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ّ
أمة ِاقرأ ...لماذا ال تقرأ؟

حسن ياغي *
يكثر الكالم عن تراجع القراءة في العالم العربي ،فاألرقام
مذهلة ومخيفة .ومع كل تقرير جديد يصدر حول هذا
املوضوع ،يظهر مزيد من التراجع .أخيرًا ،صدر تقرير
عن لجنة متابعة النشر في املجلس األعلى للثقافة في
حدد ّ
مصرّ ،
معدل ربع صفحة كتاب كمعدل وسطي
يقرأه الفرد في العالم العربي في العام! وكان قد سبقه
تقرير التنمية البشرية الصادر عن «مؤسسة الفكر
العربي» عــام  2011ليتحدث عن ّ
معدل وسطي وهو
ست دقائق سنويًا للفرد العربي ،مقابل  200ساعة
للفرد في أوروب ــا!! أي ألفي ضعف يا إخــوان؟؟ وقبله
تقرير اليونسكو الذي وصل إلى نتيجة أن كل  80قارئًا
عربيًا يقرأون كتابًا واحدًا ،بينما يقرأ الفرد في أوروبا
 35كتابًا في السنة!!! واحسبوا الفارق!
ّ
ّ
صدقية هذه التقارير ،أو دقتها،؟
ونتساءل عن مدى
قد تبدو هذه األرقام مهولة ،ومخيفة ،ومحزنة ...وقد
يصعب تصديقها! لكن لألسف ،أراها كناشر ومتابع
أقل من الحقيقة ...إذ من خالل تجربتي أشير إلى ما
يأتي:
 -1نشرنا أخيرًا كتاب العالم الشهير ستيفن هوكينغ
ّ
«تاريخ موجز للزمان» .وكان هذا العالم الفذ قد صرف
الكثير من الوقت والجهد ليكتب كتابًا شعبيًا موجهًا
للجمهور ،بحيث يمكنه فهم االكـتـشــافــات الحديثة
املــذهـلــة ح ــول الـكــون ونظرتنا إل ــى ال ــزم ــان .وتـصـ َّـدر
الكتاب أرق ــام املبيعات ملــدة  237أسبوعًا متواصلة
بعد صــدوره ،بحسب «صنداي تايمز» ،محطمًا كل
األرقام التي سبقتهُ .ووصف بأنه الكتاب األكثر مبيعًا
في تاريخ النشر في فئته .لكن هذا الكتاب لم يستطع

في نسخته العربية أن يبيع سوى  1100نسخة بعد
مرور أكثر من عام على نشره.
 -2كتاب رأس املال في القرن الحادي والعشرين:
أث ــار ه ــذا ال ـك ـتــاب م ــن ال ـج ـ َـدل مــا لــم ي ـثــره ك ـتــاب في
ُ
مجال االقتصاد منذ سنوات عديدة ،وترجم إلى 31
لغة قبل العربية ،وفــي كل مكان أثــار الجدل ،وقــورن
بكتاب ماركس «رأس املال» ،وكتاب آدم سميث «ثروة
األمم» ...ودفعت «دار التنوير» مبلغًا لم يسبق أن دفعه
ناشر عربي لشراء حقوق كتاب بهذا الحجم ،ودعي
املــؤلــف إللـقــاء محاضرتني فــي الـقــاهــرة ومحاضرة
ُ
في بـيــروت ...وكتبت عنه مقاالت كثيرة في صحف
ومواقع عربية ،وبــاع املــايــن ...ولكن لم نستطع بعد
مرور ستة أشهر على صدوره أن نبيع سوى أقل من
 1000نسخة بالعربية!!
 -3فتاة القطار :على سبيل التجريب ،اخترنا روايــة
ب ــاع ــت أك ـث ــر م ــن  15م ـل ـيــون ن ـس ـخــة بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة،
وتصدرت املبيعات على مواقع «غوريدز» و«أمازون»
وفي «نيويورك تايمز» ...وسجلت أعلى رقم يحصل
عليه مؤلف من حقوق لكتاب واحد في عامها األول،
وتحولت إلى فيلم سينمائي ...ولكن لم تبع الرواية في
العام األول سوى ألفي نسخة بالعربية ،بينما باعت
باللغة الهولندية ،وهي لغة ال يقرأها سوى الهولنديني
فقط ،أكثر من  70ألف نسخة (قارن مع العربية!!).
هذه نماذج لثالثة أنواع من الكتب :كتاب علمي ،وكتاب
اقتصاد وفكر ،ورواية ...ومع ذلك لم يستطع ّأي منها
أن يـخـتــرق ه ــذا االنـكـفــاء عــن ال ـق ــراءة ،ال ــذي بحسب
التقارير ،كما بحسب التجربة ،يتزايد .فلماذا؟
¶¶¶
قد ّ
يرد ّ
علي قارئ بأن هذه الكتب ليست من الثقافة
ّ
الـعــربـيــة ،وي ـق ــدم أرق ــام ــا لـكـتــب عــربـيــة بــاعــت كثيرًا
ك ـمــؤل ـفــات أحـ ــام مـسـتـغــانـمــي ،أو ع ــائ ــض الـقــرنــي
ً
مثال؟ فأقول ،نعم يحصل ذلــك ،فقد بعنا من روايــة
«الطلياني» أكثر من  20000نسخة! لكنها كتب قليلة
جدًا ،ولو اتسع املجال للدخول في دالالت الكتب التي
تبيع أرقامًا في العالم العربي ـ على تواضعها ـ ألدركنا
أنها كتب ال تشبه «موجز لتاريخ الزمان» وال «رأس
املال في القرن الحادي والعشرين» وطبعًا هي ليست
كتب نصر حامد أبو زيد وال محمد أركون وال عبدالله
العروي وال مالك بن نبي...
(ومــن هنا ّ
ّ
يتجرأوا
أتوجه إلــى زمالئي الناشرين أن
على إعالن أرقام املبيعات ،لنعرف الواقع الفعلي لبيع
الكتب).
إذ م ــا ع ــدا بـعــض الـ ــروايـ ــات ،ف ــإن ال ـع ــدد األك ـب ــر من
ً
الكتب التي تلقى إقـبــاال من الـقــراء إنما يحصل ذلك

إما ألسباب أيديولوجية ،بعيدة عن قيم املعرفة ،وإما
لشعبويتها .أما البحث في قيمة النتاج الثقافي العربي
واملعرفي ،فهو أمر يكشفه مدى حضور هذا النتاج
في صنع الثقافة واملعرفة في العالم! ويمكننا بإطاللة
سريعة على ما ُيترجم إلى لغات أخــرى أن نــدرك أن
هذه الترجمات (ما عدا الروايات) هي ترجمات لكتب
ال ـتــراث اإلســامــي مـ ّ
ـوجـهــة إلــى مسلمني ال يعرفون
ّ
العربية .وال تأثير لها في الثقافات األخرى ،إن لم تلعب
ُ
ّ
دورًا سلبيًا يظهر املسلمني كمتعصبني يعيشون في
غيتوات ّ
فكرية بعيدة عن املجتمعات التي يعيشون
فيها.
وإذا استطاع كتاب مــا أن يخترق هــذا االنـكـفــاء عن
ال ـقــراءة ،ولــو على نحو مـحــدود ،فــإن مؤلفه وناشره
يندمان على نجاح الكتاب ،ألنه تتم قرصنته وسرقة
حقوق منتجيه من دون حسيب وال رقيبَ .
فدولنا،

َ
دولنا ،وحتى أخالقنا،
ال تعتبر أن سرقة حقوق
التأليف تستحق العقاب
وحتى أخــاقـنــا ،ال تعتبر أن سرقة حقوق التأليف
سرقة تستحق العقاب ،بل إن عددًا من الدول العربية
ّ
لم توقع على اتفاقية حماية حقوق املؤلف ،وهي بذلك
تمعن فــي قتل وتــدمـيــر صناعة املـعــرفــة ،ألن ــه كيف
سيعمل كــاتــب لـسـنــوات على إنـتــاج ك ـتــاب ،أو كيف
سيعمل ناشر على إنتاج كتاب ّ
جيد يشتري حقوق
نشره ،ثم ّ
يتعرض جهد الكاتب والناشر للسرقة...
بكل بساطة.
¶¶¶
ّ
سأمر
أما ملاذا ّأمة اِ قرأ ال تقرأ؟ فذلك له أسباب كثيرة،
على بعضها سريعًا:
 -1غياب قيمة املعرفةَ ،
وقيم اإلبــداع والجمال ،وعدم
ُ
النظر إليها باعتبارها َقيمًا إنسانية كـبــرى تعبر
عن حضارة شعب أو ّأمــة ،ملصلحة عصبيات ّ
دينية
وأيــديــولــوجـيــة وقـبـلـ ّـيــةّ ،
وادعـ ـ ــاءات فــارغــة عــن حماية
واألمة ّ
املجتمع ّ
تروج لها أبواق ال تعرف من هذه القيم
شيئًا ،وسلطات ترى في املعرفة واإلبداع خطرًا أكبر

كلمات
من خطر داعش وإخوته.
 -2ال يزال الكتاب في نظر السلطتني الدينية والسياسية
خ ـط ـرًا يـجــب مــواج ـه ـتــه ،فـتـخـ ّـصــص ه ــذه السلطات
ميزانيات لجيش من املراقبني ّ
مهمتهم مراقبة الكتب
وتقرير ما تسمح للناس بــأن يقرأوه ومــا يجب منعه
ً
ومخجال
عنهم ...وهو شكل من الرقابة صار مذمومًا
ِ
ّ
فــي أي بلد متحضر ،فــي حــن هــو مـصــدر تخويف
ّ
للناشر وللكاتب معًا  ،حيث ُيحاكم الكتاب ويدخلون
السجون في محاكمات يندى لها الجبني.
 -3نظام التعليم :ال يحتاج املرء إلى أكثر من أن ينظر
إلى أوالده ،ليعرف ّأن نظام التعليم مهترئ ،وأنه حتى
الجامعات الخاصة تـخـ ّـرج طالبها وفــق احتياجات
أســواق العمل في الخارج .ذلك يحصل في كل مكان
فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،لــذلــك ن ــرى أن أكـبــر الـكـلـيــات في
الجامعات الشهيرة كلية الـ«بيزنس» ،الحياة بيزنس
وفلوس!! أما العلم واملعرفة فلبعض الحمقى ..ونتيجة
ذلــك مضحكة ،فقد كنت قبل أسبوعني فقط أجلس
مع ابني وعدد من األصدقاء واألقــارب في دبي ،وما
أكثرهم هناك ،وتحدثت معهم عما يمكن أن تختاره
ابنتي التي ستذهب إلــى الجامعة في العام الـقــادم...
وبعد نقاش ،قالت قريبة لي :انظر يا عمي مهما يكن
االخـتـصــاص لــن تـكــون لــه قيمة ســوى فقط شهادة
تحملها لتدخل فيها سوق العمل ،وبعدها سترميها
وت ـب ــدأ مــرح ـلــة تـخـ ّـصـصــك ال ـف ـع ـل ــي ...وض ـ ّح ــك كل
الـحــاضــريــن ،وأكـثــر الــذيــن ضحكوا هــم املـجــلــون في
ٌ
محزن
ميادين عملهم ...وأك ــدوا كــام قريبتي! كــم
بالفعل ،ليدفعوا
هذا ملن هم مثلي يشقون ،ويشقون
ّ
أقساطًا رهيبة لتعليم أوالدهم ،لكنهم ال يتعلمون!
وكــان بني الحاضرين ثالثة مهندسني تخرجوا في
الجامعة األميركية ،والثالثة تركوا الهندسة ويعملون
في «اإليفنت» !events
ّ
 -4شــراء املثقفنيَ :مــن من الكتاب واملثقفني والعلماء
اختياره
والــدكــاتــرة و ...لــم يحلم بــأن يكسب حـظــوة
ّ
ّلوظيفة في دول النفط؟ بالطبع هناك البعض ،لكنهم قلة،
قلة قليلة ،ومن لم يذهب إلى هناك فألن الفرصة لم تأته.
تحت شعار النهوض بالثقافة العربية ،يتم تدمير كل
ّ
مقوماتها ،وإلحاقها بمؤسسات تقوم على شراء كل
ّ
شــيء! الشعار :نحن ندفع أكثر .ندفع أكثر للكتاب
والـصـحــافـيــن واملـتــرجـمــن وال ـع ـقــول وال ـنــاشــريــن...
وهكذا يشتغل ّالجميع عند مؤسسات تأخذ عملهم
مجز جدًا ـ لكن
وتنشره في مجلدات فخمة ،وبمقابل ٍ
هذا النتاج ال يصل إلى القارئ!! أما ملاذا؟ فهذا بحث
آخر!
* ناشر «دار التنوير»

َُ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
صناعة مترجمة وال عيب وال من يحزنون
عن
ٍ
رشا األمير *
ّ َّ
من حسن الحظ أن شيطانًا أوحى إلى
َ
ّ
عنترة يومًا أن يقطع الشك باليقني،
وأن ي ـ ـسـ ــأل ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اإلن ـ ـك ـ ــار:
«هـ ــل غ ـ ــادر ال ـش ـع ــراء م ــن م ـ ـتـ ـ َّ
ـردم؟»،
َّ
وم ـق ـصــوده ،عـلــى ّ
ذم ــة املـفـ ّـســريــن ،أن
ُ
َ
َّ
ـن مــن الـشـعــراء لــم يــدعــوا شيئًا
األول ـ ّ
َ
للمتأخرين إال قالوا فيه .شكرًا عنترة
ُّ
هديتك ّ
على ّ
القيمة هذه التي ال أظن
َّ
أن أح ـدًا مــن الناطقني بهذه اللغة لم
ّ
يتوسل بها ،ذات حــن ،لالعتذار عن
اض ـط ــراره إل ــى ت ـكــرار امل ـكـ ّـرر وتــدويــر
َ
ـار ْح ــك
امل ـ َّس ـت ـهــلــك؛ ول ـك ــن ،دع ـن ــي أص ـ ِ
بأن التوسل بها ،بوصفي «ناشرة»،
َ
تفهمها
وهي لفظة ،على األرجــح ،لن
ّ
ل ــو ع ــرض ـ ْـت لـ ـ َـك ،ب ــات يـجـعـلـنــي أم ــل
ويحرجني ،وإذ ال يحتاج مللي إلى
ـان ،فــإحــراجــي يـحـتــاج لــربـمــا إلــى
ب ـي ـ ٍ
بعض التوضيح .عامًا بعد عــام ،في
املوسم الــذي تريد مواضيع اإلنشاء
أن الطبيعة تخلع فيه ثوبها األخضر
ووو ،ي ـل ـت ـئ ــم ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت م ـع ــرض
ُي ــدع ــى الـ ـن ــاش ــرون ب ـم ـنــاس ـب ـتــه إل ــى
التدليل على قديمهم من اإلصــدارات
ُّ
وجديدهم ،وعلى االحتفاء بكتابهم،
ّ
واب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز أرحـ ـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـكـ ــتـ ــاب
وأص ــدق ــائ ـه ــم ت ـحــت عـ ـن ــوان ح ـفــات
ال ـتــوق ـيــع؛ وف ــي زح ـم ــة ه ــذه َال ــدع ــوة
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول «ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب» إلـ ـ ـ ــى قـ ـص ـ َـع ــة
كبيرة تمتد إليها أي ــدي املتناولني،
ُّ
واحـ ـ ٍـد مــا يحلو
ويـقـتـنــص منها ك ــل َ ِ
ّ
جهرية
له ويطيب :هذا لحظة مجد ِم

ّ
يتكف ًل الفايس بوك بعملقتها ،وذاك
ج ــول ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــور يـضـيـفـهــا إلــى
رص ـ َيــد م ـج ـهــوده االن ـت ـخــابــي ،وتـلــك
بــاقــة إط ــراء عـلــى فتنتها الـتــي تــزيـ ُـد
ُ
السنون منها وال تنقص!
ُ
وكَـ ـم ــا هـ ـ ــؤالء يـ ـم ـ ّـد اإلعـ ـ ـ ــام يـ ــده إل ــى
ال ــقـ ـص ـ َـع ــة تـ ـل ــك وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـ ِـكـ ـت ــاب،
ُ
ومتعلقاته( ،النشر ،التوزيع ،القراءة
إلى آخره )...إلى مادة ال بد من الخوض
ّ
الناشرون إلى «خبراء»
ويتحول
فيها،
ّ
ّ
في كل هذه املسائل يشخصون أحوال
الـثـقــافــة ،ويـفـتــون الـفـتــاوى فــي تــدارك
الجهل الــزاحــف ،ويـعـ ِقــدون الصفقات
ال ـص ـغ ـي ــرة بـ ــن م ـن ــاح ـت ــن وهـ ـ ـك ـ ــذا...
بـصــراحــة ،يــا عنترة ،ال ُيحرجني من
بمطلع
شــيء فــي أن أستشهد ُمـجـ ّـددًا
ُ
يحرجني أنناَ ،م ْع َشرَ
الميتك مقدار ما
ُ ْ َ
ال ـن ــاش ــري ــن ال ــذي ــن ت ــس ــت ــدل ــى دالؤن ـ ــا،
ّ
واألول ـ ـ ـ ـ ــون
الـ ـس ــابـ ـق ــون والـ ــاح ـ ـقـ ــون
واآلخـ ــرون ،وبـهــذا املعنى فــإن نعتذر
التكرار مستشهدين بـ«هل غـ َـاد َر»
عن ُ
َّ
فــإنـمــا نـمــالــئ ونـكــذب ألنـنــا ،فــي واقــع
الحال ،ال َنعتذر بل نقتنص ،بدورنا،
مــن تلك الق َ
صعة ّإيــاهــا ،نصيبنا من
«الكتاب» من حيث هو َس َل ٌب مسلوبٌ.
َ َ
ّ َّ
جماعة الناشرين
تقدم أن
ال أعني بما
ـداد مـعــدودة ،وال
ـ
ع
ـأ
ـ
ب
ـو
ـ
ل
و
ال تتناسل،
تضم إلى صفوفها ُص ّن َ
ّ
اع كتاب جددًا
مما ال يني يكون ،وإنما أعني
َّ ،فهذا َ
أن صناعة النشر ،فــي لبنان وســواه،
رغـ ــم مـ ـح ــاوالت م ـح ـم ــودة ،ت ـب ــدو في
س ـبــاق م ــع نـفـسـهــا ف ــي م ـي ــدان ال أفــق
ّ
يتحول الكتاب
له ســوى التكرار؛ فــإذ

بعدسة
الروائي
راوي
الحاج

َ
ملـنــاسـبــة م ـع ــرض ال ـك ـتــاب إل ــى َس ــل ـ ٍـب
برسم العموم ،فألنه كذلك ،ولو برسم
َّ
الخصوص ،على مدار العام (علمًا أن
ّ
العموم الــذي يحط رحاله في بيروت
ّ
األواخ ـ ــر مــن ك ــل ع ــام ،هــو عموم
عـلــى
ِّ
جـ ّـوال يحط رحاله في عواصم أخرى
خالل فصول أخرى من العام) .من ثم،
ليس فــي األمــر مــا ُيـ ْـدهــش ،ولــن يكون
فيه مــا يــدهــش إن تتابع وتـتــالــى .من
ّ
نباشر
لربما أن
ٌ
ثم أيضًا ،من الحكمة َّ َّ ْ
َ
مصارحة أنفسنا بــأن النشر صناعة
ٌ
م ـتــرج ـمــة ،فــي ع ــداد ص ـنــاعــات أخــرى
ح ــاول ـن ــا ل ـه ــا ت ــر َج ـم ــة إل ـ ــى ث ـقــاف ـت ـنــا،
َّ
وأن هــذه الـتــرجـمــة أصــابــت م ـقـ َ
ـدار ما
ّ
أص ــاب ــت تــرجـمـتـنــا ل ـت ـق ـنــيــات أخ ــرى،
ولوجوه التحكم فيها واإلفــادة منها،
ّ
وألس ــالـ ـي ـ َـب ش ــت ــى م ــن ال ـع ـي ــش وم ــن
الـسـلــوك ومــن الـتـخــاطــب .بالطبع ،قد
ّ
ي ـح ــن واحـ ــدنـ ــا ـ واح ــدتـ ـن ــا  إل ــى زم ــن
ب ــدت فـيــه صـنــاعــة ال ـن ـشــر ،عـلــى غ ــرار
س ــواه ــا م ــن ص ـن ــاع ــات الـ ـحـ ـي ــاة ،بـمــا
ً
فيها «السياسة» واعــدة بغير ما آلت
َّ
إلـيــه ،وقــد ينقم واحــدنــا ّ ـ واحــدتـنــا أن
«الـ ـكـ ـت ــاب» ال ي ـب ــدو مــرشـحــا  ملـصـيــر
َ
َ
أفضل مما آل إليه وقد وقد ،وحسبنا
أن نقول في «الكتاب» ما قاله عنترة
َ
َ
ف ُـ ــي ح ـ ـصـ ــانـ ــه« :لـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان َيـ ـ ـ ـ ــدري مــا
َ ُ َ
ََ َ َ َ َ َ
الكالمَ
كى /ولكان لو ع ِلم
حاو َرة اشت
امل
َ ِّ
َْ َ َْ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ُمكلمي» .ال عيب نستعيبه بعد وال من
ي ـح ــزن ــون ،فـلـيـكــن م ـع ــرض ك ـت ــاب في
ّ
ولنمد أيدينا إلى
إثــر معرض كـتــاب،
ْ
القص َعة!
* ناشرة «دار الجديد»

