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سبيكة من األدب الرفيع

»أجنحة الفراشة«... جديد محمد سلماوي

فخرية »لشبونة« 
لزاهي حواس

| القاهرة ـ
من أغاريد مصطفى |

للمجلس  ال��ع��ام  األم���ن  حصل 
األع���ل���ى ل���آث���ار ب��م��ص��ر ال��دك��ت��ور 
زاه���������ي ح��������������واس... ع����ل����ى درج������ة 
ال���دك���ت���وراه ال��ف��خ��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ة 
ل���ش���ب���ون���ة ال����ج����دي����دة ب���ال���ب���رت���غ���ال، 
ب����ح����ض����ور أس�������ات�������ذة ال���ج���ام���ع���ة 
ورئ���ي���س���ه���ا، وال���س���ف���ي���ر امل���ص���ري 
ل���وزة، وع��دد  البرتغال حمدي  ف��ي 
م��ن س��ف��راء ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، منها 

»الجزائر وفلسطن، والعراق«.
رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة أل���ق���ى ك��ل��م��ة 
أوض�����ح ف��ي��ه��ا األس����ب����اب ال��ع��ل��م��ي��ة 
ملنح الدكتور زاه��ي ح��واس درجة 
ال�����دك�����ت�����وراه، ث����م أل���ق���ى »ح������واس« 
ك��ل��م��ت��ه، وأوض�������ح ف��ي��ه��ا خ���ط���وات 
ن�����ج�����اح�����ه ف�������ي ال�����ع�����م�����ل األث����������رى 
واإلن����ج����ازات واالك��ت��ش��اف��ات ال��ت��ي 

قام بها خالل عمله األثري.
حواس، هو أول عربي يحصل 
م��ن هذه  الفخرية  ال��دك��ت��وراه  على 
الجامعة وثاني أفريقي بعد كوفي 
من  الجامعة  ه��ذه  وتعتبر  ع��ن��ان، 
أه�����م ج���ام���ع���ات ال���ب���رت���غ���ال، وه���ي 
أف�����ض�����ل 400  م���ص���ن���ف���ة ض����م����ن 

جامعة على مستوى العالم. 

|   القاهرة - من أغاريد مصطفى   |

ماذا يحدث حني تجد ضحى... زوجة 
الحاكم في  الحزب  القيادي في  العضو 
الهواء وملدة  في  نفسها معلقة  بالدها، 
4 س����اع����ات م����ع ق���ط���ب امل���ع���ارض���ة األول 
ال��دك��ت��ور أش���رف ال��زي��ن��ي... ال���ذي يجلس 
إل���ى ج��واره��ا ف��ي ال��ط��ائ��رة املتجهة إل��ى 

روما؟
م����اذا ي��ح��دث ح���ني ي��ك��ت��ش��ف »ال��ش��اب 
أيمن« أن والدته التي قيل له إنها توفيت 
في طفولته التزال حية ترزق وال يعرف 
لها ع��ن��وان��ا؟.. م���اذا ي��ح��دث ح��ني تتبدد 
يجد  عندما  عبدالصمد  شقيقه  أح���الم 
أن السيدة التي وعدته بالزواج والسفر 
إلى الكويت ما هي إال عصابة للنصب 

على الشباب الحاملني باملستقبل؟
م�������اذا ي����ح����دث ح�����ني ي���س���ق���ط ال���ح���زب 
الذي دام حكمه املستبد أكثر من ثالثني 
ع��ام��ا ع��ل��ى إث���ر س��ل��س��ل��ة م���ن امل��ظ��اه��رات 
واالعتصامات تصل إلى حد العصيان 
املدني؟ هل يمكن أن تلتقي هذه األحداث 
وت���ت���ش���اب���ك م����ع م���ص���ائ���ر ش��خ��ص��ي��ات��ه��ا 
ف��ي حبكة روائ��ي��ة واح���دة ت��ح��دد معالم 

مستقبل مجتمع بأسره؟
ه����ذا ه���و م���ا ي��ف��ع��ل��ه ال���ك���ات���ب ال��ك��ب��ي��ر 
م��ح��م��د س��ل��م��اوي ف���ي رواي���ت���ه ال��ج��دي��دة 
»أج����ن����ح����ة ال�����ف�����راش�����ة« ال�������ص�������ادرة ه����ذا 
اللبنانية،  املصرية-  ال��دار  األس��ب��وع عن 
النشر  قبل  م��ن  سمعتها  سبقتها  التي 
تكون  أن  متوقعني  ال��ن��ق��اد  عنها  فكتب 
واح���دة م��ن أه��م ال��رواي��ات ال��ص��ادرة هذا 

العام.
محمد سلماوي يقتحم في »أجنحة 
الفراشة« عوالم جديدة لم تتعرض لها 
ال���رواي���ة امل��ص��ري��ة م���ن ق��ب��ل، س����واء على 
التفاصيل  ف��ي  أو  ال��س��ي��اس��ي  امل��س��ت��وى 
الدقيقة للعالقات اإلنسانية، فموضوع 
ال����رواي����ة ه���و ال����ح����راك ال��س��ي��اس��ي ال���ذي 
تشهده البالد في الوقت الحالي والذي 

يتوازى مع العالقة الزوجية غير السوية 
الباحثة  األزي��اء  الرواية مصممة  لبطلة 
ع���ن ن��ف��س��ه��ا »ض���ح���ى ال���ك���ن���ان���ي«، حيث 
ي���ق���دم ل��ن��ا م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 
ال��ت��ي تسير ف��ي خ��ط��وط م��ت��وازي��ة يربط 
بينها أنهم جميعا يبحثون عن تحقيق 
ذواتهم، وذلك في فترة تاريخية حرجة 
تشهد حراكا سياسيا غير مسبوق لبلد 

يبحث هو اآلخر عن نفسه.
تتمحور أحداث الرواية في ثنائيات 
م����ت����وازي����ة، ف��ن��ج��د م����ن ن���اح���ي���ة ض���ح���ى.. 
وال����دك����ت����ور أش������رف وال���ع���الق���ة ال��ف��ك��ري��ة 
فتحدد  بينهما  تنمو  التي  والعاطفية 
م��س��ار ح��ي��اة ك���ل م��ن��ه��م��ا، ك��م��ا ن��ج��د من 
ناحية أخرى أيمن وشقيقه عبدالصمد 
وم������ح������اول������ة ك������ل م���ن���ه���م���ا ال����ب����ح����ث ع��ن 
ال��ت��وازي نفسه في  مستقبله.وعلى ه��ذا 
ت��وازي��ا  ال��رواي��ة نجد ه��ن��اك  شخصيات 
آخر ما بني الشخصيات في بحثها عن 
نفسها وب��ني البلد ال��ذي يمر هو اآلخر 
ال�������ذات، فتتشكل  ال��ب��ح��ث ع���ن  ب��م��رح��ل��ة 
بالتغيير  املطالبة  السياسية  الحركات 
وتنتشر املظاهرات في كل مكان. وحني 

ي��ص��ل ال���وط���ن إل���ى ال���خ���الص أخ���ي���را من 
ح��ك��م ال��ح��زب ال��ف��اس��د وامل��ت��س��ل��ط يكون 
أيمن... قد عثر على أمه التي كان يبحث 
ع��ن��ه��ا، وت��ك��ون ض��ح��ى ق��د تخلصت من 
زواجها الفاشل الذي فرض عليها رغمًا 
قولها-  ح��د  على  فتحولت-  منها  عنها 
من يرقة رخوة ال حول لها وال قوة إلى 
فراشة جميلة نما لها جناحان فصارت 
قادرة اآلن- هي والوطن- على التحليق 

في السماء.
إن »أج���ن���ح���ة ال����ف����راش����ة« ه����ي رح��ل��ة 
خالص مجتمع بأكمله من القيود التي 
تكبله والتي تحول دون تحقيق أبنائه 
لذواتهم، ولذلك فلم يكن غريبا أن تبدأ 
الرئيستني  الشخصيتني  م��ن  ك��ل  قصة 
للرواية بالسفر، فضحى تركب الطائرة 
إلى روما للمشاركة في العرض السنوي 
ألزياء الربيع، في الوقت الذي يتجه فيه 
أي��م��ن إل���ى م��وق��ف أح��م��د ح��ل��م��ي ق��اص��دا 
طنطا للبحث عن أمه، ولم يكن من قبيل 
ك��ل منهما  أن تعترض رحلة  امل��ص��ادف��ة 
ق��وات الشرطة وس��ي��ارات األم��ن املركزي 
التي تسد الشوارع وتقف للمتظاهرين 

باملرصاد.
وق������د ك���ت���ب ال����ن����اق����د األدب���������ي ال��ك��ب��ي��ر 
ال����دك����ت����ور ص������الح ف���ض���ل ع����ن »أج���ن���ح���ة 
الفراشة« قبل صدورها فوصفها بأنها 
تتضمن  ال���رف���ي���ع  األدب  م���ن  »س���ب���ي���ك���ة.. 
عصارة ثقافة عالية في فنون التشكيل، 
وامل��وس��ي��ق��ى، وال��ح��ي��اة ب��وج��ه ع����ام، مع 
اقتدار فذ على صناعة الرموز، وتكثيف 
امل���ش���اع���ر، وت��ت��ب��ع ال���ع���الق���ات اإلن��س��ان��ي��ة 
وال��ت��ح��والت ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا امل��ج��ت��م��ع«.
وت���أت���ي رواي�����ة »أج��ن��ح��ة ال���ف���راش���ة« بعد 
عقدين من صدور رواية محمد سلماوي 
األول���ى »ال��خ��رز امل��ل��ون« ال��ت��ي ك��ان��ت لها 
العربية،  الرواية  عالم  في  بصمة مهمة 
والقت إقباال كبيرا من النقاد في سائر 
من  أكثر  فطبعت  العربي  الوطن  أنحاء 

مرة في مصر.

مسابقة تبحث عن األسنان
في التراث!

... البحث عن األسنان في التراث واألدب، هذه هي املسابقة التي أطلقتها دار ناشري 
للنشر اإللكتروني ومركز شمس لألسنان. فكرة املسابقة كما أفادت رئيسة تحرير 
الطبية  املسابقات  ع��ن  مختلفة  ج��اءت  الياقوت  حياة  اإللكتروني  للنشر  ن��اش��ري  دار 
التي تختبر املعلومات الصحية لدى املشارك، فأسئلة هذه املسابقة تتمحور  املعتادة 
حول األسنان، لكن في التراث واألدب، فتجد سؤاال عن قائل البيت الشهير »إذا رأيت 
نيوب الليث ب��ارزة«، وس��ؤاال أخرى عن معنى كلمة »النواجذ« التي جاءت في الحديث 

الشريف، وآخر عن معنى اسم »دريد«.
ال��ذي يقدم  أن املسابقة تأتي برعاية من مركز شمس لألسنان  الياقوت  وأضافت 
مجموعة جوائز للفائزين. ويمكن لجميع املواطنن واملقيمن املشاركة في املسابقة عبر 

حياة الياقوتاملوقع www.nashiri.net علما بأن املسابقة مستمرة حتى تاريخ 15 فبراير 2011.

غالف الرواية

تحدث عن »الحفاظ على التراث« في دار اآلثار اإلسالميةرؤى

أحمد صدقي: هناك قلق متزايد
حول التعامل مع املناطق التاريخية 

ال��س��ادس  الثقافي  امل��وس��م  ضمن 
ع��ش��ر ل����دار اآلث�����ار اإلس���الم���ي���ة، أل��ق��ى 
م��دي��ر ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي م��ؤس��س��ة م���درار 
باململكة  ج����دة  ف���ي  ال��ت��ن��م��ي��ة  إلدارة 
أحمد  ال��دك��ت��ور  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
صدقي محاضرة باللغة اإلنكليزية 
اإلثنني  ال��ت��راث«،  »الحفاظ على  عن 
امل���اض���ي ق����دم امل���ح���اض���رة م���ن أس���رة 

الدار عبدالله تقي العوضي.
اس����ت����ه����ل امل����ح����اض����ر امل����ح����اض����رة 
ب���ط���رح ف���ك���رة ت���ط���ور ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى 
اإلرث املعماري في إطار من الحنني 
إلى املاضي، ودعوة إلحياء التاريخ 
خ�����الل ف���ت���رة روم���ان���س���ي���ة ت���راوح���ت 
م��ا ب��ني ال��ق��رن التاسع عشر وب��داي��ة 
ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن. وت��ج��ل��ى ذل����ك في 
دع����وة امل��ع��م��اري ف��ي��ول��ي��ت ل��و دوي��ك 

في  الفنية  األس��ال��ي��ب  على  للحفاظ 
القرن 19. 

وأضاف: »أنه نتيجة لكثرة األبحاث 
في هذا الصدد تزايد الوعي بالجوانب 
املسؤولة عن التغيير من أجل الحفاظ 
إليه  والنظر  التاريخية،  املناطق  على 
باعتباره ظاهرة حضرية شاملة. ومن 
للحفاظ  األول���ى  املعالجة  تغيرت  هنا 
ك��ان��ت  وال����ت����ي  امل����ع����م����اري  اإلرث  ع���ل���ى 
ومجرد  للماضي  الحنني  على  تعتمد 
ت��رم��ي��م امل���ب���ان���ي األث����ري����ة، إل����ى اه��ت��م��ام 
ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة األث����ري����ة. كما 
ال��ع��وام��ل البيئية  أن ت��داخ��ل ك��ث��ي��ر م��ن 
وت��ع��دد امل��ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا ي��زي��د أح��ي��ان��ا 
م���ن ت��ع��ق��ي��د م��س��ت��وى ع��م��ل��ي��ة ال��ح��ف��اظ 
األث������ري. وه���ن���اك ك��ت��اب��ات ك��ث��ي��رة ح��ول 
دراس��ات لبعض الحاالت التي نجحت 

أو أص���اب���ه���ا ال���ف���ش���ل، م���ا ي���ع���زز أه��م��ي��ة 
بعض ال��ص��ف��ات، وي��ب��رز أول��وي��ة بعض 

الجماعات.
ون����������وه ص�����دق�����ي ب�������ض�������رورة ت���ط���ور 
االهتمام بالحفاظ على املناطق األثرية 
إل�����ى دع�������وة أش����م����ل ل���ت���ع���ري���ف امل���ن���اط���ق 
هذا  لتحقيق  السعي  وك��ان  التاريخية. 
ال��ه��دف م��ن خ��الل ط��رح مختلف ال��رؤى 
والقائمني  بموظفيها  األم��ة  جانب  م��ن 
ع���ل���ى ال���ت���خ���ط���ي���ط وم������ن ي����ن����وب ع��ن��ه��م، 
ومنظمات  التاريخية،  املناطق  وسكان 
ال�����ت�����راث ال���ع���امل���ي���ة، وم���م���ث���ل���ي امل��ج��ت��م��ع 
ال����دول����ي امل��ه��ت��م��ني ب���ال���ت���راث وال��ث��ق��اف��ة 
ال��س��ي��اح��ي��ة. وك��ل��ه��م ش���رك���اء ب���درج���ات 

متفاوتة في االهتمام بهذا الشأن«. 
املتعلقة  العاملية  املواثيق  »ان  وق��ال: 
ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال����ت����راث ت��ن��ط��وي على 

املناطق  مع  التعامل  ح��ول  متزايد  قلق 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ش��ك��ل إج��م��ال��ي م���ن خ��الل 
التأكيد على تماسك النسيج الحضري 
التاريخي. إن تزايد املطالبة باملحافظة 
على التراث املادي وغير املادي معا، أدى 
إلى تحديد صفة األصالة في أي منطقة 
ت��اري��خ��ي��ة. وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ص��ف��ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ه����ذه امل��ح��اض��رة 
م��ص��ط��ل��ح��ات »ال���ت���ك���ام���ل« و»األص����ال����ة« 
و»االس���ت���م���راري���ة«. ك���ل ه���ذا ي��ع��م��ل على 
زي�����ادة ت��ع��ق��ي��د ع��م��ل��ي��ة ال��ح��ف��اظ األث����ري 

ع���ل���ى ال�����ت�����راث. م����ن ه���ن���ا ت���ب���رز ض�����رورة 
وضع تعريف دقيق لتلك الخواص من 
ومتكامل  ش��ام��ل  ن��م��وذج  تحقيق  أج���ل 
ل��إدارة الحضرية من شأنها أن تخلق 
فقط  تهتم  ال  م��ت��وازن��ة،  تاريخية  بيئة 
ب��ع��رض أع���م���ال ف��ن��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة وم��ب��ان 
أث����ري����ة، ب����ل ت��ض��م��ن ف��ه��م��ه��ا وإم��ك��ان��ي��ة 
ن��م��اذج عدة  أي��ض��ا. وق���دم  العيش فيها 
من خالل العرض الكمبيوتري املرافق«.

واختتم املحاضر بالتوجه بالدعوة 
إل����ى م��ي��ث��اق ج��م��اع��ي وف��ن��ي مخصص 

فقط للسياق العربي اإلسالمي، وليس 
مجرد ترجمة ملواثيق اليونسكو.

ب���ع���د ان���ت���ه���اء امل���ح���اض���رة ف���ت���ح ب���اب 
التعليقات والتساؤالت لتطرح محاور 
استهلت  وآث��اري��ة.  تاريخية وحضارية 
ال���ت���ع���ل���ي���ق ال���ش���ي���خ���ة ح����ص����ة ال���ص���ب���اح 
املشرف العام على دار اآلثار اإلسالمية، 
ثم توالت االستفسارات والتي تدل على 
ال��ح��ض��ور بأهمية هذه  اه��ت��م��ام ووع���ي 
القضية الحضارية للحفاظ على اإلرث 

اإلنساني.

جانب من الحضور أحمد صدقي

|   سهيله غلوم حسين  |

 املكتبة الوطنية 
والتنمية 
الثقافية 

بذاكرتنا  يعود  الجديد  الوطنية  الكويت  مكتبة  ص��رح  افتتاح 
فينا  راسخًا  زال  ما  ال��ذي  العريق،  الثقافي  الكويت  أرشيف  ال��ى 
استنادًا الى اإلرث الذي جسد فينا الوعي العلمي عبر املناهج التي 

تدارسناها عن رعيل أهل الكويت األوائل. 
ي��وم وع��ى أه��ل الكويت على  ال���وراء  ال��ى  لحظة تفكر تعود بنا 
ما كانت تكتنزه املكتبة القديمة فتلك املرحلة أشبه بما سنورثه 
النفيسة،  الجواهر  الحفاظ على  ألبنائنا من تحميلهم مسؤولية 
التي تحتضنها مكتبة الكويت املركزية منذ أمد بعيد وحتى اآلن. 
 ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد وألن����ه ح��اض��ن ال��ع��ل��م والتعليم 
ال��ح��ض��ارة والتماشي  ال��ع��ل��م مل��واك��ب��ة  وم��وص��ي أب��ن��اء أم��ت��ه بنهل 
الجديد  املكتبة  مبنى  افتتاح  يستوجب، سيرعى  بما  العوملة  مع 
الذي سيكون واح��دًا من أبرز معالم التثقيف وأهم موقع للتزود 
باملراجع والعلوم من مختلف أنواع واألبحاث وبذلك يمكن للطالب 
أو املريد أيًا كان االستعانة باملكتبة لتحقيق مطالبه وفق األساليب 

التقنية والتكنولوجية. 
الرائع  الهندسي  وهندامه وتصميمه  املبنى بشكله  ك��ان  وإن   
أحد  ال  أن  إال  راق��ي��ة  رقيقة وخصوصية  هندسية  ح��ال��ة  يشكل 
عدد  بجهود   1932 ع��ام  ال��ك��وي��ت  مكتبة  تأسيس  ت��اري��خ  ينسى 
من أدب��اء الكويت في عهد املرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح 
حيث كان يطلق عليها آنذاك املكتبة األهلية وفي عام 1936 تغير 
اسمها ال��ى مكتبة امل��ع��ارف ال��ع��ام��ة، وت��وال��ت امل��راح��ل ال��ى م��ا بعد 
أغسطس عام 1990 حيث  الثاني من  في  للكويت  الغزوالعراقي 
ان الغزو دمر البنى التحتية للمكتبات ومراكز املعلومات الكويتية 
ف��ص��در امل���رس���وم األم���ي���ري ال��س��ام��ي ع���ام 1994 ب��إن��ش��اء مكتبة 

الكويت الوطنية لتكون الرسمية. 
 وال����ي����وم وم����ع ب���داي���ة ال���ع���ام ال���ج���دي���د 2011 وف����ي ال���ث���ان���ي من 
الثقافة  باب قصر  املعطاءة  بأياديه  األمير  فبرايرسيفتتح سمو 
حرصًا منه على تنفيذ املشاريع التي تعني في هذا الشأن، وما 
البناءة  توجهاتك  وب��ورك��ت  أميرنا  يا  بوركت  نقول  أن  اال  علينا 
ال��داع��ي��ة ل��ألع��م��ال ال��خ��ي��رة وال��ه��ادف��ة وال��ت��ي ت��ض��ع لبنة ت��ل��و اللبنة 
االقتصاد  أب���راج  جنب  ال��ى  جنبًا  وال��ث��ق��اف��ة  العلم  أب���راج  لتشييد 

الشاهقة. 

سهم
العلماء  توقف  عند  تالشت  العلمي  بالتقدم  العوملة  اهتمامات 
ع��ن��د أس���ب���اب ان���ت���ش���ار م����رض ال���س���رط���ان ب��ش��ك��ل خ��ط��ي��ر ي��س��ت��دع��ي 

معالجته. 
السرطان محطة توعوية أساسية اللقاء  العاملي ملكافحة  اليوم 
الضوء على كيفية الوقاية من االصابة وسبل املعالجة في ظل ما 

توصل اليه العلماء من أدوية طبية. 

* كاتبة كويتية


