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اّلذي  للّتلميذ  ّي  العرب املدنّيات  معّلم  سيقول  ماذا 
سيسأله: وما دورنا كعرب في هذه البالد باحلكومة 
هذا  ومثل  احلكومة؟!  في  سنكون  ومتى  اجلديدة؟ 
أذهاننا.  وإلى  تالميذنا  ذهن  إلى  يتبادر  الّسؤال 
ننظر  بينما  أخرى،  حكومة  وتولَد  حكومة  تسقط 

إليها من بعيد.
أمام  يقف  ــرٍب  م أّي  أو  املدنّيات  معّلم  أحسد  ال 
العرب  املواطنني  فنحن  تالميذه.  من  الّسؤال  هذا 
اآلن  حّتى  نحَظ  لم  ّية  أصالن أقلّية  إسرائيل  في 
بحّصتنا في اُحلكم. فقد كّنا على الّدوام ممّثلني في 
الّسلطة  في  حّصة  لنا  تكون  أن  دون  فقط  البرملان 
الّشرط  لسبب  لنا  ُيتاح  لم  احلكومة.  ـ  الّتنفيذّية 
الّسياسي القائم أن نكون في مواقع صنع القرار. بل 
من األحزاب الرّئيسّية في البالد تلك اّلتي تعتبرنا 
بعنصرّية  معنا  وتتعامل  خامًسا،  طابورًا  أو  خطرًا 
ّية  واضحة. إّنها ُتنشئ أحياًنا كّل دعايتها االنتخاب
وخطابها على كراهية العرب، كمدخل إلى البرملان 

أو لكسب قاعدة شعبّية. 
ستكون َمهّمة املعّلم أصعب إذا ما ُسئل عن رئيس 
األخيرة  االنتخابات  في  حرّض  اّلذي  فهو  احلكومة! 
على املواطنني العرب في يوم االنتخابات، ودعا إلى 
املواطنني  بخروج  الّصناديق  إلى  «زحفهم»  مواجهة 
املعركة  دّفة حزبه، ألّن  لتغليب  بيوتهم  اليهود من 
مصيرّية ويجب حسمها لصالح اليهود ضّد العرب! 
عن  للّتالميذ  العربّي  املدنّيات  معّلم  سيقول  ماذا 
رئيس حكومة هذا نهجه وهذا موقفه من %20 من 

مواطني الّدولة!

بل ماذا سيقول املعّلم عن الّتمييز العنصرّي خالل 
األقّل  اخلدمات  وعن  األقــلّ  امليزانّيات  عن  عقود! 
وعن غياب املساواة وعن الّظلم الواقع على الَبلدات 

ّية في مجال حقوق البناء والّتخطيط! العرب
إسرائيل  ــي  ف ــة  ــرّســمــّي ال ــســة  املــؤّس سياسات  إّن 
أمام  حرِج  موقف  في  العربّي  املدنّيات  معّلم  تضع 
الّسلطات  بني  الفصل  عن  يعّلمهم  فقد  تالميذه. 
الّثالث وعن عملّية االقتراع وعن الّدميقراطّية ومزايا 
احلكم الّدميقراطّي وعن حرّية الّصحافة وحقوق املواطن 
واإلنسان ـ لكّنه لن يستطيع أن يفّسر ويشرح ملاذا 
تغيب كّل هذه األمور عندما يّتصل األمر باملواطنني 
إّن  وطنها!  في  قومّية  كأقلّية  وبحقوقنا  العرب 
عملّية  جتعل  مكان  كّل  في  املتفّشية  العنصرّية 
اّلذين  الّتالميذ  أسئلة  وابل  والّتربية حتت  الّتعليم 
اّلتي  املــاّدة  وبني  بينهم  باغتراب  سيشعرون  بّد  ال 

يدرّسها معّلم املدنّيات!
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البيئّي  الّتلوّث  والّنقاش محتدم حول  أسابيع  منذ 
في منطقة خليج حيفا وأثره على صّحة الّسّكان. 
أخرى  َمكرهة  تختبئ  الّنقاش  هذا  َمعمعان  وفي 
على  خاّص  بشكل  ّية  العرب األحياء  منها  تعاني 
مسكوت  أخرى  َمكرهة  تختبئ  وأهلها،  سّكانها 
مرّة  املُنبعث  أحياًنا  املُقيت  الّضجيج  وهي  عنها، 
اّلتي  امليالد  وأعياد  الّصاخبة  األفــراح  سهرات  من 
أخــرى  وحـــاالت  معقولة،  غير  لساعات  تستمّر 
األحياء  إلى  يصلون  اّلذين  املتجوّلني  الباعة  من  
من  ــدًءا  ب عالية  صــوت  مكّبرات  مع  اراتهم  بسّي
ساعات الّصباح الباكر وحّتى املساء املتأّخر؛ بدون 
مراعاة للّسّكان وحاجاتهم للهدوء والّسكينة واخللود 
المتحاناتهم  يدرسون  اّلذين  الّطلبة  خاّصة  للرّاحة، 
والّناس  الّنوم،  إلى  وحاجتهم  األطفال  وللبجروت، 
ا خاّصًة  ـً عامًة اّلتي تتعرّض لضجيج األعراس يومّي

في املوسم اّلذي بدأ للّتو!
ال نريد للباعة املتجوّلني أن تنقطع أرزاقهم، خاّصًة 
ملاذا  لكن  للرّزق؛  ا  طلًب املدينة  خــارج  من  ــوا  أت إذا 

ملاذا  له؟  لزوم  ال  ضجيًجا  األحياء  ميألوا  أن  عليهم 
عبر  ويصيحون  تعليمّية  مؤّسسات  قرب  يقفون 
مكّبرات الّصوت بشكل ُيفقد الّطّالب تركيزهم! ملاذا 
بصورة  املبيعات  ــاخ  وأوس الّنفايات  رمي  يتعّمدون 
موسيقى  يضعون  ال  ملاذا  الّشوارع؟!  في  مكشوفة 
الّصوت أو ملاذا ال  الّصراخ عبر مكّبرات  هادئة بدل 

ُيريحون الّناس في ساعة قيلولتهم!
كما أّننا نريد للّناس كّلها الفرح وما أحاله ـ لكن ال 
ُيعقل أن تستمّر الّسهرات بعد الّساعة املسموح بها 
الّليل؟!  منتصف  بعد  الّثانية  حّتى  ملاذا  ا!  ـً ّي قانون
يدرسوا  أن  والّطلبة  وترتاح،  تنام  أن  تريد  فالّناس 
ويرّكزوا في امتحاناتهم! ملاذا يصرّون على مكّبرات 
الّصوت الّصاخبة؟.. أال تنفع سهرة مبكبرات منخفضة 

الّصوت! 
يّسر فرحه  صحيح على اجلار أن يتحّمل جاره وأن ُي
أو مناسباته ويتحّمل تبعات ذلك، لكن هذا مطلوب 
من الّطرفني.. على صاحب الفرح أن يعرف الّضوابط 
بالغ ال في مّدة الّسهرة وال في صوت  واحلدود، فال ُي

مكّبرات الّصوت.
اتنا نحن كمجتمع.  ّي مثل هذه األمور ضمن مسؤول
علينا أن ننّظم مثل هذه القضايا كي ال تظّل أحياؤنا 
ُعرضًة لهذا الّضجيج اّلذي يسّبب الّضيق واإلزعاج. 
واحلّيز العام ليس ُمستباًحا - كما يعتقد البعض 
ـ ليس لدّي أّي حّل سوى أّنني أعتقد بضرورة إنهاء 

مسلسل الّضجيج هذا!
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وظيفتها  بحكم  تعمل  املدنّي  املجتمع  مؤّسسات 
االجتماعّية على إحداث الّتغيير لألفضل في مجال 
اعتماد  يتطّلب  شامل  كهدف  والّتغيير  اهتمامها. 
استراتيجّيات عمل مختلفة. وألّننا نحسب أنفسنا 
في جمعّية الّتطوير االجتماعّي على املجتمع املدنّي 
في حيفا فإّن عملنا يهدف إلى حتقيق جملة غايات، 
أموره  بزمام  اإلمساك  من  مجتمعنا  متكني  أهّمها 
وصانع  الّسياسات  على  الّتأثير  على  قدرته  وزيادة 
القرار. وهو أمر يتأّتى لنا من خالل تنظيم املجتمع 

في  التعددّية  جلهة  بتنّظمه  الرّقي  على  ومساعدته 
ما  وهو  والفّعالّيات.  ــادرات  ــب وامل واملنّظمات  األطــر 

أخذنا على أنفسنا القيام به.
املشترك  العمل  على  األحياء  جلان  نساعد  فعندما 
والّتنسيق ضمن مجلس عاّم لألحياء، فإّننا نفترض 
مثًال أّن الوحدة قوّة، وأّن االئتالف أقوى من االختالف 
ــرارات.  ــق وال الّسياسات  صانع  على  الّتأثير  فــي 
وعندما ُمنّكن املدارس من الّتواصل والعمل بالّتعاون 
للعملّية  فائدة  ــر  األم في  أّن  نفترض  بعضها  مع 
في  للعرب  ناظمة  وثيقة  نقترح  وعندما  الّتربوّية. 
األفق  يفتح  مؤّسس  نــّص  ــود  وج أّن  نفترض  حيفا 
وعندما  مجتمعّي.  وعمل  ملبادرات  واإلمكانّيات 
نشترك مع جمعّية أو مع إطار سياسّي محّلي في 

عمل ما، نشعر بالقوّة واالقتدار.
العمل  نسّميه  ما  تعزيز  على  ندأب  فإّننا  هنا  من 
املشترك واألطر اجلامعة. ومن هنا، أيًضا، محاوالتنا 
املتكرّرة ملساعدة القوى الّسياسّية على إجناز نوع ما 
وحشدها  القوى  وجتميع  الّتمثيل  لزيادة  الوحدة  من 

في برناَمج مّتفق عليه.
إّننا كجمعّية ال نستطيع أن نخوض في احلزبّي وال أن 
نتحزّب، لكّننا في الوقت نفسه نحن حريصون على 
متكني مجتمعنا من تنظيم نفسه على أمل أن تعمل 
اجلم عّياتي  فالدّور  وتعاون.  بتنسيق  تنظيماته  كلّ 
الّدور احلزبّي ويستفيد منه ويلتقي معه. ال  ُيكّمل 
يحّل محّله بأّي شكل من األشكال. بل ترانا محّفزين 
األحزاب وممّثليها في البلدّية على حضور نشاطاتنا 
وأن يكونوا شركاء في مبادراتنا. وكّنا نتوّقع منهم أن 
يقابلونا باملثل ال أن يروننا منافسني لهم. نحن في 
يكّمل  ودورنا  معهم.  تعاون  في  نحن  معهم.  حوار 
دورهم الهام ويلتقي معه في خدمة مصالح مجتمعنا 

وقضاياه. 
العمل  فاعلّية  ــادة  وزي والّتنسيق  الّتعاون  وِجهتنا 
اجلماهيرّي على روافده، فاحتني صدورنا وأبوابنا لكّل 
تعاون وائتالف وشراكات ـ نحن ال ننافس أحًدا، بل 

نقف من اجلميع على املسافة نفسها.
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اّلتي  الرّاجلة  املسيرة  اخلميس،  أمــس  وصلت 
من  انطلقت  واّلتي  الرّحال»،  «شّد  ُعنوان  حتمل 
مسجد احلاج عبد الله في حّي احلّليصة احليفاوّي 
اجلارّي،  أّيار  شهر  من  الّتاسع  في  الّسبت،  يوم 
ما بحسب  القدس،  في  األقصى  املسجد  ــى  إل

 ُخّطط لها.
احليفاوّيان  املسيرة  فكرة  وراء  يقف  ــه  أّن يذكر 
الفكرة  سندباد طه وموسى مهجة، حيث عرضا 
واّلتي  احليفاوّية،  اإلسالمّية  احلركة  إدارة  على 
باركتها، الحًقا، اإلدارة القطرّية للحركة اإلسالمّية.

املنشود،  الهدف  وصولهم  لدى  املشاركون  ودخل 
ــلــني، حيث  ــريــن ومــهــّل ــســجــد مــكــّب ــات امل ــاح س
والفرح  بالّدعاء  واملصّلون  املرابطون  استقبلهم 

والّدموع مًعا.
وكانت املسيرة في يومها األخير قد سارت من بلدة 

بيت حنينا إلى القدس الّشرقّية، وسط عرقالت 
متواصلة من قبل قوّات االحتالل، ووصلت ِمنطقة 
باب العمود وسط ترحاب أهالي القدس، ثّم سارت 
عبر شارع الواد يتقّدمها املنّظم احليفاوّي الّناشط 
سندباد طه، الّشيخ حسام أبو ليل (نائب رئيس 
احلركة اإلسالمّية)، ود. سليمان اغبارّية (مسؤول 

ملف القدس في احلركة اإلسالمّية).
احتفال  اخلميس،  ــس  أم ظهر  بعد  ــم  ونــّظ ــذا  ه
درع  تقدمي  وّمت  املسيرة،  في  للمشاركني  تكرميّي 
الشيخ   - الُعليا  اإلسالمّية  الهيئة  من  تقديرّية 

عكرمة صبري.
إيصال  الرّحال» كان  أن هدف مسيرة «شّد  نذكر 
رسالة هاّمة وتوعوّية مفادها أّن «شّد الرّحال» من 
حيفا إلى املسجد األقصى – القدس، ضرورّي في 
هذه الفترة بالّذات، وخصوًصا في أسبوع الّنكبة، 

لتأكيد بقائنا واحلفاظ على مقّدساتنا.
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حفل تأبني
ة وابنه عروة وابنته متاضر يب ب زوجة الفقيد ل

وعائلته وأصدقاؤه ورفاق دربه
 يدعونكم إلى حفل تأبني فقيدهم الغالي

ي الفاضل املرّب

�U D �u � b O �
ّسادسة مساًء ّساعة ال وذلك يوم اجلمعة 22/5/2015 ال

يدان» - حيفا في قاعة مسرح «امل
ة ار هذه الدعوة شخصّي ب رّجاء اعت ال
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ّية بقيمة 250 ألف  أّن اِملهرجان يحصل على ميزان
ورئيسها  حيفا،  بلدّية  من  بدعم  مصادقة  شيكل، 

اته.  ّي احملامي يونا ياهف، اّلذي شارك في فّعال
وأضاف رون: «في مجال االّتصاالت الّشاملة، يعكس 
مصوّرو الّصحافة واقًعا في برهة وقت معّينة، إّنهم 
يتواجدون في قلب احلدث ويبرزون مرّات عديدة حاالت 
مباشر  بشكل  أنفسهم  عن  يعّبرون  قد  تناقضّية؛ 
اّلتي يحيونها،  الّظرف أو احلالة  برمز معّني عن  أو 
ويضعون عالمات استفهام على املجتمع؛ فبموجب 
واجب  دميقراطّي، من  الّصحافّي في مجتمع  العمل 
الّصحافة أن تكون ناقدة، وهذا يختلف عّما قامت 
الّصحيفة حيث عرضت األمور بسطحّية  فيه تلك 
أو  مسّبق  فهم  دون  للجمهور،  تضليلّي  وبشكل 

تشجيع للحوار العامّ».
نعامنة، لصحيفة  املعرض، فدوى  هذا وقالت أمينة 
إقصاء  سياسة  في  نستمّر  أن  ميكن  «ال  «حيفا»: 
محوها  ــة  ــّدول ال حتـــاول  ــي  ــت واّل كــامــلــة،  مجموعة 
عام  منذ  اإلسرائيلّية  الّسياسات  ُهوّيتها.  وطمس 
الّشعب  بــأّن  والّترويج  الّتفكيك  على  تعمل   ،67
الِفَلسطينّي ُمنصهر داخل املجتمع اإلسرائيلّي، دون 
إّمنا  ا،  ـً ّي سريال ليس  املعرِض  شعبنا.  مبطالب  األخذ 
الّلحظة  خالل  واقًعا  جتّسد  ِصحافّية  صورًا  يعرض 
ا  ـً ذاتها، مثل: صورة شاّبة ِفَلسطينّية تواجه شرطّي
في حيفا، مجموعة من أطفال يقطنون جسر الزّرقاء 
حتّول الّشارع العام في القرية إلى ملعبهم الفتقارهم 
مالعب في القرية. أعتقد بأّن هذا الّتحريض يجعلنا 
معنى  وفهم  والّتعلم  حساباتنا  مبراجعة  نطالب 

الّدميقراطية احلقيقّية».
د.  ــال  ق «حيفا»،  لصحيفة  ــاّص  خ تعقيب  ــي  وف
ورئيس  حيفا،  بلدّية  رئيس  (نائب  أسعد  سهيل 
الهجمة  هذه  «تأتي  البلدّية):  في  «اجلبهة»  كتلة 
مسرح  ضّد  سبقتها  هجمة  بعد  الّشرسة  اليمينّية 
مسرح  ضــّد  حينه  ــي  ف ـــاءت  ج حيث  ـــدان»؛  ـــي «امل
«امليدان» جرّاء تزامن عرض مسرحّية «الزّمن املوازي» 
مع «يوم األسير»، إذ عملت عائالت يهودّية ثكلى 
على  البلدّي  اليمني  من  أعضاء  قبل  من  بتجنيد 

ما  للمسرح.  دعمها  لوقف  البلدّية  على  الّضغط 
املوضوع،  لبحث  خاّصة  جلنة  إقامة  الى  اضطرّنا  
بلدّية  للّتصويت ضمن جلسة  املوضوع  منًعا إلحالة 

واملوافقة عليه!».
وأضاف د. أسعد: «إّال أّنه وخالًفا ملوقفي، ّمت االقتراح 
داخل الّلجنة على جتميد ميزانّية مسرح «امليدان»، 
فقد  فقط!  شكلّي  باعتقادي  الّتجميد  هذا  أّن  إّال 
ّية بهذا اخلصوص، أّول أمس،  شاركُت بجلسة إيجاب
نتائجها تبّشر خيرًا. آمل في بداية األسبوع املقبل، 
املجلس  قبل  من  تعّنت  دون  ــوال  األم حترير  يتّم  أن 

البلدّي لصالح مسرح «امليدان»».
مؤّسسة  على  الّتحريضّية  الهجمة  أعقاب  ــي  وف
رئيس  أّن  ــى  إل أسعد  د.  ــار  أش الــكــرمــة»،  «بيت 
البلدّية، يونا ياهف مستاء جًدا من الوضع اّلذي آلت 
الفورّي  ياهف «التدّخل  أّن على  إليه األمور، مؤّكًدا 
ّية دون االعتماد على جلان خاّصة  حلّل هذه اإلشكال
ومساعدين، آمًال أن يحسم األمور لتعود املياه إلى 
مجاريها ولدرء خطر تأزّم األمور. فما يجري اليوم من 
حملة حتريضّية إضافّية على مؤّسسة «بيت الكرمة» 
فوتوغرافّية  صــور  عــرض  ملجرّد  للبلدّية،  الّتابعة 
ملصوّرين ُنشرت في الّصحافة، يدّل على توّجه ميينّي 
خطير ومحاولة لكّم األفواه وطمس الّثقافة واحلضارة 
والفنون الِفَلسطينّية، إّنه «ترانسفير» ثقافّي وتربوّي 

خطير، في ظّل وجود حكومة ميينّية متطرّفة». 
واستطرد د. أسعد قائًال: «علينا أن نقف متضامنني، 
اليمني  ومننع  الكرمة»،  و»بيت  «امليدان»  مسرح  مع 
أجندتها  وفرض  األمور،  بزمام  التحّكم  من  املتطرّف 
في  «اجلبهة»  كتلة  ستبدأ  اليمينّية.  الثقافّية 
ّية  إمكان وسندرس  االئتالف،  داخل  نضالها  البلدّية 
احلاجة..  دعت  إن  مختلفة  بطرق  الّنضال  استمرار 
ــي  إدارَت مع  تاّمْني  ودعم  وتنسيق  دائم  بتواصل  أنا 
جميًعا  معركتنا  إّنها  الكرمة»،  و«بيت  «امليدان» 

وعلينا أن نتصّدى لناقوس اخلطر».
في  املتطرّف  اليمني  من  أعــضــاًء  أّن  ووصلنا  هــذا 
اقتراح  تقدمي  ّية  إمكان يدرسون  البلدّي،  املجلس 
لتجميد ميزانّيات مؤّسسة «بيت الكرمة»، أيًضا! 
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اخلميس  ــوم  ي الكرمة»،  «بيت  مؤّسسة  افتتحت 
خالل  من  ّية،  العرب الّثقافة  ــام  أّي مهرجان  الفائت، 
األولى،  الّندوة  في  واإلعــالم.  الّصحافة  حول  ندوتني 
العربّية»،  الّصحافة  في  احلمراء  «اخلطوط  بُعنوان 
اشترك كّل من: الّصحافّي أنطوان شلحت، اإلعالمّية 
خليل  د.  نّفاع،  هشام  الّصحافّي  نّصار،  مقبولة 

ريناوي واإلعالمّي ُفرات نّصار.
هذا وشملت الّندوة الّثانية موضوع تغطية مجاالت 
ّية احمللّية، شارك  العرب الّصحافة  والفّن في  الّثقافة 
العافية،  ــو  أب خميس  الّصحافّي  مــن:  كــّل  فيها 
اإلذاعّي نادر أبو تامر، الّصحافّية ميساء أبو غّنام، 
اإلعالمّي منيب فارس، الّصحافّي واملخرج الّتلفزيونّي 

يانوس غّطاس.
الفّنان  مع  ا  ـً ّي فن برنامًجا  أيًضا،  االفتتاح،  تضّمن 
ــرًة  ــر، وفــق ــاخ ــدّي س ــي ــوم ــي عــرض ك ـــوري ف ــيــع خ رب

موسيقّية قّدمها الفّنان عالء عزّام ومنى ميعاري.
كما افتتح غاليري فنون «بيت الكرمة»، يوم اجلُمعة 
(8 أّيار)، معرَِض صور جماعّي للّتصوير الّصحافّي 
فدوى  املعرض  ألمينة  صحفّية»،  «نظرة  بُعنوان 

علي،  علي  الّصحافة:  مصوّرو  فيه  شارك  نعامنة، 
أكرم دراوشه، وعصام تلحمي.

وشمل مهرجان أّيام الّثقافة هذا العام لقاءات عّدة مع 
الكاتب والّصحافي سلمان ناطور متحور موضوعها 
حول ِمائة عام من الّصحافة في حيفا، كما أقيمت 
ّية واملدارس، ورشات عمل  في مختلف األحياء العرب
الكتاب  ــوع  ــب «أس مــعــرض  ــى  إل إضــافــة  مختلفة؛ 
العربّي» من تنظيم مكتبة ودار الّنشر «كل شيء» 

احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسي.
ّية، مع حملة  وتزامن افتتاح ِمهرجان أّيام الّثقافة العرب
حتريضّية ميينّية شرسة ضّد مؤّسسة «بيت الكرمة»، 
برامج  الّصحافة ضمن  حول عرضها لصور مصوّري 

مهرجان أّيام الّثقافة.
وعّقب أساف رون (مدير عام مؤّسسة «بيت الكرمة») 
على هذه احلملة الّشرسة لصحيفة «حيفا» بالقول: 
العبرّية  الّصحف  ــدى  إح في  اِملهرجان،  عن  ُكتب 
عريض:  ــوان  ــن ُع حتــت  ــرّض،  ــح م بشكل  ــة،  ــّي احملــل
«ضمن معرض «بيت الكرمة».. قوّات األمن تضرب 
األوالد»..! وأسهب الّتقرير على مساحة صفحتني في 
الّثقافة،  أّيام  مهرجان  على  بالّتحريض  الّصحيفة 
رغم  قانونّي،  غير  أو  غير مشرّع  األمر  أّن  لو  كما 
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 7) سوسان  لينوي  بالّسرطان  املُصابة  الّطفلة  ــدا  وال قــّدم 
سنوات)، صباح أّول أمس األربعاء، بواسطة احملامي حسام 
ّية ضّد وزارَتي البيئة والّصحة،  باّدعاء  مارون، دعوى قضائ
اإلهمال وعدم العمل من أجل منع تلوّث اجلّو واحلّد منه، ما 
الّسرطان منذ عامني،  لينوي مبرض  الّطفلة  أّدى إلى إصابة 
حيث ما زالت حّتى كتابة هذه الّسطور قيد العالج واملتابعة.

ُيذكر أّن صحيفة «حيفا» نشرت في العدد (270)، الّصادر 
ْيسان املنصرم، تقريرًا مطوًّال لإلعالمّي نايف خوري  في 24 َن
حتت ُعنوان «هل تلوَّث اجلّو في حيفا فعًال؟!» أجرت خالله 
أمير  لينوي،  الّطفلة  ووالد  مارون  حسام  احملامي  مع  لقاًء 
اقة في نشر خبر الّدعوى املَْنوي تقدميها  سوسان، وكانت سّب

(ُقّدمت أّول أمس األربعاء).
في  املركزّية  احملكمة  إلى  األربعاء،  أمس  أّول  وصــل،  فقد 
حيفا، والدا الّطفلة أمير وكريستني سوسان برفقة طفلتهما 

املُصابة لينوي واحملامي حسام مارون لتقدمي الّدعوى.
مّدعني في الّدعوى املقّدمة أّن تلوّث اجلّو في ِمنطقة حيفا 
هو الّسبب الرّئيس بإصابة الّطفلة لينوي مبرض سرطان الّدم، 
مستندين على تقرير كانت نشرته وزارة الّصحة بخصوص 
تلوّث اجلّو وعالقته بارتفاع عدد األطفال املُصابني بالّسرطان 
املركزّية  احملكمة  وستقوم  وضواحيها.  حيفا  ِمنطقة  في 

املسؤولة  واجلهات  املؤّسسات  عمل  وفحص  الّدعوى  بدراسة 
تلوّث اجلّو فعًال، وتأثيره  ومدى جناعة عملها في احلّد من 

على صّحة الّطفلة لينوي.
وقال احملامي حسام مارون: «نحن نقدم الّدعوى ضّد وزارَتي 
رصد  في  أخفقت  البيئة  وزارة  أّن  باّدعاء  والّصحة،  البيئة 
حسب  الّالزمة  الفحوصات  ُجتِر  ولم  حيفا،  في  اجلّو  تلوّث 
القانون، رغم حصولها على ميزانّيات مناسبة. كما أّن وزارة 
الّصحة هي املسؤولة عن ارتفاع نسبة اإلصابة بالّسرطان في 
حيفا، حيث علمت بزيادة عدد األطفال املُصابني بالّسرطان 

ولم تفعل شيًئا بهذا اخلصوص»!
ّية  وأضاف احملامي مارون: «إّن فرصة ربح هذه الدعوى القضائ
ية تربط بني املرض  شبه مؤّكدة، ألّنها تستند إلى تقارير طّب

وتلوّث اجلّو في حيفا».
ُخطوًة  اّتخذنا  «لقد  فقال:  الّطفلة)  (والد  أمير سوسان  أما 
ّية ضّد وزارتي الّصحة والبيئة،  جاّدة وجريئة لرفع دعوى قضائ
عانته  عّما  الّتنازل  عدم  مقرّرين  الّتقارير،  إلى  مستندين 
طفلتنا من بؤس وألم على مدار سنتني، جرّاء املكوث املكّثف 
في املستشفى والعالجات الكيماوّية والعالجات اإلشعاعّية 
بالعدل  احملكمة  حتكم  أن  أمل  على  الّنخاع،  زرع  وعملّية 

لصالح الّطفلة».
ُيذكر أّنه وبعد الّنشر في صحيفة «حيفا»، توّجه عدد من 
األهالي للمحامي حسام مارون لهدف تقدمي دعاوى مشابهة.
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متّت بنجاح، نهاية األسبوع املنصرم، عملّيتا 
مستشفى  ــي  ف لكليتني  ــة  ــزدوج م ـــة  زراع
«روث» لألطفال، الّتابع ملستشفى «رمبام» 
لشخصني:  جديدة  حياًة  منحتا  حيفا،  في 
الّثالثة من عمره، وفتاة  طفل حيفاوّي في 
طويلة  شهورًا  انتظرا  الّلذين  الّشمال،  من 

العملّية الزراعّية.
قسم  ــر  ــدي (م شطاينبرغ  ــور  ــت ــّدك ال ـــال  وق
األطــفــال  مستشفى  ــي  ف ــال  ــف األط ــة  ــراح ج
َمهّمة  املزدوجة  الزراعة  إّن  ــام»):  ــب «رم في 
صعبة؛ لقد استدعينا إلى املستشفى ليلة 
واالختصاصّيني،  الّطبّي  الّطاقم  اجلُمعة، 
االستجابة  فكانت  الكليتني،  توافر  فور 
استعداد  على  كــّنــا  مــا  ــرعــان  وس سريعة 
العملّيتان  استغرقت  املَهّمة.  بهذه  للقيام 
اجلراحّيتان أكثر من سبع ساعات متواصلة،

وتكّللتا بالّنجاح.
ــل أيــزنــشــطــايــن  ــي ــرائ ــس ــــا الـــّدكـــتـــور ي أّم
األطفال)،  لدى  الكلى  أمراض  (اختصاصّي 
فقال: إّن حالة املريَضْني الّصحّية بخير. إّن 
الّطفل كان يقوم بغسيل للكلى (دياليزا) 
الزراعة، أّما  الّسنة قبل  لفترة سنة ونصف 

ثالث  قبل  الكلى  غسيل  فبدأت  الفتاة 
كان  حيث  ا،  تقريًب الّسنة  ونصف  سنوات 
للحفاظ على حياتهما.  ا  ـً الغسيل ضرورّي
زراعة الكلية في كلتا احلالتني كانت حاجة 

ُملّحة ونحن سعيدون بنجاح العمّليتني.
ــر  ــار (مــدي ــي ـــي ب ــور راف ــس ــروِف ــب ــــار ال وأش
مستشفى ”رمبام“، ورئيس الّلجنة الوطنّية 
لزراعة األعضاء) إلى ضرورة التّبرع باألعضاء 

لهدف إنقاذ حياة اآلخرين.
وعّقبت والدة الّطفل اّلذي متّت زراعة الكلية 
في جسده، بالقول: لقد حتّقق احللم بعد طول 
انتظار. أشكر األسرة اّلتي تبرّعت باألعضاء 

ومنحت حياة جديدة لطفلي وآلخرين.
في  لألطفال  ”روث“  مستشفى  أّن  ُيذكر 
”رمبام“ بدأ بإجراء عملّيات زرع الكلى منذ 
الّثاني  املستشفى  وأصبح  سنة،  من  أزيد 
العملّيات  هذه  مبثل  يقوم  اّلذي  البالد  في 
فزراعة  وِمْهنّية.  بنجاح  الزراعّية  اجلراحّية 
مهارة  تتطّلب  األطفال  أجساد  في  الكلى 
ومعرفة وطواقم طبّية ومتريضّية اختصاصّية 
كبيرة، تشمل: جراحة أطفال، جراحة أوعية 
ّية، جراحة كلى،  دموّية، جراحة مسالك بول
املناعة،  لــألطــفــال،  أشــعــة  ـــدة  وح ــر،  تــخــدي

األنسجة، وغيرها..

 Æœ ¨⁄d³M¹UDý Ê«— Æœ —̈UOÐ w�«— —u� �ËdÐ ∫5LO�« v�≈ —U�O�« s� ¨…—u ÒB�« w� dNE¹
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åUHO�ò q�«d*
يسارّيني،  ويهود  أثيوبّي  أصل  من  اليهود  من  املئات  تظاهر 
الّشرطة  وعنجهّية  عنصرّية  ضّد  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  يوم 
وعنفها؛ حيث أغلق املتظاهرون الّشارع الرئيس، في مرَكز الكرمل 
في حيفا، وسط شعارات تنّدد بعنف وعنصرّية الّشرطة، وتدعو 

إلى املساواة الّتامة. 
الّشرائح  مختلف  من  مواطنون  املظاهرة  هــذه  في  شــارك  وقــد 
وعنصرّية  عنف  وضّد  إثيوبيا   يهود  ملساواة  دعًما  املجتمعّية 
الّشرطة. وحمل املتظاهرون شعارات ُكتب عليها: «الّلون األسود 
ليس جرمية»؛ «ال تفرّق بني دم وآخر»؛ «عنصرّية برعاية الّشرطة»؛ 

«َنعم للمساواة، وال للعنصرّية»؛ وغيرها من الّشعارات.
وغضب  سخط  عن  لتعّبر  االحتجاجّية  املظاهرة  هــذه  وتأتي 
األثيوبّيني، وتهدف لتصحيح الُغنب الّالحق بيهود إثيوبيا اّلذين 
يعانون متييزًا وإهماًال صارَخْني منذ أزيد من 30 عاًما في هذه 
البالد! وأّكد املنّظمون أّنه ال يجب الّسكوت بعد اليوم على أّي 
لعنف  التصّدي  ويجب  واألصل،  البشرة  لون  خلفّية  على  متييز 

الّشرطة املستشري في البالد ضد األقلّيات واملُستضَعفني.
هذا وكانت شرطة حيفا قد اّتخذت كاّفة الّتدابير لضمان احلفاظ 
على األمن ومنع االنفالت؛ فانتهت املظاهرة دون وقوع أّي حوادث 

مخّلة بالّنظام العاّم.
يهودّي  آالف  خمسة  ُقرابة  حيفا  مدينة  في  يعيش  أّنه  ُيذكر 
األحياء  يسكنون  مأساوّي،  مادّي  وضع  في  غالبّيتهم  إثيوبّي، 

الفقيرة واملُهّملة في املدينة.

åUHO�ò q�«d*
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

الّطّالب  الّدراسّية على  املنح  ُأقيم في مطلع هذا األسبوع، حفل توزيع 
اجلامعّيني املتفوّقني، واّلذين يدرسون في جامعة حيفا. 

ساهم  حيث  حيفا،  بلدّية  في  االجتماعات  قاعة  في  االحتفال  وجــرى 
العاملّي، وجامعة حيفا وبلدّية  ّي  البهائ املرَكز  املنح كّل من  بتقدمي هذه 

حيفا، ومؤّسسة «البيت املسيحّي».
تنظر  البلدّية  إّن  البلدّية):  رئيس  بأعمال  (القائمة  أملوغ  ِحدفا  وقالت 
باهتمام إلى مسألة دعم الّطّالب اجلامعّيني العرب اّلذين يسهمون ببناء 

مجتمعهم بعد تخرّجهم.
أّما البروِفسور حنان إلكسندر (عميد الّطلبة في جامعة حيفا)، فأشار 
العرب،  الّطّالب  أمام  خاّص  بشكل  اجلامعة  في  العلم  آفاق  فتح  إلى 
وتقدمي الّتسهيالت لتعّلم املواضيع املختلفة، مع احملافظة على املستوى 

العلمّي املطلوب.
ّي العاملّي  أّما الّدكتور جوشواع لينكولن (الّسكرتير العام للمرَكز البهائ
األوالد  منه  ليأكل  الزّيتون  يزرع  اّلذي  الّشيخ  َمثل  فضرب  حيفا)،  في 
كّله  للمجتمع  يضمن  العلمّي  للمستقبل  اإلنسان  بناء  وأّن  واألحفاد، 

ُمستقبًال ُمشرًّفا.
وحتّدث الّدكتور رميون جبران (الّسكرتير العاّم للبيت املسيحّي)، وقال: 
اجلامعّيني  للّطلبة  الّدراسّية  املنح  بتوزيع  لالحتفال  اليوم  ”اجتمعنا 
”البيت  وإّن  حيفا.  جامعة  في  يدرسون  واّلــذيــن  املتفوّقني،  الــعــرِب، 
ّية  واألدب الّثقافّية  الّنشاطات  رعاية  عاتقه  أخذ على  اّلذي  املسيحّي“، 
أن  ِمن شأنها  اّلتي  ّية  الفّعال أيًضا، هذه  العام،  يواصل هذا  والّتربوّية، 

تعود بالفائدة على أبنائنا، واّلذين يبنون مستقبلهم العلمّي.
وأضاف: إّنها الّسنة اخلامسة على الّتوالي اّلتي يتّم فيها تقدمي هذه 
واّلتي  ونشكرها،  وِجنّلها  نقّدرها  أخرى،  مؤّسسات  مع  باالشتراك  املنح 

ساهمت وبسخاء في دعم أبنائنا“.  
حيفا،  وجامعة  املسيحّي“  ”البيت  من  خاّصة  جلنة  تأّلفت  قد  وكانت 

واّلتي أقرّت املعايير اّلتي يتّم مبوجبها تقدمي املنح للّطّالب.
القائمني على  الّطّالب)، وشكرت  (باسم  عّلوشي  روان  الّطالبة  وحتّدثت 

تقدمي هذه املنح واملشاركني بتمويلها. 
وشاركت الفّنانة رميوندا جبران بتقدمي أغنّيتني في هذا احلفل، كما فعلت 

ذلك في سنوات سابقة، والقت استحسان اجلمهور.
آالف  ثالثة  منحة  كّل  وقيمة  املنح،  هذه  على  ا  طالًب ثالثون  وحصل 
ملا  مراد طوقان،  روني خريش،  أسماؤهم:  الّتالية  الّطّالب  وهم  شيكل. 
جاد  سروجي،  رمي  عــازر،  إيهاب  عّلوشي،  روان  شاهني،  كاترين  شّقور، 
مسعد  مر،  تامر  مّناع،  روحي  سويدان،  وجدي  سيباط،  وسيم  سلباق، 
معّلم، منار كّتورة، كريستني خليل، سما طبّلج، مارلني حليس، ماهر 
خير الله، صبرينا خوري، سري خوري، مراد خوري، هبة حسني، ملا زيدان، 
لينا زحالوي، بولينا ديب، ميالد جريس، سعيد غّطاس، بشارة حّداد، 

ليان أبو عبيد، لورين فارس.
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åUHO�ò q�«d*
العديدة  الّال-منهجّية  الفّعالّيات  سلسلة  ضمن 
الّناصرة»  «راهبات  مدرسة  بها  تقوم  اّلتي  واملتمّيزة 
ــور»،  ــرطــة واجلــمــه ــّش ــوان «ال ــن ُع ــي حيفا، وحتــت  ف
الّشرطي اجلماهيرّي املسؤول  بالّتعاون والّتنسيق مع 
عبير  املعّلمة  قامت  ــرحــات؛  ف رميــونــد  اِملنطقة  عــن 
ّية  فّعال بتنظيم  املــدرســة  إدارة  من  بدعم  منصور 
اخلميس  يوم  الّناصرة»،  «راهبات  ّية  ابتدائ لطّالب 
من  مختلفة  ــدات  وَح واستقبال   ،(30/4/2015)
الّشرطة، شملت: سّيارة اإلطفاء، الّشرطة اجلماهيرّية، 
ـــدة اخلــيــول.   ــكــالب، ووح ـــات، وحـــدة ال ـــّدورّي وحـــدة ال
أضفى هذا اليوم الّسرور والفرح على الّطّالب وطاقم 
املدرسة، من خالل العروض املتمّيزة املتنوّعة اّلتي قام 
بها أفراد الّشرطة، اّلذين حضروا بكامل الّتجهيزات 
الــعــروض، من ضمنها عرض  ــراء هــذه  ــعــّدات إلج وامل
للكالب البوليسّية املُدرّبة واملتمرّسة لكشف وإيجاد 

كان  آخر  املختلفة. وعرض  والّسموم  املمنوعة  املــواد 
به  تقوم   عّما  شرح  مع  املدرّبة،  البوليسّية  للخيول 
وظائفها.  ــأداء  ب الّشرطة  ملساعدة  مهاّم  من  اخليول 
تبعه شرح مفّصل عن معّدات سّيارة اإلطفاء وكيفّية

 العمل بها.
ــونــد عــن شكره  ــؤول رمي ــس ــرطــي امل ـــرب الــّش ــذا وأع ه
تعاون  من  ــدوه  أب ما  على  للّطّالب  اخلــاّص  وامتنانه 
وحسن إصغاء إلجناح هذا املشروع، وشكر بدوره مديرة 

ّية «راهبات الّناصرة» هيفاء ّجنار. ابتدائ
من  باالقتراب  املدرسة  لطّالب  الفرصة  أتيحت  وقد 

اخليول والتقاط صور تذكارّية معهم. 
بإلقائها  ّجنار،  هيفاء  املدرسة  مديرة  اللقاء  واختتمت 
وخاّصًة  الّشرطة،  أفــراد  لكادر  وترحيب  شكر  كلمة 
للّشرطي رميوند فرحات، حيث أعربت من خاللها عن 
بالغ سرورها وتقديرها لهذا الّتعاون من قبل الّشرطة 
ارة اّلتي قاموا بها، آملة أن تتكرّر مثل  واجلهود اجلّب

هذه الّلقاءات في املستقبل.

åUHO�ò q�«d*
القوى  أللعاب  الرّياضي  الّنادي  منتخب  ارتقى 
لصفوف الّتواسع للمرتبة الّثالثة في ِمنطقة حيفا 
والّشمال، وذلك عقب مشاركته في سّت مباريات 
ّية؛ وبناًء عليه استحّق  خالل الّسنة الدراسّية احلال
القوى  أللــعــاب  إسرائيل  بطولة  ــي  ف الّتنافس 

للّنوادي الرياضّية املدرسّية.
في   (3/5/2015) األحد  يوم  البطولة  أُجريت 
ملعب «هدار يوِسف» في تل أبيب، ضمن أجواء 
رياضّية رائعة؛ وشملت البطولة املسابقات الّتالية: 
عوض  جواّنا  الّطالبتني:  مبشاركة  العالي  القفز 
الّطالبات:  مبشاركة  العريض  القفز  قعدان؛  ورزان 
قذف  زبيدات؛  وشروق  قعدان  رزان  عوض،  جوانا 
الكرة احلديدّية (3 كغم) مبشاركة الّطالبات: مي 
مصاروة، ميري زايد وشروق زبيدات؛ سباق 80م 

فرحان  بيان  نشاشيبي،  زينة  الّطالبات:  مبشاركة 
ـ800م مبشاركة الّطالبات:  وجوانا عوض؛ سباق ال
سباق  نشاشيبي؛  وزينة  فرحان  بيان  زايد،  ميري 
زينة  الّطالبات:  مبشاركة  الّسويدّية  املــواصــالت 
نشاشيبي (100م)، رزان قعدان (200م)، بيان 

فرحان (300م) وميري زايد (400م).
من اجلدير ذكره أّن املنتخب تنافس ضمن الّدوري 
املرتبة  من ضمنها  مشرّفة،  مراتب  وأحرز  املمتاز 
ــراتــب  وامل ــة،  ــدّي احلــدي الــكــرة  ــذف  ق ــي  ف اخلامسة 
في  الّتوالي  على  والّثامنة  الّسابعة  الّسادسة، 
ـ800م. كما أحرز منتخب الّطالب املرتبة  سباق ال
والّشمال  حيفا  ِمنطقة  في  املدارس  بني  اخلامسة 
املنتخب  بتدريب  قامت  املمتاز.  الـــّدوري  ضمن 
ــاذة راغـــده ملشي (املــســؤولــة عــن الــّنــادي  ــت األس

الرّياضّي في الكلّية).
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åUHO�ò q�«d*
ــوال  ــة، أورســل ــي ــاع األملــان ــّدف ـــرة ال قامت وزي
مساء  حيفا،  ــى  إل بزيارة  ليني،  ــر  دي فــون 
ترسو  األســبــوع، حيث  هــذا  ــن  م ــني  ــن االث
«كارلسروهي»  األملانّية  الفرقاطة  ا  ًي حال
(فرقاطة: سفينة حربّية ضحمة)، وهي من 
الّسفارة  نّظمت  وقد  ّية.  احلرب الّسفن  أكبر 
ّية في تل أبيب لقاًء، جمَع العديد من  األملان
الّشخصّيات واملسؤولني، محلّيني وأجانب.

واستثمر وديع أبونّصار (مدير املرَكز الّدولي 
األمسّية  في  شــارك  ــذي  اّل لالستشارات)، 
ّية  برفقة عقيلته، للحديث مع الوزيرة األملان
األوسط،  الّشرق  في  الرّاهنة  األوضــاع  حول 
والّدور اّلذي ميكن أن تلعبه أملانيا بالبحث 
نحو  اِملنطقة  لدفع  الكفيلة  الّسبل  عن 

االستقرار.
اهتماًما بحديثه مع  نّصار  أبو  أبدى  كما 
أملانيا،  في  الّسياسّي  بالوضع  ــرة،  ــوزي ال
املسيحّي  ـــزب  احل مساهمة  ــة  ــّي وإمــكــان
والقيام  إليه،  تنتمي  اّلــذي  الدميقراطّي 

باملزيد من الّنشاطات الّثقافّية في بالدنا.
جدير بالّذكر أّن الوزيرة فون دير ليني هي 
أرنست  ــراحــل  ال ــّي  ــان األمل الّسياسي  ابنة 
ّية  إيبرخت، وهي مقرّبة من املستشارة األملان
يعتبرها  بعضهم  أّن  حّتى  ميركل،  أجنيال 
رأس  ــي  ف ميركل  خلــالفــة  ـــارزة  ب مــرّشــحــة 
القيادّي ألملانيا، في املستقبل غير  الهرم 

البعيد.
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يوم  األسقفّية في حيفا،  إلياس  مار  أقامت مدرسة 
املدرسة  مدير  مع  التاّم  وبالّتنسيق  األخير،  اجلُمعة 
رجاء  الّتاريخ  ومعّلمة  سنّي،  ــو  أب سمعان  األستاذ 
العلوم  يوَم  شقارة،  أبو  يارا  العلوم  ومعّلمة  عفارة، 

ويوَم الّتاريخ، لطّالب املرحلة اإلعدادّية .
تضّمن هذا اليوم معرًِضا، يتماشى مع الرّؤية املدرسّية 
عرض  طريق  عن  لها،  أساًسا  بالّتعليم  ترى  اّلتي 
مجّسمات وصور وشرائح محوسبة وغيرها، من عمل 
الّطّالب، استناًدا إلى املواد الّتعليمّية املقرّرة. وخالل 
املعرِض قام كّل صّف بعرض هذه املاّدة حسب املنهاج 

الّتعليمّي أمام الزوّار والّضيوف واألهالي واملعّلمني.
ــابــع بعرض  ــّس ــّصــف ال ــام ال ــاريــخ ق ــّت ــي مــعــرِض ال ف
كاملسجد  واإلســالم  العرب  لتاريخ  تابعة  مجّسمات 
كما  القيامة،  وكنيسة  البدوّية  واخليمة  األقصى 
ُعرضت بعض الّصور عن فترة اجلاهلّية وصور قدمية 

لعّدة بلدان. 
أوروّبا،  تاريخ  فرّكز على موضوع  الّثامن  الّصف  أّما 
حيث ّمت عرض مجّسمات متّثل امليزان الّطبقّي إّبان 
الّثورة الفرنسّية، قلعة الباستيل، الّتطوّر بعد الّثورة 

الّصناعّية، وغيرها.
احلرب  موضوع  على  الّتاسعة  الّصفوف  طــالّب  رّكــز 
وخرائط  مجّسمات  عرض  خالل  من  األولى،  العاملّية 

متّثل هذه احلرب وآثارها على العالم.
بإشراف  العلوم،  ملوضوع  املخّصص  القسم  في  أّمــا 
ــاس احلـــــرارّي هو  ــب ــت ــــارا، فــقــد كـــان االح ــة ي املــعــلــّم
ومن  املعرض.  حوله  متحور  اّلــذي  الرّئيسّي  املوضوع 
الّطّالب  حاول  والّتجارب،  والّصور  املجّسمات  خالل 
املعاصرة  املــشــاكــل  ـــّم  أه إحـــدى  ــى  إل ــوا  يــتــطــرّق أن 
مشكلة  ــي  وه أال  ــة،  ــّي األرض الكرة  تعانيها  اّلتي 

الّتلوّث البيئّي.
رغم  ـــه  أّن على  الّتأكيد  ــالّب  ــّط ال ــدف  ه ــان  ك لقد 
الّتطوّر الّسريع والهاّم في جميع املجاالت احلياتّية، 
وخاّصه في مجال الّتكنولوجيا، إّال أّن لهذا الّتطوّر 
برمتها،  األرضّية  الكرة  على  الّسلبّي  الّتأثير  كان 
املختلفة  املصانع  الّناجت عن  البيئّي  الّتلوّث  وأهّمها 
الّسلبّي  واالستعمال  ومن  املركبات،  ومخّلفاتها، 
للموارد الّطبيعّية كالّنفط والفحم احلجرّي، وغيرها.

احللول  بعض  بعرض  الّطّالب  قام  اليوم  هذا  وخــالل 
قاموا  مجّسمات  خالل  من  اآلفة  لهذه  الّتكنولوجّية 

ببنائها أو عرض بعض الّتجارب.
ّية من  الفعل، واملشاركة  اإليجاب ويستشّف من ردود 
قبل الّضيوف، الّطّالب واألهالي، أّن اليوم كان ناجًحا.

على  سّني،  أبو  سمعان  املدرسة،  مدير  بدوره  وأثنى 
العمل الرّائع اّلذي قامت املعّلمتان باإلشراف عليه، 
املجّسمات  ببناء  للّطّالب  الرّفيع  املستوي  وعلى 
ليعكس  ــي  يــأت ــرض  ــع امل ــذا  ه إّن  وقـــال  وعــرضــهــا. 
نؤمن  اّلتي  والرّؤية  املدرسّية  الّنشاطات  من  بعًضا 
التوّسع  أمل  مًعا على  سنتعاون  بها، وباملستقبل 
نوات القادم ة. ليشمل املعرِض مواضيع أخرى في السّ
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في حيفا،  الّنشر ”كل شيء“  أصدرت مكتبة ودار 
لصاحبها صالح عّباسي، كتابني جديدين ُمترجَمني 
املُعّلقة“  ”الّشرفة  بُعنوان  األّول  العبرّية؛  الّلغة  عن 
جورج  الّشاعر  ترجمه  وقد  لينيك،  حجاي  للكاتب 
لشمعون  الزّمن“  مع  ”سباق  بُعنوان  والّثاني  فرح، 
أساف، وقد ترجمه الكاتب واإلعالمّي نايف خوري. 

وقد حصلت الرّوايتان على جائزة ”سابير“ لألدب من 
”مفعال هبايس“ للعامني 2011 و2012. 

املُترجمة  املؤّلفات  رصيد  ــى  إل الكتابان  وُيــضــاف 
العديدة للكاتبني فرح وخوري، الّلذين اختّصا ضمن 
العبرّية  الّلغة  من  بالّترجمة  اإلبداعّية  أعمالهما 
من  ّية. وتهدف مكتبة ”كل شيء“  إلى الّلغة العرب
وراء ذلك إلى إطالع جمهور القرّاء العرب في البالد 

ّية الرّفيعة.  واخلارج على األعمال األدب
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التقينا رشا ووالديها كارميان وحسن ُخرساني، وحتّدثنا عن 
ودعم  ــّي،  األرض بالّتنس  وولعها  للرّياضة،  ومحّبتها  رشا 

األهل واملدرسة وإشراف املدرّب بديع كركبي. 
نبحث  وكّنا  سنوات،  خمس  منذ  رشا  بدأت   ∫s�Š  ‰U??�
عن مجال رياضّي للّتدريب، وهي بنت وحيدة وأخت لثالثة 
أوالد، فلم ُتعجبها دورات الرّقص أو الفنون، ولكن صديقتها 
طلبت منها مرافقتها إلى ملعب الّتنس لترى كيف تلعب، 
تالئم  اّلتي  ــّدورات  ال بإحدى  ُنلحقها  أن  وقرّرنا  فُأعجبت 
سّنها. وكّنا نعتقد أّنها سترغب هذه الرّياضة لفترة مؤّقتة، 

ولكن الحظنا أّن رغبتها تزداد مرّة بعد مرّة، فدعمناها. 
وهنا تدّخلت —uI²� Uý‰ إّنها أُعجبت بالفريق، وأّنها حتّب 
الّلعب لتصبح محترفة في املستقبل. وتضيف كارميان: إّن 
والبالغني،  األوالد  ألجيال  مالئم  وهو  كبير  الّتدريب  مرَكز 
ّية الّتقدم متوّفرة، وهكذا أصبحت في غضون سبعة  وإمكان
أشهر املشاركة ببطولة حيفا املفتوحة لتحرز املرتبة الّثالثة. 
وأهلي  بالّتدريب،  أكثر  أهتّم  أخذت  لذلك   ∫U??ý—  ‰uIðË
يأذنون لي أحياًنا مبغادرة  املدرسة، ألّنهم  دعموني، وكذلك 

املدرسة للمشاركة باملباريات الكبيرة. 
منذ  قوية  بشخصّية  تتمّتع  رشا  إّن   ∫ÊU??1—U??�  ‰u??I??ðË
أيًضا،  الرّياضة  حتّب  وهي  بدروسها،  وناجحة  طفولتها، 

وعندما بدأت دورة الّتنس جذبها املوضوع جًدا. 
ا منها يشاركَن في  ـً uIO� s�Š U‰∫ إّن فتيات أصغر سّن Ò	√
هذه الّدورة، فهناك تدريبات لألطفال بسن -4 5 سنوات. 
والّنظام،  وااللتزام  والّذاكرة  الّتركيز  تنّمي  الّتدريبات  وهذه 
وكنت أخشى أن يؤّثر الّتدريب عليها وعلى دروسها، فتبّني 
أّنها بذلت جهًدا أكبر، وساعدها هذا على احلفظ والّتركيز 
وحّققت عالمات عالية في الّدروس، خاّصة أّنها بدأت تنّظم 

ا خلمسة أّيام  ـً وقتها. وهي تتدرّب مبعّدل أربع ساعات يومّي
في األسبوع. 

يوم  كّل  املدرسة  من  تعود  رشا  إّن   ∫ÊU??1—U??�  nOCðË
في  الّتدريب  مرَكز  إلى  ــورًا  ف ونأخذها  غداءها،  فتتناول 
كفار سمير - مرَكز الّتنس في حيفا - وتعود إلى البيت 

لتحضير دروسها، وواجباتها املدرسّية. 
 ø»—b*« UNMŽ ‰uI¹ «–U	Ë

لبلوغ  ويشّجعونها  يدعمونها،  ــني  املــدرّب إّن  حسن:  قــال 
مراتب عالية. ففي الّشهر القادم سُتجرى ثالث مباريات: 

األمريكّي،  الــّدوري  نطاق  في  مباريات  وهي  «املــارشــل»، 
املباريات  في  ــى  األول املرتبة  ــرزت  وأح والقطرّية.  ّية  والّلوائ
ّية لسّن أربعة عشرة في حني أّنها بسن الّثانية عشرة. الّلوائ
 l	 VFÒK�UÐ …U²H� W Ò¹œUF�« pðUOŠ 5Ý—U9 ô√ ¨Uý—

 øb³¹ü«Ë ÊuH¹üU� ¨ U ÒO½Ëd²J�ùUÐ Ë√ pðUI¹b�
Uý— ‰uIð∫ بالعكس، أن ألعب الّتنس أفضل من أن ألهو 
أو  باملدرسة  معهّن  ألعب  ولدّي صديقات  واآليبد،  باآليفون 

في نهايات األسبوع. 
 Ë√  o¹dH�«  w�  U¼dOž   UÒOÐdŽ   UO²�  „d²Að  q??¼Ë

 øfMÒ²�« V¹—b²Ð
s�Š ‰uI¹∫ إّن اجلمهور العربّي غير مدرك ألهمّية رياضة 
الّتنس، فهذه رياضة عاملّية، ولم تكن واسعة االنتشار في 
اجلمهور  اّطلع  اليوم  ولكن  الّتسعني،  أو  الّثمانني  سنوات 
بشكل أوسع على الّتنس وعرف أبطاله العاملّيني، واحمللّيني. 

وهكذا يزداد االهتمام في اآلونة األخيرة أكثر وأكثر. 
 øUý— U¹ p� WÝ—b*« rŽœ Èb	 ما

لدّي  أن  ويصادف  متاًما،  تدعمني  املدرسة  إّن   ∫U??ý— ‰uIð
امتحاًنا في يوم املباريات، فأطلب من املعّلمة لتؤجل لي 
ميكن  وال  قبل  من  تقرّرت  فاملباريات  آخر.  ملوعد  االمتحان 

ّية أو قطرّية.  تأجيلها، خاّصة إذا كانت لوائ
ÊU1—U� ‰uIðË∫ إّن املباريات ُجترى أحياًنا في تل أبيب 
للتغّيب  فتضطّر  آخر،  مكان  أّي  أو  شمونة“  ”كريات  أو 
الوضع،  هذا  مشكورًة  تتفّهم  اإلدارة  ولكن  املدرسة،  عن 
فيشّجعونها ويدعمونها ألّنها حتّقق الّنجاح، وهذا ُيحسب 
للمدرسة، وهم فخورون بطالبتهم الّناجحة مثل رشا. علًما 
أّن طالبتني أو ثالث من صّفها لعنب التنس معها، ولكن 

انسحنب في وقت الحق وبقيت هي وحدها. 
 øUN� p² ÒO�Ë w¼ U	 ÆÆUN Ò	√ X½√

uIðË ¨ÊU1—U� r�²³ð‰∫ من ناحيتي أحّب أن تنجح في 
الّتنس، ولكن يهّمني جًدا أن تستمّر بنجاحها أيًضا في 
دروسها، وستتابع دروسها الّثانوّية في ”الكرمة“، ونأمل أن 

يكون لها مستقبل باهر. 
 øp²MÐô l Ò�u²ð «–U	 ÆÆU¼uÐ√ ÓX½√Ë

s�Š VO−¹∫ إّننا لن نوّفر أي جهد لدعمها، وتشجيعها، 
العام املاضي شاركت في معسكر تدريب  ــــــــي ففي  ف
الّتدريب  معسكر  سُيقام  العام  وهذا  رومانيا، 
الــّالزم  ــّتــدريــب  ال ــا، وهــنــاك تتلّقى  ــي أملــان ــي  ف
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مالعب  على  وتتدرّب  االحتراف.  مستوى  على 
الّطينّية،  أو  ّية  الّتراب فمنها  للّتنس،  متنوّعة 
ومنها العشبّية كمالعب كرة القدم، ومنها املرصوفة 

باإلسفلت، وهكذا تعتاد الّلعب على كاّفة املالعب. 
ÊU1—U� ‰uIðË: إّننا نأخذها مرّة في الّشهر إلى ”رمات 

شارون“ ليوم كامل، منذ ساعات الّصباح وحّتى املساء.
 øUý— U¹  UO�«bO*«Ë ”ËRJ�« sŽ «–U�Ë

وشهادات  أكثر،  وميداليات  كثيرة  كــؤوس  لــدّي   ∫U??ý—  ‰uIð
عديدة للمشاركة في املباريات، وحصلت على املرتبة األولى لسن 

12 سنة، واملرتبة األولى لسن 14 وأنا ال أزال في سن 12. 
 ødOG ÒB�« r−(« «cNÐ X½√Ë 5³FKð nO�Ë

 12 بسن  أنا  إذا  يسألون  الكل   ∫‰uIðË ¨U??ý— p×Cð

فعًال؟ وكنت في مباراة في يوكنعام، وسألني املسؤول هناك 
إذا أنا متأّكدة بأّني سألعب مع الكبار؟ فقلت له طبًعا. 

 øŸu{uLK� „ƒU�b	√Ë „ƒö�“ dEM¹ nO�Ë
الّتنس،  يلعبوا  أن  يرغبون  كّلهم  أصبحوا   ∫Uý— nOCð
حّتى إخوتي أرادوا أن يلعبوا الّتنس، ولكن انسحبوا بعد 
أحّب  ــا  وأن القدم  كرة  يحّب  هو  توأمان،  ــا  وأن أخي  فترة. 
القدم يصرخون ويلعبون بعنف، وهنا  الّتنس، هناك، بكرة 
بنا  ويعتني  بنا  يهتّم  واملــدرّب  عنف،  وبدون  بهدوء  نلعب 

كما يجب.
ا إلى امللعب، كّلنا، كبارًا  ـً 
s∫ كّنا نذهب يومّيŠ nOC¹
وصغارًا، وكّلهم يحّبون الرّياضة، ويحّبون أختهم ويدعمونها 

ويشّجعونها. 

ÊU1—U� ‰uIðË∫ إّن رشا مّتفقة مع إخوتها كّلهم، وكأّنها 
من  كثير  إلى  وترشدهم  بهم  تعتني  حيث  األخــرى،  أّمهم 
األمور. وفي كثير من األحيان تتوّلى زمام املبادرة لعّدة أمور، 
ونالحظ أّن تفكيرها أكبر من جيلها. وهي تعرف كّل واحد 
اّتخاذ  كيفّية  تعرف  بأّنها  ومتتاز  يحتاج،  وماذا  يريد  ماذا 

القرارات اّلتي ميكن للبالغني أن يقرّروها. 
كّلهم  معها  الفريق  أعضاء  إّن   :‰uI�UÐ s
Š q Òšb²¹Ë
براحتها  تضّحي  وهي  الكثير،  منهم  تعّلمت  وقد  يهود، 
وألعابها كّل يوم ملّدة أربع ساعات، وأحياًنا نخرج بها أّيام 
الّسبت للمباريات خارج حيفا، منذ الّساعة اخلامسة صباًحا 
وحّتى ساعات ما بعد الّظهر. وقلت لها ذات مرّة، إذا تعبت 
أو يئست أو لم تعد لديك رغبة للّتنس، فقالت إّنها حتّب 
الّتنس لدرجة الولع والتعّلق بهذه الرياضة. وأخبرك أّنها ال 

ـ“فيسبوك“، أو وسائل الّتواصل االجتماعّي،  تتعامل مع ال
فليس لديها الوقت لذلك. وما ميّيز جناحها الّدقة في الوقت 
فالوقت  املواعيد،  تغيير  أو  الّتأخير  حتب  وال  واملواعيد، 
عشر  قبل  امللعب  إلى  تأتي  وهي  لها.  بالّنسبة  مقّدس 
دقائق من املوعد لتبدأ الّتدريب وتستعّد لّلعب. ونحن ال 
نتأّخر عن اّتخاذ مدرّب شخصّي لها، كّلما اقتضت احلاجة 
لذلك، ألّن الّتدريب الّشخصّي يقوّيها ويحّسن أداَءها. وهي 
على  صباًحا  الّسادسة  من  للّتدريب  الّصباح  في  تخرج 
شاطئ البحر ثّم تتوّجه إلى املدرسة. كما تتلّقى الّتدريب 
على الّتركيز ورفع املعنوّيات واالستعداد الّنفسّي للرّبح أو 

اخلسارة على حّد سواء. 
ولذويها  التأّلق،  من  مــزيــًدا  لرشا  نتمّنى  بــدورنــا  ونحن 

الّتوفيق، وجلميع من يدعمها الّتشجيع.



نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  
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åUHO�ò q�«d*
إياد  الكاتب  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مدير  شارك 
أّيار   11 األسبوع،  هذا  من  االثنني  مساء  برغوثي، 
نّظمته  ـــذي  اّل ــرّي  ــي اخل العشاء  حفل  ــي  ف  ،2015
املنح  مشروع  لدعم  ّية،  البريطان «اجلليل»  مؤّسسة 
ّية، بحضور مئات  الدراسّية في جمعّية الّثقافة العرب
االجتماعّية  والّشخصيات  األعمال  ورجال  نساء  من 

ة، في قاعة «غاال» في  لندن.  يّ ة البريطان والثّقافيّ
تضّمن احلفل مجموعة من الكلمات، منها لسوسن 
األصفري (املديرة العاّمة ملؤّسسة «اجلليل»)، الّدكتور 
كما  املؤّسسة)؛  أمناء  مجلس  (رئيس  بشارة  مــروان 
الّدراسّية  املنح  فيلم عن مشروع  احلفل عرض  تخّلل 
أجل  من  علّني  ومــزاد  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  في 

التبرّع ملنح الطّالب واختتم احلفل بفقرة كوميدّية.
أهمّية  عن  األصفري  سوسن  حتّدثت  كلمتها،  في 
الِفَلسطينّيني  لدى  العالي  الّتعليم  ودعم  املشروع 
املنح  برناَمج  خصوصّية  إلى  باإلضافة  الّداخل،  في 
ّية ويعزز  الّدراسّية اّلذي يعمل على بناء قيادات شباب

ّية املجتمعّية. الُهوّية واملسؤول
من اجلدير بالّذكر أّن برناَمج املنح الّدراسّية هو من أهّم 
أركان وحدة الّتمكني الّشبابّي. انطلق في عام 2007 
بدعم من مؤّسسة «اجلليل»- لندن. بدأ بتقدمي 100 
كّل سنة،  املستفيدين في  وزاد عدد  منحة دراسّية، 
وصار  الّطّالب،  مئات  إلى  اليوم  العدد  وصل  حيث 
ا وطالبة ملّدة  البرناَمج يحتضن في كّل سنة 250 طالًب
على  القدرة  بإكسابهم  خاللها  يهتم  سنوات،  ثالث 
العطاء  وروح  الّثقافّي  الوعي  ورفع  الّنقدّي  الّتفكير 
لديهم. فباإلضافة إلى املنحة الّدراسّية اّلتي يقّدمها 
ا، يرافقهم في مسار  ـً البرناَمج لدعم الّطّالب اقتصادّي

ثقافّي وآخر تطوّعّي.
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أعماًال  العلوّي،  ــدار»  «ه حّي  في  «هيلل»  شــارع  يشهد 
ترميمّية، يتّم في إطارها استبدال جزء من شبكات املياه، 
الّصرف الّصحّي ونظام اإلضاءة، إلى جانب تعبيد الّشارع 

واألرصفة.
 – املُعّقدة  املشاريع  من  الّترميمّي  املشروع  هذا  وُيعتبر 
ا - اّلتي ُنّفذت في املدينة؛ وذلك كون شارع «هيلل»  ـً ّي نسب
شرياًنا رئيًسا حلركة املرور، إلى جانب كونه شارًعا ضّيًقا 
الترميمّية، بشكل  األعمال  ولذلك ستتّم  واحد.  اّجتاه  في 

ا. تدريجّي، وستمتّد على نحو 15 شهرًا، تقريًب
إذ سيتّم إغالق الّشارع أمام حركة الّسير، في أثناء العمل، 
دخول  باستثناء  17:00؛  حّتى  الّساعات 9:00  بني 

سّيارات الّطوارئ ومركبات سّكان الّشارع فقط!
سّكان  مع  والّتعاون  بالّتنسيق  الّترميمّية  األعمال  جتري 
الّشارع، وأعضاء مجتمع الـ«هدار»، مبساعدة «متناس» – 
«هدار». كما ّمت تعيني ممّثل عن وحدة توّجهات اجلمهور، 
أعمال  من  االنتهاء  حّتى  الــّشــارع  سّكان  مع  للّتواصل 

الّترميم.
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شاركت نحو 45 امرأة وفتاة من املرَكز اجلماهيرّي 
في حّي احلليصة احليفاوّي ونادي «يوديِفت»، 
كرة  لعبة  ــس  أس لتعّلم  خــاّصــة  ورشــة  ــي  ف
ألون». «رمات  الرّياضّية  القاعة  في  الّطائرة 

اخلاّص،  الرّياضّي  اليوم  هذا  لتنظيم  وبادرت 
مستشارة  ـــّي،  احل لنساء  نوعه  مــن  واألّول 
بياتريس  ــرأة،  امل ملكانة  حيفا  بلدّية  رئيس 
في  الوعّي  رفــع  لهدف  ــك  وذل روزن،  كاتس 

أهمّية  إزاء  ــات،  ــي والــفــت ــســاء  ــّن ال ــوف  صــف
صّحّي. حياة  منط  لتعزيز  الرّياضة  ممارسة 

وقام طاقم من املرَكز الرّياضّي بتدريب املجموعة 
حول  محاضرة  لهّن  قّدمت  كما  ّية،  الّنسائ
تعزيز َمنط حياة صّحّي والوقاية من آالم الّظهر.

وشكرت مديرة املرَكز اجلماهيرّي في احلليصة 
مرقس،  نسرين  ــف»،  ــوِس ي «نافيه  ــرع  ف  -
على  ــرأة  امل ملكانة  البلدّية  رئيس  مستشارة 
مبادرتها، ُمشيرًة إلى ضرورة تنظيم مثل هذه 
الورشات مستقبًال، ملا حتويه من أهمّية وفائدة.

 w � M K �√ d � � ÕU�� �«
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بعد ُقرابة عام ونصف العام من العمل على إنشائه، سُيفتتح جسر 

أللنبي في مدينة حيفا، األسبوع املقبل، أمام حركة املرور. 
ملدينة  ا  ـً وهاّم ا  ـً حيوّي ا  ـً ّي مواصالت مشروًعا  أللنبي  يعتبر جسر 
حيفا، هدفه توفير مدخل ومخرج إضافّي حلّي «بات غاليم» وللمرَكز 

الّطبّي «رمبام»، املتواجد في احلّي.
املشروع،  نّفذتا  حيفا  وبلدّية  املواصالت  وزارة  أّن  بالّذكر  وجدير 

ركة البلدّية «يافيه نوف». معتمدتان على الشِّ

åq K O �ò Ÿ—U� w �  rO �d Ò� �« ‰U L 	√   ¡b �
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ثانوية وكلية حيفا
طريقك لالندماج في سوق العمل!


�	��������| www.tihon-haifa.comشارع َههيستدروت 68, حيفا | 1-800-333-111 | 050-693-4888 |



ثانوية وكلية حيفا الثانوية الوحيدة في المنطقة فيها تتمكن الحصول 

على شهادة بچروت ولقب هندسي في االدارة والتصنيع.

 بإرشاف وزارة املعارف 
 متكني شخيص يف املجالني التعليمي واالجتامعي

 طاقم تربوي مهني (مرافقة فردية للطالب)
 دروس خاصة داعمة ومساعدة يف مواضيع البچروت
 للمتفوقني متنح استمرارية التعليم للقب هنديس او تقني ادارة وتصنيع يف الصفوف الثالثة عرش والرابعة عرش

من يسكن على بعد 

 كلم 
تعليميةيحصل على منحة او اكثر من المدرسة 
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حّل يوم اجلُمعة (2015/5/8) البروِفسور إحسان 
محاضرون  مزعل،  غامن  ود.  قاسم  نادر  د.  الّديك، 
من  ”الّنجاح“  جامعة  في  ّية  العرب الّلغة  قسم  في 
للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  على  ضيوًفا  نابلس، 
والفنون في حيفا، حيث كان في استقبالهم الكاتب 
”األفق“  مؤّسسة  (مدير  شليوط  عفيف  والفّنان 
(رئيس  املاضي  رشدي  والّشاعر  والفنون)،  للّثقافة 
الّلجنة الّثقافّية في مؤّسسة ”األفق“). وفي املساء 
ُعقدت أمسّية ثقافّية في ”قاعة كنيسة مار يوحنا 
املعمدان“ نّظمتها مؤّسسة ”األفق“ باشتراك كوكبة 
من محاضري جامعة ”الّنجاح“: البروٍفسور إحسان 
الّديك، د. نادر قاسم ود. غامن مزعل، وبحضور عدد 
كبير من جمهور حيفا، شفاعمرو، إعبّلني، قلنسوة 
والفّنانني  والّشعراء  األدباء  من  ولفيف  والفريديس، 

وعّشاق األدب والفّن. 
ا  مرّحًب املــاضــي  ــدي  رش الّشاعر  األمسّية  افتتح 
واستمرار  الّتواصل  أهمّية  مؤّكًدا على  بالّضيوف، 
الِفَلسطينّية  الّثقافّية  املؤّسسات  بني  الفّعالّيات 
ــي كــاّفــة أنــحــاء املــنــاطــق، وأشـــاد بشكل خــاّص  ف
مؤّسسة  به  تقوم  اّلــذي  ّي  والفّن الّثقافّي  بالّنشاط 
أّن  خــاّصــًة  حيفا،  في  والفنون  للّثقافة  ”األفق“ 

حيفا،  في  مؤّخرًا،  استضافت،  ”األفق“  مؤّسسة 
اّلتي  املغتربة،  الفلسطينّية  الّتشكيلّية  الفّنانة 
تعيش في الّشتات (في الّنمسا)، حيث نّظمت لها 
الّنشاط  إلى  معرضني في حيفا وشفاعمرو، وأشار 
املمّيز لألفق، أال وهو عقد أمسّيات ”فنجان إيقاع 
اّلتي حتّقق جناًحا ُملفًتا للّنظر، ولها الّدور  وإبداع“ 

البارز في احلراك الّثقافّي في مدينة حيفا. 
مؤّسسة  (مدير  شليوط  عفيف  الكاتب  حتّدث  ثّم 
”األفق“)، ليفتتح حلقة احلوار مع محاضري جامعة 
د.  الّديك،  إحسان  البروِفسور  الوطنّية  ”الّنجاح“ 
نادر قاسم ود. غامن مزعل. ّمت احلديث خالل األمسّية 
”اتفاقّية  بعد  وخاّصة  السياسّية،  الّتغّيرات  عن  
الّثقافّية  الُبنية  على  وتأثيرها  حتديًدا،  أوسلو“ 
الفكرّية الفلسطينّية، وعن ظاهرة بروز الّشعر في 
أّما  املقاومة،  شعر  سّيما  وال  الفلسطينّي،  األدب 
ّية األخرى مثل القّصة القصيرة،  بقّية األجناس األدب
اّلذي  االنتشار  ذات  حتّقق  فلم  واملسرحّية  الرواية 
حّققه الّشعر، وّمت حتليل ومناقشة هذه احلالة. كما 
باملشهد  العربّي  العالم  في  لالهتمام  الّتطرّق  ّمت 
اّلذي  الفلسطينّي،  الّداخل  في  ــّي  واألدب الّثقافّي 
عدم  إلى  األمر  ووصل  السبعينّيات،  في  انحسر 
الّتعامل الرّسمّي مع اجلزء الباقي على أرضه وفي 
وطنه، بحّجة ما يسّمى بالّتطبيع، ولم حتَظ األجيال 

الكافي،  باالهتمام  األّول  الرّعيل  بعد  نشأت  اّلتي 
تستحّق  جّيدة  ّية  أدب وطاقات  أسماء  وجــود  رغم 
االهتمام، وّمت مناقشة كيفّية إعادة االهتمام بنا من 

قبل العالم العربّي.  
وفي صباح اليوم الّتالي، الّسبت (2015/5/9)، 
عقد احملاضرون الّضيوف اجتماًعا مع إدارة مؤّسسة 
”األفق“، ّمت خالله بحث سبل الّتعاون وّمت الّتأكيد 
اّلتي  الّنشاطات  هذه  مثل  تكثيف  أهمّية  على 

تؤّكد بأّن ثقافتنا واحدة وموّحدة.
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غّصت قاعة كنيسة مار يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية 
األهل  من  باملئات  األخير،  الّسبت  مساء  حيفا،  في 
طاقم  من  كبير  وعدد  واملدعوّين،  واملعارف  واألصدقاء 
واإلبداع  األدب  ومتذوّقي  الّناصرة»،  «راهبات  مدرسة 
الكاتبة  ملشاركة  خّصيًصا  حــضــروا  ــن  ــذي اّل ــّن،  ــف وال
في  واملتفوّقة  املتمّيزة  املوهوبة،  ــواعــدة  ال احليفاوّية 
«راهبات  مدرسة  في  العاشر  الّصف  طالبة  دراستها، 
«همس  أعمالها  باكورة  والدة  خوري،  ُدنيا  الّناصرة»، 
عشر.   ــادس  الــسّ ميالدها  عيد  مع  تزامًنا  املالئكة» 
املُبدعة  الّتشكيلّية  الفّنانة  رسومات  معرَِض  وحلضور 

إليان صالح – مارون.
الّشاعرة سماهر  اإلبداعّية،  األمسّية  هذه  عرافة  توّلت 
ّجنار، اّلتي أمتعت احلضور بسالسة أسلوبها وتقدميها 
الّترحاب،  فبعد  ّية.  العرب الّلغة  من  ومتّكنها  املمّيز، 
الّسماء  أّن  َعرفُت  «اليوم  بالقول:  األمسّية  استهّلت 
كحّبات  العيش  كتابة  وحتترف  ا،  ـً غجرّي رقًصا  ُمتطر 
. في كّل ليلة قرأت كتاَب ُدنيا أدركت وقع صدور  الُنبّ
العاشقني على أرصفة موانئ األمل، الّصالة واخلشوع..

«عندما تقرأ ُدنيا تدرك في حلظة أّنك أمام كاتبة تتأّمل 
احلياة، تنظرها.. تنقلها من حّيز إلى آخر،  تستفيضك 

روحها املتعّلقة على سجّالت حواّس ال يألفها إّال َمن 
تعبق  اّلتي  الّطفلة  تلك  ِغيا  «ِغيا»؛  نفسه  خاطبت 
ُيتم لتأخذها ُدنيا إلى الكلمات باستعارات  برائحة ال

ُتعيد إليها احلياة كّل مرة.. غيا األمل واالستمرار.
رنني  إلى  اإلصغاء  َملكة  االستفاضة  من  متلك  «ُدنيا 
أوتار عود له نوتات من الرّقة وبحور من العمق، لوحات 
من احلّب و أيقونات من اإلميان. ُدنيا تهمس إلى أبعد 
وُحتّلق  ّية  اإلنسان ــم  أل وتخاطب  ــان  ــودي ال صــدى  من 
كالّصقور فوق املسّلمات وتتوق حاملًة إلى وهم حقيقّي.

«كلمات ُدنيانا تشهق بأنوثة غّضة تعبث لتطال أمواج 
املستحيل، وتتعّثر في َجوى الهوى (شّدة العشق وما 

تتناغم، تتهادى وتتراقص  م.ف.)..   – يورثه من حزن 
مشاعر  مساحات  جتتاح  حّتى  قلبها  مكنونات  مع 

وتنتصب كسنديان تاريخّي العصور.
«من نّص إلى آخر دنيا ال تغفل أن تسأل احلياة وتعبق 
من معّلميها في الّشعر  أو  األدب أو الكتاب، طريق 
تقرأ  وهي  ال؟  فكيف  ثابتة...  جتعلها  وعنفوان  علم 

جبران واملتنّبي وتخاطب أفالطون وسقراط..
إن  بها،  ُيستهان  ال  كاتبتنا،  هي  حياتّية  «فلسفة 
وتختلط  وأكبر  أكبر  عالم  إلى  الرحيل  تعّد  رأيتها 
عليك األمور، لتتركك تفّكر وتفّكر وتستهويك احليرة 
وأنت تقرأها، فهل هي الّطفلة الّصغيرة أم الكاتبة؟... 
إّن العظماء طريقهم من فرح احلياة بهم، ومن إبداع زهر 

الّسندس، ومن احتراق األمس وهدايا الغد.»
لألرشمندريت  التقدمي،  بعد  ــى،  األول الكلمة  وكانت 
الكاثوليك  الرّوم  رعّية  (كاهن  سعدى  أبي  أغابيوس 
ُدنيا،  الواعدة  الكاتبة  خاللها  من  هّنأ  حيفا)،  في 
بالله  املؤمنة  اُحملّبة  أّنها  إلى  ُمشيرًا  مناقبها،  وعّدد 
وبقدراتها مًعا، املتفوّقة واملمّيزة، احلاملة والواقعّية في 
آٍن واحد. كما أشاد بتربيتها وإميانها ومواظبتها على 
في  املنصرم،  العام  مشاركتها،  إلى  منوًّها  الّصالة، 
مسابقة «فارس امليالد» للمدارس املسيحّية، ووصولها 
إلى املرتبة الّثانية في هذه املسابقة، رغم تأكيده أّنها 

جديرة باملرتبة األولى.
ّية  ومن ثّم حتّدث د. محّمد عقل (دكتور في الّلغة العرب

وتدقيقه  الكتاب  تنقيح  على  عمل  اّلــذي  وآدابــهــا)، 
ّية «همس املالئكة»  ا، وّمما قاله: «املجموعة األدب ـً لغوّي
هي باكورة نتاج الكاتبة ُدنيا خوري، وهي طالبة في 
أنا لم  الّناصرة».  العاشر في مدرسة «راهبات  الّصف 
نصوصها  قرأت  وإّمنا  ا،  ـً شخصّي الكاتبة  إلى  أتعرّف 
ا، وقد جذبتني تلك الّنصوص  ـً بتمّعن، ودّققتها لغوّي
وهمسات  وخواطر  رائعة،  قلمّية  صور  من  فيها  ملا 
وأحالمهم  الّناس  حياة  تصوّر  رمزّية  وقصص  دافئة، 

بأسلوب شائق وجّذاب.
«إّننا نلمس روًحا شّفافة وموهبة نادرة في صاحبة هذه 
وهي  األدب،  عالم  في  جنمة  ببزوغ  تبّشر  املجموعة، 

الّلغة واألدب.. أجمل  إلى دعم ورفد من رجال  بحاجة 
املنى إلى الكاتبة ُدنيا مبناسبة إصدار باكورة أعمالها 
مجموعات  ستتلوها  بأّنه  يقني  على  ــا  وأن ــة،  ــّي األدب

كثيرة...».
تلت كلمته فقرة فنّية بصوت الفّنان إلياس عطا الله، 
ومن  أحمد شوقي  الكبير  للّشاعر  ألغنّية «ُمضناك» 
القت  الوهاب،  عبد  محّمد  األجيال  موسيقار  أحلــان 

استحسان احلضور.
ومن ثّم كانت كلمة للّدكتورة متيمة كّتاني (محاضرة 
وكلّية  سخنني  كلّية  في  وآدابها  ّية  العرب الّلغة  في 
القاسمي)، أشادت من خاللها بالكاتبة ُدنيا ومتّنت لو 
ّية في سّن مبّكرة -  أّنها استطاعت أن تكتب بالعرب
كما فعلت ُدنيا - ُمشيرًة إلى أّنه رغم تقّدمها بالّسن، 
ما زالت تتعّلم دوًما، من الّصغير قبل الكبير، مؤّكدًة 
أّنها استفادت وتعّلمت من جتربة الكاتبة ُدنيا، أيًضا. 

يًة تبادل األفكار واإلبداعات بينهما مستقبًال. متمّن
وسيم  وامللّحن  الفّنان  عــزف  من  فنّية  وصلة  تلتها 
خشيبون وضابط اإليقاع فهد خوري، ملوسيقار األجيال 
املساء»،  يأتي  «عندما  بُعنوان  الوهاب  عبد  محّمد 

تفاعل معها احلضور والقت إعجابه.
في قلب كّل واحد مّنا شاعر صغير، يكبر الّشعر فيه 
ليصبح الوطن قصائد شوق، ويكون هو شاعر القضّية 
إغبارّية  خالد  للّشاعر  الكلمة  فكانت  ــراب..  ــّت وال
(املشيرفة)، اّلذي هّنأ الكاتبة ُدنيا ومتّنى لها الّتوفيق 

احلّس  إلى  ُمشيرًا  مستقبلّية،  أعمال  في  والّنجاح 
األدبّي  والُبعد  املالئكة»  «همس  كتاب  في  الّشعرّي 

للكاتبة الواعدة ُدنيا.
ــر مدرسة   ــا (مــدي ــّدث األســتــاذ حميد آغ ــّم حت ومــن ث
«اجلليل» – عّكا سابًقا، محاضر في كلّية «غوردون»، 
الّناصرة   - الكاتب»  «بيت  مؤّسسة  في  إدارة  عضو 
بشرف  «حظيت  قائًال:  باسمها)،  اإلعالمّي  والّناطق 
مع  رحلتها  في  خــوري  ُدنيا  األديبة  الكاتبة  مرافقة 
مخاض إشهار باكورة أعمالها «همس املالئكة». منذ 
الّلحظة األولى، وعند قراءة أولى نصوصها أيقنت أّنني 
أمام كاتبة واعدة، ينبض قلمها إبداًعا وتتدّفق حروفها 

وأنا  األمسّية،  خالل  من  ُدنيا  إلى  تعرّفت 
باكورة  املالئكة»،  «همس  صفحات  أقّلب 
أعمال هذه الفتاة املوهوبة، الكاتبة الواعدة، 
فيها  ألكتشف  املتفوّقة؛  احليفاوّية  الّطالبة 

أكثر من ُدنيا..! 
كنت أقّلب صفحات كتابها، وأسترق الّنظر 
الوقت  في  أستمع  بينما  كتاباتها،  ــى  إل
ومنها  عنها  حديث  من  يــدور  ما  إلى  ذاتــه 
في األمسّية.. قالوا: إّنها ُمعجزة.. ُمبِدعة.. 
ظاهرة فريدة. استفزّني حديثهم هذا وحاولت 
أن أتنّصل من الكالم، ألصل إلى قراٍر صائب 

ِبذاتي وِلذاتي. 
ّية في يوم ميالدها  متّخضت جتربة ُدنيا األدب
باكورة  األّول،  مولودها  لتلد  عشر،  الّسادس 
أعمالها - «همس املالئكة». وجدته لوهلة، 
مرصوًفا  كتاًبا  صفحاته،  تقليب  ــالل  خ
أشبه  ّية  العرب لّغتنا  مــن  غنّية  ــردات  مبــف

ّية، فأصابتني الوَهَلة..!  مبواضيع إنشائ
نصوًصا  وجــدت  الّثانية  قراَءتي  بعد  لكن 
ّية  عرب بلغة  مغّلفًة  وأهــداف،  رسائَل  حتمل 
وتعابير  متينة،  مبفردات  ُمشبعًة  ُمتَقنة، 
الّنثر  بني  ما  كاألغصان،  متايحت  وخواطر 
والّشعر، ما بني الواقع واحللم، ما بني احلقيقة 

واخليال.
في  وافــتــقــدت  ــصــوص،  ــّن ال بعض  لفتتني 
إّال  واإلثارة،  الّتشويق  عنصَر  أخرى  نصوص 
أّن العمل مبجمله يستحّق الّثناء.. اكتشفت 
فتاة  والكاتبة.  الّطالبة  احلاملة،  الّطفلة  ُدنيا 
موهوبة وممّيزة: ترقص، تغّني، ترسم وتكتب 
ُمشرقة،  متفائلة،  ُمحّبة،  إّنها  لُتبدع.. 
ذاته  الوقت  في  لكّنها  حاملة  احلّس،  مرهفة 

صبورة، واقعّية ومثابرة.. 
ّية وقدرة فكرّية ممّيزتني.  متلك ُدنيا قدرة كتاب
ُدنيانا  ُدنيا ومثيالتها في  إلى  نحتاج  كم 
هذه. في زمن نعاني فيه ركاكة الّلغة ونفتقد 
يصنعها  املُعجزاِت  إّن  ونحوها.  قواعدها 
ُمعجزة..  ليست  وُدنيا  والقّديسون،  اآللهُة 

إّنها واقع حقيقّي.
عالم  ــي  ف ـــرًا  زاه مستقبًال  لُدنيا  ــع  ــوّق أت
الكتابة؛ فال شّك أّنها ستترك بصمًة دامغًة 
إن  القريبة،  الّسنوات  في  القّصة  عالم  في 
واملطالعة.  ــّدراســة  ال على  وانكّبت  ثابرت 
تبخل  وأّال  ــيــق،  ــوف الــّت ــّل  ك ــيــا  لــُدن ــى  ــّن أمت
بكتابة نصوص شائقة، بكّل عفوّية وسالسة 

وإحساس مرهف وصدق، لتصلنا ومتّسنا.
فهي  لوالَديها  هنيًئا  الكاتبة..  ُدنيا  هي 

بالنسبة لهما كّل الّدنيا..!
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متّيزًا.
«نصوصها ُتثير أسئلة الوجود واإلنسان واحلرّية، تخاطب 
الفكر وحتاكي الرّوح بأسلوب فلسفّي، بعيًدا عن الّنمطّية 
والّسرد الّتقليدّي اّلذي أصبح الزّمن مختلًفا به. إّن ُبنية 
الَنصوص موسيقّية تعتمد على الكثافة والّتركيز ضمن 

رواية شاملة للواقع تنفتح على فضاءات الرّوح.
على  رغبتي  واستنفر  بداخلي  حرّض  ــداع  اإلب هذا  «فكّل 
إخراجه حلّيز الّنور ضمن إصدار يضيء الّدرب ويثري الفكر 
برفقة  أديبتنا  مع  رحلتي  بدأت  هنا  ومن  ــرّوح..  ال وُيغني 
ية الفاضلة نهى خوري. وفي نهاية هذه الرّحلة  والدتها املرّب
الكتابة،  إبداع  إلى  إضافة  نقّدم  أن  دأبنا  الّشاقة  املمتعة 
جماًال  تزيده  إبداعّية  فنّية  بلوحات  مزركشة  جميلة  حّلة 

على جمال للفّنانة الّتشكيلّية إليان صالح – مارون».
خوري  مارتني  وابنه  خوري  وسام  األّول  اإليقاع  ضابط  أّما 
(احلائز على املرتبة األولى في مسابقة مدرسة «الكرمليت» 
للمواهب) قّدما وصلة إيقاعّية إبداعّية ممّيزة، مبرافقة فهد 

خوري، تفاعل معها احلضور جًدا وطرب لها.
أحاطت  اّلتي  ــارون  م  – صالح  إليان  الفّنانة  لوحات  إّن 
احلضور داخل القاعة لفتتهم وشّدتهم والقت استحسانهم 
وإعجابهم بذوقها الفنّي الرّاقي وريشتها اإلبداعّية، حيث 
ّية أو الفواقعّية أي «فوق الواقع»  أثارت الّلوحات الّسريال
لوحاتها  بعض  فكانت  مشاعرهم..،  ودغدغت  فضولهم، 
ّية، الفّنان الرّسام  أشبه بلوحات أحد أعالم املدرسة الّسريال

الفّن  في  حديث  مذهب  هي  ّية  والّسريال دالي..  سلفادور 
بصورة  الباطن  العقل  عن  الّتعبير  ــى  إل يهدف  واألدب 
نفسّية  ّية  تلقائ أو  ّية  آل وهي  واملنطق،  الّنظام  يعوزها 
خالصة، ميكن من خاللها الّتعبير عن واقع اشتغال الفكر، 
بأّي  أو  ا  ـً ّي كتاب أو  ا  ـً شفوّي أو  فنّية  ريشة  خالل  من  إّما 

طريقة أخرى.
اجلمال  مساء  «إّنه  كلمة..  كانت  إليان  املُبدعة  وللفّنانة 
أن  ُسروري  دواعي  من  َراع..  واليـ الرّيشِة  مساُء  ــداع..  واإلب
والفكر  القلم  نداء  يًة  ُملّب األمسّية  هذه  في  معكم  أكون 

واإلبداع. إّنها أمسّية فنّية مليئة بالّتعابير.
هاّم  تأثيٌر  حياة..  اخليال  في  ولنا   - املالئكة»  «همس 
أنامل ذهبّية،  ـ ـَت ب ب ـ ِت على ما نراُه ونقرأُه اليوَم والغد، كـُ

ّية  ـلوحاتي الفنّية اخليال بية، وجـُّسَدت ب بأنامل ُدنيا الّصـ
واخليال،  الواقع  بني  ما  يدمج  اّلذي  ّي  الّسريال باألسلوب 
هو  اليوم,  نراُه  فما  َعّبرة.  ـُ امل باألحاسيس  مليئة  لوحات 

مزيٌج من األفكار واخليال املتناغمة مًعا.
«همس  كتاب  غالف  صورة  ورسم  بتصميم  فخورة  «إّني 
املالئكة».. إّنُه كتاب خاّص وممّيز مبعانيِه وصورِِه. للغالف 
ة برموز  عـَ ـَ ب ـْ مضمون َيحوي ما ِبداِخِله، فهذه الّلوحة مـُش
اللؤلؤة  األجنحة،  منها:  والّصفحات،  األسطر  بني  موجودة 

الّسوداء والرّمان.
فما  ُدنيا..  عّني وعن  قليًال  ـَكـُم  أحّدث أن  لي  «ِاسمحوا 

أجمل الّلقاء حني يكوُن ملعّلمٍة وطالبة في مدرسة واحدة.

«إّني خرّيجة معهد «أورانيم» بامتياز، ومعّلمة فنون في 
طريق  عن  وُمعاِجلة  حيفا،   – الّناصرة»  «راهبات  مدرسة 
للفنون  «إبــداع»  جمعّية  مع  معارِض  بعّدة  شاركُت  الفّن. 
ُمَحّفزًا  كان  لي  ودعَمُهم  ياسيف،  كفر  في  الّتشكيلّية 

ِلَعرض لوحاتي في عّدة بلدان.
أبـى الرّيشة أن تـفارق  «حني أغوُص في أعماِق لوحاتي، تـ

أَجّسُد أفكاري وخيالي على لوحاٍت فنّية. أناملي، فـ
«ودنيا الّصبية اجلميلة، الّطالبة املوهوبة واملُبدعة، أحّبت 
القلم وأبدعت ِبفكٍر وأَدٍب ساٍم. وحني تلتقي الرّيشُة بالقلم 

ّون هذا اجلمال وهذا اإلبداع». ـ ـ ـكـ ـُ ي
وسيم  للفّنان  رحبانّي  األخوين  عن  معزوفة  جاءت  بعدها 

خشيبون (عود) والفّنان فهد خوري (إيقاع).
ـــرى حــــوار بــني عريفة  ـــّم ج ث ـــن  وم
واُحملتفى  ّجنـــار  سماهر  ــة  األمــســّي
جتربتها  عــن  ــا،  ــي ُدن الكاتبة  بها، 
ّية اإلبداعّية، اّلتي بدأتها في  الكتاب
سّن مبّكرة، وهي لم تزل في الّصف 

الّسادس اإلبتدائّي. 
ُدنيا  الكاتبة  متّكن  احلوار  خالل  برز 
ّية  العرب الّلغة  من شّد احلضور، ومن 
كالمها  حسن  برز  كما  ومفرداتها، 
حول  الّشائق  احلوار  فدار  وبداهتها.. 
بدًءا  ُدنيا،  حياة  في  عّدة  محّطات 
وانتظار  بقدومها،  الوالدين  بأمل 
عاًما،  أحد عشر  من  ألكثر  والدتها 
عن  تخبره  اّلذي  بالله  ُدنيا  وعالقة 
ــزرع  وب ــيء، وباحلياة واألمـــل،  كــّل ش
بذور اخلير في قلوب اآلخرين ورسم 
ــم. عن  ــه ــوه ــى وج ــة عــل ــام ــس ــت االب
والقراءة  واملطالعة  بالكتابة  شغفها 
وذكرياتها،  أحالمها  عــن  والعلم، 
والعبثّية،  احلقيقّية  حياتها  عن 
بهدفها  وإميانها  الّداخلّي  عاملها  عن 

املنشود ومثابرتها بالوصول إليه.
هذا وخّصت ُدنيا والدتها ُنهى بكلمة مؤّثرة، قالت فيها: 
أّمي؟..  يا  دون حضورك  أّيامي  لون ضياء  يكون  «كيف 
كيف ترتوي قافيتي دون جلني جبينك وسهرات هفواتك؟.. 
مسرح  في  نهار  كّل  اآلخــر  كاملشهد  تأّلقك  هي  ذاكرتي 
على  حريرّي  شهد  أطــواَق  الّصالة  تطرّزين  وأنت  حياتي، 
وسائدي.. ُنهى أمّي رفيقة دربي.. كّل إنسان له شكر في 
له  امتنان..  له  الكلمات اجلميلة..  له عَبق  يلة..  الّل هذه 
محّبة... أّما أنت يا أّمي فلك احتراف الّشكر.. لك دمع 
العني.. لك قرارة املهد واحتضان الوسائد.. شكري لك ال 

حدود له.. فافرحي بي حّتى آخر رمق». 
ّية)  من ثّم حتّدثت املعّلمة جزيل زيتون (معّلمة الّلغة العرب

ُدنيا،  مع  جتربتها  عن  الّناصرة»  «راهــبــات  مدرسة  في 
واحتضانها  اإلبداعّية،  ُدنيا  كتابات  ومضات  واكتشافها 
وتشجيعها لها.. فكانت هذه األمسّية بالّنسبة لها حدًثا 
تلميذتها  أعمال  باكورة  والدة  خاللها  شهدت  عظيًما 

املمّيزة واملُبدعة. حدث يشرّف املعّلمة واملدرسة مًعا.
هذا وحتّدث باسم جّمال (مدير مدرسة «راهبات الّناصرة» 
اجلاّدة  املتفوّقة  الّتلميذة  واعتزاز عن  فخر  بكّل  الّثانوّية) 
كّل  في  الّنجاح  لها  ا  ًي متمّن واملرحة،  واملــؤّدبــة  واملثابرة 
خطواتها ومشاريعها ومثّمًنا دور األهل واملعّلمني واملدرسة.

الّناصرة»  «راهبات  مدرسة  ملفّتش  أخيرة  كلمة  كانت  ثّم 
الّسابق، د. ميشيل سليمان، اّلذي أثنى على دور األهل 
والهيئة الّتدريسّية في مدرسة «راهبات الّناصرة» بصقل 
موهبة الّطالبة/الكاتبة املُبدعة ُدنيا، ومبدى إعجابه بُعنوان 
والهدوء  بالرّاحة  يوحي  اّلــذي  املالئكة»  «همس  الكتاب 
ّية لوحات  الّنفسانّي، وببشائر أمل وخير. كما أشاد بجمال
الكتاب بريشة الفنانة إليان صالح – مارون، ومتّنى أن تولد 
ّية وشعرّية وفنّية  مثيالت ُدنيا في مجاالت إبداعّية وأدب
مختلفة، ألّننا في وقت في أمّس احلاجة فيه جليل مثّقف 

ُمبدع خّالق.
شوي»  شوي  «غّنيلي  بأغنّية  املمّيزة  األمسّية  وانتهت 
الّتونسي  بيرم  الّشاعر  كلمات  من  كلثوم،  أم  للسّيدة 
وأحلان املوسيقار زكرّيا أحمد، احتفاًء بسّيدة احلدث ُدنيا، 

اّلتي أمتعتنا بغنائها أيًضا.
يُذكر  أّن إلودي صالح أشرفت على صنع احللوّيات وتزيني 
القاعة بالورود املنّسقة بلمسة فنّية إبداعّية أضفت جماًال 

على جمال األمسّية.
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åUHO�ò q�«d*
تتعّلق  جديدة  حقائق  حيفا،  جامعة  أجرته  بحث  أظهر 
وأشرفت  (الّسّكري).  الّسّكر  مرض  وتداعيات  بتأثيرات 
قسم  (من  فاينشتاين  غليت  الّدكتورة  البحث  هذا  على 
الّصحة العامة في اجلامعة)، أظهر أّن مرض الّسّكري يؤّدي، 
مبنى  في  تغييرات  إلى  األربعني،  سّن  املريض  بلوغ  منذ 
إدراكّية، مثل االّضطراب  الّدماغ، تتسّبب في إشكالّيات 

في الّتركيز، وقد تؤّدي إلى اإلصابة مبرض «الزهامير».
وقد أُجري هذا البحث على ألفني و(126) شخًصا، يبلغ 
مستوى  الباحثون  وفحص  عاًما.  أربعني  أعمارهم  معّدل 
الّسّكر في دم هؤالء األشخاص، ثّم قاموا بفحص قدراتهم 

اإلدراكّية والّذهنّية.
وخضع ألف و(597) شخًصا من بني املشمولني في البحث 
املغناطيسّي  بالرّنني  الّتصوير  بجهاز  فحوصات  إلى   –
MRI، فتبّني أن أولئك اّلذين يعانون من مستويات عالية 

للّسكر في دمهم كانوا ُعرضًة لتغييرات أكبر في مناطق 
مختلفة من الّدماغ، وظهر لديهم خلل في الّذاكرة والّتركيز، 

مقارنًة باألشخاص غير املصابني بالّسّكري.
إّن  فاينشتاين،  الّدكتورة  قالت  البحث،  لنتائج  وتوصيًفا 
وكأّنه  يبدو  بالّسّكري،  املريض  األربعينّي  الّشخص  دماغ 
املُعافى بثالثة وعشرين  بالّسن أكثر من الّشخص  متقّدم 
اإلصابة  على  يشارف  ــذي  اّل الّشخص  يبدو  بينما  سنة، 
ا بحوالي (19) سنة، مع اإلشارة إلى  ـً بالّسّكري أكبر سّن

أّن ارتفاع نسبة الّسّكر قد يؤّدي إلى مرض «الزهامير».
ا  ـً ّي وخلصت الّدكتورة فاينشتاين إلى أّن الّسّكري يبدأ عمل
الّسنني، وأّن نتائج  الواضحة بعشرات  قبل ظهور أعراضه 
من  واحد  هو  الّدماغ  بأّن  تفيد  اّلتي  املقولة  تعزّز  البحث 
ــى؛  األول مراحله  في  الّسّكري  من  تتضرّر  اّلتي  األعضاء 
الّتغاضي واإلهمال في معاجلة  أّنه ال يجوز  واخلالصة هي 

مرض الّسّكري، في سّن مبّكرة.

åUHO�ò q�«d*
في  للّتربية  ّية  العرب األكادميّية  ّية  الكّل ِاستضافت 
حيفا الكاتب أ. ب. يهوشواع إلجراء حوار حول روايته 
الّتعاون بني معهد  «العروس احملرِّرة»، وذلك في إطار 
القاسم،  نبيه  د.  بإدارة  الّثقافّية،  للّتعّددّية  الّدراسات 
عميد الّطلبة، وبني قسم الّلغة العبرّية وآدابها واملعهد 
ّية  ّية للترب ّية األكادميّية العرب للّتربية الّلغوّية في الكّل

– حيفا، بإدارة د. إبراهيم بصل. 
شارك في هذا الّلقاء جمهور غفير من الّضيوف، وأعضاء 
الهيئة اإلدارّية ولفيف من احملاضرين وطّالب قسم الّلغة 
ِافتتح  الّلقبني: األّول والّثاني.  ّية من  العبرّية في الكّل
وعقيلته  بالّضيف  ا  مرّحًب بصل،  إبراهيم  د.  الّلقاء 
وباحلضور من ضيوف ومحاضرين وطّالب، وأثنى خالل 
الكاتب  بني  الّلقاء  هذا  إجراء  ّية  أهّم على  افتتاحّيته 
وأّكد  وأحداثها.  مضامينها  الرّواية،  ملناقشة  والّطّالب 
ّية  الكّل رئيس  من  كّل  يؤّديه  اّلــذي  املهّم  ــّدور  ال على 
ّية البروِفسور سلمان  احملامي زكي كمال، ومدير الكّل
لبناء  ّي  واألدب الفّني  اخلطاب  وتطوير  دفع  في  علّيان، 
ّية األكادميّية  جسور الّتعايش املشترك في البالد، فالكّل
ّية للّتربية ترى نفسها شريًكا كامًال وفاعًال في  العرب
والعبرّي  العربّي  واألدبّي  الفنّي  تطوير اخلطاب  مسيرة 
ّية بتاريخ  داخل البالد. ولتجسيد هذا الّدور قّدمت الكّل
القاضي  من  لكّل  تكرميّية  أوسمة   (2015/4/27)
عاموس  يهوشواع،  ب.  أ.  والُكّتاب:  شمجار،  مئير 
عوز ودافيد غروسمان، تقديرًا لدورهم الفّعال في بناء 
الّتواصل والعيش املشترك بني اليهود والعرب  جسور 

في البالد.
في بداية الّلقاء قّدم الّدكتور الفّنان نزار رضوان معزوفة 
األستاذ  وقدم  الّلقاء،  لهذا  أعّدها خصيًصا  موسيقّية 

األدب  قسم  في  الّثالث  الّلقب  طالب  ــراد،  م سعيد 
«دوف  جائزة  على  واحلاصل  حيفا  جامعة  في  العبرّي 
شهادة  لنيل  ُيعّد  ــذي  واّل الّسنة،  لهذه  لألدب  ســدان» 
الّدكتوراة حول الرّواية، محاضرة بُعنوان: «تخّطي احلدود 
إلى  تطرّق من خاللها  رة»»،  احملــرِّ رواية «العروس  في 
وصف رحالت يوحنان ريفلني (بطل الرّواية) في إسرائيل 
ّية  في اجلليل لدى طالبته سماهر. وزياراته للقرى العرب

ب.  أ.  الكاتب  مع  كان  الّلقاء  الرّئيسّي من  القسم 
مضامينها  الرّواية،  أحداث  أهّم  تناول  حيث  يهوشواع 
ّية  والّشخصّيات الفاعلة فيها. كذلك تطرّق ملسألة أهّم
فهم ثقافة اآلخر،  حيث يرى أّنه ال ميكن فهم عقلّية 
يهوشواع  وأبرز  كذلك،  أدبه.  خالل  من  إّال  آخر  شعب 
كونهم  في  إسرائيل  في  العرب  املواطنني  دور  ّية  أهّم

جسرًا للّسالم واملصاحلة بني اإلسرائيلّيني والعرب. 
والّطالبات  الّطّالب  املجال أمام  الّلقاء ُفسح  نهاية  في 
بتوجيه األسئلة واالستفسارات للكاتب يهوشواع. ُيشار 
هنا إلى أّن هؤالء الّطّالب والّطالبات يدرسون في مساق 
الرّواية العبرّية احلديثة لدى األستاذة د. أيليت إيتنجر، 
الكاتب  أسهب  وقد  الّلقاء.  لهذا  الّطّالب  أعّدت  اّلتي 
بحبكة  املتعّلقة  األسئلة  عن  إجاباته  في  يهوشواع 
الرّواية، شخصّياتها ومضامينها. بعدها لّبى الكاتب 
روايته  من  نسخ  على  بالّتوقيع  وقام  الّطالبات  طلب 

تارًكا أمارات البهجة والّسرور على وجوه اجلميع.
قائًال:  ّية)  الكّل (رئيس  كمال  زكــي  احملامي  وعّقب 
استمرارًا للّنشاطات الّتربوّية والّثقافّية اّلتي نقوم بها 
ّية األكادميّية، فإّننا نقوم بتقريب وجهات الّنظر  في الكّل
الّتفاهم  جسور  بناء  على  ونعمل  الّشعبني،  أبناء  بني 
إلى  الّتطرّق  خالل  من  والّتربوّية  الّثقافّية  والّتواصل 

ثقافة اآلخر وتطوير لغة اخلطاب الّتربوّي واألدبّي.
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°ÆÆ5	U�� U¹ ÆÆu²IOIŠ ÓŸ dNEÐ wý q	Ë ¨Włd*«
©”UO�« uÐ√®





362015 —U¹√ 15  WFL'«
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 u �U O M � �  W�u J �  ◊UI �≈  UM 
b �ò
åW Ò�d B M F �«  W ÒO M O L O �«

 ådOH�½«d²�«òË ¡UB	ù«  ôËU×� vKŽ wÝUO Ò��« U½ Òœ— W�d²A*« WLzUI�«
™ Òw½U*d³�« qLF�«Ë Òw³F ÒA�« ‰UCÒM�« 5Ð pO³AÒ²�« vKŽ ÒhMð W�œUF*« ™

åUHO�ò q�«d*
الّنائب  األسبوع،  هذا  من  االثنني  البالد، صباح  إلى  عادت 
للحزب  الّسياسي  املكتب  (عضو  سليمان   - توما  عايدة 
ــيــت من  ُدع قــد  ــيــوعــّي) مــن ســويــســرا، حيث كانت  الــّش
لتقدمي  الِفَلسطينّية  السويسرّية  الّصداقة  جمعّية  قبل 
الّداعمة  واملجموعات  الِفَلسطينّية  للجالية  محاضرتني 
زيوريخ  مدينتي  في  الِفَلسطينّي  الّشعب  مع  واملتضامنة 
ّية وبيلينزونا الواقعة في اِملنطقة  الواقعة في اِملنطقة األملان
لنكبة  والّستني  الّسابعة  الّذكرى  ملناسبة  وذلك  ّية،  اإليطال

الّشعب الِفَلسطينّي. 
سليمان   - توما  الّنائب  قّدمتهما  الّلتني  احملاضرتني  وفي 
ّية الِفَلسطينّية في البالد وجتربة  حول أوضاع اجلماهير العرب
وعن  العنصرّي  الّتصعيد  عن  حتّدثت  املشتركة،  القائمة 
استمرار الّسياسة اليمينّية العنصرّية ضّد املواطنني العرب 
وأتت بأمثلة، منها: مخّطط برافر، الّتصعيد العنصرّي خالل 
احلرب على غزّة من مالحقات واعتداءات جسدّية وفصل من 
العمل ألصحاب املواقف املناهضة للحرب، إضافًة للقوانني 
قانون  الّنكبة،  قانون  املواطنة،  قانون  مثل:  العنصرّية، 
وتأثيراتها  إسرائيل  ملقاطعة  الّدعوة  جترمي  وقانون  القومّية 
كما  ــالد.  ــب ال في  واالجتماعّية  الّسياسّية  احلياة  على 
الّسياسّي  «الترانسفير»  محاوالت  إلى  كذلك،  تطرّقت، 
الّتأثير  دائرة  خارج  إخراجها  ومساعي  ّية  العرب للجماهير 

والّلعبة الّسياسّية من خالل سّن قانون رفع نسبة احلسم. 
واألحـــزاب  ّية  العرب اجلماهير  مواجهة  عــن  حديثها  ــي  ف
الّنائب  استعرضت  احلسم،  نسبة  لرفع  الفاعلة  الّسياسّية 
توما - سليمان جتربة القائمة املشتركة في ظّل واقع االنقسام 
والّصراعات  الِفَلسطينّي  شعبنا  يعيشه  ــذي  اّل املُخِجل 
الّدموّية اّلتي تعيشها اِملنطقة، ومحاوالت تقسيم الّشعوب 
ّية إلى طوائف والّدول إلى دويالت، حيث أّكدت الّنائب  العرب
عايدة توما - سليمان على «أّن األحزاب الّسياسّية وشعبنا 
ّية في خلقهم لواقع  حتّلى بالقدر الكافي من الوعّي واملسؤول

سياسّي جديد يضعنا في دائرة الفعل واملبادرة، ِخالًفا للوضع 
الّسلطة»؛  مخّططات  على  الفعل  برّد  متّيز  اّلذي  الّسابق 
وحدة  قد رّص صفوف  املشتركة  القائمة  وأضافت «أّن جناح 
ّية في وجه املخّططات العنصرّية كونها القوّة  اجلماهير العرب
اّلذي وضعناه ألنفسنا  الّثالثة في الكنيست، وهو الهدف 
ّية، أن نكون كتلًة قوّية وكبيرة  منذ بداية حملتنا االنتخاب
اإلسرائيلّية  الّسياسّية  الّساحة  على  الّتأثير  من  لنتمّكن 
عاّمًة، واألهم: أن نتمّكن من حماية جماهيرنا من الّتصعيد 
احلكومة  تركيبة  في  معامله  الواضحة  العنصرّي  الّسياسّي 

القادمة». 
هذا وتطرّقت الّنائب توما - سليمان إلى ضرورة االستمرار 
إلى  اّلتي بات شعبنا متمرًّسا فيها  الّشعبّية  بالّنضاالت 
إّن  الصدد،  هذا  في  قالت  حيث  البرملانّي،  العمل  جانب 
«املعادلة الّصحيحة هي اّلتي تشّبك بني الّنضال الّشعبّي 
والعمل البرملانّي ويغّذي أحدهما اآلخر؛ هدفنا ما زال إسقاط 
الّشعبّي  والّتحرّك  العنصرّية  اليمينّية  نتنياهو  حكومة 
البرملانّي  للعمل  إضافة  احلكومة،  هذه  لسياسات  املقاوم 
في املعارضة لفضح وردع هذه الّسياسات هما ضمان جناح 
على  ستجلبها  اّلتي  واملصائب  احلكومة  لهذه  الّتصّدي 

جميع املواطنني وكّل شعوب اِملنطقة».
األوروبّيني  الّناشطني  دور  عن  الّنائب  حديث  معرض  وفي 
ّية،  والِفَلسطينّيني في أوروّبا في دعم قضايا اجلماهير العرب
واملــواّد  ــدوات  ــّن وال الفّعالّيات  زيــادة  أهمّية  على  أّكــدت 
الِفَلسطينّية في إسرائيل،  الّتثقيفّية حول واقع اجلماهير 
وجودها  من  الّنيل  ــاول  حت ممــارســات  من  له  تتعرّض  ومــا 
وصمودها وبقائها في وطنها ومن حّقها في املواطنة الكاملة 
«أّننا  على  أيًضا،  وأكّدت،  قومّية.  كأقلّية  بها  واالعتراف 
ِفَلسطينّية  وكجماهير  مشتركة  وكقائمة  كأحزاب  سنبقى 
جزًءا من الّنضال من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلّي وجزًءا 
من الّنضال من أجل حترّر شعبنا الِفَلسطينّي وإقامة دولته 

املستقّلة، وعاصمتها القدس الّشرقّية».
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الّسنوات الّطويلة جًدا، اّلتي عشتها في برلني، جعلتني بدون 
الّثاني. فكّلما أزورها كّل عام،  شك أعتبر هذه املدينة وطني 
ا،  ـً ّي بعد مغادرتي لها قبل ثمانية أعوام، أرى فيها جتّدًدا ثقاف
وتعود بي الّذاكرة إلى الفترة اّلتي قضيتها في مدينة القياصرة 
واملتاحف، حيث أخذت برلني ثالثني سنة من عمري، فكانت هذه 
الفترة بالّنسبة لي فترة رائعة، تعّلمت فيها الكثير، وال سّيما 

على الّصعيد الّثقافّي.
ومن  ــا.  أوروّب في  مدينة  أجمل  ُتعتبر  برلني  ّية  األملان العاصمة 
ميزاتها املعروفة األخرى، أّن ثلثها أبنية وثلتها الّثاني بحيرات 
العالم  في  الوحيدة  املدينة  فهي  وبذلك  غابات.  اآلخر  والّثلث 
أّنها  أضيف  أن  لنفسي  أسمح  وأنا  الّصفة.  هذه  حتمل  اّلتي 
العريقة  ميونيخ  مدينة  عمدة  وليسامحني  الّثقافة.  مدينة 
ا، إذا أعطيت هذا الّلقب للعاصمة برلني، ألّن ميونيخ  ـً تاريخّي
أنكر  ال  وأنا  والفنون،  الّثقافة  مدينة  أّنها  ــا  أوروّب في  معروفة 
احتضنتني حوالي ثالثة عقود، رأيت  اّلتي  برلني،  ذلك. لكن 
اّلتي  العالم،  عواصم  معظم  في  غيرها  في  أرَه  لم  ما  فيها 
ّية، اّلتي وطئت قدماَي  زرتها، ولم أرَه في كاّفة العواصم األوروب

أرضها مرّات ومرّات.
العام  في  بناؤها  ّمت  اّلتي  برلني،  في  األنفاق  «مترو»  شبكة 
1902، تعتبر من أكبر شبكات املواصالت في العالم. وهي 
أسرع وسيلة لنقل الرّكاب، حيث تتكّون الّشبكة من ِمائة وسبعني 
محّطة تنتشر عبر عشرة خطوط، يبلغ طولها 152 كيلومترًا. 
واألمر املُلفت للّنظر أّنه خالل الفترة الّصباحّية الباكرة، أي في 
موعد ذهاب العّمال واملوّظفني إلى أماكن عملهم، يتّم تشغيل 
«مترو» كّل دقيقتني ونصف الّدقيقة، وكّل خمس دقائق لبقّية 
«مترو»  شبكة  وتنقل  دقائق.  عشر  كّل  املساء  وفي  الّنهار، 
ا..! ـً سنوّي راكب  مليون  خمسِمائة  حوالي  برلني  في  األنفاق 

الّشيء اّلذي يدعو إلى اإلعجاب، أّن عملّية استخدام الرّكاب 
ّية،  للمترو تسير بهدوء، وكّل شيء يسير عبر اآلالت اإللكترون
اّلذي  فال وجود ألّي موّظف في محّطات األنفاق. واألمر األهّم 
ُيلفت الّنظر، أّن رّكاب املترو ال يتحّدثون وال يثرثرون. وكّل راكب 
يحمل معه كتاًبا أو صحيفة ويقرأ خالل رحلته، بدًال من إضاعة 
الوقت واستراق الّنظر إلى اآلخرين. مبعنى أّن املواطن األملانّي ال 
يضيع الوقت سًدى، وأعترف بأّني تعّلمت ذلك منهم، وصرت 

أصطحب معي صحيفة كّلما أستخدم أي وسيلة مواصالت.
وذات يوم استخدمت «املترو»، وكنت يومها منهمًكا في أمور 
في  الوحيد  أنا  وكنت  صحيفة،  شراء  أنسى  جعلتني  كثيرة 
العربة بدون وسيلة قراَءة، األمر اّلذي أثار غريزة حّب االستفسار 
نفسه،  يتمالك  لم  ــذي  واّل بجانبي،  كان  ــذي  اّل ّي  األملان لدى 
«حضرتك  وسألني:  لــه.  فأذنت  ــؤال،  س بطرح  مّني  واســتــأذن 
املسافر  هذا  من  انطباًعا  واكتسبت  بنعم.  فأجبته:  عربّي؟»، 
بالفعل  أّني  بالّسعادة الكتشافي  أّنه شعر  األملانّي (احلشرّي) 
عربّي، كما توّقع. لكّني لم أتركه وشأنه، وجاء دوري هذه املرّة، 
بابتسامة  فأجابني  عربّي؟!  أّني  عرفت  كيف  سألته:  حيث 
يستشّف منها أّنها ابتسامة ُخبث، حتمل طابع اإلهانة: «ألّنك 
ال تقرأ أّي شيء يا سّيدي، وهذه صفة من صفات العرب، وال 

تغضب مّني سّيدي، فاإلحصائّيات والّدراسات تقول ذلك»..!
ُمرّة  حقيقة  ذاكرتي  إلى  أعــاد  األملانّي  هذا  من  سمعته  وما 
العربّي  املواطن  لدى  القراءة  متوّسط  معّدل  أّن  وهي  وقاسية، 
هو فقط سّت دقائق في الّسنة، بينما يقرأ األوروبّي في العالم 
الغربّي ما معّدله 12 ألف دقيقة في الّسنة. واحلقيقة األقسى 
الّسنة،  كتاًبا في   25 يقرأ مبعدل  ــّي  األوروب الفرد  أّن  من ذلك 
كتاًبا  يقرأون  ثمانني شخًصا  كّل  فإّن  العربّي  عاملنا  لكن في 

واحًدا في العام. 
القارئ، ألّنه  األملانّي  املسافر  هذا  احلديث مع  أتابع  لم  ولذلك، 
عربة  من  نزلت  وبعدها  آخر،  باّجتاه  وجهي  وأدرت  حّق،  على 
«املترو» في احملّطة الّتالية، أي بعد دقيقة ونصف الّدقيقة، وأنا 
أمتتم وأحتّدث مع نفسي متسائًال: «ملاذا نحن العرب هكذا»..؟!
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 إّن الّدافع األساسّي وراء هذه الّسطور اّلتي أخّطها عزيزي القارئ، هو تلك املشكلة 
في  العائلة  لشؤون  كمحامية  عملي  مزاولة  خالل  صادفتني  اّلتي  املستفحلة 
احملاكم الكنسّية، واّلتي تتمّثل من ناحية في الرّسوم الباهظة اّلتي تفرضها 
توّجه  دون  حتول  واّلتي  لها،  ُتقّدم  اّلتي  القضايا  في  للبّت  الكنسّية  احملاكم 
الُقضاة  يتقاضاها  اّلتي  ية  املتدّن املعاشات  وفي  بحقوقهم،  للمطالبة  البعض 
وعدم تفرّغهم الكامل للعمل القضائّي من ناحية أخرى، ّمما يؤّدي بالّتالي إلى 
أصول  مع  يتنافى  اّلــذي  األمر  بها،  واحلكم  البّت  في  واإلطالة  القضايا  تراكم 
ا عميًقا في صميم العدالة وبحّق املواطنني املسيحّيني في  ـً احملاكمة وميس مّس

احلصول على إجراء قضائّي عادل دون حتّيز أو تأخير. 
كمحامية  مهنتي  ممارسة  خالل  ومن  فإّنني،  املوضوع  صميم  في  ندخل  ولكي 
الّدينّية، استطعت أن أملس معاناة املتقاضني في احملاكم  لدى جميع الّطوائف 
القضاة  معاناة  عن  املقدار  وبنفس  أيًضا،  أتغاضى،  وال  املسيحّية  الكنسّية 
واملوّظفني اّلذين يعملون في تلك احملاكم، وال أبالغ أبًدا لو قلت إّن األزمة قد 
من  علينا  ويحّتم  اإلنسانّي،  بضميرنا  يستغيث  عبًئا  وأصبحت  استفحلت 
ُمنطلق الواجب االجتماعّي أن نبحث عن حّل عادل وتغيير جذرّي، وكّلي أمل أن 
يكون مقالي هذا هو بادرة خير لتحسني الوضع القائم، عّله يجد من يأخذه على 

محمل اجلّد من قبل اجلهات املسؤولة ليبادر في صنع الّتغيير.
قبل اخلوض في طرح األزمة، من اجلدير أن نوضح بأّن  للمحاكم الكنسّية في 
إسرائيل الّصالحّية املُطلقة للّنظر والبّت في القضايا املتعّلقة في مواضيع الزّواج 
والّطالق للمواطنني، اّلذين ينتمون للّديانة املسيحّية، وكما هو معروف، فإّن لكّل 

طائفة مسيحّية محاكمها الّدينّية اخلاّصة بها وقوانينها اخلاّصة. 
األزّمة اّلتي نحن بصددها واملتمّثلة في الرّسوم الباهظة اّلتي تفرضها احملاكم 
ثقيًال  عبًئا  تشّكل  واّلتي  املتقاضني،  على  طوائفها  اختالف  على  الكنسّية 
ما  أضعاف  عشرة  تشّكل  طائلة،  مبالغ  إلى  الرّسوم  هذه  تصل  وقد  عليهم؛ 

ّية وباقي احملاكم الّدينّية في قضايا مماثلة حتديًدا. تفرضه احملاكم املدن
وقد تبّني لي، أيًضا، من خالل مزاولة عملي أّن لدى بعض الّطوائف املسيحّية  
ّية تتحّدد بحسب مكان إقامة املتقاضني ومكان  تفاوًتا كبيرًا في الرّسوم القضائ
احملكمة، وهذا على الرّغم من أّن احلديث يدور على نفس الّطائفة، األمر اّلذي  
املسيحّية  الّطائفة  لنفس  الّتابعني  املسيحّيني  املواطنني  املساواة بني  بحّق  ميّس 

بسبب مكان إقامتهم.
ومن اجلدير ذكره أّن لدى أغلب الّطوائف املسيحّية ال يتّم منح اإلعفاء عن دفع 
له  ُعّني  محاٍم  طريق  عن  ممّثل  احلال  عسير  املتقاضي  كان  ولو  حّتى  الرّسوم، 
ّية لعام  مجاًنا من قبل دائرة املساعدة القانونّية، مبوجب قانون املساعدة القانون
والّتحّقق من عسر  املساعدة   لتلّقي هذه  1972، بعد  أن ّمت فحص أحقّيته 
اته. في حني، وفي مثل تلك الّظروف مينح املتقاضي في احملاكم  ّي حاله وقّلة إمكان
املدنّية واحملاكم الّدينّية لدى باقي الّطوائف الّدينّية إعفاًء كامًال من دفع رسوم 
ّية هو  الّتقاضي. وعادًة ما يكون متثيل املتقاضي بواسطة دائرة املساعدة القانون
الرّسوم،  دفع  اإلعفاء من  بالّتالي  مينحه  واّلذي  االقتصادّي،  لسوء وضعه  مؤّشر 
حسب ما نّصت عليه أيًضا أنظمة احملاكم (رسوم) لعام 2007. (תקנות בתי 

המשפט (אגרות), התשסש"ז-2007).  
أّما اجلانب اآلخر، واّلذي ال يقّل أهمّية عن اجلانب األّول، يتجّسد في أّن الُقضاة 
والعاملني في احملاكم الكنسّية يعانون من تدّني أجورهم اّلتي ال تتناسب مع 
باقي احملاكم  الُقضاة في  اّلتي يتقاضاها  جهودهم وال تصل إلى عشر األجور 
ّية في إسرائيل. وأنا أعلم من خالل مزاولة عملي كمحامية في  الّدينّية واملدن
هذا املجال بأّن هذه األجور، باإلضافة ملصاريف دور احملاكم، متّول بواسطة الرّسوم 
اّلتي ُتدفع للمحكمة من قبل املتقاضني، وهذا لعدم وجود جهة رسمّية تتكّفل 

بدفع تلك األجور واملصاريف.
مهاّم  عاتقهم  على  ُملقاة  احملكمة،  في  الُقضاة  عمل  إلى  باإلضافة  أّنه  كما 
كثيرة لكونهم رجال دين، منها الّدينّية واالجتماعّية واالهتمام بشؤون الرّعّية، 
تلك املهام تتطّلب منهم أوقاًتا وجهوًدا كثيرة، وتؤّثر بدورها على القيام بواجبهم 
وتفرّغهم الّتام للّنظر في القضايا اّلتي توضع على طاولتهم والّتسريع في إصدار 
العميق  الّنفسي  باإلحباط  الّشعور  املتقاضني  لدى  يولد  وهذا  فيها.  القرارات 
بسبب املماطلة في قضاياهم، ّمما ميّس في حّقهم بأن ُجترى لهم محاكمة بحسب 
الّدين، ويبعدهم عن  الكنسّي ورجال  بالقضاء  الّثقة  ّية ويفقدهم  القانون األصول 

الكنيسة. 
ومن أقسى احلاالت اّلتي مرّت علّي خالل مزاولتي لعملي، أّن بعض املتقاضني 
اضطرّوا لتغيير مذهبهم الّدينّي لكي ينهوا قضاياهم ويضعوا حًدا لهدر سنوات 
عمرهم ويتمّكنوا من ممارسة حّقهم في بناء حياة عائلّية جديدة! وبهذا يكون قد 
مّس حّقهم في حرّية الّدين واملعتقد اّلذي ينّص عليه ويحميه القانون ويشكّل 

خرًقا لتعاليم السّيد املسيح (عليه الّسالم)، وما جاء في الكتاب املقّدس.
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إّن وصد أبواب بعض احملاكم الكنسّية أمام املتقاضني بسبب عدم إمكانّيتهم 
ا فادًحا في سيادة  ـً االقتصادّية من متويل رسوم الّتقاضي في احملكمة يشّكل مّس
ّية  القانون، فمن دون قضاء يفقد القانون هيمنته وسيادته. حيث إّن إتاحة إمكان
ّية هي حجر األساس وصّمام األمان اّلذي يرتكز عليها  التوّجه للمحافل القضائ

كّل نظام دميقراطّي. 
حّق  أّن  اخلصوص  بهذا  الُعليا  العدل  محكمة  تصريحات  من  بعض  في  وورد 
عليه  احلفاظ  يجب  مواطن  لكّل  أساسّي  حّق  هو  ّية   القضائ للمحافل  الّتوجه 
حملافل  بالتوّجه  يرغب  َمن  أمام  املادّية،  خاّصًة  العراقيل،  وضع  دون  وحمايته 
محافل  لكاّفة  بالتوّجه  املواطن  حــّق  أّن  إذ  ّية،  قضائ دعــوى  لتقدمي  القضاء 
القضاء  يفوق ويتغّلب على أّي حّق قانونّي آخر، وهو ينبع من قانون أساس 
«كرامة اإلنسان وحرّيته»، اّلذي هو مبثابة دستور وينبع، أيًضا، من أسس الّنظام 

الدميقراطّي والقيم االجتماعّية.
ّية  قضائ رسوم  وفرض  الّشأن،  بهذا  الكنسّية  احملاكم  توّجه  بأّن  نرى  هنا  من 
باهظة على املتقاضني، و»تسخير» الُقضاة والعاملني في دور احملاكم، يتناقض 
كاحلرّية  األساسّية:  اإلنسان  خرًقا حلقوق  ويشّكل  الدميقراطّي،  الّنظام  أسس  مع 
واملساواة والّتوّجه للقضاء دون عراقيل، واحلصول على إجراء قضائّي عادل دون 
حتّيز أو تأخير، خاّصة وأّن احملاكم الكنسّية هي صاحبة الّصالحّية املُطلقة للبّت 

في قضايا الزّواج والّطالق لدى املواطنني املسيحّيني. 
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بالّتالي يبقى علينا أن جند حًال عادًال لهذه األزمة، ولكي جند هذا احلّل علينا 
أن نبحث بعمق عن املسّببات الرّئيسّية لها. وإذا نظرنا إلى هذا األمر بعمق 
جند أّنها تنبع من عدم كون احملاكم الكنسّية، خالًفا عن كاّفة احملاكم الّدينّية 
األخرى، تابعة لوزارة القضاء في إسرائيل بسبب رفض الرّئاسة الرّوحّية لذلك، 
ّية القضاء الكنسّي وعدم تدّخل الّدولة في شؤونها  باّدعاء احملافظة على استقالل
الُقضاة ومراقبة أدائهم، والّتدّخل في إدارة  اّلذي يتمّثل في تعيني  الّداخلّية،  
األوقاف الّتابعة للكنيسة. وهذا األمر بدوره يحرمها من كاّفة امليزانّيات اّلتي 
الُقضاه  أجور  دفع  من  الّدينّية  احملاكم  وباقي  ّية  املدن للمحاكم  ــوزارة  ال توّفرها 
قدراتهم  لتطوير  للُقضاة  االستكمال  دورات  متويل  في  واملساهمة  واملوّظفني 

ّية وزيادة إملامهم القانونّي.   القضائ
إّن استمرار الواقع احلالي يترك مضاعفات سّيئة للغاية، قد تؤّدي إلى التحّيز ملن 
ميلك الّنفوذ واملال ويؤّخر بعض القضايا، األمر اّلذي ميّس بالعدالة أوًّال وبتعاليم 
ّية  ًيا، هذه الّتعاليم اّلتي تنادي بالعدالة واإلنسان الكنيسة والسّيد املسيح ثان
ومساعدة احملتاجني. وتؤّدي إلى ابتعاد الكثيرين عن الكنيسة وفقدان ثقتهم 

برجال الّدين ومبؤّسسة القضاء الكنسّي.
محكمة  تدّخل  يستوجب  املطروح  األمر  معاجلة  وعدم  بالّتغاضي  االستمرار  إّن 
وانعكاساته على  املوضوع  لذلك وألهمّية هذا  األمر.  للفصل في  الُعليا  العدل 
حقوق املواطنني املسيحّيني في البالد ومن منطلق الواجب اّلذي يفرض حتقيق 
لتقوم  الوقت  حان  الّدولة،  في  الدميقراطّي  الّنظام  ظّل  في  االجتماعّية  العدالة 
الرّئاسة الرّوحّية بإعادة حساباتها واّتخاذ القرار، إّما االنضمام لوزارة العدل أو 
أبناء  تخّلص  لكي  احلالّي  للوضع  حقيقّي  كبديل  الكافية   امليزانّيات  رصد 
رعّيتها من هذه املعاناة املريرة، وللحفاظ على حّق كّل مواطن مسيحّي - بغّض 
للّتقاضي  الكنسّية  للمحكمة  الّتوّجه   - واملادّي  االجتماعّي  الّنظر عن وضعه 

واملطالبة بحقوقه املشروعة، من دون مماطلة أو تأخير أو حتّيز. 
اّلذين يدفعون ضرائب  فال ُيعقل أن يعاني املواطنون املسيحّيون في إسرائيل 
مثلهم مثل باقي املواطنني اّلذين ينتمون لطوائف دينّية أخرى من إجحاف في 
حّقهم في إدارة إجراء قضائّي عادل دون تأخير أو مماطلة  أو حتّيز ومن عدم مساواة 
للّتقاضي في محاكمهم  تفرض عليهم  اّلتي  ّية  القضائ الرّسوم  بقيمة  جامح  
الّدينّية كباقي املواطنني اّلذين ينتمون إلى طوائف دينّية أخرى أو عدم مساواة 
بني أبناء نفس الّطائفة املسيحّية بسبب اختالف مكان إقامتهم - كما ذكرت 
أعاله؛ وكّل هذا بسبب رفض الرّئاسة الرّوحّية االنضمام إلى وزارة العدل أو طرح 

بديل آخر من قبلها.
كّلي أمل بأن يكون مقالي هذا الّصرخة األولى اّلتي ستؤّدي إلى الّتغيير اّلذي 
ا نبيًال من الّدرجة األولى. ـً ّي نرنو إليه جميًعا، وبهذا نكون قد قّدمنا عمًال إنسان
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مكتبة كل يشء الحيفاوية تترشف بدعوتكم
لزيارة معرض  الكتاب العريب

ابتداء ء من يوم الخميس 7/5/2015 
حتى يوم االحد 17/5/2015.

من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساًء

تنزيالت خاصة – اقساط مريحة – عناية خاصة لكل زائر

اصدارات 2014/2015 من اكرب 
دور النرش يف العامل العريب

  جناح خاص 
ألطفال             

أسبوع
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ّية  إلكترون رسالة  إلّي  كتب  القدامى  األصدقاء  أحد 
عاتبة: تكتب يا رجل عن الّتونسي وجنم، وتنسى 
ننتظر  كّنا  كيف  نسيت  جاهني؟  صــالح  صاحبنا 
العندليب  وصــوت  الّطويل،  كمال  بأحلان  أغانيه 

األسمر، في عيد الّثورة؟ مالَك يا رجل..
لم أنَس صالح جاهني طبًعا، وكيف لي أن أنساه وقد 
نشأنا على أغانيه في عيد الّثورة كّل سنة، في أّيام 
الّشباب البعيدة. لكّني، كما ذكرت في موضع آخر، 
ال وقت لدّي لتناول شعراء احملكّية في مصر. كّلهم 
على الراس والعني، وما كتبناه عن جنم والّتونسي 
كّل حال،  كان عرًَضا ال غاية مرسومة سلًفا. على 
أخرى،  مقالة  أضيف  أن  أيًضا،  ويشرّفني،  يسرّني 
صالح  الكاريكاتير،  رّسام  الّصحافّي،  الّشاعر،  عن 

جاهني، شاعر ثورة 1952.
صالح جاهني (1930–1986)، بخالف أحمد فؤاد 
جنم وبيرم الّتونسي، ابن الّطبقة الوسطى. صحيح 
إّال  وريشته،  بقلمه  ا،  ـً يسارّي فّناًنا  ومات  أّنه عاش 
أّن والده كان موّظًفا كبيرًا في القضاء املصرّي، وأّمه 
كانت مدرّسة لّلغة اإلجنليزّية. والتحق هو في مطلع 
ية احلقوق، وبكلّية الفنون اجلميلة، دون  حياته بكّل
إلى  البداية  انحاز من  أّنه  يبدو  ا منها.  ـً أّي يتّم  أن 
الغالبى من حوله في شبرا في القاهرة، حيث وُلد، 
البرجوازّية. حّتى خّفة دمه  وأّمه  أبيه  إلى طبقة  ال 
بشعبّيه  تشي  وكاريكاتوراته  شعره  في  املتمّيزة، 

واضحة ال ُتخِطئها العني. 
كــان،  جــاهــني  إّن  ــول  ــق ال تعميمّية  بكلمة  ميكن 
الّثورة  شاعر  األقّل،  على  السّتينات  أواسط  حّتى 
مبادئ  ”َنظم“  كبير  بنجاح  حاول  فقد  الّناصرّية. 
الّناصرّية في أغنّيات الّثورة اّلتي كان يلّحنها كمال 
ثورة  عيد  في  حافظ  احلليم  عبد  ويغّنيها  الّطويل 
في  األمل  خيبة  قتلته  كانت  وإذا  سنة.  كّل  يوليو 
كّله  العربّي  الّشعب  1967، فألّنه كان مثل  حرب 
مؤمًنا بالّناصرّية، ومبا كتبه ألّم كلثوم، عشّية تلك 
احلرب، ”راجعني بقوّة الّسالح“. ذلك أّن خيبة األمل 

تكون عادة على قّد األمل.
كّنا ننتظر عيد الّثورة املصرّية، من سنة إلى سنة، 
ثورة  مطرب  حافظ،  احلليم  عبد  فيه  علينا  ليطّل 
وأحلان  جاهني  كلمات  من  بأغنّية/ريبورتاج،  يوليو، 
”يا  ”صورة“،  ننسى  أن  لنا  كيف  الّطويل.  كمال 
أهًال باملعارك“، بستان اإلشتراكّية“.. األغاني تلك 
املغالي   الّشعار  من  ّية  العرب باألغنّية  انتقلت  اّلتي 
إلى ريبوتاج سياسّي اجتماعّي، جديد على األسماع 

بكلماته وحلنه. أّيام حلوة عشناها حاملني..! 
صالح جاهني حلقة ُمشّعة في سلسلة الزّجل املصرّي 

املعاصر. بدأ حياته مثل كثيرين من شعراء احملكّية 
ما  سرعان  لكّنه  الفصيح،  العربّي  الّشعر  بكتابة 
واحلياة،  الّناس  لّغة  باحملكّية،  الكتابة  إلى  انتقل 
شأنه شأن شعراء الّشعب، بيرم الّتونسّي وفؤاد حّداد 
ال  زمًنا  حــّداد  فؤاد  مع  ”قضيت  فؤاد جنم:  وأحمد 
أذكر طوله بالّتحديد. ولكّنه كان كافًيا ألن تتكّون 
كّنا  املصرّية.  العامّية  بشعر  يسّمى  ما  نواة  فيه 
نقرأ مًعا أشعار املقاومة الفرنسّية ويساعدني فؤاد 
على فهم معاني الكلمات، وكّنا نرفع عقائرنا في 
بنانّية..  الّل العامّية  شعر  ُمنشدين  اخللوّية  األماكن 
فؤاد حّداد بالّنسبة لي كان لديه زخم وفحولة شعرّية 
إلى  كالّشالل  يتدّفق  أن  يستطيع  كان  أّنه  لدرجة 
أي  املَلحمّيني،  الّشعراء  يشبه  كان  نهاية..  ال  ما 
قصيرًا،  نَفسي  كان  فقد  أنا  أّما  هوميروس..  شبه 
أوزاًنــا  أختار  الّصنعة..  حيل  إلى  أجلأ  كنت  لذلك 

غير مطروقة“. 
سميًنا.  القامة،  قصير  ــرّأس،  ال أصلع  جاهني  كان 
رّســام  ــّم  أه اإلذاعــة من هو  ــرّة في  م وإذ سئل ذات 
كاريكاتير، أجاب على الفور: ”احلقيقة إّني كّل ما 
بّصيت في املراية عرفت إن رّبنا سبحانه وتعالى هو 

أعظم رّسام كاريكاتير في الّدنيا“!
تزوّج جاهني مرّتني، وخّلف بنات وبنني. حّتى زواجه 
لم يخُل من الّصدق وخّفة الّدم. زوجته األولى كانت 
زميلة له في الهالل باسم سوسن زكي. اقترنا سنة 
يوًما  1955، وكان وعدها أن يحكي لها إذا أحّب 
أحّب  ــه  أّن ــواعــدا،  ت كما  أخبرها،  فقد  لــذا  غيرها. 
 12 زواجهما  بعد  فانفصال  قّطان،  منى  السّيدة 
هذه،  ــى  األول زوجته  إلى  ذلك  بعد  عاد  لكّنه  سنة! 
وإن بشكل غير شرعّي، وكتب لها ”على الورق“، 

ًمخلًصا لها هذه املرّة حّتى يوم وفاته.
الوطنّية والعاطفّية،  كتب جاهني األغاني الكثيرة، 
اته“،  واألفالم، بل اشترك فيها أيًضا. إّال أّن ”رباعّي
الفّنان املتعّدد  في رأينا، هي أهّم ما خّلف لنا هذا 
فوجدتها  متأّمًال،  كّلها  اته  رباعّي ــرأت  ق املواهب. 
ا  إيلّي املهجري  ”طالسم“  من  وُعمًقا،  فكرًا  أقّل  ال 
رومانسّية  الّطالسم  أّن  األساسي  الفرق  ماضي.  أبو 
خالصة، تتناول احلياة واملوت واإلنسان بنظرة حائرة 
حياة  جاهني  رباعّيات  تتناول  بينما  متشائمة، 
بأسلوب  االجتماعّية  والّتركيبة  والّطبقات  الّناس 
أبو  كان  وإذا  بالفلسفّي.  الواقعي  فيه  ميزج  ــاذ  أّخ
”الّطالسم“  مطوّلة  من  مقطوعة  كّل  ُينهي  ماضي 
بالّالزمة ”لست أدري“، فجاهني يختم كّل رباعّية 
ملظاهر  وإنكاره  نقده  مؤّكًدا  ”َعجبي!!“،  بتعليقه 

كثيرة من هذه احلياة.      

اته   مختارات من رباعّي
(صالح جاهني: رباعّيات، القاهرة 1987):

يه السعيد اندفْن ضريح رخام ف
يها شريد من غير كفْن وحفرة ف
مّريت عليهم.. قلت يا للعجْب

يها نفس العفن  التنني ريحتهم ف
عجبي!!

يا باب يا مقفول.. إمتى الّدخوْل
ي يصبر ينوْل صبرت ياما والّل

ي مني؟ رّد يرجع ل يت سنني.. وال دّق
لو كنت عارف مني أنا.. كنت أقول

عجبي!!

 نظرت في امللكوت كتير وانشغلْت
يه؟ وعشان إيه؟ سألْت وبكل كلمة ل

رّد يرجع سؤاْل أسأل سؤال وال
ي أشّد ممّا دخلْت واخرج وحيرت

عجبي!!  
بالون ميت بالوْن ولدي إليك بدل ال

يه على كّل لوْن أنفخ وطرقع ف
عساك تشوف بعنيك مصير الرجاْل

بنطلوْن ّسترة وال املنفوخني في ال
عجبي!! 

يها انحشْر ة قزازة قلبي ف ب رق
شربت كاس واتنني وخامس عشْر

صاحبت ناس م اخلمرة ترجع وحوْش
وصاحبت ناس م اخلمرة ترجع بشْر

عجبي!!
ُدْه يا اللي بتبحث عن إله تعب

بحث الغريق عن أّي شيء ينجدْه
اهللا جميل وعليم ورحمن رحيْم

إحمل صفاته.. وانت راح توجدْه 
عجبي!!

Ê«d�� ÊULOK� 

 ÆÆ5�U � Õö �
W Ò�d �UM �« …—u � �« d �U	

 نشرت جريدة «هآرتس» يوم اجلُمعة األخير (8 أّيار 2015)، مقاًال 
الّصحافّي  بقلم  ــّذاب»،  ك أنَت  احلكومة،  رئيس  ّيدي  «سـ بُعنوان 

واحملاضر األكادميّي أوري مسـجاف.
يفتتح الكاتُب مقاله بقـوله: «بنيامني نتنياهو هو ليس رئيسي، 
واحلكومة اّلتي يشّكُلها هي ليست حكومتي.. ليس فقط بسبب 
هزال االئتالف، وليس ألّني ال أوافق رئيَس احلكومة على مواقفه، 
وليس ألّنه يقوُد إسرائيَل إلى الهاوية، وليس ألّني لم أصوّت له.. 
2015». وذلك  آذار   17 االنتخابات في  يوم  إلى  يعود  إّمنا ذلك 
عندما وقف نتنياهو أمام الكاميرات - كما يقول الكاتب - ُمعلًنا 
بعظمة لسانه: «ُسـلطة اليمني في خطر. املصوّتون العرب يتحرّكون 
بجماهير غفيرة نحو صناديق االقتراع. جمعّيات اليسار تنقلهم 

باحلافالت إلى صناديق االقتراع». 
ويتابع الكاتب قوله حرًفا بحرف «ِاعتبَر نتنياهو املواطنني العرب 
في  الّدعايات  قانون  خالف  أّنه  كما  الّدولة،  على  خطيرين  أعداًء 
عنه  الّصفح  ميكن  ال  اّلذي  األخطر  األمر  أّن  غير  االنتخابات.  يوم 
وال ميحوه أّي اعتذاٍر هو أّن نتنياهو قد كّذَب. فال حافالت مجّندة 
لم تنقل بصورة  اليسار  أّن جمعّيات  حّتى وال حافلة واحدة، كما 
«أّن  الكاتب  ويؤّكد  هذا  االقتراع».  صناديق  إلى  مصوّتني  منّظمة 
ما قاله نتنياهو لم يكن كذًبا أبيَض أو أنصاَف حقائق، إّمنا كان 
ا صادرًا عن محتاٍل مستعٍد أن يكذب دومنا خجٍل، خدمًة  ـً كذًبا فّظ

لغاياته الّشخصّية..».
جديد  من  وأثــاَر  تندمل،  أن  لها  أردُت  جراًحا  لـي  فتَح  املقال  هذا 
تساؤالتي عن مستقبل العالقات بني الّدولة ومواطنيها من العرب 
الفلسطينّيني، في ظّل حكومة ميينّية متطرّفة تركيبًة ورئاسًة. إذ 
القوانني  متاًما كما سابقُتها، إستحداَث  أّن هذه احلكومة سُتجيُد، 
العنصرّية، واإلبداعَ  في سّنها وتطبيقها على أرض واقعنا املُعاش، 
متصاعد،  عنصرّي  خطاب  توجيه  في  والّتمادي  الّتمييز  وشرعنة 
دومنا خجل. لكّني وفي ذات الوقت، رأيتني ابتسم ليس فقط ألّن 

شّر البلّية ما ُيضحك، إّمنا ألّني تذّكرُْت الّنكتة الّتالية:
   ُيروى أّن أحدهم كان يعاني من تبّوٍل ليلّي ال إرادّي. لم ُيسـعْفه 
اء الغدد  اء األمراض الباطنّية وال أطّب ّية وال أطّب اُء املسالك البول أطّب
بإحراٍج  جتّلت  صعبة  ّيٍة  نفسان حالٍة  في  أدخله  ّمما  اإلندوكرينّية.. 
رهيب وإكتئاٍب وخجٍل وانعزاٍل بلَغ حّد التوّحد. نصحه أحُد أصدقائه 
بالّتوّجه إلى طبيٍب نفسانّي، عسى يستطيع أْن يساعده. بعد بضع 
جلسات مع الّطبيب الّنفسانّي، بدأ الرّجُل ُمنفرًجا جذًال. إستبشَر 
فهل  وُمبتسًما.  فرًحا  «أراَك  ُمستفسرًا:  إليه  وتوّجه  خيرًا  صديقه 
أفهُم من هذا أن الّطبيب الّنفسانّي قد ساعدك؟». أجابه املريُض: 
ائًال:  سـ فتابَع  الّصديق  فضوَل  أثارت  اإلجابة  هذا  تأكيد».  «بكّل 
ال،   » املـريُض:  أجابه  ليًال؟».  مالبسـك  تبّلل  بّطلَت  هل  «يعني 

لكّني بّطلُت أخجل». 
رحم الله من قال: «هّلي كانوا ِيْستحوا ماتوا».
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أّيها املرّبي الغالي والقيادّي اجلماهيرّي باقتدار األستاذ 
ومجتمعك  وبلدتك  لعائلتك  الوفّي  اِخلّل  أّيها  عيد، 
ووطنك.. يشرّفني ويطيب لي أن أكتب كلمًة متواضعة 
لذكراك.. محاولة مّني الّتعبير عن شكري وتقديري لك 
وبلدك.  أجل مجتمعك  الّدؤوب من  ولعطائك وعملك 
الّتجارب،  ودروسها  الزّمان  أستاذها  مدرسة  فاحلياة 
لكّل  دروًسا  تكون  بأن  وجديرة  وخالدة  عديدة  وجتاربك 
من يسعى وينشد الّتغيير والّتطوير من خالل قدراته 

ّية والوطنّية الّصادقة. املهنّية وقيِمه اإلنسان
يوصف  ال  عميق،  وانفعالي  كبيرة  حيرتي  كانت  كم 
عن  ــّق  ح كلمة  ألكــتــب  جلسُت  عندما  بكلمات، 
ستبقى  ومؤّثرة،  متمّيزة  فلسطينّية  ّية  عرب شخصّية 

هكذا خالدة إلى األبد... 
الغائب جسًدا،  املرّبي عيد سويطات  إّنه 
وذاكرتنا  وبوجداننا  فينا  واخلالد  واملوجود 
كأفراد ومجتمع في حيفا بشكل خاّص 
عـــاّم..  بشكل  ــن  ــوط ال صعيد  ــى  وعــل
محاولتي املتواضعة - كما ذكرت سابًقا 
وعملّية  عينّية  جتــارب  على  مبنّية   -
وحقيقّية مررت بها وأّثرت على حياتي؛ 
قد  ــون  أك أن  ا  راجًي فقط  مبَثلني  وسآتي 
الّتعبير والّتأكيد على بعض  وُّفقت في 

ميزات وقيم وقدرات األستاذ عيد. 
قبل  عيد  اإلنسان  املرّبي  على  تعرّفت 
من  الكثير  عنه  سمعُت  فقد  أراه..  أن 
الّتربية  رفاق وأصدقاء فاعلني في مجال 
عرفته  ثّم  والّشعبّي..  الوطنّي  ــراك  واحل
ا كإنسان وأستاذ ومربٍّ عندما أصبح مدرّس  ـً شخصّي
مار  مدرسة  في  وحــال،  حنني   : البنتيَّ العبرّية  الّلغة 

يوحّنا.. هذا الّصرح الّتربوّي البارز. 
أذكر بأّنني سألت حنني وحال قبل حوالي سنة، بعد أن 
أصبحتا في مرحلة الّتعليم اجلامعّي لّلقب الّثاني، عن 
جتربتهما الّدراسّية في مدرسة مار يوحّنا. وأّول إجابة 
ّية كانت: «أفضل وأعمق ما أّثر فينا إيجاًبا من  تلقائ

ناحية دراسّية وتربوّية وقيمّية هو األستاذ عيد...». 
عندما  حال  ابنتي  مع  حصلت  خاطرة  تراودني  وهنا 
فقد  يوحّنا.  مار  مبدرسة  الّسادس  الّصف  في  كانت 
خالل  حال  وقفت  «لقد  قائالً:  عيد  األستاذ  هاتفني 
شيء  على  معترضًة  الّطّالب،  أمام  وواجهتني  الّدرس 
ما عملته وُقلته. لم يحصل لي شيء كهذا من قبل 
الّتأثير  أضمن  كي  الّطّالب  مع  بحزم  أتعامل  ألّنني 
واجلودة خالل الّتدريس.. ألّول وهلة كانت الّصدمة كبيرة 
متالكت  دقــائــق،  لبضع  أصمت  أن  اضــطــررت  بحيث 
فأنت  جلرأتك،  حال  يا  جزيًال  شكرًا  وأجبتها:  نفسي 

ُمحّقة مبا قلتيه..».
ورغم  حصل،  ما  صعوبة  ــم  «..رغ لي:  قوله  تابع  ثّم 
املُعترض،  حال  سلوك  فإّن  الّتقاعد،  سّن  من  اقترابي 
بنفسي  أفّكر  وجعلني  كثيرًا  فّي  أّثر  ــؤّدب،  امل لكن 
وأسلوبي الّتدريسّي والّتربوّي.. ومن هنا أريد ان أباركك 

لتربيتك حال بهذا الّشكل..». 
أذكر هذه اخلاطرة فتمتلئ عيناَي بالّدموع واحلنني لهذا 

املرّبي اإلنسان الّنادر الوجود.
توّطدت عالقتي الّشخصّية واملهنّية مع األستاذ عيد 
من خالل الّنشاطات والفّعالّيات االجتماعّية والوطنّية 
الهادفة للحفاظ على املجتمع وُهوّيته وموروثه الّثقافي 
األمور  بهذه  املتعّلقة  أعماله  كّل  أعّدد  لن  واملعمارّي. 
ألّنها كثيرة جًدا. لكن أريد أن أوّكد على دوره القيادّي 
قاد  وعندما  رحيله.  قبل  األخيرة  الّسنة  في  والرّيادّي 

«مجموعة العمل ضّد األقوال العنصرّية لنائبة رئيس 
اخلبيث  املــرض  مــن  يعاني  حينها  ــان  ك ــة»،  ــلــدّي ــب ال
والّلئيم. لكن لم يثنه ذلك عن متابعة وتعميق دوره 
ــرّأي  وال ورئيسها،  البلدّية  على  للّتأثير  ومحاوالته 
العام. كان يهاتفني ويهاتف آخرين، ليًال ونهارًا، حّتى 
خالل تواجده في املستشفى لتلّقي العالج الكيماوّي 

الّصعب، لضمان االستمرار واملتابعة.
قاصًدا  املستشفى  ويــتــرك  الــعــالج  مــن  ينتهي  ــان  ك
املخّطط. سلوكه هذا  والفّعالّيات واحلرَاك  االجتماعات 
اّلذي ال يعرف احلدود، أّثر فّي وفي اآلخرين  والتزامه، 
بشكل ال ميكن نسيانه أبًدا. وكعضو في جلنة مكافحة 
من  أخجل  أن  عيد  األستاذ  جعلني  فقد  العنصرّية 
دوري  أخذ  في  الّشيء  بعض  تقاعست  عندما  نفسي 
خالل  من  فقط  وذلــك  املجموعة،  هــذه  ضمن  الفاعل 
رغم  ولآلخرين،  لي  ومحّبته  وابتسامته  وحّثه  مثابرته 
آالمه الّشديدة بسبب املرض. فقّمة العظمة أن تبتسم 
بسبب  ُمخّبأة  دمعة  ألف  عينيك  وفي  وتؤّثر  وتعمل 

األلم اجلسدّي أو الّنفسّي.
واستدامتك  وسلوكك  أسلوبك  خــالل  من  أثبّت  لقد 
حتمل  ما  بكّل  قائًدا  بأّنك  واحملّبة،  والعطاء  بالعمل 
اّلذي  الّدائم  هذه الكلمة من معاٍن. وكقائد كان هّمك 
اعتبرته جناًحا أن تخلق قيادات جديدة فاعلة، وهكذا 

يستمّر املوكب ويتعزّز نحو األفضل.
وقد تعاظمت وتعّمقت عالقاتي مع األستاذ عيد من 
خالل زمالتي البنه عروة، الّشاب الفلسطينّي والّناشط 
خالل  من  اُحملترِف،  واملستشار  والوطنّي،  االجتماعّي 
عروة  األخيرة.  اخلمس  الّسنوات  خالل  املشترك  عملنا 
عيد.  األستاذ  وقيم  لشخصّية  ا  ـً حّي منوذًجا  يعكس 
تسير  فالقافلة  عيد.  ــي  ــرّب امل لفقدان  ــي  عــزائ ــذا  وه
الّسعي واستمرار  واملسيرة مستمرّة، وجميعنا يحاول 
العمل والّتفاعل امللتزم سيرًا على خّط وُخطى أستاذنا 
الزّميل عروة  لي  أّكد  وقد  هذا  اخلالد عيد سويطات. 
شيء  وأغلى  أفضل  هذا  وكان  لي،  والده  محّبة  ــرارًا  ِم
ة  على قلبي ووجداني.. وبالّطبع فقد كانت هذه احملّب

متبادلة. 
زلَت  ما  اّلذي  املرّبي،  أّيها  الرّحمة  ولك  الّسالم  عليَك 
غيابك  رغــم  لالستمرار  وحتّفزنا  أيادينا  على  تشّد 
تارًكا  وقائًدا،  فارًسا  ورحلت  ترّجلت  َمن  يا  اجلسدّي.. 
ورائك ثمارًا وقيًما أبدّية. كنت وما زلت وسأكون فخورًا 
ومعتزًا بك وبعالقتي بك اّلتي عّلمتني الكثير طاملا 
حييت؛ وخاّصة أن ال حدود للعطاء والكفاح من أجل 
الفرصة  هذه  إلعطائي  عــروة  للغالي  شكرًا  األفضل. 

اخلاّصة لكتابة بعض كلمات الّتأبني.
املرء،  يدّمر  «قد  لهمنغواي:  بقول  هذه  كلمتي  واختم 
أبيات قصيدة  وببعض من  ــوت..»،  مت إرادتــه ال  لكن 
حنا  أبو  حنا  األستاذ  األجيال،  ومرّبي  الكبير  ألديبنا 
اجلــديــد»..  اجليل  ــى  «إل بُعنوان  عــمــره)،  الله  (أطــال 
عّنا  للغائب  رؤيتي  عن  تعّبر  ومعانيها  كلماتها 

واملوجود فينا األستاذ عيد..
يا بالدي عهد لشعبي علينا

أن نرّبي للرّغد نشًأ مجيدا
فبذلنا وما ضننا بجهد
وسعينا وهّمنا أن نزيدا

واّتخذنا من الّضمير منارا
وسلكنا اإلخالص نهجنا سديدا..

..ونضّحي وال منّن بفضل
حسبنا أّننا نصون العهودا..
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وإلى  واملرّبي،  املعّلم  أّيها  الّطاهرة  روحك  إلى 
وتقديرًا  والّصديق  اإلنسان  أّيها  العطرة  ذكراك 
عيد  األخ  أّيها  املُثمرة  وتضحياتك  خلدماتك 

(أبو نايف). 
أقّدم شهادة حّق مبنّية على سنوات عديدة من 

العمل املشترك، والّصداقة واألخوّة. 
عندما باشرت عملك في حقل الّتربية والّتعليم 
في  بحيفا،  اإلجنيلّي  يوحّنا  مار  مدرسة  في 
ظهرت  املاضي،  القرن  من  السبعينّيات  بداية 
لنا قدراتك ومواهبك وإخالصك في هذا احلقل.. 
لك  كانت  الّشريف.  العمل  لهذا  ُخلقت  وكأّنك 
والّتربية  الّتعليم  مجال  في  هاّمة  مساهمات 
واإلدارة.. لقد ساهمت بدور أساسّي باالستمرار 

بتطوير املدرسة وتقّدمها. 
معّلم قدير ومربٍّ فاضل، عّلمت أجياًال عديدة 
من الّطّالب ورفعت مستواهم الّتعليمّي، وزرعت 
وساهمت  األساسّية،  الّتعّلم  مــهــارات  فيهم 
واالعتماد  واحملّبة  االحترام  على  تربيتهم  في 
ّية  االستقالل على  عوّدتهم  كما  الّنفس،  على 
والكرامة والوطنّية، باإلضافة إلى احترام اآلخر 
واحلّق   - كنت  متييز.  دون  باملساواة  والّتعامل 
بطريقة  لطّالبك وزمالئك  األعلى  املثل  يقال - 
تعاملك معهم، كان من الّطبيعّي أن يبادلوك 

احملّبة واالحترام والّتقدير. 
إنسان صادق وصديق ومحّب.. يتحّلى بطيبة 
احلــّق.. أمني  نــادرة، صريح وعنيد في مناصرة 
لرسالته الّسامية. غّيور على مصلحة وسعادة 
من يتعامل معهم.. يقّدم االستشارة والّنصيحة 
فترة  وفي  وموضوعّية..  بجدارة وصدق  والعون 
ملا  املشتركة  وأعمالنا  لقاَءاتنا  كثرت  تعّينه، 
فيه خير لطّالبنا وملجتمعنا.. وشعرنا بالّتقارب 
أكثر فأكثر.. وفي حلظة سعيدة قرّرنا، كالنا، أن 
نرتقي مبستوى عالقاتنا من زمالة وصداقة إلى 

أخوّة.. وهكذا تآخينا؛ أقولها بفخر واعتزاز. 
أمثلة  ثــالثــة  ـــر  أذك أن  لنفسي  أســمــح  وهــنــا 

شخصّية حدثت معنا. 
سنوات،  عشر  عن  يزيد  ما  قبل  األّول:  املثال 
اشترينا بيًتا ثّم بدأنا بترميمه، وبنفس الفترة 
وعندما  ابنتنا.  لزواج  بالّتحضيرات  نقوم  كّنا 
مببادرة  وفاجأتني  دعوتني  بذلك  أنت  علمت 
علّي  عرضت  احلميدة،  أخالقك  تعكس  كرمية 
ا قائًال : «أخوك عيد مستعّد ألّي  ـً ّي دعًما مال
مبلغ.. ال تأخذ قروًضا من البنك!!». لم أستطع 
أن أعّبر عن شعوري بتلك املفاجأة الّنادرة، اّلتي 
وأخوّة  حقيقّية  وصداقة  كرمية  لفتة  عن  تعّبر 
أصيلة.. لن أنسى هذا املوقف الرّائع والّشريف 

ما حييت. 
املثال الّثاني: كان عندما خرجت زوجتي زميلتك 
الّطفولة،  ية أوالدك في مرحلة  في العمل ومرّب
للّتقاعد املبّكر. ولسبب ما لم تتمّكن  خرجت 
أنت من حضور حفل الّتكرمي اّلذي أقامته إدارة 
املدرسة لها. وكانت املفاجأة الّثانية عندما سألت 
ية أوالدي للّتقاعد  :»كيف تخرج زميلتي ومرّب
الفاضلة  زوجتك  مع  فأقمت  نكرّمها؟!»  وال 
وعائلتك الكرمية حفل تكرمي في بيتكم العامر 
ظهر فيه كرمكم احلامتّي ومحّبتكم وتقديركم. 
كانت  املقرّبني.  األصــدقــاء  بعض  ــوت  دع كما 
تلك حلظات خالدة أخوّية استعدنا فيها بعض 

الّذكريات اجلميلة. 
أّما املثال الّثالث: فهو، أيًضا، يدّل على تعاطفك 
مع اآلخرين ومحّبتك للخدمة والعطاء.. ذهبنا 
أنا وأنت وصديق ثالث لتعزية عائلة فقدت ابنها 
الّشاب في حادث طرق مأساوّي، شبيه بحادث 
فقدان ابنكم الغالّي، املرحوم نايف. كان كالهما 
في ريعان الّشباب، كانت كلمات الّتعزية اّلتي 
كبير  أثر  ذات  الّشاب  الفقيد  لوالد  وّجهتها 
عليه، ملا حتويه من معاٍن عميقة ومؤّثرة، وملا 
واألمــل.  والفلسفة  واحلكمة  املنطق  من  فيها 
الوالد  وقــف  الّتعزية،  ــب  واج أنهينا  وعندما 
املنكوب وكأّنه صحا من غيبوبة مؤملة، فأمسك 
:»أستاذ  قائًال  حضورك  على  وشكرك  بيديك 

ـــو أن  ــد.. أرج ــي ع
أخرى  مرّة  تزورني 
ــي  ــن ــم ــّل ــع ــــي ت ك
ـــف أتــغــّلــب  ـــي ك
مصيبتي  ــى  عــل
هذه». هذا هو أبو 
ــف احلــقــيــقــّي  ــاي ن
ثقة  يكسب  اّلذي 
األُب  كان  الّناس. 
أّنك  واثًقا  الّثاكل 
ــذ.. وهــكــذا  ــق ــن املُ
هناك  ــل  ه كـــان. 
ــى من  أسمى وأرق

ذلك؟!
الّصفات  ــهــذه  ب يتمّتع  ــان  ــس إلن ميكن  وهــل 
للّتقاعد  خروجك  بعد  يتقاعد؟!  أن  احلميدة 
ا، وبرغم الوعكة الّصحّية اّلتي أملّت بَك،  ـً رسمّي
كنت نشيًطا في املجال االجتماعّي والّتربوّي. 
احلفاظ  ــي  ف جليلة  خــدمــات  لــك  كانت  كما 
والّتراثّية،  اإلسالمّية  ّية،  العرب املقّدسات  على 
للحفاظ على ما تبّقى لنا، ملجتمعنا وألجيالنا 

القادمة. 
ميراًثا  الكرام  بيتك  ألهل  تركت  لقد  وأخيرًا.. 
ال يقّدر من احملّبة والكرامة وعزّة الّنفس. زرعت 
املوّسعة  وعائلتك  طّالبك  في  كما   - فيهم 
ومحّبة  والعطاء  اخلدمة  من  الّسامية  القيم   -
الّتعامل  من  ثابتة  جسورًا  بنيت  لقد  الغير. 
معك..  تعامل  َمن  كّل  وبني  بينك  الّصحيح 
وهذا، أيًضا، جتّذر في أهل بيتك وأفراد عائلتك 
الراحل  األخ  أّيها  لذلك  ومجتمعك.  وطّالبك 
ا بهذه القيم اّلتي غرستها  ـً عيد. ستبقى حّي
قادمة..  كثيرة  ستبقى ألجيال  جميًعا..  فينا 
ورّبى  عّلم  إنسان  على  شاهد  أصدق  وستكون 

وضّحى وصاَدق وصدق وخدم. 
ومع شديد حزننا لفراقك، إّال أّننا وبنفس الوقت، 
فخورون بأعمالك وإجنازاتك وُسمعتك الّطّيبة. 
وأكبر عزاء لنا، هو استمرار أهل بيتك بنفس 
ثقة  على  نحن  ــرت..  وس رسمت  اّلتي  ــّدرب  ال
الّصغير،  عيد  وخــاّصــًة  جميًعا،  أحفادك  أّن 
وهذه  عيد  اسمه  جّد  لهم  كان  بأن  سيفخرون 

صفاته. 
باحملّبة  مقروًنا  وسيبقى،  زال  وما  كان  ِاسمك 

والّتضحية واخلدمة والعطاء. 
رحمة الله عليك..
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والبركات  الّتهاني  بأحّر  للجميع  أتقّدم  بداية 
الله  من  راجًيا  واملعراج،  اإلسراء  ذكرى  بحلول 
والعافية  بالّصحة  اجلميع  على  يعيدها  أن 
تنقضي.. ال  ــي  ــت اّل ـــة،  ـــدّي األب ــّســعــادة  وال

في  واملعراج حتمل  اإلســراء  ذكرى  إلينا  تعود 
والّدروس  واملواعظ  العبر  من  الكثير  اتها  طّي
اإلنسان  بني  العالقة  وتوّثق  الهمم  لتشحذ 
إّن  وعقيدته.  ومبدئه  اإلنسان  وبني  وخالقه، 
أثــارت  حدوثها  عند  واملــعــراج  اإلســراء  حادثة 
ــت  ــا زال الــّشــكــوك عند ِضــعــاف اإلميــــان، وم
نفوس  ــي  ف الــّشــكــوك  وُتثير  العقول  حتّير 
بقدرة  املُعجزة  هذه  ربطوا  ألّنهم  ذلك  هــؤالء، 
الرّسول محّمد (ص) وهو بشر من ذرّية آدم؛ 
ــرهــا  ودّب ــراهــا  أج املعجزة  هــذه  أّن  متجاهلني 
العزيز: ] القائل في كتابه  الكون  خالق هذا 

اْملَْسِجِد  ِمَن  ْيًال  لَ ِدِه  ْب ِبَع َأْسرَى  الَِّذي  َحاَن  ُسْب
ارَْكَنا َحوْلَُه  ى اْملَْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَ رَاِم ِإلَ اْحلَ
َبِصيرُ[. اْل ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  ِإنَّ آََياِتَنا  ِمْن  رَِيُه  ِلُن

فصاحب األمر هو الله املّتصف بصفات اجلالل 
واجلمال واألسماء اُحلسنى، واّلتي تؤّكد أّن قوّته 
ًئا أَْن  ْي ال حتّد وال تقّدر وال توصف ]ِإَذا َأرَاَد َش
َيُكوُن[، وإذا كانت إرادته على  لَُه ُكْن َف َيُقوَل 
شيء  عنده  يكون  أن  ميكن  فال  الّنحو  هــذا 
ظّل  في  احلادثة  هذه  جاءت  وقد  ُمستحيل. 
الّتحديات اجلسام للرّسول (ص) من كفار قريش 
وما حولها، لتؤّكد أّن الّسماء لن تتخّلى عنك 
ِل ِإَذا  ْي َحى* وَاللَّ يا محّمد. قال تعالى ]وَالضُّ
وَلَآلِخرَةُ[. َقَلى*  وََما  َك  رَبُّ وَدََّعــَك  َما  َسَجى* 

يقسم الله جّل في عاله أّنه لن يترك رسوله ولن 
وكنفه.  بل سيبقى في رعايته  يتخّلى عنه، 
فلّما طغت قريش وجتّبرت وتآمرت على قتل 
الرّسول، وملّا ثار احلقد في نفوس أهل الّطائف 
ضّد رسول الله، فرجموه باحلجارة، جلأ إلى رّبه 
بالّدعاء بعد أن سال الّدم من جسده الّشريف. 
قوّتي،  ضعف  إليك  أشكو  (الّلهم  فــقــال: 
أرحم  يا  الّناس،  على  وهواني  حيلتي،  وقّلة 
رّبي،  وأنــت  املستضعفني  رّب  أنت  الرّاحمني 
أم  يتجهمني،  بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى 
إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب 
لي،  أوســع  عافيتك  ولكن  أبالي،  فال  علّي 
الّظلمات،  له  اّلذي أشرقت  بنور وجهك  أعوذ 
تنزل  أن  من  واآلخــرة  الّدنيا  أمر  عليه  وصلح 
لك  سخطك.  ــّي  عــل ــحــّل  ي أو  غضبك  ــي  ب
العتبى حّتى ترضى، وال حوَل وال قوّة إّال بك). 
فهذا الّدعاء يدّل على عظم احملنة اّلتي عاشها 
أهله وقومه، وتدّل على  الله (ص) من  رسول 
ا منه  مدى الّثقة بالله اّلذي يلجأ إليه، طالًب
ا  ا منه أن ال يكون غاضًب العافية والعون، راجًي
عليه (إن لم يكن بَك غضب علّي فال أبالي). 
ّية  الرّبان الرّحمة  تتجّلى  الواقع  هــذا  ــام  وأم
فتدعوه إلى رحلة سماوّية لسان حالها يقول يا 
محّمد إذا ضاقت عليَك األرض مبا رحبت، فإّن 
الّسماء ترّحب بك، وستسعد بزيارتك ووقوفك 
واملنعة  القوّة  لتمنح  ــك  رّب آيــات  بعض  على 
طريقك.  في  االستمرار  من  ستمّكنك  اّلتي 
أّن  الّتأكيد  مع  الكبرى،  رّبه  آيات  من  فيرى 

تكرمي  هو  إّمنا  الّسماء  في  الرّسول  استضافة 
لن  الله  ــأّن  ب له  وتأكيد  له،  تعالى  الله  من 
يتخّلى عنه وأّنه راٍض عنه. وليس أدّل على 
للّنبي محّمد أن يختار  الرّبانّي  الّتكرمي  هذا 
الله أطهر األماكن ملثل هذه املعجزة الرّبانّية. 
املسجد  ــى  إل احلـــرام  املسجد  مــن  االنطالقة 
األقصى، ثّم العروج – الّصعود - إلى الّسماء 
املنتهى.  سدرة  إلى  االنتهاء  حّتى  الّسابعة، 
وقد روى البخاري ومسلم باختصار أّن جبريل 
به  انتهى  حّتى  عليه  فحمله  بالبراق  ــاه  أت
إلى بيت املقدس، ودخل به املسجد األقصى، 
فصّلى فيه ركعتني؛ ثّم أتاه جبريل بإناء من 
خمر وإناء من لنب، فاختار الرّسول الّلنب. فقال 
(هديت  ــة  رواي ــي  وف الفطرة.  إخــتــرَت  جبريل 
وهديت أّمتك وحرّمت عليكم اخلمر) ثّم عرج 
فالّثالثة  فالّثانية  ــى،  األول الّسماء  ــى  إل به 
املنتهى.  سدرة  إلى  به  انتهى  حّتى  وهكذا.. 
في  وهــي  اخلمس،  الصلوات  فرضت  وهناك 
والّليل.  ــيــوم  ال ــي  ف صــالة  خمسون  أصلها 
أهّمها:  ومــن  مهّمة،  دالالت  الّنقاط  ولهذه 
املسجد  إلى  احلرام  املسجد  من  االنطالقة  أّن 
عراها  توّثقت  رابطة  بينهما  ربطت  األقصى 
إلى  بهما  االرتباط  لتحّول  اإلميــان  أهل  عند 
عقيدة يتقرّب بها إلى الله، وال يجوز الّتهاون 
بالّصالة وفضل  الّتهاون  بهما. كما ال يجوز 
هذا الّتوثيق للمسجد األقصى لتفرّده مبعراج 
من  إليه  والــعــودة  الّسماء  ــى  إل منه  ــرّســول  ال
الّسماء؛ هذا يفرض علينا جتديد العهد دائًما 
مع هذه املساجد مضيفني إليهما ثالث، وهو 
املسجد النبوّي. قال رسول الله (ص): (ال تشّد 
الرّحال إّال إلى ثالثة مساجد: إلى املسجد احلرام 
هذا). مسجدي  وإلى  األقصى  املسجد  وإلى 

وقد يطرح سؤال في هذا الّسياق: ما املقصود 
مجير  عليه  فيجيب  األقــصــى؟!  باملسجد 
اجلليل»،  «األنــس  كتاب  في  احلنبلّي  الّدين 
املسجد  جلميع  ــم  اس األقــصــى  إّن  فيقول: 
الّدباغ  ــر  األم ويوضح  ــور.  ــّس ال عليه  دار  ــا  ّمم
احلرم  يتأّلف  فيقول:  «الــقــدس»،  كتاب  في 
مسجد  املسجدين:  مــن  الّشريف  القدسّي 
بينهما  ــا  وم ــصــى،  األق واملسجد  ــّصــخــرة  ال
ـــوار.  األس ــى  حــّت منشآت  مــن  حولهما  ومــا 
املناسبة  هذه  مثل  في  نغفل  أن  ينبغي  وال 
ألهمّيتها  ُفرضت  اّلتي  الّصالة  أهمّية  عن 
في املعراج، لتصبح معراج املؤمنني وهيمانهم 
مع املأل األعلى، وهذا ال يتحّقق إّال إذا أدرك 
ويشاهده،  إليه  ينظر  كبير  رّب  له  أّن  العبد 
ويتوّسل  ويناديه  فيناجيه  إليه  يحتاج  وهو 
رّبه  وبني  بينه  عهًدا  الّصالة  لتصبح  إليه، 
الّظروف  أصعب  في  حّتى  عنه  يتخّلى  ال 
الفطرة  أصحاب  مع  حاله  ليتالَءم  وأحلكها، 
الّسليمة اّلتي ال تقبل لنفسها إّال االستقامة.
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في  حــاّدًة  أزمًة  يواجه  األلم،  اإلنسان  يختبر  حني 
إميانه. فالّشّر بجميع أنواعه، خصوًصا في ذروته 
أال وهي املوت، يتناقض مع تأكيدنا بأّن الله محّبة 
من جهة، وبأّنه يعرف كّل شيٍء، ويسيطر على كّل 
ُتفَقَد  }لن  يقول:  فاملسيح  أخــرى.  جهٍة  من  شيٍء 
ميرض  فحني   .(18/21 (لو  رؤوسكم{  من  شعرٌة 
والّتشكيك  االّتهام  توّجه أصابع  أو ميوت،  إنساٌن 
وتعمل  علينا  تسهر  اّلتي  اإللهّية  العناية  إلى 
املقّدس  الكتاب  به  يقّر  خليرنا. وهذا االّتهام واقع 
ويتحّكم  شيء،  كّل  يدير  اّلذي  فاإلله  ويتخّطاه. 
أو  املرض  يأتي  ومنه  والسّيئة،  احلسَنة  باألحداث 
الّصّحة، هو إله غير موجود. ومع ذلك، تظّل صورة 
اإلله املتدّخل حّية في إميان كثير من املسيحّيني. 
لتبرئة  الشرّح  محاوالت  تتعّدد  منها،  وانطالًقا 
من  الرغم  على  ــذي،  اّل القدير،  احملــّب  ــه  اإلل هــذا 
يتعّذب. ــان  ــس اإلن ــرك  ــت ي أو  ــّذب  ــع ي محّبته، 
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الّشّر  بأّن  الزّمن  من  لفترٍة طويلة  العبرانّيون  آمن 
واأللم عقاب من الله يعاقب به اإلنسان لسلوكه 
واحلكيم  يزهر  ــاّر  ــب ال العكس،  وعلى  ــّيء.  ــس ال
ُر سفر أّيوب احتجاًجا مطوًّال على  َب يغتني. وُيعَت
الواقع بطالنه. ومع ذلك،  يبرهن  اّلذي  اإلميان  هذا 
رأى  فحني  يسوع.  ــام  أّي حّتى  عليه  الّناس  ثابر 
أم  أهذا  أخطأ،  }َمن  سألوا:  أعمى  املولود  الرّسل 
سؤال  إّنه   .(2/9 (يو  أعمى؟{  وِلــَد  حّتى  ــواه،  أب
ــى اإلجــابــة عنه  ــوت قــدمي إل ــرج. وقــد سعى اله ح
للخطيئة األصلّية.  باالعتماد على مفهوم خاّص 
األهل،  خطيئة  إلى  األلم  املفهوم  هذا  ينسب  فال 
بل إلى خطيئة اجلّدين األوّلني آدم وحوّاء. في هذا 
إلى  اخلطأ  ننسب  ألّننا  بريًئا  الله  يبدو  الّالهوت، 
اإلنسان. والّشّر مبختلف أنواعه هو عقوبة من الله 
بسبب هذا اخلطأ. لكّن هذه الّنظرة ال تتوافق مع 
اليقني بأّن الله محّبة، وأّنه يعّبر عن محّبته من 
خالل املسامحة. فهل ميكننا الكالم على املسامحة 
أن  الّثمن؟ وهل علينا  اخلاطئ  يدّفع  الله  إذا كان 
نسامح إذا كان الله نفسه يحاسبنا على خطيئٍة 
ارتكبها جّدنا منذ مليارات الّسنني؟ وإذا قلنا إّن 
فهذا  الله،  جتاه  البشر  ديون  دت  ســدّ املسيح  آالم 
إلرضــاء  ــم  األل ــرورة  ض ففكرة  الّتناقض.  يزيل  ال 
ّية،  اتنا اجلزائ العدالة اإللهّية مطبوعة في سلوكّي
املسيح عن  لنا  يكشفه  ما  مع  تتوافق  ال  لكّنها 
الله. على كّل حال، كان يجدر بآالم املسيح بدًال 
ونعلم  نتأّلم.  ولكّننا  الّتأّلم.  من  تعفينا  أن  عّنا 
ترى  ــا  ي فهل  ــا.  ــًض أي ــريء  ــب ال يصيب  ـــم  األل أّن 
املذنب؟ عن  البريء  ميّيز  وال  ُيخطئ  الله  عقاب 

اإلله  نابعة من صورة  اإلشكالّيات  هذه  إّن جميع 
ل. فإذا لم نتخلَّ عن هذه الّصورة، وإذا جعلناه  املتدخِّ
مسؤوًال عن آالمنا، حّتى وإن كانت عقاًبا، نسقط 
ونصنع  منها،  الفالت  علينا  يصعب  فخاٍخ  في 
باسم العدالة اإللهّية إلًها ظاًملا. فالكالم على اآلالم 
ّية، أو اإلرضاء الّتكفيرّي اّلذي دفعه املسيح  العقاب
بآالمه، يتعارض مع الوحي اإللهّي اّلذي يكشفه لنا 
ّية احملّبة  ّية. إّنه كالم ينفي مّجان إله يسامح مبّجان

نفسها. احملّبة  حّتى  وينفي  الّنعمة،  ّية  ومّجان
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الطريقة، ال يخفى  بهذه  نتكّلم على األلم  ونحن 
للنموّ.  الوحيدة  الوسيلة  هــو  ــم  األل أّن  علينا 
وال  الّسنة  طــوال  طالّبها  تعّلم  مدرسًة  لنتخّيل 
الّطالّب  ينتقل  الّسنة،  انقضت  كّلما  متتحنهم. 
في  املعلومات  ستترّسخ  هل  األعلى.  الصّف  إلى 
اّلذين  الــّطــالّب  ــان  أذه في  تترّسخ  كما  أذهانهم 
الّنحَت  اإلنسان  يتقن  هل  االمتحانات؟  يجتازون 
أو الرّسَم أو العزَف أو أّي فنٍّ من الفنون أو حرفٍة 
ا،  ًب متطّل حازًما  معّلمه  يكن  لم  إن  ــرَف،  احل من 
االختراع؟  أّم  احلاجة  أليست  معه؟  قاسًيا  وحّتى 
أال نقصد بكلمة «حاجة» املعاناة والعوز والّشعور 
ثنياته  في  يحمل  فاأللم  احلرج؟  والوضع  باألزمة 
للّنموّ. فرصًة  لإلنسان  ويتيح  ا،  ـً ّي إيجاب ُبعًدا 

على هذا األساس، هناك َمن يخّفف مفهوم العقاب 
ا  تهذيًب األلم  ويعتبر  أعاله،  عليه  تكّلمنا  اّلذي 
وُيدَعُم  وتنميتنا.  سيرتنا  تصحيح  غايته  ا  ـً والدّي
أحببُته  }َمن  الرؤيا:  سفر  في  ورد  مبا  املوقف  هذا 
إذا كان  19/3). مبعنى آخر،  أوّبخه وأؤّدبــه{ (رؤ 
سلوكَك سّيء، يبليَك الله بسرطاٍن أو يرزقَك بولٍد 
يقبل هذا؟! صحيح  أّي عقٍل  تتأّدب.  معوق كي 
األحيان  بعض  في  يتكّلم  املــقــّدس  الكتاب  أّن 
بهذه الّطريقة، لكّن كالم الكتاب املقّدس في هذا 
الّشأن ال ُيفَهُم إّال من جوهره، أال وهو آالم املسيح 
وموته وقيامته. فبانتظار اخلامتة، يعرض الكتاب 
يعرض  بــل  الــلــه،  عــن  الواهمة  أفكارنا  املــقــّدس 
هو  الّتربوّي  واأللم  لدينا.  ّمما  أكثر  واهمة  أفكارًا 
واحٌد منها إذا تصوّرنا أّن الله يسّببه. األفضل هو 
ّية. إذا وضعَت إصبعَك  االعتقاد بوجود عدالٍة تلقائ
حاجة  وال  ًا،  ـ ّي تلقائ العقاب  يأتيَك  الــّنــار،  في 
مجاّال  يفسح  سّيء  سلوٍك  فكّل  الله.  من  لقراٍر 
ّية قد توّلد أًملا. وال حاجة حلكٍم إلهّي من  لالإنسان
طرائق  هي  والّشريعة  العشر  فالوصايا  هذا.  أجل 
الّسلوكّيات  من  قوائم  إّنها  احلياة.  الستعمال 
شرّاً. نوّلَد  أن  نرِد  لن  إذا  تفاديها  الواجب  الرّديئة 

ــرة  ــغــام ــوم امل ــفــه ــاق م ــي ــّس ـــذا ال ـــي ه ـــدرج ف ـــن وي
إذ  بحياته  يغامر  يسافر  فاّلذي  واالحتماالت. 
يجعلها حتت رحمة ميكانيك احملرّكات ومزاجّية 
الّسائق ومهارته وانتباهه.. وحادث املرور اّلذي يتّم، 
األمر  وكذلك  العناصر.  هذه  عن  أسبابه  تخرج  ال 
في عالم الّصّحة واإلجناب واملهنة.. احلياة مغامرة. 
ميكننا بذل جهٍد لإلقالل من اخلطر فيها، لكّننا لن 
نستطيع أبًدا إلغاء هذا اخلطر متاًما. على كّل حال، 
تلقائّي أو  نابًعا عن فعٍل عقابه  الشّر  سواء كان 
خوض مغامرٍة باحتماالتها، فإّن هذا الّشّر قد يكون 
أخطاَءنا،  ونعي  ذواتنا،  نراجع  فيجعلنا  ا،  ـً تربوّي
قد  لكّنه  حياتنا.  في  ونسمو  إمياننا،  في  وننمو 
اّلذي  ارة  الّسّي فحادث  مدّمرًا.  ويصبح  يتمادى 
ُيعاَقُب فيه سائٌق سكران قد يقتله، ولن يستطيع 
ا  ـً بعد ذلك أن يقوّم سيرته. فسواء كان األلم تربوّي
ا لشّر كهذا. ًب أو ال، ال ميكننا أن جنعل الله مسّب
(يتبع)
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من سيرة آل ياسر..
يمن.. غزل ال

عزمية.
من حناجر الثّوار

غزلوا...
اَءة. للوطن عب

من مأرب اإلصرار..
شرب احللم..

بداية.
*****

أّيها األصّم اخلاسر..
ملعنى الّطرب والّنشوة.

آن لألرض أن تثور..
بعد عن صدرها اجلرمية. وُت

*****
شّالل من الّدم واملقابر..

ياه. على أنغام دورة امل
في غزو التعّنت لآلخر..
ة. ّي باحة معنى املدن واست

*****
تطاحنوا..

على ارٍث وأثر.
َسة. بّجح.. مؤسَّ لكّل ت

َتُهم كاحلجر.. ُنّ َع قارنوا َت
بعنوان.. ال يعرف املراسلة.

*****
على إيقاع العهر

بذيئة بادلوا الّنكات ال ت
باعوا األحالم في األسر.

وتاهوا..
بالّنوايا احلميدة.

*****

في متاهة الّظفر
تكالبت عليهم الّتْخمة.

عشعش في عقولهم..
البطر

ومازالت عناوينهم..
في العتمة.

*****
أّي وطن..؟

هر ي الَظّ تطعنه ف
وما تنشر عنه

في األخبار..
انتصاًرا للرّجولة؟

*****
يا أّمنا..

بشر.. يا حّواء ال
يا آدم العمر..

م ُتسعفانا..؟ َم َل ِل
بوسائٍل للوقاية..!

*****
تواترت احلفر..

ونامت العيون اجلميلة.
انقلب الّسحر على.. اخلاسر.

فاملَُنّظر.. بعد الّنصر
عورة..

في سرٍب..
جتّرد من اجلماعة!

w{U*« Íb�—

ملّا  ــّي،  روس كاتب   (1860-1904) تشيخوف  أنطون  اسمه 
يتمّيز  ما  بسبب  املُدهش  بجماله  يحتفظ  ــّي  األدب إبداعه  يزل 
ية عالية ومن عمق في سبر الّنفس البشرّية  به من مكوّنات فّن

واستجالء َحفاياها..
لذلك، ورغم مرور ِمائة عام ونّيف على رحيله، ال يزال القرّاء من 

جميع أنحاء العالم يتهافتون على ابتياع ُمنجزاته اإلبداعّية..
واملعروف أّن تشيخوف برَع في كتابة القّصة القصيرة واملسرح، 
في  كانت حتظى  اّلتي  وهي  الرّواية،  عالم  في  اخلوض  ا  ًب متجّن
زمنه بأهمّية كبيرة، زمن عمالقتها، دوستويفسكي وتولستوي 

وتورجينيف.
ومن اجلدير، ونحن في صدر احلديث عن هذا الكاتب املهّم، أن 
«سخالني»  جزيرة  عن  كتبه  ــذي  اّل الّطويل  حتقيقه  نستحضر 
الرّهيبة ملعاقبة «كبار» املجرمني  ُأقيمت فيها املعتقالت  اّلتي 

واملعارضني للّنظام القيصرّي.
إجنازه  أجل  من  كاتبنا  اضطّر  ــذي  اّل الّتحقيق  هذا 
ومرض  صّحته،  هشاشة  رغم  ُمضنية  برحلة  القيام 
واقع  على  ليتعرّف  جسده  ينخر  كان  ــذي  اّل الّسل 

وأوضاع املساجني هناك.
يقول: «إّن «سخالني»  ناشرهـ كتب  إلى  وفي رسالة 

هي موضع لعذاب ال طاقة ملخلوق به..». 
قيام  أّن  قة  معمَّ ــــراءًة  ق ــة  ــال ــرّس ال ــقــارئ  ل ويــّتــضــح 
تشيخوف بهذه الرّحلة كان له، أيًضا، سبب إضافّي 
وهو كتابة أثر أدبّي عن عذاب الّسجون مثلما فعل 

دوستويفسكي في كتابه «ذكريات بيت املوتى»..
من الّطبيعّي أن ينكّب أديبنا، قبل أن يشرع في تنفيذ مشروع 
والبحوث  الكتب  العديد من  قراءة  املكان على  إلى هذا  رحلته 

اّلتي تتحّدث عن جزيرة «سخالني» وعن أوضاع سجونها.
كما أّنه جمع العديد من املعلومات واإلحصائّيات حّتى أصبح 

شبه «مهووس» بها!
وفي 21 إبريل 1890 بدأ تشيخوف رحلته الّشاقة حتت أمطار 
ُمجبرًا  كان  والّطني،  املياه  وبسبب  بغزارة..  املتهاطلة  سيبيريا 
على الّنزول من العربة أكثر من مرّة ليتواصل رحلته راجالً.. وكان 

البرد القارس يزيد الرّحلة مشّقة وعذاًبا.
حّتى  متاعبه،  من  يضاعف  كان  اّلــذي  املرض  عن  ناهيك  هذا 
أنَّه كان يشعر أحياًنا أّنُه لن «يتمّكن من اخلروج من بطن ذلك 

الوحش األرضّي» اّلذي هو سيبيريا.. 
وز بأّن ساحل جزيرة ”سخالني“  ومع حلول الّتاسع من شهر يوليو/متّ
شرع  إليها  وصوله  وعند  وفخر“..  ـ“فرح  ب يراقبه  كاتبنا  فأخذ 
يطوف فيها ليالحظ أّن البلدة تتمرَكز فيها أهّم اإلدارات اّلتي 

بدت عليها الكآبة والّسكون، رغم نظافتها!
أّما الّصوت الوحيد اّلذي ُيْسمع هو صليل سالسل الّسجناء وهم 

في طريقهم إلى العمل أو وهم عائدون منه.
اجلزيرة  حاكم  بها  زوّده  اّلتي  باملعلومات  تشيخوف  يكتِف  لم 
العسكرّي، لذلك قرّر مواصلة البحث الّذاتي بهدف إجراء دراسة 

قة عن اجلزيرة.. ُمعمَّ
بحارس  مصحوًبا  يبدأ  كان  يوم،  كّل  من  فجرًا  اخلامسة  فعند 
واألكواخ  واملعسكرات  واملعتقالت  جون  السُّ بزيارة  ليقوم  مسّلح 
اّلذين  ”املتوّحشني“  أولئك  كّل  إلى  األسئلة  ويوّجه  واملناجم، 
إلى  إضافًة  هذا  تعبير..  أّي  من  خالية  بوجوٍه  فيه  يحّدقون 
يتحّدث  كان  وألنَّه  والبهاء.  الّسّذج  وإلى  الّساخرين  الّلصوص 
إليهم بلطف، وهو األسلوب اّلذي لم يحظوا به من قبل، فإّنهم 

كانوا يفتحون له قلوبهم..
كانوا  احملكومني  أّن  إلى  توّصل  وحتقيقاته  أبحاثه  خالل  زمن 
اليديوّية ليعملوا وهم  العربات  ُيربطون بسالسل حديدّية على 
ُمْستلقون على بطونهم من داخل املناجم.. هذا وقد أّدى حرمانهم 
ّية إلى إصابتهم بأمراض جسدّية ونفسّية  من حقوقهم اإلنسان
البعض وإدمانهم على  بقيامهم بسرقة بعضهم  خطيرة، جتّلت 
”سخالني“،  في  الّنساء  َتنُج  لم  ــورق..  ال ولعب  الفودكا  شرب 
والقسوة  املظالم  أنواع  التعرّض ألسوأ  من  أيًضا، 

الّشديدة.
”سخالني“،  في  أشهر  ثالثة  تشيخوف  مكث 
أحّس في نهايتها مبرارة لم ُيحّس بها من قبل، 
فكتب إلى والدته، يقول: ”أفتقدِك وأشعر بالّسأم 
أَر  لم  أشهر،  ثالثة  مدى  فعلى  ”سخالني“،  من 
عن  إّال  يتحّدثون  ال  أناًسا  أو  محكومني،  غير 
األشغال الّشاقة املؤّبدة واجللد اّلذي ُيدمي األجساد 

والقلوب.“
وفي عشّية قامتة من خريف عام 1890 غادر تشيخوف اجلزيرة 
الرّوسي..  ”أوّديسا“  إلى ميناء  تنقله  باخرة سوف  الرّهيبة في 
باليابان وهونغ كونغ؛ وبسبب عاصفة هوجاء  باخرته  وقد مرّت 

مات ِاثنان من املسافرين.
بقماش  ملفوًفا  ًتا  مّي إنساًنا  ترى  ”حني  يقول:  أديبنا  فكتب 
األشرعة ُيقذف من ساقيه ويديه في املاء، وتتصوّر ما يسبح في 
األعماق فإّنك تشعر بالرّعب، وتتخّيل أّنك على وشك أن متوت، 

تَك سُتقذف في أعماق البحر“.. أيًضا، وأّن ُجثَّ
الّثعابني  فيها  تسرح  اّلتي  سيالن  بجزيرة  الباخرة  مرّت  وحني 
تشيخوف،  انبهر  الهنود..  املشعوذون  يكثر  وفيها  والفيلة، 
بنسائها ذوات البشرة الّداكنة، واالبتسامات الغامضة، فُأعجب 

بهّن إعجاًبا شديًدا حّتى أّنُه متّنى أن يتزوّج واحدة منهّن.
سارع  موسكو  بــالده  عاصمة  أرض  على  قدماه  حّطت  أن  وما 
إلى كتابة رسالة إلى ناشره، يقول فيها: ”ها أنا ذا أعود من 
جديد، ألكتب لَك وأنا جالس خلف مكتبي.. أشعر برضى داخلي 
والقناعة  بالرّضى  ــّس  اإلطــالق..اُِح على  البيت  أبرح  لم  وكأّنني 

يتغلغالن لدّي حّتى الّنخاع“..
عيان  شاهد  ستبقى  بأّنك  َشّك  أدنى  مبدعى  يا  يساورني  ال 
على القمع والقهر والّطغيان، ومحاوالت استعباد الّناس، مع أّن 

أّمهاتهم ولدتهم أحرارًا.
ما أشبه اليوم باألمس!   
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البابا  سيعلن  ــاري،  اجل ــار  أّي من  عشر  الّسابع  في 
فلسطينّيتني  راهبتني  قــداســة  الّثاني  فرنسيس 
في  ذلــك  وسيتّم  عشر،  الّتاسع  القرن  في  عاشتا 
عشرات  يحضره  أن  املــتــوّقــع  مــن  مهيب  احتفال 
زعماء  ومبشاركة  العالم،  أنحاء  جميع  من  اآلالف 
العديد من الدول، مبن فيهم فخامة الرّئيس محمود 
أجنبت  اّلتي  فلسطني  سيمّثل  وفد  ومعه  عّباس، 
وماري  اجلليل،  في  املولودة  بواردي  ماري  الرّاهبتني، 
ــدس، حيث عاشتا  ــق ال ــي  ف ـــدت  ول ــي  ــت اّل ــاس  غــّط
وخدمتا أهلها وفي ثراها دفنتا على رجاء القيامة. 
ــدث تــاريــخــّي هــام، فــعــالوة على مــا توليه  إّنــه ح
وخاّصة  العالم،  في  املسيحّيني  املؤمنني  جماهير 
خالصة  دينّية  حــفــاوة  مــن  منهم،  الكاثوليكّيني 
للبابا ومكانته، وما حتمله هذه اجلموع من مشاعر 
خدمة  في  حياتهما  كرّستا  لراهبتني  وورع،  ــان  إمي
كما  والّتضحية،  والعطاء  احملّبة  قيم  ونشرتا  الله، 
بها،  واقتدتا  األّول،  معّلمهن  من  وصايا  فهمتاها 
اليوم،  ذاك  في  الكاثوليكية،  الكنيسة  ستشهر 
وطقوسه  الواسعة  الّدين  حدود  من  أبعد  هو  موقًفا 
الّضّيقة؛ فمع رفرفات علم فلسطني في ساحة بطرس 
رسالًة  الفاتيكان  يطرّز  روما،  ساحات  وفي  الرّسول 
ويطّيرها، أوضح من قبس، مؤّكًدا، للقاصي والّداني، 
حرصه على أبناء فلسطني العرب، وُمِقرًّا، وهو اّلذي 
ميّثل أكثر من مليار وِمائتي مليون إنسان، بأهمّية 
احلفاظ  في  وأبنائها  بناتها  دور  وقدسّية  فلسطني 
احملّب  اإلنسان  كان شمعها  اّلتي  الّنور  شعلة  على 
اإلنــســان.    أخيه  ــرامــة  وك حــرّيــة  أجــل  مــن  واملضّحي 
”العينني  بفلسطينّية  العالم  سيحتفل  وبينما 

مواقعنا جهل  في  ينتشر  والهم“،  واألحالم  والوشم، 
قاتل إزاء عالم الكنائس الواسع والّناشط في أرجاء 
في  الــّنــاس،  بني  األغــلــب،  على  ويــســود،  املعمورة. 
املشرق العربّي وفي معظم الّدول اإلسالمّية، اعتقاد 
أّن كّل الكنائس في العالم متشابهة وتنتمي كّلها 
إلى فصيلة دم واحدة، وتتبع رئاساتها ذات املواقف 
بشذوذها،  ــي،  وه منها،  شــذَّ  َمــن  إّال  الّسياسّية، 
الرّاجحة. القاعدة  تلك  يؤّكد  اّلذي  االستثناء  تشّكل 

لن نبحث، في هذه املقالة، عن األسباب اّلتي أّدت 
واالعتقاد،  الذهنّية  تلك  وانتشار  تشكيل  ــى  إل
احلروب  والدة  إلى  ميتّد  قد  اخلانق  السرّة  تلك  فحبل 
الّصليبّية، ال سّيما ما أحلق بها من توظيف ُمغرض 
والدة  إلى  يصل  وقد  ياتها،  وجتّل معانيها  لبعض 
آباء  من  سبقهما  ومن  و“البوشّية“،  ”الريجانّية“ 
ما  ولكن  مشوّهني،  مواليد  من  وتالهما  موتورين 
سأحاول الّتنبيه إليه هنا، هو ضرورة أن ال نتعاطى 
مع ما سيجري في الفاتيكان بعفوّية وإهمال، وأمتّنى 
على الفلسطينّيني أن ينتهزوا هذه الفرصة ويحّلقوا 
الوطنّي. واإلنسانّي  املقّدس  الّدينّي  جناحيها:  على 

ذكرى  املاليني،  ومعه  الفاتيكان،  سيحيي  فعندما 
فلسطينّية ”املنديل والقدمني والكلمات والّصمت“، 
جتدنا، في الواقع، نعيش في مجتمعات ينظر معظم 
أفرادها ويعتقدون أّن أغلبّية ”الّنصارى“ هم من نسل 
إخوة  العالم  في  واملسيحّيني  الّصليبّيني،  أولئك 
بالنسبة  ”لريجان وبوش“. هكذا  وحلفاء  ”لتاتشر“ 
مصيبة  أّمــا  الــــزّرق،  العيون  أصــحــاب  لــألجــانــب، 
أعوص  الّنابغة،  وأحفاد  غّسان  أبناء  املسيحّيني 
واإلسالمّية  ّية  العرب ــّدول  ال سّكان  فأكثرّية  ــع،  وأوج

أقحاح،  مواطنني  مسيحّيني  عرب  وجــود  يجهلون 
السّيد  ــام  أّي منذ  أوطانهم  في  ويعيشون  عاشوا 
أّن  ويجهلون  وأخواتها.  ”داعش“  أّيام  وإلى  املسيح 
الّتاريخ مضى واملؤمنون ينامون على زند أمل وتناهيد 
حب ألوطانهم، وحّتى عندما تقّلبت أحوالهم، قاوموا 
جزًءا  فصاروا  األرض،  هذه  شعوب  مع  ومتازجوا  وبنوا 
الّثقافّي والوطنّي  من فضائها وقطعة من نسيجها 
أحَمرَه،  وبهم،  معهم  الّشرق،  ولبس  واالجتماعّي، 
وعبقت في اجلهات رائحته، وذاع بني األمم طعمه، وحال 
الّصافي. الوادع  األزرق  لونها  للّسماء  ووهب  مذاقه، 

في  وأصــداؤه  الفاتيكان،  في  االحتفال  سيكون  رّمبا 
ولكّننا  العالم،  جذًبا ألنظار  األكثر  وقريناتها،  روما 
الّسنوات  في  إليه،  ــادرت  ب ما  ننسى  ال  أن  يجب 
قياداتها  وأعلنت  كنسّية  مجامع  ــّدة  ع املاضية، 
شرع  وبعضها  فلسطني،  لقضّية  مؤازرتها  الرّوحّية 
باّتخاذ خطوات عملّية تعّدت رفع صلوات أتباعها 
من أجل حرّية فلسطني وخالص شعبها من االحتالل 
الرّوحّية  القيادات  تلك  بعض  فنادت  اإلسرائيلّي، 
أتباعها  وحّضت  احملتّلة،  إسرائيل  مقاطعة  بوجوب 
االجتــاهــات.  هــذه  في  فعلّية  خطوات  تنفيذ  على 
الكنيسة  الكنائس طويلة، وأذكر منها،  قائمة تلك 
املسيح  وكنيسة  املشيخّية،  والكنيسة  اللوثوّية، 
ّية  وأجنليكان ــة،  ــيــكــّي كــاثــول ــس  وكــنــائ ــدة،  ــح ــّت امل
رسمّية  مــواقــف  فــي  ــرت،  ــّب ع فجميعها  وغيرها؛ 
الفلسطينّي  للحّق  مساندتها  عن  عديدة،  علنّية 
ــه. ــات ــارس ــّي ومم ــل ــي ــرائ ومــعــارضــتــهــا لــالحــتــالل اإلس

وإني إذ أوّكد على هذه احلقائق، أذّكر مبا قرأناه قبل 
أشهر قليلة، في صحيفة ”القدس العربّي“، وعلى 

رياض  السّيد  الفلسطينّي،  اخلارجّية  ــر  وزي لسان 
باحلصول  فشلت  فلسطني  أّن  أعلن   حني  املالكي، 
على موافقة تسع وعشرين دولة إسالمّية وهو العدد 
عقد  أجل  من  القانونّي  الّنصاب  ليكتمل  املطلوب 
اإلسالمّي،  الّتعاون  منّظمة  لدول  طارئة  لقّمة  جلسة 
عملّيات  لبحث  تخصيصها  فلسطني  طالبت 
ــداءات  ــت واالع الــقــدس،  ــي  ف الّتهويدّي  االستيطان 
اإلسرائيلّية املتكرّرة على األقصى وأماكن دينّية أخرى.

وحني أذّكر بهذا الواقع العربّي واإلسالمّي األليم، أنوّه 
بأّن توطيد العالقات الفلسطينّية مع كنائس العالم، 
للحّق  املساندة  مبواقفها  جاهرت  التي  تلك  وخاّصة 
استراتيجّية هاّمة ويجب  باتت مهّمة  الفلسطينّي، 
أن حتظى برعاية القيادة الفلسطينّية، التي وإن دأبت 
على إيالئها أهمّية والتفاتة، تستدعي، على ضوء 
بهذه  أوكلوا  فمن  نظر،  إعادة  العاملّية،  املستجّدات 
املهام اجلسام باتوا بحاجة إلى تدعيم وإسناد، ولذلك، 
برأيي، توجد ضرورة إلى رفد تلك الهيئات املسؤولة 
مهنّية  بقوى  وأتباعها،  الكنائس  مع  العالقات  عن 
جديدة، قد تؤدي إضافتها إلى جناعة أكبر في العمل، 
وحتصيل نتائج مؤّثرة لصالح فلسطني والقدس، اّلتي 
كانت في قلب ابنة اجلليل، ماري اإلعبلينّية، وأختها 
الّساهرة على ندى وردهها، ماري (سلطانة) غطاس.  
ومبكى،  وقبة  بالطة  من  أكبر  الوطن  إّن  قلنا  كم 
بناته  صــلــوات  ــم  ــال ــع ال سيسمع  ـــرى  ت يــا  فــهــل 
من  ــذي  اّل العاشق  ذلك  أحّبه  كما  أحببنه،  الّالتي 
سوف  ــعــني  ال ـــوش  رم ”من  ــم:  ــس أق ــني  ح فلسطني 
حني  وإسًما  لعينيك،  فوقه  وأنقش  منديًال،  أخيط 
األيــك.». عرائش  ميد  ترتيًال..  ذاب  فـــؤاًدا  أسقيه 
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ابتدأ موسم الرّحالت والعطل وأصبح احلفاظ 
على اجلسد الرّشيق والبشرة الصحّية أكثر 
صعوبة، لكن ميكنني تقدمي بعض الّنصائح 
البسيطة والعملّية لضمان التمّتع بالرحلة 

واحلفاظ على الوزن في آن واحد.

ÆÆdH Ò��« q��
كنت  فإن  زمنّية،  فترة  قبل  لرحلتك  خّطط 
الكيلوغرامات  بــعــض  ــخــســارة  ب ــرغــب  ت
هذا خالل  هدفك  أن حتّقق  تتوّقع  ال  الزّائدة 
سفرك، بل عليك أن تخسر الوزن املطلوب 
لك  ليتسّنى  ما،  زمنّية  بفترة  الّسفر  قبل 
االستمتاع بتجربة تذوّق القليل من األطباق 
اجلديدة والّلذيذة في الدولة أو البلدان اّلتي 

تخّطط أن تزورها.
الوزن خالل  تتوّقع خسارة  ا وال  ـً كن منطقّي
على  حتافظ  أن  سفرك  قبل  قرّر  و  الّسفر، 

وزنك خالل الّسفر، وأن تتجّنب زيادته 

.Æ…dzU ÒD�U� dH Ò��« ‰ö�
يصعد  أّال  ــي  ه للمسافر  نصيحة  ـــّم  أه
للّطائرة وهو جائع، ألّن أغلب الّطعام املوجود 
احلرارّية  بالّسعرات  غنّي  الّطائرات  على 

وامللح.
اِحذر من العصير املقّدم بالّطائرة، فغالبّيه 
غير طبيعّي وغنّي بالّسكر واملواد احلافظة، 
حمية  تّتبع  كنت  إذا  بحميتك  يضّر  وقد 

خاّصة؛ مفّضل شرب املاء.
الصحّية  الّسوائل  من  كافية  كمّية  ِاشرب 
خالل الرّحلة وأهّمها املاء، وابتعد عن املياه 
الّدم  من ضغط  تزيد  ألّنها  الفوّارة،  الغازّية 

وتسّبب احتباس سوائل اجلسم. 
اِحرص على عدم اّجللوس على الكرسّي في 

الّطائرة لفترة زمنّية طويلة، إذ يجب حتريك 
القدمني واجلسم بشكل دائم.

وجبة  مــن  واخلفيف  الّصحّي  ــزء  اجل تــنــاول 
املجّففة  والفاكهة  املكّسرات  واخَتر  الّطائرة، 

بدل احللويات.

ÆÆœuBI*« ÊUJ*« v�≈ ‰u	u�« bM

تناول وجبة الفطور الّصحّية املتكاملة قبل 
مقاومة  عليك  تسهل  لكي  اخلروج جلولتك 
ُمغريات األطعمة اجلديدة في هذه الّدولة أو 

املكان اجلديد.
عند خروجك من مكان إقامتك، اِحرص على 
أن تصطحب معك  املاء كي ترّطب جسمك 
وترتوي وتكافح اجلفاف بني احلني واآلخر لكي 

تبقى البشرة نضرة وُمشرقة.
إذا قرّرت أن تخوض جتربة تناول الّطعام في 
الّطعام  اختيار  من  تأّكد  الّشعبّية  األماكن 
أو  الّلحوم  كانت  إن  كامل،  بشكل  املَطهي 
غير  النّيئة  اخلضار  عن  وابتعد  اخلضار. 
املطهّية في األماكن غير املضمونة، وتناولها 

في املطاعم الصحّية واملوثوق بها.
كــــورن»)،  ــــوب  الــــذرة («ب ــار  ــي اخــت ميكنك 
الفاكهة، املكّسرات النّيئة، الفاكهة املجّففة، 
حّبات  بعض  أو  الّطبيعّي  الهند  جوز  ماء 

الكستناء املشوّية بني الوجبات الرّئيسة.
استخدامك  من  وقّلل  املستطاع  قدر  ِامــِش 
ُممكًنا،  ذلــك  يكون  عندما  الّنقل  لوسائل 
الّسفر فرصة جّيدة حلرق سعرات  أّن  وتذّكر 
املشي  خالل  من  اجلسم  وشّد  عالية  حرارّية 
وكّلما  اجلديد،  البلد  الكتشاف  والّتجوال 
أكثر،  ــة  ــرارّي ح ســعــرات  ــرق  حت أكثر  متشي 
أصناف  جتربة  بإمكانك  يصبح  وبالّتالي 

جديدة من األطعمة املوجودة في هذا البلد.
قّلل من الكافيني والّدهون املتحوّلة واملُشبعة 
املوجودة في املقالي والبسكويت واحللويات، 

كي ال ُتتعب جهازك الهضمّي.
تفادى تناول الّطعام في وقت متأّخر، وتذّكر 
الّنوم  موعد  قبل  وجبة  آخر  تكون  أن  دوًما 

بأربع ساعات على األقل.
هو  الرّحلة  من  الهدف  أّن  دائًما،  وتذّكروا، 
تناول  وليس  النفسّية،  ــة  ــرّاح وال الّترفيه 
«بواّبة  الرّحلة  جتعلوا  فال  فقط.  الّطعام 
املأكوالت  ولتناول  وزنكم  لزيادة  مفتوحة» 

بشكل شرٍه وعشوائّي.

 W|cG��« ‰U� w� qLF� ¨W|cG� W ÒO	UB��«®
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

القرية  الّشاغور.  الّشمالّي من وادي  البعينة في القسم  تقع 
 – «البعينة  املشترك  احمللّي  املجلس  معروفة ضمن  ّية  احلال

جنيدات».

r�ô« —bB
ال نعرف مصدر االسم، إّال أّن غالبّية الباحثني مييلون لالعتقاد 
بأّن مصدر االسم «البعنة» يعود نسبًة إلى املستوطنة القدمية 
اّلتي ُذكرت باملصادر اّلتي ُكتبت بالّلغة «األوغاريتّية» (لّغة 
شمرا  رأس  اليوم   – أوغاريت  مدينة  في  استعملت  سامّية 

في سورية). 
كما يرّجح بعض الباحثني على أّن «البعنة» هي املوقع اّلذي 
لم  «ونفتالي  عناة»:  «بيت  االسم  الّتوراة حتت  في  ذكره  ّمت 
يطرد سّكان بيت شمس وال سّكان بيت عناة، بل سكن في 
شمس  بيت  سّكان  فكان  األرض.  سّكان  الكنعانّيني  وسط 
وسّكان بيت عناة حتت اجلزية لهم» (سفر قضاة - اإلصحاح 

األول: 33-32).
الحًقا، ُذكرت القرية في كتاب الرّحالة فكتور جيرن (1821 
 1851 األعوام  اّلذي زار البالد ثماني مرّات بني   1891 –
و1888)، واّلذي وصف القرية فيما يلي: «الّساعة اخلامسة 
الّثالثة وسبعة  الّساعة  صباًحا غادرت مجد الكروم ووصلت 

وعشرون دقيقة إلى البعينة. يتواجد في القرية جامع، ُبني 
بقي  قدمية،  كنيسة  بقايا  على  الّسّكان)  لي  رواه  ملا  (وفًقا 
اجلامع.  من  بالقرب  اآلن  يتواجد  اّلــذي  املعمودّية  جرن  منها 
األثرّية  احلجارة  من  ُبني  املبنى،  هذا  جدران  من  واحد  كذلك 
ّية فهي أيًضا مبنّية على  الكنيسة احلال أّما  اجلميلة جًدا. 
وهي  بربارة،  القّديسة  لذكرى  ُبنيت  أثرّية،  كنيسة  أنقاض 
منها  بالقرب  الّصيانة،  من  جّيدة  حال  في  جميلة  كنيسة 

املقبرة املسيحّية». 

W Ò|d�_« �U Ò|dH(«
أُجريت عام 2003 في القرية حفرّيات أثرّية مبوقع معّد للبناء 
على قّمة الّتل األثرّية، على مقربة من مبنى يعود تاريخه 
إلى الفترة الّصليبّية. كشفت نتائج احلفرّيات عن آثار ثالث 
ّية.  والعثمان الّصليبّية  ّية،  الرومان الفترة  رئيسّية:  مراحل 

كذلك، ّمت العثور على آثار قليلة 
العصر  زمنّية:  حقبات  عــّدة  من 

عصر  أّيامنا)،  قبل  عام   7000–10000) األخير  احلجرّي 
احلديدّي  العصر  ق.م.)،   1200–2200) األخير  البرونز 
(1200 ق.م.)، الفترة الفارسّية (القرون 6-4 ق.م.)، الفترة 

الهيلينّية، البيزنطّية واإلسالمّية األولى والفترة الّصليبّية.
الّصوّان من  مكتشفات العصر احلجرّي شملت بعض أدوات 
بينها: ِسهام تعود إلى العصر احلجرّي اّلذي يسّميها األثرّيون 
ما قبل اكتشاف صناعة الفّخار (8500–7500 ق.م.). أّما 
مكتشفات عصر البرونز القدمي فشملت بعض أدوات الفّخار 

لالستعمال اليومّي، وأدوات الّصوّان.
يعود  مبنى  من  جزء  عن  الكشف  ّمت  ّية  الرّومان الفترة  في 
تاريخه للقرّن الّثالث – الرّابع ميالدّي، على مقربة منه تواجد 
مجّمع مياه كبير، من احملتمل أّنه تابع للمبنى ذاته. حجم 
جدار املبنى اّلذي ّمت الكشف عنه يشير إلى أّن املبنى كان 

ا كبيرًا، وليس منزًال للّسكن. ـً مبًنى عمومّي
بعض  فشملت  واألموّية  البيزنطّية  الفترة  مكتشفات  أّما 
أدوات الفّخار والفسيفساء. كما ّمت العثور على قطع صغيرة 
من ورق الّذهب املُزخرفة بالّنقوش، منحوت عليها شكل رأس 

إنسان يتوّجه إكليل من الورود.
ا ملبنى  ة.  الصّليبيّ الفترة  ة من  برز احلفريّات آثار مبنيّ تُ لم   
سطح  على  ــارزًا  ب كان  ما  هو  الّصليبّية  الفترة  من  الوحيد 
قلعة  من  جزء  أّنه  املرّجح  ومن  احلفرّيات،  بداية  قبل  األرض 

كانت باملوقع آنذاك. 
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مسرحّية جديدة من تقدمي الفّنانَتني حنان حلو ورنني بشارات - اسكندر، حتمل الُعنوان 
”عيب الواحد يحكي“. وُتعرض في نطاق مسرح أُطلق عليه االسم ”أويا“، واألويا هي 
احلياكة باملّكوك حول اِملنديل اّلذي تضعه املرأة أو الفتاة على رأسها، أو باألقّل هكذا 

كانت تضعه في الّسابق. 
ّية والّنسوّية، وكّلها من  وتستعرض ”عيب الواحد يحكي“ األوضاع االجتماعّية الرّجول

إلى  وتتطرّق  ناقد وساخر.  ّي  نسائ منظور 
حاالت املرأة في املجتمع، وما تعانيه من 
أعمال وأشغال ومهام ُتلقى على عاتقها، 
ّية ”طابو“ لها  وكأّنها جتعل األعمال املنزل
منذ حلظة زواجها. فما هو دور الرّجل في 
ّية؟ سؤال مطروح على مدى  املنزل األعمال 
ساعة.  نحو  دامت  اّلتي  كّلها،  املسرحّية 
ّية من  املنزل املرافق  كاّفة  واحلديث هنا عن 
القمامة،  ورمي  واجللي،  والغسل  الّطهّي 
ـــّض غشاء  ــس وف ــة اجلــن ــارس ـــاف ومم والـــزّف
البكارة، واإلجناب وتربية األوالد، ومواجهة 

التطرّف وحّتى قضّية ”داعش“.
حــلــو،  ــان  ــن ح كتبتها  ــع  ــي ــواض امل ـــذه  ه
استعانتا  وكالهما  ــرنــني،  ب واستعانت 
وقد  رنــني).  (زوج  اسكندر  جــورج  باملمّثل 
ارجتلت املمّثلتان بعض أجزاء من املشاهد، 

الّساخرة  املشاهد  تكون  أن  البديهّي  ومن  اجلمهور.  أوساط  في  الّضحك  أثارت  اّلتي 
ذات  في  وتضعهم  للحضور،  احلرج  وتسّبب  والعقل،  القلب  وتدغدغ  وناقدة،  تهكمّية 

املوقف املطروح على املسرح. 
ومداعبة  مشاعره  وجذب  اجلمهور،  أنظار  لفت  املمتع  بأدائهما  املمّثلتان  استطاعت 
أحاسيسه، ومخاطبته مباشرًة، ومتّكنتا من الّتواصل املباشر في هذا الّتالقي اإلبداعّي 

بني املمّثل واجلمهور، فجاء عملهما من القلب إلى القلب.
إّن قضّية املسرح مبثل هذه املشاهد، جتعل من العمل ُفسحًة واسعة، من احلركة والفكرة 
والعرض، وبذلك يأخذ كّل من هذه املقوّمات دوره الّالئق.. وهكذا كان متثيلهما باّتفاق 
في احلركة وتنسيق في القول، وتبادل في املشاعر. وكذا هي الفرقة املسرحّية اّلتي يقّدم 
فيها املمثلون إبداعهم باحترام متبادل. ألّننا شاهدنا أعماًال مسرحّية لفّنانني معروفني 
لم يستطيعوا تقدمي مسرحّيتهم، ألّن أحد هؤالء املمّثلني شعر بنفسه أّنه جنم شهير، 
فراح يسرح وميرح على املسرح، ُمستهترًا بزمالئه، وُمستهيًنا مبقدرتهم، حّتى أّنه كان 
يتهّكم عليهم، ويجعلهم سخرية للمشاهدين، وهو يظّن نفسه الزّعيم األوحد للمسرح، 

واملُعتلي الفريد للخشبة. 
على  ذلك  وانعكس  وإتقان،  وِجدّية  باحترام  العمل  فقّدمتا  ورنني  حنان  املمّثلتان  أّما 
محّبة اجلمهور، وتفاعله الّصحيح، واملخاطبة الّصادقة في لقاء اإلبداع. هما تقّدمان 
اجلميلة  احلركة  تقّدمان  هما  والّضحك،  والّتأّثر  باإلصغاء  يبادلهما  واجلمهور  فّنهما، 

واملتناسقة، واجلمهور يبادلهما بالّتصفيق واالنفعال.
أّما املواضيع واملضامني فظهرت مطروحة على حبل الغسيل، وفي هذا دالالت وأبعاد 
ورموز، ألّن تعليق الّثياب على احلبل، وقد كان منصوًبا في وسط املسرح، جاء كالّديكور 
اّلذي يوضع على املنّصة ليخدم الّنص. ووضعت على هذا احلبل املالبس اّلتي ترتديها 
الكواليس،  ووراء  املسرح،  خارج  وهم  فال  اجلمهور،  أمام  نعم  العرض،  في  املمّثلتان 
بل حقيقة الّظهور والوجود والكيان، وكّل شيء يتّم أمام املشاهد وقّدام ناظريه. وما 
أو  احلبل“  على  الَوسخ  الغسيل  تعّلق  ”ال  املقولة  يتبع  الغسيل  حبل  إليه  يوحي 
ومفاسدنا  وأوساخنا  قذارتنا  نشر  هو  املهم  احلبل“،  الَوسخ على  ”لن ننشر غسيلنا 

على املأل، أمام الّناس. وها هي حنان ورنني ال تعّلقان الّثياب على احلبل فقط، بل 
تنشران العيوب والّنواقص، والفوارق االجتماعّية والّطبقّية والفكرّية واألخالقّية، وحّتى 
املوروثات واألعراف والّتقاليد. نعم، كّل هذا في مشاهد قليلة، تظهر عن طريقها ما 
نحن عليه، وكيف نعيش ونتعامل مع األمور الّصغيرة والكبيرة جلوانب حياتنا، وحياة 

أبنائنا، وذوينا وحّتى ذواتنا.
ومعزوفة  أغنّية  أو  راقصة  لوحة  عرض  أو  الفنّي،  املعرض  أو  املسرحّي،  العرض  إّن 
يوّد  عّما  وتعبيرًا  وآرائــه،  وأفكاره  أحاسيسه  عن  تعبيرًا  املُبدع  ُيطلقها  موسيقّية، 
اجلمهور  دور  ليبدأ  الفنّي  العمل  في  املُبدع  دور  ينتهي  وهكذا  للجمهور.  إيصاله 

ا - ويتأّثر ُمعّبرًا عن تأّثره، إّما باملديح أو الّتقريع،  املتفاعل، فينتقد - إيجاًبا أو سلًب
والعزوف  منه  الّنفور  أو  به،  والّتماثل  معه،  الّتماهي  حّتى  اإلبداع  بهذا  رأيه  ويبدي 
عنه. ولكن ظهر في هذه األمسّية أّن املمّثلتني قّدمتا فّنهما وإبداعهما، وتركتا األمر 
وقهقهته،  وهتافه، وضحكه  وتصفيقه  ومرحه،  وفرحه  إعجابه،  أبدى  اّلذي  للجمهور، 

ذلك ألّنه كان سعيًدا ومستمتًعا بهذا العمل اجلميل.
األمسّية،  هذه  إلجناح  والوسائل  اإلمكانّيات  كاّفة  بتسخير  الفّنانتان  جنحت  لقد 
ّية  ووّظفتا جميع احلاجّيات واملواّد خلدمة املسرحّية، وانتقت كّل منهما شخصّية جواب
لعبت  املرأة  دور  إحداهما  لعبت  فإذا  املسرح،  على  تظهر  اّلتي  احملورّية  للّشخصّية 
األخرى دور الرّجل، وإذا كانت هذه عجوزًا فاألخرى عجوزًا بإعاقة تختلف عن تلك، وإذا 
كانت الواحدة ستنجب طفلها فاألخرى هي الّشخصّية الّداعمة، وهكذا كما في األغنّية 

واملوسيقى بني الّصوت العالي والّصوت القرار، وبني الّنغمة األخيرة والّنغمة األولى.
وبينهما مًعا، وبني اجلمهور املتفاعل واملتجاوب.. هذا اجلمهور اّلذي استقبل األلفاظ 
أّنها  أو  عن...“  ”حل  له  وتقول  الرّجل،  على  حنقها  لتصف  حنان  بها  تبوح  اّلتي 
ا وغيًظا نتيجة األفكار االجتماعّية املُسّبقة، واّلتي توّد لو تختفي  تستشيط غضًب
من الوجود. وما معنى هذا الّتفاعل إن لم يكن حدوًثا للعملّية املسرحّية املتكاملة.. 

صحيح أّننا لم نشاهد مسرحّية كاّلتي أرادها أرسطو ووصف مقوّماتها في كتابه فّن 
الّشعر، أو اّلتي شاعت على مّر العصور والقرون، بل كانت هذه مشاهد، أو اسكتشات 
منفصلة ومترابطة، فهي منفصلة ألّن كًال منها على انفراد يعتبر مشهًدا متكامًال. 
ومترابطة ألّنها تشّكل تواصًال بني املشاهد من حيث املضمون، ألّن املشهد األّول يتناسب 
مع موضوع املشهد الّثاني، وكذا الّثالث والرّابع، إلى آخر العمل، وكأّنها جاَءت تعبيرًا 

عن تطوّر الواقع، وتسلسل حياة اإلنسان.
لقد سرّني أن أسمع بأّن العرض أقيم في قرى ومدن أخرى وسيستمّر على مسارح عّدة، 
وأّن الّتجاوب واحلفاوة اّلتي استقبل بها املسرح تفوق كّل وصف. وأّن الّناحية اإلدارّية 
موكلة إلى رامية عفارة وهي تنّظم عروًضا أخرى في أماكن مختلفة من البالد. أمتّنى 

ملسرح ”األويا“ الّنجاح واالستمرار.
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 v²Š U??¼e??O??O??9 ”U???M???�« l??O??D??²??	??¹ ¨«b????ł  …e???O???2 W???łU???ł“ò r??O??L??B??ð U??N??M??� X??³??K??ÞË
 Æå÷—_« v?? K??Ž …—u??	??J??� …U??I??K?? Ô� Êu??J??ð 5???Š v??²??Š Ë√ U??N??	??* œd??−??0 Âö???E???�« w???�
 The Root Glass Company of Terre Haute W�dý X�U� ·UD*« W¹UN½ w�
 WłUłeK� `³
√Ë ¨WOM×M*« tÞuD�Ð eOL*« ezUH�« rOLB²�« d¹uD²Ð U½U¹b½« W¹ôË s�
 …¡«dÐ  vKŽ  W�dA�«  XKBŠ  ÆËU�UJ�«  —ULŁ  vKŽ  lK{_«  t³Að  “—u²½u�”   UOM×M�
 wŠË  —bB�  WMOMI�«  X×³
√Ë  ¨  16.11.1915  a¹—U²Ð  WłUłeK�  WOLÝ—  Ÿ«d??²??š«

ÆsH�«Ë W�UI¦�« ¨rOLB²�« r�UŽ w� ÂUN�«Ë
 ÂUŽ  —«b�  vKŽ  dL²	²Ý   ¨WOK
_«  UN²łUłe�  v??�Ë_«  W¹u¾*UÐ  ôu�  ≠U�u�   ôUH²Š«
 ¨WFÝ«Ë  WO½öŽ«   öLŠ  UNKK�²OÝË  ¨  ©W??�Ëœ  130®  r�UF�«  ¡U×½«  q�  w�  2015
 W�uł® The Coca≠Cola Bottle Art Tour  rÝUÐ qIM²� ÷dF� v�« W�U{ùUÐ
 100 u×½ lDIOÝË r�UF�« ‰uŠ ‰Ëœ …bŽ w�  ‰u−²OÝ ¨©WOMH�« ôu� ≠U�u� WłUł“
 WŽuL−� rCð ¨”«u(« …œbF²� …b¹d� WKŠ— w� 5JKN²	*« cšQOÝË d̈²�uKO� n�√
 WłUłe�«  s�  …UŠu²	*«  WOKŽUH²�«  »—U−²�«Ë  WO�¹—U²�«  n×²�«Ë  WOMH�«  lDI�«  s�

Æ WO³FA�« ÊuMH�« W�UI¦�« ¡«dŁ« w� ôu� U�u� WłUł“ —Ëœ Ò5³OÝ UL�  ÆWOK
_«
 l�u*«  …—U¹“  pMJ1  ôu�  ≠U�u�  WłUł“  W¹u¾�   ôUH²Š«  ‰uŠ   U�uKF*«  s�  b¹eLK�

 ∫ w½Ëd²J�ô«
http∫ØØwwwÆcoca≠colacompanyÆcomØcokebottle100

 WŽuL−�  –  YOLO  W??�—U??*  Èd???š√  W??O??½ö??Ž≈  WKLŠ  w??�  U�uMð  oKDMð
 ÍdG� rFÞò —UFý X% ¨WOIOI(« WÞôu�uA�« l� …bOŠu�«  UOÒK;«
 w�Ë »uOðuO�« w� dOB� w�U²OG¹œ rKO� WKL(« sLC²ð ÆåÂb½ ÊËbÐ

Æ UFO³*« Z¹Ëd²� eO2Ë lÝ«Ë ◊UA½ p�c�Ë ¨…bz«d�« l�«u*«
 ‚Ëc²�«  ◊UA½  vKŽ  WOÝUL(«  œËœd??�«  »UIŽ«  w�Ë  …uD)«  Ác¼  sL{
 ·ô¬   «d??A??F??�  ‚ ÒËc???ð  ◊U??A??½  w??�  Î «œb??−??�  U�uMð  oKDMð  ¨YOLO  s??�
 s�  œbŽ  d³�_  WŠUðô«  qł«  s�  ¨wÐdF�«  jÝu�«  ¡U??ł—«  w�  5JKN²	*«
  UOK;«  WŽuL−�  s�  ÍdG*«  rFD�UÐ  l²L²�«Ë  WÐd−²Ð  5JKN²	*«

ÆWOIOIŠ WÞôu�uý vKŽ Íu²% w²�« œö³�« w� v�Ëô«
 w�  YOLO ŸÒ“u²Ý YOŠ eO2 ◊UA½ w� U�uMð oKDMð v�Ëô« …ÒdLK�
 –  s¹dAð  ∫ö¦�  ¨wÐdF�«  jÝu�«  ¡U??ł—«  w�  …—bB²*«  …dšUH�«  rŽUD*«
 ÊuÐUD�« ¨rÝU� dH� – WKHK� ¨r×H�« Â« ≠Íd×Ð ¨UHOŠ ≠‘uÒ²� ¨…d
UM�«
 Æ…dšUH�«  rŽUD*«  s??�  U¼dOž  w??�Ë  W??Ð«d??Ž  –  ÊU??�  U�U¹  ÊU??�  ¨WM¹d�«  –
 v ÒK×�  sŽ  …—U³Ž  …QłUH�  vKŽ  rŽUD*«  Ác??¼  w�  ·uOC�«  qB×OÝË

ÆU�uMð s� W¹bN� qÒ�b� YOLO
 5³¹dI�«  5Žu³Ýô«  ‰öš    YOLO  uHOC�  —ËeOÝ  ¨«c??¼  v�«  W�U{«
 v²Š  ‰ULA�«  s??�  ¨  WOÐdF�«   «bK³�«  v²ý  w??�   uO³�«  ·ô¬   «d??A??Ž
 l� q=�b�  UOK×� ÃË“ .bIðË q¼ô« …QłUH0 Êu�uIOÝ YOŠ Æ»uM'«

ÆWOIOI(« WÞôu�uA�«
 s�  b¹bF�«  w�  Ÿu³Ýô«   U¹UN½  ‰öš  ‚ÒËc??ð  ◊UA½  Èd−ÔOÝ  ¨qÐUI*UÐ

ÆwÐdF�« jÝu�« w� lO³�« ◊UI½ nK²��
 WF²� rN×M1 vÒK;« Ê« v ÒK;« ‚ ÒËc²Ð «uEŠ b� s¹c�« ÊuJKN²	*« ‰U�Ë
 WÞôu�uA�«  ‚«c??�Ë  Â«uIÐ  dL²	²�  »« Òc??'«Ë  dšUH�«  dNE*UÐ  √b³ð  ‰ôœ

 Æ‚u³	*« dOž wIOI(«

2015 qHD�« ÊU�√ Ÿu³Ý«
dNA�« «c¼ wO% “ÂdODÐ” W	ÝR�

‰UHÞô« ÊU�« Ÿu³Ý« 
  WOMÞu�« WDK	�« l� „d²A� ÊËUFð ‰öš s� …d*« Ác¼Ë “qHD�« ÊU�√ Ÿu³Ý«” dNA�« «c¼ ÂUI¹
 wŽu�« l�d�  UO�UFH�« s� b¹bF�« ÂU¹ô« Ác¼ ÂUIð YOŠ ÆÂdODÐ W	ÝR�Ë  U�dD�« vKŽ ÊU�ú�
 Àœ«uŠ  hOKI²�  lL²−*«  w�  …dŁR�   UOB�ýË  WO�uJŠ   U	ÝR�  …uŽœË  Ÿu{u*«  «c¼  w�

Æ WC¹dŽ ‰öš s� p�–Ë  U�dD�« vKŽ œôËô« ÊU�√ Ÿu{u* Z¹Ëd²�« qł√ s�Ë WKðUI�« ‚dD�«
 WOL¼_  w??Žu??�«  l??�—  ·bNÐ  ¨rNO�U¼√Ë  ‰U??H??Þô«  s??�  b¹bF�«   UO�UFH�«  pKð  w??�  „—UAOÝË  «c??¼
 WO²×²�« vM³�« dO�u²� UC¹√Ë  U�dD�« w� œôËô« ÊU�« vKŽ ÿUH(« w� rNOKŽ …UIK*« WO�ËR	*«
 W¹ULŠ WOL¼_ wŽu�« l�— ·bNÐ UC¹«Ë ÆW�ËR	*«  UN'« Ë« WOK;«  UDK	�« q³� s� WLzö*«
 W�UŠ  23  qO−	ð  -  2014  ÂU??Ž  ‰ö??š  t??½«  v??�«  —UA¹  Æ uO³�«   U??ŠU??ÝË   uO³�«  w�  UM�UHÞ«
 WÐU
« W−O²½ X½U� UNM�  ôUŠ 9  ¨ XO³�« w�  UÐU
« ¡«dł wÐdF�« lL²−*« s� ‰UHÞ_ …U�Ë
 s� »dI�UÐ ‰UHÞô« bł«uð W−O²½  uO³�«  UŠUÝ w� ¡«—u�« v�« f¼b�« WOKLŽ w� …—UOÝ s�
 ∫ÂdODÐ w�  UŽuD²*« W�ËR	� dB¹u½ w²O� dOAðË «c¼  Æ «—UO	K� n�u� w� W½u�d� …—UOÝ
  œbýË Æ“UN−zU²½ rOOIðË dD)« q�«uŽ b¹b% UMOKŽ Âö	Ð V¹dI�«  nOB�«  qB�  —u³F�”
 s� d¦�« —dJ²� qJAÐ XO³�« Ã—Uš ÀuJLK� œuFð nOB�« w� dD)« q�«uŽ s� ¡eł”  ∫WKzU�
 …d¦�Ë œôËú� WLE²M� WOLOKFð W¾OÐ œułË ÂbŽ ªs�e�«  s� ‰uÞ«  «d²H�Ë WM	�« w� dNý Í«
 UNMJ1 w²�«Ë WM�¬ dOžË …dDš s�U�QÐ  UO�UFH� t�öG²Ý« r²¹ Íc�«Ë rN� d�u²*« ⁄«dH�« X�Ë
 nOB�« WKDF� ’d×Ð jOD�²�« WOL¼« vKŽ œbAð ÂdODÐ W	ÝR� ¨UM¼ s� Æ“WŁ—UJÐ wN²Mð Ê«

∫UI³	� UN� dOC×²�«Ë
∫XO³�« w�

 œułuÐ  r²N½  ÆdOB�  X�u�  u�Ë  v²Š  XO³�«  w�  r¼bŠu�   «uMÝ  9  qOł  X%  œôË«  „dð  ÂbŽ
 dOž  U�dA�« w� VFK�« s� ‰UHÞô« lM/ ÆXO³�« qš«œ œôËô« l� YJLO� ‰ËR	� m�UÐ h�ý

ÆW¹b¹bŠ ÊUC³IÐ WOL;« dOž pOÐU³AK� ‰u
u�« s� rNFM�Ë Íb¹bŠ ‚«Ë —«b−Ð WOL;«
ÆW½u�d*«  «—UO	�« s� »dI�UÐ Ë«  «—UO	�« n�«u� w� VFKð ‰UHÞô« „d²½ ô

∫ U�dD�« w�
Æ…bŠ«Ë WO½U¦� u�Ë v²Š …—UO	�« qš«œ «bÐ« qHD�« „d²½ ô
ÊU�ô« Â«e×Ð ‰UHÞô« jÐ— r²¹ ≠X½U� WŠU	�Ë …dHÝ Í_

ÆÁbŠu� Ÿ—UA�«  «uMÝ 9 qOł v²Š qHÞ lDI¹ ô
…–u)« f³K½ œ—u³²OJ	�« Ë« Wł«—b�« »u�— ‰öš

 ÂuM�«  dNA�  —U??¹√  dNý  v??�≈  e�dð  ÕUMOLŽ  WŽuL−� 
Æt�u½ —U³²š« œö³�« w� —uNL'« vKŽ Õd²IðË ¨b ÒO'«

 2000 v²Š ©Ê≈ bO¹dð® q¹b³ð WKL×Ð ÕUMOLŽ szUÐ“ lÒ²L²OÝ qÐUI*UÐ
 d̈²MÝ ÕUMOLŽ WJ³ý w� tOłu²K� WKÐUI�« rIÞ_«Ë  UýdH�« W�U� vKŽ ÃÆ‘

5B Òšd*« 5�Òu	*«Ë X¹U½ œu?â
31.5 v²Š WKL(«

 
 ÕUMOLŽ  W??Žu??L??−??�  oKDMð  b??O??'«  Âu??M??�«  d??N??ý  W??³??ÝU??M??0
 qł« s� qC�_« ÂuM�« sLCð w²�«  «¡«dłù« s� WK	K	Ð
 w� W�dA�« ÷dFð ¨◊UAM�« s� ¡e−� Æœö³�« w� ÊUJ	�«
 r²OÝ ’Uš Èb²M� w�Ë ÕUMOLF� lÐU²�«  X½d²½ô«  l�u�
 ÊuB²�¹ 5OMN� ¡U³Þ√ q³� s� WOMN� …—UA²Ý« ¨tzUA½≈
 Âu½  qO½  q??ł«  s�  `zUBM�«  Êu�ÒbIOÝ  ¨ÍdIH�«  œuLF�UÐ

 Æ qC�√
 w²�« WýdH�« h×HÐ «u�U� s¹c�« szUÐe�« ÊU� «c¼ v�≈ W�U{≈

  UýdH�« W�U� vKŽ ÃÆ‘ 2000 v²Š q¹b³ð WKL×Ð l²L²�« rNMJ1 U¼dOOGð «Ë—d�Ë rNð“u×Ð
ÆÃÆ‘ ÊuOK� 2 u×MÐ —ÒbIð WO½öŽ≈ WKLŠ …uD)« Ác¼ o�«dOÝ ÆWJ³A�« w� ŸU³ð w²�«

∫ÕUMOLŽ WŽuL−� ÂUŽ d¹b� ¨fð—UHý w½Ë—
 ÂuM�«  WOL¼√ ‰uŠ wŽu�« …œU¹“ qł« s� b ÒM−²�«  U½—d� ¨œö³�«  w� ÂuM�«  r�UŽ w� …bz«— W�dA�
 q³� s� WOMN� …—UA²Ý« UMMzUÐ“ —uNLł vKŽ ÷dF½Ë ¨w×B�« …UO(« j/ l� t²�öŽË b ÒO'«

Æ‰U−*« w� 5B²�� ¡«d³š
 Wýd�  sŽ  Y×³¹  œö³�«  w�  ÊuÐe�«  Ê√  …dOš_«   «uM	�«  w�  kŠö½å¨fð—UHý  ‰«u??�√  V	ŠË
 Æ«c¼ ¡UI�  dO¦J�«  —UL¦²Ýô bF²	� t½«  v²ŠË …—uD²*«  UOłu�uMJ²�«  V½Uł v�≈  WO�UŽ …œu−Ð
 wŽË …œU¹“ w� r¼UÝ ¨…dOš_«  «uM	�« w� rŠœe*« w�uO�« …UO(« 5ðË— ÊU� Íd¹bIð V	×Ð
 dOž u¼Ë  UłUŽ“≈ ÊËbÐ öO� …œu'« w�UŽ ÂuMÐ l²L²�« sŽ Y×³¹ `³
√Ë ÂuM�« WOL¼_ ÊuÐe�«

ÆåWýdH�« …œułË  UOŽu½ vKŽ W�ËU	LK� bF²	�
 X¹ËcðË qC�√ Âu½  «œUŽ wM³ð WOL¼_ ÂUF�« wŽu�« l�— qł« s� hB�� bO'« ÂuM�« dNý
 ÂUI²Ý dNA�« «c¼ —UÞ≈ w� ÆÍu�Ë w×
 r	ł  vKŽ WE�U;« w� rN� q�UŽ u¼ ÂuM�« Ê√ WIOIŠ

ÆÂuM�« WOL¼√ sŽ ÕdA�« v�≈ ·bNð WHK²�� WDA½√
∫—UB²šUÐ Ë√ d̈¦�√ e−M Ô½ d̈¦�√ 5�U ÒF� ÊuJ½ d̈¦�√ `−M½ – «bOł ÂUM½ U�bMŽ UM½_

Æ…bOł …UOŠ – bOł Âu½

 W�—UL� „öOLOÝ ÃÒu²ð W ÒO*UF�« SUPERBRANDS WL ÒEM�
2015 ÂUF� œö³�« w� W�u�d�

  U�dý  Èd³�   uÐ«  q³�  s�  ZÓ²MÔ*«Ë  œö³�«  w�  …—uD²*«  VOK(«  qz«bÐ  W�—U�  ¨„öOLOÝ  —UO²š«  -
 W�u�d*«  U�—U*« ÈbŠS� œö³�« w� 5JKN²	*« q³� s� ¨r�UF�« w� …bz«d�« W×B�«  U−²M�Ë W¹Ëœ_«

 d³²�ð  WO*UF�«  ”b½«dÐdÐuÝ  WLEM�  Æœö³�«  w�
 ‰ö??š s???� ¨œö????³????�« w???�  U????�—U????*«  U???¾???� U??? Î¹u???M???Ý
 Market  bNF�  t¹d−¹  q�Uý  w�öN²Ý«  Y×Ð
 w� pKN²	*« WI¦Ð vE% w²�«  U�—U*« ÆWatch
  U−²M�  W�U�  ÆW�u�d*«  W�—U*«  VIKÐ  “uHð  œö³�«
 „öOLOÝ bz«d�«  Z²M*«  qLAðË ‰UHÞú� „öOLOÝ
 rCN�«  U−²M� WKzUŽ V½Uł v�≈ ¨”uKÐ f½U�œ«
 ”UÝ√ vKŽ qO�Ë“« „öOLOÝ ∫„öOLOÝ s� qN	�«
 s� Êu½UF¹ s* Âu²MLO�« „öOLOÝ ¨U¹uB�« VOKŠ
  Spit Up  „öOLOÝË dI³�« 5ðËdÐ s� WOÝU	Š
  ôU??Š  s??�  qOKI²�«  q??ł«  s??�  hB�*«  Relief
 ÂÒbIð ¨ uÐ« W�dý s� ¨„öOLOÝ  U−²M� ÆjAI�«
 WO×B�«  UłUO²Šô« w³Kð w²�« WOz«cG�« ‰uK(«

 Advance „öOLOÝ Æ…d³)«Ë ÀU×Ð_« ¨rKF�« s�  «uM	�«  «dAŽ vKŽ bL²Fð ‰UHÞú� W¹—uD²�«Ë
 X³Ł«Ë ¨qHDK� rOK	�« —uD²K� WÐuKD*«  U½uJ*« q� vKŽ Íu²×¹ „öOLOÝ s� bz«d�« Z²M*«  Plus
 w� W
U)«  u¹e�« W³O�dð ÆW�UN�« dO¹UF*« W�UJÐ l{d¹ qHÞ —uDð t³A¹ «Î—uDð `M1 t½« U ÎOLKŽ
 rCN�« t³A¹ qNÝ√ rC¼ `M9 W³O�d²�« Ác¼ Ê√ ÎUOLKŽ X³Ł«ËÆqO�M�« X¹“ vKŽ Íu²% ô „öOLOÝ
 q¦� W¹dBŠ WO�U{≈  U½uJ� vKŽ Íu²% ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ W³O�dð  ÆÊuF{d¹ ‰UHÞ√ Èb�
 ≠LC≠PUFA ¨qHD�« Èb� WŽUM*« “UNł e¹eFð w� r¼U	ð W
Uš W³O�dðË WOLJÐ  «bO²OzuOK�uOM�«
 ⁄U�b�« —uDð w� r¼U	¹ Íc�« 5¾ðuK�«Ë qŠ«d*« q� w� 6 UGO�Ë«Ë 3 UGO�Ë« WKzUŽ s� s¼œ ÷ULŠ√
 dL²	½  Ê√  U½bF	¹å∫œö³�«  w�   u??Ð«  w�  W�UF�«  …d¹b*«  ¨ÊuN�«—  qOŽU¹  ÆqHD�«  Èb�  W¹ƒd�«  “UNłË
 WI¦�«  Ác¼  vKŽ  r¼dJA½  UM½S�  l³D�UÐË  W�—U*«  ÁU&  Áu ÒMJ¹  Íc�«  d¹bI²�UÐË  w�U¼_«  WI¦Ð  l²L²�UÐ
 WNł«Ë w� ·u�u�«Ë —«dL²ÝôUÐ UM�eK¹ 2015  ÂUŽ w� UC¹√ W�u�d� W�—UL� U½—UO²š« Æd¹bI²�« «c¼Ë

Æå…œUFÝË W Ò×BÐ r�UF�« ¡Uł—√Ë œö³�« w� ‰UHÞ_« 5¹ö� —uD²¹Ë d³JO� UOłu�uMJ²�«Ë rKF�«

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

 .bIð vKŽ dB²I¹ ô U½—Ëœ å∫ÍËb³�« Z¹d� bL×�
 WO×B�« W�U(« WFÐU²� w¼ UM²MN� qÐ ¨VÝUM*« ÃöF�«

åWO�uLýË WOMN0
 w� wBB�²�« VDK� e�d� 80 d�uð åXO�ö�ò œö³�« w� d³�_« WO×B�« WŽuL−*«
 e�d� 40 dA½ - YOŠ ¨qHD�« —uDðË W×
 WFÐU²�Ë …√d*« W×BÐ W¹UMF�«  ôU−�
 lO{«u*«  lOL−Ð e�«d*«  s� bŠ«Ë q� vMFð –≈  ¨œö³�«  ¡U×½√  lOLł w� …√d*«  W×B�
 nIÝ X% UNFOLł ¨WOBB�ð WO³Þ  ôU−� …bŽ w� …√d*« h�ð w²�«  WO×B�«
 ¨WOMOł   U
u×�  ¨qL(«  q³�  U�   U
u×�  ¨WOzU	½   U
u×�  ∫UNMOÐ  s�  b??Š«Ë

 ÆWO×B�«  U�b)« s� U¼dOžË qL(« bFÐ U� WO×
 WI�«d� ¨qL(« …d²� WFÐU²�
 Íc�«Ë Á—uDðË qHD�« W×B� w�U{≈ wBB�ð VÞ e�d� 40 åXO�ö�ò XBBš UL�
 —uDð WFÐU²� ¨‰UHÞú� wBB�ð VÞ ¨‰UHÞ√ ¡U³Þ√ ∫q¦� …e�d�Ë WK�Uý  U�bš ÂbI¹

 Æ U�b)« s� U¼dOžË lL	�«Ë oDM�« ÃöŽË qOGA²�UÐ ÃöŽ ¨qHD�«
 w� WHK²�*« WO³D�«  r�«uD�«Ë WO×B�«  U�b)« lOLł eO�dð v�«  åXO�ö�ò ·bNð
 s� r�UÞ b¹  vKŽ qHD�«Ë …√dLK�  V	½_«  ÃöF�«  .bIð  r²¹  w� ¨WK�Uý WO³Þ e�«d�
 5B²��  ¡U³Þ√  …bF�  WłU(«  V	×Ð  W�U(«  q¹u%  r²¹  v²ŠË  WB²�*«  ¡U³Þ_«
 v{d*«  W�UŠ  WFÐU²*  vK¦*«  WI¹dD�«  UN½√  X³Ł√  YOŠ  ¨WO×B�«  W�U(«  w�  ‰Ë«b²K�

 Æw�uLýË wMN� d¦�_« qJA�UÐ
 ÍËb³�« Z¹d� bL×� bO	�« XO�ö� w� wÐdF�« lL²−LK� o¹u	²�« d¹b� l� Y¹bŠ w�
 VD�« e�«d� W�uEM� .bIð w� œ«Ëd�« UM½u� d�²H½ åXO�ö�ò w� s×½ å∫ÎözU� Àb%
 UM½u�  ¨UMOM�R*  WOMN�  d¦�_«Ë  »d??�_«  ¨qC�_«  W�b)«  sLCð  w²�«  ¨wBB�²�«
 «uH¦JO�  ¨b???Š«Ë  nIÝ  X??%   UBB�²�«  v²ý  s??�  ¡U??³??Þ_«  dN�√  s??�  W³�½  lL$
 5M�RLK� ÃöF�« .bIð vKŽ UMðU�bš dB²Ið ô v²Š ¨„d²A� qJAÐ «uKLF¹Ë œuN'«

 åÆWO�uLýË WOMN0 WO³D�« WO×B�« rN²�UŠ WFÐU²� UM²MN� ÊuJ²� qÐ

YOLO ≠ ? �« ‚öÞ≈ …uDš w� dL²	ð U�uMð
 …bOŠu�«  UOÒK;« WŽuL−�

WOIOI(« WÞôu�uA�« l�
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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
0505369888

 W???J???³???ý X?????I?????K?????Þ√
 “b�U½Ëb�U	  rŽUD	
 WþuÐ Íb??M??Ý Z??O??Ð
 W???O???N???A???�« Íb?????M?????Ý
 r??−??×??Ð W???³???³???;«Ë

dO³�
 l??	 Íb????M????Ý Z????O????Ð
 W???L???F???Þ√ W???????F???????Ð—«
 ¨ u???ð ∫r??�—U??O??²??šô

 ¨Wðôu�uý
 U−M	Ë qO	«d�

 nðU¼ qLAð w²�«Ë ©wŁöŁ® q³¹dð W	“— ÂuJKÝ oKDð ∫WOJK��«  ôUBðô« ‚uÝ w� …—uŁ
 149 ∫‚u³�	 dOž dF�Ð≠ Êu¹eHKðË X½d²½≈ œËe	Ë ©תשתית® X½d²½û� WO²% WOMÐ ¨w�eM	

ÆWKzUFK� ÎU¹uMÝ ÆÃÆ‘ 3500 dO�uð wMF¹ «c¼Ë ÆdNA�« w� jI� ÆÃÆ‘
 s	 WI�u*« ¡UN²½ô« bFÐ ¨WK³I*«  lOÐUÝ_« w� lO³K� ÂuJKÝ s	 b¹b'« q³¹d²�«  ÕdÞ r²OÝ

ÆMbps 40 WŽd�Ð W	“d�« ÷dŽ r²OÝ ÆWKL'« ‚uÝ w� Í—uH�« WKŠdLK� ‰UI²½ô«
 U¹dNý  q�«uA�«  s	   U¾*«  l�b�  œö³�«  w�  WOJK��«   ôUBðô«  ‚uÝ  szUÐ“  dDC¹  ¨ÂuO�«
 WOJK��«   ôUBðô«  ‚uÝ  w�  UO�UŠ  …bł«u²*«  Â“d??�«  w�  ∫rNÐ  W�U)«   ôUBðô«   U	b)
 —UO²š« szUÐe�« ÊUJ	SÐ ¨v�Ë_« …dLK� ¨Êü« ÆU¹dNý ÆÃÆ‘ 439 w�«uŠ   jÝu²*« ÊuÐe�« l�b¹

ÆdO³� rBÐ  ôUBðô«  U	bš rN� d�u Ôð≠ W¹u¾*« V�M�«  «dAFÐ hš—√ W	“—
 ‚uÝ w� WM��« s	 dOš_« lÐd�« w� WNÐUA	 …—uŁ XŁbŠ√ b� ÂuJKÝ Ê« d̈�c�UÐ d¹b'« s	
 dNA�« w� qJOý 99 WLOIÐ qO¦	 t� o³�¹ r� dFÝ X{dŽ 5Š ¨ «uMI�« œbF²	 Êu¹eHK²�«
 UM¹√—≠‰bF*UÐ ÆÃÆ‘ 320  v²Š tMOŠ qB¹ U	 l�œ vKŽ ÊuJKN²�*« tO� d³łÔ√  ‚uÝ w�≠
 dO�uð s	 ÊuF²L²¹Ë ¨TV ÂuJKÝ v�« Êü« v²Š «uLC½« hý n�√ 30 ‰« »dI¹ U	 ∫Î «dOOGð

Ær{ ÍuMÝ
 w�  U{UH½«  …d??O??š_«   «uM��«  w�  UFOLł  U½bNý  bI�ò  ∫ÂuJKÝ  fOz—  ¨q??z—≈  w	UŽ  ‰U??�Ë
 ‚«u??Ý√  w�  uLMK�  WO−Oð«d²Ý«  l??{Ë  UM	  VKD²¹  Íc??�«  d??	ô«  ¨W¹uK)«   U�dA�«   «d??ýR??	
 Z	bÐ  √bÐ w²�«Ë U¼u/ WO−Oð«d²Ý« s	 ¡e−� W	U¼ …uDš sŽ ÂuO�« ÂuJKÝ sKF Ôð ÆÈdš√
 ¨WKL'«  ‚uÝ  qOGAð  l	  Êü«Ë  TV  ÂuJK��  `łUM�«  ‚ö??Þù«  UN²Kð  ¨Netvision  ÂuJKÝ
 Æq³¹dð ÷dŽ WDÝ«uÐ  ôUBðô«  U	bš W�U� qLAð  ôUBð« W�dA� d¦�√ UN²½UJ	 “eF Ôð
 q³¹d²�«   U	b)  ÂuJKÝ  ‰u??šœ  l	  U�uBš  wIOIŠ  uLM�  WO½UJ	≈  l	  W	U¼  …uDš  Ác??¼
 Ê√ s	 ržd�« vKŽ Æ„eOÐ Ø  u¼ wzUM¦�« —UJ²Šô« tOKŽ sLON¹ dO³� qL²× Ô	 ‚u�� tłu²ð
 ÊuHþu	 UM¹b� ∫qz—≈ w	UŽ ·U{√Ë ÆWNł«u*« vKŽ Êu	“UŽ s×½ WDO�Ð ÊuJð s� W��UM*«
 UC¹√ …uD)« Ác¼ ‰öš ÕU−M�« u×½ ÂuJKÝ ÊËœuIOÝ rN½√ s	 oŁ«Ë U½«Ë ÊuBK	 ¡«—b	Ë

åÆZzU²M�« ÈdMÝ q³I²�*UÐË
 ∫ÊdO²ý dOM� ÂuJKÝ ÂUŽ d¹b	 ‰U� ¨åœö³�« w� XOÐ qJ� —UFÝ_« …—uŁ ÂuO�« ÂuJKÝ VK& ò
 —UJ²Šô« tOKŽ sLON¹ Íc�« Êu¹eHK²�« ‚uÝ w� ¨TV ÂuJKÝ t²IIŠ Íc�« dO³J�« ÕU−M�« bFÐò
 «dOš√Ë  ÆwJK��«   ôU??B??ðô«  ‚u��  dF�Ð  UC¹√  dA³ Ô½  s×½  ¨ «u??M??Ý  Èb??	  vKŽ  wzUM¦�«
 U¹uMÝ qJOý 3500 dO�uð t½UJ	SÐË – ‚u��« «c¼ w� UC¹√ W��UM*« s	 pKN²�*« l²L²OÝ

ÆåUNJKN²�¹ w²�«  ôUBðô«  U	bš vKŽ
 WO½UJ	≈ s	 l²L²½ s¹c�« ÊËbOŠu�« s×½ ¨WKL'« ‚uÝ w� Wł—b*«  U�dA�« lOLł 5Ð s	ò
 dO³� —uCŠ l	 W¹u� ‰UBð« WŽuL−	 ÂuO�« w¼ ÂuJKÝò ¨ÊdO²ý ·U{√ ¨åW¹—uH�« W��UM*«
 WJ³ý  l	  ¨UN	bI½  w²�«   U	b)«  WKOJAð  s	  l²L²ð  w²�«   uO³�«  ¨œö³�«  w�   uO³�«  w�

åÆ‚uH²	 w½u¹eHKð Z²M Ô	 l	Ë œö³�« w� d³�ô« s	 VO�dðË  UFO³	 ¨W	bš
 UNMzUÐe�  ÂbIð  w²�«  wKOz«dÝù«   ôUBðô«  ‚uÝ  w�  …bOŠu�«Ë  v??�Ë_«  W�dA�«  w¼  ÂuJKÝ
 WOM³�«Ë  X½d²½ù«  W	b) œËe	Ë ¨WOHðU¼  ôUBð«  ¨Êu¹eHKð  qLAð …bŠ«Ë W�dý w� q³¹dð
  U	bš W�U{≈ rNOKŽ q³¹dð W	“d� ÂULC½ô« szUÐe�« VKD¹ U	bMŽ ¨ÂuO�« ÆX½d²½û� WO²×²�«
 ÊS� ¨גיאוקרטוגרפיה UO�«dłuð—U�uOł WÝ«—b� UI�Ë Æw�U{≈ dFÝ w³−¹ Íc�«Ë ¨X½d²½ô« œËe	
 œËe??	≠  ‰eM*«  w�  UNKL�QÐ  X½d²½ù«  W	bš  vKŽ  ‰uB(«  ÊuKCH¹  5OKOz«dÝù«  s	  •96
ÆjI� bŠ«Ë szUÐ“ W	bš e�d	 l	 q	UF²�«Ë ¨…bŠ«Ë W�dý s	≠ X½d²½ô« œËe	Ë WO²×²�« WOM³�«

 s	 ¨WKzUFK� WK	Uý  ôUBð« ‰uKŠ dO�uð vKŽ ÂuJKÝ  e�— ¨Netvision l	 ÃU	b½ô« cM	
 ÂULC½ö� vFÝ ÂuO�« v²Š WKL'« ‚uÝ ‚öÞ≈ cM	 Æ‰Uðuð Â“— s	 WŽuM²	 WŽuL−	 ‰öš
 X½d²½û� WO²% WOMÐ œËe	 qLAð w²�«Ë X½d²½ô« W	“d� „d²A	 n�√ s¹dAŽ v�« »dI¹ U	
 ÂuJKÝ≠  WKL'«  ‚uÝ  w�  WOzUIK²�«  WKŠdLK�  ‰UI²½ô«  l	≠  Êü«Ë  ¨X½d²½ô«  W	b)  œËe??	Ë
 ¨bŠ«Ë W	bš e�d	Ë …bŠ«Ë …—uðU� l	 q³¹dð W	“— UNMzUÐe� ÂbIðË ¨WO�U²�« WKŠd*« v�≈ lHðdð

ÆÊü« v²Š l�Ôœ Íc�« sL¦�« s	 W¹u¾*« V�M�«  «dAFÐ q�√ sL¦�«Ë
 X½d²½û�  WO²×²�«  WOM³�«  œËe??	  qLAð  ¨WM��«  w??�ÆÃÆ‘  149  dF�Ð  q³¹dð  W??	“—  ™™™™
 ◊uD)  U*UJ* œËb×	 dOž w�eM	 nðU¼ ¨U−O	 40 v�≈ qBð WŽd�Ð X½d²½ù« W	b) œËe	Ë

ÆWO½U¦�« WM��« s	 «¡bÐ U¹dNý ÆÃÆ‘ 20 WLOIÐ W�U{≈ ÆÊu¹eHKðË œö³�« w� W²ÐUŁË WKIM²	

∫“b�U½Ëb�U	 w� b¹bł
ÍbMÝ ZOÐ

dO³� r−×Ð Êü« WONA�« ÍbMÝ WþuÐ

oKDð ÂuJKÝ ∫WOJK��«  ôUBðô« ‚uÝ w� …—uŁ
ÆÃÆ‘ ≠149» ©wŁöŁ® q³¹dð

ÆÃÆ‘ 3500 ∫œö³�« w� WKzUŽ qJ� ÍuM��« dO�u²�«  
 oKDð ·uÝ U³¹d�Ë  «uMI�« WŽuL−	 lOÝu²Ð W�dA�« ÂuIð

…b¹b'«  «uMI�« s	  «dAF�«
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