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ــســاء  ـــد، م ـــوع ــى م ــل ــا ع ــف ــي ح
ــع حــدث العرب  ــوم، م ــي هــذا ال
احتفاًء  ــام،  ــع ال لهذا  الّثقافي 
ــب  ــكــات ــني ال ــط ــس ــَل ــق ِف ــاش ــع ب
صاحب  املدهون،  ربعي  املتمّيز 
أم الرّوايات «مصائر.. كونشترو 
احلاصل  والّنكبة»،  الهولوكوست 
العام  لهذا  «بوكر»  جائزة  على 
دار  صاحب  احليفاوّي  وبالّناشر 
عّباسي،  صــالــح  ـــيء»  ش «كــل 
إلى  مرّة  ألّول  القادم  وبالّضيف 
ماهر  ــاشــريــن  الــّن شيخ  حيفا، 
ــســة  ــب املــؤّس ــّي، صــاح ــال ــي ــك ال
 – والّنشر  للّدراسات  ّية  العرب

بيروت/عّمان.
ــوم  ــي ــهــم ال ــاء ب ــف ــت ــتــم االح وســي
الّساعة  في  أّيار)   20) اجلُمعة 
في  مساًء،  والّنصف  الّسادسة 
 – ”امليدان“  مسرح  ــورمي  ــت أودي

2شارع اخلوري 2، حيفا.
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في الّسادسة والّنصف من مساء اليوم اجلُمعة، ستحتضن حيفا 
عّشاقها ضمن أمسّية ثقافّية ممّيزة. حيفا اّلتي فازت باجلائزة 
كونشرتو  «مصائر..  رواية  عن  «بوِكرْ»  ّية  العرب للرّواية  العاملّية 
املدهون،  ربعي  الِفَلسطينّي  للرّوائي  والّنكبة»  الهولوكست 
صالح  لصاحبها  احليفاوّية  شيء»  «كل  مكتبة  عن  والّصادرة 
بيروت/عّمان   – والّنشر  للّدراسات  ّية  العرب واملؤّسسة  عّباسي، 
لصاحبها ماهر الكّيالي، ستجمع حتت سقف واحد أقانيَم األدب 

الّثالثة لهذا العام.
اليوم  مساء  االحتفاء  سيتّم  كبير  حيفاوّي  ثقافّي  حفل  في 
املتمّيز واملتمايز، ربعي  الِفًلسطينّي  الكاتب  ِفَلسطني،  بعاشق 
الهولوكست  كونشرتو  الروايات، «مصائر..  أّم  املدهون، صاحب 
وبشيخ  العام،  لهذا  الـ««بوِكرْ»  جائرة  على  احلاصل  والّنكبة»، 
الّناشرين ماهر الكّيالي، وبالّناشر صاحب دار «كّل شيء» صالح 

عّباسي على هذا الفوز العاملّي.
حيفا اّلتي أعطته كّل املذاق، منحته الّتفاصيل، وهبته الوهج، 
أغدقت عليه الّذكريات، حيفا اّلذي أخذته وطافت به كّل املدن 
والبلدات الِفَلسطينّية.. يأتيها املدهون اليوم حامًال معه عشقه 
لها وامتنانه ألهلها، لهؤالء اّلذين صانوا ويصونون الوطن؛ هؤالء 

هم الباقون هنا.
أحياَءها  وزار  شواطئها،  على  وســار  حيفا،  في  جتــّول  أن  بعد 
ّية القدمية، وصعد جبل الكرمل اّلذي تنام املدينة في حضنه  العرب
مبياهه..  قدميها  وتبّلل  البحر  نحو  ساقها  متّد  ظهرت،  منذ 
ر، يأتي إلى ِفَلسطينّيي الّداخل فخورًا  يأتينا الِفَلسطيني املُهجَّ
شاِمًخا، حامًال أغلى ما عنده من حّب وعشق وامتنان، ليعانق 

بقاَءنا في حيفا.
الُهوّية  «مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والّنكبة» تثير أسئلة 
حاضر  من  ماّدتها  تنسج  للّصراع،  ّية  إنسان رؤية  إلى  وتستند 
مضّطرب دون الرّضوخ إليه، فهي تتجاوزه بأشكال متغايرة دون 
رحابة  أكثر  بآفاق  موضوعاتها  تربط  اّلتي  بالوشائج  اإلخــالل 
وتأثيرًا في الّنفس اإلنسانّية. هذه الرّواية املتمّكنة تطالب القارئ 
راصًدا  املتخّيلة،  عواملها  في  ليدخل  ورؤية  بُتؤّدة  يتابعها  بأن 

حلركتها ومفتوًنا بها.
و«مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والّنكبة» رواية رائدة تقع في 

الكونشرتو، وحيث  ميّثل كّل منها إحدى حركات  أربعة أقسام، 
يصل الّنص إلى احلركة الرّابعة واألخيرة، تبدأ احلكايات األربع في 
الّتوالف والّتكامل حول أسئلة الّنكبة والهولوكوست وحّق العودة. 
مشكلة  ويعانون  الّداخل  في  الباقني  الِفَلسطينّيني  رواية  إّنها 
جنسّية  يحملون  أنفسهم  وجدوا  اّلذين  أولئك  املنفصم،  الوجود 
الِفَلسطينّيني  إسرائيلّية ُفرضت عليهم قسرًا. كما أّنها رواية 
راحوا  ثّم  الكبير،  املنفى  إلى  أرضهم  وُهّجروا من  هاجروا  اّلذين 

يحاولون العودة بطرق فردّية إلى بالدهم احملتّلة.
الوطن  ــي  وف خصوًصا،  فيها  الباقني  ستجمع  ــيــوم  ال حيفا 
عموًما، مع املُهّجرين واملهاجرين قسرًا، لتحتفي ببواِسل الرّواية 
ا  ّيً روائ نسيًجا  تبتدع  اّلتي  الرّواية  هذه  العاملّية،  الِفَلسطينّية 
أسئلة  وتثير  الِفَلسطينّية،  املسألة  يصوّر حتوّالت  جديًدا  ا  ّيً فن
اّلتي  الرّواية  هذه  للّصراع..  ّية  إنسان رؤية  إلى  وتستند  الُهوّية 
تعود إلى زمن ما قبل الّنكبة لتلقي ضوًءا على املأساة الرّاهنة 
املتمّثلة في الّشتات واالستالب الّداخلي. إّنها رواية ذات طابع 
تعّدد  لتجّسد  الكونشرتو  رمز  تستعير  «متشائل»،  مأساوّي 

املصائر. إّنها الرّواية.. رواية عام 2016.
مبروك حليفا هذا الفوز اّلذي يأتي من شموخ كرملها وثبات أقدام 
ّية العاملّية  الباقني في أرضهم للترّبع على عرش الرّوايات العرب
وحصد جائزة «بوِكرْ»، لتكون بذلك «كّل شيء» في حيفا أّول دار 
نشر لها ما لكّل املدن الِفَلسطينّية من مكانة في قلوبنا.. حيفا 

ستحتفل اليوم، وستحتفي بأقانيم العمل الّثالثة.
«ِفش فلسطيني في الّدنيا ِبقبل ع حاُله يصير إسرائيلي... وِْن 
صار، ما بيكون بإيده وال بكيُفه وال بخاطره... صار إسرائيلي 
َغصنب عّنه... َغصنب عّنه صار. وبصراحة بقول لك إّياها َع روس 
زَْينا  هاَجر  ما  الّلي  منيح  هناك.  بقي  الّلي...  منيح  األشهاد: 
واتبهدل. البهدلة في لبالد، حّتى مع اليهود، أشرف وأرحم ميت 

مرّة من البهدلة والّشرشحة في املخّيمات»...
ونحن في حيفا وفي الوطن باقون!  

للرّواية  انتصار  إّنه  تبتهج.  تفرح وحليفا أن  لِفَلسطني أن  يحّق 
الِفَلسطينّية، فسموّها الّدائم يليق بِفَلسطني عاّمًة وحيفا خاّصًة.

وحيفا مساء اليوم على املوعد..!
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العربّي  املجتمع  أهالي  من  املئات  شارك 
الِفَلسطينّي في البالد في مسيرة العودة 
إلى طيرة حيفا، وذلك في ذكرى الّنكبة 

الِفَلسطينّية.
من  العاشرة  الّساعة  عند  انطلقت  وقــد 
صباح يوم الّسبت األخير، فّعالّيات إحياء 
طيرة  قرية  في  للّنكبة،   (68) الّذكرى 
حيفا املهّجرة، التي شارك فيها عدد كبير 
مشاركة  إلى  إضافًة  القرية،  مهّجري  من 
الّنائب  وسياسّية،  اعتبارّية  شخصّيات 
املشتركة)،  القائمة  (رئيس  ــودة  ع أميــن 
املبادر  بركة،  محّمد  املتابعة  جلنة  رئيس 
ممّثلني  قصيني،  للمسيرة حسن  الرّئيس 
عن جلنة الّتواصل الّدرزّية، الكاتب منر منر، 

الّشيخ عبد اليقني بدران.
باّجتاه  القرية  ساحة  من  املسيرة  انطلقت 
املشاركون،  اجتمع  حيث  املدّمرة،  البيوت 
املختلفة  الفّعالّيات  انطلقت  ــّم  ث ومــن 
اخلاّصة بإحياء الّذكرى، وكانت من ضمنها 
ّية مبشاركة الفّنان عالء عزّام ابن  فقرة غنائ
وصلة  قــّدم  ــذي  اّل املهّجرة،  صفورية  قرية 

ّية ُملتزمة.  غنائ
الّلوز  طيرة  كذلك  ُتسمى  حيفا،  طيرة 
ــيــع هــذه  ــن جــم ــك ــل، ول ــرم ــك وطـــيـــرة ال
ّية  العرب البلدة  هذه  إلى  تأخذنا  األسماء 
الِفَلسطينّية اّلتي ُهّجر أهلها، متاًما كما 
ّية  العرب واملــدن  القرى  مئات  أهالي  ُهّجر 
 .1948 عام  احتاللها  ّمت  اّلتي  ــرى  األخ
عام 1948 كان يسكن طيرة حيفا نحو 
سّتة آالف وِمائتي نسمة، ُهّجر جميعهم 
أّن  إّال  عنهم،  رغًما  منهم  قسم  ـــرد  وُشّ
ــارة  وزي العودة  على  يصّر  األكبر  القسم 
ذكريات  فيها  تربطه  اّلتي  حيفا  طيرة 

وحنني رغم طرده منها مجّدًدا.
مع  ”حيفا“  لصحيفة  ــث  ــدي ح ـــي  وف
طيرة  إلى  العودة  ملسيرة  الرّئيس  املبادر 
واّلذي  نزار)،  (أبو  قصيني  حسن  حيفا، 
حيفا،  طيرة  ــر  تــذّك كّلما  عيناه  تدمع 
الكثير،  ــي  ل تعني  حيفا  طــيــرة  قـــال: 
الّذكريات  هي  واألخير،  األّول  بيتي  هي 
واحلنني  الّتاريخ  هي  ــاء،  واألصــدق ــل  واأله
ــرة  ــي ــي اجل ــل. ه ــي ــو جــم ــا ه ـــّل م ــي ك ه

الّطّيبة، هي األصالة. والعالقات  احلسنة 
ــام  أم ــمــًة  كــل ــى  ــق أل ــد  ق ـــان قصيني  وك
املشاركني في مسيرة العودة لطيرة حيفا، 
بدا واضًحا  ُهّجر منها قسرًا، وقد  واّلتي 
الّتأّثر على وجهه..  وفي رّد على سؤالنا 
حول بكائه وتأّثره املتّجدد كّلما زار بلدته 
حيفا  طيرة  أّن  رغم  أجاب:  حيفا،  طيرة 
ــدت  وُل فيها  األّول،  قدمي  موطئ  ــي  ه
الّذكريات  أجمل  منها  وأحمل  وترعرت، 
وأحالها، إّال أّن رؤية البيت املُهّجر واألرض 
متّسني  ــام  األّي تلك  إلى  وحنيني  واملقبرة 
جًدا، فيتحّول فرحي إلى حزن ملا آلت إليه 

هذه البلدة.
حيفا  طيرة  أزور  قائًال:  قصيني  وأضاف 
فهي  عائلتي،  ــراد  وأف أنا  ــم،  دائ بشكل 
مسقط رأسي وتربطني بها عالقة ال ميكن 
على  احلفاظ  أجــل  من  نعمل  وصفها.. 
حول  ــدارًا  ج مؤّخرًا  وأقمنا  هناك،  املقبرة 
املقبرة، للحفاظ على حرمة املقابر. تواصلنا 
كذلك.. وسيبقى  ــم  دائ حيفا  طيرة  مع 

صدري  أثلج  لقد  قائًال:  حديثه  واختتم 
حيث  املسيرة،  هــذه  في  املشاركني  عــدد 
ــا.  ــه ـــوى إلجنــاح ــع الـــق ــي ــاضــدت جــم ــع ت
صحيفة  عبر  ألشكر  فرصًة  واستغّلها 
الغرّاء جميع َمن شارك في هذه  ”حيفا“ 
املسيرة وساهم في إجناحها. وهذا تأكيد 
بأرضنا  نفرّط  ولن  هنا،  باقون  أّننا  على 
وإلى  الّداخل  من  ُهّجرنا  مهما  وبيوتنا 

الّداخل الِفَلسطينّي أو إلى املنفى.
في  عــودة  ــن  أمي الّنائب  مشاركة  وخــالل 
ــرة  ــي ـــي الــّط ـــودة، قـــال: «ف ـــع ــرة ال مــســي
وأقربائي  أهلي  فهم  املشاعر،  تشتعل 
وعندما  الّنكبة،  قبل  أهلي  حمى  ومن 
املــؤّكــد  ــد  ــؤّك ن الكبير  ــدد  ــع ال هــذا  أرى 
ولكن  ــي،  ــاض امل قــّصــة  الّنكبة  أّن  ــو  وه
املستقبل!». قّصة  هي  عليها  ــواب  اجل

جواب الّنكبة هو إقامة الّدولة الِفَلسطينّية 
وحتقيق حقوق الّالجئني، والّنضال من أجل 
وتصحيحه  الّتاريخّي  بالغنب  االعتراف 
ــة  ــرّواي ــال ـــراف ب ــريــن واالعـــت ــودة املــهــّج ــع ب
الِفَلسطينّي من أجل  للّشعب  الّتاريخّية 

العيش بكرامة في بلد اآلباء واألجداد.
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åUHOŠò qÝ«d*
يتساَءل العديد من األهالي عن املستجّدات في قضّية 
املدارس األهلّية ومبصير الّلجنة املعّينة من قبل الوزير 
لفحص  شوشاني  شمشون  د.  برئاسة  بينت  نفتالي 
أنهت  الواقع  وفي  األهلّية.  املدارس  وأوضاع  مطالب 
هذه الّلجنة عملها وقامت بتقدمي توصياتها منذ عّدة 

م إلى اليوم. أسابيع ولكن توصياتها لم ُتعمَّ
لألسف الّشديد، ورُغم محاوالت عديدة وجاّدة من قبل 
األهلّية  املدارس  القطرّية لألهالي في  الرابطة  أعضاء 
إلطــالع  رفــض  هنالك  ــي)،  ــال األه ــطــة  (راب الكنسّية 
رُغم من وعودات  الّتقرير وذلك  األهالي على فحوى 
إليهم.  الّتقرير  من  نسخة  بإرسال  تقضي  سابقة 
بالّتوجه  الفائت  األسبوع  في  ُقمنا  ذلك،  على  بناًء 
وطالبنا  والّتعليم  الّتربية  وزارة  إلى  رسمي  بشكل 
ا بنسخة عن ملف جلنة «شوشاني» وفًقا لقانون  خطّيً
حرّية املعلومات وللّتعليمات الواردة في موقع الوزارة. 
حصلنا على تأكيد استالم املكتب املسؤول في الوزارة 
لهذا الطلب في رّد رسّمي شمل أيًضا اقتباًسا من 
 30 ــوزارة  ال لدى  بأّن  يفيد  املعلومات،  حرّية  قانون 
الّطلب،  أو رفض  املطلوبة  باملعلومات  لتزويدنا  يوًما 
مع تسويغ الرّفض. نأمل أن يصلنا الرّد اإليجابي مع 

ا لنشارك اجلميع بها. املعلومات قريًب
إلى  الّتوّصل  ّمت  «شوشاني»  جلنة  تقرير  إلى  إضافة 
طلبات  تقدمي  على  األمانة  وجلنة  ــوزارة  ال بني  اّتفاق 
مبصادقة  املوّكلة  لّلجنة  تعليمّية  أقساط  جلباية 
األقساط الّتعليمّية في وزارة الّتربية والّتعليم. وفي 
معلومات  األهالي  رابطة  لدى  يوجد  ال  الّسياق  هذا 
دقيقة باملبالغ اّلتي تطلب جلنة األمانة تقدميها، ولكن 
مبلغ 6800 شيكل قد ُذكر أكثر من مرّة في أكثر 
من  تصريح  هي  املناسبات  هذه  إحدى  مناسبة.  من 

ّية رفع  قبل األب عبد املسيح شّدد فيه على إمكان
األقساط إلى 6800 شيكل. عن سقف مبلغ اجلباية 
بيان الحق،  باجلباية سنشرحها في  املنوطة  والّشروط 
ولكن في هذه املرحلة ننوّه بأّنه حسب تقديراتنا فهذا 
املبلغ مشروط بتوفير برامج وساعات تعليم إضافّية 
ومبوافقة األهل. (وإن كانت بعض املدارس األهلّية في 
توصيات  دون  مبالغ  هكذا  جتبي  الّساحلّية  مدننا 

ا).  ّيً كهذه ودون استيفاء شروط جبايتها قانون
ّية قد  في اخلتام نشير إلى أّن الّسنة الّدراسّية احلال
شارفت على االنتهاء، وإلى اليوم لم تتحّسن أحوال 
أكثر حيث  ــوال قد تسوء  األح أّن  يبدو  بل  ــدارس،  امل
املوعود (50  املبلغ  على  بعد  لم حتصل  املدارس  إّن 
مليون شيكل) من وزارة الّثقافة والرّياضة بعد مرور 
أكثر من سبعة أشهر على الوعد. كذلك ال زال هناك 
رفض من قبل جلنة األمانة مبحاورة رابطة األهالي أو 
املشترك  والعمل  احلتلنة  أجل  من  لقاء  حتديد  حّتى 
جلان  وإلقامة  الّنضال،  في  مستقبلّية  ُخطوات  على 
أولياء أمور ُمنتخبة في املدارس. كما أّنه لم يحصل 
أّي تغّير أو تطوّر نوعّي في العالقة ما بني إدارات 
املدارس وجلنة األمانة العاّمة وبني األهالي. وبصدد هذا 
األمر األخير نكرّر ُمطالبتنا وقناعتنا بأّن إقامة جلان 
أولياء أمور ُمنتخبة وشفافّية أعلى في العالقة مع 
األهالي هما أمران ضرورّيان وُمستعَجالن. قوّة املدارس 
تكتمل وتتعزّز بدعم وحّب أهالي الّطّالب لها. حّتى 
اآلن دعم جميع األهالي املدارس، ولم يتلّقوا من قبل 

إداراتها غير الّتجاهل واإلقصاء. 
يرى أعضاء رابطة األهالي أّن استمرار هذا الوضع قد 
الّدراسّية  للّسنة  تصعيدّية  ُخطوات  بدراسة  يقضي 
وجلنة  ــوزارة  ال بني  املفاوضات  تكون  أن  بعد  القادمة 

األمانة قد باتت ُمعلنة وواضحة. 

“UHOŠ” qÝ«d*

االستقالل  حيفا،  أوقــاف  جلنة  متولي  من  بدعوة 
واجلرينة والّلجنة الّشعبّية للّدفاع عن األوقاف في 
حيفا، أقيمت وقفة احتجاجّية في مقبرة القّسام 
بالقرب  املهّجرة (”نيشر“)  الّشيخ  بلد  قرية  في 
من مدينة حيفا، حيث شارك فيها العشرات من 
وبضمنهم  احمليطة،  والقرى  حيفا  مدينة  أبناء 
حقوق  عــن  ــاع  ف ــدّ ال وجلنة  الُعليا  املتابعة  جلنة 
ومسعود  عودة  أمين  الّنواب:  وبحضور  املهّجرين، 
الّدكتور سهيل  غنامي وعبد احلكيم حاج يحيى، 
كمال  حيفا)، الّشيخ  بلدّية  رئيس  (نائب  أسعد 
في  الّشيوعي  واحلــزب  اجلبهة  سكرتير  خطيب، 
حركة  ممّثل  زعاترة،  رجا  الّصحافي  حيفا،  منطقة 
أبناء البلد محّمد كناعنة، ومخطط املدن والّناشط 
عــروة  حيفا،  متولي  جلنة  عضو  االجــتــمــاعــّي، 

سويطات، وعدد من الّناشطني الّسياسّيني.
املتظاهرون  طالب  االحتجاجّية  الوقفة  وخــالل 
باحلفاظ على املقبرة والتي يتداول ملّفها في أروقة 
احملاكم، وقد ّمت وضع أكاليل الزّهور على ضريح 

عّز الّدين القّسام.
وقد قّدم أعضاء جلنة متولي حيفا شرًحا مفّصًال 
ملا تتعرّض له مقبرة القّسام من محاوالت استيالء 
ا، وهي أكبر  ونبش، مؤّكدين أهمّية املقبرة تاريخّيً

ضّد  صراًعا  ومتّثل  ِفَلسطني،  في  شهداء  مقبرة 
الصهيونّية. وهي معلم تاريخّي لثورتنا ونكبتنا، 
اجلماهيرّي  الّنضال  الستمرار  أهمّية  وهنالك 

والسياسّي والقانونّي.
وأّكد الّنائب أمين عودة، على أهمّية احلفاظ على 
وطننا  من  جزًءا  تشّكل  اّلتي  اإلسالمّية  األوقــاف 
الّضروري  ”من  اجلماهيرّية.  وذاكرتنا  الّتاريخي 
لذا  اإلنسان،  لكرامة  املهني  العمل  لهذا  الّتصّدي 
من  وسنواصل  ــاس،  األس هي  الّشعبية  فاملعركة 
الّسياسّية  والضغوطات  الّشعبي  ــراك  احل خــالل 
وشعبنا  ألهلنا  تعود  فاملقبرة  والّضغط..  الّتأثير 
الِفَلسطينّي ال للمؤّسسات الرّسمّية أو الّشركات 

اخلاّصة“.
وأّكد عروة سويطات أّن قضّية مقبرة القّسام هي 
الّدرجة األولى، هي قضّية حّق  قضّية وطنّية من 

وُهوّية ومستقبل أجيال.
مقبرة  ضّد  الّشرسة  الهجمة  هذه  أّن  إلى  ُمشيرًا 
الدولة  سياسة  ضمن  تندرج  الّتاريخّية  القّسام 
ومحو  وتصفية  بيع  إلى  تهدف  اّلتي  املُمنَهجة 
ّية وطمسها واالستيالء على األوقاف  املعالم العرب
حراك  خالل  من  لها  الّتصدي  وعلينا  اإلسالمّية، 
شعبّي وضغط سياسّي وعمل تطوّعي، فللمقبرة 
ووطنّية  وثقافّية  واجتماعّية  تاريخّية  أهمّية 

وعلينا التمّسك بها واحلفاظ عليها.
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متحف  افتتاح  في  الواسع  احليفاوي  احلضور  برز 
مقرّه  في  األسبوع،  هذا  من  األربعاء  يوم  فلسطني، 
يوم  ”مساواة“  مركز  وعقد  ــت.  زي بير  في  اجلديد 
املتاحف  ممّثلي  عشرات  مبشاركة  عمل  ورشة  االثنني 
احمللّية في الّداخل وعدد كبير من الفّنانني مع ممّثلي 
املؤّسسات  وطرحت  اجلديد.  الِفَلسطيني  املتحف 
املنتجات  جمع  حتّديات  اجتماعها  خــالل  احمللّية 
أمــام  وعرضها  عليها  واحلــفــاظ  ــوثــائــق  وال الفنّية 
بلدّية  عضو  االجتماع  افتتحت  الواسع.  اجلمهور 
عرين  ”مساواة“  مركز  في  املشاريع  ومنّسقة  حيفا 
عابدي - زعبي معّبرًة عن أملها أن ينهض املُتحف 
في العمل الّثقافي ويساهم في تعميم اإلبداع على 
ا  ّيً اجلمهور الواسع. وقّدم عمر القّطان شرًحا تفصيل
الفّنانني  مع  املخّططة  وعالقته  املُتحف  مشروع  عن 
املساهمة  إلى  املشاركني  واملؤّسسات احمللّية؛ ودعى 
في تطوير املعارض وبلورة برامج املُتحف املستقبلّية. 
وشارك في احلوار د. حّنا أبو حّنا، خالد عوض، أمني 

شحادة،  حبيب  عابدي،  عبد  نصر،  سعاد  رّيا،  أبو 
جعفر فرح، نادر زعبي وعدد كبير من ممّثلي املتاحف 
املُتحف  املعنّيني في جناح مشروع  والفّنانني  احمللّية 
املتحف  تشبيك  أهمّية  على  وأّكدوا  الِفَلسطينّي؛ 
الوطني مع املتاحف احمللّية في أم الفحم وكفرمندا 

وسخنني والّناصرة ورهط. 
بني  الّتشبيك  أهمّية  على  ”مساواة“  مركز  وأّكــد 
املثّقفني الِفَلسطينّيني وعلى دور املؤّسسات احلقوقّية 
والقيادة الّسياسّية في تقدمي الدعم لإلبداع واإلنتاج 
الّثقافي وأهمّية توزيعه على الّناس، وطالب في دعم 
الفنّية  األعمال  اقتناء  خالل  من  الِفَلسطيني  الفن 
وتنظيم املعارض وتزيني احلّيز اخلاص والعام بأعمال 
فنّية ِفَلسطينّية دون الّتنازل عن احلوار الّثقافي مع 

املجتمعات املختلفة.
الفّنانني  من  كبيرة  ملجموعة  الفّني  احلضور  ــرز  وب
في  شارك  الذي  واملثلث  اجلليل  من  الِفَلسطينّيني 
حيث  زيت.  بير  في  الِفَلسطينّي  املُتحف  افتتاح 
أخرج البرنامج الفّنان نزار زعبي وقّدمه عامر حليحل 

واعتلت الّتالل احمليطة في املُتحف مجموعات من 
العازفني أشرف عليها املوسيقار فرج سليمان. وقد 
وصل إلى رام الله عدد كبير من الفّنانني من اجلليل 
املُتحف  من  توّقعاتهم  عن  وأعربوا  والّنقب  واملثلث 
وقدرته في تقدمي الفن الرّاقي للّشعب الِفَلسطينّي. 
والتقى خالل االفتتاح املخرج الّسينمائي الِفَلسطينّي 
النصراوي املغترب ميشيل خليفي مع املمثل مكرم 
خوري والرّسام عبد عابدي واملوسيقار حبيب شحادة 
والكاتب علي مواسي واخلبيرة الرا خوري وابن حيفا 

القزق  علي  أستراليا  في  ِفَلسطني  سفير  املغترب 
املؤّسسات  مع  بينهم  الّتعاون  إمكانّيات  لتداول 
الفنّية الِفَلسطينّية واملُتحف في رام الله. هذا وقد 
أعلنت مؤّسسة الّتعاون عن تعيني ابن ترشيحا د. 
محمود هواري مديرًا ملُتحف ِفَلسطني. وهواري باحث 
بريطانيا وعاد  ومحاضر في جامعة أوكسفورد في 
إلى البالد إلدارة املُتحف. يشار إلى أّن غالبّية األموال 
تبرّع  قد  املُتحف  تأسيس  في  استثمارها  ّمت  التي 
فيها رجال أعمال ِفَلسطينّيني من الشتات والوطن.
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ّية في جامعة حيفا، بالّتعاون مع ”منتدى  أحيت اجلبهة الّطالب
الِفَلسطينّي  شعبنا  نكبة  ذكرى  األخير،  االثنني  يوم  اليسار“، 
في أمسّية سياسّية ممّيزة، وسط مشاركة واسعة من قبل طّالب 
ومحاضرين في جامعة حيفا، رغم األجواء الّتحريضّية الفاشّية 
تخّللت  مؤّخرًا،  اجلامعة،  في  الفاشي  اليمني  ممّثلو  قادها  اّلتي 
االجتماعّي،  الّتواصل  شبكات  على  ُممنهجة  حتريضّية  حملة 
وصلت حّد الّتهديدات باالعتداءات اجلسدّية بحّق ناشطني وطّالب.

وشارك في األمسّية الّنائب د. يوسف جبارين عضو الكنيست 
األمسّية  افتتح  الذي  واملساواة،  للسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  عن 
بتوجيه حتّية إلى الّطّالب إلصرارهم على إحياء ذكرى الّنكبة في 
اجلامعة، رغم الّتحريض الفاشي. وأضاف جبارين في كلمته بأّنه 
تاريخّي،  الِفَلسطينّي كحدث  إلى نكبة شعبنا  الّنظر  ال ميكن 
أّيامنا، وإسقاطاته  الِفَلسطينّي حّتى  الواقع  فهي حدث يصّيغ 
على الواقع الرّاهن ما زالت تتشّكل: فالواقع يهضم حق الّشعب 
الِفَلسطينّي بتقرير مصيره وضمان سيادته على أرضه، والواقع 
إلى  باإلضافة  العودة،  من  الِفَلسطينّيني  الّالجئني  ماليني  يحرم 
سياسات الّتمييز العنصري والّتهويد الّالحقة بالِفَلسطينّيني من 

مواطني دولة إسرائيل.
للكتب  املَُمنهجة  الّسرقة  قضّية  على  الّضوء  األمسّية  ألقت 
الِفَلسطينّية التي نّفذتها العصابات الّصهيونّية عام 1948، 
حيث عرض في مجرى األمسّية الفيلم الوثائقي «سرقة الكتب 
الكبرى»، اّلذي يروي الرّواية الِفَلسطينّية حول أحداث الّنكبة وما 
عرفها  سطو  عملّية  أكبر  في  الِفَلسطينّي  الّشعب  له  تعرّض 
خبراء  مع  املخرج  أجراها  مقابالت  خــالل  من  العشرين،  القرن 

ومؤرّخني بارزين تابعوا ووّثقوا هذه القضّية وما حتمله من أبعاد 
وإسقاطات حول يومنا هذا.

وشارك في األمسّية أيًضا احملاضر في اجلامعة العبرّية د. جيش 
املكتبة  في  والّسرقة  الّنهب  من  كتاب «تاريخ  صاحب  عميت 
الوطنّية اإلسرائيلّية»، الكتاب اّلذي يلقي الّضوء على عملّيات 
الّشعب  بحّق  ّية  الصهيون احلركة  نّفذتها  التي  والّسرقة  الّنهب 
مهنّي  بشكل  الكاتب  ويعرض  وثقافته،  وحضارته  الِفَلسطينّي 
عملّيات الّنهب كجزء من األيديولوجيا الّصهيونّية واملمارسات 

التي رافقت عملّية الّتهجير في عام 1948.
إضافة إلى احملاضر عميت شاركت بحلقة الّنقاش احملاضرة د. 
ماري توتري من جامعة حيفا واّلتي قّدمت مداخلة حول تفاصيل 
احلياة الِفَلسطينّية ما قبل نكبة الّشعب الِفَلسطينّي في نقد 
تشويه حقيقة وجود  التي حتاول  ّية  الّصهيون االّدعــاءات  جلميع 
شعب ِفَلسطيني داخل أرض ِفَلسطني. ذلك الّشعب الذي عاش 
وعمل في هذه األرض ألوف الّسنني، وعانى األمرّين خالل الّنكبة 
من عملّيات الّتهجير التي نّفذتها بحّقه العصابات الّصهيونّية.

جامعة  في  ّية  الّطالب اجلبهة  (سكرتير  خاليلة  باسل  وّجه  وقد 
األمسّية  في  واملشاركني  حيفا  جامعة  طّالب  إلى  ًة  حتّي حيفا) 
الّسياسّية على صمودهم وإصرارهم إلحياء ذكرى الّنكبة في حرم 
فرضها  حاولت  التي  والّترهيبّية  الفاشّية  األجواء  رغم  اجلامعة، 

قوى ميينّية متطرّفة في اجلامعة. 
وأضاف خاليلة: إلحياء ذكرى الّنكبة أهمّية خاّصة ألبناء الّشعب 
ودحض  الِفَلسطينّية،  الوطنّية  الرّواية  تثبيت  في  الِفَلسطينّي 
ّية التي تتنّكر حلقوق الّشعب الِفَلسطينّي،  االّدعاءات الّصهيون

وعلى رأسها حّق العودة واحلّق في االستقالل واحلياة الكرمية.

“UHOŠ” qÝ«d*
املسرحي عفيف شليوط (مدير مؤّسسة  والفّنان  الكاتب  شارك 
”األفق“ للّثقافة والفنون)، والّشاعران رشدي املاضي وشادية حامد 
ّية من أجل الّسالم  ّية اإليطال في  ِمهرجان الّشعر والّثقافة العرب
اجلُمعة  يوم  إيطاليا،  شمالي  في  بادوفا  مدينة  في  ُعقد  الذي 
بالّلغة  القيس  ُمعّلقة إمرىء  13/5/2016 ، حيُث مت تقدمي 
ّية بإداء أوبرالي للفّنان اإليطالي أنتون يوتشيرفاتو، تلحني  اإليطال
ّية فانا فيلو. كما ّمت عرض رائعة الّشاعر أحمد شوقي  الفّنانة اإليطال
ّية، إداء أوبرالي أنتونيو تشيرفاتو.  ”مجنون ليلى“ بالّلغة اإليطال
قّدم الّشاعر رشدي املاضي، رئيس الّلجنة الّثقافّية في مؤّسسة 
اِملهرجان  لهذا  حيفا  مدينة  من  حتّية  والفنون،  للّثقافة  ”األفق“ 
احلضاري  الّثقافي  الّلقاء  بهذا  تأّثره  عن  ُمعّبرًا  الهام،  الّثقافي 
ربوع  كاّفة  في  الّسالم  إحالل  إلى  تدعو  رسالة  موّجًها  العاملي، 
العالم. كما حتّدث الكاتب والفّنان عفيف شليوط (مدير مؤّسسة 
للّثقافة والفنون)، مؤّكًدا على أهمّية إّطالع كل شعب  ”األفق“ 
على ثقافات الّشعوب األخرى، وما هذا الّلقاء إّال خطوة هاّمة نحو 
ّية؛ وأضاف  إطالع الّشعب اإليطالي على احلضارة والّثقافة العرب
أّنه جاء ليشارك في هذا الّلقاء الّثقافي ليوّضح للّشعب اإليطالي 
أّننا من أنصار ثقافة احلياة وليس ثقافة املوت. بعدها قّدم مقطًعا 
من مسرحّيته ”اعترافات عاهر سياسي“ حظيت باهتمام خاص 
ايطاليا،  في  ّية  املغرب اجلالية  أبناء  وخاّصة  احلاضرين،  قبل  من 
والّنص،  باإلداء  إعجابهم  عن  العرض  انتهاء  بعد  أعربوا  حيث 
لتقدمي  خّصيًصا  أخرى  مرّة  إيطاليا  زيــارة  إلى  شليوط  ودعــوا 
ّية.  سلسلة عروض ملسرحّيته في إيطاليا ألبناء اجلاليات العرب
ّية  هذا وألقت الّشاعرة شادية حامد إحدى قصائدها بالّلغة العرب
كتاب  في  والتي صدرت  ّية،  اإليطال بالّلغة  ترجمتها  إلقاء  وّمت 
قصائد  شمل  ــذي  وال ّية،  باإليطال فلسطينّيني“  ــداة  ُش ”دزّينة 
إلى  ترجمها  الِفَلسطينّيني  للّشعراء  ّية  اإليطال لّلغة  ُمترجمة 
ّية الّشاعر صالح محاميد، وهم: عبد الّناصر صالح، حّنا  اإليطال
أبو حّنا، رشدي املاضي، شادية حامد، سامي مهّنا، يوسف مفلح 

بكر،  أبو  فوزي  أحمد  الّناشف،  سوسن  مصاروة،  إميان  إلياس، 
سما حسن، حسني احلجازي وعمر عّماش. كما قّدمت الّشاعرة 
الكالسيكّية  ّية  العرب األغاني  من  باقة  حامد  شادية  والفّنانة 

ّية.  أثارت إعجاب واهتمام اجلمهور وأبناء اجلاليات العرب
شمل هذا الّلقاء الّثقافي مداخالت حول األدب العربي من قبل 
نيغرو  ميكيلي  بروِفسور  الّشاعر  فقّدم  إيطالّيني،  باحثني 
املُستشرقة  قّدمت  كما  والغرب.  ّية  العرب العلوم  حول  مداخلة 
رافئيال بيازي ورقة بحثها بعنوان ”العالم العربي بعيون الفن 
األوروبي“، وقّدم الّشاعر بروفسور جيتو باستيغا مداخلة حول  

َمهمة الّشعر في الوضع العاملي. 
والفنون  للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  مندوبي  زيــارة  وحظيت  هذا 
إليطاليا باهتمام كبير، حيث أجري لقاء تلفزيونّي مع الّشاعر 
شليوط  التقى  كما  شليوط،  عفيف  والكاتب  املاضي  رشدي 
ّية، ّمت  ّية ومؤّسسات ثقافّية إيطال واملاضي رؤساء جمعّيات عرب
دور  على  الّتأكيد  وّمت  الّثقافي،  للّتعاون  برنامج  وضع  خاللها 
ّية في اّطالع الّشعب اإليطالي  ّية إلى اإليطال الّترجمة من العرب
ّية، ونشر األدب الِفَلسطينّي عاملًيا، وّمت وضع  على الّثقافة العرب

خّطة عمل في مجال الّترجمة والّنشر في إيطاليا.

åUHOŠò qÝ«d*
عاد الفّنان محّمد بكري، مرًّة أخرى، ليتحفنا بصدق أدائه، وتعبيره الفّذ لنّص 
أديبنا الرّاحل إميل حبيبي، في رائعته «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي 
األحد  يوم  جرى  للجمهور،  ومفتوح  خاّص  عرض  في  وهذا  املتشائل»،  الّنحس 
املاضي في مدينة حيفا على خشبة مسرح «امليدان». حيث عّجت قاعات املسرح 

بحضور مهيب وغفير، توافد ملشاهدة املسرحّية.
ويأتي تنظيم هذا العرض في مسرح «امليدان»، كحدث ثقافّي يجمع بني نقاط 
زمنّية خاّصة، هي مرور عشرين عاًما على رحيل أديبنا الكبير إميل حبيبي، 
وبإمتام مسرحّية «املتشائل“ وبشكل نادر احلدوث في عالم املسرح، لثالثني عاًما 

متواصلة على اخلشبة. 
كانت  وتوثيقّية،  تذكارّية  لصور  معرض  االستقبال،  قاعة  في  األمسّية  تخّلل 
بكري  محّمد  أرشيف  من  شخصّية  صور  واكيم،  حنان  الفنانة  عليه  القّيمة 
وعائلة حبيبي، صور تعود لعقود أصبحت بعيدة عّنا، من خاللها دخلنا ألجواء 
تلك الهالة حلضور بكري وحبيبي واجتماعهما مع املخرج الرّاحل مازن غّطاس 
كانت  الّصور،  هذه  جمعتها  كثيرة  حنينّية  حلظات  اخلالد،  العمل  هذه  لبناء 

تقدمة بصرّية للجمهور قبل دخوله العرض. 
لقاء بني قمم في  الرّاحل مازن غّطاس هو  أسلوب حبيبي وأداء بكري وإخراج 
املونودراما  فهي  اإلخراج،  أم  الّتجسيد  في  أم  الّنص  في  أكان  املسرحّية،  هذه 
الِفَلسطينّية األولى، اّلتي غدت أيقونة ثقافّية ِفَلسطينّية، ومن بني األعمال 
مجتمعنا،  فئات  جميع  من  احلضور  ألوف  تزال جتذب  ال  التي  الّنادرة  الفنّية 
العرض وعن سّر  للمرّة األولى. حول هذا  رغم مرور ثالثني عاًما على عرضها 
استمرار هذه املسرحّية بهذا الزّخم طوال الّسنوات، يقول الفّنان محّمد بكري: 
للّتاريخ  شهادة  هي  واقعنا،  قوّة  ومن  والّنص  الرّواية  قوّة  من  املسرحّية  «قوّة 

ولقضّية عادلة».
رواية «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي الّنحس املتشائل»، التي صدرت 
احلديثة،  ّية  العرب الرّواية  احلدود في  ّية كسرت  روائ 1974، شّكلت جتربًة  عام 
إميل حبيبي  بها  الرّوائي، رواية خّصنا  أو األسلوب  الرّؤية  سواء على صعيد 
نحن من بقينا في بالدنا، لتعكس احلالة التراجيدّية الِفَلسطينّية منذ نكبة 
1948، مبأساتنا ونكبتنا، ومبفارقات عيشنا احلاضر، والذي نعيشه متأرجحني 

بني الّتفاؤل والّتشاؤم.
بكري بأدائه املمّيز، يجّسد حكاية البؤس الِفَلسطينّي بسخرية وحرفّية عالية، 
العبرّية  الّدولة  وإقامة  أرضه،  من  واقتالعه  الِفَلسطينّي  الّشعب  تشريد  يروي 
اليهودّية على أنقاض الوطن الِفَلسطينّي، من خالل شخصّية العربي املهزوم، 
سعيد أبي الّنحس املتشائل، هو نفسه ضحّية الّنكبة وهو نتاجها، هو اخلائف 
كّل  لتقدمي  والقابل  واألمــان،  لألمن  امللتمس  الّتكّيف،  عن  الباحث  املتأقلم، 
التنازالت التي تطلبها منه الّدولة اليهودّية بصورة أفراد مخابراتها احلاضرين 
كاألشباح في حياته، ومع هذا هو الذي يقف في النهاية، ممزًّقا في ازدواجّيته 
الّلعينة تلك، حني يحمل ابنه الّسالح ضّد الّدولة ويلوذ إلى كهف بعيد في 
الّطنطورة.  وينتهي األمر به باجللوس على قّمة اخلازوق، عاجزًا عن الّنزول عنه، 
وال يجد أمامه سوى االستنجاد بالكائن الفضائي، الذي يستجيب له، فيحمله 

إلى حيث اجلنون أو املوت.  
 ويعتبر هذا العرض فاحتة للّتعاون بني مسرح «امليدان» والفّنان محّمد بكري، 
وفي أعقاب نفاذ الّتذاكر لهذا العرض بعد أّيام قليلة من اإلعالن عنه، قرّرت 

إدارة املسرح ترتيب عروض إضافّية للمسرحّية سيتّم اإلعالن عنها الحًقا. 
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الّثالثاء املاضي، وفًقا ملا  ليلة  شهدت مدينة حيفا أحداًثا عديدة، 
أفادت به الّشرطة، فبداية كانت باعتقال عصابة لبيع املخّدرات ثّم 
إلقاء زجاجة حارقة على شّقة سكنّية ثّم مداهمة الّشرطة لشّقة دعارة.

وقالت املتحّدثة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، لوبا السمري، في 
بيان عّممته على وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة ”حيفا“ نسخة 
ان  شّب  4 الّشرطة  اعتقلت  املاضية  يلة  الّل ساعات  خالل  إّنه  عنه: 
اليهودّي من سّكان مدينة حيفا، راوحت أعمارهم بني  من الوسط 
23 و40 عاًما بشبهة اإلجتار وحيازة مخدرات من أنواع مختلفة، 
الهيروين والكريستال واملاريخوانا واّلتي ّمت ضبط كمّية  تضّمنت 

منها في الّشقة الّتي ّمت اقتحامها في حيفا.
في  الّصلح  محكمة  في  األربعاء  أمس  أّول  الّشرطة،  طلبت  وقد 

املدينة متديد اعتقال املشتبهني الستكمال الّتحقيق.
وفي حادثة ثانية، خالل ساعات ليلة الّثالثاء األخير، ّمت إلقاء زجاجة 
في الهدار مبدينة  حارقة باّجتاه شّقة سكنّية في شارع ”هحلوتس“ 
حيفا، تعود ملكّيتها لشاب عربّي بالعشرينّيات من عمره، دون 

تسجيل إصابات أو أضرار مادّية.
هذا وقامت الّشرطة، أوّل أمس األربعاء، باعتقال شاّب عربّي (19 
عاًما) بشبهة ضلوعه في إلقاء زجاجة حارقة، باّجتاه الّشّقة الّسكنّية 

في شارع «هحلوتس».
هذا، وّمت خالل ساعات نهار أمس اخلميس متديد اعتقال املشتبه به 

على ذّمة الّتحقيقات اجلارية.
يلة ذاتها، داهمت الّشرطة شّقة  وفي حادثة ثالثة، وخالل ساعات الّل
سكنّية في شارع «يوئيل» في حيفا، استخدمت كوكر للّدعارة، وّمت 
اعتقال 3 مشتبهني من الوسط اليهودي املسؤولني عن إدارة الوكر، 
وتعمل  باملكان،  تواجدَن  الّلواتي  األجنبّيات  الّسائحات  من  وعدد 

الّشرطة على إغالق هذا الوكر.
وقد كانت الّشرطة قد تسّلمت عّدة شكاوى من مواطنني محلّيني 
حول املكان املشبوه، اّلذي شّكل مصدر إزعاج لصفو احلياة املعيشّية 

العاّمة وجودتها هناك.

يواجهها املعّلمون، تغيير الّسلوك األوتوماتيكي الفوري ورّدة الفعل 
املباشرة، واألهم من ذلك أن نسأل أنفسنا دائًما ما هي األفكار التي 
هو  الّسؤال  لهذا  جوابنا  والغضب..  بالعجز  الّشعور  عندنا  وّلدت 
للحالة  لنا مراقبة تفسيراتنا  لرّدة فعلنا.  ومن هنا ميكن  تفسير 
التي نواجهها وحتديد مشاعرنا، وبالّتالي منع اُحلكم املسّبق وحتديد 

األهداف والّطريقة لعالج احلالة. 
كان احلضور مشّجًعا وفّعاًال حيث أظهر املعّلمون اهتماًما باملوضوع، 
واالستفسارات  األسئلة  من  الكثير  ُطرحت  الورشة،  وتعاوًنا إلجناح 
ا مع الّطالب.  لكيفّية تطبيق هذه االستراتيجّيات في الصفوف يومّيً
وّعقبت فيحاء عوض (مرّكزة البرامج الّتربوّية في جمعّية الّتطوير 
الذي  املجهود  وعلى  ّية  الفّعال مضامني  على  فأثنت  االجتماعّي)، 
اآلمن“  ”املجتمع  مشروع  في  جرايسي  عامر  الّدكتور  به  يقوم 
وتعاونه  ّية  العرب مدارسنا  في  العنف  ونبذ  الّتسامح  ثقافة  لنشر 
املثمر. كما أشارت إلى الّتعاون البّناء املثمر من قبل مديرة مدرسة 
”األخوّة“ ماري سعادة وطاقم املدرسة والتطّلع إلى تعاون مستقبلي 

مبوجب احتياجات املدرسة وطاقمها.
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ُعقدت ورشة عمل لطاقم املعّلمني واملرّبني، يوم الّثالثاء املاضي، في مدرسة 
”األخوّة“، نّظمتها جمعّية الّتطوير االجتماعي في حيفا، حول رفع قدرة املعّلم 
على احتواء الّطّالب في ظروف ضاغطة، أشرف عليها األخّصائي النفسي 
الّدكتور عامر جرايسي، الذي رّكز على اجلوانب النفسّية والّذهنّية املرافقة للظروف 
ناجعة ومساملة. بديلة،  تبّني أمناط تفكيرّية وسلوكّية  الّضاغطة، وكيفّية 

جاءت هذه الورشة ضمن سلسة ورشات في مشروع ”املجتمع اآلمن“ ، هدفها 
تدريب املعّلمني على تطبيق استراتيجّيات تفكيرّية وسلوكّية في الّصفوف 
الّدراسّية بشكل يومي، وفي كّل ظرف ضاغط للّتعامل معه بأفضل وجه 

واحلفاظ قدر اإلمكان على بيئة آمنة في املدرسة.
شّدد دكتور عامر على أهمّية توسيع األفق لتفسير األمور واحلاالت التي 
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البستنة  وقسم  البلدّية  الّشؤون االجتماعّية  ــرة  دائ أقدمت 
مشروع  بإخراج  مؤّخرًا،  احلّي،  سّكان  بالّتعاون مع  البلدي، 

حيوّي جًدا إلى حّيز الّتنفيذ.
بني  لقسائم  للزّراعة، ُقّسمت  مساحة  خالله  من  خّصصت 
واالعتناء  زراعتها  عاتقها  على  أخذت  اّلتي  املختلفة  األسر 
بها. إذ يهدف املشروع الفريد من نوعه إلى تقريب الّسّكان 
من  اجليران  تقريب  قرارات مختلفة،  باّتخاذ  ومشاركتهم 

بعضهم البعض وتعزيز العمل اجلماعي من جانب آخر.
املجموعة  ويرافق  املــزروعــات  ــذور  ب بتوفير  البلدّية  وتقوم 
الزّراعّية  املعلومات  لتوفير  ًا  ـ زراعّي ــرشــًدا  ُم ّية  الّسّكان

الّصحيحة.  
وتفيد إحدى الّناشطات في احلي وُمرّكزة الزّاوية الّدافئة أميمة 

جّشي أّن املشروع أثار تفاعًال وحماسة أهالي احلّي.

åUHOŠò qÝ«d* 
رياض  وطّالب  مرّبيات  بني  الّتربوي  الّتواصل  برنامج  ضمن 
األطفال والهيئة الّتدريسّية في مدرسة ”عبد الرّحمن احلاج“ 
يات الّصفوف األولى  في حّي احلليصة؛ استضاف طاقم مرّب
والّثانية يوم اجلُمعة املاضي، طّالب البساتني ضمن مسرحّية 
توعية  ــى  إل املسرحّية  هدفت  حيث  ”كشكوشة“  بعنوان 
الّطالب على كيفّية احملافظة على اجلسم وحمايته من اآلخر، 

حتت شعار ”جسمي ملكي، وأنا أحميه“.
وقد أثنى مدير املدرسة على هذا البرنامج ّمما له من تأثير 
وأهمّية على دمج طّالب رياض األطفال وانخراطهم وحتضيرهم 

للّسنة الّدراسّية القادمة.
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املدرسّية  الّنشاطات  ضمن 
تطوير  إلى  الرامية  الّتربوّية 
الّطالب  لدى  الّتفكير  طرق 
احلياتّية  مهاراته  وتنمية 
وتذويت القيم واملبادئ التي 
ّية   العرب الّلغة  على  تقوم 
لتحقيق  مبجملها  وتسعى 
أحيت  معنى،  ذي  ــم   تــعــّل
ّية،  االبتدائ الكرمة  مدرسة 
ّية  العرب الّلغة  ــوم  ي ــرًا،  مــؤّخ
العربّي حتت شعار:  والّتراث 

«لغتي عاملي».
استهّل طّالب الكرمة يومهم 
بكلمات معّبرة  تبّني فضل 
لغة الّضاد ومتّيزها عن سائر 
«هي  فيها:  جــاء  الّلغات، 
عالم من من اإلبداع والّذكاء 
واحلسن والبهاء، هي الّسعة 
ــي،  ــرّاق ـــّس ال والــكــمــال واحل
ــرّجــاء للعيش  هي األمــل وال
لغتنا  هي  والبقاء،  الكرمي 
نعشقها نحّبها،  اجلميلة، 

ونعتّز بها»!
هذه  إحياء  في  ــارك  ش وقــد 
ــاء  األدب من  كوكبة  املناسبة 

وأدب  اإلعــالم  عالم  من  وشخصّيات  الّلغة  وأساتذة 
األطفال والّسرد املسرحّي وكذلك أخّصائّيون في مجال 
الطّب البديل والطّب املكّمل وعّشاق الّتراث العربي، 
إلى جانب مجموعة من أولياء األمور، دأبهم العطاء 
وتقدمي الدعم لكّل ما يتعّلق بسيرورة الّتعّلم والتعليم 
في املدرسة، جمع بينهم حّس االنتماء وعشقهم لّلغة 
ّية وإميانهم بأّنها أّم الفضائل ومهد العلوم وخزانة  العرب

احلكمة ومنبع اجلمال.
تضّمن هذا اليوم فّعالّيات وورشات ذات موضوعات 
وحتفيز  والفائدة  باملتعة  حافلة  متنوّعة،  ومضامني 
وإتاحة  والّتفاعلّي  الفاعل  الّتعّلم  على  الطالب 
ــرّأي  ال عن  والّتعبير  ــّر  احل والنقاش  للحوار  الفرص 
النتائج  بناء الفرضّيات واستخالص  وتوجيه األسئلة، 

وتقدمي املداخالت.
الّلغة  ازدواجّية  قضّية  طرحت  الفّعالّيات  هذه  بعض 
اجلماعّي  الوعي  على  ذلك  وتأثير  الّلغوّي  والّتداخل 
على  الّناس، وحتّض  بني  الّتعامل  وطرق  واالجتماعّي 
إدراج  غير  من  وكتابة  نطًقا  ّية  العرب الّلغة  استخدام 
كلمات أو مصطلحات من لغات أخرى فيها. وأخرى 
وثراءها  وسحرها  ّية  العرب الّلغة  جمالّيات  تناولت 
االشتقاق  على  قدرة  من  به  الله  حباها  وما  الفكرّي 

واالختزال والّتصوير واإليحاء واحلضور القوّي. 
عمل  ورشــات  تناولت  فد  الدنيا  الّصفوف  في  ــا  أّم
وتعّلم الكتابة اإلبداعّية وأهمّية تشجيع الّصغار على 
الّتعبير عن الذات من خالل آلّيات وطرق متنوّعة، من 

ضمنها األلعاب  لتطوير الوعي الّلغوّي.
إلى  تهدف  الّلغوّية  واألحاجي  لأللغاز  ورشة  وكانت 

اإلمتاع واحلّث على الّتفكير وإعمال الذهن.
ــالل احلكاية  ـــرى، مــن خ ـــات أخ كــذلــك تــنــاولــت ورش
النفوس  تهذيب  في  الّلغة  دور  املسرحّي،   والّسرد 
وتثقيف العقول وسالمة الّذوق وتقليل نسبة العنف 

في املجتمع.
ــاء  ــم ــة أخـــــرى ســيــر عــل ــّي واســـتـــحـــضـــرت فــعــال
صرح  بناء  في  ساهموا  عــرب  ومبدعني  ومفّكرين  

احلضارة اإلنسانّية.
وكان للّتراث حّظ  وافر في نشاطات وفّعالّيات هذا 
تعليمّية  وحدة  بتمرير  املدرسة  طاقم  قام  إذ  اليوم، 
طبقة  كــّل  تبّنت  حيث  مثل»،  «قّصة  عنوان  حتت 
العربّي لها دالالت حكمّية  الّتراث  (قّصة مثل) من 
الكتابة  مثل  مختلفة  مهّمات  تلتها  ّية،  وإنسان
حياتّية  بأمور  وربطها  والعرض  والّتمثيل  اإلبداعّية 

من واقع التلميذ ومحيطه القريب.
كما أقيم معرض للّتراث يهدف إلى تعريف وتذكير 
احلّس  وتنمية  الِفَلسطينّي  الّشعبّي  بالّتراث  الّطالب 
اإلبداعي والّشعور باالنتماء، حوى املعرض معلومات 
ــا لــلــّطــالب ، رافقه  ــوًم ــّي ورس ــراث الــّشــعــب ــّت عــن ال
في  الفلسطينّية  الّشخصّيات  ــرز  ألب فيديو  عرض 

الفّن الّتشكيلّي.
إلى  وتهدف  كبيرًا  جتاوًبا  القت  التي  الورشات  ومن 
مواكبة  وتيرة تغّير الواقع  والّتعامل مع متطّلبات 
قد  التي  املشكالت  إلى  الّطالب  وتنّبه  العصر،  هذا 
مواجهتها  وكيفّية  اليومّية  حياته  في  تصادفه 
االجتماعّي  الّتواصل  «شبكات  موضوعها  ــة  ورش
الّسلوكّي  املستوى  على  وأثره  اإللكترونّي»  والّتنّمر 
والّتعليمّي واالجتماعّي عند الّطالب مدعومة بصور 

ورسوم توضيحّية ومقتطفات من أفالم وثائقّية.
الّنفسّية  بالّصّحة  والعناية  الّسليمة  للّتغذّية  وكان 
في  الّتوازن  وخلق  األمــراض  من  والوقاية  واجلسمّية  

حياتنا ورشات اّتسمت باإلثارة والّتشويق.
أّما مسك اخلتام فكان وصلة ممّيزة مع الزّجل األصيل 
أثارت مشاعر الّطالب وبعثت في نفوسهم روح الغبطة  
أمور،  وأولياء  واملعّلمون  الّطالب  فيها  شارك  واملرح، 
تشيد بلغة الّضاد لغة األدب والعلم  واحلضارة ، التي 

كانت وستظّل جامعة نأبى أن نتخّلى عنها.
أكثروا  أن  مّنا  واحــد  لكل  قائمة  ــالــة  ــرّس ال وتــظــّل 
ــاس»، كما  ــّن ــراءة  أو «الــتــنــزّه فــي عقول ال ــق مــن ال

يقول املأمون.
بوركت جهودكم جميًعا وإلى األمام في مجال العمل 

البّناء واإلبداع!
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فيه  ُمــشــرٍق  غــٍد  ــى  إل «األخـــوّة»  مدرسة  تسعى 
من  حياتها،  من  يتجزّأ  ال  جــزء  هي  االستدامة 
أجِلها ومن أجل األجيال القادمة، كما أّنها تدأب 
على تأهيل طّالبها لتذويت مفهوم البيئة اخلضراء 

واحلفاظ على هذه البيئة.
ّمت اعتماد مدرسة «األخوّة» كمدرسة خضراء بعد 
على  وحصلت  الّتصنيف،  مــراحــل  اجــتــازت  أن 

موافقة جلنة الّتحكيم.
حول موضوع  عينّية  إثباتات  تقدمي  عليها  وكان 
في  ذلك  كان  االستهالك،  في  والّترشيد  الّتوفير 
املاء  استهالك  في  الترشيد  أو  ــورق  ال استهالك 
والكهرباء. إضافًة إلى أمور تتعّلق بجودة ونظافة 

البيئة وعملّية إعادة الّتدوير (מיחזור).
املعايير  الــطــّالب  من  ومجموعة  الّطاقم  عــرض 
الّتنمية  مبادئ  تلقني  أساسها  التي   الّتربوّية 

املستدمية.
تتوّج العمل بنشاط تربوّي واجتماعي متحور في 

6 مجاالت:
تخّلل  ــذي  ال الّسنوي  الّتعليمي  البرنامج   -  1

دراسة مفاهيم جودة البيئة في صفوف املدرسة.
”األخوّة“  مدرسة  في  ّمت  اخلــضــراء:  القيادة   -  2

إلى  يسعى  ــذي  ال األخضر“  ”املجلس  تأسيس 
تدعيم منط احلياة املستدمي لتحويل ”األخوّة“ إلى 

مدرسة خضراء.
3 - تأهيل طاقم املعّلمني.

4 - مشروع من أجل املجتمع ومن أجل رفع الوعي 
البيئي في حي وادي الّنسناس، ومن ِضمنه تبّنى 
لقاءات  بعّدة  وقاموا  النرجس“   ”حضانة  الّطّالب 

لتعليم أطفال احلضانة مفاهيم بيئّية.
بلدّية  كما شمل العمل املشاركة في لقاءات في 
ومن  اخلضراء!  املساحات  بزيادة  للمطالبة  حيفا 
إجنازاتهم القيام بزرع حوض البيانو اّلذي صّممه 
العمل  إلى  إضافًة  باألزهار.  عبود  مــارون  الفنان 

األسبوعي بتنظيف محيط املدرسة.
هذه املشاريع ّمت العمل بها بالتنسيق مع البلدّية 
الّنسناس، مبساندة فكتور حّجار  وجلنه حي وادي 

(رئيس الّلجنة).
5 - اّتباع نهج احلياه اخلضراء الذي أصبح جزًءا ال  
املدرسة  تبّنت خالله  يتجزَّأ من مدرسة «األخوّة»، 
موضوع الّتقليص من كمّية القمامة والّتوفير في 

املياه والورق.
ــرّات  ومم ــة  أروق في  ه  يَّ البيِئ الّتربية  إظهار   -  6

املدرسة وموقعها.
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ورشة  اجلماهيرّية  احلليصة  مركز  بعثة  افتتحت 
احللوى  صانعة  تقّدمها  ــات  ــوي وحــل ــوزات  مــخــب
املجموعة  ُتعّلم  إذ  ــور،  خــّض سهير  احليفاوّية 
املختلفة،  واحللويات  املخبوزات  إعــداد  النسائية 
ككاسات  الّصيفّية،  ومنها  ّية  الرّمضان منها 

احللوى الباردة.

ــورشــة  ال ــذه  ه مــع  ــا  ــّيً ــوع أســب ــســاء  ــّن ال وتتفاعل 
لتحسني  تتلقاها  التي  الّنصائح  من  وتستفيد 
مذاق املخبوزات االعتيادّية وللعمل على حتضير 

أطباق حلوى سريعة وشهّية ملختلف املناسبات.
حلوى  صانعة  هي  خّضور  سهير  أّن  إلى  يشار 

مؤّهلة خريجة ”دان جورميه“ - حيفا.
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 - «سينماتك»  قاعة  في  األربعاء،  أمس  أّول  أقيم، 
الّناصرة، املهرجان القطري الّتاسع لصناعة األفالم في 

الوسط العربي، مبشاركة عشرات املدارس. 
الكلّية  باملهرجان،  املشاركة  املــدارس  بني  من  وكانت 
ّية في حيفا، ابن خلدون - عرّابة،  األرثوذكسّية العرب

ثانوّية عرعرة، ومدارس أخرى.
وقبيل انطالق فعالّيات املهرجان، كانت هنالك كلمة 
”حتّية  فيها:  قالت  عثامنة،  مــروة  ــالم،  اإلع ملعّلمة 
بفضل  هنا  املوجودين  وأنتم  اإلعالم  طّالب  أنتم  لكم 
املعّلمني.. هذه املنّصة اليوم تأتي للّتعبير عن أنفسنا 

وكي نقول كلمتنا“.
املشاركني  اإلعـــالم  ــّالب  ط بكاّفة  العرفاء  ــب  رّح ــّم  ث
عن  قصيرة  نبذًة  موا  قَدّ كما  واملعّلمني،  باملهرجان 

األفالم املشاركة.
الّتربية  وزارة  في  الّتكنولوجّية  املواضيع  مرٌكز  وقال 
مشاركتكم  ”يسعدني  داڤيد:  بار  يوسي  والّتعليم، 
اليوم مبهرجان األفالم. ومثل هذا املهرجان ال يوجد له 
مثيًال بالعالم، وفي الّسنني األخيرة نرى أّن مستوى 
للممّثلني،  ًة  فتحّي ا،  تدريجّيً يرتقي  املشاركة  األفالم 
ــرار  ــم االســت عليكم  ــل..  ــم ــع ال وطــواقــم  املــخــرجــني 

بإنتاجاتكم، فالّصورة قد تعّبر عن ألف كلمة“.
للربط  الوحيد  اجلسر  هي  ”الّسينما  أّن  إلى  وأشار 
بني الّثقافات واحلضارات، فالّسينما هي لغة عاملّية 
وأنتم ستكونون الرّابط القادم بني الّثقافات واحلضارات 

املختلفة في العالم“.
ملعّلمة  اجلزيل  شكري  ”أقّدم  قائًال:  كلمته  وأنهى 

اإلعالم مروى عثامنة ولكّل طّالب ومعّلمي اإلعالم“.
أّما عضو الهيئة التدريسية بثانوية جت، مصطفى 
أبو عقل، قال في كلمته: ”بهذه املناسبة أشكر اجلميع 
التي أعطيت لي ألوّجه لكم أربع  الفرصة  على هذه 
للمسؤولني  أوّجهها  شكر  رسالة  هي  األولى  رسائل. 
والّتعليم،  الّتربية  وزارة  في  املشروع  على  والقائمني 
لنا  وّفر  اّلذي  ومجتمعنا  ملدارسنا  أوّجهها  والّثانية 
العلم  راية  سنحمل  تربوّية..  قضايا  حول  جنتمع  أن 
والرّيادة وسنسقط راية العنف التي تقّض مضاجعنا“.

وتابع: ”الرّسالة الّثالثة هي للمعّلمني الذين يعملون 
معّلمي  بالذكر  وأخّص  واالرتقاء،  للّتمّيز  جدّية  بكّل 
مدرسة جت الّثانوية الذين بفضل جهودهم استطعنا 
السنة.  لهذه  الّتربية  وزارة  جــائــزة  على  احلــصــول 
بهذه  لهم:  وأقول  للّطالب،  أوّجهها  األخيرة  ورسالتي 
تخّططون  أعمالكم..  نراقب  مًعا  وقفنا  الّتجارب 

وتنّفذون وتنجزون.. أنتم احلاضر، وأنتم املستقبل“.
وكانت هنالك كلمة ملرشدة اإلعالم الّنظري في الوسط 

العربّي، أيباء اخلطيب.
قبل  من  ملحوظ  تفاعل  وسط  األفالم  بدأ عرض  ثّم 

فيلم  مع   البداية  وكانت  ــالم.  اإلع وطالبات  طــّالب 
ّية في حيفا،  «y.e.s“ - الكلّية األرثوذكسّية العرب
يستقطب  الذي  ”ِيس“  مشروع  عن  يتحّدث  ــذي  واّل
سنوًّيا آالف الّطّالب من أنحاء العالم. وّمت عرض ”حلم 
امرأة“ - مدرسة ابن خلدون  في عرّابة، واّلذي يتحّدث 
اإلجنــاب  فــي  صعوبات  يواجهان  وزوجــتــه  رجــل  عــن 
يا طفًال في سبيل إضفاء الّسعادة  ويحاوالن أن يتبّن
على حياتهما الزوجّية، إّال أّن الّشيخ مينعهما ألّن هذا 
أّنهما  إّال  اإلسالمّية،  الّشريعة  بحسب  حرام  العمل 

يان طفًال في الّنهاية. يتبّن
فيما بعد ُعرض فيلم ”الضحّية“ - مدرسة راهبات 
املخِلّص في الّناصرة، ويتحدث عن الّضجيج والعنف 
في املجتمع العربّي في البالد عاّمًة وعن حادثة قتل 

محروس زبيدات ابن مدينة حيفا خاّصًة.
الّشاملة   - خلفي“  واملشاكل  ”سيلفي  ّمت عرض  ثم 
راهبات   - الّسوق“  حــاّفــة  ”على  شفاعمرو،  (ج) 
عرعرة   - ”فرحة“  ــاصــرة،  ــّن ال ــي  ف الفرنسيسكان 
الّناصرة،  الّسالزيان    - الّنفس“  ”غنى  الّثانوية، 

”رحمة يتيم“ - ثانوية شقيب الّسالم.

وتخلل املهرجان محاضرة قصيرة البن مدينة الّناصرة، 
املمثل هشام سليمان.

عن  ”نورة“  فيلم  بعرض  أعماله  املهرجان  واستأنف 
الّشاملة  الّسالم  عن  إنساًنا“  ”كن  قرع،  كفر  ثانوّية 
الشيخ دنون، ”قطرة غير متوّقعة“ عن ثانوّية جت، 
 - (أ)  الّشاملة  عن  ”كبت“  احليران،  أم  عن  فيلم 

شفاعمرو و“زهرة اخلريف“ عن الفريديس الّشاملة.
وفي نهاية املهرجان ّمت اإلعالن عن أفضل ثالثة أفالم 
وجاءت  ــة؛  ــّي ــرّوائ وال الوثائقّية  ــالم  األف فئة  عن  فائزة 
حاز على  فيلم ”كبت“  الّنتائج على الّنحو اآلتي:“ 
ّية، فيلم ”ضحية“  املرتبة الّثالثة عن فئة األفالم الروائ
الوثائقّية،  األفالم  فئة  عن  الثالثة  املرتبة  على  حاز 
”حلم امرأة“ حاز على املرتبة الّثانية عن فئة األفالم 
ّية، ”على حاّفة السوق“ حاز على املرتبة الّثانية  الروائ
عن األفالم الوثائقّية و“نورة“ حاز على املرتبة األولى 

عن األفالم الوثائقّية.
وفي اخلتام ّمت توزيع شهادات تقدير على جميع األفالم 

التي شاركت باملهرجان.
في  العملي  اإلعــالم  ومعّلم  املخرج  قال  جانبه،  من 
الكلّية األرثوذكسّية في حيفا، عصام بّالن: ”ِمهرجان 
جًدا.  هام  املدارس هو مهرجان  القطري لطالب  األفالم 
أعماًال  مــت  ــَدّ وق فيه  شــاركــت  مـــدارس  ــّدة  ع هنالك 
املدارس،  من  عدًدا  يستقطب  املهرجان  هذا  مختلفة، 
فرع  إلى  أكثر  التوّجه  إلى  الّطالب  ويدفع  يحّفز  ما 
اإلعالم. آمل أن تفتح كاّفة املدارس مساق اإلعالم، كي 
ا بإمكانه أن يقود  نستطيع إنشاء جيل مثّقف إعالمّيً

اإلعالم في املستقبل القريب“.
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من املقرّر أن يبدأ في مسرح «الكرمة» نشاط ثقافي 
فّني متمّيز ضمن ناٍد ثقافي سيباشر أعماله يوم 
اجلُمعة القادم. وقال الفّنان سليم ضو (املدير الفّني 
الّنادي سيستقطب عدًدا  إّن هذا  ملسرح «الكرمة») 
الكتاب  املتنوّعة، كأمسّيات  الّثقافّية  األعمال  من 
أمام  مفتوح  الّنادي  أّن  وأضــاف  اخلاّصة.  والعروض 
ّية  العاملني في كّل املجاالت الفنّية واملسرحّية واألدب
انتماءات  أّي  عن  البعد  كّل  بعيد  وهو  والّشعرّية. 
سياسّية، وال يتبع أّي هيئة ثقافّية أو فئة تنظيمّية 
احمللّية.  الّثقافّية  الّساحة  في  العاملة  الفئات  من 
وأشار الفّنان ضو إلى أّن الّنادي سيمارس نشاطه مرّة 
كّل شهر في بادئ األمر، ومن ثّم سيكّثف الّنشاط 
بحسب متطّلبات الوضع. وأّكد املدير الفّني ملسرح 
«الكرمة» أّن هذا الّنادي ال يحّل محّل أّي نادي آخر 

أو أّي إطار ثقافي آخر.
احتفاًء  وفنّية  ثقافّية  أمسّية  هو  األّول  والّنشاط 
الطرشان»  وجمهورّية  الّناصر  «عبد  كتاب  بصدور 
الــقــادم  اجلُمعة  ــوم  ي وذلـــك  ـــر.  زاه هـــادي  للكاتب 

27.5.2016 الّساعة الّسابعة مساًء في 
مسرح «الكرمة».

وتشمل األمسّية مداخالت لسلمان فخر الدين من 

åUHOŠò qÝ«d*
 - العربّي  املرَكز  الكرمة»  «بيت  مؤّسسة  اختارت 
فّعالّيات  إلى جنب عّدة  ا  العام، جنًب اليهودّي هذا 
ّية،  العرب الّثقافة  ــام  أّي ِمهرجان  في  وفنّية  ثقافّية 
منها معرض فردّي للفّنان املعروف والقدير فريد أبو 
شقرة، استضافة فّنانني ومثّقفني من غزّة، أّيام الّثقافة 
أّيار  افتتح أمس اخلميس 19  العام،  ّية لهذا  العرب
ومن  حيفا“  إلى  غزّة  ”من  مؤمتر  خالل  من   2016
فايز  للفّنان  وردّية“  «أحالم  معرض  افتتاح  يليه  ثّم 
احلسني، بإضافة إلى افتتاح معرض كتب ”بني غزّة 

وحيفا“.
ّية عروض  العرب الّثقافة  أّيام  كما سيشمل مهرجان 
مجانّي  فالّدخول  الواسع،  للجمهور  ّية  مجان فنّية 
وعلى أساس مكان ُمتوّفر، كما يؤّكد حّمودي سالم 
(املدير الفّني للِمهرجان ومدير ِشركة ”كيان“)، كما 
سيتّم عرض نخبة من األفالم الهاّمة مثل فيلم ”نساء 
حماس“ للمخرجة سهى عرّاف. فيلم «3000 ليلة“ 
للمخرجة ماي مصري، عرض مسرحّية ”طبيب رغًما 
األملانّي يشمل خمس  احلّي  دبكة في  عنه“. عرض 
فرق دبكة في موكب احتفالّي في احلّي األملاني، وفي 
فرق  خمس  اجلمهور.  مع  دبكة  حلقة  املوكب  نهاية 
دبكة في موكب احتفالّي في احلي األملاني. معرض 

ـورة ُهوّية، وغيرها من الفّعالّيات والّنشاطات. صـ
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من  املعرض  في  املعروضة  األعمال  ُمجمل  يتأّلف 
عّدة مجموعات تقّص حكاية َتطوُّر «أنا أخرى» لدى 
شخصّية  من   - وهجينة  ُمرّكبة  ُهوّية  لها  الفّنان، 
الفّنان، فريد أبو شقرة، مرورًا بشخصّية قّط أسود، 
وانتهاًء بشخصّية عبد الله. يتطرّق ُمصطلح ”األنا 
األخرى“ (alter-ego) إلى شخصّية أخرى موجودة 
لدى اإلنسان - شخصّية ُتشبهه في بعض الّنواحي 

الّنقيض  تكون  وقد  أخــرى،  ــواٍح  ن في  عنه  وتختلف 
الّتام له أحياًنا. في علم الّنفس، ُيستخدم املُصطلح 
أي  ــرد،  ــف ال لشخصّية  ــة  ــوازي م شخصّية  ــوصــف  ل
شخصّية ثانوّية تعيش داخل اإلنسان دون أن ُتدرك 
الّشخصّية الرّئيسّية. إّن عملّية الّتحّول التي متّر بها 
الّشخصّية الّثانوّية لدى أبو شقرة هي عملّية تتراوح 
الّطباع والّسلوك،  بني تغّير الّشكل اجلسدّي وتغّير 
إّن  واحليوان.  اإلنسان  بني  ما  الــّدرب  على  وتتأرجح 
ُمجمل األعمال املعروضة ُيظهر فصوًال (أشبه بفصول 
مسرحّية) تتأّلف من حلظات ومشاهد وشاشات في 
حياة األنا األخرى لدى أبو شقرة، وذلك في شخصّيَتي 
القّط وعبد الله على حّد سواء. تتصرّف كّلها خارج 
نطاق الرّادار، وداخل الّنطاق اجلسدّي واإلدراكّي الذي 
تعيش فيه. إّن هذه الُهوّيات الّثانوّية لدى أبو شقرة 
هي دليل على انشغاله الّدائم بقضّية الُهوّية املُرّكبة 
حترير  إلى  خاللها  من  يسعى  والتي  أعماله،  في 
واألفكار  الكليشيهات  من  الّشخصّية  حكايته 
املُختلفة،  الُهوّيات  هذه  خالل  من  املُقيتة.  املُسّبقة 
ُيتيح أبو شقرة لنفسه حرّّية االحتجاج على تابوهات 

املُجتمع الِفَلسطينّي واملجتمع اإلسرائيلّي.

“UHOŠ” qÝ«d*
ِفَلسطني  ّية  الحتفال الّتاسعة  الـــّدورة  ضمن 
ّية، كما في  لألدب، تنّظم جمعّية الّثقافة العرب
ّية حيفا، حتت ُعنوان ”نصوص  كّل عام، احتفال
منثورة في املدينة“، وذلك يوم الّثالثاء 24 أّيار 
 17:30 الّساعة  من  بداية   ،2016 (مايو) 
صوًتا   30 فيها  تستضيف   ،22:00 ولغاية 
في الّشعر واألدب من ِفَلسطني والّشتات والعالم 
العربّي والعالم، مبشاركات حّية وعبر الفيديو. 

في  ّية  لالحتفال الّسابقة  الّسنوات  عن  خالًفا 
تنّظم  أن  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  رأت  حيفا، 
العاّمة  الفضاءات  في  والّشعر  باألدب  احتفاًال 
ّية،  وفّن ثقافّية  ومساحات  مقاٍه  من  للمدينة، 
هذا  جاء  العربّي.  الّثقافّي  املركز  إلى  باإلضافة 
القرار من منطلق رؤيتها بأّن الّشعر واألدب يجب 
العاّمة،  الفضاءات  من  حّصة  لهما  يكون  أن 
باإلضافة إلى ضرورة إشراك مساحات عديدة في 
ّي بالّشعر واألدب.  املدينة في هذا اجلّو االحتفال
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املدينة“  في  منثورة  ”نصوص  ّية  احتفال ُتقّسم 
الّساعة  عند  يبدأ  األّول  ــســام،  أق ثالثة  ــى  إل
17:30 ويستمر لغاية 18:15 وُيقام بالّتزامن 
في كّل من املقاهي؛ إليكا، أبجور والراي. أما 
 18:45 الّساعة  عند  فيبدأ  الّثاني،  القسم 
ويستمر لغاية 19:30 وُيقام بالتزامن في كّل 
ّية؛ مسرح  من املقاهي واملساحات الّثقافّية الّتال
ّية  شباب ّية  تعاون  - احملّطة  كباريت،  خشبة، 
ِفَلسطينّية وفّتوش. أّما القسم الّثالث واألخير، 
املركز  في  سُيقام  الــذي  املركزّي  االحتفال  فهو 

الّثقافّي العربّي عند الّساعة 20:00. 
ّية األدب في حيفا مشاركات حّية  ستضم احتفال
لكّتاب وشعراء فلسطينّيني ومن اجلوالن الّسوري 
الّشتات  من  الفيديو  عبر  ومشاركات  احملتّل 
من  شكًال  اخلطوة  هذه  في  مبا  العربّي،  والعالم 
والعرب  الفلسطينّيني  املبدعني  حضور  أشكال 
الِفَلسطينّية، رغًما عن أنف احلدود  في حيفا 

واحلواجز.
”نصوص  في  املشاركني  والّشعراء  الكّتاب  أّما 
احلّية  املشاركات  بني  ما  املدينة“،  في  منثورة 
حمزة  (فلسطني)،  كّيال  مجد  هم؛  والفيديو، 
غنامي (فلسطني)، عمر زيادة (فلسطني)، محّمد 
خير (مصر)، ياسر خنجر (سوريا)، علي مواسي 

(فلسطني)، نوّاف رضوان (فلسطني)، سمر عبد 
األحمدي  جــالل  اإلمـــارات)،  (فلسطني/  اجلابر 
لنا عدوان (فلسطني)، طارق خطيب  (اليمن)، 
(فلسطني)، أشرف الزّغل (فلسطني/ كندا)، رنوة 
العمصي (فلسطني/ البحرين)، غياث املدهون 
(فلسطني/  وحش  رائــد  الّسويد)،  (فلسطني/ 
ــام  ــا/ مــصــر)، متّ ــوري ــران (س ــا عــم ــا)، رش ــي أملــان
أبو عريشة  الّسويد)، محمود  هنيدي (سوريا/ 
(فلسطني)، مازن معروف (فلسطني/ أيسلندا)، 
نصر جميل شعث (فلسطني/ املغرب)، محّمد 
احلرز (الّسعودّية)، هشام نّفاع (فلسطني)، هزار 
(فلسطني/  العيلة  أنــس  (فلسطني)،  يوسف 
العاشق  رامي  (العراق)،  اجلّفال  عمر  فرنسا)، 
(تونس)،  ــوري  زّم صابر  أملانيا)،   (فلسطني/ 
بنيامني موزر (الواليات املّتحدة)، كولوم ماكان 

(إيرلندا).
للرّاحل  حتّيات  أيــًضــا،  ــركــزّي  امل االحتفال  في 
سلمان ناطور، والّشاعر الّتونسّي الرّاحل محّمد 
الّصغير أوالد أحمد، حيث سيقرأ عامر حليحل 
قصائَد له، والّشاعر اللبنانّي محّمد عبد الله، 
وأغاٍن من كلماته يقّدمانها رنا خوري وموسيقى 
درويش درويش، وحتّية إلى الّشاعر الفلسطينّي 

املعتقل في الّسعودّية، أشرف فّياض. 
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ّية  احتفال فّعالّيات  ستقام  حيفا،  جانب  إلى 
في  الــعــام  لهذا  (بالفست)  ــألدب  ل فلسطني 
عدد من املدن الفلسطينّية، حيث تبدأ من رام 
الله يوم 21 أيار (مايو) وتستمر إلى كّل من 
الكّتاب  بقائمة  وتضّم  وحيفا.  القدس  نابلس، 
مثل  ا  ّيً عامل بارزة  ّية  أدب شخصّيات  املشاركني، 
الكاتب اإليرلندّي كولم ماكان، اإلفريقّي جي.م. 

كوتزي واألمريكّي باري لوبيز.
إلى  ــى  األول دورتها  منذ  ّية،  االحتفال غاية  إّن 
يومنا هذا، هو الّتعاون مع الفلسطينّيني على 
االحتالل  يفرضه  الــذي  الّثقافّي  احلصار  كسر 
املشاركون  ينتقل  لهذا  البالد،  على  اإلسرائيلّي 
الضيوف بني املدن ليلتقوا باجلمهور الِفَلسطينّي 
احملروم من التنّقل في وطنه. يلتقي املشاركون، 
بالفّنانني  وتاريخّية،  سياسّية  ــوالت  ج خــالل 
والكّتاب والّناشطني الّسياسّيني، ويقّدمون ليًال 
ّية متنوّعة أمام اجلمهور مع نظرائهم  قراءات أدب

الفلسطينّيني.
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مجدل شمس، الّدكتور خالد تركي، الّشاعرة مجدلة 
حّنا مشرقي. إلى جانب فقرة زجلّية يقّدمها الّشاعر 
الفّنانة  تقدمي  مسرحي  ومشهد  حلبي،  توفيق 

نور زعبي.
املدير  ضو،  سليم  الفّنان  األمسّية  إدارة  وسيتوّلى 

ي ملسرح «الكرمة».   الفنّ
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اختارت الفنانة، احليفاوية الفلسطينية سيدر زيتون 
لتنتقي  القاسم  الراحل سميح  والعروبة  الوطن  شاعر 
ما يحلو لها من قصائده الكثيرة جًدا، وتدفعها إلى 
خوري  مروان  املرهف  والفّنان  املنذر  إحسان  املايسترو 
األحلان،  أعذب  لها  ليضعوا  زيتون  رامي  واملوسيقي 
التي حترك املشاعر، وتوقظ األفكار، في تناسق عفوي 
الرائع والّصوت  وصادق بني الكلمة اجلميلة، واللحن 
الواسع. وجاء األلبوم الثالث الذي تصدره سيدر خطوة 
مع  تساهم  التي  احلثيثة  خطاها  في  أخــرى  كبيرة 
غيرها من املطربني واملطربات، مع الفرق واألفراد في 

صنع الّثقافة الفلسطينّية وبلورة هويتها. 
”أعيش  سميح:  الشاعر  فيض  من  سيدر،  اختارت 
اشتياقا“ – حلن مروان خوري، وأطلقت هذه القصيدة 
حب  أغنية  قصيدة  مــن  ”الغربة“  ــوم،  ــب األل على 
حلن   – شريف  معني  املطرب  مبشاركة  فلسطينية، 
موعظة  قصيدة  من  القدس“  ”ملك  املنذر،  إحسان 
أجل  ”من  ــذر،  ــن امل إحــســان  حلــن   – اخلـــالص  جلمعة 
حلن   – أنا“  من  ”وأنا  زيتون،  رامي  حلن   – صباح“ 
املنذر،  إحسان  حلن   – أحّبك“  ”قالوا  املنذر،  إحسان 
حلن  حلن رامي زيتون، ”تقّدموا“ –  ”غوانتنامو“ – 

إحسان املنذر. 
جرى االحتفال بإطالق األلبوم في فندق املوفنبيك في 
بيروت، بحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية 
جانب  ــى  إل اللبنانية،  واملجتمعية  والدبلوماسية 

الفنانة احملتفى بها.
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جرت األمور محض صدف، وكانت رغبتي في البداية 
أن أغّني قصيدة وطنية، فتوجهت إلى شاعرنا املرحوم 
القاسم، وأخبرته أني أرغب بغناء قصيدة له  سميح 
بعنوان ”رّمبا“. فقال: إّن هذه القصيدة غّنتها من قبل 
جوليا بطرس. ومبا أن جوليا لها اسمها وجنومّيتها، 

ــي وهــي  ـــرى عــرضــهــا عــل ــرت قــصــيــدة أخ ــت فــقــد اخ
”تقّدموا“. وكان الدافع الذي يحثني لغناء ”تقّدموا“ 
ألنها تتصف بالعنفوان والقوة والنضال، الذي أحبه، 
وعرضتها على املايسترو إحسان املنذر الذي وضع لها 

حلًنا رائًعا. وهذه كانت البداية.

 5�ÒbI²ð p²KFł “«u�ÒbIð”  …bOB� ÒÊ√  Ëb³¹ ≠
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منذ زياراتنا األولى إلى بيته في الرامة برفقة زوجي، 
ولقائنا بزوجته وابنه وطن، حتّدثنا أثناء هذا اللقاء مع 
امللحن املنذر عن ”تقّدموا“، وفي النهاية طلبت من 
الّشاعر إذًنا رسمًيا كي أغّني هذه القصيدة الرائعة، 
وأي  القصيدة  هــذه  ألغني  تنازًال  لي  كتب  وهكذا 
قصيدة أخرى من قصائده. باحلقيقة كانت بادرة منه، 
إذ قال: إليك هذا الّديوان، جتدين فيه بعض القصائد 
العاطفّية التي يجدر بك أن تغنيها. كما سمح لي 
أن  يجب  التي  الكلمات  بعض  تعديل  أو  بتغيير 

تستقيم في املعنى والّلحن املوسيقي. 

 s�  q�U�  Âu³�√  œ«b??Žù  …dJH�«   QA½  «cJ¼Ë  ≠
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سبع  إليها  أضفت  ثم  أوًال  ”تقّدموا“  كانت  فعًال. 
عاطفّية  وواحدة  عاطفّية،  منها  أخرى، ثالث  قصائد 
فيها،  املواضيع  وتنوعت  وطنّيات.  والبقّية  ووطنّية 
ظروف  وتأثير  العالم،  حب  ــســالم،  ال حب  األســـرى، 

االحتالل على حياتنا بكل جوانبها.

 ”UO�≈  l�  √b??Ð  X??½√  ¨ÊU??(_U??Ð  oÒKF²¹ U0 ≠
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صحيح، وكانت لي أغنية واحدة منه. واألغاني امللّحنة 
عنده باآلالف، فيختار أغنية ويعرضها على املطرب 
ومعظمها  وصوتها،  يتناسب  ما  بحسب  املطربة  أو 
إن لم تكن كّلها عاطفية. ولكن هنا وضعت األحلان 
خّصيًصا لنصوص سميح القاسم، وكنت بحاجة إلى 

من يضع األحلان هنا.
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وقع اختياري على إحسان املنذر ألّنه مايسترو ووضع 
ماجدة  كالسّيدة  النجوم،  كبار  من  لكثير  أحلاًنا 
الرومي وجوليا وراغب عالمة، وحققت أغنيات عديدة 
له جناًحا منقطع الّنظير وال تزال. هذا ألّن أحلانه ذات 
نفس طويل، فال تظهر اليوم وتختفي بعد شهر. ولذا 
رغبت أن يكون امللّحن ذو التجربة واخلبرة املوسيقّية، 
املبدع مروان  الفّنان  إلى جانب  هو ما يالئمني. هذا 
ويعرف  يعرفني  الــذي  زيتون،  رامــي  ــي  وزوج ــوري،  خ
صوتي متاًما وما يّتفق معي من أحلان، خاصة أنه وضع 
أيًضا وضع  وهنا  إبداعه،  من  أحلاًنا  السابق  في  لي 
الّلحنني ألغنيتني. طبًعا جند امللحنني الذين يبدعون 
يتالءم  ال  هذا  ولكن  آخرين،  ملطربني  أحلانهم  بوضع 
مع األسلوب الذي أريد. فأحلان الفّنانني املبدعني في 
مت  األســاس  هذا  وعلى  متاًما،  تناسبني  األلبوم  هذا 

االتفاق معهم.

øW Ò�U)« p²IH½ vKŽ Âu³�_« ÊU� q¼ ≠
ولكن  أتعابه،  ملحن  كل  يتلّقى  أن  الطبيعي  من 
استطعنا جتنيد األموال من متبرّعني ورعاة وداعمني 
املبلغ  حّققنا  حتى  مؤّسسات،  ومــن  أشخاص  من 
املطلوب إلصدار األلبوم. وهنا ال نتحّدث عن الناحية 

املادية بقدر ما يهّمنا اجلانب الفني واملعنوي والرّوحي. 

 tO� qL²�« b� Âu³�_« «c¼ s¹b& Èb� ÒÍ√ v�≈ ≠
ø u ÒB�«Ë WLKJ�«Ë s×ÒK�«

كان  فقد  الّشهرة،  إليه. وعلى سبيل  ما أصبو  هذا 
بوسعي أن أقّدم أغنية شبابية لتحقق جناًحا فائًقا، 
ولكّنها قد تختفي بعد فترة وجيزة. ولم أفعل ذلك 
الكبير،  وامللحن  الكبير،  الّشاعر  اخترت كلمات  بل 
العمل  لتّتفق كل مقوّمات  املطلوب  وقّدمت الصوت 
الناجح، والذي أرجو له الدوام على املدى البعيد. وال 
يعتقد أحد أني أريد استغالل شهرة سميح القاسم أو 
متكامل،  فالعمل  النجاح،  أحّقق  كي  املنذر  إحسان 
وتظهر كل أغنية قائمة بحد ذاتها، وجتتمع األغاني 
في بوتقة األلبوم الواحد. وشعرت أنها وصّية، ال بل 
ّية على عاتقي، لتقدمي هذا العمل بأفضل ما  مسؤول
ميكن. ولذا لم أقتصد باألموال الالزمة وال بالتكاليف، 
وكما  زهيدة،  بتكاليف  ألبوم  إصدار  ميكنني  حيث 

قلت لم أفعل ذلك ولم يكن هذا هو الهدف. 

 UL� UNÒK� ¨rÝUI�« dŽU ÒA�« bzUBI� W³�M�UÐ ≠
 q¼ sJ�Ë Æ‚U�ü« tðdNý XI³Þ UN�dF½Ë t�dF½
 dFA�« «u³²� s¹c�« s¹dš¬ ¡«dFý v�≈ XN Òłuð

øÁdOž Ë√ wMÞu�«
ــت  ــي رغــب ــكــن ــة، ل ــول ــه ــس ــي ذلــــك وب ــع ــوس كــــان ب
ــة  الــعــروب ــر  ــن روح شــاع ــبــوم ع هـــذا األل ــون  ــك ي أن 

في  ــدوره  ب وعرفاًنا  له  وتكرًميا  ــوطــن،  وال
والفلسطيني  عموًما  العربي  الّشعر  n¹dý 5F� ÊUÒMH�«Ë —cM*« ÊU�Š≈ s×K*« j ÒÝu²ð Êu²¹“ —bOÝ W½UÒMH�«



2016 —U Ò¹√ 20 WFL'«17

 ¨œö³�« w� …d� ‰Ëô ¨ 5MŁô« Âu¹ XIKÞ√Ë ·bN�« —uNLł lOÝuð sŽ ÊuHOKOÐ W�dý XMKŽ√
 Æ GINI S4 ‰UHÞú� hB�� ÊuHð—ULÝ “UNł

 UN²IKÞ« w²�« GINI  ’U)« ÊuHð—UL��« W�—U� WK�KÝ w� w�U{« “UNł u¼ GINI S4 ?�«
 b¹b'« “UN'« lOÐ r²OÝ Æ…UO(« Èb� W�UH� l�Ë ’Uš dF�Ð dNý« 3 q³	 ÊuHOKOÐ W�dý
 ÊuHOKOÐ  WJ³ý XO½«uŠ w� ÍdBŠ qJAÐ iOÐô«Ë œuÝô« ÊuK�UÐ  5MŁô«  Âu¹ s� ¡«b²Ð«
 jI�  qJOý  599  ?Ð  wwwÆpelephoneÆcoÆil  X½d²½ô«  vKŽ  W�dA�«  l	u�  ‰ö??š  s�  Ë«
 tOKŽ  ‰uB(«  sJ1  W�dA�«  l	u�  d³Ž  “UN'«  ¡«d??ý  bMŽ  ÆWFÝ«Ë   U�bš  W??�“—  qLA¹Ë
 bMŽ  pKN²�*«  UNOKŽ  qB×OÝ  w²�«   U??�b??)«  5Ð  s�  ÆXO³�«  v²Š  WO½U−*«   UO�UÝ—ôUÐ
 w� wM³*« Kids Zone’  oO³Dð ¨©U�UŽ 25® …UO(« Èb� “UN'« vKŽ W�UH� ≠“UN'« ¡«dý
 w²�«  U�b)«Ë  UIO³D²�UÐ dÝ WLK� ‰öš s�  rJ×²�« s� w�U¼ô« sJ1 Íc�« ¨“UN'« qš«œ
 wŽUÐ— Z�UF� vKŽ Íu²×¹ GINI S4   Æ U�b)« s� U¼dOžË ‰UHÞô« UNKL×¹Ë UN�b�²�¹
 p�–  U0  “UN'«   U�eK²��  W??�“—  v??�«  W�U{ôUÐ  ¨U−Oł  16  …d??�«–  ¨g??½«  5  WýUý  ¨…«u??M??�«
 o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨‰U−OÝ  Êö¹«  ÆWýUAK�  k�UŠË  ÊuJOKO��«  s�  ¡UDž
 W�KÝ v�«  rCMð 4S  GINI   ‰UHÞô« ÊuHð—ULÝ ‚ö??Þ«  WOKLŽ å∫‰U??	  ÊuHOKOÐ W�dý w�
 WLO	 .bIðË —UJ²Ðô« v�« ·bNð w²�«Ë ¨…dOšô« dNýô« w� UN�bI½Ë UNÐ ÂuI½ w²�«  «uD)«
 s¹c�« ‰UHÞô« qOł UNO� hIM¹ WO*UŽ …d¼Uþ bNA½ …dOšô« …d²H�« w� Æ5JKN²�LK� WOIOIŠ
 «u³FKO� WOŠuK�« VOÝ«u(« rN�UHÞ« ¡UDŽUÐ ¡UÐô« ÂuI¹ W¹«b³�« w� ¨ÊuHð—UL��« Êu�b�²�¹
 vKŽ  UIO³D²�«  qOL% vKŽ …—bI�«Ë W�dF*«Ë …d³)« ÊuJK1 ‰UHÞô« W½UC(« cM�Ë ¨UNÐ
 —«dôUÐ ‰UHÞô« √b³¹ WOz«b²Ðô« ·uHB�« cM� t½« Èd½ s×½ «cN�Ë Æ VFK�«Ë rNO�U¼« …eNł«
 w�U¼ô« Êô ¨U½œöÐ w� d¦�« WFzUý …d¼UE�« Ác¼ ÆrNÐ ’U)« r¼“UNł vKŽ ‰uB(« vKŽ
 «cN�Ë  ÆWE×KÐ  WE(  r¼bł«uð  ÊUJ0  sK²×²�«Ë  r???¼œôË«  l�  ‰UBð«  vKŽ  ¡UI³�«  ÊËb??¹d??¹
 W�dA�« X½U� ÊuHOKOÐ W�dý ¨dOG qO−Ð r¼œôËô ÊuHð—ULÝ “UNł ¡UDŽUÐ w�U¼ô« ÂuI¹
 w{U*« w�  ¨‰UHÞôUÐ ’Uš ÊuHð—ULÝ ‚öÞ«  —d	Ë ÃUO²Šô« «c¼ vKŽ X�dFð w²�« v�Ëô«
 w�U¼ô« Ê« Èd½ s×½ ÂuO�« sJ�Ë ¨tOKŽ ÊuKB×¹ “UNł ‰ËU� Âb�²�� “UN−Ð ‰UHÞ_« vH²�«
 ¨WHK²�*«   UIO³D²�«  qOL%  s�  «uMJL²O�  ¨r???¼œôËô  tzUDŽ«Ë  b¹bł  “UNł  ¡«d??ý  ÊË—d??I??¹
 X% «c¼ q� rNÐ WU)« WOŽUL²łô« q«u²�«  UJ³ý v�« ‰ušb�«Ë WOLOKFð V²� ¨»UF�«
 ¨ÊuHð—UL��«  WýUý  ¨ UýUA�«  Ÿ«u??½«  q�  Êu�b�²�¹  ÂU??¹ô«  Ác¼  w�  œôËô«  åÆ  årN²³	«d�
 ¨U¼dOžË  »UF�ôUÐ  rJ×²�«  …b???ŠËË  wŠuK�«  »u??ÝU??(«  WýUý  ¨‰UIM�«  »u??ÝU??(«  WýUý
 W¹œU*« …—bI�« ÊuJK1 ô œôË« …bF� w�U¼ô« ÊôË ÆÁc¼ rNðUłUO²Š« q� w³K¹ b	 ÊuHð—UL��«Ë
 4S GINI  “UNł rNOKŽ ÷dF½ s×½ ¨qHÞ qJ� b¹bł ÊuHð—ULÝ “UNł s� d¦�« ¡«dý vKŽ
 ¨qJOý 600  s� q	UÐ b¹bł ÊuHð—ULÝ vKŽ ‰uB(UÐ WłU×K� w�U¦*« q(« rN� ÂbI¹ Íc�«
 q�U� qJAÐ rJ×²�«Ë W³	«d� w�U¼ô« ‰u�ð w²�«… dÝ WLKJÐ WOL×� WIDM� l� wðQ¹ Íc�«Ë
 œôËö� ÊuHð—ULÝ “UNł oKD½ s×½ œö³�« w� …d� ‰Ëôò ÆqHD�« UNOKŽ qšb¹ w²�« l	«u*UÐ
 WŠ«—Ë ÂbI²� “UNł ‰UHÞô« vKŽ ÷dF¹Ë w�U¼ô«Ë ‰UHÞô«  UłUO²ł« w³K¹ ¨`ÝU� dF�Ð
 ÊuIð—UL��«  W�—U�  ‚öÞ«  ÕU$  ¡u{  w�  å∫‰U−OÝ  d�–  UL�  ‰U−OÝ  ·U{«åw�U¼ö�  ‰UÐ
 vKŽ  dO³J�«  VKD�«  v�«  W�U{ôUÐ  t½«  UM¹√—  ¨dNý«  3  q³	  GINI  œö³�«  w�  v??�Ëô«  WU)«
 w³K²�  ¡Uł GINI  W�—U�Ë W¹dG� —UFÝUÐ …eNł« vKŽ dO³� VKÞ „UM¼ ÂuO1d³�« …eNł«
 W�—U�  v�«  rCM²�  …—uD²�   U−²M�  ‚öÞUÐ  dL²�MÝ  W³¹dI�«  lOÐUÝô«  w�  ÆWłU(«  Ác¼
 Y×Ð w�  ÆåW¹dG� —UFÝUÐ WOŠu� VOÝ«uŠË …—uD²� ÊuHð—ULÝ …eNł« UNMOÐ s� GINI
 ¡«dý  qOł  ‰bF�  Ê«  5³ð  2015  d³L�u½Øw½U¦�«  s¹dAð  dNý  w�  `LO�ð  UMO�  Æœ  tðdł«
 ©wz«b²Ð«  w½U¦�«  nB�«  ®  7.5  qOł   w??�  œôËô«  s�  dO¦J�«  sJ�Ë  ¨WMÝ  11  u¼  ÊuHð—ULÝ
 …dO³� …dOðuÐË ÊuF³²²¹ w�U¼ô« s� %62 Ê« Y×³�« s� 5³ð UL� ÆÊuHð—ULÝ “UNł ÊuJK1
 qOL×²Ð ‰UHÞô« ÂuI¹  özUF�« s� %44 Ê« 5³ð p�– l�Ë “UN−K� rN�UHÞ« Â«b�²Ý« WI¹dÞ

Æw�U¼ô« WI�«u� Ë« rKŽ ÊËœ  UIO³Dð
4GINI S  UH«u�

WýUA�« r−Š
 g½« 5

  mAh 2000  ≠ W¹—UD³�«  m¹dHð
 5  b¹Ë—b½«   qOGAð ÂUE½

3 qOł
«dO�U�q�JOÐ U−O� 5 ≠WOHKš

q�JOÐ U−O� 2 WO�U�«
Z�UF*«…«uM�« wŽUÐ— MTK¨ 1.3GHz

WOKš«œ …d�«–GB RAM 1
GB ROM16

 Ë“UN−K�  U�eK²�� W�“—
qJOý 300 WLOIÐ

  UŽULÝ  ¨ÊuJOKOÝ  ¡UDž  ¨WýUAK�  k�UŠ  ¨‰UI½  sŠUý
USB qÐU�Ë

 …eOL*«  U�b)« W�“—
dF��« UNKLA¹ w²�«

KIDS ZONE ≠q¼ô« W³	«d�
ÂUŽ 25 ?� “UN'« vKŽ W�UH�

Cloud ?�« W�bš w� U½U−� X¹UÐ «dOð 10 ≠b¹b% ÊËœ …d�«–

«bI½ ‚öÞô« dFÝqJOý 500

∫œö³�«  w�  GINI  WU)«  ÊuHð—UL��«  W�—U�  ÕU$  bFÐ
 ’Uš ÊuHð—ULÝ –  GINI S4 oKDÔð ÊuHOKOÐ 
WK�Uý W�“— qLA¹ jI� qJOý 599  ?Ð  ‰UHÞú�
 W�dý  w�  o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ‰U−OÝ  Êö??¹«  •  
 Êu??H??ð—U??L??Ý o??¹u??�??²??Ð Âu??I??½ œö???³???�« w???� …d????� ‰Ëô ∫ Êu??H??O??K??O??Ð
 ‰U???H???Þô«  U???łU???O???²???Š« w??³??K??¹ ¨`????ÝU????� d??F??�??Ð ‰U???H???Þú???� r???zö???�
w�U¼ö�  ‰U??Ð  W???Š«—Ë  ‰UHÞú�  —uD²�  “UNł  ÷d??F??¹Ë  tNO�U¼«Ë

 ¨åtO�U�  t??O??�U??�ò  WŽuL−�  ÂU??Ž  d??¹b??�  ¨ÊU�dLO�ð  r??Žu??½  ·U??C??²??Ý«
 w�  årO�Uł«ò  ‚bM�  w�  ¨œö³�«  w�  d³�ô«  rŽUD*«Ë  w¼UI*«  WŽuL−�
 ÍuM��« d9R*« w� rNðözUŽ l� “UO²�« VŠU 1200 w�«uŠ  ö¹«
 w� 5�—UA*« ÂU�«  ÷dŽ - Æ ÆådB²M½ UF� åÊ«uMŽ X% bIŽ Íc�«
 ŸËd� ŒU²²�« XKLý w²�« …dOšô« WM��« w� WŽuL−*«  «“U$« d9R*«
  U�b)« d¹uDð ¨¡UCŽô« ÍœU½ lOÝuð ¨wÐdF�« lL²−*« w� …b¹bł
 w� WOI¹u�²�«  öL(« …œU¹“Ë oOLFð v�« W�U{ôUÐ ¨ÂUFD�« WLzU	Ë

ÆU¼dOžË ‰U²O−¹b�« ‰U−�
 UNMOŽ«  VB½  WŽuL−*«  t²F{Ë  Íc�«  ·bN�«  Ê«  ÊU�dLO�ð  d�–  UL�
 ÷d??ŽË ¨W??J??³??A??�« w??�  U???�b???)«Ë W??�U??C??²??Ýô« w??¼ W??³??¹d??I??�« WM�K�
 w¼ åtO�U� tO�U�ò WJ³ý Ê«   dNþ«  UODF� d9R*«  w� ÊU�dLO�ð
 ‰öš  -  t??½«Ë  ¨wÐdF�«  lL²−*«  w�  …dNý  d??¦??�ô«Ë  …b??z«d??�«  WJ³A�«
 ¨ËdLŽUHý  ¨r×H�«  Â«  w�  ŸËdH�«   «dAŽ  ÕU²²�«  -  …dOšô«  WM��«

 ÆWOÐdF�«  «bK³�« s� U¼dOžË 5M�Ý …dLÞ
 w�  WOI¹u�ð   UO�UF�  WJ³A�«  XIKÞ«  …d??O??šô«  WM��«  w�  t??½«  d�cÔ¹
  W×H  WJ³A�«  XIKÞ«  U¼—UÞ«  w�  ¨wÐdF�«  lL²−*UÐ  WUš  WJ³A�«
 W�U{ôUÐ ¨  „u³�O� wŽUL²łô« q«u²�«  l	u� vKŽ WOÐdF�«  WGK�UÐ
 œUOŽô«Ë  U³ÝUM*UÐ WUš  UO�UF�Ë  öLŠ WJ³A�« oKDð p�– v�«
 W�U{ôUÐ bO−*« œöO*« bOŽ ¨v×{ô« bOŽ ¨„—U³*« ÊUC�— dNý q¦�

 ÆWJ³A�« UNIKDð w²�« …dO¦� WOL	—  UO�UF� v�«
 U½«œ  w??�«—  ¨qOÞ wJO�Ë wM�U½  5??½Ë— ¨d9R*«  w� 5�—UA*«  5Ð s�
 ÊU�U�  uJOýu�Ë  “U??³??�«  ÍU??ł  ¨g??¹œu??�  dO½  ¨åארז לחם   ò  ÂU??Ž  d??¹b??�

Fresh Kitchen WJ³ý w� ¡U�dý

 WO½öŽ«  WKLŠ  …—U???Þ  W³K×�  XIKÞ√  ¨„—U??³??*«  ÊU??C??�—  dNý  W³ÝUM0
 “wIðUŽ vKŽ Á—UÞ 6� wÐdł” —UFý X% ·u½ nOý d²ÝU*« …œUOIÐ
 Y¹b(« Æd¦�√ c¹c� …—UÞ 6� Â«b�²ÝUÐ wND�« Ê« vKŽ œbAð w²�«Ë  ¨
 «—uDð d??¦??�ô«  W³K×� w??�  Z²M¹ c??¹c??�Ë WO�UŽ …œu??ł Ë– 6??�  s??Ž —Ëb??¹
 WE�UŠ  œ«u??�  vKŽ  6K�«  Íu²×¹  ô  ¨…—U??Þ   U−²M�  WOI³�Ë  ¨r�UF�«  w�
 s�  WŽuL−�  WKL(«  qLAð  ÆWHKž_«Ë  ÂU−Š_«  s�  WŽuL−0  d�u²�Ë
 œbAðË  ·u½  nOA�«  s�  ÂUN�UÐ   UHË  sLC²ð  w²�«  u¹bOH�«  lÞUI�
 -Ë Æ…—UÞ 6� l� d¦�√ WO×Ë d¦�√ …c¹c� v�≈  U�³D�« q¹u% vKŽ
 s�  WK�KÝ  qLAðË  ¨w²O³�«  ·u??½  a³D�  w�  u¹bOH�«  lÞUI�  d¹uBð
 ÆwÐdG�«  a³D*«Ë  qO_«  wÐdF�«  a³D*«  5Ð  U�  Z�bð  w²�«   UHu�«
 qLFð”  ∫‰U??	  …—U??Þ  w??�  wÐdF�«  j??Ýu??�«  o¹u�ð  d¹b�  ¨WM�U¦Ž  qOKł
 UNOJKN²�* ÷dFðË wÐdF�« lL²−*« w�  «uMÝ …bŽ cM� …—UÞ W³K×�
 s� r�UŽ ÃU²½« V½Uł v�« VOK(«  Ułu²M� s� d¦�√ «c¹c�Ë UO× ö¹bÐ
 U½bF�¹Ë ¨WO�öN²Ýô«Ë WO�UI¦�« UNð«eOL* WLzö*«Ë WU)« 5�UC*«
 —ËbÐ ÂuIð w²�« ¨·u½ nOý dO²ÝU*« WDÝ«uÐ p�cÐ …d*« Ác¼ ÂuI½ Ê«
 UN²KzUŽ W×Ë rFD�«Ë …œu'« sŽ ‰“UM²ð ô Â√Ë …dO³š w¼Ë ¨nOA�«
 d¹bł   Æd¦�√  …c¹c�  `³Bð  UNðUHË  Ê«   √—Ë  …—U??Þ  6�  XÐdł  YOŠ
 …—UÞ W×H ‰öš s�  UHu�« WK�KÝ …b¼UA� ÊUJ�ôUÐ t½« d�c�UÐ
 vKŽ …—UÞ …UM	 ‰öš s� UC¹√Ë WOÐdF�« WGK�UÐ „u³�OH�« w� WOLÝd�«

Æ UHu�« ÀbŠ√ vKŽ ŸöÞù«Ë ¨»uOðuO�«

 W�—U*« o¹u�²� …d*« Ác¼Ë Bug Ë ÊuHOKOÐ 5Ð ÊËUFð
PMOBILE hš—ô«

 W??¹d??B??ŠË  W???U???š  d???F???�???�«  W??C??H??�??�  Â“—  o???¹u???�???ð  r??²??O??Ý  •
 ¨o?????zU?????	b?????�«  W??????�“d??????�  d????N????A????�«  w??????�  q????J????O????ý 29  s??????�  Î¡«b????????²????????Ð«
X?????½d?????²?????½ô«  `????H????B????²????�  U????−????O????ł  6Ë  …d?????O?????B?????I?????�«  q??????zU??????Ýd??????�«

 sŽ å⁄UÐò W�dý l� ÊËUF²�UÐ ÊuHOKOÐ W�dý XMKŽ√
 w²�« ¨ULNMOÐ W�d²A*« hš—ô« W�—U*« o¹u�²Ð ¡b³�«
 …b¹b'«  W�—U*«  ÆdNA�«  w�«uŠ  q³	  UNMŽ  Êö??Žô«  -
 w�   UNI¹u�ð  r²OÝ  ÆåßPmobileß  XOLÝ  w²�«Ë

 W¹dBŠ W�“— l� 77  ?�«  åBug  ò  WJ³ý ŸËd� lOLł
 UGOł 6Ë …dOB	 qzUÝ— ¨ U*UJ� ozU	œ qLAð w²�« W�“dK� U¹dNý qJOý 29 s� «¡bÐ
 UL� W¹b¼ årOÝò W	UDÐ vKŽ qB×OÝ Pmobile v�« rCM¹ s� q� ÆX½d²½ô« `HB²�
 WKzUF�« W�“— • ∫W�dA�« UN{dFð w²�« W¹dG*«Ë WCH�*«  «—U�*« 5Ð —UO²šô« tMJ1
 WLOIÐ W¹dNý WF�bÐ b¹b% ÊËœ …dOB	 qzUÝ—Ë ozU	œ ¨ X½d²½ô« `HB²� U−Oł 6 –
 UGOł 10 ∫WOłË“ W�“— • Æ„d²A� qJ� qJOý 19 ?Ð 5O�U{«  5�d²A� 5 l� qJOý 29
 „d²A*«Ë dNA�UÐ qJOý 39 ?Ð b¹b% ÊËbÐ …dOB	 qzUÝ—Ë ozU	œ ¨X½d²½ô« `HB²�
 Ã—U�K� WK�Uý W�“—  • Æ©°U¹dNý qJOý 68 ?Ð 5MŁô« 5�d²A*« ® qJOý 29 ?Ð w½U¦�«
 ¨œö³�«  w�  b¹b%  ÊËœ  …dOB	  qzUÝ—Ë  ozU	œ  ¨X½d²½ô«  `HB²�  UGOł  20  ∫  UC¹«
 W�UÝ—  500  ¨œö³�«  v�«  Ã—U)«  s�   UŁU×�  WIO	œ  500  Ã—U�K�  s¹d�U�LK�  UC¹«Ë
 Â“d�«  ÆjI� qJOý 99  ?Ð  Ã—U)« w� X½d²½ô« `HB²� U−Oł 3Ë Ã—U)« w� …dOB	
 Â“d�« ÈbŠ« v�« rC¹ s� q� ¨W�—U*« ‚öÞ« W³ÝUM0Ë ¨ U�dA�« szUÐ“ qJ� WBB��
 `HB²� WO�U{« UGOł 2Ë W¹b¼ ©sim  ®W×¹dý vKŽ qB×OÝ V¹dI�«  dNA�«  ‰öš
 Ê« d�cÔ¹ÆdNý« W²�� W¹b¼ Super tv  ?�«Ë fJ¹“uO*« W�bš v�« W�U{ôUÐ ¨X½d²½ô«
 Æ5²MÝ …b* ‰uFH*« W¹—UÝ wN� Ã—U)« W�“— ULMOÐ ÂUŽ …b* ‰uFH*« W¹—UÝ W�“d�«
 …uD)« ÁcNÐ ÆjI� qJOý 79  WLOIÐ …b??Š«Ë WF�bÐ dš√ v�«  —U�� s� ‰UI²½ô«  sJ1
 UNKOFH²Ð  ÊuHOKOÐ  W�dý  ÂuIð  w²�«   U�—U*«  WŽuL−�  v�«  Pmobile  W�—U�  rCMð
 ÃU²½UÐ ¨ÊËƒ—už ÊË— ÊuHOKOÐ W�dý ÂUŽ d¹b� UNF³²¹ w²�« WO&«d²Ýô« s� ¡e−�
 l�  WO−Oð«d²Ý«   U�«dý  ‰öš  s�  lL²−*«  `z«dý  nK²�*  WLzö�  WUŠ   U�—U�
  ¨ÊuHOKOÐ WJ³ý d³Ž W¹uKš  U�bš œ ÒËeð w²�« wHO� w�«— WJ³ý ∫  UJ³A�« s� b¹bF�«
 ¨q¹UÐu� Walla  ¨dNý« …bŽ q³	  UNz«dAÐ W�dA�« X�U	 w²�«  You Phone  W�bš
 wÐdF�«  lL²−LK�  WBB�*«  «uÝ  W�—U�Ë  ¨»U³AK�  W¹uOK)«  WBM�  Hii mobile
  «—U�*« q� v�« ÂULC½ô« sJ Ô1 Æ—u²Ý mMO� ÍË«bNA*«  UJ³ý w� UNFOÐ r²¹ w²�«Ë

wwwÆpmobileÆcoÆil l	u*« d³Ž U³¹d	Ë  Bug WJ³ý  ŸËd� w� WCH�*« Â“d�«Ë
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 tO�U�ò  WŽuL−�  ÂU??Ž  d¹b�  ¨ÊU�dLO�ð  rŽu½
 …bz«d�«  WJ³A�«  w¼  tO�U�  tO�U�  WJ³ý  ∫åtO�U�
°wÐdF�«  lL²−*«  w�  «—UA²½«  d¦�ô«Ë  œö³�«  w�
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—u³LÞ s� ÕU�L²�« dNE0 Êu� dŁR�

 ¨œö³�«  w� ¡UM³�«  œ«u�Ë Ê«u�ô« ‰U−� w� …bz«d�«  W�dA�« ¨—u³LÞ W�dý qLFð
 ¨¡UM³�«  œ«u??�  ¨ U−²M*«  s�  …b¹bł  WŽuL−�   ‚ö??Þ«  vKŽ  …dOšô«   «uM��«  w�
 Êu�  dŁd�   «dŁR*«  Ác¼  5Ð  s�  Æ‚«Ë–ô«  q�   UłUO²Š«  w³K²�  ÊuK�«   «dŁR�
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 ‰uB×K� tIO³D²� `zUBM�«Ë  U�uKF*« Ác¼ rJO�« Z²M*« «c¼ vKŽ d¦�√ «u�dF²²�

 ∫ZzU²M�« qC�« vKŽ
 vKŽ  WOKš«b�«  Ê«—b−K�  rOLBð  Êu−F� קרוקודיל∫   ≠ÕU�L²�«  dNE0  Êu�  dŁR�
 bMŽ WOKš«b�« Ê«—b'« vKŽ ¨w�dš“ ZO�½ oK�¹ pOK¹d�ô«  U³K×²�� ”UÝ«
 s�U�ö�Ë ‰“UMLK� rzö� ¡öD�« ÆÕU�L²�« bKł dNE0 ’U)« d�Ëd�« Â«b�²Ý«
 ¨Â«b�²Ýô« `¹d�Ë qNÝ ∫ UH  ÆU¼dOžË VðUJ*« ‚œUMH�« ¨rŽUD*« q¦� W�UF�«
 ÆÂb�²�LK�Ë  W¾O³K�  o¹b  ¨WOKš«b�«  Ê—«b−K�  wzU�  ”U??Ý«  vKŽ  Êu??�  dŁR�
 Ê«u??�«Ë  ◊U??*«  dNE0  o¹dF�«  ÕU�L²�«  bKł  dNE�  vKŽ  ‰uB×K�  ∫ U�«b�²Ý«
 vKŽ  ‰uB(«  sJ1  ¨—u³LÞ  Ê«u??�«  WŠËd�  w�  …œu??łu??*«  q²ÝU³�«Ë  iOÐô«
 ‚u�  w½bF*«  ‰ËRO�u³�«  oO³Dð  ‰ö??š  s�  dšU�Ë  eO2Ë  ’U??š  wzUN½  dNE*«
 ‘ËË U¹“U²½U� Ë« wzU� ”UÝ« vKŽ XO½—U� oO³Dð Ë« ¨q¹b�ËdJ�« ÊuK�« dŁR�

  ÆW−MHÝô« Â«b�²ÝUÐ
 ¨—U³G�«Ë ŒUÝËô« q� W�«“«  V−¹ ¡wý q� q³	 ∫¡öD�« œ«u�Ë jzU(« dOC%
 Ë«  q??¹d??�  d??Ðu??Ý  WK�KÝ  s??�  WI³Þ  o³D½  r??Ł  ÆdAI²*«  ¡ö??D??�«  s??�  hK�²�«Ë
 ‰Ë—b½uÐ oO³Dð V−¹ ÍdOł ¡öDÐ wKD� —«b??'«  ÊU??�  «–«  Æf??ð—Ëu??�  ”U??Ý«
 bK'« dŁR� Êu� —UO²š« qCH� ®q¹d�dÐuÝ Ë« fð—Ëu� ”UÝ« t	u�Ë dÐuÝ
 oO³Dð WOKLŽ ÕU−M�Ë ZzU²M�« qC�« vKŽ ‰uB×K� ∫W�U¼ WEŠö� Æ©ÕU�L²�«
° UŽbB²�«Ë  UIIA²�« s� Ì‰UšË fLK*« rŽU½ ÊuJ¹ Ê« —«b'« vKŽ ÊuK�« dŁR�

 tIO³Dð s??J??1 ¨‰U??L??F??²??Ýô« q??³??	 «b??O??ł ¡ö??D??�« p??¹d??% V??−??¹ ∫¡ö???D???�« W??I??¹d??Þ
 V−¹  ©W??O??ÝU??Ýô«  WI³D�«  ·UHł  bFÐ  ®   U??ŽU??Ý  3≠2  b??F??ÐÆd??�Ëd??�«  Â«b�²ÝUÐ
 dFA�«  Ë–  d??�Ëd??�«  Â«b�²ÝUÐ  q??¹œu??�Ëd??�  Êu??K??�«  dŁR�  s??�  v??�Ë«  WI³Þ  oO³Dð
 Æ¡öD�« s� izU� œułË ÂbŽ s� b�Q²�«Ë Êu−F*UÐ d�Ëd�« fLž V−¹ Æq¹uD�«
 dŁR� s� Èdš« WI³Þ oO³DðË 5²ŽUÝ —UE²½ô« V−¹ v�Ëô« WI³D�« oO³Dð bFÐ
 —d/  ¡öD�«  n−¹  Ê«  q³	Ë  ¨  WO½U¦�«  WI³D�«  oO³Dð  bFÐÆWI¹dD�«  fHMÐ  ÊuK�«
 d�Ëd�« vKŽ nOH(« jGC�« l� ©…u³F�UÐ o�d*« ®q¹œu�Ëd� ÊuK�« dŁR� d�Ë—

ÆqHÝô« v�« vKŽô« s� jI� bŠ«Ë ÁU&UÐ dNE*« oO³Dð V−¹ ÆdNE*« oK)

∫„—U³*« ÊUC�— dNý W³ÝUM0
 dO²ÝU*« …œUOIÐ WO½öŽ« WKLŠ oKDð …—UÞ W³K×�
d¦�√ c¹c� …—UÞ 6� l� wND�« Ê« b�Rð ·u½ nOý

 ·u½ nOA�« ÂUN�UÐ  UHË sLC²ð u¹bOH�« lÞUI� s� WŽuL−� WKL(« qLAð
…—UÞ 6� l� d¦�√ WO×Ë d¦�√ …c¹c� v�≈  U�³D�« q¹u% vKŽ œbAð
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أستطيع  ثانية  ناحية  ومــن  خصوًصا. 
ـــوان  الــغــنــاء ألي شــاعــر آخـــر، وبــكــل األل
الغنائية واملوسيقية. حتى قال لي بعضهم: 
اخلارج؟  إلى  تتوّجهني  فلماذا  محلّيون،  شعراء  لدينا 
أي من خارج الوطن، فأجبت صحيح إّن شعراءنا لهم 
األلبوم  في  أّما  به.  نفاخر  ما  الشعرية  األعمال  من 
السابق فكان جّل اهتمامي هو اختراق حصار الهوّية 
أنطلق  وأن  هنا،  منه  نعاني  الذي  واإلغالق  الّثقافّية 
إلى العالم بالّصوت واألغاني التي يجب أن يسمعها 

العالم العربي والعالم كّله.    

 p� «uKÝ—√ »dF�« ¡«dF ÒA�« s� «ÎœbŽ ÒÊ√ ·dF½ ≠
Æ̀ OLÝ  d²š« p ÒMJ�Ë ¨rNðULK�

العراق ومن سوريا ومن مصر  أّن شعراء من  صحيح 
أغنيها  أن  وطلبوا  جميلة،  قصائد  ــي  ل ــوا  ــل أرس
بصوتي، ولكني أختار ما يناسبني مما يرسلونه إلي. 
االنطالق  فكرة  يعزّز  الّشعراء  هــؤالء  مع  فالّتواصل 
بالّلهجة  أبعد من حدود بالدنا. وكان بوسعي الغناء 
ّية أو غيرها، ولكني أريدهم أن يسمعوا الّلهجة  اللبنان
ألني  سيحّبونني  كانوا  وإذا  باألساس.  الفلسطينّية 
بلهجتي  أغني  بلهجتهم، فسيحّبونني ألني  أغني 
أيًضا وهذا أفضل. وهكذا كانت الفكرة للّتعامل مع 
سميح القاسم، فهو واحد من أبرز شعرائنا كما الراحل 
محمود درويش. وكان من الّسهل أكثر الّتواصل مع 
في  مرات  عّدة  بزيارته  قمت  أن  بعد  القاسم  الراحل 

بيته قبيل وفاته. 

 p Ò½√  Âu³�_«  «cNÐ p�H½ s¹b& Èb� Í√ v�≈  ≠
 «c¼ ÒÊ≈ ‰uI½ q¼Ë ¨wMOD�KH�« lÐU ÒD�« 5KL%

øtðU�ÒuI0 wMOD�K
 Âu³�_«
ــة  ــي ــراث ــّت ال ــة  ــي الــّشــعــب ـــي  إذا كــنــت تــقــصــد األغـــان
الفلسطينّية، فهذا األلبوم ليس كذلك، إّنه يتضّمن 
به.  اخلاص  والصوت  والّلحن  الكلمات  ذات  األغاني 
األعمال  يندرج في سياق  فهذا  فلسطينّية  أّني  ومبا 

يحب  ال  ومن  يقبله  ذلك  يحب  ومن  الفلسطينّية، 
والنهج  العام  بالذوق  متعلقة  القضّية  ألن  يقبله،  ال 
الفلسطينّية.  الّثقافة  به  تتحّلى  ــذي  ال الّثقافي 
إّنك  تقول  فلن  األلبوم،  هذا  أغاني  تسمع  وعندما 
ّية، وال حتى مصرية  تسمع مطربة أمريكّية، أو أوروب
بلهجتي  وأغني  فلسطينّية  أنــا  بل  لبنانية،  أو 
ميّيز  ما  وهذا  الفلسطينّية.  والكلمات  الفلسطينّية 
املطربني اليوم، فعندما تسمع كاظم الّساهر أو ماجدة 
الرومي وغيرهما، يغّنون القصائد الفصيحة ويقّدمون 
موسيقاهم العاملّية، فإن لهجة بالدهم اخلاصة تبقى 
في اخللفّية وتظهر في اجلو العام لألغنية. وهذا ليس 
ا بل مصدر اعتزاز كّل إنسان بوطنه. وأنا أغّني  عيًب
الفلسطيني،  الّشعر  أعــالم  من  علم  وهو  لسميح، 
عمل  في  الّلبناني  املايسترو  مع  تعاون  هنا  وجرى 

يحّقق  كي  الفلسطيني  للعمل  وكدعم  مشترك، 
النجاح املطلوب، وهذا أمر مشرّف.

 —uÞ w
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ø—Ëb�« «c¼ w
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أرى  ألّني  الكبيرة،  ّية  باملسؤول أشعر  أنا  باحلقيقة 
أغاني  يقّدمون  اليوم  الّساحة  في  الفّنانني  معظم 
من  أو  سواهما  أو  الّصافي  وديع  أو  فيروز  السّيدة 
أعمال  بتقدمي  أطالب  ولكني  الفلسطيني،  الّتراث 
الفلسطيني،  الطابع  أن حتمل  فنّية جديدة تستحّق 
دون أن تكون تراثّية فقط. ألن األغاني التراثية حتمل 
هذا الطابع بوضوح. أّما سائر األعمال فنجد أّنها لم 

عن  تسأل  كنت  وإذا  فعًال.  تتبلور 
دوري في هذا املجال، فهذا مصدر فخر 
مساهمة  أعمالي  تكون  أن  واعتزاز 
الثقافة وهذا  ولو بقسط يسير لهذه 
القادمة ستحاسب  واألجيال  الشعب. 
لم  أو  فعله  عّما  بالّسؤال  فنان  كّل 
الوطنّية.  ثقافته  ــل  أج مــن  يفعله 
وهدفي بالّتالي هو بقاء هذه األغاني، 
كي  والصوت  واملوسيقى  والكلمات 
تدوم وتدوم وال أن تزول بني يوم وليلة.

øÂu³�_« «c¼ œ«bŽ≈ ‚dG²Ý« r� ≠
العناية  ــــاءت  وش ســنــتــني.  ــي  ــوال ح
إلعــداد  اجلهود  تتضافر  أن  اإللهّية 
بعض األغاني بشكل سريع وعفوي. 
دويت  أغني  أن  بعد  مقرّرًا  يكن  فلم 
سمع  عندما  لكّنه  شريف،  معني  مع 
األصــدقــاء  بعض  طريق  عــن  صوتي 
اقتنع متاًما وشاركني العمل. وكّنا نعمل 
بطرق  وبيروت  حيفا  بني  الوقت  طيلة 
حتّقق  حّتى  لبيروت  وبزيارات  االجتماعي  الّتواصل 

احللم أخيرًا.

øwzUMž qH×Ð Âu³�_« 5�bI²Ý q¼Ë ≠
العروض  من  عدد  إقامة  ّية  إمكان ندرس  ونحن  رّمبا، 
الفنّية والكونسيرتات التي أقدم فيها هذه األغاني 
الذي يصدر لي، حيث  الّثالث  األلبوم  وسواها. وهذا 
كان األّول صغيرًا ويتضّمن أربع أغنيات وأحلان لزوجي 
رامي، والّثاني احتوى 12 أغنية ومعظمه من أحلان 
وواحدة حملّمد  الرحباني  إللياس  واحدة  وأغنية  رامي 
سالمة من مصر، وهذا األخير من كلمات سميح القاسم. 

ÆÕU−ÒM�«Ë oO
u²�« p� v ÒML²½ ≠
شكرًا جزيًال.
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ربحّية،  غير  شركة  هي  العليا،  التكنولوجيا  مراكز   - «تسوفن» 
في  كامل  بشكل  العربي  املجتمع  دمج  بهدف   2008 عام  أقيمت 
صناعة الهايتك اإلسرائيلّية، وتطوير هذه الصناعة داخل القرى واملدن 
املجتمع  بني  واملساواة  االقتصادية  التنمية  لتعزيز  كرافعة  العربية 

العربي واملجتمع اليهودي في البالد.
لذلك تؤمن مؤّسسة ”تسوفن“ أّن الطريق إلى جسر الهوة بني املجتمع 
العربي واملجتمع اليهودي في البالد ال بّد أن متّر عبر الصناعة املتقّدمة، 
إّن استمرار إقصاء العرب عن هذه الصناعة يعني اإلقصاء عن الفروع 
في  الواعدة  النمّو  مجاالت  وعن  العالية،  االقتصادّية  العائدات  ذات 
العالم أجمع. وإّن دمج الكوادر املهنّية واملبادرات اإلستثمارية العربية 
في صناعة الهايتك هي حاجة ملّحة لهذه الصناعة، وكذلك حاجة ملحة 

لألكادمييني العرب واملجتمع العربي ككل.
:Êu�ÝR*«

®™© ÍbFÝ w�UÝ ≠ خبير اقتصادي، من الناشطني لتحقيق املساواة 
بني املجتمع العربي واليهودي في إسرائيل، وهو من املبادرين إلقامة 
عملت  والتي   “(2002) اليهودّية   - ّية  العرب التكنولوجّية  ”القرية 
إسرائيل.  في  العرب  للسّكان  العمل  فرص  في  املساواة  تعزيز  على 
سعدي ناشط في عّدة جمعّيات مجتمعّية وثقافّية، اختير من قبل 
The marker في العام 2012 كأحد الّشخصّيات اِملائة  صحيفة 

األكثر تأثيرًا على االقتصاد في إسرائيل.
®™© UNO½ —«œULÝ« - مبادرة تكنولوجّية شغلت مناصب قيادّية في 
EFI Verisity, Mercury/) مثل   رائدة  تكنولوجّية  شركات 

مشاريع،  البتكار  املبادرة  في  غنّية  جتربة  لنيهاب    (Condcut

 Startups وليدة  وشركات  تكنولوجّية  مؤّسسات  وإدارة  تأسيس 
وتقدمي خدمات استشارّية تكنولوجّية وتنظيمّية ملؤّسسات جديدة.

s - خبير منذ أكثر من 30 عاًما في صناعة الهايتك،  ðu� wÝu¹ ©™®
شغل منصب نائب رئيس شركة كرمل للحواسيب، ومن ثم شغل ذات 
املنصب في شركة أمدوكس في إسرائيل، نيوزلندا والواليات املّتحدة. 
مبادر، أقام وأدار مركز التطوير التابع لشركة أمدوكس في سديروت، 

مختص في مبادرات ربط الفئات املُهّمشة بصناعة الهايتيك.
سنة  ”تسوفن“  ــســة  ــؤّس م ـــى  إل ــّم  ــض ان  –  ÊU??L??ýd??O??¼  “U????Ð  ©™®
   Ness شركة  في  مشاريع  وإدارة  ــة  إدارّي مناصب  عّدة  شغل   ،2011

Technologies، وشغل أيًضا منصب نائب مدير للخدمات املهنّية 

ـ Startup ISYS. حاصل على لقب ثاٍن باإلدارة، خريج كلّية مندل  ب
للقيادة التربوّية. باز املسؤول في ”تسوفن“ عن بناء عالقات والّتعامل 

مع املستثمرين ومع الّسلطات احلكومّية.
 ∫“s	u�ð” ·«b¼√

* رفع نسبة توظيف األكادميّيني واملهنّيني العرب في صناعة الهايتك 

واملدن  القرى  في  متقّدمة  صناعة  مراكز  إلنشاء  الدفع   * اإلسرائيلّية. 
ّية في إسرائيل. * تعزيز الّدعم واالستثمارات احلكومّية لتنمية  العرب
برامج الّتوظيف وصناعة الهايتك في املجتمع العربي. وفي هذا الّدور 
محاور  أربع  بني  الربط  خالل  من  ”تسوفن“  مؤسسة  وتنشط  نشطت 
أساسّية لتطوير صناعة الهايتك في املجتمع العربي، جتسيًدا للرؤية 
املجال  في  النمطي  الّتفكير  تغيير  على  ُمجبر  العربي  املجتمع  أن 
االقتصادي وضرورة التحاقه بركب الصناعة املتقّدمة، صناعة املستقبل 

واحملور الذي بات يحرّك العالم.

»dF
« 5ÒO1œU�_« l� qLF
« 
في  ّية  العرب األكادميّية  الكوادر  وتوظيف  بتأهيل  ”تسوفن“  تقوم 
مجاالت العلوم الّدقيقة، للدخول إلى سوق العمل في شركات الهايتك، 

وذلك من خالل عّدة مشاريع، وهي:
مجاالت  في  للخريجني  سنوًيا مخّصصة  تأهيل  برامج  تنفيذ   *

تكنولوجّية  تدريبية  دورة  على  تشتمل  الّدقيقة:  والعلوم  احلاسوب 
شخصّية  ومرافقة  الّتقييم  ومراكز  العمل  ملقابالت  حتضير  مكّثفة، 
الّتوظيف  للخرّيجني حتى الوصول إلى عمل في مجال الهايتك.  * 
يشمل  اخلريجني،  احتياجات  حسب  د  يحدَّ مختصر  املباشر: مسار 
دخول  ومرافقة  للمقابالت  التحضير  املشّغلة،  الّشركات  مع  الّتواصل 
 :Mentoring اإلرشاد واملرافقة   مشروع   * العمل.   إلى  اخلريجني 
وهو مشروع ريادي يقوم على إجراء ربط بني مهنّيني خبراء في شركات 
الهايتك، وبني طّالب جامعات وخريجني مبتدئني. الهدف هو نقل اخلبرة 
واملعرفة وحتسني قدرة الطالب على البحث عن عمل وتخطيط مساره 
املهني املستقبلي. * العمل مع اجلامعات والكلّيات: ُتطّبق ”تسوفن“ 
إرشاد  بهدف  والكلّيات،  اجلامعات  مع  مشتركة  عمل  وورشات  برامج 
والشروط  العمل  ومجاالت  السوق  معرفة  من  العرب  الطالب  ومتكني 
املشاركة  إلى  باإلضافة  الهايتك، هذا  األساسية لالنخراط في شركات 
في معارض الّتوظيف وتقدمي اإلرشاد املباشر لطالبي العمل. * مجمع 
وظائف واقتراحات عمل في الّشركات املتعاونة مع ”تسوفن“: ُمالءمة 
مع  املتعاملة  الّشركات  بني  من  مــرشــح/ة،  لكّل  واقتراحات  وظائف 
 Amdocs, Intel, ECI, تسوفن“ في جتنيد قوى عاملة، شركة”
  checkpoint, HP, Gali software , babcom software

 ONE1. من مجموعةNCS و Matrix من مجموعة
العربية احمللّية من أجل متكني  السلطات  والّتعاون مع  الّتشبيك   .2

ّية. استيعاب هذه الصناعة وتشجيع دخولها إلى مدننا العرب
3.  املرافعة أمام املؤسسات واملكاتب احلكومّية، لضمان الّدعم احلكومي 

الّضروري لبناء وتأسيس مراكز تطوير الهايتك في املجتمع العربي.
4. إستقطاب شركات الهايتك الفتتاح  مراكز تطوير في املدن والقرى 
ربط  للعمل،  املرشحني  العرب  اخلريجني  جمهور  مع  وربطها  ّية  العرب
اإلعالم  التمويل،  مبصادر  ّية  العرب الستارت-أب  وشركات  املبادرين 

االقتصادي، وإمكانيات الّتشبيك وإنشاء العالقات الّتجارّية.

سامي سعدي (مدير ومؤسس مشارك في «تسوفن») قال: هذه املسيرة 
بدأت، وبتنا نلمس بعض ثمارها في مجتمعنا، وال تنقصنا العقول وال 
اخلبرات، لكّننا نقف اليوم في مفصل مهم، لقد أثبتت صّحة النظرّية، 
لكّننا نحتاج إلى أن يشاركنا مجتمعنا العربي في هذه الرؤية كمشروع 

لتعزيز وجودنا وصمودنا وليس أقل. 
  Tsofen الفيسبوك  صفحة  على  ”تسوفن“  متابعة  بإمكانكم 

تسوفن
©WÒO½öŽ≈ …œU�®
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åUHOŠò qÝ«d*
احملسيري  أحمد  الِفَلسطينّي  الفّنان  حيفا  مدينة  تستضيف 
صاحب الّصور الِفَلسطينّية اخلّالبة عن املدن الِفَلسطينّية املركزّية، 
كالقدس ويافا وحيفا وعّكا وطبريا، وذلك يوم غد الّسبت املوافق 21 
أّيار 2016 الّساعة الّسادسة مساًء في مقّر جمعّية سرد الكائن 
بحيفا. في  ”مساواة“)  مركز  (خلف   5 لوكس  سانت  شارع  في 

املصوّر الفوتوغرافي احملترف أحمد احملسيري من مواليد مدينة 
أريحا سنة 1958 حاصل على درجة بكالوريوس في الكيمياء 
بكالوريوس  درجــة  على  وكذلك   1980 سنة  بغداد  جامعة  من 
بامتياز في الفنون اجلميلة سنة 2001 من جامعة إيسترن في 

الواليات املّتحدة حيث يقيم حّتى اليوم.
الّتصوير  مــعــرض  ــهــا  وأهــّم ــارض،  ــع امل مــن  الكثير  ــي  ف شـــارك 
الفوتوغرافي في جاليري القاهرة بعمان سنة 2012 حتت ُعنوان 
الفنان  ويتنقل  هذا  فلسطني.  إلى  رحــالت  اجلراح“  شمس  ”حتت 

في عدد من املدن، إبتداًء  احملسيري مع معرضه ”عرش الّتراب“ 
من رام الله، ثّم إلى يافا فحيفا.  

هذا، وجدير ذكره في هذا الّسياق أّن اهتماًما بالًغا بتصوير املكان 
أبناء  بني  أعمال مصوّرين محترفني  الِفَلسطينّي يستحوذ على 
الّشعب الِفَلسطينّي، ويعزى هذا االهتمام إلى حرص هؤالء على 
الهدم  ا في أعقاب استشراء ظاهرة  ّيً الباقي عمران توثيق املكان 

التي تنّفذها سلطات بلدّية وحكومّية في إسرائيل.

 W??????? ÒO??????? �«d??????? �u??????? �u??????? � —u????????????? � ÷d???????? F???????? �
 —u?? B?? L?? K?? � å»«d???? Ò�???? �« ‘d????? �ò Ê«u??? M??? ÔF??? �
 Íd O � ;« b L �√ ÊU ÒMH �« Òw M O D � ÓK H �«

åUHOŠò qÝ«d*
منذ أن أطلقت أغنّية جديدة الّشهر املاضي، حتمل ُعنوان «عامل 
ّية  إيه معاها» وحّتى كتابة هذه الّسطور، تالقي ردود فعل إيجاب
وجناًحا مستمرًا وحتتّل املراتب األولى في سباقات األغاني.. وتستعّد 
الفّنانة نانسي حوّا، اليوم اجلُمعة إلطالق كونسيرت «حكايتي مع 
الزّمان»، وهو عرض موسيقّي إلحياء الّذكرى الرّابعة لرحيل مطربة 
املوسيقّية. وفرقته  درويش  درويش  بقيادة  اجلزائرّية  وردة  األجيال 

في  اجلزائرّية  وردة  تكرّم  التي  ــى  األول الفّنانة  تعتبر  حوّا  نانسي 
اليوم  حيفا،  أوديتوريوم  قاعة  في  الكونسيرت  سيقام  البالد. 

اجلُمعة 20/05/2016.
الختيار  القريبة  الفترة  خالل  نانسي  تستعّد  آخر  صعيد  وعلى 
أغاٍن جديدة خاّصة بها لتضّمها أللبومها األّول املتوّقع صدوره في 

العام املقبل.
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بيت  حي  في  لشقتنا  املقابلة  الشقة  في  وعائلتها  هنيدة  تسكن 
العسكري  قلنديا  والقريب من حاجز  القدس  الواقع شمالي  حنينا 
ومن سور الفصل الذي بعدما اكتمل بناؤه ضمنت إسرائيل محاصرة 
مدينة كانت محتلة وتقاوم، فصارت تعيش على ما يجيزه االحتالل 
الفلسطينيني  سكانها  تبقي  مقومات  من  ويتيحه  مكرمات  من 
التائهني:  املتشائلني  دعاء  وعلى  مخشرم  أمل  شفرة  على  ينامون 
ربنا احمنا من األسوأ ومن السوس واجلوع وأبق غربنا مشرًعا واحفظ 

بحرنا ويافا كي يكون وسائد لغمامنا املرجتى.
بل كانت  دخلت هنيدة علينا ومعها ثالثة أوالدها. كانت حزينًة، 
متوت حزًنا، وزينها الصغير جلس أمامنا ولم يبك في بيتنا، ألن 
األطفال في فلسطني يولدون وفي مآقيهم جنوم ويخزنون الدمع كي 
يذرفوه ليحيوا وردة حمراء جنحت في التسلل من شق جدار أرعن 

أو على صبح لم يفق في حاراتهم ذات نهار كسير.
«لقد قتل عنتر. وزين ال يلعب فقط مع عنتر، بل يعدو ويتسابق 
معه في الشوارع، يرمي له الكرة مرة، وأخرى يدوخ ويرمتي من شّدة 
الّتعب.. عنتر هو كلب أوالدي والليلة دخل جيش االحتالل العتقال 
شابة وشاب فقتلوا عنتر برصاصة في رأسه، من يستطيع أن يقول 

ما أراد أن يقوله كلب قبل موته؟»
كنت عائًدا من يوم عمل مضن يشبه، في احلقيقة، معظم أيامي 
أو حّتى معظم أيام الفلسطينّيني الغارقني في ليل من العدم، وفي 
ار ومثله عنيد.   بحور من أمل عاجز مزروع في حواكير البالد كالصّب
نظرت في وجه لور، وكانت حتّدق فّي وكأّنها مصغية ملا كنا، أنا وأمها، 
نتحدث فيه، فما لها وذلك ”احلزن الراديكالي/املطلق“ على مخلوق 
بريء ككلب أليف وصديق لعائلة، أو ما تطرقنا إليه من أمور تهم 
الكبار وتشغل ليل ثرثراتهم، مثل ما نّظرت له ”حنا أرنت“، عن 
الشمولية والرعب واإلرهاب، مثًال، أو ما يخطط له محتل غاصب 
أدوات سلطانهم.  قامع وقاهر، وما هي  نظام  أو  أو حاكم مستبد 
حني تخاطبت نظراتنا حررت لور بسمة، تعادل في احلقيقة غصة 
ساعتها،  تكشفت  احلزن،  بخمرة  املغموسة  وجهها  وسمرة  جميلة، 

بلون حبة توت برية، وجبينها العريض صار جارًا للقمر.
في الصباح الباكر اتصل معي بشار وأخبرني أن الصليب األحمر 
أعلم والدته بأن زيارتهم لوالدهم القابع في سجن رميون الصحراوي 
في النقب الغية، وذلك على أثر نقل والدهم إلى سجن آخر. كانت 
العائلة قلقة ومضطربة فهم ينتظرون موعد الزيارة كما ينتظر الفالح 
تنهيدة الفجر، وقد قاموا لضمانها بجميع ترتيباتهم واألصعب أن 

والدهم كان ينتظرهم بشوق ال يعرفه إّال الشوق ذاته.
لم يخبروهم عن سبب نقله قبل الزيارة وال عن مكان اعتقاله اجلديد. 
عّما  مستفسرًا  اتصاالتي  وبدأت  وبغضب،  شديد  بألم  أحسست 
حصل وأسباب ذلك، لم أجنح إّال بعد ساعات حني أعلمني ضابط 
األسرى  من  مجموعة  نقلوا  أنهم  السجون  مصلحة  في  مسؤول 
عادية  خطوة  في  وذلك  آخر  سجن  إلى  بشار،  والد  جودة،  وبينهم 
هكذا  أملهم،  رميــون.  سجن  إلى  سيعيدونهم  أيام  فبعد  روتينية، 
لفتُّ نظر هنيدة، أن املسألة عندهم ال تتعدى كونها خطوًة عادية 
شأن  إلى  الفلسطيني  القلق  هذا  حتويل  يتعمدون  فهم  روتينية، 
بروتينة  معاشني  هاجسني  إلى  واحلسرة  اللوعة  وهذه  وعادي  يومي 

مخدرة  .
وافقتني هنيدة وحاولت أن تشرح أن حزنها على ضحية ال حول لها 
وال قوة بالضرورة هو ”حزن مختلف، فهو حزن ال يقال وال يحكى 
الذي ال  الالوعي  املخّبأة وفي  الروح  يعاش فقط في مسامات  بل 
يخجل من إنسانيته اخلام“، بلمحة خاطفة الحظت أن لور حتاول 
أن تبدي قلًقا من كالمنا وتفاعًال لكنها بقيت ساكنة وكأنها ما 

زالت تالعب عنترًا. 
وأنا في طريقي إلى رام الله وعند مروري في احلاجز شاهدت اجلنود 
الطريق، سيارة وينزلون منها رّكابها األربعة.  يوقفون، على جانب 
احلارقة.  الشمس  حتت  ينتظرون  وتركوهم  هوياتهم  بطاقات  أخذوا 
نقطة  من  القريبة  اإلسمنتية  املباني  أحد  بطن  في  اجلندي  غاب 
املكان  نفس  من  عّدت  أكثر  أو  ساعتني  بعد  يعد.  ولم  التفتيش 
أن  وبدون  راهب  بهدوء  ينتظرون  هناك  زالوا  ما  األربعة  أن  فوجدت 

أو  بسؤال  إليهم  يتوجهوا  ولم  أحد  يقابلهم  لم  بينهم.  يتكلموا 
بندقية،  بعمر  جندية  خرجت  وصولي  من  حلظات  بعد  استفسار. 
يال  ”طمام  متمتمة   البطاقات  أعادت  سمجة  ”عغبية“  وبلكنة 
(متام يال  روحو من هون). فرح األربعة بحرّيتهم  غوخو من خون“ 
عادية  ”نقعة“  لم تكن أكثر من  القصة  وشكروا ربهم عليها ألن 

وانتهت على خير وبسالم. 
«قد يرسم احلزن على كلب ويصير لوحة أو يعزف على ناي ويصير 
دمًعا لكّنه ال يصير كلمة وال لغة في ساحاتنا العامة“، حاولت 
هنيدة أن تبّسط أمامي حزنها وحزن أوالدها وحقيقة مشاعرهم في 
فبعد قصة  وأزيد همي على همها،  أوافقها  وأنا  اللحظات،  تلك 
احلاجز، هاتفني صديق مستفسرًا عن مكان انعقاد محكمة متديد 
توقيف ألسيرين تريد عائلتيهما حضور اجللسة. لم أعط صديقي 

إجابة واضحة، فأنا ال أملكها بل أركض وراءها منذ ساعات.
قد تنعقد احملكمة في بيتح تكفا وعندها ال تستطيع عائلتاهما 
األمل  بالد  من  تكفا  وبيتح  اليباب  بالد  من  فهم  اجللسة  حضور 
األزرق واحللوى البيضاء، وقد تقام في محكمة عوفر أو رمبا تلتئم 
كل  وصولها؛  ساعة  تضمن  أن  العائالت  على  وعندها  سالم،  في 
جهات احليرة مفتوحة على اليأس وااللتباس، وشرط ذلك أن نبقى 
ونار“  ”لو  على  العائالت  وتبقى  وعسى“،  ”رمبا  على  كمحامني 
الفلسطينيني، ندوخ   وكلنا،  املعتقلون في ”ظلمة وسراب“  ويبقى 
وراء قرار، والقرار عند السلطان، ولن يكون سلطان إّال إذا أذل الرعية 
بخوف،  وتنام  بقلق،  تعيش  كي  الريح،  قرن  على  مدالة  وأبقاها 
وتفيق خاشيًة غضب احلجاب وسطوة الرعاة وإفك الدجالني وخساسة 

الوشاة ومنيمة السّهاد.
ما  لور  انتباهنا مسحت  تثير  أن  وبدون  الصغير  بطرف إصبعها 
حاولت أن متنع سقوطه من طرف عينيها، وأنزلت كف يدها الصغيرة 
ورسمت  بغنج،  رأسها  أمالت  كقوس،  أمامنا  الهواء  في  وحركته 
مع هزة ناعمة من كتفها عالمة استفهام خفيفة كانت أقرب إلى 
اعتذارها منا. لقد كانت لور تبكي بصمت وبجانبها زين ينظر نحو 
مثل  وجهه صار  وبياض  الشمس  بلون  شعره  األرض  على  سجادة 
ضمة قرنفل زهرية وشفته السفلى تعض على أختها وتخبئ شهقة 

مكبوتة وأخته رامة أمامه تفكر: ملاذا قتلوا عنتر؟!
«كيف أقول إنني أحزن على كلب قتل ألنه ال يفهم لغة البنادق؟“ 
ومتعس  البشر  فيه  يقتل  زمن  في  نعيش  فنحن  هنيدة،  تساءلت 
أردته  ا  كلًب فلسطيني  يبكي  فكيف  الناموس،  مثل  كراماتهم 
الّنهاية هو ليس أكثر من كلب أليف  رصاصة جندي حاقن؟ في 

كان يالعب األوالد في الّساحات.
إّنه قتل البراءة املطلقة. فهو ليس أقل من كلب أليف كان يالعب 
األوالد في الّساحات وليس أكثر. هذه هوة احلضيض اآلدمي، أو إن 
شئتم قمة الوحشية البشرية، فاحملتل قد تخّلص من إنسانيته كي 
يتمكن ويحكم ويدوم ويستبد، وكي يضمن تفوقه وبقاءه يقوم في 
الفلسطيني  ّية  إنسان إفراغ  وتستهدف  تتوقف  ال  دؤوبة  محاوالت 
احملتل وجتويف بنيانه العواطفي احلسي، ليبقوا كأعواد قصب خاوية 
واهية عجفاء، فبعد أن استحكم في البر وفي اجلو والبحر والهواء، 
وبعد أن زج قطعان البشر في زرائب قروية أو بلدية، وروّضهم على 
سلوك املعابر واملسارب والّسعي وراء التساريح والتصاريح واألذون 
ودفع املهور واإلتاوات، يحاول أن يقضم وميحق مشاعر البشر الفردية 
ويطحنها لتصير رذاًذا هًشا متناثرًا في الهباء؛ فأنت فلسطيني، 
وال تريد أن ترحل أو متوت، فعش بخوفك وبقلقك بذّلك وبحاجتك 

إلينا. اخنع وال ترفع هامة واخضع وال تهز سبابة.
«ال يوجد فلسطيني بريء فكل وليد فلسطيني هو مخرب كبير“ 
هكذا يفكر املستبد املتغطرس القامع في مقولة تفضح كل شيء؛ 
نسبية ومخدوشة، وقد  فلسطينًيا،  إن كان  اآلدمي، خاصة  فبراءة 

تستدعي قتله، إمنا الكلب األليف البريء بأي ذنب يقتل؟ 
لقد فقدوا إنسانيتهم ووصلوا إلى حضيض احلضيض كما تكلمت 
عنه ابنة جلدتهم ”حنة ارنت“، لكّنها كغيرها من بني البشر حتدثت 
أيًضا عن مصير كل طاغية، فما الّتاريخ إال تاريخ أحرار يكافحون 
ضد قيود الذل والعبودية ويقفون في وجه من جتبر. إنها براءة الكون 

املطلقة ورماد احلياة وسيرورتها التي ال ميكن القضاء عليها.
 فتصوّروا احتالًال يقاتل ويقتل عنتر !

 f�uÐ œ«uł

d�M� tL�« VK� WB�

ÍË«d�Ž ‚—UÞ

أن  بعد  احلافلة  سّلم  الــّطــفــالن  صعد 
أسئلة  على  مفتوحتني  بعينني  اجتازا، 
جنني  يجّذ  اّلذي  اجللمة  حاجز  الغرابة، 
ببندقّية،  عامر  ابــن  مــرج  فضاء  عــن 
انتظام  يربك  وسياج  مراقبة،  وأبـــراج 
التي  رحلتهما  تلك  الــقــلــب.  ـــات  دّق
حفظهما  على  لهما  مكافأة  استحّقاها 
قصار الّسور، سوف يلمسان البحر للمّرة 

ذلك  البحر،  عن  به  يعبّران  الذي  األزرق  الّلون  خارج  األولــى 
البحر املرسوم على جدار روضة األطفال التي يخربشان بها زرافة 

وسماء، ونهر ضحكات متدّفًقا.
مفتونان بفضاء الّسهول اخلضراء، ألقيا عينيهما خارج الّنافذة، 
ودون أن ينظرا إليه تكّومت األسئلة الّصغيرة على شفاههما، 
في  أجنحتها  تفرد  عصافير  عينيهما  من  الّدهشة  وتطايرت 

الّسهل الّشاسع.
الّصبر،  ألــواح  بني  جّدكما  هنا ُولــد  لهما.  قــال  زرعــني   هذه 
فيئة  احملّمصة، وفي  الّشومر والفريكة  برائحة  وامتألت رئتاه 
شجرة الّتني فّر من ”عصا موسى الّسوداء“ ظاّنا إياها أفعى – 
لم يشاهد اثًرا لشجرة التني، أّية شجرة تني، في املكان – وقد 
عن  دفاعه  في  الفذ  ملوته  ِإحياًء  باسمه  من ُسّميُت  هنا  عاش 

سهول القرية وجديلتني ذهبّيتني. 
- الفريكة الّلي انت بتحبها بابا؟ 

- شو يعني زرعني؟ يعني زرَع؟
زرعني التي نبتت مثل زهرة برّية، وامتازت بفضاء بيوتها املشّرعة 
على اجلهات اخلضراء، تبدو حجارة متبعثرة وأثر سالسل مهّدمة 
مثل هيكل عظمي المرأة شاَخ موتها! حملت القرية هذا االسم 

الّسرياني داللة على خصوبة تربتها وصالحّيتها للزراعة.
الغول  يأكل  أن  قبل  للّصغيرين،  عاد  األّول،  بيتنا  كان  هنا 
الّسهل  عبرا  الّلذين  برفقة والديه  كان  جّدكما  أّن  إّال  القرية، 
تنتِه بعد،  لم  لليلة،  اقربائهما  الّصغير وانتظرا في جنني عند 

منذ ثمانية وسّتني عاًما!
كانت زرعني قد صارت خلفهما، ولهفة البحر تّتقد في عينيهما، 

بينما راح يغّني لهما:  
 «كبر وزّهر شجر الّتني

 ملا طّلت ع زرعني 
 شمس والد غابوا من سنني“.

بعد نهار طويل أرخى فيه الّتعب البهيج ظالله على أكتافهما، 
واستوطن النعس ضحكتيهما، عاد الّصغيران محّملني بالصدف 
وامللح األزرق يغفوان، تهدهدهما احلافلة في طريق عودتها إلى 
جنني. وعند حاجز نتأ في خاصرة قرية برطعة الواقعة في الّشمال 

الغربي من مدينة جنني، استيقظ الّصغيران. 
- وصلنا جنني؟ 
اه وصلنا تقريًبا.

- ما شفنا زرعني بالّرجعة!! انسرقت كمان مّرة واحنا ناميني!!
ال بابا ما انسرقت، بس شوّفير الباص أخدنا لطريق ثانية!. 
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ماذا نريد من الّناس وكيف؟
نريد من الّناس علو الهمة والرفعة في احلياة 
الدنيا والنجاة في اآلخرة. إمياًنا مّنا بأّن طريق 
العلم  أهّمها  ومــن  بأمور،  تتحّقق  الّسعادة 
احلسنة.  واملوعظة  باحلكمة  الله  إلى  والّدعوة 
يختلف  وال  أمرنا،  من  بينة  على  نكون  وأن 
أعود  مرادي  أبني  وحّتى  أقوالنا.  عن  لساننا 
بحضاراتكم إلى ما قبل 1400 سنة. ال أعود 
ولكن  للوراء  احلياة  عجلة  نرجع  أن  أجل  من 
أعود بكم لنرى كيف دفعت عجلة احلياة نحو 
في  محّمد  الّنبي  بعث  لقد  واحلضارة.  الرّقي 
ّية، املوطن اّلذي قال عنه إبراهيم  اجلزيرة العرب
ِتي  ُذرِّيَّ ِمن  َأْسَكنُت  ي  ِإنِّ َنا  (رَّبَّ الّسالم  عليه 
ومنذ  رَِّم )  َ اْحملُ ِتَك  ْي بَ ِعنَد  زَرٍْع  ِذي  ِر  ْي َغ ــوَاٍد  ِب
مرّت  محّمد  الّنبي  مبعث  حّتى  العهد  ذلك 
إلى  ّية  العرب ــرة  اجلــزي فعادت  الّسنني  مئات 
الرّّحل،  البدو  من  أهلها  فكان  عهدها،  سابق 
بينهم  انتشر  يتفقهون..  وال  يتعّلمون  ال 
الّناس.  أعراض  على  والّتعّدي  والّنهب  القتل 
مقبولة في  الفواحش حّتى كانت  وقد شرعوا 
عرفهم وعاداتهم، إّال الفئة القليلة اّلتي نّظمت 
الّشعر وتغّنت به. وقد وصف حالهم جعفر بن 
امللك.  ”أيها  فقال  الّنجاشي  أمام  طالب  أبي 
كّنا قوًما أهل جاهلّية، نعبد األصنام، ونأكل 
امليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرّحم، ونسيء 
فكّنا  الّضعيف.  مّنا  القوي  ويأكل  اجلـــوار، 
مّنا  ــوًال  رس إلينا  الله  بعث  حّتى  ذلك  على 
فدعانا  وعفافه،  وأمانته  وصدقه  نسبه  نعرف 
نعبد  كّنا  ما  ونخلع  ونعبده  لنوّحده  الله  إلى 
ــان،  واألوث احلجارة  من  دونــه  من  وآباؤنا  نحن 
وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرّحم 
ونهانا عن الفواحش“.. أخرج الله إليهم النبي 
إلى  ليرشدهم  وشعابها  مّكة  جبال  بني  من 

الّصراط الّسوي. 
وََكاَن  ُم  َتْعَل َتُكن  ْم  لَ َما  َمَك  (وََعلَّ تعالى  قال 
الذي  الّنبي  فهذا  َعِظيًما)  ْيَك  َعَل ِه  اللَّ َفْضُل 
عّلمه رّبه حّث على طلب العلم ألّنه أساس كّل 
العلم  أهل  أّن  احلق  لسان  على  ًنا  ّي مب نهضة 
هم األقرب إلى شهادة احلق. فقال: «شهد الله 
أّنه ال إله إّال هو واملالئكة وأولوا العلم قائًما 
وهم  احلكيم»؛  العزيز  هو  إّال  إله  ال  بالقسط 
األقرب إلى خشية الله «إّمنا يخشى الله من 
الّناس  أكثر  العلماء هم  العلماء»، أي  عباده 
ّية  خشية من الله ألّنهم األعلم بالّسنن الكون
واألقدر على استنباط األحكام من الّنصوص. 
ولهذا  اْلَعاِملُوَن)؛  ِإالَّ  َيْعِقُلَها  (وََما  تعالى  قال 
توّقف  دون  بالعلم  يتزوّد  أن  رسوله  الله  أمر 
كالغيمة التي تتكاثف يوًما بعد يوم لتمطر 
على اخللق من الرّحمة ما يحيي الله به األرض. 
الله  وبني  ِعْلًما)  ــي  زِْدِن رَّبِّ  (وَُقل  تعالى  قال 
واجلاهل  العلم  طالب  يستوي  أن  ميكن  ال  أّنه 
ــوَن  ــُم ــْعــَل َي ـــِذيـــَن  الَّ َهْل َيْسَتوِي  (ُقـــل  فــقــال 
ُه الَِّذيَن آَمُنوا  رَْفِع اللَّ ِذيَن َال َيْعَلُموَن) وقال (َي وَالَّ
هذا  يأتي  َدرََجاتٍ )  َم  اْلِعْل ُأوُتوا  وَالَِّذيَن  ِمنُكْم 
الّلون من اخلطاب على لسان الّنبي لألّمة اّلتي 

حّتى  وزّكاهم  فعّلمهم  وضاّلة.  ضائعة  كانت 
ٍة أُْخرَِجْت  َر ُأمَّ ْي امتدحهم رّبهم.. فقال (ُكْنُتْم َخ
َني رَُسوًال  يِّ َعَث ِفي األمِّ َو الَِّذي بَ اِس) وقال (ُه ِللنَّ
ُمُهُم  َعلِّ وَُي يِهْم  وَُيزَكِّ آَياِتِه  ِهْم  ْي َعَل َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ
لَِفي  ُل  ْب َق ِمن  َكاُنوا  وَِإن  ْكَمَة  وَاْحلِ اْلِكَتاَب 

ِبٍني).  َضالٍل مُّ
والّسؤال اّلذي يطرح نفسه: كيف متّكن الرّسول 
واحد؟  رجل  كلمة  على  هؤالء  جمع  من  (ص) 
هل فعل ذلك بالّنار واحلديد والقتل والّتشريد 
بعد أن عّلمهم وحّثهم على العلم؟ ال والله. 
ْو  َن الّلِه ِلنَت لَُهْم وَلَ ِبَما رَْحَمٍة مِّ قال تعالى (َف
َحوِْلَك)  ِمْن  وْا  الَنَفضُّ اْلَقْلِب  يَظ  َغِل َفّظًا  ُكنَت 
أمــوال  على  وتعّدى  الــّدمــاء  سفك  لو  مبعنى 
لذلك  أحد،  له  استجاب  ملا  وأعراضهم  الّناس 
ْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز  وصفه رّبه (لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل مِّ
ْيُكم ِباْملُؤِْمِنَني رَُءوٌف  ْم َحرِيٌص َعَل ِه َما َعِنتُّ ْي َعَل
رَِّحيٌم) تعامل معهم باخللق احلسن رغم أّنهم 
كانوا أسوأ حاًال من حال أّمتنا اليوم. فكانوا 
يتقاتلون على املرعى ومورد املواشي. فبالّلني 
إلى  رّدهم  الطّيبة  والكلمة  والّنصيحة  والرّفق 
يرّشحون  ــن  ّمم البعض  يفعل  كما  ال  احلـــّق. 
والّتجريح  بالعنف  الله  إلى  للّدعوة  أنفسهم 
والّطعن، حّتى أّنهم نالوا من العلماء األجّالء، 
واإلفساد  الفساد  ــى  وإل أبعد  العلم  من  وهم 
في  الّدماء  تسفك  ومنهجهم  وبعملهم  أقرب 

ربوعنا احلبيبة. 
على  دخــل  املتحّمسني  ــؤالء  ه أحــد  أّن  ــروى  ي
فقال  وجهه.  في  ويصرخ  يتوّعده  اخللفاء  أحد 
هو  من  الله  ابتعث  لقد  هذا  يا  اخلليفة:  له 
خير منك إلى من هو شّر مني. ابتعث موسى 
وهارون إلى فرعون، وقال لهما (َفُقوَال لَُه َقوًْال 
موسى  فكان  َيْخَشى)  َأْو  ُر  َيَتَذَكّ ُه  َعَلّ لَّ ًنا  ِيّ لَّ
يقول لفرعون «يا أبا مرة (بكنيته) إذا آمنت 

أنعم الله عليك مبلكك وصّحتك وشبابك». 
أجلها  من  ابتعث  التي  الغاية  نحّقق  وحّتى 
بأمان،  احلــيــاة  عجلة  ندفع  ــى  وحــّت األنبياء 
علينا أن نبتعد عن كّل مظاهر العنف. يقول 
رسول الله (ص): «إّن الرّفق ال يكون في شيء 
إّال زانه، وما نزع من شيء إّال شانه». ومع الّلني 
واخللق احلسن ال بّد ملن أراد من الّناس أمرًا أن 
يعمل به فمن دعى إلى بّر الوالدين وهو لهم 
قاطع  لها  الرّحم وهو  إلى صلة  أو دعى  عاق 
به  الله  يشرح  اّلذي  الّنور  لكالمه  يكون  فلن 

الّصدور. 
وََتنَسْوَن  رِّ  ِب ِباْل اَس  النَّ ــرُوَن  ــْأُم (أََت تعالى  قال 

ْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن). َأنُفَسُكْم وََأنُت

كثيرون من الناس يسألوننا: من هي مرمي العذراء؟ 
وحقيقة نحن ال نعرف كيف جنيبهم. والّسبب قد 
يكون لقصر وقت احلديث أو قد يكون قّلة اّطالعنا 
جهلنا  وحتى  ــي،  ــرمي امل ــوت  ــاله وال اإلجنــيــل  على 

لعقائدنا املسيحية التي نؤمن بها.
إّننا نصلي ”الّسالم عليك يا مرمي“ ونقول فيها: 

يا والدة الله، صّلي ألجلنا...
من اآلن ولساعة موتنا.

أنا  أّمي  وهي  وأّمنا  وشفيعتنا  الله  أم  هي  مرمي 
ا. شخصّيً

مرمي  قصة  ــز  أوج األلــقــاب  هــذه  في  التأّمل  قبل 
والالهوت  والّتقليد  اإلجنيل  في  هي  كما  العذراء 

املسيحي.
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مرمي  ي  ــوَ أب أّن  املنحول  يعقوب  إجنيل  في  ُكتب 
التقليد  باسميهما  قِبل  وقد  وحنة.  يواكيم  هما 
املسيحي. في ذلك الزمان أعطى الله هدية ثمينة 
إنشاء  قبل  ومختارة  مقررة  هدية  الزّوجني،  لهذين 

العالم.
الله  عصم  فقد  للبشرية  تعالى  الله  من  وكهدية 
من  بها  ُحبل  عندما  األصلية  اخلطيئة  من  مرمي 
والديها يواكيم وحنة. لقد أراد الله أن تكون مرمي 
متسامية، طاهرة، نقية فحفظها من كل خطيئة 

منذ احلبل بها. 
لقد آمنت الكنيسة األولى بعصمة مرمي من اخلطيئة 
األصلّية منذ أن ُحبلت بها أمها حنة. والكنيسة 
الكاثوليكية حددت، في زمن البابا بيوس التاسع،

من  مبرمي  دنس  بال  احلبل  عقيدة   1854 عام  في 
ِقبل والديها يواكيم وحنة.

ويقول نص العقيدة: «نعلن ونحدد بأّن الطوباوية 
دنس  كــّل  من  سليمة  ُحفظت  قد  ــعــذراء  ال ــرمي  م
بها، ــل  احلــب حلظة  أول  منذ  ــة  ــي األصــل اخلطيئة 

بنعمة وإنعام خاص من الله القدير على كّل شيء، 
مخّلص  املسيح،  يسوع  استحقاقات  إلى  بالنظر 

اجلنس البشري، هي عقيدة أوحى بها الله“.

Ÿu�OÐ q³(« ™
ــخ  ــاري ت ـــي  ف ـــة  ـــّي ـــي خـــطـــوة أســـاس ه ــــرمي  م إّن 
عظيم  ــاء  ــق ل ــكــان  ف كــلــهــا.  للبشرية  اخلــــالص 
جبرائيل ــالك  امل بــني  واألرض،  الّسماء  بــني  ــًدا  ج

بني  لقاء  كــان  ليوسف.  املخطوبة  الّشابة  ــرمي  وم
عطّية الله وحرّية اإلنسان.

العطّية  هــذه  رفــض  أو  القبول  ــرمي  م بوسع  ــان  وك
اإللهية. فالله لم يرَض أن يتجّسد بشرًا دون رضا 

مرمي، رضا البشرّية جمعاء.
الرب  أمــة  أنــا  ــالك: «هــا  امل مــرمي  أجابت  وعندما 
فليكن لي بحسب قولك»، قالت نعم لسّر جتّسد 
الله بشرًا. والبشرّية كلها قالت لله مع مرمي: تعال 
يا رب وأنقذنا وصاحلنا مع اآلب خالقنا ومحيينا، 
وعش معنا إلى األبد بروحك القّدوس. قالت مرمي 
«نعم» واهتزّت السماء فرًحا، وفرحت البشرّية في 

كّل زمان ومكان.
وانكشف  القدس  الرّوح  بقدرة  بيسوع  مرمي  حبلت 
سّر الّثالوث األقدس: «الروح القدس يحّل عليِك يا 
مرمي، وقدرة العلّي تظّللك، ولذلك فالقدوس املولود 

منك يدعى ابن الله“.
بواسطة  البشرّية  تاريخ  في  اإللهي  التدّخل  وبهذا 

ـــــــرمي الـــــعـــــذراء م
ــيــســة  آمـــنـــت الــكــن
مرمي  مرمي.  ّية  ببتول
ّية  هي الدائمة البتول
قبل  بتول  أّنها  أي 
الوالدة  وأثناء  الوالدة 

وبعد الوالدة.
ّية  بتول تعني  ــاذا  م
مرمي  ّية  بتول ــرمي؟  م
ــّل  ـــــاد ك ــي اّحت ــعــن ت

ومألها  مــرمي  الله  امتلك  لقد  بالله.  مــرمي  كيان 
نعمة وقداسة وطهارة ونقاء. فجعلها امرأة كاملة، 
الله  أوحى  لقد  القداسة.  وفائقة  ّية،  البتول دائمة 
بهذا قبل مئات الّسنني على لسان أشعيا النبي: 
.(14  :7 (أش  ابًنا»  وتلد  حتبل  العذراء  إّن  «ها 
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عاشت مرمي القسم األكبر من حياتها ترّبي يسوع 
وتسمع  املقدس،  الكتاب  وتعّلمه  وتغّذيه  وتخدمه 
كالمه، «وكانت مرمي حتفظ هذا الكالم كّله وتفّكر 

به في قلبها» (لو 2: 51).
قضت مرمي حياتها مع يسوع تتأّمل فيه وتؤمن به،

ــات  درج أسمى  فبلغت  بالله  تّتحد  وبواسطته 
ّية وفي طاعتها لله. الكمال في حياتها هذه املثال

مرمي هي املثال األعلى لألّمهات وللنساء قاطبة ولنا 
جميًعا، مثال للحنان والرّعاية، للحّب واالهتمام، 
مرمي  رافقت  الرفيعة.  واألخــالق  للّتهذيب  مثال 
يسوع في حياته العلنّية فكانت الّتلميذة األولى 
في مدرسة ابنها يسوع املسيح. وتأّملت في قلبها 
يسوع،  يد  على  الله  يحّققها  التي  العظائم  كّل 

واخلالص الذي يحمله للّناس.
وامتألت  حياتها  في  الكلمة  مرمي  استقبلت  لقد 
أعطتها  بل  لذاتها  بها  لم حتتفظ  ولكّنها  منها، 
مّنا.  واحــد  ولكّل  لنا  أعطتها  جمعاء،  للبشرّية 
عائلة  إلى  عائلتها،  إلى  لننتمي  تدعونا  ومرمي 

يسوع املسيح رّبنا وإلهنا.
إنها تدعونا اليوم إلى قبول كلمة الرب في حياتنا 

فنعمل مبوجبها كّل يوم لنصير مسيحّيني.
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القبض  العظيمة:  اجلمعة  مــرمي  شــهــدت  لقد 
ووحيدها  ابنها  ــن  ودف ــوت  وم وصلب  والّتعذيب 
أين  الّشجعان؟  الّتالميذ  هم  أين  يسوع.  وحّبها 
نيقودميوس صاحب الّنفوذ؟ أين لعازر اّلذي أقامه 
يسوع من بني األموات؟ أين قائد املئة؟ أين يائير 
رئيس املجمع؟ أين هم كّل اّلذين شفاهم يسوع؟! 

واحدة بقيت مع يسوع برفقة يوحّنا احلبيب. 
ـــام مشهد  أم ــون،  ــن احل ـــرمي، األم  م لــقــد صــمــدت 
إلى  املهد  من  يسوع  ــرمي  م تترك  لم  ابنها.  آالم 
تأّملت أبًدا، ثالث وثالثون سنة  تتركه  لم  الّلحد. 

به وسمعت له ورأت مجده. وفي الّنهاية لم تنهار 
في  ُيغرس  بخنجر  وأحست  الّصليب  أمــام  مرمي 
صدرها كما تنّبأ لها سمعان الّشيخ. بقيت مرمي 
يسوع  ابنها  ترى  الّصليب  أمــام  واقفة  منتصبة 
يتأّلم ويفقد قواه شيًئا فشيًئا إلى أن أسلم الرّوح.

املسيح  يسوع  قيامة  القيامة،  نور  مرمي  وعاشت 
من بني األموات.
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الّشاعر بطبعِه عابر للُهوّيات، وبيتُه األّول هو 

مبثابة عتبة في  رحلة املغامرة..
احلتمّي..  الــّســؤال  نطرح  أن  ُتْلزمنا  حقيقة 
الّشاعر  عالقة  عن  تصّور  تطوير  ميكن  هل 
العالم  وعالقة  بالعالم،  لغتُه  وعالقة  بلغته، 
بــشــعــرِه، دون الــّنــظــر فــي ُأفـــق الــعــالقــة بني 

الّشاعر واملكان؟
لطاملا يتخّيل الّشعراء الّلغة بديًال من البيت األّول.

إذن، هل يعني هذا أّن الّلغة مخّدر حلنني الّشاعر املَْنفي عن الوطن؟
 بالّنسبة لي، أنا أبوح واعترف أّن ُسكناي الّلغة ليست، بالّضرورة، 
في  ُأغادرها  قد  إلى جغرافّيات  احلنني  أعمال  دليًال على عمٍل من 
ليست  أّنها  أضفت:  إذا  احلقيقة  ُأجافي  األمكنة.. ولن  مع  رحلتي 

عالمة نزوع عاطفّي متطّرف نحو مكان أّول هو بيت طفولتي.
فما أن أسافر مبخّيلتي حّتى أجتاز تلك العتبة، أسافر وأنا أزال في 

بيت طفولتي..
مغريات  بني  املدير  الوجودّية والّنزاع  ”الّشيزوفرينيا“  تبدأ  هنا  ومن 

اإلقامة ونداء اآلفاق!
ملاذا؟ ألّنني منذ أن أخطَّ سطري األّول ُيصبح بيتي في هذا العالم هو 

قصيدتي.. أليست احلرّية هي خندقي كشاعر؟!!
في  شاعر  يولد  ُمنِشد  للحرّية  أنشد  أو  قــارئ  قرأ  فكّلما  وعليه، 

القصيدة ومسافر في املغامرة...
االنتماء  معنى  معَنَيْني،  بني  إًذا،  الفصل،  من  مناص  ال  ولذلك، 

للجغرافيا ومعنى االنتماء لّلغة.
وُأضيف، وأنا على كرسي االعتراف، أّنه لطاملا حاولت تدريب نفسي 
ِملْن  ميكن  كيف  نفسي:  أســأل  بي  وإذا  بيتي،  العالم  اعتبار  على 
في  عرّية  الشِّ ورؤاه  ُه  حواسَّ يأسر  أن  الّشعور  الّتطّور وهذا  هذا  ميلك 

مكان أّول؟!
املغامرة، وكّل مغامرة رحلة، وكّل  عر هو  الشِّ أّن  سألتني وأنا أعرُف 

رحلة هي ابتعاد عن البيت...
هذا، بل وأكثر، فكّل مسافة في الّرحلة والدة جديدة... أولَم يهتف 

أبو متّام:
- وطوُل مقاِم املَْرِء في احليِّ ُمخِلٌق لديباَجَتْيِه فاغترِْب تتجّدِد!!

واإلمام الّشافعي، أولَم يقل:
- سافر جتد عوًضا َعّمن ُتفارقه؛ و“اّني رأيت وقوف املاِء ُيفِسده“؛ 

و“الّسهم لوال ِفراق القوس لم ُيصب“...
أقول هذا، وأنا واثق أّن هذا ال مينع خيط احلنني من الّظهور في معطف 
أبًدا.. فاملكان األّول ال ميكن اختصاره في مجّرد موضوع  الّشاعر، 

للحنني، ألنَّه أعمق وأْشَمل.
مسقط  إلى  العودة  ”كّراسة  استعدُت  ذاكرتي  َشْعَر  ”فلَّْيُت“  وحني 
التي كتبها اإلفريقي األسمر الّشاعر ليبولد سنغور وحتّولت  الّرأس“ 

قصيدتُه هذه إلى ُأمثولة ِشْعرية.
ومعها، رحلة أوديسيوس كما قّدمتها األديسة، فجعلها هوميروس 
فر بعيًدا عن الوطن ولعذابات رحلة  ببصيرته أيقونًة أْعلى ملغامرة السَّ

العودة إليه..
أّول شيء، وُسكنى  أّن دالالت مغادرة مكان  َأِعي  ما جعلني  وهذا 

كنى في أَثر فّنّي شيء آخر. الّلغة وجتّليات تلك السُّ
فأنا الّشاعر أسكن أرًضا هي كّل األرض.. وكّل األرض بالّنسبة لي 

ة في الوجود... هي ُكوَّ
وهذا ما أّدى أْن يختلط عندي الّزمني باألبدي، والكائن بالكينونة.. 

عب أن أعتبر مكاًنا واحًدا هو كلُّ أمكنتي... لذلك من الصَّ
ألسُت أنا بهذا املفهوم صوفي العالم، أرى البْعد والُقْرب واحًدا...

رثاء  وفي  األسى“..  يبعث  ”األسى  العربي:  الّشعر  في  يأت  ألَم 
احلبيب تُْصبح األرض كّلها ”قبر مالك“.. كما أّن بحار العالم كّلها

متاهة أوديسيوس!!
: أّن مكاني احللمي في العالم هو أرض احلرّية،  وبكالمي هذا أنا أِقرُّ
املفقود،  الفردوس  من  قطعة  بوصفها  احلرّية  هي  مجازًيا  وقصيدتي 
لكونها املعادل اجلمالي لهذا الفردوس، وأنا ال أني كشاعٍر يغامر، 

حّتى لو كان ذلك عبًثا، مع الّلغة وفي العالم وصوًال إليه.. 
يا لها من رحلة سيزيفّية باذخة املتعة بامتياز..!

Â“U� bL�√ w�ö�ù«

w³K(« ‚Ë“d�

الشهر  هــذا  الــّثــقــافــّيــة  االحــتــفــاالت 
حتى  ورشــة  تنتهي  أن  مــا  مكّثفة. 
تنفتح أخرى. فعالّيات على مّد النظر 
إلى  حيفا  إلى  الله  من رام  والسمع، 
الناصرة  ترشيحا ودالية الكرمل ويافة 
وباملقابل،  القائمة.  آخــر  إلــى  ويافا 

فعالّيات  في  للمشاركة  هنا  للفلسطيني  انفتحت  حقيقية  فرص 
ثقافّية فلسطينّية وعربّية في اخلارج، أيًضا. يبدو املشهد من بعيد 
ُمفرًحا ومدعاة لالغتباط بكل هذا النشاط من الناحية الكّمية، 

على األقّل. وفي املشهد ما يدعو فعًال إلى الفرح.
ومع هذا فإّننا حيال املفهوم الضّيق للّثقافة بوصفها مجمل اإلنتاج 
الفني اجلمالي ملجتمع ما. وعلى مقربة منه مفهوم أوسع بكثير 
وهو ذاك الذي ُيقصد به ُمجمل ما تأتي به جماعة ما وليس النتاج 
الفني اجلمالي فقط. فالّثقافة مبفهومها األوسع هي أمناط تفكير 
أدبها  ما وليس  وسلوك وتقاليد وأعراف وأحكام وقيم مجموعة 
وِشعرها ومسرحها فقط. وهنا املفارقة في املسافة بني املفهومني. 
فإذا افترضنا أّن هناك كثافة في األعمال الفنّية املتنوعة سنجد 
الكثير من اخلواء في األبعاد األخرى للّثقافة. فرغم وجود تعدد 
في الفاعلني واملذاهب إّال أّن أوساًطا واسعة في املجتمع ال تزال 
وانغالًقا  تعّصًبا  بدلها  ولتبّث  أساسّية  كقيمة  التعددّية  ترفض 
ينزلق إلى تخوين وتصنيف وَشيطنة اخلصوم أو املختلفني. ورغم 
وجود أعمال فنّية قّيمة في كل مجال إّال أّن الغالبية من األعمال 

ال تزال حصيلة حسابات كمّية أو ترفيهّية.
لكن املعيق األكبر في رأيي هو التدوير الثقافي ـ أي املراوحة في 
املكان والدوران في دائرة مغلقة من املفردات والثيمات. وهو ما 
سؤال وجودي  ـ وهو  الهوّية  لسؤال  الّثقافة  إخضاع  جّراء  يحصل 
الثقافة  تسأل  أن  بدل  هذا  األحيان.  من  كثير  في  مفتعل  لكّنه 
الهوّية ومفاعيلها ونشطائها وُسلطاتها  أسئلة تفرض حتّدًيا على 
ووكالئها. هناك َمن يفعل ذلك بجرأة ومنهجّية دافًعا الهوّية إلى 
رؤية وجهها ودواخلها في املرآة. وهذا الّنوع من اإلنتاج الثقافي 
جديدة  ِقَيم وأعراف ومضامني  إلنتاج  غيره  من  أكثر  املرّشح  هو 
ليس فقط في العمل الفّني الّصرف بل في ثقافة اجلماعة ككل.

املثّقف  منــوذج  هو  ونشهده  شهدناه  فيما  النهائية  احملّصلة  أّمــا 
امللتزم (وهو مثقف غير مثّقف بالتقادم) الذي يدور حول نفسه 
وعقيدته مكتفًيا مبا ورثه من هوّية وعقيدة ينكفئ من مرة إلى 
أماًنا من  أكثر  الّشك. وليس  أو  األسئلة  ليحتمي من وهج  مرة 
الهوّية ووشائجها لالحتماء. فإذ بالغالبية تكتب وتعتلي املسرح 
املغلق. والهوّية  احلصن  باعتبارها  الهوّية  بأدوات  وتغني وترسم 
كما ُميارسها هؤالء املثقفون منغلقة متوتّرة عصبّية شوفينّية وكأّنها 
ُسدرة املنتهى. وقد الزمنا هذا الّنموذج من املثّقفني امللتزمني منذ 
لغة جديدة وثقافة جديدة  مينع والدة  إلى عائق  عقود حتى حتّول 
تستطيع أن تواكب الّزمن بحيثّياته وموجوداته وأفكاره. ألّن هذا 
املثقف صار نوًعا من الّسلطة، يزجر وينهى ويحاكم وُيعاقب كّل 

َمن يخرج عن املسار ولو خطوة.
في  كامن  هو  املوديل وملا  لهذا  منوذًجا  الّتفاعل  ُتعطينا شبكات 
املثقفني  من  فكثيرون  هائلة.  طاقات  من  الظاهرة  الثقافة  عمق 
امللتزمني بقضّية شعبهم يظهرون في الشبكات مثل شيوخ طريقة، 
يسأل ويرمي  من  كّل  يقمعون  سجاالتهم  في  شموليني وعنيفني 
الطرح الهويتي املتحّجر بنصف سؤال أو بتحٍد. بل هناك ِمن هؤالء 
ـ يكمنون في كل مكان من الشبكات يصطادون كل َمن يحيد عن 
مفرداتهم أو تصوراتهم املعتمة للعالم والواقع والهوية. وهم ينفثون 
بسّمية مقيتة كلماتهم وتنظيراتهم وتبّجحاتهم، يريدون أن يربون 
الفردية وقضاياهم  هوياتهم  إلى  الهوّية ولو  حدود  عن  اخلارجني 

الذاتّية اإلنسانّية.
الثقافة  أخطر ما ُميكن أن يحصل هو مواصلة الّطحن على هذه 
ألّنها سُتنتج بالضرورة هشاشة روحّية وهوّية معطوبة قاصرة. لقد 
أنتجت مبا فيه الكفاية من الناس املنسوخني عن بعضهم. الواحد 
صدى اآلخر وصنوه في مجموعات لها سمامات وسلوكّيات القطيع 
املأخوذ بالغرائز والضغط اجلماعي. وفي مثل هذه الثقافة يصير 
على الفرد أن يشّق طريقه إّما ضمن اجلماعة أو في معارضتها. 
السباحة  على  الــقــادرة  هي  فقط  احلية  األسماك  إّن  قيل  وقــد 

عكس التيار.
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الّدولة  هــذه  في  واملسؤولني  الــقــادة  كاّفة 
يعرفون أّن األقلّية العربّية تعاني من متييز 
التي شاء  الّدولة،  بحّقها في هذه  ُمجحف 
يكون  أن  أيًضا،  الّسياسة  وشــاءت  القدر 
الِفَلسطينّيون نسبة قليلة فيها، وأن يحملوا 
ما  إسرائيل. وكثيًرا  عرب  اسم  في وطنهم 
عايشني  إحنا  ”والله  يقول:  البعض  أسمع 

سمعت رجًال  أّني  حّتى  العربّية“.  الــّدول  من  أحسن  هالّدولة  في 
ا يقول لصديقه املسن:“خّلينا نظّل ساكتني أحسن، لو كّنا في  ُمسّنً
بلد عربي ما كان حدا بهتم فينا..الله يخّليلنا الّتأمني الوطني“. 
على  البعض  بنظر  هؤالء  يكون  الّناس، وقد  من  أسمعه  هذا  كل 
حق فيما يقولون، وقد يكونوا بنظر آخرين مخطئون فيما يرّددون. 
لكن هناك وجه آخر مليدالّية الّنظام. الِفَلسطينّيون اّلذين بقوا في 
أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل يشّكلون عشرين باملائة من سّكان 
الّدولة، وال تتوفر لهم احلقوق الّتامة والكاملة كمواطنني يشّكلون 
ال  تعدادهم،  أّنهم وحسب  أي  البالد،  سّكان  عدد  خمس  حوالي 
في  الّرسمّية  الوزارات واملؤّسسات  في  بوظائف ومناصب  يحظون 
هذه الّدولة، التي من املفترض قانونّيا أن تتعامل مع كاّفة سّكانها 

مبساواة.
للمواطنني  ومحظورات  حمراء  خطوط  هناك  ــك،  ذل إلــى  أضــف 
العنصري  الّتمييز  واضحة  بصورة  تعكس  والتي  الِفَلسطينّيني، 
احلياة  مجاالت  جميع  في  جًدا  كثيرة  إزاءهــم، واألمثلة  والعرقي 
االجتماعّية. حّتى في القضاء اإلسرائيلي هناك متييز في األحكام. 
صحيح أّن القانون من الّناحية الّنظرّية واحد وموّحد للجميع، لكن 
التي تصدر على عربي أقسى من األحكام  ا، فإّن األحكام  عملّيً
التي تصدر على اليهودي، وهذا باعتراف مجموعة من رجال قانون 

يهود أصدروا دراسة في هذا الّشأن. 
ما جرى قبل فترة مع مجموعة عربّية في العفولة، يظهر بكّل وضوح 
مدى عنصرّية القضاء ضّد العرب. فقد شاركت هذه املجموعة التي 
كان من بينها احملامي سائد عّباسي، مبناقصة لشراء قطعة أرض 
في العفولة، ورست املناقصة على املجموعة العربّية. لكن احملكمة 
املركزية في الّناصرة لم يعجبها ذلك. فقد أصدر القاضي أبرام أبرام 
قراًرا في منتهى العنصرّية ألغى فيه املناقصة ألسباب واهية غير 
منطقية. واحلقيقة كما أّكد احملامي سائد عّباسي، هي إبعاد العرب 

عن املناقصة، ّمما يعني أّن القرار هو متييزي وعنصري بامتياز.
الفلسطينّيون في إسرائيل ال يتعّرضون فقط  لظلم ُمجحف بحّقهم 
من قبل الّسلطة الّرسمّية. فهم يتعّرضون أيًضا لظلم من نوع آخر 
أقسى وأشّد معنوًيا، وهو ظلم ذوي القربى العرب، أي ظلم أبناء 
نظرة  عام  بشكل  إليهم  ينظرون  فهم  العربي.  العالم  في  جلدنهم 
ارتياب وشّك، ليس لسبب ُمقتع، بل ألّنهم بقوا في أرضهم، وكتب 

الله عليهم أن يحملوا اجلنسّية اإلسرائيلّية. 
الّداخل  في  املواطنني  إلى  تنظر  عام  بشكل  العربّية  فالّشعوب 
الِفَلسطينّي وتقّيمهم من خالل جواز الّسفر الذي يحملونه، وليس 
منه  يعانون  ما  يكفيهم  ال  هؤالء  عربّية، وكأّن  قومّية  ناحية  من 
لها  توجد  التي  العربّية  الــّدول  في  حّتى  إسرائيل.  في  متييز  من 
عالقات مع إسرائيل فإّن شعوب هذه الدول تنظر إلى أّي عالقة 
مع فلسطينّيي الـ48 وكأّنها تطبيع مع إسرائيل وليس عالقة عرب 

مع بعضهم.
الّطريقة  بهذه  معه  الّتعامل  يجوز  ال  على وطنه  بأرضه  املتمّسك 
املُجحفة من أخيه العربي، بل يجب أن يكافأ على األقّل في دعمه 
كيفّية  في  فوًرا  الّنظر  تعيد  أن  العربّية  الّشعوب  ا، وعلى  معنوّيً
الّتعامل مع فلسطينّيي الــ48 وُتبرهن على أّنها متضامنة معهم.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  

تخفض الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة ���� ومفيدة ���� ، وزاكية ���� 
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تنام.. 
أحالمك..

متجّددة االنتشاء.
أدخُل..

من بريق عينيك
فرشاة..
ريشة..

أَوت اجلميلة
في عديد الّصور..

واملعاني.
أراك..

في بداية اجلملة..
نغًما.

تكتبني..
بالعينني..

على صرح الفوضوي..
كّل الّشروط
مسار الّزمن

تقودين القدر.
تتلّكئني..

مبهارة..
جمال الغروب.

تتجاهلني أحالمي.
أنت..

آهة تكبر..
في آذان العاشقني

تكبرين..
أينما.. أنت.

كما..
(الولهان)..

يتضّور صمت األنوثة
هّزة الوجدان..

ُمتخر..
في رهيف احلياة
تلّحن أنفاسك.
َتّبت شفتاي..
إًذا الهمسة..

كانت..
لغيرك.
أنت..

سّيدة الّساعة
كّل ثانية..

صومعة.
تتجاهلني فيها..

عبيدك.
تنئني بجمالك..

عن صهوة احملّبني..
املراوحة..
في دربك.

تتسربلني بخذالنها.
أنت..

الّنقطة وجاللها.
رؤيا..

في برزخ األهواء
متّسدين املقل..

حلن الّنهاية
على..

إيقاع َصنج وْهمي
راقصة هي الّسماء..

سّيارة
جتّدد بلوانا.

نبلع..
ظّل مْسعانا

أنت...
وَمن يذكر..                      

أبًدا..!
©…dLÞØUHOŠ®
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اإلنسولني  قــدرة  فيها  تقّل  طبّية  حالة  هي 
مستوى  تخفيض  على  باجلسم  الّطبيعي 
ارتفاع  في  هــذا  ويتسّبب  ــالــدم،  ب اجللوكوز 
الّطبيعّية.  املعّدالت  فوق  اجللوكوز  مستوى 
مختلفة  في  ا  ـً حيوّي دورًا  اإلنسولني  يلعب 
أنواع اخلاليا، مثل اخلاليا الّدهنّية والعضلّية، 
امتصاص  على  ليساعدها  حتتاجه  واّلتي 
األشخاص  عند  بالّطاقة.  والتزوّد  اجللوكوز، 
القيام  الكبد في  املقاومني لإلنسولني يفشل 
اجللوكوز  مستويات  تنظيم  في  بوظيفته 
خاليا  على  مباشر  بشكل  يؤّثر  ّمما  باجلسم 
من  الكثير  ــور  ظــه ــي  ف ويتسّبب  اجلــســم 

األمراض.
يجب الّتفرقة بني مقاومة اإلنسولني واإلصابة 
الّسّكري  مقاومة  تكون  وقد  الّسّكري،  مبرض 
عرًضا مبّكرًا لإلصابة مبرض الّسّكري، وميكن 
مرضى  بالّسّكري.  املصابني  لغير  حتدث  أن 
هم  اإلنــســولــني  مبقاومة  املصابني  ــري  ــّك ــّس ال
أّما  األّول،  الّنمط  الّسّكري  مرضى  أنفسهم 
مرضى الّسّكري الّنمط الّثاني فليس لديهم 

أّي حتّسس من اإلنسولني.
مبقاومة  ــة  لــإلصــاب مختلفة  ــاب  ــب أس ــوجــد  ت

اإلنسولني، ومنها:
املقاومة  حاالت  تنتشر  الوراثّية:  األسباب   *
لإلنسولني داخل العائلة الواحدة، وتكثر كذلك 
لدى  ا تورث  األقــارب، وغالًب في حاالت زواج 

املصابني مبرض الّسّكري الّنمط األّول.
الغذائي  الّنظام  يرتبط  الغذائي:  الّنظام   *
للفرد بزيادة فرص اإلصابة مبقاومة اإلنسولني، 
فتناول األغذية التي حتوي كمّيات كبيرة من 
احملّليات  استخدام  في  ــراط  واإلف الفركتوز، 
الصناعّية، املياه الغازّية منخفضة الّسعرات، 
يعتبر من األسباب احملتملة لإلصابة مبقاومة 

اإلنسولني.
مبقاومة  اإلصابة  ترتبط  املرضي:  االرتباط   *
األّول،  الّنمط  الّسّكري  مرض  مع  اإلنسولني 
بااللتهاب  اإلصابة  بحاالت  كذلك  وترتبط 
الكبدي ”سي“، حيث تزداد معّدالت اإلصابة 
بنسبة  به  املصابني  بني  اإلنسولني  مبقاومة 
تزيد عن أربع أضعاف عن األصّحاء. وترتبط 
الّنساء  بني  وثيق  بشكل  اإلنسولني  مقاومة 

املصابات مبرض تكّيس املبايض.
* الزّيادة املُفرطة للوزن: ترتبط الزيادة املفرطة 
الّطبيعي  اإلنسولني  إفــراز  باختالل  للوزن 
في  الكبد  إجــهــاد  ــى  إل يـــؤّدي  ــا  ّمم باجلسم، 

محاولة لتنظيم اجللوكوز بالدم.

 ∫÷«dŽ_«
- اإلجهاد واإلعياء املستمر.

لغير  وذلــك  بالّدم،  الّسكر  نسبة  ارتفاع   -

ـــرض  ـــني مب ـــاب ـــص امل
الّسّكري.

ــي  ف تــــشــــوّش   -
في  ــرّأس وضعف  ال

الّتركيز.
وغــازات  انتفاخ   -
بتخّمر  ــاس  ــس وإح
بعد تناول الوجبات.

ـــم  دائ ـــســـاس  إح  -
الّسكرّيات  تناول  بعد  وخــاّصــًة  بالّنعاس، 

والكربوهيدرات.
للّدهون  ــم  ــراك وت ــوزن  ــال ب ملحوظة  ـــادة  زي  -
واألرداف  الكرش  مثل  معّينة،  مناطق  في 

والّذراعني.
- ارتفاع مستوى الّدهون الّثالثّية بالّدم وزيادة 

في الكولسترول.
الّدم، للمصابني  - ارتفاع مفاجئ في ضغط 

مبرض السّكري.
- سوء احلالة املزاجّية.

 ∫hO�AÒ²�«
الّتحاليل  في  يظهر  الّطبّية:  الّتحاليل   *
وجترى  بالّدم،  اجللوكوز  نسبة  ارتفاع  الطبّية 
الّسّكري،  مرض  عن  الكشف  حالة  في  كما 
يظهر  وعندما  ــر،  فــاط وآخـــر  ــم  صــائ حتليل 
مستوى اجللوكوز بالدم بعد ساعتني من تناول 
الّطعام أكثر من 140 مل/دل يعتبر الّشخص 
إّما مريَض سّكري أو لديه مقاومة لإلنسولني. 
مشبك قياس اإلنسولني: تستخدم تقنية   *
اإلنسولني  نسبة  لقياس  اإلنسولني  مشبك 
بالّدم، ويرّكب املشبك لفترة زمنّية معّينة يتّم 
ملستوى  منتظمة  تسجيالت  عمل  أثنائها 

اإلنسولني بالّدم.

∫ÃöF�«
اإلنسولني  ملقاومة  ــوري  الــف بالعالج  ُينصح 
وأكثر  الّسّكري.  مبرض  املريض  إلصابة  ًبا  جتّن
الوزن  إنقاص  هي  للمرض  جناًحا  العالجات 
الرّياضّية  للّتمرينات  املنتظمة  واملمارسة 
تــنــاول أدويـــة مثل  أيــًضــا  املــشــي، وميكن  أو 
يساعد  ــذي  وال (اجللوكوفاج)  امليتوفورمني 
ينصح  بالّدم.  اإلنسولني  نسبة  تنظيم  على 
منخفضة  ــة  ــّي غــذائ حمية  ــاع  ــب بــإت ــض  ــري امل
الّسعرات احلرارّية والتوّقف عن تناول احملّليات 
الكربوهيدرات  كمّيات  ومراقبة  الّصناعّية، 
املتناولة في اليوم. يعتبر أوميجا 3 من أكثر 
مقاومة  لعالج  املُستخدمة  الّدهنّية  األحماض 
اإلنسولني، وكذلك توصف أقراص الكروم التي 
وتنظيم  باجلسم  الدهون  حرق  على  تساعد 

مستوى الّدهون الّثالثّية.
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اكتشاف  عن  األسبوع،  هذا  اآلثار،  سلطة  صرّحت 
األثرّية،  قيسارية  في  امليناء  مياه  في  هام  أثري 
حيث ّمت العثور على حمولة سفينة غارقة يعود 
هذه  وتعتبر  ــام.  ع  1600 قرابة  ــى  إل تاريخها 
املكتشفات ممّيزة جًدا وذات أهمّية علمّية كبيرة 
لألبحاث األثرّية. يأتي هذا االكتشاف عاًما واحًدا 
بعد اكتشاف العمالت الّنقدّية املصنوعة من الّذهب 
التابعة للفترة الفاطمّية، والتي عثر عليها أيًضا 
في ميناء قيسارية (نشرنا مقاًال عنها في العدد 

264 من صحيفة ”حيفا“ - 06 آذار 2015).

 UHA²J*« vKŽ —u¦F�«
ّية  تشمل املكتشفات العشرات من الّتحف املعدن
املصنوعة  الّتماثيل  بينها  من   (1 رقم  (صــورة 
أدوات  ــة،  الــنــقــدّي الــعــمــالت  آالف  ــز،  ــرون ــب ال مــن 
الفخار وبعض األدوات التي استعملت في احلياة 
اليومّية. يعتبر هذا أكبر كنز يتّم العثور عليه 

من حيث الكمّية، إذ لم يتم العثور على كمية 
منذ  احلجم  بهذا  ملعادن  وكنوز  ــروات  ث من  كبيرة 

أكثر من ثالثني عاًما.
عثر على املكتشفات صدفة خالل عملّية غطس 

قام بها شخصان (ران فاينشطايني وعوفر رعنان) 
في ميناء قيسارية األثرّية قبل عيد الفصح بأّيام 
قليلة، والّلذان أبلغا سلطة اآلثار عن العثور على 
غاص  عندما  امليناء.  في  غارقة  سفينة  حمولة 
بقايا  مشاهدة  باإلمكان  كان  اآلثار  سلطة  باحثو 
الّسفينة األثرية مع املكتشفات من بينها: مرساة 
البرونز،  من  أسرجة   ،(2 رقم  (صــورة  احلديد  من 
متاثيل اآللهة املصنوعة من املعدن، كتل العمالت 

النقدّية وغيرها. 
اآلثــار  سلطة  قامت  االكتشاف  هــذا  أعقاب  في 
بإجراء املسح األثرّي مبساعدة املتطوّعني، ّمما ساهم 

في الكشف عن أجزاء كبيرة من الّسفينة.

 UHA²J*«
ّية  الرّومان الفترة  إلى  املكتشفات  تاريخ  ّمت حتديد 

األخيرة (القرن الرابع ميالدي)، وذلك وفًقا لشكل 
بني  من  الّنقدّية.  العمالت  وتاريخ  املكتشفات 
املكتشفات: سراج من البرونز مصنوع على شكل 
آلهة الّشمس ”سول“ (صورة رقم 3)، متثال آللهة 
القمر ”لونا“ (صورة رقم 4)، سراج مصنوع على 
متاثيل  ثالث  من  أجزاء  إفريقي،  عبد  رأس  شكل 
بزخرفة  مصنوعة  أدوات  طبيعي،  بحجم  صنعت 
احلوت  مثل  وكائنات،  حيوانات  أشكال  حتمل 

وغيره.
والتي  الفخار  من  أدوات  على  العثور  ّمت  كما 
في  الّشرب  مياه  لتخزين  يبدو  كما  استعملت 
السفينة (الستعمال الطاقم). أّما إحدى املفاجآت 
فكانت العثور على كتلتني من العمالت النقدّية 
والتي   (5 رقم  (صورة  كيلوغراًما  عشرين  وزنها 

احتوت على آالف العمالت النقدّية. 
قال مدير الوحدة لآلثار البحرية في سلطة اآلثار، 
املبعثرة  إّن ”املكتشفات األثرّية  يعقوف شرفيط، 
وممّيزة  جميلة  كونها  جانب  إلى  البحر  قاع  في 
الّسفينة  أّن  إلى  تشير  أّنها  إذ  جًدا،  هاّمة  فهي 
الغارقة، كانت محّملة باملعادن الستعادة صناعتها 
األمــواج  كاسر  في  ارتطمت  أّنها  إّال  جديد،  من 
بأعقاب عاصفة هبت باملوقع ّمما أّدى إلى غرقها. 
السفينة  إيقاف  البّحارة  حــاول  فقد  يبدو،  كما 
وجرّها إلى الّشاطئ مستعينني باملرساة املصنوعة 
من احلديد، إّال أّنها لم تتمّكن من الصمود أمام 
النقدّية  العمالت  أّما  العاصفة. 
ما  ومنها  ــازة،  ــت مم بحالة  فهي 
قسطنطني  القيصر  رسمة  حتمل 
الرومانية  ــة  ــورّي ــراط ــب اإلم حــاكــم 
ّية (312 – 324 ميالدي)،  الغرب
والقيصر ”ليكينوس“ الذي حكم 
اإلمبراطورّية  من  الّشرقي  اجلــزء 
وكان منافًسا لقسطنطني إلى أن 
هزم أمامه في احلرب التي نشبت 

بينهما“. 
في  ”نشهد  ــيــط:  شــرف ـــاف  وأض
اآلونة األخيرة العديد من املكتشفات األثرّية التي 
إلى سلطة  ويبلغون عنها  املواطنون  عليها  يعثر 
اآلثار. هذا عمل نبيل يجب تقديره جًدا وبفضل 
هذا العمل سيتمّكن جميع السّكان من مشاهدة 
واالستفادة  منها  واالستمتاع  املكتشفات  هــذه 

علمًيا“.
 sŽ nDKÐË ≠ XOLŽ «—ö� WÝbFÐ —uB�«®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
مهنًيا: متّهل قبل خوضك في العمل اجلديد، األخبار 

اجلّيدة حتًما قادمة.
الطرف  من  بها  بأس  ال  إعجاب  بداية  عاطفًيا: 

اآلخر.
عن  ابتعد  ــام،  ــّت ال الــهــدوء  ــى  إل حتتاج  صحًيا: 
قرارات  بالتركيز وبأخذ  يساعدك  فهذا  الضجيج، 

حاسمة.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: بعد الترّوي، عليك أن تختار األنسب لك 

في العمل والدراسة.
َمن  إبعادك عن  انتبه، هناك من يحاول  عاطفًيا: 

حتّب، والطرف اآلخر يحّبك جًدا.
صحًيا: ال تزال بحاجة لالهتمام بصّحتك، لكن ال 

تقلق كثيًرا فاملثابرة ستخرجك من أصعب األمور.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
العمل،  بشأن  ستّتخذها  سليمة  قــرارات  مهنًيا: 

عليك املواظبة بفعل ما حتب.
عاطفًيا: قد يقنعك الّشريك بوجهة نظره إلى بعض 
األمور، لذا يجب أن متضي معه وقًتا أطول لتصل 

إلى النتائج اجلّيدة.
صحًيا: وّفر على نفسك عناء املغامرة على حساب 
صّحتك، وال تتهوّر في اّتخاذ قرارات غير صائبة.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: عليك التزام احلذر في بعض األحيان لئّال 
أّن هناك من ينتظر أي  تقع في اخلطأ، وخصوًصا 

خطوة ناقصة من جانبك.
عاطفًيا: ما زلت في أوج عطائك، وهذا ما يحتاجه 

الّشريك منك، فال تتأّخر عنه.
صحًيا: خالل هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الّناجت 
في  انخفاض  إلى  يؤّدي  قد  املناعة  في  نقص  من 

نشاطك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
إلى  لتصل  األمثل  الّطريق  هي  املناقشة  مهنًيا: 
قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كّل املجاالت 

املاديّة واملعنوّية.
بليونة  الّطارئة  األمــور  وعالج  مِرًنا  ُكن  عاطفًيا: 

وتفّهم، تتحّسن األمور في األّيام املقبلة.
صحًيا: تشكو ضغوًطا وإحراًجا في العمل، وتضطّر 

إلى تكليف بعضهم القيام مبهماتك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
الــذي  املــجــال  ــى  إل عملك  مــجــال  تغّير  مهنًيا: 
من  جديدة  أبــواًبــا  أمامك  فيفتح  بــه،  تخّصصت 

االّتصاالت واللقاءات املثمرة والّناجحة جًدا.
أو  طويًال  عنك  غــاب  شخًصا  تصادف  عاطفًيا: 
تعاود الّلقاء مبَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.

صحًيا: يتباطأ إيقاعك في العمل لسبب اإلرهاق 
الذي يسيطر عليك جّراء العمل ساعات طويلة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
إجنازاتك،  عن  الّدفاع  مرحلة  في  ما زلت  مهنًيا: 

صديق ميّد لك يد العون في حتقيق أهدافك.
عاطفًيا: تشعر بالّراحة بعد مرور األزمة العاطفّية، 

ال تدع أحًدا يعّكر صفو تقّدمك.
صحًيا: قد تنفعل ألسخف األمور بعدما يستدرجك 
تتعّلم من دروس  ألم  تافهون،  إلى ذلك أشخاص 

املاضي؟

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
لك  يحّقق  لن  الكبرى  باألمور  الّتفكير  مهنًيا: 

التقّدم إذا لم تبادر على حتقيقها.
سلًبا  تنعكس  العائلّية  تدع مشاغلك  عاطفًيا: ال 
تلتزم  أن  األفضل  ومن  بالّشريك،  عالقتك  على 

مواعيدك لئّال تفقد مصداقّيتك.
صحًيا: على الّرغم من الذبذبات اجلّيدة قد تكون 

أكثر عرضة للحساسية واألمراض.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
اليوم  بربح في هذا  أو  يبّشر برجك بجديد  مهنًيا: 
فتتطّلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل.

عاطفًيا: ال تدخل الّشريك في خالفات عائلّية غير 
مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جًدا لتخّطي أي 

عقبة تعترض طريقك.
صحًيا: ليس عليك سوى االستعانة مبخزون الطّاقة 
املصاعب  لديك الستعادة حماستك والتّغلب على 

احملتملة.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: تعّدد الفرص ال يعني أّنك محظوظ، هناك 

خيار واحد عليك أخذه بعني االعتبار.
أمور، ولن  عّدة  على  الّشريك  مع  تّتفق  عاطفًيا: 

تتركا أي خالف يتفاقم لئال تقعا في احملظور.
بحاجة  الصحي، ولكّنك  تتخّطى وضعك   صحًيا: 
دائمة ملمارسة الرياضة وأفضلها رياضة الّسير على 

األقدام.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
مهنًيا: يستدعي هذا اليوم االنتباه والتيّقظ بشأن 
وُكن  شيًئا  تستعجل  فال  املالّية،  الّظروف  بعض 

واقعًيا كما نعهدك.
وقوف  بسبب  صعب  ظرف  من  تتخّلص  عاطفًيا: 
بأقلّ  الفترة  هذه  وتتجاوز  جانبك،  إلى  الشّريك 

ضرر ممكن.
تستعيد  فإّنك  تعًبا  أو  متأّملًا  كنت  إذا  صحًيا: 

عافيتك بسرعة.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
وتعرف  أمــامــك  تفتح  الــّنــجــاح  أبـــواب  مهنًيا: 
ازدهاًرا في كّل املجاالت، وحتاول أن تستفيد قدر 

املستطاع، ألنّ الفرصة قد ال تتكرّر.
عاطفًيا: من الّضروري عدم تأزمي األمور أو توجيه 
الّسلبية  الّطاقة  صاحب  فأنت  احلبيب،  إلى  اللّوم 

هذه وأنت مصدرها.
صحًيا: من احلكمة أّال جتهد نفسك، انتبه للقلب 

والعيون وال تهمل صحتك إطالًقا.

3 r�— …—u�4 r�— …—u�

5 r�— …—u�
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 5 q??L??A??ð W???³???łËË l??D??�
 ¨WA�dI�  ÃUłœ  W×Mł√
 Æ»Ëd?????A?????�Ë f???³???O???A???ð
 W×Mł√ s� lD� 3  dFÝ
 ∫g????�d????I????*« ÃU???????łb???????�«
 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90
 ÆÃÆ‘  31.90  ∫lD�  5
 „U????�  5  W?????³?????łË  d????F????Ý

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

»dF�« 5O1œU�ú� …džUý nzUþË ÷dF� ≠ “UO²�« ŸËdA�
 »dF�« 5O1œU�_« W³�½ l�d� ¡Uł “UO²�« ŸËdA� ∫rÝU�≠ÍËUM¹— ÈË—√

ÆqLF�« ‚uÝ w�
 …d??žU??ý n???zU???þË ÷d??F??�  ò  ©25.5® ¡U????F????Ð—_«  —U??M??H??�«  W??�d??ý r??E??M??ð
10∫00≠® WŽU��« 5Ð ¨ËdLŽUHý w� fO�«dOLÝ WŽU� w� ¨å5O1œU�ú�

 tOłu²K� ŸËdA� u¼Ë ¨“UO²�« ŸËdA� sL{ ¨÷dF*« wðQ¹Ë Æ©14∫00
 WOMN�   ôU−�  w�  ¨»dF�«  5O1œU�_«  nOþuðË  ¨w??1œU??�_«  qO¼Q²�«Ë
 5??O??1œU??�_«Ë  »öDK�  ÂU??¼  ŸËd??A??*«  ∫r??ÝU??�  ≠ÍËU??M??¹—  ÈË—√  ÆWHK²��

 ¨rÝU�≠ÍËUM¹—  ÈË—√  “UO²�«  ŸËdA�  …d¹b�  l�  ÌY¹bŠ  w�Ë  ÆqLF�«  sŽ  5¦ŠU³�«  »dF�«
 r�UŽ ∫ U??³??�d??� W??Łö??Ł 5??Ð Z??�b??�«Ë hOB�²�« w??� t??ð—b??� w??� ŸËd??A??*«  œdHM¹ ò ∫X??�U??�
 W�—UA�Ë  »ËU??&  oKšË  ¨wÐdF�«  lL²−*«Ë  qLF�«  ‚u??Ý  ¨w�UF�«  rOKF²�«Ë  UO1œU�_«
 ¨5O1œU�_« Z�œ qł√ s� qLF�« ‚uÝ  U³KD²�Ë  ö¼R* VÝUM� —U�� —UO²š« qł√ s�
 « Îœ—Ë ÆÆÆ÷dF*« ·«b¼√ ÆqLF�« sŽ 5¦ŠU³�« »dF�« 5O1œU�ú� rN� ÀbŠ t½« v�≈ W�U{ùUÐ
 œbŽË W³�½ l�— ¨UNM� ¨·b¼ s� d¦�√ ÷dFLK� Ê≈ ªX�U� ¨÷dF*« ·«b¼√ ‰uŠ UM�«RÝ vKŽ
 ¨qLF�« ‚uÝ  U³KD²* VÝUM*« rOKF²�« pKÝ w�Ë ¨WO1œU�_«  U�ÝR*« w� »dF�« »öD�«
 5O1œU�_UÐ oKF²¹ ULO� qLF�« ‚uÝ w� WÐuKD*« lO{«uLK� wMN*« qO¼Q²�« v�≈ W�U{ùUÐ
 5O1œU�_« W³�½ l�— qł√ s� 5KGA*« l� W�—UA� oKš v�≈ W�U{ùUÐ ÆqLF�« sŽ 5KDF*«

Æ·«b¼_« s� U¼dOžË ÆqLF�« ‚uÝ w� »dF�«
ÆÆÆU ÎŽd� 14 qLA¹Ë ¨ÍdD� ŸËdA*«

 tOłuð ¨÷dF*« w� 5�—UA*« 5O1œU�_« `M1 ŸËdA*« Ê√ ¨UN¦¹bŠ w� ÈË—√  —Uý√Ë
 rN²½UJ*  W³ÝUM*«  qLF�«  vKŽ  ‰uB(«  qł√  s�  …bŽU��   «Ëœ√  v�≈  W�U{ùUÐ  ¨w1œU�√

 W???¹d???O???C???%  …—Ëœ  ÆW???O???L???O???K???F???²???�«
 ¨q�U� q¹uL²Ð WO�uJ(«  U½U×²�ö�
 lO{«uLK�  w??1œU??�√Ë  wMN�  qO¼QðË
 Ê√ ¨X¼u½Ë ÆqLF�« ‚uÝ w� WÐuKD*«
 « Îe�d� 15  qLA¹ ¨ÍdD� u¼ ŸËdA*«
 ¨…dOD�«  ∫UNMOÐ  s�  ¨œö³�«  ¡U×½√  w�
 ¨r??×??H??�« Â« ¨5??M??�??Ý ¨—u???�???J???*« d??O??Ð
 ¨V??I??M??�« w???� Âö???�???�« V??O??I??ý ¨…d???L???Þ
 ¨W³OD�«  ¨…d??	U??M??�«  ¨V??I??M??�«  …d??Žd??Ž
 qJ�  VÝUM�  Z�U½d³�«  ÆUÐuÞË  WOIK�«
 w�  qLF�«  s??Ž  5¦ŠU³�«  5??O??1œU??�_«
 ® W×	 ¨ÁU??�U??×??�  ∫W??O??�U??²??�«  ôU??−??*«

 Æ UÐU�Š  oO�bð  –   UÐU�Š  ¨©5OKOGAð  5'UF�Ë  i¹d9  ¨UOÐ«dðËeO�  ¨W�bO	  ¨VÞ
Imtiaz@ec4uÆorgÆil   ∫w�U²�« Ê«uMF�« vKŽ q	«u²�« sJ1 qO	UH²�« s� b¹eLK�

 ÂuM�« s� wMÒMJ1Ë wðUMÐ l³AÔ¹ ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝò
åqOK�« ‰«uÞ

 bOŠu�« u¼  uÐ« s� ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ
 w� …b??z«d??�« VOK(« q??z«b??Ð  U??�—U??� 5??Ð s??�
 q� w� qO�½ X¹“ vKŽ Íu²×¹ ô Íc�« œö³�«
 rCN�«  WKNÝ  W³O�dð  Ë–Ë  ¨WŁö¦�«  tKŠ«d�
 jÝu�« w�  UN�ô« Èb� ‰Ëô« —UO²šô« u¼Ë
 ÊœUý l� UMŁb% WO�U²�« WKÐUI*« w� ÆwÐdF�«
 WF³ÝËË  5²MÝ  WMÐ«  öO*  Â«  Í—uLŽ  Â«e??Ž
 qG²Að  Æs¹dNýË  WMÝ  WMÐ«  w�U²½Ë  dNý«
 ÷«d�« w� WBB�²�Ë d³²�� WK�UŽ ÊœUý
 XÐÒdł  ¨XO�ËRO�  v{d*«  ‚ËbM	  w�  Âb??�«
 UN²Ðd& UM�—UAð w¼Ë UNO²MÐ« l� „öOLOÝ

ÆWOB�A�«
ø„öOLOÝ 5KLF²�ð  √bÐ v²� 

 öO� mK³ð YOŠ Êü« v²ŠË v�Ëô« dNýô« cM� öO� dJ³�« w²MÐ« l� „öOLOÝ qLF²Ý«  √bÐ
 w�U²½  U�«  ¨„öOLOÝ  s�  ¡U�*«  w�  WMOM�  UNODŽ«  X�“  ô  wM½«  ô«   «uMÝ  3  U³¹dIð  ÂuO�«
 qšœ« XM�Ë jI� UNF{—« Ê« wKŽ VFB�« s� ÊU� t½_ …œôu�« cM� „öOLOÝ UNODŽ« wM½S�

ÆWŽU{d�« l� „öOLOÝ UN�
ø”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ  d²š« «–U*

 ·dŽ«  U½«Ë  ¨œôËú??�  ¡«cG�«  WOL¼«  Èb�  U Î�U9  ·dŽ«  wM½S�  d³²�*«  ‰U−�  w�  qLŽ«  …√d�S�
 ÂbŽË WMO½QLD�« wM×M� w� W³�M�UÐ «c¼ ÊU� «c�Ë W¹Ëœ« W�dý q³� s� Z²M� „öOLOÝ Ê«
 q¦�  W�dý  Êô  ¨Z²M*«  WŽU$Ë  W�ö��«Ë   «—U³²šô«  Ÿu{u�  q�  ‰uŠ  oKI�«Ë  ·u??)«
 d¦�ô« u¼ UN−²M� Ê√ s� b�Q²�«Ë UNðU−²M� h×� qł« s� ÀU×Ðô« ·ôPÐ ÂuIð  uÐ« W�dý
 W×O×B�«  …dOðu�UÐ  Ê—uD²ð wðUMÐ  ÊQÐ  ÊULC�«  U ÎC¹«  „öOLOÝ wM×M1 ÆUÎ½UL{Ë UÎ½U�«

ÆW�öÝ d¦�ô« u¼ Z²M*« Êu� s� b�Q²�«Ë
øp� W³�M�UÐ „öOLOÝ u¼ U�

 wðUMÐ l³AÔ¹Ë WLOK��« W¹cG²�« `M1 t½_ cIM*« u¼ «c¼ VOK(« q¹bÐ w� W³�M�UÐ åcIM*«ò
 l³AÔ¹ Ê« rN*« s� ÆÂuM�« U ÎC¹« U½« w� vÒM�²¹ w�U²�UÐË qOK�«  UŽUÝ ‰«uÞ sLMð sN½S� «c�Ë
 «uMJL²O�Ë WŠ«d�« rN×M�Ë q¼ô« vKŽ qON�²K� qOK�«  UŽUÝ ‰«uÞ ‰UHÞô« VOK(« q¹bÐ

ÆqOK�« ‰öš WO�U�  UŽUÝ œbŽ ÂuM�« s�
°°°…dOš« WLK�

 Ÿd�ð«  ô  ¨ÊUJ�ô«  —b�  tÐ  ŸU²L²Ýö�  X�u�«  sN×M�«  U??½«Ë  „öOLOÝ  l�  sF²L²ð  wðUMÐò
 sNŽœ« U½« ¨«cNÐ w	uð ô w²�« ÀU×Ðô« s� dO¦J�« p�UM¼ Êô ÍœUF�« dI³�« VOKŠ sNzUDŽSÐ
 WK�UJ�« W¹cG²�« vKŽ Íu²×¹Ë sN� W³�M�UÐ c¹c� t½_ W¹UNM�« v²Š Z²M*« «cNÐ sF²L²�¹

Æw� W³�M�UÐ WLOK��«Ë

qOz«dÝ≈ v�≈ „—u¹uO½ s�
 XOÐ s� tłu�« …dAÐ b¹b&Ë bK'« ¡UOŠù 5−��_UÐ qÒ�b� ÃöŽ

ÊuÝœ—UA²¹— fLOł Íd� wðu¹œ w� UÎ¹dBŠË ÎU½U−� ¨s¹œ—¬ YOÐ«eO�«
 ÊuÝœ—UA²¹—  fLOł  Íd�  wðu¹œË  s??¹œ—¬  YOÐ«eO�«  qOL−²�«Ë  W¹UMF�«  W�—U�  Òd�¹
 CHECKED INÆ NOW ∫w�«u²�« vKŽ WO½U¦�« …dLK�Ë ÍdB(« ÀÓb Ó(« …œuŽ sŽ ÊöŽù«

ÆCHECK YOUR SKIN
 qÒ�b� ÃöFÐ ŸU²L²Ýö�  u½U(« ÊË—Ëe¹ s¹c�« szUÐe�« …uŽœ r²OÝ ÀÓb Ó(« —UÞ≈ w�
 Æ…dzUD�« v�≈ œuF ÔB�« q³�  UE( p�–Ë ¨tłu�« …dAÐ b¹b&Ë bK'« ¡UOŠù 5−��_UÐ
 Î «—U³²Ž« p�–Ë s¹œ—¬ YOÐ«eO�≈ s� ‰UL'«Ë W¹UMF�«  «dO³š WDÝ«uÐ ÎU½U−� ÃöF�« ÂÒbI¹
 Íd� wðu¹œ  u½UŠ w� ’Uš l�u� w� ¨q³I*«  Ê«d¹eŠ 6  W¹UG�Ë Í—U'« —U¹√  2 s�
 ÎU½bF�  16  ‰U??šœ≈  r²¹  WO�U¦*«Ë  WK�UJ²*«  ÃöF�«  WOKLŽ  ‰öš  ÆÊuÝœ—UA²¹—  fLOł
 ÃöF�«   Æ  gFM�Ë  œ—U??Ð  ‘d??�  v??�≈  pO½Ë—u�UON�«  i�UŠ  Ë  ‰U?? ÒF??�  5−��√Ë  Î «—œU???½
 5−��_« W�U{≈ Æs¹œ—¬ YOÐ«eO�≈ s� Uá��« À«dð qÒ¦1Ë ¨bK−K� lłU½Ë ‰U ÒF� ¨l¹dÝ
 l� UNÐ W¹UMF�« w� —«dL²Ýû� UN¾ONð YOŠ ¨…dA³�« …—UC½Ë W¹uO( WO�U¦� WI¹dÞ w¼
 W�b)« o�«dÔ¹ Æ UNÐUIŽ√ w� wðQð w²�« s¹œ—¬ s� …dA³�« ÃöF� W�U ÒFH�«  U−²M*« WK�KÝ
 s� bK'UÐ W¹UMF�«  U−²M� s� 5MŁ« Íd²Að ØÍd²A¹ s� q� Á—UÞ≈ w� »«Òcł “UO²�«
 vKŽ  qB×¹  ©êMO−¹«  w²½«  ≠Wšu�OAK�  œUC�  Z²M�  UL¼bŠ√®  s??¹œ—¬  XOÐ«eO�«  XOÐ

 Æ UMO ÒŽ 5 WKOJAð s� —UO²šû�  UMÒOŽ 3 Ë qOL& WDMý – W¹b¼
 WK�KÝ  s??�  s???¹œ—¬  X??O??Ð«e??O??�«   U−²M�  ∫s????¹œ—¬  Y??O??Ð«e??O??�«  W??�—U??*  …dONA�«   U−²M*«
 WO¾OÐ  q�«uŽ  ¡«d?? Òł  …dA³�UÐ  o×KÔð  w²�«  —«d??{_«  ¡UHš≈  vKŽ  bŽU�ð  PREVAGE
 œUC�  ¨ÊuMÐb¹≈  vKŽ  Íu²×¹  PREVAGE  Æ…dA³�« Wšu�Oý v�≈ ”UÝ_UÐ ÍœRð
 r¼U�¹ ¨W¾O³�« —«d{√Ë …b��_« —«d{√ s� …dA³K� W¹ULŠ d�u¹ Ì‰UŽ eO�dð Í– …b��√

 `OKB²�«  W??O??K??L??Ž  w???�
 …d??A??³??K??� w???F???O???³???D???�«
 ÆUNÐU³ý  UNO�≈  bOF¹Ë
 Êu??????M??????Ðb??????¹ù« …œU????????????�
 d????C????×????²????�????� w????????????�
 qC�√  PREVAGE
 i???�U???Š s?????� d???O???¦???J???Ð
 i??�U??Š ¨p??O??�Ëd??O??H??�«
 ¨Êu²MO�  ¨p¹u³O�  UH�√
 5�U²OÑ  ¨C  5??�U??²??O??Ñ

 ÊUšb�« ¨fLA�« WFý√ ¨…b��_« —«d{√ s� …dA³�« vKŽ WE�U;« w�  ÊuMOJOÐu¹  ¨  E
  «bO�«dO��«  W¹uIð  ÊQ??Ð  œUI²Žù«  vKŽ  eJðd¹  bO�«dÝ  WDÝ«uÐ  ÃöF�«   ÆY¹uK²�«Ë
 ÎôULł d¦�√ dNE� vKŽ ‰uB(«Ë UNÐuOŽ `OKBð vKŽ U¼bŽU�ð …dA³�« w� WOFO³D�«

Æ rŽU½ fLK�Ë …—UC½Ë
  U−²M*« s� Î «bŠ«Ë `³	√Ë …dA³�« wL×¹ s¹œ—¬ YOÐ«eO�« XOÐ s� Eight Hour .d�
 d¦�_« t²KFł …b¹bŽ ez«uł vKŽ Z²M*« «c¼ qBŠ b�Ë Ær�UF�« w� …dONA�«Ë WO½uI¹_«
 ¡U¹“_«  ö−�  «—Òd×�Ë dO¼UA*« ·uH	 Èb� ÎUÐu³×�Ë qOL−²�« ¡«d³š bMŽ ÎôULF²Ý«

Æ W¹UMF�«Ë
ÆW�œUI�« WKŠd�« w� r�dE²M¹ s¹œ—¬ YOÐ«eO�« r�UÞ

 

 ¨…dšUH�«Ë …dONA�« W¹UMF�«Ë ‰UL'« W�—U�
 d× Ò��« r�UŽ v�≈ r�cšQð ¨f¹—UÐ wK�OÝ

 Ê«u�_« s� lz«— Z¹e�  d³Ž ÷uLG�«Ë
Soir Dßorient  `z«Ëd�«Ë

 iOÐ_« d×³�«Ë  WO�dA�« …—UC(« ¡·œË vMž Î«œÒb−� nA²J¹ ¡U�MK� b¹bł dDŽ
ÆjÝu²*«

 Soir  o??K??D?? Ôð  ¨f??¹—U??Ð  wK�OÝ  ¨…d??A??³??�U??Ð  W??¹U??M??F??�«Ë  ‰UL−K�  …d??šU??H??�«  W??�—U??*«
 dþUM� 5Ð …dŠUÝË …dO¦� WKŠ— w� r�cšQ¹ Íc�« wzU�M�« dDF�« ¨ååDßorient

ÆW¹bOKI²�« WO�dA�« W�UI¦�« `z«Ë—Ë
dDF�«

 Soir  b??????¹b??????'«  d????D????F????�«  “U?????²?????1
 W??¾??�ú??²??*«  t??²??�ö??D??½U??Ð  D’Orient
 ÊUF* 5??Ð l??L??& w??²??�« ¨…d??ŠU??�??�«Ë
 mLB�«  …—UC½Ë  ¨w�UD¹ù«  ÊuLOK�«
 ÆÍœ—u�«  Ê«dHŽe�«  …—UŁ≈Ë  w−Mð«d�«
 å…dD ÔF�«ò 5Ð lL−O� dDF�« VK� U�√
 qHKH�«Ë  WO�d²�«  —U???¼“_«Ë  W¹dB*«
 VAš W×z«—  wðQð  Î̈ «dOš√Ë ÆœuÝ_«
 w??�u??A??²??³??�«Ë —u???�???³???�«Ë ‰b???M???B???�«
ÆÎ «dŠUÝ ÎU{uLž t×ML²� w�O½Ëb½_«

WłUłe�«
 w²�«  w³¼c�«  ÊuK�UÐ  WOMž  WO�dý  qO	UH²Ð  WMÒ¹e�Ë  o�Už  œuÝ√  ÊuKÐ  WłUłe�«
  u×M*«Ë w³¼c�« ¡UDG�« Ê«“d³Ô¹ o¹d³�«Ë ÊuK�« ÆU Î	Uš UÎI¹dÐ WłUłe�« vKŽ wHCÔð

ÆBronislaw Krzysztof ÍbM�u³�«  U×M�« rOLBð s� …√d�« ”√— qJý vKŽ
 œuÝ_« ÊuK�«  5Ð  UC�UM²�«  vKŽ b¹bA²�«  l� WO�dA�«  ·—Uše�UÐ d Ò�cð …u³F�«

ÆWO³¼c�« WO�dše�« d	UMF�« …d¦� qÐUI� ‚«d³�« œuÝ_«Ë ◊U*«
œö³�« ¡U×½√ w� Â—UH�«  UJ³ý lOLł w� d�u²�

 «d¹bL� tKLŽ «b??M??�d??H??� W??¹d??� s??� r??�U??Ž ¡ö???Ž b??O??�??�«  d??ýU??Ð
 tM��« W¹«bÐ l� WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� wÐdF�« lL²−LK�
 «dO³š UNM� …bŽ V	UM� v�uð b� r�UŽ ÊU�Ë Æ2016 WO�U(«
 t¹œUB²�ô√  «—œU³*« d¹uDð e�d� w� «—UA²��Ë U¹œUB²�«
 Á—«œô«  WÝbMN�  «d{U×�  t½u�  v??�≈  W??�U??{≈  ¨…d??	U??M??�«  w??�
 s�  Ãd�ð  Ê«  bFÐ  5M�Ý  5OÝbMN�«  WOK�  w�  WŽUMB�«Ë
 w�  ‰Ë_«  VIK�«  ‰U??½Ë  ÊuOM�²�«  WOIO³D²�«  ÂuKF�«  bNF�

Æ‰ULŽ_« …—«œ≈Ë œUB²�ô« Ÿu{u�
 »U???Ð—√ œU????%« w???� b???¹b???'« t??³??B??M??� w???� r??�U??Ž v???�« b??M??�??¹Ë
 5Ð  ÊËUF²�«  r??ŽœË  d¹uDð  UNM�  …b??Ž   UOŠö	  WŽUMB�«
 wÐdF�«  lL²−*«  w??�  ‰U??L??Ž_«  ‰U???ł—Ë  5FMB*«  ¨l??½U??B??*«
 WO½UJ�ù«  `O²ð  U¼—ËbÐ  w²�«  ¨WŽUMB�«  »U??Ð—√  œU??%«  5ÐË
 ∫UNL¼√  ¨Áb??Ž  —u�QÐ  WIKF²*«Ë  W??�“ö??�«   U�uKF*«  ¡UI²Ýô
 `M*«Ë  «eH;« ¨WO�U*«  «bŽU�*« ¨tOK¹uL²�« ‰uK(« œU−¹≈
 ¨W??¹—«œù«   «—bI�«  d¹uDð  v�≈  W�U{≈  ¨l½UBLK�  WO�uJ(«
 W¹—U−²�«  W¾O³�«  d¹uDð ¨l½UB*« w� ÃU²½ù«  WOKLŽ lO−Mð

ÆU¼dOžË
 WLEM*« w¼ WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« ” ∫r�UŽ ‰U� t� WLK� w�Ë

 ¨œö³�«  w??�  WOŽUMB�«   UŽUDI�«  W�UJ�  Áb??O??Šu??�«Ë  WK¦L*«
 5FMB*«  rEF�  Ê«  –«  ¨t¹—U−²�«  rN(UB�  Âb�ð  w²�«Ë
  ôU−� rC¹ Íc�« œU%ô« w� ¡UCŽQ� Êu³�²M� œö³�« w�
 ¨WOz«cG�«  œ«u???*«  WŽUM	  œU???%«  ∫UNM�  ¨…œb??F??²??*«  WŽUMB�«
 œU%«  ¨ UO½Ëd²J�ô«  WŽUM	  œU%«  ¨ÊœUF*«  WŽUM	  œU%«
 …œułË W�bOB�«  ¡UOLOJ�«  œU%« ¨¡U??¹“_«Ë ZO�M�«  WŽUM	

“U¼dOžË ¡UÐdNJ�« ¨¡UM³�« œ«u� WŽUM	 œU%« ¨W¾O³�«
 l??½U??B??*« »U????Ð—_ n??O??�U??J??²??�«  hOKIð w??¼  U???�b???)« r????¼√ò
 œU−¹≈Ë W¹œUB²�ô«Ë WO½u½UI�«  …—UA²Ýô« `M� ¨5³�²M*«

å»dF�« 5FMB*« h�¹ ULO� tOK¹u9 ‰uKŠ
 V??ŠU??	 U??N??Ð l??²??L??²??¹ w???²???�«  U????�b????)«Ë  «“U???O???²???�ô« s????ŽË
 å∫r�UŽ  ‰U??�  WŽUMB�«  »U???Ð—√  œU??%ô  t�ULC½«  bFÐ  qLF�«
 WŽUMB�«  »U???Ð—√  œU??%«  UN�bI¹  w²�«   U??�b??)«  WKÝ  qLAð
 W??�U??�  r??C??²??�  ¨W??H??K??²??�??�  W??�b??š  100  s???�  d??¦??�√  5³�²MLK�
 d??O??�u??ð U??N??M??� l??½U??B??*« »U???×???	√  U??łU??O??²??Š«Ë  U??³??K??D??²??�
 W²ÐU¦�« W¹dNA�« nO�UJ²�« hOKIð ·bNÐ œUý—≈Ë …—UA²Ý«
 ¨d¹bBðË   UOKI½  ¨‰ULF�«  ‚uIŠ  ¨U??½u??½—√  ¨V??z«d??{  ∫q¦�
 WL¼U�*«  ¨WłU(«  XŽœ  ULK�  WO½u½UI�«  …—UA²Ýô«  dO�uð

 vKŽ l½UB*« YŠË lO−A²� qLŽ jDšË Z�«dÐ œ«b??Ž≈  w�
 q¹u9 vKŽ ‰uB(UÐ 5³�²M*« …bŽU�� ¨—U¼œ“ô«Ë uLM�«
 5³�²M*«  W??I??�«d??�Ë  …—U??A??²??Ýô«  dO�uð  ¨…“U??²??2  ◊Ëd??A??Ð
 WO−Oð«d²Ý≈  Ë√  WOK×�  o¹u�ð  WO−Oð«d²Ý≈  dOC%  bMŽ
 ¨WOŽUMB�«  rO�UB²�UÐ  …—UA²Ý«  dO�uð  ¨W??O??�Ëœ  o¹u�ð
 5³�²M*«  lOL'  …d??O??š_«   U�uKF*«Ë  …—UA²Ýô«  dO�uð
 ÍœUHð q³ÝË ¨rN(UB* WLzö*« W¦¹b(« …—«œù« q³Ý ‰uŠ
 dO�uð  ¨W??O??�U??*«   U??O??�U??H??ðô«Ë   ö??�U??F??*«  dÞU��  hOKIðË

 ¡«d??łù  WOLKF�«Ë  WOKLF�«  q³��«
 ‚«u???Ý_«  w??�  qO�U×²�«Ë  Àu×³�«

ÆåU¼dOžË WO*UF�«Ë WOK;«
 t??¦??¹b??Š W??¹U??N??½ w???� r???�U???Ž œb?????ýË 
 lOLł  ÂU?????�√  W??ŠU??²??�  W??	d??H??�«  Ê«
 WOŽUMB�«Ë  WOłU²½ù«   U??�d??A??�«
 vKŽ q???�U???Ž  20  U??N??Ð  q??L??F??¹  w???²???�«
 l²L²�«Ë œU??%ö??�  ÂU??L??C??½ô«  q??�_«
 U???¼d???�u???ð w?????²?????�«  U??????�b??????)« s??????�

ÆtzUCŽ_

 ∫WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« w� wÐdF�« lL²−*« d¹b� r�UŽ ¡öŽ 

 w� WOŽUMB�«  UŽUDI�« W�UJ� …bOŠu�«Ë WK¦L*« WLEM*« w¼ WŽUMB�« »UÐ—√ œU%« ò
Æå»dF�« 5FMBLK� W	U)« Z�«d³�« d¹uDðË l½UBLK�  «bŽU�*« .bIð UM�b¼ ¨œö³�«
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 …œUŽ≈  UODF� h�Kð אל“ה d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý
2016 ÂUŽ ‰Ë_« lÐd� d¹Ëb²�«

 ‰Ë_« l??Ðd??�« W??¹U??N??½ w??	
 X???³???�—  ¨2016  ÂU???????Ž
 d??¹Ëb??²??�« …œU?????Ž≈ W??�d??ý
 …Q???A???M???�   179 אל“ה 
 ¨W??????O??????	U??????{≈ d?????????¹Ëb?????????ð
 V??O??�d??ð  -  q???L???−???*U???ÐË
 d¹Ëbð  …QAM�   13¨610
 Êu???½U???I???�« q???¹b???F???ð c???M???�
 YOŠ  Æ©2010  W???¹«b???Ð®
 œö³�«  ¡U×½«  w	 bł«u²ð
 22¨000 s� d¦�√¨ UO�UŠ

Æd¹Ëbð …QAM�
  «u³Ž   UFO³�  w�ULł≈

 ¨  2016  ÂU??Ž  ‰Ë_«  lÐd�«  ÂU²š  w	  X½U�  ¨  W¾ONK�  XGKÐ«  w²�«  WOM¼d�UÐ   UÐËdA*«
 W¹UN½  v²Š  …u³Ž  ÊuOK�   141  d¹ËbðË  lLł  UNMOÐ  s�  -  ¨…u³Ž  ÊuOK�  177  w�«uŠ
 w�ULł≈ q
Ë Æ %80  w�«uŠ XGKÐ WO�ULł≈ lLł W³�MÐ ¨ 2016  ÂUŽ s� ‰Ë_« lÐd�«
 ÆWłUł“ ÊuOK� 152 w�«u( 65 ÂUŽ s� ‰Ë_« lÐd�« w	 WOKzUF�«  UłUłe�«  UFO³�
 2016 ÂUŽ s� ‰Ë_« lÐd�« v²Š %57¨5 w�«uŠ d¹ËbðË lLł -  UFO³*« Ác¼ 5Ð s�

ÆsÞ n�« 3¨4 w�«uŠ l�«uÐ
wKOGA²�« qLF�«

 WOKzUF�«  UłUłe�« lOL& `O²ð ¨œö³�« ¡U×½QÐ …dA²M*«Ë 22¨000 ‚uHð w²�«  PAM*«
 qGAð  Æ m¹dH²�« w�ËUI� WDÝ«uÐ d¹Ëb²�«  PAM� s� UNzöš« r²¹ YOŠ Æ—uNL'« s�
 m¹dH²�«  w�ËUI�  p�c�  ¨f�U−*«Ë  WOK;«   UDK��«  qÐUI�  qLF¹  ¡UA½«  r�UÞ  W¾ON�«
 W¾ON�«  qGAð  Æ—uNL'«  `�UB�   PAM*«  dAM�  œËœd�  ¡UDŽù  p�–Ë  ÃU²½ô«  l½UB�Ë
 ¡öš≈   U³KÞË  —uNL'«   UNłuð  ¨szUÐeK�  «œËœd??�  wDFð  WOHðU¼  szUÐ“  W�bš  e�d�
 UNO�« qBð ©œËbý√Ë Uð¬  U¹d� w	® W'UF� Íe�d� W¾ON�« pK9 Æ©310≠700≠1700®
 ÆUNM�  UMOŽ cš«Ë  «u³F�« m¹dHð r²¹ YOŠ ÆWOM¼d�UÐ W�eK*«  UÐËdA*«  «u³Ž W	U�

Æd¹Ëb²�« WŽUMB� WO�Ë√ œ«uL� UN²'UF�Ë U¼“d	 r²¹ U¼bFÐ

 WM�K�  XL CUP  Í—Ëœ  œu???F???¹
  dł  U??L??�Ë  ¨w??�«u??²??�«  vKŽ  WM�U¦�«
 UÎI¹d	  64  f	UM²OÝ  ¨UÎ¹uMÝ  …œUF�«
 vKŽ rNMOÐ ULO	 œö³�« ¡Uł—« q� s�
 …ezU'«  vKŽË  ‚u??�d??*«   XL  ”Q??�
 ¡UCŽ_ UÐË—Ë« v�« WKŠ— – Èd³J�«
 Âb??� …d???� …«—U???³???� …b??¼U??A??* o??¹d??H??�«

ÆqCH*« rNI¹dH�
 Í—Ëb??�«  w	  W�—UA*UÐ  W³ž«d�«  ‚dH�«  vKŽ
wwwÆXLcupÆ   l????�u????�  v?????�«  ‰u????šb????�«
 v²Š  qO−�²�«  Æo??¹d??H??�«  qO−�ðË  coÆil
 qB×²Ý  w???²???�«  ‚d???H???�«  Æ29.05.2016

 w	  „—UA²Ý  X¹uB²�«  s�  œb??Ž  d³�«  vKŽ
 ‚dH�«  q??� 5??Ð  s??� o¹d	 64  jI	 ÆÍ—Ëb???�«
 W�—UALK�  q¼Q²²Ý  ¨UNKO−�ð  r²OÝ  w²�«
  XL W�—U� …d¹b� ¨lKOÝ Íu½ ÆÍ—Ëb??�« w	
 b¹bA�«  ‰UFH½ôUÐ  dFA½ò ∫X�U�  ¨œö³�«  w	

 WM�K� XL Í—Ëœ ‚öD½UÐ
 …d�  ¨w�«u²�«  vKŽ  WM�U¦�«
 W{U¹d�«  Ÿd	 d³²Fð ÂbI�«
 jÝu�«  w	  U ÎŽuOý  d¦�ô«
 r??N??*« s???� «c?????�Ë ¨w???Ðd???F???�«
 rNH²ð W�dA� UM� W³�M�UÐ
 ÷uNM�UÐ wÐdF�«  jÝu�«
 r??Žb??ðË r??¼U??�??ð W??D??A??½Q??Ð

Æå‰U−*« «c¼
 s??J??1Ë «u??K??−??�??ð °°øøu??M??²??�??²??Ð u???ý ¨ö????¹

UÐË—Ë« v�« WKŠ— «u×Ðdð

 ÍuM��«  XL Í—Ëœ ‚öD½«
XL 2016 Í—Ëœ w	 W�—UA*UÐ vE×²Ý w²�« ‚dH�« 5Ð s� Êu½uJ²Ý U0—Ë rJI¹d	 «uK Ò−Ý

 w*UF�« Ÿu³Ý_«ò  UO�UF	 œö³�« ¡U×½«  w	 Ÿu³Ý_« «c¼ XIKD½√
 åÂdODÐò  W�ÝR�  t�öš  s�  ÂuIð  Íc??�«Ë  åœôË_«  ÊU??�√Ë  s??�_
 wÐdF�«  lL²−*«  w??	  W¹uÐd²�«   U??�??ÝR??*«  W??	U??�  l??�  ÊËUF²�UÐ
 wŽu�«  l??	—  ·bNÐ   U½UC(«Ë  ”—«b???*«  w	   UO�UF	  WK�K�Ð
 dOž  UÐU
ù«Ë Àœ«u(« hOKIðË œôË_« ÊU�√Ë W�öÝ Ÿu{u*
 œôËô«  ÊU�√  Ÿu{u* Z¹Ëd²�«Ë dAM�«  UC¹«  sLC²ðË  …bLF²*«

ÆXO³�«  UŠUÝË XO³�« w	
 w²�« W³FB�« W¹uM��«  UODF*« ¡u{ vKŽ  UO�UFH�« Ác¼ wðQð
  U??O??	ËË  W??ÐU??
«  W³�M�  œö??³??�«  w??	  w??Ðd??F??�«  lL²−*«  U¼—bB²¹
 q³�  s�  œôË_«  ÊU�_  WOMÞu�«  WD�K�  «—«dL²Ý«Ë  »dF�«  œôË_«
 lO{«u*« …dz«œ lOÝuð v�« ·bNð w²�«Ë rOKF²�«Ë WOÐd²�« …—«“Ë
 Íc�«Ë …—«“u??�«  w	 å‚dD�« vKŽ ÊU??�_«ò r�� UNO�≈  ‚dD²¹ w²�«
 j/Ë ‚dD�« vKŽ ÊU�_« r��ò …uD)« Ác¼ ¡u{ vKŽ vŽbOÝ
  U�uKF*«  …d??z«œ   lOÝu²Ð  r�I�«  «c??¼  ÂuIOÝË  Æås???�ü«  …UO(«
 ÂU�  ”U??Ý_«  «c??¼  vKŽË  ÆÊU??�_«  Ÿu{u0  »öDK�  `ML²Ý  w²�«
 WOÐd²�«   …—«“u???�  lÐU²�«  wÐdF�«  lL²−*«  w	  rOKF²K�  ©√®  r�I�«
 ‰öš  s�  —c(«  Ÿu{u0   UO�UF	  WK�K��  …—œU³*UÐ  rOKF²�«Ë
 ¡eł  hOB�²�  W¹œ«bŽù«Ë  WOz«b²Ðô«  ”—«bLK�  XNłË  W�UÝ—
 V�UD�« ÊU�√ ‰uŠ Y¹b×K� Ÿu³Ý_« «c¼ ‰öš Â«Ëb�«  UŽUÝ s�
 ÊUC�—  dNýË  WOHOB�«  WKDF�«  ¡UC�  ¡UMŁ«  WM�UJ�«  …—uD)«Ë
 Æ…bLF²*«  dOž   U??ÐU??
ù«  ‰UL²Š«  s�  WHK²�*«  œU??O??Ž_«Ë  „—U??³??*«
 w	 wÐdF�« lL²−*« w	 rOKF²K� ©√® r�I�« ÂU�√ dš¬ bOF
 vKŽË
 l�  5²³�UD�  «— ÒuB�  «¡UI�  sLC²¹  ’Uš  rKO	  ÃU²½SÐ  …—«“u??�«
 WO1œU�√ò  ŸËdA�  sL{   UÐU
ù«  Ÿu{u�  ‰uŠ  WKzUŽ  VO³Þ
 …d�  ‰Ë_Ë  ÷dFOÝ  p�–  v�«  W	U{«  ÆåWOðu³JMF�«  WJ³A�«  w	
 nOA�«  ·Ëd??F??*«  ŒU³D�«  l�  åÂdODÐò  W�ÝR�  ÃU²½≈  s�  rKO	
  U??F??�d??H??*« ‰U??L??F??²??Ý« …—u??D??š ÷d??F??²??�??¹ w???½Ëd???¼√ q??O??z«d??�??¹
 wÐdF�« rOKF²�« r�� ÂU� Íc�«Ë ¨ U³ÝUM*«Ë œUOŽ_« w	 U
uBš

Æ»öDK�  t{dŽ vM�²O� WOÐdF�« WGK� t²Lłd²Ð
 WH¦J�   UO�UF	  »uM'«   «bKÐË  Èd�  bNA²Ý  Èdš√  WOŠU½  s�
 s� ÂdOD³�  WO−¹Ëdð WKLŠ qLAð åœôË_«  ÊU�√  Ÿu³Ý√  ò  sL{
 VOIý ¨l³��«  qð ¨j??¼— ≠ «b??K??Ð  w	  U²	ô d³Ž Êö??Žô«  ‰ö??š
 ¨”—«b???*«  w??	   UO�UFH�  W??	U??{≈  ÆWHO��Ë  …—u??Š  ¨WOI�  ¨Âö??�??�«

 e??????�«d??????*« ¨ U???????½U???????C???????(«
 Âô«  e???�«d???�  ¨ U??F??L??−??²??�«Ë
 qLAð   u???O???³???�«Ë  q???H???D???�«Ë
 W
Uš   «—u??A??M??�  l??¹“u??ð
 q³� s� p�–Ë Ÿu³Ý_« «cNÐ
 w	 »d??F??�« ¡U??³??Þ_« W??D??Ð«—

  UÐU
û�  WIKI*«   UODF*«  ‰ËUM²¹  dOB�  rKOH�  œ«b??Ž≈Ë   VIM�«
 ÆŸu{u*«  «c¼  ‰uŠ   UO
uðË   UNOłu²�  W	U{≈  ¨»uM'«  w	
 W�ÝR� s� ŸuD²� 1500 w�«uŠ  UO�UFH�« Ác¼ w	 „—UAOÝË

Æ“pOł√” WOFLłË VIM�« w	 »dF�« ¡U³Þ_« WDÐ«—Ë “ÂdODÐ”
 VIM�«  w	 r¼d�– WH½_«   «bK³�«  błU�� WLz√  Èb²M� ÂuIOÝ UL�
 ‰ËUM²ð W??F??L??'« V??D??šË b??łU??�??*« ‰ö???š s??�  «œU?????ý—≈ .b??I??²??Ð

Æ“pOł√” WOFLł l� ÊËUF²�UÐ p�–Ë ‰UHÞ_« ÊU�√ Ÿu{u�
 ÊËb�d¹ s¹cK�«Ë 5ÐUB*« œôË_«  UO�UFH�« Ác¼ s¦²�ð s�Ë «c¼
 Êu??H??þu??�Ë Êu??Žu??D??²??� Âu??I??O??Ý Y??O??Š ¨U???�Ë—u???Ý vHA²�� w??	
 ÊU??�_«  lO{«u�  ‰u??Š   UO�UFHÐ  ÂUOI�UÐ  “ÂdODÐ”  W�ÝR�  s�

Æ…bLF²*« dOž  UÐU
ù« VM& WOHO�Ë WHK²�*«
 ¡U³Þ_«  W??D??Ð«—  ÂU??Ž  d¹b�  ªW×¹d	  u??Ð√  rOF½  Æœ  l??�  Y¹bŠ  w??	Ë
 ∫‰U�  ÊU??�ô«   UO�UFHÐ  q	U(«  Ÿu??³??Ý_«  ‰u??Š  VIM�«  w	  »dF�«
 ¨UMðU¹u�Ë√ rKÝ vKŽ œôËô«  UÐU
« Ÿu{u� lC½ WDÐ«d� s×½ò
 Ÿu??{u??*«  «c??¼  w??	   «œU?????ý—ô«Ë  WOŽu²�«  …œU???¹“  vKŽ  qLF½  UL�
 w	  UO�UF	 ‰öš s� UC¹«Ë qHD�« ÊU�« Ÿu³Ý« ‰öš hš_UÐ
 qOKIð lOD²�½ Ê« q�√ vKŽ ¨ÂUF�« —«b� vKŽ  U�ÝR*«Ë ”—«b*«

ÆUM� ÕU$ d³²Fð UNFM/ W�UŠ qJ	 Àœ«u(« lM�Ë
 UM�å∫  ‰UI	  åÂdODÐò  W�ÝR�  l�  ÊËUF²�UÐ  t²Ðd&  ‰u??Š  U??�√Ë
 U??½ËœËe??¹  w²�«   UODF*«  WOŠU½  s??�  ÂdODÐ  l??�  W×łU½  WÐd&
 vKŽdO³�  dOŁQð  rN�  s¹c�«Ë  …d³)«  ÍË–  s¹býdLK�  W	U{≈  UNÐ
 W�d²A�  ·«b??¼√  vKŽ  qLF�«Ë  ÊËUF²�UÐ  d�H�«  UM�  «c�  Æ—uNL'«

ÆåÂdODÐ l�
 ŸËdA*  «—«dL²Ý«  w¼  »uM'«  w	   UO�UFH�«  Ác¼  Ê«  v�«  —UA¹
 ·bNÐ  „UM¼  WIDM*«  w	  W??Ž«—e??�«  …—«“Ë  l�  ÊËUF²�UÐ  åÂdODÐò
 w	  W¹Ëb³�«   «bK³�«Ë  oÞUM*«  w	  WOŽu²�«  l	d�  œuN'«  nO¦Jð

ÆdL²�*« w½«bO*« qLF�« ‰öš s� VIM�«

œôË_« ÊU�√Ë s�_ w*UF�« Ÿu³Ý_«
 ‰uŠ VIM�« w	 W
UšË œö³�« ¡U×½« W	U� w	  «œUý—ô«Ë  UO�UFH�« s� rš“

ÂdODÐ …—œU³0 ÊU�ô« Ÿu{u�
 Èb²M�Ë pOł√ WOFLłË ¡U³Þô« WDÐ«—Ë WOÐd²�« …—«“Ë l� ÊËUF²�UÐ ”—«b*« w	 ÂUI²Ý …b¹bŽ  UO�UF	

błU�*« WLz√

WKOJAð ÷dFð H&M

2016 nO
 fÐö� 

 ÷d???????F???????ð  H&M
 s??� W????F????Ý«Ë W??K??O??J??A??ð
  W???O???H???O???B???�« f???????Ðö???????*«
 ¨‰U??????łd??????�«Ë ¡U???�???M???K???�
 d??×??Ð f???Ðö???� U??N??M??O??ÐË
 Ê«u???�Q???Ð © U????¼u????¹U????�®
 VÝUMðË  WFz«—  WOHO

 U½d²š«  Æ‚«Ë–_«  lOLł
 l???D???I???�« i?????F?????Ð r?????J?????�
 ¡U�M�«Ë ‰UłdK� …eOL*«
 U??� U???N???M???� «Ë—U????²????�????²????�

Æ rJ�Ë– VÝUM¹
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