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نبع 

ســيرة الحتــواء صناعــة النشــر عبــر تاريخهــا الممتــد، نكتــب مالمحهــا األولــى 
ونتتّبــع أركانهــا، وفصولهــا، ومخرجاتهــا، وتطوراتهــا لنبــرز صــورًة مغايــرة عــن 
هــذه العمليــة الحاضــرة منــذ الِقــدم، تبــّث الوعــي، وتنّمــي المجتمعــات، 
وتســاهم فــي ازدهارهــا وتطورهــا، كمــا تتكّفــل بخلــق مفهــوم التواصــل 

اإلنســاني بــكل أشــكاله المختلفــة.
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مسًا نقطة صارت �ش

بــدأت مــن: اســتخدام  تطــّورت أشــكال االتصــال اإلنســاني فــي مراحــل 
علــى  اإلنســان  اعتمــد  ثــّم  والرقــص،  الطبــول  ودقــات  ودخانهــا،  النــار 
الرســوم، والرمــوز، والصــور، واإلشــارات لتحقيــق التفاهــم، وتبــادل المعرفة 
والتواصــل، بعــد ذلــك تطــورت الكتابــة فــي العصــور البابليــة، واآلشــورية، 
الطينيــة،  واأللــواح  الحيوانــات،  جلــود  علــى  الكتابــة  لتصبــح  والفرعونيــة 
والخيــزران، وورق البــردي، واألشــجار الطريقــة األساســية لتوثيــق المعرفــة 
الصينييــن  يــد  علــى  الــورق  اختــراع  جــاء  حتــى  الشــعوب،  بيــن  والتواصــل 
عــام »105م« ليســّهل مــن عمليــة الكتابــة بشــكلها الجديــد علــى الــورق 

وُيســتغنى عــن أســطح الكتابــة المســتخدمة قبــل ذلــك.

يــد  علــى  الطابعــة  اختــراع  جــاء  الميــالدي  عشــر  الخامــس  القــرن  وفــي 
المختــرع األلمانــي »يوهــان غوتنبــرغ« لُيحــدث نقلــة نوعّيــة فــي علــم 
التواصــل اإلنســاني ويحّقــق انتشــارًا أوســع، إلــى أن بــدأ العصــر التكنولوجــي 
الحديــث وشــهد ظهــور التلفــاز، والمذيــاع، والهاتــف معــززة مــن جــودة 
وإمكانيــة التواصــل بيــن النــاس، وأخيــرًا كانــت الثــورة الرقميــة عبــر اإلنترنــت 
ووســائل التواصــل االجتماعــي الحديثــة والتــي شــرعت أبــواب التواصــل 
اإلنســاني علــى اتســاعها، وســمحت باختصــار الوقــت، واّدخــار الجهــد لتقرب 

المســافات، وتحقــق االتصــال واالنتشــار الواســع.

ومــع كل حركــة نشــر جديــدة ابتكرهــا اإلنســان تغيــرت المــادة المنشــورة، 
ومــع كل تغيــٍر كان للحــواِس دوٌر مختلــف فــي صناعــة هذه المادة وتلقيها، 
بــدءًا مــن اإلحســاس الــذي اعتمــد عليــه النشــر الصامــت، حتــى وصلنــا اليــوم 

إلــى نشــٍر مختلــف يمــزج بيــن كل الحــواس فــي الصناعــة والتلقــي.



من هذا الكتاب؟ ماذا يت�ض

تمهيــد: زاويــة إبداعيــة مبتكــرة تــدون الســيرة الذاتيــة للنشــر عبــر تتبــع .11
الصناعــة فــي التاريــخ اإلنســاني، وطريقــة توظيفهــا لتتناغــم مــع منافــع 
اإلنســان فــي إيصــال الرســائل وتصديــر المعرفــة وترويجهــا، وتطــّوره ليصــل 
إلــى شــكله الحالــي. إن رصــد حيــاة النشــر عبــر العصــور هــو فــي الواقــع 

ــة البشــر. تســجيل لحكاي

التطويــر .1  رؤيــة  مــع  متناســقة  بوتيــرٍة  النشــر  صناعــة  تســير  تعريــف: 
لذلــك  عــام؛  بشــكل  للمجتمــع  النافعــة  األهــداف  وتحقيــق  واالزدهــار 
ُتســتخدم وتوّظــف التقنيــاُت الحديثــة لخدمــة صناعــة النشــر مــن خــالل 
أدواتهــا وأشــكالها المختلفــة، لتمنحهــا ُبعــدًا إضافيــًا يســاهم فــي تطــور 
هــذه العمليــة المتجــددة والمثريــة للعقــول والمجتمعــات فــي ســبيل نمــو 

الثقافــة والمعرفــة، وازدهــار الفكــر اإلنســاني.

توثيــق: تتجّلــى قيمــة النشــر فــي عمليتهــا المســتديمة والحريصــة .1 
علــى زيــادة وعــي اإلنســان وتطويــر فكــر المجتمــع، والمســاهمة فــي خلــق 
حالــٍة ثقافيــة تكــون هــي الهوّيــة والعمــق الــذي ُتبنــى عليــه نهضــة وازدهــار 
المجتمعــات ونمّوهــا. ومــن أجــل ذلــك نســّلط الضــوء فــي هــذه المــادة 
علــى عمليــة النشــر وآثارهــا المنعكســة علــى البيئــة والمجتمــع واإلنســان، 

وأشــكالها وأدواتهــا التــي تــزداد حداثــًة وتطــورًا مــع مــرور الزمــن.



ملاذا هذا الكتاب؟ 

تبريــر: يعتبــر التنويــر مــن خــالل تصديــر الرســائل الفكريــة، والعلميــة، .11
واألدبيــة، واإلبداعيــة هــو الهــدف األصيــل للنشــر عبــر التاريــخ، وال يــزال هــذا 
الهــدف هــو المحــرك الرئيــس لعمليــة النشــر، وعليــه تطــّورت صناعــة النشــر 
واســُتحدثت التقنيــات المتعــددة للمســاهمة فــي عمليــة نشــر أكثــر انتشــارًا 

وتوســعًا للوصــول لشــرائح أكبــر مــن المجتمــع واألفــراد.

إلــى غيــره وغيــره .1  تأصيــل: اإلنســان بطبعــه كائــن اجتماعــي، يحتــاج 
يحتــاج إليــه، فطرتــه البشــرية تحفــزه إلــى المشــاركة والتفاعــل الحيــوي مــع 
اإلنســان اآلخــر، مّمــا ينتــُج عنــه تبــادل وتواصــل يحّقــق غايتــه فــي الفهــم، 
النــاس ضــرورٌة دائمــة  بيــن  التواصــل  واالتصــال، والمعرفــة؛ لذلــك فــإّن 

وأبديــة؛ حضــور يــدل علــى الوجــود.

تأريــخ: منــذ وِجــد اإلنســان علــى هــذه األرض وهــو يســتخدم االتصــال .1 
وحضارتــه،  ثقافتــه،  مــع  يتناســب  الــذي  والمفهــوم  الطريقــة  بحســب 
ووســائله آن ذاك، وكلمــا تقــّدم الزمــن وتطــّورت الحضــارات زادت وســائل 
اللغــة بمختلــف أشــكالها أهــم  االتصــال وتطــّورت قوالبــه، وقــد كانــت 
الوســائل الحضاريــة لتعزيــز ثقافــة التواصــل بيــن البشــر لمســاهمتها الكبيــرة 

فــي حفــظ تاريــخ األمــم، والثقافــات، والشــعوب.
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خطوة قلصت مسافة

بقفــزة واحــدة مــن العــدم إلــى الوجــود، يفتــح البــاب علــى االحتمــاالت، 
األولــى  الفكــرة  يغــزو  الالنهائيــة،  الكلمــات  بحشــد  الســكوت  يقايــض 
ويتســلط ببراعــة علــى الصمــت، يتســاءل عــن مــدى إمكانيــة وصــول صوتــه 
إلــى العالــم، يبنــي الجســور ويعمــر المســافات، يســعى لتخليــد الكلمــة 
والصــورة، متجــاوزًا المــكان والزمــان، جاعــاًل الفكــرة مركــزًا لــكل شــيء، يأخــذ 
مكانــه علــى خشــبة المســرح، يفــرد األجنحــة ويمنــح األصــوات القــدرة علــى 
ترديــد كلماتــه، ويراقبهــا وهــي تنتقــل بخفــة مــن الهــدوء إلــى الضجيــج، 
وأمامــه تأخــذ األفــكار مــكان بعضهــا، تتزاحــم وتتدافــع، يســقط بعضهــا 
وينجــو اآلخــر مثــل كائنــاٍت قابلــة لالســتبدال بصــورٍة مســتمرة، وحدهــا 

الكلمــة المكتوبــة والمســموعة تطفــو فــوق كل شــيء وتبقــى لألبــد.

يتكشــف الســر المحفــوظ طويــاًل فــي فــم الكاتــب، تخــرج الكلمــات مــن 
رأســه وتتجســد أمــام العالــم، ينصهــر الصمــت فــي المشــهد وهــو راٍض 
تمامــًا، تســتمد المفــردات صالبتهــا مــن عواطفــه وأفــكاره، وتجمــع األجــزاء 
المتناثــرة لتضعهــا فــي قالــٍب واحــد متماســك، تأخــذ كل فكــرة عاديــة حيــزًا 
مفتوحــًا مــن غيــر ســقف وال حــدود، وتتحــول مــع مــرور الوقــت إلــى كائنــاٍت 
إمــا محسوســة أو متطايــرة علــى نحــٍو غريــب، تســكن فــي الصــورة أحيانــًا أو 
تختــار العــدم مــرة أخــرى، وتغيــب عــن الوجــود مــن جديــد، تتخّلــق، تعيــش، 
وتتكاثــر، ثــم تتهــاوى، وتســقط، وتــذوب هكــذا دونمــا توقــف، يصونهــا مــن 
كل هــذا الضيــاع ويتيــح لهــا أن ُتســّطر فــوق الصفحــات، وأن تجــد طريقتهــا 

الخاصــة فــي حضــوٍر أبــدي.

والدة فكرة النشر: الخروج من الجمود.
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7 فاصل إبداعي 

مراحــل النشــر: النشــر الصامــت، النشــر الشــفهي، النشــر النقــري، النشــر 
الرقمــي. النشــر  الورقــي، 
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8 غالف

من السكون إلى الفراغ »النشر الصامت«
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مدخل

النشــر الصامــت: مــاذا فعــل؟ حيــن اكتشــف اإلنســان النــار أول مــرة، حيــن 
ســافر فــي عينيــه للمــرة األولــى ســحرها، حيــن صبــغ شــعاعها العتمــة مــن 
حولــه ومنــح المــكان شــكاًل جديــدًا للحيــاة، عندمــا شــعر بــدفء لهيبهــا 
وشــعاعه فــوق جلــده مثلمــا يفعــل الصبــاح تمامــًا، تلــك الخطــوة العظيمــة 
ــر  التــي دربــت اإلنســان علــى خطــٍو مختلــف، مــاذا فعــل حينهــا؟ كيــف عّب
عــن دهشــته؟ كيــف شــارك فكرتــه؟ وكيــف اســتطاع نشــر هــذه المعرفــة 
الجديــدة؟ قبــل اللغــة، قبــل أن تمنحــه الكلمــة القــدرة علــى خلقهــا؟ ال 
أحــد يعلــم الطريقــة ولكننــا متأكــدون أنــه فعلهــا، نشــر تلــك المعرفــة التــي 
مــا تــزال حاضــرة حتــى اآلن، ربمــا بإيمــاءة تشــبه كلمــة النــار، أو أنــه فعلهــا 
بهمهمــٍة مصحوبــٍة بتعابيــر الوجــه علــى األرجــح، أو ربمــا باللمــس حتــى؛ 
نقــل اإلنســان معرفتــه عــن النــار ونشــرها لآلخريــن، توّصــل لطريقــة نشــٍر 
مناســبة ليحــذر اآلخريــن مــن لهيبهــا، بصرخــة مدويــة وعينيــن متســعتين، 
مسترســاًل فــي نشــر كل مــا يخصهــا بصمــت، معبــرًا عــن ســببه الــذي دعــاه 
فــي األصــل الكتشــافها، عــن خوفــه مــن العتمــة بحركــة اليديــن وعينيــن 
مغلقتيــن، أو ربمــا فضولــه برفــع الكتفيــن لألعلــى، منطلقــًا مــن التواصــل 
الــذي أوجدتــه الضــرورة حتــى يتشــارك النــاس المعرفــة واألفــكار، وهــذا هــو 
هــدف النشــر األول، أن تصبــح الفكــرة والمعرفــة أو حتــى المشــاعر الفرديــة 
متاحــة للجميــع، أن تنتقــل مــن فــرد إلــى آخــر حتــى تصبــح جــزءًا مــن العقــل 
الجمعــي، بــدأ اإلنســان النشــر قبــل الكلمــة، وبنفــس إلحــاح الرغبــة التــي 
دفعتــه الكتشــاف النــار، ُدفــع برغبــة فطريــٍة ملحــة فــي مشــاركة ســحرها، 

ُمعلنــًا عــن أول أشــكال النشــر التــي عرفتهــا البشــرية.
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ارتباط

المعنــى  يشــّكل  محســوس  كالم  الخاصــة،  لغتــه  للصمــت  اإلحســاس: 
ويضمــن وصولــه، مثــل فضــاء خامــل ال يمنعــه الفــراغ مــن احتمــال المعنــى، 
حيــن يصمــت اإلنســان يتحــدث جســده بالنيابــة، تقــول أطرافــه وتشــرح 
عينــاه، وباللمــس؛ أبلــغ مــا يصــل لــه اإلنســان فــي التواصــل، باللمــس يعّبــر 

عــن كل شــيء.

قبــل اللغــة، حيــن ارتجــف اإلنســان القديــم فهــم اآلخــرون معنــى أن تشــعر 
بالبــرد، وحيــن انقبــض َنَفســه واتســعت عينــاه بــذات الرجفــة انتبهــوا لخوفــه، 
وبلهيــب صراخــه اشــتعل انتباههــم لغضبــه، عّبــر اإلنســان ونشــر مشــاعره 
بالصمــت، بحركــة نشــر صامتــة قــدم أول مــادة منشــورة عرفتهــا البشــرية، 
ــكار  ــدة، شــرح ابت اســتطاع دون الكلمــات أو الصــوت أن يقــّدم معرفــة جدي
النــار، ووضــع الخطــط المناســبة الصطيــاد الفرائــس، مدفوعــًا بغريــزة البقــاء 
الفطريــة التــي ال تتوقــف عــن دفعــه لنشــر مســتمر يضــع أولــى خطــوات 
التنظيــم البشــرية، وكان كل مــا يتطلبــه هــذا النشــر مــن المتلقــي أن يوّظــف 
حاســته البدائيــة فــي اســتقباله، يكفــي أن يحــس فقــط، أن يقــرأ كل شــيء 
بإحساســه، ويعّبــر بــه أيضــًا، كل وســيلة نشــر اســتخدمها اإلنســان الصامــت 
فــي تقديــم مــادة جديــدة، مهمــا كانــت هــذه الوســيلة؛ إيمــاءة أو إشــارة أو 
حتى همهمة، يصّدرها اإلحســاس ويســتقبلها، بهذه الحاســة نشــر اإلنســان 
وتعّلــم أن يشــعر بالخــوف عندمــا يتــم تحذيــره مــن الغــرق، أن يقــاوم رغبــة 
ــًا حتــى  ــار، أن يتنظــر مختبئ ــرد فــي الجســد بالن االستســالم التــي يبعثهــا الب
تحيــن الفرصــة المناســبة للصيــد، أن يســتمر فــي الحيــاة، أن ينتصــر عليهــا 
بالبقــاء، ولــذا فإننــا اآلن بعــد آالف الســنوات، بــكل تأمــٍل نمارســه أمــام 
عمــل فنــي، أو بــكل إحســاس نقابــل بــه أي تعبيــر، نمــارس النشــر، ننقــل هــذه 
المشــاعر الدفينــة التــي اســتثارتها ردود أفعالنــا إلــى اآلخريــن، ننشــر تعبيرنــا 
الخــاص داخــل فضــاء الصمــت الخامــل، الــذي بالطبــع ال يخلــو مــن المعنــى.
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انعكاس

الظــل: الظــالل كالم األشــياء، ينشــر الحائــط ظلــه علــى الممــر ليخبرنــا عــن 
رغبتــه الشــديدة فــي الخطــو، وبامتــداد ظلــه البطــيء يشــرح لنــا فكــرة 
ــه لمــا  ــن انتب ــم اإلنســان عــن األوقــات، حي ــده، بالظــل تعل العجــز التــي تقّي
تقولــه األشــياء بظاللهــا، بعــد جلوســه داخــل كالمهــا وإنصاتــه الطويــل، 
فهــم كل شــيء، وتعّلــم منهــا أن النشــر يتطّلــب انتــزاع الصــورة الكامنــة 
فــي الداخــل وعكســها للخــارج، وبمراقبتــه الحثيثــة المتــداد ظــل كل شــيء 
مــن حولــه عــرف أن الصــورة الداخليــة حيــن ُتنشــر تصبــح كيانــًا منفصــاًل عنــه، 
يتمــدد وينطلــق فــي مشــوار آخــر منفصــاًل عــن أصلــه، وباســتمرار حركــة 
ــه؛ أدرك اإلنســان أن النشــر شــيء فطــري  الظــل مــع كل مــا هــو مــن حول
ال بــد منــه، ليبــدأ بعدهــا فــي حركــة نشــر مســتمرة حتــى اآلن، حركــة ينتــزع 
فيهــا اإلنســان صورتــه الداخليــة، معتمــدًا فــي خلــق هــذه الصــورة علــى 
شــمس وعيــه التــي ال تغيــب، هــذه الشــمس التــي تشــع فــي داخلــه منــذ 
أن أدرك الحيــاة، ُيبــرز فــي ضيائهــا فكــرة تشــبهه، لتنعكــس صورتــه مــن 
خــالل ظلهــا، ويكــون هــذا الظــل هــو مــا يريــد نشــره، مهمــا كانــت المــادة 
المنشــورة، فإنهــا بالتأكيــد ظــل لصاحبهــا، تخــرج علــى شــكل كيــاٍن منفصــل 
عنــه، كيــان يشــبهه ويمّثلــه ولكنــه ال يتعلــق بوجــوده، كيــان يتمدد ويســافر 
بعيــدًا لوحــده، لــه وزن وثقــل، لــه مســاحة يســتريح اآلخــرون داخلهــا، تخــرج 
ــًا يصاحبــه بالتأكيــد ويــدل عليــه،  متخــذة شــكاًل مختلفــًا عنــه، شــكاًل مقارب
ولكنــه متفــرد بطريقتــه الخاصــة، النشــر هــو ظــّل اإلنســان، انعــكاس لصورته 

الداخليــة، دليــل حــّي علــى وجــود شــمس إدراكــه.
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أركان النشر الصامت

الحــواس الخمــس: قبــل ميــالد الصــوت والكلمــة كانــت الحــواس دالالٍت 
ثابتــة ونــداءات مســموعة وتحذيــرات بّينــة، األثــر يــدل العيــن ويقودهــا، 
الرائحــة تجــذب األنــف، اليــد تتعــرف علــى األشــياء باللمــس، الفــم يميــز 
الصــوت  ميــالد  قبــل  المــكان،  فــي  نأمــة  ألقــل  تتنّبــه  واألذن  الطعــم، 
تتفاعــل،  أدوات  وإرســال،  اســتقبال  إشــارات  الحــواس  كانــت  والكلمــة 

وتقيــم، وتجــرب، وتنشــر؛ النشــر: حاســة.

العالمــات والرمــوز: فــي اليــد والعيــن وتعابيــر الحواس مــا ُيحكى وتفهمه 
دون الحاجــة للــكالم واالســتفاضة فــي الحديــث، فــي الفضــاء الصامــت مــا 
يشــرح الحــال وُيثبــت أو ينفــي مــن إشــارة خفيــة وإيحــاء بســيط، اقتران ســري 
بيــن اثنيــن، تواصــل ســاكن ولغــة أولــى تفاعليــة، داللــة مختصــرة ومكثفــة 

ومباشــرة؛ النشــر: عالمــة.

بالمــرور  احتفــاء  وجــود،  علــى  ودليــل  إذاعــة ســر  األثــر  والداللــة:  األثــر 
وعالمــة تشــير وتختــزل ســيرة العبــور، إلماحــة تفضــي إلــى مــكان، مــا يتبقــى 
بعــد زوال األشــياء واألشــخاص، مســافة بيــن هنــا وهنــاك، عمــر اللحظــة 
ــروي قصــة  ــن عــن حضــور وبقــاء، عالمــة ت ــد والمتجــاوز، خطــوة تعل الممت
أصحابهــا، وأثــر يرشــد إلــى اكتشــاف الحكايــات كاملــة؛ النشــر: أثــر وداللــة.
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أدوات النشر الصامت

التخاطــر: ســحر االلتقــاء فــي مســاحات الخيــال، لحظــة ثمينــة بــدون موعــد، 
ومضــة تباغــت الحــواس، وســر فاتــن الدهشــة علــى الــدوام. التخاطــر نشــٌر 

صامــت، تواصــل ســّري وفكــرة فــي خاِطَريــن.

اإلشــارات: الكلمــات مرســومة قبــل النطــق، الموافقــة والرفــض، الداللــة 
مــن  لمزيــد  حاجــة  دون  والملمــوح  المفهــوم  المعنــى  مجهــود،  بأقــل 

اإليضــاح. اإلشــارات نشــٌر صامــت، تنبــئ وتحــّذر وتنــادي دون صــوت.

الصفيــر: لحــن نــداء بعيــد، همهمــة خفيــة، كثافــة نغمــة، كســر رتــم الصمــت 
الفســيح والممتــد، حالــة نشــر جامــدة. الصفيــر نشــٌر صامــت، ينتشــر فــي 

المســافة والمــدى.

إلــى  والمشــاعر  األفــكار  حولنــا  وحدهــا  بالحــواس  والنتيجــة:  الملخــص 
معــاٍن تتمــّدد فــي المســاحة وُتلتقــط وُتفهــم، نقلنــا التجربــة إلــى أبعــاٍد 
تتســع، وشــاركنا ذواتنــا ومشــاعرنا مــع اآلخريــن فــي لغــة صامتــة وشاســعة 

تعتمــد علــى الحــّس، والنظــرة، واإلشــارة، واألثــر، والظــالل.
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روافد

اإليماءات كجزء من اللغة

»اللغــة أواًل وقبــل كل شــيء أداة اجتماعيــة؛ حيــث قّدمت اإليماءات مرحلة 
وســطى فــي تطــور اللغــة«. فيتش دبليو تيكومســيه، تطــور اللغة 2010

»األشــياء تؤثــر علــى أعيننــا أكثــر مــن آذاننــا، كمــا أن األشــكال المرئيــة أكثــر 
ــرًا؛ حيــث تقــول المزيــد فــي أقــل وقــت«.  تنوعــًا مــن األصــوات، وأكثــر تعبي

أبــي إيتيــان بونــو دي كونديــالك 1782

»كان لــدى أســالفنا بالفعــل نظــام التمثيــل المفاهيمــي ونظــام النطق عند 
ــار للنحــو بمعنــى نظــام يربــط بيــن االثنيــن، وبالتالــي لــم يتــم  حــدوث االختي
اختيــار بنــاء الجملــة بشــكل مباشــر بســبب وظائفهــا التواصليــة والتمثيليــة، 
ولكــن ألنهــا كانــت بمثابــة رابــط بيــن أنظمــٍة موجــودة مســبقًا«. جانجــر، جــي، 

ك.س 1998 فطريــة وتطــور ووراثــة اللغــة

»يمكــن أن يشــير النطــق باالشــتراك مــع عــروض اللســان والشــفاه مثــل 
صفــع الشــفاه، المســتخدم فــي التفاعــالت الوثيقــة والوديــة، إلــى كيفيــة 
اشــتقاق الــكالم مــن اإلجــراءات الشــفوية والســمعية، وعلــى الرغــم مــن أن 
البشــر هــم فقــط مــن يمتلكــون الســيطرة الطوعيــة علــى الحنجــرة بوســاطة 

اتصــال مباشــر مــع القشــرة«. فيتــش. جورجينــز 2000

»إن تخصصات الكالم فيما يتعلق بكل من إنتاج الكالم واستقباله، معقدة 
وشــاملة، ويتطلــب تطويرهــا فتــرة مــن الزمــن؛ ولكــن كيــف يتــم التعــرف على 
اإليمــاءات علــى أنهــا ذات مغــزى؟ علــى الرغــم من كونها مخططــًا ومختصرًا، 
وغالبــًا مــا تكــون تقليديــة، تميــل إلــى التعــرف علــى أنهــا مشــتقة مــن أشــكال 
اإلجــراء العملــي؛ مثــل: الرســم والتالعــب باألشــياء، والتنظيــف وتمليــس 

األســطح، واإلمســاك أو القيــام بشــيٍء مــا«. مــوالر 2014
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»إن اللغــة باعتبارهــا موضــوع الدراســة يتــم تمثيلهــا بشــكل مناســب فــي 
شــكل كلمــات منطوقــة أو مكتوبــة. وإن العالقــة بيــن الكلمــات ومعناهــا 
أمــر تعســفي، فقــد تطــورت اللغــة أثنــاء نشــوء الســالالت كنظــام للتواصــل 
وجهــًا  التفاعــل  ســياق  فــي  واألطفــال  الرضــع  ويتعلمهــا  لوجــه،  وجهــًا 
لوجــه مــع مقدمــي الرعايــة، وبالنســبة للعديــد مــن اللغــات؛ أي اللغــات 
المنطوقــة بــدون نمــوذج مكتــوب ولغــات اإلشــارة يتــم معالجتهــا دائمــًا 
فــي مثــل هــذه الســياقات التواصليــة وجهــًا لوجــه«. باييــرز وإيمــوري 2008
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15 فاصــل إبداعــي »تصميــم يعّبــر بصريــًا عــن النشــر الصامــت بــدون 
نــص«
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16 غالف

من الوحشة إلى المؤانسة »النشر الشفهي«
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مدخل

النشــر الشــفهي: بعــد أن منــح اإلنســان األشــياء مــن حولــه أســماءها تغيــر 
كل شــيء، بعــد أن اكتفــى مــن حــدود صمتــه الضيقــة، حيــن أمعنــت عينــاه 
طويــاًل فــي رقــص أطرافهــا، حيــن اســتلقى تحتهــا مســتأمنًا ظاللهــا، وبيديه 

التــي كانــت هــي ذورة تواصلــه قبــض علــى ثمرتهــا ثــم قــال: هــذه شــجرة.

انتقــل اإلنســان بالتســمية مــن حالــة نشــره الصامتــة ألخــرى شــفهية، مذيبــًا 
بحــرارة فضولــه حــدود التعبيــر القديمــة، حيــن بكــى اســتهّل مــن نبــع وعيــه 
اســم الدمــوع، وبعــد أن انفجــرت كهــوف قلبــه بالضحــك تكــّون اســم الفرح، 
بعــد أن عــاش عمــرًا ســحيقًا برفقــة مشــاعره وأفــكاره عــرف أســماءها اآلن، 
ومثلمــا تكّفلــت الطرقــات بضمــان الوصــول للمســافر، تكّفلــت األســماء 
بوصــول اإلنســان لنشــر أبلــغ وأكثــر تأثيــرًا، بتراكيــب الجمــل التــي ترســم كل 
شــيء كمــا يتخيلــه، وتعطــي أصعــب المشــاعر وأكثرهــا تعقيــدًا شــيئًا مــن 
الوضــوح، قفــزة كبيــرة فــي حركــة النشــر للبشــرية، ابتكــر اإلنســان حينهــا 
أســاليب متعــددة وفنونــًا مختلفــة تمنــح هــذه الحركــة الجديــدة الســهولة 
فــي الوصــول واالنتشــار، بــدءًا بالخطابــة التــي كانــت مثــل ســندان القــوى، 
ُتصقــل مــن علــى منبرهــا المعرفــة والسياســة، ومــن الجانــب األدبــي كان 
الشــعر، أول حركــة نشــر عرفهــا العــرب، والمتمثلــة بشــكلها الكامــل فــي 
ســوق عــكاظ، تجربــة النشــر الشــفهية التــي أخــذت اإلنســان العربــي ألماكــن 
بعيــدة لــم يكــن يســتطيع الذهــاب إليهــا، تحــّدى بهــا قســاوة الصحــراء 
وبعــث كلماتــه لتســافر عنــه، حاملــة تاريخــه وأفــكاره، وحتــى مشــاعره فــي 

رحلــة مــا تــزال مســتمرة حتــى اآلن. 
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ارتباط

اإلنصــات: ينصــت اإلنســان ألصــوات محيطــه لينشــئ تواصــاًل بينــه وبيــن 
إلــى  مباشــرة  المعنــى  يأخــذ  دائمــًا،  الصــوت  يفعلــه  مــا  وهــذا  المــكان، 
للشــرح،  الطريــق  ويمهــد  التعبيــر  عــن  العجــز  حواجــز  كل  يلغــي  القلــب، 
بطبقاتــه المتفاوتــة يحمــل كل فكــرة وشــعور، بنبراتــه الدقيقــة يعــّزز مــن 

التقــارب ويعطــي كل شــيء ُبعــده الحقيقــي.

حيــن مــارس اإلنســان الغنــاء ألول مــرة بعــد أن تشــّبعت لغتــه الحديثــة 
بالمفــردات، بعــد أن منــح األشــياء أســماءها، بعــد أن عــاش عمــرًا طويــاًل 
فــي خلــق تراكيــب لغويــة معجونــة بتكوينــه، مــزج اإلحســاس بالصــوت، 
ليخلــق مــادة منشــورة تســتطيع إيصالهمــا معــًا، اإلدراك الــذي منحتــه إيــاه 
الكلمــات مّكنــه مــن توظيــف المعنــى، واإلحســاس الــذي عــاش معتمــدًا 
عليــه فــي التواصــل ألعمــار طويلــة خلــق اللحــن، ليخــرج بالنبــرة واللهجــة 
واألهزوجــة؛ أّول أشــكال النشــر الصوتيــة، هــذه المــادة التــي اعتمــد عليهــا 
فــي تاريخــه كامــاًل فيمــا بعــد ليــروي القصــص بإحساســها الِبكــر، ليعزز طعم 
االنتصــار ويخفــف وقــع الهزيمــة، اســتودع داخــل النغمــة إحساســه لألبــد، 
وبكلمــات متناســقة اإليقــاع تعــّرف علــى الموســيقى، وقعــت الكلمــات 
المتشــابهة علــى اللســان، ومنهــا انطلــق فــي صنعهــا، بــدءًا مــن النــاي؛ أول 
آلــة موســيقية عرفتهــا البشــرية، ليخــرج الحقــًا بمــادة منشــورة أخــرى يعــود 
بهــا إلــى األصــل، إلــى اإلحســاس الــذي بــدأ بــه التواصــل والنشــر، باألصــوات 
المســاندة اســتطاع اإلنســان أن يقــول مــا يريــد دون كالم، حركــة تعبيــر 
يســتند فــي تأديتهــا علــى الصــوت لينشــر بهــا مــا يلــّح عليــه بــه إحساســه، 
بالحكــي واألغنيــة والموســيقى،  ينشــره اآلخــر  لــكل مــا  بإمعــان  أنصــت 

لينشــئ تواصــاًل بينهمــا، بمعنــى يصــل مباشــرة إلــى القلــب دون حواجــز.



سيرة ذاتية للنشر 21

انعكاس

الصــدى: الصــدى ســفر الكلمــة، تأكيــد المــكان علــى انتباهــه لهــا، وإيضاحــه 
لمــدى انتشــارها، صــدى الصرخــة التــي ينشــرها المتألــم هــو تضامــن المــكان 
مــع ألمــه، ردة فعــل طبيعيــة علــى مــا لمســه مــن مشــاعر منشــورة فــي 
صوتــه، بالصــدى عــرف اإلنســان أن المــدى غيــر مســتعٍص علــى التطويــع، 
فــي  المــدى  هــذا  اســتخدام  يســتطيع  ذاتــه  مــع  المعجــون  وأن صوتــه 
الســفر والوصــول، وبتــردد الصــدى تعّلــم أن التلقــي لــه أثــر بالــغ عليــه، أثــر 
يســتطيع لمســه اآلن فــي مــا ينشــره، وألن الصــوت جــزء داخلــي أيضــًا مــن 
اإلنســان، وقــد يكــون هــذا الجــزء الداخلــي أكبــر مــن الخارجــي بكثيــر، فــإن مــا 
يقــوم اإلنســاُن بإنتاجــه كمــادة منشــورة هــو صــدًى يتــردد عــن هــذا الصــوت 
الــذي حــدث فــي الداخــل، صــدى يســافر فــي المــدى لألبــد، صــدى يمكــن 
تتبعــه ليقــود إلــى صاحبــه، صــدى معجــون بتكويــن اإلنســان الــذي قــام 
بنشــره، كل حركــة نشــٍر عرفهــا اإلنســان قّدمــت بطريقــٍة مــا فكــرًة مشــابهة 
للصــدى، باســتماعها للصــوت األصلــي وســماحها لصــداه أن يعبــر العالــم، 
ُخلقــت للصــوت أوديــة ســحيقة ال تنتهــي، تتــردد فيهــا المــواد المنشــورة 
لتحصــل علــى انتبــاه كل مــن يمــر بهــا، وأعطــت لــكل تــردد مســاره الخــاص 
الــذي يقــود لصاحبــه، يمنــح لــكل مــن يدفعــه الفضــول فرصــة للمزيــد مــن 
هــذا الصــوت، تفــردت عــن الصــدى الطبيعــي بالتســمية، منحــت لــكل صــدًى 
اســمه الخــاص، ممــا يتيــح لــه الفرصــة أكثــر للتعبيــر عــن وجــوده، بالنشــر 
حاكــى اإلنســان فكــرة الصــدى، منــح الكلمــة مــدى ممتــدًا لتســافر داخلــه 

إلــى األبــد.
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أركان النشر الشفهي

المعنــى والتعبيــر عنــه،  بيــن  الفاصــل  الصــوت ومنتجــه،  الحنجــرة: ممــر 
الكلمــات فــي ســفرها مــن األعمــاق إلــى الســطح والعالــم الحــي، المســافة 
كلهــا مــا بيــن الهمــس والصــراخ، المعبــر الــذي يســمح بتدفــق الــكالم، 
ســيرة التشــكل قبــل كســر الصمــت والرتابــة، التمــرد علــى الجمــود وهــذه 

المســاحة الشاســعة مــن الــال شــيء. النشــر، حنجــرة وصــوت.

الكلمــات: قالــب التعبيــر وتجســيد الشــعور والفكــرة، تراكيــب المعانــي 
وســحر النغــم فــي تراصــف الحــروف ونطقهــا، احتــواء الســعة فــي كثافــة 
معنــى وتصويــر، تجّلــي األحاســيس وترتيــب الحكايــة، مســار البــوح والجهــر 
والقصــص،  األســرار  مســتودع  والتفاعــل،  التواصــل  امتــداد  بالمكنــون، 
ــاح االســتفاضة واإلســهاب، مرجــع لصياغــة الســيرة والحــدث. النشــر،  مفت

لغــة وكلمــات.

الصــوت والنبــرة: بصمــة الــكالم المتفــردة واإلعــالن عــن الحضــور، انطبــاع 
الحــدة والرقــة، والتحليــق فــي مــدى الجــواب واالنخفــاض إلــى محطــة 
القــرار، تجلــي اللهفــة أو غيــاب التعاطــف فــي مالمــح الصــوت، مدخــل إلــى 
الــروح، التجســيد المســموع، اللغــة المرويــة، الحكايــة وصداهــا، الِســمة 

ــروي.  والعالمــة. النشــر، صــوت ي
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أدوات النشر الشفهي

النطــق: داللــة علــى الوجــود، همــس أّولــي يســتقر فــي اآلذان، تعبيــر عــن 
ألــم أو نــداء يعبــر المســافة، إيقــاع ونبــرة، نغــم بشــري، تــرّدد ينتشــر ويغمــر 

المــكان. الصــوت نشــٌر شــفهي، ُيعلــن ويبــوح ويشــارك.

تركيبــة  المعرفــة والتواصــل والتخاطــب والتفاهــم،  إلــى  اللغــة: مدخــل 
توحــي وُتفهــم وُتشــير، لفــظ يبتكــر داللــة ومعنــى. اللغــة نشــٌر شــفهي، 

ُتفِهــم وتتيــح إمكانيــة التواصــل والتخاطــب.

اســتيعاب  إلــى  النطــق  مــن لحظــة  الصــوت والصــدى،  بيــن  المســافة: 
ــرة ومعرفــة الجهــة، فــراغ الحتــواء المعنــى وتجســيده، خــّط  الكلمــة والنب
مســتقيم ووســيط يصــل بيــن جهتيــن. المســافة نشــٌر شــفهي، مســاحة 

لخلــق التــرددات وســفر الصــوت.

الغربــة  وننفــي  الدهشــة،  لنصنــع  اللغــة  ابتكرنــا  والنتيجــة:  الملخــص 
والوحشــة، ونقــرب المســافات، لنلغــي ســوء الفهــم والتقديــر، ونضبــط 
فــي  األحاســيس  وضعنــا  بالنبــرة  ودالاللتهــا،  أفكارنــا  حــدود  بالكلمــات 
ــة التواصليــة  ــا هــذه الحال أماكنهــا الصحيحــة والمباشــرة، وباإلنصــات خلقن

والتــي ســتدوم إلــى األبــد.
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روافد

الطبيعيــة  األصــوات  وتعديــل  تقليــد  إلــى  بأصلهــا  تديــن  اللغــة  »أن 
لإلنســان،  الغريــزي  والصــراخ  األخــرى،  الحيوانــات  وأصــوات  المختلفــة، 
تقليــد األصــوات  اللغــة هــو  بمســاعدة اإلشــارات واإليمــاءات. وأصــل 
هــذا  وكل  اإلنســان،  وصــراخ  األخــرى،  الحيوانــات  وأصــوات  الطبيعيــة، 

.»1 تدريجيــة  بطريقــة  يحــدث 

»إن تكويــن لغــات مختلفــة وأنــواع مميــزة، والبراهيــن علــى أن كليهمــا قــد 
تــم تطويرهمــا مــن خــالل عمليــة تدريجيــة متوازيــة بشــكل مثيــر للفضــول، 
لكــن يمكننــا تتبــع تكويــن العديــد مــن الكلمــات إلــى الــوراء أكثــر مــن تلــك 
ــدرك كيــف نشــأت بالفعــل مــن تقليــد  ــا أن ن ــه يمكنن ــواع، ألن الخاصــة باألن

األصــوات المختلفــة 2«.

1و : داروين، تشارلز، أصل اإلنسان 004 

»االتصــال هــو تبــادل للمعلومــات والرســائل، فمنــذ حوالــي مائــة ألــف عــام، 
تواصــل أســالفنا األوائــل مــن خــالل اإليمــاءات غيــر اللفظيــة ونظــام متطور 
مــن اللغــة المنطوقــة، فقــد احتاجــوا إلــى أكثــر مــن مجــرد ذاكــرة مشــتركة 
للمجموعــة وذلــك لتذكــر األشــياء المهمــة. فقــد احتاجــوا إلــى مــا يســمى 

ذاكــرة خــارج الجســم 3.«

إعــادة فحــص بعــض  الباحثيــن فــي  »انخــرط علمــاء اآلثــار وغيرهــم مــن 
مــا يســمى بفــن العصــر الحجــري القديــم، وأدوات العظــام، والتماثيــل، 
ورســومات الكهــوف الشــهيرة الموجــودة فــي أوروبــا الغربيــة والتــي يعــود 
ــر. فــي  تاريخهــا إلــى العصــر الحجــري القديــم، نهايــة العصــر الجليــدي األخي
حيــن أن الباحثيــن األوائــل غالبــًا مــا رأوا هــذه القطــع األثريــة علــى أنهــا ســحر 

طقوســي، أو فــن مــن أجــل الفــن 4«.
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»قبــل ظهــور الكتابــة، كانــت العديــد مــن مجتمعــات العالــم القديــم تســجل 
المعامــالت االقتصاديــة مــن خــالل اســتخدام الرمــوز الفخاريــة التــي يبلــغ 
حجمهــا مــن واحــد إلــى ثالثــة ســنتيمترات. وأن العديــد مــن الرمــوز المميــزة 
تشــبه األحــرف المعروفــة باســم إيديــو غــرام وهــي عالمــات تقليديــة ال 

تشــبه مــا تمثلــه 5«.

التاريـــخ  فـــي  االتصـــال  هايـــر.  وبـــول  كروبـــي  ديفيـــد   و4و5: 
 00  والتكنولوجيـــا 
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   فاصل إبداعي »تصميم عن النشر الشفهي«
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4  غالف

من العبور إلى الخلود »النشر النقري«
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مدخل

النشــر النقــري: مثــل خطــوة بــدأت مــن عنــده ومضــت؛ يراقــب اإلنســان 
منــذ األزل الزمــن وهــو يمضــي، بينمــا هــو واقــف يحــدق فــي أثــره، يراقبــه 
وهــو يقتطــع مــن كل شــيء جّلــه، حتــى حيــن ابتكــر اللغــة وحــاول أن ينتصــر 
علــى الزمــن بنشــر أفــكاره للمســتقبل لــم ينجــح بمــا يكفــي، لينتبــه بعدهــا أن 

الفــوز والبقــاء يتطلــب مــا هــو أكبــر، حينهــا اســتخدم المــكان.

بالنشــر الشــفهي اســتطاع اإلنســان أن ينتصــر علــى المــكان، تجــاوز اســتحالة 
أفــكاره الوصــول ألبعــد  المســافة بســفر كلماتــه، وبقــوة االنتبــاه منــح 
ــه لــم يتمكــن مــن فعــل ذلــك مــع الزمــن، ألن الصــوت ال  مــا يمكــن، ولكن
ــة،  ــى آخــر ال تنتقــل كامل ــن تنتقــل شــفهيًا مــن ذهــن إل ــد، والفكــرة حي يخّل
ومثلمــا فعــل مــع إيمــاءة النــار وتســمية األشــياء ابتكــر حركــة نشــر جديــدة 
فــي  المــكان  اســتخدم  حينمــا  اقتطــاع،  دون  الخلــوَد  للمعرفــة  تكفــل 
النشــر، معتمــدًا علــى وســيلة جديــدة ال تحتــاج إلــى حــرٍف أو لغــة، رغبــة 
الزمــن  علــى  لالنتصــار  الحثيثــة  وعزيمتــه  الخلــود  فــي  الملحــة  اإلنســان 
دعتــه البتــكار رســومات ونقــوش تكفــي لتعيــش الفكــرة كاملــة آلالف 
الســنوات، فقــد روى اإلنســان قصصــًا بالصــور، ونقــل معرفتــه بالنقــوش، 
وكتــب التاريــخ ودّون القوانيــن، ورســم صــورة الحاضــر للمســتقبل؛ لنتعــرف 
الســنوات  نقــش عمــره آالف  خــالل  علــى حضاراتهــم وأفكارهــم، فمــن 
قــرأ اإلنســان المعاصــر عــن الحضــارات القديمــة، وبالرســومات المنحوتــة 
علــى الصخــر عاصــر المالحــم، جلــس وجهــًا لوجــه مــع إنســان يكبــره بــآالف 
ــدء أحــد أقــدم  ــًا ب ــى الحجــر معلن ــل، نقــر اإلنســان عل ــر التماثي الســنوات عب
أشــكال النشــر النقــري التــي عاشــت بيننــا آالف الســنوات فــي جزيــرة العرب، 
ــا أن تنتصــرا  ــان قررت ــان اللت ــان الحضارت ــان، هات ــي دادان ولحي نقــوش حضارت
علــى زمنهمــا، وتنقــالن لنــا عبــر المــكان شــيئًا مــن ثقافتهمــا، بنشــٍر نقــري 

يمضــي مــع خطــوة الزمــن دون توّقــف.
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ارتباط

القــول: كل الكلمــات التــي ال نقولهــا، تهــوي فــي دواخلنــا علــى هيئــة 
حجــارة، كل كلمــة نصمــت عنهــا ال تختفــي، تعلــق فــي حناجرنــا، وهكــذا مــع 
كل كلمــة أخــرى ال ننطقهــا ألي ســبب كان تــزداد أعــداد الحجــارة العالقــة 
فــي الداخــل لدرجــة يصبــح فيهــا العيــش مســتحياًل بســببها، ولهــذا وحتــى 

ال يمــوت اإلنســان مختنقــًا بكلماتــه؛ لجــأ للكتابــة.

ــه  ــكار الفنــون كلهــا هــو أن لعــل أهــم األســباب التــي دفعــت اإلنســان البت
يريــد أن يقــول، تلــك الرغبــة الفطريــة فــي الــكالم، وألن للصــوت أيضــًا عجــزه 
الــذي يدفعــه لالستســالم أحيانــًا، كان ال بــّد مــن إيجــاد طريقــة أخــرى ينشــر 
بهــا كالمــه، ومــن هنــا عــرف اإلنســان كيــف يكتــب، هــذا الفعــل الفطــري 
الــذي تدفعــه الرغبــة لممارســته، منــذ أول قصــة منشــورة فــي التاريــخ، منذ 
ــوم فــي نشــر مــا  ــى الي ــزال مســتمرًا حت ملحمــة جلجامــش واإلنســان مــا ي
يريــد قولــه بالكتابــة، فــي القصــة يعطــي الحيــاة التــي حبســها طويــاًل فــي 
مخيلتــه شــكاًل ملموســًا، وبالشــعر أذاب دواخلــه بيــن الكلمــات، وهكــذا 
اســتمرت البشــرية فــي النشــر، فالكتابــة كفعــل مجــرد هــي نشــر بحــد ذاتهــا، 
ــك تنشــرها  ــن ُتخــرج مــا بداخــل النفــس مــن مشــاعر وأفــكار، فهــي بذل حي
ــه كاملــة  بغــض النظــر عــن المتلقــي، بالنــص المكتــوب قــدم اإلنســان ذات
فــي هيئــة مفهومــة، مــزج اإلحســاس بالمعنــى ليخرجــا ســويًا فــي صــوت 
مقــروء، قــّدم الفكــرة وحّلــل المعرفــة، كل مــا هــو مكتــوب أصيــل بالضرورة؛ 
نابــع مــن تجربــة إنســانية صافيــة وفطريــة، يجــيء مدفوعــًا بتلــك الرغبــة 
الملحــة فــي القــول، الرغبــة التــي تشــبه رغبــة اإلنســان القديــم فــي البقــاء، 

حتــى ال يمــوت مختنقــًا بكلماتــه التــي صمــت عنهــا.
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انعكاس

اآلخريــن  علــى  اقترحــت  الرمــال  علــى  أثرهــا  تركــت  التــي  الخطــوة  األثــر: 
أقدامهــم  مــن  أســالْت  مشــوارها،  علــى  خطواتهــم  دربــت  وجهتهــم، 
الطرقــات، واســتهلت مــن نبــع فضولهــم جريانــًا ال ينتهــي، باألثــر قبضــْت 
علــى أثمــن مــا يمكــن أن تحصــل عليــه، قبضــت علــى انتباههــم، مثلمــا تفعــل 
األشــجار بأوراقهــا المتســاقطة، أثرهــا الــذي تنشــره فــي ســفر مــع الريــح، 
ســبيلها للتواصل مع العالم، وســيلتها الســتثارة رغبة اإلنســان الدفينة في 
تخليــد أثــره، تلــك الرغبــة التــي دفعتــه قديمــًا البتــكار أثــر ثابــت فــي المــكان، 
أثــٍر متمثــٍل فــي نقــوش وصــور، ليتعّلــم اإلنســان منهــا مجــد التذّكــر، يتعّلــم 
منهــا أن النشــر هــو األثــر، وأن العيــش فــي ذكريــات التاريــخ هــو المجــد، باألثــر 
الــذي تطــّور اإلنســان فــي طريقــة تركــه، بالنقــش، بالكتــاب أو حتــى باللوحــة 
والصــورة، ذلــك الجــزء الــذي يقتطعــه مــن ذاتــه وينشــره لآلخريــن، ليتتبعــوا 
خطواتــه، ليراقبــوا مشــوار تجاربــه، لينهلــوا مــن معرفتــه، ليتبنــوا فكرتــه، 
ــر أصــاًل يعــود لمــا هــو  ــكل أث ــر، عــرف أن ل بالنشــر جــارى اإلنســان فكــرة األث
فــي الداخــل، تلــك المنطقــة التــي ال تصلهــا يــٌد وال تتمعنهــا األعيــن، البقعــة 
البعيــدة عــن قربــه الــذي يعهــده، القريبــة جــدًا مــن أبعــد منطقــة خــارج 
ســيطرته، تلــك التــي تنفجــر فجــأة مخّلفــة فــي عينيــه األنقــاض لتتســاقط، 
الهاويــة الموحشــة التــي يشــك أحيانــًا بأنهــا ســتبتلع قلبــه، المســؤولة عــن 
الربكــة عنــد اللقــاء، الشــجرة العمالقــة التــي تحتــك أغصانهــا بصــدره عنــد 
كل عاصفــة خيبــة، مكتبــة الكلمــات التــي لــم يقلهــا، الســبب الشــائع ألحزانــه 
التــي ال يفهمهــا، تلــك البقعــة المســؤولة عــن الشــغف، التــي تحزننــا مثــل 
كل األشــياء التــي تتحكــم بنــا، دون أيــة قــدرة منــا فــي التحكــم بهــا، تلــك 
المنطقــة التــي تعلــم اإلنســان بمراقبــة كل أثــر متــروك مــن حولــه أن الســر 
فــي إخراجهــا ال الســيطرة عليهــا، بالنشــر عــرف أن كل مــا يحتــاج لفعله هو أن 
يمنحهــا الحريــة فــي التعبيــر عــن نفســها، أن يســمح لهــا بتــرك أثــٍر يــدل علــى 

وجودهــا، لتقتــرح الوجهــة علــى اآلخريــن المتورطيــن بحيرتهــا.
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أركان النشر النقري

النقــش: التعبيــر بتجســيد الكلمــة أو الشــكل، الحفــر فــي جــدران الصمــت 
والجمــود البتــكار معنــى وتســجيل كلمــة أو عالمــة، إزاحــة الفــراغ وزخرفــة 
ــر، وســيلة أولــى لتدويــن المعرفــة  مبتكــرة، صــورة بدائيــة للكتابــة، بقيــة األث
ونحــت الفكــرة، ســجل األزمــان الغابــرة، مرحلــة متجــاوزة خلــدت معرفتهــا فــي 
حيطــان الكهــوف، وجمــود الصخــر، وصمــت الخشــب؛ النشــر: نقــش وعالمــة.

الطبــل: إشــاعة النغــم وانتظــام اإليقــاع واسترســاله، انتشــار الصــوت فــي 
ــاء اللحــن  ــع إلحي ــه األصاب ــكاء تتكفــل ب ــداء، ات المــدى الواســع، محــاكاة الن
واألغنيــة، ســيرة ارتــداد الصــدى وتحليــق الصــوت، تحويــل الجمــود إلــى 
تفاعــل حيــوي والصمــت إلــى حالــة مــن الصخــب، نقــر معلــن ينشــر فــي 

األفــق خياالتــه ودالالتــه الالنهائيــة. النشــر، نغــم فائــض.

النحــت: تحويــل الهامــش والعــادي إلــى قيمــة فنيــة وجماليــة تجــذب األعيــن 
وتستنطق الصالبة ومالمح الثبات، استغالل األسطح الحجرية والمساحات 

الجامــدة، تجســيد وتشــكيل وإعــادة ابتكار. النشــر، نحــت وإبداع.
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أدوات النشر النقري

الِمبــرد: أداة لنحــت الحجــر وتنقيتــه وإزالــة خدوشــه، تجســيد العنايــة بأقــل 
التفاصيــل. المبــرد نشــٌر نقــري، يعيــد ضبــط الحــدود ويرســم الشــكل األخيــر.

المطرقــة: أداة النحــت والتشــكيل، تمثيــل بصــري تترجمــه اآللــة فــي اليــد 
لتصــوغ الواجهــات والمبانــي وترمــم تاريــخ حكاياهــا. المطرقــة نشــٌر نقــري، 

تطويــع الصالبــة وترقيــق مالمــح الخشــونة.

اإلزميــل: شــكل الكتابــة فــي حالــة الجمــود، تذويــب القســوة وإزالــة الزوائــد 
ومعالجــة التفاصيــل. اإلزميــل نشــٌر نقــري، إعــادة تشــكيل المــواد األولى.

الملخــص والنتيجــة: حفرنــا أثرنــا فــي مالمــح العالــم وأعماقــه، ونحتنــا 
خطوتنــا العابــرة لنمنحهــا الخلــود والبقــاء، وثّمنــا كل لحظــٍة ســتختفي بــأن 
ثّبتناهــا فــي قلــب التجربــة لنعطيهــا هــذا الوهــج، وأســكناها فــي ذاكــرة 
حّيــة علــى الــدوام، بهــذا األثــر الباقــي والممتــد نقشــنا صورتنــا وعبورنــا فــي 

ذاكــرة األرض والعالــم.
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روافد

»الرسوم، الرموز، المنحوتات«.

 »رســومات الكهــوف: يعــود تاريــخ كهــف شــوفيه فــي جنــوب فرنســا 
إلــى 30 ألــف عــام. تصــور اللوحــات فتــرة مــا قبــل التاريــخ؛ حيــث تصــور 
لســكان  اليوميــة  األنشــطة  المكتوبــة  وغيــر  المنطوقــة  غيــر  اللغــة 

.»1 ذلــك  مــن  الحيوانــات وأكثــر  الصنــع  المنطقــة، األســلحة محليــة 

ــدءًا  ــة فــي طبيعتــه، ب ــد الشــفهي: الفــن الصخــري متنــوع للغاي »التقلي
المتقنــة  المرســومة  الترتيبــات  إلــى  البســيطة  الخــدش  عالمــات  مــن 
التــي تجمــع بيــن األنثروبومورفيــك وتشــكيالت الحيوانــات وأنــواع أخــرى 
مــن العالمــات فــي كثيــر مــن األحيــان شــديدة الجاذبيــة مثــل مناظيــر 

الجــدران 2«.

أســطح  علــى  الموجــودة  اللوحــات  أو  الرســومات  إلــى  عــادًة  »ُيشــار 
إلــى  ُيشــار  بينمــا  التوضيحيــة«؛  »الصــور  باســم  محمولــة  غيــر  صخريــة 
األســطح الصخريــة غيــر المتحركــة التــي تــم نقشــها أو خدشــها أو تآكلهــا 

.»3 أنهــا نقــوش صخريــة  عمومــًا علــى 

يميــز  المهــارات  مــن  يعــرض مجموعــة واســعة  الــذي  الفــن  »إن صنــع 
الحالــة البشــرية لفتــرة أطــول بكثيــر ممــا كنــا نظــن أنــه ممكــن؛ بعبــارة 
أخــرى، يقــدم الفــن الصخــري دليــاًل تجريبيــًا مباشــرًا للــرأي القائــل بأنــه 
قــد يكــون هنــاك اســتمرارية أساســية عبــر الزمــان والمــكان فــي قــدرة 

».4 الفنيــة والجماليــة  المواقــف والميــول  البشــرية علــى إظهــار 

1و و و4: هيد. ت جماليات فن الصخور 1999



34 سيرة ذاتية للنشر

 »يمكــن التعــرف علــى الكتابــة مــن خــالل شــكلها؛ حتــى عندمــا ال نتمكــن مــن 
قــراءة أو تفســير بعــض األمثلــة علــى الكتابــة 5«.

»يكــون ترتيــب القــراءة إمــا مــن اليســار إلــى اليميــن أو مــن اليميــن إلــى اليســار، 
مــن أعلــى إلــى أســفل ومــن أســفل إلــى أعلــى. فهنــاك مجموعــة محــدودة 

مــن العالمــات التقليديــة التــي تتحــد وفقــًا لقواعــد محــددة 6«.

5و6: ماركوس، ج. أصول كتابة أمريكا الوسطى 1976

»لطالما كان الرقص وال يزال جزءًا ال يتجزأ من حياة األفراد والمجتمعات في 
جميــع أنحــاء العالــم، ويشــكل جــزءًا مــن الهويــة الثقافيــة لجميــع المجتمعــات 
التقليديــة. علــى النقيــض مــن الــدور الصغيــر الــذي يمكن القــول إنه يلعبه في 
المجتمعــات الحضريــة الحديثــة، فقــد كان للرقــص دور أكبــر بكثيــر فــي حيــاة 

األفــراد والمجتمعــات فــي الماضــي القديــم والقريــب 7«.

»إن أفــراد المجتمعــات مــن أجــزاء مختلفــة مــن العالــم الذيــن يــؤدون نفــس 
األنشــطة اليومية، وبالتالي يتحركون بنفس الطريقة أو على األقل بطريقة 

مماثلــة، وغالبــًا مــا يــؤدون حــركات رقــص متشــابهة أو حتــى متطابقــة 8«.

7و8: ماليتيش 1986

»يمكن اإلشارة إلى بعض السمات العامة لرقصات الحصاد من معظم أنحاء 
العالــم: اســتخدام كل مــن المرافقــة الموســيقية الصوتيــة واآلالت، والرقــص 
الجماعي في جميع التشكيالت المكانية، وبشكل عام جو بهيج - وفي كثير 
مــن األحيــان - وجــود العديــد مــن النباتــات والزخــارف؛ حيــث يعكــس هــذا األخيــر 
حقيقة أن خصوبة األرض مرتبطة بخصوبة الناس، وخاصة النســاء«. ماليتيش 

1986 مارشــال. ل. 1969 رقصة الطب للكونغ بوشــمن، أفريقيا
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 »حــدث الرقــص فــي العديــد مــن المناســبات االجتماعيــة والفرديــة، ولــم 
إحــدى  أيضــًا  كان  بــل  الترفيــه فحســب؛  أشــكال  مــن  يعتبــر شــكاًل  يكــن 
الوســائل الرئيســية للتواصــل مــع جميــع جوانــب البيئــة الخارجيــة والداخليــة 

للفــرد«. النــج 1976
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31 فاصل إبداعي »تصميم عن النشر النقري«
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32 غالف

من اليد إلى اليد »النشر الورقي«
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مدخل

النشــر الورقــي: الفكــرة مثــل األفــق، يمكــن آلالف الكلمــات أن تســبح فــي 
فضائهــا، ومثــل األفــق تمامــًا يمكــن للفكــرة أن تتمــدد دون نهايــة، أن تأخــذك 
ألفــق آخــر أحيانــًا، أفــق جديــد تحلــق فيــه الكلمة بطــرق لم نتصــور حدوثها، لم 
نتوقــع أن المــكان الــذي اعتــادت عليــه كلماتنــا هنــا أن يســمح بهــا، ولكــن كل 

شــيء تغيــر حيــن اكتشــف اإلنســان الــورق.

لــم يكــن االنتصــار علــى المــكان والزمــان كافيــًا، ألن اإلنســان دائمــًا لديــه مــا 
يقولــه، وألن المعرفــة متجــددة، والفكــرة تستنســخ نفســها ألفــكار أخــرى 
ــد اإلنســان كلماتــه، ولكــن الخلــود وحــده ال  ال حصــر لهــا، بالنشــر النقــري خّل
يكفــي، فمــع قــدرة المــكان علــى مجــاراة الزمــن باالســتمرارية إال أنــه يحــّد مــن 
القــدرة علــى االسترســال والتفصيــل، فالكلمــة التــي نقشــها اإلنســان علــى 
صخــرة يمكــن أن تكــون عشــر كلمــات بوصــف أدق وصــورة واضحــة، بعــد أن 
أدرك اإلنســان حاجتــه الملحــة لإلســهاب بــدأت حركــة النشــر الورقــي، معلنــة 
فصــاًل جديــدًا مــن تاريــخ البشــرية، معرفــة محمولة، أفكار يمكــن التراجع عنها، 
تصحيحهــا أو حتــى إثباتهــا بســهولة، معتمــدًا على الحبر في كل هــذا، فالقوة 
ــة آالف  ــة لكتاب ــي كان يبذلهــا لنقــش واحــد فقــط أصبحــت كافي ــة الت البدني
ــره فــي الحــرص علــى دقــة النقــش  ــز الــذي كان ينفــق أكث الكلمــات، والتركي
أصبــح خالصــًا كلــه فــي ســبيل الكتابــة، منــح النشــُر الورقــّي اإلنســاَن رفاهيــة 
التراجــع، فالكلمــة المنقوشــة تصبــح جــزءًا مــن المــكان؛ بإزالتها يختفي المكان 
نفســه، بينمــا مــع القلــم يتغيــر كل هــذا، يكفــي أن تشــطب قليــاًل أو ربمــا 
ــة  ــًا؛ ابتكــر الطابعــة، آل ــم يكــن كافي ــه ل ــًا، وألن هــذا كّل تســتبدل الورقــة أحيان
صغيــرة تــدون الكلمــات بدقــة دون خطــأ يســتدعي الشــطب أو االســتبدال، 
ــرة وعامــة أيضــًا، معجــزة مّكنــت اإلنســان مــن تجــاوز كل مــا تــم  أو ربمــا كبي
نشــره منــذ بــدء الخليقــة فــي وقــت قصيــر، دون خــوف من حدود المــكان، وال 
مشــقة للبــدن، أفــق شاســع ال يزدحــم، يمتــد لألبــد، يتســع آلالف الكلمــات، 

بــكل ُطــرق التحليــق الممكنــة.
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ارتباط

اللمــس: ال يمكــن ألي تواصــل بشــري أن يعــّوض عــن إفضــاء اللمــس، 
ــا  إيقــاظ الجســد مــن ســباته بالمالمســة أقــرب مــا يكــون للبعــث، بأطرافن
ــا،  ــًا بالتحامــه معن التــي نقبــض بهــا علــى الملمــوس نعطــي تصريحــًا ضمني
وزن األشــياء التــي نقبــض عليهــا بأصابعنــا لــه نفــس األثــر علــى إدراكنــا، 

بالتقــاط مــا حولنــا تعلمنــا كيــف نتمكــن مــن التواصــل مــع كل شــيء.

باللوحــة والكتــاب أخــذ اإلنســان النشــر إلــى بعــد آخر يختلف كليًا عّما ســبقه، 
النقلــة التــي أحدثهــا لحظــة لمــس المــادة المنشــورة كانــت كفيلــة بأخذنــا 
ــل، الكلمــات التــي كان  ــم نعهــده مــن قب إلــى مســتوى تواصــٍل مختلــف ل
وجودهــا مؤقتــًا فــي الصــوت، وال تتجــاوز فكــرة احتوائهــا حيــزًا ضبابيــًا فــي 
اإلدراك صــار لهــا مــكان يخصهــا، مســاحة كافيــة مــن المــكان الملمــوس 
لتخّلــد وجودهــا، بالكتــاب أعلــن اإلنســان عــن تواصــل بشــري جديــد مــع 
وزن  لهــا  أصبــح  شــروده  مــن  عليهــا  يخــاف  كان  التــي  األفــكار  الكلمــة، 
ــاب  ــى الخاطــر أخذهــا الكت ــردد احتمــال وجودهــا عل وملمــس، كل كلمــة ت
إلــى عالــم تأكيــده، وبثقلــه المحســوس أعطــى المتلقــي فرصــة إلنشــاء 
لــم يعهدهــا مــن قبــل مــع أي مــادة منشــورة، عالقــة  عالقــة جديــدة 
التــي  تلــك العالقــة  تأثيرهــا لألبــد، مثــل  وثيقــة يعــّول عليهــا، ويســتمر 
نشــأت مــع الزمــن الــذي تــم أســره داخــل اللوحــة، فالرســم أيضــًا تعامــل مــع 
الزمــن مثلمــا فعــل الكتــاب مــع الكلمــة، اللحظــة التــي رســمت فــي لوحــة 
ملموســة أصبــح لهــا شــكل ال يســتطيع اإلدراك لوحــده أن يحافــظ عليــه، 
لحظــة زمنيــة يمكــن اقتناؤهــا، حيــن يقــرر اإلنســان اقتنــاء كتــاب أو لوحــة، 
ــّي بااللتحــام معــه، اللحظــة التــي  فهــو بالتأكيــد يقــرر إعطــاء تصريــح ضمن
يمســك بهــا علــى هــذه األفــكار الملموســة ال يمكــن ألي تواصــل بشــري أن 
يعــّوض عنهــا، توقــظ الجســد مــن ســباته بشــعور أقــرب مــا يكــون للبعــث.
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انعكاس

اإليقــاع: حيــن يعــزف اإلنســان علــى آلــة موســيقية، يعــرف أن اإليقــاع هــو 
ــن كل نغمــة  ــذي يحــدث مــا بي ــه، التناغــم ال المحــرك األساســي لمــا يفعل
ــن إحساســه  ــذي يصــل مــا بي ــاة، اإليقــاع هــو الجســر ال يعطــي إيحــاًء بالحي
الثقيلــة،  عليــه كل مشــاعره  تمشــي  الــذي  الرفيــع  الخيــط  اآللــة،  وبيــن 
فــي مشــوار مســتمر يأتــي كل مــرة بدهشــة المــرة األولــى، اإليقــاع هــو 
وبتطــور  الموســيقى،  داخــل  ينشــرها  التــي  اإلنســانية  المشــاعر  صــوت 
هــذا اإليقــاع اســتطاع اإلنســان أن يمنــح مشــاعره أشــكااًل متعــددة، أن 
يترجمهــا ألحاســيس مســموعة، أن ينشــر كل جــزء مــن ذاتــه متشــكاًل فــي 
نغمــة، أن يفتعــل عالمــًا كامــاًل مــن األصــوات التــي تترجــم دواخلــه؛ مثلمــا 
تفعــل كل حركــة نشــر بمادتهــا التــي تقدمهــا للعالــم، حركــة النشــر التــي 
تأتــي مثــل اآللــة الموســيقية، تأتــي منتظــرة عازفــًا تستســقي مــن أصابعــه 
المــادة، لتصنــع بهــا جســرًا يعــود إلــى الناشــر، جســرًا يمكــن لآلخريــن أن 
يتنزهــوا فوقــه فــي رحلــة حميميــة وبديعــة، تربــط بــه خيطــًا رفيعــًا يمكــن 
ألثقــل التســاؤالت التــي تعيــش فــي عذابــات المتلقــي أن تعبــر مــن فوقــه 
ــه مــع  ــق اإلنســان إيقاعــًا يخصــه؛ تناغــم لطريقــة تواصل ــات، بالنشــر خل بثب
كل شــيء، تناغــٌم يعــزف بــه علــى آلــة الحيــاة دون نشــاز، النشــر هــو المحــرك 
األساســي لــكل مــا يريــد أن يفعلــه مــع هــذا العالــم، هــو اإليقــاع الــذي 
يحــّول بــه اإلنســان وجــوده إلــى مقطوعــة متناســقة، تتفــق فيــه كل نغمــة 

ــاة أشــبه مــا تكــون بالموســيقى. مــع األخــرى، ليعيــش حي
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�ي أركان النشر الور�ق

القلــم والطباشــير: أداة التدويــن وســر الجريــان والتدفــق واالنســكاب 
الســارد  يــد  فــي  الحكايــات  صائــغ  البيــاض،  ورحابــة  الــورق  ســطح  علــى 
والــراوي، نهــر الحبــر وفتنــة االمتــزاج والتماهــي بيــن البيــاض والســواد، 
تحويــل الصمــت إلــى كلمــة، وتجســيد الفكــرة فــي ثرثــرة ال تنتهــي وكلمــات 

تتراصــف جنبــًا إلــى جنــب، النشــر، تدويــن دائــم.

ورق البــردي، ورق الشــجر، الــورق الحديــث: قوالــب وأســطح الكتابــة 
عبــر تاريخهــا الممتــد، ُصحــف النقــوش والحبــر والطباعــة، فصــول مختلفــة 
الســتيعاب الــكالم واألفــكار فــي كل وقــت، ســجالت العالــم، مدونــة حيــة 
منــذ القــدم ومفتوحــة للجميــع، مســاحات مجهــزة لنثــر اإلبــداع والدهشــة 

فــي ثناياهــا، النشــر، عنايــة التجســيد واالحتفــاء بالكلمــة.

ــوان، الطابعــة: صيــغ االنســكاب والتمثيــل البصــري لمــا يــدور  ــر، األل الحب
فــي المخيلــة والهاجــس مــن أفــكار ومعرفــة، تجســيد بــكل الطــرق لضمــان 
اللحظــة  يجّمــد  ســائل  العالــم،  ذهــن  فــي  وخلودهــا  الكلمــة  ديمومــة 
لتــروي نفســها عبــر األزمنــة، لحظــة االمتــزاج والتناغــم والتدفــق فــي قلــب 

ــد الكلمــة. الصفحــة، النشــر، تخلي
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�ي أدوات النشر الور�ق

النســخ: مرحلــة أوليــة ومحّطــة مهمــة فــي تاريــخ صناعــة الكتــاب والنشــر، 
المعرفــة  نشــر  المعلومــات واألفــكار، وبهــا  مــن خاللهــا  اإلنســان  وّثــق 

ــم نشــرها. ــة الكتــب ث ــر إعــادة كتاب ــم عب والعل

ــورٍط وشــّح فــي  ــم مــن ت ــدة مــن نوعهــا أنقــذت العال ــة فري الطباعــة: نقل
قفــزة  فــي  وســاهمت  الجهــد،  وحفظــت  الوقــت  واختصــرت  المــواد، 

إلــى األبــد. حضاريــة، وخلقــت تأثيــرًا ســيدوم نفعــه علــى البشــرية 

الصحــف والمجــالت الورقيــة: كثافــة حّيــة لنشــر الثقافــة والفكــر وتــداول 
واآلداب  الفنــون  مــن  معيــن  نــوٍع  لمناقشــة  مركزيــة  نقطــة  األخبــار، 

االجتماعيــة. والموضوعــات 

ــا الحلــول لكــي نحفــظ للكلمــة أثرهــا وصوتهــا،  المخلــص والنتيجــة: كّثفن
الصفحــات وســطحها  بيــاض  إلــى  المحفــورة  والكلمــات  النقــوش  نقلنــا 
التدويــن  الســتيعاب  الشاســعة  المســاحات  فــي  اســتثمرنا  الواســع، 
والكلمــات، وأردنــا أن ننقــل مــن اليــد إلــى اليــد األخــرى هــذه المعرفــة 
المكتوبــة والمدّونــة، وأن نوّســع نطــاق النشــر ونمنــح الكلمــات حقهــا فــي 

والوصــول. التحليــق 
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روافد

»مواد الكتابة والطباعة«

 المادة األولى: الطين والقلم

أقــدم مــادة مســتخدمة للكتابــة كانــت الطيــن؛ فقــد كان يحتــاج إلــى القليــل 
مــن التحضيــر قبــل االســتخدام، وهــو ســهل العمــل ومتوفــر بســهولة فــي 

بــالد مــا بيــن النهريــن.

بالقلــم،  اليــد وســحب  الرطــب فــي قــرص فــي  الطيــن  يمكــن تشــكيل 
يمكــن إعــادة صياغــة األجهــزة اللوحيــة وإعــادة اســتخدامها أو خبزهــا 

دائمــة. لجعلهــا 

فــي  ضغطهــا  تــم  مقطوعــة  قصبــة  عــن  عبــارة  األول  القلــم  كان 
الرطــب. الطيــن 

المادة الثانية: أقراص الشمع والعاج.

أقــراص  أصبحــت  مصــر،  عبــر  والرومانيــة  اليونانيــة  الثقافــة  دخــول  بعــد 
الشــمع واحــدة مــن أكثــر مــواد الكتابــة شــيوعًا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

ُصنعــت األلــواح مــن الخشــب )أو مــن مــواد ثمينــة مثــل العــاج(، وتــم نحتهــا 
العســل، كانــت األجهــزة  بعــد ذلــك بشــمع  ُيمــأل  لتشــكيل ســطح غائــر 
اللوحيــة هــي دفاتــر المالحظــات للعوالــم القديمــة والعصــور الوســطى، 
وكانــت تســتخدم فــي الصياغــة واإلمــالء والحســابات والقوائــم وأيضــًا 

كدفاتــر لتعلــم الكتابــة.

»بداية استخدام الحبر كمادة للكتابة والطباعة«
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الكتابــة  منــذ  تقريبــًا  مصــر،  مــن  يأتــي  بالحبــر  الكتابــة  علــى  دليــل  أول 
المثــال:  ســبيل  علــى  الميــالد(،  قبــل     00( المحفــورة  الهيروغليفيــة 
أحبــار المــرارة الحديديــة، النيلــي، أحبــار الجــوز، األحبــار القائمــة علــى أصبــاغ 
األنيليــن، العديــد مــن أحبــار أقــالم الحبــر الحديثــة، واألحبــار الموجــودة داخــل 
أقــالم األليــاف حبــر مصنــوع مــن صبغــة )أي جزيئــات ملونــة مــن مــادة( 

تبقــى فقــط علــى ســطح الكتابــة دون تلطيخهــا.

يتــم إعــادة تشــكيل قوالــب الحبــر الصلبــة عــن طريــق طحنهــا بالمــاء علــى 
حجــر أملــس.

تعــد الطباعــة -وهــي تقنيــة نقــل صــورة مباشــرة مــن ســطح إلــى آخــر- فنــًا 
قديمــًا، وقــد بــدأ بصنــع الختــم، حيــث كانــت األختــام المنقوشــة مهمــة فــي 
بــالد مــا بيــن النهريــن، ومصــر القديمــة واإلمبراطوريــة الرومانيــة، والصيــن 

القديمــة.

وجــد الصينيــون طريقــة لتقطيــع النصــوص الخطيــة إلــى كتــل خشــبية يمكن 
اســتخدامها لعمــل المطبوعــات )علــم الخشــب(، وطريقتــه كالتالــي: كتــب 
الخطــاط النــص علــى الــورق الــذي تــم لصقــه علــى الكتلــة الخشــبية؛ ثــم 
قــام نقــاش الخشــب بقــص الخلفيــة تــاركًا الكتابــة والرســوم التوضيحيــة 
تقــف فخــورة، تــم حبــر الكتلــة وأخــذت بصمــة منهــا عــن طريــق فــرك ورقــة 

رقيقــة علــى الســطح.

تــم اكتشــاف أقــدم نــص مطبــوع علــى كتــل خشــبية فــي الســتينيات أثنــاء 
التنقيــب عــن ســتوبا فــي معبــد بولجوكســا فــي كوريــا، ويعتقــد أنــه يرجــع 
تاريخــه إلــى مــا بيــن 704-751 بعــد الميــالد أقــدم كتــاب مطبــوع مــؤرخ 

بالكامــل.

كاليتون، إيوان، تاريخ موجز لمواد وتقنيات الكتابة.
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الحبــر الــذي اســتخدمه القدمــاء ال يشــترك فــي شــيء مــع حبرنــا، ســوى 
ــر  ــة الحب ــة، حيــث تشــكل المكســرات والنحــاس والصمــغ تركيب ــون واللث الل
لدينــا، بينمــا كان الســخام أو العــاج األســود هــو المكــون الرئيســي فــي 

مكونــات القدمــاء.

للبهتــان  عرضــة  كانــت  ســابقًا،  المســتخدمة  ]الســوداء[  األحبــار  بعــض 
والتحلــل، وتبيــن أنهــا قــد تحولــت إلــى اللــون األحمــر أو األصفــر أو الشــاحب.

»صناعة األقالم«

تــم اختــراع األدوات األولــى بشــكل صحيــح وتســمى األقــالم، وتشــبه حقــًا 
ــة،  ــًا مــن مــواد نباتي ــت هــذه مصنوعــة عالمي مــا نســميه ونســتخدمه، كان

تنمــو فــي شــكل أنبوبــي، ذات حجــم مناســب.

*ثاديوس. تاريخ الحبر 2015
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39 فاصل إبداعي »تصميم عن النشر الورقي«
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40 غالف

من الفراغ إلى الفضاء »النشر الرقمي«
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مدخل

النشــر الرقمــي: حيــن تشــرق الشــمس ال ينتظــر أحــد ضياءهــا، بمجــرد 
أن تحيــن اللحظــة التــي يعرفهــا الجميــع يصبــح الضــوء جــزءًا مــن التكويــن، 
هكــذا مباشــرة، لحظــة واحــدة فقــط تنشــر فيهــا الشــمس ضوءهــا آلالف 
الكيلومتــرات وتصبــغ األفــق بفكــرة النهــار، بهــذه الســرعة التــي لــم يتخيــل 
اإلنســان قديمــًا أنــه ســوف يتمكــن يومــًا مــا مــن مجاراتهــا مــن خــالل النشــر.

الدهشــة التــي شــعر بهــا اإلنســان حيــن اكتشــف اإلنترنــت ال بــّد وأنهــا كانــت 
مســاوية لدهشــة اكتشــاف النــار، لحظــة غيــرت تاريــخ البشــرية لألبــد، عالــم 
كامــل ال زمــان وال مــكان يقيــده، ال تقســو فيه المســافة على المســافرين، 
وال يقّلــل فيــه الوقــت مــن خياراتهــم، نقــرة واحــدة فقــط بطــرف اإلصبــع، 
هــذا كل مــا يحتاجــه اإلنســان اآلن لتعبــر كلماتــه نحــو الطــرف اآلخــر مــن 
الكوكــب فــي لحظــة واحــدة فقــط، النشــر الرقمــي يكفــل لإلنســان الســرعة 
بــدءًا  أنــواع النشــر األخــرى مجتمعــة،  التــي ال يمكــن تحقيقهــا فــي كل 
مــن البريــد اإللكترونــي، الوظيفــة الوحيــدة التــي بــدأ بهــا اإلنترنــت، وهــي 
تكفــي لوحدهــا فــي البدايــة لتغييــر العالــم، فــي اللحظــة التــي يقــرر فيهــا 
إنســاٌن مــا أن يراســل إنســانًا آخــر مــن الطــرف اآلخــر مــن العالــم يحــدث كل 
شــيء مباشــرة، يكفــي التقريــر وحــده أن يتكّفــل بوصــول الرســالة، دون 
عذابــات االنتظــار واحتمــاالت الضيــاع، لينطلــق بعدهــا فــي رحلــة التدويــن 
األزل حبيســة دفتيــن  منــذ  كانــت  التــي  الشــخصية  المذكــرات  الرقميــة، 
تحــررت، أصبحــت التجــارب الشــخصية دليــَل تعليمــات ضخــم وكاٍف لتتعلــم 
منــه البشــرية مــا يكفــي للتعامــل مــع الحيــاة، وهكــذا بالتدريــج المتســارع 
تمكــن اإلنســان مــن صناعــة الكتــاب الرقمــي، لينشــره مثلمــا تنشــر الشــمس 
ضياءهــا، بمجــرد أن تحيــن اللحظــة التــي يقــرر فيهــا اإلنســان يصبــح الكتــاب 

جــزءًا مــن التكويــن، هكــذا مباشــرة.
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ارتباط

اإلمعــان: تستســقي الــذات وقودهــا مــن العينيــن، بالنظــر يتصــل الخــارج 
بالداخــل، نافــذة مباشــرة علــى القلــب، تتســلل معهــا األلــوان والمشــاهد 
ــاة، تدخــل طوعــًا فــي ســجن  ــة متجــددة فــي الحي ــذات رغب لتبعــث فــي ال
الذاكــرة، منتظــرة تلــك اللحظــة التــي تســتدعي عودتهــا لتخــرج زاهيــة وحيــة 

كمــا كانــت.

بالقبــض علــى اللحظــة يصنــع اإلنســان أرشــيفًا حيــًا للذاكــرة، وباإلمعــان 
المســتمر فــي حــدث اعتيــادي يخلــق زاويــة متفــردة، ومشــهدًا مختلفــًا لمــا 
ــن،  ــه لآلخري ــة ينشــر اإلنســان رؤيت ــع، بالصــورة الثابت ــًا للجمي ــدو عادي قــد يب
يقــدم عينيــه ليــرى اآلخريــن العالــم مــن خاللهــا، بالتقاطــه للصــورة يشــرح 
كيــف يمكــن أن يختلــف مشــهد واحــٌد آالف المــرات، ألــف صــورة منشــورة 
لمــكان واحــد تعطــي ألــف نظــرة مختلفــة للمــكان ذاتــه، باإلمعــان تمّكــن 
اإلنســان مــن صنــع هــذه المــادة لينشــر ذاتــه مــن خاللهــا، وباإلمعــان أيضــًا 
يكتشــف بعــدًا آخــَر للمــكان بســببها، لحظــة ثابتــة لألبــد بــكل مشــاعرها 
ومعانيهــا، تعطيــه القــدرة علــى لمســها، علــى تأملهــا بقيــة عمــره، ومنهــا 
التقــط  للحيــاة، حيــن  حيــاة، صــوٌر متحركــة  أكثــر  آخــر  إلــى شــكل  انطلــق 
اإلنســان الصــورة الثابتــة تمّكــن عبرهــا مــن القبــض علــى المــكان، وفــي 
الصــور المتحركــة اســتطاع أن يقبــض علــى الزمــن أيضــًا، حلقــة متكــررة لزمــن 
يحــدث لألبــد، يمــزج فيــه اإلنســان إحساســه، صوتــه ومــا يريــد أن يقولــه 
ومــا يشــاهده، مشــاهد حيــة لوعيــه، عالــم كامــل نابــع مــن ذاتــه، ينشــر مــن 
ــى انتباهــه، بالصــور المتحركــة تمكــن اإلنســان مــن  ــه كل مــا يطــرأ عل خالل
توظيــف كل حــركات النشــر التــي يعرفهــا، ليخــرج بمــادة منشــورة تشــحذ 
كل الحــواس فــي حضــرة اإلمعــان، مــادة تتســلل مــن نافــذة القلــب لتبعــث 

فــي الــذات رغبــة متجــددة فــي الحيــاة.
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انعكاس

المــد: مــاذا يفعــل البحــر حيــن يغضــب؟ وحيــن يخــاف كيــف يتصــرف؟ بأيــة 
وســيلة غيــر المــد يســتطيع بهــا البحــر أن يتواصــل معنــا ليخبرنــا مــن خاللــه 
مــا يريــد، بأيــة وســيلة يمكــن لــه أن يتخلــص ممــا يزاحــم ذاتــه، بالمــد تواصــل 
ــه،  ــه بقول ــه رغبت ــح علي ــى الشــاطئ، أخــرج كل مــا تل ــه إل البحــر، نشــر دواخل
اســتطاع أن يخلــق حركــة يشــرح مــن خاللهــا العالــم الدفيــن فــي داخلــه، 
وبنفــس هــذه الحركــة يفعــل اإلنســان أيضــًا مــع دواخلــه، يخلــق مــادة 
متحركــة يســتطيع بهــا أن يمــد دواخلــه للخــارج، يضعهــا أمــام العالــم كلــه 
ليقــرأ مــن خاللهــا اســمه وصوتــه وروحــه، يستشــعر عمقــه الــذي لــم يكــن 
مــن الممكــن الوصــول لــه بدونهــا، النشــر هــو مــّد اإلنســان، وألن لإلنســان 
مــا للبحــر مــن دواخــل وظلمــات، لجــأ لحركــة النشــر كــردِة فعــٍل طبيعيــة 
مثــل البحــر تمامــًا، ولــوال أنــه يســتعين بهــا علــى التخلــص مــن عوالقــه 
التــي تســكن فــي الداخــل لمــا تمّكــن مــن العيــش، بالنشــر تغلــب اإلنســان 
أيضــًا علــى البحــر، فبمــده الــذي ال يصــل بعيــدًا ظلــت طريقــة تعبيــر البحــر 
ــى المســافة،  ــق اإلنســان فــي انتصــاره عل ــدة، بينمــا انطل محــدودة ومقي
ــه وجعلــت الوصــول للطــرف اآلخــر  ــى انطــوت ل اســتمر فــي تطويعهــا حت
أخــرج اإلنســان كنــوزه لشــاطئ  بالنشــر  العالــم حدثــًا واردًا ويوميــًا،  مــن 
ــه لهــا  ــه، وتركهــا تلمــع منتظــرة أن تنتب ــه علــى رمال ــم، ألقــى بمعرفت العال
عيــن متيّقظــة، ومثلمــا يفعــل البحــر حيــن يغضــب، حيــن يخــاف وحتــى حيــن 
يحــزن، يفعــل اإلنســان تمامــًا مــع النشــر، يخــرج كل هــذه المشــاعر بطريقــة 
طبيعيــة ال تــؤذي أحــدًا، طريقــة تنســجم مــع العالــم بســالم مثــل بلــٍل بــارٍد 

علــى رمــال الشــاطئ.
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أركان النشر الرقمي

التلفزيــون، الراديــو، األشــرطة: نافــذة مشــرعة علــى العالــم، تجســيد 
حكايــة بــكل مشــاهدها ومراحلهــا، صــورة متحركــة تثّبــت اللحظــة لألبــد 
بمســمار االلتقــاط، قصــص مــن كل أرجــاء األرض جــاءت لُتعــرض فــي زوايــا 
مربــع جامــد تســيل فيــه التفاصيــل والمشــاهد، موجــات إذاعيــة وأصــوات 
تعلــو بصخبهــا، وتبــث غناءهــا مــن أبعــاد أخــرى مختلفــة، النشــر، صياغــة 

المشــهد والقصــة. 

الحاســب اآللــي: مــن مكانــك هنــا إلــى التجــذر والتفــرع فــي كل محطــات 
العالــم، خيــط وصــل ناظــم، منطقــة مشــتركة، دائــرة تتســع لتشــمل الجميــع 
وشــبكة تصــل الجهــات ببعضهــا، انبثــاق النصــوص فــي مســاحة البيــاض، 
اســتحضارها  ســهولة  وتحقيــق  والملفــات  للبيانــات  تخزيــن  مســتودع 
واســتعادتها، النشــر، مواكبــة التطــور وإضــاءة العالــم بالمزيــد مــن الحلــول 

والتقنيــات المســاندة.

بــكل أبعــاده، وســيط يقلــص  شــبكة عنكبوتيــة تربــط العالــم  اإلنترنــت: 
محّطــة  النــاس،  بيــن  وااللتقــاء  التواصــل  إمكانيــة  ويســهل  المســافات، 
البيانــات  كثافــة  الســتيعاب  مبتكــرة  ومســاحة  المعرفــة  لنشــر  ملهمــة 
والمعلومــات التــي نحتــاج لتســجيلها وتوثيقهــا، النشــر، ارتبــاط وســهولة 

وصــول.
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أدوات النشر الرقمي

فيــه  ُيمّكــن  ومجتمعــي  ثقافــي  وســٍط  خلــق  اإللكترونيــة:  المنتديــات 
اإلنســاُن من نشــر خواطره ورؤاه ورســائله، كّل تلك األشــكال انعكســت على 
صــورة النشــر بشــكلها الحالــي إْذ تــّم اختصــار الوقت والجهــد، وتحّقق الوصول 
والتوّســع واالتصــال العلمــي والفكــري والثقافــي مــع العالــم، وأصبــح للنشــر 

شــكٌل افتراضــي يتجــاوز حــدود المــكان والزمــان.

التدوين اإللكتروني: عبر مجتمعاٍت مصّغرة وبيئٍة غزيرٍة باألفكار والرسائل 
والخواطــر المشــتركة وغيــر المشــتركة كان أثــُر التدويــن اإللكترونــي جلّيــًا فــي 
إضفــاء وابتــكار أبعــاد جديــدة تخــدم مصلحة اإلنســان وتنفعه فــي نقل أفكاره 
وتبادلهــا، وتحقيــق طريقــٍة لالتصــال اإلنســاني مع اآلخرين ومناقشــة األفكار 
واألطروحــات والرســائل العلميــة والفكريــة والثقافية بأســهل طريقٍة ممكنة 
للمســاهمة فــي تنميــة النتــاج اإلنســاني الفكــري والتعــرف علــى ثقافــات 

ورؤى مختلفــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.

منصــات التواصــل االجتماعــي: اســتثماٌر في التقنية لخلــق عوالم افتراضية، 
مدونــة وفضــاء مفتــوح، وســيلة مبســطة لتحقيــق االنتشــار والتواصــل، أبعــاد 
موســعة وآفــاق مفتوحــة للتجربــة واإلبــداع والتفــرد، مــكان لالســتفاضة 
وكثافــة الوصــول، بهــاء أن تــروي الحكايــة التــي تريــد أمــام جمهــور كبير، النشــر، 

تكثيــف الوصــول وتحقيــق االنتشــار وتصديــر التجــارب المختلفــة والمميــزة.

الملخــص والنتيجــة: فتحنــا اآلفــاق وأعدنــا للكلمــة ألقها وضوءها، شــّكلناها 
فــي قوالــب مختلفــة وعديــدة لتحيــا علــى الــدوام فــي كل مــكان وزمــان، 
ــى التجــّذر والتشــعب فــي كل أرجــاء  ومنحناهــا الطريقــة التــي تســاعدها عل
العالــم، ومــن الفــراغ حّولنــا كل هــذه الكلمات المرصوفة واألعمــال اإلبداعية 
والثقافيــة إلــى ذاكــرة رقميــة هائلــة نرتكــز عليهــا، وعلــى دورهــا المؤثــر فــي 

االزدهــار الثقافــي وزيــادة الوعــي.
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روافد

»وسائل اإلعالم الرقمية«

 تاريخ االتصال الرقمي

كان تاريــخ االتصــال هــو قصــة الصحافــة، وعــادة مــا يتــم تقديمــه كســير 
ذاتيــة لكبــار الناشــرين أو الصحــف، أو لمؤسســات إعالميــة أخــرى محــددة 

وشــخصيات رئيســية.

كان أول تحــول مهــم فــي تاريــخ االتصــاالت هــو جعــل هــذه االعتبــارات 
األوســع للسياســة والقانــون واالقتصــاد والثقافــة عناصــر أكثــر انتظامــًا 
وحميميــة، لنســج خيوطهــم بشــكل أكثــر إحكامــًا فــي نســيج الصحافــة 

وتاريــخ وســائل اإلعــالم.

بالمقارنــة مــع التكنولوجيــا التناظريــة، فــإن التكنولوجيــا الرقميــة ســهلة 
االســتخدام، وال يحتــاج المســتخدمون إلــى المعرفــة والتعليــم الخــاص فــي 
هــذا المجــال، وعــادة مــا يكــون التدريــب مــن 1-8 ســاعات -اعتمــادًا علــى 

المعــدات- كافيــًا لمســتخدم جديــد فــي هــذه التكنولوجيــا.

الميــزة الرئيســية األخــرى لهــذه التقنيــة هــي ســهولة نقــل المعلومــات 
بتنســيق رقمــي، حيــث يمكــن نقلهــا وطباعتهــا فــي أي مــكان فــي العالــم 

ــواٍن فقــط. ــًا فــي بضــع ث ــر جــدًا، عملي فــي وقــت قصي

غــورا. نيلــو وميتيــس، فيســتر يــان دراســات حــول تطــور تقنيــات طباعــة 
2014 الوثائــق 
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فــي الوقــت الحاضــر، اإلنترنــت هــو نظــام عالمــي للشــبكات التــي تربــط 
ــت القياســية،  ــر باســتخدام مجموعــة بروتوكــوالت اإلنترن أجهــزة الكمبيوت
ــارات المســتخدمين  ــم حيــث يمكنهــا خدمــة ملي ــى العال ــر عل ــر كبي لهــا تأثي

ــم. ــع أنحــاء العال فــي جمي

تشين. واي شنغ. مسح حول إنترنت األشياء المرتكز على البيانات 2016

أجهــزة  بأربعــة   1969 عــام  فــي  بحثــي  كمشــروع  اإلنترنــت  بــدأ 
األبحــاث  لربــط  الســنين  مــر  علــى  بســرعة  وتطــور  كمبيوتــر عمالقــة، 

العســكرية. والمؤسســات 

فــي عــام 1991 تــم تقديــم WWW  للجمهــور، وفــي عــام 1993 أصبــح 
2015 بلــغ عــدد مســتخدمي  النــاس؛ فــي عــام  اإلنترنــت متاحــًا لعامــة 

اإلنترنــت حــول العالــم حوالــي 3 مليــارات.

ــف مــع احتياجــات حركــة المــرور المتغيــرة بســرعة واســتيعابها  كان التكيُّ
يمثــل تحديــًا تقنيــًا واقتصاديــًا وسياســيًا.

ثيــان جونســون وكارلــوس، وأســيدو وســتيفن كوبــوروف وســابرينا نصــرت 
- تحليــل تطــور اإلنترنــت 2015

»الراديو واإلنترنت«

النواحــي،  مــن  كثيــر  فــي  واإلنترنــت  الراديــو  اختــالف  مــن  الرغــم  علــى 
الفنيــة  الجوانــب  أوجــه تشــابه مهمــة، تعتمــد  أنهمــا يشــتركان فــي  إال 
الســتخدام الراديــو علــى المــوارد المحــدودة لألثيــر، بينمــا ال توجــد حــدود 

طبيعيــة لنقــل البيانــات عبــر اإلنترنــت.

أصبــح اإلنترنــت وســيلة اتصــال واســعة االنتشــار، وبحلــول النصــف الثانــي 
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مــن العقــد، أصبــح أيضــًا وســيلة بــث مهمــة فــي بعــض البلدان، كمــا يتضمن 
اســتخدامه اليــوم اســتخدامات كل وســيلة اتصــال أخــرى موجــودة تقريبــًا.

هافنز. ك. وليون أصول اإلنترنت 1996 

»اإلنترنت في شكله الحالي«

لقــد غيــر اإلنترنــت الطــرق التقليديــة لالتصــال بيــن األشــخاص مــن خــالل 
ــادل المعلومــات مــع  ــى المعلومــات، وتســهيل تب ــر وصــول ســهل إل توفي

النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تــم اســتخدام اإلنترنــت بشــكل متزايــد لتعلــم اللغــة وتدريســها، وأصبحــت 
تدريجيــًا ضــرورة لبرنامــج اللغــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

عبده. م طالب القاضي تطور اللغة اإلنجليزية في عصر اإلنترنت.

إن تحــوالت كبيــرة حدثــت داخــل قطاعــات صناعيــة معينــة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتوســعها فــي الســوق الرقميــة، ولعــل أكثرهــا وضوحــًا هــو الفصــل 
بيــن القــراءة »الغامــرة للحــواس« واألشــكال »غيــر التفاعليــة« مثــل األنــواع 

التعليميــة والمهنيــة وأنــواع أخــرى مــن المحتــوى الواقعــي.

فاسالو، إن -منظور الصناعة: النشر في العصر الرقمي 2016
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47 فاصل إبداعي »تصميم عن النشر الرقمي«
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�ي للنشر التوظيف اإلنسا�ض

ضبــط اإليقــاع وصناعــة الذاكــرة مــن البدايــة وحتــى النهايــة، رســم الخطــط 
للفكــرة  اإلذعــان  وعــدم  الجميــع  مراقبــة  المســتقبل،  وعــود  وقطــع 
الهادئــة، الدعــوة للرحابــة فــي اختيــار طريقــة الظهــور األكثــر مالئمــة، وفــرة 
المســارات المغروســة علــى الطريــق، توثيــق المشــهد وتأطيــر الصــورة، 
مواكبــة الحــدث مــن اللحظــة األولــى، تأصيــل مفهــوم النشــر بجمــع القطــع 
المتناثــرة، وتفكيــك المتشــابك والدخــول فــي حالــة تأهــب دائمــة للخــروج 

إلــى العالــم.

تطــورت فكــرة النشــر بطريقــة تدريجيــة حيــث تجــاوزت الحــدود المكانيــة 
ــر واحــدة مــن الصــور المألوفــة، وصــار  ــر األثي ــح التنقــل عب ــة، وأصب والزماني
اإلنســان المحــرك األول فــي إعــادة خلــق مــا هــو موجــود بطريقــة غيــر 
التحّلــي  نهائيــة،  مــرات ال  العمليــة  لتكــرار  الفّعالــة  والوســيلة  اعتياديــة، 
بالشــجاعة إلزاحــة الحواجــز وكســر الجــدار الفاصــل بيــن الفكــرة والنتيجــة، 
وتجســيد المشــهد بصــوٍر مختلفــة تتــراوح بيــن ضــرب الريشــة فــوق لوحــة 
التقــاط  بداخلهــا،  الجمــال  تشــرح  فنيــة  قطعــة  إلــى  وتحويلهــا  فارغــة 
المشــهد الممتــد مــن عدســٍة صغيــرٍة، وتحميــض اللحظــات االســتثنائية، 
نقــل الكلمــة مــن حيــز إلــى حيــز، وتدويــن المذكــرات والمدونــات بأنواعهــا، 
صياغــة الــكالم بطريقــة مناســبة لقطــع مســافات ال مرئيــة وســلك طريــق 
مختصــرٍة فــي كل مــرة، الحضــور األبــدي فــي المــكان، وتســخير الوقــت 
إلثبــات قــّوة الكلمــة المكتوبــة والمســموعة، ابتــكار المســاحات للقفــز 
فــوق التجــارب المتجــددة، وخلــق الفــن واإلبــداع ومشــاركته مــع اآلخريــن، 
الوصــول إلــى نقطــة ترتكــز فيهــا المرونــة لالنطــالق مــن جديــد فــي كل 
ــرة  ــارة الحي ــى إث ــر المتوقــع مــن الفكــرة، واللجــوء إل مــرٍة يخفــت فيهــا األث

وإطالــة التأمــل فــي ذوبــان المســافة بيــن الوجهــة والوصــول.



60 سيرة ذاتية للنشر

الفكرة األول� للنشر 

تطّفــل علــى العالــم بالفكــرة الصامتــة، وتحديــق متكــرر فــي كل اتجــاه، 
تفســير األشــياء بطريقــة محــدودة وبســيطة جــدًا، فلــم يكــن األمــر يذهــب 
أبعــد مــن مراقبــة الطبيعــة فــي تداخلهــا مــع بعضهــا، حيــث األصــوات كّلهــا 
تأتــي مــن الخــارج وتختفــي هنــا، ال فكــرة تحــاول الخــروج كل شــيء ســاكن 

بطريقــة موحشــة ومألوفــة.

كان مــن الصعــب أن يســتمر الهــدوء إلــى األبــد، فالكلمــات كائنــات حيــة 
تقتــات علــى الهــواء والصــوت، واصطدامهــا بالفكــرة الغريبــة أرغمهــا علــى 
الدخــول فــي حالــة حــرب دائمــة وصراعــات ال نهائيــة تبحــث فيهــا عــن مخرج، 

لترافــق الصــوت فــي نهايــة المطــاف إلــى حالــة الضجيــج الصلبــة.

الوطــن  الســكوت  المشــهد، وهجــر  عــن  الصمــت  غــاب  مــّرة  تلــو  ومــرة 
وأصبــح الــكالم الطريقــة األكثــر اســتهالكًا فــي التواصــل، ونقــل الفكــرة 
مــن مــكاٍن إلــى آخــر، وصــار الصمــت المــكان األليــف الــذي لــم نتوقــف فــي 
الذهــاب إليــه بيــن الحيــن واآلخــر، نســتأنس بــه ونســتريح بداخلــه، وحيــن 
تتمّلكنــا الرغبــة فــي الحديــث ومواصلــة الــكالم نخــرج مــن الكهــف ونواجــه 

ــد. ــة مــن جدي الغراب

كل تلــك األشــياء كّونــت الفكــرة األساســية للنشــر، وحولت الصــدى إلى آلة 
لتجريــب الصــوت وطغيــان الجهــر، وســيلة للتنقيــب فــي المعنــى والتفتيــش 
ــار  فــي الظــل، اإلفــراط فــي اســتخدام الحنجــرة ومالحقــة الكلمــات واختي
الذهــاب والعــودة، ومرحلــة  للظهــور، حالــة دؤوبــة مــن  األنســب منهــا 
شــفافة خاليــة مــن الغمــوض والتــردد، تتطلــب إيمانــًا كامــاًل بالقــدرة علــى 

إثبــات الحضــور والصعــود علــى المســرح.
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اللحظــة التــي يتــم فيهــا تحويــل فكــرة واحــدة إلــى موجــاٍت مســموعة 
ومتعــددة ترتفــع فــي المــكان ثــم تنحســر، تكســر الجمــود وتتحــرك بالصخــب، 
ــاس، االندمــاج مــع  ــاة الن ــر فــي حي ــًة فــي جــذب األشــياء نحوهــا والتأثي رغب

واقعهــم والحضــور األبــدي فــي أذهانهــم.

صناعــة النشــر بــدأت عبــر توثيــق المشــهد بالكامــل، ومشــاركة العالــم تعــدد 
األصــوات بداخلنــا، وتكويــن اآللــة التــي يعبــر مــن خاللهــا ذلــك الصــوت إلــى 
الخــارج، لينتشــر فــي األماكــن المزدحمــة والخاويــة، يعلــق فــي الذاكــرة 
والهــواء، يطــرق األبــواب بالصــراخ وحــّدة النبــرة، الطريقــة المناســبة للخــروج 
عــن المألــوف بأبســط صــورة ممكنــة، حتــى أصبحــت ممارســة النشــر عــادة 
فــوق  تتشــكل  والمــكان،  الزمــان  حــدود  وتتجــاوز  الوقــت  طــوال  تتكــرر 
المالمــح وتنمــو عبــر الصــوت، تنــادي علــى الغائــب وتمنــح الحاضــر صوتهــا 

بعفويــة وحمــاس.

كانــت فكــرة النشــر عصّيــة علــى الشــرح، فبعــد أن كان الصــوت الوســيلة 
الوحيــدة لتعريــف العالــم بوجودنــا، هــدأت الرغبــة فــي الصــراخ وتحــررت 
الرقابــة مــن أشــكالها المعهــودة، ليصبــح النقــر باألصابــع فــوق اآللــة الكاتبــة 
الطريقــة المشــروعة لتفكيــك تشــابك األفــكار، وتمريــر الــكالم مــن فــوق 
الطاولــة، واســتمر صمــود المشــهد حتــى النهايــة، ليصبــح فيما بعــد البوصلة 

التــي تشــير لمصــدر تدفــق المعرفــة واألفــكار الخاّلقــة واالســتثنائية.

ــة، بــل تجــاوزت  ــة النشــر علــى التدويــن والكتاب ومــع هــذا لــم تقتصــر تجرب
الفكــرة الســائدة وأصبحــت طريقــة التعبيــر التــي تحتمــل األمريــن الصــواب 
والمحاولــة، الــرأي المحايــد والصــوت الحــاد، الكتابــة الشــخصية والكتابــة 
الصنــدوق  مــن  للخــروج  المثاليــة  والطريقــة  الشاســع،  بمضمونهــا 

العالــم. ومواجهــة 
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االنتبــاه،  لفــت  فــي  الوحيــدة  الطريقــة  اإلشــارة  كانــت  البــدء  فــي 
والخريطــة للوصــول إلــى الجهــة المقابلــة، تميــل الشــمس عــن وجهتهــا 
الليــل  وفــي  األول،  المــكان  إلــى  العــودة  طريــق  اإلنســان  فيعــرف 
تصبــح  مرئيــة،  غيــر  مســاراٍت  ويرســم  توهجهــا  ويراقــب  النجــوم  يطــارد 
خــال  العالــم.  بهــا  يســتأنس  التــي  الصامتــة  الثرثــرَة  والرمــوز  العالمــات 
المشــهُد تمامــًا مــن أي شــيء حتــى بــدأ الصــوت يجلجــل فــي األماكــن 
الفارغــة، يشــرع فــي الســفر بغــض النظــر عــن المســافة، يوصــل الفكــرة 
المشــروعة  الطريقــة  تكــون  أن  للنبــرة  المجــال  ويفتــح  بنظائرهــا، 
يجــب.   وكمــا  الئقــة  بطريقــة  نفســه  ويقــدم  المواربــة،  األبــواب   لطــرق 
يأخــذ التواصــل صــورًا محــددة مــا بيــن الكلمــة واإلشــارة، فــكل كلمــٍة ينطــق 
بهــا تشــير بأصابعهــا إلــى موقعهــا الــذي جــاءت منــه لتعلــن بعــد ذلــك 
ــن  ــى الســطح، تثبــت وجودهــا بالتلقي ــم، تنبثــق وتطفــو عل ظهورهــا للعال
والضجيــج، تتــردد علــى الصــدى تصعــد وتهبــط بــال نهايــة، تتجــول فــي 
مســاحاٍت مفتوحــة علــى المــدى، وبعــد مــدة تخفــت ســلطتها تتالشــى 
دفعــًة واحــدة وتتحلــل فــي الهــواء، تختفــي لألبــد. حتى بزغت فكــرة الكتابة 
وتدويــن المذكــرات والكتــب، بوضــع الكلمــة داخــل إطــاٍر قابل للقــراءة آالف 
المــرات، تشــرح الفكــرة نفســها بالثبــات علــى الموقــف، ترتكــز علــى األســود 
لخــوض  الصفــوف  وتوحــد  والمفــردات  اللغــة  تركيــب  تعيــد  واألبيــض، 
معــارك الــرأي خــارج الحــدود. وبمــرور الوقــت تغّيــر شــكل النشــر وأصبــح أكثــر 
تنوعــًا وتداخــاًل، حيــث اتحــد الصــوت مــع الصــورة وتغيــر مفهــوم التواصــل، 
واقتــرن وجودهمــا بالفكــرة الالمعــة واألســئلة الالنهائيــة، وشــرعا فــي 
إعــادة تعريــف المســاحة بيــن الخيــال والواقــع، ومنحــا األلــوان والضــوء 
فرصــة للعــب أدوار عــدة فــوق المســرح، ووّجهــا األنظــار إلــى جهــٍة محــددة 
تحبــس األنفــاس كّلهــا، لتصبــح صناعــة الدهشــة ضــرورة للفــن والحيــاة 

ــدًا يضبــط اإليقــاع والمشــهد حتــى النهايــة. مانحــًة ُبعــدًا جدي
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هافنز. ك. وليون أصول اإلنترنت 1996  	
عبده. م طالب القاضي تطور اللغة اإلنجليزية في عصر اإلنترنت 	
فاسالو، إن -منظور الصناعة: النشر في العصر الرقمي 2016 	
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