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ّ
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عمل فذ يقدم تجارب قراءة ديناميكية

أمارانث بورسوك :قليل من الخيــال يعيد زمن «الكتاب»

الكتاب األميبي

المؤلفة شاعرة وفنانة وأستاذة مساعدة في كلية الفنون والعلوم في جامعة واشنطن

زياد منى
أثــار «الـكـتــاب» ألمــارانــث بــورســوك ( The bookـ ـ
ميت بريس ـ ـ  ،)2018انتباهي ألسباب عديدة،
فــي مقدمتها أنــه يرتبط بعملي األس ــاس الــذي
من أجله غــادرت أملانيا حيث قضيت نحو ربع
ُ
وقدمت إلى سوريا تحديدًا ،لتأسيس «دار
قرن،
نـشــر َق ـ ْ
ـدم ــس» .ان ـطــاقــا م ــن م ـعــارفــي املكتسبة
بأحوال الكتاب في عاملنا العربي وتراجع دوره
في الحياة الثقافية ،بسبب انحطاط الذوق العام
ف ــي املـ ـج ــاالت ك ــاف ــة ،وت ــده ــور نــوع ـيــة املــؤل ـفــات
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ــى «ب ـق ــاي ــا ال ـ ـقـ ــراء» ف ــي مـخـتـلــف
بالدنا ـ ـ وهي ظاهرة عاملية كما نقرأ ـ ـ فإنني ال
أخفي دهشتي من نشر هذا املؤلف الثمني .لكن
ال ـقــارئ سيتفق معي بعد قــراء تــه بــأن الدهشة
ُ
سمحت لنفسي بذكر بعض
غير مسوغة .كما
تجاربي بني أسطر هذا العرض.
ٌ
بحار كثيرة من الحبر عند الحديث
لقد صبت
عن نهاية الكتاب .قيل إنه انتهى عندما ظهرت
الـصـحــف ثــم اإلذاع ـ ــة .وقـيــل األم ــر نفسه عندما
انتشر التلفزيون ،واألم ــر ذاتــه يتكرر اآلن بعد
انتشار اإلنـتــرنــت .لكن الحقيقة أن الكتاب أفــاد
م ــن األخـ ـي ــرة لـيـنـتـشــر ع ـلــى ش ـكــل رق ـم ــي ،يـقــدم
للقارئ طريقة جديدة وإمكانات كثيرة تتفوق
على الكتاب الورقي .كمل قيل إن الكتاب الرقمي

سيقضي عـلــى نـظـيــره ال ــورقــي ،وهــو مــا حصل
أخيرًا في بــاد الغرب عندما تجاوزت مبيعات
النسخ الرقمية تلك الورقية .لكن األمر كان عابرًا
وعـ ــادت األخ ـي ــرة لـتـصــدر املـبـيـعــات فــي ال ـغــرب.
تـجــربـتــي مــع ال ـك ـتــاب الــرق ـمــي ،اس ـت ـمــرت سنني
ع ــدي ــدة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة ل ـب ـنــان ـيــة ،لكنها
لــم تستمر بـسـبــب إعـ ــراض ال ـق ــارئ الـعــربــي عن
اإلصـ ـ ــدارات الــرقـمـيــة ألس ـبــاب لـيــس هـنــا مجال
ذكرها.
َ
كـمــا كــانــت لـنــا فــي «ق ـ ْـد ُم ــس» تـجــربــة فــريــدة مع
شــركــة «ص ـخ ــر» الـكــويـتـيــة ع ـنــدمــا اق ـت ــرح عـلـ ّـي
صــاح ـب ـهــا األخ ال ـع ــزي ــز م ـح ـمــد الـ ـش ــارخ وضــع
إصداراتنا على موقع مرتبط بشركته ،للقراءة
مجانًا .خضنا التجربة معه سنني عديدة وتبني
لـنــا أن مـبـيـعــاتـنــا ازدادت بـعــد ذلـ ــك ،إذ تسنى
للقارئ العربي االط ــاع على محتوى املؤلفات
التي تهمه ومستواها وما إلى ذلك.
رب ـم ــا ي ـت ـســاءل س ــائ ــل :م ــا ال ـك ـتــاب ف ــي عـصــرنــا
ال ــرق ـم ــي؟! ه ــل ه ــو غ ــرض مـعـبــأ ب ــن غ ــاف ــن ،أم
ج ـه ــاز م ـح ـمــول يـمـنـحـنــا مـ ـق ــدرة ال ــدخ ــول إلــى
مكتبات؟
على أي ح ــال ،الكاتبة أمــارانــث بــورســوك وهي
شــاعــرة وفـنــانــة وكــاتـبــة وأس ـت ــاذة مـســاعــدة في
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون وال ـع ـل ــوم ف ــي ج ــام ـعــة واش ـن ـطــن
وم ـ ِّ
ـدرس ــة الـكـتــابــة اإلبــداع ـيــة والـشـعــر فــي كلية
الفنون الجميلة ،تتناول الكتاب من زوايا عديدة،
ربما لم تخطر ألحد من قبل .تقول« :وجب النظر
إلــى الكتاب على أنــه موضوع أو غــرض ،object
ومحتوى  contentوسطح بيني  interfaceوفكرة
.»Idea
ب ــداي ــات الـكـتــاب كــانــت حــوالــى ع ــام  150ت س،
عندما ظهر على النحو القياسي الذي نعرفه ،أي
صفحات مجلدة .لكن قبل ذلــك ،ظهرت مكتبات
كاملة ومنها العائدة إلى البابليني واآلشوريني،
وكـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى إيـ ـب ــا وأوغ ـ ـ ــاري ـ ـ ــت وغـ ـي ــره ــا مــن
الحضارات .مكتبات تلك املــدن /ال ــدول ،والــدول
ُ
ظ ـه ــرت ل ـنــا ع ـلــى هـيـئــة ل ــوح ــات طـيـنـيــة كـتـبــت

عليها نصوص .يضاف إلى ذلك اللفائف ،scrolls
فهل يمكن عد تلك اآلثار كتبًا ،باملعنى القياسي
الذي نعرفه؟! واملصريون أنتجوا أوراق البردى
فكتبوا عليها ،لكن من دون أن تكون مجلدة.
لــذلــك ،فــإن الكاتبة تستعرض الكتاب مــن زوايــا
ع ــدي ــدة ،وك ــذل ــك ارتـ ـب ــاط بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،في
ال ـش ـكــل وامل ـح ـت ــوى ض ـمــن إط ـ ــار تـ ـط ــوره .وهــي
بالتالي تربط بني تاريخ الكتاب وفنون الكتاب
والكتاب الرقمي.
تــوضــح أن املـصـطـلــح «ك ـت ــاب» يـشـيــر ع ــادة إلــى
الــوسـيــط ( )mediumواملـحـتــوى ،وهــو مصطلح
لني ومطواع ،آخذة في االعتبار تطوره تاريخيًا.
ّ
وترى الكاتبة أن هذا التطور ،منذ البدايات حتى
الكتاب الرقمي ،يوضح على نحو جلي أن شكله
املــادي ّ
تغير عبر التاريخ ،وهــذا يعني ضــرورة
النظر إلى األشكال الحالية على أنها استكمال

تجاهل اإلمكانات المتميزة
لوسائل اإلعالم الرقمية في
عملية قراءة الكتاب
لــأش ـكــال الـســابـقــة وال تـعـنــي انـقـطــاعــا بينها.
فمؤهالت الكاتبة األكاديمية والفنية اإلبداعية
منحتها املـقــدرة على التعامل مــع مــادة املؤلف
من منظورات عديدة .الكتاب ـ وفق املؤلفة ـ وجب
وضعه ضمن إطار التقانة دائمة التغير ،ما دفع
فناني الـقــرنــن العشرين وال ـحــادي والعشرين
إل ــى الـنـظــر إل ـيــه م ــن زوايـ ــا مـخـتـلـفــة ،وبــالـتــالــي
أجبرونا على إعــادة النظر في تعريفنا للكتاب
ووضع بديل جديد على نحو دائم.
كون الكاتبة مبدعة فنية ،فإن املؤلف يتعامل
أيضًا مع أسئلة عديدة ذات صلة منها :ما فن
الـكـتــاب؟ ومــا كـتــاب الـفـنــان؟ وتـتــذكــر العديد
ُ َّ
من الكتاب الذين تعاملوا مع هــذا املوضوع
في القرن املاضي.

كمن سبقها من الفنانني الذين تناولوا املوضوع
بالبحث والتعليق ،تــدرك املؤلفة أزمــة الكتاب،
وبــالـتــالــي أزم ــة فـنــانــي الـكـتــب وكـتــب الـفـنــانــن،
ما يدفع لخلق إبــداع مثل «الكتاب األميبي» أو
«البكتيري» ( )bio-art miniatureإلى «الكتاب ذي
الحجم الضخم» (ألسن نولز  -الكتاب الكبير)،
إلى تدمير الكتب ( )biblioclasticوما إلى ذلك.
في ما يخص الكتاب الرقمي ،تقول الكاتبة إننا
بــدأنــا بــالـقــراءة أفقيًا بعدما كنا نـقــرأ عموديًا.
تتطرق في مؤلفها إلى طبيعيته (،)physicality
أي إلى:
 شكله :لفيفة ،أكورديون ،مخطوط. مادة الكتاب :بردى ،رق ،ورق ،فحم أو لون مائيطبيعي ،وحبر.
 ال ـت ـص ـن ـي ــع :الـ ـنـ ـس ــخ ،ال ـط ـب ــاع ــة ع ـل ــى خ ـشــب،ال ـت ـص ـم ـيــم والـ ـطـ ـب ــاع ــة ،والـ ـط ــي إل ـ ــى ص ـف ـحــات
وكيفية التجليد.
 مـكــونــاتــه ومـنـهــا ال ـغ ــاف وصـفـحــة املـحـتــوىوترقيم الصفحات واملسرد.
ال تحدد املؤلفة في املقدمة ،موقع الكتاب على
خط زمني أنثروبولوجي-تاريخي فحسب ،بل
ّ
يتصدر
تحدد موقعه أيضًا على مسار تجريبي
الـ ـ ـ ــدور األسـ ـ ـ ــاس ل ـل ـك ـتــب ف ــي تـ ـط ــور ال ـك ــائ ـن ــات
ال ـب ـش ــري ــة فـ ــي وق ـت ـن ــا الـ ـح ــال ــي .يـ ـق ــدم ال ـك ـت ــاب
بوصفه أحــد «األل ـعــاب األول ــى الـتــي نجدها في
مواجهتنا» (من حيث أن اللعبة توفر لنا مصدرًا
واف يعتمد على أكـثــر مــن حــاســة مــن أجل
غير ٍ
«مـغــايــرة األلـ ــوان واألش ـك ــال الــواض ـحــة… بغية
تحريض الرؤية ،ومغايرة أنواع األنسجة بغية
تفعيل حاسة اللمس) .إضافة إلى أن «الكتاب»
ّ
ي ــرى أن ال ـق ــراء وال ـكــتــاب قــد ال يـحـيــدون تمامًا
عــن تلك األشـكــال األولــى القوية مــن التناغم مع
تجربة الكتاب؛ كونها ال تتمايز كثيرًا من عوالم
االن ـغ ـمــار /االن ــدم ــاج الـتـطــابـقــي (identifactory
 )immersion/ incorporationالذي عادة ما يرتبط
أكثر مع ،ولنقل ،الدين والسحر واألم وجسدها.
ف ــي م ــا ي ـخــص ع ـقــد م ـقــارنــة الــرق ـمــي بــالــورقــي،

َ
عـ ـم ــدت ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــة أص ـ ـ ــول ك ـل ـمــتـ ْـي
«صفحة» و«شاشة» وتبني لها أنهما ترتبطان
في الــواقــع بالعديد من الصالت الكامنة بعمق
في اسميهما ،رغم التعارض الظاهري بينهما.
لكن االكـتـشــاف األكـبــر هــو معرفة مــدى الطابع
األدائ ــي ال ــذي يتسم بــه فعل ال ـق ــراءة .إذ أدركــت
أن الـ ـق ــارئ ه ــو م ــن ي ـص ــوغ ال ـك ـت ــاب ،ل ـكــن مــدى
ظهور معنى املصطلح لحظة لقائنا بــه ماديًا؛
لــم يتضح لها تمامًا إلــى أن رأت جسدها على
الشاشة تحمل كتابًا مفتوحًا وتقرأ نصًا يظل
ث ــاب ـت ــا ف ـق ــط ط ــامل ــا ظ ـل ــت ت ـح ـمــل ص ـف ـحــاتــه بــن
يديها .لقد َّ
غيرت رؤيتها لتفاعل القراء اآلخرين
مــع كتابها  Between Page and Screenأسلوبَ
مقاربتها للكتابة تغييرًا جذريًا ،وصارت تكتب
آخـ ــذة ف ــي االع ـت ـبــار ج ــذب ال ـق ــارئ والــرغ ـبــة في
وضــع فــي الــواجـهــة الخاصيات املــاديــة للسطح
البيني الذي تمثله القراءة ،التي غالبًا ما تعتبر
أمرًا بديهيًا.
بـ ــرأي ال ـكــات ـبــة ،يـنـبـغــي ل ـل ـ «امل ـع ــرف ــة األسـ ــاس»
ـاب م ــا ،أن تفسر تـفــاعــل الـشـكــل واملـضـمــون
لـكـتـ ٍ
الــذي يحصل فــي كــل مــرة نقرأ فيها؛ ســواء كنا
ننظر إلى كتاب للصلوات الخاصة بكل ساعة،
يعود إلى القرن الخامس عشر ،أو إلى كتاب ذي
غــاف ورق ــي مصنوع مــن عجينة ال ــورق .لذلك،
فكي نفهم كتابًا ما ،علينا أن نضع في الحسبان
ً
أنـ ــه كـ ــان ق ــد ات ـخ ــذ أشـ ـك ــاال ع ــدي ــدة ق ـبــل ظـهــور
ُ
املخطوطة التي تعد مألوفة لنا ،وأن عالقتنا به
قد جرى تكييفها وتسليعها ،لدرجة أننا لم نعد
نرى فيه أي سمة مادية على اإلطالق.
وكي نعرف ماهية الكتب ونــدرك إلى أين يتجه
م ـســارهــا ،علينا ـ ـ دوم ــا وف ــق الـكــاتـبــة ـ ـ الـعــودة
لرؤية جسد الكتاب ثانية ،ونفكر في األساليب
السطوح البينية الخاصة
التي تظل بها حتى ً
ّ ً
ومجسدة وتقدم أداء؛
بالقراءة الرقمية ،مــاديــة
أي إنها تصوغنا بقدر ما نصوغها.
ما مقدار الدقة التي يمكن أن نتوصل إليها لدى
وض ــع تـعــريــف واف عمليًا لـلـكـتــاب؟ هــل يمكن
ً
ذلك مثال من خالل التمييز املؤقت بني الكتاب،
بـمــا هــو فـكــرة م ـجــردة ،ونـســخ مــن كـتــاب محدد
ب ـمــا ه ــي م ــوض ــوع ــات م ـت ـف ــردة ف ــي ال ـع ــال ــم ،و/
أو مــن خ ــال فـهــرســة بـعــض خـصــائــص الكتاب
أو وظــائـفــه الـنـمــوذجـيــة (ولـنـقــل ،تخزينًا جيدًا
ً
لـلـمـعـلــومــات واس ـتــرجــاعــا س ـهــا لـلـمـعـلــومــات)،
و/أو عــن طــريــق تـقــديــم ُع ــرض مــوجــز للكيفية
التي تساعد بها منظومة الكتاب الظاهراتية/
العالئقية /املعرفية /الفلسفية /وتلك الخاصة
ب ـع ـلــم االجـ ـتـ ـم ــاع ،ف ــي ص ـيــاغــة «ط ـب ـي ـعــة الـفـكــر
نفسه» (بـمــا أن الكتاب يـحـ ّـرض ويــركــب ويقدم
طرقًا محددة للتعبير /التفكير البشري ،وبما أن
بعض األشكال امللحة للتعبير /التفكير البشري
تـعـيــد تــرك ـيــب إم ـكــان ـيــات ال ـك ـت ــاب)؟ ه ــل يمكن
ِّ
يصور
إعطاء القول الفصل حــول الكيفية التي
بها «الكتاب» الكتاب؟
ِّ
ً
تـقــول الكاتبة :أوال وقـبــل أي ش ــيء ،تسلم هذه
الـ ــدراسـ ــة بــال ـط ـب ـي ـعــة الــزئ ـب ـق ـيــة ل ـك ـل ـمــة ك ـت ــاب،

ما قبل الكتاب القياسي
ال ـتــي يستخدمها معظمنا لــوصــف املــوضــوع
وامل ـض ـم ــون .ع ـنــدمــا ي ـس ــأل أح ــده ــم إن ك ــان قد
ق ــرأ كـتــابــا م ــا ،فــإنـنــا ال نـعـنــي نـسـخــة بعينها،
بــل الـنــص نفسه .عملية تقرير ماهية الكتاب،
تتب ْ
اسـتـغــرقــت مــن الـكــاتـبــة أرب ـعــة ف ـصــولّ .
عت
ً
هــذه العملية ســرديــة فضفاضة تتضمن :أوال،
الغوص في تاريخ ُّ
تغير أشكال الكتاب السابقة
ل ـظ ـهــور امل ـخ ـطــوطــة .ث ــان ـ ُي ــا ،دراسـ ـ ــة األســال ـيــب
ال ـت ــي فـصـلــت ب ـهــا ع ـم ـل ـيــة مـكـنـنــة ال ـك ـت ــاب بني
الشكل واملـضـمــون .ثالثًا ،ســرد األســالـيــب التي
ُ
َ
أش ـ ـعـ ــل ب ـه ــا ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول ث ـ ــورة فـ ــي ص ـفــوف
الـشـعــراء والفنانني فــي الـقــرن العشرين ،الذين
ً
ب ــدأوا يـنـفــذون أع ـمــاال فنية تــأخــذ شـكــل كـتــاب.
أعـمــال جذبت االنتباه إلــى الخصائص املادية
للكتاب ،التي تشير إلى وظيفته ،واستغلت تلك
الخصائص .رابـعُــا ،االلتفات إلــى الكيفية التي
َ
جسد
جعلت بها عملية الترقيم الجماهيرية،
الكتاب يختفي ويعاود الظهور في ذات الوقت،
ع ــن طــريــق إس ـب ــاغ مـعـنــى حــرف ـيــا ع ـلــى مـفـهــوم
ال ـس ـطــح الـبـيـنــي ل ـل ـق ــراءة (ك ــان ــت ال ـك ـتــب دائ ـمــا
ّ
وتكيفت
سـطــوحــا بينية ،لكننا تكيفنا معها
هي معنا بسرعة ،مع أننا ننسى هذه الحقيقة).
املوضوع واملضمون والفكرة والسطح البيني:
هذه هي البنية ذات الفصول األربعة التي قدم
بها «الكتاب».
ّ
تذكر الكاتبة بقول ديك هغنز ،الناشر والعضو
ّ
ف ــي «ح ــرك ــة ت ـجــمــع ال ـف ـنــانــن» « :Fluxusيـمـكــن
لألعمال الفنية التي تأخذ شكل كتاب أن تكون
موسيقى أو تصويرًا ضوئيًا أو فنًا تصويريًا
أو أدبًا يعتمد على وسائل إعــام .تجربة قراءة
الـعـمــل ،رؤي ـتــه ،تــأط ـيــره؛ ه ــذا مــا يــؤكــده الفنان
عندما يـبــدعــه .تعجبني الطريقة الـتــي يذكرنا
بها هــذا التعريف بــأن الكتاب هو مناسبة ،هو
تجربة ،هو أداء ،وليس شيئًا جــامـدًا .إنــه ليس
مجرد نــص يمنحه املــؤلــف للقارئ (وربـمــا كان
كذلك في كثير من األحيان)».
ننهي عرضنا هــذا املــؤلــف اإلبــداعــي الـفــذ بذكر
رأي املؤلفة في الكتب الرقمية .إذ تقول« :معظم
ناشري الكتب اإللكترونية حاليًا يــرون الكتاب
ب ـه ــذه ال ـ ـصـ ــورة؛ بــوص ـفــه «م ـض ـم ــون ــا» ينبغي
تقديمه من خالل أجهزة ،ال تجربة ينبغي للقارئ
خ ــوض ـه ــا .وهـ ــم ب ــذل ــك ي ـت ـخ ـلــون ع ــن الـتـصـمـيــم
لصالح النص الذي يمكن أن ينساب على نحو
سـهــل امل ـنــال إلــى أي سـطــح بـيـنــي ،ويتجاهلون
اإلم ـك ــان ــات املـتـمـيــزة لــوســائــل اإلع ـ ــام الــرقـمـيــة
(كالصوت والرسوم املتحركة واللمسة وتحديد
املوقع الجغرافي ،التي يمكن استخدامها جميعًا
ل ـخ ـلــق تـ ـج ــارب قـ ـ ــراءة دي ـنــام ـي ـك ـيــة) .وإذا كــان
«الكتاب» يقدم نوعًا ما من «الــدفــع» ،فهو يدفع
ّ
إلى اهتمام مركز بما يمكن لهذه الوسيلة القيام
بها ،وكيف يمكن لها صياغة رواي ــة القصص.
في الفصل األخير ،أقــدم بعض مصممي برامج
ال ـهــاتــف ال ـن ـقــال ال ــذي ــن ت ـب ـنــوا م ـي ــزات األج ـه ــزة
اللوحية لخلق تـجــارب ق ــراءة جميلة وجــديــدة
بحق -النوع الذي أتطلع لرؤية املزيد منه».
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