إطاللة سرٌعة على الكتاب اإللكترونً
*

فادي حلٌسو الٌسوعً

ٌحقّق النشر الرقمًّ نجاحا ً متزاٌداً فً الؽرب ،وبحسب بعض الخبراء،
فإنّ دور النشر التً دخلت عباب المؽامرة الرقمٌّة حقّقت بالمقابل زٌادة الفتة فً
مبٌعاتها الورقٌّة أٌضاً .إذ ٌبدو أنّ الحضور على منصّات النشر اإللكترونًّ
ٌساهم فً زٌادة الطنٌن حول الكتاب ،وٌتٌح الوصول إلى شرائح جدٌدة من
القراء ،منها من ال ٌزال على والئه للكتاب التقلٌديّ  .لقد حقّق جهاز الـ "كٌندل"
 ، Kindleأوّ ل قارئ رقمًّ بتقنٌّة الحبر اإللكترونًّ  ،الذي أطلقته شركة أمازون
العام  ،7002نجاحا ً منقطع النظٌر ،ربّما لم ٌكن مص ّنعوه أنفسهم ٌحلمون به،
معلنا ً االنطالقة الحقٌقٌّة لعالم الكتاب الرقمًّ  ،األمر الذي شجّ ع العدٌد من
الشركات على دخول هذا السوق لتحظى بحصّتها من الكعكة قبل فوات األوان.
ذلك أن العام  7022شهد إعالن شركة أمازون أنّ مبٌعاتها من الكتب
اإللكترونٌّة فً أمٌركا قد فاقت للمرّ ة األولى مبٌعاتها من الكتب الورقٌّة ،فهل
ٌعنً ذلك أ ّننا فً عصر انقراض الكتب الورقٌة؟

اإللكتروني.
* مسؤول عن موقع دار المشرق
ّ
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لٌس األمر على هذه الدرجة من الخطورة كما ٌخشى عدد من الناشرٌن
الصؽار الذٌن لم ٌتم ّكنوا من التأقلم بعد مع متطلّبات العصر الرقمًّ  .فعلى الرؼم
من مبٌعات الكتب اإللكترونٌّة المتزاٌدة ،وظهور أكثر من منصّة للبٌع والتوزٌع،
ّإال أنّ السوق الرقمًّ ال ٌش ّكل ح ّتى اآلن سوى  %70فقط من حجم مبٌعات دور
النشر فً الوالٌات المتح ّدة األمرٌكٌة ،فٌما تنخفض النسبة فً برٌطانٌا إلى
 ،%27مقابل  %5فقط فً ألمانٌا ،و %7فً فرنسا .وعلى الرؼم من هذه
الحصّة الصؽٌرة جداً من السوق فً أوروباّ ،إال أنّ ثمّة صناعة كاملة جدٌدة فً
طور التش ّكل بفضل هذا القطاع الجدٌد ،حٌث نشأت شركات ودور نشر مختصّة
بالنشر اإللكترونًّ وخدماته المختلفة.
أمّا فً العالم العربً فما ٌزال النشر اإللكترونًّ ٌحبو خطواته األولى،
ً
ساكنة ،بل ثمّة العدٌد من المبادرات اإلٌجابٌة التً
ذلك ال ٌعنً أنّ السوق تقبع
طرحها عدد من الشركات العرٌقة أو الناشئة القتحام هذا العالم .ولكن قبل
الحدٌث عن قابلٌة العالم العربً العتناق الثورة الرقمٌة فً مجال النشر ،ال ب ّد
من استعراض التح ّدٌات التً تواجه الكتاب اإللكترونًّ  ،والتً ٌمكن تحدٌدها فً
ثالثة:
 تقنٌّة القراءة المستخدمة. تقنٌّات النشر. -آلٌّات النشر والتوزٌع والمنصّات المستخدمة.

أوالً :تقنٌة القراءة المستخدمة
ثمّة فً السوق العالمٌة تقنٌّتان أساسٌّتان ،مختلفتان تماما ً واحدتهما عن
األخرى ،تسمحان بقراءة الكتب اإللكترونٌّة ،وهما أجهزة القراءة المعتمدة على
الحبر اإللكترونًّ  ،e-Ink readersواألجهزة اللوحٌّة .Tablets
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 .2تقنٌة الحبر اإللكترونً e-Ink readers

ابتكرتها شركة أمازون من خالل جهاز
” . “Kindleوتهدؾ هذه التقنٌّة إلى خلق تجربة
قراءة شبٌهة بالتجربة الورقٌّة من خالل الحبر
اإللكترونًّ  ،فتتمٌّز من جهة بعدم وجود إضاءة
صادرة عن الجهاز تتسبّب بإزعاج العٌن،
وهً نقطة التفوّ ق األساسٌّة فً هذا النوع من
األجهزة على الكومبٌوترات واألجهزة اللوحٌة،
إذ أنها تم ّكن القارئ من التم ّتع بساعات طوٌلة
من القراءة المتواصلة من دون إلحاق الضرر
بالعٌن .وتتمٌّز من جهة أخرى ،وبسبب هذه الخاصّة ،بقدرتها على عرض النصّ
ح ّتى فً ضوء الشمس ،وهو ما ال تتم ّكن األجهزة اللوحٌّة من فعله .توجد فً
السوق الٌوم عدد من األجهزة التً تتبع هذه التكنولوجٌا nook, kobo, Sony
ّ Readerإال أنّ أ ٌّا ً منها ال ٌدعم اللؽة العربٌّة بشكل فعّال ح ّتى اللحظة .ثمّة
إشاعات عن استعداد أمازون لدخول السوق العربٌة ،لكن ال شًء مؤ ّكداً حتى
الساعةٌ .تراوح سعر هذه األجهزة ما بٌن  ،$700 – 20وهذه نقطة قوّ ة إضاف ٌّة
ّ
تتمثل فً سعرها الرخٌص نسب ٌّاًٌ .بقى أن نذكر أ ّنه ال ٌمكن استخدام هذه
األجهزة فً دخول اإلنترنت بسهولة واستعراض المواقع المختلفة ،رؼم قدرتها
على ذلك ،وهو ما ٌعتبره بعض النقّاد نقطة ضعفها األساسٌّة .إال أ ّنه ٌجدر
التذكٌر هنا ،أنّ الهدؾ األساسًّ لهذا النوع من األجهزة لٌس ولوج الشبكة بل
القراءة وحسب .من العٌوب السابقة لهذه األجهزة ،عدم إمكانٌّة استخدامها فً
الظالم ،بعكس األجهزة اللوحٌّة ،لكنّ هذه المشكلة حُ لّت مع اإلصدارات الجدٌدة
التً تضمّنت حالً مبتكراً ٌسمى باإلضاءة الساقطة ،أي تلك التً تسقط على
النصّ وال تصدر عنه.
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 .2األجهزة اللوحٌة – Tablets
الوسٌلة الثانٌة،
والوحٌدة المتاحة ح ّتى
الساعة فً المنطقة
لقراءة الكتب اإللكترونٌّة
باللؽة العربٌّة هً
األجهزة اللوحٌّة .وهً
متوافرة حالٌا ً بنظامً
تشؽٌل أساسٌٌّن :األوّ ل
هو  iOSمن Apple
ٌعمل فقط على أجهزة
iPad؛ والثانً هو  Androidمن  googleوٌعمل على عدد كبٌر من األجهزة
من إنتاج ع ّدة شركات ،منها الؽالً الثمن ومنها الرخٌص الذي ال ٌتجاوز سعره
المئة دوالر أمٌركًّ  .المٌزة األساسٌّة لألجهزة اللوحٌة فً ما ٌتعلّق بالقراءة هً
صور ملوّ نة بعكس أجهزة الحبر اإللكترونً التً تكتفً
قدرتها على عرض
ٍ
باللونٌن األسود واألبٌضّ .إال أنّ نقطة الضعؾ الكبرى فً هذه األجهزة هً
اإلضاءة الصادرة عن الشاشة والتً تتسبّب بإرهاق األعٌن ،ال سٌّما فً األجهزة
منخفضة الثمن التً ال تراعً تخفٌض اإلضاءة ،ممّا ٌعٌق الكثٌرٌن عن اإلفادة
منها فً قراءات ممت ّدة لوقت طوٌل.

ثانٌاً :تقنٌات النشر
ثمّة صٌؽتان أساسٌّتان للملفّات المنشورة إلكترون ٌّاً:
 .2صٌؽة  PDFالشهٌرة ،وهً صٌؽة ؼٌر محبّذة لع ّدة أسباب :أوّ لها أنها ال
ّ
الخط وتنسٌق الصفحة وعرضها .Page Layout
تتٌح للقارئ التح ّكم بحجم
والسبب األه ّم هو ضعؾ إمكانٌّات الحماٌة لملّفات  .PDFإذ ٌمكن كسر
4

الحماٌة بسهولة وتحوٌل الملؾّ إلى ملؾّ مفتوح ٌمكن مشاركته من خالل
البرٌد اإللكترونً وإتاحته تحمٌله مجانا ً على المنتدٌات ،وبذلك ال تعود
هنالك حاجة إلى شرائه .لذلك فؽالبا ً ما ٌت ّم استعمال  PDFلنشر األطارٌح
الجامعٌّة أو المقاالت ،ال الكتب.
 .7صٌؽة  . ePubوهً الصٌؽة المتعارؾ علٌها فً نشر الكتب اإللكترونٌّة من
قبل معظم منصّات النشر اإللٌكترونً .وهً صٌؽة قٌاسٌة مفتوحة وضعت
من قبل المنتدى الدولً للنشر اإللٌكترونً .وقد وصلت هذه الصٌؽة إلى
نسختها الثالثة المتطوّ رة التً تدعم الكتب اإللكترونٌّة المع ّززة Enhanced
 ، eBooksوالتً تسمح بتضمٌن مجسّمات متحرّ كة ضمن الكتب (خاصّة
مفٌدة من أجل كتب األطفال ،أو الكتب العلمٌّة) .توفّر هذه الصٌؽة إمكانٌّات
حماٌة أوسعّ ،إال أنّ ذلك ٌتطلّب من منصّة النشر العمل الدائم على تحدٌث
برمجٌّاتها وحماٌتها من أيّ ثؽرات أمنٌة ٌت ّم اكتشافها.

ثالثاً :آلٌات النشر والتوزٌع
ّ
وتؤخر دخولهم
إنّ أعظم هواجس الناشرٌن على اإلطالق التً تؤرّ قهم
العالم الرقمً ،هً مسألة األمن الرقمًّ  :أي كٌؾ ٌمكن حماٌة الكتاب الذي كلّؾ
إنتاجه مبالػ طائلة من القرصنة ،بحٌث ال ٌتحوّ ل إلى ملّؾ مفتوح ٌوضع على
مختلؾ المواقع والمنتدٌات مجّ اناً .عندها لن ٌعود أحد مهت ّما ً بشراء الكتاب إن
كان بإمكانه تحمٌل نسخة رقمٌّة جٌّدة ومتاحة له بالمجّ ان .فبدالً من تحمٌل نسخة
من الكتب ممسوحة ضوئٌا ً بنوعٌّة ردٌئة ،عبر كثٌر من المنتدٌات كمنتدى مكتبة
اإلسكندرٌة ،ومكتبة المصطفى ،وسور األزبكٌة ،وؼٌرها كما هً الحال الٌوم،
سٌكون بإمكانهم تحمٌل نسخة بجودة احترافٌة اشتراها شخص ،واحد وأصبحت
متداولة بٌن المئات أو اآلالؾ من األشخاص ،األمر الذي ٌتسبّب بخسائر جسٌمة
للناشرٌن وربما بانهٌار صناعة النشر برمّتها ،كما سبق وحصل فً صناعة
الموسٌقى عندما دخلت العالم الرقمً.
5

بالطبع لك ّل مشكلة حلٌّ ،تضمّن هذا الح ّل إنشاء مخدمّات استضافة
 Serversذات معاٌٌر حماٌة متق ّدمة ضد محاوالت القرصنة واالختراق،
وٌتضمّن كذلك صنع برامج قراءة متطوّ رة على أنواع أجهزة القراءة المختلفة.
ّإال أنّ التح ّدي الذي ٌواجه الناشرٌن من أجل تأمٌن مثل هذه الحماٌة مزدوج ،إذ
ٌتطلّب من جهة أولى فرٌقا ً تقن ٌّا ً ذا مستوً ى رفٌع متفرّغ خصٌّصا ّ لهذه المهمّة ،ال
سٌّما وأن العالم الرقمً ال ٌعترؾ بشًء ٌدعى الحماٌة المطلقة ولمرّ ة واحدة،
ذلك أنّ األمن الرقمً ما هو ّإال سباق مستمرّ مع المخترقٌن ٌتطلّب منك أن تكون
متق ّدما ً علٌهم بخطوة أو خطوتٌن فً أحسن األحوال ،ممّا ٌستدعً تحدٌثات أمنٌّة
دورٌّة للثؽرات التً ٌت ّم اكتشافها مع الوقت ،ومن جهة ثانٌّة ٌتطلّب مع ّدات
وبرمجٌّات باهظة الثمن ،مما ٌجعل من عملٌة النشر اإللكترونًّ المستق ّل عملٌّة
مكلفة للؽاٌة ال ٌمكن لصؽار الناشرٌن تحمّل أعبائها.
أمام هذا الواقع ،وألنّ عالم الٌوم عالم االختصاص فإنّ النشر اإللكترونًّ
ؼالبا ً ما ٌت ّم من خالل طرؾ ثالث وسٌط ما بٌن الناشر والقارئٌ ،قوم هذا
الطرؾ بتحمّل التكالٌؾ العالٌة إلنشاء منصّات نشر إلٌكترونً وضمان أمنها،
وكذلك القٌام بعملٌّة التسوٌق مقابل نسبة ٌحصّلها على المبٌع.
لقد كانت شركة أمازون السبّاقة فً هذا المجال ،فأدركت بأنّ الثورة
الرقمٌة قادمة ال محالة إلى عالم النشر ،فاستبقت الجمٌع بطرح حزمة متكاملة
من الحلول :قارئ مبتكر ٌعتمد على تقنٌّة الحبر اإللكترونً  ،Kindleما لبثت أن
ألحقته بجهاز لوح ًّ ٌعتمد نسختها الخاصة من نظام "أندروٌد" ،Kindle Fire
باإلضافة إلى برنامج للقراءة متوافق مع مختلؾ األجهزة اإللكترونٌة :أجهزة
لوحٌّة بمختلؾ األنظمة السائدة ،أجهزة هاتؾ ذكٌة ،والكومبٌوتر الشخصً
بنظامً الـ"وٌندوز" والـ"ماك" على ح ّد سواء .بهذا الشكل أمّنت أمازون ،تجربة
قراءة إلكترونٌة متواصلة ،بحٌث ٌمكنك متابعة قراءة الكتاب بٌن ٌدٌك ،من
المكان الذي توقّفت عنده ،وعلى أيّ من أجهزتك اإللكترونٌّة .سرعان ما تبعت
أمازون شركات أخرى تب ّنت الرؤٌا نفسها ،من بٌنها مكتبة بارنز آند نوبل
 Barnes & Nobelالشهٌرة التً أنتجت بدورها قارئا ً ٌعتمد تقنٌة الحبر
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اإللكترونً سمّته  nookما لبثت فً ما بعد ،وعلى مثال أمازون ،أن ألحقته
بجهاز لوحًّ ٌعمل بنظام أندروٌد .ومن ث ّم  Appleالتً أرادت من دخول عالم
النشر اإللٌكترونً تأمٌن خدمة إضافٌّة لجهاز الـ  iPadالذي تنتجه ،وبالتالً
ّ
متأخرة بعض الشًء،
زٌادة مبٌعاتها منه .ؼوؼل بدورها لحقت بالركب ،ولكن
فأطلقت متجرها الخاص للكتب اإللكترونٌة.
تش ّكل المنصات الدولٌّة :أمازون ،آبل ،ؼوؼل ،كوبو ،سوق بٌع ال ٌستهان
بها ،إال أ ّنه ٌبقى لك ّل منها أجندته الخاصة ،فمعظمها ٌسعى أوالً وقبل ك ّل شًء
إلى زٌادة مبٌعاته من األجهزة التً ٌنتجها ،أقارئا ً إلكترونٌا ً كانت أم أجهزة
لوحٌّة ،ال الكتب فحسب .كما أن دعم اللؽة الخاصة بك ّل بلد قد ّ
ٌتأخر وقد ال ٌأتً
أبدا ً وفقا ً لحجم السوق ،لذلك ثمّة حاجة إلى منصّات محلٌّة تأخذ خصوصٌة
السوق المحلٌّة بعٌن االعتبار .وع لى هذا األساس نشأت فً العالم العربً
منصّات نشر إلكترونً ما تزال فً معظمها فً مراحلها االختبارٌة ،وهً تجربة
تستحق الوقوؾ عندها ومراقبة قدرتها على فتح السوق العربٌّة أمام هذا المنتج
الجدٌد المتحرّر من كثرة القٌود المفروضة على الكتاب الورقًّ  :كأجور الشحن
والر قابة وؼٌره .من هذه المنصات والتطبٌقات،eKtab ،Qordoba ،iKitab :
...NooonBooks
باختصار ،تمت ّد آثار الثورة الرقمٌّة فً عالم النشر إلى منطقتنا بأسرع من
المتوقّع .وفٌما ٌبدو بعض الناشرٌن متحفّظٌن حٌال خوض ؼمار هذا العالم،
مرتابٌن على األخصّ من قٌام منصّات النشر اإللكترونً بالتع ّدي على دورهم
فً النشر ممّا ٌقود الحقا ً إلى االستؽناء عنهم ،وهم محقّون فً هذا خاصة وأن
ثمّة من المنصات اإللكترونٌة الؽربٌة من بدأ بالفعل بإطالق برامج وبرمجٌات
خاصة بالنشر الذات ًّ  ،Self-Publishingبحٌث ٌعمد الك ّتاب إلى نشر كتبهم
رقمٌا ً دون المرور بالناشر التقلٌديّّ ،إال أنّ تطوّ ر السوق ال ٌنتظر أحداً ،إذ ٌوجد
ّ
ست منصّات عربٌة للنشر اإللكترونً ،تتنافس فً ما بٌنها إلقناع
منذ اآلن
الناشرٌن باالنضمام إلٌها.
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إنّ المستقبل زاخر باالحتماالت ،واألفضلٌة ستكون لمن ٌسارع إلى التأقلم
مع التطوّ رات وتلبٌة احتٌاجات السوق .األمر ذاته ٌنطبق على المنصات العربٌة
التً ما تزال على تع ّددها فً طور التجربة .قلّة قلٌلة قد تتم ّكن من تثبٌت أقدامها
فً عالم سرٌع التؽٌّر وشدٌد التطلّب.
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