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احلكواتي احد رموز االدب الشعبي احملكي

روبي

»القصص الشعبي«.. إبداع عفوي يسجل التصور الشعبي لألنبياء واألولياء
أبوظبي ـ رويترز: بصدور كتاب »القصص الشعبي« وهو يمثل 

تصور الجماعة الشعبية للتاريخ وأبطاله تكتمل دائرة إبداع الكاتب 
المصري خيري عبدالجواد الذي وقع في غواية األدب الشعبي 

وقدم عدة روايات ومجموعات قصصية بأسلوب يتمثل في طريقة 
الحكي الشفاهي الذي بلغ قمته في »ألف ليلة وليلة«.

وربما يعد هذا العمل »الموسوعي« أحد مصادر دارسة كتابات 
عبدالجواد الذي توفي في يناير 2008 بعد أن أمضى وقتا طويال 

في جمع هذا العمل وتصنيفه ثم صدر عن »منشورات الجمل« 
ببغداد وبيروت في 1573 صفحة مع انعقاد معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب الذي اختتم امس.
و»القصص الشعبي« مختارات عبدالجواد جاءت في ثالثة مجلدات 
تحت عناوين »القصص األنبيائي« وهو خاص باألنبياء وصحابة 

النبي محمد ژ و»القصص الصوفي« ويشمل جانبا من حياة 
اإلمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد ژ وحكاية ابنه زين 

العابدين مع الحجاج بن يوسف وقصص السيد أحمد البدوي 
وإبراهيم الدسوقي ورابعة العدوية والحسين بن منصور الحالج 

و»مغازي اإلمام علي گ« ويشمل البطوالت الخاصة بابن عم 
النبي محمد ژ وزوج ابنته وما يروى عن زهده ووصاياه.

وحكى عبدالجواد في مقدمة الجزء األول أنه جمع هذه المختارات 

من مكتبات كانت منتشرة في منطقة القاهرة الفاطمية بالقرب من 
أضرحة بعض األولياء حيث كانت تطبع هذه النصوص في »مالزم 

صغيرة« وهي كتيبات مزينة برسوم شعبية.
 ولكن تلك المكتبات اختفت ومعها كثير من تلك النصوص، »كما 

أن أحدا لم يهتم بإعادة طباعتها، أيضا لم يهتم الباحثون بجمع 
هذه النصوص وترتيبها ودراستها باعتبارها ركيكة ال ترقى 

لمستوى الدرس«.
وأضاف أن لهذا اإلبداع العفوي سحر خاص، فهو فضال عن 

جمالياته الفنية يلخص فلسفة الجماعة الشعبية في الحياة من 
خالل نصوص كانت شفوية لفترات تاريخية طويلة وساعد على 
انتشارها كثرة أعداد أضرحة األولياء في المدن والقرى المصرية 

وما يرتبط بها من أعياد شعبية قبل أن توثق النصوص وتطبع 
وإن ظلت تتطور على ألسنة الرواة.

 ولكن بعض المثقفين واجهوا هذا اإلبداع بكثير من التجاهل 
والترفع.

ورجح أن كثيرا من هذه النصوص كتب في العصر الفاطمي في 
مصر وتركز على مآثر آل بيت النبي محمد ژ من خالل أحفاده 

الذين لجأوا إليها من مالحقة األمويين.
ويتفاوت المستوى الفني من حكاية ألخرى ففي الجزء الثاني 

جاءت قصة رابعة العدوية في 13 صفحة عبارة عن أبيات من 
شعر العامية المصرية موجهة إلى جمهور من المستمعين إلى راو 
شعبي يبدأ حكايته قائال »يا حاضرين اسمعوا مني كالم غالي على 

بنية شريفة وبمقام غالي«.
ثم يستعرض الراوي بطلة القصة منذ والدتها في مدينة البصرة 

العراقية مرورا بموت والدها وتعرض األسرة التي تضم أمها 
وأخواتها الثالث لضائقة مالية جعلتها »هامت على وجهها بدري 

قابلها راجل من الظالمين« إلى نهاية قصتها المعروفة والتي تنتهي 
بالشطر الثاني من البيت األخير »ماتت وكانت من الصالحين«.

وتعكس هذه القصص كيفية انتقام الجماعة الشعبية بالسخرية 
بنزع القداسة عن الموتى المغضوب عليهم كما في »قصة نور 

العين في مشهد الحسين«.
وقال عبدالجواد في مقدمة عنوانها »منهج هذا الكتاب« في 
المجلدات الثالثة »إن يكن لي فضل في هذا الكتاب فهو في 

محاولة تجميع هذه النصوص وترتيبها في سياقاتها وإعدادها 
للنشر وذلك إلحساسي بأهميتها كمادة غنية للكتاب والباحثين 

على السواء وإلحساسي بأن جـزءا مهمـا وعبقريا من تراث هذه 
األمة يوشــك على الضـياع أملت أن أسهم في حفظه من عوادي 

الزمن«.

القبض على طبيبة »مطلوبة« 
مبطار القاهرة

القاهرة ـ أ.ش.أ: ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي امس 
القبض على ســـيدة قبل سفرها إلى السعودية لتنفيذ حكم 
قضائي بحبســـها. وكان رجال اجلوازات مبطار القاهرة قد 
اكتشفوا أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة السعودية رحلة 
312 إلى الرياض عن وجود اســـم الســـيدة »س.ب« وتعمل 
طبيبة أمراض نساء وتوليد على قوائم املمنوعني من السفر 
لوجود حكم قضائي ضدها. وتبني أن الطبيبة تسببت في 
وفاة سيدة أثناء إجراء عملية قيصرية لها قبل عامني، حيث 
رفعت أســـرة املتوفاة دعوى قضائيـــة وحصلت على حكم 
قضائي ضد الطبيبة. وقامت سلطات املطار باتخاذ اإلجراءات 

القانونية لتنفيذ احلكم.

»نيويورك تاميز« 
تطلق رهانها املتمثل في نسخة 

رقمية مقابل اشتراك

نيويورك ـ أ.ف.پ: قدمت صحيفة »نيويورك تاميز« 
صيغتها املدفوعة لنســـخاتها الرقمية التي تراهن عليها 
لتعويض تراجـــع عائدات نســـخها الورقية وهو رهان 

سيراقبه منافسوها بحذر.
اعتبارا من 28 اجلاري سيضطر اي مستخدم لإلنترنت 
الى ان يقرأ أكثر من 20 مقاال على موقع »نيويورك تاميز« 
اإللكتروني وان يدفع اشتراكا يختاره من بني 3 مقترحات: 
15 دوالرا في الشـــهر لولوج املوقع اإللكتروني من خالل 
جهاز كمبيوتر او هاتـــف نقال او 20 دوالرا للولوج الى 
املوقـــع من خالل جهاز كمبيوتـــر او جهاز لوحي او 35 

دوالرا للولوج اليه من اي وسيلة رقمية.
وقال دان كينيدي األستاذ في كلية اإلعالم في جامعة 
نورث ايســـترن في بوسطن ان هذه التعريفات ال تشكل 
مفاجأة بعد أكثر من سنة على إعالن الصحيفة انها ستفرض 
رسوما على مستخدمي اإلنترنت لالطالع على محتواها 

الرقمي.
وأوضح لوكالة فرانس برس »انه رد ذكي ومعتدل على 
السؤال الذي يطرح جلعل القراء الناهمني عبر اإلنترنت 
يدفعون رســـما في مقابل ذلك مع بقـــاء احلاضرين في 

النقاشات املجانية املتعلقة بأخبار الصحيفة«.
وفي هذا اإلطار سيبقى الولوج الى مقاالت »نيويورك 
تاميز« عبر املدونات والشـــبكات االجتماعية مثل فيس 
بوك وتويتر مجانيا. وللولوج الى محتوى الصحيفة »من 
خالل بعض محركات البحث« التي لم حتدد فإن املجانية 

ستقتصر على عدد محدد من املقاالت يوميا.
يضاف الى ذلك ان املشـــتركني في النســـخة الورقية 
للصحيفة و»انترناشونال هيرالد تريبيون« لن يضطروا 
الى دفع اي رسم إضافي للحصول على النسخ الرقمية.

وقال رئيس املجموعة ارثر سالزبرغر في رسالة مفتوحة 
الى القراءة »انها مرحلة مهمة جدا ســـتعتبرونها على ما 
نأمل مبثابة استثمار في »نيويورك تاميز« وستعزز قدرتنا 
على تقدمي نوعية صحافية عالية الى العالم بأسره بأي 

وسيلة كانت«.

لوس أجنيليس ـ يو.بــــي.آي: قال املغني واملمثل األميركي 
بيلي راي سايرس والد النجمة الشابة مايلي سايرس الشهيرة 
بـ »هانا مونتانا« إنه ألغى طالقه من زوجته تيش بعد أن كان 
قد انفصل عنها.وذكر موقع »بيبول« أن سايرس قال في برنامج 
»ذا فيــــو« في مقابلة تعرض امــــس »لقد تخليت عن الطالق« 
وأضــــاف »أريد أن أعيد جمع عائلتي واألمور على أحســــن ما 
تكون واشــــعر كأنني استعدت مايلي بطريقة ما وأشعر بأننا 
األب واالبنة اللذان كنا قبل هانا مونتانا«.وكان سايرس األب 
وزوجته تيش والدة مايلي قد أعلنا عن انفصالهما في اخلريف 
املاضي بعد 17 سنة من الزواج.وقال سايرس إنه يحمل الشهرة 
مسؤولية تفكك عائلته وليس مسلسل »ديزني« »هانا مونتانا« 
الذي شارك فيه مع مايلي وأطلقها إلى عالم الشهرة.وكان سايرس 
األب قد قال الشــــهر املاضي إنه يتمنى لو لم تشارك ابنته في 
املسلســــل. وكانت مايلي )18 سنة( قد واجهت انتقادات الذعة 
بســــبب صورها املثيرة واحلفالت اجلامحة التي شاركت فيها 

واعتبرت مثاال سيئا للمراهقات املعجبات بها.
»نيويورك تاميز« اطلقت نسختها الرقمية

مايلي سايرس إلى جانب والديها

عامل مختبرات يعترف بقتل 
طالبة دكتوراه في »يال«

مرآب ذكي يعثر على موقف 
للسيارة خالل دقيقة

»ناسا« تغزو عطارد بـ 446 ملياراً

طياران يهربان من املطار 
بعد اكتشاف ثمالتهما

نيو هايفن ـ أ.ف.پ: اعترف عامل في مختبرات جامعة يال 
االميركية املرموقة اخلميس املاضـــي باغتصاب وقتل طالبة 
في عام 2009، اكتشفت جثتها يوم زفافها، حسبما افاد مصدر 
قضائي.اتفاقية الترافع على اساس االعتراف بالذنب مع محكمة 
نيو هايفن، املدينة التي يقع فيها حرم جامعة يال )كونيتكت، 
شمال شرق(، تتيح لراميوند كالرك ثري )26 عاما( اإلفالت من 
عقوبة اإلعدام وتبقيه 44 سنة خلف القضبان.الشاب محتجز 
في احد السجون مشددة احلراسة منذ اعتقاله في 17 سبتمبر 
2009 بتهمـــة قتل آني لي )24 عاما(، وهي طالبة دكتوراه من 
اصول ڤيتنامية اكتشفت جثتها يوم زفافها، في مختبر التجارب 
احليوانية حيث كانت جتري أبحاثها.وكانت الشابة قد خنقت 
وخبئت جثتها شـــبه عارية في احدى خزائن املختبر. ووفقا 
للمدعي العام ديڤيد ســـترولو، فقد كسر فكها وترقوتها فيما 
كانت تقاوم مغتصبها.كالرك الذي كان مكلفا باالهتمام بفئران 
املختبر أثار الشـــبهات فورا بسبب سلوكه الغريب في األيام 

التي أعقبت اجلرمية.

بكنيـ  أ.ش.أ: اكتملت اعمال جتهيز اول مرآب ذكي بالصني 
يعمل اوتوماتيكيا ويقع مبستشفى آنتشن في العاصمة بكني، 

وسيبدأ تشغيله في مايو املقبل.
واملرآب يحوي 670 موقف ســـيارة ومبقدوره مساعدة 
الســـائقني على البحث عن مواقف لســـياراتهم تلقائيا في 

غضون دقيقة واحدة عبر نظام ذكي.
وتأمل الســـلطات املعنية في ان يســـهم ذلك املرآب في 
التخفيف من مشـــكلة ازدحام املرور ويسهل انسياب حركة 
املواصالت ويقلل صعوبات توقيف السيارات في تلك املنطقة 
احليوية احمليطة مبستشفى آنتشن، وهي املشكلة التي طاملا 
حالت دون إنقاذ عشرات املرضى من املوت بسبب التأخر في 

إدخالهم إلى املستشفى.

واشنطنـ  د.ب.أ: للمرة االولى في التاريخ، بدأت مركبة فضاء 
أمس االول رحلتها في مدار حول كوكب عطارد أقرب الكواكب 
إلى الشمس.وأطلقت مركبة الفضاء »ماسنجر« التابعة لوكالة 
الفضاء والطيران األميركية »ناســــا« في مدار بيضاوي حول 

كوكب عطارد حيث ستبقى لدراسة الكوكب ملدة 12 شهرا.
وتقطع املركبة مسافة 7.9 مليارات من الكيلومترات للوصول 
إلى هدفها في مهمة بلغت تكلفتها 446 مليار دوالر.وقالت صحيفة 
»بالتاميور صن« إن تلك العملية الناجحة قوبلت بهتافات في 
معمل »الفيزيــــاء التطبيقية« بجامعة »جون هوبكنز« بوالية 
ميريالند والذي أجرى املشــــروع.ونقلت الصحيفة عن إدوارد 
ويلر املساعد االداري للعلوم في »ناسا« قوله إنها املرة االولى 
في التاريخ التي تطلق فيها مركبة فضائية في مدار حول كوكب 
عطارد.وأضاف »سنبذل ما بوسعنا لنعرف املزيد عن عطارد 
أكثر مما كنا نحلم به على االطالق«.وعطارد هو خامس كوكب 

تنجح »ناسا« في وضع مركبة فضائية في مداره.

مكســـيكو ـ أ.ف.پ: الذ بالفرار طياران يعمالن ملصلحة 
الشركة املكسيكية »ايرومكسيكو« مباشرة بعد هبوط طائرتهما 
في مطار مبكســـيكو وذلك بعد اكتشاف رجال االمن رائحة 

كحول في انفاسهما حسبما نقلت عدد من وسائل االعالم.
وكتبت صحيفة »ال ريفورما« ان الربانني وصال مع احدى 
مضيفات الطيران الى محطة الوصول الثانية في مطار مدينة 
مكسيكو قادمني من والية خاليسكو املكسيكية )غرب(، فاشتم 

رجال االمن رائحة كحول في انفاسهما.
وعندما طلب اليهما تفسير االمر راح الربانان يركضان 
وقد تركا حقائبهما، حيث كان من املفترض معاينتها وجنحا 

في الفرار، حسبما تضيف الصحيفة.

صحتك

واشنطن ـ يو.بي.آي: يحرز العالج باخلاليا اجلذعية تقدما ملحوظا 
ويصبح أكثر واقعية بعدما أفاد باحثون أميركيون باستخدامهم هذه 

اخلاليا للمساعدة في تقليص قلوب تضخمت بشكل خطير بعد 
التعرض ألزمات قلبية.

وذكر موقع »هيلث داي نيوز« األميركي ان هذه املقاربة الطبية 
تقضي بأخذ خاليا جذعية من النخاع العظمي ملرضى القلب وحقنها 

في قلوبهم املتضررة.
وأشار إلى ان النتيجة كانت حتسنا ملحوظا في أداء القلب خالل 

أشهر وتقلصا واضحا في حجم القلب والندبة الناجمة عن جراحة 

خضعوا لها بعد سنة واحدة من العالج.
لكن الباحثني أوضحوا ان الدراسة شملت 8 مرضى فقط والبد من 
إجراء مزيد من التجارب للتأكد من نتائجها، لذا مازالت تعتبر في 
إطار »التجربة«.لكن أحد معدي الدراسة د.جوشوا هاير من كلية 

الطب في جامعة ميامي ميلر قال ان »النتائج مشجعة جدا، مضيفا ان 
»العالج قيد التطوير منذ قرابة عشر سنوات وأخيرا بدأنا نقدم على 

خطوة كبيرة إلى األمام«.
يشار إلى ان حوالي 5 ماليني أميركي يشكون حاليا من تضخم القلب 

نتيجة التعرض ألزمة قلبية.

عالج اخلاليا اجلذعية يقلص حجم القلوب املتضخمة

والدا مايلي سايرس يلغيان طالقهما

هوية مسؤولة تربك
التحريات  في محاولة 

تزوير تاريخ روبي باملغرب 
الرباط ـ إيالف: مازالت قضية محاولة تزوير تاريخ »روبي 

املغربية«، الفتاة املغربية القاصر، التي دخلت في »عالقة 
جنسية« مع رئيس الوزراء اإليطالي، سيلفيو برلسكوني، 

مقابل »مبلغ كبير« من املال، لم تكشف عن جميع أوراقها في 
مدينة الفقيه بن صالح املغربية، فآخر املعطيات، بخصوص 

قضية تزوير تاريخ روبي املغربي، تشير إلى أن حتريات 
حقوقيني مازال يخيم عليها االرتباك، بسبب عدم التوصل 

الى اآلن إلى حتديد هوية املسؤولة املغربية، التي أكدت مجلة 
»كوتيديان فاتو« اإليطالية، أنه اتصل بها مواطنون إيطاليون 
من أجل »تزوير شهادة ميالد روبي«، وأفاد مصدر حقوقي 
مطلع »إيالف« بأن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان »فرع 

الفقيه بن صالح« تتابع ملف كرمية امللقبة بـ »روبي«، مشيرة 
إلى أن حتقيقا حقوقيا فتح في املوضوع، وسيجري الكشف 

عن املعطيات املتاحة، فور التوصل إليها.

بكني ـ أ.ش.أ: انتهت حكومة 
مقاطعة شاندونغ الواقعة شرق 
الصني من وضع اخلطة اخلاصة 
بأعمال صيانة وحماية أقدم جزء 
باق من ســـور الصني العظيم، 
وهو اجلزء التابع لدولة تشي 
ويرجـــع تاريخه إلى الفترة ما 
بني عصر الربيع واخلريف )770 
ق م ـ 476 ق م( وعصر املمالك 

املتحاربة )475 ق مـ  221 ق م(، 
وميتد من منطقة تشانغ تشينغ 
في جينـــان عاصمـــة مقاطعة 
شاندونغ إلى منطقة هوانغداو 
مبدينة تشـــينغداو حيث يطل 

على البحر.
ويبلـــغ طول جزء الســـور 
العظيم التابع لدويلة تشي 620 
كيلومترا، وقد حلقت به أضرار 

فادحة ناجتة عن عوامل الطقس.
ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من 
وضع اخلطة بنهاية هذا العام، 
وستشمل اخلطة حماية املنطقة 
املعنية وأبنية السور في املناطق 
احملددة واإلصالحات للجدران 
املتصدعة بالسور، وفقا ملا قال 
وانغ يونغ بو نائب رئيس مكتب 

شاندونغ لآلثار الثقافية.

سور الصني العظيم

 إيطاليا تستعيد متثال فينوس مورغانتينا 
 روما ـ أ.ف.پ: اســـتعادت 
الماضي  الخميـــس  ايطاليـــا 
فينـــوس مورغانتينـــا، تلك 
الجوهرة األثريـــة التي كانت 
محور معركـــة قضائية طوال 
ثالثين عاما بين روما ومتحف 
الذي  بول غيتـــي األميركـــي 
الذكرى  إليها بمناسبة  أعادها 
المائـــة والخمســـين للوحدة 

االيطالية.

 هذا التمثال الرخامي البالغ 
طولـــه 2.20 متر والذي نحت 
في القرن الخامس قبل الميالد 
فـــي إطار  ايطاليا  إلـــى  أعيد 
اتفاقية أبرمتها روما في العام 
2007 مع المتحف الكاليفورني 
إلعادة حوالي 40 قطعة تعتبرها 
روما من غنائم ناهبي التحف 

الفنية.
 وأعلن رئيس منطقة صقلية 

رافاييلـــي لومبـــاردو »يمكن 
اليطاليا ان تضيف الى احتفاالت 
الوحدة االيطالية عودة فينوس 

مورغانتينا«.
 ووفقا اليطاليا، سرق هذا 
التمثال في أواخر سبعينيات 
القرن الماضي واستعاده مهربو 
تحف فنية زوروا وثائق ملكيته 
قبل ان يعاد بيعه الى متحف 
غيتي خالل مزاد علني في لندن 

لقاء أكثر من عشـــرة ماليين 
دوالر.

 وقبـــل ان يعـــود التمثال 
من لـــوس انجيــليـــس إلــى 
صقلية، تم تفكيكه إلى سبعــة 

أجــزاء.
 وسيعاد تجميعه بمساعدة 
خبـــراء مـــن متحـــف غيتي 
وسيعرض في ابريل في متحف 

ايدوني في وسط المدينة.

الصني تبدأ عملية صيانة وحماية أقدم أجزاء »السور العظيم«


