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كتاب احلياة وقصص أخرى  2-2

هرجان جمعية الفيلم في مصر والتي تنطلق هذا الشهر.األفالم هي الضيف نافسات النهائية على جوائز الدورة السادسة واألربع  بلـغت ثمانية أفالم روائية طويلة ا
مر للمخرج شريف عرفة والفيل األزرق  2 للمخرج مروان حامد والكنز  2 للمخرج شريف للـمخرج هادي الباجوري ونادي الرجال السري للمخرج خالد احللفاوي وا
هرجـان في الفترة من  25 كـانون الثاني إلى األول من ـا بنتولـد للمخـرج تامر عزت.يـقام ا عرفـة ووالد رزق للمخـرج طارق العريـان وخيال مآته لـلمخـرج خالد مرعي و
ركز اإلبداع الفني في دار األوبرا فيما يقام حفل إعالن اجلوائز وتسليمها في الثامن من فبراير شباط.وقال مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس فبـراير شباط 
ـهرجان من ب  33فـيلما تـخصصـ  اختيـار ثمانـية أفالم لتتـنافس عنـاصرها عـلى جوائز ا هـرجان الثالثـاء من خالل استفتـاء ب أعضـاء اجلمعـية والنـقاد وعدد من ا ا

عرضت جتاريا خالل عام 2019. 
ـمثلة هرجان دورته اجلـديدة للنـاقد الراحل يوسف شـريف رزق الله أحد األعضـاء األوائل بجمعـية الفيـلم والذي تولى رئاسـتها ب عامي  1980و1998. واخـتيرت ا ويهـدي ا
وسيـقار منير سمـيحة أيوب ضيف شـرف الدورة والتي ستشـهد في ختامهـا تكر عدد من جنـوم وصناع السيـنما هم اخملرج داود عبـد السيد والسـيناريست وحيـد حامد وا
مثـل توفيق الدقن مـثل علي الكـسار وا هرجـان أسماء بـعض الفنـان الراحـل وهم ا مثـل لطفي لبـيب والناقـد صالح هاشم ومهـندس الديـكور نهـاد بهجت.كـما يتـذكر ا الوسـيمي وا

دوح شكري. والكاتب أبو السعود اإلبياري واخملرج 
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أحــدى كـفــتي مــيـزان طــبــقي مــخـتل في
مواجهة عظماء أدعياء   ومع ذلك فأنها
ـتعاطف مع لم تُحـيّد موقـفي اإلنساني ا
الـبـطـل  وال مـوقفـي الـنـقدي مـن الـقـصة
ا هـي األجدر بـعنـونة الـتي أرى أنهـا ر
اجملموعة من قصة  كتاب احلياة   فهي
تـعالي  لـيست كـتـاب احليـاة النـظـري ا
ـــوذجـــهــا بـل هي كـــتـــاب احلــيـــاة في 
عـاش ألبي أيوب  والـكنـية الـتطـبيـقي ا
ــوروثـهــا الـراسخ في دالـة بــذاتـهـا أو 
ن أطـلقت الـذاكرة اجلـمـعيـة  وليـست 
عــلــيه  فــالــرجل لـم يـخــلـف ذريــة  وقـد
مــاتت زوجه الــشـابــة وهي عــاقــر  وقـد
اخــتـــزل في شــخــصــيـــته  وفي حــيــاته
شــــخــــصـــيــــات وحـــيــــوات أجــــيـــال من
الـعـراقـيـ الـذيـن ضـيّـعـهم الـتـهـمـيش 
وسحقهم الـفقر  وأماتـهم اجلحود كمداً
. إنه مدرسة عراقية من مدارس احلياة 
وتــلك الــتـســمــيـة هي الــتــوصـيف األدق
حلـيـاة الــرجل ومـدرســته كـمــا حتـلـو له
تـسـمـيـتـهــا عـنـدمـا يُـسـأل عن حتـصـيـله
الــدراسـي  ... أنــا تــعــلـــمت من مــدرســة
احلياة . ص /   68أو هي قراءة حلياته
وحـيـاة اآلخرين أيـضـاً بـحسب مـا يـقول
الراوي معبـراً عن رغبات الرجل التي لم
يـصـرّح بـهــا الـرجل بـلـســانه  بل قـالـته
عـنه ســيـرتـه  كـان يـريــد الـقــول أنه كـان
ضـحـية لـعبـة كـبيـرة  لعـبـة اكتـشف هو
الشيء الكثير من تفاصـيلها عندما تعلم
 وصــار يُــعــيـد قــراءة حــيــاته  وحــيـاة

اآلخرين . ص /   74.
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شـارك في هـذه القـصة ومـهمـة الـراوي ا
ان يـتــخـذ من شــخـصـة أبـي أيـوب مـرآة
يعكس من خاللـها مالمح شخـصيته هو
 وحـسب هـذه الـرؤيـة ينـبـغي أن يـتـبوّأ
ـــشـــهــــد الـــســـردي  الـــراوي صــــدارة ا
ويــــتـــولـى حتـــريـك األحـــداث مـن مـــوقع
الـبـطولـة  بـينـمـا يتـوارى أبـو أيوب في
ظل الراوي  ويستمدّ فعالية دوره منه .
ولـكن الـتـعـاقب الـسـبـبي لألحـداث جرى
فـي غــــيـــر هــــذا اإلجتــــاه  واجنــــلى عن
مـشـهـد مغـايـر حتـولت فيه الـبـطـولة إلى
رآة  بينما تراجع الراوي ليؤدي دوراً ا

ثانوياً مكمالً .
وفي هذه الـقصة ال يـجد الكاتـب مسوغاً
لـــلـــتـــواري خـــلف رمـــوزه  فـــالـــصـــوت
األيـدلـوجي أكـثـر خــفـوتـاً  والـرسـالـة ال
تـــتــجــرّد من تــفـــاصــيــلــهـــا الــوصــفــيــة
ولـــوازمـــهــا الـــشـــكـــلـــيـــة من أجل إبالغ
مــضـــمــونــهــا إلى اآلخـــر . وبــالــرغم من
انـــتــمــاء الــقــصــة إلـى الــواقع الــعــراقي
وتـــوســـلــهـــا بـــألـــفـــته وحـــمـــيـــمــيـــته 
أساويته أيضاً  إال أنها ال تخلو من و
آصـــرة تـــربــطـــهـــا مع ســـابــقـــاتـــهــا من
الـــقـــصص الـــتـي اتـــخـــذت من أشـــكـــال
السرقة اخملتلفـة مفاتيح رمزية لتوصيل
رســـالــتــهــا األيــدلـــوجــيــة . مع فــارق أن
الـسرقـة في القـصص السـابقـة قد وردت
في إطـار رسائل أيـدلوجـية  إال أنـها في
وتون بـصمت أحـياناً قصـة  العـظمـاء 
قـد وردت في إطـار غـيـبيّ مـثـقل بـرسائل
إجـتمـاعـية مـؤثرة . فـلـيست األيـدلوجـيا
ــــنـــجــــبـــة وحــــدهــــا هي األم الــــولـــود ا
للـصوص  بل احلـياة أيـضاً تـتولى هذا

الــدور بـعــد أن تـضــفي عــلـيـه شـيــئـاً من
التمويه  وبعد أن تعيد استبدال الدوال
ــدلــوالت أخـــرى . فــالــفــقــدان في هــذه
الـقـصـة هـو الـوجـه اآلخـر لـلـسـرقـة . أنه
ـمـغنـطة سـرقـة ليس ألصـحـاب األيادي ا
مــصــلـحــة فــيــهــا  وال مــنـفــعــة مــنــهـا 
فالسارق غـير مرئيّ وال يصلح لـلترميز 
أو التخفي وراء مجـازات اللغة ألنه أكبر
مـن اإلثـنـ  أنه الـقـدر الـلص الـذي يـبـزّ
ـسـروقـاته لـصـوص الـثـيـاب والـثـقـافة
ـــواريث والـــثــورات  ألنه ــســـابح وا وا
ببساطة لصّ األرواح . ولهذا اللص اليد

الباطشة الطولى في هذه القصة . 
ولــكن ثــمــة فــقــدان من نــوع آخـر ال يــقلّ
فـداحـة عــمـا يـرتــكـبه لصّ األرواح هـذا 
أنه فقدان األحـبة اجلاحـدين الذين ما إن
يـشـبــوا عن الـطــوق حـتى يــتـركـوا - من
دون وداع أو سؤال - من تكفلهم صغاراً
شكلة هي في بالرعاية واحلنان . ولكن ا
اخـتالل مــيـزان الـتــشـبـيه  فــإذا كـنـا قـد
شبهنا القدرَ بلصّ األرواح  فهل نصيب
بـإطالق ذات الــصـفــة عـلى اجلــحـود ? ال
ـوت واجلـحـود ســيـمـا أن كال اإلثــنـ  ا
لهما ذات القدرة على  سرقة اإلنسان من
إنـسـان  كــمـا يـقـول الـشــاعـر أحـمـد عـبـد

عطي حجازي .  ا
لـتبسة وفي معادلـة اجلحود والـنكران ا
سروق / بأطـرافهـا الثالثـة  السـارق / ا
الــســرقــة  أين نــضع أخــوات أبي أيــوب
الـثالث الـكـبريـات الـلواتي انـفـصـلن عنه
بعـد زواجهنّ ? وأين نضع أخـاه األصغر
سـعـد  وأخـته الـصــغـرى نـهـايـة الـلـذين
انــفـصال عـنه  وهــربـا إلى خـارج الـبالد
بعد أن أفنى شبابه في تربيتهما يتيم
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وبصـورة عامة تتـجلى سرقـات القدر في
القصة ب :

موت الرئيس األمريكي رونالد ريغن -
 وهـذا احلدث الـبعيـد عن فـضاء الـقصة

وأحـداثـها هـو األسـاس الذي بـنى عـليه
الراوي قـصته في صـيغة مـفارقة مـركبة
ما بـ شخصـيت وحـيات ومـيتت .
لقـد تزامـنت ميتـة الرئـيس األمريكي مع
عـدم أبي أيـوب  وتلك مـيتـة الـعـراقي ا
إشــارة إلـى تــســـاوي اجلــمـــيع في ذات

صير .  ا
تـواضع لـلثـاني الذي إال أن الـتشـيـيع ا
 عـــلى عـــجـل بــوضـع اجلـــنــازة عـــلى
ســيـارة صــغـيــرة  في مــقـابل اجلــنـازة
ـهـيـبــة لألول الـتي نـقـلـت مـراسـيـمـهـا ا
تلفـزيونياً من خالل نـشرات األخبار هو
إحــدى صـور الــفــارق الـشــاسع مــا بـ
ـ  وآخـر ــ  عـالم يــعـيش فـي ا عـا

على الهامش .
مـــوت أبـي أيــوب / الـــشـــخـــصـــيــة -
احملـوريـة التي رافـقت الـقـاريء بدءاً من
الـعــنــونـة فـي صـيــغــة إحــالـة وصــفــيـة
جـمــاعـيـة تـخـتـزلـهــا مـفـردة ألـعـظـمـاء .
ــوت أبـي أيــوب تــكــون الــقــصــة قــد و
ابتدأت من اخللف  ومن ثم لـتنتهي من
ــوت الــذي حــيـــثــمــا ابــتــدأت  أي أن ا
ابـتـدأت به القـصـة ستـنتـهي به أيـضاً .
ـوت اإلبتـدائي تـتـحول الـقـصة إلى وبـا
مـونولـوج استـرجـاعي  يسـتعـيد عـبره
ـشارك تـراجـيديـا حـياة أبي الـراوي / ا
أيوب  بيـد أنه مونولـوج متقـطع زمنياً
إلـى مـحــطــات يــتــنــقل الــراوي عــبــرهـا
صــــعــــوداً إلى احلـــــاضــــر ونــــزوالً إلى

اضي . ا
مـــوت والـــد أبـي أيـــوب في حـــادث -

سير .
موت األم بالتدرن الرئوي -

موت سـلوى زوج أبي أيوب الـعاقر -
بوصفة إجناب فاسدة

الحـظ أن هـنــاك حــالــة شــبــيــهـة ومن ا
ـــيـــتـــتــ بـــاالســـتـــدعـــاء الـــذاتي فـي ا
األولــيــتــ  فـاســتــدعــاء األولى أوجب
اســتـدعــاء الـثـانــيـة  وكــأن كل مـنــهـمل
انعكـاس لألخرى  فتـزامنهمـا معاً أتاح

لـــلــراوي إجــراء مــقــارنـــة عــفــويــة لم
يصرّح بنتائـجها بوضوح بالرغم من
أن الــنـتـائج مـقـدرة مـسـبـقـاً من خالل
عـاطــفـيـة الـتــعـبـيـر عـن مـوقـفه جتـاه
ـيـتـتـ . فـقـد الـشـخـصـ  وجتـاه ا
حيّد مـوقفه جتاه الـرئيس األمريكي 
وهـذا احلــيـاد انــسـحـب عـلى مــوقـفه
جتاه مـيتته  لم أشـعر باحلـزن  فأمر

الرجل ال يعنيني . ص /   61.  
ولعل أسباب احليـاد بحساب الراوي
طـبقـية بـالدرجـة األولى  يتـجلى ذلك
ه صـورة للرجل عـن طفولته في تقد
ـتـرفـة  ويقـارنـهـا بطـفـولـته هو  ... ا
ـستـقرة وهـذا يُخـالف صورة الـفـقر ا
في ذهني  أنا القرويّ الذي لم تعرف
قدماي احلذاء إال بعد أن فرضته عليّ
ــــــدرســــــة . ص /   62. وفي إدارة ا
مواجـهة هذا الـتحـييد الـطبقي لألول
كانت القـصة بكـاملها خـطاب تعاطف
مع الثاني الـذي يتمـاهى معه الراوي

طبقياً .
ـيـتات ـيـتة األولى  فـا وبـاسـتـثنـاء ا
األربع األخــريـات  مـيـتـة أبي أيـوب +
مـيـتة أبـيه + مـيـتة أمه + مـيـتة زوجه
وتيفات متعاقبات  أو لوازم أشبه 
تتكرر إيقاعـياً مع كل مقطع حياتي /

مرحلة من حياة أبي أيوب :
في طفولته - مات األب -
في فتوته  –ماتت األم -

في شبابه  –ماتت الزوجة -
في قمة عزلته وعوزه  –مات هو -
ـوتــيـفـات ـالحظ في كل هــذه ا ومن ا
أو الــلـــوازم أن الــعــنـــصــر األســاسي
ـوت كـحـقـيـقـة  بـيـنـمـا الـثـابت هـو ا
ـتـغــيـرة فـهي الــعـنـاصـر الــثـانـويــة ا

وت .  األسماء وصور ا
 {  كتاب احلياة وقصص أخرى  –عبد
األمير اجملر  –اإلحتــــــــــــاد العام
لألدباء والكتاب في العراق  –بغداد -
2018

غالف اجملموعة القصصية 

وعــوداً إلـى قـــصــة األرث  ال بـــأس من
االستعانة بالتـأويل لتقدير عمق هاوية
يراث اخلطر التي جتاوزها النص  فا
هـو الـعــقـيـدة الـواحــدة كـمـا جتـلت في
ّ عـــهـــد اجلـــد األول إبـــراهـــيـم  وقــد 
ة يـراث  القد التـعبيـر عنهـا بأوراق ا
ــكــتــوبــة بــلــغــات مــتــعـددة  جـداً  وا
ـــكن فــهــمه  بــعــضــهـــا مــنــقــرض ال 
وبـعضـها اآلخـر غيـر واضح احلروف 
أو جــمـلـهـا مــرتـبـكـة . ص /   55وهذا
الــعـــســـر في فك طالسـم األوراق وفــهم
مــضـــامــيـــنــهـــا هــو الـــذي فــرّق اآلبــاء
واألجـــداد وبـــاعـــد بـــيــــنـــهم ودفـــعـــهم
لالحــتـراب . بــيــد أن األخـوة / الــورثـة
الثـالثة اكتـشفـوا بعـد تدقـيقهم األوراق
عاني بهمة ومقارنتها ببعضها  أنّ ا ا
في أوراقها متشابهة  وهذا يفترض أن
ّ حــسـمه  ــيـراث قـد  اخلـالف  عـلى ا
ولـكن بـالرغـم من تشـابه الـوثـائق الذي
يـعني اإلتـفاق بـ اجلمـيع على تـشابه
الــبـنى الــعـقــائـديــة األسـاســيـة  إال أن
اخلـالف قـد اسـتــمـرّ  أو حـصـل الـلـغط
في تــفـســيــر الـنص الــواحــد .    ولـعل
اإلرتــــــبــــــاك أو تـــــــداخل األوراق كــــــان
مـــقــصـــوداً من قـــبل الـــورثــة األوائل /
األجـداد  بـعد مـعـركة عـلى أرث أبـيهم 
أو جـدّ الـعـائـلـة األول بـعـد وفاتـه  قبل
أن تتشتت عائلته  وتتوزع في أصقاع
األرض . ص /   59وبـذلك صار األوالد
واألحفاد  يلتقـون على شكل جماعات 
ورثت ذلك الــــعــــداء الــــقــــد فـي أيـــام
اخـتـاروهـا لـكي يــتـجـنـبـوا الـتـصـادم 
فـمـنـهـم من اخـتـار يــوم الـسـبت من كلّ
أسبوع  ومنهم من اختار األحد  فيما
فـضّل اآلخــرون أن يـكــون لـقــاؤهم يـوم
اجلـمــعـة . ص /   59ومن الـواضح أن
مـــا يــرمي إلـــيه الـــكــاتب مـن وراء تــلك
اللغـة اجملازية يـتعدى تـعرية احملددات
الــديـــنــيــة ويــتــجــاوزهــا إلى إدانــة كل
ــوروثــة الـتي أشــكـال اإلصــطــفــافـات ا
تـشطر مـجتـمعـاتنا  وتُـعيق تـطورها 
ـا وتـوصــمـهـا بــالـتـطــرف واالنـغالق 
ـــنع اي احــتـــمــال لــتـــواصل الــورثــة
الـثالثـة فـيـمـا بيـنـهم  . وفي اجملـمـوعة
القصصـية أكثر من إشارة جـريئة لهذه
الـتـعريـة وتلك اإلدانـة  كـما فـيـها أكـثر

من إشارة داعية لالنفتاح والتسامح . 
ــراحل األولى ــؤرخ  ا تــرصــد قــصــة  ا
لـوالدة ثورة مـا  في مـكـان ما  في زمن
مـا  ضــد حـاكم مـا . وقــد بـدت الــقـصـة
مبتـورة زمنياً  فهـي قد بدأت من حلظة
مـا من احلـاضـر ولم تـتـوغل فـي مـرحـلة
مــا قــبـل الــثــورة بـــحــثـــاً عن األســبــاب
ـتـراكمـة الـتـي دفعـت إلـيـها  واكـتـفت ا
ــا أضـــفى عــلى بــســبـب آنيّ واحــد  
الـقصـة طابع اإلجـتزاء والـغمط  فـليس
ـنــطـقي أن يــدفع إلى الــثـورة  أيـة من ا
ثـــورة  ســبب واحــد  –حــتـى ولــو عــلى
سـبـيل اجملاز  –مـهـمـا كـان ذلك الـسـبب

وجيهاً . 
وعـلى هـامش الـثـورة ثـمـة مـؤرخ شارك
في الــثــورة راصـداً ومــدونـاً من دون أن
يشـارك فيـها مشـاركة فـعليـة  والقاريء
يـنـســاق وراء هـذا اإلفـتـراض مــتـطـلـعـاً
ؤرخ في سـيرورة التـغيير عـرفة رأي ا
 إال أن الـــتـــجـــلـــيـــات األولى لـــلـــثـــورة
ـرّ عـبـر والـتـراصف الــذي فـرضـته لـم 
منظاره  بل عبـر منظار الراوي الذي –
وتـلك مـفـارقـة الفـتـة  –هـو راوٍ مـفارق .
فـبالـرغم من مفـارقته األحـداث استـحوذ
ـؤرخ علـى دوره  وعلى وظـيـفته  من ا

ومن ثمّ عزله في ثالثة معازل :
ألعنوان -
اإلستهالل -
اخلاتمة -

ـعازل بـينـمـا بسط الـراوي خـارج هذه ا
ـشــهـد الـثـوري ســلـطـة غـيــابه لـيُـبــئّـر ا
ـؤرخ في بـضـمـيـر الـغــائب  ولـيُـمـيت ا
مـعـزل اخلتـام مـخـلفـاً مـسودتي كـتـاب
عن مـرحـلتـ زمـنيـت بـائـدت  وأمالً
بكـتاب ثالث مـات قبل أن يـتحقق . وفي
ـنـصفـة للـثورة غـمرة تـلك الـرؤية غـير ا
ــقـــنع في واحـــديــته ودافــعـــهــا غـــيــر ا
ـوجـة الذين ـاذج من راكـبي ا تـتالمح 
ال جنـــتــريء عـــلــيـــهم حــ نـــســمـــيــهم
بـاالنـتـهـازيــ أو بـلـصـوص الـثـورات 
والــذين تــلــقـفــوا أخــبــارهـا مـن وسـائل
اإلعالم فـــانــدفــعـــوا يــشـــاركــون فـــيــهــا
نـظمات واألحزاب كممـثلي النـقابات وا
الـعـلـنيـة والـسـريـة  الـذين يـسـتـمـتـعون
بقطف الثمرة الناضجة ويتلذذون بها 
قدورهم  –لو عزموا  –أن والذين كان 

يُـفـجروا ثـورتـهم اخلاصـة  ويـتحـمـلوا
تبـعات جنـاحهـا أو فشـلهـا  قبل اندالع
سـتقلة عن الـتسييس ثورة اجلمـاهير ا
ـــاذج من . وكـــذلـك أفـــرزت الــــقـــصــــة 
نتفع الذين ال يقلون في انتهازيتهم ا
عن ســابــقــيـهـم  وهـؤالء األخــيــرين هم
الـذين يـؤيـدون كلّ مـنتـصـر ويـذمون كلّ
مـنـكـسـر بحـيـاديـة ال تُمـيّـز بـ األبيض
واألسـود  مــثل اخلـطــاطـ وأصــحـاب

محال الطباعة واإلعالنات .     
»U²  WB

وتقـدم قصة  كـتاب احليـاة  في طبقـتها
ـكن أن تـنـدرج ضمن الـبـاطـنـية قـراءة 
الـرؤيــة الـغـيـريــة الـتي أنـتــجت قـصـة ا
األرث  . فكتاب احلياة هو كتاب فلسفي
ـشــارك مـن أحـد اســتــعــاره الــراوي / ا
أصدقائـه لعله يـجد فيه إجـابات لبعض
ـعـضالت الــفـكـريـة  ولــبـعض أسـئـلـة ا
احلــيـاة والـوجـود الــتي تـؤرقه  ولـكـنه
ـتـوقـعـة بـدل حـصـوله عـلـى اإلجـابـات ا
زيد من ااألسئلة احمليّرة  حصل على ا
وبـذلك اشـتـبكت وتـداخـلت عـلـيه األمور
ولم يـعـد يـعـرف مــا أخـذه من الـكـتـاب 
ومـا أخـذه الـكـتــاب مـنه  أو كـمـا يـقـول
ألـشـيء الـذي لـم أتـيــقن مــنه أنـي قـرأت
الـكـتـاب  عـلى الـرغم من أنـني  وطـيـلة
ـاضــيـة  حــتى بـعــد مـنــتـصف األيــام ا
لـيــلـتي الــفـائـتــة كـنت أقـرأ  وأعــيـد مـا
قــرأت أكــثــر من مــرّة  من دون أن أفــهم
شـــيـــئـــاً . ص /   34ولـــعل مـــا ورد في
ـــقـــبــوس ال يـــنـــطــبـق عــلى الـــكـــتــاب ا
الــفــلـســفي فــحــسب  بل يــنــطـبـق عـلى
الـقـصـة ذاتـهـا  فــهي من أعـقـد قـصص
اجملـمـوعة  وأكـثـرها إربـاكـاً وارتبـاكاً 
فـهي أشـبه بـكـابوس اسـتـجلـبه الـكـتاب
الفلـسفي إلى حياة الـراوي  فصار بعد
قراءته يعيش عُقدَ معضالته  وجتليات
رموزه . ومع ذلك فثمة رابط رمزي يشدّ
هــذه الـقــصــة إلى قـصــة  اإلرث  بــشـكل
يـــكــشـف من خاللـه الــكـــاتب عـن شــاغل
فــلـســفي إنـســاني يــثـيــر إنـتــبـاهه  بل
ويُقلـقه إلى احلد الذي ال يـتورع معه أن
يعرض بطريقته اجملازية رؤيته النقدية
ـتـحـديـة لـهـيـمـنـة األحـادية اجلـريـئة وا
العقائدية مهما كـان شكلها وطبيعتها .
ويــتــجــلـى الــرابط مــا بـــ الــقــصــتــ
بــالـعـالقـة مــا بــ الـورثــة الــثالثـة  أو
الــــعالقـــة مــــا بـــ أبــــنـــاء الــــعـــقــــائـــد
اإلبـراهـيـمـيـة  إذ تــعـكس قـصـة  كـتـاب
احلــيـــاة  تــلـك الــعالقـــة من خالل رؤيــة
رجــال الـدين لــلـحــيـاة األخــرى مـا بــعـد
وت بشكل ال يخلو من موقف إنتقادي ا
غـيـر مـبـاشـر من خالل إعـفـائـهم ألتـبـاع
ديــانــاتــهم اخملــطـــئــ من الــعــقــوبــات
األخــرويــة األبــديــة  وتــشــديــدهـا عــلى

أتباع الديانات األخرى .
وفي مـواجهـة هذه الـصورة الـكابـوسية
لـلـحيـاة تـتـجلى صـورتـها األخـرى أكـثر
واقـعـيـة وشـفـافـيـة مـعـاً  ولـكـنـهـا أكـثر
مــأسـاويــة أيـضــاً في قــصـة  الــعـظــمـاء
يــرحــلــون بــصــمت .. أحــيــانــاً  وتــبـدو
مـفردة الـتـحـيـ في الـعنـونـة إشـكـالـية
وحتـتـاج إلى مــقـاربـة داللــيـة ال أجـد أن
مكانـها منـاسب هنا السيـما أن تثبـيتها
قـد يــضع بـطل الــقـصــة  أبـو أيـوب  في

معرض القاهرة الدولي للكتاب
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لكيـة الفكرية على الـتوعية بحـقوق ا
وحماية صناعة النشر.وقال عبده في
مــؤتــمــر صــحــفي يــوم األحــد إلعالن
تـفاصـيل الدورة احلـادية واخلـمس
نــتــطــلع ألن تـــكــون هــذه الــدورة من

ـعـرض دورة نظـيـفـة دورة حلـمـاية ا
لـكـية الـفكـريـة دورة بهـا وعي مهم ا
ــلـكــيـة الــفـكـريــة وأهـمــيـتــهـا من بـا
الـقـار ومن الــنـاشـر وعــلى صـعـيـد

التشريعات أيضا. 
ان وأضاف تـقدمنـا بتشـريع إلى البر
بـهذا الـشـأن وأعـتقـد أن هـذه خـطوة
جــيــدة في مــجــال حــمــايــة صــنــاعــة
متد عرض ا النشر. وتشمل أنشطة ا
من  22 كـانون الـثـاني إلى الرابع من
هـني الذي فبـرايـر شبـاط البـرنـامج ا
يعـقد ألول مرة بهـدف مناقشـة قضايا
منها صناعة الـنشر وحقوق الترجمة
وتـســويق وبـيع الــكـتب.وتــشـارك في
ــركـــمـــصــر ـــعـــرض الــذي يـــقـــام  ا
للـمعارض الدولـية بالقـاهرة اجلديدة
أكــــثـــر من  900 دار نــــشــــر وجــــهـــة
ومــؤســسـة من  38 دولــة من بــيـنــهـا
الــسـنــغــال ضـيف الــشـرف. وتــشـارك
الـسـنـغــال بـوفـد كـبـيـر مـن مـفـكـريـهـا
وكــتــابـهــا من بــيــنــهم رفــائــيل نـداي
رئـيس مــؤسـسـة سـنــغـور والـشـاعـر
حمـيـدو سال والـكـاتب مامـادو ديارا
ضـيـوف إضـافـة إلى الـفـرقـة الـفـنـيـة
الـسـنغـالـية.واخـتارت الـهـيئـة الـعلـيا
ــصــري الـراحل ــفـكــر ا لــلـمــعــرض ا

جـــمـــال حـــمـــدان شـــخـــصـــيـــة هـــذا
الــعـام.وأطــلـقـت اسـمه عــلى الـقــاعـة
الـرئــيـسـة لألنـشـطــة والـنـدوات كـمـا
قــــررت إعــــادة طـــــبع مــــوســـــوعــــته
الـشـهــيـرة (وصف مـصــر) وطـرحـهـا

عرض.  با
من جـانـبه قـال مـحـمـد رشـاد رئيس
ؤتـمر احتاد الـنـاشرين الـعـرب في ا
الصحفي إن معرض القاهرة الدولي
ـثل أهمـيـة كبـيـرة للـنـاشر الـعربي
ويـأتـي في مـقــدمـة مــعـارض الــكـتب

نطقة. التي تقام با
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وقـال كــان هــنـاك تــخــوف من بـعض
ـاضي بـسبب الـنـاشـرين في الـعـام ا
ـــعــرض مـن مــوقـــعه الـــقــد نـــقل ا
دينة نـصر إلى موقعه احلالي لكن
هـــذه اخملـــاوف تـــبــددت مـع وصــول
معظم الناشرين ألهدافهم وحتقيقهم

مبيعات جيدة. 
وأضــاف هــنــاك نــحــو  18مــعــرضـا
نطقة يشارك فيها الناشر العربي با
عــلـى مــدار الـــعــام والــيـــوم أصــبح
ثل للناشر معرض القاهرة للكتاب 
الـعربـي أهمـيـة قـصوى وهـذا الـعام
هـناك مـشاركة  عـظمى من الـناشرين

الــعـــرب. ويــبــلغ عـــدد الــنــاشــرين
عرض 255 شارك في ا العرب ا
نــاشـرا من جـمـيع الـدول الـعـربـيـة
ــعـرض في تــقـريــبـا.وعن جــديـد ا
دورته احلــاديــة واخلــمــســ قــال
هـيـثم احلـاج عـلـي رئـيس الـهـيـئـة
ـصرية الـعامة للـكتاب إن الـهيئة ا
الـعلـيا لـلمـعرض درست الـشكاوى
ــقــتــرحــات الــتي تــلــقــتــهــا في وا
الدورة السابقـة وعملت على حلها
عرض واالستفادة منها.وقال إن ا
اســــتــــحــــدث بــــعـض األنــــشــــطـــة
والبـرامج هذا الـعـام منـها مـبادرة
ــعـرض الـتـي تـقــدم بـهـا ســفـراء ا
أحـد الـشـبان وتـقـوم عـلى اخـتـيار
صرية مجموعة من الشخصيات ا
ذات الـثـقل في مـجــالـهـا لـلـتـرويج
والـــدعــايــة لــلــمـــعــرض بــاحملــافل
الـدولـيـة.والـشـخـصـيـات اخملـتـارة
ـمـثلـة سـميـحـة أيـوب وعالم هي ا
اآلثـــــــــــار زاهـي حــــــــــواس والعـب
ــصـــري لــكــرة الــقــدم ـــنــتــخب ا ا
احملـتــرف في بـريــطـانـيــا مـحـمـود
ــهــنــدس حــسن تــريــزيــجي هــو ا
ـــانـي هـــانـي عـــازر ــــصــــري-األ ا
والفنان التشكيلي أحمد مصطفى.

في الــثـاني والــعـشــرين من الــشـهـر
اجلـــاري  يــفـــتــتح فـي الــعـــاصــمــة
صـرية  القـاهرة  معـرض الكتاب ا
الــــدولـي في دورته 51 .وبــــلغ عـــدد
ــعــرض 35 ــشـــاركــة فـي ا الـــدول ا
دولـــة  مـــنـــهــا  22 دولـــة عـــربـــيــة
دولـة وافـريــقــيــة  اضــافـة الى  13 
اجــنــبــيــة . كــمــا يــشــارك فــيه 853

ناشراً . منهم  551 ناشراً
مـصـرياً  و 251 نـاشراً عـربـياً و51
نـاشـراً اجـنـبـيـاً. وتـتـوزع االجـنـحـة
عـلى مسـاحة   10 االف مـتر مـربـعاً

ات ). (اربعة دو
 والنـنـي من الـنــاشـرين الــعـراقــيـ

ــعـرض  الــذين ســيــشــاركــون في ا

الــتــقــيـتُ رئــيس احتــاد الــنــاشــرين
الــعـــراقــيـــ  وعــمـــيــد دار الـــكــتب
العلميـة عبد الوهاب الراضي . ودار
حــديــثـــنــا حــول مــعـــرض الــقــاهــرة
ـشـاركة لـلـكـتـاب  وحـجم واهـداف ا
الـعـراقيـة. ومـنه عـلمـتُ ان مجـمـوعة
ـهـتـم ـثـقـفـ وا مـن النـاشـرين وا
بــصــنــاعــة الـكــتــاب من الــعــراقــيـ
عـرض  وسـيـتـكامل سـتـشارك فـي ا
ـصرية في 21 وصـولهـا للـعاصـمة ا
من الشـهر اجلاري . ويـهدف حضور
الــنـــاشــر الــعــراقي  الـى الــلــقــاء مع
الناشرين العرب والتفاعل والتعاون
ـــبــــاشـــر من مـــعــــهم .واالقـــتــــنـــاء ا
مـــــعــــروضـــــات الــــكـــــتب خـــــاصــــة

االصــــدارات احلــــديــــثــــة . واضـــاف
الــراضـي انه (من خالل بــروتــوكــول
ـعـرض ـبـرم بــ ادارة ا الـتـعــاون ا

واحتــاد الـنــاشـرين الــعـراقــيـ  
تـخـصيـص جنـاح الحتـاد الـنـاشرين
الــعــراقــيــ . ويــتــمــكن الــنــاشـرون
الـــعـــراقــيـــون من  اســـتـــخـــدام هــذا
اجلـــــنـــــاح مـــــقـــــراً لـــــهـم  وعــــرض
اصداراتهم . واشغالهم لهذا اجلناح
ثل سنمنح سيكون مجاناً. ونحن با
صـري جنـاحاً في مـعرض اجلـانب ا

بغداد القادم للكتاب).
وقـال الـراضي ان (قـدومـنـا لـلـقـاهـرة
يـهدف ايـضـاً  الى حـضور اجـتـماع
الــهـيــئـة االداريـة الحتــاد الـنــاشـرين
العرب  وعقد االجـتماعات اجلانبية
لـلـتـحـضـيـر الفـتـتـاح مـعـرض بـغـداد
الـدولي لـلكـتـاب الـتي ستـنـطـلق يوم
ــقــبل  وتــســتــمــر الـــرابع من آذار ا

حتى اخلامس عشر منه).
…b¹bł …—Ëœ

من جــهــة اخـرى قــال ســعــيــد عــبـده
صري إن رئيس احتاد النـاشرين ا
الـدورة اجلديدة من مـعرض الـقاهرة
الــدولي لـلــكـتـاب والــتي تـنــطـلق في
وقت الحق من هــذا الـشــهـر ســتـركـز
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