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تُثير رواية «الزوجة املكسيكيّة» للدكتور إميان
يحيى الصادرة عن «دار الشروق» بالقاهرة
سؤاالً جوهريا ً مفاده :هل هذه الرواية تعالقت
فقط مع رواي��ة «البيضاء» ليوسف إدري��س،
أم أنها ذهبت إلى ح ّد التناهل والتناص معها
�ج �ن �ا ً ال ُي �ش �ب��ه ب��ال �ض��رورة
ل�ت�خ�ل��ق ن �ص �ا ً ُم �ه� ّ
النص األصلي في كل تفاصيله ،وال يتطابق
م�ع��ه ،لكنه ُي�ح��اذي��ه ،وي�ع�ت��اش عليه ،ويتخذه
م��رآة صقيلة الس�ت�ج�لاء ص��ور الشخصيات
الرئيسية التي تعالَقَ معها في «النص الغائب
أو امل��رج �ع��ي» ب�ت�ع�ب�ي��ر ال �ن��اق��د ف��اض��ل ث��ام��ر.
ث�م��ة عتبة ن�ص�يّ��ة مهمة ف��ي مستهل ال��رواي��ة
تشير إلى ترحيل السلطات للطالبة املكسيكية
س��ام��ان�ث��ا ألس �ب��اب سياسية س��وف تتكشف
الحقا ً لعالقتها الغامضة بحركة «كفاية» ،كما
تلعب ه��ذه العتبة دورا ً مهما ً في متثّل النص
السردي وتأويل محموالته الفكرية ،فسامانثا
دي�ف�ي��ز ال �ت��ي ج���اءت ل��دراس��ة األدب ال�ع��رب��ي
احلديث في «اجلامعة األميركية» بالقاهرة هي
ثمرة زواج مختلَط بني أم نصفها مصري وأب
ذي أصول مكسيكية ،وجدتها من جهة األم قد
هاجرت إلى أميركا في بداية الستينيات ،ولم
تعد أبداً ،في إشارة واضحة إلى انتقال جينات
اجلدة إليها ،حيث أتقنت احملكيّة املصرية بوقت
قصير ،وأخذت تتع ّرف على الطقوس الدينية
واالجتماعية لألحياء الشعبية ف��ي القاهرة.
متأثرة مبرض السرطان ،كما تؤكد املصادر
واألقاويل التي راجت بني الناس .تُرى ،هل هذه
ّ
الشك ،أم أنها من
احلكاية حقيقية ال يرقى إليها
صنع خيال املؤلف األول يوسف إدريس الذي
ع� �زّزه خ�ي��ال امل��ؤل��ف ال�ث��ان��ي د .إمي��ان يحيى،
مت��ت على أرض
�أن ه��ذه الزيجة ق��د ّ
ليقنعنا ب� ّ
وأن هناك من األدلّ��ة الدامغة ما يكفي
الواقعّ ،
الرت �ب��اط الطبيب وال�ك��ات��ب امل �ع��روف يوسف
رسام
إدريس ب� ُروث ،ابنة دييغو ريفيرا ،أهم ّ
جداريات في العالم .ومثلما تتعدد شخصيات
الرواية تتعدد أمكنتها فهي تتوزع بني القاهرة
وفيينا ومكسيكو سيتي .وحني يدقّق الباحث
ف��ي امل �ص��ادر سيجد م��ن دون ع�ن��اء كبير أن
مؤمتر «أنصار السالم» قد ُعقد في فيينا سنة
 ،1952وأن ال��وف��د امل�ص��ري ك��ان يتألف من
كامل باشا البنداري وعبد الرحمن اخلميسي
وإجن ��ي أف�لاط��ون وس �ي��زا ن �ب��راوي وي��وس��ف
إدري��س وغيرهم ،وق��د وق��ع إدري��س ف��ي ُحب
ُروث ،وطلب يدها من أبيها دييغو ريفيرا الذي
واف��ق على ال��زواج رغم خشيته الواضحة من
هيمنة الضباط وتوجههم نحو الديكتاتورية.
ال متتد أيام ا ُ
حلب والدهشة واإلعجاب طويالً،
حيث تتكشف شخصية يحيى مصطفى على
حقيقتها ،فهو رج��ل ش��رق��ي يضع امل ��رأة في
املرتبة الثانية حتى لو كانت فنانة ومهندسة
واب �ن��ة ف �ن��ان ش�ي��وع��ي كبير م��ن ط ��راز دييغو

ريفيرا ،الذي يقود حركة «أنصار السالم» في بعد أن حتولت من دراسة األدب إلى التخصص
العالم مع بيكاسو وسارتر وأراغ��ون ،فقد بدأ بتاريخ السياسة في بلدان الشرق األوس��ط.
ّ
يشك بها ،ويعنّفها ،ويتهمها باخليانة مع أقرب لو وضعنا هاتني القصتني العاطفيتني جانباً،
املهجن ،فإن
أصدقائه ،وحني ضربها أكثر من مرة قررت وهما ملح النص الغائب والنص
ّ
أن تضع حدا ً لهذه الزيجة غير املتوازنة ،وتعود ثيمة ال��رواي��ة تتمحور على شيئني أساسيني
إل��ى املكسيك حاملة معها ُج��رح �ا ً ال يندمل .هما الفكر اليساري في مصر والعالم برمته،
وح�ك��م العسكر ال��ذي يقترن غالبا ً باألنظمة
ومما زاد الطني بلّة تبينّ أنها مصابة مبرض
ُ
زج ال��رئ�ي��س عبد
السرطان ال��ذي لم ميهلها طويالً حيث طلبت ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة ،ففي مصر ّ
م��ن شقيقتها أن تضع مفتاح الشقة الذهبي ال �ن��اص��ر ب �ك��ل ال �ق �ي��ادات ال�س�ي��اس�ي��ة للحزب
في مظروف وتبعثه إل��ى السفارة املكسيكية الشيوعي امل�ص��ري ف��ي ال�س�ج��ون ،وي�ب��دو أن
ب��ال �ق��اه��رة ،ليتسنى ل�ه��م إي�ص��ال��ه إل��ى يحيى ي�ح�ي��ى مصطفى أو (ي��وس��ف إدري � ��س) ك��ان
مصطفى (يوسف إدريس) الذي أصبح كاتبا ً م �ح �ظ��وظ �ا ً ألن دي �ي �غ��و ري �ف �ي��را ق��د دع� ��اه هو
مشهوراً ،وليس من الصعب إيجاد محل سكنه .وخ�ط�ي�ب�ت��ه ُروث ل �ق �ض��اء ب �ع��ض ال ��وق ��ت في
مب �ق��اب��ل ه� ��ذه ال �ق �ص��ة امل �ت �ع��ال �ق��ة م ��ع رواي� ��ة مدينة ب��راغ ،ول��وال هذه الدعوة الكرمية لكان
«البيضاء» ،تبرز حكاية الدكتور سامي جميل مصيره ال يختلف ك�ث�ي��را ً ع��ن مصير أق��ران��ه
مع تلميذته سامانثا ذات األص��ول املكسيكية ال��ذي��ن ت �ع � ّرض��وا ملختلف أص �ن��اف التعذيب،
املصرية املشتركة التي تقع في ُحب أستاذها ،خ �ص��وص �ا ً ب �ع��د احمل ��اول ��ة ال �ف��اش �ل��ة الغ�ت�ي��ال
وت �ش��ارك��ه عملية ال�ب�ح��ث املضنية ع��ن زواج ع�ب��د ال �ن��اص��ر ،ح�ي��ث حت��ول��ت ح �ي��اة السجناء
أن السياسيني إلى جحيم ال ُيطاق .وفي السياق
يحيى مصطفى من ُروث دييغو ريفيرا ،ومبا ّ
املواطن الغربي تدويني بطبعه ،بعكس املواطن ذاته أشارت سامانثا إلى فزعها من اضطهاد
الشرفي الشفهي ،فإنها تنبش في الكثير من معظم رم��وز الثقافة العاملية ،ال��ذي��ن سمعت
امل �ص��ادر ال��روس�ي��ة واإلس�ب��ان�ي��ة واإلجنليزية ع�ن�ه��م أم �ث��ال ش��اب�ل��ن وب�ي�ك��اس��و وآرث� ��ر ميلر
حتى تتأكد من كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه وإيليا كازان وبول روبسون وغيرهم الكثير.
الزيجة .ولعلها كانت على وشك التوصل إلى تنطوي الرواية على أسئلة نقدية كثيرة؛ لعل
نتائج جامعة مانعة ب�ش��أن زواج يحيى من أب��رزه��ا م��ا أث ��اره ال��دك�ت��ور سعيد ش��راب��ي في
«إن ال�ع�م��ل األدب��ي
ُروث ،لكن املباحث املصرية كانت لها باملرصاد م�تن ال ��رواي ��ة ،ح�ين ق ��الّ :
ف�ه��ي ت�ش�ت��رك مب �ظ��اه��رات ح��رك��ة «ك �ف��اي��ة» ،يجب أن ُيؤخذ كما ه��و» ،بينما ير ِّكز الدكتور
وتشجع النساء املصريات على الوقوف ضد س ��ام ��ي ج �م �ي��ل ع �ل��ى ال � �ظ� ��روف ال �س �ي��اس �ي��ة
حكم العسكر ،ل��ذل��ك س��ارع��وا إل��ى تسفيرها واالجتماعية التي أحاطت ب��ه ،كما هو احلال
وإعادتها إلى البلد الذي وفدت منه .ومع ذلك ف��ي رواي� ��ة «ال �ب �ي �ض��اء» ال �ت��ي كتبها يوسف
فقد ظلت تتواصل مع الدكتور سامي جميل إدري ��س ف��ي ظ��رف ح��رج للغاية ،وك��أن��ه يريد

مناقصة علنية لتلقي خدمات مشورة تنظيمية
("()INGL/TENDER/2019/03املناقصة")
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ("الشركة") ،شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة علنية لتقدمي خدمات مشورة تنظيمية لغرض فحص
املبنى التنظيمي خاصة الشركة .إختيار الفائز يكون وفقا ً لشروط املناقصة من بني مقدمي العورض الذي يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة
مبستندات املناقصة التي يتم تفصيل جوهرها أدناه.
شروط إلزامية
 .1مقدم العرض هو جمعية (شركة او شراكة) مسجل وفق القانون بإسرائيل.
 .2مقدم العرض يدير حسابات وسجالت وفق تعليمات قانون صفقات هيئات عامة (تطبيق مسك حسابات وتسديد واجبات ضرائب)،
لعام ،1976-ويوجد لديه جميع املصادقات واإلفادات املطلوبة وفق له.
 .3مقدم العرض صاحب اسبقية وجتربة بتقدمي خدمات مشورة تنظيمية خالل الـ 5سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض.
 .4يشغّل مقدم العرض مبوعد تقدمي العرض للمناقصة على األقل  4عمال مهنيني بتزويد خدمات مشورة وتطوير تنظيمي ،بحيث ان من
بينهم عرض مقدم العرض بعرضه للمناقصة طاقم يستوفي على جميع املتلطبات كاآلتي:
 4.1مستشار تنظيمي رفيع (رئيس طاقم)  -الذي يستوفي املتطلبات اآلتية على األقل:
 4.1.1صاحب لقب اكادميي أول او ثاني ،من مؤسسة للتعليم العالي بإسرائيل او مؤسسة للتعليم العالي بخارج البالد الذي اعترفت به
لهذا الشأن مؤسسة للتعليم العالي بإسرائيل ،بواحد من املجاالت اآلتية :علوم املجتمع ،علوم السلوك ،علم نفس تنظيمي ،هندسة
صناعة وإدارة ،إدارة أعمال مع خبرة باإلدارة التنظيمية ،إدارة موارد بشرية (كل لقب كاملذكور ،فيما يلي " -لقب ذو صلة").
 4.1.2نفذ ،خالل الـ 10سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض ،على األقل  3مشاريع لفحص مبنى تنظيمي ألجل  3زبائن
مختلفني ،الذي كل واحد منهم يشغّل  100عامل على األقل ،بحيث ان أحد الزبائن على األقل هو "هيئة عمومية" (كتعريفه أدناه)،
او شركة تتاجر بالبورصا لألوراق املالية ،وواحد من الزبائن على األقل هو هيئة من مجال الصناعة و/او البنى التحتية و/او الطاقة*.
* نوضح انه ميكن عرض زبون واحد الذي هو هيئة عمومية (كتعريفه أدناه) او شركة تتاجر التي هي من مجال الصناعة و/او
البنى التحتية و/او الطاقةاو زيونان كاملذكور بهذا البند على حدة.
"هيئة عمومية" لغرض هذا البند  -دولة إسرائيل (وزارات حكومية) وأيضا ً هيئات تتلقى امليزانيات كتعريفها بالبند  21لقانون
أسس امليزانية ،لعام ،1985-مبا في ذلك سلطات محلية ،شركات حكومية ،شركات بلدية وما إلى ذلك.
 4.2عضوين من الطاقم على األقل ،الذين كل واحد منهم يستوفي الشروط اآلتية على األقل:
 4.2.1صاحب لقب ذو صلة.
 4.2.2صاحب جتربة لسنتني على األقل بتزويد خدمات مشورة تنظيمية.
معلومات عامة
* ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة خاصة الشركة ،وعنوانه ،www.ingl.co.il :حتت تبويب "مناقصات".
مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة غير قابلة للتقدمي (معلمة بـ"عالمة مائية”) ،لتلقي مستندات املناقصة بالبريد االلكتروني
لغرض طباعتها وتقدميها ،مبلف  ،PDFيجب التوجه للمحامية دافناه يعكوبوفيتش بعنوان البريد االلكتروني.sivanl@friedman.co.il :
* لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني  ،sivanl@friedman.co.ilلغاية تاريخ أقصاه  19.2.2019الساعة
 .12:00أجوبة الشركة ألسئلة التوضيح يتم نشرها مبوقع الشركة على اإلنترنت.
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة بالعنوان أدناه :شركة خطوط الغاز الطبيعي
إلسرائيل م.ض  ،مجدال عتيدمي (بناية رقم  ،)8كريات عتيدمي ،تالبيب ملندوبة الشركة بهذا الشأن فقط  -لسيدة استي بن آرتسي ،لتاريخ
أقصاه  5.3.2019الساعة ( 12:00بأمسيات وأيام العيد ،اجلمعة والسب لن يكون باإلمكان تقدمي عروض) .على مقدمي العروض ان
يرفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل مبستندات املناقصة.
* ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص فقط ،وان النص امللزم هو
الظاهر في مستندات املناقصة .حتتفظ الشركة باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضا ً شروط إضافية باملناقصة ،الكل كاملفصل في
مستندات املناقصة .املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقا ً لشروط املناقصة .حتتفظ الشركة باحلق إلجراء مفاوضات مع مقدمي
العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة وإلغاء املناقصة ،وفقا ً إلعتبارتها املطلقة ورهنا ً لتعليمات جميع القوانني.

أن يب ّرئ ساحته من تهمة الشيوعية ،ويعلن
توبته أمام احلكومة واملأل األعظم ،فال غرابة
أن يخلص شرابي إلى القول بحدة وانفعال:
�ت ب��ه ليس بحثا ً وال ن �ق��داً ،قد
«اس�م��ع م��ا ُق�م� َ
يصلح لرواية أكتبها وخلّصنا من شططك».
�زج ف ��ي ال� �س� �ج ��ون ،وال �ت �ع��ذي��ب،
إذا ك� ��ان ال�� � ّ
واإلع��دام��ات املتفرقة هنا وهناك تهيمن على
القاهرة في ذلك الوقت ،فإن فيينا كانت تنعم
بالسالم النسبي رغم مرور سبع سنوات على
احلرب العاملية الثانية ووج��ود دوري��ات أمنية
ألربع دول كبرى ،بينما كانت مدينة مكسيكو
مبنأى عن احلروب ،لكن املناخ العائلي لعائلة
دييغو ريفيرا ك��ان تراجيديا ً مبعنى الكلمة،
حيث أصيب دييغوا بالسرطان ،فيما ُبترت
س��اق زوج�ت��ه بسبب الغرغرينا ،كما توفيت
ابنته ُروث عن  47عاما ً بسبب املرض اخلبيث
ذاته ،لتنتهي حياة «الزوجة املكسيكية» التي
لعبت دورا ً مهما ً في احلياة الثقافية للمجتمع
امل�ك�س�ي�ك��ي .وف�ي�م��ا يتعلق بيحيى مصطفى
أو (ي��وس��ف إدري � ��س) ف�ق��د ع�ق��د ال �ع��زم على
أال ي��دخ��ل ال�س�ج��ن م��رة أخ ��رى ،ب�ع��د أن أيقن
ب� �ض ��رورة ال �ن �ض��ال وامل �ق��اوم��ة ع �ب��ر ال�ك�ت��اب��ة
العلنية بعيدا ً ع��ن األوك��ار واألن�ف��اق السر ّية.
ف.ر.ك29244-11-18 .

في احملكمة اللوائية
املركز-اللد
بشأن :اولطربالست تعسيوت ( )1993م.ض ح.ف ( 511887291بتوقيف إجراءات)
فيما يلي" :الشركة"
وبشأن .1 :السيد افراهام زيلبرط ،هوية 53597910
 .2السيدة متار زيلبرط ،هوية 5604250
 .3السيد الكس بردي ،هوية 313745309
 .4اوطرا هحزكوت م.ض ح.ف 513749176
أربعتهم سوية" :الكافلني لديون الشركة"

إعالن عن مصادقة تنظيم دائنني

وفقا ً لقرار احملكمة املركزية من تاريخ  ،23.12.2018يتشرف املوقع أدناه ان بعلن انه
بتاريخ  23.12.2018أص��در حكم قضائي بإطار مت مصادقة تنظيم دائنني للشركة
وللكافلني لديون الشركة.
آشر اجنلمان ،محامي ومدقق حسابات
بريسووطرهاوسكوبرس ييعوتس م.ض
شارع هميرد  ،25تل-ابيب 6812508
هاتف ،03-7954940 :فاكس03-7954789 :

إعالن

املستورد :نيطو ملينده ساحر م.ض

حلمة بقر طازجة مستوردة
ميكن شرائها باحلوانيت اآلتية:

اوشر عاد (مرف مزون م.ض)
كوئوب يسرائيل
شوك هعير (ت.ع.م.س) م.ض
ستومباركيت م.ض
شوفرسال
اإلعالن وفقا ً إلجراء تنافسي إلستيراد حلمة
بقر طازجة بسنة  2019 -وزارة اإلقتصاد

