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املخدرات الرقمية  ...ماذا بعد؟

| سهيلة غلوم حسين* |

ظاهرة انتشار نوع جديد من املخدرات إلى سوق العالم العربي
والذي يعرف باملخدرات الرقمية ،زرعت حالة رعب في األوساط
االجتماعية تخوفًا م��ن ت�م��ادي ه��ذه التجربة على ال��رغ��م م��ن أن
الدراسات والتقارير العاملية لم تستطع أن تدرج هذا النوع ضمن
املخدرات ،باإلضافة إلى املوقف الطبي الذي أجمع على عدم صحة
الظاهرة والتي برزت في الواليات املتحدة قبل أعوام وتحديدًا في
عام .2010
من خالل تقارير نشرت في صحيفة «سياتل نيوز» ومحطة
«إن ب��ي آر» و«واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» ،وبالرغم م��ن ع��دم وج��ود دليل
علمي ع�ل��ى أن�ه��ا تسبب اإلدم ��ان أو ال�ه�ل��وس��ة ،إال أن�ه��ا أدت إل��ى
استنفار الجهات املعنية ،حكومية كانت أم مدنية في عديد من
الدول ،وذلك لدرء خطره عن الشباب وخاصة املراهقني ،وبدأ أخيرًا
اإلعالم العربي بتسليط الضوء عليها.
مواقع ع��دة على اإلنترنت تسوق امل�خ��درات الرقمية على أنها
آم �ن��ة وش��رع �ي��ة ،وت �ق��دم ع�ي�ن��ات م�ج��ان�ي��ة ي�م�ك��ن االس �ت �م��اع إليها
وب�ع��ده��ا طلب ال�ج��رع��ة الكاملة وت��وف��ره��ا ب��أس�ع��ارع��دة وج��رع��ات
حسب الشعور ال��ذي يود املدمن الحصول عليه ،والسعر يرتفع
حسب نوع درج��ة اإلدم��ان عبر مواقع عاملية متخصصة تسوق
لها بطرق ع��دة ،وباحترافية تواكب التطور املعرفي للتقنية التي
يمتلكها الجيل الحالي ،وإن لم تعجبه مكتبة املخدرات املعروضة
للبيع سلفًا ت�ق��م ت�ل��ك امل��واق��ع ع�ل��ى م�س��اع��دت��ه بتصميم الجرعة
الخاصة به للوصول إلى شعور معني يصفه لهم .وعلى عكس
امل�خ��درات الحقيقية ف��إن تلك الرقمية توفر دليال مكتوبا يشرح
خ�ط��وة ب�خ�ط��وة اإلج � ��راءات ال�ت��ي ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب�ه��ا ح�ت��ى تتحقق
الفاعلية املطلوبة.
إن عدم وق��وع تلك الخدمات اإللكترونية تحت طائلة القانون،
حيث ال يوجد قانون يجرم االستماع إلى ملفات صوتية في أي
دولة في العالم ،وأيضًا سهولة الحصول عليها ومجانيتها تشكل
خطرًا على امل��راه�ق��ني ،م��ا يسهل التواصل العاملي ف��ي م��ا بينهم
عبر الشبكة العنكبوتية لتبادل املخدرات وطرق ترويجها ومواقع
الحصول عليها ،وبعض هذه املواقع تستغل قواعد بيانات التي
تحصل عليها من الزوار لترويج املخدرات الحقيقية.
لقد أشارت نتائج بعض األبحاث والدراسات بشأن مخاطرها،
فاملدمن يدخل ملنطقة مظلمة بسبب تأثير تلك امللفات الصوتية
على امل��خ ،وتنخفض لديه كفاءة ال��ذاك��رة قصيرة امل��دى الخاصة
ب��االس�ت��رج��اع ال�س��ري��ع للمعلومات ،وف�ق��ًا لبعض ال�ت�ج��ارب التي
أجريت ،وتدهور التركيز عنده ،وتزيد لديه معدل االكتئاب بعد
فترة من الوقت ،ويحدث خلل في الجهاز السمعي بسبب اندفاعه
إل��ى زي��ادة درج��ة الصوت وق��وة ال�ت��رددات للحصول على التأثير
االنتشائي ،ما ينعكس سلبًا على الجهاز السمعي وعلى مستوى
كهرباء املخ ،وهذا ال يشعر املتعاطي بالنشوة واالبتهاج فحسب،
بل يحدث ما يسمى طبيًا لحظة الشرود الذهني ،وهي من أخطر
ما يشعر به املتعاطي ،فهي لحظة يقل فيها التركيز ،ويحدث فيها
انفصال عن الواقع ،وتكرار اختالف موجة كهرباء الدماغ بهذا
العنف وتأثرها بالصخب يؤدي إلى نوبات تشنج.
ه��ذا التحول االستراتيجي في عالم امل�خ��درات يستلزم معها
ت��وح�ي��د ال�ج�ه��ود للمتابعة وال�ت�ح��ذي��ر منها وت��وع�ي��ة املجتمعات
بكل مراحلها العمرية ح��ول مخاطرها ،والتي ت�ج��اوزت الحدود
ال �ج �غ��راف �ي��ة إل ��ى ع��ال��م اإلن �ت��رن��ت ل�ت�ص��ل إل ��ى ض �ع��اف ال�ن�ف��وس
والبسطاء واملراهقني الستدراجهم لعالم املخدرات ،ويتطلب أيضا
تكاتف شرائح املجتمع كافة ،وكل املؤسسات الحكومية ،الصحية
منها والتربوية واألمنية واإلعالمية ،ومؤسسات املجتمع املدني،
وذلك للحد من انتشارها ،ووضع الضوابط الالزمة لعالجها ،قبل
أن تتحول إلى ظاهرة إذا تم إهمالها أوالتغاضي عنها.
وج��ود مثل ه��ذه ال�ظ��اه��رة بحاجة ال��ى وق�ف��ة علمية وقانونية
ورصد مواقع ترويجها وحظرها وحجبها ألنها في الغالب مواقع
خصبة ووسيلة لنشر وترويج املخدرات واملؤثرات العقلية ،وربما
ت�ك��ون وس�ي�ل��ة مبتكرة ل�ت��وزي��ع امل �خ��درات ع�ب��ر شبكة اإلن�ت��رن��ت.
وي�ك�ف��ي أن تكمن ال�خ�ط��ورة الحقيقية ف��ي ت �ج��اوز امل�ت�ل�ق��ي لهذا
الحاجز النفسي إلى إدمان املخدرات الحقيقية .ولحماية أبنائنا
يجب بناء رواب��ط إنسانية معهم خاصة ف��ي فترة املراهقة بما
يضمن مصارحتهم لنا لتجاربهم غير اآلمنة دون أي خوف من
العقاب ،وتشجيعهم على االندماج في أنشطة اجتماعية وتطوعية
تفرغ طاقاتهم بشكل إيجابي وتمنحهم شعورا بتقدير ال��ذات،
ويجب تشجيع الشباب على االندماج في أنشطة بناءة على أرض
ً
الواقع ب��دال من الغرق في بحور العالم االفتراضي ،ال سيما في
الجانب املظلم منه وليس للحديث نهاية.
* كاتبة كويتية
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«خطوات عبر الزمن» ...معرض
ّقدم األحذية في مصر القديمة
| القاهرة -من نعمات مجدي |
ف ��ي ف� �ك ��رة م �ب �ت �ك��رة وغ ��ري� �ب ��ة ،ول �ك �ن �ه��ا ت ��راث� �ي ��ة وث �ق��اف �ي��ة
وتشكيلية ،ش��ارك الباحث بالجامعة األميركية في القاهرة
« »aucوخ�ب�ي��ر األح��ذي��ة األث��ري��ة ال�ق��دي�م��ة ،أن��دري��ه فيلدميير
وأستاذ ورئيس وحدة علم املصريات سليمة إكرام في نفس
ال�ج��ام�ع��ة ،ف��ي ت�ق��دي��م م �ع��رض ي�ح�م��ل ع �ن��وان «خ �ط��وات عبر
ال��زم��ن :األح��ذي��ة ف��ي مصر القديمة» ،ال��ذي ض��م أح��ذي��ة يعود
تاريخها ألكثر من  5000عام.
ع��ن امل �ع��رض ق��ال��ت إك ��رام« :ي�ه�ت��م ال �ن��اس دوم ��ا بالتماثيل
أو ال�ل��وح��ات ،ول�ك��ن ه��ذا امل �ع��رض ،ال��ذي يستمر حتى نهاية
ديسمبر املقبل بالحجرة  44باملتحف امل�ص��ري ،يقدم نظرة
جديدة للحياة اليومية في مصر القديمة للزوار والباحثن».
وأف� ��ادت ،أن ه�ن��اك أس�ب��اب��ا ع��دي��دة ل��دراس��ة األح��ذي��ة ،منها
ألن األحذية رائعة بشكل عام وألنها تعكس املوضة في هذا
الوقت.
إضافة إلى أنها ،توضح بعض الشيء الطبقة االجتماعية
ال �ت��ي ي�ن�ت�م��ي إل �ي �ه��ا ال �ش �خ��ص ،ك �م��ا أن �ه��ا ت�ظ�ه��ر ف ��ي بعض
األش�ك��ال الفرعونية وال تظهر ف��ي البعض اآلخ��ر ،وتعطينا
فكرة عن التكنولوجيا التي تم استخدامها.
وقال فيلدميير« :إن هذا البحث الجديد وتقديمه في معرض
أثري وثقافي يعيد اكتشاف أهمية وفكرة وجود األحذية في
مصر القديمة ،متحديا الفكر األكاديمي التقليدي ،فعندما
يتم ذكر األحذية في الكتب العامة ،إذا تم ذكرها ،فإنه عادة
ما يشار إلى أن الصنادل كانت رقيقة للغاية ،وأنه ال يوجد
إال أنواع قليلة من الصنادل وأن معظم الناس كانوا حفاة في
كل األوقات ،استنادا على التصوير الفني في ذلك الوقت فقط،
ولكنها فكرة خاطئة ..يوجد مجموعة متنوعة من األحذية
أكبر بكثير مما توحي الصور ،التي لم تظهر تماما في الفن
املصري القديم وال نعرفهم إال من خال السجات األثرية».
م��وض�ح��ا ،إن األح��ذي��ة امل�ص��ري��ة القديمة ك��ان��ت لها معنى
رمزي عميق.

العالم الروائي ...املفهوم واملاهية
ش �ت��ان ب ��ن رؤي �ت ��ن ألع �م��ال
امل �ب��دع األدب� ��ي -ش��اع��را ك��ان أو
ساردا -الرؤية األولى تقف عند
ح� ��دود األع� �م ��ال ال �ت��ي يقدمها
ع �ل��ى م ��دى س �ن��ن ،ف�ت�ن�ظ��ر في
أج� ��واء ال�ع�م��ل ع�ل��ى ح ��دة ،وإذا
تطورت فهي تقارن بينه وبن
األع� � �م � ��ال ال� �س ��اب� �ق ��ة م� ��ن ح�ي��ث
ال �ج��ودة واإلض��اف��ة اإلب��داع �ي��ة،
وال ت� �ه� �ت ��م ك � �ث � �ي ��را ب ��األب � �ع ��اد
ال �ن �ف �س �ي��ة وال� ��ذات � �ي� ��ة ل �ل �م �ب��دع
وامل�ج�ت�م��ع وال ت �ط��ورات ال��زم��ن
وظ� � � ��روف ال� �ع� �ص ��ر وس� �ي ��اق ��ات
التلقي .أما الرؤية الثانية فهي
تنظر إلى مجمل أعمال املبدع،
وتبحث في تكوينه الشخصي
والعقلي وال�ف�ك��ري والحياتي،
وتسعى إلى فهمه فهما شاما،
وت��أخ��ذ ف��ي اع �ت �ب��اره��ا العصر
ال� � � ��ذي ع � � ��اش ف� �ي ��ه وامل �ج �ت �م��ع
امل �ع �ب��ر ع� �ن ��ه ،وأي � �ض ��ا ط�ب�ي�ع��ة
امل�ت�ل�ق��ي وال�ت�ل�ق��ي ع�ل��ى ال�س��واء
فيما يستساغ أدبيا.
إن ال� � ��رؤي� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه��ي
املستهدفة ف��ي ه��ذا امل �ق��ال ،في
محاولة تجميع الشذرات ،وفهم
امل �ت �ن ��اث ��ر ،ورب� � ��ط امل �ت ��وال �ي ��ات،
وقراءة األدب في ضوء مسيرة
املبدع الحياتية ،وما اعتورها
م� � ��ن ت � � �ب� � ��دالت وت� � �غ� � �ي � ��رات ف��ي
األف�ك��ار والتوجهات .وال نزعم
بالطبع اإلحاطة وال االستيفاء،
بقدر ما هو سعي إلى مناقشة
إج�م��ال�ي��ة ،ب�ع�ي��دا ع��ن ال��وق�ف��ات
الجزئية.
مفهوم العالم الروائي:
امل � � � �ق � � � �ص� � � ��ود ب� �م� �ص� �ط� �ل ��ح
«ال�ع��ال��م ال��روائ��ي أو ال �س��ردي»
ه � ��و :أج � � ��واء ال � �س� ��رد وال �ح �ك��ي
ع �ن ��د ال� � �س � ��ارد ،وال � �ت� ��ي ت�ش�م��ل
امل�ك��ان وال��زم��ان والشخصيات
وال ��رؤي ��ة .ف ��ال ��روائ ��ي /ال �س��ارد
م �ث��ل اإلن� �س ��ان ال � �ع� ��ادي ،ي�ب��دع
س� ��رده ع ��ن امل �ح �ي��ط اإلن �س��ان��ي
القريب منه ،وال��ذي تفاعل مع
ش�خ�ص�ي��ات��ه وع��اص��ر أح��داث��ه،
وع�ل��ى دراي ��ة بتفاصيل امل�ك��ان
ال�ج�غ��راف�ي��ة وامل��ادي��ة .ف��ال�س��ارد
إذا ح�ك��ى ع�م��ا رآه وأل �ف��ه ،ج��اء
س� ��رده ح�م�ي�م�ي��ا ص ��ادق ��ا ،وإن
ب��دل وغ� ّ�ي��ر وأن�ق��ص وزاد فيما
أب��دع ،وكذلك اإلنسان العادي-
خ ��اص ��ة ال � � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ب ��راع ��ة
الحكي الشفاهي– يحكي بدقة
ودراي ��ة عما شهد أم��ام عينيه
وك� ��ان ح��اض��را ف �ي��ه .م��ع األخ��ذ
ف ��ي ال �ح �س �ب��ان أن ال�ح�م�ي�م�ي��ة
اللصيقة بالحكايات والبشر
م �ت �ف ��اوت ��ة وب �ن �س ��ب م �خ �ت �ل �ف��ة،
تأتي على ق��در تعمق ال�س��ارد،
وق��رب��ه م��ن عامله املكاني ،ودق��ة
م ��اح � �ظ� ��ات� ��ه ،وق� � � ��وة ذاك � ��رت � ��ه،
وعنايته بالتفاصيل ،وفهمه
للشخصيات ،وأي�ض��ا امتاكه
مل� � �ه � ��ارات ال � �س � ��رد ل� �غ ��ة وب� �ن ��اء
لألحداث وتشويقا في الحكي؛
فيأتي النص ال�س��ردي متميزا
صادقا معبرا.
ول�ن�ن�ظ��ر إل ��ى أب ��رز األع �م��ال
ّ
ال��روائ �ي��ة ال�ت��ي خ��ل��ده��ا ال��ده��ر،
لنجد أن تلك السمات متوافرة
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ب �ه��ا ،ف ��ال ��رواي ��ة /ال� �س ��رد ال ��ذي
ي � � �ك� � ��ون ب � � ��ا ت� � �ف � ��اص� � �ي � ��ل ،وال
شخصيات معمقة ،وال أحداث
م �ت �ت��اب �ع��ة وال رؤي� � ��ة م ��ؤط ��رة؛
ي� � ��ؤدي ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة إل � ��ى أدب
م� �س� �ط ��ح س� � ��رع� � ��ان م� � ��ا ت �خ �ب��و
ج ��ذوت ��ه ،وي � ��ذوي أث� ��ره ب �م��رور
السنن ،وإن نال مقروئية يوما
ما.
وه � � � �ن� � � ��اك دائ � � � � � � � ��رة أخ� � � ��رى
ت �ض��اف إل ��ى ال �ع��ال��م ال ��روائ ��ي،
وه��ي دائ��رة القناعات الفكرية
واإلي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة ال �ت��ي ت��ؤط��ر
ع � �م� ��ل امل � � ��ؤل � � ��ف ،وت� �ن� �ت� �ث ��ر ف��ي
ث� �ن ��اي ��ا أس� � �ط � ��ره ،وت� �ظ� �ه ��ر ف��ي
رس� ��ائ� ��ل ال � �ن� ��ص ،ف �م��ن ك � ��ان ذا
ت��وج��ه اج�ت�م��اع��ي ي �س��اري ،ب��دا
مدافعا عن الفقراء واملهمشن
وامل � �ط � �ح� ��ون� ��ن ،وت � ��أت � ��ي رؤاه
واخ� � � �ت� � � �ي � � ��ارات � � ��ه ض� � �م � ��ن ه � ��ذا
ال� �ت ��وج ��ه ،وم� ��ن ك� ��ان ذا ت��وج��ه
ي �م �ي �ن ��ي /ل� �ي� �ب ��رال ��ي ،ي�ن�ت�ص��ر
للحريات الشخصية وحقوق
اإلن � �س� ��ان ،وم� ��ن ك� ��ان ذا ت��وج��ه
دي�ن��ي إس��ام��ي ف�ه��و يعلي من
ال ��روح ��ان� �ي ��ة وال� �ق� �ي ��م ال��دي �ن �ي��ة
واألخ � � ��اق ال �س��ام �ي��ة ،وم� ��ن ثم

ت ��أت ��ي اخ � �ت � �ي� ��ارات امل � �ب� ��دع إذا
أراد أن ي �ب �ح��ر ف� ��ي ال� �ت ��اري ��خ،
ف �ي �خ �ت��ار م ��ا ي �ت��واف��ق م ��ع ه��ذه
ال� �ق� �ن ��اع ��ات ال� �ف� �ك ��ري ��ة .ون �ف��س
األم��ر م��ع املؤلفن ال�ق��دام��ى في
القرون املاضية ،فا يمكن فهم
ال �ج��اح��ظ م �ث��ا ف ��ي س��ردي��ات��ه
ال ��رائ� �ع ��ة ،ب �م �ع��زل ع ��ن ث�ق��اف�ت��ه
ال �ع �م �ي �ق��ة ،وت �ك��وي �ن��ه ال �ف �ك��ري
وإي�م��ان��ه ب��امل�ع�ت��زل��ة ،وال يمكن
فهم أجواء رسالة الغفران ،دون
ال��وق��وف ع�ل��ى ف�ل�س�ف��ة مؤلفها
الشاعر أبي العاء املعري ،وهي
ف�ل�س�ف��ة ع�م�ي�ق��ة ت�ع�ك��س موقفه
م��ن ال �ح �ي��اة وامل� ��وت وال �ش �ع��راء
واألدب عامة .ويمكن القول :إن
امل��ؤل��ف ال��ذي ب��ا إيديولوجية
وف�ك��ر ،ه��و أش�ب��ه بحاطب ليل،
يجود بما يأتي به عقله ،وتقع
ع �ل �ي��ه ع� �ي� �ن ��اه ،دون م�ن�ه�ج�ي��ة
ف� �ك ��ري ��ة واض � � �ح� � ��ة ،ل � � ��ذا ي �ك �ث��ر
التناقض في مؤلفاته ،وتتعدد
تقلبات حياته وأفكاره.
مراحل السرد والسارد:
ب� � ��ا ش� � ��ك ه� � �ن � ��اك م� ��راح� ��ل
ع ��دي ��دة ف ��ي ح �ي ��اة ك ��ل س� ��ارد،
ت � � �ت � � �ف� � ��اوت ح� � �س � ��ب م� ��راح � �ل� ��ه
العمرية وت�ج��ارب��ه الحياتية،
وت �ب� ّ�دل م��ا ي��ؤم��ن ب��ه ،وات�س��اع
رؤاه ،ف ��امل� �ب ��دع ف� ��ي ب ��داي ��ات ��ه
األول � � ��ى ي �خ �ت �ل��ف ع �م��ا ي�ق��دم��ه
ف ��ي وس� ��ط ع �م��ره وف� ��ي آخ� ��ره،
بجانب تعمق تجربته ،وزيادة
حنكته وم �ه��ارات��ه ف��ي ال�س��رد:
على املستوى اللغوي باتساع
ق��ام��وس��ه ،أو ال�ب�ن��ائ��ي بتعدد
أش �ك��ال أط ��ره ال �س��ردي��ة :قصة،
رواي � ��ة ،م� �س ��رح ...إل� ��خ ،وك��ذل��ك
ام �ت��اك��ه م � �ه� ��ارات ال �ت �ش��وي��ق.
وم � � ��ن ال� �خ� �ط ��أ ق� � � � ��راءة امل� �ب ��دع
قراءة كلية ،مع إهمال شرطها
ال�ت��اري�خ��ي ،وظ ��روف تأليفها،
وعمر املؤلف وقتها ،وثقافته
ال� �ل� �غ ��وي ��ة وال� �ف� �ن� �ي ��ة ون �ض �ج��ه

ال �ف �ن��ي .ف�ه�ن��اك دراس � ��ات تقف
عند ظ��اه��رة أو بعد أو اتجاه
م �ض �م ��ون ��ي أو ش� �ك ��ان ��ي ف��ي
أع� � �م � ��ال امل � � �ب� � ��دع ،وال ت �ل �ت �ف��ت
كثيرا إلى توقيت إبداع النص
ف ��ي ع �م��ر األدي� � ��ب وك ��ذل ��ك إل��ى
ع�ص��ره ،فتتعامل م��ع األع�م��ال
ال�ك��ام�ل��ة بوصفها ك��ا واح ��دا،
مكتوبة ف��ي زم��ن واح��د وعمر
واحد أو هكذا تفترض وتضع
ف ��ي ح�س�ب��ان�ه��ا أو ع �ل��ى األق ��ل
تتغافل عن هذه العوامل.
ك � �م� ��ا ي � �ت � �ق� ��اط� ��ع م� � ��ع ه� ��ذه
امل� � � ��راح� � � ��ل ع � ��رض� � �ي � ��ا /أف� �ق� �ي ��ا
أب�ع��اد أخ��رى مثل االنحيازات
ال �ث �ق��اف �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة مثل
س � � � ��رده ع � ��ن أب� � �ن � ��اء امل � � � ��دن أو
ال �ق��ري��ة ،واح �ت �ف��ائ��ه ب�ش��ري�ح��ة
اج �ت �م��اع �ي��ة م� ��ن دون أخ � ��رى،
وتهميشه أو تفخيمه لطائفة
وأق �ل �ي��ة دون غ �ي��ره��ا وه �ك��ذا،
وق��د حلل بعض النقاد أعمال
ال�ف�ي�ل�س��وف ال�ف��رن�س��ي س��ارت��ر
وم��وق �ف��ه م� �ع ��روف م ��ن قضية
ال� �ج ��زائ ��ر وت ��أي� �ي ��ده ل�ش�ع�ب�ه��ا
ورغ� �ب� �ت ��ه ف� ��ي االس� �ت� �ق ��ال ع��ن
ف ��رن �س ��ا ،ول� �ك ��ن ب��ال �ت �م �ع��ن ف��ي
مسرحياته ورواياته ،نجد أن
العربي الجزائري يظهر دوما
خادما أو فقيرا أو إرهابيا أو
مخادعا ،وعلى العكس تظهر
ش �خ �ص �ي��ة ال � �ي � �ه ��ودي م �ف �ك��رة
مبدعة ،مؤثرة في مجتمعها.
وب� � �ع� � �ب � ��ارة أخ � � � ��رى ي� �م� �ك ��ن أن
ن� �ك� �ش ��ف ان� � �ح� � �ي � ��ازات امل ��ؤل ��ف
االجتماعية م��ن خ��ال إب��داع��ه
ذاته.
وه� �ن ��اك أي� �ض ��ا ،ان �ح �ي��ازات
ج�م��ال�ي��ة ل�ل�م�ب��دع ذات� ��ه ،فهناك
م� ��ن ي �ج �ع��ل ال � ��رواي � ��ة وال� �ق ��ص
خ �ي��ارا ش�ك�ل�ي��ا ل ��ه ،وه �ن��اك من
ّ
يعددها،لتشمل تجربته الشعر
وال �ق��ص وامل �س ��رح ،وه �ن��اك من
يضيف إليها الكتابة للسينما
واإلذاع� ��ة وال�ت�ل�ف��از ،وك��ل خيار
ل��ه م ��زاي ��اه ،ول ��ه أي �ض��ا ع�ي��وب��ه،
ف��ات �س��اع أوع� �ي ��ة اإلب � � ��داع أم ��ام
املبدع يثري تجربته ويعمقها
ج� �م ��ال� �ي ��ا ،ول� �ك� �ن ��ه ق � ��د ي �ش �ت��ت
م�ش��روع��ه األدب ��ي ب��ن خ�ي��ارات
ع � � ��دي � � ��دة ،م � �ث� ��ل ت � �ج� ��رب� ��ة ع �ب��د
الرحمن الشرقاوي ،وهي على
ات �س��اع أش�ك��ال �ه��ا ،ضعيفة في
ب �ع��ض ن �ت��اج �ه��ا م �ث��ل ال �ش �ع��ر،
وق �ل �ي �ل��ة ف ��ي م �ح �ص��ول �ه��ا م�ث��ل
الرواية ،وأكثرها كان في مجال
الكتابة الفكرية التي اهتم بها
في آخر حياته.
أم � ��ا اق� �ت� �ص ��ار امل � �ب� ��دع ع�ل��ى
ش� �ك ��ل أدب� � � ��ي ب �ع �ي �ن ��ه ف �ي �ع �ن��ي
حبس خياله الفني ف��ي دائ��رة
م � �ح� ��دودة ،ي �ف �ك��ر م ��ن خ��ال �ه��ا،
وي �ب��دع ع�ب��ر آل �ي��ات �ه��ا ،ف��امل�ب��دع
يتخيل فيما يجيده ،أو يمكنه
إج��ادت��ه وال�ت�ع�ب�ي��ر م��ن خ��ال��ه،
فهو يبرع فيه بالفعل ،وإن كان
يكرر نفسه بشكل أو بآخر ،وال
ي �خ��رج ك��ل م��ا ف��ي ج�ع�ب�ت��ه ،من
تجارب ورؤى وخياالت.
Mostafa_ateia123@yahoo.com

من أعمال الفنان أمني الصيرفي

ّ
الياقوت توقع «غابة الطني»...
في معرض الكويت الدولي للكتاب
في جناح دار ذات السالسل للنشر والتوزيع

ت ��وق ��ع ال �ك ��ات �ب ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ح �ي��اة ال �ي ��اق ��وت م�ج�م��وع�ت�ه��ا
ال �ق �ص �ص �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة «غ��اب��ة
ال�ط��ن» ف��ي الثامنة م��ن مساء
الجمعة  20نوفمبر الجاري في
ج�ن��اح مكتبة ذات ال�س��اس��ل،
وذل ��ك خ ��ال م �ع��رض ال�ك��وي��ت
الدولي للكتاب الذي يقام على
أرض املعارض بمشرف .تأتي
مجموعة الياقوت القصصية
ب �ث ��اث ع �ش ��رة ق �ص��ة م�ق�س�م��ة
ع�ل��ى أب� ��واب أرب �ع��ة :اإلن �س��ان،
ال �ح �ي��وان ،األه � ��واء ،األش �ي��اء،.
ك�م��ا ت �ب��دأ ال �ك��ات �ب��ة امل�ج�م��وع��ة
ب ��«ب �ي ��ان والدة» وت�خ�ت�ت�م�ه��ا
ب�«بيان نعي».
تقول الكاتبة عن املجموعة
«ال �غ��اب��ة م �ك��ان ج�م�ي��ل ب��رأي��ي،
الغابة الحقيقية ه��ي املدينة،
ح � �ي� ��ث ت� �ظ� �ه ��ر وح � �ش � �ي� ��ة اب� ��ن
الطن؛ اإلنسان .ومن هنا جاء
العنوان غابة الطن».
ت � �ق� ��ول امل� ��ؤل � �ف� ��ة« :ت �ش �ت �غ��ل
ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة ع�ل��ى خ�ط��وط
ال �ت �م��اس ب��ن ع��وال��م اإلن �س��ان
وال �ح �ي��وان وال �ج �م��ادات ،حن
ن��رى كيف»يتحيون«اإلنسان
وي � �ت � �ق � �م ��ص ص� � �ف � ��ات ل� �ط ��امل ��ا
ُوص� � �م � ��ت ب� �ه ��ا ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات،
ّ
يتشيأ ويكتشف
ون��راه أيضا
ص�ف��ات ال �ج �م��ادات ،أو يطغى
ع � �ل � �ي� ��ه ه� � � � � ��واه ف� �ت� �س� �ت� �ب ��د ب��ه
ال�خ��راف��ة أو الحكاية ال�ك��اذب��ة.
وع� �ل ��ى ال� �ج ��ان ��ب اآلخ � � ��ر ،ن��رى
ال�ح�ي��وان��ات تتأنسن وتمسك
زم� ��ام األم� ��ر وت � ��روي بنفسها
بعض القصص ،وكذلك تفعل

حياة الياقوت

األه � � � � ��واء إذ ت �ت �م �ث��ل ب �ط �ب��اع
اإلنسان وتعيش حياة خاصة
بها ،ومثل ذلك األشياء ،حيث
خصصت قصتن من قصص
امل� �ج� �م ��وع ��ة أب� �ط ��ال� �ه ��ا أش� �ي ��اء
ت�ت�ك�ل��م وت� ��روي ح�ي��ات�ه��ا ال�ت��ي
يبدو أنها ال تختلف كثيرا عن
حياة البشر».
«رغم أن هناك خيطا رفيعا
ي� �ج� �م ��ع ق � �ص� ��ص امل� �ج� �م ��وع ��ة
ببعضها ،لكن يظل لكل قصة
ج��وه��ا ،ول �غ �ت �ه��ا ،وت�ق�ن�ي��ات�ه��ا
السردية الخاصة .هذا العمل
ل � �ي � ��س م � �ت � ��وال � �ي � ��ة ق �ص �ص �ي��ة
باملعنى الدقيق ،بل هو أشبه
ب�م�ج�م��وع��ة ص� ��ور أو م�ق��اط��ع
ُم� � �ج� � �ت � ��زأة م � ��ن ع� ��ال� ��م واح � � ��د،
ع��ال��م امل��دي �ن��ة-ال �غ��اب��ة ،مقاطع
ملتقطة ب�ع��ن اإلن �س��ان ت��ارة،
وع ��ن ال �ح �ي��وان ت� ��ارة أخ ��رى،
وعن األشياء ،وعن األهواء».

غالف الكتاب

وت�ض�ي��ف ال �ي��اق��وت« :اخ �ت� ُ
�رت
أن أب��دأ املجموعة ببيان نعي
ثم أختمها ببيان والدة ألني
أؤم� � � ��ن أن ه� � ��ذا ال� �ع� �م ��ل ع �م��ل
م �ك��اش �ف��ة ووع � � ��ي ،وي �ف �ت��رض
ب��أن ندخله أغ��رارا جاهلن أو
م �ت �ج��اه �ل��ن م� ��دى وح�ش�ي�ت�ن��ا
وقساوتنا ،ونخرج منه أكثر
اخ� �ض ��رارا وات �س��اع��ا وم �ق��درة
على النمو».
من اجواء املجموعة:
ت �ت �ل �ق �ف �ي �ن �ه��ا ف� � ��ور غ �س�ل �ه��ا
ي ��دي �ه ��ا ب �ح ��زم ��ة م� ��ن امل� �ح ��ارم
وبالعبارة السحرية «السام
ع� �ل� �ي� �ك ��م م � � ��ام � � ��ا» .ك � �ث � �ي� ��را م��ا
أخ� �ب ��رت � ِ�ك ش ��رك ��ة ال �ن �ظ��اف��ة أن
ت �ح��رص��ي ع �ل��ى ع� ��دم إس� ��راف
زب��ون��ات املطعم ف��ي استهاك
�ت ت�ت��ذرع��ن
امل� �ح ��ارم ،ل �ك��ن ك �ن� ِ
بكثرتهن .تتناولها منك على

م� �ض ��ض ،ت �ش �ع��ر ب ��أن ��ك ي��دي��ك
غ �ي��ر ن�ظ�ي�ف�ت��ن ع �ل��ى األرج� ��ح،
لكنه يسوؤها أن ّ
مبادرتك
ترد
ِ
املفرطة العناية.
ت �ق��ف ل �ت �ع � ّ�دل م ��ن زي �ن �ت �ه��ا،
فتقفن مستندة إل��ى الحائط
خ �ل �ف �ه��ا ...إل ��ى ال �ي �س��ار ق�ل�ي��ا،
وامل� � � � � � ��رآة ال� �ع� �ظ� �ي� �م ��ة ت �ع �ك��س
�راك ف��ي محيطها،
ص��ورت��ك .ت � ِ
بنظراتك التي تحار في
تشعر
ِ
ت�ف�س�ي��ره��ا؛ أن� �ظ ��رات إع �ج��اب،
أم ح �س��د ،أم ت��زج �ي��ة ل �ل �ف��راغ؟
ت � �ح� ��رص� ��ن ع � �ل� ��ى ال� �ت� �ح ��دي ��ق
ف�ي�ه��ا ب�ش�ك��ل م �ت��واص��ل .ال بد
أن � �ه� ��ا س �ت �ش �ع��ر ب ��ال� �ت ��وج ��س،
فقد تصيبينها بالعن إن لم
ّ
تطيب خاطرك .تخرج لألسف
دون أن تنحلك شيئا! خ��ارج
ّ
الحمام تجفل املرأة لتفكر
باب
ق� �ل� �ي ��ا ،ت � �ع� ��ود إل� � ��ى ال� ��داخ� ��ل،
وت � ��دس ف ��ي ي� ��دك رب� ��ع دي �ن��ار
ِّ
املعوذات.
وهي تتلو
«غ� ��اب� ��ة ال � �ط� ��ن» م �ج �م��وع��ة
قصصية ص��ادرة عن دار ذات
ال �س��اس��ل ل�ل�ن�ش��ر وال �ت��وزي��ع.
يذكر أن حياة الياقوت ترأس
ال�ل�ج�ن��ة اإلع��ام �ي��ة ف��ي راب�ط��ة
األدب� � � � � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ن ،ول �ه ��ا
رواي � �ت� ��ان ب �ع �ن��وان «أل � ��س ف��ي
ب��اد ال��واق واق» و«كاللولو»
وكتاب لغوي بعنوان «م��ن ذا
الذي قدد البيان؟» ومجموعة
م� � ��ن ك � �ت� ��ب األط� � � � �ف � � � ��ال .ف� � ��ازت
الياقوت باملركز األول عن فئة
القصة القصيرة ف��ي مسابقة
وزارة الدولة لشؤون الشباب
عام .2013

إضاءات

معرض الكتاب ...والرقابة!

| د .صباح السويفان* |

األربعاء املقبل ...موعد انطالق فعاليات معرض الكويت الدولي
للكتاب ف��ي دورت ��ه ال�ج��دي��دة ،وه��و امل�ع��رض ال��ذي اثبتت الكويت
فيه قدرتها على االحتفاء بالكتاب في كل ص��وره وأشكاله ،من
خ��الل التنظيم املتقن ،وحشد أكبر ع��دد من دور النشر املحلية
والخليجية والعربية والعاملية ،وهو املناسبة ،التي ينتظرها محبو
القراءة ،واملثقفون ،كي يجدوا فيه كتبهم التي يسعون للحصول
عليها.
وب��ال�ت��ال��ي ن��أم��ل أن ت�ك��ون دورة ال�ك�ت��اب امل�ق�ب�ل��ة ،ف��ي مستوى
الدورات السابقة ،إن لم تكن أفضل منها ،وهذا أملنا الذي نطمح أن
يحققه القائمون على املعرض.
ويمثل هذا الحدث السنوي ...أهمية ال يمكن إغفالها في ظل ما
تتطلبه الظروف الراهنة من التسلح بالثقافة واملعرقة ،ملواجهة لغة
العصر ،بكل تحدياتها ،ومنافساتها ،خصوصا على مستوى
الشباب الواعد ،الذي نريده شبابا مثقفا لديه القدرة على متابعة
كل جديد ومستحدث في شتى املجاالت األدبية والفنية والعلمية
واالقتصادية ...وغيرها.
هؤالء الشباب تريدهم على قدر كبير من تحمل مسؤولية بناء
املستقبل من خ��الل تقريبه وجدانيا ونفسيا من الكتاب ،الذي
سيجد فيه كل ما يحتاجه من معلومات ،وليس من خالل فوضى
استقاء املعلومات عن طريق مواقع الكترونية قد تكون مضللة،
أو غير صادقة في نقلها للمعلومات ،فالكتاب الذي يوضع عليه
اسم مؤلفه ،والدار التي نشر فيها ،هو كتاب على قدر من األمان
على األقل من ناحية صدق املعلومات ،بغض النظر عن محتواه.
وعلى أس��اس ذل ��ك ...أدع��و شبابنا -الحريص على مستقبل
وطنه -في أن يكون متابعا لفعاليات املعرض ،وأن يكون من رواده
الباحثني عن الكتب الحديثة ،أو التي يرغب في االطالع عليها ،وأال
يفوت هذه الفرصة الثمينة ،الي تأتي مرة كل سنة.
وف��ي ما يخص ال��رق��اب��ة ...التي نجدها -لألسف الشديد -هي
النجم البارز خالل أيام املعرض من كل عام ،وربما تقوم بسحب
البساط من تحت كل ما هو ثقافي ومعرفي ،وذلك عبر التركيز
عليها ،وجعلها هي املادة األكثر تداوال وحديثا ونقاشا.
وم ��ع ذل ��ك ف��إن�ن��ي أرى أن ال��رق��اب��ة ب�م�ف�ه��وم�ه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي ،قد
أصبحت م��ن ال �ت��راث ،وي�ج��ب علينا أن نحيلها نحن أي�ض��ا إلى
التراث ،ألن اإلنترنت مفتوح لكل من يريد اقتناء الكتب في شكلها
اإلل�ك�ت��رون��ي ،م��ن دون رق��اب��ة ،ل��ذل��ك ل��م يعد للرقيب دور ف��ي هذا
املجال.
ومع ذلك -وحسب قناعاتي الشخصية بصفتي مواطن له أبناء
وأكاديمي ومتابع للشأن الثقافي -أرى أن الرقابة يجب أن تجدد
آلياتها ،بحيث أن تكون باملرونة التي ال تجعلها تتشكك في كلمة
فتصادر الكتاب ،وأن يكون منعها ومصادرتها ،متوجه لكتابات
تسعى إلى االقتراب من املقدسات ،أو إث��ارة النعرات والفنت بكل
ألوان طيفها ،أو أن تتعرض لحريات اآلخرين من خالل الشتائم أو
أن تقلل من قناعات فئة في املجتمع ،أو أن تدعو إلى ما هو ضد
معتقدات الوطن ومكتسباته التي يحرص في املحافظة عليها.
الرقابة ...أيها السادة إن تحلت باملرونة والتفهم ملحتوى أي
كتاب ،وكان لها القدرة على التفريق بني ما هو ضار باملجتمع،
وما هو نافع له ،بني الحرية في التعبير بأسلوب إيجابي ،وبني من
يطالب بالحرية وينسى أن حريته قد تتسبب في أذية اآلخرين،
ففي ه��ذه ال�ح��ال ستكون رق��اب��ة فاعلة وذات قيمة إيجابية على
املجتمع.
* كاتب وأكاديمي في جامعة الكويت
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قمة الكتاب العاملية الرابعة...
في مكتبة اإلسكندرية
| اإلسكندرية (مصر) ـ «الراي» |
أعرب وزير الثقافة في مصر حلمي النمنم ،عن سعادته لقيام
مكتبة اإلسكندرية باستضافة قمة الكتاب العاملية الرابعة ،وهي
ال�ف�ك��رة ال�ت��ي انطلقت ب�م�ب��ادرة رائ ��دة م��ن مكتبة ال�ك��ون�غ��رس عام
 ،2012وال�ت��ي تناولت ه��ذا ال�ع��ام أه��م القضايا املتعلقة بالكتاب
والقراءة ،وكيف تطورت بشكل سريع في هذا العصر الذي يتسم
بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وش� ��دد ال �ن �م �ن��م ،ف��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ه��ام��ش ف �ع��ال �ي��ات االف �ت �ت� ً�اح
واملناقشات ،مطلع األسبوع الجاري ،على أهمية الكتاب ،مبينا
أنه ليس مجرد مادة ورقية ،لكنه يمثل املعرفة واملعلومة والفكرة
والخيال والحياة والحضارة والتقدم واإلنسانية.
ولفت ،إل��ى أن الكتاب يواجه مشكلة كبرى في مصر والعالم
العربي ،بسبب تدني مستويات القراءة ،فهناك تقارير تشير إلى
أن اإلنسان املصري والعربي يقرأ ملدة  7دقائق فقط في العام.
وق ��ال ال�ن�م�ن��م« :إن ال �ق ��راءة ل�ي�س��ت ع ��ادة م�ت��رس�خ��ة ف��ي ال�ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،وذل��ك ألس�ب��اب ع��دة ،أهمها أن ج��زءا كبيرا م��ن ثقافتنا
ثقافة شفهية ،فالقرآن الكريم على سبيل املثال تربطنا به عاقة
س�م��اع ال ق��راءة وت��أم��ل ،كما أن حجم ال��دراس��ات ال�ت��ي تناولته ال
تتناسب مع أهميته باعتباره جزءا كبيرا في الثقافة والحضارة
اإلسامية».
وأض ��اف« :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك ف��إن ح��ال ال�ك�ت��اب ف��ي مصر
والعالم العربي يسير إلى األفضل ،فهناك عدد متزايد من الكتب
ُ
ُ
التي تطبع وع��دد أكبر من الكتاب الشباب الذين يقومون بنشر
كتبهم» .وأش ��ار ،إل��ى أن أح��د التحديات التي ت��واج��ه ال �ق��راءة في
م�ص��ر ه��ي ن��وع�ي��ة ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ت�ن�ش��ر ،ف�ه�ن��اك ت��رك�ي��ز ع�ل��ى امل��واد
األدب �ي��ة ك��دواوي��ن ال�ش�ع��ر وال �ق �ص��ص ،م��ع ق�ل��ة ال�ن�ش��ر ف��ي الفنون
املعرفية األخرى ومجاالت البحث العلمي املختلفة ،وإنه في العام
املاضي تم تسجيل  23ألف عنوان جديد في دار الكتب ،معظمها
في التخصصات األدبية.
وتحدث النمنم ،عن أهمية دعم الحرية في مجال البحث العلمي
واألك��ادي �م��ي وتسهيل ال�ب�ح��ث داخ��ل ال�ج��ام�ع��ات ،ح�ي��ث إن نسبة
النشر ف��ي امل�ج��االت العلمية ال تتناسب على اإلط��اق م��ع العدد
الضخم من الطاب والباحثن والدارسن في الجامعات املصرية.
وأكد ،على أن مصر تحتاج إلى زيادة عدد املؤسسات الثقافية
ً
في املحليات والتوسع ً
كما وكيفا في حركة النشر للتغلب على
فكرة مركزية النشر في القاهرة .وق��ال مدير مكتبة اإلسكندرية
ُ
الدكتور إسماعيل س��راج ال��دي��ن :إن القمة العاملية للكتاب تعقد
ألول م��رة ف��ي أف��ري�ق�ي��ا وال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ب�ع��د أن أطلقتها مكتبة
الكونغرس ف��ي ع��ام  2012ملناقشة الكتاب وك��ل م��ا يتعلق ب��ه من
م��وض��وع��ات ،وع�ق��دت ف��ي واش�ن�ط��ن وس�ن�غ��اف��ورة وب��اري��س خال
األعوام  2014 ،2013 ،2012على التوالي.
وأك� ��د ،ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ك�ت��اب ف��ي ك��ل ص� ��وره ،س ��واء امل�ط�ب��وع أو
اإلل �ك �ت��رون��ي ،ك�م��ا ش ��دد ع�ل��ى أه�م�ي��ة دور امل�ك�ت�ب�ي��ن ف��ي العصر
الحالي في تنظيم الكم الهائل من املعرفة املتاح اآلن بشكل رقمي.
وكانت مكتبة اإلسكندرية في مصر ،قد استضافت ،قبل أيام،
ف�ع��ال�ي��ات ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ال��راب�ع��ة ل�ل�ك�ت��اب ،ت�ح��ت ع �ن��وان «ال�ك�ت��اب
والقراءة والتكنولوجيا»،

