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الخميس  13محرم 1441هـ
 12سبتمبر 2019م  -العدد 3780

ً
خدمة للغة العربية ..وسعيًا نحو العاملية

توزيع جوائز مسابقات سعاد الصباح في الهند

أع �ل �ن ��ت دار س� �ع ��اد ال� �ص� �ب ��اح ل�ل�ن�ش��ر
وال �ت��وزي��ع ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن��ه
سيتم توزيع جوائز المسابقات التي
ت �ب��رع��ت ب �ه��ا د.س � �ع� ��اد ال �ص �ب ��اح ع�ل��ى
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن خ � ��الل ال� �ف� �ت ��رة م ��ن  23إل��ى
 26سبتمبر ال �ح��ال��ي ،وذل ��ك م��ن خ��الل
ت �ع��اون مثمر ام �ت� ّ�د ع�ل��ى م ��دار األش�ه��ر
ال �م��اض �ي��ة ب �ي��ن دار س� �ع ��اد ال �ص �ب��اح
للنشر والتوزيع وكلية ف��اروق بوالية
كيرال – الهند.
وك ��ان ��ت د.س� �ع ��اد م �ح �م��د ال �ص �ب��اح قد
أطلقت مع بدايات العام الحالي 2019
م�س��اب�ق��ات أدب �ي��ة وف �ك��ري��ة ج��دي��دة في
الهند ،وذل��ك في خطوة نحو العالمية
ف��ي م �ج��االت ال�ف�ك��ر واألدب وال�ث�ق��اف��ة،
وب �ه��دف خ��دم��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ون�ش��ر
ع �ل��وم �ه��ا وآداب � �ه� ��ا ع �ل��ى أوس � ��ع ن�ط��اق
إنساني ممكن ،بعدما كانت قد قطعت
ً
وعدا بأن مسابقاتها الفكرية واألدبية
ً
المعروفة عربيا منذ أكثر من ثالثين
ً
ع��ام��ا ف��ي دار س �ع��اد ال �ص �ب��اح للنشر
ً
والتوزيع ستشهد تطورا.

ت �ق��دم ج��وائ��ز د.س �ع��اد ال �ص �ب��اح 2019
الجديدة في قسم الدراسات والبحوث
في اللغة العربية بكلية ف��اروق ،والية
ك � �ي� ��رال – ال � �ه � �ن� ��د ،وت� �خ� �ت ��ص ب �ث��الث��ة
مجاالت هي :الشعر والخطبة ورسالة
الماجستير.
وق� ��د وض �ع ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �م �ن �ظ �م��ة ع��دة
ش� � � � ��روط ل � �ق � �ب� ��ول ال� � �ت� � �ق � ��دم إل� � � ��ى ه� ��ذه
ال �م �س��اب �ق��ات ،أه �م �ه��ا ع ��روب ��ة ال�ب�ح��ث
ال �م �ش��ارك ف ��ي ج�م�ي��ع ال �م �ج ��االت ،وأن
ي �ك��ون ال �ش �ع��راء ال�م�ت�ق��دم��ون م��ن أب�ن��اء
والي � � � ��ة ك� � �ي � ��رال وب� � �س � ��ن أك� � �ب � ��ر م� � ��ن 18
ً
ع��ام��ا ،بحيث ت ��دور ال�م�ش��ارك��ات ح��ول
موضوع الكوارث الطبيعية ،باإلضافة
إل ��ى ش � ��روط إج��رائ �ي��ة أخ � ��رى متعلقة
بالمشاركات المقدمة.
وأم��ا في مجال الخطبة فقد اشترطت
ال �ل �ج �ن ��ة أن ت � �ك� ��ون ال �خ �ط �ب ��ة م ��ؤث ��رة
ومقنعة وذات موضوع أخالقي نبيل،
على أن تكون المسابقة على جولتين.
وف��ي مجال رس��ال��ة الماجستير ،أك��دت
ال �ل �ج �ن��ة أن ال �م ��وض ��وع م�ق�ت�ص��ر على

اللغة العربية وآداب�ه��ا ،وأن األطروحة
م�ب�ت�ك��رة وج ��اري ��ة ع �ل��ى م�ن�ه��ج ال�ب�ح��ث
األدب ��ي ،ومقدمة تحت إش ��راف م��درس
من الكليات المعترفة بالجامعات في
والي ��ة ك �ي��رال ،ح�ي��ث ل��م ي�ق�ب��ل أك �ث��ر من
اثنين من كلية واحدة .وسيمنح الفائز
األول ف��ي ك��ل م �ج��ال  500دوالر ،وف��ي
المركز الثاني  300دوالر ،وفي المركز
الثالث  200دوالر ،وسيحصل الفائزون
على شهادات تقدير توثق فوزهم.
وق ��د ص� ��رح د .ع �ب��اس .ك��ى.ب��ي ،أس�ت��اذ
م �س��اع��د  ،ق �س��م ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة بكلية
فاروق ،منسق جائزة د.سعاد الصباح
ب��أن المشاركين ف��ي المسابقات أب��دوا
سعادة وحماسة كبيرتين ،وأن اإلقبال
ً
ً
كان كبيرا على التنافس ،مؤكدا أن مثل
ه ��ذه ال�م�س��اب�ق��ات ل�ه��ا أط �ي��ب األث ��ر في
نشر اللغة العربية وعلومها في الهند،
وتحفيز الناس هناك على االطالع على
لغة القرآن الكريم التي يحبونها حتى
وإن لم يدركوا معانيها.
يذكر أن المسابقات الجديدة في والية

ك� �ي ��رال ال �ه �ن��دي��ة ت ��واك ��ب ال �م �س��اب �ق��ات
ً
القديمة التي تعتبر األط��ول ع�م��را في
ال�س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وأط�ل�ق�ت�ه��ا د.س�ع��اد
ال �ص �ب��اح م �ن��ذ ع� ��ام  ،1988وت�م�س�ك��ت
ب ��اس �ت �م ��راري �ت �ه ��ا ع� �ل ��ى م� ��ر ال �س �ن �ي��ن،
وق��دم��ت ل�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر ،ول�ق�ي��ت م�ش��ارك��ة
ع��رب �ي��ة ض �خ �م��ة ع �ل��ى ام � �ت ��داد األرض
العربية ،وشارك فيها كتاب ومبدعون
ً
أصبحوا فيما بعد أع��الم��ا ف��ي ساحة
ال �ث �ق ��اف ��ة واألدب واإلب� � � � ��داع ال �ع ��رب ��ي،
وش��ارك في تحكيم لجانها عبر مرور
ً
أكثر من  30عاما ثلة من عمالقة األدب
وال�ف�ك��ر وال�ث�ق��اف��ة ال �ع��رب ،ح�ي��ث هدفت
تلك المسابقات إل��ى تشجيع شريحة
ّ
م ��ن ال� �ك ��ت ��اب ال �م �ب��دع �ي��ن م ��ن ال �ش �ب��اب
ال�ع��رب��ي ،ع��ان��ت م��ن التهميش الفكري
وال �ث �ق��اف��ي ف��ي ه ��ذا ال �ع �ص��ر ،ول ��م تجد
ً
ً
راع � �ي ��ا وم ��وج� �ه ��ا ل �ط��اق��ات �ه��ا ال �ك��ام �ن��ة
وال � �ظ� ��اه� ��رة ،وال� �ت ��ي أص� �ب ��ح ي �ن �ص��رف
ً
ج�ل�ه��ا أخ� �ي ��را ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي الحديثة في غالب األحيان
بما ال ينفع أو يجدي.

األمم املتحدة تدعو البابطني
إللقاء كلمة حول ثقافة السالم
وج�ه��ت الجمعية ال�ع��ام��ة ل��أم��م ال�م�ت�ح��دة دع ��وة إل��ى
رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية
إللقاء كلمة في منتداها الجديد الذي تعتزم الجمعية
عقده ي��وم الثالث عشر م��ن سبتمبر الحالي ف��ي مقر
األم��م االمتحدة بنيويورك ح��ول ثقافة ال�س��الم ،وهو
الموضوع الذي اهتمت به األمم المتحدة في سنوات
ً
سابقة أيضا ،ويعد المنتدى رفيع المستوى .وتلقى
البابطين الدعوة للمرة الثالثة حول هذا المنتدى.
وج�ه��ت رئ�ي�س��ة الجمعية م��اري��ا ف��رن��ان��دا إسبينوسا
جارسيس رسالة ال��دع��وة إل��ى البابطين بقولها« :إن
ً
احتفاء بالذكرى العشرين العتماد
هذا الحدث سيأتي
اإلعالن وبرنامج العمل حول ثقافة السالم ،وسيكون
االهتمام هذا العام بموضوع «ثقافة السالم« :تمكين
اإلنسانية وتغييرها» بما يعكس القيمة المستدامة
لثقافة السالم من أجل أجندة التغيير لسنة «.2030
وح �س��ب ال��دع��وة ف ��إن ال�ب��اب�ط�ي��ن م��دع��و ل�ي�ت�ح��دث في
موضوع« :مقاربة تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة السالم
م��ن ال�ق��اع��دة إل��ى ال�ق�م��ة؛ منظمات المجتمع ال�م��دن��ي،
الشباب والبلديات».
وذك��رت فرناندا أن الجمعية سوف تعقد جلسة عمل
ح��ول م��ائ��دة مستديرة ل�ل��دول األع�ض��اء ف��ي الجمعية
لمناقشة تفاعلية ح��ول دور ال �ش��راك��ات ف��ي تحقيق
أه��داف التنمية المستدامة بما ف��ي ذل��ك التنمية من
وأضافت رئيسة الجمعية في
خالل بناء ثقافة السالمً .
رسالتها إلى البابطين قائلة« :سوف يتم إثراء اللقاء
بأفكاركم وخبرتكم».
يذكر أن هذه الدعوة هي الثالثة من الجمعية العامة
لأمم المتحدة التي توجهها إل��ى رئيس المؤسسة
عبدالعزيز سعود البابطين ،بعد أن حققت المؤسسة
ً
ً
ح� �ض ��ورا ب � ��ارزا ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ب�ت�ق��دي�م�ه��ا م�ق�ت��رح��ات
وافقت عليها الدول األعضاء ثم ما لبثت المؤسسة أن

عبدالعزيز �سعود البابطني

ماريا فرناندا

حققتها ع�ل��ى أرض ال��واق��ع ك�ت��دري��س م�ن��اه��ج ثقافة
السالم في العالم وعقد منتدى له صبغة دولية حول
ثقافة السالم ال��ذي أقامته في محكمة العدل الدولية
بالهاي في مملكة هولندا يوم الثالث عشر من يونيو
ال �ف��ائ��ت وح �ض��ره رؤس� ��اء دول ووزراء وش�خ�ص�ي��ات
سياسية وفكرية وثقافية وإعالمية من مختلف أنحاء
العالم ،األم��ر ال��ذي ك��ان له األث��ر اإليجابي في توجيه
ه ��ذه ال��دع��وة ال �ت��ي ت�ن�ص��ب ف��ي ال�م�س�ع��ى ن�ف�س��ه ال��ذي
تنتهجه المؤسسة.
ح��ول ه��ذه ال��دع��وة ق��ال رئ�ي��س المؤسسة عبدالعزيز
س �ع��ود ال �ب��اب �ط �ي��ن :إن �ن��ا إذ ن�ش�ك��ر ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل��أم��م ال �م �ت �ح��دة م�م�ث�ل��ة ورئ �ي �س �ت �ه��ا م ��اري ��ا ف��رن��ان��دا

والدول األعضاء في الجمعية على هذه الدعوة ،فإننا
نؤكد على أن المؤسسة ماضية في مسارها الداعي
للتعايش اآلم��ن بين الشعوب م��ن خ��الل ب��واب��ة ثقافة
السالم ،وهو المسار نفسه الذي تسعى إليه الجمعية
العامة لأمم المتحدة.
وأضاف البابطين :إن انخراط المؤسسة في المجتمع
الدولي يجعلها تحقق أهدافها في ثقافة السالم بشكل
ً
أع�م��ق وأك�ث��ر ت��أث�ي��را ،مرتكزة على ق��اع��دة جماهيرية
عالمية ت�ت��وق إل��ى ال�س��الم حيث أصبحت المؤسسة
تمثل ال��رأي الشعبي الطامح إل��ى األم��ن واالس�ت�ق��رار،
وقد قامت المؤسسة بنقل هذه الطموحات الشعبية
إلى المحافل الدولية.

تاريخ الهند :ثقافتها وفنونها الجميلة
في إصدار جديد عن «الفكر العربي»
ُ
ح� � �ض � ��ارة ال� �ه� �ن ��د وت ��اري� �خ� �ه ��ا وآث� ��اره� ��ا
ً
وف �ن��ون �ه��ا ال �ج�م�ي�ل��ة ،ب � ��دءا م��ن ال�ع�ص��ور
ّ
ً
وانتهاء بعصر الهند المستقلة،
القديمة
ّ
والملوك والمعماريون الذين أسهموا في
تشييد تلك النوادر ،أي المباني األثرية،
ّ
ه��ي م�ح��ور ال�ك�ت��اب ال ��ذي وض�ع��ه باللغة
ّ
ص ّديقي ،نائب
األردية السيد عتيق أنور ِ
مدير المتحف القومي
ف ��ي ن �ي��ودل �ه��ي ،تحت
ع�ن��وان «ت��اري��خ الهند:
ث� �ق ��اف� �ت� �ه ��ا وف� �ن ��ون� �ه ��ا
ّ
ال � �ج � �م � �ي � �ل ��ة» ،وت � ��ول � ��ى
ال� � �ب � ��روف� � �س � ��ور ح �ب �ي��ب
ال�ل��ه خ ��ان ،رئ�ي��س قسم
ّ
ال��ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وآداب �ه��ا
ّ
ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �م �ل��ي��ة
اإلسالمية في نيودلهي،
بأسلوب
تعريب الكتاب
ٍ
َس� ِ�ل��س ،وق��ام بمراجعته
ال �ب��روف �س��ور زب �ي��ر أحمد
ال � �ف � ��اروق � ��ي ،ال � � ��ذي ُي� �ع � ّ�د
َ ً
َعلما من أعالم الثقافة العربية في الهند.
ّ
ال� �ك� �ت ��اب ال � �ص � ��ادر ع� ��ن م ��ؤس� �س ��ة ال �ف �ك��ر
ال �ع��رب��ي ،ي��أت��ي ض�م��ن ب��رن��ام��ج ح�ض��ارة
واح ��دة ،وي�ح�ت��وي على م�ع�ل��وم��ات ّ
قيمة
ٍ
ع��ن ال �ح �ض��ارة ال �ه �ن��دي��ة وث�ق��اف�ت�ه��ا منذ
ع �ص��ر م ��ا ق �ب��ل ال� �ت ��اري ��خ وح� �ت ��ى ال �ق��رن
التاسع عشر م�ي��الدي ،كما يشتمل على

ذك ��ر أه� � ّ�م ال �م �ب��ان��ي األث ��ري ��ة ،وال�ت�م��اث�ي��ل
ّ
ّ
التاريخية ،وفن العمارة ،وفن التصوير،
ّ
ّ
وف� ��ن خ ��ط ال �ي��د وال � �س ��الح ،وغ �ي��ره��ا من
ّ
الفنون التي ميزت ت��راث الهند القومي،
ّ
وزي � �ن � ��ت م��اض �ي �ه��ا ال � � ُ�م� � �ش � � ِ�رق .ي�ن�ق�س��م
أبواب رئيسة ،يتناول
الكتاب إلى خمسةِ
ٍ
ال � �ب� ��اب ّ
األول «ال �خ �ل �ف �ي ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
ل � � �ل � � �ه � � �ن� � ��د» ،وي� � �ح� � �ت � ��وي
ال� � � �ب � � ��اب ال� � �ث � ��ان � ��ي ع �ل��ى
�ال��م األث��ري��ة
أب� ��رز «ال �م �ع� ِ
ال �ه �ن��دي��ة ذات األه �م �ي��ة
ال � �ع ��ال � �م � �ي ��ة» ،وي �ب �ح��ث
ال � � � �ب� � � ��اب ال � � �ث� � ��ال� � ��ث ف ��ي
«ال �خ �ل �ف �ي��ة ال�ت��اري �خ�ي��ة
ل�ل� ُ�م��دن» ،وي�ض� ّ�م الباب
ال � ��راب � ��ع «ال � �ه � �ن� ��د ك �م��ا
ي � � ��راه � � ��ا ال � � � ّ
�رح � � ��ال � � ��ون
األج� ��ان� ��ب» ،وي�ش�ت�م��ل
ال �ب��اب ال �خ��ام��س على
«ال � � �ن � � ��وادر وال� �ف� �ن ��ون
ُ
الجميلة» .يستعرض
منظور جديد،
الكتاب ت��اري��خ الهند م��ن
ٍ
ً
ّ
ويفتح آف��اق��ا واس�ع��ة ل��الط��الع والمعرفة
ُ ّ
ع�ل��ى ش ��ؤون ال �ب� ً�الد ال�م�خ�ت�ل�ف��ة .وي�ش��ك��ل
ت �ع��ري �ب��ه إض � ��اف � ��ة ج� ��دي� ��دة وق � ّ�ي� �م ��ة إل ��ى
ال �م �ك �ت �ب��ات ال �ع��رب �ي��ة ،إذ ي� �ن ��درج ض�م��ن
الكتب الهادفة إلى زيادة الوعي بالتاريخ
والتراث الحضاري للبالد.

«املجتمع الشامي في العصر اململوكي»
إعادة تصحيح وفهم للتاريخ
القاهرة  -أحمد الجندي

«ال � �م � �ج � �ت � �م� ��ع ال� � �ش � ��ام � ��ي ف � � ��ي ال� �ع� �ص ��ر
المملوكي» احد أهم الكتب التي صدرت
ً
أخيرا عن دار «االن ناشرون وموزعون»
للكاتب وال�م��ؤرخ االردن��ي د.ع��ودة راف��ع
ال �ش ��رع ��ة ..وي �ت �ن��اول ال �ك �ت��اب ال�م�ج�ت�م��ع
ال� �ش ��ام ��ي ف� ��ي ال� �ع� �ص ��ر ال �م �م �ل��وك��ي ف��ي
الفترة من «648ه��925 -م» إلى «1250ه��-
1517م» ..وأه �م �ي��ة ق� � ��راءة ت �ل��ك ال �ف �ت��رة
أن� �ه ��ا ج � ��اءت ب �ع��د وف� � ��اة ص � ��الح ال��دي��ن
األي� ��وب� ��ي وت �ف �س��خ دول� �ت ��ه وان �ق �س��ام �ه��ا
ب� �ي ��ن أب � �ن� ��ائ� ��ه وإخ� ��وت� ��ه
وأب �ن��اء ع�م��وم�ت��ه ..األم��ر
ال ��ذي أدى إل ��ى ع ��دد من
المشاحنات والنزاعات
والحروب الداخلية التي
انعكست على استقرار
ال � � �م � � �ن � � �ط � � �ق� � ��ة وت� � � � � � ��ردي
األوض � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ع��ام��ة.
وأي� � � �ض � � ��ا ألن � � �ه� � ��ا ف� �ت ��رة
ب � �ق� ��در أه �م �ي �ت �ه��ا ب �ق��در
غموضها.
وي � � �ش � � �ت � � �م� � ��ل ال � � �ك � � �ت� � ��اب
الصادر بدعم من وزارة
ال �ث �ق��اف��ة األردن � �ي� ��ة ع �ل��ى م �ق��دم��ة ت�ع��اي��ن
األح � � � � ��وال ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ق�ب��ل ال�ع�ص��ر المملوكي..
وأرب � � �ع� � ��ة ف � �ص� ��ول ت � �ت � �ن� ��اول ال �م �م��ال �ي��ك
األت � ��راك «ال �ب �ح��ري��ة» وال �ش��راك��ة وع�ل�م��اء
ب��الد ال �ش��ام ..الصوفية ف��ي ب��الد ال�ش��ام..
والحرافيش وال��زع��ر في ب��الد الشام في
ذلك العصر.
كما يحتوي الكتاب على خاتمة تلخص
أهم نتائج الدراسة التي أجملها الكاتب
في دور المماليك في التصدي للمغول
والفرنجة ومحافظتهم على عالقة طيبة
م��ع ال�ع��ام��ة ولكنهم تمتعوا بامتيازات
وصلت حد ال�ب��ذخ ..وق��د حظي العلماء
ف��ي تلك الفترة ب��االح�ت��رام والتقدير من
السلطة المملوكية ..ولكن تلك العالقة
ظ �ل��ت م �ت��ذب��ذب��ة ب �ي��ن ال ��رض ��ا وال�س�خ��ط
وان �ج ��از ال �ع �ل �م��اء ل�ل�ع��ام��ة ف��ي ك�ث�ي��ر من
ال� �م ��واق ��ف ..وأدت ال �ح��رك��ات ال�ص��وف�ي��ة
ً
ً
ً
دورا اجتماعيا وتعليميا ..بينما لعبت
الجماعات الشعبية ومنها الحرافيش
والزعر دورا في نشر الفوضى.

ي �ح �ت��وى ال �ف �ص��ل األول ع �ل��ي ق � ��راءة في
أص� � ��ول ال �م �م��ال �ي��ك ووص ��ول� �ه ��م ل�ل�ح�ك��م
ون � �ف� ��وذه� ��م ال� �س� �ي ��اس ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي
وعالقتهم مع العامة ..أما الفصل الثاني
ف �ي �ع��اي��ن أح� � � ��وال ال� �ع �ل� �م ��اء وم �ك��ان �ت �ه��م
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ال �م �ج �ت �م��ع ال �ش��ام��ي.
وح ��ال� �ت� �ه ��م االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ..ول �ب��اس �ه��م
وزي� � �ه � ��م ..وع� ��الق� ��ة ال� �ع� �ل� �م ��اء ب��ال �س �ل �ط��ة
االي� �ج ��اب ��ي م �ن �ه��ا وال� �س� �ل� �ب ��ي ..وع ��الق ��ة
العلماء بالعامة من الشعب.
وي �ل �ق��ي ال �ف �ص��ل ال� �ث ��ال ��ث ال � �ض� ��وء ع�ل��ي
ال � �ح� ��رك� ��ات ال� �ص ��وف� �ي ��ة ل �ج �ه��ة ال� �ج ��ذور
ً
وال�ن�ش��اة .م��وض�ح��ا ذلك
من خالل المفهوم الفتا
إل � � ��ى ب � ��داي � ��ة ال� �ح ��رك ��ات
الصوفية ف��ي المجتمع
الشامي وأح��وال الطرق
ال � � �ص� � ��وف � � �ي� � ��ة وع� � ��الق� � ��ة
ال�ح��رك��ات ال�ص��وف�ي��ة مع
السلطة والعامة
وي ��أت ��ي ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع
ل� �ي� �ت� �ن ��اول ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
ال � �ش � �ع � �ب � �ي� ��ة ف� � � ��ي ب � ��الد
ال� �ش ��ام ..وم �ن �ه��ا ال�ف�ت��وة
وال � �ح� ��راف � �ي� ��ش وال� ��زع� ��ر
ً
م� � � �ت� � � �ن � � ��اوال م� �ع ��ان� �ي� �ه ��ا
ودالالت�ه��ا وأصولهم وأم��اك��ن تواجدهم
وع � ��وام � ��ل ظ� �ه ��ور م� �ث ��ل ت� �ل ��ك ال� �ح ��رك ��ات
وت ��أث� �ي ��ره ��ا ع �ل��ى األح � � � ��داث وع��الق �ت �ه��م
بالسلطة المملوكية من جهة وعالقتهم
بالمجتمع الشامي من جهة أخرى.
وتكمن أهمية ال�ك�ت��اب ف��ي م��ا يلقي من
ض��وء على تلك الفترة المملوكية التي
امتدت طويال في الزمن وم��رت بالكثير
ً
من األح��داث الجسام وتحديدا الصراع
مع الفرنجة وال�غ��زو المغولي والطماع
األروربية والعثمانية ..ويسعى الكتاب-
بحسب ال�م��ؤل��ف -إل��ى توضيح العالقة
بين القوى الفاعلة في المجتمع الشامي
وه ��ي :ال�م�م��ال�ي��ك وال�ش��راك�س��ة والعلماء
والمتصوفة.
وي� � �ق � ��دم ال � �ك � �ت� ��اب ص � � � ��ورة م � ��ن ال� ��واق� ��ع
ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
وضمنه الثقافي الذي كان يعيشه أبناء
منطقة الشام في تلك الفترة ..وتساعدنا
ال� �ق ��راءة ال�ع�ل�م�ي��ة ع �ل��ى ف �ه��م وتصحيح
ف �ه �م �ن��ا ل �ل �ت��اري��خ ال �س �ي��اس��ي وب��واع �ث��ه
العميقة.

«الجمال جرح» ..تسرد تاريخ إندونيسيا عبر تراجيديا عائلية
القاهرة  -أحمد الجندي

ل �س �ن��وات ط��وي�ل��ة وح �ق��ب زم�ن�ي��ة م�ت�ت��اب�ع��ة ظ��ل كل
اهتمامنا ومتابعاتنا األدب�ي��ة ق��اص��رة على األدب
الغربي ث��م األدب الالتيني دون أن نهتم بمتابعة
نوعيات أخرى مختلفة من األدب ظلت بعيدة عنا
ً
ً
تماما قد ال يعرف غالبيتنا عنها شيئا ..وأخيرا
فتحت دار الكتب خ��ان للنشر والتوزيع بالقاهرة
ن��اف��ذة ج��دي��دة ع�ل��ى اح ��د ه ��ذه ال �ن��وع �ي��ات األدب �ي��ة
المختلفة والبعيدة عنا ..عندما أص��درت الترجمة
العربية ل��رواي��ة «الجمال ج��رح» للكاتب وال��روائ��ي
االن��دون �ي �س��ي «اي �ك��ا ك ��ورن �ي ��اون» وال �ت��ي ترجمها
ل�ل�ع��رب�ي��ة ال �ش��اع��ر وال �م �ت��رج��م اح �م��د ش��اف �ع��ي ،عن
الترجمة االنكليزية للمترجمة آني تاكر.
وإذا ك��ان معظمنا ال يعرف ع��ن اندونيسيا سوى

ج��زره��ا وم�ع��ال�م�ه��ا ال�س�ي��اح�ي��ة ال�ش�ه�ي��رة ف��إن ه��ذه
ال� ��رواي� ��ة ت��دخ �ل �ن��ا ال� ��ى ع��ال��م ه � ��ؤالء ال �ب �ش��ر ال��ذي��ن
ً
ي �ع �ي �ش��ون ب� �ع� �ي ��دا ع �ن��ا ع �ل��ى ارض ه � ��ذه ال � �ج ��زر..
وتدخلنا إلى عالم من السحر والدهشة واالساطير
لتلك المنطقة ..خصوصا أن كاتبها يعد م��ن أهم
وأش�ه��ر األس �م��اء األدب �ي��ة ه�ن��اك وي�ق��ارن��ون��ه بأديب
ال��واق�ع�ي��ة ال�س�ح��ري��ة ال�ك�ب�ي��ر اب ��ن ك��ول��وم�ب�ي��ا وأح��د
أساطير األدب الالتيني «غابريل غارسيا ماركيزا»
صاحب التحفة األدبية األشهر عالميا ً«مائة عام
من العزلة».
وق �ب��ل ان ن��دخ��ل ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل رواي� � ��ة ك��ورن �ي��اون
«الجمال جرح» نشير الى انها وصلت جائزة المان
ب��وك��ر العالمية ..وك�ت��ب مؤلفها ف��ي مقدمتها عبر
أحد حواراته الصحافية التي نقلها المترجم أحمد
شافعي« :انه كان يطمح في كتابة رواية اشباح او

رواي ��ة اث ��ارة الن��ه على المستوى الشخصي مغرم
ت�م��ام��ا ب �ق��راءة ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال ��رواي ��ات .ل�ك��ن ه��ذه
ال ��رواي ��ة أرغ �م �ت��ه ع�ل��ى م �س��اره��ا ال �خ��اص م��ا جعل
ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا  -م ��ن ج��ان��ب ال �ن �ق��اد  -أش �ب��ه ب��ال�م�ه�م��ة
الصعبة».
ال��رواي��ة ج��اءت مليئة بالحكايات على غ��رار قرية
«م ��اك ��ون ��دا» ال �م��دي �ن��ة ال �خ �ي��ال �ي��ة ال� �ت ��ي اخ �ت��رع �ه��ا
«م ��ارك� �ي ��ز» ف ��ي رواي� �ت ��ه ال �ش �ه �ي��رة «م ��ائ ��ة ع� ��ام من
ال �ع��زل��ة» ..حيث بني ك��ورن�ي��اون مدينته الخيالية
«ه��ال �ي �م��ون��دا» ع �ب��ر رواي� �ت ��ه م �ث��ل م��ا ف �ع��ل م��ارك�ي��ز
وجعلها مسرحا يعرض عليه ت��اري��خ اندونيسيا
المعاصر ..وما شهدته من أحداث كبيرة على مدار
القرن العشرين وعبر ثالثة أجيال من أسرة واحدة..
ً
وهو يحكي عشرات الحكايات مخلصا وعبر سرد
بديع لكل حكاية منها وكأنما ه��ي هدفه الوحيد

م��ن ال��رواي��ة ك�ل�ه��ا .وب�م�ج��رد أن ينتهي م��ن حكاية
يبدأ في حكاية أخ��رى فبدت كل حكاية  -أو فصل
م��ن ف�ص��ول ال��رواي��ة -أش�ب��ه ب��رواي��ة كاملة منفصلة
مترابطة األحداث.
تسير ال��رواي��ة عبر حكاياتها وأحداثها متالصقة
ً
ت�م��ام��ا م��ع ت��اري��خ ال��دول��ة االن��دون�ي�س�ي��ة ..ففي أحد
ال�ب�ل��دان الساحلية الخيالية «ه��ال�ي�م��ون��دا» ول��دت
«دي� ��وي اي� ��وا» م��ن أب��وي��ن شقيقين م��ن ن�ف��س األب
ول �ك ��ن م ��ن أم �ي ��ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ي��ن ن �ص��ف ان��دون �ي �س �ي��ة
ون�ص��ف ه��ول�ن��دي��ة ..وم��ع ان ��دالع ال �ح��رب العالمية
الثانية فر الهولنديون من البلدة ديوي في مسقط
رأسها رافقته المغادرة إلى أروربا ..وعندما احتلت
اليابان «هاليموندا» وقعت ديوي في األسر لتعمل
ع��اه��رة للجنود اليابانيين حتى حملت بطفلتها
األولى من احد الجنود وتضع طفلتها أالمندا.

