفعل الحاميس من جانب كل من األهل واألطفال .فالقراءة عىل اإلنرتنت
عظيمة عند السفر وأطفال اليوم أصبحوا أكرث ارتياحا بكثري منا نحن األهل للتعامل مع
التقنية .ولذلك ،أصبحت الكتب اإللكرتونية ،واآلي باد وتطبيقات الهاتف الجوال أكرث
شيوعا بكثري من ذي قبل وحتى لو أدت هذه االبتكارات يف النهاية إىل وقوع األطفال
يف حب القراءة واىل االستزادة منها ،فنحن نؤيد ذلك متاما .ويف دار كلامت ،نستكشف
أيضا الخيارات املتعددة الوسائط وهناك اآلن خمسة حزم كتب/يس دي (قرص
مضغوط) مثل حزمة أحمد الحلو عن األغاين اإلماراتية التقليدية .هدفنا هو إنتاج 65
عنواناً يف صيغة رقمية بحلول نهاية عام 2012م.
لقد تغري مشهد النرش يف العامل العريب بشكل رسيع خالل العقد املايض وذلك إىل
األحسن يف جميع األحوال .إذ أن هناك زيادة مطردة يف عدد النارشين الذين يصدرون
ورسامني محليني .كام أن الحكومات يف أنحاء املنطقة
عناوين باللغة العربية ملؤلفني ّ
تشجع مبادرات مثل "ثقافة بال حدود" ومعارض الكتاب ،والجوائز تضفي التميز عىل
صناعة النرش وتوفر لها يف بعض األحيان التمويل الذي هي يف حاجة شديدة إليه.
كام أصبح األهل أكرث حرصا بكثري عىل القراءة ألطفالهم وأصبح املعلّمون واملعلّامت
أكرث اهتامما باختيار الكتب املالمئة ملكتبة املدرسة والتي يوصون الطالّب والطالبات
بقراءتها.
إن التحدي الرئييس بالنسبة لنا هو العمل عىل اكتساب األطفال العرب لتفضيل القراءة
عىل أشكال الرتفيه األخرى ولكن هذه مشكلة عاملية ال يتسنى معالجتها إال عىل
املستوى الشعبي.
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Publishing and bookselling
in a time of change
By André Gaspard,

Publisher, Dar al Saqi

T

he past eighteen months have not been kind
to bookselling in most Arab countries. Even
countries unaffected by the Arab Spring have
witnessed a significant drop in book sales. Egypt
and other North African countries (Libya, Tunisia,
Morocco) have seen the most dramatic reduction over
the period and now we must add Syria to the list. Only
sales of religious books have actually increased over
the past year.
This has obviously reflected badly on the output of
new titles and print-runs of first editions. The largest
concentration of book publishers is in Lebanon and
Egypt (accounting for over 80 per cent of the total
Arabic book production). In these two countries, a
large number of booksellers and publishing houses
have reduced staffing, sometimes dramatically. Many
publishers have published less than 30 per cent of their
normal output of new titles. All are hoping that the
situation will improve soon, and we think that it will,
but it will take some time to get back to the level we
were at only a few years ago.
There have been quite a few books published
about the uprisings (some of them good, many less so,
as usual in these situations). Their sales figures have
been only slightly above average, which says a lot.
In countries like Tunisia, state censorship has been

abandoned, but the current climate creates a new
kind of restriction where booksellers have to be very
careful about offering titles that might be perceived as
offensive by some extreme factions of society. It might
take some time before the new governments in place
stamp their authority and the rule of law.
The past twenty years has seen a steady increase in
the number of large bookshops in Arab countries, but
only in capital cities and one or two other large cities.
The number of bookshops in other areas is very low,
and these are usually small shops, sometimes doubling
as stationers. Book fairs play a crucial role in bringing
the publishers and the readers together, and in selling
books; they are very popular with readers and many
come from faraway places to visit. Also, censorship is
generally more relaxed for book fairs.

How to explore the rich literary tradition in the Arab world
Seven suggestions for Western publishers by André Gaspard, Dar al Saqi

• Develop relationships with translators of Arabic works who will be aware of the latest trends and releases.
• Middle East studies academics and journalists who have been based there would have contacts and fantastic
suggestions.
• The RAYA agency, http://www.rayaagency.org/, is the first literary agency representing Arab writers.
• Develop relationships with publishers in the Arab world (for example, most Arab Publishers attend the Sharjah
•
•
•

International Book Fair and the best and most successful publishers from around the Arab world take part in the
professional programme).
International Prize for Arabic Fiction, http://www.arabicfiction.org/.
Literary magazines and blogs: Banipal http://www.banipal.co.uk/, arab lit, http://arablit.wordpress.com, jadaliyya
http://culture.jadaliyya.com/ all review and cover new releases from the Arab world.
Visit our bookshop, Al Saqi Books, in London, where you will find the best in classic and new Arabic literature,
http://www.alsaqibookshop.com/.
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Ebookselling is just starting for Arabic books and
there are now a few serious ebookshops. The situation
is slightly complicated by the fact that these must
develop their own e-reader because Arabic reads
from right to left. While demand for ebooks is still
tiny and most publishers have yet to embrace the new
technology, there is no doubt that the coming years will
see an increase in demand and in the number of titles
offered.
Translation from European languages has been
a cornerstone of Arab publishing for a long time,
accounting for over 20 per cent of its production
– mostly works of fiction and self help, also topical
politics and children’s books. Most Arab publishers
now respect copyright laws, which has encouraged
western and Asian publishers to initiate contact to
encourage translations of their books into Arabic. But
we need to do more to build links between western
and Arab publishers – no culture can evolve on its
own, and there is so much good to offer and receive on
both sides. There have been numerous initiatives on
both sides in the past decade to get Arab and western

publishers to get to know each other – the Sharjah
International Book Fair, to name but one – but still
more must be done before we can say that the cultural
exchange is at a healthy level.
The best that Arab publishing has to offer
is in literature, and mostly fiction. Many Arabic
novels written today are of international quality.
Unfortunately, very few are being translated into other
languages, due mostly to the lack of contact between
publishers from our part of the world and the rest of
the world. There have been a few improvements over
the past decade, because of renewed interest in Arab
culture and greater activity by Arab publishers on
the international scene. The International Prize for
Arabic fiction has had a positive effect on quality and
promotion of reading in the region and especially on
raising the profile of the winning authors. But much
remains to be done.
These are challenging times for publishing in the
Arab world, but it is nonetheless exciting to be an Arab
publisher because the market for readership is far from
being saturated and things will get better.

In 1978 childhood friends Mai Ghoussoub and André Gaspard set up Al Saqi Books in London. The bookshop became a hub for
the Middle Eastern community and also engendered the publishing company Saqi Books in London and its sister Dar al Saqi in
Beirut. Both companies have taken the lead in publishing cutting edge, controversial and authoritative voices from North Africa
and the Middle East and also in translating books from the West that would not otherwise have found an audience in the Arab
world. André Gaspard is owner and founder of Saqi and is the Publisher at Dar al Saqi in Beirut; his daughter Lynn Gaspard is
Publisher at Saqi Books in London.

نرش وبيع الكتاب يف زمن التغيري

بقلم أندريه جاسبار ،نارش ،دار الساقي
مل تكن األشهر الثامنية عرشة األخرية رفيقة بسوق بيع الكتاب يف معظم
الدول العربية .بل إن الدول التي مل تتأثر بالربيع العريب شهدت انخفاضا ملموسا
يف مبيعات الكتب .وكان أكرب انخفاض خالل الفرتة املذكورة من نصيب مرص ودول
شامل إفريقيا األخرى (ليبيا ،تونس واملغرب) وعلينا اآلن إضافة سوريا إىل القامئة.
والجدير بالذكر أن مبيعات الكتب الدينية وحدها هي التي ارتفعت فعليا خالل
العام املايض.
وقد انعكس ذلك بشكل سلبي عىل إنتاج العناوين الجديدة وعىل عدد النسخ
يف الطبعة األوىل .ويرتكز أكرب عدد من نارشي الكتب يف لبنان ومرص (متثل هاتان
الدولتان أكرث من  80%من مجموع إنتاج الكتب العربية) ومع ذلك فقد خفض عدد
كبري من مكتبات بيع الكتاب ودور النرش عدد العاملني لديها وبشكل ملموس يف
بعض األحيان .كام أن عدد العناوين الجديدة للعديد من النارشين كان أقل بنسبة
 30%من إنتاجها املعتاد .ويأمل الجميع يف تحسن الوضع قريبا  .ويف اعتقادنا أن
ذلك سوف يتحقق ولكن العودة إىل املستوى الذي كنا عليه منذ ما ال يزيد عىل
بضع سنوات سوف تستغرق بعض الوقت.
وقد وجدت بعض الكتب عن االنتفاضات طريقها إىل النرش (كان بعضها جيدا
وبعضها اآلخر أقل جودة وهو أمر معتاد يف مثل هذه الظروف) ولكن أرقام مبيعاتها
كانت أعىل بقليل من املتوسط وهو أمر يحمل مدلوال كبريا .ففي دول مثل تونس،
تم إلغاء رقابة الدولة عىل الكتب ولكن املناخ الحايل أوجد نوعا جديدا من القيود
التي تحمل دور بيع الكتاب عىل توخي الحذر الشديد لدى طرح عناوين قد تعتربها
بعض طوائف املجتمع املتطرفة مسيئة .ولكن تأكيد الحكومات الجديدة القامئة
لسلطتها ولحكم القانون قد يستغرق بعض الوقت.
شهدت السنوات العرشون األخرية ارتفاعا مطردا يف عدد املكتبات الكبرية يف
الدول العربية ولكن ذلك اقترص عىل العواصم وعىل مدينة كبرية أو اثنتني يف كل
دولة .أما يف املناطق األخرى ،فكان عدد املكتبات ضئيال حيث أن هذه املكتبات
عادة ما تكون متاجر صغرية تبيع أيضا يف بعض األحيان اللوازم املكتبية .أما معارض
الكتاب ،فتلعب دورا محوريا يف الجمع بني النارشين والقراء ويف بيع الكتب وتتمتع
بشعبية كبرية لدى القراء الذين يقدم العديد منهم من مناطق نائية لزيارتها .أضف
إىل ذلك أن الرقابة عىل معارض الكتاب تتصف عموما بتساهل أكرب.
أما بيع الكتب عىل اإلنرتنت ،فهو حديث العهد بالنسبة للكتب العربية وهناك
يف الوقت الحارض بعض املكتبات الج ّدية عىل اإلنرتنت .ولكن مام يعقد الوضع بعض
اليشء أن عىل هذه املكتبات تنمية قاعدة قرائها ألن اللغة العربية ت ُقرأ من اليمني
إىل اليسار .ويف حني يظل الطلب عىل الكتب اإللكرتونية ضعيفا وال يزال عىل معظم

النارشين تبني التقنية الجديدة ،فسوف تشهد السنوات املقبلة بال شك زيادة يف
الطلب ويف أعداد العناوين املطروحة.
وكانت الرتجمة من اللغات األوروبية مبثابة حجر الزاوية للنرش العريب لفرتة
طويلة حيث شكلت أكرث من  20%من إنتاجه وكان معظمها أعامال خيالية وكتبا
عن مساعدة الذات ،إىل جانب املوضوعات السياسية املحلية وكتب األطفال.
ويحرتم معظم النارشين العرب قوانني حقوق النرش يف الوقت الحارض وهو ما شجع
النارشين الغربيني واآلسيويني عىل االتصال بهم لتشجيع ترجمة كتبهم إىل اللغة
العربية .ولكننا يف حاجة إىل بذل املزيد لبناء روابط بني النارشين الغربيني والعرب –
فال توجد ثقافة ميكنها التطور مبعزل عن الثقافات األخرى واألخذ والعطاء املتبادالن
بني كال الجانبني يحمل خريا كثريا .كام كانت هناك مبادرات عديدة يف كال الجانبني
يف العقد املايض للتعارف بني النارشين العرب والغربيني ومعرض الشارقة الدويل
للكتاب لهو أحد األمثلة عىل ذلك ولكن ينبغي بذل املزيد قبل القول بأن التبادل
الثقايف قد بلغ مستوى صحيا.
ويرتكز أفضل ما ميكن للنرش العريب أن يقدمه يف مجال األدب ،وال سيام
الروايات الخيالية ،وكثري من الروايات العربية التي ت ُكتب اليوم ذات نوعية عاملية
ولكن مام يؤسف له أن ما ترجم منها إىل لغات أخرى محدود نظرا بالدرجة األوىل
لغياب التواصل بني النارشين من املنطقة التي ننتمي إليها وبني بقية مناطق العامل.
كام أُدخلت بضعة تحسينات خالل العقد املايض نظرا لتجدد االهتامم بالثقافة
العربية وازدياد نشاط النارشين العرب عىل الساحة العاملية .وكان للجائزة العاملية
ألدب الخيال العريب تأثري إيجايب عىل نوعية وتشجيع القراءة يف املنطقة وال سيام
عىل زيادة تواجد املؤلفني الفائزين ولكن هناك الكثري مام ينبغي القيام به.
ميكن القول بأن الوقت الحارض هو زمن التحدي للنرش يف العامل العريب ومع
ذلك فالعمل يف هذا املجال مش ّوق وذلك ألن سوق الق ّراء ال تزال بعيدة عن التشبع
وألن األوضاع سوف تتحسن مستقبال.

غصوب وأندريه جاسبار دار الساقي للكتاب يف
مي ّ
يف عام 1978م ،أسس صديقا الطفولة ّ
لندن وتحولت هذه املكتبة إىل مركز للمجتمع الرشق األوسطي وانبثقت عنها رشكة الساقي
لنرش الكتب يف لندن وشقيقتها دار الساقي يف بريوت .وكانت الرشكتان س ّباقتني لنرش آراء
النخبة واآلراء الجدلية واملؤثرة من شامل إفريقيا والرشق األوسط وأيضا إىل ترجمة كتب
غربية مل تكن لتجد لها قراء يف العامل العريب لوال ذلك .أندريه جاسبار هو مالك ومؤسس
الساقي ونارش لدى دار الساقي يف بريوت وابنته لني جاسبار نارش يف الساقي للكتب يف لندن.

كيفية التعرف عىل التقاليد األدبية الغنية يف العامل العريب
أندريه جاسبار من دار الساقي يقدم سبعة مقرتحات للنارشين الغربيني

• تنمية العالقات مع مرتجمي األعامل العربية إلطالعهم عىل أحدث االتجاهات واإلصدارات.
• األكادمييون والصحفيون املتخصصون يف دراسات الرشق األوسط واملقيمون يف هذه املنطقة سوف يتمكنون من بناء اتصاالت والحصول عىل مقرتحات عظيمة.
• مؤسسة الراية  /http://www.rayaagency.orgهي املؤسسة األدبية األوىل التي متثل الكتّاب العرب.
•تنمية العالقات مع النارشين يف العامل العريب (أي معرض الشارقة للكتاب :غالبية النارشين العرب يحرضون معرض الكتاب يف الشارقة وأفضل النارشين وأكرثهم نجاحا من
جميع أنحاء العامل العريب يشاركون يف الربنامج املهني.
• الجائزة العاملية ألدب الخيال العريب ./http://www.arabicfiction.org
•املجالت واملدونات األدبية :بانيبال /http://www.banipal.co.uk/, arab lit, http://arablit.wordpress.com, jadaliyya http://culture.jadaliyya.com
تستعرض وتغطي جميع اإلصدارات الجديدة من العامل العريب.
• زوروا مكتبتنا ،الساقي للكتب ،يف لندن حيث تجدون أفضل األعامل األدبية العربية الكالسيكية والجديدة /http://www.alsaqibookshop.com
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Seeing the world
through a child’s eyes
By Lisa Milton, Managing Director, Orion General Division

L

iving in London, as a publisher and a mother, I find
our multicultural society stimulating, but as I start
to see the world through the eyes of my five-yearold son, I realise how mainstream, white and middleclass children’s publishing is. My son’s friends are truly
international with families in Europe, South America,
Africa and India. The books in our house, in the school
library and in bookshops don’t reflect this diversity.
Wrestling with this dilemma is difficult. I too am white and
middle class - how can I pretend to know or understand
other cultures? Quite simply I don’t, but everything has to
start somewhere, so we’ve started by publishing one book.
One book that isn’t white and middle class.
That book is My Own Special Way. Originally published
as a picture book in Arabic, we’ve published it as an Early
Reader in English for the English-speaking markets; I
hope we will also sell rights to other markets. It would be
wonderful to sell this book to France, Spain and Germany.
Our Early Reader programme, started three years
ago, has now sold over 2m books across 70 titles. These
books don’t constitute a scheme; they aren’t officially
recognised by educationalists. They are simply a collection
of great stories for children who are moving from picture
books to chapter books, and for children who are starting
to read alone.
Our objective is simple. We want children to have fun
reading. So yes we include pirates and princesses, of course
we do. But we also want our books to be truly multicultural
and to reflect modern society. My Own Special Way by
Mithaa Al Khayyat is our first Arabic story. It’s our first
book in translation for this series, the first I hope of many.
First, it’s a great story about a young girl who wants
to be like her sisters so she can wear the veil. As far as I
know there are no other stories published in the English
language that deal with this concept. Second, Maya
Fidawi’s illustrations are wonderful, they are different to
the illustrations found in most western books; the facial
features and expressions are different; the colour palette
is unique; and finally, but perhaps most importantly, the
characters aren’t white.
Why did we choose this book? Two years ago I was
fortunate to meet the head of Kalimat Books – Bodour
Al Qasimi - at the Sharjah International Book Fair
stand in Bologna. At first I was in sales mode, pitching
our own children’s books, thinking how great it would
be to find growth markets in new territories. My pitch
became a conversation; I started talking about the lack of
multicultural children’s stories in the UK. Bodour shared

her thoughts about the relative power and influence of
American TV in her society over books. Surprisingly we
realised that both cultures have problems getting children
to read. Clearly we had a shared vision.
Before I knew it, I was being shown a copy of My
Own Special Way. Immediately I could see its potential in
a western society.
After our first meeting in Bologna we met regularly
over the next few months and discussed the potential for
a deal. Working internationally is always fascinating; each
country has its business customs and practice. Negotiating
this deal has been very different from the way business is
now done between western countries, where everything is
done by email and online, not even on the phone. In the
East deals seem to be made in person, an altogether more
civilised approach.
Negotiations completed, I was invited to Sharjah. Not
only do my colleagues at Kalimat prefer to do business in
person, they prefer to sign the contract in person too. For
western deals, traditionally each party signs the contract
in isolation and posts it. If you sign a contract together
it seems somehow much more meaningful. Our contract
signing ceremony even made the Sharjah news. Visiting
Sharjah was an amazing experience.
Equally unusually for foreign rights deals, I was able
to meet the author. Watching Mithaa read her story to a
group of children has made me think differently about the
book, especially seeing their delight as they played with
a big bag filled with multi coloured scarves; each child
trying to find their own special way. Perhaps one day I will
be able to invite her to the UK where she can tour schools
sharing this same activity. It’s a pretty powerful message.
Incredibly this hasn’t been a one-way process.
Kalimat has acquired the rights to publish in Arabic one
of our best-loved authors - Lauren St John. Lauren is the
new Enid Blyton and her wonderful story – The White
Giraffe – is now published. Translating is difficult for both
parties. Written Arabic is different to spoken Arabic;
Kalimat hired a number of translators until they found the
right person to make Lauren’s words work. Orion were
delighted when Vivian French - one of the UK’s most
established children’s authors - agreed to help us retell the
story of My Own Special Way.
Connecting the right books with readers is our
business, already we’re discussing the next Kalimat book
to which we’d like to buy the rights and I’m hoping to
share more of our great storytellers with the Arab market.
Watch this space.

Lisa Milton spent more than ten years working in bookselling for Waterstones, including setting up the
flagship Piccadilly store, before becoming Editorial Director of BCA in 2002. She moved to Orion in 2005
and she is now Managing Director of the Orion General Division.
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رؤية العامل خالل عيون طفل

بقلم ليزا ملتون ،عضو مجلس اإلدارة املنتدب  ،القسم العام لرشكة أوريون

بحكم إقامتي يف لندن ،وكنارشة وأم ،أجد مجتمعنا املتعدد الثقافات محفزا ولكن
عندما بدأت أرى العامل بعيون ولدي البالغ من العمر خمس سنوات ،أدركت ماهية تيار
النرش الخاص باألطفال البيض املنتمني إىل الطبقة املتوسطة .فأصدقاء ولدي عامليون بحق
حيث تعود جذور عائالتهم إىل أوروبا ،وأمريكا الجنوبية ،وإفريقيا ،والهند .ولكن الكتب
يف بيتنا ،ومكتبة املدرسة ،واملكتبات ال تعكس هذا التنوع ومن العسري التصارع مع هذه
املعضلة .فأنا أيضا بيضاء ومن الطبقة املتوسطة فكيف يل أن أزعم معرفة أو فهم الثقافات
األخرى؟ ببساطة شديدة ،ال أدّعي ذلك ولكن كل يشء ينبغي أن يبدأ عند نقطة ما ولذلك
بدأنا بنرش كتاب واحد ،كتاب ليس للبيض أو للطبقة املتوسطة.
عنوان هذا الكتاب هو "طريقتي الخاصة" .هذا الكتاب الذي نُرش يف األصل ككتاب
مص ّور باللغة العربية نُرش أيضا باللغة اإلنجليزية ككتاب للقراءة املبكرة لألسواق الناطقة
باللغة اإلنجليزية .آمل أن نتمكن أيضا من بيع حقوق الكتاب إىل أسواق أخرى ،وبيعه إىل
بحق.
فرنسا وإسبانيا وأملانيا سوف يكون رائعا ّ
بدأ برنامجنا الخاص بالقراءة املبكرة منذ ثالث سنوات وقد بيعت منه حتى اآلن أكرث
من  2مليون نسخة تحت  70عنوانا .هذه الكتب ال تشكل خطة واملتخصصون يف التعليم ال
يعرتفون بها رسميا فهي ببساطة مجموعة من القصص الرائعة لألطفال الذين بصدد االنتقال
املقسمة إىل فصول ولألطفال الذين بدأوا القراءة مبفردهم.
من الكتب املص ّورة إىل الكتب ّ
هدفنا بسيط فنحن نريد لألطفال االستمتاع بالقراءة ولهذا أضفنا قراصنة وأمريات.
كنا سوف نفعل ذلك بالطبع ولكننا نريد أيضا لكتبنا أن تكون متعددة الثقافات بحق وأن
تعكس املجتمع العرصي" .طريقتي الخاصة" مليثاء الخياط هو أول قصة عربية وهو أول
كتاب لنا تتم ترجمته يف هذه السلسلة التي آمل أن تكون األوىل بني كثري غريها.
أوال ،هي قصة رائعة عن فتاة صغرية تريد أن تكون مثل أخواتها حتى تتمكن من
ارتداء الحجاب .عىل قدر علمي ،ال توجد قصص أخرى منشورة باللغة اإلنجليزية تعالج هذا
املفهوم .وثانيا أن صور مايا فداوي رائعة وهي مختلفة عن الصور التي نجدها يف معظم
الكتب الغربية فقسامت وتعبريات الوجه مختلفة ومجموعة األلوان فريدة وأخريا ورمبا
األهم أن الشخصيات ليست بيضاء.
ملاذا اخرتنا هذا الكتاب؟ منذ عامني ،حالفني الحظ مبقابلة الرئيسة التنفيذية لدار
كلامت للكتاب – بدور القاسمي – يف جناح معرض الشارقة الدويل للكتاب يف بولونيا .يف
البداية ،كنت أترصف بأسلوب البيع ،متشدقه بكتبنا الخاصة باألطفال وأفكر كم سيكون
رائعا أن نصل إىل أسواق نامية يف أقاليم جديدة .ثم بدأت نربة حديثي تتحول إىل املحادثة
وأخذت أتكلم عن نقص قصص األطفال املتعددة الثقافات يف اململكة املتحدة .شاركتني
بدور أفكارها عن القوة والتأثري النسبي للتلفزيون األمرييك عىل الكتب يف مجتمعها .ومن
املثري لالستغراب أننا أدركنا مواجهة كلتا الثقافتني ملشاكل يف حمل األطفال عىل القراءة .كان
من الواضح أن رؤيتنا مشرتكة.
يل نسخة من "طريقتي الخاصة" وأحسست عىل
وقبل أن أدرك ما يجريُ ،عرضت ع ّ
الفور باإلمكانيات التي ميكن أن تحققها يف املجتمع الغريب.

بعد اجتامعنا األول يف بولونيا ،التقينا بانتظام خالل األشهر القالئل التالية وناقشنا
إمكانية عقد صفقة .إن العمل عامليا دامئا ما يكون مش ّوقا فكل دولة لها تقاليد ومامرسات
العمل الخاصة بها .كان التفاوض حول هذه الصفقة مختلفا متاما عن األسلوب الذي يتم
به العمل يف الوقت الحارض بني الدول الغربية حيث يتم كل يشء بواسطة الربيد اإللكرتوين
واإلنرتنت وليس حتى عىل الهاتف .ويف الرشق ،يبدو أن الصفقات تتم شخصيا ومبنهج أكرث
تحرضا بشكل عام.
بعد انتهاء املفاوضات ،متت دعويت إىل الشارقة .يف كلامت ،ال يفضل زماليئ فقط
إدارة العمل شخصيا وإمنا يفضلون التوقيع عىل العقود شخصيا أيضا .أما بالنسبة للصفقات
الغربية ،يقوم كل طرف تقليديا بالتوقيع عىل العقد مبعزل عن األطراف األخرى وبإرساله
بالربيد .ولكن التوقيع عىل عقد يف مجموعة يجعله أكرب مغزى بكثري بشكل ما .بل إن حفل
توقيعنا عىل العقد أذيع يف األخبار يف الشارقة .زيارة الشارقة كانت تجربة مذهلة بحق.
كام متكنت من لقاء املؤلفة وهو أمر آخر غري معتاد أيضا يف الصفقات األجنبية
الخاصة بالحقوق .قراءة ميثاء لقصتها عىل مجموعة من األطفال جعلتني أفكر بشكل
مختلف يف الكتاب ،وال سيام لدى رؤيتها مغتبطة بلعبهم بكيس كبري مملوء باألوشحة
املتعددة األلوان وكان كل طفل يحاول العثور عىل طريقته الخاصة .رمبا متكنت يف يوم
من األيام من دعوتها إىل اململكة املتحدة لعمل جولة يف املدارس واملشاركة يف نفس هذا
النشاط .إنه رسالة قوية للغاية.
األمر الذي ال يصدّق أن هذه العملية مل تكن يف اتجاه واحد فقد اشرتت دار كلامت
حقوق النرش باللغة العربية لواحدة من أحب مؤلفاتنا وهي لورن سانت جون .لورن سانت
جون هل إينيد باليتون الجديدة وقصتها الرائعة – الزرافة البيضاء – تحت النرش اآلن.
إن الرتجمة عملية عسرية بكال الطرفني واللغة العربية الفصحى مختلفة عن اللغة العربية
العامية .وقد تعاقدت دار كلامت مع عدد من املرتجمني إىل أن عرثت عىل الشخص املناسب
الذي جعل كلامت لورن تنجح .كان رسور أوريون عظيام ملوافقة فيفيان فرنش – وهي
واحدة من مؤلفات كتب األطفال األكرث شهرة يف اململكة املتحدة – عىل مساعدتنا يف إعادة
رسد قصة "طريقتي الخاصة".
إن عملنا هو أن نكون همزة الوصل بني الكتب املناسبة وبني القراء وقد بدأنا بالفعل
مناقشة كتاب دار كلامت الجديد الذي نرغب يف رشاء الحقوق الخاصة به وآمل مشاركة
املزيد من أعامل روائيينا العظيمة مع السوق العربية .ترقبوا هذه املساحة.
قضت ليزا ملتون أكرث من عرش سنوات يف بيع الكتاب لصالح دار ووترستون ،مبا يف ذلك إنشاء
متجر بيكاديليل الرائد قبل أن تصبح مديرة للتحرير يف يب يس إيه يف عام  .2002ويف عام ،2005
انتقلت للعمل لدى أوريون وهي اآلن عضو مجلس اإلدارة املنتدب للقسم العام بها ومسئولة
عن جوالنيز ،إنديجو ،كتاب أوريون للطفل ،أوريون للقصص ،فينكس للروايات الخيالية
والقصص ،ووايندفلد للروايات الخيالية والقصص.
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It’s never too early
to share a good story

For the complete range of Early Readers visit www.orionbooks.co.uk/earlyreaders

Early Readers: Your stepping stones from picture books to reading books.
Illustrations © Tony Ross, Pete Williamson, Sally Gardner, Emily Bolam, Maya Fidawi and Selina Young

If you build it they will come – bringing
the literary festival culture to the Middle East
By Isobel Abulhoul, founder and director of the Emirates Airline Festival of Literature in Dubai

L

iterary festivals have been popping up the world over,
growing in popularity and providing a much-needed
opportunity for people everywhere.
What actually happens at a literary festival, you may
well ask. Perhaps you imagine it is a lecture, or a gathering
of worthy professors discussing a highly literary tome, but
you would be wrong. It is actually a heaven-sent chance to
engage your brains and become part of the intelligent and
entertaining discussions that are at the heart of any litfest.
Dubai’s has a unique flavor: it aims to be fun and
celebratory, and to attract not just avid readers, but also those
people who don’t read for pleasure or read at all. In a short
five years, it has proved possible to achieve all these aims, and
the Emirates Airline Literary Festival is now an established
fixture on the international literary calendar.
The first Festival was held in Dubai in February 2009 as
a result of the most tremendous support, belief and foresight
from our title sponsors, Emirates Airline, and our partner,
Dubai Culture and Arts Authority.
Having had a long involvement in books during my many
years in the Emirates, from bookselling and publishing, to
co-hosting a weekly radio show, Talking of Books, I suppose
it’s inevitable that a lifetime’s passion for reading would lead
to my involvement in the first dedicated literary festival in the
Middle East.
The time was definitely right: with physical books on the
wane, live interaction with writers was a new and exciting
way of engaging with literature. When I approached Emirates
Airline, they supported the idea of adding a literary festival
to the calendar of cultural events they already sponsored.
Emirates could see the benefits in flying renowned authors
from around the world to Dubai for the Festival, enriching
culture for the community in the Emirates, and also providing
a Dubai-based international event for literary tourists.
There is sometimes a misconception that Dubai lacks
culture; the Festival has done much to dispel that notion, and
writers who have attended each year are helping spread the
word about the real Dubai when they return home.
One of the key pillars of the Festival is education, and the
inspiration came from HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Prime Minister and Vice President of the UAE and
Ruler of Dubai, with his vision to eradicate illiteracy in the
Middle East. The Festival holds two Education Days wherein
visiting authors speak to more than 12,000 students in the
Emirates. Statistics have shown a marked increase in reading
and library borrowing following author visits.
In addition, the Festival runs writing competitions for
students in four age categories from eight years to 21 years;
a short story competition sponsored by Oxford University
Press; and a poetry competition sponsored by Taaleem, the
UAE-based education provider.
Each competition runs over several months and a book (in
Arabic and English) is published of the winning results, with
ceremonies at the Festival each March. In 2012, the venue for
the prize-giving was packed to overflowing, with proud students
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and their families celebrating their writing achievements.
The other educational competition run by the Emirates
Airline Festival of Literature is the Readers’ Cup, an interschool quiz held over a series of rounds, based on answering
questions on books written by authors appearing at the
next Festival. More than 80 schools took part this year, and
librarians were astounded by the enthusiasm of the students
and the element of healthy competition it engenders.
One important decision taken in the early days of planning
was to ensure that all sessions would have live simultaneous
translation, meaning that language would never be a barrier for
audiences. In March 2012 we had sessions with simultaneous
translation from and into Arabic, English, Chinese, French and
Italian – a veritable United Nations of a literary festival!
The programme covers a wide range of genres – from
food to fantasy, cookery to crime, literature to law, history
to health, comedy to compassion, business to beauty, art to
architecture, children’s to calligraphy, sociology to screen
writing, plus creative writing workshops, and a thriving Fringe
Festival involving the local community talents. In a nutshell,
there’s something in the programme for absolutely everyone.
Each year, the Festival has gone from strength to
strength, adding new elements and building on past success.
Audiences have grown considerably and more than 30,000
people attended in 2012.
The idea of making reading fun is certainly catching
on, and both the Sharjah and Abu Dhabi Book Fairs have
fantastic writers’ and speakers’ programmes as part of their
extensive events.
So there are more and more opportunities for enjoying
books, reading and writing in the Emirates which will result in
improved literacy and a better understanding of culture and
written language which is always at the heart of any society.
Isobel Abulhoul has lived in Dubai since 1968. A lifetime passion
and involvement with books led her to found the Emirates Airline
Festival of Literature in 2008. She was named Cultural Personality
of the Year by Dr HH Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi,
Ruler of Sharjah, in 2010. In Britain, an OBE recognized her
campaign to improve literacy and a love of books.

لو قمتم ببنائه ،فسوف يحرضون –
نقل ثقافة املهرجان األديب إىل الرشق األوسط
بقلم آيزابيل ابو الهول ،مؤسسة ومديرة "مهرجان الخطوط الجوية اإلماراتية لألدب " يف ديب

أخذت املهرجانات األدبية يف الظهور يف جميع أنحاء العامل ويف اكتساب شعبية
متزايدة وتوفري فرصة يحتاج إليها الناس بشكل كبري يف كل مكان.
قد تتساءلون عام يحدث فعليا يف مهرجان أديب وقد تتخيلون بأنه محارضة أو
تجمع ألساتذة مرموقني ملناقشة عمل أديب رصف ولكنكم بذلك تخطئون كبد الحقيقة.
إذ أنه فرصة من السامء إلعامل عقولكم واالندماج يف املناقشات الذكية واملسلية التي
تعد القلب النابض ألي مهرجان أديب.
لديب مذاق فريد من نوعه :فهي تهدف إىل أن تكون مسلية واحتفالية وإىل جذب
ليس فقط القراء الشغوفني ولكن أيضا األشخاص الذين ال يقرأون من أجل االستمتاع أو
ال يقرأون عىل اإلطالق .وخالل فرتة قصرية مل تتجاوز الخمس سنوات ،ثبت أن تحقيق
كل هذه الغايات ممكن وأصبح املهرجان األديب للخطوط الجوية اإلماراتية اآلن فعالية
ثابتة عىل التقويم األديب العاملي.
أقيم أول مهرجان يف ديب يف فرباير 2009م بفضل ذلك القدر الكبري من الدعم
والثقة والتبرص من جانب راعي عناويننا ،الخطوط الجوية اإلماراتية ،ورشيكتنا هيئة
ديب للثقافة والفنون.
بعد باع طويل يف مجال الكتب خالل السنوات العديدة التي قضيتها يف اإلمارات
العربية املتحدة ،بدءا من بيع ونرش الكتب وانتهاء بتقديم برنامج إذاعي أسبوعي
بعنوان "حديث عن الكتب" ،أعتقد أن ولوعي بالقراءة طوال حيايت كان سوف يدفعني
ال محالة إىل املشاركة يف أول مهرجان مك ّرس لألدب يف الرشق األوسط.
كان الوقت مناسبا بال أدىن شك :فالكتب الفعلية كانت يف انحدار وكان التفاعل
الحي مع الكتاب وسيلة جديدة ومثرية لالندماج يف األدب .عندما تواصلت مع الخطوط
ّ
الجوية اإلماراتية ،وجدت تأييدا لفكرة إضافة مهرجان أديب إىل تقويم الفعاليات
الثقافية املقامة تحت رعاية الخطوط اإلماراتية التي أدركت فوائد دعوة مؤلفني
شهريين من جميع أنحاء العامل إىل ديب للمشاركة يف املهرجان وإثراء ثقافة مجتمع
اإلمارات وأيضا توفري فعالية عاملية يف ديب للسياح املحبني لألدب.
يتصور البعض عن خطأ يف بعض األحيان بأن ديب تفتقر إىل الثقافة وقد ساهم
املهرجان بالكثري للتخلص من هذه الفكرة .كام يساعد الكتاب الذين يحرضون املهرجان
يف كل عام عىل نرش املعلومات عن ديب الحقيقية لدى عودتهم إىل بالدهم.
ويعد التعليم أحد األعمدة الرئيسية للمهرجان وكان صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،رئيس الوزراء ونائب رئيس اإلمارات العربية املتحدة وحاكم
ديب ،وبفضل رؤيته الخاصة مبحو األمية يف الرشق األوسط ،املصدر امللهم لذلك .يعقد
املهرجان يومني تعليميني يتحدث فيهام املؤلفون الزائرون إىل أكرث من  12,000طالب
يف اإلمارات .وقد أظهرت اإلحصائيات ارتفاعا ملحوظا يف معدل القراءة واقرتاض الكتب
من املكتبات يف املدارس والجامعات يف أعقاب زيارة املؤلفني.
وباإلضافة إىل ذلك ،يقيم املهرجان مسابقات للكتابة للطلبة املنتمني إىل أربع
فئات عمرية من سن  8سنوات وحتى  21سنة وهام مسابقة للقصة القصرية تحت

رعاية مطبعة جامعة أوكسفورد ومسابقة للشعر تحت رعاية تعليم ،مز ّود التعليم يف
اإلمارات العربية املتحدة.
تستمر كل مسابقة لعدة أشهر ويتم نرش كتاب عن الفائزين ،مع إقامة احتفاالت
يف إطار املهرجان يف شهر مارس من كل عام .يف عام 2012م ،كان مقر توزيع الجوائز
مكتظا بالحضور حيث تجمع الطلبة وعائالتهم لالحتفال بإنجازاتهم يف مجال الكتابة.
أما املسابقة التعليمية األخرى التي تقام تحت إدارة مهرجان الخطوط الجوية
اإلماراتية لألدب فهي مسابقة القراءة وهي عبارة عن مسابقة بني املدارس تعقد يف
شكل سلسلة من الجوالت لإلجابة عىل أسئلة عن الكتب التي وضعها املؤلفون املدعوون
لحضور املهرجان التايل .وقد شاركت أكرث من  80مدرسة يف املسابقة يف العام الحايل وانبهر
القامئون عىل املكتبات بحامس الطلبة وبعنرص التنافس الص ّحي الذي ت ّولده.
وقد متثل قرار مهم تم اتخاذه يف أيام التخطيط األوىل يف العمل عىل توفري ترجمة
فورية حية لكافة الجلسات وهو ما يعني بأن اللغة ال ينبغي أن تكون بأي حال عائقا
أمام الجمهور .يف مارس 2012م ،عقدنا جلسات مرتجمة فوريا من وإىل اللغات العربية،
واإلنجليزية ،والصينية ،والفرنسية ،واإليطالية – كان ذلك مهرجان أمم متحدة أدبياً بحق!
يغطي الربنامج أنواعا مختلفة من األدب – من الطعام وحتى الخيال ،ومن الطهي
إىل الجرمية ،ومن األدب إىل القانون ،ومن التاريخ إىل الصحة ،ومن الفكاهة إىل الشفقة،
ومن التجارة إىل الجامل ،ومن الفن إىل العامرة ،ومن األطفال إىل الخط العريب ،ومن
علم االجتامع إىل كتابة روايات للسينام ،باإلضافة إىل ورشات كتابة إبداعية ومهرجان
فرعي واسع اإلقبال لعرض مواهب املجتمع املحيل .خالصة القول أن هناك يف الربنامج
ما يجذب الجميع بال استثناء.
لقد ازداد عنفوان املهرجان عاما بعد آخر حيث أضاف عنارص جديدة وبنى عىل
نجاحاته السابقة .كام ارتفعت أعداد الحارضين بشكل كبري ،علام بأن أكرث من 30,000
شخص حرضوا مهرجان 2012م.
مام ال شك فيه أن فكرة جعل القراءة ممتعة بدأت تلقى شعبية ولدى كل من
معرض كتاب الشارقة ومعرض كتاب أبو ظبي برامج رائعة للكتاب واملتحدثني يف إطار
فعالياتهام الغنية.
هناك إذن فرص متزايدة لالستمتاع بالكتب والقراءة والكتابة يف اإلمارات العربية
املتحدة سوف يتولد عنها تحسن يف نسبة املتعلمني وفهم أفضل للثقافة واللغة
املكتوبة الذي هو دوما القلب النابض ألي مجتمع.
إيزابيل أبو الهول مقيمة يف ديب منذ عام 1968م وقد أفىض شغفها بالكتب وضلوعها يف هذا
املجال طوال سني حياتها إىل تأسيس مهرجان الخطوط الجوية اإلماراتية لألدب يف عام 2008م.
كام تم اختيارها الشخصية الثقافية للعام من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو املجلس االعىل  -حاكم الشارقة ،يف عام 2010م .ويف بريطانيا ،نالت
اعرتاف أو يب إيي بحملتها لتحسني نسبة املتعلمني وحب الكتاب.

Content, Culture and Communications
M Consulting – content
M Consulting provides the professional expertise to enable writers and publishers to create
content, in print or e-book form, and bring it to national and international markets
M Consulting – culture
M Consulting curates a range of cultural projects from the UAE, UK, USA and CHINA,
particularly in the areas of arts and literature
M Consulting – communications
M Consulting masterminds international communications campaigns through traditional, digital
and social media, for writers, awards and events and cultural organisations
M Consulting FZ-LLC, PO Box 77879, Abu Dhabi, United Arab Emirates
http://midasconsulting.ae/  Fiona.marsh@midaspr.co.uk

Consulting

The way forward for
Arab publishing
By Bashar Chebaro, Arab Scientific Publishers
How do you see Arab publishing
developing in the next five years?
It's the readers who will determine how Arab
publishing will develop. But with most readers
nowadays busy trying to make, develop, follow, or
abort an Arab spring in some Arab country, publishers
will reach a stage where they will find their warehouses
full to the brim with unsold books. Booksellers will beg
publishers to remove them from their shelves because
they’ll be fed up with losing business - a vicious circle
that will force Arab writers to invest their time and
knowledge in some other cultural area.
If this scenario comes true, Arab publishers who
believe in the publishing business will have to print
minimum quantities using print-on-demand (PoD)
technology, and/or turn to digital publishing to produce
selected hot titles which they hope will find a market.

and, over the years, publishers have seen they can trust
us. The word has spread among western publishers that
ASP is an Arab publisher who respects contracts and
abides by them.

How do you think links can be strengthened
between western and Arab publishers?
Western publishers should acknowledge that Arab
publishers don’t own oil wells - they are simply a
bunch of educated people trying to spread knowledge
and information among their fellow citizens whose
percentage of literacy is low and whose interest in
reading books is diminishing by the day. Arabs are
usually interested in translating works that pertain
to their history, culture, and society – subjects which
scholars are constantly studying and which western
publishers need to investigate.

What needs to be done to support the
growth in international interest in Arab
writing?

What Arabic literature is not yet available
in the west that you think should be
explored further?

It’s hard to determine the best formula. But I would
say that people around the world need to see a stable
region that piques their curiosity so they want to know
more about it - about its people and its culture – if
they’re going to buy Arab books. For an additional
push, Arab governments should subsidize the
translation and publishing of their country’s bestsellers
in international languages to show readers around the
world that Arab writing has creativity, style and value.
That way, we can change the old stereotypes engraved
in the western minds of the Arabs being uneducated
terrorists or Harem owners.

There is a grand heritage of literary works from the era
before and after Islam in addition to modern literature
to which western readers haven’t been exposed, and
which need to be explored and published to show the
west the true face of Arabic culture.

Arab Scientific Publishers has especially
good relationships with western
publishers: why do you think that is?
Arab Scientific Publishers has been working with
western publishers for more than 25 years. Our
relationships are based on respect for rights ownership
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What do you think Arab publishers should
be buying from western publishers?
Each Arab publisher has his own criteria for selecting
books from western publishers. Best-selling novels are
always a favourite, while some look for non-fiction,
others for children’s books, and still others for political,
family, and/or business.

Bechar Chebaro is Vice-President and Partner of Arab
Scientific Publishers Inc.

ما هي اتجاهات صناعة النرش العربية
بشار شبارو ،الدار العربية للعلوم
كيف ترون تطور قطاع النرش بالعربية عىل مدى
السنوات الخمس املقبلة؟
األمر مرتوك للقارئ ليكون صاحب القرار بخصوص اتجاهات تطور النرش العريب يف
السنوات الخمس املقبلة .ولكن بالنظر إىل أن غالبية قراء الكتب العرب منشغلون اآلن
يف محاوالتهم لدفع أو تطوير أو متابعة أو إجهاض ربيع عريب يف دولة عربية ما ،يبدو
يل أن النارشين سيصلون إىل مرحلة يجدون فيها أن مخازنهم أصبحت محشوة حتى
آخرها بالكتب الكاسدة وأن أصحاب املكتبات يتوسلون إليهم أن يأتوا ويأخذوا كتبهم
من عىل رفوفهم ألنهم قد نالوا كفايتهم من عملهم الخارس يف بيع الكتب .ولهذا ،فإن
تلك الحلقة املفرغة عىل األغلب ستطال إبداع الكتاب العرب وتجربهم عىل استثامر
وقتهم ومعارفهم يف أنشطة ثقافية أخرى.
ولو صح هذا السيناريو سنجد أن النارشين العرب املؤمنني حقاً بصناعة النرش
يتوجهون إىل نرش أقل عدد ممكن من النسخ باعتامد تقنية الطبع عند الطلب أو
التحول نحو النرش الرقمي لطرح عناوين انتقائية رائجة يأملون منها أن تجد قبوالً
وطلباً يف السوق أو الخيارين معاً.

ما هو املطلوب فعله لتنمية االهتامم العاملي بحركة
التأليف العربية؟
من الصعب وضع الصيغة األفضل القادرة عىل رفع مستوى االهتامم العاملي بحركة
التأليف العربية .غري أن ما أستطيع قوله هو أن الناس يف كل أرجاء العامل يجب أن
يروا منطقة مستقرة تثري يف نفوسهم الفضول والرغبة يف التعرف أكرث عليها وعىل
شعبها وثقافتها من أجل أن يشرتوا الكتب املنشورة عنها .وكحافز إضايف ،ينبغي عىل
الحكومات أن تقدم الدعم لرتجمة ونرش أفضل الكتب مبيعاً يف بلدانها باللغات
األجنبية حتى تري القراء يف كل العامل أن كتبهم املنشورة تتميز باإلبداع واألسلوب
الرفيع والقيمة ،وتغري بالتايل تلك الصور النمطية القدمية املحفورة يف العقلية الغربية
عن العرب وكونهم ميالني لإلرهاب ومتأخرين وما زالوا يعيشون يف عرص الجواري.

ما هي السبل التي تراها ممكنة من أجل تعزيز الروابط
بني النارشين العرب ونظرائهم يف الغرب؟
ينبغي عىل النارشين يف الغرب أن يفهموا أن النارشين العرب ال ميتلكون آبار نفط،
وأنهم ليسوا سوى مجموعة من املتعلمني الذين يسعون لنرش املعرفة واملعلومات بني
مواطنيهم الذين يعانون من نسبية أمية كبرية وتتضاءل معدالت رغبتهم يف القراءة
يومياً .وعىل الجانب اآلخر فإن النارشين العرب يهتمون عادة لرتجمة األعامل ذات
الصلة بتاريخهم وثقافتهم ومجتمعهم وهي املواضيع التي تتوفر فيها عىل الدوام
أعامل كثرية تأخذ شكل أطروحات أكادميية وهو ما يجب أن يعمل النارشون الغربيون
عىل البحث فيه.
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ما هي الجوانب من األدب العريب التي مل تتوفر للقارئ
الغريب بعد والتي ترى أن من الواجب البحث فيها أكرث؟
هناك موروث هائل من األعامل األدبية يف العرصين الجاهيل واإلسالمي باإلضافة إىل
األدب املعارص وكلها مل تطرح أمام القارئ الغريب بعد .وينبغي استكشاف ونرش هذا
املوروث من أجل تعريف الغرب بالوجه الحقيقي للثقافة العربية.

ما الذي ترى أن عىل النارشين العرب رشاءه من النارشين
الغربيني؟
عادة ما يكون لكل نارش معايريه الخاصة يف اختيار الكتب التي يريد رشاءها من
النارشين الغربيني .الروايات األكرث مبيعاً عىل سبيل املثال مفضلة للجميع ،فيام يبحث
البعض عن الكتب غري الروائية وغريهم عن كتب األطفال فيام يفضل كثريون الكتب
السياسية أو كتب العائلة أو كتب األعامل أو كلها.

The Sharjah International Book Fair 2012
Cultural Programme
Sharjah Expo Centre

7/11/2012- 17/11/2012

Wed 07/11/2012

Event

Room

Ballroom

10 00 am

Press Con erence: Judges Panel o Etisalat Children s Book Award 2012

Book orum

6 00- 7 00 pm

Imam Mohammad Abdo: The Revival o Islamic Intellectualism
Dr. Mohammad Sabir Arab, Dr. Ahmad Zakarya Al Shalaq, Chair: Dr. Hamad Bin Sarrai

Culture Hall

6 00-7 00 pm

The International Prize or Arabic Fiction Award: The Road o Celebrities
Fadi Azam , Charbel Qattan, Chair: Saﬁya Al Shihi

Book orum

7 00-8 15 pm

Horizon o Change
Ebrahim Zarour, Laila Abu Zaid, Laila Al Othman, Chair: Ezzat Omar

Literature orum

7 00-8 00 pm

Arabic Musical Per ormance

The Governor s Dinner
Gavin Esler, Dr. Mohammad Jibril

Ballroom

Roo top errace

7 00-8 00 pm

Discussion with Students
Pankaj Mishra

Con erence Room

11 00-12 00 pm

Book orum

6 00-7 15 pm

The Future o Writing in a Digital Age
Michael Marshall Smith, Zuhoor Kiram, Dr. Fatema Al Braiki, Mohammad Sanajleh, Chair: Dr. Saleh Huwaidi

Literature orum

6 00-7 00 pm

Culture as a Gateway to the Future
Yousef Al Qaʼeed, Abdulla Al Ghathami, Binsalim Hameesh, Chair: Marwan Al Sawaf

Culture Hall

6 00-7 00 pm

Translating Literature: Reality and Challenges
Firas Al Shaer, Bashar Shabaro, Abdul Fatah Abu Al Sayed, Dr. Yousef Aidabi

Con erence Room

7 00-8 00 pm

A Sense o Sel in Writing
Enʼam Kijaji, Saeed Al Kafrawi, Tahmima Anam, Liz Fenwick, Chair: Marwa Al Agroubi

Book orum

7 00-8 15 pm

The Arab Spring and its Impact on Cinema
Adil Emam, Yahya Al Fakharani, Chair: Ahmed Salim

Culture Hall

7 00-8 00 pm

A Trip to the World o Humour and Holy
Leila Labidi

Con erence Room

8 00-9 00 pm

Literature orum

8 00-9 00 pm

The Future o Culture A ter the Arab Spring
Zuhoor Wanisi, Robert Lacey, Chair: Mohammad Bin Dakhin

Book orum

8 30 pm

Con erence Room

6 00- 8 00 pm

Contemporary Media: A Medium or Documenting our Heritage
Dr. Nasrul din Al Ayadhi, Shaikha Al Jabri, Mohammad Al Rifaee, Chair: Raad Aman

Book orum

6 00-7 00 pm

An Evening o Poetry
Farooq Shousha, Sayed Higab, Chair: Abdulla Al Hadiya

Culture Hall

6 00-7 00 pm

Li e, Love and Second Chances
Nadeem Aslam, Shehan Karunatilaka, Salman Ahmad, Nicky Pellegrino, Louisa Emelino

Literature orum

7 00-8 00 pm

A Literary Discussion
Sethu

Culture Hall

7 00-8 15 pm

From Egypt to Turkey: A Literary Journey with a Backdrop o Music
Julia Gregson, Nasir Iraq

Book orum

7 00-8 00 pm

A Reading rom her Book
Arundhati Roy

Culture Hall

8 30 pm

Reading rom Black is Nice for You and book signing
Ahlam Mstaghanmi, Chair: Ali Al Shaali

Ballroom

8 00 pm

Lost in Translation
Kamel Yousif, Musharraf Ali Farooqi, Afzal Ahmad Syed, Raza Rumi, Chair: Dr. Ghanim Al Samuraei

Book orum

8 30 pm

Reading o selected poems in Urdu and English
Fahmida Riaz

Literature orum

8 30 pm

Inspirational Discussion with Students
Anupam Kher

Culture Hall

10 30-12 00 pm

General Assembly Meeting o Children s Book Publishers

Ceremony announcing winner o “Made in the UAE” Competition

Literature orum

11 00 am

Goals and Main Aspects o Charity
Dr. Ebrahim Bayoumi Ghanim

Book orum

Con erence Room

6 00-8 00 pm

The Science Foundation: Its Purpose and History
Dr. Ebrahim Badran, Dr. Mohammad Sharnoubi, Chair: Mohammad Khalaf

Culture Hall

6 00-7 00 pm

The Relationship between Author and Publisher

The Arabic Novel: A History o Creativity
Baha Tahir, Dr. Ahmad Zuʼbi, Dr. Hamdi Al Sakout, Chair: Mohammad Majid Al Suwaidi

Literature orum
Book orum

6 30-8 00 pm

A discussion about The Best Thing About You is You
Anupam Kher

Culture Hall

8 00 pm

The Power o Relationships: Love and Writing
Dr. Ahmad Abdul Malik, Mohammad Hanif, Dr. Nadia Bu Hinad, Chair: Mohammad Al Hosani

Book orum

8 30 pm

What Inspires our Voice: Women Writing or Women
Howra Al Nadawi, Sarah Al Jarwan, Bronwyn Parry, Kimberley Freeman

Con erence Room

8 30 pm

Narrative Discussion or Children
Namita Gokhale

Culture Hall

10 30-12 00 pm

Contemporary Egypt Showcased through Per ormance Poetry
Eman Bakri, Hisham Al Jukh, Chair: Talal Salim

Cultural Personality o the Year Recognition Ceremony
Sharjah Publishers Recognition Award
Sharjah Emirati Book Award
Best Printed Book in SIBF Award
Best Foreign General Book Award
Best Foreign Book on Economics Award
Best Foreign Children s Book Award
Etisalat Children's Book Award Ceremony

Cultural Journalism and its Place in the Political World
Nassir Iraq, Saad Jumaʼa, Irfan Husain, Kristiane Backer, Chair: Khalid Al Jasmi

Thurs 08/11/2012

Reading From the Ruins of Empire with Discussion
Pankaj Mishra, Chair: Raza Rumi

Arabic Musical Per ormance

Through the Eyes o the Beholder (Photography Exhibit)
Arif Mahmood, Tapu Javeri

Fri 09/11/2012

Dr. Kamul Din Imam

Literature orum

Ballroom

Time

6 00-7 00 pm

8 00-9 00 pm

7 00-8 00 pm

Sat 10/11/2012

5 00-6 00 pm

7 00-8 15 pm

Sun 11/11/2012

Children's Literature Forum

Literature orum
Ballroom

6 00-7 00 pm

What I ? The Remaking o History
Jamal Al Ghitani, Yousef Zidan, Anne Sebba, Mathew Lyons, Chair: Mohammad Al Hosani

Book orum

6 00-7 00 pm

11 00-1 00 pm

Sun 11/11/2012
Mon 12/11/2012
Tues 13/11/2012
Wed 14/11/2012
Thurs 15/11/2012
Fri 16/11/2012
Sat 17/11/2012

Event

Room

Time

For Better or Worse: Cultural Diversity in the UAE
Majid Bu Shlaibi, Dr. Alya Ebrahim, Dr. Ali Al Hamadi, Diana Abu Jaber, Chair: Nawaf Younis

Book Forum

7:00-8:15 pm

Writing and Human Insight
Nasir Jubran, Rasheed Al Dhaʼeef, Dr. Jaboor Al Dwaihi, Chair: Ebrahim Mubarak

Literature Forum

7:00-8:15 pm

Reading from her Book
Namita Gokhale

Culture Hall

8:00 pm

Reading from her Book
Dipti Naval

Conference Room

8:00 pm

Inspirational Discussion with Students
Sarah Jones

Culture Hall

10:30-12:00 pm

Discussion with Students
H M Naqvi

Conference Room

11:00- 12:00 pm

Childrenʼs Literature Workshop

Satire as a Medium for the Truth
Atta ul Haq Qasmi

Literature Forum
Literature Forum

11:00-1:00pm

Reading from her Book
Petra Krussel, Chair: Dr. Omar Abdul Aziz

Book Forum

6:00-7:00 pm

Bringing Life to Drama: Writing for Theater
Noor Abdullah Al Khalil, Osama Abu Talib, Dr. Haitham Khawajah, Abdul Ilah, Abdul Qadir, Chair: Marei Al Halyan

Book Forum

7:00-8:15 pm

Revolution and Lost History
Dr. Abdul Hakim, Mohammad Al Anees

Literature Forum

7:00-8:00 pm

The Legacy of Folklore
Ali Al Matroushi, Abdulaziz Al Mousalam, Dr. Mohammad Sabir Obaid, Chair: Ali Al Abdan

Book Forum

8:30 pm

An Evening of Poetry
Abdul Razaq Al Dirbas, Mohammad Ghabris, Qasim Saud, Aqeel Al Lawati, Chair: Nasr Badran

Literature Forum

8:30 pm

Introduction to the Sharjah Award for Arab Creativity

Literature Forum

6:00-7:00 pm

Men through Womenʼs Eyes
Zainab Al Assal, Saliha Ghobash, Chair: Rai Abdulal

Book Forum

7:00-8:15 pm

An Evening of Poetry
Dr. Akram Jameel Qanbas, Hasan Abu Diya, Abdulla Abu Bakr, Abdulla Al Hadiya, Chair: Hamsa Younis

Literature Forum

7:00-8:00 pm

The Arts: Past, Present and Future
Dr. Durriya Sharafuldin, Dr. Ahmad Abdul Haleem, Ali Abu Shadi, Chair: Mohammad Hamouda

Book Forum

8:30 pm

The Importance of Books for each Generation
Dr. Abdul Qudous Al Samuraei

Literature Forum

8:30 pm

Discussion with Students
Manjushree Thapa

Conference Room

10:30- 11:30 am

Discussion with Students
Mirza Waheed

Conference Room

11:30- 12:30 pm

The Creative Writer and their Audience
Shafouqa Abdulrahman Dahab, Khalid Al Turki, Abdulla Maksour, Chair: Islam Abu Shakeer

Book Forum

6:00-7:00 pm

See You in a While: Arabic Civilization in a Decisive Era
Rami Lutfi Kilawi

Literature Forum

6:00-7:00 pm

An Evening of Poetry
Jamila Al Majiri, Rowdha Al Haj, Ali Al Shaali, Talal Salim, Chair: Amal Salim

Conference Room

7:00-8:15 pm

International Literature Starts Locally
Dr. Abdulla Ahmad Salim, Sarwat Mohyuddin, Chair: Zakariya Ahmad

Book Forum

7:00-8:00 pm

How to Make History
Dr. Saleh Mohammad, Zaki Al Lahibi,

Conference Room

8:30 pm

Life During War
Manjushree Thapa, H M Naqvi, Mirza Waheed

Literature Forum

8:30 pm

Arabic Literature: A New Identity
Ebrahim Al Kawni, Abdo Khal, Dr. Mohammad Jibril, Chair: Abdul Fatah Sabri

Book Forum

8:30 pm

Narrative Discussion for Students
William Dalrymple

Culture Hall

10:30-12:00 pm

Discussion with Students
Dr. Samrat Upadhyay

Conference Room

11:00-12:00 pm

A New Perspective on the Arab Citizen
Dr. Houaida Saleh, Dr. Mohammad Al Mutawwa, Dr. Aisha Al Nuaimi Chair: Dr. Latifa Al Najar

Conference Room

6:00-7:00 pm

An Evening of Poetry
Saeed Al Qubaisi, Dr. Alawi Al Hashimi, Farid Abu Saada, Chair: Mohammad Al Buraiki

Book Forum

7:00-8:15 pm

Reading from Home Boy
H. M. Naqvi

Literature Forum

7:00-8:00 pm

The Last Mughal in Performance
William Dalrymple, Vidya Shah

Culture Hall

8:00 pm

An Evening of Pakistani Poetry
Anwar Masood, Amjad Islam Amjad

Conference Room

8:00 pm

Drawing from Life to Draw for Life
Ali Al Abdan, Qais Sidki, Haroon, Chair: Huda Saeed Saif

Book Forum

8:30 pm

A Reading from his Book
Akbar Kakattil

Book Forum

5:30-7:00pm

Literature Forum

6:00-7:00 pm

An Evening of Poetry
Saif Al Rahbi, Mohammad Ebrahim Abu Sinnah, Ebrahim Mohammad Ebrahim, Chair: Ali Al Shaali

Book Forum

7:00- 8:15 pm

Female Empowerment in Pakistan
Ameena Saiyid

Conference Room

7:00-8:00 pm

Mind and Pen: A Dialogue
Dr. Saleh Mohammad, Zaki Al Lahibi

Literature Forum

7:00-8:00 pm

Reading from Buddhaʼs Orphans
Dr. Samrat Upadhyay

Literature Forum

8:00-9:00 pm

A Literary Dialogue
Paul Zacharia, Benyamin

Conference Room

8:00 pm

Thoughts on Arab Writing through History
Dr. Nooruldin Al Saghir, Faisal Darraj, Dr. Mohammad Abdul Wahab,Chair: Dr. Mohammad Mounis

Book Forum

7:00-8:15 pm

Cultural Exchange
Mohammad Mustafa Shardi, Habib Selmi, Fuad Qandil, Dr. Sayed Bakhit, Chair: Mohammad Khalid

Book Forum

8:30 pm

With the Early Generation of the Prophet Mohammadʼs Companions
Mohammad Saʼad, Khalafullah Al Shuhaimi

Literature Forum

7:00-8:00 pm

Musical Performance
Salman Ahmad

Writing for the Cinema Across Culture
Khalid Yousef, Nojoom Al Ghanim, Khalid Al Badoor, Tony Cavanaugh, Chair: Masood Amrallah

Reading from The Collaborator
Mirza Waheed

Outdoor Theater

Book Forum

6:00-7:00 pm

6:00-7:00 pm

6:00-7:00 pm

Arabic fiction has a home at last
By Joumana Haddad

W

hen, at an international literary convention
in a little town in Norway, someone from
Bosnia talks to you about Youssef Ziedan,
and another person from Bulgaria starts to discuss the
characters in Sunset Oasis, it suddenly hits you that
the world around you has changed. Significantly and
irreversibly. It feels like an earthquake has occurred
and reshaped the geography of world literature as you,
and others, knew it. Now, finally, many people around
the globe have realized the existence of outstanding
Arabic fiction. And when they find out you’re from the
Middle East, they don’t feel compelled to discuss wars
or veils or terrorists anymore: they are simply intrigued
by what the writers of your country are producing.
And they have actually heard of those writers. Or even
read their books. The above-mentioned earthquake (or
should we call it literature-quake) has a name: it is the
International Prize for Arabic Fiction.
Indeed, from the time it was established, the IPAF
has striven to achieve a single goal, namely, to give
the modern Arabic novel its due, and to establish its
place in the realm of world literature. It has highlighted
a wide range of Arab fiction and has substantially
encouraged the translation of Arabic literature into
other languages: in fact, in the past five years, the
Prize has secured English translations for five of its six
winners (with an English-language deal for 2012 winner
Rabee Jaber imminent), and for a significant number
of its shortlisted and longlisted books, not to mention a
list of other languages as well.
As the International Prize for Arabic Fiction
celebrates its fifth anniversary, it enjoys greater influence
and a broader reach, all of which makes it more qualified
to fulfill its potential as a critical conscience and voice
of authority for the modern Arabic novel. And it has
achieved that by being a transparent, autonomous
award which is granted to those who genuinely deserve
the honour it represents, and by remaining untainted
by narrow interests and reckonings. The IPAF seeks
to remain ever-conscious of its role, its responsibility,
and the aspirations it expresses, not least of which is to
present a refined image of contemporary Arab literature
both within the Arab world and in the international
community at large.

In addition to the annual literary prize, IPAF also
aims to identify and encourage future writers of high
quality and distinction by supporting literary initiatives.
In 2009, IPAF launched its inaugural nadwa (writers’
workshop) for a group of aspiring writers from across
the Arab world. The purpose of the nadwa is to bring
together gifted emerging writers in order to share ideas
and develop their writing skills with the help of two
established authors as mentors. The new fiction written
at the nadwa is published in Arabic and in English
translation. This October will mark the fourth nadwa,
and it is worth mentioning that the initiative is the first
of its kind for Arab writers.
The notable success of the IPAF continues
to contribute to the development of new ways
of supporting Arabic literature and maximizing
opportunities for the publication, and distribution, of
the works of Arab novelists. It has reinforced readers'
confidence in the place occupied by the modern Arabic
novel and its ability to create a presence for itself in
the international literary world by virtue of the way it
mirrors a wide variety of enlightened, critical, creative,
progressive, and independent cultural and societal
identities, both individual and communal, which pose
vital questions about Self and Other.
Earthquakes are said to be destructive and brutal.
They leave casualties and homeless people behind.
This earthquake is different: it has actually granted
Arabic fiction a beautiful and nurturing home. And
the only casualty that resulted from it is ignorance. It
has strengthened our belief that in order for literature,
and Arabic literature in particular, to be—both for us
and for all citizens of the world—a ‘homeland’ that
transcends all boundaries, geographies, injustices,
tragedies and wars, all it needs is the requisite
symbolic, moral and material support. After all,
literature is the homeland of words, which is, in
essence, all homelands.
When, as you’re browsing titles at a small
bookshop in Rio, you stumble upon Azazeel, you feel
like shouting out loud: Thank you IPAF! But then you
just smile, and your heavy Arab heart suddenly feels a
bit lighter.

Joumana Haddad is a Lebanese poet, translator and journalist. She was the Administrator of the International Prize for
Arabic Fiction from 2008 – 2010. She now acts as a Consultant to the Prize.
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للرواية العربية بيت

جامنة حداد

photo W ssam Moussa

عندما ،يف إطار لقاء أديب يف بلدة نرويجية صغرية ،يكل ِ
ّمك أحدهم من البوسنة
عن يوسف زيدان ،ثم يرشع شخص آخر من بلغاريا يف مناقشة شخوص رواية "واحة
تغي ،يف شكل حاسم وال رجوع
الغروب" ،تكتشفني عىل حني غ ّرة أن العامل من حولك قد ّ
عنه .لكأ ّن زلزاال قد حصل وأعاد تكوين جغرافيا العامل األديب مثلام أنت ،وغريك ،كنتم
تعرفونها .اآلن ،أخريا ،بات عدد كبري من الناس يف أنحاء الكرة االرضية يعون وجود أدب
عريب متميز .وعندما يدركون أنك من منطقة الرشق االوسط ،ال يشعرون بالحاجة اىل
سؤالك عن الحروب أو الحجاب أو االرهابيني :بل بات لديهم فضول الكتشاف ما ينتجه
كتّاب بلدك .ال بل إن بعضهم قد سمع بأسامء هؤالء الكتّاب .او هم قرأوا أعاملهم.
لهذا الزلزال الذي أتحدث عنه اسم :إنه الجائزة العاملية للرواية العربية.
ٌ
هدف أسايس وضعته هذه الجائزة نصب عينيها ،منذ لحظة التأسيس :أن تك ّرم
الرواية العربية الحديثة ،وترسخ مكانتها العاملية .لقد ألقت الضوء عىل مروحة غنية
من الروايات العربية املعارصة ،وشجعت يف شكل فاعل ترجمة األدب العريب إىل لغات
أخرى :يكفي أن نعرف أنها ة قد ضمنت ،خالل السنوات الخمس الفائتة ،ترجمة
رواياتها الفائزة إىل االنكليزية ،فضال عن عدد من الروايات التي وصلت إىل الالئحتني
القصرية والطويلة .هذا إىل جانب الئحة طويلة من اللغات األخرى.
واذ تحتفي الجائزة العاملية للرواية العربية اليوم بذكرى خمس سنوات عىل
تأسيسها ،نراها ازدادت رسوخاً ورؤية ونفاذا ً ورحابةً ،لتحقق "قدرها" يف أن تصبح ضمريا ً
نقدياً ومرجعاً أدبياً يف كل ما يتعلق بالرواية العربية الحديثة .وهي فعال حققت ذلك من
رشفة ،متح ّررة من الحسابات
كونها جائز ًة حقيقية ،شفّافة ،صادقة ،مستقلّةً ،مستحقة ،م ّ
واملصالح الضيقة ،واعي ًة دورها ،ومسؤوليتها ،وحجم الطموحات التي تنطوي عليها.
طموحاتٌ ليس أقلّها أن تعكس صور ًة راقية ،عربياً وعاملياً ،عن األدب العريب املعارص
باإلضافة إىل الجائزة السنوية ،عملت الجائزة العاملية للرواية العربية عىل
املساهمة يف اكتشاف كتّاب املستقبل ،فأطلقت عام  2009مبادرة الندوة (ورشة
للكتّاب) مبشاركة مجموعة من الكتّاب املتميّزين من مختلف أنحاء العامل العريب.
تهدف هذه الندوة اىل جمع الكتّاب الناشئني املوهوبني لتبادل األفكار وتطوير مهارتهم
األدبية مبساعدة اثنني من الكتّاب املخرضمني كمرشفني .أما األعامل الجديدة التي تنتج
عن الندوة ،فتُنرش بالعربية وباالنكليزية .لقد أدركت الندوة هذه السنة دورتها الرابعة،
وجدير بالذكر انها الورشة األوىل من نوعها للكتّاب العرب.
من نافل القول إن النجاح الالفت للجائزة العالية للرواية العربية يساهم يف
تطوير سبل جديدة لتعزيز موقع األدب العريب ،ولتأمني فرص نرش وانتشار فضىل

للكتّاب العرب .ولقد ع ّزز هذا النجاح الثقة بواقع الرواية العربية الحديثة ،وبقدرتها
عىل أن تحرض يف ضمري العامل األديب العاملي ،مبا هي مرايا لهويات ثقافية ومجتمعية،
متنورة ،فردية ،جمعية ،متنوعة ،متعددة ،خالّقة ،متجددة ،حرة ،نقدية ،وتطرح األسئلة
حول الذات واآلخر.
رشد الناس من بيوتهم.
يقال إن الزالزل مدمرة ومؤذية ،ترتك وراءها الضحايا ،وت ّ
هذا الزلزال مختلف :اذ انه منح األدب العريب بيتاً جميالً وداعامً ،ومل يخلف وراءه
سوى ضحية واحدة ،هي الجهل .هكذا عززت الجائزة إمياننا بأن األدب ،األدب العريب
خصوصاً ،مل يكن يحتاج االّ اىل القليل من االحتضان الرمزي واملعنوي واملادي ليك يكون
لنا جميعاً ،وملواطني العامل بأرسهم ،وطناً يتخطى الحدود والجغرافيات والظالميات
واملآيس والحروب ،ألنه وطن الكلامت الذي هو كل األوطان.
ِ
تطالعك بني الرفوف نسخة من رواية
عندما ،يف مكتبة صغرية يف ريو دي جانريو،
ً
"عزازيل" باللغة الربتغالية ،تشعرين بالرغبة يف الرصاخ قائلة :شكرا ايتها الجائزة العاملية
للرواية العربية!
 ...لكنك تكتفني باالبتسام ،ويصبح قلبك العريب الثقيل ،فجأة ،أكرث خ ّفةً.
جامنة حداد شاعرة وصحافية ومرتجمة لبنانية مرموقة .تولت تنسيق الجايزة العاملية
للرواية العربية بني  2008و .2010وهي االن مستشارة للجايزة.

إعالن ربيع جابر الفائز بجائزة  – 2012صورة خريالدين مربوك
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Bridging the Gap
By G Willow Wilson, Author

T

his is a momentous time in history for the Arab
world, and also, not coincidentally, for Arab
books. As nations are reshaped by revolution and
social upheaval, a new wave of young Arab writers has
emerged to chronicle the hopes and fears of a region
in transition. On the other side of the ocean, there is
growing interest in the culture, faith and people behind
this wave of change. Literature has an essential role to
play in the unfolding dialogue between nations. The
empty speeches of politicians and the hothouse of news
media do not change hearts and minds – but stories do.
As an author, a western convert to Islam and a
former (and probably future) resident of Egypt, I’ve
spent my entire adult life navigating the cultural divide
between East and West through books. What I’ve
experienced gives me great hope: the enthusiasm for
new literary voices from outside the west is growing.
One of the most frequent questions I hear from my
American, Canadian and British readers is what else is
out there? They want to know more about the Middle
East, and they don’t want to get their information from
the nightly news – they want novels, comics, memoirs
and manifestos. In other words, books.
Yet despite the increase in cultural interest, there
are still serious challenges to overcome. Western
countries tend to have a very different understanding
of copyright law than most countries in the Middle
East, and western publishers assign to the author many
of the rights that publishers in the Arab world have
traditionally kept for themselves. I once considered
submitting a script for a graphic novel to a fledgling
comics publisher in Egypt, but decided against it when
I discovered the submission guidelines stipulated that
my proposal would become the company’s property
whether it was accepted or not. Moreover, the
company retained the right to develop the proposal
with another author! This is an extreme example,
not the norm, but it illustrates some very basic
disagreements over the concept of intellectual property
that exist between the cultures of the Middle East and
those of the West.
Differences in reading habits are another potential
hazard. As bricks-and-mortar bookstores continue
to disappear in the US and Britain, the two largest

markets for English-language books, the habit
of browsing is disappearing with them. Readers
have turned increasingly to online booksellers and
downloadable content. As a result, their choices in
reading material are often shaped by what is already
selling well, making it harder and harder for new
authors, small publishers, and books in translation to
be noticed. In this winner-take-all atmosphere, creating
a western readership for Arab authors will be no small
task. Authors in the Middle East enjoy a more intimate
relationship both with their audiences and with each
other, due in no small part to the central importance
of bricks-and-mortar bookstores in the region.
Accustomed to this face-to-face relationship between
writers, readers and booksellers, the digitized, marketdriven nature of the western publishing industry will be
a significant change for emerging Arab authors.
Nevertheless, if there has ever been a time to
unite reading audiences on both sides of the Atlantic,
it is now. Facebook, Twitter and other social media
platforms have given the young people of the West and
the Middle East unprecedented access to one another,
complicating the old, stale political barriers that
have traditionally stood between the peoples of both
civilizations. There is a hunger for new stories and new
perspectives, one that can’t be sated with impersonal
sound bytes from CNN or Al Jazeera. Literature must
do what it has always done well: bridge the gap.
The foundation for that bridge is already in place.
As I’ve moved back and forth between cultures, I’ve
been lucky enough to witness first hand the power
of books to do what endless televised newscasts and
debates can’t. At every reading I’ve ever done, I’ve
seen communities that normally have no reason to
interact come into contact with one another: comics
fans gamely sitting barefoot on a carpeted floor when
I’m invited to give a talk at a mosque, women in hijab
and niqab at bookstores run by hipsters with their hair
dyed pink. Coming together to talk about stories, about
the books that move us, these wildly different people
– whom the world assumes to be enemies – are not so
wildly different at all. They speak a common language.
It is neither English nor Arabic, but the wordless
sympathy of human experience.

G Willow Wilson is the author, most recently, of the novel Alif the Unseen, which was shortlisted for the 2012
Flaherty-Dunnan First Novel Prize. She has also written numerous comics and graphic novels, including the Eisner
Award-nominated series AIR. Her memoir, The Butterfly Mosque, was named a Best Book of 2010 by the Seattle Times.
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سد الفجوة

بقلم جيه ويلو ولسون ،مؤلف
مير العامل العريب يف الوقت الحارض بفرتة بالغة األهمية يف تاريخه وكذلك
األمر بالنسبة للكتب العربية وليس ذلك من قبيل املصادفة .فبينام تعيد الثورات
واالنتفاضات االجتامعية تشكيل األمم ،ظهر تيار جديد من الكتاب العرب الشباب
لتسجيل آمال ومخاوف منطقة متر مبرحلة انتقالية .وعىل الجانب اآلخر من املحيط،
هناك اهتامم متزايد بالثقافة واإلميان واألشخاص الذين يقفون وراء هذه املوجة من
التغيري .ويلعب األدب دورا أساسيا يف الحوار بني األمم والذي بدأت مالمحه تتبلور.
ولكن خطب الساسة الجوفاء وأخبار اإلعالم الساخنة ال تغ ّري القلوب والعقول وإمنا
القصص هي التي تفعل ذلك.
باعتباري مؤلفة غربية اعتنقت اإلسالم ومقيمة سابقا (ورمبا مستقبليا) يف مرص،
قضيت سني حيايت كراشد كاملة يف استكشاف االنقسام الثقايف بني الرشق والغرب من
خالل الكتب .وقد منحني الشعور الذي خالجني أمال كبريا فالحامس لألصوات األدبية
الجديدة خارج العامل الغريب يتزايد .أما أحد األسئلة األكرث تكرارا التي أسمعها من قرايئ
األمريكيني والكنديني والربيطانيني فهو "ماذا هناك أيضا"؟ فهم يريدون معرفة املزيد
عن الرشق األوسط وال يرغبون يف الحصول عىل معلوماتهم من األخبار املسائية بل من
الروايات والفكاهة ،واملذكرات والترصيحات الرسمية أو بعبارة أخرى ،من الكتب.
ولكن عىل الرغم من تزايد االهتامم بالثقافة ،ال تزال هناك تحديات ال يستهان بها
ينبغي التغلب عليها .فالدول الغربية متيل إىل فهم قانون حقوق النرش بشكل مختلف
متاما عام هو الحال يف غالبية دول الرشق األوسط والنارشون الغربيون مينحون للمؤلفني
الكثري من الحقوق التي درج النارشون يف العامل العريب عىل االحتفاظ بها ألنفسهم.
فكرتُ يف إحدى املرات يف تقديم نص لرواية خيالية فكاهية متسلسلة إىل نارش أعامل
فكاهية ناشئ يف مرص ولكنني قررت عدم القيام بذلك لدى اكتشايف أن اإلرشادات
العامة الخاصة بتقديم العمل تنص عىل انتقال ملكية مقرتحي إىل الرشكة ،سواء قبلته
أم ال .كام تحتفظ الرشكة بالحق يف تطوير النص املقرتح مع مؤلف آخر .هذا مثال يعرب
عن حالة متطرفة وليس القاعدة ولكنه يص ّور بعض الخالفات األساسية للغاية القامئة
بني ثقافات الرشق األوسط والثقافات الغربية حول مفهوم امللكية الفكرية.
ويتمثل أحد املخاطر األخرى يف االختالف يف عادات القراءة .فمع استمرار اختفاء
املكتبات املوجودة عىل أرض الواقع يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ،وهام أكرب
سوقني للكتب اإلنجليزية ،بدأت عادة التصفح تختفي هي األخرى .كام ازداد تحول
القراء إىل بائعي الكتب عىل اإلنرتنت واملضمون القابل للتنزيل وهو ما أدى إىل تشكل
اختياراتهم من مواد القراءة وفقا للكتب األكرث مبيعا بالفعل .ومن ثم ،أصبح املؤلفون
الجدد وصغار النارشين والكتب تحت الرتجمة يجدون صعوبة متزايدة يف لفت االنتباه.
والجدير بالذكر أن صنع قاعدة ق ّراء غربيني للمؤلفني العرب يف هذا املحيط الذي يحصد
فيه الفائز كل يشء لن تكون مهمة هينة .ويتمتع املؤلفون يف الرشق األوسط بعالقة
أكرث قربا بجمهورهم وببعضهم البعض نظرا بدرجة ال يستهان بها لألهمية املحورية
للمكتبات الواقعية يف املنطقة .وبعد االعتياد عىل عالقة وجها لوجه بني الكتّاب والق ّراء
ومكتبات بيع الكتب ،سوف تصبح الطبيعة الرقمية لصناعة النرش الغربية وخضوعها
التجاهات السوق مبثابة تغيري كبري للمؤلفني العرب الناشئني.
ومع ذلك ،لو كان هناك عىل اإلطالق وقت لتوحيد جمهور القراء يف كال جانبي
املحيط األطلنطي ،فهو اآلن .فالفيسبوك وتويرت ومنصات التواصل االجتامعي األخرى
منحت الشباب يف الغرب والرشق األوسط وصوال غري مسبوق إىل بعضهم البعض،
متخطية بذلك الحواجز السياسية القدمية التي كانت تقف حاجزا تقليديا بني شعوب
كلتا الحضارتني .كام أن هناك نهام لقصص ومنظورات جديدة ال ميكن التعبري عنه
باألخبار املسجلة عرب يس إن إن أو الجزيرة .عىل األدب إذن القيام مبا كان يُحسنه دوما
وهو :سد الفجوة.
تنقلت بني ثقافات مختلفة،
إن أسس هذا الجرس موجودة بالفعل .فبعد أن
ُ
حالفني الحظ مبا يكفي ملشاهدة قوة الكتب مبارشة وهي تصنع ما عجزت نرشات
األخبار املتلفزة واملناظرات الالنهائية عن القيام به .يف كل قراءة يل ،كنت أشاهد
مجتمعات ال يوجد لديها سبب للتفاعل تتواصل مع بعضها البعض :محبون للفكاهة
يجلسون بشجاعة حفاة األقدام عىل أرض مغطاة بالسجاد عند دعويت إللقاء حديث يف
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مسجد ،ونساء مرتديات الحجاب والنقاب يف مكتبات يديرها شباب متحررون فكريا
وقد صبغوا شعورهم باللون الوردي .إنهم أشخاص اجتمعوا للحديث عن القصص وعن
الكتب التي تح ّرك مشاعرنا .هؤالء األشخاص املختلفون بشكل صارخ والذين يفرتض
العامل بأنهم أعداء ليسوا مختلفني بهذا الشكل متاما عىل اإلطالق .إنهم يتحدثون لغة
مشرتكة ليست اإلنجليزية وال العربية ولكنها لغة تعاطف التجربة اإلنسانية التي ال
تحتاج إىل كلامت.

ألفت جي ويلو ولسون حديثا رواية بعنوان "ألف غري املريئ" ُرشحت لنيل أول جائزة
للرواية لفالهريت -دانان يف عام  .2012كام ألفت العديد من الروايات الفكاهية
والروايات الخيالية الفكاهية املتسلسلة ،مبا فيها سلسلة إيه آي آر التي رشحت لجائزة
آيزنر .وحصلت مذكراتها بعنوان "مسجد الفراشة" عىل لقب أفضل كتاب لعام 2010م
من قبل سياتل تاميز.

Arabic literature in translation new potential, old obstacles
By Adam Talib, translator and Assistant Professor, American University in Cairo

T

he history of Arabic literature goes back more
than a millennium but it is only relatively recently
that the wider world has begun to seek out and
read Arabic literature in translation which, over the past
25 years, has been energized by a series of milestones:
Naguib Mahfouz’s Nobel Prize in Literature (1988), 11
September 2001 and its aftermath; and, more recently, in
2011, the Arab uprisings.
These events have all provided a boost to authors,
translators, and readers and have reminded publishers
outside the Arab world that there is a relatively untapped
body of literature in Arabic and significant demand for
it to be accessible. There is no question that the number
of Arabic books in translation is growing year by year
– indeed, 2009 saw the highest number of translations
into European languages ever – but as with any rapid
expansion, knowledge and awareness often lag behind.
Arabic literature in translation was once the
exclusive remit of a few university presses and there
was not a natural constituency of readers in the
Americas or Europe outside the academy. Their
backlists would be a good place for publishers to whet
their appetite for Arabic literature in translation.
Similarly, the majority of translators of Arabic
literature were, and still are, academics who are
part-time, amateur translators. Things are changing
though, and fast. A new generation of young translators
has bloomed in the past five years alongside a new
generation of young authors and there is great
potential for exciting, readable, widely appealing
translation in a variety of forms: memoirs, graphic
novels, investigative non-fiction, in addition to novels.
Moreover, several of the most successful Arabic novels
have been made into popular film adaptations (for
example, Alaa al-Aswany’s The Yacoubian Building,
Elias Khoury’s Gate of the Sun) but publishers have
not yet attempted to tie the marketing of books in
translation to these film adaptations even though the
films have reached Western markets.
There are, of course, challenges particular to
Arabic literature that publishers must be aware
of and take into consideration. It is important to

realize that customarily Arab authors handle their
own translation rights; it is not done through their
publishers. In addition, it can be difficult to identify
reliable translators. It is no longer true that publishers
are limited to a small group of academic translators,
but the quality of translations from the Arabic is highly
variable. One way publishers can address this issue
is by giving translators more editorial attention than
they might otherwise give to translators from more
established languages.
It is important that the publisher, editor, and
translator discuss the treatment of somewhat esoteric
cultural items, the envisioned audience of the work, and
so on, so as to arrive at mutually agreeable solutions
in the service of the work. How should the translator
approach, for example, a term like kanaka (to use the
Egyptian word for a coffee-pot for Turkish coffee)? The
translator can leave the term untranslated and provide
information in a glossary, but this technique carries a
whole set of expectations that might not match what
the publisher had in mind for the work. My fellow
translators would lynch me if they thought I were
encouraging publishers to intervene – or interfere – in a
translators’ work, but it is the role of the publisher and
editor to discuss the audience and tenor of a book with
the translator early on in the process. Publishers often
read the description of a book and commission it based
on that alone, or a sample, or the book’s reputation as an
award-winner or bestseller, but they never communicate
to the translator what it is about the book that led them
to buy it. Translators have their own motivations for
translating a work and some might scoff at such heavyhandedness, but we translators know that translation is
all about possibilities and we can highlight or downplay
aspects of a book with some finesse. That’s not to say
we’re willing to manipulate the book for the demands of
the market; most translators have a deep sense of ethics
toward the practice of translation.
Nevertheless, despite any misgivings we might
have, we all – translators, publishers, editors, and
authors – want these books to be read and we want
them to find their particular audience.

Adam Talib is translator of Fadi Azzam’s Sarmada, Khairy Shalaby’s The Hashish Waiter, Mekkawi Said’s Cairo Swan Song
and co-translator—with Katharine Halls—of Raja Alem’s The Dove’s Necklace. He is Assistant Professor of classical Arabic
literature at the American University in Cairo.
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ترجمة األدب العريب –
إمكانيات جديدة ومعوقات قدمية
بقلم آدم طالب ،مرتجم وأستاذ مساعد ،الجامعة األمريكية يف القاهرة
يرجع تاريخ األدب العريب إىل أكرث من ألف عام ولكن االهتامم برتجمته وقراءته
عىل مستوى أكرث اتساعا من العامل مل يبدأ إال منذ فرتة حديثة نسبيا .لقد شهدت األعوام
الخمسة والعرشون املاضية سلسلة من األحداث التي كانت مبثابة عالمات فارقة عىل
طريق إحياء األدب العريب مثل منح نجيب محفوظ جائزة نوبل لألدب (1988م) و11
سبتمرب 2001م وتداعياته ثم مؤخرا االنتفاضات التي شهدها عدد من الدول العربية
يف عام 2011م.
كانت هذه األحداث مبثابة جرعة منشطة للمؤلفني واملرتجمني والقراء ذكّرت
النارشين خارج العامل العريب بوجود مجموعة من األدبيات العربية التي مل تصل إليها
األيدي بعد رغم وجود مطالبات كبرية بتوفريها .ال يوجد شك حول الزيادة املطردة
يف عدد الكتب العربية املرتجمة عاما بعد آخر وقد شهد عام 2009م أعىل عدد عىل
اإلطالق من الرتجامت إىل اللغات األوروبية .ولكن الذي يحدث عند تسارع وترية
التوسع هو عجز املعرفة والوعي عن مواكبة ذلك.
كان إنتاج األدبيات العربية املرتجمة يف وقت من األوقات حكرا عىل عدد قليل
من مطابع الجامعات ومل يكن هناك جمهور طبيعي من القراء يف األمريكتني أو أوروبا
خارج النطاق األكادميي .وال شك أن قوائم األعامل القدمية املطبوعة قد تح ّرك شهية
النارشين لألدبيات العربية املرتجمة .وباملثل ،نجد أن الغالبية العظمى من مرتجمي
األدبيات العربية كانوا ،وال يزالون ،أكادمييني ميارسون الرتجمة كهواية ولبعض الوقت.
ولكن األمور أخذت تتغري بوترية رسيعة .فقد ازدهر جيل جديد من املرتجمني الشباب
خالل السنوات الخمس األخرية ،جنبا إىل جنب مع جيل جديد من املؤلفني الشباب
هناك إمكانيات عظيمة إلنتاج ترجامت مش ّوقة ،سهلة القراءة ،وجذابة عىل نطاق
واسع يف صيغ مختلفة مثل املذكرات ،والروايات الفكاهية املص ّورة ،والروايات الواقعية
االستكشافية ،باإلضافة إىل الروايات .كام أن العديد من الروايات العربية األكرث نجاحا
تحول إىل أفالم القت شعبية كبرية (منها عىل سبيل املثال رواية عالء األسواين "عامرة
يعقوبيان" ،ورواية إلياس خوري "باب الشمس") لكن النارشين مل يسعوا بعد إىل الربط
بني تسويق الكتب املرتجمة وبني األفالم املأخوذة عنها رغم وصول هذه األفالم إىل
األسواق الغربية.
وهناك بطبيعة الحال تحديات ،ال سيام فيام يتعلق باألدب العريب ،ينبغي
للنارشين الوعي بها وأخذها يف االعتبار ألهميتها ،منها معرفة أن املؤلفني العرب عادة

ما يتولون مسألة حقوق الرتجمة الخاصة بهم بأنفسهم وليس من خالل نارشين .كام أن
العثور عىل مرتجمني موثوقني قد يكون صعبا ومل يعد صحيحا أن النارشين يقترصون عىل
مجموعة صغرية من املرتجمني األكادمييني ولكن نوعية الرتجامت من اللغة العربية تتسم
بقدر كبري من التنوع .وهناك عدة وسائل ميكن للنارشين معالجة هذه القضية بها ،منها
منح املرتجمني يف افتتاحية الكتاب اهتامما أكرب من ذلك الذي قد مينحونه يف الحاالت
األخرى ملرتجمي اللغات األخرى األكرث رسوخا.
ومن املهم أيضا مناقشة النارش والكاتب واملرتجم  ،لكيفية معالجة النصوص الثقافية
التي قد ال تكون مفهومة بدرجة ما إال للبعض وجمهور العمل املتصور وهكذا ،حتى ميكن
لجميع األطراف االتفاق عىل حلول تخدم العمل .عىل سبيل املثال ،كيف ميكن للمرتجم
التعامل مع كلمة مثل "كنكة" (املرادف املرصي إلناء القهوة الخاص بصنع القهوة الرتكية)؟
ميكن للمرتجم ترك هذه الكلمة بغري ترجمة ورشحها يف مرسد ولكن هذه الطريقة تنطوي
عىل العديد من االحتامالت التي قد ال تتطابق مع تصور النارش للعمل ،ولو اعتقد زماليئ
من املرتجمني بأين أشجع النارشين عىل التدخل يف عمل املرتجم ألعدموين بغري محاكمة
ولكن دور النارش والكاتب هو مناقشة جمهور الكتاب ومضمونه مع املرتجم يف مرحلة
مبكرة من عملية الرتجمة .فالنارشون يقرأون غالبا وصف كتاب ويرسلونه للنرش عىل
أساس ذلك وحده أو عىل أساس عينة أو سمعة الكتاب من حيث حصوله عىل جوائز
أو تحقيقه ألفضل مبيعات ولكنهم ال يذكرون للمرتجم األسباب التي دعتهم إىل رشائه.
أما املرتجمون أنفسهم ،فلديهم أسباب خاصة بهم لرتجمة األعامل والبعض قد يستهزئ
بهذا التدخل ولكننا نحن املرتجمني نعلم بأن الرتجمة تخضع بالدرجة األوىل لإلمكانيات
وأننا نستطيع إبراز جوانب معينة من كتاب أو إهاملها بيشء من الرباعة .وال يعني ذلك
استعدادنا لتطويع الكتاب ملتطلبات السوق فمعظم املرتجمني يتمتعون بحس أخالقي
عميق تجاه مامرسة الرتجمة.
ومع ذلك ،وعىل الرغم من أية عيوب قد تكون فينا ،فإننا جميعا – املرتجمني،
والنارشين ،واملحررين واملؤلفني – نريد لهذه الكتب أن تُقرأ وأن تجد قراء يهتمون بها لذاتها.
ترجم آدم طالب أعامال مثل "رسمدة" من تأليف فادي عزام ،و"زهرة الخشخاش" لخريي شلبي
و"تغريدة البجعة" ملكاوي سعيد .كام اشرتك مع كاثارين هولز يف ترجمة "طوق الحامم" لرجاء عامل.
وهو أستاذ مساعد لألدب العريب يف الجامعة األمريكية بالقاهرة.

Spreading the word –
Knowledge Without Borders
By Rashid Al Kous and Liz Thomson

I

t is a remarkable ambition: a library of fifty
books, something for everyone, from babies to
grandparents, given to every family in Sharjah.
That’s the aim of Knowledge Without Borders, a
Sharjah Government initiative conceived by HH Dr
Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi and rolled
out under the direction of his daughter, HE Sheikha
Bodour Bint Sultan Al Qasimi.
There are 42,000 families, many living in remote
areas of the Emirate, and so far 10,000 of them have
received their books, just under a fifth of the population.
The first libraries were delivered in 2008. The target for
completion is five years, and each year a panel meets
at the Sharjah International Book Fair to decide the
books from which each library will be chosen. Families
in Khorfakkan, a history-steeped
area on the east coast, will be the
next to receive their personalised
libraries, bringing the total to
13,000 by February 2013.
Rashid Mohamed Al Kous,
a graduate of Sharjah University
who began his career in the
Sharjah Chamber of Commerce,
manages the project, which is
administered by a team of 10. He
is justifiably proud of the results.
The father of two daughters,
aged nine and six, he reads to
them every night and is delighted
at the way the girls chatter
enthusiastically about ‘our books’.
For the problem that Sharjah’s visionary scheme seeks to
address and correct is the lack of a reading habit beyond
school and the Koran. There is also an ever-increasing
tendency for Emiratis to read in English, the language in
which many of them are educated, neglecting their native
tongue and with it, inevitably, Arabic culture.
Knowledge Without Borders, and its accompanying
programme, Library Without Borders – ‘a moving bus
of knowledge’, which visits schools, universities and
cultural organisations, providing a focus for events
– is part of Sharjah’s wide-ranging plan to build the
knowledge economy from the ground up and create

an educated generation and a well-balanced social
structure, with values and cultural pride rippling out
across the community at large. ‘Noble aims’, as its
mission statement puts it, ‘to further cement the ties
between educating a nation and preserving its cultural
heritage… It aims to promote learning with the hope
of strengthening knowledge through reading. It vies to
connect mind with history, experience with wisdom, new
generations with past heritage and man with nature.’
Library recipients are currently being surveyed
about the selection of books and even the coffee
table in which they are encased. Coffee is at the heart
of Arab culture and hospitality and so this is very
different to western notions of ‘a coffee-table book’.
The responses will be taken into account as selectors
meet to choose the next titles to be dispensed. Always
they cover a range of genres and topics, including
religion, science, health and cookery, as well as novels
and, crucially, children’s books, all of them in Arabic.
And of course, His Highness’s memoir is included. The
project has been allocated a budget in excess of 150
million Dirhams – a major investment whose long-term
value is beyond monetary worth.
Knowledge With Borders provides the foundation
stone for other projects, including the recently launched
Let’s Read to Them, a campaign which aims to
encourage reading and a love of books among children
specifically. New mothers and pregnant women will
receive books containing an introduction about the
importance of reading from childhood to encourage
them to read to their newborns, even to their unborns.
‘Reading to young children is not only one of the
best activities to stimulate language and cognitive
skills, but it also builds motivation, curiosity, and
memory,’ believes Sheikha Bodour, founder of the
award-winning children’s publisher Kalimat, whose
books are now winning fans abroad as well as at home.
‘This campaign will raise the mothers’ awareness of the
great benefits associated with reading to children as
early as pregnancy – laying the groundwork for it to be
done throughout the child's early years of life.’
Knowledge Without Borders is, as His Highness has
written, ‘another exemplary initiative towards the drive
in creating a better community.’

Rashid Al Kous (above) is Project Manager of Knowledge Without Borders.
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Liz Thomson is a founding editor of www.BookBrunch.co.uk, the daily newsletter and website for the
international publishing community. She is also a published author and a frequent broadcaster.

The champion rally driver Mohammed Bin Sulaiem reading to children

سائق بطولة الرايل محمد بن سوليم يقرأ إىل األطفال.

نرش الخرب – معرفة بال حدود

بقلم راشد الكوس وليز طومسون
إنه طموح جدير باإلشادة :مكتبة تضم خمسني كتابا فيها ما يالئم الجميع ،بدءا
من الرضع وحتى الجدود ،سوف ت ُهدى إىل كل أرسة يف الشارقة .هذا هو الهدف من
معرفة بال حدود ،وهي مبادرة من حكومة الشارقة .صاحب فكرة املبادرة هو سمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ويجري تنفيذها تحت إدارة ابنته سمو
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.
هناك  42000أرسة ،الكثري منها يعيش يف مناطق نائية من اإلمارات العربية
املتحدة وقد حصل ،10000منهم بالفعل عىل كتبهم ،أي أقل من خمس السكان ،علام
بأن أول مكتبات أهديت يف عام 2008م .تصل املدة املستهدفة إلنجاز املرشوع إىل
خمس سنوات ويف كل عام ،تجتمع مجموعة من الخرباء يف معرض الشارقة الدويل
للكتاب التخاذ قرار حول الكتب التي سوف يتم اختيارها لكل مكتبة .وسوف تكون
أرس خورفكان ،وهي منطقة تاريخية عريقة تقع عىل الساحل الرشقي ،املتلقي التايل
للمكتبات الشخصية بحيث يصل املجموع إىل ،13000بحلول فرباير 2013م.
يقوم عىل إدارة املرشوع الذي يعمل  10أشخاص يف تنفيذه راشد محمد الكوس،
وهو أحد خريجي جامعة الشارقة بدأ حياته املهنية يف الغرفة التجارية بالشارقة.
يفخر الكوس عن حق بالنتائج التي تحققت وهو أب لطفلتني يف التاسعة والسادسة
من عمريهام يقرأ لهام كل ليلة ويشعر باالغتباط إزاء حديث الطفلتني الحاميس
عن "كتبنا" .ذلك ألن املشكلة التي تسعى خطة الشارقة االسترشافية إىل معالجتها
وتصحيحها تتمثل يف االفتقار إىل عادة القراءة خارج املدرسة وقراءة كتب غري القرآن
الكريم .وهناك أيضا ميل متزايد بني اإلماراتيني للقراءة باللغة اإلنجليزية وهي لغة
التعليم بالنسبة للكثريين منهم وهو ما يؤدي بهم إىل إهامل لغتهم األصلية وأيضا ،ال
محالة ،الثقافة العربية.
معرفة بال حدود والربنامج املصاحب لها – وهو مكتبة بال حدود عبارة عن
"حافلة معارف متنقلة" تزور املدارس ،والجامعات واملؤسسات الثقافية وتقدم ركيزة
للفعاليات – وهي أيضا جزء من خطة واسعة النطاق يف الشارقة لبناء اقتصاد املعرفة
من الصفر وصنع جيل مثقف وهيكل اجتامعي متوازن وتأسيس القيم والفخر بالثقافة
الوطنية متتد آثاره عرب املجتمع بأرسه .وكام جاء يف إعالن املهمة ،تسعى "الغايات
النبيلة" إىل تعزيز االرتباط بني تثقيف األمة وبني املحافظة عىل تراثها الثقايف .كام
تهدف إىل النهوض بالتعلم مع األمل يف تدعيم املعرفة من خالل القراءة وتنافس عىل
ربط العقل بالتاريخ ،وربط الخربة بالحكمة ،وربط األجيال الجديدة برتاث املايض
وربط اإلنسان بالطبيعة.
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ويتم يف الوقت الحارض عمل استطالع ملتلقي املكتبات حول اختيار الكتب وحتى
عن طاولة القهوة التي سوف تغلّف معها .فالقهوة هي قلب الثقافة والضيافة العربية
ولذلك فهي مختلفة متاما عن الفكرة الغربية للكتب التي توضع عىل "طاولة القهوة".
وسوف تؤخذ اإلجابات يف االعتبار عند اجتامع القامئني عىل االختيار الختيار العناوين
التالية املرشحة للتوزيع والتي تغطي مجموعة واسعة من األنواع واملوضوعات األدبية
منها الدين ،والعلوم ،والصحة ،والطهي ،وكذلك الروايات وأيضا وهو األهم كتب
األطفال ،وجميعها باللغة العربية وتشمل بطبيعة الحال مذكرات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .تصل امليزانية املخصصة للمرشوع إىل أكرث من 150
مليون درهم وهو استثامر كبري تتجاوز قيمته عىل املدى الطويل القيمة النقدية.
ويعد معرفة بال حدود مبثابة حجر األساس ملرشوعات أخرى ،منها "لنقرأ لهم"
وهي حملة انطلقت حديثا لتشجيع األطفال عىل القراءة وغرس حب الكتب يف
األطفال عىل وجه الخصوص .أما النساء حديثات العهد باألمومة والحوامل ،فسوف
يحصلن عىل كتب تع ّرفهن بأهمية القراءة منذ الطفولة لتشجيعهن عىل القراءة
ملواليدهن وحتى ألجنتهن.
إن القراءة لألطفال الصغار ليست فقط واحدة من أفضل األنشطة لتنشيط
مهارات اللغة والتعرف وإمنا تبني أيضا الحافز ،والفضول ،والذاكرة .ذلك ما تؤمن به
سمو الشيخة بدور ،مؤسسة دار كلامت الحاصلة عىل جائزة نرش كتب األطفال والتي
تالقي كتبها اآلن إعجابا يف الخارج كام يف الداخل .هذه الحملة سوف ترفع وعي
األمهات بالفوائد العظيمة املرتبطة بالقراءة لألطفال منذ مرحلة الحمل املبكرة بحيث
يتم وضع حجر األساس لها طوال سني عمر الطفل األوىل.
وكام جاء يف ما كتبه صاحب السمو ،فإن "معرفة بال حدود" مبادرة مثالية أخرى
لتحقيق مساعي صنع مجتمع أفضل.

راشد الكوس هو مدير مرشوع "معرفة بال حدود".
ليز طومسون هي رئيسة تحرير ومؤسسة  www.BookBrunch.co.ukوهي املجلة
اإلخبارية اليومية واملوقع اإللكرتوين ملجتمع النرش العاملي .كام ألفت أعامالً تم نرشها
وتذيع العديد من الربامج.

Higher education and professional
development in the Gulf
By Matt Santaspirt, John Wiley and Sons

T

he six countries of the Gulf Cooperation Council
(GCC), Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia and the UEA, are in the midst of a dynamic
demographic shift, with 50 per cent of their population
under 25 years of age. The most populated country
is Saudi Arabia, with 28 million (65 per cent of the
total), followed by nearly 8 million in the UAE. The
International Monetary Fund forecasts a Compound
Annual Growth Rate (CAGR) of 2.41 per cent in the
next five years and an increase in population to 49 million
in 2016. By 2025, the GCC is expected to have a total
population of 57 million.
This population explosion, combined with the
tremendous oil wealth of the GCC nations, presents
academic and professional development publishers with
great opportunities as the Gulf States grapple with how to
provide quality education and continuing development of
professional skills for their young citizens. Traditionally,
the GCC countries sent students abroad—mainly to the
US and UK —for university degrees and, in particular,
advanced degrees. Similarly, as modern cities like Dubai,
Abu Dhabi and Doha have sprung up from the sands of
the desert, the Arab governments have relied on a steady
stream of expat workers to manage the unprecedented
regional growth. However, these practices are changing.
In Saudi Arabia, the annual budget for higher
education has surpassed $15 billion, with the number
of government universities having grown from eight in
2003 to 24 at present. Contracts for at least nine more
have been granted in addition to the dozens of private
universities which have been created. In the UAE
and Qatar, more than 40 branch campuses of Western
universities have been established to serve the local and
expat communities. Most of the programmes are based on
the US or UK curriculum, and there is a growing emphasis
on providing post-graduate degrees such as MBAs.
The Gulf is also experiencing a top-down approach to
e-learning. While the shift has been slower than expected,
governments are providing the impetus through educational
initiatives and increased funding. The Higher Colleges of
Technology (HCT) in the UAE and Kuwait University,
along with King Fahd University of Petroleum and Minerals,
and King Saud University in Saudi Arabia, are leading
the field in this transformation. Under the direction of the
Minister of Higher Education, His Highness Sheikh Nahyan
bin Mubarak Al Nahyan, the UAE is dispensing iPads to

students at the three federal higher education institutions:
UAE University, HCT and Zayed University. HCT
particularly is moving fast to embrace advanced technology
in the classroom, thanks in part to a flexible administration
and clearly defined digital strategies.
Publishers such as Wiley are working closely with these
universities and the learning management system provider
Blackboard to integrate their content with a fluid, flexible
and uniform digital learning environment. However,
language remains an issue. Many students struggle to learn
difficult concepts in science, maths and business while
studying in a foreign language (English). To combat this
problem, Wiley recently released WileyPLUS Middle
East Editions—online content, multimedia resources and
assessments designed to help students bridge the gap by
interspersing Arabic language support into the course.
In the professional realm, each GCC government has
put in place practices to open up the private sector to their
nationals. These policies—known as Saudization in Saudi,
Emiratization in the UAE, and so on—are designed to
ensure that as countries inevitably shift away from their
complete dependence on natural resources, local populations
will have the experience and skills to sustain their economies.
For example, Wiley provides a unique and
comprehensive solution for these localization efforts by
publishing in three key areas of professional development,
thus targeting each level of an organization’s training needs:
technology training and certification; finance and accounting
training and certification; and leadership training.
It can be perceived that in businesses and professional
organizations, especially local family conglomerates and
quasi-government organizations, internal bureaucracy
hinders productivity. Governments and executives signal
the need and willingness to change, but progress is slow to
gather momentum.
But while these problems persist in higher education
and professional development, the governments of the
Gulf countries remain committed to the monumental
transformation they’ve engineered in the past 10 to 15
years. Exciting market conditions coupled with internal
and external motivational forces can push the publishing
industry to seek innovative solutions which can better
serve this complex market. By investing wisely along with
the governments, institutions and private sector companies
in the region, publishers are planting the seeds for their
own transformational businesses.

Matt Santaspirt is Wiley’s Sales and Market Development Manager for the GCC, based in Dubai
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التعليم العايل والتطوير املهني يف الخليج
بقلم مات سانتاسربت ،جون واييل وأبنائه

متر دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين ،الكويتُ ،عامن،
قطر ،اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بتحول سكاين دينامييك
حيث تقل أعامر  50%من سكان هذه الدول عن  25عاما .أما الدولة األكرث كثافة
بالسكان فهي اململكة العربية السعودية والتي يصل تعداد سكانها إىل  28مليون
نسمة ( 65%من املجموع) ،تليها اإلمارات العربية املتحدة بتعداد سكان يصل
إىل ما يقرب من  8مليون نسمة .ويتوقع صندوق النقد الدويل معدل منو سنوي
مركّباً يصل إىل  2،41%يف السنوات الخمس القادمة وارتفاع عدد السكان إىل 49
مليون نسمة بحلول عام 2016م .وبحلول عام 2025م ،من املتوقع أن يصل التعداد
اإلجاميل لسكان دول مجلس التعاون إىل  57مليون نسمة.
هذا االنفجار السكاين املقرتن بالرثوة النفطية الهائلة لدول مجلس التعاون
مينح النارشين يف املجال األكادميي ومجال التطوير املهني فرصا عظيمة يف وقت
تسعى فيه دول الخليج جاهدة لتوفري التعليم املتميز والتنمية املستمرة للمهارات
املهنية ملواطنيها من الشباب .كانت دول مجلس التعاون تقليديا تبعث الطالب إىل
الخارج – وال سيام الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة – للحصول عىل
شهادات جامعية وال سيام الشهادات العليا .وباملثل ،ومع نهوض مدن عرصية مثل
ديب وأبو ظبي والدوحة من رمال الصحراء ،بدأت الحكومات العربية يف االعتامد
عىل تيار متدفق باستمرار من العامل الوافدين إلدارة النمو اإلقليمي الغري مسبوق.
ولكن هذه املامرسات بدأت اآلن تتغري.
يف اململكة العربية السعودية ،تجاوزت امليزانية السنوية للتعليم العايل مبلغ
ال  15بليون ريال حيث منا عدد الجامعات الحكومية من مثاين جامعات يف عام
 2003إىل  24يف الوقت الحارض ومتت ترسيه عقود لتسع جامعات أخرى ،باإلضافة
إىل عرشات الجامعات الخاصة التي تم إنشاؤها .ويف اإلمارات العربية املتحدة
وقطر ،أنشئ أكرث من  40حرما لفروع جامعات غربية لخدمة املجتمع املحيل
ومجتمع الوافدين ،علام بأن غالبية الربامج مبنية عىل املنهج األمرييك أو الربيطاين
مع تركيز متزايد عىل منح شهادات عليا مثل ماجستري إدارة األعامل.
كام تشهد منطقة الخليج نهج القمة إىل القاعدة (أي تقسيم نظام إىل مكوناته
الفرعية) للتعلم اإللكرتوين .ويف حني كان التحول أكرث بطئا من املتوقع ،توفر
الحكومات الزخم الالزم من خالل املبادرات التعليمية وزيادة التمويل .وقد أخذت
بزمام مبادرة هذا التحول كليات التقنية العليا يف جامعتي اإلمارات العربية املتحدة
والكويت ،إىل جانب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك سعود يف
اململكة العربية السعودية .وبتوجيهات من وزير التعليم العايل سمو الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان ،وزعت اإلمارات العربية املتحدة أجهزة آي باد عىل الطلبة
عىل مستوى مؤسسات التعليم العايل االتحادية الثالث وهي جامعة اإلمارات
العربية املتحدة ،وكليات التقنية العليا ،وجامعة الشيخ زايد .وقد تحركت كليات
التقنية العليا عىل وجه الخصوص رسيعا لتبني التقنية املتطورة يف قاعات الدراسة
ويرجع الفضل يف ذلك إىل عدة عوامل من بينها اإلدارة املرنة والتعريف الدقيق
لالسرتاتيجيات الرقمية املستخدمة.
ويتعامل نارشون مثل واييل عن كثب مع هذه الجامعات ومزود نظام إدارة
التعلم "بالكبورد" إلدماج املضمون الخاص بهام يف بيئة تعلم رقمية سلسة ،ومرنة،
ومتجانسة .كثري من الطلبة يجاهدون لتعلم مفاهيم تتسم بالصعوبة يف مجال
العلوم والرياضيات واألعامل أثناء دراستهم بلغة أجنبية (اإلنجليزية) .وملحاربة
هذه املشكلة ،أصدرت واييل مؤخرا طبعات واييل بالس ميدل إيست (الرشق
األوسط) وهي عبارة عن مضمون يتوفر عىل اإلنرتنت ،وموارد متعددة الوسائط
وعمليات تقييم ُصممت ملساعدة الطلبة عىل سد الفجوة من خالل إدخال الدعم
باللغة العربية كجزء من املقرر التعليمي.
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ويف املجال االحرتايف ،وضعت كل واحدة من حكومات دول مجلس التعاون
مامرسات لفتح القطاع الخاص أمام مواطنيها .هذه السياسات – املعروفة
بالسعودة يف اململكة العربية السعودية واألمرتة يف اإلمارات العربية املتحدة
وهكذا – صممت لتمكني السكان املحليني من امتالك الخربة واملهارات الالزمة
للمحافظة عىل اقتصاد بالدهم يف أثناء تحولها الذي مل يكن هناك مفر منه
االعتامد التام عىل الرثوات الطبيعية.
عىل سبيل املثال ،توفر واييل حلوال فريدة وشاملة لجهود التوطني من خالل
النرش يف ثالثة مجاالت رئيسية للتطوير املهني ومن ثم استهداف كل مستوى من
االحتياجات التدريبية لكل مؤسسة وهي :التدريب واالعتامد التقني ،التدريب
واالعتامد املايل واملحاسبي ،والتدريب القيادي.
ويالحظ يف مجال األعامل واملؤسسات املهنية وال سيام التكتالت األرسية
املحلية واملؤسسات شبه الحكومية أن البريوقراطية الداخلية تعطّل اإلنتاجية وقد
أعطت الحكومات والتنفيذيون إشارة الحاجة واالستعداد للتغيري ولكن هناك بطء
يف اكتساب التقدم للزخم الالزم.
ولكن يف حني ال تزال هذه املشاكل قامئة يف مجال التعليم العايل والتطوير
املهني ،فالتزام حكومات دول الخليج بالتحول الهائل الذي خططت له طوال
األعوام العرشة إىل الخمس عرشة املاضية مستمر .ولكن أوضاع السوق املشجعة
املقرتنة بقوى داخلية وخارجية محفزة ميكن أن تدفع صناعة النرش نحو البحث
عن حلول مبتكرة لخدمة هذه السوق املتشابكة بشكل أفضل .ومن خالل
االستثامر الحكيم جنبا إىل جنب مع الحكومات ،واملؤسسات ورشكات القطاع
الخاص يف املنطقة ،يزرع النارشون بذور التحول ألعاملهم التجارية.

مات سانتاسربت هو مدير املبيعات وتطوير السوق ملنطقة دول مجلس التعاون
لدى واييل ،وهو مقيم يف ديب.

Towards a digital future
By Ayman Abdel-Rahman, BookBake

T

he ebook market in the MENA region is a
sleeping giant, waiting to be awakened. Arabic
is the fifth most spoken language in the world.
Despite the global span, and the region’s 340 million
inhabitants, the lack of technological support for Arabic
from international ebook service providers is surprising
and raises challenges for those publishers trying to
reach out to customers.
To examine the challenges of the e-publishing
industry, we must first consider the current challenges
of mainstream publishing. At the Abu Dhabi Book Fair
earlier this year, Bachar Chebaro, Secretary General
of the Arab Publishers Association, mentioned some
interesting statistics related to book publishing in the
region. These facts and figures were influenced by a
number of threats, first and foremost the threat of
copyright infringement. The law to punish illegal copying
and piracy of books and IP is not strictly enforced and
piracy itself is made more widespread by a lack of
supply. University students copy entire textbooks or buy
them from the network of pirate publishers. The same
applies to hobbyists, who can usually find a way to buy
cheaper copies of the books they need. The lack of an
effective distribution system able to supply books across
borders is another problem, particularly since most
publishing houses are located in Lebanon and Egypt.
Enter the digital world. Ebooks travel easily
across borders yet the piracy problem still exists.
Indeed, it is worse! Software piracy is a nightmare
in Arabia and everyone is aware of it, if not actually
indulging. Weak copyright law enforcement is the
reason Amazon's Kindle is unavailable in many Middle
Eastern countries; so too devices from manufacturers
such as Barnes & Noble. These networks dominate the
marketplace, accounting for some 95 per cent of all
ebooks sold, a situation that deters local publishers. But
those who engage face a new set of challenges.
When an ebook is distributed by various providers,
reading is dependent on a reading device and/or a
reading app. There is a lack of Arab compliance. For
example, Kindle features don’t work with Arabic words,
though that only matters if you live somewhere that
enables readers to buy ebooks direct from the device.
Nevertheless, captive proprietary reading devices are not
the region's favourite dish. Most reading apps (iBooks

for example) don’t support right-to-left navigation,
vital for Arabic reading. Arabic fonts are a permanent
headache, appearing in some apps and devices but not
others. So far, there’s been no agreement on a device
or app for Arabic ebook reading. Hence, we’ve started
to see some initiatives for custom-managed Arabic
electronic libraries to resolve the problems. Popular
examples are Rufoof, Nooon Books, and Qordoba, who
all claim to provide full DRM and have released apps
for Android and iOS. Qordoba probably has the most
extensive features and platform compatibility, and the
user is not constrained by the need for an Android or
iOS device (expensive for many people) but can also
read on a laptop. All such apps provide good solutions
– but they don’t resolve the wider problems with the
Arabic ebook ecosystem.
Although the future of publishing in the MENA
region is clearly digital, it's not clear that the leap to
ebooks can be made without resolving the flaws in
the region’s print publishing infrastructure. As long as
there is a copyright problem, the core is infected. And
that in turn infects everything else. If the infection can
be cleared, then we’re talking scale, and hopefully we’ll
start to see a large proportion of the 6,000 unique titles
published annually in Arabia published electronically
and bought by customers.
It is too early yet to talk about publishing methods
such as DIY ebook publishing – most authors in the
region are insufficiently tech-savvy to contemplate
it. But a genuine opportunity in MENA epublishing
exists when they can. Arabic alternatives to services
such as BookTango, BookBaby, and Smashwords will
appear and self-publishing will give Arab authors
the opportunity to control the process every step
of the way, retaining a large percentage of royalties
previously taken by the publisher. BookBake is
thriving and we are aiming for a technology that
enables the author to export a ready-formatted ebook
and to distribute it in whatever way she/he wishes,
either through traditional means or online via stores
such as Google Play (aka Android Market).
The move to ebooks from print is likely to take time
for the challenges in the MENA region are considerable.
However, existing initiatives provide a route in for those
wishing to take their first steps into Arabic e-publishing.

Ayman Abdel-Rahman is the CEO of BookBake and Managing Director of Vijua, an interactive media development
firm based in Egypt. A specialist in Intelligent User Interfaces (IUI), he has a primary interest in user experience and
epublishing technologies. BookBake is an ebook creation tool, giving authors the freedom to create rich interactive ebooks.
The technology has been especially tailored for Arabic compliance.
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نحو مستقبل رقمي
بقلم أمين عبد الرحمن ،بوك بيك

إن سوق الكتاب اإللكرتوين يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا (مينا) عمالق
نائم ينتظر من يوقظه .فاللغة العربية خامس لغة يف العامل من حيث عدد املتحدثني بها
وعىل الرغم من اتساع نطاقها عامليا ووجود  340مليون نسمة يسكنون املنطقة ،فإن
نقص الدعم التقني للكتب العربية من قبل مز ّودي خدمة الكتاب اإللكرتوين يبعث عىل
الدهشة ويضع تحديات يف طريق النارشين الذين يسعون للوصول إىل العمالء.
ولبحث التحديات يف مجال صناعة النرش اإللكرتوين ،علينا النظر أوال إىل التحديات
الراهنة لتيار النرش الرئييس .يف معرض أبو ظبي للكتاب الذي أقيم يف وقت سابق من
العام الحايل ،ذكر بشار شبارو ،أمني عام اتحاد النارشين العرب ،بعض اإلحصائيات
الجديرة باالهتامم حول نرش الكتاب يف املنطقة .لقد تأثرت هذه الحقائق واألرقام بعدد
من التهديدات ،أولها وأهمها التهديد املتمثل يف انتهاك حقوق النرش حيث ال يتم إنفاذ
القانون الذي يقيض مبعاقبة نسخ وقرصنة الكتب واملمتلكات الفكرية بشكل صارم
والقرصنة ذاتها أصبحت أوسع انتشارا نتيجة لنقص العرض .نجد بأن طلبة الجامعات
ينسخون كتبا دراسية بالكامل أو يشرتونها من شبكة قراصنة النرش ويرسي اليشء
ذاته عىل الهواة الذين عادة ما يجدون وسيلة لرشاء نسخ أرخص مثنا من الكتب التي
يحتاجونها .كام ميثل عدم وجود نظام فعال للتوزيع ميكنه توريد الكتب عرب الحدود
مشكلة أخرى ،وال سيام أن معظم دور النرش موجودة يف لبنان ومرص.
وبالنسبة للعامل الرقمي ،تسافر الكتب اإللكرتونية بسهولة عرب الحدود ولكن
مشكلة القرصنة ال تزال قامئة ،بل إنها أصبحت أسوأ! فقرصنة برامج الحاسوب كابوس
يف اململكة العربية السعودية والجميع عامل بها ،إن مل يكن متساهال فعليا إزاءها .ومن
الجدير بالذكر أن ضعف إنفاذ قانون حقوق النرش يقف وراء عدم توفر أمازون كندل
يف كثري من دول الرشق األوسط ،وكذلك األمر بالنسبة ألجهزة من رشكات تصنيع مثل
بارنز ونوبل .فهذه الشبكات تسيطر عىل السوق وتشكل حوايل  95%من مجموع
الكتب املبيعة وهو وضع يثني النارشين املحليني .ولكن املشاركني يواجهون مجموعة
جديدة من التحديات.

فلدى توزيع كتاب إلكرتوين من قبل مز ّودين مختلفني ،تتوقف القراءة عىل جهاز
أو تطبيق قراءة ولكن هناك عدم امتثال لذلك يف الدول العربية .عىل سبيل املثال،
نجد بأن تطبيقات كندل ال تعمل عندما تكون الكلامت عربية مع أن ذلك يهم فقط
إذا كنت تعيش يف بلد ميكن القراء من رشاء الكتب اإللكرتونية من الجهاز مبارشة.
ومع ذلك ،فإن أجهزة القراءة املحتكرة ذات امللكية املسجلة غري مفضلة يف املنطقة.
فمعظم تطبيقات القراءة (مثل آي بوكز عىل سبيل املثال) ال تدعم التصفح من اليمني
إىل اليسار وهو أمر أسايس للقراءة باللغة العربية .كام أن حجم الحروف العربية يشكل
صداعا مزمنا حيث تظهر هذه الحروف يف بعض التطبيقات واألجهزة وال تظهر يف
بعضها اآلخر ،علام بأنه ال يوجد حتى تاريخه اتفاق حول جهاز أو تطبيق لقراءة الكتب
العربية اإللكرتونية .ومن ثم ،بدأنا نشهد بعض املبادرات إلنشاء مكتبات إلكرتونية
عربية حسب الطلب لحل هذه املشاكل ومن أمثلتها التي تحظى بشعبية رفوف،
وكتب نون ،وقرطبة والتي تزعم جميعها توفري إدارة كاملة للحقوق الرقمية وقامت
بإصدار تطبيقات لآلندرويد وآي أو إس .ورمبا كانت قرطبة صاحبة أكرث الخواص
واملنصات املتوافقة ومستخدمها ليس مقيدا بالحاجة إىل جهاز آندرويد أو آي أو إس
(والذي يعد مثنه مرتفعا بالنسبة للكثريين) وميكنه أيضا القراءة عىل جهاز كمبيوتر
محمول .إن كل هذه التطبيقات توفر حلوال جيدة ولكنها ال تحل املشاكل األوسع نطاقا
املرتبطة بنظام الكتب اإللكرتونية العربية البيئي.
وعىل الرغم من أن مستقبل النرش يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا رقمي
بشكل واضح ،فلم يتضح ما إذا كانت القفزة إىل الكتب اإللكرتونية ممكنة بغري معالجة
العيوب يف البنية التحتية لنرش املطبوعات يف املنطقة .وطاملا أن مشكلة حقوق النرش ال
تزال قامئة فسوف يتلوث القلب وهو ما يؤدي إىل تلوث جميع األجزاء األخرى .ولكن
إذا أمكن القضاء عىل هذه العدوى ،يصبح الحجم مهام ويؤمل أن نبدأ يف رؤية نسبة
كبرية من الـ  6,000عنوان الفريدة التي تنرش سنويا يف اململكة العربية السعودية ت ُنرش
إلكرتونيا ويشرتيها الزبائن.
وال يزال الوقت مبكرا للحديث عن وسائل نرش مثل دي آي واي لنرش الكتب
اإللكرتونية – فمعظم املؤلفني يف املنطقة ال يفهمون التقنية بالقدر الكايف للتفكري يف
استخدامها ولكن هناك فرصة حقيقية يف منطقة مينا للنرش اإللكرتوين عندما يصبحون
قادرين عىل ذلك .كام سوف تظهر بدائل عربية لخدمات مثل بوك تانجو وبوك بيب
وسامش وردز والنرش الذايت سوف مينح املؤلفني العرب الفرصة للتحكم يف العملية يف كل
خطوة عىل الطريق ،مع االحتفاظ بنسبة كبرية من العائدات التي كان النارش يحصل عليها
فيام مىض .كام أن بوك بيك مزدهرة ونحن نتوجه إىل تقنية متكن املؤلف من تصدير كتاب
إلكرتوين تم تنسيقه من قبل وتوزيعه عىل أي نحو يرغب ،سواء بالوسائل التقليدية أم عىل
اإلنرتنت من خالل متاجر مثل جوجل بالي (املسامة سوق آندرويد).
إن االنتقال من الكتب املطبوعة إىل الكتب اإللكرتونية سوف يستغرق وقتا
عىل األرجح نتيجة للتحديات الكبرية القامئة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
ولكن املبادرات الحالية توفر مسارا للراغبني يف خطو أوىل خطواتهم نحو النرش العريب
اإللكرتوين.

أمين عبد الرحمن هو املدير التنفيذي ل بوك بيك وعضو مجلس اإلدارة املنتدب ل فيجوا ،وهي
رشكة تطوير إعالمي تفاعلية مقرها مرص .كام أنه متخصص يف استخدامات الواجهات الذكية
ويهتم بالدرجة األوىل بتجربة املستخدمني وتقنيات النرش اإللكرتوين.
بوك بيك هي أداة لصناعة الكتب اإللكرتونية متنح املؤلفني حرية صنع كتب إلكرتونية
تفاعلية غنية وقد تم تعديل هذه التقنية خصيصا للتوافق مع اللغة العربية.

A Look at Translating and
Marketing the Arabic Book

T

he Arab world is currently witnessing a surge in
publishing, as many of the younger generation embrace
books and writing, while a large number of cultural
organisations provide the support for their ambitions that
was absent until very recently. These encouraging steps are
reflected in the organisation of artistic competitions that seek
to highlight outstanding authors and give them the necessary
push towards recognition in international cultural circles.
But no sooner had this new reality encouraged young
people to take up writing, than they found themselves facing
serious obstacles, most notably the lack of any deliberate
policy ensuring the proper distribution of their work, as well
as other issues including (but not limited) to:
1 The lack of any major distribution companies in the Arab
world and the absence of any communication between
North Africa (the Maghreb) and the western Arabicspeaking countries.
2 Selection of cheaper land and sea shipping over air at the
expense of long delivery times.
3 The difficulties of moving a book across borders within
the Arab world, given the need for prior licensing and
the typically strict censorship imposed on Arabic books,
compared with foreign books which can take advantage
of the relatively light censorship to move freely from one
country to another.
4 Low internet sales, partially due to reluctance to use credit
cards, slow delivery and the high cost of shipping.
Local distribution systems rely on agreements between
large trading conglomerates that, in turn, own popular
bookstores. These bookstores enter into contracts with
publishers to distribute some of the more popular titles,
such as children's books, cookbooks and novels, particularly
award-winning works by famous authors.
In this context there has been growth in Arabic cultural
exhibitions, dedicated to the public. These allow readers to
access publications from various publishing houses and give
both the bookstores and public libraries the chance to stock
up on titles. These book fairs are on the rise in the Arab
world, with 15 organised each year, and censorship at these
events is virtually non-existent.
Book fairs in the Arab world are radically different from
those abroad, particularly those in Frankfurt, London and
the United States. In these developed countries, fairs are
dedicated to interested professionals and insiders such as
publishers, literary agents and writers. They rely on the sale
of translation rights in the works of authors and intellectuals,
and on exporting them (and hence their culture as well) to
the wider world. They are not interested in selling books
directly to readers, and it is the great interest in buying rights
that lends these fairs their professional character. There is
no problem selling books to the public in these countries
given the abundance of large bookstores and easy internet
selling. The proliferation of social networks means that
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publicising a book electronically has become the norm and
censorship remains completely absent.
Why is there no interest in buying rights in Arabic
books? Is it the lack of distinguished authors or of a culture
worth studying? Given that the problem is not limited to
Arabic authors, the answer is, realistically, no. In Britain
and the USA only 3-6% of books are translated from other
languages into English. This indicates an unwillingness to
open up to other cultures and an interest in propagating
their own, given that the very concept of culture has become,
unfortunately, a commercial entity.
It is clear that the publishing houses of the West do not
want to assume the risks associated with disseminating a
foreign culture, Arab or otherwise, along with the cost of
translation and the purchase of rights, preferring instead
to wait until an Arab author is awarded an international
literary prize before coming forward to buy the publishing
rights. It is revealing that before Naguib Mahfouz received
the Nobel Prize fewer than 50 works had been translated
from Arabic. Prizes have greatly encouraged Western
publishers to acquire rights as they limit the risks. Since the
start of the International Prize for Arabic Fiction five years
ago international publishers have flocked to purchase rights
to all the long- and shortlisted titles.
In the case of the United Arab Emirates, the last five
years have seen a transformation in the technical management
of book fairs. The Abu Dhabi and Sharjah International
Book Fairs have set up professional programs in which the
Arab and international publishers get together to purchase
and sell rights and to discuss the issues in the industry. But
restricting Arabic book fairs to professionals would cause
local publishers considerable financial losses, and would result
in these publishers refusing to participate. Combining the
private and public functions of the fairs is clearly a better idea,
and is more in line with the reality of books in the Arab world.
In fact, this hybrid concept would not only benefit the Arabic
books but the foreign titles as well, at the Arab fairs.
I would like to close by sharing one of my experiences
at the Sharjah International Book Fair. Five years ago, the
fair dedicated a wing to a shared display featuring the latest
British and American titles. This was hugely successful
and generated demand for the displayed titles not then
offered for sale. For three years running the Sharjah fair, in
cooperation with a distribution company, has secured copies
of newly released books so that they might be put on display
and sold to the public. The titles sold out before every order
could be filled, which only serves to demonstrate the key
importance of Arab book fairs to international publishers.

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.

نظرة يف ترجمة الكتاب العريب وتسويقه

ورقة من إعداد :نارص ج ّروس

يشهد العامل العريب يف املرحلة الراهنة حركة نرش واعدة حيث بدا واضحاً
وملموساً التهافت عىل التأليف والكتابة لدى جيل واسع من الشباب .ولقد ساهمت
عدد كبري من املؤسسات الثقافية يف إحداث هذا التحول النوعي املتقدم يف توفري سبل
الدعم لتطلعات الشباب إذ كان معلوماً يف املايض القريب أن الكاتب العريب ال يجد
من ميد له يد العون أو يتيح املجال أمامه واسعاً لالنطالق مبواهبه نحو العاملية يف نرش
األفكار ومواكبة العرص يف كل تحوالته وتوجهاته.
وتتجىل هذه الخطوات املشجعة واملختلفة نوعياً من خالل تنظيم املباريات
الثقافية التي تهدف إىل إبراز املتفوقني وتعطي قوة دفع إلنتاجهم بغية ولوج املحافل
الثقافية الدولية.
ولكن ال يلبث هذا الواقع املتجدد يف حث الكتّاب الشباب عىل التأليف أن
يتوقف أمام مشكالت كربى أهمها الغياب املؤسف ألية سياسة مدروسة يف تأمني توزيع
سليم ملنتجات الشباب الثقافية واألدبية ،إضاف ًة إىل عدد من املشكالت املتممة ومنها
عىل سبيل املثال ال الحرص:
 1عدم وجود رشكات توزيع كربى عىل مستوى العامل العريب وغياب التواصل عىل هذا
الصعيد بني املغرب العريب ومرشقه.
 2توسل طرق الشحن الربي والبحري وعدم اللجوء إىل االستفادة من وسائل النقل
الجوي لكلفته العالية مقارنة بالوسائل األخرى كام يتطلب مرور وقت طويل نسبياً
قبل أن تصل الشحنة إىل البلد املقصود.
 3صعوبات يالقيها الكتاب العريب خالل اجتيازه للحدود والحواجز القامئة عىل نطاق
بلدان العامل العريب إذ إن األذونات املسبقة تشكل عراقيل روتينية من جراء الرقابة
تظل
الشديدة عىل الكتاب العريب ،يف حني أن الرقابة التي تطال الكتاب األجنبي ّ
قيودها أقل شدة إذ ميكن لهذا الكتاب أن ينتقل من دولة إىل أخرى مستفيدا ً
بطبيعة الحال من هذه الرقابة غري املشددة.
 4املبيعات التي تتم بواسطة شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) ال تزال ضعيفة جدا ً
وذلك بحكم العزوف عن استخدام بطاقات االئتامن املرصفية ومل تلقى بعد املتسع
من الوقت يف الزمن ودون أن نسقط من الحسبان أيضا أن الحصول عىل الكتاب
ورشائه بهذه الطريقة إمنا ترتب عىل القارئ كلفة باهظة تضاف إىل قيمة الكتاب
والناتجة عن كلفة الشحن.
ويف هذا السياق فإن الواقع والتجربة واملتابعة يجعلنا نشري إىل أن حركة التوزيع
عىل نطاق األسواق الداخلية لعدد من الدول إمنا ترتبط بآلية تستند عىل التعاقد
بني املجمعات التجارية الكربى التي تضم بدورها بعضاً من املكتبات الذائعة الصيت
حيث تقوم هذه األخرية وباتفاق مع عدد من النارشين لتوزيع بعض عناوينهم األكرث
رواجاً مثل كتب األطفال ،الطبخ والروايات ،ال سيام تلك التي حازت عىل جوائز أدبية،
ولروائيني باتوا معروفني يف الحياة األدبية ويتمتعون بشهرة دولية.
وتجاه هذا الواقع يأيت دور تسليط األضواء عىل حركة تنظيم املعارض الثقافية
العربية إذ من املعلوم لدينا أن هذه املعارض هي عبارة معارض مخصصة للجمهور إذ
تتيح للقراء االطالع عىل كافة إصدارات مختلف دور النرش العربية كام تتيح للمكتبات
الخاصة والعامة عىل حد سواء رشاء متطلباتها وتأمني حاجياتها.
وتشهد هذه املعارض حركة اتساع عىل نطاق العامل العريب وهناك ما ال يقل عن
 15معرضاً يتم تنظيمها سنوياً وتكون الرقابة عىل الكتب خاللها شبه معدومة.
وما تجدر اإلشارة إليه أن واقع معارض الكتاب يف العامل العريب يختلف جذرياً
عن املعارض الدولية ال سيام معارض كل من فرانكفورت ولندن وأمريكا .فاملعارض يف
هذه البلدان املتقدمة تنظم خصيصاً للمهنيني املهتمني واملتابعني من دور النرش ووكالء
أدبيني وكتاب وكل ما ميت بصلة إىل عامل صناعة النرش.
ويجدر بنا أيضاً أن نتساءل عن سبب االختالف القائم.
فنسارع إىل التأكيد عىل أن اآلليات تختلف إذ تعتمد هذه املعارض عىل عملية
بيع حقوق ترجمة إنتاج أدباءها ومفكريها وتصديرها إىل العامل األحب وبالتايل نرش
ثقافتها  ،فال تهتم ببيع الكتاب مبارش ًة إىل القارئ.
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إن عملية اإلقبال الكثيف عىل عملية رشاء الحقوق يجعل االهتامم متوجهاً
إلعطاء هذه املعارض الصفة املهنية .يف حني أن بيع الكتاب للجمهور فال يواجه عملياً
أية مشكلة يف هذه الدول ألن املكتبات الكربى منترشة يف كل مدينة من املدن ،والبيع
عىل اإلنرتنت سهل للغاية ،وأن القارئ بإمكانه أن يحصل عىل كتابه املطلوب باقل
من السعر املتداول يف املكتبات كام أنه ،من الناحية اإلعالنية واإلعالمية فإن التعريف
بالكتاب ومضامينه مسألة اعتيادية وواسعة االنتشار الن وسائل التواصل االجتامعي
باتت متفشية من خالل النرشات اإللكرتونية  ،إضاف ًة إىل الغياب الكيل للرقابة.
ويبقى سؤال آخر يتبادر إىل الذهن :ملاذا ال يوجد اهتامم جدي برشاء حقوق
الكتاب العريب ؟ هل لعدم وجود كتّاب مميزين وثقافة جديرة بالدرس واالطالع.
يف الحقيقة والواقع الجواب ال ميكن أن يكون سلبياً ،ألن األمر غري محصور فقط
بالكتاب العريب بل بكافة اللغات األخرى.
وإذا نظرنا إىل الكتب التي متت ترجمتها من اللغات األخرى إىل اللغة اإلنكليزية
فنحن نفاجئ واقعياً أنه فقط ما بني  3و % 6من اإلنتاج الربيطاين واألمرييك هو املرتجم،
ويف ذلك داللة عىل عدم الرغبة يف االنفتاح عىل ثقافة اآلخر وعىل االهتامم برتويج
ثقافتهم ألن مفهوم الثقافة بات مع األسف سلعة تجارية.
وأين أصبح حوار الثقافات؟ وكيف ميكننا توجيه اللوم إىل كل من القارئ الربيطاين
واألمرييك عىل سبيل املثال إذا كانا ال يتفهامن واقع الثقافة العربية .ورمبا هي إحدى مساوئ
العوملة التي تتيح للقوي وصاحب القدرات املادية أن يطغى و ...ثقافة الدول النامية؟
وأمام هذا الواقع ،هل يقف العامل العريب مكتوف اليدين ويبقى متفرجاً عىل
هذا الواقع الصعب؟
إن دور النرش الغربية ال تريد أن تتخذ أية خطوات تتحمل من خاللها مخاطر
نرش الثقافة العربية أو غريها من الثقافات مع تكاليف الرتجمة ورشاء الحقوق وهي
تنظر يف نفس الوقت حصول أديب عريب عىل جائزة أدبية عاملية حتى تتقدم وتشرتي
حقوق النرش املتعلقة بإنتاجه وما يؤكد لنا ذلك أنه وقبل أن ينال نجيب محفوظ
جائزة نوبل لآلداب كانت مجموع الرتجامت من اللغة العربية ال يتجاوز الـ 50عنوناً.
ولكن بعد الجائزة أصبح االهتامم أكرب .فالجوائز األدبية تدفع النارش الغريب إىل
االهتامم برشاء الحقوق الن نسب املخاطرة أقل وهذا ما حدث بالفعل بعد إطالق
جائزة البوكر العربية حيث أخذ النارشون الدوليون يتهافتون عىل رشاء حقوق كافة
العناوين الواردة يف الالئحة الطويلة والقصرية وذلك من تأسيسها منذ  5سنوات.
وهل تبقى املعارض العربية تحافظ عىل واقعها التقليدي املعهود؟
إذا نظرنا إىل دور اإلمارات العربية املتحدة لشهدنا وعىل مدى الخمس سنوات
األخرية تحوالً يف اإلدارة التقنية ملعارض الكتاب ،كام أن كالً من معريض أبو ظبي
والشارقة الدوليني للكتاب يعدان برنامجاً مهنياً فيجتمع فيه النارشون العرب والدوليون
ويتباحثون يف أمور املهنة ورشاء وبيع الحقوق  .فمعرض الشارقة أعد هذه السنة
وللمرة الثانية وقبل افتتاح املعرض للجمهور وملدة يومني برنامجاً مهنياً دعي اليهم
العديد من دور النرش الدولية لالجتامع بدور النرش العربية.
لذلك فإن تخصص معارض الكتب العربية من الناحية املهنية فقط سوف يلحق
بالنارش خسائر مادية كبرية ولن تلقى قبوالً منه للمشاركة .أما فكرة الجمع بني الناحيتني
املهنية والجامهريية فهي الفكرة األصح ألنها مرتبطة بواقع الكتاب يف العامل العريب .
ولتجاوز فكرة املزج بني الناحيتني املهنية والجامهريية نرى أنه ال تفيد الكتاب
العريب وحسب وإمنا تفيد أيضا الكتاب األجنبي يف املعارض العربية.
وأود هنا أن اذكر تجربة كنت شاهد عليها يف معرض الشارقة الدويل للكتاب
 .فمنذ 5سنوات خصصت إدارة هذا املعرض جناحاً مشرتكاً آلخر اإلصدارات األمريكية
والربيطانية للعرض فقط .وقد شهدت هذه الصيغة املتكاملة نجاحاً وإقباالً منقطع
النظري وكذلك طلباً عىل رشاء العناوين املعروضة والتي مل تكن مخصصة للبيع  .وأمام
هذا الواقع املتكرر وملدة  3سنوات  ،استطاعت إدارة معرض الشارقة وبالتعاون مع
إحدى رشكات التوزيع تأمني نسخ من الكتب الصادرة حديثاً واملخصصة للعرض من
أجل بعيها للجمهور  .وتم بالفعل بيع كامل النسخ ومل نستطيع تلبية حاجات وطلبات
القراء يف هذا املجال .ويف ذلك داللة عىل أن معارض الكتاب يف العامل العريب هي مهمة
جدا ً للنارش األجنبي.

نارص ج ّروس صاحب ومدير عام دار ج ّروس للنرش ومستشار متخصص يف صناعة الكتاب يف العامل العريب وعالقاته الدولية .كام أنه ممثل رشكة ريد للمعارض يف الرشق األوسط وكان منسقا
ملعرض لندن للكتاب يف عام 2008م وضيف رشف ملعرض الكتاب يف أمريكا يف عام 2009م.

Selling rights to Arabic fiction it’s what’s inside that counts

W

hen asked about the challenges of selling
world translation rights of Arabic fiction, one’s
first response is naturally always focused on
the potential acquirers. It’s a fact that Arabic is not
widely read in the international publishing community,
and this has consequences for the access non-Arab
publishers have to Arabic literature. Other deeper
factors have to do with the relationship an editor may
have with what he believes to be ‘the Arab world’.
Distance naturally plays a role. For example, while a
French editor will probably appreciate the difference
between North Africa, Egypt, the Middle East and
the Gulf, a Korean editor is more likely to bundle all
of them and add Iran and Afghanistan on top. It’s no
different from an Arab editor failing to understand the
difference between the various Scandinavian countries.
The notion of ‘Arab world’ adds difficulties.
There are layers of connotations, some inherited
from past colonial ties, some from tales that feed
an ‘orientalist’ vision, others directly linked with
contemporary history, politics and media. The ‘Arab
world’ is at once familiar and unknown. As a literary
agent, I’m naturally confronted by various stereotypes
that influence rights acquisition because they shape
editors’ expectations, both positively and negatively.
By positive expectations, I mean expectations that
fit the stereotype; negative expectations contradict
the stereotype. If the positive expectation is shaped
by stereotypes of women being abused and of a
conservative society, the negative expectation is
of stories featuring empowered women and an
overwhelming presence of sex.
This dichotomy distorts the perception of Arab
books. A novel depicting crimes of honour may be well
written and play an important role in Arab societies
in raising awareness and denouncing brutal injustice.
But seen through the acquirer’s positive/negative
prism, it’s either a great book (because it sensationally
feeds the stereotype) or it’s a terrible book (because
it’s seen as riding on the stereotype, and not offering
anything new). Thus, the book isn’t judged on its
merits. It’s important for acquirers of Arabic literature
to understand the mechanisms that most of them
unconsciously activate as they read. I believe books
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have an intrinsic aesthetic and narrative value that is
bound to escape us if we approach them with reductive
categories.
But why do such stereotypes impact so badly
on Arabic literature? Quite simply because there is
nothing else, nothing to compare them to, nothing to
counter them with. And here the responsibility lies
with those of us in the Arab book trade.
Clearly, more information is needed, more
communication channels with the rest of the publishing
world are required. It is vital for international
publishers to be exposed to written Arabic literature,
and to key people in the industry. Visiting an Arab
book fair offers more than information on the books
themselves. It gives a sense, however superficial, of
the country, the people and their working cultures,
problems and tastes; it fleshes out the abstract concepts
one has and adds nuances. Such efforts are important
– but they’re not enough.
Information directed at international publishers
and tailored communication channels only promote
translation rights. And they do so periodically. What we
need is a stream of reliable, general information. It’s
true that we’re getting better at exporting ourselves.
But we also need to ‘import’ ourselves, so to speak.
Our most notable efforts mainly impact on the image
of the Arab book beyond the Arab world – they have
less impact inside. Prestigious literary prizes and
translation grants are necessary. Without prizes, fewer
people would have heard of Baha’ Taher, or Rabi’
Jaber, for example. Without translation grants, no
publisher would have acquired the English rights of
Samar Yazbek’s book – and A Woman in the Crossfire
would not have been number one of its category on
Amazon bestsellers, a first in my experience.
Still, we need more. We need more Baha’ Tahers,
Rabi’ Jabers and Samar Yazbeks. And this can only be
achieved with a different kind of effort on our part.
More room should be made at home for writers and
intellectuals to be heard, to develop and to grow, more
opportunities created. We may have a multitude of
communication platforms, literary blogs and so forth,
but none has gained either sufficient mass or sufficient
authority to make a real difference. Moreover, reliable
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information on books is still lacking, and this lack of
transparency leads to piracy while also preventing
a true assessment of the market, in terms of both
size and content. As a result, the professionalization,
brought about by third parties, is not enough to make a
real structural change.
Distribution of physical books across the Arab
world may be partly solved by the development of
ebooks, but digitisation will not necessarily empower
publishers who, for the most part, already lack the
financial means or professional resources that would
enable them to proceed with a deeper, qualitative,
editing of the books they produce.
In a nutshell, these are structural problems that
impact not only the economy of the book industry
but, more importantly, on the quality of the books
themselves, and of course on readers. These problems
must be addressed if we are serious about wanting
publishing to evolve. I’ve been an agent since 2004,

and these are the problems, as I see them, which are
inhibiting growth:
First, with the lack of opportunity for writers and
intellectuals, few people in our society follow such a
path. Most people, including myself, need more than
one job in order to live. Thus, I cannot dedicate my
time fully to the agency; nor can I hire people because
there’s a lack of qualified staff.
Second, because there are no real opportunities
for writers and intellectuals to grow and little attempt
to promote quality, the pool from which I can choose
clients is shallow. RAYA was conceived as an agency
dedicated to high-quality fiction. But if quality is not
seriously valued and assessed (beyond academia), there
are few books that are both good enough and engaging
enough, to be promoted to a foreign audience. Thus, if
I wish to work only with books of a certain quality – a
guarantee of my credibility on the international scene –
I must, by definition, remain small.
The lack of information on books has an indirect
impact on quality, and a direct impact on the difficulty
in remaining informed as to what’s happening on the
literary scene across the Arab world. The multiplication
of small information platforms is not a solution,
and the overload of information does not mean it’s
reliable, or easily accessible. In this context, looking for
information and staying informed is much more timeconsuming that it ought to be.
The absence of distribution makes it hard not only
to hear of the book, but also to get your hands on it,
basically forcing you to contact the author in order to
acquire an electronic copy, a delicate enterprise given
that, having read the book, you might turn the author
down.
These may seem like small details, but they add
up and feed off each other, creating a vicious circle.
Although life might be easier for bigger institutions,
smaller initiatives need to be nurtured if we are serious
about wanting the book market to develop, for they
guarantee organic growth adapted to the local market.

Dr Yasmina Jraissati is a literary agent specializing in Arabic literature. She created the RAYA agency in 2004 and
represents world translation rights. Contact: yasmina@rayaagency.org
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بيع حقوق كتب الخيال العربية –
املهم هو املضمون
بقلم ياسمني جريصايت ،وكالة الراية لألدب العريب
عندما يُسأل املرء للمرة األوىل عن تحديات بيع حقوق الرتجمة العاملية لكتب
الخيال العربية ،يركز أول جواب بطبيعة الحال دامئا عىل املشرتين االحتامليني .فواقع
األمر أن الكتب العربية ال ت ُقرأ عىل نطاق واسع يف مجتمع النرش العاملي وأن لذلك
تبعات بالنسبة لوصول النارشين الغري عرب إىل األدب العريب .وهناك عوامل أخرى أكرث
عمقا تتعلق بالعالقة بني املحرر وبني ما يعتقد بأنه "العامل العريب" .فمن الطبيعي أن
املسافة لها دورها .عىل سبيل املثال ،يف حني قد يفهم املحرر الفرنيس الفرق بني شامل
إفريقيا ،ومرص ،والرشق األوسط ،والخليج ،فاألرجح أن املحرر الكوري سوف يضعها
جميعا يف سلة واحدة ويضيف إليها إيران وأفغانستان .وال يختلف ذلك عن عدم فهم
املحرر العريب للفرق بني مختلف الدول اإلسكندنافية.
إن مفهوم "العامل العريب" يضيف صعوبات فهناك طبقات من املفاهيم ،بعضها
موروث عن الروابط االستعامرية القدمية ،والبعض اآلخر مأخوذ عن روايات تغذي
رؤية "املسترشق" أو مرتبط بشكل مبارش بالتاريخ املعارص والسياسة ووسائل اإلعالم.
"العامل العريب" إذن غري مألوف ومجهول معا .وباعتباري وكيلة أدبية ،تواجهني بطبيعة
الحال صور منطية تؤثر عىل رشاء الحقوق ألنها تشكل توقعات املحررين ،إيجابا وسلبا.
وأعني بالتوقعات اإليجابية تلك التي تتطابق مع الصور النمطية ،وبالتوقعات السلبية
تلك التي تتناقض معها .فإذا تشكلت التوقعات اإليجابية وفقا لصور منطية إلساءة
معاملة النساء وملجتمع محافظ ،سوف تدور التوقعات السلبية حول قصص تص ّور نساء
متمكنات ووجودا ً طاغياً للجنس.
هذا االنفصام يشوه التصور الخاص بالكتب العربية .فالرواية التي تص ّور جرائم
الرشف قد تكون مكتوبة بشكل جيد وتلعب دورا مهام يف املجتمعات العربية يف رفع
الوعي وإدانة الظلم الوحيش ولكن رؤيتها من املنظور اإليجايب /السلبي للمشرتي
تجعل منها إما كتابا عظيام (ألنه يغذي الصورة النمطية بشكل مثري) أو سيئا للغاية
(نتيجة لرؤيته ككتاب يركب موجة الصور النمطية وال يقدم أي جديد) .وهكذا ال يتم
الحكم عىل الكتاب عىل أساس محاسنه .ولذلك من املهم فهم مشرتي كتب األدب
العريب لآللية التي تف ّعلها غالبية هذه الكتب بشكل نشط أثناء قراءتهم .ويف اعتقادي
أن للكتب قيمة جاملية وروائية ضمنية سوف تفوت علينا بال شك إذا تعاملنا معها
كفئة مختزلة.
ولكن ملاذا تؤثر هذه الصور النمطية بهذا الشكل السييء عىل األدب العريب؟
السبب ببساطة هو عدم وجود يشء آخر ميكن مقارنتها أو مقابلتها به .هنا تقع
املسئولية عىل عاتق من يتعامل منا يف مجال تجارة الكتب العربية.
من الواضح إذن أن هناك حاجة إىل املزيد من املعلومات وإىل قنوات تواصل أكرب
مع قطاعات عامل النرش األخرى .إن تعرض النارشين العامليني لألدبيات العربية املكتوبة
ولألشخاص املهمني يف هذه الصناعة لهو أمر حيوي وإن زيارة معرض كتاب عريب يوفر
أكرث من مجرد معلومات عن الكتب ذاتها إذ يخلق إحساسا ،مهام كان سطحيا ،بالبلد،
وباألشخاص وثقافات عملهم ومشاكلهم وأذواقهم ويطرد املفاهيم املج ّردة التي لدينا
ويضيف فروقا دقيقة .صحيح أن هذه الجهود مهمة ولكنها ال تكفي.
إن املعلومات املوجهة للنارشين العامليني وقنوات االتصال التي أنشئت خصيصا
لهذا الغرض تنهض فقط بحقوق الرتجمة وتقوم بذلك دوريا .ولكن ما نحتاجه هو
تيار موثوق من املعلومات العامة .ال ننكر بأن قدرتنا عىل تصدير أعاملنا إىل الخارج
تتحسن ولكننا نحتاج أيضا إىل استريادها إذا جاز التعبري .فجهودنا األكرث وضوحا للعيان
تؤثر بشكل رئييس عىل صورة الكتاب العريب يف ما وراء العامل العريب – أي أن تأثريها يف
الداخل يكون أقل .والجوائز األدبية املرموقة ومنح الرتجمة رضورية فلوال الجوائز ملا
سمع غالبية الناس ب "بابا طاهر" أو "ربيع جابر" عىل سبيل املثال .وبغري منح ترجمة،
مل يكن أي نارش ليشرتي الحقوق اإلنجليزية لكتاب سمر يزبك وملا كان كاب "امرأة يف
مرمى النريان املتقاطعة" األول يف فئته بني الكتب األكرث مبيعا عىل موقع أمازون واألول
بناء عىل تجربتي.

ولكننا ال زلنا يف حاجة إىل املزيد من أمثال بابا طاهر وربيع جابر وسمر يزبك
وهو أمر ال ميكن أن يتحقق إال من خالل بذلنا لنوع مختلف من الجهود وإفساح
مجال أرحب يف الداخل لسامع رأي الكتاب واملفكرين ولتطورهم ومنوهم وصنع فرص
أكرب .قد يكون لدينا العديد من منصات التواصل واملدونات األدبية وغريها ولكن أيا
منها مل يكسب ال جمهورا وال سلطة كافيني لصنع فرق حقيقي .وباإلضافة إىل ذلك ،ال
يزال هناك نقص يف املعلومات املوثوقة عن الكتب وهذا القصور يف الشفافية يؤدي
إىل القرصنة ويحول يف الوقت ذاته دون وجود تقييم حقيقي للسوق ،سواء من حيث
الحجم أم املضمون .ونتيجة لذلك ،ال يكون اكتساب الحرفية عىل يد أطراف ثالثة كافيا
إلحداث تغيري هيكيل حقيقي.
ويف اإلمكان حل مسألة توزيع الكتب املادية عرب العامل العريب جزئيا عن طريق
إنتاج كتب إلكرتونية ولكن تحويل الكتب إىل كتب رقمية لن ميكّن بالرضورة النارشين
الذين يفتقر معظمهم فعليا إىل املوارد املالية أو املهنية التي متكنهم من البدء يف
تدقيق الكتب التي ينتجونها بشكل أعمق وأكرث جودة.
خالصة القول أن هناك مشاكل هيكلية تؤثر ليس فقط عىل اقتصاد صناعة
الكتاب وإمنا أيضا ،وهو األهم ،عىل نوعية الكتب ذاتها وكذلك ،وبطبيعة الحال ،عىل
القراء ،وهي مشاكل من الرضوري معالجتها إذا كنا جادين يف الرغبة يف تطور النرش.
لقد عملت كوكيلة منذ عام 2004م وهذه هي يف نظري املشاكل التي تعوق النمو:
أوال ،ومع نقص الفرص املتاحة للكتاب واملفكرين ،يسري عدد محدود من
األشخاص يف مجتمعنا عىل مثل هذا النهج .فمعظم األشخاص ،وأنا من بينهم ،يحتاج
إىل أكرث من وظيفة واحدة ليك يعيش .ولذلك ،ال ميكنني تكريس كل وقتي للوكالة أو
التعاقد مع أشخاص نظرا لنقص املوظفني املؤهلني.
وثانيا ،ونظرا لعدم وجود فرص حقيقية لنمو الكتاب واملفكرين أو محاوالت
ت ُذكر للنهوض بالجودة ،فإن املجموعة التي ميكنني اختيار العمالء منها محدودة .لقد
تم إنشاء "راية " كوكالة متخصصة يف الروايات الخيالية ذات النوعية املتميزة ولكن إذا
مل يتم تثمني وتقييم الجودة بشكل جدّي (خارج النطاق األكادميي) ،فلن يكون هناك
سوى عدد محدود من الكتب التي تجمع بني الجودة واإلمتاع مبا يكفي ليك يروج لها
رغبت يف التعامل فقط مع كتب من نوعية معينة – وهو
جمهور أجنبي .وهكذا ،إذا ُ
الضامن ملصداقيتي عىل الساحة العاملية – فينبغي يل أن أبقى  ،حسب التعريف،
مؤسسة صغرية.
إن لنقص املعلومات عن الكتب تأثريا غري مبارش عىل النوعية وتأثريا مبارشا عىل
صعوبة البقاء عىل علم مبا يجري عىل الساحة األدبية يف أنحاء العامل العريب .فتكاثر
منصات املعلومات الصغرية ليس حال ووجود كم زائد من املعلومات ال يعني بأنها
موثوقة أو سهولة الوصول إليها .يف هذا املضمون ،يعد البحث عن املعلومات والبقاء
عىل إطالع أكرث استهالكا بكثري للوقت مام ينبغي.
كام أن غياب التوزيع يجعل من الصعب ليس فقط سامعك عن الكتاب وإمنا
أيضا الحصول عليه وهو ما يجرب املرء يف األساس عىل االتصال باملؤلف لرشاء نسخة
إلكرتونية وهي مغامرة شائكة نظرا الحتامل رفضك للمؤلف بعد قراءتك للكتاب.
قد تبدو هذه التفاصيل متشابهة ولكنها تكرب مع كل إضافة وتتغذى عىل بعضها
البعض ،صانعة دائرة مفرغة .وعىل الرغم من أن الحياة قد تبدو أيرس للمؤسسات
األكرب حجام ،فاملرشوعات الصغرية يف حاجة إىل تغذية إذا كنا جادين يف الرغبة يف
تطوير سوق الكتاب ألنها تضمن النمو بشكل طبيعي يتكيف مع السوق املحلية.
الدكتورة ياسمني جريصايت وكيلة أعامل أدبية متخصصة يف األدب العريب .وقد أنشأت
وكالة الراية يف عام 2004م لتمثيل حقوق الرتجمة العاملية .للتواصل:
yasmina@rayaagency.org
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Publishing in the UAE a tale of change, growth, and expansion
By Sheikha Bodour Al Qasimi, President of the Emirates Publishers Association

I

n the UAE’s ‘Vision 2021’, achieving a knowledgebased economy is defined as one of four key targets
for the development of the country. It proclaims the
following: ‘We want the UAE to transform its economy
into a model where growth is driven by knowledge and
innovation.’ This is no small undertaking – but it is a
task that the Emirates is definitely equal to.
From being a collection of mostly unheard of
Trucial States to becoming one of the most recognised
international economic hubs in the world, the UAE
is a country that not only dreams big, but has had an
astounding track record for turning those dreams
into reality – as anyone who has ever stood on the
observation deck of the 124th floor of the Burj
Khalifa can tell you. The landscape of the Emirates is
one of continual change, growth, and expansion and
these attributes are clearly evident in its burgeoning
publishing industry.
The UAE boasts a vibrant and growing book
market, the evidence of which abounds. The
overall market-worth of the Emirates’ publishing
sector is currently estimated to be in the region of
US$260m and large numbers of the world’s major
international bookstores – including Borders, Virgin,
and Kinokuniya – can be found throughout the
country. Literary festivals and fairs are also not in
short supply; the Sharjah International Book Fair, the
Sharjah Children’s Reading Festival, the Abu Dhabi
International Book Fair, and the Emirates Airline
Festival of Literature, all having already made their
mark on the international circuit.
The positive impact of the many proactive
initiatives and high-level book prizes, like the Sheikh
Zayed Book Prize or the Etisalat Award for Children’s
Literature, operating in the Emirates should not be
overlooked. Sharjah’s own Knowledge Without Borders

initiative aims to provide each household in Sharjah
with a library of 50 books. As head of this initiative’s
organising committee, I have had the great privilege
of witnessing us reach the milestone of bringing books
to 10,000 families – an astounding 500,000 books – and
I look forward to us achieving our ultimate goal of
touching the lives of 42,000 families in Sharjah.
Home-grown publishing is also expanding at a
remarkable rate, with areas such as educational books
in Arabic, heritage, and children’s books showing
excellent growth. My personal journey into publishing
began with children’s books when, in 2007, I began
searching for good quality Arabic books for my
daughter who was then four. It was a search that led
me to discover the lack in the market and ultimately to
establishing Kalimat, the only publishing house in the
UAE dedicated to producing original Arabic children’s
books. With more than 100 titles already available
in the market, and many more to come, Kalimat and
fellow contenders like Emirates publishing veterans
Motivate are blazing a trail for others to follow.
The Emirates’ position as a regional leader in terms
of legislation, with all relevant agreements on copyright
being implemented, its wealth of well-educated and
reasonably affluent readers, and its strategic location
as a well-established regional shipping nexus, is also
playing a pivotal role in promoting growth within the
publishing sector. With all of these factors in play, the
UAE has significant potential to become a hub for
international leaders in publishing and distribution
for the entire Middle East region, as well as a gateway
between Europe, the Arab world, and South Asia.
When looking to create a ‘knowledge-based
society’, one of the most important areas of focus has
to be the youth, as it is they who hold the future in
their hands. It is for this reason that I am extremely
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proud to have played a role in the establishment of the
Emirates’ national chapter of the International Board
on Books for Young People (IBBY) – the UAE Board
on Books for Young People (UAEBBY). With the aim
to act as a bridge between all of the stakeholders in
the arena of children’s books, UAEBBY has – since it
officially came into being on 1 January 2010 – become
an irrefutable driver of growth within the country’s
publishing sector. Not only does UAEBBY organise
conferences on children’s books and facilitate access
to children's books by developing public libraries,
but it also manages the Etisalat Award for Children’s
Literature, which is directly aimed at stimulating the
Arabic children’s book market. In addition, it has
founded the IBBY Sharjah Fund For Children in Crisis,
in collaboration with the IBBY, to develop and support
long-term projects that are dedicated to reading and
that target children in post-crisis situations, as well as
children living in precarious conditions in the region.
Within all of these exciting happenings, the
Emirates Publishers Association (EPA) has a crucial
role to play. When the EPA was first created it was
with one simple goal in mind – to develop the UAE’s
publishing industry. Yet often the simplest of goals
lead to the greatest of undertakings, as the Chinese
philosopher Lao-tzu so aptly put it, ‘a journey of a
thousand miles begins with a single step’.
Since we first started out in 2009 we have taken
a great many steps and our journey has taken us to
countless wonderful destinations. The EPA has recently
acquired the full membership in the International
Publishers Association, and we have represented the
writers and publishers of the UAE across the world
at major international platforms like the Sharjah
International Book Fair and the IPA Publishers
Congress in Capetown. We are also currently working
towards creating an intellectual property rights
centre in the UAE, which will be the first of its kind
in the Arab world and have signed a memorandum
of understanding with the Emirates Association for
Intellectual Property.
The EPA is constantly supporting our local industry
with publications, such as Lynette Owen’s Buying and
Selling Rights in Literary Works: A Practical Guide for
Publishers and a definitive bilingual directory guide
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that lists EPA’s 70 members and the top 10 books from
each publisher, which we distribute both locally and
abroad as well as through our numerous workshops,
seminars, and more.
Book publishing in the Arab world is an exciting
and stimulating undertaking and, as a dynamic
emerging market, the UAE is ready to develop its
part of the world into a hub for publishers and books
from across the globe. We want, indeed, to become an
attractive destination for book lovers and professionals
from every corner of the world.

H.E Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasimi is the President
of the Emirates Publishers Association, CEO and Founder
of Kalimat; a book publishing company specialized in
publishing children’s books in the Arabic language, which
has produced over 100 publications in the last five years.
She is also Head of the Organizing Committee of Sharjah’s
Knowledge Without Borders Initiative, as well as President
of the UAE Board on Books for Young People (UAEBBY),
which is the national section of the International Board
on Books for Young People (IBBY). IBBY is a non-profit
organization that represents an international network
of people from all over the world who are committed to
bringing books and children together.
She holds a BA (Hons) from Cambridge, and an MSc in
Medical Anthropology from University College London,
and is married with three children.

النرش يف اإلمارات العربية املتحدة –
قصة التغيري ،والنمو ،والتوسع
بقلم الشيخة بدور القاسمي ،رئيسة جمعية النارشين اإلماراتيني
يُعترب العمل عىل بلوغ اقتصاد قائم عىل املعرفة أحد األهداف التنموية الرئيسية
األربعة الواردة يف رؤية اإلمارات  .2021وقد جاء يف ذلك" :نود أن تقوم اإلمارات
بتحويل اقتصادها إىل منوذج تعتمد التنمية فيه عىل املعرفة واالبتكار" .ورغم أنها ليست
مهمة سهلة – ولكننا واثقون من قدرة اإلمارات عىل تحقيق ذلك.
ال تكتفي اإلمارات العربية املتحدة باإلندفاع وراء تحقيق أحالم كبرية ،بل متتلك
الدولة سجالً حافالً باإلنجازات املدهشة ،والخربة يف تحويل األحالم إىل واقع ملموس،
منذ تحولها من اإلمارات املتصالحة ،إىل اإلتحاد ،وتطورها ،إىل أن باتت اليوم إحدى أبرز
املراكز اإلقتصادية العاملية ،يف قصة تحول فريدة ميكن ألي شخص يجلس عىل منصة
املراقبة يف الطابق  124يف برج خليفة ،أن يراها جلية .فاملشهد العمراين يف اإلمارات
العربية املتحدة ال يتوقف عن التغري والنمو والتوسع ،وهي امليزات التي تبدو واضحة يف
صناعة النرش املزدهرة يف البالد.
وتفخر دولة اإلمارات العربية املتحدة بسوق الكتاب الرسيع النمو والنابض بالحيوية
والنشاط ،واألدلة عىل ذلك كثرية ،حيث ت ُقدر إجاميل قيمة سوق قطاع النرش يف اإلمارات
العربية املتحدة حالياً بنحو  260مليون دوالر ،كام أن عدد كبري من متاجر الكتب العاملية
الكربى من قبيل "بوردرز" ،و"فريجن" ،و"كينوكونيا" ،منترشة يف كافة أرجاء البالد .كام أن
البالد ال تفتقر إىل املهرجانات األدبية واملعارض ،فمعرض الشارقة الدويل للكتاب ،مهرجان
الشارقة القرايئ للطفل ،ومعرض أبوظبي الدويل للكتاب ،ومهرجان طريان اإلمارات لآلداب،
كلها فعاليات أثبتت تواجدها بقوة عىل الساحة املحلية والدولية.
وال ميكن تجاهل التأثري اإليجايب للعديد من املبادرات اإليجابية التي يتم إطالقها
وجوائز الكتاب املرموقة التي يتم تنظيمها يف دولة اإلمارات ،من قبيل جائزة الشيخ زايد
للكتاب ،وجائزة اتصاالت لكتاب الطفل .ومن هنا ال بد اإلشادة أيضاً مببادرة ثقافة بال
حدود ،التي تهدف إىل تزويد كل أرسة يف الشارقة مبكتبة تضم نحو  50كتاباً .وبصفتي
رئيس اللجنة املنظمة لهذه املبادرة ،فقد كان يل رشف املشاركة يف تحقيق إنجاز نوعي
متثل يف توزيع  500ألف كتاب عىل  10آالف أرسة يف الشارقة ،وأتطلع إىل بلوغ هدفنا
النهايئ يف تأسيس مكتبات منزلية وتوزيع الكتب عىل نحو  42ألف عائلة يف الشارقة.
كام تسجل معدالت منو قطاع النرش املحيل ارتفاعاً ملحوظاً ،السيام فئات من قبيل
الكتب التعليمية باللغة العربية ،والكتب الرتاثية ،وكتب األطفال التي تحقق منوا ً ممتازا ً
والتي منها بدأت رحلتي الشخصية يف عامل النرش بكتب األطفال يف العام  ،2007عندما
كنت أبحث عن كتب عالية الجودة باللغة العربية إلبنتي التي كانت تبلغ الرابعة من
العمر ،ألكتشف خالل هذا البحث مدى قلة وندرة الكتب العربية لألطفال ،مام دفعني
إىل تأسيس دار كلامت للنرش ،وهي دار النرش الوحيدة يف اإلمارات العربية املتحدة
املتخصصة يف إصدار كتب األطفال العالية الجودة باللغة العربية.
ومع النجاح يف إصدار أكرث من  100كتاب متوفرة يف األسواق حاليا ،واإلعداد
لتقديم املزيد ،تقدم "كلامت" مع دور النرش األقدم يف السوق من قبيل "اإلماراتية
للنرش" و"موتيفيت" مثاالً جيدا ً وناجحاً يحتذى به.
وتلعب مكانة اإلمارات كدولة رائدة إقليمياً يف اإللتزام باألنظمة والقوانني
واإلتفاقيات الخاصة بقطاع النرش ،وغناها بجمهور القراء من النخبة املثقفة والطبقة
الوسطى ،وموقعها اإلسرتاتيجي كحلقة وصل لقطاع الشحن اإلقليمي ،دورا ً محورياً يف
تعزيز النمو يف قطاع النرش .وبأخذ هذه املقومات بعني اإلعتبار ،فإن لدى اإلمارات
إمكانات كبرية تؤهلها للتحول إىل مركز لقادة قطاع النرش والتوزيع يف العامل ،ومنفذ
للعبور إىل منطقة الرشق األوسط كافة ،وبوابة تربط أوروبا بالعامل العريب وجنوب آسيا.
وعند التوجه إىل إقامة مجتمع قائم عىل املعرفة ،ال بد من الرتكيز عىل رشيحة
الشباب ،فهم أمل املستقبل .ولهذا السبب فإين أشعر بالفخر واإلعتزاز بلعب دور يف
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تأسيس املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني ،الفرع الوطني من املجلس الدويل لكتب
اليافعني ،والذي يهدف إىل مد جسور التواصل بني كافة املعنيني يف قطاع نرش كتب
الطفل يف اإلمارات العربية املتحدة .وقد بات املجلس منذ إطالقه رسمياً يف األول من
يناير عام  2010محركاً مساهامً لنمو قطاع النرش يف الدولة  .وال يقترص دور املجلس
اإلمارايت لكتب اليافعني عىل تنظيم الفعاليات واألنشطة حول كتاب الطفل ،ووضع
كتاب الطفل يف متناول الجميع وذلك بتطوير املكتبات العامة ،بل وبادر املجلس إىل
تويل إدارة جائزة اتصاالت لكتاب الطفل ،والتي تهدف إىل تحفيز سوق كتاب الطفل
بشكل مبارش .وباإلضافة إىل ذلك ،قام املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني بتأسيس صندوق
الشارقة للمجلس الدويل لكتب اليافعني الذي يُعنى بتقديم العون لألطفال الذين
يعانون من األزمات ،وذلك بالتعاون مع املجلس الدويل لكتب اليافعني ،وبتطوير ودعم
املشاريع طويلة األجل يف مجال تشجيع املطالعة والقراءة التي تستهدف األطفال يف
فرتة ما بعد األزمات ،واألطفال الذين يعانون من ظروف غري مستقرة يف املنطقة.
وتأيت جمعية النارشين اإلماراتيني للعب دور حاسم وسط كل هذه األحداث،
حيث تم تحديد هدف واضح وبسيط عند تأسيس الجمعية ،متثل يف البدء بتطوير
صناعة النرش يف اإلمارات العربية املتحدة .وال شك بأن تحقيق األهداف البسيطة
ت ُعترب خطوة هامة يف الطريق نحو بلوغ اإلنجازات الكربى ،كام قال الفيلسوف الصيني
الوتسو "مسرية األلف ميل تبدأ بخطوة".
وبالفعل ،فقط قطعنا أشواطا متقدمة يف رحلتنا منذ تأسيس الجمعية يف العام
 ،2009وصلنا خاللها إىل العديد من الوجهات الرائعة .حيث حصلت الجمعية مؤخرا ً
عىل العضوية الكاملة يف اتحاد النارشين اإلماراتيني ،كام قمنا بتمثيل ال ُكتّاب والنارشين
اإلماراتيني يف مختلف املعارض والتظاهرات الدولية يف شتى بقاع العامل ،من قبيل معرض
الشارقة الدويل للكتاب ،ومؤمتر االتحاد الدويل للنارشين يف كيب تاون .كام نقوم حاليا
بالعمل عىل إنشاء مركز لحقوق امللكية الفكرية يف اإلمارات العربية املتحدة ،سيكون األول
من نوعه يف العامل العريب ،وقد أبرمنا مذكرة تفاهم مع جميعة اإلمارات للملكية الفكرية.
وتعمل جمعية النارشين اإلماراتيني عىل دعم صناعة النرش املحلية باستمرار
بتقديم منشورات من قبيل دليل "بيع ورشاء حقوق األعامل األدبية :دليل عميل
للنارشين" للخبري الدويل يف مجال حقوق النرش لينيت أوين .ويتم نرش هذا الدليل
بلغتني ،ويتضمن األعضاء السبعني يف جمعية النارشين اإلماراتيني ،وقامئة الكتب العرشة
األوائل من كل دار نرش ،نقوم بتوزيعها محلياً وخارجياً ،وعرب مختلف ورش العمل
والندوات والفعاليات التي نقيمها.
ويُعترب قطاع النرش يف العامل العريب صناعة مثرية وملهمة ،وتبدو اإلمارات العربية
املتحدة ،السوق الناشئة النابضة بالحيوية والنشاط ،مستعدة لتحويل موقعها يف هذا
العامل إىل مركز للنارشين والكتب من كافة أرجاء املعمورة .كام نود ،بالتأكيد ،أن نتحول
إىل وجهة جاذبة ملحبي الكتاب واملحرتفني من كافة بقاع العامل.
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ،رئيس جمعية النارشين اإلماراتيني ،واملؤسس والرئيس التنفيذي لدار
"كلامت" ،دار النرش املتخصصة بنرش كتب األطفال باللغة العربية ،والتي نجحت يف إصدار ما يزيد عن 100
كتاب خالل السنوات الخمس املاضية .كام تشغل منصب رئيس اللجنة املنظمة ملبادرة ثقافة بال حدود،
ورئيس املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني ،الفرع الوطني للمجلس الدويل لكتب اليافعني ،وهي منظمة غري
ربحية ،متثل شبكة دولية من األعضاء من كافة أنحاء العامل ،يجمعهم اإللتزام يف تشجيع القراءة واملطالعة بني
األطفال ،ووضع الكتاب يف متناول الطفل.
وتحمل الشيخة بدور شهادة البكالوريوس مع مرتبة الرشف من جامعة كامربدج ،وشهادة املاجستري يف
(األنرثوبولوجيا) من جامعة لندن .وهي متزوجة وأم لثالثة أطفال.
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كلمة ترحيبية

أحمد العمري ،مدير معرض الشارقة الدويل للكتاب

لطاملا متتع العامل العريب بتقليد يرضب بجذوره يف املايض البعيد أال وهو صناعة ،ورشاء ،وبيع ،وقراءة الكتاب .وقد تعاظم االهتامم خالل
رسنا كثريا أيضا تحقق زيادة ملحوظة يف ترجمة الكتب العربية
العقد املايض بقراءة كتب الخيال املؤلفة بلغات أخرى بشكل كبري و ّ
املعارصة إىل لغات أخرى وبيعها يف جميع أنحاء العامل .يعترب معرض الشارقة الدويل للكتاب اآلن حلقة الوصل العاملية الكتشاف األدب
العريب وأيضاً يعترب مكان امللتقى لتبادل الحقوق من وإىل العربية واللغات األخرى .نحن فخورين بنمو معرضنا ليك يصبح ميعاد حيوي
للتجارة الدولية للكتاب لكل هؤالء الجادين حيال العمل عرب عامل األدب العريب.
وكام سوف تلمسون من املقاالت والرؤى التي تحملها صفحات هذه املجلة ،فالسوق العربية تتيح فرصا عظيمة ملجتمع النرش
الدويل ويسعدنا كثريا أن نقدم لكم كوكبة منوعة من األشخاص الضالعني يف كافة مناحي صناعة الكتاب العربية بحيث تكتشفون
بأنفسكم كيفية فتح قنوات للتواصل وعقد املزيد من صفقات العمل مع النارشين يف املنطقة.
يحتفل معرض الشارقة الدويل للكتاب بذكرى ميالده الحادية والثالثني هذا العام والتي أسسها ويرعاها صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل،حاكم الشارقة  -حفظه الله  -وإننا لنفخر مبوقعنا عىل خارطة صناعة الكتاب
الدولية .كام سوف يشهد العام الحايل عقد الربنامج العاملي الثالث للمؤلفني والربنامج االحرتايف الثاين.
يحييكم كتابنا الذين سوف يحرضون من أسرتاليا وأمريكا واململكة املتحدة والباكستان والهند وماليزيا ولبنان واململكة العربية
السعودية وتونس وسوريا والجزائر ومرص ليلتقوا يف إطار برنامج مناظرة ونقاش ذي طابع عاملي بحق ،إضافة إىل أنه اكتسب طابعا
ترفيهيا وتثقيفيا مستدميا .وإننا ندفع نحو متكني تبادل الرؤى الثقافية املختلفة والجمع بني مفكرين ملهمني ينتمون إىل مجموعة كبرية
للغاية من الجنسيات.
انطلق برنامج معرض الشارقة الدويل للكتاب يف عام 2011م وساعد عىل تسهيل ترجمة أكرث من  78كتابا .وسوف نواصل تنفيذ
خطة املنح يف إطار الربامج االحرتافية للعام الحايل حيث سوف نرحب ب  150متخصصاً يف النرش ينتمون إىل أكرث من  30دولة .نأمل أن
تتيحوا ألنفسكم الوقت لقراءة هذه املجلة التي ُصممت للتعريف بالسوق العربية ولتعميق فهمنا للفرص الضخمة املتاحة فيها.
أرحب بكم يف الشارقة وأمتنى لكم نيابة عن فريق معرض الشارقة الدويل للكتاب زيارة منتجة وممتعة .كام يحدوين أمل كبري أن
يساعد برنامج الفعاليات عىل تدعيم الروابط بني العامل العريب وبني مجتمع النرش العاملي.

يعترب معرض الشارقة الدويل للكتاب فرصة لتوسيع نطاق االتصال والربح من نقل حقوق ملكية الرتجمة

بقلم إدوارد جوسلنج ،آريبيا بوكز

باعتباري محررا ً ل "آريبيا بوكز" – وهي فرع لدار هاوس للنرش مقرها لندن وتنرش كتب الخيال العربية املرتجمة ،رسرت كثريا لدعويت إىل الشارقة لحضور معرض الكتاب الدويل 2011م حيث حصلنا عىل
ترخيص لكتابني للكاتبة السورية سمر يزبك من مؤسسة الراية يف بريوت وكذلك عىل حقوق الرتجمة ملؤلفنا السوري فادي عزام لحساب "جاالد إيديسيون دي باري"  .كام حصلنا عىل منح اس آي يب إف
للرتجمة للمساعدة يف تغطية تكاليف أعامل سمر يزبك ومن بينها "امرأة يف مرمى النريان املتقاطعة :يوميات الثورة السورية" والذي حصل مؤخرا ً عىل جائزة يب إي إن /بنرت إنرتناشونال للشجاعة األدبية.
مل يكن أي من ذلك ليتحقق بغري الفرص التي منحها معرض الكتاب للقاء أشخاص جدد وتوسيع شبكة أعاملنا.
كان الربنامج االحرتايف الذي سبق املعرض مزيجاً
منتقى من الوكالء والنارشين من جميع أنحاء العامل وقد تم تنظيمه إلتاحة الفرصة لعمليات تعارف مهمة .أما املعرض ذاته ،فكان مثاالً لاللتزام
ً
بالنهوض باألنشطة الثقافية يف املنطقة وآمل أنه سوف يستمر يف النمو ومنح اآلخرين نفس الفرص.

