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إلى مسألة  الّنظر  كّنا، مؤّخرًا،  بيت طارق خطيب في كفر  لفتت عملّية هدم 
البيوت املهّددة بالهدم في ُقرانا وُمدننا. ومن هنا أتى قرار جلنة املتابعة الُعليا 
إعالن إضراب ليوم واحد، يوم الّثالثاء املقبل، 28 من الّشهر اجلاري. وهي ُخطوة 
معهم  واملتضامنني  الكّناوّيني  أعادت سواعد  اّلذي  البيت  هدم  على  احتجاجّية 

بناَءه من جديد. 
ّية لذلك. ما أبشع  ما أبشع عملّية الهدم مهما كان الّسبب ومهما كانت اآلل
أن يفيق مواطن على هدير «بولدوزر» جرّافة جاَءت لتهدم بيته اّلذي بناه بعرق 
اّلذي  والغضب  بالّسخط  العام  الّشعور  هذا  هنا  ومن  حياة.  وكمشروع  جبينه 
يحّسه أهلنا على مرأى هدم البيت في كفر كّنا أو اقتالع أهالي العراقيب من 

ـ83! بيوتهم اّلتي ُهّدمت للمرّة ال
إّن ظاهرة البيوت املُهّددة بالهدم ُمطابقة لقضّية القرى غير املُعترف بها املُهّددة 
أو  القانون  بأحكام  االلتزام  يريد  ال  العربّي  ألّن  تنشأ  لم  ظاهرة  إّنها  باالقتالع. 
استصدار رخصة بناء مبوجب قوانني الّتنظيم والبناء، بل ألّن املسؤولني عن تطبيق 
القانون لم يقوموا بواجبهم األّول، وهو إقرار خرائط هيكلّية وتفصيلّية ملعظم 
ال  قد  غيرها  أو  كّنا  كفر  في  العربّي  املواطن  إّن  يعني  ّية.  العرب واملُــدن  القرى 
يستصدر رخصة بناء، ألّنه ال يستطيع ذلك لعدم وجود مخّططات سكنّية أو 

لعدم استكمال هيئات الّتخطيط لها.
إّن القانون اّلذي يقضي بالبناء وفق أحكامه هو القانون اّلذي يفرض على هيئات 
تضع  أن  احمللّية،  والّسلطات  ّية  واللوائ احمللّية  الّلجان  بينها  ومن  الّتخطيط، 
فهي  ذلك  تفعل  ال  وعندما  وتفصيلّية.  هيكلّية  وخرائط  للّسكن  مخّططات 
تخالف القانون بنفسها. لكن َمن يدفع الّثمن هم املواطنون اّلذين يريدون مأوى 
فيبنون في أراضيهم، غير قادرين على  وُأَسرهم،  يقيمون فيه حياتهم  وبيًتا 
إقرارها  يتّم  حّتى  وأكثر  سنوات   10 تستغرق  ما  عادًة  خرائط  توفير  انتظار 

ا إذا حصل أصًال! ـً ّي نهائ
إّنه وضع غير إنسانّي ومناٍف لكّل األعراف أن تقوم الّدولة بهدم بيوت مواطنني 
أقاموها في أراضيهم اخلاّصة، وليس على أراٍض عاّمة أو وسط شارع! لهو من 
القسوة أن تلجأ الّدولة اّلتي ال تقوم بواجبها جتاه مواطنيها العرب مبعاقبتهم إذا 

أرادوا حتسني شروط حياتهم وسكنهم وتأمني أبسط احلقوق وأوّلها - املسكن! إّنه 
قانون الّطبيعة أن يتزوّج اإلنسان ويبني أسرًة، وهو نفس القانون اّلذي يفترض أّن 
اإلنسان بحاجة إلى مأوى له وألسرته. لكن ليس من الّطبيعّي أبًدا أن تأتي الّدولة 
لتمنع منه ذلك وتعاقبه بهدم بيته أو بفرض غرامات باهظة عليه أو االثنني مًعا.

ليكون رسالًة واضحة  الّنجاح  له  نأمل  الّنضال،  إّن اإلضراب وسيلة من وسائل 
ظروفهم  لهم  تتيح  مبا  به  يلتزموا  أن  للجميع  دعوتنا  هنا  ومن  للّسلطات. 
وأحوالهم. وهو حدث يدعم احلراك الّسياسّي مقابل احلكومة ورئيسها، لضمان 
وقف سياسات الهدم وإلزامها بإيجاد حّل جذري لقضّية ُمزمنة ُتعيق حياة آالف 
ّية وتقّض مضجعها. ونتمّنى على قياداتنا أن تأخذ املوضوع بجدّية  األسر العرب

ا.   ـً وأن تفرض على احلكومة حّله حًال جذرّي

°—c(« …—Ëd{
 أحدثت خربطة عاّمة في األوراق. بل أّن سيولة هذه األحداث املتنّقلة املتشابهة 
املتناقضة املتداخلة املُنفصلة تصّعب علينا جميًعا اّتخاذ مواقف أو حتديد وجهة 
األمور. ومع هذا، فإّننا حيال سجاالت تبدو لي كحوار الّطرشان ال طائل حتتها 
بني هذا اّلذي يؤّيد هذا الّطرف أو ذاك، هذا اإلجراء في مصر أو ذاك العنف في 
ورابع  إليران  وذاك  قطر  إلى  وهذا  للّسعودية  مناهضته  إلى  ُيشير  هذا  سورية. 
تبيانها  استعصاء  حّد  وتتشابك  املواقف  وتختلط  إلسرائيل!  وخامس  ألمريكا 
واستجالئها. بل يبدو لنا أّن الّناس املؤدجلني وغير املؤدجلني قد أضاعوا البوصلة 

أو جتّمدوا في مواقفهم القدمية، رغم تغّير الوقائع على األرض.
قدرتنا على  واالمتناع عن حتويل عدم  والتأّني  احلذر  اعتقادنا بضرورة  هنا  من 
تبيان وِجهة األمور إلى مشادات كالمّية وخصومات واّتهامات وتراشق بالّشتائم 
أحياًنا ُكرمى لعينّي نظام أو بلد أو زعيم سرعان ما يسلك بشكل متناقض 

في اليوم الّتالي.
بأّن  ــرار  اإلق علينا  الرّيح.  جهة  ومعرفة  املواقف  حتديد  بصعوبة  ــرار  اإلق علينا 
الّالعبني املشاركني في األحداث لهم مصالح متناقضة في موقع أو متطابقة في 
وأنظمة، ال  دول  واملخفّيني، من  املُعَلنني  الّالعبني  بأّن  اإلقرار  علينا  آخر.  موقع 
يحتكمون للعدل أو للقانون الدولّي وإّمنا ملصاحلهم، ال يتصرّفون من ُنبل وسمّو 

فإّن  هنا  ومن  وطموحات.  ومصالح  وعقائد  أيديولوجّيات  من  وإّمنا  أخالق 
املفاضلة بني الّدول الّشريكة في األحداث أو الّضالعة فيها سيصير ضرًبا 
من العبث أو سيؤّدي إلى خطأ في اُحلكم على األمور، خاّصًة وأّنها متحوّلة 
اِملنطقة  في  دول  من  بعينها  قوى  إّنها صنيعة  ومتنّقلة. وصحيح  بسرعة 
أو خارجها، لكّنها تقاطعت إلى درجة تشابهت فيه جميع الّدول وتطابقت 

سياساتها.
في احملّصلة يبدو أّن خارطة اِملنطقة لن تعود إلى سابق عهدها. وما كان في 
ّية،  هذا الباب لن يكون. ومن الواضح أّن صراع العقائد على األرض العرب
وبهذه الّدرجة من العنف ومن الّتدّخالت والتقاطعات، سُينتج واقًعا جديًدا لم 
تّتضح معامله إلى اآلن. وألّن األمر على هذا الّنحو من املفّضل أن منتنع عن 
القول جزاًفا وعن إصدار أحكام بحّق َمن يخالفنا الرّأي. نحن في هذا الوضع 
تفرّقنا وتشرذمنا في وقت  مّنا، وهذا ما زاد  ا  قريًب ملا يحدث  صرنا صًدى 
ينا  نحن فيه بأمّس احلاجة إلى الّتروّي واِحلكمة والتفّكر. لن يضرّنا لو تأّن
وتروّينا. سنصنع ألنفسنا معروًفا، وملجتمعنا أيًضا، إن راعينا شروط املرحلة 
وقسوتها علينا واعترفنا ألنفسنا أّننا ال نستطيع دوًما تبيان الّتفاصيل 
أو اإلحاطة بها. فقد تسبقنا األحداث. ولنعترف أّننا قد نكون أسرى أفكار 

وأمناط سابقة فنعجز عن القراءة الّصحيحة لألحداث.
اّدعاء معرفة احلقيقة  الّنحو علينا باحلذر وعلينا عدم  ألّن األمر على هذا 
كي تظّل العالقات الّداخلّية متينة مبا فيه الكفاية للحوار والّنقاش اّلذي 

ال ُيفسد للوّد قضّية.
 

5�]dJ ÔLK� vÐuÞ
تعكس ثقافة تكرمي املُجتمعات ملبدعيها في كاّفة املجاالت رقًيا حضارًيا، 
ينزع إلى اإلشراق ويجّسد قيًما راقية ويعّبر عن الّتقدير للعطاء أو لإلبداع أو 
ًيا على أساس أن هناك حاجة لتكرمي  لألملعّية. عادت ما يكون الّتكرمي مبّن
الّشخص أو الهيئة أو املؤّسسة واالحتفاء بهم  بفضل ما قّدموه أو ما جسدوه 

من معاني نبيلة وما تركوه من أثر وفضيلة ملجتمعهم. 
في  أّن  حّظنا  حسن  فمن  حيفا،  في  الّتكرمي  ثقافة  عن  حديثي  أخّصص 
املجتمع هيئات وفّعالّيات وأشخاص واعون جًدا لضرورة تكرمي َمن يّتسم 
مشواره بالعطاء والّتأثير واإلبداع في أحد أنشطة احلياة واملجتمع. وحلسن 
حّظ حيفا، هناك الكثيرون ّممن يستحّقون الّتكرمي. وهم ُكثر في كّل مجال 
ومجال. كيفما نظرنا حولنا وجدنا امرأًة أو رجًال يستحّقان الّتكرمي لعمل أو 
مسيرة حياة أو مواقف أو إبداع. بل بإمكاننا أن نرى إلى الّالمعني واملتمّيزين 
في مجتمعنا في كّل باب من أبواب احلياة. في األدبّي واألكادمييا واملجتمع 

والّطب واحلقوق والّسياسة والّتربية والفّن واالقتصاد إلى آخر القائمة.
يقّدمونه  ما  قيمة  ويعرف  وبناته  أبنائه  من  املُبدعني  يكرّم  مجتمًعا  إّن 
ويعترف لهم بأدوارهم وإسهاماتهم هو مجتمع معاًفى ويستحّق اسمه. وقد 
شهدت حيفا حّتى اآلن سلسلة من أمسّيات الّتكرمي كان اُحملتفى بهم فيها 
من خيرة أبناء وبنات مجتمعنا من األحياء أو من اّلذين رحلوا تاركني لنا 
خلفهم إرًثا قّيًما. وحّبذا لو إّن الّتكرمي يتّم في حياة األشخاص وليس بعد 
رحيلهم. ال نريد أن نبقى أسرى مقولة إّن اإلنسان ال يعرف قيمة ما ميلك 
إّال بعد فقدانه. ال نريد أن نثني على املعطائني في حياتهم وبوجودهم معنا. 
نريد أن نعّبر لهم عن تقديرنا ملسيرتهم وهم معنا يتسّلمون مّنا الهدّية أو 

الّدرع ويستمعون معنا إلى كلمة شكر وعبارة تقدير.
طبًعا، ُميكن للّتكرمي أن يّتخذ أشكاًال متعّددة، فال يقتصر على أمسّية أو 
هدّية. وقد جرّبنا في جمعّية الّتطوير االجتماعّي أن نلفت الّنظر إلى أهمّية 
ّية  دور املربّي واملعّلم في العملّية االجتماعّية، فأطلقنا مبادرتنا إلى احتفال
املعّلم الّتقليدّية في تشرين الّثاني من كّل عام. نحتفي بهذا اليوم بطريقتنا 
باملعّلم في املدرسة أو في أمسّية ثقافّية فنّية يحضرها معظم املعّلمني من 
ّية. وقد ملسنا من سنة إلى أخرى أّي أثر كبير تتركه  كّل مدارس حيفا العرب
ّية في الّنفوس. من هنا، إدراكنا ألهمّية الّتكرمي احلقيقّي واألصيل  االحتفال
اّلذي يأتي من موقع االستحقاق. فهو يحمل أثرًا على اُحملتفى بهم وعلى 
اُحملتفني ألّنه يجّسد الكلمة الطّيبة ويعطي العبارة «أعِط كّل ذي حّق حّقه» 
املُشرقة  بصيغته  الّتكرمي  كون  عن  ناهيك  هذا  والفعلّي.  الكامل  معناها 
وبناته.  أبنائه  مع  املجتمع  تعامل  في  والعدل  اإلنصاف  أشكال  شكًال من 
ويخّيل لي أّن أمام املجتمع العربّي في حيفا سلسلة طويلة من مناسبات 

الّتكرمي ألّن مجتمعنا يعّج أناس متّيزوا في أعمالهم أو في عطائهم.
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ْيسان، َن من   22 ـــ  ال ــاء،  ــع األرب أمــس  أّول   صادفت 
سقطت حيث  حيفا،  مدينة  لسقوط  ـ67  ال  الّذكرى 
ْيسان َن في  اليهودّية  العسكرّية  املنّظمات   بأيدي 
 1948. فرغم أّن حيفا شهدت أحداًثا جّمة، سياسّية
احليفاوية ّية  العرب القيادة  نّظمتها   وعسكرّية، 
 آنذاك، ملواجهة خطر احتالل حيفا وتهجير سًكانها
املنّظمة ضّد األحياء اليهودّية  القوّات   وصّد هجمات 
ّية وسّكانها، إّال أّن املؤامرة كانت كبيرة والّثمن  العرب

 كان باهًظا جًدا.
عربّي ألف   70 حوالي  في  حيفا يومها  كان   فقد 

اشتداد لسبب  رحلوا  أو  ترحيلهم،  ّمت   ِفَلسطينّي 
املنّظمات واعــتــمــاد  املدينة  ـــراف  أط على  ــارك  ــع  امل
 اليهودّية العسكرّية على ترهيب األهالي عبر القنص

وتفجير البيوت وطرد الّناس من أحيائهم.
 تعرّضت حيفا، كغيرها من املدن والقرى الِفَلسطينّية،
 إلى نكبة وتطهير عرقّي، حيث عاش سّكان حيفا
الّتهجير عاشوا  كما  الّنكبة  األصالنّيني   العرب 
 بأنفسهم.. فبعد أن أمتّت «الهاجاناه» احتالل حيفا،
العرب، سّكانها  بتشريد  غوريون  بن  أوامر   وتنفيذ 

اّلذين لم يبَق منهم سوى نحو ثالثة آالف إنسان!
°d Ò�c Ô½Ë ÆÆd�c½
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أحيا أبناء األرمن، يوم أمس اخلميس، ذكرى مذبحة 
قبل  ّية  العثمان الّسلطات  ارتكبتها  اّلتي  األرمن 
ِمائة عام، في 1915. وفي كّل عام يحيي األرمن 
والقداديس  الّصلوات  وإقامة  مبسيرات  املذبحة  هذه 
البالد  في  تواجدهم  أماكن  في  الكنائس،  في 
والعالم. وأقيمت املسيرة الرئيسّية هذا العام في 
القدس، رفعت خاللها الّالفتات اّلتي تدين ارتكاب 
الّتركّية  احلكومة  وتطالب  للمجزرة،  العثمانّيني 
باالعتراف بوقوعها كنكبة حّلت بالّشعب األرمنّي. 
أجراس  بقرع  الّذكرى  هذه  إحياء  ّمت  حيفا  وفي 
جميع الكنائس املسيحّية في املدينة في الّساعة 
يلي  املئوّية،  للمناسبة  مرّة  ِمائة  مساًء،  الّسادسة 
ذلك إقامة قّداس وصلوات يشترك فيها كاّفة رجال 
الّدين والكهنة في املدينة، إحياًء لذكرى املوتى من 

أبناء الّشعب األرمنّي.
ويذكر بهذا الّصدد أّن قداسة البابا فرنسيس أقام 

القّديس  كنيسة  في  ا  إلهّيً قّداًسا  املاضي  األحد 
الّدين  رجال  كبار  حضرها  الفاتيكان،  في  بطرس 
ّية.  األرمن؛ وأقيم القّداس بالّلغتني األرمنّية واإليطال
تعترف  أن  األعظم في عظته  احلبر  قداسة  وطالب 
جعل  ما  وهذا  املذبحة.  بهذه  الّتركّية  احلكومة 
في  الّتركّي  الّسفير  تستدعي  الّتركّية  احلكومة 
الفاتيكان للّتشاور، رمزًا لتدهور العالقة بني تركيا 
مجلس  ولكن  الّطلب.  هذا  نتيجة  والفاتيكان 
االّحتاد األوروّبي شجب هو اآلخر هذه املذبحة وطالب 
األرمنّي  بالّشعب  باالعتراف  الّتركّية  احلكومة 

ومبذبحته. 
ّية إّن تركيا كانت  وقال معّلقون في الّسياسة الّدول
تسعى دوًما لالنضمام إلى االّحتاد األوروّبي، ولكن 
خطوتها هذه إزاء حاضرة الفاتيكان ستبعدها عن 
الّتركّية  احلكومة  أعادت  ولذا  األوروبّي،  االّحتاد 
الّتركّي  الرئيس  وقّدم  الفاتيكان،  إلى  سفيرها 

أردغان اعتذاره لقداسة البابا.

UH O � w 	 r N 
 � �c  Èd �– Êu O � � s —_«
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åUHO�ò q�«d*
صحيفة  مكاتب  وصلت  بياًنا،  الُعليا  املتابعة  جلنة  أصدرت 
«حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: «بات من الواضح أّن املؤّسسة  
الفاشّية  احلكومة  مقّدمتها  وفي  أذرعها،  بكّل  اإلسرائيلّية 
خالل  من  ّية،  العرب للبيوت  الهدم»  ــرب  «ح أعلنت  الراهنة، 
هدم  سياسة  في  مؤّخرًا،  ف،  وُمكَثّ منهجّي  وتسارُع  تصعيد 
ص»، كما  ة ما ُيسّمى «البناء غير املرَخّ ّية بُحَجّ البيوت العرب

ى ذلك في الّنقب واملثّلث وكفر كّنا ودهمش.. جتَلّ
د بالهدم،  ّي ُمهَدّ «وإذا علمنا أّن أكثر من خمسني ألف بيت عرب
للّذريعة ذاتها، فهذا يعني أّننا أمام عملّية تطهير عرقي منهجّي 
ّي الِفَلسطينّي في البالد، وما يعني، أيًضا، أّننا  للوجود العرب
أمام معركة وطنّية وجودّية حقيقّية ال ميكن اَحلياد أو الّصمِت 
الكفاحّي  الوحدوّي  اجلماعّي  اإلرتقاء  تستدعي  بل  حيالها، 
م واملُخَطّط في مواجهة هذا الّتحّدي اّلذي ال يستثني أحًدا،  املُنَظّ

ّية وثقافة  ّية والَعْشوائ وجتاوُز اإلرجتال
املَوِْضعي  ــاء  واإلطــف األفــعــال  ردود 
د والغضب احملدود، إلى مرحلة  اُحملَدّ
واَجلوْهر  واألداء  الرّؤية  في  مختلفة 
لها  استراتيجّية  ــي  وف واملــظــهــر، 
ّية  نضال وتكتيكات  تكتيكاتها 

لها استراتيجّياتها..
اجلماهير  قيادة  أعلنت  ذلك  «وإزاء 
البالد،  في  الِفَلسطينّية  ّية  العرب
عن  الُعليا،  املتابعة  بلجنة  لًة  ُممََثّ
اإلضراب العاّم والّشامل، يوم الّثالثاء 

حتت   ،28\4\2015 بتاريخ  القادم 
ُعنوان: إضراب «يوم البيت»، كإحدى 

نحو  اجلماهير  هذه  مسيرة  في  ّية  الّنضال الّتاريخّية  احملّطات 
ُقطرّية  ُمظاهرة  تنظيم  إلى  ودعت  الوطن،  في  والّتطوُّر  البقاء 

عند  نفسه،  اليوم  في  ُمشتركة  وحدوّية 
 (17:00) الّظهر  بعد  اخلامسة  الّساعة 
من  تخلو  أن  على  أبيب،  تل  مرَكز  في 
و/أو  ّية  احلزب ــوز  ــرُّم وال ـــارات  واإلش ــالم  األع
وهذه  اإلضراب  هذا  يكون  بحيث  ة،  الِفئوَيّ
وِكفاحّي  ِنضالّي  تصعيد  مبثابة  املظاهرة 
ّية،  د، من قبل اجلماهير العرب جديد وُمتجِدّ
على  اإلسرائيلّية،  سة  املُؤَسّ سياسة  نحو 
ة، وعلى أن  أن يكونا إنطالقة جديدة وِجدَيّ

يكون ما بعدهما ليس كما قبلهما..!؟
اإلسرائيلّية،  ــة  ــس ــؤَسّ املُ ــفــْت  ــوقِّ ت «فــمــا 
والّتضليلّي  الكاذب  اإلَدّعـــاء  عن  يوًما، 
يبنون  العرب  املواطنني  بأّن  العام،  للرّأي 
«غير  وبالّتالي  صة»  ُمرَخّ «غير  بيوًتا 
ــســة،  ــذه املــؤسَّ ــي حــني أّن ه ــة»، ف ــّي ــرع ش
نزيه  قضاء  وبغياب  ُمَسّمياتها،  مبختلف 
مناطق  توسيع  ترُفض  اّلتي  هي  وعــادل، 
والقرى  للمدن  البناء  وُمسّطحات  الّنفوذ 
أنحاء  مختلف  في  ّية،  العرب والّتجّمعات 
اخلرائط  على  املُصادقة  ــرُفــض  وت ــالد،  ــب ال
للمدن  واملتواِضعة  املُقترحة  الهيكلّية 
ُمنذ  احمللّية،  وسلطاتها  ّية  العرب والقرى 
توصيات  حّتى  وترُفض  الًسنني،  عشرات 
«جلان احلدود» الرّسمّية في هذا اخلصوص، 
وجتّمعاتنا  ــا  ــران وق ــدنــنــا  ُم غـــدت  ــى  حــّت
محاصرة،  «غيتوهات»  مبثابة  الّسكنّية 
د بعض املسؤولني الرّسميني أّن هذا  بل أَكّ
ساتّي يْأتي  القرار مبثابة قرار سياسّي موَسّ
على َخْلفّية َتوْراتّية، فال ميكن َمنح أراٍض 

«لألْغيار»  إَالّ إلقامة املقابر لهم..!!
«كما رفضْت احلكومات اإلسرائيلّية جميع 
املُبادرات واملشاريع البديلة، اّلتي عرضتها 
الوحدوّية  الّتمثيلّية  الهيئات  عليها 
ة  ــَدّ ِع ُمنذ  ّية  العرب للجماهير  والقيادّية 
لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  كمبادرة  سنوات، 

ّية.. الّسلطات احمللّية العرب
تتوّقف،  ولن  املعركة ال  فإّن هذه  «وعليه، 
بل ستتصاعد، حّتى تتوّقف سياسة هدم 
الرّسمّي  واإلعتراف  فورًا،  ّية  العرب البيوت 
وفي  عموًما،  بها  املُعترف  غير  بالقرى 

الّنقب ُخصوًصا..
واملُظاهرة  البيت»  ــوم  «ي ــراب  إض «ونحو 
املرَكزّية في تل أبيب، قرّرت جلنة املتابعة 
ّية سلسلة قرارات  العرب للجماهير  الُعليا 

تعبوّية وحتشيدّية وسياسّية، أبرزها: 

«* تنظيم تظاهرات محلّية و/أو َمناطقّية 
والقرى  املدن  مراكز  في  وُمتوازية،  ُمتزامنة 
املختلطة،  الّساحلّية  املدن  وفي  ّية،  العرب
يوم  الرّئيسّية،  ــرق  الــّط ُمفترقات  وعند 

الّسبت القادم بتاريخ 2015\4\25.
«* الّتأكيد على قرار استراتيجّي سابق، 
من  وحمايته  ُيْهَدم  بيت  كّل  بناء  بإعادة 

خالل خيام اعتصام شعبّية وقيادّية.
سات  ه إلى جميع املدارس واملُؤسَّ «* الّتوجُّ
باإلضراب،  لإللتزام  ّية  العرب الّتعليمّية 
وتربوّية  تثقيفّية  معلوماتّية  مواّد  وإعداد 
وأهدافه،  وأسبابه  اإلضــراب  ماهّية  حــول 
تربوّية  تعليمّية  ــاعــات  س وتخصيص 
اخلصوص،  هذا  في  ّية  العرب ــدارس  امل في 
الّتعليم  قضايا  ُمتابعة  جلنة  وتكليف 
العربّي في هذا األمر، خالل األّيام القادمة، 
ودعوة االّحتاد القطرّي ألولياء أمور الّطّالب 
ألخذ  الــّطــّالب  ــور  أم أولياء  وجلــان  العرب 
ْأن،  ّياتهم في هذا الَشّ ل َمسؤول دورهم وحتمُّ
بقاء  ــول  ح هــي  جوهرها  فــي  املعركة  ألّن 

ومستقبل أبنائنا.
احمللّية  الّشعبّية  الّلجان  ُمناشدة   *»
واملناطقّية والقطرّية إلى أخذ دورها الفاعل 

م، في هذا االّجتاه. واملَُنَظّ
ّية،  ه إلى الّسلطات احمللّية العرب «* التوَجُّ
لــإللــتــزام  ــل  ــاِع ــف ال بالعمل  ــا،  ــه ــائ ورؤس
مختلف  على  وإجناحه،  العاّم  باإلضراب 
الّسفر  تنظيم  على  والعمل  املستويات، 
الوحدوّية  القطرّية  املظاهرة  في  للمشاركني 
حجم  ــع  م يتناسب  ــا  مب ــب،  ــي أب ــل  ت ــي  ف

وُمستوى الّتحّدي.
«* الّتوّجه برسالة شاملة إلى سفراء الّدول 
خاللهم  ومــن  أبيب،  تل  في  املعتمدين 
حول  الدولّي،  العاّم  ــرْأي  وال الهيئات  إلى 
ــراب  ــذا اإلض ـــداف ه ــاب وأه ــب طبيعة وأس
واملظاهرة االحتجاجّية، وإلى كشف حقيقة 
املواطنني  جتــاه  اإلسرائيلّية  الّسياسات 
اتهم  ّي مسؤل ــل  ــمُّ حت وضـــــرورة  الـــعـــرب، 

ّية. ّية واإلنسان الّسياسّية والقانون
إّننا مواطنون في وطننا ولسنا مجرّد   *»
سكان، نبني ومنلك بيوًتا ال مجرّد مساكن 
البيت  الّدفاع عن  فإّن معركة  لذلك  عابرة 
واألرض والوجود، في وطننا، هي معركتنا 
جميًعا، وتتطّلب مّنا أقصى درجات الوحدة 
والّتحّلي  واحلكمة،  والّشجاعة  واإلقـــدام 
ة والقاِدرة على رسم  بإرادات الّشعوب احلَيّ
قضّية  ــام  أم أّننا  سّيما  ال  ُمستقبلها، 
والّتشريعات  الّشرائع  لكّل  وِفًقا  عادلة، 

ّية والّطبيعّية. الّدول
فإّن   ، َيّ اَجلْمِع امتحاننا  هي  املعركة  «وألّن 
جميع  وتناشد  تدعو  الُعليا  املتابعة  جلنة 
والهيئات  الّسياسّية،  واحلركات  األحــزاب 
إلى  ّية،  العرب واجلمعّيات  ــســات  واملــؤّس
والّتاريخّية،  الوطنّية  اتها  ّي َمسؤول ل  حتمُّ
م واحلقيقّي نحو  وإلى العمل اجلّدّي واملُنَظّ
الّشعبّي  واَحلْشد  العاّم  لإلضراب  الّتعبئة  
واجلماهيرّي ملظاهرة تل أبيب.»                             
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åUHO�ò q�«d*
في  ّية،  العرب جماهيرنا  أبناء  من  األلوف  شارك 
الّثالثة من بعد ظهر أمس اخلميس، في  الّساعة 
ـ67،  ال الّنكبة  ليوم  إحياًء  ـ18،  ال العودة  مسيرة 
قضاء   – املهّجرة  احلدثة  قرية  في  أقيمت  واّلتي 

طبريا.
وحمل املشاركون في املسيرة األعالم الِفَلسطينّية، 
ووضع بعضهم الكوفّية ورفع البعض منهم الفتات 
مؤّكدين  املهّجرة،  والبلدات  القرى  أسماء  حملت 
«احللم  وبأّن  باألرض،  وتشّبثهم  للوطن  انتماءهم 
سيصبح حقيقة»، مصرّين بذلك على حّق العودة.

وأمطارًا  عاتية  رياًحا  شهدت  اِملنطقة  أّن  يذكر 
متفرّقة. ورغم ذلك أقيمت في قلب احلدثة املهّجرة 

خّصيًصا إللقاء الكلمات في املهرجان.

WŁb(«
قرية ِفَلسطينّية مهّجرة، تقع غربي ِمنطقة طبريا في 
اجلليل األسفل، وهي واحدة من القرى الِفَلسطينّية 
إسرائيل.  أراضي  دائرة  قبل  أراضيها من  املصادرة 
تبلغ مساحة القرية نحو 15 ألف دومن، وتبعد قُرابة 

10 كم إلى الّشرق من جبل الّطور (طابور). 
أو  حديث  مبعنى  سريانّية  كلمة  حدثا  أو  احلدثة 
التعريف  الـ  مع  اسمها  القرية  أهل  حديثة، ويلفظ 
«احلدثة». ُيذكر أّن أهل القرية اّلذي يقّدر عددهم 
بنحو 600 شخص ُهّجروا، كانوا يسكنون أكثر من 

ِمائة منزل.

åUHO�ò q�«d*
بُعنوان:  حضر العشرات، مساء أمس اخلميس، ندوة 
أبناء  إليها  دعا  واملشعوذين»،  الّسحَرة  «مكافحة 
الّدعوة  نشر  جلنة  مع  بالّتعاون  اإلسالمّية،  احلركة 
القطرّية في مدينة حيفا. وقد جرت الّندوة في ساحة 
«الّشيكون» ُقبالة مدخل مدرسة «عبد الرحمن احلاج» 

في حّي احلليصة احليفاوّي.
على  امللصقات  توزيع  الدعويٍّ  اليوم  هذا  في  وّمت 
ثقافّية  ندوة  الدعوّي  اليوم  احلّي. وتخّلل  البيوت في 
حر، ألقى فيها احملاضراِت كلٌّ من:  حول موضوع السِّ
وليد،  حسني  والّدكتور  مصطفى،  محمود  الّشيخ 

والّشيخ املعاِلج عماد يونس.

 18? �« …œu F �« …d O 	 
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Í—u� n|U� Òw�ö�ù« ∫d|dI�
تضاربت الّتقارير الواردة من وزارتّي الّصحة وحماية 
اّلتي  املعطيات  بصدد  األمر  حقيقة  حول  البيئة، 
ُنشرت عن تلويث اجلّو في حيفا، بأّن نسبًة كبيرة 
من إصابات الّسرطان في املدينة بني األطفال سببها 

تلوّث الهواء. 
الّتقرير  املاضي  األسبوع  عدد  في  نشرنا  قد  وكّنا 

الّتالي الّصادر عن وزارة الّصحة:
 œôË_« 5Ð ÊUÞd Ò��«  ôUŠ s� 50%”

“ Òu'« Y¹uKð W−O²½ w¼ UHOŠ w�
الّصحة  وزارة  نشرتها  اّلتي  املُعطيات  من  يستدّل 
780 حالة مرضّية  أّنه خالل عشر سنوات ظهرت 
وأّن  ــوّ،  اجل تلويث  ــرّاء  ج من  حيفا  في  بالّسرطان 
%30 من هذا العدد هو في أوساط األوالد. وتفيد 
حيفا  في  اًملصابني  من  العدد  هذا  أّن  املُعطيات 
في  عليه  هو  عّما   ،16% بنسبة  ــادة  زي يشكّل 
سائر البالد. وأّن احتمال اإلصابة بسرطان الرّئة في 
حيفا أكثر بنسبة %29 من سائر البالد، وبسرطان 

ّية بنسبة 26%“. املسالك البول

°lł«d²ð W× ÒB�« …—«“Ë
أّن  لُتعلن  ــوع  ــب األس هــذا  ـــادت  ع ــــوزارة  ال ــكــّن  ول
في  اجلــّو  تلوّث  حالة  يعكس  وهو  قــدمي،  الّتقرير 
وتيرة  وتصاعدت  فقط!!   2007  -1998 األعــوام 
وما  األمــر  حقيقة  حول  واالحتجاجات  الّتساؤالت 
فانقطعت  الّصحيحة؛  املُعطيات  إليه  تفضي 
آخر.. وماذا  بأّي تصريح  اإلدالء  الوزارة عن  مصادر 
فعلت وزارة حماية البيئة؟! إّنها لم حترّك ساكًنا إزاء 
اء اّلتي  تناقض املعطيات، بل استعانت بنقابة األطّب
أعلنت بدورها أّن حالة تلوّث اجلّو في حيفا ال تدعو 
الّسّكان  على  خطرًا  تشّكل  ال  وهي  القلق(!)  إلى 
عموًما، سوى أّن الّسرطان قد يصيب البالغني أكثر 

من األطفال نتيجة تلوّث اجلوّ.
ياهف  يونا  برئيسها  متمّثلة  حيفا،  بلدّية  ولكّن 
هّبت لتوقف هذا الوضع اّلذي طالبت باحلّد منه منذ 
سنوات طويلة. علًما أّن اجلهات اّلتي متنح تراخيص 
العمل للمصانع في ِمنطقة سكنّية مثل حيفا هي 
وزارتا الّصّحة وحماية البيئة، وتعمل الوزارتان على 
أن تستوفي هذه املصانع كاّفة الّشروط للمحافظة 
على الّصّحة، وبعد ذلك متنح البلدّية الرّخص الّالزمة 
املصلحة  تلك  أو  املصنع  لهذا  عمومّية  بصورة 

بالعمل في نطاق نفوذها البلدّي.  

 w�  l{u�«  ÒÊ√  bOHð  d¹—UI Ò²�«”  ∫n¼U¹
°““U²2 UHOŠ

وفحواها،  األمور  جوهر  عن  البلدّية  رئيس  وسألنا 
خــاّص  حــديــث  ــي  ف فــقــال  احلقيقة،  تكمن  ـــن  وأي
حماية  ووزارة  الّصّحة  وزارة  إّن  ”حيفا“:  لصحيفة 
وحّتى  سنوات  مدى  على  معطيات  نشرت  البيئة 
حيفا  في  الوضع  أّن  تفيد  التقارير   2014 العام 
ممتاز. وذلك من ناحية تلوّث اجلّو ومن ناحية اإلصابة 
باألمراض، ال بل اعتبرت حيفا أقّل املدن باإلصابات 

األحوال  تبّدلت  غرّة،  حني  وعلى  وفجأة  باألمراض. 
الفوضى  ــى  إل أّدى  ما  وهــذا  ــّصــورة،  ال وانعكست 
الّصورة  أصبحت  ــاذا  مل يعرف  أحــد  وال  العارمة. 
معكوسة متاًما، فاجلميع الذوا بالّصمت ولم يتفوّه 

أحد من املسؤولني احلكومّيني بكلمة. 
يعرفها،  اّلتي  احلقيقة  عن  البلدّية  رئيس  وسألنا 
سابًقا،  نعرفها  اّلتي  الّتقارير  أّن  احلقيقة  فأجاب: 
هي الّصحيحة، أي اّلتي كانت تصلنا تباًعا. ولكن 

وهو  الّشأن،  بهذا  الّصارمة  اإلجــراءات  اّتخاذ  قرّرت 
بأمراض  يصابون  واألطفال  متفّشية،  ــراض  األم أّن 
شاحنات  بوضع  املصانع  إغالق  ــرّرت  ق ولذا  شّتى. 
البلدّية كحواجز لتسّد مخارج ومداخل هذه املصانع. 
ولذا يجب أن يعرف اجلمهور عاّمًة والعربّي خاّصًة 
من خاللكم، حقيقة األمر أّننا بانتظار تفسير أو 
ألّننا  املختّصة.  اجلهات  أو  احلكومة  من  توضيح 
املُطبق،  الّصمت  وانتابهم  اختبأوا  أّنهم  الحظنا 

وكأّنهم يستترون في مخابئهم. 
إّنه بعد يوم من هذا  البلدّية يقول:  ومضى رئيس 
اء بياًنا، قالت فيه إّنكم  اإلعالن أصدرت نقابة األطّب
على ضالل، فهذه املعطيات غير صحيحة البّتة. 
املُعطيات  بأّن  املركزّية  اإلحصاء  دائرة  ذلك  وأكــّدت 

خاطئة وعارية عن الّصّحة(!).
وأشرنا إلى القضّية اّلتي سيرفعها احليفاوّي أمير 
وزارتي  حيفا ضّد  بلدّية  في  موّظف  وهو  سوسان، 
أصيبت  لينوي  ابنته  ألّن  البيئة،  وحماية  الّصّحة 
بالّسرطان الّناجم عن تلوّث اجلوّ. فعّقب ياهف بقوله 

ا.  إّنه يعرف سوسان، وميكنه أن يفعل ما يراه مناسًب

 w?? ²?? Ò�«  v???? �Ë_«  W?? ÒO??C??I??�«  UN Ò½≈”  ∫ÊË—U????�
°“r
U;« v�≈ ÊQ ÒA�« «cNÐ ÂÒbIð

وتوّجهنا إلى احملامي حسام مارون اّلذي ميّثل عائلة 
سوسان، وأوضح لصحيفة ”حيفا“ قائًال:

”إّن لينوي ُمصابة مبرض الّسرطان، املعروف باالسم 
”لوكيميا“، وهو فقر الّدم، وهذا أّدى إلى إعالنها 
ُمعاقة بنسبة %100 من الّتأمني الوطنّي. وهناك 
أنواع سرطانات ميكن ربطها بتلويث اجلوّ، ولكن هذا 
الّنوع من الّسرطان اّلذي أصيبت به لينوي تسّبب 
نتيجة لتلوّث اجلّو بشكل خاّص. وقد ظهر مرضها 
الّسابعة من العمر.  اليوم تبلغ  قبل سنتني، وهي 
لإلصابة  قبل  من  ُمعرّضة  تكن  لم  بأّنها  علًما 
األمر  أو غيره، سوى هذا  بالّسرطان كعامل وراثّي 
اء إّن تلوّث  الوحيد املرتبط بتلوّث اجلوّ. ويقول األطّب
اجلّو يسّبب هذا الّسرطان، وهي تتلّقى العالج اآلن 
مرّتني  املستشفى  ”رمبام“، وتدخل  في مستشفى 
تقرير  وبحوزتنا  وتغييره،  الّدم  لتنقية  أسبوع  كّل 
من مديرة القسم اّلذي تتعالج فيه لينوي، يؤّكد أّن 

أحد أسباب اإلصابة بهذا املرض هو تلوّث اجلو“.
وأضاف: إّنها القضّية األولى اّلتي ُتقّدم بهذا الّشأن 
البيئة.  وحماية  الصّحة  وزارتي  ضّد  احملاكم،  إلى 
اعترافنا  رغــم   - الــّدعــوى  هــذه  في  نطالب  ونحن 
بنسبة  باالعتراف   - بلينوي  حلق  ــذي  اّل بالّضرر 

الطبّية  الّتقارير  وتفيد  ُمستدمية.  كإعاقة   175%
هذه  أصاب  اّلــذي  الّسرطان  سبب  أّن  ”رمبام“  من 
حيفا.  في  املتزايد  اجلو  تلوّث  نتيجة  هو  الّطفلة 
وزارة  من  اعتراف  على  القانون،  مبوجب  وحصلنا 
الّسرطان  حاالت  إلى  يؤّدي  اجلّو  تلوّث  أّن  الّصّحة 
في أوساط األطفال في حيفا. ونحن نريد مقاضاة 
قيامهما  ــدم  وع باإلهمال  لتسّببهما  ــني  ــوزارت ال
بالفحوص الّالزمة حول درجات تلوّث اجلو في حيفا، 
تلوّث  الكشف عن  في  هو  اإلهمال  هذا  أّن  خاّصًة 

اجلّو بشكل غير عادّي خالل الّسنوات املاضية.
 

 «cNÐ W ÒO�U�  UC¹uFð VKDÐ r²�ÒbIð q¼Ë
øÊQ ÒA�«

طبًعا، فالّتعويض الّطبّي أو اجلسمانّي ال ميكن رّده، 
ولذا نطالب بتعويض مالّي مببلغ معّني، واجلزء اآلخر 

يترك لقرار احملكمة.

 …b¹d� WKHDK� W ÒO{d*« W�U(« ÒÊ√ Èdð q¼Ë
øWNÐUA Ô�  ôUŠ „UM¼ ÊuJð b� Â√ UNŽuMÐ

بالّتأكيد ثّمة حاالت ُمشابهة في حيفا وضواحيها، 
اّلذي  اجلو  تلوّث  عن  رئيسّية  بصورة  اّلتي جنمت 
يسود ِمنطقة حيفا. وما أقوله مدعوم مبقاالت وآراء 
اآلداب  في  ُمثبت  إّنه  بل  ال  طبّية،  تقارير  وحّتى 
الطبّية بأّن تلوّث اجلو في منطقة بيئّية ُمعّينة قد 
يؤّدي إلى اإلصابة بالّسرطان. واستناًدا إلى تقارير 
وزارة الّصّحة فإّنها تعترف بتلوّث البيئة واجلّو في 
حيفا ما يفوق احلّد املسموح به، وإّن حاالت الّسرطان 

هنا ُمرتبطة مباشرًة بالتلوّث البيئّي.

 ¡«“≈ XO³�« w� rNðUOŠ q¼_« gOF¹ nO
Ë
ørN²MÐ« ŸU{Ë√

مع  يتواجدون  إذ  للغاية،  صعبة  املعيشّية  احلالة 
ابنتهم 24 ساعة يومًيا، فال يغفلون عنها في أّي 
حلظة. ولذا ال ميكنهم مغادرة املنزل للعمل مثًال، أو 
بأنابيب  مّتصلة  ابنتهم  ألّن  وذلك  أخرى،  ألسباب 
على  بــاألدويــة  متّدها  اّلتي  الطبّية  واحلقن  املصل 

الّدوام.

 UNðUOŠ  W??Ý—U??2  W??K??H?? ÒD??�«  lOD²�ð  q???¼Ë
øWÒOFO³ ÒD�«

بالّتأكيد ال. إّنها في حالة إعاقة كما ذكرنا سابًقا 
%175، وقد فوجئنا، مؤّخرًا، بأّن مؤّسسة الّتأمني 
الوطنّي تنوي تخفيض نسبة اإلعاقة للّطفلة. وكانت 
الّطفلة قد اجتازت عملّية ُمعّقدة لزرع نخاع شوكّي 
في جسدها، فرفضها اجلسم وفشلت العملّية. وهذا 
على  ولألهل  للّطفلة  بالّنسبة  تفاقًما  الوضع  زاد 
الوالد اخلروج إلى العمل،  حّد سواء. فال يستطيع 

وتبقى األم إلى جانب سرير ابنتها باستمرار. 

øWÝ—b*« v�≈ WKH ÒD�« V¼cð ô√
كيف ميكنها ذلك وهي في مثل هذه احلالة، 
واألنابيب مّتصلة بجسمها، وتالقي صعوبة 

°ø Îö F � UH O � w � u '« À Òu K� q �
 sŽ W1b�  UODF� sKFð W¾O³�« W¹ULŠ …—«“Ë ™ ©°°®UHOŠ w� u'« ÀÒuKð ‰uŠ WC�UM²*«  U½UO³�« —bBð W Ò×B�« …—«“Ë
 œuLł  d�Jð  UHOŠ  W Ò¹bKÐ  ™  ©°®ÊUJ Ò��«  vKŽ  dDš  UHOŠ  w�  u'«  ÀÒuKð  ÒÊ√  wHMð  ¡U Ò³Þ_«  WÐUI½  ™  UHOŠ  w�  Òu'«  Y¹uKð
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في احلركة وحّتى في التنّفس. 

 W Ò¹œU� dzU�šË n¹—UB0 XOM Ô� WKzUF�« ÒÊ√ wMF¹ «c¼
ÆÆWE¼UÐ

ّية إذا كانت تخدم  بكّل تأكيد، ال يعير األهل اهتماًما للّنواحي املال
ابنتهم وصّحتها وإذا صرفت في سبيل شفائها، ولكّن األمر أصعب 
واملواّد  العالجّية  باألدوية  الّطفلة  تزويد  يجب  إذ  بكثير،  ذلك  من 
وأمصال  وكّمامات  أنابيب  من  الّالزمة  الطبّية  واألجهزة  الواقية 
وغيرها. هذا عدا عن التنّقل من البيت إلى املستشفى وبالعكس 

ملرتني أو ثالث في األسبوع. 

øU ÎC¹√ ¨ ÒwMÞu�« 5�Q Ò²�« Òb{ ÈuJ ÒA�UÐ r²�ÒbIð q¼Ë
طبًعا. ألّن الّتأمني الوطنّي خّفض نسبة الّدعم املادّي بصورة كبيرة، 

ّية يعتمدون عليها، نتيجة  وأّن األهل ليس لديهم أّي مصادر مال
حتّملها.  يصعب  اّلتي  الّطبّية  والّتكاليف  الباهظة  املصاريف 
قرر  إذ  الوطنّي،  الّتأمني  مؤّسسة  بتهديد  حّدها  فاقت  واملشكلة 

الّتأمني تخفيض نسبة اإلعاقة من %175 إلى %75 فقط.     

 w� UMO�≈ ÂULC½ô« v�≈ s¹—ÒdC²*« uŽœ√” ∫ÊUÝuÝ
“ÈuŽb�« Ác¼

وتوّجهنا إلى أمير سوسان، والد الّطفلة لينوي، بسؤال لإلّطالع عن 
كثب على صّحة الّطفلة وعلى األوضاع املعيشّية للعائلة، فقال:

إّن الطفلة لينوي أصيبت بسرطان فقر الّدم منذ سنتني، وقد اجتزنا 
ملّدة  املستشفى  في  الكيماوّية  والعقاقير  باملواد  عالجّية  مرحلة 
نصف سنة، وبعدها قرّر األطباء إجراء عملّية زرع للّنخاع الّشوكّي، 
ومنذ سنة ونصف الّسنة نأخذ لينوي إلى املستشفى مرّتني أو ثالث 

ا ملتابعة العالج، واحلصول على األدوية وما يترّتب على ذلك. أسبوعًي

 ÂUF�« w� WÝ—b*« v�≈ ÍuMO� V¼c²Ý q¼ sJ�Ë ¨ÁUMLKŽ «c¼
øÂœUI�« ÒwÝ«—b�«

بالّطبع ال وهي في مثل هذه احلالة. إذ كان من املفروض أن تدخل الّصف 
األّول في هذا العام، ولذا لن تذهب إلى املدرسة في العام القادم أيًضا. 
ويستحيل ذلك ألّن األنابيب واألمصال والّدم والعالجات اّلتي تأخذها ال 
تزال مرتبطة بجسمها، وهذا يحول دون إمكانّية جلوسها على مقاعد 

الّدراسة، وحّتى دون انتظامها في الّدوام املدرسّي. 

 W−O²½ W¾O³�« W¹ULŠË W Ò× ÒB�« wð—«“Ë …U{UI�  ¡Uł q¼Ë
øœôË_« ◊UÝË√ w� ÊUÞd Ò��UÐ  UÐU�ù« ‰uŠ  U�uKF*«

بالّسرطان لدى األوالد  أّن اإلصابات  فالّتقارير األخيرة تشير إلى  نعم. 
ـ“تشيك بوست“  هي نتيجة الّسموم اّلتي تقذفها املصانع في ِمنطقة ال

واخلليج.

 nOJ� ¨XO³�« w� rJ²AOF� sŽË WÝ—b*« sŽ ‰«R Ò��UÐ œuF½
 øÍuMO� rJ²KHÞ l{Ë ¡«“≈ rJ²AOF� ÊuC9

تستطع  لم  ومنذئذ  الّتمهيدّي،  الّصف  منذ  املدرسة  من  محرومة  إّنها 
دخول املدرسة، وال أعلم هل سيكون مبقدورها أن تذهب في املستقبل أم 
ال؟! وتوّقفت أعمالنا وجتّمدت أشغالنا، بل تراجعت أحوالنا املعيشّية 

وتقهقرت إلى الوراء، بسبب الّتكاليف العالجّية الباهظة. 

øW Ò¹bK³�« w� pKLŽ sŽ «–U�Ë
أوًّال أشكر رئيس البلدّية اّلذي يتفّهم وضعي وحالتي مع ابنتي، وقد 
أعمل  فأنا  البلدّية،  من  لي  املُتاحة  اإلجــازات  كّل  الستغالل  اضطررت 
كمراقب في البلدّية منذ 15 عاًما، وخرجت في إجازات مرضّية وإجازات 
أّيام اإلجازات، واآلن كّلما أتغّيب عن العمل  عادّية، ونفدت مّني كّل 
ُيخصم ذلك اليوم من راتبي الّشهري. فاألمر لم يعد ُيطاق أو يحتمل، 

وها أنا مضطّر لكي آخذ ابنتي إلى املستشفى بصورة مستمرّة.

 w�  ŸU??�??½  Ÿ—“  W ÒOKLŽ  ¡«d???łù   U??ŽÒd??³??ð  lLł  WKL×Ð  r²L
ÆÆp²KHÞ

التبرّعات من  أقّل من سنتني، وحصلنا على  قبل  ذلك  كان  صحيح، 
على  وحصلنا  وام،  ــدّ ال على  ونشكرهم  وشكرناهم  الكرماء،  املتبرّعني 
ا  معونات من العائلة ومن مصادر مختلفة، ولكن كّل هذا لم يكن كافًي

بسبب املصاريف والّتكاليف العالجّية. 

 ¨rJ²�UŠ q¦� ÊuNł«u¹ s¹cÒ�« w�U¼_« s� bŠ√ rJÐ qB Òð« q¼
ørJ²KHÞ w½UFð U Ò2 r¼ƒUMÐ√ w½UF¹Ë

بال شك يوجد أطفال آخرون غير ابنتي وقد أصيبوا بهذا املرض املتسّبب 
من تلوّث اجلّو في حيفا، وهم من الّسّكان العرب وغير العرب. وهنا 
أتوّجه إليهم عبر صحيفة ”حيفا“ لينضموا إلينا بهذه الدعوى، في 
أبنائنا.  ملعاجلة  اإلمكانّيات  توفير  في  حقوقنا  على  احملافظة  سبيل 
ومن كان مثلنا ليأِت إلينا، وتصبح الّدعوى ممّثلة جلميع اّلذين يواجهون 

ويتعرّضون ملثل ما نحن عليه.
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 ∫W�d²A*« WLzUI�«
W ÒO �d F �« W F �U'« s � W ÒO L �— …u �œ ]oK� � r �

q �d J �« ‚UH �√ w 
 q�U � ‚d  ÀœU �

åUHO�ò q�«d*
دعــوات  من  ــرّدد  ت ما  حــول  بياًنا  املشتركة  القائمة  أصــدرت 

ّية، جاء فيه: للجامعة العرب
اجلامعة  لزيارة  رسمّية  دعوًة  املشتركة“  ”القائمة  في  نتلقَّ  لم 

ّية أو غيرها، وبالّتالي لم نّتخذ موقًفا من املوضوع. العرب
اإلعالم،  وسائل  تناقلتها  مختلفة  اقتراحات جلهات  بشأن  أّما 
فقد قرّرنا تأجيل بحثها إلى موعد تراه املشتركة ُمالئًما في 
للقائمة املشتركة مبا صدر من كالم آخر  املستقبل، وال عالقة 

في وسائل اإلعالم. 

åUHO�ò q�«d*
ُقتل شاّب في العشرين من عمره، فجر اجلُمعة 
ــي أنفاق  ـــروّع ف ــرق م ــالل حــادث ط املــنــصــرم، خ
الكرمل، حيث اصطدمت سّيارته خالل السياقة 
بسرعة مفرزة في القسم اخللفي من «املطرونيت» 
مقتل  إلى  أّدى  ما  أمامه،  تسير  كانت  اّلتي 
الّسائق وإصابة زميله بجراح وصفت باملتوّسطة.

في  املرصودة  األمــان  كاميرات  واستطاعت  هذا 
أنفاق الكرمل من تصوير احلادث اّلذي وقع بعد 
الّساعة الّثالثة والّنصف من فجر اجلُمعة األخير.

(تصوير الناطقة باسم «جنمة داود احلمراء»)
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Í—u� n|U�
اختار مركز «الّلقاء» للّدراسات الّدينّية والّتراثّية في 
األرض املقّدسة، أن يكرّم سيادة املطران املتقاعد العالمة 
وحيفا  عّكا  أساقفة  رئيس  كان  اّلذي  املعّلم،  بطرس 
الكاثوليك،  امللكّيني  للرّوم  اجلليل  وسائر  والّناصرة 

ملناسبة بلوغ سيادته الّسابعة والّثمانني.
امللكّيني  ّية  كاتدرائ قاعة  في  الّتكرمي  حفل  وأقيم 
الكاثوليك في حيفا، بحضور رجال دين ومؤّسسات 

دينّية وَعلمانّية من حيفا واجلليل. 
 qOAO�  „d¹dD³�«  WD³ž الّتكرمي  حفل  استهّل 
 ،©5ð Òö� oÐU Ò��« ÒwLOKý—Ë_« „d¹dD³�«® ÕU Ò³�
بصفته رئيًسا ملجلس أمناء مركز «الّلقاء». وّمما قاله 
في هذه املناسبة: «هنا في األبرشّية صّليت وعّلمَت 
وكانت كلماتك تكملة لصالتك وكانت يد الله معك. 

بلدك  الله من  قادتك صالتك وعناية  اجلليل  ومن 
البرازيل.  في  ثّم  أوًّال  لبنان  في  وطنك  خارج  إلى 
إلى وطنك  لله ولإلنسان، وأرسلت  نفسَك  كرّست 
ثانية إلى الّصعاب والّصراع الكبير، اّلذي أصبح 
األرض  هذه  في  َمن  كّل  حلياة  الّطبيعّي  اإلطــار 
يظلم  ولشعب  يقتتالن  لشعبني  جئت  املقّدسة. 
ا، وأصبحت صعاب األرض هي أيًضا جزًءا في  شعًب
القّديس بولس -  صالتك، وواجهت - كما يقول 
صعاًبا من اخلارج وصعاًبا من الّداخل، وبقيت تؤمن 
فتصّلي  وأبنائك،  إخوتك  بكّل  وتؤمن  أرسلك  مبن 
للجميع وتشملهم مبحّبتك، وكان الله سنًدا لك في 
واملُشوّه  املُعّذب  الّشرق  إلى  أتيت  اجلميع.  محّبة 
وجهه على يد أبنائه ويد إنسان يظلم فيه ويحوّله 
فيه  فالّشرق  أّما في رؤيتك  إلى مثوى األموات. 
باملوت،  املوت  وقهر  األمــوات  بني  من  قام  املسيح 
وأخذت قوّة من قوّته لتبقى تصّلي وحتّول صالتك 

إلى كلمة.» 
ويدعو  يكرّمك،  املساء  هذا  في  «الّلقاء»  «مركز 
معه كّل صديق ومحّب لتكرميك، فنكرّم فيك رجل 
الله والكاهن. وهبَت نفسك لله وجلميع أبناء الله، 
هي  وقلبه  مركزه  اّلذي  األوسط  الّشرق  هذا  ولكّل 
بلدان  وكّل  والقيامة،  اآلالم  مدينة  القدس  مدينة 
الّشرق األوسط حولها ما زالت جلجلة ميوت عليها 

ويقول  الفداء  ويطلب  ويصرخ  ميوت  الكّل  اإلنسان. 
في  شريًكا  دائًما  بقيت  وأنــت  متى؟..  ــى  إل الّلهم 
ا وقائًال كلمة  الّصالة، شريًكا في طلب الفداء، ومصلًي
إّنك  لك  يقول  «الّلقاء»  فمركز  للجميع.  وأمل  رجاء 
الّتكرمي، ويعّبر لك عن تقديره ملا أنت  مستحّق هذا 
وإميانك  صالتك  تابع  شكرًا،  لك  ويقول  صنعت،  وملا 
صّليت  اّلذين  املؤمنون  اليوم  إليه  يحتاج  ما  فهذا 

معهم ولهم.»
 wŽ«—® w½uFIÐ Ã—uł Ê«dD*« …œUOÝ حتّدث  ثّم 
W©¨ وقال: «أنا أعرف األب بطرس  Ò¹ËU ÒJF�« W ÒOýdÐ_«
كان  أن  منذ  للكهنوت،  بعد  أستعد  لم  وأنا  املعّلم، 
عرفته  ثّم  لبنان،  في  البولسّية  للجمعّية  رئيًسا 
املجمع  في  لي  كبير  كأخ  ثّم  البرازيل،  في  أسقًفا 
أرى  إّني  كلمات  بضع  أقول  اختصرت  وإذا  املقّدس. 
صوته  يوًما  أسمع  لم  والّتواضع.  الوداعة  مثال  فيك 
يعلو في أي اجتماع، وأرى األلم على وجهه ويصمت، 
اختير  وعندما  اليسوعّيني،  اآلباء  جمعّية  في  أطاع 
اجلليل،  إلى  نقله  ّمت  وعندما  البرازيل،  على  أسقًفا 
ففي كّل األحوال جند املطران بطرس يقول يا رب لتكن 

مشيئتك.»
 n¹dÞ o Ò�u� aO ÒA�« WKOC� وحتّدث في هذا احلفل

 ،©œö³�« w� W Ò¹“—b�« WHzU ÒDK� wŠËd�« fOzÒd�«®
هذا  شرائح  أبناء  جميع  اليوم،  جنتمع  «إّننا  ــال:  وق
لنلتقي  األحد  الواحد  بالله  مؤمنني  كإخوان  املجتمع 
في هذا االحتفال املُهيب مبناسبة تكرمي املطران بطرس 
الّسامي  الدين وأحد وجهاء هذا املجتمع  املعّلم، رجل 
البارزين. وإّنه ملن دواعي سروري أن أشارك في تكرمي 
سيادة املطران اّلذي نحترم ونقّدر ونشكر على كّل ما 
جاد به وأعطى. لقد عرفناك شخًصا كرًميا وحكيًما، 
حتّكم  عظيم.  ُخلق  وعلى  ــا،  ــًن رزي ــورًا،  صــب مثابرًا، 
جميع  بني  املشترك  بالّتعايش  وتؤمن  واملنطق  العقل 
الدينّية  إجنازاتك  على  ونحييك  مجتمعنا.  أطياف 
واالجتماعّية وعلى مشوارك الّطويل املقرون باملشّقات 
من خالل اّتباع رسالتك الّالهوتّية في خدمة املجتمع 

ديًنا ودنيوًيا على حّد سواء.»
املمّيزة  بالعالقة  أشيد  أن  إّال  يسعني  «وال  وأضاف: 

املطران  بسيادة  معروف  أبناء  تربطنا  التي  واخلاّصة 
ومن سبقوه ومن جاؤوا بعده على هذه الرعّية، وعلى 
التواصل املستمّر بيننا في جميع األحفال واملناسبات 
املعروفّية أرفع  الّطائفة  أبناء  واألعياد. وباسمي واسم 
له  ا  ًي متمّن لسيادته،  والعرفان  الّتقدير  آيات  أسمى 
هذا املشوار العظيم والّتوفيق واالستمرار في العطاء، 

مقروًنا بالّصحة والعافية والعمر املديد.»
وقال: «إخواني، تنفطر مّنا القلوب حسرة ولوعًة عندما 
البلدان املجاورة، من  أرى ما يجري ويدور على أرض 
عنف وقسوة وتدنيس للمقّدسات، ومن قتل وكراهية 
الّظاملني  أولئك  عن  يختلف  ومبن  باألقلّيات  وتنكيل 
واجتماعّية،  دينّية  خلفّيات  على  وتفكيره،  مبعتقده 
مخالفني أمر الله اّلذي نهى عن قتل الّنفس البشرّية. 
عالقات  على  القضاء  ــي  ف ــر  ومــدّم ُمقلق  ــر  أم ــه  إّن
ومفاهمات دينّية واجتماعّية تعود إلى املئات، ال بل 
إلى اآلالف من الّسنني اخلوالي. علينا أن نستنكر هذه 
املتقاتلة  اجلهات  ندعو  وأن  بشّدة،  ونشجبها  األفعال 
العنف  للحّد من  التوافقّية  الّصيغة  للّتحاور وإيجاد 
من  بالدهم  وإنقاذ  الــّدمــاء  وحقن  هناك،  املستشري 

الّدمار.»
 l�Uł ÂU??�≈® U−ON�« uÐ√ œU??ý— aOA�« ثّم حتّدث 

على  اّطلعت  «لقد  وقــال:   ،©UHOŠ  w??�  W??M??¹d??'«
املشرّفة  مواقفه  خالل  من  املعّلم  املطران  سيادة  سيرة 
مجتمعه،  في  بها  متّيز  ميزة  هي  واّلتي  والعظيمة، 
حيث دعا إلى الّتعاون والّتآخي بني الّطوائف املختلفة، 
وغيرهم،  والّدروز  واملسيحّيني،  املسلمني  بني  وخاّصة 
ذلك يحّول املجتمع العربّي بكّل أطيافه إلى مجتمع 
تنسى.  أن  ميكن  ال  هذه  ودعوته  ومتناصر،  متعاضد 
الّدعوات.  هذه  مثل  على  الّسير  ضرورة  نؤّكد  ونحن 
ونحن في هذا املوقف، إذ نشكر سيادة املطران على 
إلى  أنظر  وكأّنني  الّتقارب،  هذا  وعلى  املواقف  تلك 
اّلذين  آمنوا  اّلذين  موّدة  أقربهم  }وجتدن  تعالى  قوله 
قالوا إّنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني ورهبان وإّنهم 
ال يستنكرون{؛ وهذا اخللق اّلذي ُعرف به سيادة املطران، 
الّتواضع، األلفة واحلّب من الناس جميًعا، ولذلك نحن 
نؤّكد أّن أمثال سيادة املطران - وهم كثر واحلمد لله 

- إّمنا يجب علينا تكرميهم واحترامهم والّسير معهم 
على هذه اخلطى، ألّننا في ذلك نبني مجًدا ألجيالنا 

ومستقبًال لهم بإذن الله عّز وجّل.“
مواقف  إن  عليه،  نحسد  ال  ”الواقع  يقول:  ومضى 
الرّجال ال تتبّدل، ومن سار على طريق احملّبة والرّحمة 
ال ميكن أن يحمل يوًما من األّيام شعار العنف والقتل، 
والقبائل  الّشعوب  بني  الّتآلف  دعوة  على  سار  ومن 
ونحن  بينها،  ما  في  الّتنافر  إلى  يدعو  أن  ميكن  ال 
في هذا املوطن، وأمام كّل التحّديات اّلتي تقف أمام 
رجال الّدين إّمنا نقول يجب أن نبقى ثابتني على هذه 
بأنه  بّد  ال  تهاوّنا  إذا  ألّننا  عنها،  نتزحزح  ال  املواقف 
يرفع  أن  يحاول  اّلــذي  الباطل  بعد  ما  في  سينتشر 
الّشعوب  بني  اّلتي  الّلحمى  هذه  يستأصل  وأن  رأسه 
ّية في  في هذا الّشرق احلبيب. وما نراه في الّدول العرب
سورية ولبنان والعراق وغيرها إّمنا هو دليل قاطع على 
هذا  نحمل  إذ  ونحن  رأسه،  يرفع  أن  يريد  الباطل  أّن 
الّشعار ونؤّكد عليه أّن أهل اإلميان إخوة، مهما اختلفت 

دياناتهم وانتماءاتهم.“
في  املشتركة  القائمة  رئيس  االحتفال  هــذا  وحضر 
ــال:  ق ـــذي  اّل  ،…œu?????? ÓŽ  s???1√  w???�U???;« الكنيست، 
”سمعت باسم املطران اجلليل فقط في العام 1997، 

املؤّسسة  أعلى  البالد، وهناك في  فحدثت ضّجة في 
من خشي وصول مطران وطنّي كما ترّدد في األخبار، 
املؤمن  الّشعب  وبفضل  الــّديــن،  ــال  رج بفضل  ولكن 
بهذه القيادة جاَءنا مطران العرب بطرس املعّلم، وقاد 
الكنيسة والرعّية بنظافة يد يشهد لها اجلميع، وهذه 
قضيتنا جميًعا يا سيادة املطران، هذه قضّية شعبنا 
وباألساس  املمتلكات،  وهذه  ــاف  األوق هذه  نصون  أن 
اإلنسان. فاإلنسان هو القيمة الُعليا، وكم نحن في 
هذا الّشرق بحاجة إلى هذا الفكر، كم نحن بحاجة إلى 

هذا املوقف اجلامع املوّحد واملقرّب بني الناس.“ 
وأضاف: ”إّن قلبي يعتصر أًملا على رجال الّدين في 
هذا الّشرق، فاألجواء الّداعشّية املجرمة املسيئة لإلسالم 
بحاجة  نحن  برّمته،  ولشعبنا  للمسلمني  واملسيئة 
لرجال دين ُمسلمني ومسيحّيني ودروز أن يوّحدوا في 

بيننا وأن يجمعوا في ما بيننا على ما هو خير.“ 
 f??K??−??� f????O????z—® d???D???� f????¹d????ł وحتـــــّدث
عيلبون  أهل  واســم  باسمي  ”أقول   :©Êu³KOŽ
جميًعا إّننا فخورون بك يا سّيدنا، ونشعر بالفرح 
والغبطة والّسعادة والفخر، ونشكر الله ألّنه أرسل 
لنا شخصّية كحضرتك، اّلذي انطلق من عيلبون 
وأوصل اسمها إلى العالم أجمع. نتمّنى لك العمر 
املديد والصّحة، وأن تبقى معطاًء وصاحب املواقف 

املعروفة باحلّس الوطنّي.“ 
وبعث الرّئيس العام للرهبنة املخلصّية البولسّية 
تهنئة  برسالة   ،Â«Òu???š  Ã—u??ł  »_« لبنان،  في 
وقت  ”في  فيها:  جــاء  املعّلم،  املــطــران  لسيادة 
هوي  الكهنوتّية  خدمته  سنوات  أّول  وفي  مبّكر، 
الكنسّية،  الّشؤون  البولسّي  املرسل  بطرس  األب 
حتتفل  التي  والّطقوس  الكنائس  بني  العالقات 
والّترتيبات  طريقتها،  على  كنيسة  كــّل  بها 
اإلدارّية اّلتي تسود في كّل منها، ثّم نظرتها إلى 
اسمه  فلمع  وتاريخها.  ونظمتها  املرجتاة  الوحدة 
حّتى  شهرته  به  وطــارت  ــوار،  احل عالم  في  علًما 
الّدوائر  املجالس، وانتشر صيته حّتى أدرك  أرفع 
القرار  اّتخاذ  مراكز  فاستدعته  العاملّية،  الرسمّية 
باالستجابة  وتفانى  الطلب  فلّبى  الكنيسة،  في 
ًها مبعّلمه. وإّن  إلى كّل سؤال، اقتداًء مبثاله وتشّب
أحد  رؤيــة  في  اليوم  تفتخر  البولسّية  اجلمعّية 
حّق  أركانها  أحــد  بإعطاء  وتغتبط  ُيــكــرَّم،  أعالمها 
قدره، وإّننا نكبر بادرة ”الّلقاء“ ونثّمن التفاتة رئيسه 
احلاضرين،  األقطاب  يد  على  مهّنئني  ونشّد  وأعضائه 
ونتوّجه بالّتهنئة إلى صاحب الّسيادة املكرّم واملُبّجل، 

وندعو له بالّسنني الّطويلة والّصحة املديدة.“
 f¹dł  —u??²??	Òb??�«  ¨“¡UIÒK�«”  e?? Ó	d??�  d??¹b??� ــال  وق
املمّيزة  األمسّية  هــذه  ”في  املناسبة:  بهذه   Í—u??š
املطران  الّسيادة  صاحب  جميعنا  فيها  نكرّم  اّلتي 
وافتخار  باعتزاز  نقّدر  إّننا  والعالمة.  املعّلم  بطرس 
ُألقي  ما  ا  ًي عال ونثّمن  املقّدسة،  الكهنوتّية  رسالتك 
على كاهلك، من مسؤولّيات تربوّية أو إدارّية وروحّية 
على  سابق  ومــطــران  البولسّية  للجمعّية  كرئيس 
ة البرازيل وهنا في أرض أهلك وشعبك ووطنك.  أبرشّي
الّتقيتم يا صاحب الّسيادة مع أهداف مرَكز ”الّلقاء“ 
إلى   ،1982 عــام  في  تأسيسه  منذ  يسعى  ــذي  اّل
تعزيز روح احملّبة، واالحترام واالنتماء بني أبناء شعبنا 
والوحدة  الواحد،  العيش  أسس  توطيد  وإلى  العربّي، 
الّلقاء  خالل  من  الواحد  الّشعب  أبناء  بني  الوطنّية 
رأينا  واحلوار، وفهم اآلخر عقيدًة وفكرًا وسلوًكا. كما 

فيكم مشّجًعا وداعًما لتطوير فكر الهوتّي 
محلّي فلسطينّي اّلذي ال يتطوّر مبعزل عن 

ÂÒdJ¹ WÝbI*« ÷—_« w� W ÒOŁ«d Ò²�«Ë W ÒOM¹Òb�«  UÝ«—ÒbK� å¡UIÒK�«ò e	d�
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو 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. 
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بل  املسيحّي  للفكر  العام  ار  التّي
تاريخّية  فترة  في  له  امتداد  هو 
معينة، تعيش فيها جماعة مسيحّية 
محددة، كي يكون لها عوًنا لعيش إميانها 
وفق متطّلبات احلاضر. وجميعنا يعلم أّنك 
متّسكت  بشري  ضعف  كــّل  من  وبالرغم 
بكّل جوارحك بتعاليم املعّلم األّول السّيد 
املسيح. وكبطرس الرّسول تركت كّل شيء 

ا لرسالته.“ ـً وتبعته وبقيت أميًنا ومحّب

 …œUOÝ املناسبة،  بهذه  املتحّدثون  وتوالى 
 VzU ÒM�«®  u�ðu�—U�  f??�u??Ð  Ê«d??D??*«
 ،©…d�UÒM�«  w??�  5??ð Òö??�  Òw??�d??¹d??D??³??�«
البطريرك  غبطة  من  تهنئة  حمل  اّلــذي 
فؤاد طوال، وسائر أساقفة وكهنة الكنيسة 
ــران.  ــذا املــط ــوا ه ــّب ــن أح ــذي ــة اّل ــّي ــيــن الــّالت
شّقور،  إلياس  املطران  سيادة  حتّدث  كما 
واحملامي علي رافع (صديق احملتفى به)، 
واألب عطا الله مّخولي (كاهن رعّية الرّوم 
والقس  يــاســيــف)،  كفر  ــي  ف ــس  ــوذك األرث

ّية  األجنليكان الكنيسة  (راعي  داغر  فؤاد 
الّدكتور جوني  واستعرض  في شفاعمرو). 
منصور مؤّلفات سيادة املطران املعّلم، وأّما 
املطران)،  (شقيق  املعّلم  يوسف  األستاذ 
فقد شكر باسم العائلة كّل اّلذين حضروا 
تنفيذها،  على  وعملوا  املناسبة  لهذه 
واّلذين قّدموا حتّيتهم وعّبروا عن محّبتهم 

للمطران املعّلم. 
واملطران  صّباح  البطريرك  غبطة  وتبادل 

املعّلم الهدايا من وإلى مرَكز ”الّلقاء“. 
 rKF*« Ê«dDLK� بكلمة  االحتفال  واختتم 
وأشار فيها إلى أّنه كان ُممانًعا إلقامة هذا 
لم  إن  تقول  حكمة  ”هناك  ــال:  وق احلفل، 
ألّن  وذلــك  يكون،  ما  فــأرد  تريد  ما  يكن 
نعتدي  نحن  وهنا  وحــده،  لله  هو  الّشكر 
لألعمال  بي  أشاد  من  كّل  وأشكر  عليه، 
وبالغة  خطابات  من  ذلــك  وغير  والبناء 
وعّلمت  ــت  ــي ورّب تعّلمت  فــأنــا  ــب.  ــت وك
أي شيء  هذا  يا  أفتخر؟  فبماذا  كثيرين، 

لك لم تنله، فإن كنت نلته فلماذا تفتخر 
يسّمى  مبا  أفتخر  وهــل  تنله.  لم  كأّنك 
إجنازات وأعمال عظيمة، كّال، ألّن القّديس 
الّناس  بولس يقول لو كنت أنطق بألسنة 
صنج  فأنا  احملّبة  فّي  تكن  ولم  واملالئكة 

يطّن ونحاس يرّن، وهكذا العالم اليوم.“ 
”لكن غّيرت رأيي ووافقت  يقول:  ومضى 
ألّني أعتبر أّن الّتكرمي ليس لي كشخص 
مكرّم، وجدت أّن الرّوح البولسّي هذا، احلوار 

مع اإلسالم ومع املسيحّيني وغيرهم، ينمو 
ببيئة حاضنة له، واكتشفت ذلك تدريجًيا، 
إذ رأيت كثيرين يعملون من أجل الّتقارب 
واحملّبة والّتفاهم والّتآخي، فشجعني هذا، 
”الّلقاء“،  مرَكز  في  متوّفرًا  ذلك  ووجدت 
ميكن  ــّي،  ــان ــس واإلن الوطنّي  ــرح  ــّص ال ــذا  ه
أستطيع أن أكون مساهًما بأقّل ما لدّي، 
وبأكثر ما بوسعي، في هذا املرَكز. وعندما 
كتبت ال ألي شيء بل لإلنسان، ألن ”ابن 
اإلنسان“، أي يسوع، بالّنسبة لي هو اّلذي 

حّقق اإلنسانّية. وكّل كتاباتي وتصرّفاتي 
ــذا يسوع ابن  ــســان، وه ــن اإلن هــي عــن اب
لي  ليس  وهو  كّلنا،  يخّصنا  وهو  بالدنا، 
أو لك فقط، بل لنا جميًعا.“                           

 10.5.1928 في  املولود  املعّلم  واملطران 
ــال  ــت 4 رج ــّدم ــبــون لــعــائــلــة ق ــي عــيــل ف
في  ّية  االبتدائ درس  ــة،  ــب وراه للكهنوت 
ثّم حريًصا  الّناصرة  في  الّسالزيان  مدرسة 
في لبنان حّتى املرحلة اجلامعّية، ثّم جامعة 

ليون في فرنسا واليسوعّية في بيروت. 
سيم كاهًنا عام 1955 في حريصا ودخل 
العربّي،  األدب  ملواضيع  الّتعليم  سلك 
األدب  الّالهوت،  االجتماع،  علم  الفلسفة، 
واشترك  والّالتينّي.  واليونانّي  الفرنسّي 
الكتاب  الفاخوري في وضع  حّنا  مع األب 
وتوّلى  العربّي“.  األدب  ”تاريخ  الّشهير 
الكلّية  وإدارة  ”الرّسالة“  مجّلة  إدارة 
اإلكليريكّية الّصغرى والُكبرى في لبنان، 
ا لرهبنة املخلصّية البولسّية  ـً ورئيًسا عاّم

حّتى رقي إلى رتبة األسقفّية وّمت تعيينه 
في  البرازيل  أساقفة  رئيس   1990 عام 
1998 حني أصبح  باولو، حّتى عام  ساو 

مطراًنا على أبرشّية اجلليل.
منذ  املعّلم“  ”رزنامة  بإصدار  سيادته  بدأ 
1991 وحّتى يومنا هذا. وصدرت له عّدة 
مؤّلفات روحّية أوّلها ”االقتداء باملسيح“، 
الّساعة،  شــؤون  تواكب  ودنيوّية  ودينّية 
الّسياسّية  التطوّرات  يرصد  كــان  حيث 

ويكتب  بالدنا  في  والفكرّية  واالجتماعّية 
فيها املقاالت والّدراسات اّلتي جمعها في 

مؤّلفاته.
عشرات  في  املعّلم  املطران  سيادة  وشــارك 
بشؤون  املتعّلقة  ّية  املسكون املــؤمتــرات 
الكنيسة وبتكليف من البابوات في روما، 
األديــان  بني  ــوارات  احل مؤمترات  في  وكذلك 
نشيًطا  يزال  وال  الّشعوب،  بني  والّتقارب 
يعقدها  اّلتي  ”الّلقاء“  مرَكز  مؤمترات  في 

في بيت حلم إلى يومنا هذا.

÷u� qz«Ë ∫d|uB�









222015 ÊU�O½ 24  WFL'«

Í—u� n|U� ∫ˆ«d�√ ¡UI�
رنني بشارات - إسكندر وحنان حلو فّنانتان تدخالن مغامرة 
وقد  للجمهور.  مختلف  فنّي  لتقدمي عمل  الّساخر  املسرح 
عملت الفّنانتان على عمل مسرحّي بُعنوان: «عيب الواحد 

يحكي» من تأليفهما وإخراجهما. 
أثناء  املسرح)  هذا  (مديرة  عفارة  رامية  مع  بهما  التقيت 
بعد  اجلُمعة  ــوم  ي العرض  تقدمي  املــقــرّر  ومــن  الّتدريبات، 
الكرمل  في  «كريغر»  قاعة  في   8.5.2015 أسبوعني 
الفرنسّي. ودار بيننا حديث ذو شجون في العرض املسرحّي 

والعمل املسرحّي عموًما.
ÊUMŠ∫ هذا العرض الّساخر ميّثل بعض املشاهد من حياتنا 
اليومّية، فنقّدم «االسكتشات»، وكّل منها ُيعالج موضوًعا 
ثّم  املرأة،  عالم  تخّص  أو  ّية  نسائ أمور  من  بداية  ًنا،  معّي
«اإلنترِنت»  مثل  اجلمهور.  قطاعات  جميع  تهّم  مواضيع 
ــة، وتــعــامــل األوالد مع  ــذه الــقــضــّي وتــعــامــل األهـــل مــع ه
الـ»فيسبوك»، وعدد «الّاليكات» اّلتي يحصل عليها كّل 
فرد، وكأّن األمر استجداء ليشحد الولد أو البنت أكبر عدد 

من «الّاليكات»، فنعرض هوَس اجلمهور بذلك.
—½5∫ هذا جزء من املواضيع اّلتي يتطرّق إليها هذا العرض 
الّساخر، كقضايا العنصرّية، بشكل غير مباشر أو ُمبّطن. 
تتصرّف  اّلتي  وواقعّية  حقيقّية  شخصّيات  اّتخذنا  وقد 
على املسرح بصورة طبيعّية، ومن داخل مجتمعنا، وخاّصة 
بروح  ويتحّلني  وبساطة،  ببراَءة  يتصرّفن  الّلواتي  الّنساء 
الّدعابة والّنكتة، وّمت توظيفهّن على املسرح بطريقة جّذابة 
تخدم  التي  ــواّد  وامل الّتقنّيات  كاّفة  واستخدمنا  وجميلة. 
ومناديل  املطرّزة،  املناديل  أو  كالباروكة  الّشخصّية،  إظهار 
األويا  وجعلنا  ــا»،  اسم مسرحنا «األوي جاء  هنا  ومن  األويا، 
اسًما للمسرح وشعارًا له. وهذا يساعد على إيصال الفكرة 
إلى اجلمهور بشكلها الّالئق واملطلوب. وحنان كتبت العمل 
باألساس وساعدتها فيه، ثّم قمنا بإخراجه بشكل مشترك.

ÊUMŠ∫ تطرّقنا في املسرحّية إلى مواضيع تعتبر طابوهات 
في املجتمع، واّلتي ميتنع الّناس عن احلديث عنها، كقضايا 
الزّواج وما يحيطها، ومتطّلباتها، كّلها ستظهر في العرض، 
املواضيع  بعض  وسنعرض  اآلن.  عنها  للكشف  داعي  وال 
من  ــرء  امل يخجل  قد  اجلمهور،  أمــام  ــرّة  م ألّول  ُتطرح  اّلتي 
بكّل جرأة وشجاعة،  ولكّننا سنطرقها  احلديث عنها علًنا، 
اّلتي  االجتماعّية  واألعراف  بالقيم  املتعّلقة  املواضيع  مثل 
ُفرضت على الّنساء خاّصًة، ومن أهم هذه املواضيع اجلنس 
وغشاء البكارة، وسواها. وما كان من العيب التطرّق إليه 
بالتحّدث  ألنفسنا  سنسمح  اخلاّصة،  األحاديث  في  حّتى 
عنه. ألّنه موجود، وال ميكننا جتاهله، وهو جزء من حياتنا. 

—½5∫ كما أّننا نتطرّق إلى الرّجال في هذا العرض أيًضا، 
ثّم  أوًّال  كزوجة  العاملة،  ــرأة  امل عن  هو  املشاهد  من  وجــزء 
كأم واألم العاملة خارج املنزل وداخله، ونقّدم عن طريق هذه 
إذا  خاّصًة  املرأة،  تواجهها  اّلتي  الّصعوبات  مدى  املشاكل 
كانت تعمل مبهنة غير مألوفة متاًما، مثل مهنتنا الّتمثيل، 
ظروف  وفي  البيت،  خارج  العيش  لقمة  حتصيل  وصعوبة 
غير طبيعّية وساعات عمل غير طبيعّية. هذا إلى جانب 
مساعدة  ومدى  وباألوالد،  باألزواج  والعناية  ّية  املنزل الهموم 

الرّجل لنا.
ÊUMŠ∫ يبدو للوهلة األولى، ومن طريقة حياة املرأة أّن العمل 
داخل البيت هو وقف أو حكر عليها وال يجوز أو ال يسمح 
فمتى  ذلك  فعل  إذا  أو  زوجته،  يساعد  أن  لنفسه  الرّجل 
وحياة  حياتها  في  للمرأة  شريًكا  ليس  وكأّنه  فقط،  يشاء 

األوالد. وأحياًنا يساعد، ولكّنه ليس شريًكا. 

—½5∫ كتبت حنان بهذا املوضوع، ومن خالل املشهد، أّن املرأة 
عندما تتزوّج توقع على عقد، فأسألها على ماذا وّقعت؟ 
فتقول «طوبت» شغل البيت على اسمي. وهذا حال معظم 

على  واعتمدنا  املجتمع.  في  والعائالت  والزّوجات  األزواج 
ونحاول  الفكرة  نطرح  حيث  الّنصوص،  كتابة  في  االرجتــال 
النص  ترّتب  وحنان  وساخرة،  تهكمّية  بقوالب  صياغتها 

بالكتابة وتنّسق األفكار.
املرأة،  البداية أن نطرح ما يخّص  هنا في  ÊUMŠ∫ كان توجُّ
التي  اخلضرّيني  وموضة  والّنسوّية،  ّية  الّنسائ واملجاالت 
الّنساء والرّجال على حّد سواء،  شاعت فجأة بني اجلمهور، 
كما عاجلنا ظاهرة الّشبكات العنكبوتّية ومواقع الّتواصل 
االجتماعّي بأنواعها وصفاتها ومجاالتها. وأعددنا مشاهد 
ومشاهد  والعائالت.  واألهل،  املدارس  لعروض طّالب  خاّصة 
احلاضرين،  جمهور  بحسب  وتتبّدل  تتغّير  قد  عرض  كّل 
للجمهور  ومنها  العاّم،  للجمهور  ُمخّصص  هو  ما  ومنها 

اخلاّص.
—½5∫إّن متّيزنا في هذا العمل هو أّننا نساء غير طاعنات 
في  مبتدئات  ولسنا  الّشباب،  جيل  في  بل  الّسن،  في 
بل مارسنا  نقّدم مسرحّية جتريبّية،  لكي  املسرحّي  العمل 
وألوانه  أنواعه  بكاّفة  الّتمثيل  مجال  في  ّي  الفّن العمل 

وأصنافه. 
وفي  اجلمهور  مواجهة  في  وجتربة  خبرًة  اكتسبنا   ∫ÊUMŠ

توّجهنا إليه طيلة الّسنوات املاضية. وأصبحنا في مرحلة 
مبا  عنه  الّتعبير  أستطيع  اّلذي  واملسرحّي  ّي  الفّن الّنضوج 
يجب على املسرح. وبوسعنا تقدميه بأفضل قالب، والتطرّق 

ملثل هذه املواضيع، مع زميلة لي حالها مثل حالي.

فكرة  ويحمل  مقولة  يتضّمن  بناؤه  يتّم  كّل مشهد   ∫5½—
وراَءه وال يهدف إلثارة الّضحك فقط، كما نشاهد في العديد 
من املشاهد اّلتي نراها على املسارح اليوم. وال أشعر بنفسي 
وراء  من  الهادفة  الّناحية  إلى  بل  اجلانب،  هذا  إلى  أنتمي 
املواّد  اجلمهور  هذا  أمام  نطرح  كما  نعاجلها.  اّلتي  األفكار 
تصرّفه  وكيفّية  فيها  نفسه  ويرى  بها  يفّكر  جنعله  اّلتي 

إزاءها، فهناك حاجة لعرض هذه املواضيع.

مختلفة  أماكن  في  ناجحة  عروض  سلسلة  قّدمنا   ∫ÊUMŠ
من البالد، مثل الّناصرة، بيت جن، دالية الكرمل، عسفيا، 
الكّمانة، نني، كلّية «القاسمي» في باقة. ورأينا ردود الفعل 
العرض  ولكّن  توّقعنا.  كما  متاًما  اجلمهور،  لدى  العظيمة 
املتكامل سنقّدمه هنا في حيفا. وجزء من املشاهد قّدمناها 

أمام جمهور من الّنساء، وسنستمّر بجولة عروض أخرى بعد 
حيفا، كاجلوالن. 

كيف  نعرف  وال  قلنا  كما  جريئة  مشاهد  هناك   ∫5???½—
سيتقّبلها اجلمهور، فقد يشعر بعض املشاهدين باحلرج أو 
احلياء أو حّتى اخلجل من هذه املشاهد. كما حدث في نني، 
حيث شعرت الّنساء املتفرّجات بهذا احلرج من مشهد قّدمناه 
أمام جمهور الّنساء، وكان اجلمهور قطرًيا من نني وغيرها، 
فرحهّن  عن  عّبرن  الّلواتي  الفتيات  مقابل  وهــذا  أيًضا. 
بالـ»فيسبوك»  الرّسائل  لنا  وبعثن  املشهد،  من  وسرورهّن 
وغيره تعبيرًا عن تقديرهّن لهذه اجلرأة، ما يؤّكد لنا ضرورة 

متابعة التطرّق إلى هذه املواضيع. 
وطرح  احلّساسة  املواضيع  ــارة  إث إلى  نهدف  نحن   ∫ÊU??M??Š
يرّد  أن  يجب  اّلتي  والّتساؤالت  اجلمهور،  ــام  أم األفكار 
منها  اُحملرجة  يواجهها،  اّلتي  واملواقف  اجلمهور،  عليها 
ال  احمللّية  ّية  العرب املسارح  مع  العمل  إّن  اُحملرجة.  وغير 
للمسرح  جديد  مدير  فكّل  جّيد،  مسرحّي  مبستقبل  يبّشر 
ويأتي  الّسابق  املدير  مع  يعمل  اّلذي  املسرح  طاقم  يفصل 
مبمّثلني آخرين، وكّل طاقم املسرحّيات يتغّير. كما يحاول 
املدير أن يبدأ من جديد، فال يراعي خبرة وجتارب الفّنانني 

املسرح،  هذا  في  القائمة  بالعروض  يستمّر  وال  الّسابقني، 
فيتغّير املنهاج كّله والبرناَمج بكامله. فال يستطيع املمّثل 
على  واحلصول  العيش  من  ويتمّكن  عمله،  في  يثبت  أن 
احلب  هــذا  رنــني  مع  شاركت  ــذا  ول منتظمة.  بصورة  راتبه 
ّية في املسرحّيات  للمسرح، وقد الحظنا شّح األدوار الّنسائ

ألّن معظمها ذكورّية. 
أنظار  لفت  إلى  املسرحّية  أعمالنا  من  نرمي  إّننا   ∫5??½—
إلى  املختلفة،  ومرافقها  حياتنا  إلى  واقعنا،  إلى  اجلمهور 

طرق معيشتنا اخلاّصة والعاّمة.
ÊUMŠ∫ طبًعا، وهذا في كاّفة املجاالت الّدينّية واالجتماعّية 
وسائر  والّتقاليد،  والعادات  واألعراف  والعقائدّية  والّنفسّية 
املرآة  مبثابة  نكون  أن  نحاول  نحن  ولــذا  الّساعة.  قضايا 
ال  ونحن  اجلمهور.  وهذا  املجتمع  هذا  واقع  تعكس  اّلتي 
نريد تغيير الواقع بل لفت الّنظر إليه واملجتمع هو اّلذي 
يقرّر. وعلى صعيد املجتمع فإّننا ننوي تقدمي أعمال خاّصة 

باألطفال، وليس بالكبار فقط.
األطراف،  كّل  من  واملواضيع  املواد  نتلّقى  أن  —½5∫يسرّنا 
وميكننا العمل مع كّل الزمالء واألصدقاء الفّنانني، وقد توّجهنا 

إلى مؤّلفني لكي يكتبوا لنا، أو ملساعدتنا على الكتابة، 
واحد. أدبي  جانر  أو  واحــد،  مجال  على  منغلقات  ولسنا 

                                     
 —bMJÝ≈ ≠  «—UAÐ 5½—

إسكندر،  جــورج  املعروف  الفّنان  زوجــة  وهي  معروفة  فّنانة 
تخرّجت من ثانوّية يافة الّناصرة، والتحقت بجامعة حيفا 
تعيش   .2005 عام  منه  وتخرّجت  املسرح،  موضوع  في 
أثناء  وتعّلمت  عملت  حيث  الدراسة،  أّيام  منذ  حيفا  في 
ّية، وشاركت في عّدة  ذلك، وعملت في معظم املسارح العرب
أفضل  جائزة  على  واخلارج، وحصلت  البالد  في  مهرجانات 
 ،2005 عــام  عّكا  في  ــر  اآلخ املسرح  مهرجان  في  ممّثلة 
في  «امليدان»  مسرح  ضمن  الّتمثيل  في  تشترك  ًيا  وحال
مسرحّيتني، وتقّدم «ستاند أب» كوميدّي اسمه «أم منى»، 
األفالم  في  قليلة  مشاركتها  اليوم.  إلى  ُيعرض  يزال  وال 
األويا  مسرح  حنان  مع  وأقامت  ّية.  والّتلفزيون الّسينمائية 

على أمل الّتقدم إلى األمام أكثر.
 uKŠ ÊUMŠ

 ،2006 عام  حيفا  جامعة  في  املسرح  قسم  من  تخرّجت 
ضمن  وقــّدمــت  حيفا،  فــي  الكرمل  مــدرســة  مــن  وقبلها 
«القصبة»  ومسرح  مسرحّية،  أعمال  عّدة  «امليدان»  مسرح 
ّية في البالد وفي اخلارج،  و»احلكواتي»، ومعظم املسارح العرب
فقد شاركت مبسرحّية مع مسرح «الكامري» من تل أبيب 
مختلفة  عروض  جوالت  في  كثيرًا  وسافرت  اليابان.  في 
بينها  انقطاًعا  أو  فجوة  أحدث  وهذا  أيًضا.  البالد  خارج 
وبني حيفا. وكان ذلك لشّح الفرص هنا، فعندما عملت في 
مسرح «القصبة» ُأقيمت معظم عروضه خارج البالد. وبعد 
ّية  ّية وسينمائ عودتها إلى البالد شاركت في أعمال تلفزيون
ّية في األردن، مثل مسلسل  متنوّعة، وفي مسلسالت عرب
مسلسل  الِفَلسطينّية  ّية  الفضائ وفي  القدس»،  «بواّبة 
لها  ُيعرض  ا  ًي وحال «املخّلص»،  وفيلم  في»،  ما  في  «شو 
و»عالقون  في «يس»،  الّتلفزيون «فوضى»  في  مسلسالن 
في  وتعمل  اإلسرائيلّية.   33 القناة  في  الشباك»  داخــل 

الـ»بالي باك» املسرح العالجّي والّترفيهّي.
 …—UHŽ WO�«—

عمًال  تقّدمان  الّشباب  ريعان  في  الفتاتني  رأت  عندما 
قوّة  من  أوتيت  ما  بكل  مبساعدتهما  رغبت  وممّيزًا،  رائًعا 
وقدرة. لكي يظهر العمل الفنّي بأفضل شكل، وتستطيع 
املساهمة بتنظيم العروض وترتيب األمسّيات، فال تدعهما 
املليء  املسرح  مجال  في  والعمل  املجال.  بهذا  تنشغالن 
باألعمال  واالنشغال  واحليوّية،  والّتعاون  والّتحدي  باحلركة 
لفّنهما  املمّثلتني، كي تدأبا  التي تخّفف بها عن  اإلدارّية 
أم  فهي  حالهما،  مثل  في  نفسها  ووجــدت  ومسرحهما، 
املرأة  حتمله  ما  وكّل  الّصعوبات،  كّل  رغم  وعاملة،  وامــرأة 
من مهام. وفي مجاالت العمل رأت أّن الّتواصل الّنسائي 

والّتوافق العملّي أكثر سهولة، منه مع الرّجال.

∫ÊU�bIðË åU¹Ë√ Õd��ò ÊU� ÒÝRð uKŠ ÊUMŠË —bMJÝ≈ ≠  «—UAÐ 5½—
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الفّنانني  لتمثيل  ــي»  فــّن «عمل  وكــالــة  ــعــت  وّق
الفّنانني  من  مجموعة  مع  متثيل  عقود  أّيام  قبل 
الفلسطينّيني، وهم املوسيقّيني بّسام بيرومي، رنا 
مغّني  قّسيس؛  ورمسيس  درويش  درويش  خوري، 
إلى  باإلضافة  قــبــالوي؛  ــودي  م ــوب»  ه الـ»هيب 
أبو  وشادن  حّداد  كينغ  سمر  الرّقص:  مصّممتي 
العسل والفّنانة منار زعبي؛ وتأتي هذه االّتفاقّيات/

ّي احلصرّي. العقود  من أجل متثيلهم الفّن
هي  العقود  هــذه  أّن  ّي»  فّن «عمل  وكالة  تعتبر 
للوكالة  الفّنانون  منحها  التي  الّثقة  عن  تعبير 
يطمح  ِفَلسطينّي  مجتمعّي  فّني  ثقافّي  كجسم 
خالل  من  الِفَلسطينّية  ّية  العرب الّثقافة  بتنمية 
املسارح  أهم  إلى  الِفَلسطينّيني  الفّنانني  تقدمي 
ذلك  في  مبا  بالعالم،  ّية  والفّن الّثقافّية  واملنّصات 
من جهد مشترك ما بني الوكالة وفّنانيها لتطوير 

وحتسني  الّداخل  في  الِفَلسطينّي  ّي  الفّن املشهد 
إلى  باإلضافة  والفّنانات،  الفّنانني  عمل  ظــروف 
أّنها تشير إلى حاجة حقيقّية وأساسّية للفّنانني 
ليكون لديهم متثيل رسمّي هدفه أن يكون الفّنان 

ّي باملركز. وإنتاجه الفّن
باإلضافة إلى مجموعة الفّنانني األولى اّلتي وّقعت 
العقود، تنشغل الوكالة في هذه املرحلة مبفاوضات 
متقّدمة لتوقيع العقود مع املزيد من الفّنانني من 
عنها  سُيعلن  حيث  والرّقص،  املوسيقى  مجاالت 

الحًقا. 
تعمل  تأّسيسها،  ومنذ  الوكالة،  أّن  أيًضا  ُيذكر 
شبكات  مــع  ــدة  ــي ووط قــوّيــة  شــراكــات  بناء  على 
املشهد  تقريب  هدفها  ــة،  ــّي وأوروب ّية  عرب ثقافّية 
ّي الِفَلسطينّي إلى العالم أكثر. وعّما قريب  الفّن
العمل  فرص  من  واملزيد  فعلّية  تعاونات  ستكون 

لني في الوكالة. للفّنانني املُمثَّ
تعمل  ّي»  فّن «عمل  وكالة  أّن  بالذكر  اجلدير  من 

ِفَلسطينّيني  فّنانني  وتسويق  وترويج  متثيل  على 
في  واملشاركة  العمل  فرص  ــادة  زي وعلى  مْهنًيا، 
املهرجانات واألنشطة واإلنتاجات احمللّية والعاملّية، 
باإلضافة إلى تقدمي خدمات استشارة مهنّية في 

مجاالت الّتسويق والّظهور اإلعالمّي.
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صالح  لصاحبها  احليفاوّية  شيء»  «كّل  مكتبة  بني  الّثقافي  الّتعاون  تكّلل 
عّباسي، ورابطة الكّتاب األردنّيني بقيام الّشاعر املعروف نزار سرطاوي بترجمة 
انتقاها  واّلتي  املاضي،  رشدي  للّشاعر  اإلجنليزّية  الّلغة  إلى  شعرّية  اضمامة 
للزّمن اآلتي»، «مفاتيح  املختلفة، ومنها «تهاليل  املاضي  املترجم من دواوين 
وز  ومنازل الكلمات»، «شمال إلى حجر االنتظار».. ومن عناوينها: «لوركا ومتّ
وصّية  من  «شطحات  هاجر»،  ماء  في  «نافذة  العشبة»،  ــودة  «ع اخلــالص»، 

احلّالج»...
هذا ومن اجلدير ذكره أّن «قنديل االنتظار» املُترجم صدر ضمن سلسلة: «شعراء 
عرب معاصرون»، وسيقوم اّحتاد األدباء األردنّيني في وقت الحق بتنظيم أمسّية 
رشدي  الّشاعر  فيها  يستضيف  عّمان،  ّية  األردن العاصمة  في  خاّصة  ّية  أدب

املاضي للحديث حول اإلبداع احمللّي وقراءة باقة من قصائده.
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  في الّثاني عشر من شهر  آذار/
مارس عام 2001، قامت حركة 
ــي أفــغــانــســتــان،  ــان» ف ــب ــال «ط
لبوذا  متثالني  ــر  ــب أك بتحطيم 
ـــة،  ـــّي ـــه الـــكـــرة األرض ــى وج عــل
من  التمثالَني  أّن  اعتبار  على 
احتّج  وقد  احلضارّية.  املوروثات 
العالم بشّدة ال مثيل لها على 
في  مبا  «طالبان»،  به  قامت  ما 
ذلك منّظمة «أونيسكو» الّتابعة 
ــر  ــامــت دوائ ــحــدة، وق ــّت ــألمم امل ل

كما  العمل،  هذا  باستنكار  ّية  دول ومؤّسسات 
القى عمل الّتحطيم إدانًة شديدة على الّصعيد 
العاملّي. حّتى أّن الرئيس املصرّي املخلوع حسني 
مبارك تدّخل في األمر بتكليف من األمم املّتحدة.

الغريب في األمر، أّن ما يحصل في املنطقة على 
يد مجرمي «داعش»، من تدمير للكنائس وأماكن 
تاريخّية مسيحّية أخرى في سوريا والعراق، لم 
وخفت  ّية  الدول املنّظمات  ــّدي  ج بشكل  يحرّك 
صوتها، ولم نسمع أصواًتا حقيقّية للعمل على 
املوروث احلضارّي  القضاء على  مواجهة عملّيات 
املسيحّي، كما سمعنا عن الدفاع املستميت عن 

متثالَْني لبوذا. 
كما أّن الّصمت املتعّمد ظهر بكّل وضوح على 
محاولة إبادة اإلنسان املسيحّي، حّتى أّن الّشجر 
لإلبادة.  تعرّض  املسيحّية  املناطق  في  واحلجر 
اإلنسان،  حلقوق  املصرى  ــاد  االّحت منّظمة  رئيس 
وبحّق - عن صوت  جنيب جبرائيل، يتساَءل – 
ّية، وعن صوت  املؤّسسات الّدينّية العاملّية والدول
األزهر الّشريف ومجلس الكنائس العاملّى، ورابطة 
العالم اإلسالمّى، ومجلس كنائس الّشرق األوسط 
«داعش»  تشّنها  اّلتي  البشعة،  احلرب  هذه  فى 
رغم  مسيحّي،  هو  ما  كّل  ضّد  ــى  األول بالّدرجة 
أّن املمارسات اإلجرامّية لداعش لم تستثِن أيًضا 

مواطنني مسلمني.
الرئيس األمريكّي أوباما، قرّر بعد سكوت طويل، 
شّن حرب على «داعش» بتنفيذ عملّيات جوّية 
ُمقنعة.  نتائج  عن  اآلن  حّتى  تسفر  لم  خجولة، 
ّية التي متلك جيوشًا  والعجيب، أّن األنظمة العرب

من  اآلالف  مئات  إليها  ينتمي 
ــا أسلحة  ــًض أي ومتــلــك  ــود،  ــن اجل
تستطع  لم  ومــتــطــوّرة،  حديثة 
تنظيم  ــة  ــه ــواج م اآلن  ــة  ــغــاي ل
مسّلحة،  إجرامّية  ميليشيات 
العقل،  يصّدقه  ال  ــر  أم وهـــذا 
اجليوش  هذه  ستخوض  فكيف 
عليها؟..  أجبرت  ما  إذا  حرًبا 
التي  املتحدة  الواليات  أّن  حّتى 
على  بالقضاء  وتوّعدت  هــّددت 
ـــش»، مــن خــالل تشكيل  «داع
في  اآلن  حّتى  فشلت  أمريكّي   - عربّي  حتالف 
اجلبل  «متّخض  املثل:  عليها  يصّح  وبهذا  ذلك؛ 

فولد فأرًا». 
املّتحدة،  الواليات  رأسه  وعلى  الغرب،  كان  وإذا 
فاملفروض  ـــش»،  «داع على  القضاء  عــن  عاجز 
برعاية  ــّي  دول مؤمتر  لعقد  ــوة  ــّدع ال ــل  األق على 
األمم املّتحدة، لوضع آلّيات ملواجهة ظاهرة اإلبادة 
ــا،  وســوري ــراق  ــع ال ــي  ف للمسيحّيني  اجلماعّية 
الّشرق  منطقة  من  املسيحّية  الهجرة  ومعاجلة 
املتوافرة،  اإلحــصــاَءات  وحسب  برّمتها.  األوســط 
هاجر مليون وِمائة ألف مسيحّي العراق، ولم يبَق 
أكثر  وغادر  ألف مسيحّى،  أربعمائة  فيه سوى 
من مائة ألف قبطّى مصر إلى اخلارج، وفى سوريا 
أوروبا وأمريكا  إلى  املسيحّيني  هرب اآلالف من 
ّية وكندا، بعد مقتل آالف منهم  ّية واجلنوب مال الشِّ

على أيدى تنظيم «داعش» اإلرهابّي. 
وال  املنطقة،  في  التطوّرات  من  اخلوف  أّن  حتى 
سيما بعد وصول «داعش» وممارساتها اإلجرامّية، 
إلى  الفلسطينّيني  املسيحّيني  من  بالعديد  دفع 
املغادرة، وأصبح عددهم حوالي خمسني ألًفا بعد 

أن كان عددهم يتجاوز املليون.
ــّي  دول مــؤمتــر  عقد  ــحــدة  املــتّ األمم  مــن  املطلوب 
”داعش“  مواجهة  كيفّية  ملعاجلة  برعايتها، 
القصف  عملّيات  دامت  ما  جدّية،  أكثر  بشكل 
عن  تسفر  لم  الغربّي،  الّتحالف  لطائرات  اجلوّي 
محاوالت  وملعاجلة  اآلن،  حّتى  ملموسة  نتائج 
تفريغ الّشرق األوسط من املسيحّيني، ألّن ذلك له 

سلبّيات خطيرة على مختلف األصعدة.
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ــارة  ـــارة إم ـــوات زي ــجــاوب مــع دع ــّت ال
ّية.  العرب ــّدول  ال جامعة  ولقاء  قطر 
ــع أهمّية  ـــه م إّن ــول  ــق ومــن نــافــل ال
اجلماهير  ميّثل  فمن  ”املشتركة“، 
في  الباقية  الفلسطينّية  ّية  العرب
وطنها هو جلنة املتابعة الُعليا، اّلتي 
تضّم تّيارات ال تشارك في انتخابات 

الكنيست. وال مكان للعبث بهذا.
ـــارًا  إط ليست  املــشــتــركــة  ــمــة  الــقــائ
نحّملها  أن  ميكن  وال  ا،  ـً أيديولوجّي
أكثر ّمما حتتمل، وال أن نتوّقع منها 
كّل  على  متكاملة  أجوبة  تقّدم  أن 
تناقضات وصراعات اِملنطقة والعالم. 

ولكن بالّنسبة لنا في احلزب الّشيوعّي و“اجلبهة“، فإّن 
جدّية  مسوّغات  تفرض  والّتاريخّية  الّسياسّية  الّلحظة 
فحسب؛  معها  الّتجاوب  عدم  وليس  الــّدعــوة،  لرفض 
واملؤامرة  اليمن  على  العدوان  في  ودورهــا  قطر  كعمالة 
املشاريع  ــي  ف ّية  العرب اجلامعة  ـــورّط  وت ــة،  ــوري س على 

األمريكّية وتواطؤها مع إسرائيل.
كوننا  عدم  أو  كوننا  على  ليس  األساسّي  الّنقاش  إّن 
على  وال  ّية،  العرب واألّمة  الفلسطينّي  الّشعب  من  جزًءا 
ّية.  حّقنا الّطبيعّي في الّتواصل مع سائر الّشعوب العرب
ّية،  فنحن نقول إّنه من حّقنا الّتواصل مع الّشعوب العرب
الّشعوب  املتآمرين على  الّتواصل مع  واجبنا رفض  ومن 
ّية. ومن الّضرورة مبكان عدم استغفال الّناس باخللط  العرب

بني هذا وذاك.
الّتاريخّية  كينونتها  تتلّخص  أنظمة  مع  الّتواصل  إّن 
وخدمة  واِخلّسة  العمالة  في  واجليو-سياسّية  واحلضارّية 
وحــضــارات  شعوب  على  والــّتــآمــر  ــل،  ــي وإســرائ أمريكا 
ضاربة في عمق الّتاريخ واجلغرافيا؛ ليس فقط ال يندرج 
للّتواصل  يسيء  إّنه  بل  الّشعوب،  مع  الّتواصل  ضمن 
أن  يريد  ومن  احلّية.  الوطنّية  قواها  ومع  الّشعوب  مع 
يتواصل مع مثل هذه األنظمة فليفعل هذا وحده، متى 
وليتحّمل  اآلن،  حّتى  فعل  كما  شاء،  وكيفما  شاء  ما 
ّية وتبعات هذا الّنوع من «الّتواصل»، وال يحّمل  مسؤول

وزره للقائمة املشتركة أو جلنة املتابعة العليا.
واجلوهرّي،  ــورّي  احمل والرئيسّي،  األساسّي  الّتواصل  إّن 
األنقى واألرقى، اّلذي نصبو ونرنو إليه، هو الّتواصل مع 
قضايا وهموم الّناس؛ مع عامل نظافة من كفر مندا ُطِعن 
مع  للعرب»؛  ــوت  «امل صرخات  وقع  حتت  هرتسليا  في 

نائبة فلسطينّية اخُتطفت من بيتها 
مع  تقف  ألّنها  الّليل  منتصف  في 
املقاومني واألسرى، مع نساء من الّنقب 
الكرمي  العيش  أجــل  من  يكافحن 
مع  أبنائهن؛  وتربية  ذاتهّن  وحتقيق 
عائالت من سعوة ودهمش وكفر كنا 
طّالب  مع  وخيامها؛  بيوتها  ُهدمت 
يعرضون  الفحم  أم  مــن  متمّيزين 
م  ـّ مبادراتهم العلمّية ويحلمون بتعل
مع  العالية؛  والتقنّيات  الفيزياء 
من  ُمينعن  البّطوف  عرّابة  من  نساء 
قطف العّكوب لكي يستحوذ عليه 
حاضنات  مع  الكيبوتسات؛  ــار  ّجت
ومربّيات عربّيات ويهودّيات تناضلن 
لضمان مكان عملهّن وقوت يومهن؛ مع فّنان يافع من 
املغار معرّض للّسجن لرفضه اخلدمة اإلجبارّية في جيش 
حتتّل  أن  ترفض  أبيب  تل  من  شابة  مع  شعبه؛  يحتّل 
ا آخر؛ مع شباب من معلول يقومون بعمل تطوّعي  شعًب
قرب كنيسة قريتهم املهّجرة التي ستقصدها أم الياس 
وأم علي بعد يومني لتحتفال بالفصح املجيد وتستذكرا 
وشفاعمرو  حيفا  من  ــاء  وآب أّمهات  مع  التليد؛  املجد 
ومن  واإلشعاع  الّتلوّث  من  آمنة  حياًة  ألطفالهم  يريدون 
منهاًجا  يقترحون  يات  ومرّب مرّبني  مع  اخلبيثة؛  األمراض 
إعاقات  املدنّيات؛ مع أشخاص أصحاب  لتدريس  بديًال 
يطالبون بالكرامة واملساواة في احلياة وفي اخلدمات؛ مع 
أهالي كفر برعم بعد اعتداء إجرامّي على مقبرة قريتهم 
ورهط  الّناصرة  من  وجامعّيني  جامعّيات  مع  املهّجرة؛ 
وعّمان  حلم  وبيت  واخلليل  جنني  في  للدراسة  يضطرّون 
عقبات  من  وغيره  الـ»بسيخومتري»  امتحان  بسبب 
تأسيس  يريدون  املسرحّيني  من  مجموعة  مع  القبول؛ 
حيفا؛  ــان  ودي أو  عّكا  زواريــب  أحــد  في  صغير  مسرح 
الّناصرة  من  اجتماعّيني  وعاملني  وأكادميّيني  اء  أطّب مع 
وتربوّية  يريدون تطوير مؤّسسات صحّية  وسخنني ويركا 
واجتماعّية تخدم الّناس وتطوّر املجتمع؛ مع ثالثة أجيال 
في  سوًيا  ميشون  احلطاطنة  أو  الصفافرة  أو  البراونة  من 
مسيرة العودة؛ مع مواطنني من الّطيبة يطالبون بحّقهم 
األساسّي في البناء على األراضي اّلتي ورثوها عن آبائهم 
في  ممرّضة  مع  يكون  فالّتواصل  وأحياًنا،  ــم.  ــداده وأج
لهما  تقول  أن  ملجرّد  مطعم،  في  طّباخ  أو  مستشفى 

«يعطيك العافية».
هذا هو مفهومنا للّتواصل.. وهذه هي خياراتنا.
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 يعتبر احلسد من أخطر أمراض القلوب واألكثر 
انتشارًا، وتظهر آثاره على جوارح اإلنسان بصورة 
يجد  البشرّية  بتاريخ  واملتمّعن  ذميمة.  أخالق 
جرمية  الرّئيسي الرتكاب  الّسبب  كان  احلسد  أّن 
القتل األولى، حيث إّن الله تقبل عمل أحد ابَني 
بنا  تعالوا  ــر.  اآلخ من  يتقّبل  ولم  إلخالصه  آدم 
املجال:  هذا  في  القرآن  يقوله  ما  إلى  نستمع 
(واتل عليهم نبأ ابني آدم باحلق، إذ قرّبا قربانا 
قال  اآلخــر  من  يتقّبل  ولم  أحدهما  من  فتقّبل 
لئن   * املتقني  من  الله  يتقبل  إمنا  قال  ألقتلنك 
يدي  بباسط  أنا  ما  لتقتلني  يدك  إلي  بسطت 
 * العاملني  رب  الله  أخاف  إّني  ألقتلنك،  إليك 
من  فتكون  وإثمك  بإثمي  تبوأ  أن  ــد  أري ــي  إن
أصحاب النار، وذلك جزاء الّظاملني * فطوّعت له 
اخلاسرين).  من  فأصبح  فقتله  أخيه  قتل  نفسه 
وكّلما ضعف اإلميان في نفوس الّناس كّلما انتشر 
البصيرة، ال  املؤمن احلّق وصاحب  الّداء، ألّن  هذا 
نعمة  على  الــّنــاس  من  أحــًدا  يحسد  أن  ميكن 
أنعمها الله عليه، بل جتده يحب اخلير للجميع 
وقد يؤثرهم على نفسه. فاحملّب للّناس ال ميكن 
ألّنه  (احلسد)  اخللق  هذا  مبثل  نفسه  تخاجله  أن 
يرضى بقسمة الله بني العباد وال يعترض عليها. 
فشل  خبيثة  نفس  عن  إّال  يصدر  ال  فاحلسد 
نفسه، حاله  إّال على  الّشر  يجني  صاحبها، ال 
ترك  رجًال  أّن  (ورد  القصة:  هذه  أصحاب  كحال 
ولدين، وترك لهما ماًال كثيرًا فاقتسماه بينهما. 
أّما أحدهما استثمر ماله في جتارة رابحة، فجد 
واجتهد، فكثر ماله، أّما اآلخر فضّيع ماله في 
فكان  جميعه.  نفذ  حّتى  والفجور،  والزنا  اخلمر 
إّال  ماله،  من  ويعطيه  عليه  يعطف  األّول  األخ 
يفّكر  فأخذ  الّثاني،  لألخ  يرَق  لم  احلال  هذا  أّن 
مثله.  فقيرًا  ليصبح  أخيه  ثروة  يضيع  بطريقة 
فقيل له إّن هناك رجًال حسوًدا اشتهر بحسده، 
وقليل من القوم من جنا من شرّه وحسده. وكان 
احلاسد ضعيف البصر ال يكاد يرى إّال عن قرب. 
منه  وطلب  الرجل  هذا  إلى  الّثاني  األخ  فذهب 
حسد أموال أخيه مقابل أجر يدفعه عند هالك 
ثروة أخيه، فأخذه إلى طريق كانت متّر منه جتارة 
(الّتجارة)  إليها  احلسود  الرجل  األخ  فنّبه  أخيه 
وصــارت  ــي  أخ جتــارة  قرّبت  فقد  استعّد  قــائــًال: 
احلسود:  الرّجل  فقال  مّنا.  واحد  ميل  بعد  على 
يا لقوّة بصرك، أتراها على هذا البعد. يا ليت 
لي بصر قوّي مثل بصرك. عندها شعر صاحبنا 
بألم في رأسه، وأظلمت عيناه وعمي على احلال، 
ومرّت جتارة أخيه ساملة ال ميّسها سوء). نستأنس 
الّلئام،  خلق  من  احلسد  أن  لنؤّكد  القّصة  بهذه 
ومنه  واالعتداء،  باإلجرام  إّال  ينطفئ  ال  ولهيبه 
أضمر  ومن  شر،  كّل  أصل  واحلقد  احلقد.  يتوّلد 
مناؤه  مذاقه،  مرًا  نباًتا  له  أنبت  قلبه  في  الّشر 
الكرام.  أفعال  من  وتركه  الندم،  وثمرته  الغيظ، 

لهذا قال الّشاعر: 
ليس للحاسد إّال ما حسد      

وله البغضاء من كّل أحد 
وأرى الوحدة خيرًا للفتى   

من جليس الّسوء فانهض إن قعد 
قّسم العلماء احلسد إلى ثالثة أقسام.. 

عن  الّنعمة  زوال  املــرء  يتمّنى  أن  األّول:  القسم 
سلطان  أو  ــاه،  ج أو  علم  أو  مــال  من  اآلخــريــن، 
شرًا،  أكثر  الّثاني:  القسم  ــا  أّم إليه.  ليصير 

لم  ولو  غيره  عن  الّنعمة  زوال  يتمّنى  أن  وهو 
حتصل له ولم يظفر بها. أّما القسم الّثالث فهو 
األفضل، وهو ما يسّمى باالغتباط أو الغبطة، 
علم  من  غيره  نعمة  مثل  نعمة  متني  ومفادها 
زوالها  يتمّنى  أن  بدون  حال،  صالح  أو  مال  أو 
عن غيره، وهذا ما قصده الرّسول في حديثه (ال 
حسد إال في اثنتني: رجل آتاه الله ماًال فسلطه 
احلكمة  الله  آتاه  ورجل  احلــّق،  في  هلكته  على 
فهو يقضي بها ويعلمها). فاحلسد بشّقيه: األّول 

والّثاني حرّمهما الّشرع. 
ما  على  الّناس  يحسدون  (أم  تعالى:  ولقوله 
رسوله  الله  ــر  أم ــد  وق فضله).  مــن  الله  آتــاهــم 
ــرّب  ب ــل أعــوذ  فــقــال: (ق بالتعوّذ مــن احلــســد، 
شّر  من   * الّناس  إلــه   * الناس  ملك   * الّناس 
صدور  في  يوسوس  الــذي   * اخلّناس  الــوســواس 
منه،  الرّسول  وحّذر  والّناس).  اجلنة  من   * الّناس 
بقوله: (إّياكم واحلسد، فإّن احلسد يأكل احلسنات 
كما تأكل الّنار احلطب أو العشب)، وكما يظهر 
حتّب  ال  خبيثة  نفس  عن  إّال  ينّم  ال  احلسد  أّن 
اخلير لعباد الله. فإذا رأى خلير بني يدي عباد 
يبذل  أن  دون  وتضييعه  هالكه  في  انشغل  الله 
ّمما يجعله  الهّمة واملكانة،  جهًدا في طلب علو 
يحرق  ــا  وأًمل حسرة  فيزداد  مكانه،  في  يتخّبط 
يزول  وال  الّشر.  من  املزيد  ــى  إل فيندفع  قلبه، 
بالعلم  قلبه  مبعاجلة  إّال  صاحبه  عن  احلسد  شر 
ووســاوس  نفسه  ــواء  أه بخالف  والعمل  الّنافع، 
القدح  على  حسده  حمله  إذا  مثال:  الّشيطان 
في شخص ما، كّلف لسانه مبدحه والّثناء عليه. 
باشر  الله  عباد  عن  الله  نعمة  مبنع  سعى  وإذا 
وإن  لهم،  والتذّلل  الّتواضع  مع  عليهم  باإلنعام 
كان هذا األمر شاًقا على النفس. وعليه أن يعمل 
يلي مبا  تلّخص  اّلتي  املرض  هذا  مسّببات  ضّد 

1: التعزّز: وهو عدم تقّبله ألّي شخص يترّفع عليه. 
2. الكبر: وهو أن ينظر إلى الّناس نظرة احتقار. 3: 
العجب والغرور. 4: حّب الرئاسة وطلب اجلاه. 5: 
حّب الّدنيا واخلوف من اخلسارة. 6: خبث النفس. 
فإذا لم تعالج هذه األمراض ولم تنتشر ثقافة احلّب 
والرحمة واملوّدة بني العباد سيصير حال الّناس إلى 
مثل ما وصفهم اإلمام علي (كرّم الله وجهه)، بقوله: 

هذا زمان ليس إخوانه       
يا أيها املرء بإخوان

إخوانه كلهم ظالم             
لهم لسانان ووجهان

يلقاك بالبشر وفي قلبه       
داء يداريه بكتمان

حتى إذا غبت عن عينه      
رماك بالزور والبهتان

هذا زمان هكذا أهله        
بالود ال يصدقك اثنان

يا أيها املرء كن مفرًدا      
دهرك ال تأنس بإنسان

وجانب الّناس وكن حافًظا    
نفسك في بيت وحيطان
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القومّية  انتماَءاتهم  بكاّفة  ون  املسيحيُّ تــعــرَّض 
ون)  أو املذهبّية (الكاثوليك،  (األرمن والكلدو-آشوريُّ
ــور  ـــواع االّضــطــهــاد واجل ــى أبشع أن األرثــوذكــس) إل
منها  العديد  سم  اتَّ وقد  اإلبادة،  وحمالت  ف  والّتعسُّ
الّسلطات  لــدن  من  اجلماعّية  ـــادة  واإلب ّية  بالّشمول
القرن  أواســط  منذ  معهم  واملتحالفني  ّية  العثمان

الّتاسع عشر للميالد. 
ني  املسيحيِّ بحقِّ  ــراك  األت اقترفها  اّلتي  املذابح  إّن 
َبيل وأثناء احلرب العاملّية األولى، بدأت إثر االنقالب  ُق
1908م.  سنة  العثمانّية  الــّدولــة  في  حــدث  ــذي  اّل
وبعد  حينذاك،  الفتاة»  ا  تركّي ة  «جمعيَّ بقيادة 
ي»،  والّترقِّ اد  االحتِّ ة  «جمعيَّ بقيادة  1913م.  العام 
ّية  والطوران الّتتريك  سياسة  ون  يُّ اإلنقالب أعلن  إذ 
ــرى  األخ ــات  ــيَّ الــقــوم واّضــطــهــاد   (Turanism)
وتنظيف – على حّد قولهم – تركّيا من كاّفة األقوام 
القومّية  املسألة  وحّل  باألتراك،  بصلة  متّت  ال  اّلتي 
في تركّيا عن طريق اإلبادة اجلسدّية لكاّفة الّشعوب 
ث  الّتحدُّ ومنعهم  بالقوّة  تهجينها  أو  املسيحّية، 
فرنسيسيان:  األرمنّي  املؤرِّخ  يقول  القومّية.  بلّغتهم 
«فقد صرَّح الّدكتور ناظم (منظر)، أحد أقطاب الّثورة: 
فقط،  الّتركيُّ  الّتركّية  األرض  على  يعيش  أن  نريد 
ٍة  فلَتِغْب جميع العناصر غير الّتركّية من أّية قومّي
غير  العناصر  من  بالدنا  تنظيف  يجب  ــن،  دي أو 
الّتركّية.»(1) تلك كانت سياستهم، اغتصاب األرض 

وإبادة اإلنسان.
ا  تركّي حتالفت  سنة 1914م.،  األوَّل  ــون  كــان ــي  ف
إنكلترا  ضّد  األولى  العاملّية  احلرب  ان  إبَّ أملانيا  مع 
للخدمة  رعاياها  جميع  وأَخضعت  وروسّيا،  وفرنسا 
طوائفهم،  بجميع  ني  املسيحيِّ وشملت  العسكرّية 
وقام املسيحّيون بواجبهم الوطنّي خير قيام، وأبدوا 
لوطنهم،  تهم  ومحبَّ والئهم  عن  ر  ُتعبِّ نــادرًة  شجاعًة 
لون  حالهم حال غيرهم من األتراك؛ وقد كانوا ُيشكِّ
ًما  وتقدُّ انفتاًحا  واألكثر  حيوّية  األكثر  الّشريحة 
ّية،  العثمان اإلمبراطورّية  شعوب  كاّفة  بني  ا  حضارّيً
وكان بإمكانهم أن يكونوا سنًدا في بناء الّدولة على 
املريضة»  «الّنفوس  أّن  إّال  مّية،  وتقدُّ حضارّيٍة  ُأُسٍس 
ّية في بداية احلرب،  اّلتي كانت تقود الّدولة العثمان
سنة 1908م.  االنقالبّيون  أعلنه  ما  بتطبيق  بدأت 
األرمن  وخصوًصا  ني»،  املسيحيِّ من  «اخلــالص  وهو 
ــان  ــري ــسُّ وال ــكــلــدان  ال ــن  م ــرق  ــش امل ــا كنيسة  ــاي ورع
مآربها،  لتنفيذ  احلرب  فاستغلَّت ظروف  واآلشوريِّني، 
ني  املسيحيِّ ضّد  ــراك  األت ان  السكَّ بتحريض  فبدأت 
بالّدرجة  تعتمد  الجتثاثهم،  مــدروســٍة  ُخــَطــٍط  في 
صفة  بهم  ُملِصَقًة  الّدينّية،  الّنعرة  على  ــاس  األس
اهم بالّتواطؤ وعدم الوالء، وأشاعت  مًة إيَّ الُكفر، وُمتهِّ
ّمما جعل  الّناس،  عاّمة  بني  لهم  الكراهَية  من  موجًة 
ا، عنصرًا  ا أو قومّيً ّيً تني دين املسيحّي في نظر املتزمِّ

غير مرغوب فيه، ال بل يستوجب استئصاله.
على  األمــر  بــادئ  في  االّضطهاد  موجة  زت  تركَّ وقد 
تها أكثر من  األرمن بالّدرجة األساس، اّلتي راح ضحيَّ
والّنساء  األطفال  من  شخص  املليون  ونصف  مليون 
أكثر من  الوجود  وأُزيلت من  الّدين،  والّشيوخ ورجال 
أربعة آالف قرية أرمنّية في عموم تركيا. أّما بالّنسبة 
واملجازر  االضطهادات  ــى  أول بــدأت  فقد  لآلشوريِّني، 
هم في والية ديار بكر وحتديًدا في مدينة ماردين  بحقِّ
وما حولها؛ فقد أعطى وزير الداخلّية الّتركّي طلعت 
باشا (ت. 1921م.) أوامره إلى محافظ ماردين في 
برقّية من ديار بكر: «اذبح جميع الكالب عندك» مبا 

ني»!  معناه «اذبح جميع املسيحيِّ
كتابه  في  ريتوري،  جاك  األب  عيان،  شاهد  يقول 
«املسيحّيون بني أنياب الوحوش»: «والية ديار بكر 
املواقع  أهّم  من  كانتا  خــاّص،  بنوٍع  ماردين  ومدينة 
رَُه  قه عقُل َمن لم َي ملراقبة احلدث الرّهيب اّلذي ال ُيصدِّ
اإلمبراطورّية  رعايا  جماعّية خليرة  إبادة  عينيه،  بأمِّ 
الّتركّية في ظروٍف كانت بأمّس احلاجة إلى جهودهم 
أّن في أّي أقليٍم آَخر من أقاليم  اخلّالقة، ال أعتقد 
في  حدثت  كما  ٌة  وحشّي مذابُح  جرت  اإلمبراطورّية 
ديار بكر، وبهذا الّتآمر اجلهنمّي أصبح هذا اإلقليم 
ني». ويستطرد فيقول:  مقبرًة ألكبر عدٍد من املسيحيِّ
عون  «ما شاهدته من فظائع وأهوال بأمٍر من رجاٍل يدَّ
آدمّية،  بوجوٍه  عون  مقنَّ مسوٌخ  ارتكبها  الّتمّدن، 
إخوتي  ومــآثــر  بشجاعة  متلَّكني  اّلـــذي  واإلعــجــاب 
العصيبة،  األوقــات  تلك  في  البائسني  ني  املسيحيِّ
واملوت والعذابات واملعاناة، أوحت إلّي بفكرة احلفاظ 

على تلك الذكريات املؤملة.»(2)
ني  املسيحيِّ بحق  ــراك  األت اقترفها  اّلتي  املجازر  إّن 
قد  العشرين،  القرن  من  الّثاني  العقد  منتصف  في 
يصفها  أن  البالغة  من  بلغ  مهما  كاتٍب  أّي  يعجز 
بتفاصيلها، لبشاعتها والوسائل الّدنيئة واإلجرامّية 
َذت بها. وّمما يؤَسف له إّن جميع هذه املجازر  التي ُنفِّ
حدثت حتت مرًأى ومسمع األملان حلفاء األتراك اّلذين 
لم ُيحركوا ساكًنا ملنع وقوعها، ال بل أّن البعض منها 
االضطهادات  ة  ضحيَّ راح  لقد  منهم.  مبباركٍة  حدثت 
ومليون  مليون  (1914–1918م.) بني  الفترة  في 
الكلدو- من  ألف  أربعمئة  وحوالي  أرمنّي،  النصف 

ــزون كــّل جهدهم على  ــركِّ ــان األتــراك ُي ــني. وك ــوريِّ آش
بتصفية  فقاموا  والدينّية،  ّية  املدن القيادات  تصفية 
من  أساقفة  ثالثة  بينهم  مــن  األســاقــفــة،  عــشــرات 
مة املطران َأدَّي  الكنيسة الكلدانّية، من بينهم العالَّ
ِشير وأسقفان من السريان األرثوذكس، ومئات الكهنة 
كاهًنا  وثالثون  اآلشورّية،  املشرق  كنيسة  كهنة  من 
من  كاهًنا  وعشرون  تسعة  الكلدانّية،  الكنيسة  من 
ريان الكاثوليك، وِمائة وسّتٌة وخمسون كاهًنا من  السُّ
اغتيال  متَّ  املطاف  نهاية  وفي  األرثوذكس،  ريان  السُّ
بطريرك  شمعون  بنيامني  مــار  الّشهيد  البطريرك 
اإليرانّي  الكردّي  الزّعيم  اغتاله  الذي  املشرق  كنيسة 
سمكو الشكاكي في الّثالث من آذار 1918م. من 
أقوال الّشهيد البطريرك املأثورة ما صرََّح به للقيادة 
اري  ي هكَّ الرّوسّية (حني حاول إيجاد حلٍّ إلنقاذ آشوريِّ
أيدي  على  لها  يتعرّضون  كانوا  اّلتي  املذابح  من 
في  ة  الكرديَّ العشائر  من  وحلفائها  الّتركّية  القوَّات 
ة األولى) اّلتي اقترحت  ان احلرب العامليَّ تلك املنطقة إبَّ
هنا  إلى  «جئُت  أورمية:  في  والبقاء  حمايته  عليه 
ألُنِقَذ شعبي، ال ألُنِقَذ نفسي، وأنا عائٌد إليهم اآلن 
لكي أعيَش أو أموَت معهم.»(3) وقد شملت رقعة 
اري (في  االضطهادات مدن والية ديار بكر، وإقليم هكَّ
ومدن  اآلشوريِّني،  من  غالبّيته  كان  اّلذي  وان)  والية 
شرقي  جنوب  في  املنتشرة  القرى  وعشرات  اجلزيرة 
تركيا. لقد كانت هذه املرحلة من أقسى املراحل اّلتي 
دت  َقَصَمت ظهر األمة، فأصابتها في الّصميم، وبدَّ

شملها، فتبعثر أبناؤها في جميع األصقاع.
(1) فرنسيسيان، مذابح األرمن، ص364.

(2) جاك ريتوري (األب)، املسيحّيون بني أنياب الوحوش (املوصل: 
مطبعة اآلباء الدومينيكان، 2006)، ص402.

بنيامني  مار  الشهداء  أمير  رفات  لنقل  «دعوة  هاويل،  سامي   (3)
.(<www.almahatta.net> شمعون إلى ألقوش»، موقع احملّطة
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©1®
مدينتي!!

َنّقي عينيِك من امللح
وقودي خطاي

جوازًا
تلتجئَني بِه ِمن أزٍل إلى َأبَد.

©2®
حيفا

احها ُقرب َفمي تخلع ُتفَّ
وتواصُل املسير

لتصل
قبل اّمحاِء الزَّمن بتوقيت الفردوس

ألف اإلله.

©3®
حائرًة

تشّدها أهداُب بوصلة 
من هناك إلى هنا

عليَّ
تسأُل حيفا

لتمضي
حاملًة ِجهَة الرّجوع.

©4®
يقُف املاضي

ماًء جديًدا
ْيني وبني حيفا  ب

يصطاُد
ُف رَْجتِ برؤى َيِدها َت

حكاياُت اخلروج

هو ال ُيريد لليلة
متارُس حلظاِت اِحلداد

أن تغوي وجعي
حّتى َينام.

©5®
وأسألني:

ام يسرقني إلى املجهول َحتَّ
ضباٌب بألوان الوحدة؟!

تِصُل
وُتشير إليَّ مفاتيُح الوقت

من وراء زجاج األسئلة 
اّلذي غسلْتُه حيفا

باًبا
خول. ال ينفتح إّال للدُّ

©6®
معذرًة

رسالَة املعرّي!!
أكرُه

ا للّسماء أن أعبر ثقًب
وأنا 

لم أكن حيفا مبا يكفي 
باٍق أنا

ألْبتكَر َسَفرًا لُه أصابع
تلمُّ املسامير وهي تْصدأ

كي ال تشتهيها سفينٌة عائدة.

©7®
يجيئون.. يجيئون..

كما حتتاج احلياة
لتظلَّ حيفا كأًسا

تسيل خمرُتها
قصيدًة

ال نفَق حتتها
ــٍر في  ــاف ــس ــــف وْجــــٍه م ــا أْل ــن ــهــدي ُي

الغياب..

©8®
أهرُب

إلى أبعد ما ينأى اجلمال
وأَعود

منُه ناقًصا
ألتذّكر أن أكون حيفا 

كرمًال
أْصَعُدُه وال َدرَج.

©9®
أعوُد..

ُتِطلُّ من وجهي ألواُن احلنني
أحذُر

الوقوَع في مالمحي القدمية 
ال – رؤيا الغراب -

في حيفا
وال – خريف اخلوارج -

كي أحتّلل في الّالمكان!!

©10®
ُه حيفا تتنَّ

واقي حتَت السَّ
املعّلقِة على مشجب الوقت

غيمًة
تبيع احلزَن

ومتضي بها َحدَّ األمل
عوَد يبتكر الصُّ

طريًقا
ُمقتنًعا بَجْدوى البقاء..

ليقترف وصولك
ُكلَّ مجيِء وحي
ال لشيٍء.. سوى

ليبقى يتوّكأ على عصا اآللهة..

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�

تستعّد في هذه األّيام مؤّسسة ”األفق“ 
الفّنانة  الستضافة  والــفــنــون  للّثقافة 
ميسون  الّتشكيلّية،  الفلسطينّية 
سُتعقد  حيفا؛ حيث  مدينة  في  باكير، 
لقاءات  حيفا  مدينة  في  إقامتها  خالل 
وورشات عمل مع فّنانني وأدباء، وسيتّم 
افتتاح معرٍض لها في مدينة شفاعمرو، 
مساء اجلُمعة في 1/5/2015 في دارة 
الفنون، باالشتراك مع مؤّسسة ”األفق“ 

للّثقافة والفنون.
ميسون باكير وُلدت ألبوين فلسطينّيني 
أن  بعد   ،1965 العام  في  عّمان  في 
في  فلسطني  وطنهم  من  تشريدهم  ّمت 
يسكنون  كانوا  حيث   ،1948 العام 
أيلول  أحــداث  ــي  وف حيفا.  مدينة  في 
للهجرة  ميسون  عائلة  اضّطرّت  املؤملة 
مرّة أخرى، لينتقلوا إلى بغداد، عاصمة 
البارز  األثر  له  كان  األمر  وهذا  العراق. 
بقسوة  شــعــرت  حيث  ميسون،  على 
ــرون  ــّج ــه ــاه امل ــان ــا ع ــت م ــان الـــزّمـــن وع
الفلسطينّيون، حيث ملست هذه املعاناة 
الّترحال  حياة  اليومّية،  حياتها  في 
أبناء  من  حّتى  واالضــّطــهــاد،  واملــطــاردة 
ّية وأنظمتها و“ظلم ذوي  الّشعوب العرب
وقع  من  املرء  أشدُّ مضاضًة على  القرب 
احلسام املهّند“.. فعاشت ميسون احلياة 
الّشعب  عاشها  اّلتي  احلياة  القاسية، 

الفلسطينّي، حياة الّتشريد والّترحال.
الّصعاب،  كــّل  ــم  ورغ ميسون،  أّن  إّال 
بغداد،  في  اجلامعّية  دراستها  أنهت 
في  اإلجنليزّي  األدب  موضوع  فدرست 
اخلزف  فّن  أيًضا  ودرست  بغداد،  جامعة 
ــاج  ــزّج ــرســم على ال ـــدأت ت ـــم، وب ـــرّس وال
واخلشب والقماش، وشاركت في معارض 
ّية متعّددة؛ تعرض من خالل لوحاتها  دول
في  الفلسطينّيني  املعتقلني  معاناة 
وُجتّسد  اإلسرائيلّية،  الّسجون  أقبية 
من  لوحاتها  ترسم  والّتشريد.  الّنكبة 
الّشعبّي،  الفلسطينّي  الفولكلور  وحي 

وشوارع القدس.
ميسون  انتقلت   1998 ــعــام  ال ــي  وف
الّنمسا  في  فيينا  مدينة  في  لإلقامة 
وهناك استقرّت، وهناك واصلت إبداعها 
مولًدا  املرحلة  هــذه  شّكلت  بل  ّي،  الفّن
الّنمسا  ــي  ف فأقامت  لفّنها؛  ــًدا  ــدي ج
موهبتها  وصقلت  املعارض،  من  العديد 

الّنمسا،  الفنون في  بالّدراسة في كلّية 
انتمائها  للحظة  ولو  تنَس  لم  أّنها  إّال 
للّشعب الفلسطينّي، ولم يخّف حنينها 
أبًدا لوطنها فلسطني، فعاشت فلسطني 
اعتمرت  املهجر  ففي  ــمــســا.  الــّن ــي  ف
الّثوب  وارتدت  الفلسطينّية،  الكوفّية 
الفلسطينّي املطرّز، وطوال الوقت كانت 
حتلم بزيارة مدينة حيفا وممارسة نشاطها 
يا  ــك  ب وســهــًال  فــأهــًال  فيها..  ــّي  الــفــّن
ميسون في مدينتك حيفا، فكما أّنك 
تشتاقني حليفاِك، حيفا تنتظر عودتك 
ومشاعرك  لوحاتك  لتحتضن  إليها، 

وحنينك.
مسقط  حيفا،  عاشقة  ميسون،  الفّنانة 
رأسها اّلتي لم ترها ولم تعرفها، كانت 
حيفا،  محبوبتها  للقاء  احلنني  دائمة 
الكرمل  وجبل  الّنسناس  وادي  ولزيارة 
الفّنانة  هذه  شاطئها.  ــواج  وأم الّشامخ، 
جديرة أن نقابلها بذات الّشغف واحلنني، 

حنني الّذات لذاتها. 
وأقول لك يا ميسون.. كوني على ثقة 
في  أهلك  بكرم  ستحظني  ــك  أّن تاّمة، 
حيفا وشفاعمرو، وستنهلني من علمهم 
ستحظني  أّنك  كما  تشائني،  ما  وفّنهم 
رام  مدينة  في  واحلفاوة  االستقبال  بذات 
الله، حيث سيقام لك معرض للوحاتك 
متحف  ــي  ف وأمل“،  ”سالم  ــوان  ــعــن ب

محمود درويش.
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

"رواق... وسهرة بأجواءرواق... وسهرة بأجواء
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال n��
حولي  عشبي  نبات  بذور 
احلمل،  لسان  فصيلة  من 
ينبت في األراضي الرملّية 
البحر  ـــوض  ح ـــالد  ب ـــي  ف
املتوّسط، ينمو على ارتفاع 
وتستعمل  سم.   46-30
ا في حاالت اإلمساك  ـً ّي طب
عــدًدا  تنتج  املستعصي. 
الزهرّية  البراعم  من  كبيرًا 
صغيرة وبيضاء اّلتي تنشأ 

من قاعدة النبات. 
يبدأ النبات بإنتاج الزّهور 
حوالي 60 يوًما بعد الزّرع. 

كبسوالت  في  البذور  تكون 
األلياف  كمصدر  أساًسا  تستخدم  وهي  الّنضوج.  عند  تتفّتح 
األمعاء  متتّصها  ال  واّلتي  اإلمساك،  لعالج  وكملّني  ّية  الغذائ
الّدقيقة. حيث متتص املاء وحتفز حركة األمعاء وبالّتالي حتسني 
اإلخراج. اجلزء املستخدم من بزر القطونا هو البذور، حيث يتّم طحن 
هذه البذور للحصول على الّصمغ (يشّكل الصمغ %25 من 
البذور)، اّلذي له الّدور األساسي في امتصاص املاء وتليني األمعاء. 
الّصمغ من البذور املطحونة هو ماّدة ليفّية بيضاء مسترطبة، 
املاء.  وربط  جذب  إلى  تــؤّدي  اجلزيئّية  بنيتها  أّن  يعني  وهذا 
املكوّنات: حمض ”األسكوربيك“، ”أوكوبني“، ”بيتا كاروتني“ 
والكوبالت،  والــكــروم  والكالسيوم  سيتوستيرول“  و“بيتا 
”املنغنيز“،  املغنيسيوم،  ”اللينوليك“،  وحمض  واأللياف، 
األكساليك،  حمض  ــك،  ــي األول حمض  النياسني،  والّصمغ، 
و“السيلينيوم“،  و“الريبوفالفني“،  البوتاسيوم،  الفوسفور، 

والّصوديوم، ”ستيغماستيرول“، الّثيامني، والقصدير والزنك.

∫W³AF�« bz«u�
وعالج  الوجه  لبشرة  طبيعّي  لتقشير  القطونا  بذور  تستعمل 
الّشعر  وتقوية  اجللد  ونعومة  والّتجاعيد  واحلفر واخلطوط  البقع 

وتنعيمه، وِجل للّشعر.
كاإلسفنج،  تعمل  ألّنها  املُفرطة  الّسمنة  حــاالت  في  مفيدة 
فتمتّص الكولسترول الزّائد والّدهون الّضارة وبعض املواّد الّسامة 
اجلهاز  من  الفضالت  مع  وتخرجها  املــاء  مع  الّثقيلة  واملعادن 

الهضمي وبذلك تقي من تصّلب الّشرايني وأمراض الّضغط .
األمعاء،  في  الّصفراء  األمالح  وجود  من  الّتقليل  على  تعمل 

فتقّلل من فرصة حدوث سرطان القولون .
تساعد على تقليل معّدل امتصاص اجللوكوز في الّدم وبالّتالي 

تساعد على تقليل الّسّكر في الدم.
بفضل  وذلــك  الهضمّية  القرحة  أو  املعدة  قرحة  ألم  من  تريح 
وحساسّية  ”احلرقة“  تزيل  أّنها  وامللطفة، كما  املخدرة  خواّصها 

املعدة.

 ∫WKL²;« W ÒO³K��« qFH�« œËœ—
فرط احلساسّية، عند الّتعرض لغبار هذا النبات بشكل منتظم. 
لعملّيات  تعرّضوا  لّلذين  وخصوًصا  الهضمّي،  اجلهاز  انسداد 
جراحّية سابقة أو تشوّهات تشريحّية في األمعاء، أو إذا أُخذ 

مع كمّيات غير كافية من املاء.
 يجب تناول بزر القطونا بعد استشارة الّطبيب، فلها العديد من 
األثار اجلانبّية والّتفاعالت احملتملة مع األعشاب أو املكّمالت 
حّذرت  وقد  املاء.  من  كافية  كمّيات  تناول  وتتطّلب  ّية،  الغذائ
مؤّسسة الغذاء والّدواء من ”أّن أخذ هذا املُنتج دون تناول السوائل 
املريء، وقد يسّبب  أو  احللق  إلى تضّخم وكتلة  يؤّدي  الكافية 
االختناق. ويجب عدم أخذ هذا املُنتج إذا كان لديك صعوبة في 
البلع. إذا كنت تواجه أًملا في الّصدر، والتقيؤ، أو صعوبة في 
العناية  التماس  يجب  املُنتج،  هذا  أخذ  بعد  التنّفس  أو  البلع 

الطبّية الفورّية.

 W ÒO�B�«  W|cG��«  ‰U��  w	  qLF
  ¨W|cG
  W ÒO�UB��«®
©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK�«Ë

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈

تقع قرية نحف ُقرابة عشرين كيلومترًا إلى الّشرق من عّكا، على تّلة 
من الّصخر اجليرّي اّلذي يعتبر سهًال حلفر آبار املياه والّتخزين، والقبور 
وما شابه ذلك. أشارت األبحاث األثرّية على أّن بداية االستيطان في 
القرية يعود إلى عصر البرونز األوسط، ال سيما بسبب وجود نبع مياه 
هناك. هّدمت القرية وُبنيت من جديد مرّات عّدة عبر العصور القدمية 
ّية والفترة الّصليبّية. خالل فترة املماليك كانت  ما بني الفترة الكنعان
ّية كانت تابعة  نحف ضمن مدن قضاء صفد، ولكن خالل الفترة العثمان

لقضاء عكا.

W Ò�U� W;
مصدر االسم «نحف» ليس واضًحا متاًما، على من الرغم أّنه ورد في 
عّدة مصادر تاريخّية: األقدم من بينها يعود إلى القرن الّثالث عشر 
ميالدّي. من هنا، فنحن ال نعلم اسم املوقع من الفترات القدمية مثل 

ّية أو الهيلينّية.  الرّومان
القرى  ميالدّي،   1249 عام  األملاني»  «يوحنان  قيسارية  حاكم  وصف 
بالقرب من عّكا فيذكر من بينها «Casale enef“ (”نحف“). كما 

 .“Nef” ورد اسم القرية في مصادر أخرى حتت االسم
”فيكتور جيرن“، زار القرية في القرن الّتاسع عشر، وصفها وتطرّق إلى 
االسم أيًضا: ”تتواجد قرية نحف على تّلة منحدراتها مزروعة بالتني 
احلجارة  تشمل  املنازل  بعض  املنازل.  تتواجد  قّمتها  وعلى  والزيتون 

إلى  القرية  من  يؤّديان  رئيسّيان  شارعان  اجلديدة.  جانب  إلى  القدمية 
هل املزروع بشجر الزّيتون. هنالك يتواجد النبع اّلذي تتدّفق مياهه  السَّ
املياه  تلك  بعض  للماء.  إلى حوض  ومنه  ناووس قدمي  إلى  اجلبل  من 
تصل إلى حوض آخر وجزء منها مباشرة إلى رّي احلقل. اخلالصة، أّنه 
ًيا عدد  بسبب هذا الّنبع عرفت للمكان أهمّية في العصور القدمية. حال
.“Nef سّكان املوقع 400 شخص. خالل الفترة الّصليبّية ُسّمي املوقع

UN�zU��Ë W Ò|d�_« �U Ò|dH(«
احلفرّيات األثرّية األولى جرت في نحف عام 1961 وال زالت مستمرّة 
أبرز  من  ــار.  اآلث سلطة  ــإدارة  ب أيامنا،  حّتى  متقّطعة)  فترات  (على 
مالّي من التّلة،  احلفرّيات تلك اّلتي جرت عام 1978 في املنحدر الشِّ
خالل  الفّخار،  لصناعة  معمل  بقايا  على  صدفة  الكشف  ّمت  حيث 
مواقع  الفّخار عادة على  املكان. يشمل معمل  في  منزل  بناء  أعمال 
للعمل: مكان لتحضير الّطني (تنظيفه، جبله وما شابه ذلك)، مكان 

للعربة وعليها صنعت األدوات، مكان في الّظّل لتجفيف األدوات بعد 
خالل  ّية.  الّنهائ املرحلة  في  األدوات  حرق  فيه  يتّم  والفرن  صناعتها، 
احلفرّيات من العام 1978، لم يكن باإلمكان الكشف عن جميع أجزاء 

املعمل ذلك، ألّن موقع الّتنقيبات حتّدد فقط 
داخل قطعة األرض املعّدة للبناء. وكشف في 
اجلزء اجلنوبّي عن بقايا غرفتني مستطيلتني، 
بالفسيفساء  مــرصــوفــة  كــانــت  ــا  ــم ــداه وإح
داخل  العثور  عدم  من  الرّغم  على  األبيض. 
الغرف على مكتشفات تشير إلى ماهّيتها، 

مرتبطة  لكونها  الفّخار،  معمل  من  جزء  أّنها  االفتراض  ميكننا  لكن 
بالّساحة التي فيها ُعثر على فرنني حلرق األدوات بعد صناعتها. 

طابقني  من  منهما  كّل  ُبني  وقد  الّدائرّي،  الفرن  لنمط  تابعان  الفرنان 
خاللها  من  ليمر  الّثقوب  من  العديد  تشمل  أرضّية  بينهما  تفصل 
الهواء الّساخن: في الطبقة العليا ّمت وضع أدوات الفّخار بينما كانت 
الغرفة الّسفلى للحرق. حفظت هذه الغرفة بكاملها (قطرها 2.5 مترًا 
أّما  كاملة.  الُعليا  الغرف  حتفظ  لم  بينما  مترًا)،   2.25 وارتفاعها 
التي  الّساحة  جهة  من  احلال  بطبيعة  فكانت  احلطب  إلدخال  الفتحة 
اشتهر  ــران  األف من  الّنمط  هذا  املعمل.  غرف  وباقي  الفرن  توّسطت 
بالعصور القدمية في اليونان، تركيا، جنوب إيطاليا وباقي مدن حوض 
البحر املتوّسط. ووفًقا ألدوات الفّخار ميكننا حتديد تاريخ الفرن واملعمل 
ّية وبداية الفترة البيزنطّية (القرن الّثالث والرابع  إلى نهاية الفترة الرومان

ميالدّي). 
ُقرابة 7 أمتار إلى جنوب الفرن ّمت العثور على قبور منحوتة في الّصخر 
ا إذ تدّل املكتشفات األثرّية على أّنه  من الفترة ذاتها. األمر ليس غريًب
املنازل  الّصناعّية بعيدة ومنفصلة عن  اِملنطقة  الفترة كانت  خالل تلك 
الّسكنّية. وقد شملت اِملنطقة الّصناعّية املعامل على أنواعها (الفّخار، 
الّنبيذ، وما شابه ذلك) والقبور أيًضا، ذلك إلبعاد الرّوائح الكريهة عن 

اِملنطقة الّسكنّية.
التّلة كشفت عن  مالّي من  أُجريت عام 2001 حفرّيات في اجلزء الشِّ
بقايا آثار االستيطان من الفترة البيزنطّية مبا في ذلك بقايا حاجز من 
الرّخام، من احملتمل أّنه تابع لكنيسة كانت في اِملنطقة. إّال أّن أهمّية 
ّية  تلك احلفرّيات تكمن في العثور على أنقاض مباٍن من الفترة الكنعان
الوسطى وتعتبر هذه املرّة األولى اّلتي يتّم العثور فيها على بقايا من 
تلك الفترة. كما ُعثر خالل الّتنقيبات ذاتها على بقايا مبنى من الفترة 

الهيلينّية (القرن الرّابع ق.م). 

من  الغربّي   – اجلنوبّي  القسم  في  حفرّيات   2006 العام  في  أجريت 
اإلسالمّية  الفترة  من  الفّخار  أدوات  بعض  على  خاللها  وُعثر  التّلة، 
األولى (القرن الّسابع والّثامن ميالدّي). أّما احلفرّيات من العام 2010، 
من  مراحل  خمس  عن  كشفت  فقد  التّلة،  قّمة  على  أجريت  اّلتي 
االستيطان تعود إلى حقب زمنّية مختلفة: األقدم من بينها آثار مبنى 
يعود إلى عصر البرونز األوسط، تليها بقايا مبان من الفترة الهيلينّية 
(القرن الرابع ق.م.)، ومرحلتان من البناء تابعتان للفترة األموّية، األولى 
من بينها احتوت على بقايا مبنى ُهدم إثر حريق، وعلى أنقاضه أقيم 
مبنى آخر خالل الفترة األموّية. على أنقاض تلك املباني ُعثر على بقايا 
أدوات يعود تاريخها إلى العصور الوسطى (القرن الّثالث عشر م.).

ّي الّشرقّي  وأجريت في العام ذاته (2010) حفرّيات في القسم اجلنوب
البيزنطّية  الفترة  من  استيطان  بقايا  عن  كشفت  األثرّية،  التّلة  من 
واألموّية. تكمن أهمّية تلك احلفرّيات في العثور على بقايا أدوات من 
الزجاج، اّلتي هي عبارة عن نفايات ناجتة عن صناعة أدوات الزّجاج. 
تدّل تلك املكتشفات على وجود معمل لصناعة الزّجاج في املوقع خالل 
الفترة البيزنطّية. كما ّمت العثور على جزء من بقايا حّمام عمومّي، 
حيث كشف عن بقايا أجزاء الغرفة الّساخنة منه. وفًقا ألدوات الفّخار 

ّمت حتديد تاريخه إلى نهاية الفترة البيزنطّية. 
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ÆWMšU��« W�dG�« – Òw�uLF�« ÂUL(« U¹UIÐ
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»U|– r�U�

كّل ما جاَءت به
اخلرافات..

وحكايا اجلّدة..
عن وعد القمم.

وصمت األجيال يئّن..
في جيوب املال.

نتوق للحرّية
ة ّي مرام اجلراح العرب

*****
على التّل..

ولد..
يرابط بعناد.

في عينه دمعة عزّ..
سالت على..

قرف املمالك..
ة. ّي العرب

راه..  ُت
يرّف على ماء اخليال.

بروايات.. عن األبطال.
يجّهزون العّدة..

لالجتياح.
والّسالح.. من الّسماح.

في عالم.. 
ال يركع..
وال يريد..

*****
بال بارود..
بال قتال..

بعد أن مات..
اجلنون!

على الّتالل.. 
ولد يقف من ورائه..

نهر من االوالد..
يرسمون الوطن..

من جديد.
بيوت.  يصون ال
ويدّب في رحلة

بنات.. للبنني وال
على جناحّي نحلة

لكّل زهرة..
روايات.
*****

مشاٌع ..
هو القرار

يشّع في األوصال..
حني يسمعه

املؤّيدون واآلخرين.
قلٌق..

بطون. ينشّب في ال
.. حقٌّ

لألطفال واألبطال.
ها هنا..
الوطن..

يحرس الوطن..
فال تخونوه!!

(حيفا/طمرة)

الـ»هيدروكاستيت» عبارة عن ماّدة 
نتائج  لتعطي  حقنها  يتّم  تعبئة 

مزدوجة ومكّملة.
تعبئة  ــف  وتــضــي ــع  ــرف ت ــــادة  امل إّن 
للمنطقة اّلتي يتّم حقنها، والنتائج 

تظهر بشكل فورّي.
مّدة  خــالل  الّتعبئة،  ــادة  م تتحّول 
ــادة  ــيــعــّي مل ــاس طــب ــأس ــة، ك ــّي ــن زم
الكوالجني، واّلتي تؤّدي إلى تفعيل 
اخلاليا وإنتاج نفسها مجّدًدا وتكبير 
تعيد  العملّية  ــذه  ه ــكــوالجــني.  ال
كما  للجلد،  ــمــعــان  والــّل ــضــارة  ــّن ال
ومتاسكه  عذوبته  على  ستحافظ 
الّتأثير األولّي.  ألشهر طوال نتيجة 
املاّدة فّعالة بشكل أكبر من أّي مادة 

ُهالمّية أخرى.
الـ»هيدروكاستيت» يتأّلف من مواد طبيعّية حيث ميّر حالة 
تفكك بشكل طبيعّي في اجلسد ويخرج من اجلسد دون أثار 
جانبّية بطريقة طبيعّية، كون اجلسد ال يتعرّف عليه كمادة 

غريبة بل كجزء من اجلسد ذاته.
العالج آمن وسريع ونتائجه مذهلة.

املُنَتج ُمصادق عليه من قبل وزارة الصّحة وبحسب املعايير 
.CE ّية األوروب

 …œu� 5L�U|

åf J � O � �« q �d �ò �«œU O � WJ � 	 w 
 b �b �

åX O � �U �Ë—b O ò ? �« s ÓI Ô�
 W Ò�U )« �U �ö F �« Àb �√

Âb N K � X O �
Ë

s�u K � X O �

ية في مجال عمليات التجميل، مديرة عيادات «كرمل  (أخصائ
استيتكس» بفروعها: حيفا، كريات آتا، العفولة، ومودعني)
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—U � �û �
محّل لإليجار 

ًرا مرّبًعا مبساحة 25 مت
في منطقة وادي الّنسناس

يصلح ملصلحة جتارّية

Í—u� rOK� Ò²�«
∫vKŽ ‰UB Òðô« ¨qO�UH Ò²K�

0544264934

UOJ¹« w�  öL(« ‰UH²Š«
 vKŽ  20% WLOIÐ iOH�ð l	 UOJ¹« w� nOB�« q³I²�½

WOHOB�« WŽuL−*«
 s	 d¦
« tÐ „—UAÔOÝË ÊU�O½ dNý s	 26≠23 bOŽ«u*« 5Ð Í—UÝ “UO²	ô«

2015 nO� WŽuL−	 s	 Z²M	 200
 ÊË—ËeOÝ s¹cK�«  szUÐeK�  U�Uš «“UO²	«  `M9Ë nOB�«  rÝu	 ‰uK×Ð qH²% œö³�«  w� UOJ¹«  WJ³ý
 oz«b(«  ÀUŁ«  vKŽ  20%  WLOIÐ  iOH�ð  u¼Ë  ¨26.4.2015  o�«u*«  bŠô«  Âu¹  WJ³A�«  XO½«uŠ
 ∫UNM	Ë 2015 nO� WŽuL−	 s	 Z²M	 200 s	 d¦
« iOH�²�« qLAOÝ ÆqOKE²�« ‰uKŠË  U�dA�«Ë
 ∫q¦	 qOKEð ‰uKŠ WKOJAðË œôËú� oz«b×K� ÀUŁ« ‰uKŠ ¨”uKł rIÞ« d̈×³�« TÞUA� wÝ«d
Ë …ÒdÝ«
 VAš s	 WCH�M	 ”uKł  «bŠË qLAð  U−²M	 ¨WHK²�	 Ê«u�«Ë ÂU−ŠQÐ qþ  UO�Lý ¨ UO�Lý
 bŽUI	 ¨WFHðd	 wÝ«d
 ¨ U�Ëô« qJ� ”uKł ‰uKŠË  U³M
 VO
d²� UN−	œ sJ1 w²�«Ë ¨q	UJ�« UOÝU
ô«
 ÎUOð«– t³O
dð sJ1 q	UJ�« VA)« s	 ŸuMB	 ÷—ú� `D�	 WŽuL−*« sLC²ðË UL
 ÆU¼dOžË s¹e�ð
 ¨Uð¬   U¹d
  ∫WŁö¦�«  XO½«u(«  w�  d�u²	  “UO²	ô«  ÊuJOÝ  ÆWKIM²	  XO
—UÐ  WO{—Q
  qLF²�Ô¹  YOŠ

 ÆUO½U²½Ë ÊuO�²� ÊuA¹—

 ? �« d³Ž Èdš√ WýUý v�≈ qI²M¹ X½d²½ô«
  UýUý v�≈ …dýU³	 ¨„eOÐ s	 b¹b'« XSTREAMER

jI� dNA� ÃÆ‘ 9.90 WHKJ²Ð ¨rJ¹b� Êu¹eHK²�«
 d³Ž X½d²½ô« w� …d�u²*« 5	UC*« q
 …b¼UA	 Wonder Ÿu½ s	 dO1d²��« `O²¹

Êu¹eHK²�« WýUý
 WK	UA�« WHKJ²�« l	 W½—UI	 ¨ÃÆ‘ 739 v�≈ ÂuO�« qBð ‚u��« w� dO1d²��« WHKJð

 „eOÐ w� ÃÆ‘ 356 WLOIÐ
 œËe	 v�≈ XO³�« w� Êu¹eHK²�« ‰Òu%“¨ÊË«—už Ê«— ¨„eOÐ ÂUŽ d¹b	 ‰ULŽQÐ rzUI�«

“X½d²½ô« `HB²�  UIO³Dð
 v²Š WŽd�Ð X½d²½ô« v�≈ 5LCMLK� UNÐ `M9 ¨…b¹bł …uDš w� «dšR	 „eOÐ XIKD½«
 W
dý s	 WONDER Ÿu½ s	 b¹bł dO1d²Ý U¹bO	 s	 l²L²K�  W�dH�«  ¨UGO	  100

ÆÃÆ‘ 356 qL−*UÐ ¨ dNý 36 …b* d̈NAK� jI� ÃÆ‘ 9.90 WHKJ²Ð XSTREAMER
 WNł«ËË d¦
√ …œUŠ …—u� W¹ƒ— `O²¹ Íc�« œö³�« w� bOŠu�« u¼  Xtreamer Wonder  ?�«  “UNł
 W½—UI	 tMJ� ¨»uÝU(« s	 œułu	 ÊuLC	 Y³¹ t½U� ¨©8? �« …«uM�«  U'UF	 qCHÐ® ŸdÝ√ Âb�²�	
 WJ³ý ¡Uł—√ w� …dA²M*« Âö�_«Ë  ö�K�*« ¨»UF�_« ·ô¬ v�≈ ‰ušb�« UC¹√ `O²¹ t½U� s¹dšü« l	
 ÊuHð—UL��«  “UNł  s	   UNO³Mð  ÷dF�  W�Uš  WO½UJ	≈  t¹b�Ë  Êu¹eHK²�«  v�≈  …dýU³	  X½d²½ô«
 `O²¹  ©   Wonder Xtreamer®—b½ËË  dO1d²�
ô«  U¹bO*«  YÐ  “UNł  ÆÊu¹eHK²�«  WýUý  vKŽ
 `O²ð X½d²½« UOłu�uMJð rŽb¹ dO	d²�
ô« ÆÊu¹eHK²�« WýUý vKŽ X½d²½ô« 5	UC	 W�U
 …b¼UA	
 WýUý  v�≈  …dýU³	  XKÐU²�«  Ë√  ÊuHð—UL��«  ¨»uÝU(«  w�  d�u²*«  ÊuLC*«  q
  W�uN�ÐË  ÷dF�«
 – X½d²½ô« s	 …dýU³	 wB�A�« —UO²šô« V�Š u¹bO� 5	UC	 …b¼UA	 “UN'« `O²¹ ÆÊu¹eHK²�«
 Xtreamer  ÆWO�UŽ  …œuł  Ë–Ë  l¹dÝ  X½d²½«  ‰UBð«  d³Ž  «c¼  q
Ë  ¨”uK'«  W�dž  w�  W³MJ�«  v�≈
 dO2Ë  DVD  ? �« “UNł V½Uł v�≈ l{u¹Ë w½u¹eHK²�«  tO�d²�«  ÂUEM�  ÂœUI�«  qO'«  u¼  Wonder
 W×¹d	 ‰ULF²Ý« WF²	 `O²¹ Íc�« d	_« bOzË—b½« qOGA²�« ÂUE½ vKŽ bL²F¹ dO1d²�
ô« ÆqÐ«uJ�«
 s	  …dýU³	  dýU³*«  q¹eM²K�  …d�u²*«  bOzË—b½ô«   UIO³Dð  nK²�	  s	  l²L²�«  W�d�Ë  W�u�Q	Ë
 q
 w� 5	UC*« v�≈ ŸUL²Ýô«Ë …b¼UA	 sJ1 “UN'« d³Ž Æqłuł s	 WOLÝd�«  UIO³D²�«  u½UŠ
 s	 vIOÝu	 ¨»uOðu¹ Âö�« ø5	UC	 W¹√ Ædš¬ v�≈  ÊUJ	 s	  UHK*«  qI½ v�≈  —«dD{ô« ÊËbÐË X�Ë
  UJ³ý  ¨q	U
  X½d²½«  `HB²	  ¨  E≠mail  W	uEM	  ¨…dOš_«  WKŠd�«  s	  —u�  ¨WÐU×��«   U	bš
 Z	«dÐ ¨»UF�_« ·ô¬ v�≈ ‰ušœ ¨ PDF Ë Office  UHK	 œ«bŽ≈Ë …b¼UA* W	uEM	 ¨wŽUL²ł« q�«uð
 v�≈ XO³�« w� Êu¹eHK²�« ‰u%“¨„eOÐ ÂUŽ d¹b	 ‰ULŽQÐ rzUI�« ¨ÊË«—už Ê«— ÆU¼dOžË © UAð® Wýœ—œ
 „öN²Ý« WF²* q ÒLJ	 Z²M	 q ÒJA¹ ÂuO�« t	ÒbI½ Íc�« dO1d²��«Ë X½d²½ô« `HB²K�  UIO³Dð œËe	

 ÊuLC*« „öN²Ý« WF²	 ÆXO³�« w� ÊuLC*«
 Íc�«  d	_«  ¨w{U*«  s	  d³
«  ÂU−ŠQÐË   UOLJÐ  X½d²½ô«  ÊuLC	  ÂuO�«  pKN²�¹  UMLEF	Ë   dOGð  
 oÐ«u�K�  bM−²½  UOKLŽ  s×½  ÆÍdBŽ  XOÐ  q
  w�  bzU��«  “UN'«  dO1d²Ý  U¹bO*«  “UNł  qFł
 s	 WOŠUM�« Ác¼ s	 ¨«—uDð d¦
_«  U³K(« ÈbŠ≈ U½œöÐ s	 qF$Ë r�UF�« q²% w²�« WOłu�uMJ²�«
 Z¹Ëdð WDÝ«uÐ «—«dJðË «—«d	  ¨«cNÐ  ÂUOI�«  w�  dL²�²ÝË d¦
√  UNMzUÐ“  „eOÐ  `M9 ÆUMMzUÐ“  q
 qł«

Æ“lOL−K� …d�u²	 ÊuJ²�  öLŠ

Ÿu³Ýô« «c¼ WŠU³��« rÝu	 ÕU²²�«
 W−O²½ ‰UHÞô …U�u�«  ôU×Ð UŽUHð—« q Ò−Ý 2014 ÂUŽ

 WIÐUÝ  «uM�Ð W½—UI	 ‚dG�«
 vKŽ ¡UI³�«Ë m�UÐ WI�«d	 ÊËœ ÁUO*« v�« œôË_« ‰ušœ ÂbŽ ò —c% ÂdODÐ

åWŠU³��« rN²Ý—U2 ¡UMŁ« rNM	 WÐdI	
  …bF*«  s
U	_«Ë  TÞ«uA�«  W�U
  w�  WŠU³��«  rÝu	  UOLÝ—  20.4.2015  Ÿu³Ýô«  «c¼  lKD	   `²²�«
 w�U(«  rÝu*« dL²�OÝË «c¼ ÆUBšd	 U¾ÞUý 140 v�≈ U¼œbŽ qB¹ w²�«Ë œö³�« ¡U×½« w�  WŠU³�K�
 ÂUŽ Ê√ ‰UHÞ_« ÊU	_ åÂdODÐò W�ÝR	  UODF	 nAJð rÝu*« ÕU²²�« l	Ë Æ12.10.2015 a¹—Uð v²Š
 W	UF�«  TÞ«uA�«Ë WŠU³��« ÷«uŠ√ w� ‚dG�« W−O²½ ‰UHÞô«  UO�uÐ Uþu×K	  UŽUHð—«  q−Ý  2014
 XÝ w� bŠ«u�« ÂUFK� ÁU�Ë W�UŠ 14 ‰bF0 W½—UI	 …U�Ë W�UŠ 21  ÂdBM*« ÂUF�« bNý YOŠ Æœö³�« w�
 ÁU�Ë  ôUŠ 9 X½UJ� ¨t�H½ ÂUF�« w�   UO�u�« qL−	 s	 wÐdF�« lL²−*« VOB½ U	« ÆWIÐU��«  «uM��«
 b� ‚dG�«  ôUŠ rEF	 Ê« åÂdODÐò  UODF	 s	 5³²¹ UL
   Æ21 q�« s	 ‚dG�« W−O²½ »dŽ ‰UHÞ_
 s	  33%  w�«uŠË  Æ‚dG�«   ôUŠ  qL−	  s	  48% w�«uŠ Í« ©W	UŽ Ë« W�Uš® WŠU³Ý „dÐ w� XŁbŠ
 XN²½« w²�« ‚dG�«  ôUŠ WO³�Už Ê« UC¹«  UODF*« s	 ‰b²�¹Ë «c¼ Æd×³�« w� XŁbŠ ‚dG�«  ôUŠ
 w� Ê«  UODF*« ‰öš s	 UC¹« 5³²¹Ë    Æ»¬ dNý v²ŠË Ê«d¹eŠ dNý 5Ð XŁbŠ ©61% Í√® ÁU�u�UÐ
 ‰UHÞ_ ©72%® UN²O³�Už ‚dž W�UŠ 108 w�«uŠ sŽ ÊöŽô« - 2015≠2008  «uM��« 5Ð ÊU�O½ dNý
 w� ‚dž  ôU( 22% Ë  «uMÝ 4≠0 5Ð U	 ‰UHÞú�  uO³�« w� ‚dž  ôU( X½U
 rNM	 79% Æ—u
–
 WO�Ozd�« »U³Ý_« bŠ√ d³²Fð ‚dG�«  ôUŠ ÊQÐ åÂdODÐò W�ÝR	  UODF	 b
QðË «c¼     ÆÂUF�« eO(«
 W�ÝR	 tłu²ð oKDM*« «c¼ s	 Æ…œËbF	 w½«uŁ ‰öšË ¡ËbNÐË WŽd�Ð Àb×¹ ‚dG�U� Ær�UF�« w�  uLK�

∫‚dž  ôUŠ ÍœUH²� œôË_«Ë ‰UHÞ_« ÍË–Ë q¼_« W�UJ�  UO�u²Ð œö³�« w� ‰UHÞ_« ÊU	_ åÂdODÐò
 m�UÐ WI�«d	 ÊËœ ÁUO*«  œôË_« ‰Ušœ≈  ÂbŽ ÆWKHI	 WÐ«u³ÐË Ì‚«Ë —«b−Ð ’U)« WŠU³��«  ÷uŠ «uDOŠ√
 WOKLŽ  ‰öš  TÞUA�«  sŽ  «ËbF²³ð  ô  ÆrN²³�«d	Ë  WŠU³��«  rN²Ý—U2  ¡UMŁ«  rNM	  WÐdI	  vKŽ  ¡UI³�«Ë
 s¹dš¬ ’U�ý√ œułËË cIM	 œułuÐË p�c� …bF*« WOLÝd�« TÞ«uA�« w� jI� r²ð WŠU³��« ÆWŠU³��«
 ÷uŠ qš«œ ‰UHÞ_« l	 bł«u²�« ÆWŠU³��« W
dÐ Ë« TÞUA�« w� cIM*«  ULOKFð v�« «uFL²Ý« ÆrJ�uŠ

 ÆÈdš√ —u	QÐ ‰UGA½ô« ÂbŽË rNM	 WÐdI	 vKŽ Ë√ØË WŠU³��«
 ÷uŠ  d̈×³�«  ∫WOzU*«   UFL−*«  qš«œ  ULz«œ  ‰UHÞ_«  W³�«d	
 ⁄«d�≈  Æ‰UHÞ_UÐ  ’U)«  ÂUL×²Ýô«  ÷uŠ  w�  Ë√  WŠU³��«
 ’U)«  ÂUL×²Ýô«  ÷uŠË  wŽUMD�ô«  WŠU³��«  ÷uŠ
 d×³�« ‰ušœ ÂbŽ Æt�ULF²Ý« s	 ¡UN²½ô« bFÐ …dýU³	 ‰UHÞ_UÐ

 qOK�«  UŽUÝ w� WŠU³��« WÝ—U2Ë

 
 
 
 
 d

 »u K D �
UHOŠ w� ·ËdF	 rFD*

مدير ذو خبرة
نادلون/ات

عّمال مطبخ مع خبرة
شروط عمل مريحة

ية للمبيت مع إمكان

WÒOð«– …dOÝ ‰UÝ—≈ 5ÒOMFLK�
∫r�— f
U� vKŽ

15348507320
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 w²�«Ë  ‰U??H??Þ_«  bMŽ  W??¹ƒd??�«  q�UA�Ë  ÊuOF�«  ÷«d???�√  Ê≈
 VKž√ w� r−Mð dB³�« w� q�UA�Ë WOIKš U Î{«d�√ qLAð
 ‚U(≈ lM/ wJ�Ë ÆWOIKš ÊuOŽ q�UA� W−O²½   ôU(«
 w�  WKJA*«  hO
Að  UMOKŽ  V−¹  W??¹ƒd??�«  w??�  —d??C??�«
 Ê√  qCH�  p�c�  Æs??J??�√  «–≈  UN²'UF�Ë  sJ2  X??�Ë  Ÿd??Ý√
 VO³Þ q³� s� h×H� WM��« qOł v²Š qHÞ q� lC
¹
 WM��«  qOł v²Š —uD²ð ÊuOF�«  Ê_ p�–Ë ¨‰UHÞ√  ÊuOŽ

ÆW¹ƒd�« w� qKš v�« ÍœR¹ WKJA*« W'UF� ÂbŽË

‰UHÞ_«Ë l{d�« bMŽ ÊuOŽ h×� VKD²ð  U�öŽ
dEM�« oO�b²� W�ËU×� w� t½uOŽ gLJ¹ qHD�«

Íœ«—≈ ô qJAÐ tOMOŽ „d×¹ qHD�«
tÝ√— wM×¹ qHD�«

tOMOŽ ÈbŠ≈ ‚öžSÐ ÂuI¹ qHD�«
tOMOŽ pŠ Ë√ „dHÐ ÂuI¹ qHD�«

`{Ë√ qJAÐ UN²¹ƒd� ÷«dž_« s� »«d²�ùUÐ ÂuI¹ qHD�«
Áułu�« w� dEM�« ‚b×¹ ô qHD�«
jI�¹Ë ÷«džQÐ ÂbDB¹ qHD�«

…b¼UA*« bMŽ “UHK²�« v�« «dO¦� »d²I¹ qHD�«
nB�« w� Õu{uÐ ÕuK�« Èd¹ ô qHD�«

∫‰UHÞ_«Ë l{d�« bMŽ WFzUA�« ÊuOF�« ÷«d�√
∫‰UHÞ_« bMŽ X�d²�

 WÝbŽ  w�  ÂU²Ž≈  Ë√  dJFð  œu??łË  sŽ  …—U³Ž  u¼  X�d²J�«  
 ÆW�UHý  w¼  WOŠeI�«  ¡«—Ë  …œu??łu??*«  5F�«  WÝbŽ  Æ5F�«
 WFý√ l??M??9 p??�c??Ð  w??N??�  WL²F� W??Ýb??F??�«  Êu??J??ð  U??�b??M??Ž
 v??�« ÍœR?????ð Y??O??Š W??O??Še??I??�« v?? K??Ž e??�d??L??²??�« s???� ¡u???C???�«
 ÊuJð  U�bMŽ  U¾OÝ  l??{u??�«  Êu??J??¹  ÆW??¹ƒd??�«  w??�  g¹uAð
 sJL*«  s� YOŠ Æ…dJ³*«  …œôu??�«  …d²� w� WL²F� WÝbF�«
 W¹ƒ— q�UA�Ë W¹ƒd�«  —uDð w� …dO¦� q�UA� V³�ð Ê√
 bMŽ  X�d²�  œułË  vKŽ  ‰bð  w²�«   U�öF�«  Æ…UO(«  Èb�
 ÂbŽ ¨W¹uI�«Ë …dN³*« …—U½û� f�% ∫w¼ ‰UHÞ_«Ë l{d�«
 l¹d��« 5²KI*« »cÐcð® …√—√d�« ¨‰Óu ÓŠ ¨W¹ƒd�« w� Õu{Ë
 ¨l³²²�« vKŽ …—bI�« w� qKšË …—R³�« w� qJA� ¨©Íœ«—û�«
 X�d²J�« ÊuJ¹ Ê√ sJ2 ÆRÐR³�« WIDM� w� iOÐ« ”UJF½«
 qš«œ  ÀuKð  s�  Z²M¹  Ê√  sJ2Ë  UL�  ¨wIKš  ‰UHÞ_«  bMŽ
 VKž√  w??�Ë w??Ł«—Ë qKš Ë√  i??¹_«  WOKLŽ w� qKš ¨rŠd�«
 dNE¹ Ê√ sJ2  ÆX�d²J�« œułË »U³Ý√ ·dFð ô  ôU(«
 w�  WÐU≈  ∫t??�  WFzUA�«  »U³Ý_«  ÆW�uHD�«  w�  X�d²J�«
 ¨Èdš√ ÷«d�√  Ë√  W¹Ëœ_«  ‰ULF²Ý≈ W−O²½ X�d²� ¨5F�«
 Íc�« qHD�« ÃöŽ ÆdšQ²� X�Ë w� wŁ«—Ë X�d²� —uNþ Ë√
 ÃöF�« √b³¹ Æ «uMÝ v�« b²1Ë q¹uÞ X�d²J�« s� w½UF¹
 W??¹ƒd??�«  —u??D??ð  `³B¹  U�bMŽ  wN²M¹Ë  W??O??Š«d??ł  WOKLFÐ

Æö�U�

∫Íœ«—û�« l¹d��« 5²KI*« »cÐcð ≠…√—√d�«
 w{U*«  w�  X½U�Ë  ¨WŽU{d�«  ¡UMŁ√  …√—√d???�«  ÷«d??Ž√  dNEð
≠5F�«  “UNł  w�  qKš  w??¼Ë  åWOIK)«  …√——√d??�U??Ðò  ·ÒdFð
 YOŠ WŽU{d�« w� …d??� ‰ËQ??� …√—√d???�«  dNEð Æa??*«≠W??¹ƒd??�«
 ÆÍœ«—≈  d??O??žË  ÌËU??�??²??�Ë  rE²M�  qJAÐ  5²MOF�«  „d×²ð
 ÷d??� s??� ¡e??−??� ¨œb??×??� q??K??
??� d??N??E??ð W??O??I??K??)« …√—√d??????�«
 …√—√d???�«  s??� Êu½UF¹ s??¹c??�«  Æ»U??B??Ž√ ÷d??� Ë√ d??š¬ ÊuOŽ

 bMŽË Æ…UO(« Èb� ÊuOF�« w� W²ÐUŁ  U�dŠ rN¹b� ÊuJð
 …dE½  ‰ö??š  WKOK�  …√—√d????�«  …b??Š  Êu??J??ð  5??'U??F??*«  WO³Kž√
 vL�ð  YOŠ  ¨qHÝ_«  Ë√  vKŽú�  —̈U�OK�  ¨5LOK�  WMOF�
 ådHB�« WDI½ò l� Êu'UF� ÆådHB�« WDI½ò WDIM�« Ác¼
 W¹ƒd�«Ë WKOK� …√—√d�« UNÐ ÊuJð rNÝ√d� WOF{Ë ÊË—U²
¹

Æ̀ {Ë_« ÊuJð

∫…√—√d�« ÃöŽ
 ·bNÐ  ÊuOF�«   U�dŠ  …bŠ  qOKIð  u¼  …√—√d??�«  ÃöŽ  ·b¼
 qOKI²� ÃöF� ¡«Ëb�« Ê√ Êü« v²Š ·ËdF� ÆW¹ƒd�« 5�%
 Æ5MÒOF� U?? ÎU??
??ý√ jI� r??zö??¹Ë œb??×??� Êu??O??F??�«   U??�d??Š
 ‰Óu ÓŠ s� w½UF¹ s* «bł WFzUý ÊuOF�«  öCŽ  UOKLŽ
 U Î�UŽ 20 s� d¦�_ …d³)« ‰öš s� Æ”√d�« w� ¡U×½≈ s� Ë√
 ¨WOKLF�« bFÐ UNðbŠË …√—√d�« w� U Î{UH
½≈ „UM¼ Ê√ `C²¹
 ZzU²½  vKŽ  qB×½  wJ�Ë  ÆW??¹ƒd??�U??Ð  s�%  „U??M??¼Ë  UL�

ÆZ�UF�Ë Z�UF� qJ� WLzö*« WOKLF�« —UO²š≈ V−¹ …bOł

‰u(«
 Æ‰U??H??Þ_« Èb???� l??zU??ý u???¼Ë 5??F??�« w??� q??K??š u??¼ ‰u???(«
 w� W¹ƒd�«  —uD²ð ¨‰UHÞ_«  …UOŠ s� v�Ë_«  dNýô« ‰öš
 ÆWIO�œ  WIOLŽ  W¹ƒ—  UM¹b�  «c¼  rzö²�«  qCHÐË  Æ5²MOF�«
 5F�« ¨  ÂU????�_« v??? �«  Êu??O??F??�«  b???Š√ t−²ð U??�b??M??ŽË U??½U??O??Š√
 Æ‰Óu Ó(« Z²M¹ «cJ¼Ë Ã—U)« Ë√  qš«b�«  v�«  t−²ð Èdš_«
 ÃU²×¹ dNý√ WŁöŁ Ë√  s¹dNý qOł bFÐ Àb×¹ ‰Óu?? ÓŠ q�
 v²ŠË Æ‰UHÞ√ VO³Þ q³� s� Í—u??�Ë wÝUÝ√ h×� v�«
 ‰Ëe¹ qHD�« d³J¹ ULMOŠò t½√ ¡U³Þ_« iFÐ wŽb¹ ¨UM�u¹
 fJF�«Ë  TÞUš ¡UŽœ_« «c¼ sJ� Æåt�H½ ¡UIKð s� ‰u(«
 …dO³� q�UA* W−O²½ ‰Óu Ó(« ÊuJ¹ Ê√ sJ2 ¨`O×B�« u¼
 w�  qKšË  ¨W�u��  5Ž  v??�«  ÍœR??¹  Ê√  sJ2Ë  ÊuOF�«  w�
 lzUý ‰u(« ÆqHD�« WKłUF� «bł rN� p�c� ÆW¹ƒd�« —uDð
 4%≠3  bMŽË  ¨ «uMÝ  3  qOł  v²Š  ‰UHÞ_«  s�  2%  bMŽ
 ‰Óu Ó(« dNE¹ 5G�U³�« bMŽ Æ «uMÝ 3 qOł bFÐ ‰UHÞ_« s�
 ¨WO³BŽ  q�UA*  «dýR�  ÊuJ¹  Ê√  sJ2Ë  ¨wzU−�  qJAÐ
 W'UF� Âb???Ž  ÆÍ—u????�  w??³??Þ  dO�Hð v??? �«  ÃU??²??% w??²??�«Ë
 w� q??�U??A??� ¨W??�u??�??� 5???Ž v??? �« ÍœR????¹ Ê√ s??J??2 ‰Óu????? Ó(«
 sLC²¹ ‰u(« ÃöŽ ÆU¼dOžË WÝ«—b�« w� q�UA� ¨W¹ƒd�«

ÆÊuOF�«  öCŽ p¹d%  ôU(« WO³Kž√ w�Ë  «—UEM�«

W�u�J�« 5F�«
 W??¹ƒd??�«  WKJA�  s??J??�  ¨WLOKÝ  5??Ž  w??¼  W??�u??�??J??�«  5??F??�«
 dNEð Æa????*«Ë 5??F??�« 5??Ð U??� ‰U??B??ðù« w??� q??K??š s??� ZM²½
 Ë√  ‰ Óu?? Ó(«  W−O²½ ÂUŽ qJAÐ ‰UHÞ_«  bMŽ W�u�J�«  5F�«
 l{u�«  «c¼  ¨5²MOF�«  w�  dEM�«  Wł—œ  5Ð  dO³J�«  ‚dH�«
 …—uB�« q¼U&Ë `{Ë_« …—uB�« —UO²š≈ vKŽ a*« ržd¹
 ÆWHOFC�«  5??F??�«  s??�  UN³Žu²�¹  w??²??�«Ë  U?? ÎŠu??{Ë  q???�_«
 U ÎFzUý  fO�  tMJ�  W�u�J�«  5??F??�«  œu??łu??�  V³Ý  „U??M??¼
 5F�«  ÃöŽ  sJ1  ÆwIK)«  X�d²J�«  Ë√  sH'«  w�bð  u¼Ë
 sJ1 YOŠ d¦�_« vKŽ  «uMÝ 10 – 8 qOł s� W�u�J�«
 u¼ W�u�J�« 5F�« ÃöŽ ·b¼ ÆW¹ƒd�« “UNł vKŽ dOŁQ²�«
 ÆW¹uI�«  5F�«  sŽ  W¹ƒd�«  ‰U−�  r−Š  …bŽU�0  UN²¹uIð
 5F�« vKŽ …œUL{ l{Ë o¹dÞ bMŽ r²¹ ÍbOKI²�« ÃöF�«
 bK'« w� WOÝU�(« ¨WŠ«d�«  ÂbFÐ —uFA�«  sJ�  ¨W¹uI�«

 «c¼  l�  iH
M�  »ËU&  v�«  ÍœRð  5DO;«  qF�  œËœ—Ë
 ‚U(SÐ sLJð Èd???š√  WKJA� „U??M??¼Ë ÆÃö??F??�«  s??�  Ÿu??M??�«
 …bF� W¹uI�« 5F�« V−Š r²¹ t½_ YOŠ 5²MOF�« w� qKš
 sŽ r²¹ dš¬ ÃöŽ „UM¼ ÆWK¹uÞ …d²H�Ë ÂuO�« w�  UŽUÝ
 V³�ð  w²�«ËW¹uI�« 5FK� 5ÐËdð_«  «dD� l{Ë o¹dÞ
 ‘UOG�« sJ� ¨qLF�« vKŽ W�u�J�« 5F�« rždðË ‘U³G�«
 sŽ b¹bł ÃöŽ „UM¼ ÆqHDK� W??Š«— Âb??ŽË ¡UMŽ v�« ÍœR??¹
  UÝbŽ  …bŽU�L³�  ¨åeOK³�√ò  WO½Ëd²J�√   «—UE½  o¹dÞ
 5F�«  W??Ýb??Ž  rO²Fð  r²¹  ¨  ©LCD®  W??U??)«   «—U??E??M??�«
 ‰ULF²Ý≈ vKŽ a*« —U³łù p�–Ë WIO�œ nB½ …b* W¹uI�«
 rzöð WÝbŽ W�U{« UC¹√ sJ1 ÆUN²¹uIðË W�u�J�« 5F�«
 Ác¼ w� ÆW??¹ƒd??�«  w� nF{ œu??łË ‰U??Š w� dEM�«  W??ł—œ
 qLF²�ðË  W¹dBÐ   U??Ýb??Ž   «—UEMK�  ÊuHOC¹  W??�U??(«
 ¨W×¹d�Ë  …eO2  eOK³�_«   «—UE½  ÆW¹œUŽ  W??¹ƒ—   «—UEM�
 ô p�c�Ë W¹œUF�«  dEM�«   «—UE½ rOLBð t³A¹ UNLOLBð

ÆU³¹dž U¾Oý „UM¼ ÊQÐ dFA½

‚—e�« Ë√ wIK)« U�u�uK'«
 lL& V³�Ð 5??F??�«  q???š«œ  Íu??�  jG{ s??�  Z²M¹ ÷d??�
 «—u�  WOŠ«dł  WOKLŽ  v�«  ÷d*«  «c¼  ÃU²×¹  Æ5F�«  qzUÝ
 qz«u�K�  `O×  l¹“uð  v�«  ÍœROÝ  Íc??�«Ë  ‰UHÞ_«  bMŽ

ÆW¹ƒd�« »UBŽ_ öKš V³�¹ ô wJ� 5F�« qš«œ

wIK)« l�b�« Èd−� œ«b�½≈
 œułË —«dL²Ý« W−O²½ s� 20%≠10  bMŽ WFzUý WKJA�
 l�b�«  o�bð  r²¹  YOŠ  ¨WOH½_«  WOF�b�«  …UMI�«  w�  ¡UAž
  «“«d�≈ v�« W�U{ôUÐ …dL²�� …—uBÐ b)« vKŽ 5F�« s�
 „UM¼ U½UOŠ√ ÆÊuH'« w� »UN²�≈Ë —«dLŠ≈ ¨n½_« WNł w�

ÆW¹uOŠ  «œUC�  «dD� ‰ULF²Ýù WłUŠ
 v²Š  WKJA*«  s�  hK
²�«  sJ2   ôU??(«  s�  90%  w�
 d�_«  ÃU²×¹  «bOIFð  d¦�_«   ôU??(«  w�  sJ�  ÆWMÝ  qOł
 w� WÐu³½√ l{Ë ‰UL²Š« l� ¡UAG�« «c¼ `²H� WŠ«dł v�«

Æd¹b
²�« X% l�b�« Èd−�

sH'« w�bð
  ôU(« VKž√ w� UN³³Ý WOIKš WKJA� w¼ sH'« w�bð
 sH'«  l??�—  sŽ  W�ËR�*«  WKCF�«  w�  rOKÝ  dOž  «—uDð
 WKJA*«  Ác¼  Æå—uðUHO�  WKCŽò  vL�ð  w²�«Ë  vKŽ_«  v�«
 Ê≈  ÂU???Ž  qJAÐ  Æ5??²??M??Ł≈  Ë√  …b????Š«Ë  5??Ž  VOBð  Ê√  s??J??2
 dŁRð Ê√ sJ2 WO³Þ WKJA� u¼ ‰UHÞ_« bMŽ sH'« w�bð
 WOKLŽ o¹dÞ sŽ WKJA*« ÃöŽ sJ1 ÆW¹ƒd�«  —uDð vKŽ
ÆW�u�� 5Ž —uD²� UFM� w�b²*« sH'« l�— UN�b¼ ÊuHł

Ãb)« ‰UHÞô« bMŽ WOJ³A�« ‰ö²Ž«
 —uDð ÂbŽ s� Z²Mð  Ãb)« ‰UHÞô«  bMŽ WOJ³A�«  ‰ö²Ž«
 qOK�  Ãb??š  …œôË  bMŽ  5F�«  WOJ³ý  w�  W¹u�b�«  WOŽË_«
 ôË W??¹u??�b??�«  W??O??ŽË_« —uD²ð  ôU???(« iFÐ w??� ÆÊ“u???�«
 „UM¼ ÊU??O??Š_« iFÐ w??�  sJ� ÆW??¹ƒd??�«  w??�  «—d??{ V³�ð
 sI×Ð Ë√ —̈eOK�«  o¹dÞ sŽ W¹u�b�«  WOŽË_« ‚d( WłUŠ
 5−��Ë_«Ë Âb�« b¹Ëeð ÂbŽ l{Ë qOKIð ·bNÐ 5²ÝU�_«
 WOKLŽ v�« ÃU²×¹ Íc�« d�_« ¨÷d*« V³�Ð WOJ³A�« v�«

ÆWOJ³A�« w�

Ê“u�« ‰«e½« WOKLŽ rŽb�  U−²M� ¨“n¹ô —u� X¹«œ” WŽuL−� l ÒÝuð Life Ê“u « ‰«e « O r b   − n¹ô —u X¹«œ

l {d �«Ë ‰UH�_« bM � Êu O F �« ÷«d �√
ÂuKN¹ U¹œËö�Æœ

åUÝ«b¼ò vHA²�� w�Ë å.UMOŽò w³D�« e�d*« w� ‰Óu ÓŠË ‰UHÞ√ ÊuOŽ VÞ WOzUBš√ .bIð vKŽ dB²I¹ ô U½—Ëœò ∫ÍËb³�« Z¹d� bL×�
 W�U(«  WFÐU²�  w¼  UM²MN�  qÐ  ¨VÝUM*«  ÃöF�«

åWO�uLýË WOMN0 WO×B�«
 åXO�ö�ò  œö??³??�«  w??�  d??³??�_«  WO×B�«  WŽuL−*«
  ôU−�  w??�  wBB
²�«  VDK�  e??�d??�  80  d??�u??ð
 —u??D??ðË W??×?? W??F??ÐU??²??�Ë …√d????*« W×BÐ W??¹U??M??F??�«
 w�  …√d??*«  W×B� e�d� 40  dA½ - YOŠ ¨qHD�«
 e�«d*« s� bŠ«Ë q� vMFð –≈ ¨œö³�« ¡U×½√ lOLł
 …√d???*«  h??
??ð  w??²??�«  WO×B�«  l??O??{«u??*«  lOL−Ð
 UNFOLł ¨W??O??B??B??
??ð W??O??³??Þ  ôU???−???� …b???Ž w???�
 ¨WOzU�½   Uu×�  ∫UNMOÐ  s�  bŠ«Ë  nIÝ  X%
 ¨WOMOł  U??u??×??� ¨q??L??(« q??³??� U??�  U??u??×??�
 qL(« bFÐ U� WO× WI�«d� ¨qL(« …d²� WFÐU²�

 ÆWO×B�«  U�b)« s� U¼dOžË
 wBB
ð VÞ e�d� 40 åXO�ö�ò XBBš UL�
  U�bš ÂbI¹ Íc�«Ë Á—uDðË qHD�« W×B� w�U{≈
 wBB
ð VÞ ¨‰UHÞ√ ¡U³Þ√ ∫q¦� …e�d�Ë WK�Uý
 qOGA²�UÐ  ÃöŽ  ¨qHD�«  —uDð  WFÐU²�  ¨‰UHÞú�

 Æ U�b)« s� U¼dOžË lL��«Ë oDM�« ÃöŽË
 r�«uD�«Ë  WO×B�«   U??�b??)«  lOLł  eO�dð  v??�«  åXO�ö�ò  ·bNð
 ÃöF�«  .bIð  r²¹  w??�  ¨WK�Uý  WO³Þ  e??�«d??�  w??�  WHK²
*«  WO³D�«
 v²ŠË  WB²
*«  ¡U³Þ_«  s�  r�UÞ  b¹  vKŽ  qHD�«Ë  …√dLK�  V�½_«
 ‰Ë«b²K�  5B²
� ¡U³Þ√  …bF�  WłU(« V�×Ð W�U(« q¹u% r²¹
 W�UŠ WFÐU²* vK¦*« WI¹dD�« UN½√ X³Ł√ YOŠ ¨WO×B�« W�U(« w�

 Æw�uLýË wMN� d¦�_« qJA�UÐ v{d*«

 bO��« XO�ö� w� wÐdF�« lL²−LK� o¹u�²�« d¹b� l� Y¹bŠ w�
 UM½u� d
²H½ åXO�ö�ò w� s×½ å∫ÎözU� Àb% ÍËb³�« Z¹d� bL×�
 sLCð  w²�«  ¨wBB
²�«  VD�«  e�«d�  W�uEM�  .bIð  w�  œ«Ëd??�«
 W³
½ lL$ UM½u� ¨UMOM�R* WOMN� d¦�_«Ë »d�_« ¨qC�_« W�b)«
 «uH¦JO� ¨bŠ«Ë nIÝ X%  UBB
²�« v²ý s� ¡U³Þ_« dN�√ s�
 vKŽ  UMðU�bš  dB²Ið  ô  v²Š  ¨„d²A�  qJAÐ  «uKLF¹Ë  œu??N??'«
 WO×B�« rN²�UŠ WFÐU²� UM²MN� ÊuJ²� qÐ 5M�RLK� ÃöF�« .bIð

 åÆWO�uLýË WOMN0 WO³D�«

  U�b)« lOL' wBB
ð VDK� e�d� 80 hB
ð åXO�ö�ò jI�
bŠ«Ë ÊUJ� w� WO³D�«

 ≠dÐuÝ  XOÐ  s�  Life  W�—U�  ÷dFð  nOB�«  qB�  »«d²�«  WOAŽ
 nOH
²�«  rŽbð  w²�«  n¹ô  —u�  X¹«œ  WŽuL−�  s�   U−²M�  Â—U�

ÆWK¹uÞ …d²H� XÐU¦�« Ê“u�« vKŽ WE�U;«Ë
 ‰«e½« vKŽ UC¹« bŽU�¹ Íc�« Ê“«u²*« WOL(« ÂUE½ —UO²š« rN*« s�
 WOz«cG�«  ·UO�ô«  Z�œ  ¨WK¹uÞ  …d²H�  tOKŽ  WE�U;«  p�c�Ë  Ê“u�«

Æp�– vKŽ bŽU�ð  UMO�U²O� w²�u�Ë
 WOMž v�Ëô« Æ5²Oz«cž 5²³O�dð Z�bð åœ— ≠nO� —u� X¹«œò W�“—
 …uN�  Wöš  W�U{UÐ  „U$uJ�«  ·UO�«  UNM�Ë  WOz«cG�«  ·UO�ôUÐ
 w²�« lK³�« WKNÝ WMOK�« q'«  ôu�³�Ë WOðU³½  U½uJ�Ë ¡«dCš
 wMž  5�U²O�  w²�u�  w¼  WO½U¦�«Ë  Æl³A�UÐ  —uFA�«  vKŽ  l−Að
 bŽU�¹  Íc�«  CLA  ? �«  s�  ÊuJ�  W�U{UÐË  ÊœUF*«Ë   UMO�U²OH�UÐ
 Z�œ  Æs¼b�«  W−�½«  WK²�  s�  qOKI²�«Ë  WKCF�«  WK²�  …œU¹“  vKŽ
 bŽU�¹Ë  WOL(«  WOKLŽ  w�  ÈuB�  WŽU$  `M1  UF�  ÊU²³O�d²�«

ÆWK¹uÞ …d²H� XÐUŁ Ê“Ë vKŽ WE�U;« vKŽ
 gFM�  pOý  »ËdA�  dOC×²�  ‚u×��  –  pOý  n¹ô  —u�  X¹«œ
 W¹—ËdC�«   UMO�U²OH�«Ë  ÊœUF*UÐ  wMG�«  qO½UH�«Ë  u�uA�«  ‚«c0
 pOA�« q ÒJA¹ ÆÊ“u�« ‰«e½« WOKLŽ w� W½“«u²� WOL(Ë wz«cž rŽb�
 Êu¼b�« ¨ «—bO¼uÐdJ�« Z�bð W½“«u²� vDÝË W³łu� q¹bÐ »ËdA*«
 W�UD�«  vKŽ  WE�U×LK�  WO�U¦�  V�MÐË  …œu'«  w�UF�«  5ðËd³�«Ë

ÆWK¹uÞ …d²H� l³A�UÐ —uFAK�Ë WLz«b�«






