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لرتويج ب�ضاعتها .ففي رو�سيا �صدر كتاب للأطفال
و�صل وزن��ه �إىل  492كيلوجراما وحجمه من � 3إىل
� 6أم��ت��ار .ويف ك��روات��ي��ا اخ�ترع��ت �إح���دى دور الن�شر
كتابا يف الطبخ ال يف�صح عن و�صفاته قبل �أن يتم
حتمريه يف الفرن� .أو الكتاب الأرجنتيني الذي حمل
ع��ن��وان «ال��ك��ت��اب ال���ذي ال ميكنه �أن ينتظر» فما �إن
تفتح �صفحة من �صفحاته حتى يبد�أ العد التنازيل
لالنتهاء من قراءة ال�صفحة ،و�إن مل يدركك الوقت،
ف���إن ال��ق��راءة �ستفوتك ،لأن احل��روف �ستختفي من
�أمام ناظريك.
يعر�ض الكتاب التغريات التي ط��ر�أت على حياتنا
الثقافية خالل العقود القليلة املا�ضية ،على �صعد
خم��ت��ل��ف��ة ول��ي�����س ف��ق��ط ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ث��ق��اف��ة الكتب
والقراءة .من �أبرز تلك التغريات ما ميكن ت�سميته
ب��رب��ط امل��ي��ادي��ن ال��ث��ق��اف��ي��ة �أو خلطها ب��ب��ع�����ض .جند
على �سبيل املثال� -أن مكتبات اليوم تتخذ لنف�سهاوظ���ائ���ف مل ت��ك��ن ل��ه��ا يف ال�����س��اب��ق .ه��ن��اك �أم�����س��ي��ات
املو�سيقى والغناء التي تقيمها يف �أروقتها بني رفوف
الكتب ،مرتجية من ذلك جذب اهتمام اجلمهور �إىل
الكتب التي ت��روج لبيعها .ثمة �أي�ضا املقاهي التي
تعر�ض الأف�لام ،واملطاعم التي تفتح درو�سا لتعليم
اللغات ،وحفالت ال��زواج يف حدائق احل��ي��وان��ات .كل
ه���ذه ال��ت��غ�يرات وغ�يره��ا �إمن���ا ه��ي م��ظ��اه��ر لثقافة
جديدة تت�سم باحلركية وعدم الثبات .و�إن كان لهذا
اجلانب ميزته يف الرتويج للثقافة عموما و�إ�شاعتها
يف املجتمع بطرق م�ستحدثة� ،إال �أن املحرك امل��ادي
ال���ذي تتبناه وال��ق��اع��دة الربحية ال��ت��ي تقف عليها
ي��ج��ع��ل��ه��ا ره��ي��ن��ة ل��ت��ق��ل��ب��ات ال�����س��وق ومل��زاج��ي��ة رج���ال
الأعمال.
ويف ال��ف�����ص��ل ال�����ذي ك��ر���س��ت��ه ل���ل���م���ج���ازات الأدب����ي����ة،
وب��اع��ت��ب��اره��ا ع��امل��ة ل��غ��وي��ة ،جن��ح��ت امل���ؤل��ف��ة يف و�ضع
مقاربة ظريفة لرتكيبات لغوية يف اللغة الرو�سية،
جتمع ب�ين مفاهيم الكتب وال��ط��ع��ام .م��ن ب�ين ذلك
قولنا ب��ال��رو���س��ي��ة :ك��ت��اب ل��ذي��ذ �أو ن�ص ح���ار .رواي��ة
غري مه�ضومة .طريقة حت�ضري الق�صة .لقد �شعرت
مبذاق غريب بعد قراءتي الق�صة .وجبات �سريعة يف
معر�ض الكتاب...وغريها من الرتاكيب .ثمة ت�شابه
�آخ���ر ب�ين الإب����داع وال����والدة ف��ن��ق��ول :ال��ف��ك��رة حبلى
باملعاين .خما�ض الإبداع .كتاب مثل طفل حمبوب.
ثمة كذلك مقاربات لغوية بني الكتاب والدواء وبني
القراءة والعالج.
التطرق �إىل ت�أثري الإن�ترن��ت على
مل يفت الكاتبة
ُّ
ثقافة القراءة� ،أكان الت�أثري �سلبا �أو �إيجابا .فم�س�ألة
تقييم ال��ك��ت��ب ون��ق��ده��ا يف �شبكة االن�ترن��ت متاحة
للجميع ،للعامل وللجاهل ،ومقيا�س النجاح مرهون
لنقاط الإعجاب املتح�صلة .ولكن ،وباملقابل ،ف�شراء
الكتب يف ال�شبكة العنكبوتية �أو احل�صول املجاين
عليها يتم ب�سرعة قيا�سية ،كما �أن الأب��واب م�شرعة
للإ�صدارات الذاتية وت�صميم الأغلفة.
وتقدم الباحثة تقييمها العلمي والأخالقي للظواهر
الثقافية املطروحة ،وتناق�ش الفوائد املرجوة منها
والأ���ض��رار املرتتبة عليها .ف��ال��ق��راءة لي�ست نف�سها
م��ث��ل��م��ا ك��ان��ت م��ن��ذ م��ئ��ة ع���ام وجت��اذب��ات��ه��ا خمتلفة.

الغالف اليوم يلعب دورا يف �سوق الكتب ،والوفرة
امل��ج��ان��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ت��ق��ودن��ا �إىل �أق�����ص��ر ال��ط��رق
للح�صول على ما نريده من كتب ،ولكنها -يف الوقت
نف�سه -قد تدفعنا �إىل متاهات ال ل��زوم لها ول�سنا
بحاجة �إليها .يف هذا ال�سياق تطرح امل�ؤلفة �أ�سئلتها
اخلا�صة عن النتائج التي �ستخل�ص �إليها الأجيال
القادمة يف ظل الت�شكالت الثقافية الراهنة.
�سعت الباحثة الرو�سية يوليا �شريبينينا يف كتابها
اجل��دي��د «زم����ن ب��ي��ب��ل��ي��و���س��ك��وب ..احل���داث���ة يف م���ر�آة
ث��ق��اف��ة ال��ك��ت��اب» ،وب��ن��ه��ج علمي حتليلي ع��م��ي��ق� ،إىل
ف��ه��م احل��ق��ائ��ق ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ع���امل ال��ك��ت��اب ،مت�أملة
مو�ضوعها من زواي��ا خمتلفة وعرب حقب تاريخية
م��ت��ع��ددة .كما �أن��ه��ا ،و�إن ك��ان��ت غ�ير متفائلة كثريا
باحلالة ال�صحية للمظاهر الثقافية اجلديدة� ،إال
�أن��ه��ا وبتتبعها ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ظ��واه��ر ،وا�ستبياناتها
خمتلفة اجل��وان��ب ،تر�سم لنا ال��داء وبجانبه ت�ضع
و�صفة العالج.
�إنَّ م��ظ��اه��ر م���ن ق��ب��ي��ل م��ك��ت��ب��ة امل���ق���اه���ي ،وال���ع�ل�اج
ب��ال��ق��راءة ،وال��ك��ات��ب ال�صغري ،والعناوين التجارية
امل�����س��ت��ف��زة ،وال�������ص���رع���ات ال��ط��ب��اع��ي��ة ،ك���ل ه����ذا ك��ان
م��وج��ودا يف ال�سابق ،بيد �أن��ه ك��ان ا�ستثناء وخروجا
عن القاعدة .ما يحدث اليوم �شبيه بانقالب على
القواعد القدمية للقراءة ،حيث اال�ستثناء �أ�صبح
قاعدة والغريب غدا منهجا.
وم��ن �أج��ل و�صف تقريبي ل��راه��ن احل��ال��ة الثقافية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ك��ت��اب ،ت����أت���ي ال��ب��اح��ث��ة ب��ا���س��ت�����ش��ه��اد من
ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ع��امل��ي��ة ،وت���ذك���رن���ا ب��ف��ي��ل��م ال���رع���ب «ذي
���ش��ي��ن��ي��ن��ج» ل��ل��م��خ��رج الأم���ري���ك���ي ال�����ش��ه�ير ���س��ت��ان��ل��ي
كوبريك .يف الفيلم يرحتل البطل ،وهو كاتب روائي،

�إىل منطقة نائية وي�سكن فندقا يهجره النزالء يف
ف�صل ال�شتاء .يف ذلك املكان املعزول واملهجور ي�شرع
البطل بكتابة رواي��ت��ه اجل��دي��دة� ،أو هكذا يبدو �أن��ه
يفعل .بيد �أن احلقيقة املرعبة هو �أنه ،طيلة الفيلم،
وبعد ال�صراعات املريرة التي مر بها ،مل يكن يفعل
�شيئا �سوى تكرار عبارة واح��دة�« :أن��ا �أكتب رواي��ة..
�أن���ا �أك��ت��ب رواي����ة� ..أن���ا �أك��ت��ب رواي����ة» .ل��ق��د �سيطرت
عليه قوى الظالم اخلفية وحولت فعله �إىل جمرد
م�ضيعة للوقت و�إف�ساد للورق.
ال َّ
�شك �أنَّ الكاتبة عاجلت واحدا من �أهم املوا�ضيع
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��راه��ن��ة؛ م��و���ض��وع ال���ق���راءة؛ باعتبارها
���س��ب��ي�لا �إىل اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة ،وم��و���ض��وع ال��ك��ت��اب،
احلامل املادي لهذه املعرفة ،والذي ما برح يتعر�ض
ل�شتى �أن��واع التحريف والت�شي�ؤ ،وذل��ك متا�شيا مع
غلواء النا�شرين وجماح ال�سوق .مع ذلك ،وبعد كل
�شيء ،فالوقت ما زال مبكرا لر�صد امل�صري احلتمي
الذي يحمله لنا الكتاب ب�شكله اجلديد ،وتقييم �أي
الكفتني �سرتجح :كفة ال�شكل الف�ضائية امل�سطحة
�أم كفة املنت الأر�ضية املعمقة!
----------------------

الكتاب« :زمن بيبيليو�سكوب ..احلداثة يف مر�آة
الكتاب».
 امل�ؤلف :يوليا �شريبينينا. النا�شر :دار «ف���ورورم» للن�شر ،مو�سكو ،2016باللغة الرو�سية.
 عدد ال�صفحات� 416 :صفحة.* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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«زمن بيبليو�سكوب :احلداثة يف مر�آة ثقافة الكتاب» ..ليوليا �شريبينينا
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ح�سب مقولة �شهرية للناقد والفيل�سوف والروائي الإيطايل «�إمربتو �إيكو» ،ا�ست�شهدت بها الباحثة الرو�سية يوليا �شريبينينا يف كتابها اجلديد «زمن بيبليو�سكوب..
احلداثة يف مر�آة ثقافة الكتاب» ،ف�إنَّ « :كل �أنواع الكتب ،فيما يخ�ص تكوينها املادي امللمو�س ،مل يطر�أ عليها تبدل ،ال يف وظيفتها وال يف تركيبتها؛ وذلك طوال
�أكرث من خم�سة قرون� .إنَّ الكتاب ،مثله مثل امللعقة واملطرقة �أو العجلة واملق�ص ،الالئي ،وبعد �أن ا�ستُحدثت �أول مرة ،مل ُي�صنع �شيئا من طينتها �أف�ضل منها� .إنكم
لن تخرتعوا ملعقة �أف�ضل من امللعقة»( .من كتاب «ال ت�أملوا يف التخل�ص من الكتب»� ،إيكو2009 ،م).
يوليا �شريبينينا ،باحثة رو�سية خمت�صة يف درا�سات التوا�صل االجتماعي ودرا�سات الكتاب .حائزة على عدة جوائز يف جمالها ،ويناف�س كتابها -الذي نحن ب�صدد
عر�ضه هنا -على اجلائزة الرو�سية «التنويري» اخلا�صة بالكتب غري الأدبية التي ُت�سهم يف ن�شر العلم.

وب�أ�سلوب يتَّ�سم ب ُعمق الر�ؤية ،تفتح �شريبينينا �أمام
القارئ مو�ضوعا جديرا بالنقا�ش ،بل وحمفزا �إليه
وداع��ي��ا �إىل ال��ت�����س��ا�ؤل ح��ول��ه .مو�ضوع ق��دمي ن�سبيا
ٍ
لبو�س جديدة ومتغرية.
ولكنه يتمظهر كل مرة يف
م��و���ض��وع��ه��ا ه���و ال��ك��ت��اب ب��اع��ت��ب��اره م�����ر�آة ال��ع�����ص��ور
وم�صفاة حلياة الأجيال التي اتخذته وثيقة حفظت
لها �صورتها ،و�أ�سهمت يف تطوير نظرتها ومنظورها
جتاه الزمن واحل�ضارة.
وي��رت��ب��ط ال��ب��ح��ث -ال����ذي ب�ين �أي��دي��ن��ا -بالعمليات
االجتماعية الراهنة املتعلقة بثقافة الكتاب :الأ�شكال
احلديثة التي ي�صدر بها الكتاب ،والتيارات الأدبية
امل�ستجدة ،والتجارب الإب��داع��ي��ة ،والإ�سرتاتيجيات
ال��ق��رائ��ي��ة ،وط����رق ال���ع�ل�اج ب���ال���ق���راءة .ك��م��ا يتطرق
البحث �إىل ال�شغف بالكتب ،وا�ستبداد النقاد ،ومر�ض
�إدمان الكتابة ،واختال�س الن�صو�ص ،وم�س�ألة �إعادة
كتابة الن�صو�ص ب�أ�سماء جديدة كنوع من القر�صنة
التي تدور رحاها فيما يعرف بالعامل االفرتا�ضي؛
هذا العامل ال��ذي ما برح يتعاظم ويفر�ض �سطوته
على الواقع املُعا�ش.
تُ�شاطرنا الباحثة ا���س��ت��دالالت��ه��ا ومالحظاتها عن
كيفية بناء العالقة بني النا�شر والكاتب والقارئ يف
راهن �أيامنا؛ وما الذي تعنيه املكتبات �ضمن الواقع
االل��ك�تروين امل�ضطرد .مع ذل��ك -م��ن جهة �أخ��رى-
فالنا�س ،حتى يومنا الراهن ،ومبجرد ظنهم ال�سوء
بالكتاب ،ي��ع��م��دون �إىل ح��رق��ه ،ويف اعتقادهم �أنهم
ينفذون حكم الإع��دام عليه ويقومون بقتل الفكرة
التي يحملها .و�إن كنا ن�ستهجن مثل ه��ذا ال�سلوك
�سابقا ون�صفه بالرببرية وانتفاء ح�سه احل�ضاري،
يحلو لنا ال��ي��وم ر�ؤي��ت��ه م��ن زاوي���ة �أخ���رى ت��رم��ز �إىل
ال��ق��وة الثقافية واالجتماعية ال��ت��ي م���ازال الكتاب
يتمتع بها.
ويف ف�صول الكتاب االثنني والع�شرين ،تبحث الكاتبة
عن �سبيل يخل�صها من حالة اال�ستنكار امل�صحوبة
بالغم وال�����ش��ع��ور بخيبة الأم���ل م��ن طبيعة الثقافة



احلديثة ،ولكن بال جدوى .ترى ب�أن الفرد املعا�صر
ال ي��ب��ذل �أدن����ى جم��ه��ود الك��ت�����س��اب م��ع��رف��ة حقيقية،
كقراءة الكتب والن�صو�ص التي ت�ضيء له الطريق
ملعرفة النف�س وا�ستنباط احلياة والكون.
ُت��ط��ل��ق ال��ب��اح��ث��ة ع��ل��ى ال���ق���ارئ يف ال��ث��ق��اف��ة احل��دي��ث��ة
كلمة «بيبليو�سكوب» (الكلمة اليوناية التي ت�ضمنها
ع��ن��وان ال��ك��ت��اب) و�أق����رب ترجمة لها كلمة «ف��رج��ة»
مب��ف��ه��وم��ه��ا اال���ص��ط�لاح��ي ال�����دارج .وح�����س��ب منطق
الباحثة و�شرحها ،فاجليل الذي يتعامل مع الكتب
يف الوقت الراهن ،ويعود �إليها بني احلني والآخ��ر،
يفعل ذلك ال من �أجل قراءتها و�إمنا ليتفرج عليها
وميني نف�سه باليوم الذي �سيلبي فيه نداء القراءة
ويغرف من مكنونات الكتب ...ولكن ذلك اليوم ال
ي�أتي �أبدا.
وكما تالحظ الباحثة ،ف�إنَّ ال�سمة الرئي�سة للقارئ
احلديث ترتكز على �أنه ال يحتاج �إىل اجلديد بقدر
م��ا يهمه التعرف على الأ���ش��ي��اء الغريبة واملختلفة
واملنفلتة من التقاليد واملعايري القارة .كما تخ�ضع
متطلباته ورغ��ب��ات��ه ل��ل��م��وج��ات ال�سريعة وامل��ت��غ�يرة
وللنزوات الوم�ضية الرباقة� ،أو ما ي�سمى باملو�ضة
وال�������ص���رع���ة .ت���ق���ول يف ه����ذا ال�������ص���دد�« :إن جمتمع
املوجات املتغرية ،على العك�س من جمتمعات التقاليد
امل��ت��ج��ذرة ،ال تقبل ب�إ�سرتاتيجية ال��ت��ح��ف��ظ ،و�إمن��ا
ديدنها هو التحول الالنهائي للأ�شياء ،وال نهائية
التحوالت� .إن��ه ع�صر ما بعد اجلمال .لي�س مبعنى
�سيطرة ال�شكل ع��ل��ى امل�����ض��م��ون و�إمن����ا ،وب��الأ���س��ا���س،
االع�تراف ب�أن الثانوي ميتلك قيمة اعتبارية �أكرب
من الأ�صيل .نرى �أن العبارات املقتب�سة من الكتب
مت��ت��ل��ك ق����وة ت����أث�ي�ري���ة ك���ب�ي�رة ح�ي�ن ن���ق���ر�ؤه���ا ع��ل��ى
اجل����دران والأ����س���وار ،و�أك�ب�ر م��ن ق��راءت��ه��ا يف الكتب
ال��ت��ي اق��ت��ب�����س��ت م��ن��ه��ا .جن��د �أن ك��ت��اب��ا ب�شكل دراج���ة
يثري �إعجاب املت�سوقني �أكرث من الكتاب التقليدي»
(�ص.)80:
وت��ر���س��م ل��ن��ا ي��ول��ي��ا �شريبينينا ���ص��ورة متكاملة عن

ثقافة ال��ك��ت��اب يف امل��ا���ض��ي ،م��ق��ارن��ة �إي��اه��ا ب�صورتها
يف يومنا احل��ا���ض��ر .تخربنا ع��ن القطع التكميلية
للكتاب مثل الأدوات امل�ستخدمة لتناول الكتب من
ال��رف��وف ،والعجلة التي ي�ستعان بها حلمل الكتب،
والكرا�سي املخ�ص�صة للقراءة ،وغريها من الأجهزة
وقطع الأثاث امل�ساعدة.
وحت��� ِّدد �شريبينينا ماهية ال��ك��ت��اب وط���رق ت�سويقه
يف وق��ت��ن��ا ال���راه���ن .ف���أف��ك��ار امل��ه��ن��د���س�ين وامل�صممني
وال��ر���س��ام�ين من�صبة ع��ل��ى م��ظ��ه��ر ال��ك��ت��اب وكيفية
تغيريه با�ستمرار .كل الإمكانيات الإبداعية موجهة
�إىل اجلانب ال�براين للكتاب وال �صلة لها بجوانبه
اجلوانية وب��الإ���س��ن��ادات الأخ���رى التي تتيح للقارئ
وقتا مريحا مع كتابه.
واحلال هكذا ،وبعد �أن انق�ضى زمن على الكتاب وبد�أ
زم��ن �آخ���ر :زم��ن ي��ق��دم املظهر قبل اجل��وه��ر و ُيعلي
ال�شكل على املنت ،تكون احلاجة ملحة لتثبيت مكانة
الكتاب احلقيقي وتدعيم و�ضعه وقيمته الثقافية.
تقول امل�ؤلفة« :اليوم ،يف ظل حركة الن�شر الن�شطة،
وحتت وقع املناف�سة ال�ضارية يف �سوق الكتب ،و�أمام
عملية ت�سليع الكتاب ،ال تدخر دور الن�شر جهدا �أو
حيلة ال�ستمالة ع�ين امل�ستهلك �إىل �أغ��ل��ف��ة الكتب،
وا�ستدراج يده للم�سها ،و�أحيانا �إث��ارة �أنفه ل�شمها.
�إن الإ�����ص����دار ال����ذي ُي��ع��ر���ض ال���ي���وم ���ش��ب��ي��ه ب��ع��رو���س
مزوقة� :ألوانها براقة وتطريزها ج��ذاب .ويف حني
ك��ان ال��ن��ا���ش��ر �سابقا مهتما ب��و���ض��ع �صيغة توفيقية
ب�ين �شكل الكتاب وم�ضونه ،ن��راه ال��ي��وم يعمل على
الإده��ا���ش ال�ستمالة امل�ستهلك .فما ال��ذي مل ُي�صنع
بعد يف ه��ذا النمط م��ن الت�سويق؟ وه��ل م��ن عجب
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق -ل��و ج��يء ل��ن��ا ب��ك��ت��اب ن�ستدل �إىلمو�ضوعه وقيمته املعرفية عن طريق رائحة ت�صدر
عنه؟» (�ص.)36:
ت�����س��وق امل���ؤل��ف��ة �أم��ث��ل��ة مل���ا مي��ك��ن �أن ن�����س��م��ي��ه ج��ن��ون
الكتاب ،مبينة يف �أمثلتها طبيعة املناف�سة يف �سوق
الكتاب والإج���راء�آت التي تو�صلت �إليها دور الن�شر

