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 الكتاب اإللكترونى فى مواجهة الكتاب المطبوع

  

 أ. عبدالتواب يوسف 
  

 

  

  

 

  

 

  

 هل يعيش الكتابان جنبًا إلى جنب      

من الواضح أن صراًعا سوف يدور رحاه بين هذين الكتابين على مدى السنوات القليلة      

 القادمة، ويجب علينا أن ننتبه لها، وأن نتابعها باهتمام ويقظة. 

لقد تمنيت يوًما لو استطاع الكتاب أن يمنح نفسه لقارئه فى لحظات مثلما تفعل اللوحة الفنية،       

إلى اختراع تلك الملعقة التى يسقون بها الطفل المعرفة والعلم، ورجوت أن يصل اإلنسان 

وتصورت فى واحد من أعمالى أننا استطعنا أن نفتح رأس اإلنسان ونسكب إلى داخلها ما نرغب  

فيه وما نشاء من معلومات، وال أظن أن شيئًا من ذلك يمكن أن يتحقق لكن الذى يحاولونه اآلن  

الكمبيوتر، أو أن يستمع إليه من خالل شريط أو اسطوانة. أى أن تقديم الكتاب ليقرأ من خالل 

التطوير ال يأتى من خالل المطبعة وحروفها، والورق، واألحبار، واأللوان، وما قد يضاف إلى  

ذلك من استخدام للطباعة على رقائق النيلون الشفافة وما يشبه هذا، بجانب ما حدث معه تطور  

الحروف. والسؤال الذى يطرح نفسه إزاء ما توصلت إليه  فى استخدام الكمبيوتر فى جمع

 اإلنسانية من تقدم فى هذا المجال.



 ( 2014  أغسطس) 9 ع األطفال أدب
 

120 

 

هل انقضى عصر الكتاب المطبوع على الورق؟ وهل بدأ عصر جديد تعتمد فيه القراءة على      

الكمبيوتر فحسب؟ أم ترى يعيش الكتابان معًا، جنبًا إلى جنب يعطى كل منهما اآلخر، دون 

 صراع أو منافسة؟   

يحاول أن يقوم   التقدم المذهل فى مجال الكمبيوتر واإللكترونيات يجعلنا أمام عصر جديد،     

بثورة على المطبعة وجوتنبرج، لتعتمد القراءة على الشاشة الصغيرة، وعلى األذنين، وبهذا 

تنتهى المكتبات العمالقة، وإن بقيت فسوف تصبح كتبها فى حيز ضيق، توضع فيه اسطوانات  

ا عن  مسجلة عليها آالف الكتب، ويستطيع ”القارئ“ أن يتعامل معها فى براعة ودقة، مستغنيً 

عارًضا المادة بشكل جديد، وبأسلوب يتفق مع هذا  -مكتفيًا بما يمنحه إياه الكمبيوتر  -األوراق 

الجهاز، فضالً عن استخدام السيناريو والرسوم، والتساؤل قائم : هل يستسلم الكتاب التقليدى؟ 

 مبيوتر؟!.وهل يصبح التعليم المدرسى األولى للقراءة والكتابة تدريبًا عليها من خالل الك

ثم، ترى هل يختفى خط اليد اإلنسانى؟!، وهل يكتفى بتعليم الطفل الكتابة على الكمبيوتر       

فحسب، وقراءة صفحاته؟ هل يجىء عصر يختفى فيه الورق وال يعتمد عليه، خاصة وقد أهدرنا 

 ماليين األشجار فى صناعته؟

ممحاه. سينتهى كل ذلك، ويصبح ذكرى كما إن الطفل لن تصبح لديه كراسة، وكتابًا، وقلًما، و     

أصبحت ريشة الطائر التى كانوا يكتبون بها، كما تختفى إمبراطورية القلم الرصاص والبراية  

والممحاة، كما انتهى اللوح األردواز، واللوح الخشبى، والحبر، والقلم األبنوس. من منا لديه  

 زجاجة حبر فى بيته اآلن؟!. 

 ها الزمن، وما من سبيل لإلبقاء عليها إذ يحتاجها الجديد، وال يبقى عليها.هناك أمور عفى علي      

ومن عاداتنا التى درجنا عليها أال نبدأ من حيث انتهى اآلخرون. وجدير بنا أن ننفض هذا،      

والبد لنا من أن نواكب التقدم، وقد أصبح من الضرورى الشروع فى اقتحام العصر الجديد، وقد 

كل ذلك ال يزيد على أن يكون تغييًرا شكليًا، ألن المعول عليه فى هذا هو   يرى البعض أن

المضمون والمحتوى سواء كان ذلك ”الكتاب“ مطبوًعا على الورق أو على اسطوانة ليزر. المهم 

 هو أن نستوعب ما فيه، سواء كان أدبًا، أو معرفة.

اق خالد فى المستقبل أمر لم يعد والعناد والتشبث بالماضى أو ما هو قائم، وتصور أنه ب     

مجديًا، إذ أن ذلك ال يتفق مع التطور الحادث فى هذا الكون، وعلى كوكب األرض. ولنا أن  

نتصور أن الذى كانوا يقفون فى وجه استخدام التليفون قد نجحوا فى ذلك، ترى كيف كان  
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أصبح اعتمادنا عليه   سيصبح حالنا اآلن، وها نحن نرى الذى يمسكون التليفون المحمول، وكيف

أساسيًا فى كل منحى من مناحى الحياة، وكيف يعتمد عليه الكمبيوتر نفسه، واإلنترنت، 

 والطائرات المحلقة فى السماء.

ال جدوى من التشبث بما هو قائم، وال فائدة من الوقوف فى وجه التيار، وكدت أكتب ورقتى       

تاب المطبوع“، واكتشفت خالل رحلتى مع العصر هذه عندما بدأتها تحت عنوان : ”دفاع عن الك

 أن الدفاع سيكون واهيًا وضعيفًا ومتهافتًا.  

 اإلبداع بين الشكل والمضمون 

ومنذ وقت قريب كنت أكتب قصة لألطفال عن ”أدوات الكتابة“ واكتشفت خالل كتابتها أننا       

ألدوات، وفى مقدمتها ريشة  قد أصبحنا بحاجة ماسة إلى ”متحف“ لها، يضم بين جنباته تلك ا

الطائر التى البد وأن يكون قد استخدمها شكسبير فى كتابة روائعه. ونحن نتطلع إلى شكسبير آخر  

يكتب أعماالً فى مستوى تلك التى خطتها ريشة الطائر، لكن ”اإلبداع“ اتجه نحو تطوير 

حتوى، وتذكرت حواًرا  األدوات، ولم يستطع أن ينطلق بنفس القوة والسرعة تجاه المضمون والم

 دار بينى وبين رئيس اتحاد الُكت اب فى ”االتحاد السوفيتى“ فيما مضى، إذ سألته :  

ماذا جرى لإلبداع فى بالدكم؟ لقد ظهر عدة عمالقة فى وقت واحد تقريبًا ديستوفسكى،  -

جوركى، تولستوى، تشيكوف، جوجول، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه من خلف هؤالء  

 اء؟العظم

قال : إن ملكة إنجلترا لن تستطيع أن تستدعى إليها رئيس الوزراء وتقول له مثالً : لقد انتهت  -

الحرب العالمية الثانية منذ ما يزيد على نصف القرن،  فلماذا لم يظهر شكسبير آخر؟ أتذكر هذا 

 الحوار، وأتساءل : 

أبحرنا بسرعة فى مجال التقنيات نعم، لماذا لم يظهر شكسبير جديد وديستوفسكى جديد، بينما  -

 العلمية؟ 

إذن، هناك طريقتان لإلبداع : أحدهما فى الشكل العلمى الذى يكون عليه الكتاب، والثانى هو      

 محتواه ومضمونه. 

ويكفى للتدليل على تخلفنا فى مجال استخدام التكنولوجيا أننا مازلنا كُكت اب نستخدم األقالم فى       

كل ُكت اب الدنيا تركوها منذ سنوات بعيدة للكتابة على اآللة الكاتبة، وكان من بين  الكتابة، بينما
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م, ومضى على رحيله  1949هؤالء كاتنبا الكبير إبراهيم عبدالقادر المازنى الذى توفى عام 

نصف القرن ونادر بيننا من فعل مثله، وهاهم ُكتّاَب العالم قد تخلوا عن اآللة الكاتبة إلى 

 تر، وال أظن أن واحد من ُكت ابنا فعل ذلك.الكمبيو 

والسؤال : إذا كنا غير قادرين على مجاراتهم فى أدوات الكتابة، ترانا قادرين على أن نجاريهم  

 فى الكتابة ذاتها؟!. 

فى العام الماضى كان يجلس بجانبى فى الندوة رجل متميز له باع واسع فى تسويق الكتب،      

له عن ”الكتاب المصور“ وهو ال يعلم عنه شيئًا، ولم يقرأ منه سطًرا،  وكان يستعرض لنا دراسة

وال يدرك الفارق بينه وبين الكتاب المرسوم. وكنت خجالً وأنا أحدث عالًما، وأتصور أننى كشفته  

 وأحرجته، لكن الرجل كان فى واد، وأنا فى آخر. لقد أفتى بما عنده فيما ال يعرف. 

م يعتمد على كتاب  2020سيموف“ التى صورُت فيها طفالً عام كررت كثيًرا حكاية ”أ     

يحمله إلى أبيه ويسأله عما هو، ألنه لم ير فى حياته كتابًا، فقال له أبوه إنه كتاب كان يتعلم منه  

األطفال فى المدرسة. سأل الطفل : وما المدرسة؟ أجاب األب : بناء فيه غرف وأطفال ومدرسون  

 م يكن كل طفل يشترى لنفسه ”المدرس“ و“المعلم“ المناسب له؟!.واندهش الطفل وسأل : أل

 نظرة مستقبلية إلى كتاب الطفل : 

ونحن مسوقون إلى التفكير فى مستقبل كتاب الطفل، سواء كان هذا الكتاب مدرسيًا تعليميًا،      

يتطور   أو هو للقراءة الحرة فى المجالين : الروائى والمعرفى، وإذا كان الشكل البد له وأن

ويمضى سريعًا تجاه الكمبيوتر واإللكترونيات، مخلفًا وراء عصر الكتاب المطبوع، فالبد أيًضا  

وأن يصاحب ذلك وجود طائفة كبيرة تنهض بمسئولية تحويله إلى هذه الصورة، إلى أن يصبح  

وراق الّكتاب أنفسهم قادرين على ذلك، إذ يستحيل أن يبقى الكتاب على نفس هيئته مطبوًعا فى أ

مسلسلة، مترابطة، بل إننا إذا حاولنا العثور على تعريف الكتاب فى واحدة من دوائر المعارف 

فإننا سوف نجد أن ذلك التعريف ال ينطبق على هذا الشكل الجديد الذى هو بين أيدينا، أو تحت 

 أنظارنا بتعبير أكثر دقة.

إلى حد كبير مع ما هو قائم اليوم،   ومن المؤكد أن محتوى الكتاب ومضمونه، سيكون مختلفًا     

وأتساءل إذا ما كانت أعمال شكسبير البسيطة سوف تكون على شاشة الكمبيوتر على النحو الذى 

سردها بها اإلخوان شارلز ومارى الم، أم أنها ستكون درامية تمثيلية؟ وسوف يفتح ما يسمى  

صة فيما يتعلق بالشكل الذى ستكون  الكتاب اإللكترونى األبواب الحتماالت ال تعد وال تحصى، خا
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عليه، وطائفة معدى الكتب من أجل وضعها على الكمبيوتر سيتضخم عدد أفرادها دون شك 

وأظن أن الوقت قد حان لتكوين هذه الطبقة، وتحديد العالقة بينهما وبين الشركات الناشرة المنتجة  

أنه ال يحق ألحد تخزينها دون   لألعمال الخاصة باألطفال، وناشروا الكتب يضعون عليها عبارة

الرجوع إلى تلك الشركات وإلى الناشرين الذين يرون أنهم والمؤلفين أصحاب حق أدبى ومادى  

فى حالة نقل هذه األعمال بالوسائل الجديدة، وهناك أوضاع قانونية مترتبة على ذلك، ومن  

 ثير من المشاكل.الضرورى اإلسراع بتحديد هذه العالقات المتشابكة التى قد تثير الك

لقد تأخرنا كثيًرا فى دراسة القوانين العالمية الصادرة فى هذا الصدد خاصة وأن ”الجات“      

قادم إلينا، وقريبًا، وبالتالى نحن فى أمس الحاجة إلى مثل هذه الدراسة، لنصوغ منها ما هو  

وما لها، ثم هذه   خاص بنا، وحتى نيسر ألنفسنا سبل التعامل بين المؤلف وحقه، ودور النشر

األجهزة اإللكترونية وعالقتها بالباقين، والشك أن مشاكل كثيرة سوف تواجهنا والبد من 

 االستعداد لها خاصة فيما يتعلق بالترجمة والنقل واالقتباس من األعمال األجنبية. 

ضيًا  وهذا المستقبل الذى نتحدث عنه قريب، بل أقرب مما تصورنا، بل أزعم أنه قد بات ما     

تخلفنا عنه، ولم نبادر إليه، ولعل هذه تكون صيحة تنبيه، لكى نسارع بوضع األسس القانونية  

 لمثل هذه المعامالت.

 ماذا عن القارئ ومحو أميته إلكترونيًا؟ 

هل يظل  -بكسر الباء  -ونحن بحاجة إلى التوقف عند ”القارئ“ أو ”المتلقى“ أو المستقبل      

هو ما درجنا عليه من قبل؟!. هناك أبجديتنا المعروفة،  -وأيًضا الكتابة  -أسلوب تعليمه القراءة 

وهناك أبجدية مضافة، وهى التى تردد الحديث عنها فى عبارة تقول : إن األمية فى اليابان اآلن  

 هى عدم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر، وليس مجرد القراءة فى كتاب، أو الكتابة على الورق. 

أمام وضع يحتاج من جانبنا إلى الدراسة، وبقدر ما غيرت الطباعة من أساليب نشر  إننا     

الكتب وانتشارها، فإن الكمبيوتر البد وأن يذهب بنا إلى آفاق أبعد وأرحب، ربما ال ندرى مداها. 

من كان يتصور قبل جوتنبرج أن مخطوًطا يمكن أن يخرج منه إلى القراء ماليين النسخ، وكانت 

 ال تتجاوز ما يعد على األصابع؟  قبل ذلك

ومما الشك فيه أنه البد وأن يكون للمؤلفين والمعدين والناشرين حقوقًا إزاء القراء المستقبلين       

 المتلقين للمادة المنشورة، كيف يتقاضون حقوقهم المادية، وتعطى لهم حقوقهم األدبية.
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، بل أمام واقع، يحدث على مستوى العالم، ونحن هنا لسنا أمام عمل من أعمال الخيال العلمى     

وهو يتسلل إلينا فى بطء وعلى استحياء، وإن كان البعض قد سارع بالتدريب على أعمال 

القرصنة انتهاًزا للفرصة، وسبقًا للزمن، وقبل أن يتم تقنين األمور، إلعطاء ما لقيصر لقيصر، 

 .وما للناس للناس، ونحن بحاجة ماسة إلى مواكبة ما يجرى

وكما يتم رسم كتب األطفال الورقية المطبوعة، البد وأن تكون هناك رسوم مختلفة لهذه      

الكتب إذا ما كان على شاشة الكمبيوتر، كيف ستكون؟ هل سيقوم بها فنانون سبق تعاملهم مع  

الكتب ومع األطفال، أم ينهض بهذه المسئولية الكمبيوتر نفسه، وبعض الذين تدربوا على رسم  

ال بواسطته ومن خالله؟! وما هو السبيل لجعل األطفال يستمتعون بالمكتوب، والمرسوم  األعم

معًا؟! وكيف ندربهم على ذلك، ونحن أمام قراءة من لون آخر؟!. هل ستكون مثل قراءة 

الترجمات الموجودة على األفالم األجنبية مما يفقد النص األدبى الكثير، أم أن الطفل سوف يقرأ  

 متكامالً، تضيف إليه الرسوم فنًا تشكيليًا ورؤى جديدة؟!.  عمالً أدبيًا

أزعم أن هذا الشكل الجديد سوف ينعكس أثره على مضمون الكتب إذ ال ننسى أن الكتاب      

الفرعونى المكتوب على ورق البردى لم يكن له ”فهرست“ وكان على القارئ الذى يبحث عن  

 الكتاب المطبوع، لكن الوافد الجديد سوف يتقدم عليه. معلومة أن يقرأ الكتاب بالكامل. كم تقدم 

إن تحمل الشباب للمسئولية يضع الكثير من األسئلة والتساؤالت، وهى بالطبع ال تجد إجابات       

كاملة، ولن تجدها فى يسر وسهولة، إذ أننا أمام ” ثورة“ جديدة“ ال يجدى معها التشبث بما كان،  

يث هم والعالم يجرى ويلهث سوف يتخلفون كثيًرا. وإذا ما تخلى وما هو قائم، والذين يقفون ح

أجيال العجائز والكهول عن هذه المهمة، فإن الشباب جدير به أن يتقدم لتحمل المسئولية كاملة،  

ودون أن ينتظر من األجيال المسنة مساعدة أو معونة، بل قد يكونون عقبة ويشكلون صعوبات  

 إزاء تمسكهم بما درجوا عليه.

وهذا الذى أخطه بالقلم، وقد يُنسخ على اآللة الكاتبة، وربما على الكمبيوتر، وأيًضا من       

الممكن أن يُطبع على الورق فى مجلة أو كتاب، كان من المفروض أن يأتى من شاب، قد يكون 

الفارق الزمنى بينى وبينه نصف الفرق، وربما عاب على  جيلى أال أدافع عن الكتاب المطبوع،  

وأن أتمسك به، لكننى أعرف أن عصر الكتاب اإللكترونى قادم رضيت أم أبيت، وأن الكمبيوتر 

سيكون هو المعلم فى المستقبل قبلت أم رفضت، وال أريد أن أناصر التوقف والتخلف، والتشبث  

وا  بالموقع والموقف، وأنا أرى أن التيار يجرفنا ويدفعنا إلى األمام، وأنى ألناشد الجميع أن يركب

وإال فإن الطوفان سوف يغرق المتخلفين عن اللحاق بالركب. وما من   -مثلما فعل نوح  -السفينة 
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سبيل إلى ”المناظرة“، التى مارسناها أطفاالً، ما بين ”السيارة“ و ”القطار“، لكنها المنافسة بين  

وأقولها دون  ”الجمل“ وبينهما، إذا ما رغبنا فى المفاضلة بين الكتاب المطبوع واإللكترونى، 

تردد : ما من أمل للجمل والمطبعة فى هذه الحرب التى أراها محسومة وإن امتد بها الوقت قليالً. 

تجعلنا نشعر بأنه   -الكمبيوتر  -ألننى أقطع بأنها لن تطول، واألجيال المتعاقبة من هذا العمالق 

ما قيس مثالً بصناعة  سوف يحسم الموقف فى فترة بالغة القصر. إنه يتقدم بسرعة رهيبة إذا 

السيارة أو غيرها من المحركات الحديثة، إنه يتوالد بنفس سرعته فى أداء العمليات الحسابية التى 

يذكرون لها أرقاًما فلكية فى الثانية الواحدة، مما يقطع بأن سنوات قليلة تفصلنا عن اجتياح الكتاب  

ادة معرفية ال أكثر فى هذا الكتاب اإللكترونى للكتاب المطبوع، حتى ليكاد جوتنبرج يصبح م

الحديث وسيذكرون له فضله بضعة قرون، نجح خاللها فى أن ينشر الكتاب على نطاق واسع،  

 ولكنه ال يقاس قط بما تفعله اإللكترونيات.

ماذا تفعل األجيال القديمة؟ بات من المؤكد أن عليها أن تدخل إلى عالم الكمبيوتر   والسؤال :     

 واإللكترونيات إذا كانت ترغب فى أن تواكب الحياة من حولها. 

أما بعد  فقد يتساءل البعض : كم من السنين تمضى لكى يختفى الكتاب المطبوع؟!. ومن       

تساؤل، الذى أعرف يقينًا أن الكثيرين سوف يتسرعون  المؤكد أننى لست مؤهالً للرد على هذا ال

بالرد عليه : بأن هذه الكتب لن تختفى، وستبقى إلى أن يرث هللا األرض وما عليها. وأقول : إنها  

بصورتها الراهنة لن تستطيع أن تبقى، وأن اختفاءها فى الدول المتقدمة سيكون قبل أن يمر  

استمرت بعد ذلك فإنها ستكون من بين ما تحتفظ به  جيالن أو ثالثة على أكثر تقدير، وإذا

 المتاحف، وليس دور الكتب، وبذلك تتحقق نبوءة ”أسيموف“، التى رأينا فيها خياالً جامًحا.                           

  

 

  

 

  

  

  


