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تجدد الجدل حول »ألف ليلة وليلة«.. وقاض رفض حظره
في الثمانينيات: من يشتريه من أجل العبارات الجنسية »غبي«

في التاريخ«. ولم تكن هذه املرة األولى التي 
يشتعل فيها اجلدل حول »ألف ليلة وليلة«، 
حيث جلأت مجموعة من اإلسالميني مبصر 
عام 1985 للقضاء ضد طبعة لبنانية بصور 

ملونة للكتاب طرحت للبيع في مصر.
طالبت املجموعة قبل نحو ربع قرن بالتأكد 
من صحة نص القصص الواردة في الكتاب 
ومدى التزام دور النش����ر بالنقل الصحيح 
للحكايات التي ال يوجد س����ند واضح لها أو 
سرد ألس����باب عدم اقدام شهريار على قتل 
شهرزاد. واحلقيقة أن الروايات تتعدد حول 
شهرزاد وشهريار وهو احلال بالنسبة للطبعة 

املصرية احلالية، »طبعة بوالق«.
كانت مجموعة اإلس����الميني جنحت في 
احلصول على حكم مبص����ادرة الكتاب عام 
1985 ولكن حكم املص����ادرة ألغي أوائل عام 
1986 بحكم تاريخي اعتبر الكتاب أشهر تعبير 
عن األدب الشعبي والعربي واإلسالمي. وقال 
القاضي في حيثيات حكم الغاء املصادرة إنه من 
املمكن شطب العبارات اجلنسية الصادرة في 
الكتاب، ولكنه وجه ألصحاب دعوى املصادرة 
كلمات واضحة جاء فيها »من يشتري الكتاب 
من أجل قراءة هذه العبارات اجلنسية، فهو 

شخص مريض أو يتسم بالغباء«. 

وليلة« في عام 2004.
وقالت املستشرقة انه من الضروري احترام 
اعادة النقل الصحيح للقصص املعقدة والتعبير 
الصعب في النس����خة العربية للكتاب، دون 
النظر إلى حظر بعض العبارات واملفردات. كما 
رفضت حذف بعض املقاطع أو الغاء أجزاء من 
الكتاب بدعوى عدم مالءمتها للحياء، خاصة أن 
الكتاب يستشهد في كثير من املواضع بالقرآن، 
كما أن اإلسالم هو »أساس النظرة احلياتية 

من املمكن استخدام ألفاظ ال تخدش احلياء 
كبديل لأللفاظ املستخدمة.

وأكد الوزير، الذي أخفق قبل شهور في 
الفوز مبقعد مدير عام اليونس����كو، انه لن 
يسمح بحظر هذا العمل الذي ينتمي للتراث 
اإلنساني. وتشارك الوزير في الرأي كلوديا 
أوت، املتخصصة في اللغة العربية وآدابها 
واألستاذة بجامعة ارالجنن األملانية، والتي 
أخرج����ت ترجمة جديدة لكت����اب »ألف ليلة 

القاهرة � اسطنبول � د.ب.أ: عادت حكاية 
منع وحظر تداول كتاب ألف ليلة وليلة إلى 
املشهد الثقافي املصري مؤخرا بعد أن تقدمت 
مجموعة من احملامني في الس����ابع عشر من 
أبريل اجلاري بعريضة دعوى للقضاء حتتوي 
عل����ى مقاطع من الكت����اب، تضر في نظرهم 
باألخ����الق، ملا حتويه من عبارات جنس����ية 
وطالبت املجموعة مبصادرة الكتاب وحبس 
الناش����رين ومحاكمة مسؤولي هيئة قصور 
الثقافة ومن بينهم الكاتب والروائي املصري 

الكبير جمال الغيطاني.
وصف الغيطاني الدعوى بأنها جزء من 
احلملة الدعائية ضد املثقفني ومحاولة الجبار 
احلكومة على حظر نش����ر الكتاب، وتغيير 
موقفها. ومن جانبه، أدان فاروق حسني، وزير 
الثقافة املصري، فكرة حظر نش����ر وطباعة 
الكتاب، وأوض����ح قائال »التعامل مع التراث 
بهذا الشكل الغرائزي، يعني أن نقوم بتكسير 
اآلثار الفرعونية التي يوجد بها بعض التماثيل 
والنقوش لإلله )مني( اله اخلصوبة«. وفي 
املقابل، قال مج����دي عبداحلليم محمد، أحد 
احملامني املوقعني على عريضة الدعوى، إن 
كتاب ألف ليلة وليلة عمل رائع ولكن اللغة 
العربية معروفة بالث����راء في كلماتها وكان 

غالف كتاب »ألف ليلة وليلة« األخير

لوحة »الشادوف« للفنان املصري محمود سعيد

رجل يهاجم حضانة بسكين كاليفورنيا... األكثر تلوثاً في أميركا
ويطعن 29 طفاًل في الصين واشنطن � يو.بي.آي: أظهر تقرير سنوي أميركي انه على الرغم من 

تسجيل بعض التحسن إال ان حوالي نصف األميركيني يعيشون في 
مدن ترتفع فيها نس����بة التلوث لدرجة يعتبر فيها الهواء غير صحي 
للتنفس، مبين����ا ان بعض املدن في والية كاليفورنيا حتتل الصدارة 
في هذا املجال. وأش����ارت شبكة »سي.إن.إن« األميركية الى ان تقرير 
احتاد الرئة األميركي »حالة الهواء« 2010 ان لوس أجنيليس وفريسنو 
وبايكرسفيلد في والية كاليفورنيا حتل في صدارة املدن األكثر تلوثا 
في الواليات املتحدة، يشار إلى ان االحتاد يحدد نسبة التلوث في املدن 
في 3 مجاالت: األوزون ومعدل اجلزيئات امللوثة في الهواء على املديني 
القصير والبعيد. وتبني ان املدن الكاليفورنية الثالث سجلت عالمات 
متدنية في املجاالت الثالثة ما يجعل منها املكان األسوأ للتنفس. وأوضح 
االحتاد ان لوس أجنيليس وبايكرسفيلد وفيساليا هي األسوأ من حيث 
تلوث األوزن وان بايكرس����فيلد ولوس أجنيليس وفينكس بأريزونا 
هي األس����وأ جلهة عدد اجلزيئات على املدى القصير. وأظهر التقرير 
ان بايكرسفيلد وفريسنو بكاليفورنيا وبيتسبيرغ ببنسلفانيا كانت 
األسوأ جلهة عدد اجلزيئات على املدى البعيد. لكن االحتاد اعترف بأن 
ما ال يقل عن 20 مدينة ملوثة س����جلت حتسنا عن العام املاضي منها 
مدن أتالنتا بجورجيا وكليفالند بأوهايو وديترويت مبيتشيغن في 

حني تدهور وضع بعض املدن في كاليفورنيا بشكل كبير.
وقال رئيس االحتاد شارلز كونور »بإمكان األميركيني اليوم القيام 
بخطوات حتس����ن نوعية الهواء مباشرة وتؤثر على التغير املناخي 
أيضا«. وأوض����ح انه باإلمكان القيام بذلك من خالل القيادة بش����كل 
أقل وعدم إحراق النفايات واألخشاب واستخدام الكهرباء بنسبة أقل 

والتأكد من استخدام حافالت مدارس نظيفة.

بكني � أ.ف.پ: هاجم رجل مس����لح بس����كني دارا أمس مما ادى الى 
»اصابة 29 طفال وثالثة بالغني« في شرق الصني في هجوم هو الثاني 
من نوعه خالل 24 س����اعة والثالث خالل شهر، حسبما افاد مسؤول 

رسمي محلي.
واوضح املسؤول في البلدية ان االطفال التسعة والعشرين الذين 
طعنوا في مدرسة مدينة تايشينغ في اقليم جيانغشو كانت مستقرة 

في الساعات التالية.
وكانت وكالة انباء الصني اجلديدة ذكرت في وقت سابق ان خمسة 
من اجلرحى »في حالة حرجة بعد الهجوم الذي شنه رجل في ال� 47 

من عمره«.
واضاف املسؤول ان »اخلمس����ة املصابني بجراح خطرة باتوا في 

وضع مستقر، ولم يتوف احد«.
واوضح مسؤول في البلدية لدى االتصال به من قبل وكالة »فرانس 

برس« ان »حارس املدرسة واملعلمني والتالميذ تعرضوا للهجوم«.
وق����ال ان »اجلرح����ى يتلقون العالج في املستش����فى ولم يقع اي 

قتلى«.
وعشية الهجوم، اصاب استاذ في مدرسة ابتدائية 16 تلميذا ومعلما 
بجروح في مدينة ليشو في اقليم قوانغدونغ، بحسب التقرير االخير 
لوكالة الصني اجلديدة التي اشارت في البداية الى اصابة 19 بجراح.

ولم توضح الوكالة دوافع االستاذ ويدعى تشني كانغبينغ ويعمل 
في مدرسة اخرى.

دبي تشهد بيع أغلى لوحة لفنان عربي بـ 9 ماليين درهم

وذكرت الدار ان املزاد حقق 
مبيعات إجمالية بقيمة 15 مليون 
دوالر )55.5 ملي���ون درهم(، 
وكانت ال���دار تتوقع ان املزاد 

سيحقق 4.8 ماليني دوالر.

مليوني درهم إماراتي، وبيعت 
3 لوحات اخرى حملمود سعيد، 
بخالف لوحة »الشادوف« بقيمة 
إجمالية تزي���د على 7 ماليني 

درهم.

التي تعرض مجموعة الفارسي 
للبيع في مزاد.

وكانت دار املزادات تقدر قيمة 
لوحة »الشادوف« ب� 200 ألف 
دوالر، لكن الرقم زاد مبا يزيد 

على 10 أضعاف.
وبلغت القيمة اإلجمالية ملا 
بيع من مقتنيات فارسي بقيمة 
8 ماليني و700 ألف دوالر )31 

مليون درهم إماراتي(.
وقالت »كريس���تيز« ان 21 
لوحة من أصل 25 من مقتنيات 
فارسي بيعت بقيمة جتاوزت 
التقديرية األولية، كما  القيمة 
سجلت املجموعة ثمانية أرقام 
قياسية عاملية جديدة لرسامني 

مصريني.
وخطف���ت األعم���ال الفنية 
املصرية للفنانني محمود مختار 
وحامد ندا وعبدالهادي اجلزار 
املزاد، فقد بيعت  األضواء في 
لوحة لكل منهم مبا يزيد على 

العربية.ن���ت: بيعت لوحة 
لفنان مص���ري مببلغ 2.434 
مليون دوالر )9 ماليني درهم 
إماراتي تقريبا( لتكون »أغلى 
لوحة حديث���ة لفنان مبنطقة 
الش���رق األوس���ط« وف���ق ما 
أعلنت دار »كريستيز« للمزادات 

العاملية.
وقال���ت »كريس���تيز« إنها 
باعت لوحة »الشادوف« للرسام 
املصري محمود سعيد التي تعود 
إلى عام 1934، ف���ي مزاد أقيم 
بدبي، واملبلغ الذي بيعت به، 
يسجل رقما قياسيا كأثمن لوحة 
حديثة، واللوحة من مقتنيات 
محمد سعيد فارسي الذي عرف 
عنه عشقه القتناء لوحات الفن 

احلديث واملعاصر.
وعرضت دار كريستيز 25 
عمال من مجموعة فارسي في 
املزاد الذي أقيم مساء الثالثاء 
27 اجل���اري وهي املرة االولى 

بوتين.. باحث قطبي
رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني يضع 
طوق تتبع السلكيا حول رقبة دب قطبي خالل 

مشاركته في األبحاث املتعلقة بالدببة القطبية 
في شمال روسيا.

ف���ي مقاله���ا »اضربوه���م« 
بصحيفة »عكاظ« اطلقت الكاتبة 
الصحافي���ة ابتهال مبارك دعوة 
الالتي يعانني عنف  النساء  الى 
ازواجهن، لضرب هؤالء األزواج 
حتى يعتدلوا معتبرة ان املجتمع 
تواطأ مع الزوج، ليستمر العنف 
ضد املرأة، وقد س���اقت الكاتبة 
قصة املعلمة خلود، التي تعلمت 
الكاراتيه وضربت زوجها حتى 
رجاها ان تتوق���ف، وبعدها لم 
ال���زوج ضربه���ا، تقول  يعاود 
الكاتب���ة: احلقيقة ال حتتاج الى 
كلمات كثي���رة.. احلقيقة علقم 
تعلمت املرأة على اجتراعه مرغمة 

ال جبنا منها.
لكن اجترار اخليبة ومحاولة 
التعايش معها بأقل اخلسائر، لم 
يكن خيار املعلمة خلود الزوجة 
واألم لطفلني البالغة من العمر 32 
سنة كما نقلت لنا مجلة »رؤى«: 
اخيرا خل���ود األم واملعلمة التي 
تربي اجي���اال عانت االمرين من 
الضرب املبرح من زوجها، بالعقال 
واخليزران واحلذاء كلما اعترضت 
على استيالء زوجها على راتبها 
كل شهر، وتواصل الكاتبة مؤكدة 
ان كل السبل مغلقة وتقول: إلى 
أن جاء يوم نفد فيه الصبر، ماذا 
فعلت خلود يا ترى؟ نقلت شكواها 
إلحدى الصحف؟ ال لم تفعل.. يبدو 
لي ان املعلمة الشابة تعرف أنه ال 
جدوى حقيقية من شكوى الزوج 
عند اي جهة، ال شرطة وال جهة 
حماية وال منظمات حقوق اإلنسان 
كل ما سينتج عن ذلك هو مشاركة 
تفاصي���ل خاصة، مع الكثير من 
الرجال الذين ال يرون غضاضة 
في ضرب الرجل لزوجته فالعنف 
في مجتمعن���ا خاصية طبيعية 
الذكر السعودي،  من خصائص 
والشكوى في اروقة القضاء امّر 
وادهى على اعتبار ان الزوجة ال 
تريد الطالق بل تبحث عن وسيلة 
ت���ردع بها الزوج، هل س���معتم 
عن حكم قضائي يغرم رجال ما 
ويسجنه ويطالبه باالعتذار علنا 
لزوجته؟ وتشرح الكاتبة ما فعلته 

الزوجة: خلود التي قررت وضع 
حد ملعاناتها بنفس���ها استقدمت 
مدربة كاراتيه متخصصة تدربها 
في بيتها بعد ان اخبرت زوجها 
انها مدربة لياق���ة.. الى ان جاء 
اليوم الذي طال انتظاره بعد ان 
مترست في فنون الكاراتيه، ذات 
يوم بعد انتقاد حتضيرها للغداء 
وسوء تدبيرها وبعد أن جترأت 
خلود على الرد عليه بأنها تعمل 
وهي مثله متعب���ة، وعندما قام 
بضربها ردت ل���ه خلود الصاع 
صاعني، بل اربعة، ضربته ركال 
ورفس���ا حتى رجاها ان تتوقف 
ولم تفع���ل. لم تتوقف خلود إال 
بعد ان تعبت ونفس���ت عن كل 
الغضب والقهر احملتقن كل تلك 
الكاتبة: ذهب  الس���نني. وتقول 
زوجها في  اليوم التالي الى العمل 
وآثار الضرب املبرح بادية على 
وجهه، »شعرت بالذنب ولكني لم 
ارد ذلك هو الذي اجبرني عليه، 
كنت اريد ان اذيقه من الكأس التي 
اياها لسنوات«، اعترفت  اذاقني 
خلود بعد ذلك اليوم ورغم منع 
الزوج خلود من مدربة الكاراتيه 
إال ان���ه توقف عن ضربها نهائيا 
وتعلق الكاتبة على عنوان املقال 
وموضوعه قائلة: عنواني ليس 
دعوة للضرب في احلقيقة أنا ضد 
العنف من اجلنسني � على الرغم 
من تأييدي الكامل وفرحي بقصة 
خلود � بل هي دعوة الى التمرد 

بشجاعة.

كاتبة سعودية تدعو النساء:
اضربن أزواجكن حتى يعتدلوا!

صحتك

سرطان الرئة.. القاتل األول
األوروب��ي  املؤمت��ر  انطل��ق 
ألمراض س��رطان الرئة أول من 
امس وركز املش��اركون فيه على 
مش��كلة تعاطي منتج��ات التبغ 
بوصفها الس��بب األساس��ي في 
اإلصابة بس��رطان الرئة وأهمية 

التوعية من خطورتها.
وقالت مس��ؤولة برنامج منع 
التدخني بوزارة الصحة في والية 
كارولني  االميركي��ة  اركنس��اس 
دريس��لر أمام املؤمت��ر ان هناك 
تفاوت��ا في تعام��ل مختلف دول 
العالم مع مسببات سرطان الرئة 
رغم اتفاق اجلميع على ان تعاطي 

منتجات التبغ هي مكمن الداء.
الشديد  إعجابها  عن  وأعربت 
الهائ��ل  األوروب��ي  باالهتم��ام 
باإلعالن عن تأثي��ر التبغ وآثاره 

الس��لبية وس��ن سياس��ات فاعلة للحد من 
اس��تهالكه جنح��ت في التوعي��ة واحلد من 

االستهالك.
وبين��ت دريس��لر العالق��ة ب��ني ارتفاع 
مع��دالت النمو االقتصادي بش��كل جيد في 
بع��ض دول االقتص��ادات الناش��ئة وزيادة 
معدالت االصابة بسرطان الرئة هناك، مؤكدة 
ان ش��ركات صناع��ات التب��غ حرصت على 

زيادة معدالت التسويق في تلك املناطق.

وربط��ت بني تعامل األطب��اء مع املريض 
املص��اب بس��رطان الرئة م��ا اذا كان نتيجة 
التدخني ام بسبب عوامل اخرى، حيث أثبتت 
الدراس��ات وج��ود عالقة بني تأثي��ر العالج 
الكيميائي ومسببات اإلصابة ومعدل انتشار 
األنس��جة الس��رطانية او احملددات اجلينية 

التي تؤدي الى إدمان تعاطي النيكوتني.
ويتواص��ل املؤمتر مبش��اركة 1600 عالم 
ومتخصص في عالج أمراض سرطان الرئة 

ملناقشة اكثر من 300 بحث علمي.

صورتان وزعتهما وزارة الصحة االسترالية لوجهي علبة سجائر حتتل فيهما التحذيرات الصحية من أخطار التدخني ٪85 
من مساحة العلبة وتعتزم استراليا أن تصببح أول دولة في العالم متنع ابراز ماركة علبة السجائر                   )أ.ف.پ(

ل���وس أجنيلي���س � 
د.ب.أ: رغم بلوغها ال� 42 
من العمر ولديها 3 أطفال، 
إال أن جوليا روبرتس 
التزال أجمل امرأة في 
العالم، وفق ما ذكرته 

مجلة »بيبول«.
وه���ذه ه���ي املرة 
الرابعة التي تعتلي فيها 
جنمة هوليود وصاحبة 
املليار دوالر،  ابتس���امة 
القائمة، األمر الذي حققته 

في 8 مناسبات أخرى.
وتتضمن القائمة أيضا 
ش���انينج تاتوم وروبرت 
باتينسون وكريستني ستيوارت 
وجينيڤر أنيستون وجينيڤر 
جارنر وجينيڤر لوبيز وزوي 

سالدانا وسكارلت يوهانسني.
واستعاد املمثل جوني ديب 
مكانته على رأس قائمة أجمل 
رج���ال العالم أو كما أس���مته 
املجلة أكثر الرجال وسامة على 

اإلطالق.

جوليا األجمل

ابتهال مبارك

القاهرة � د.ب.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة امس 
إرجاء جلسات النظر في قضية رجل األعمال املصري 
هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق 
محسن الس����كري، املتهمني بقتل املطربة اللبنانية 
س����وزان متيم إلى جلسة 22 من مايو املقبل لسماع 

الشهود.
وكانت احملكمة في جلسة االربعاء املاضي قد قامت 
بعرض صور السكري التي التقطت له خالل دخوله 
وخروجه من الفندق الذي كانت سوزان متيم تقيم 

فيه في دبي مرفقا عليها التوقيتات، وهو ما اعترض 
عليه دفاع السكري بزعم أن تلك التوقيتات لم تكن 

موجودة من قبل ما يعني أن ثمة تالعبا وقع.
كما قام����ت احملكمة بفض أح����راز القضية أمام 
احلضور وعرضت املكاملات الهاتفية التي دارت بني 
السكري وهشام. وكانت أولى جلسات إعادة احملاكمة 
عقدت االثنني املاضي بعد ان قبلت محكمة النقض 
املصرية في مارس املاضي الطعن املقدم من املتهمني 

ضد احلكم بإعدامهما.

تأجيل قضية سوزان تميم إلى 22 المقبل


