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المطالعة
أزمة ورق أم أزمة مزاج؟

فرح احلاج دياب 

خيطر بديهّيًا أن تكون اجلامعات هي الفسحة األكرث حفاظًا 

الطاّلب  بني  تنشط  ثقافّية  حركًة  وأن  املطالعة.  عادة  على 

عماُدها الكتب. لكّن املشهد اليوم: طاّلب يتن�اولون الشاشات 

الذكّية بدل الكتب. واملشهد أكرث تعبريًا من التصريح.

طاّلبًا  والتقت  جامعات  عّدة  زارت  الشباب  مع  مجّلة 

حركة  الستطالع  متعّددة  واختصاصات  مختلفة  فئات  من 

دًا لإلحصاءات اخلاّصة  القراءة بني الشباب. فكان الواقع مؤكِّ

بمعّدالت القراءة يف وطنن�ا العريّب. إذ تكشف عن تراجٍع ثقايفٍّ 

على  نفخ  ثّم  شمسًا،  زرع  الّضيقة  غرفته  زاوية  يف 
خيوط  من  حاكها  خيمًة  مكانه  وبىن  فاقتلعه،  الّسقف 
يهرب  عجيب�ة  زمنّي�ة  آلة  يف  الّسفر  يشبه  األمر  الّسماء. 
بالٍد  يف  ويهبُط  يقطُنه،  الذي  الطلبة  سكن  من  عرَبها 
إىل  وتتحّول  فجأة  الّشمس  ختتفي  يعرفها.  ال  بعيدٍة 
ما  إىل  تنخفض  الفصل  هذا  يف  احلرارة  عمالقة.  غيمة 
ويقِلب  يقاوم  لكّنه  أصابعه،  يقِضم  الربد  الّصفر،  دون 
الّصفحة، فهذا ليس فصل الّشتاء، بل هو فصٌل يف روايٍة 
اليت  الّشهادة  أّن  يعلم  هو  حواّسه.  بكّل  فيها  العيش  قّرر 
ترك عائلَته يف القرية من أجِلها، وجلأ إىل بريوت ليحّصلها، 
قها أّمه على احلائط، إاّل  قد ال تكون إاّل ورقة مزخرفه تعلِّ

أّنه خيىش أن يكون هو احلائط. 
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أناقش  ال  »أنا  األونيسكو.  منّظمة  حبسب  خطري 

ليست  ألّنها  الرفاق  مع  املطالعة  موضوع 

حسام  يقول  اهتماماتهم«.  من 

وتؤّكد  عاّمة(.  )عالقات 

ما  نادرًا  أّنها  )صحافة(  مىن 

مع  كتاب  ملناقشة  الفرصة  جتد 

نقاش،  ابت�داء  حاولت  وإذا  زمالئها، 

األحاديث  سرب  خارج  »تغّرد  أّنها  تشعر 

املتداولة«. 

ويف معرض السؤال عن زيارات الطاّلب إىل معارض 

ُكُتٍب  مائدَة  تكون  أن  ُيفرَتض  اليت  الكتب، 

التحّفظ  من  الكثري  هناك  يكن  لم  شهّيًة، 

معارض«.  أزور  »ال  اإلجابات:  يف 

تقول هالة )طفولة مبكرة(. يف 

)صحافة(  سمايا  زارت  حني 

متت�الية  سنوات  ثالث  املعرض 

ولم تشرِت كتابًا.

طلبة اجلامعات: ال وقت لدين�ا

صاحب  يقول  كما  العمر  تطيل  القراءة  كانت  إذا 

العبقرّيات اخلالدة عّباس العّقاد، فال شّك يف أّن املقّررات 

اجلامعّية ذات القوالب اجلامدة تقّصر العمر. جُيمع 

ر الوقت لديهم 
ّ
عدد من الّطالب على عدم توف

»أنا  )حقوق(:  لني  تقول  للمطالعة. 

الكتب  قراءة  أستطيع  بصعوبة 

املقّررات  ألجتاز  املطلوبة 

زميلها  ويوافقها  اجلامعّية«. 

علّي الّرأي مضيفًا: »اشرتيت يف سنيت 

اجّلامعّية األوىل كتابًا عن علم اإلجتماع، وها 

بعد«.  أقرأه  ولم  اخلامسة،  سنيت  يف  أصبحت  أنا 

الذي  العام  أو  القادم  العام  »سأقرأه  ساخرًا  وخيتم 

بعده«.

العلوم  طالبة  جهتها  من 

قراءة  تشّبه  نادين  السياسّية 

وجبة  بتن�اول  اجلامعّية  املقّررات 

عن  رغمًا  »تأكلها  حتّبها:  ال  طعام 

فيما  الّتقّيؤ،  حّد  بالّتخمة  تشعر  حىّت  أنفك 

ومعدتك  شهّية،  تعد  ولم  بردت  املفّضلة  وجبتك 

تفهمها«.  لم  كلمات  تتقّيأ  أنت  وها  تؤملك،  بدأت 

كّل  بقراءة  لشغفي  االختصاص  هذا  »دخلت  وتضيف: 

ما يتعّلق بالّسياسة، ولكّن االمور بدأت تتعّقد لدى 

التواريخ  من  كتب  إاّل  يشء  ال  الكّلّية،  ارتي�ادي 

والطالسم«.

ضيق الوقت، والّتخمة الناجمة 

من  الطلبة  وملل  احلشو،  عن 

ليست  أساتذتهم،  كتب  قراءة 

تراجع  إىل  أّدت  اليت  الوحيدة  األسباب 

فكريستين�ا  اجلامعات،  طلبة  لدى  املطالعة 

يشّجعوا  أن  »بدل  الكتب:  أسعار  ارتفاع  من  تشكو 

باألسعار  حياربونن�ا  الالقراءة،  زمن  يف  القراءة  على  الطلبة 

ويضّيقون اخلناق علين�ا«.

الكتب  ارتفعت أسعار  الورق،  أزمة  هكذا، ومع 

ثقافة.  دور  ال  رحٍب  دوَر  النشر  دور  وأمست 

سعر  الرتفاع  عالقة  ال  بأّنه  علمًا 

مضمونه،  بأهّمّية  الكتاب 

تطبع  الّدور  بعض  باتت  إذ 

تن�ادي  أّنها  لو  كما  وتبيع  وتنشر 

مستعملة.  غّساالت  أو  غاز  قوارير  لبيع 

فكرة  وال  متين�ة،  لغة  وال  فيها،  قّيمًا  مضمون  فال 
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هم  من  وال  سليمًا،  إمالء  وال  واضحة، 

حيزنون. »ال يكاد حجم الكتاب يتجاوز حجم 

عن  تزيد  ال  النحيلة  وصفحاته  اليد،  كّف 

بثقة  املوّظفة  لك  وتقول  صفحة،  السبعني 

بقّوص]]]؟!«  شو  لماذا؟   ،12$ سعره  أّن 

تضيف كريستين�ا.

أزمة ورق أم أزمة مزاج

اليت  الكتب  راحئة 

املثّقفون،  بها  تغىّن 

ها  تشفو ر ا و

مع 

تهم  قهو

صبــــاح،  كـــــّل 

الفضاء  يف  تت�الىش 

الرقــــــيّم إلــــى غـــري عودة. 

»الشاشة املضاءة، وسهولة قلب 

قبل  القراءة  على  حتّفزين  الصفحات، 

                   ]-  مثل شعيب لبن�اين يستخدم يف سياق االستهزاء.

سياسّية(.  )علوم  حسن  يقول  النوم«. 

الكتاب  تطبيقات  يل  »تتيح  ويضيف: 

املقاطع  إىل  باالشارة  أقوم  أن  اإللكرتويّن 

خاّصّية  خالل  من  إليها  أرجع  أن  أريد  اليت 

أن  أيضًا  ويمكنين   .highlight الـ 

أسّجل مالحظايت. ثّم جيمع يل 

أشرت  ما  كّل  التطبيق 

كتبت  وما  إليه، 

من  عليه 

مالحـــــظات 

واحدة.  صفحة  يف 

حيفظ  التطبيق  أّن  كما 

إليها.  وصلت  اليت  الصفحة  يل 

ويسّهل علّي التنقل بني الفصول«. 

وجاذبّي�ة  سالسة  من  الرغم  على 

اإللكرتونّي�ة،  الشاشات  عرب  التصّفح 

الشباب  جذب  على  الرقيّم  العالم  وقدرة 

حتّسن  لم  أّنها  إاّل  ميادين�ه،  خوض  إىل 

ولكن  »أقرأ  الشباب.  لدى  املطالعة  ِنَسب 

الهاتف.  عرب  غالبًا  أقرأ  املزاج.  حسب 

غادة  تقول  يومًا«.  كتابًا  أنِه  لم  ولكيّن 

»أقرأ  سارة:  زميلتها  وتعّلق  عريّب(.  )أدب 

نادرًا  لكن  الرقيّم،  اللوح  وعرب  الورق  على 

ما أجد كتابًا يشّدين من أّوله إىل آخره«. 

واقع خطري: شباب جامعّي غري مثّقف

ثّمة فسحات أمٍل تب�ّدد عتمة واقع القراءة 

اخلطري. »القراءة تشبه اخلزب اليويّم، الذي 

أنا  يوم،  أّي  يف  مائديت  عن  يغيب  ال  أن  جيب 

على  بل  ألقرأ،  أعيش  ال  ولكّنين  كثريًا،  أقرأ 

تمنحين  فالقراءة  ألعيش،  أقرأ  أنا  العكس، 

مدى  خيون  ال  صديق  إّنها  أجمل،  حياة 

العريّب  األدب  طالبة  جتيب  هكذا  احلياة«. 

يف  احلديث  محور  إىل  حتّولت  أّنها  إاّل  ندى. 

صديقاتها  لدى  اجلامعة  »صبحّيات« 

»مصّقفة«  بالـ  ساخرات  ينعتنها  اللوايت 

)بدل مثّقفة(.

لدى  املطالعة  جسم  يف  اخلبيث  الورم 

»عدم  مرحلة  ختّطى  الشباب  بعض 

تتجّسد  أخطر  مرحلة  إىل  منتقاًل  القراءة«، 

بمحاربة القّراء والّسخرية منهم، حىّت باتت 

متدّني�ة  العريّب  الوطن  يف  القراءة  نسب 

األخرى،  الّشعوب  من  غريها  إىل  نسبة  جّدًا 

سنوّيًا،  دقائق   6 العريّب  الفرد  قراءة  فمعدل 

الكتب األكرث  أّما  أو ما يعادل ربع الصفحة. 

فغالبًا  العربّي�ة،  الكتب  معارض  يف  مبيعًا 

الطبخ،  وتعليم  األبراج،  كتب  تكون  ما 

والفنانني  الفنانات  وفضاحئ  ومذّكرات 

الفكر  مؤّسسة  نشرتها  إحصاءات  حسب 

الثقافّية  التقارير  على  اعتمادًا  العريّب، 

املّتحدة  لألمم  اإلنمائّي�ة  والتقارير  العربّي�ة 

عن العالم العريّب وغريها. أّما معّدل ما يقرأه 

املواطن االمريكّي فهو ]] كتابًا يف السنة، 
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قراءة  معّدل  فيما  كتب،   8 الربيطايّن  ونظريه 

»اإلسرائيلّي« فـهي 7 كتب. أي ما يقارب الـ 

200 ساعة سنوّيًا.

أّنهم  املستصرحني  الطالب  بني  الالفت 

اخلطري.«الشباب  واقعهم  يدركون  جميعًا 

يقول  الثقافة«.  إاّل  يشء  كّل  يعرف  العريّب 

أّن  )صحافة(  سمايا  وتعترب  )حقوق(.  علّي 

املعرفة  القارئ  تكسب  أنواعها  على  »الكتب 

ال إرادّيًا«. من جهته حسام )عالقات عاّمة( 

معرفّية،  »خلفّية  له  تقّدم  القراءة  أّن  يؤّكد 

ُرها«. وتبين الشخصّية االجتماعّية وُتَطوِّ

إدراك الواقع ليس كافيًا

ثقل  إىل  أّدت  بنيوّية،  وعوامل  أسباب  ثّمة 

»مع  مجّلة  التقت  عنها  للحديث  املطالعة. 

اجلامعة  يف  اإلعاليّم  املسؤول  الشباب« 

اإلعالم  علوم  قسم  ورئيس  اللبن�انّي�ة، 

اللبن�انّي�ة،  اإلعالم  كّلّية  عمادة  يف  واالّتصال 

الدكتورعلي رمال. 

املتديّن  للمزاج  أسباب  عّدة  رمال  د.  يطرح  

القراءة.  طبيعة  هو  األّول  للقراءة.  جّدًا 

إىل  احندرت  املعريّف  الطابع  ذات  »فالقراءات 

يقرأ  من  هناك  يعد  لم  إذ  األسفل،  الدرك 

التعلييّم  النظام  وحيّمل  به«.  ملزم  غري  كتابًا 

مسؤولّية عدم حتفزي العقل على القراءة. فهذا 

واملراجعة  التذّكر  فكرة  على  »يعتمد  النظام 

بداًل من إنت�اج املعلومة وتطويرها«. ويضيف: 

التذّكر  فكرة  من  التعليم  يتحّول  »عندما 

سيصبح  املعلومة،  إنت�اج  فكرة  إىل  للمعلومة 

الطالب مجبورًا على املطالعة وتوجيه قراءاته 

أكرث حنو املعارف اليت تؤّدي إىل تطوير املعلومة 

قيمة  إنت�اج  وبالتايل  التعليم.  فرتة  خالل 

مضافة عنها، أي معلومة إضافّية«. 

كلّية  يف  األستاذ  إليه  يشري  أخر  سبٌب 

الذي  املعلومات  عصر  فرضه  اإلعالم، 

إىل  »أّدت  االّتصال  فتكنولوجيا  نعيشه. 

املتبّقي  والوقت  القراءة.  عن  الناس  التهاء 

اليومّية،  مهاّمهم  إجناز  بعد  الشباب  لدى 

االجتماعّي  التواصل  مواقع  فيه  يستخدمون 

الربامج  وجود  عدم  أّن  ويرى  القراءة«.  بدل 

مؤّسسات  قبل  من  املطالعة  على  املشّجعة 

الدعم والهيئ�ات واملنّظمات حىت احلكومات، 

اخلطرية.  الظاهرة  هذه  أمام  تقصريًا  يعترب 

احلادي  القرن  يف  اليوم  »حنن  ويشّدد: 

جّدًا.  الكبرية  املنافسات  حيث  والعشرين 

يأيت  العليّم  والذكاء  فقط.  لألذكياء  الساحة 

من خالل االكتساب. وُيكتَسب من املعرفة، 

واملعرفة تأيت من خالل قراءة الكتب«.

أيضًا  املسؤولّية  رّمال  د.  حيّمل  ذلك  إىل 

أّن جزءًا كبريًا منه »غري  العريّب. فريى  لإلنت�اج 

القيام  بعد  متأّخرًا  يأيت  قد  أو  بالقراءة.  جدير 

برتجمة الكتب«.

إقرأ... من أجل جيل مقاوم

ولكن  الّسيف،  على  الدم  انتصر  باألمس، 

اليوم ينتصر القلم على الدّبابة. هذا ما أثبت�ه 

درويش حني كتب قصيدته »عابرون يف كالم 

صحيفة  يف  وُنشرت  ُترجمت  اليت  عابر«، 

صباح  يف  لتثري  اإلسرائيلّية،  »معاريف« 

درويش  أحلقها  الفزع،  من  حالة  التايل  اليوم 

»فّككوا  قائاًل  القصيدة«  »هسترييا  بـ 

املستوطنات ألفّكك القصيدة«.

من حيمل سالحًا دون ثقافة، يشبه النعجة 

مطلقة  القطيع  وتلحق  سالحها  تمسك  اليت 
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عنها  تعرف  ال  اليت  املقابلة،  اجلبهة  على  النار 

شيئ�ًا، غرَي أّن زعيمًا ما ضّللها تمامًا كما يف تنظيم 

»داعش« اإلرهايّب. وهذا ما قاله جوزيف غوبلز 

»كّلما  هتلر:  صنع  الذي  النازّي  اإلعالم  وزير 

سمعت كلمة ثقافة حتّسست مسديس«. 

»إقرأ باسم رّبك الذي خلق«

 sاألكرم للرسول  أويَح  ما  أّول  هذا 
هللا  عبادة  ولعّل  الكريم.  القرآن  من 
تب�دأ من املكتب�ات وتنتهي يف املساجد. 
من  هللا  إىل  أفضل  العارف  املؤمن  ألّن 

املؤمن اجلاهل.

 *   *   *
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