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ُيصادف اليوم اجلُمعة 12 َحزيران، اليوم العاملّي ملكافحة عمالة األطفال 
نظام  أو ضمن  ّية  إنسان وغير  ُمذّلة  بشروط  العمل  إلى  واضطرارهم 
الرّق احلديث. وهي مناسبة لنلتفت إلى أطفالنا وأطفال العالم قاطبة. 
فلسطني  أطفال  على  الواقع  والّظلم  اجلور  لرأينا  حولنا  نظرنا  فإذا 
وسورية واليمن والعراق ومصر، وغيرها من أقطار ومجتمعات. وهو 
ُظلم ليس لسبب اضطرار األطفال للعمل، بل لسبب تهديد حياتهم 

وكونهم ُعرضًة دائمة للموت في الّصراعات اّلتي ال تنتهي.
من املعروف حسب إحصاءات األمم املّتحدة أّن حوالي 220 مليون طفل 
على مدار العالم مضطرّون للعمل بدَل التعّلم وعيش طفولتهم. وفي 
شرقنا هنا، قريبون مّنا، ماليني األطفال اّلذين ال يعيشون طفولتهم 
لسبب احلروب اإلقليمّية واألهلّية. وهم يستصرخون ضمائرنا جميًعا 
املوت.  وأخطار  احلــروب  وَيــالت  من  لنخّلصهم  القليل  ولو  نعمل  أن 
يكفي أن نشاهد صور الّدمار في حلب أو صنعاء لنعرف أّن األطفال 
كمجموعة ُمستضَعفة هم أّول من يقع ضحّية أعمال العنف واحلروب!

وأعطونا  الّطفولة  «أعطونا  يصرخون  أيًضا  فلسطني  في  األطفال 
الّسالم!»، وعلينا أن نفعل ما يقرّبهم ويقرّبنا من الّطفولة احلقيقّية 
صيفّية  أطر  غياب  عن  حتّدثنا  املاضي  األسبوع  في  الّسالم.  ومن 
أّن  ننسى  ال  األمر  هذا  عن  نكتب  ونحن  لكن  حيفا.  في  ألطفالنا 
ماليني األطفال بدون منزل ومسَكن لسبب احلروب وأّن ضاّلتهم املنشودة 
األطفال  من  أجيال  حاجة  أبًدا  ننسى  وال  رداء.  أو  الرّمق  تسّد  لقمة 
الفلسطينّيني إلى مدرسة آمنة وإلى أن يذهبوا إلى املدرسة ويعودوا 

ساملني!
طفولة  قادتها.  وعلى  ّية  اإلنسان على  عار  وهو  ُمهّددة  الّطفولة  هي 
تستصرخ ضمائرنا ونخوتنا أن نفعل شيًئا ما إلنقاذها ـ طفولة تريد 

أن تنعم بحقوقها وأوّلها حّقها في احلياة اآلمنة!

U ÎšcÐ …d�Óu�« dOBð 5Š
بعالقة أو بدون عالقة بالفقرة الّسابقة، ُنشير بألٍم إلى ما نشاهده 
من مظاهر بذخ وتبذير وإهدار ألطنان من املأكوالت واملشروبات على 
استعراض غنى أو فرح. فها نحن دخلنا موسم أفراح الّصيف ونقترب 
فرًحا  تشهدان  مناسبتان  وهما  رمضان،  الكرمي،  الّشهر  من  سريًعا 
واحتفاًء وكرًما سرعان ما يتحّول إلى استعراض الوَفرة والغنى واّجلاه.

أطنان على أطنان من املأكل واملشرب ُترمى في أعقاب كّل احتفال. 
واحملتفون بشهر رمضان قد ينزلقون إلى تكديس األطباق واملأكوالت 
كأّنهم لم يكونوا قد عرفوها من قبل. ونعرف أّنه في ختام كّل فرح أو 

وليمة ُيرمى الفائض وبكمّيات كبيرة في مكّبات الّنفايات!
األطفال  من  خاّصة  جائع،  وألف  محتاج  ألف  اجلــوار  وفي  هذا  نقول 
ناهيك  غيرهم،  عند  متوافرة  كثيرة  ملّذات  من  واحملرومني  املشرّدين 
ونحن ندخل شهر رمضان، وبعد أسابيع يقترب العيد وهناك اآلالف 
احملتاجني يتوقون إلى كسوة عيد ألطفالهم، وهم متواجدون بكثرة بني 

ظهرانينا وفي مواقع أخرى. 
أطفال وشيوخ ونساء ومسّنون وعائالت بكاملها تركض وراء كسرات 
خبز أو شربة ماء. أّما نحن هنا، فنبّدل ونغّير الّصحون في قاعات 
األفراح عشر مرّات في الّساعة، وإن لم نأكل منها لقمًة واحدة! هذه 
املفارقة بني وفرة عارمة وبني نقص شديد في نواٍح أخرى من حياتنا، 

نفعل  أن  ّية  بإمكان نفّكر  يجعلنا 
في  الّشديد  اخللل  هذا  إلصالح  شيًئا 

موارد املجتمع وأولوّياته.
قد يكون من املناسب أن يهتّم املجتمع 
الّطعام  فائض  بني  والرّبط  بالّتنسيق 
لدى  واملشرب  املأكل  في  الّنقص  وبني 
عائالت ضاق عليها الوقت والعيش. 
وأمكننا نحن كجمعّية أن نكون هذا 
الرّابط وهذه اجلهة اّلتي تأخذ الفائض 
وتوزّعه بهدوء وسرّية على َمن يحتاج 

تنظيم  ــى  إل بحاجة  نحن  ــا  رمب ــه.  ــي إل
أنفسنا من جديد للقيام بهذه املهّمة لكّنني أشير إلى عادات قروّية 
توزّع فيها فائض مأكوالت األعراس على اجليران واحلاضرين! وأمكننا 
أن نستحدث أدوات جديدة إلحداث نوع من الّتوازنات بني الفائض من 

املأكوالت وبني احلاجة له في بعض املواقع.
سنكون مجتمًعا أكثر حتّضرًا وتكافًال لو استطعنا أن نفعل ذلك، أن 
نقّلص الّتبذير واالستعراض وإهدار الّطعام وأن نحّول الفائض أو بعضه 
إلى َمن يحتاجه. وأقترح أن جنرّب القيام بذلك ابتداًء من هذا املوسم 
ا، لكّني أفّضل  ـً ّي ولو بشكل جزئّي. قد يرى البعض في ذلك فرًضا دين
ا من الّدرجة األولى، وتضامًنا مع اّلذين قصرت  ـً أن أراه فعًال اجتماعّي

أيديهم وأصابهم احلرمان في مأكلهم ومشربهم.

ÆÆWFÐU² Ô� s� ÒbÐ ô
شهدنا في حيفا، األسبوع املاضي، نشاًطا محموًدا فيما يّتصل بحاجة 
ُبنية الّتحتّية واملرافق، وكذلك مبا يخّص مقبرة  حّي عّباس لتطوير ال
القّسام حيث ُدفن الّشيخ عّز الّدين القّسام. خرج الّناشطون إلى الّشارع 
تظاهرة  أسبوعني  قبل  ذلك  سبقت  وقد  باحلقوق.  واملطالبة  للّتظاهر 
من  تستحّقها  ميزانّيات  على  احلصول  أجل  من  األهلّية  ــدارس  امل
الّدولة. في هذه احلاالت قام الفاعلون باُخلطوة األولى، وهي االحتجاج 
ورفع الّصوت باملطالب وضّد الّتمييز. والّسؤال: ما هي اُخلطوة الّتالية 

في مثل هذه احلاالت؟
نسأل ونعرف حسب ما وصلنا من معلومات أّن قيادة القائمة املشتركة 
برئاسة أمين عودة قد قابلت اجلهات احلكومّية بخصوص مقبرة القّسام 
واملدارس األهلّية. وعلمنا، أيًضا، أّنهم حصلوا على تأكيدات حكومّية 
بقرب إيجاد حلول مناسبة ترضي املجتمع العربّي. هذا مبّشر باخلير 
ومشّجع جلهة ما نعتقده بضرورة حمل الّنضاالت إلى آخرها. إلى أن 

تأتي بثمرة للمعنّيني.
من هنا اقتراحاتنا أن تظّل القوى املعنّية بقضّية ما َيقظة وُمتابعة 
للموضوع اّلذي تهتّم به، كان ذلك مقابل الهيئة املسؤولة ـ وزارة أو 
بّد  والُقطرّية. وال  ـ أو مقابل ممّثلي اجلمهور والقيادات احمللّية  بلدة 
القيادات  وبني  القضّية  أو  الّشأن  أصحاب  بني  احللقات  تكامل  من 
وبني  احلقل  بني  ــوار  واحل الّتعاون  لتعزيز  ضــرورة  هناك  الّتمثيلّية. 
القيادات. وفي هذا اإلطار نتوّقع أن تتّم متابعة قضايا حّي عّباس 

مقابل كّل سلطات البلدّية بكّل هيئاتها.
إّن املتابعة واملثابرة هما ضمانة أن تصل الّنضاالت إلى نتائج ملموسة.

Õd� f�UD�
الرّحمة  الكرمي، شهر  بداية شهر رمضان  تفصلنا عن  قليلة فقط  أّيام 
وهناك  ولهفة،  شوق  بكّل  الّشهر  هذا  ينتظر  َمن  فهناك  والّتراُحم. 
الّساعة  عقارب  وتسارعت  الوقت  دنــا  فكّلما  اقترابه،  يخشى  َمــن 

ازداد قلقه.. 
نعم! ستزّين البهجة حياة البعض وستغمرهم الّسعادة وتريح أنُفسهم، 
عيشهم  اآلخر  البعض  على  ستنّغص  بينما  الفضيل،  الّشهر  بحلول 
بتخوّف منه آملني برمضان أفضل؛ حيث ينتظرون الّصدقات متمّنني أن 
يعّم فضل الله في هذا الّشهر الكرمي كما يعّم على اجلميع، مؤمنني أّن 

رمضاَن كرمي والله األكرم، ال يترك عباده.
مجتمعّية  أوضاًعا  نشهد  األخيرة،  الّسنوات  وفي  لألسف،  ولكّننا 
وسياسّية واقتصادّية صعبة طالت عائالت كثيرة من مجتمعنا العربّي، 
ّية احليفاوّية؛ فال  ّية، ووصلت األحياء العرب في كاّفة البلدات واملدن العرب
الّشهر وكاّفة أشهر  جتد هذه العائالت ما يسّد رمق أوالدها طوال هذا 

الّسنة، أيًضا(!).
صحيح أّن رمضان هو شهر تعزيز الّتراحم بني املسلمني؛ لكّني أجده، 
أيًضا، شهَر تعزيز الّتراحم بني بني البشر، بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، 
بني أبناء الّشعب الواحد. شهُر املُسارَعة إلى فعل اخلير، وِفْعل الّطاعات، 

واإلنفاق في سبيل مراضاة الّضمير اإلنسانّي.
االقتصادّية  األزمــة  وانتشار  األسعار،  ارتفاع  جــرّاء  من  الفقر  َبة  َغَل إن 
العاملّية، ذات تأثير على املجتمع - وخاّصًة على الفئات املُستضعفة 
- اقتصادّي ومعنوّي وحّتى نفسّي وجسدّي. ويعجز معدومو احلال عن 
توفير نَفقات شهر رمضان، ما يزيد تعاستهم وهّمهم وغّمهم، فال غنى 
لهم عن املتصّدقني َكْيال يفقدوا فرحة هذا الّشهر وكّل شهر. لذا يجب 
أن ننفق في هذا الّشهر بشكل مدروس ال ميّس مشاعر اآلخرين وال يهّز 

كيانهم.
 ، حِّ علينا أّال نتوانى في الّصدقة والعطاء، لنحرِّر فينا اإلنسان من الشُّ
املسيحّية  الّدينّية -  والبخل، كي نسعَد احملتاجني. على اجلمعّيات 
واإلسالمّية – واملؤّسسات املجتمعّية والّسياسّية والّلجان الفاعلة العمل 
بكّل جّد ونشاط على تقدمي الَعْون واملساعدة للمحتاجني، واملبادرة إلى 
إرسال رزم من املَلَبس واملَأكل واملَشرب إلى احملتاجني والعائالت املستورة، 

والوجبات للّصائمني.
أّيام  طوال  الكواليس،  وراء  ونعمل  للمحتاجني  العون  يد  منّد  إذ  وإننا 
الُعريانني  وكسوة  اجلائعني  وإطعام  باألموال  التبرّع  طريق  عن  الّسنة 
ّية  إنسان ألسباب  اُخلْفية،  في  عملًيا  نّتصّدق  فإننا  املرضى؛  ــداواة  وُم
ّممن  املــئــات  وهنالك  مبجملها.  دينّية  تكن  ــم  ل إن  بحتة  ــة  ــّي وأخــالق
يواجهون صعوبة في إيجاد ما يسّد رمقهم ورمق أبنائهم عموًما وعند 

اإلفطار خصوًصا.
لنصم عن مطامعنا وأخباثنا وبذخ نفقاتنا، ولنشعر مع الفقير والّصائم، 
ولنؤّكد أّن رمضان ال يقتصر على فئة معّينة ميسورة احلال دون غيرها، 

فهو شهر اخلير والبركة والرّحمة.. شهر احملّبة للجميع.
رمضان كرمي..
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البروِفسور  التقى  بناًء على دعوة شخصّية، 
حسام حايك (ابن مدينة حيفا)، مساء الّسبت 
األخير، إريك شميت، رئيَس ِشركة «غوغل» 
(Google) العاملّية، املديرالّتنفيذّي الّسابق 
ِشركة  إدارة  مجلس  في  سابق  عضو  لها، 
شخصّيات  أشهر  من   ،(Apple) «أّبــل» 
التكنولوجيا الُعليا («هاي-ِتك») ومستقبل 
ــم، وّجــهــهــا األخير  ــعــال ــي ال ــت» ف ــرِن ــت «اإلن
من  آخرين  علماء  وخلمسه  حايك  لبروِفسور 

الواليات املّتحدة والبالد. 
حايك  تداول البروِفسور  الّلقاء،  ــار  إط في 
من  حتّد  اّلتي  الرّئيسة  الفجوات  واملشتركون 

القدرة على إطالق األفكار العلمّية في مجال 
الّصّحة نحو العالم الّتجارّي، مع األخذ بعني 
االعتبار رأس املال، املعرفة، البنيات األساسّية 

واملواهب املتوافرة. 
املصاعب  تداول املشتركون ببعض  كــمــا 
ــة وحتـــّد  ــّي ــم ــت اخـــتـــراقـــات عــل ـــي تــكــب ـــت اّل
ــّدم بــصــورة أســرع  ــق ــت ــى ال مــن الـــقـــدرة عــل
الفرص  ــول  ح واختتم الّلقاء بتداول  وأجنــع. 
واّلتي  ًيا،  حال املتوافرة  الكبرى  الّتكنولوجّية 

سُتبنى مستقبًال وتدفع بالعالم ُقدًما. 
اليوم  يقف  م  العالَ أّن  بإدراك  الّلقاء  وتلّخص 
خلق  عملّية  تتطّلب  مهولة،  حتّديات  أمــام 
يجيب  ومــوّحــد،  منّظم  وتكنولوجّي  علمّي 
على جميع الّتحّديات اّلتي تواجه مجتمعنا!
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في  املرَكزية  احملكمة  ــرّت  أق
ُيوجب  تسوية  اّتفاق  حيفا، 
ومستشفى  املرضى  صندوق 
الّناصرة،  ِمنطقة  في  خاّص 
على دفع تعويضات بقيمة 
لعائلة  شيكل  مليون   2.1
وُلد طفلها مع متالزمة داون 

(תסמונת דאון). 
(من  مطانس  إيــاد  احملامي 
وردة)  ـــو  أب ــي  ســام مكتب 
ــن والـــَدي  ــع ع ــراف واّلـــــذي ت
طبيب  ”دوّن  قــال:  الّطفل، 
ــســتــنــدات  ـــي امل ــســاء ف الــّن
 36) موّكلتي  ــأّن  ب الطبّية 

اجلنينّية  الفحوصات  إلى  الّلجوء  احلمل  فترة  عاًما)، رفضت خالل 
ولكّني  מי שפיר).  (ניקור  الرّأس  ماء  حقنة  ضمنها  ومن  اخلاّصة، 
بعد عقد جلسات عديدة وطويلة لالستماع إلى حيثّيات القضّية، 
ــراف  األط وجميع  حيفا،  ــي  ف ــة  ــركــزّي امل احملكمة  إقــنــاع  استطعنا 
ّي الّشرح  املتعّلقة باألمر، أّن موّكلتي لم تتلقَّ من ِقَبل الّطاقم الطّب
املطلوب والوافي عن أهمّية وضرورة هذه الفحوصات الطبّية، اّلتي 
مشاكل  وعن  عديدة  وراثّية  أمــراض  عن  تكشف  أن  باستطاعتها 
ترفض  لم  فموّكلتي  وبالّتالي  احلمل.  فترة  خالل  اجلنني  تطوّر  في 
أّي نصيحة طبّية، بل كانت مستعّدة أن تقدَم على فحص حقنة 
ماء الرّأس في أكثر من فرصة، ولكن ّمت الّتأجيل ألسباب متعّلقة 

بالّطاقم الّطبّي». 
اإلهمال  قضايا  في  اختصاصّي  مطانس،  ــاد  إّي احملامي  أّكد  كما 
اّلتي  الّتأمني  ِشركات  األخيرة،  اآلونة  في  تكثر،  أّنه  على  الّطبّي، 
تقف وراء صناديق املرضى وباقي املستشفيات اخلاّصة واحلكومّية، 
خالل  اجلنينّية،  الفحوصات  إلى  الّلجوء  احلوامل  رفض  أّن  باّدعاء 
فترة احلمل بحّجة الّدوافع الّدينّية. إذ تّدعي أّن الّشريعة اإلسالمّية 
التوراة ترفض تدّخل  املبّكرة، وأّن  متنع اإلجهاض في أسابيع احلمل 
الّطب والقوى البشرّية في صنيعة اخلالق، واّدعاءات مشابهة بالّنسبة 

للديانة املسيحّية، وهذا عاٍر عن الّصحة.
خطير  الّطرح  هذا  بأّن  الّسياق،  هذا  في  مطانس  احملامي  وأضاف 
جًدا، ويجب علينا جميًعا العمل على رفع مستوى الوعي وتوفير 
املعلومات بهذا اخلصوص. املرأة احلامل هي فقط صاحبة القرار بكّل 
ما يخّص استمرار احلمل في حال وجود أّي مرض أو عاهة خلقّية 
ّية بأن ُيطلعها على  لدى اجلنني؛ وعلى الّطاقم الّطبّي تقع املسؤول
املعلومات الّطبّية الوافية اّلتي تساعدها ومتّكنها من اّتخاذ القرار 
الفحوصات  أغلبّية  إّن  الّدينّي.  انتمائها  الّنظر عن  بغّض  الّسليم 
ميكن  اجلنني،  لدى  وتشوّهات  أمراض  تساعد على تشخيص  اّلتي 
هذه  وخالل   ،(21 األسبوع  (حّتى  املبّكرة  احلمل  بأسابيع  إجراؤها 
أثبتت  كما  احلمل.  إليقاف  دينّية  مشكلة  أّي  توجد  ال  األسابيع 
اإلحصائّيات األخيرة أّن نسبة قليلة جًدا من الّنساء احلوامل تسير 
للجنني،  املسّبقة  الفحوصات  بخصوص  الّدينّية  اإللتزامات  وفق 

وتأثيرها على استمرار احلمل أو إيقافه.
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بتأييد  للّسالم واملساواة»، هذا األسبوع،  الدميقراطّية  أثار قرار «اجلبهة 
واسعة في  إسرائيل (BDS)، ردود فعل  ّية ضّد  الّدول املقاطعة  حملة 

الرّأي العام اإلسرائيلّي.
فيها):  هيئة  أعلى  (وهو  «اجلبهة»  مكتب  عن  بيان صادر  في  وجاء 
«حتّيي اجلبهة كاّفة مظاهر الّتضامن مع الّشعب الِفَلسطينّي وقضّيته 
العادلة، مبا فيها مقاطعة ِشركات متورّطة في االحتالل وفي َغمط (َجحد/

إنكار) حقوق الّشعب الِفَلسطينّي، واّلذي هو شكل من أشكال املقاومة 
ّية املشروعة. وتدعو «اجلبهة» شعوب العالم قاطبًة وقواه احلّية من  املدن
اّحتادات ونقابات وأحزاب إلى تصعيد املعركة من أجل الّسالم العادل في 
اِملنطقة، القائم على احترام حقوق الّشعوب ووقف كاّفة ممارسات الّظلم 

واالضّطهاد والعنصرّية».
الّشيوعّي  ــزب  احل في  القيادّي  ــرة،  زعــات ــا  رج الّصحافّي  أّن  ويذكر 
و»اجلبهة»، هو أحد مؤّسسي جلنة «BDS 48» اّلتي تعمل بالّتنسيق 
مع احلركة العاملّية، واّلتي جنحت، مؤّخرًا، في حتقيق إجنازات نوعّية، 
أثارت حفيظة احلكومة اإلسرائيلّية اّلتي اّتهمت احلركة بـ«الّال-سامّية»!

احلكومة  هذه  «حيفا»:  لصحيفة  خاّصة  تصريحات  في  زعاترة  وقال 
عربّي  تواطؤ  ظّل  في  ِفَلسطينّية،  دولة  قيام  ملنع  في مخّططها  متعن 
ودولّي، ومن الّطبيعّي واملشروع أن تتحرّك الّشعوب املؤيدة حلقوق شعبنا، 
من خالل الّنقابات واالّحتادات واألفراد واملثّقفني واحملاضرين اجلامعّيني، 
للّضغط على إسرائيل بكاّفة الوسائل املُتاحة لكي تتوّقف عن الّظلم 
االقتصادّية  املقاطعة  خالل  من  ذلك  في  مبا  والعنصرّية،  واالضّطهاد 
ومن  بامتياز.  ّية  مدن مقاومة  ُتعتبر  واّلتي  واألكادميّية،  والّثقافّية 
املتوّقع أن ُيجّن جنون حّكام إسرائيل ألّنهم يعتقدون أّنهم يستطيعون 
فرض األمر الواقع بالقوّة العسكرّية، ولكن حملة املقاطعة املنتشرة في 
املعادلة،  َتقلب  املّتحدة  والواليات  أوروّبا  في  الّدول، وخصوًصا  عشرات 
للحقوق  وُمغتصبة  وُمعتدية  الزّاوية كدولة محتّلة  في  إسرائيل  وتضع 

الِفَلسطينّية ومخالفة للقانون الّدولّي وملبادئ حقوق اإلنسان».

صحيفة  ســؤال  على  ورًدا 
ــة  ــن ــــــول  «جل ـــا» ح ـــف ـــي «ح
«BDS 48»، قال زعاترة: 
عام  منذ  الّلجنة  «تنشط 
ــراعــاة ظــروف  2011 مــع م
ــني الــعــرب  ــواطــن ــاق امل ــي وس
ــني داخـــل  ــّي ــن ــي ــط ــس ــَل ــِف ال
إسرائيل. لدينا دور هاّم في 
املُمأسسة  العنصرّية  فضح 
يحملون  ـــن  َم جتـــاه  ــى  ــّت ح
املواطنة اإلسرائيلّية، وليس 
احملتّلة  األراضـــي  في  فقط 
تدير  حيث   ،1967 ــام  ع
أبارتهايد  نــظــاَم  ــيــل  إســرائ

(فصل عنصرّي)».
العربّي  العالم  مع  الّتواصل  حول  الّدائر  اجلدل  إلى  زعاترة  تطرّق  كما 
معايير  «هناك  البالد:  في  فنّية  أحــداث  في  عرب  فّنانني  ومشاركة 
مرّكبة نتيجة واقعنا املرّكب، ولكن أؤكد أّن الهدف األساسّي من حملة 
املقاطعة ليس أن يقاطع الِفَلسطينّيون والعرب بعضهم البعض أو أن 
يزايدوا على بعضهم البعض، وإّمنا أن يقاطع العالم إسرائيل االحتالل 
والعنصرّية. وقد أثبتت الّتجربة أّن املقاطعة تؤلم إسرائيل وتدفع الّنخب 
أن  قبل  االحتالل،  إنهاء  بضرورة  للّضغط على حكومتها،  اإلسرائيلّية 
تصبح إسرائيل منبوذة في العالم، كما حدث لنظام لفصل العنصرّي في 
ا في سقوطه،  ـً ّية عامًال هاّم جنوب إفريقيا، واّلذي كانت املقاطعة الّدول

إلى جانب الّنضال املشترك للّسود وللبيض الّتقدمّيني والدميقراطّيني».
حركة  أّول  هي  واملساواة»  للّسالم  الدميقراطّية  «اجلبهة  أّن  وُيذكر  هذا، 

ا مؤّيًدا حلركة املقاطعة. ـً سياسّية في البالد تّتخذ موقًفا رسمّي
(تصوير: وائل عوض)
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دولة  لدى  فنلندا  سفيرة  اخلميس،  أمس  قامت، 
وديع  يرافقها  ميكوال،  كايسا   - لينا  إسرائيل، 
لالستشارات  ــّي  ــدول ال ــز  ــرَك امل مدير  ــّصــار،  ن ــو  أب
من  لعدد  بزيارة  الّسفارة،  في  الّثقافية  وامللحقة 
استهّلتها  حيفا،  مدينة  في  ّية  العرب املؤّسسات 
بزيارة إلى مدرسة «الكرمليت» في حيفا، حيث 
كان في استقبالها األب ارتورو فازاتورو، املشرف 
أبو  جيزيل  الّثانوّية  املرحلة  ومديرة  املدرسة  على 
وقد  داود،  راغدة  ّية  االبتدائ املرحلة  ومديرة  أّيوب 
دار احلديث عن التحّديات التي تعترض املدارس 
وزارة  تفرضها  اّلتي  املُعيقات  سّيما  ال  األهلّية، 
املعارف اإلسرائيلّية وعن سبل الّتعاون بني املدرسة 
وخبراء من فنلندا املعروفة بكونها صاحبة الّنظام 

الّتعليمّي األفضل عاملًيا.
بعد ذلك، زارت الّسفيرة ومرافقاها مرَكز «عدالة» 
حيث  إسرائيل  في  الِفَلسطينّية  األقلّية  حلقوق 
من  وعدد  جبارين  حسن  املرَكز  مدير  مع  التقت 
ــد الــتــحــّديــات أمــام  ــوا تــزاي ــن شــرح ــذي ــه اّل زمــالئ
اليمني  حكومة  ظّل  في  الِفَلسطينّيني  املواطنني 
توّجهت  ثّم،  من  إسرائيل.  في  اجلديدة  املتطرّف 
الّسفيرة إلى مؤّسسة «بيت الّنعمة» اّلتي ُتعنى 
بتأهيل الّسجناء احملرّرين وتقّدم الّدعم للعائالت 
نشاط  عن  شرح  إلى  استمعت  حيث  املستورة، 
آغنس  ومن  شحادة  جمال  مديرها  من  املؤّسسة 
الرّاحل  زوجها  شاركت  قد  كانت  اّلتي  شحادة 

بتأسيس املؤّسسة قبل نحو ثالثني عاًما.
الّثقافة  جمعّية  الفنلندّية  الّسفيرة  زارت  كما 
ّية حيث التقت مبديرها إياد البرغوثي اّلذي  العرب
أطلعها على مشاريع اجلمعّية الهادفة إلى دعم 
الفّنانني العرب داخل إسرائيل، واختتمت زيارتها 
حيث  «سلمى»  معهد  ــى  إل ــارة  ــزي ب حيفا  ــى  إل
استضافتها مديرة املعهد فريال خشيبون وحّدثتها 
عن اجلهود اّلتي بذلها ويبذلها املعهد لرفع مكانة 
الفولكلور  وعــروض  الرّاقصة  املسرحّية  العروض 

العربّي في البالد.
تنشط  الفنلندّية  الّسفيرة  أّن  بالّذكر  ــر  اجلــدي
في  املجتمع  قطاعات  مختلف  مع  بالّتواصل 
نشاطاتها  ــن  م ــســًطــا  ق وتــخــّصــص  ــل  ــي ــرائ إس
فحص  أجل  من  العرب  املواطنني  مع  للّتواصل 
فرص للّتعاون في مجاالت مختلفة، ال سّيما في 

املجاالت الّثقافّية.
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شارك الّنائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) في مؤمتر هرتسليا الّسنوّي، 
ا في الكلّية األكادميّية هرتسليا حول القضايا الّسياسّية،  ـً اّلذي يجرى سنوّي
إسرائيل.  الّسياسّية في  الرّؤى  أهّم مؤمتر يساهم في صياغة  ُيعتبر  واّلذي 
وألقى عودة خطاًبا أمام املؤمتر العام ُعنوانه «دولة واحدة أم دولتان». وأضاف 
عودة: عندما أسأل عن خيار الّدولة الواحدة والّدولتني، أشعر بأّني أقف أمام 
العام  في  قامت  واحدة  دولة  هناك  ألّن  الواقع  مع  تتالَءم  ال  أكادميّية  قضّية 
1948، ومتّكنت من تعزيز قوّتها واحتّلت أراض إضافّية، فهذا الّطرح احليادّي 
لدولة أم دولتني وكأّنه هناك من يضع اخلارطة فوق الّطاولة، ويطلب مّني أن 

أختار بني الّدولة والّدولتني، وهذا ليس الواقع.
وقال عودة إّنه بعد نضال داٍم داَم عشرات الّسنوات، سقط به عشرات آالف 
ويؤّيد  الّشرقّية،  بالقدس  ّية  العرب األحياء  حّتى  املفاوضات  الّشهداء، ووصلت 
يتّم  الوقت ممكن أن  العالم ونصف املجتمع اإلسرائيلّي، فهل بهذا  ذلك كّل 
ـ67 في سبيل فكرة ال برنامج وال أفق  الّتنازل عن إقامة دولة على حدود ال

مرئّي لها؟!
وتطرّق عودة إلى عنصرّية «اليسار الّصهيونّي» قائالً، إّنه يعلن عن تأييده 
للّدولة الِفَلسطينّية باّدعاء أّنه يريد أغلبّية يهودّية! مع هكذا يسار َمن يحتاج 
الّصهيونّي  اليسار  بني  الفرق  ما  والعنصرّية؟!  اليمينّية  األيديولوجّية  الى 
وليبرمان؟ كالهما يفّكران بالّتقليل من العرب لهدف تعزيز األغلبّية اليهودّية! 
ّي أّنه يحّق لكّل شعب أن يقرّر مصيره بنفسه، للّشعب  نحن مع املوقف املبدئ
أنا  بتقرير املصير .  الفِلَسطينيّ احلقّ  بتقرير املصير وللشّعب  اليهوديّ احلقّ 

أومن بالّشعوب.. وأعطي ثالثة أمثلة بدون مقارنة بينهم.
العاملّية  احلرب  اّبان  الّشعبّية  املقاومة  جلان  عضوَْي  فرنسيْني  في  أفّكر   (1
الّثانية، واجتياح القوات الّنازية باريس، هما يجلسان في اخلنادق حتت األرض 
بعد سبع  لرفيقه،  أحدهما  يقول  الّنازي.  ميّر اجليش  الباريسّي  الّشارع  وفوق 
إيداعه  يجب  كان  معهم!!  ونتعاون  مشتركة  سوًقا  األملان  مع  سنقيم  سنوات 
في املصّحة الّنفسّية حينها، ال شك! لكن هذا ما ّمت فعالً، أقيمت الّسوق 

ّية املشتركة بعد سبع أعوام من انتهاء احلرب. أنا أثق بالّشعوب. األوروب
2) تعّلمت من جتربة املواطنني الّسود في أمريكا، مالكم إكس ومارتن لوثر 
الّستينّيات، أحببت وأّيدت هذه اخلطوات، لم أوافق على كّل ما  كينغ في 
ا منهما لم يعتقد أّنه بعد 40 عاًما سيكون رئيس الواليات  ـً قاموا به، لكن أّي

املّتحدة من أصول إفريقّية. أنا أثق بالّشعوب.
3) عشت في فترة أوسلو، ورأيت الّتقارب بني العرب واليهود، اّبان حلم الّسالم 
املتخّيل اّلذي المسه أبناء الّشعبني، واقتربا من احللم اّلذي يرغبون بتحقيقه. 
كّلنا شعرنا بأّننا جزء من هذا احللم، تخّيلوا ماذا سيجري عندما تقوم الّدولة 
في  تعاون  عالقات  بينهما  ويكون  إسرائيل  دولة  جانب  إلى  الِفَلسطينّية 

االقتصاد والّثقافة؟ أنا أومن بالّشعوب.
األرض  على  يتحّقق  وعندما  بالّنضال.  سيتحّقق  ُحلًما،  ليس  الّدولتني  حّل 

عندها ستكون الّسماء هي احلدود.
(الّصور بلطف من ”مؤمتر هرتسليا“؛ تصوير: إيرز حرودي)

“UHO�” q�«d*
تلّقى رئيس كتلة ”اجلبهة“ (نائب رئيس بلدّية حيفا، الّدكتور 
سهيل أسعد) شكاوى من سّكان حّي وادي اِجلَمال، في أعقاب 
وضع الفتة تتجاهل االسم العربّي للحّي، وتسّميه ”عني َهيام“ 

ّية أيًضا. بالعرب
وأّكد د. أسعد أّن للحّي العريق اسمه العربّي املعروف واملتداول، 
واّلذي يجب أن يظهر على الّالفتات وفي األوراق الرّسمّية، وال 
ميكن أن نقبل طمسه وتغييبه. وأضاف أّنه توّجه إلى اجلهات 

املختّصة في البلدّية ملعاجلة املوضوع.
ُيذكر أّن موضوع تسمية احلّي أثير في املاضي، دون أن يتم 

الّتغيير املنشود.
مرّات  املوضوع  هذا  إلى  تطرّقت  قد  ”حيفا“  وكانت صحيفة 
عّدة، وطالبت البلدّية بالعمل على تغيير الّالفتات وتصحيح 

الُغنب احلاصل.
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عن  فيه  عّبرت  ًا  ـ صحفّي بياًنا  األربعاء،  أمس  أّول  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  أصــدرت 
لسبب  «امليدان»  مسرح  لها  يتعرّض  اّلتي  واملالحقة  الّتحريض  حلملة  الّشديد  استنكارها 
واّلتي  دّقة،  وليد  لألسير  نّص  من  املستوحاة  ــوازي»،  امل «الزّمن  مسرحّية  وعرضه  إنتاجه 
قرار  بعد  «بلدّية حيفا»، وتصاعدت  ميزانّية دعمه من  إعالمّي وجتميد  بتحريض  بدأت 
وزير املعارف اإلسرائيلّي اجلديد، نفتالي بينت، إلغاء املسرحّية من «سّلة الّثقافة» (برنامج 
لنشر الّثقافة في املدارس)، وذلك رغم الّتصّديق عليها مجّدًدا هذا األسبوع، من قبل جلنة 

«الّسّلة» بحسب طلبه! 
الّثقافة  لوزيرة  «املنافس»  الّتحريضّي  الّتصريح  بيانها  في  اجلمعّية  استنكرت  كذلك 
العربّي  األطفال  مسرح  عن  الّدعم  ّية  ميزان مبنع  وتهديدها  ريجيف،  ميري  اإلسرائيلّية 
عن  مؤّسسيه،  أحد  عيسى،  نورمان  املمّثل  امتناع  لسبب  يافا،  في  «املينا»  -اليهودّي 

ّية احملتّلة!     الّتمثيل على منّصة مسرح في ِمنطقة األغوار بالّضفة الغرب
على  ونحّييهم  «امليدان»  في مسرح  الزّمالء  مع  تضامننا  نعّبر عن  «إذ  البيان  في  وجاء 
إنتاجهم مسرحّية حول األسرى وقضّيتهم ومعاناتهم وتوقهم للحرّية، ونحّيي املمّثل نورمان 
واملؤّسسات  املسارح  واجب  من  أّنه  نؤّكد  املستوطنات،  في  الّتمثيل  رفضه  على  عيسى 

الّثقافّية والفّنانني الّتعبير عن قضايا شعبهم والوقوف إلى جانبه».
واعتبرت اجلمعّية قرارات وزير املعارف ووزيرة الّثقافة في حكومة إسرائيل «تصعيًدا خطيرًا 
الّثقافّية  الرّأي، واملّس املستمّر باحلقوق  هدفه كّم األفواه وقمع حرّية اإلبداع والّتعبير عن 
بالوالء  احلقوق  اشتراط  في سياسة  وكذلك  عليهم،  والّتحريض  الّداخل  في  للِفَلسطينّيني 
للّصهيونّية ومواقفها والقبول بـ»األسرلة»، وأّن هذه املمارسات سبب جديد لتكثيف حمالت 

املقاطعة الّثقافّية واألكادميّية».
 وعليه دعت اجلمعّية «جميع الفّعالّيات الّثقافّية والوطنّية الِفَلسطينّية والقوى اليهودّية 
وجميع  املستوطنات  ملقاطعة  واحًدا  ا  ـً صّف بجدّية  العمل  واالستيطان  لالحتالل  املناهضة 

ا».  ـً يّ ا ودول ـً ا وإقليميّ ـً يّ مؤسّساتها، محل
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ّية موشيه َكحلون، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع،  وّقع وزير املال
ورئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، على اّتفاق «تسوية سّكة 
وذلك  والبحر،  املدينة  بني  تواصل  املدينة خللق  في  احلديد» 

بتكلفة قدرها 1.3 مليار شيكل.
كما وّقعت املصادقة على بناء 7700 وحدة سكنّية مبختلف 
أنحاء مدينة حيفا، ّمما يفتح أمام اجلمهور اجلزء الغربّي من 

ميناء حيفا.
وسيتّم تطوير مرَكز للّترفيه يشمل املقاهي واملطاعم واملراكز 
الّتجارّية والّسكنّية. إذ يعتبر ذلك استمرارًا مباشرًا ملشروع 
تطويرًا  واّلذي شمل  املدينة،  واكبته  اّلذي  الكبير  الّتجديد 
هائًال ِمبنطقة احلرم املينائّي اجلامعّي والّسوق الّتركّي، ساحة 

احلناطير (باريس)، احلّي األملانّي واِملنطقة بأسرها.
وأعرب كّل من رئيس البلدّية يونا ياهف، مدير عام البلدّية 
عن  فاطرمان،  أرييل  البلدّية  ومهندس  غانز،  شموئيل 
ارتياحهم لتوقيع َكحلون، إذ أّنها ُخطوة هاّمة نحو حتقيق 
مشروع الواجهة البحرّية، وذلك بعد سنوات عديدة كان فيها 

املشروع قيد اخليال.
سكنّية  وحدة   7700 حوالي  بناء  سيتّم  االّتفاق،  ومبوجب 
على أراضي الّدولة على طول سواحل حيفا. كما أّن تسوية 
الّسكك احلديدّية ستساهم بتطوير الواجهة البحرّية واِملنطقة 
43000 متر  البناء على نحو  مبا في ذلك  بها،  احمليطة 
اجلمارك»،  «بيت  مبحاذاة  الّتجارّية  املساحات  من  مرّبع 
و200 وحدة سكنّية باحلرم اجلامعّي، 500 شّقة في ِمنطقة 
شارع العتيقة (منها 100 على أراضي الّدولة)، و300 وحدة 
سكنّية في محّطة «بات غاليم»، و500 وحدة سكنّية على 

مساحة  من  مرّبع  متر   70000 جانب  إلى  البحر،  شاطئ 
سُتوّظف للفندقة والّتجارة.

وقال وزير املالية موشيه َكحلون: يعتبر هذا اليوم بالّنسبة 
ّية في دولة  للمال لي، يوًما ممّيزًا، كمقيم حيفاوّي وكوزير 
إسرائيل. فحيفا غير موجودة في املكان اّلذي يليق بها، 
هذا  إلى  للوصول  الّدولة  من  مساعدة  إلى  بحاجة  وأّنها 

املكان.
أّما رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، فقال: «احلديث يدور عن 
تاريخّية  أهمّية  له  اّلذي  املشروع  حتقيق  نحو  هاّمة  ُخطوة 
من  املستمرّة  واجلهود  املبادرة  يعكس  واّلذي  حيفا،  ملدينة 
شأنها  من  اّلتي  الّتحتا،  البلدة  وتنشيط  لتطوير  البلدّية 
رفع مكانة حيفا، لتصبح إحدى املدن الّساحلّية العاملّية».
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صــادر،  فيوليت  املعّلمة  الــعــلــوم،  ــزة  ــرّك م ـــادرت  ب
وبالّتعاون مع معّلمات املوضوع لصفوف الرّوابع حّتى 
الّتواسع، إلى إقامة يوم علوم ممّيز، شمل الفّعالّيات 

الّتالية:
ّية سحر العلوم اّلتي ُخّصصت لطّالب صفوف  فّعال
سحر  جتارَب  عرضت  والّسوادس.  اخلوامس  الرّوابع، 
داخل مختبرات الّثانوّية، أجرتها كّل من املعّلمات: 

سهير سخنيني، وفاء أبو أيوب ورلى فرحات.
صفوف  لطّالب  معّدة  كانت  الــزّجــاج،  نفخ  ّية  فّعال
محاضر  قّدمها  ــع،  ــواس ــّت وال ــوامــن  ــّث ال ــع،  ــواب ــّس ال
اختصاصّي من معهد «وايزمن» للعلوم، رّكز خاللها 
منها:  عّدة،  مجاالت  في  الزّجاج  نفخ  أهمّية  على 
ّية، وأرفقها بتجارب ممتعة  الّصناعة والرّحالت الفضائ

حول املوضوع.
وقام الّطّالب بزيارة معرض األبحاث العلمّية، حيث 
بالّتناوب  اليوم  بهذا  املشاركني  الــّطــّالب  كــّل  جــال 
جميع محّطات األبحاث اخلاّصة بكّل صّف وصّف، 
واّلتي شملت أبحاًثا علمّية قام بتحضيرها الّطّالب 
أنفسهم خالل الّسنة الّدراسّية األخيرة، وقّدموا شرًحا 

وافًيا ألبحاثهم.
ملا  تقييم  استمارة  الّطّالب  مأل  اليوم  نهاية  وفي 
شاهدوه من أبحاث، وكانت نتيجة االستمارة، الّثناء 

على أّنه يوم متعة وإثراء.
أّكدت مرّكزة العلوم على األهداف الّتعليمّية والّتربوّية 

لهذا اليوم، وقد تطرّقت صادر للّنقاط الّتالية:
يكسب  العلمي  البحث  طرق  خالل  من  الّتعّلم  إّن 
تسجيل  مثل:  العلمّي.  البحث  مهارات  الّطالب 
مشاهداتهم لظواهر علمّية من خالل جتارب مخبرّية، 

وطرح تساؤالت حول تفسير هذه الّظواهر، ووضع أسئلة 
البحث. حيث يتّم معاجلتها وبحثها من خالل وضع 
فرضّية ما، ثّم تخطيط الّتحربة وتنفيذها للحصول 
عدم  أو  صّحة  فحص  خاللها  من  يتّم  نتائج  على 
صّحة الفرضّية. وتأتي مرحلة اإلستنتاج والّتساؤالت 

والّتوصيات، وبذلك يتبلور الباحث الّصغير.
ّية تؤدي  تنمية مهارة العرض أمام مجموعات طّالب
ًية وتقوية الّشخصّية وتعزيز الّثقة  إلى حتّمل املسؤول
للّطالب،  الفّعال  اإلشتراك  تعزيز  أهمّية  بالّنفس. 

ليكون هو املركز وليس املتلّقي.
أبو  جيزيل  املدرسة  مديرة  قامت  اليوم  نهاية  وفي 
أّيوب بشكر مرّكزة العلوم، كما أثنت على تخطيطها 
وبذل قصارى جهدها مع املعّلمات الّلواتي بذلن كّل 
ما في وسعهّن من جهد دؤوب إلجناح املشروع. هذا 
وأثنت كذلك على الّدور الهاّم لعاملة املختبر نسرين 
ّية «سحر  عبد الله لقيامها بالّتجارب اخلاّصة بفّعال
العلوم»، وعلى مساهمة أفراد الهيئة الّتدريسّية من 

أجل الوصول بهذا املشروع إلى الّنجاح.
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في  عنه»  رغًما  «طبيب  ملسرحّية  االحتفالّي  العرض  األحد،  غد  بعد  ُيقام، 

مسرح «بيت الكرمة» في متام الّساعة 1930.
عمالقة  أحد  موليير،  أعمال  من  كوميدّية  مسرحّية  عنه»،  رغًما  «طبيب 
املسرحّية  أحداث  تقوم  والعالم.  فرنسا  في  الكالسيكّي  الكوميدّي  املسرح 
يوّجه  خاللها  ومن  للكوميديا،  الرّئيس  العصَب  تشّكل  اّلتي  املفارقة  على 
الكاتب سهاَم نقده االجتماعّي الّالذع، اّلذي يناسب عصره وكّل العصور. إّنها 
ّية، اّلتي  مفارقة تنطوي على الكثير من الّدالالت واألحكام واملواقف االنفعال
ُتثير لدى املتلّقي املُتعة الفنّية والّذهنّية. وثّمة تركيز خاّص على مكنونات 
الّنفس البشرّية ونوازعها الغرائزّية، وغيرها املتأّثرة كذلك باألعراف والّتقاليد. 
العامّية كي تقرّب احلَدث من اجلمهور، لتجعل هذا  بالّلغة  أُعّدت املسرحّية 
على  فيه،  واقعه  انعكاس  على  يعثر  ما  سرعان  لواقع  ينكشف  اجلمهور 

مستوى احلبكة الّدرامّية والّشخوص املتنوّعة. 
من  وهي  عــوّاد؛  خالد  الفّنان  وأخرجها  مصري،  أسامة  الفّنان  املسرحّية  أعّد 
متثيل: خالد عوّاد، ميالد مطر، أسامة مصري، ميساء عّموري، لبنى بقاعي 

وصبحي حصري.
 وحول هذا العمل املمّيز والعرض االحتفالّي، قالت إلهام بيراح (مديرة مسرح 
العبقرّية  «بيت الكرمة»): «إّن أعمال موليير تتمّيز ببساطتها، وهذه هي 

ة  ُمعَدّ املسرحّية  األعمال.  تلك  في  الكامنة 
كما  وللكبار،  الّثانوية  املرحلة  في  للّطّالب 
رمضان  شهر  خــالل  عرضها  على  سنعكف 
وممتعة  َسِلسة  املسرحّية  أمــاكــن.  ــّدة  ع فــي 
تقرّب  كي  العامّية  بالّلهجة  وأعّدت  للغاية، 
الكرمة»  «بيت  فمسرح  اجلمهور،  من  احلدث 
سواء  البساطة،  على  باحلفاظ  جمهوره  عوّد 
األزمان،  لكّل  واملالئمة  املكان،  أو  احلدث  في 

وتقدمي الّشخصّيات املفاِجئة طوال العرض».
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شارك، مؤّخرًا، املئات من أهالي حّي احلليصة احليفاوّي، 
صغارًا وكبارًا، باليوم التطوّعي اّلذي بادر إلى إقامته 
مجلس حّي احلليصة حتت الّشعار «حارَتي بيتي».

تنظيف  على  املئوّية  الودّية  الّتظاهرة  هذه  وشملت 
شوارع احلّي، تقليم األشجار وزراعة الورود، طالء أثاث 

احلدائق، وغيرها من األعمال األخرى.
وانطلقت أعمال هذا اليوم بالّتعاون مع دائرة توّجهات 
قسم  سمحون؛  بن  نوئيت  ــإدارة:  ب البلدّية  اجلمهور 
األحياء، بإدارة: روت فاكنني ومساعدتها حني كينزو؛ 
توّجهات  وحدة  لوريا؛  دافيد  بإدارة:  الّتفعيل،  دائرة 
اجلمهور في احلليصة؛ قسم البستنة، بإدارة: سهيل 
عّباس؛ مدرسة «عبد الرّحمن احلاج»، بإدارة: األستاذ 
الوحدة  احلليصة؛  اجلماهيرّي  املرَكز  ــوّاد،  ع محّمد 

اجلماهيرّية «غيبورمي»؛ الّطّالب واألهالي.
ويهدف هذا املشروع إلى تشجيع الّسّكان احلفاظ على 
بيئتهم من جهة، وتعزيز عناصر االنتماء والعطاء للحّي 
استمرارًا  الرّائع  العمل  هذا  يعتبر  أخرى. إذ  جهة  من 

ار في احلّي على جميع املستويات. للعمل اجلّب

روث  حيفا،  بلدّية  في  األحياء  قسم  مديرة  وقالت 
في  البلدّية  رئيس  «رّكز  املشروع:  هذا  عن  فاكنني، 
الّسنوات األخيرة، بشكل خاّص، على حّي احلليصة 
مع احلفاظ على الّتواصل الّشخصي مع أهالي احلّي، 
افتتح،  إذ  بشر؛  ياسر  احلّي  سّكان  مجلس  ورئيس 
واّلتي  ــّي،  احل في  اجلمهور  توّجهات  وحــدة  ــرًا،  مــؤّخ

تعمل خاللها احلّليصة كخلّية عائلّية في احلّي».
وأردفت: «يسرّنا أن تشهد احلّليصة أحداًثا رائعة هذا 
العام من بناء ملعب لكرة القدم، بناء مركز جماهيرّي 
في شارع «هيردن»، إعادة تأهيل حديقة الّنعام، وبناء 
قاعة رياضّية مبدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في احلّي.

فقال:  بشر،  ياسر  احلــّي  سكان  مجلس  رئيس  أّمــا 
ا للغاية، إذ يعمل  ـً «يعتبر هذا اليوم الّتتويجي مهّم
على تذويت قيم العطاء واالنتماء من جهة، وتعزيز 

الّنسيج االجتماعّي من جهة أخرى.»
سّكان  مجلس  بــني  املثمر  الــّتــعــاون  ياسر  وشكر 
احلّي ودائرة رئيس البلدّية، توجهات اجلمهور وقسم 
الثقافة، كما شكر الّدعم الكبير اّلذي يلقاه املشروع 

من رئيس دائرة الّتفعيل البلدّي دافيد لوريا.
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والكحول،  املخّدرات  ملكافحة  البلدّية  الّسلطة  أقامت 
أمسّية  حيفا،  بلدّية  في  الّثقافة  قسم  مع  بالّتعاون 
للفتيات  نسائّية»،  «جلسات  بُعنوان  توعوّية  فنّية 
والّنساء العربّيات في املدينة، شملت عرًضا ملسرحّية 

«املستورة» للفّنانة سناء لهب، تلتها حلقة نقاش.
ــيــت الــكــرمــة» بــاحلــضــور  وقــد غــّصــت قــاعــة «ب
ــات. ــّي ــس ـــوع مـــن األم ـــّن ـــذا ال ــى ه ــى عــل ــن اّلـــــذي أث

وتأتي هذه األمسّية ضمن سلسلة فّعالّيات اجتماعّية 
بالّتعاون  تقوم بها سلطة مكافحة املخّدرات والكحول، 

واملراهقني،  الّشبيبة  مع قسم الّثقافة لهدف رفع الوعّي لدى 
والّتعامل مع مخاطر املخّدرات والكحول على املستوى الفردّي.

محاميد،  سامية عرموش –  ــة،  األمــســّي عــرافــة  تــوّلــت 
أّكدت في  العربّي، حيث  للمجتمع  الّناطقة بلسان بلدّية حيفا 
حول  توعوّية  أمسّيات  تنظيم  األمسّية على أهمّية  افتتاح 
مواضيع الّساعة املُلّحة، ملا فيها من إيجابّيات تصّب مبصلحة 

الفرد واملجتمع على الّسواء.
أّما مستشارة رئيس بلدّية حيفا ملكانة املرأة، بياتريس روزن - 
املختلفة  املعطيات  إلى  كاتس فقد تطرّقت من خالل مداخلتها 
حول موضوع تعاطي الكحول والّسموم اخلفيفة في صفوف أبناء 

الّشبيبة على الّصعيد القطرّي مبختلف املجتمعات.
وأضافت العاملة االجتماعّية وحاملة ملّف الّنشاط العربّي في 
الّسلطة البلدّية ملكافحة املخّدرات والكحول جهينة بدر – منارنة، 
ّية اليقظة واملتابعة، ومعرفة  بأّن على أولياء األمور تقع مسؤول
العطل  بفترة  خاّصة  واملراهقني،  الّشبيبة  مع  الّتعامل  كيفّية 

واإلجازات وساعات الفراغ الّطويلة.
اجلماهيرّية  ــدة  ــوَح ال ــرة  ــدي (م ــس  ات فيريد  شــكــرت  وأخـــيـــرًا، 

تلبيتهم  على  احلضور  في قسم الّثقافة في بلدّية حيفا)، 
للّدعوة، وأّكدت بأّن الوعي هو مفتاح املتابعة واحلّد من الّظاهر 

اخلطرة.
البلدّية  الّسلطة  (مديرة  جيجي  في نهاية احلفل قامت دافنا 
وامتياز  تقدير  شهادة  بتقدمي  والكحول)،  املخّدرات  ملكافحة 
الّسنة  خالل  الّطاقم  ضمن  عملت  اّلتي  عوض،  سوار  للّطالبة 

األخيرة بشكل ِمهنّي ومتمّيز.
ّية في بلدّية حيفا نوال  كما قامت مسؤولة ملّف الّثقافة العرب
أبو عيسى، بتسليم شهادة تقدير إلى مديرة مرَكز األخوّة سعاد 
عاًما   30 نحو  على  املعطاء  لعملها  تقديرًا  شحادة،   – دكور 

وأكثر.
«املستورة» هي عمل مسرحّي توثيقّي لقصص حقيقّية حدثت 
لزوجات مدمني املخّدرات والكحول. فيها تكشف «أمل» زوجة 
مرّة  ألّول  واالجتماعّية،  واالقتصادّية  ّية  اإلنسان اجلوانب  املدمن، 
الّظروف  يعشَن  أخريات  نساء  وقّصة  قّصتها  لتحكي  تقف 

نفسها، رغًما عنهّن حتت شعار «كوني مستورة».
متثيل  أوري شني،  إخراج  تأليف د. كرمة زعبي،  املسرحّية من 

سناء لهب ومن إنتاج مسرح «انسمبل فرجن» – الّناصرة.
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احتفلت مدرسة «املتنّبي» الّثانوّية احليفاوّية الرّسمّية، 
من  ـ34  ال فوجها  بتخريج  املــاضــي،  الّسبت  ــوم  ي
ّية  طالبات وطّالب الّثواني عشر، وسط أجواء احتفال
. بحيفا  («كونغرسيم»)  املؤمترات  قاعة  في  ممّيزة، 

يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  رئيس  احلفل  حضر  وقد 
ياهف، مدير املدرسة األستاذ رائف عمري، د. ماجد 
في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  وحــدة  (مدير  خمرة 
بلدّية حيفا)، ود. ميشيل سليمان (مفّتش املدرسة 
من  والعديد  الّتدريسّية  الهيئة  وطاقم  الّسابق)، 

أهالي وأصدقاء الّطّالب اخلرّيجني.
فضل،  ــان  إمي عرافته  توّلت  ــذي  اّل االحتفال،  تخّلل 
كلمات ترحيبّية ُمهّنئة للخرّيجني؛ من مدير املدرسة 
مشوارهم  في  الّنجاح  لهم  ا  ًي متمّن عمري،  رائــف 

احملامي  البلدّية  لرئيس  وكلمة  واحلياتّي،  العلمّي 
ومتّنى  املدرسة  دور  على  خاللها  أثنى  ياهف  يونا 
لرئيس  الكلمة  كانت  ثّم  ا.  ــرً زاه مستقبًال  للّطالب 
الّطاقم  جهود  ثّمن  اّلذي  الّطّالب  أمور  أولياء  جلنة 
أسس  وترسيخها  لطّالبها  املدرسة  ودعم  الّتدريسّي 

الّتعليم واملبادئ ملا فيه منفعة ملستقبل الّطّالب.
املطرب  قّدم  حيث  فنّية،  فقرات  احلفل  تخّلل  كما 
فقرة  ّية،  غنائ موسيقّية  فقرات  الله  عطا  إلياس 
املناطق  عن  فيلم  وعرض  ترشيحا»،  «أشبال  لفرقة 
املرّبي  بإشراف  العاشر،  للّصف  حيفا  في  املمّيزة 

أنيس مصري.
وفي نهاية احلفل ّمت تكرمي الّطّالب املتفوّقني، وتوزيع 

الّشهادات على اخلرّيجني.
(تصوير: ميشيل طبّلج)
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أّيام، وبالّتعاون  ّية قبل  العرب الّثقافة  أطلقت جمعّية 
مع املجلس الّثقافّي البريطانّي وNESTA (مؤّسسة 
والفنون)،  الّتكنولوجيا  للعلوم،  ّية  بريطان خيرّية 
ا بُعنوان «املبدعون املبادرون»،  ـً ا ريادّي برنامًجا تدريبًي
املُبدعني  واملبادرين  للفّنانني  ُمخّصص   برناَمج  وهو 
مشاريع  لتصبح  اإلبداعّية  أفكارهم  بتطوير  املعنّيني 
الفردّية  املهارات  منو  تعزيز  طريق  عن  للّدخل،  مــدرّة 

لتأسيس وإدارة مشروع إبداعّي متكامل.
والفّنانات  للفّنانني  دعــوة  مع  البرناَمج  انطالق  جاء 
املبادرين املبدعني بتقدمي طلبات تسجيل، حيث يقّدم 
ّي  الفّنانون فكرة معّينة إلقامة مشروع في مجالهم الفّن
اختيارهم من قبل جلنة اختصاصّية  والّثقافّي، وبعد 
للمشاركة في البرناَمج الّتدريبّي، ميّر الفّنانون مبسار 
تطبيقها  من  ميّكن  بشكل  وتطويرها،  الفكرة  لبلورة 

ا.  ـً وحتويلها ملشروع قابل للّتنفيذ اقتصادّي
يرافق  ممّيز  تدريب  هو  املبادرون»  «املبدعون  تدريب 
املشتركني من مرحلة الفكرة إلى مرحلة  تنفيذ املشروع، 

كما أّنه مينح ثالث منح تصل قيمة كّل واحدة منها 
ّي  إلى 3,000 جنيه استرليني لتكون االستثمار األوّل
إلقامة املشاريع اّلتي يتّم تطويرها من خالل الّتدريب.

مشروع  ضمن  ــادرون»  ــب امل «املبدعون  الّتدريب  ُينّظم 
ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  أطلقته  اّلذي  فّني»  «عمل 
ــــــّي، صــنــدوق  ــــاد األوروّب ــن االّحت ــم م ــدع قــبــل عـــام ب
إلى  يهدف  واّلذي  «الّتعاون»،  ومؤّسسة  «األصفري» 
القطاع  في  والعاملني  الفّنانني  عمل  ظروف  حتسني 
الّداخل، من خالل تشجيع  الِفَلسطينّي في  الّثقافّي 
وريادة  املبادرة  وتطوير   الّثقافّي  ّي  الفّن اإلنتاج  ترويج 
ّية في املجال اإلبداعّي الّثقافّي، وحتسني  األعمال الفّن
القدرات اِملهنّية اإلدارّية للمبدعني من خالل الّتدريبات 
املختلفة اّلتي يتّم تنظيمها من خالل املشروع، لتكون 

رافعة خللق فرص عمل جديدة في املجال. 
من اجلدير بالّذكر أّن املرحلة األولى من البرناَمج ستقام 
وز القادم، في جمعّية  ما بني الّسادس والعاشر من متّ
ّي للّتسجيل  ّية بحيفا. أّما املوعد الّنهائ الّثقافة العرب

فهو 20 َحزيران اجلاري.
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فيه  وسيعيش  ـــواب،  األب على  الفضيل  الّشهر 
الّشهر  هذا  وفي  وأحالها.  أّيامه  أجمل  املسلمون 
والّصديق صديقه،  جــاره،  واجلــار  أخــاه،  األخ  يفتقد 
واملوسر احملتاج. ويهرع املجتمع بأبنائه البررة ملعونة 
العائالت املستورة، ويهّب القريب والبعيد ملساعدة 

كّل ذي حاجة. 
الّتآخي  مدينة  بامتياز،  الّتعايش  مدينة  وحيفا، 
لكي  املبارك  رمضان  شهر  في  تّتحد  منازع،  بال 
يؤّدي كّل مسلم وكّل صائم فريضته بالّصوم املريح، 
واجتياز هذا الّشهر بكّل مقوّماته ومؤّلفاته، الّصوم 
وأثناَءه، اإلفطار وما بعده، الّسحور واإلمساك عن 

الّشراب والّطعام طيلة الّنهار.
الهيئات واجلمعّيات واملؤّسسات واألفراد  وتتسابق 
العينّية  واملساعدة  واملعونة  الفطرة  تقدمي  على 
ّية وغيرها من سبل البّر واإلحسان.  واملعنوّية واملال

 vKŽ …dDH�« …U�“ ÂÒbI½” ∫¡U−ON�« uÐ√ aO ÒA�«
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ـــو  ـــخ رشـــــــاد أب ـــي ـــش ال
جامع  ـــام  إم ــيــجــاء،  الــه
إّن  يـــقـــول:  ”اجلرينة“ 
ـــال اخلــيــر كــثــيــرة  ـــم أع
اّلتي  وفيرة  واملساعدات 
املستورة  للعائالت  متنح 
ـــر رمـــضـــان  خـــــالل شـــه
جلنة  فتقوم  الفضيل. 
ــجــمــع أمـــوال  الـــزّكـــاة ب

شكل  على  نقّدمها  اّلتي  الفطرة  ــاة  وزك ــاة،  ــزّك ال
نقيم  كما  واملــالبــس.  ــؤن  امل ورزم  عينّية  معونات 
أخرى،  وأماكن  املسجد  في  ّية  الرّمضان اإلفطارات 
واستضافة  املساكني  إطعام  على  املسلمني  ونحّث 
الّصَدقات  وتقدمي  اإلفطار.  موائد  على  احملتاجني 
العيد ألفراد األسرة. وندعو  املطلوبة لشراء مالبس 
والّتراويح،  الّصلوات  أمسّيات  إلى  املسلمني  كاّفة 
اّلتي  تلك  خاّصًة  العائالت،  من  عــدًدا  نــزور  كما 

ثكلت أحد أبنائها، ملواساتها والّتخفيف عنها.
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األرشمندريت أغابيوس 
(الرّئيس  سعدى  ــو  أب
ــة مار  ــّي ــرع ل ـــّي  ـــرّوح ال
امللكّيني  للروم  إلياس 
ــي  ـــك ف ـــي ـــول ـــاث ـــك ال
ــا  ــن ــــال: إّن ــا)، ق ــف ــي ح
نعتبر أنفسنا جزًءا ال 
هذا  نسيج  من  يتجزّأ 
في  ــز  ــّي ــم امل املجتمع 
بقدر  ونساهم  حيفا، 

واإلنسانّي  األخالقّي  بواجبنا  للقيام  استطاعتنا 
جتاه أبنائنا في الكنيسة وخارج الكنيسة، وخاّصة 
مضت  سنوات  منذ  اعتدنا  وقد  املسلمني.  إخوتنا 

الّدعوة إلى إفطار جماعّي ملناسبة الّشهر الفضيل، 
تثبيًتا وترسيًخا لدعائم هذا املجتمع الواحد، واّلذي 
جميع  بني  فيه  والّتعايش  الّتآخي  مبظاهر  نعتّز 
أبنائه. وقد أثلج قلبنا ما ملسناه من عرفان وتقدير 
من اإلخوة املسلمني عندما بادرنا إلى هذا اإلفطار 
إلياس.  مار  ّية  كاتدرائ في  نقيمه  اّلذي  اجلماعّي 
كما لقينا الّتشجيع والّتأييد من رئاستنا الرّوحّية 
الكنيسة  في  أبنائنا  سائر  من  الكامل  والــّدعــم 
على هذه اُخلطوة الهاّمة وغير املسبوقة، واّلتي تدّل 
حمة وتوثيق عرى احملّبة بني أبناء املجتمع  على اللُّ
الواحد. وفي هذا العام، أيًضا، سندعو إلى مثل هذا 
اإلفطار، حيث يلّبي دعوتنا جميع األصدقاء واإلخوة 
الّتهاني  معهم  نتبادل  بدورنا  ونحن  والعائالت، 
باألعياد املباركة املسيحّية واإلسالمّية. وهذه فرصة 
نغتنمها لنتقّدم من جميع اإلخوة املسلمني بأطيب 
الله  وأعاده  مقبوًال،  صومهم  يكون  وأن  الّتمنّيات 

على اجلميع باخليرات والبركات.
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ـــاشـــطـــة  ـــــــــدت الـــّن وأّك
أّن  على  صفدي  لبنى 
والفّعالّيات  الّنشاطات 
تقوم  اّلتي  االجتماعّية 
ــوى  ــت ــس ــى امل ــل ــا ع ــه ب
والعائلّي،  الّشخصّي 
الّشهر  على  تقتصر  ال 
متتّد  هي  بل  الفضيل، 
على أشهر الّسنة كّلها، 

وتتكّثف ملناسبة شهر رمضان املبارك. وقد بدأتها 
والدتي احلاّجة أم ماهر صفدي وأنا أتابعها معها، 
املطاعم  من  عدد  مع  بالّتنسيق  ُقمنا  العام  وهذا 
في حيفا للتبرّع بوجبات طعام ساخنة لننقلها إلى 
ملناسبة شهر رمضان، ونقّدمها  مستشفى ”رمبام“ 
شفاَءهم،  ينتظرون  اّلذين  ولذويهم  املرضى  لألطفال 
واّلذين ميكثون معهم طيلة فترات عالجهم. وكثير 
من هؤالء األطفال أو املرضى هم من فلسطني، حيث 
إعجابي  أثار  وما  30 شخًصا.  نحو  يبلغ عددهم 
هو الّتجاوب الكبير اّلذي أبدته هذه املطاعم كعمل 
من  بّد  وال  ولذويهم.  املرضى  لهؤالء  وإحسان  خير 
والدتي  يعرفون  أصبحوا  األهالي  أّن  إلى  اإلشــارة 
معرفًة جّيدة بأعمال البّر والتبرّعات اّلتي جتمعها 
العائالت  على  فتوزّعها  هم،  يقّدمونها  اّلتي  أو 
بجوار  نضع  سنة  كّل  وفي  واُحملتاجني.  املستورة 
املنزل طاولًة جلمع زكاة الفطرة أو فطرة رمضان كما 
ُتعرف من األهالي، وهي تسّلمها قبل صالة العيد 
وجنمع  حيفا،  مدينة  في  تعرفها  اّلتي  للعائالت 
في كّل عام ما قيمته 10 إلى 20 ألف شيكل، 
يتّم نقلها لهذه العائالت املستورة. وهذا الّنشاط ال 
ميتّد  بل  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  على  يقتصر 
على أشهر الّسنة كّلها ومختلف املناسبات الّدينّية 
واألعياد، اّلتي يجب أن منّد يد العون إلخوتنا، اّلذين 
صعبة.  واقتصادّية  اجتماعّية  حاالت  من  يعانون 
ونحن جنمع التبرّعات طيلة الّسنة ونبتاع كمّيات 

من األدوية ونقّدمها للمرضى احملتاجني، كّل بحسب 
فقط  املاضي  األسبوع  وفي  الّطبيب،  له  وصفه  ما 
ــة  األدوي مــن  شيكل   2500 قيمته  مــا  اشترينا 
هذا  ــي  وف والبيوت.  املستشفيات  في  للمرضى 
لشراء  15 سنة  منذ  بولدين  العناية  ينا  تبّن اإلطار 
األدوية لهما مببالغ تصل إلى 10 آالف شيكل في 

الّسنة. 
هذا عدا عن جمع املالبس اّلتي تصلنا إلى البيت 
رزم  في  نرسلها  ثّم  وغسلها،  بتصليحها  ونقوم 

إلخواننا في املخّيمات، وخاّصًة في غزّة. 
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ــار  ــور حــّج وقــــال فــكــت
وادي  حّي  جلنة  (رئيس 
عادًة  نقوم  الّنسناس): 
ملناسبة  فّعالّيات  بعّدة 
ــضــان  ــر رم ــول شــه ــل ح
املناسبة  وبهذه  املبارك، 
الّتهاني  بأجمل  نتقّدم 
ــر  ــي ــاخل ـــيـــات ب واألمـــن
جلميع  والّسالم  والبركة 

املسلمني، ونتمّنى أن يكون صوًما مقبوًال وإفطارًا 
هنيًئا. 

من  بسلسلة  الفضيل  للّشهر  نستعّد  ونــحــن 
الفّعالّيات االجتماعّية والّترفيهّية لألوالد، ولسائر 
ما  بحضور  ا  ـً جماعّي إفطارًا  ونقيم  العائلة.  أفراد 
 - اجلماهيرّي  املرَكز  في  و500 شخص   400 بني 
وادي الّنسناس. ثّم نقيم حفلة لألوالد مع الّشخصّية 
واجلّذابة  اجلميلة  وألعابه  موزي“،  ”فوزي  احملبوبة 
لألطفال، ثّم نقّدم لألطفال الهدايا واحللويات. كما 
أنحاء  يجول  مهرّج  برفقة  لألطفال  مسيرة  ننّظم 
الّسّكان؛  نفوس  في  والبهجة  الفرح  وُيدخل  الوادي 
هذا إضافة إلى املسيرة الكبيرة اّلتي نقيمها يوم 
الّسرايا  فيها  وتشترك  سنوات،  ثالث  منذ  العيد 
في  املسيرة  ــذه  ه وتتجّول  املختلفة،  الكشفّية 
”اجلرينة“.  مسجد  حّتى  وتنتقل  ـــوادي  ال أنحاء 
ّية أخرى ال تقّل أهمّية وهي تقدمي ما  وهناك فّعال
لألهالي  واملالبس  املؤن  من  رزمة  و150   100 بني 
والعائالت املستورة، ونحن نبتاع هذه الرّزم من ريع 
تكاليف البسطات اّلتي جنبيها من الّتجار أثناء 
االحتفال بعيد األعياد. ونقّدم هذه املؤن مرّتني في 
الّسنة، ملناسبة عيد امليالد املجيد ومناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
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الّتطوير  اغبارّية (مدير عام جمعّية  وعّقب حسني 
االجتماعّي) بالقول: إّن حلول شهر رمضان املبارك 
إلى  فيها  ندعو  اّلتي  املناسبات  أجمل  من  هو 
الّتفاهم والّتآخي وتآلف القلوب بني فئات املجتمع 
أبناء  لتقريب  جهدنا  بكّل  نسعى  ونحن  بأسره. 

مختلف  من  مجتمعنا 
ــات  ــئ ــف الـــّديـــانـــات وال
ــــال،  ــــي واألصـــــــول واألج
ــى تــقــدمي  ــحــرص عــل ــن ف
بدًءا  املتنوّعة،  البرامج 
من طّالب املرحلة األولى 
كبار  املدارس وحّتى  في 
ونقيم  والبالغني،  الّسن 
على  املشتركة  الّلقاءات 
ــي  ــت ــار واّل ــط ــد اإلف ــوائ م

تتضّمن البرامج املُلتزمة وتلّبي أذواق اجلميع. وأهّم 
تقليدّي  لقاء  في  إليه  ندعو  ما  هو  الّلقاءات  هذه 
مبشاركة عدد من الّشخصّيات املجتمعّية وقياداتنا 
األحياء  جلان  ورؤساء  احمللّية،  والعلمانّية  الرّوحّية 
املشترك  العيش  تعزيز  لهدف  هذا  كّل  ّية.  العرب
وبّث روح الّتآخي بني اجلميع، فهي ال تقتصر على 
املسلمني فحسب، بل تشمل أبناء سائر الّديانات 

والّطوائف.
العيد لألوالد  نقّدم كسوَة  فإّننا  وعلى صعيد آخر 
حيث  وخــارجــهــا،  حيفا  فــي  املستورة  والــعــائــالت 
نساهم بحملة لدعم أبناء شعبنا في مناطق أخرى، 
هم بأمّس احلاجة إلى َمن يلتفت إليهم ويقّدم لهم 
يَد العون. ولكن هذا العام اّتسع نطاق هذه احلملة 
ّية أخرى في  إذ انضّم إليها إخوة لنا في بلدات عرب
لتفصيلها  داعي  ال  أخرى،  وأماكن  ــا  وأوروّب البالد 
واألريحية  ــود  اجل على  احلملة  هــذه  وتعتمد  اآلن. 
ينتظرون  واّلذين  الواحد،  الّشعب  ألبناء  والّسخاء 
فنتمّناها  ــســاعــدات.  امل ــذه  ه مثل  الّصبر  بــفــارغ 

مناسبات مباركة للجميع وأعياًدا سعيدة.

 UMFL²−� W�b) r¼U�½”  ∫w{UOÐË œuL×�
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(مــحــّالت  بياضي  ــي  وعــزم محمود  ســامــر  وقـــال 
نقوم  عــام،  كــّل  في  كما  ماركت“):  ”بونبونييرا 
اّلتي  األساسّية  ّية  الغذائ ــواّد  امل من  رزم  بتحضير 
قرّرنا  العام  هذا  ولكن  املستورة،  للعائالت  نقّدمها 
توسيع نطاق هذه الهدايا وزيادة عددها، فسنحّضر 
ّية والّتموينّية  400 – 500 رزمة من املواّد الغذائ
اّلتي سيتّم توزيعها في محّلنا في شارع اخلوري. 
للحصول  والهيئات  األشخاص  ببعض  وسنّتصل 
على أسماء اّلذين هم بحاجة إلى مثل هذه املعونات، 

مع  سنرسلها  أّننا  أو  إلينا  فنستدعيهم 
كّل  وتتضّمن  باألسماء.  زوّدنـــا  ــذي  اّل
كالزّيت  املتنوّعة  الّتموينّية  املواّد  رزمة 

¡U � Ò� �«Ë Âd J �«Ë œu '« ÊUC �—
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والّطحني والّسّكر والبقولّيات واملعكرونة، وغيرها. 
كّل هذا مساهمة مّنا خلدمة مجتمعنا ومساعدة العائالت املستورة 
وإدخال بهجة رمضان والعيد الّسعيد إلى القلوب، ولتخفيف وطأة 
الّصوم عن الّصائمني لكي تشعر العائالت باأللفة والّتآخي، وأّنه 
ال يزال في مجتمعنا من يلتفت إلى احملتاجني ويساعد املعوزين.

dDH�« bOŽË ÊUC�— dNA� «Îœ«bF²Ý«
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القائمة  (رئيس  ــودة  ع أميــن  الّنائب  ــل  أرس مّتصل  سياق  ــي  وف
املشتركة)، رسالًة إلى مدير الّتأمني الوطنّي بروِفسور شلومو مور 
يوسف، يطالبه بتقدمي دفع مستحّقات الّتأمني الوطنّي للّشهرَْين: 
من  الفطر  بعيد  واحملتفلني  الّصائمني  لتمكني  والقادم،  اجلــاري 

االستعداد لشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر الّسعيد. 
الّتأمني  من  للّدعم  املستحّقني  جمهور  أّن  عودة  رسالة  في  وجاء 

هــذه  تعجيل  يستحّق  ــّي  ــوطــن ال
الستقبال  لــالســتــعــداد  ــات  ــع ــّدف ال
بدء  قبل  وإمتامها  رمــضــان،  شهر 
على  واحلــصــول  الفضيل،  الّشهر 
العاشر  قبل  وز  متّ مستحّقات شهر 
العيد  الستقبال  لالستعداد  منه، 

الّسعيد.
املُستضَعفة  الفئات  إّن  عودة  وقال 
دعمها  يجب  ــي  ــت اّل الــفــئــات  ــي  ه
على  وتفضيلها  حقوقها  وصيانة 
الفئات األخرى، وأّن مؤّسسة الّتأمني الوطنّي يجب أن حتّسن من 

أدائها باستمرار من أجل هذه الفئات. 
كما أّكد عودة في رسالته على ضرورة إعالء الوعي لدى جمهور 
ّية  الّطبقات املُستضَعفة حلقوقهم وحتصيلها، وضرورة تسهيل منال
اخلدمات اّلتي يقّدمها الّتأمني الوطنّي من أجل حتسني وضع هذه 

الّطبقات.         
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بأمراض  االختصاّصني  اء  األطّب عدد  بأّن  الّصحة  وزارة  معطيات  ُتفيد 
ا، فيما تفيد معطيات رابطة  الّسرطان في البالد، ال يتجاوز 250 طبيًب
اء الّسرطان بأّن املستشفيات اإلسرائيلّية بحاجة إلى اختصاصّيني  أطّب

إضافّيني ملواجهة االرتفاع الكبير في أعداد مرضى الّسرطان.
الّطبّي  املرَكز  مدير  بيار،  رافــي  البروِفسور  أعلن  الّسياق،  هذا  وفي 
«رمبام» في حيفا، أّن عدد املرضى املُعاَجلني من الّسرطان في البالد بلغ 
حّتى العام املاضي، 13 ألًفا و667 مريًضا، بينما كان هذا العدد قبل 
عشرة أعوام (2004)، 9 آالف و490 مريًضا، بزيادة نسبتها 44%، 
مستشفيات  في  بالّسرطان  االختصاصّيني  اء  األطّب عدد  ارتفع  بينما 

البالد، بالفترة ذاتها، بنسبة لم تتجاوز 12%.
اء  وأشار البروِفسور بيار إلى أّن مستشفى «رمبام» يواجه نقًصا باألطّب
ا، هذا باإلضافة إلى الّنقص  االختصاصّيني بالّسرطان، نحو أربعني طبيًب

في الّطواقم الّطبّية املساندة.

°5 Ó'UFÔ*« œbŽ w� 10% W³�MÐ W Ò¹uMÝ …œU¹“
وفي إطار اخلوض في املعطيات، أضاف البرِفسور بيار، أّن عدد زيارات 
املرضى لعيادات الّسرطان في مستشفى «رمبام»، قد ارتفع من (105) 
آالف زيارة إلى (163) ألف زيارة، األمر اّلذي سّبب أعباًء هائلة على 
وفي  العاملة  القوى  في  الّنقص  لسبب  فقط  ليس  العالجّية،  الّطواقم 

اء، بل لسبب الّنقص في األسرّة العالجّية، أيًضا. الّتخّصصات واألطّب
اء الّسرطان قد نّبهت قبل سنوات إلى الّنقص في الّتخّصصات،  وكانت رابطة أطّب
اإلسرائيلّية،  املستشفيات  جميع  يشمل  الّنقص  هذا  أّن  على  مشّددًة 
الّسرطان. بعالجات  اختصاصّية  مراكز  فيها  توجد  اّلتي  تلك  وخاّصًة 

وُيستدّل من املعطيات املتوافرة لدى «الرّابطة» حّتى العام 2012، أّن 
ا بالّسرطان، وأّن االّتصاالت  ـً ا اختصاصّي هنالك نقًصا قدره (150) طبيًب

جارية مع وزارة الّصحة الّتخاذ اإلجراءات الّالزمة.
خبراء  (أحــد  مرمرشطاين  فيلموش  دكتور  أعلن  مّتصل،  سياق  وفي 
اء  الّسرطان في مستشفى «سوروكا» في بئر الّسبع، ورئيس رابطة أطّب
الّسرطان) أّنه في كّل عام ُتسّجل زيادة بنسبة %10 في عدد املُعاَجلني 

من املرضى، ما يعني أّن هنالك حاجة ِملائتي طبيب اختصاصّي!
– «بكرا» ان بصول  غسّ

å¡w??ý  Òq????�ò  W?? Ò¹ËU??H??O??(«  d??A?? ÒM??�«  —«œË  W³²J�  s??Ž  —b???�
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ملراسل «حيفا»

الّنشر  ودار  مكتبة  عن  صدر 
«كّل شيء» ديوان شعر للّشاعر 
مجدلة حّنا – مشرقي، بُعنوان 
احلصى»،  ألحصي  «ســاعــة.. 

حوى 25 قصيدة.
ــر خير  ــر ســام ــّشــاع ــول ال ــق وي
«لقد  ــوان:  لــلــّدي تظهيره  فــي 
يافعًة  ــاًة  ــت ف مجدلة  ــُت  ــرف ع
جميلة مّتقدة الّذكاء واللُّطف، 
عقدْين،  نحو  منذ  زالــت  ومــا 
ـــا في  ــا مـــًع ــن ــل ــم ــا ع ــدم ــن ع
حيفا.  في  ـــاد»  «االّحت جريدة 
ــعــُت -  ــل ـــي ذلـــك احلـــني اّط وف
ــّي في  ـــّي وثــقــاف ــحــرّر أدب ــُم ك
اجلريدة - على بذور كتاباتها 
هذه  أصبحت  واليوم،  األولى. 

هذه في  وأفياَء..  ثمارَها  املرء  يستطيب  وأشجارًا،  أشتاًال  البذور 
 املجموعة الشعرّية».
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حلضانة  جديد  فرع  افتتاح  املاضي،  اجلُمعة  يوم  ّمت 
املالئكة، في شارع «أحفا – אחווה» على مقربة من 
املستشفى اإليطالّي، لُيضاف إلى الفرع األّول حلضانة 

املالئكة في «البيت املسيحّي».
وقد حضر االفتتاح رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا 
ياهف، اّلذي أثنى على عمل مسؤولة ومديرة احلضانة 
تقدير  شهادة  مقّدًما  احلاضنات،  وطاقم  عّبود  ليندا 
تعبيرًا عن مدى اعتزازه وفخره لوجود حضانة في مثل 
حضر  كما  حيفا.  مدينة  في  والعناية  املستوى  هذا 
املشتركة)  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  مهّنًئا  االفتتاح 
الّتجارة  ووزارة  والّتعليم  الّتربية  وزارة  عن  وممّثلون 
والّصناعة وعدد من رجال األعمال وجمهور غفير من 

األهل واملعارف واألصدقاء.

وفي رّد على سؤال حول سبب افتتاح فرع جديد حلضانة 
ليندا عّبود، قائلة:  املالئكة، أجابت مديرة احلضانة، 
«لقد اضطررنا إلى افتتاح فرع جديد حلضانة املالئكة، 
ُيضاف إلى الفرع القائم في «البيت املسيحّي» منذ 
وبعد  احلضانات،  في  6 أعوام، بعد أن ملسنا نقًصا 
حضانات  افتتاح  مطالبني  لألهالي  عديدة  توّجهات 

إضافّية».
وأضافت عّبود: «لقد افتتحنا 5 صفوف جديدة ُتضاف 
إلى الّصفوف القائمة، مجّهزة بأحدث التقنّيات ومزوّدة 
بشبكة كاميرات داخلّية لضمان األمن واألمان. تعمل 
حّتى  ــد  األح من  احلاضنات،  أفضل  احلضانتني  في 
مساًء.  اخلامسة  وحّتى  صباًحا  الّسابعة  من  اجلُمعة 
نؤّمن لألّمهات واألهالي الرّاحة ونلّبي رغباتهم، ولذلك 
ـ20  ندأب على أن تكون احلضانتان مفتوحتني حّتى ال

من شهر آب اجلاري».

 W ÒO�UIŁ  U ÒO��√ sL{
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استضاف مطعم ومقهى «شترودل» في البلدة الّتحتا، 
لصاحبه ربيع جّمال، يوم األحد من هذا األسبوع، احملاضر 
أمسّية  قرطام، ضمن  أشرف  البشرّية  الّتنمية  ومدرّب 
ثقافّية توعوّية حضرها وتفاعل معها العشرات، إللقاء 

محاضرة بُعنوان: «موعد مع املصير».

بها محاضرة  تقام  اّلتي  األولى  املرّة  أّن هذه هي  ُيذكر 
للحضور  يتسّنى  فقط،  شخًصا   40 لنحو  «بوتيك» 
من خاللها إدارة حوار ونقاش احملاضرة الّتدريبّية، حيث 
القت هذه األمسّية استحسان جميع احلضور وتفاعلهم.

توعوّية  ثقافّية  أمسّيات  ضمن  األمسّية  هذه  وتأتي 
ومقهى  مطعم  ــي  ف القريبة  األسابيع  ــي  ف سُتجرى 

«شترودل» في البلدة الّتحتا. 
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ّمت، بداية شهر آذار املنصرم، تعيني الّدكتور احليفاوّي 
ا ألكبر مرَكز ِخدمات صحّية  ـً ّي يوسف ّحلود، مديرًا طب
تابع لصندوق املرضى «مكابي»، واّلذي يقع في حّي 
الـ»هدار» في حيفا. حيث يقّدم املرَكز الّطبّي ِخدماته 
الّصحّية لُقرابة 45 ألف مؤّمن على يد طاقم طّبي 
ّي مساعد  ا، إضافًة إلى طاقم طّب تعداده 140 طبيًب
وتقنّيي  مختبرات  وعاملي  ــرّضــات  مم مــن:  كبير، 
وما  («فيزيوتراپيست»)  طبيعّيني  ومعاجلني  أشعة 
وحتت  ّحلود،  د.  ّية  مسؤول ضمن  يعملون  ذلك،  إلى 

متابعته ومراقبته.

n¹dFð W�UDÐ
د. يوسف ّحلود (35 عاًما)، من مواليد مدينة حيفا. 
أنهى تعّلمه الّثانوّي بتفوّق، في مدرسة «الكرمل»، 
وأكمل دراسته األكادميّية في كلّية الّطب في جامعة 
«بن غوريون» - بئر الّسبع. ثّم تخّصص في مجال 
الّطب الباطنّي في مستشفى «زيڤ» في صفد ألربع 
األكادميّي  تعّلمه  أنهى  أن  وبعد  إضافّية،  سنوات 

بنجاح باهر، انضّم ملرَكز اِخلدمات الّطبّية «مكابي».
ّي لصندوق املرضى  أشغل د. ّحلود منصَب املدير الطّب
األعلى وهضبة اجلوالن  اجلليل  ِمنطقة  «مكابي» في 
آذار  من  األّول  في  انُتدب  الّسنة.  ونصف  سنة  ُقرابة 
ا لصندوق املرضى «مكابي» في  ـً ّي املنصرم، مديرًا طب

حيفا. 
واألمــراض  العائلة  لطّب  خاّصة  عيادة  في  يعمل 

الباطنّية. متزوّج من طبيبة وأب لطفلة. 
احلافل  أعماله  وجدول  الّال-ُمنتهية  انشغاالته  ورغم 
ضيَق  نستغّل  أن  استطعنا  اليومّية،  وضغوطاته 

الفراغ، فكان لنا مع د. يوسف ّحلود هذا احلوار:

 v ÒML²½Ë  ·Òd??A??Ô*«  pMOOFð  p�  „—U³½  ¨ÎW??¹«b??Ð  ≠
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الّطّبي  ــر  املــدي كاهل  على  تقع  ــرًا..  شــك ـــود:  ّحل د. 
اّلذي  لّلواء  الّشاملة  الّطبّية  مسؤولّيات جّمة؛ اإلدارة 
يرأسه لضمان نوعّية وجودة العالج الّطّبي املقّدم لكّل 

ن فيه. مؤمَّ

øp�– q Ò¦L²¹ nO� ≠
واِخلدمات  بالرّعاية  يتعّلق  ما  بكّل  اهتّم  ــود:  ّحل د. 
ا  ـً اختصاصّي ا  طبيًب  140 يقّدمها  اّلتي  الّطبّية 
تواصل  على  أكون  حيث  املساعد،  الّطّبي  والّطاقم 
املتعّلقة  ــور  األم جميع  ــدارس  وت لدراسة  معهم  ــم  دائ
بالّطب، كمراقبة عملهم، حتديثهم بآخر املستجّدات 
الّطبّية، احلفاظ على خصوصّية كّل طبيب ومؤّمن، 

وبناء ُخطط عمل مستقبلّية إلجناع اِخلدمات.

 p² ÒO�ËR��  sL{  lIð  w²Ò�«  WIDM*«  w¼  U�  ≠
øWÒO³ ÒD�«

 د. ّحلود: أنا مسؤول عن أكبر مرَكز ِخدمات صحّية 
تابع لصندوق املرضى «مكابي» في مدينة حيفا، تقع 
الكرمل  طيرة  من  املمتّدة  اِملنطقة  مسؤولّيتي  ضمن 
إضافًة  («نيشر»)،  الّشيخ  بلد  إلى  حيفا)  (جنوبّي 
ّية كاّفة األحياء  إلى الكرمل الفرنسّي. أتكّفل مبسؤول

ّية، وفق هذا الّتقسيم. فأنا مسؤول عن غالبّية  العرب
ّي الّتابع لصندوق املرضى «مكابي» في  املجتمع العرب

مدينة حيفا.

øVBM*« «c¼ v�≈ XGKÐ nO� ≠
انتسبت  الباطنّي  بالّطب  اختصاصي  بعد  ّحلود:  د. 
عملي  ــالل  وخ «مكابي»،  الّطبّية  اِخلــدمــات  ملرَكز 
التحقت بدورات تعليمّية ومن ثّم خضعت المتحاناِت 
ا ِملنطقة  ـً ّي مالَءَمة إدارّية، بعدها ّمت تعييني مديرًا طب
اجلليل األعلى، وبعد ُمضّي سنة ونصف حققت جناًحا 
في الوظيفة اّلتي أوكلت لي، فاقترحت اإلدارة الُعليا 
ا ِملنطقة حيفا، ويعتبر هذا املرَكز  ـً ّي تعييني مديرًا طب

أكبر املراكز في لواء الّشمال.

 w�  tMOOFð  Òr²¹  ÒwÐdŽ  Òw Ò³Þ  d¹b�  ‰ÒË√  ÓX??½√  ≠
øp�c� fO�√ ¨UHOŠ WIDM �

د. ّحلود (يبتسم خجوًال): أعتقد ذلك. لكّني أكيد أّنه 
من الّنادر وغير املّتبع أن يتّم تعيني مدير طبّي في 
ا (35 عاًما). حيث توافرت لدّي  ـً ّي عمر مبّكر نسب
كاّفة الّشروط املطلوبة، كما اجتزت جميع االمتحانات 

الّنظرّية والّتطبيقّية الّالزمة لهذا املنصب.

øpIðUŽ vKŽ …UIKÔ*« W ÒO�ËR�*« w¼ …dO³� r� ≠
د. ّحلود: كبيرة جًدا. فأنا هو املرجع األعلى لكّل صغيرة 
وكبيرة في مرَكز اِخلدمات الّصحّية «مكابي» – فرع 
نني  اء والّطاقم املُساعد واملؤمَّ «هدار»، لتوّجهات األطّب
أيًضا. أراقب ِمْهنّية الّطبيب وساعات عمله، وأتابع 
حّلها  على  وأعمل  أيًضا،  اء  واألطّب نني  املؤمَّ شكاوى 
بأسرع وقت وبأسلوب ناجع. أقّدم االستشارة واملعونة 
الّالزمة لكّل طبيب يقصدني، فوظيفتي حتّتم علّي 
إيجاد احللول املناسبة لكّل حالة ولكّل ُمشَتٍك. أحاول 
قدر املستطاع أن أرّكز ُجّل وقتي وأصّب اهتمامي في 

األمور الطبّية البحتة ال اإلدارّية.

ÆÆœbł ¡U Ò³Þ√ 5OF²Ð ‰u Ò�� pÒMJ� ≠
د. ّحلود: كالمك صحيح. ولكن هذا يندرج في إطار 

مسؤولّيتي الّطبّية ورؤيتي املستقبلّية.

 140 5??Ð s??� »d??F??�« ¡U?? Ò³??Þ_« W³�½ w??¼ U??� ≠
øp²ÒKE� X% ÊuKLF¹ UÎ ? ÒO	UB²š« U Î³O³Þ

د. ّحلود: تصل الّنسبة إلى %15 من االختصاصّيني 
في جميع املجاالت. سأعمل على زيادة هذه الّنسبة 
اء العرب، وتوسيع نطاق خدماتنا في املجتمع  من األطّب
نني. أنصح  العربّي، الجتذاب أكبر عدد ممكن من املؤمَّ
في  املقّدمة  الّصحّية  اِخلدمات  تعرّف  العرب  نني  املؤمَّ
«مكابي» أكثر، عبر وسائل عديدة ومريحة، من خالل 
الـ»إنترِنت» وتطبيقات األجهزة اخللوّية النّقالة وبّدالة 
الهواتف األرضّية. اِخلدمات املتوافرة واملقّدمة ليَل نهار 
عديدة ومنوّعة؛ ولألسف الّشديد، ال يستغّل مجتمعنا 
املستشفيات  إلى  فيهرعون  اِخلدمات،  هذه  العربّي 

بدل التوّجه لتلّقي العالج الّالزم في «مكابي».

ø ÎôU¦� UMODFð Ê√ p� q¼ ≠
د. ّحلود: لدينا مرَكز طبّي حلاالت الّطوارئ في مرَكز 
«حوريڤ»، أشبه بغرفة طوارئ املستشفى، يعمل فيه 
اء اختصاصّيني في طّب العائلة واألمراض  طاقم أطّب

من  طاقم  إلى  إضافًة  واألطفال،  والعظام  الباطنّية 
املمرّضات وتقنّيي أشّعة. حيث يقوم االختصاصّي – 
اجلُمعة  َيومي  الّالزمة،  اخلدمة  بتقدمي   - املتدرّب  ال 
والّسبت أيًضا، وسط أجواء مريحة وخالل فترة زمنّية 

قصيرة، بخالف طوارئ املستشفى.

øW Ò	U)«Ë WOBF²�Ô*«  ôU(« lÐU²ð nO� ≠
املناسب  العالج  ونالئم  مريض  بكّل  نهتّم  ــود:  ّحل د. 
االجتماعّية؛  وحالته  العمرّية  وفئته  الصحّية  حلالته 
نعمل جاهدين على احلفاظ على صّحة املؤّمنني من 
يعانوَن  اّلذين  أولئك  خصوًصا  وقائّي،  عالج  خالل 
مرضى  أو  الكولسترول  أو  الــّدم  ضغط  في  ارتفاًعا 
دائرة  في  املتواجدين  أولئك  أو  (الّسّكري)  الّسّكر 
خطر اإلصابة بالّسرطان. نتابع ملّف كّل مؤّمن يدخل 
ومساعدته  وعالجه  مراقبته  على  وندأب  املستشفى 
ممّيزة  جلنة  لدينا  خــاّص.  استشفائّي  برناَمج  ضمن 

املناسب  العالج  وتأمني  املُستعصية  احلاالت  لدراسة 
ومواعيد  ــرات  ــي ــأش ــّت ال اســتــصــدار  وتسهيل  لــهــا، 

الفحوصات وزيارة االختصاصّيني.

 VKÞ Òq�Ë ÈuJý Òq�Ë s Ò�R� Òq� vE×¹ q¼ ≠
øtð«– ÂUL²¼ôUÐ

د. ّحلود: بالّطبع. نعمل وفق جهاز سليم وصّحي، ال 
منّيز بني مؤّمن وآخر. أدرس كّل طلب أو شكوى مقّدمة 
أحياًنا  احلالة  تستدعي  وقد  وجــادّ،  مسؤول  بشكل 

استدعاء املؤّمن أو الّطبيب للبّت في أمر ما.

 «Îb¹e�  p�  vML²½Ë  ¨¡UIÒK�«  «c??¼  vKŽ  „dJA½  ≠
 …—«œù«  ‰U−�  w�  ÂÒbI²�«Ë  ÕU−ÒM�«Ë  oÒ�Q²�«  s�

ÆÆW ÒO³ ÒD�«
د. ّحلود: أشكر لكم اهتمامكم وأمتّنى للجميع دوام 

الّصّحة.
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| ال يشــمل  الفــرع  األســعار القديمــة واألســعار بعــد الخصــم هــي لتشــكيلة المنتجــات المشــاركة فــي الحملــة والمعلــن عنهــا فــي 
المنتجــات مــن العــرض، فائــض البيــع والمبيعــات الخاصــة لنــوادي الزبائــن | الشــركة ملتزمــة بأنظمــة رضــى الجمهــور | وفــق أنظمــة 

| الكفالــة: وفــق شــروط  | الفرشــات واألســرة: يمكــن الحصــول علــى أحجــام أخــرى بســعر الحملــة  الحملــة الموجــودة فــي الفــروع 

شــهادة الضمــان المتوفــرة | فــي المخــزون: ١٠٠ قطعــة علــى االقــل لــكل منتــج مــن نفــس الصنــف | حتــى ١٢ دفعــة | التزويــد: بيــن 

١٤ حتــى ٩٠ يــوم عمــل وفــق المنتــج المطلــوب | التوصيــل والتركيــب وفــق المنتــج المطلــوب | ال ازدواجيــة فــي الحملــة أو التخفيضــات

حملة تنزيالت كبرى
فــي فرع كرميئـيل في شارع حروشت ٣٧

BIG  وفرع ريچــبا - مجمع

24-27.6.2015
من يوم االربعاء وحتى مساء السبت في فرعي ريچبا وكرميئيل فقط

4 أيام 
فقط



لنـــــوم أفــــضـــــل

حملة مبيعات من األحالم
في فرع كرميئيل

BIG وفرع ريچـبا في

نهار سعيد يبدأ بليلة مريحة

خصومات هائلة على تشكيلة:
األسّرة القابلة للتعديل, الفرشات, أسرة الشباب, الكنبات وغيرها.

%40خصم
حتى

يعطى الخصم على السعر الكامل المعروض في الفرع.

BIG فرع ريچبا

04-7704248
فرع كرميئيل

04-6436392

مالئكـة النـوم الهانـئ تنتظركـم في فروعنـا - لمعلومات إضافيـة إتصلوا اآلن

لنـــــوم أفــــضـــــلسّجل على  �
	������� وتوجه نحو الفرع.
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لنفهَم  «انهيار»  قّصِة  من  متفرّقة  مبقاطع  نبدأ   
حسني  أحمد  وعالقة  حسني،  بأحمد  حيفا  عالقة 

بحيفا:
-      أنا فنجاٌن!

فيجيُب اآلخر على الفورِ:
-      أنا إبريٌق!

-      أنا طنجرةٌ!
-      أنا ِبرميٌل!

في  االستمراِر  عِن  أحُدنا  يعَجَز  أن  إلى  ...وهكذا 
مباراِة التفوِّق هذه.

ومع الوقِت أصبح لنا سالسل مؤّلفة من كِلّ األنواِع 
حولَنا،  ــاِد  واجلــم ــوان  ــي واحل النباِت  مملكَة  تشمُل 
وكاَن لكِلّ سلسلٍة بدايٌة دون أن يكوَن لها نهايٌة، 
تترى  واملــفــاجــآُت  اجلانبْنيِ  من  مستمٌرّ  فالبحث 
التوتِة  عنَد  اليوَم  تقُف  التي  والسلسلُة  يوٍم،  كَلّ 
ْيزِة، والتي يختمها اليوَم اَجلُل  تقُف غًدا عند اجلّم
ومتتُدّ  متتُدّ  السالسل  وكانت  الفيُل.  غًدا  يختمها 
اكتشاٍف ألحِدنا، ما عدا  كِلّ  وتنمو كالزواحف مع 

سلسلة واحدة.
ذلك  االثنِني،  باعتراف  مغلقة  سلسلة  تلك  كانت 
أن  املستحيِل  من  كاَن  ا  ـّ ومل بحيفا.  تنتهي  أّنها 
يكوَن هناَك بلٌد أكبُر من حيفا فقد أهمَل البحث 

في مجاِلها.
.....   

السلسلَة،  أغلقُت  الذي  أنا  كنُت  البارحِة  ومساَء 
أحسسُت بحالوِة املوقِف قبَل أن أصَل إليِه، وشعرُت 
بالبهجِة تنمو في نفسي مع كّل اسٍم في الطريِق 
إلى الغايِة. وأخيرًا شددُت قامتي رغًما عّني وقلُت 

بذاِت االنفعاِل اللذيذ:
-      حيفا!
م! -      العالَ

لم يشّد رأَسُه إلى األعلى، ولم يقْلها بلهفٍة وتفاخٍر 
كما يفعُل الواحد مّنا عادًة حينما يكتشُف حلَقًة 

جديدًة، وقلُت باستهجاٍن خاٍل من الغضب:
-      ما هذا؟

-      العالم أكبر من حيفا
-      مجنوٌن!!

-      أخي سليمان قال ذلك البارحة.
-      هل تصّدُقه؟

-      إّنه في الصّف اخلامِس!
م مًعا: -      قلُت باحتقاٍر ألخيه وللعالَ

-      ما هو العالَم؟
-      بلٌد!

-      أين هو؟
ا. -      بعيٌد جًدّ

-      هل ذهَب إليه؟
-      كال، ولكّنه يعرُف.

-      أخوك وِسخ.
-      ال تشتمه، سأشتُم أخاك أيًضا.

-      ال تلعب معي.
-      وال أنَت!

....
وضع  ــّم  ث ـــن»،  «دي اللوح  صــدر  في  املعّلم  وكتب 

الطبشورة من يِدِه ونفَخ على أطراِف أصاِبِعِه وقال 
وهو يبتعد عن اللوح إلى ناحيتنا.

-      من خلق العالَم؟
الرعب  من  عيناي  اّتسعت  وقد  أكــرم  إلى  نظرُت 
واللهفِة وبدأ قلبي يدّق بعنٍف نبالٍغ فيه، حاول أكرم 

أن يقوَل شيًئا. فلم يستطع. وبلع ريقه بصعوبٍة.
م؟ -انتبهوا للسؤال التالي: في كم خلق الله العالَ

وقال املعّلم بتأٍنّ واستعالٍء:
م في سّتة أّياٍم -      خلق الله العالَ

....................
م في  -      يا حمار، إذا كان الله قد خلق العالَ
سّتة أّيام، فإّن وادي النسناس وحده أكبر من العالم.

-      وقال باهتماٍم: ملاذا؟
قلت بنفس احلماس األرعن، وبنفس الشعور املتزايد 

م وله: من الرثاء للعالَ
-      كم بيًتا يستطيع الله أن يخُلق في اليوم؟

-      وقال بلهجٍة مقاطعٍة، ال أدري ملاذا:
-      عشرًة!

ولم تهّمني مبالغُته، وقلُت بلهجِة املنتصرِ:
-      كم عشرة بيوت في وادي النسناس؟

....
«الوجه  مجموعة  «انــهــيــار»،  قّصة  من  (مقاطع 

والعجيزة»)

ø5�Š bLŠ√ u¼ sL�
مختصرًا، هو الّشاعر أحمد حسني املولود في حيفا 
عام 1939، وُشرَِّد منها عام 1948. ومنذ النكبة 
ما زاَل، كما يقول، «طفًال ذبيًحا في التاسعة، وما 
زال دُمه يشَخُب من جسِدِه الذبيح» (رسائل على 

زجاج النافذة. أحمد حسني ص. 79)
«لقد سحقت مشاهد النكبة الفلسطينّية طفولتي 
سحًقا. وحينما حتّول احلزن والغضب في داخلي إلى 
الدهشة وارتباك املوقف،  وعي، بعد تخّطي مرحلة 
لم أر في الكتابة وحدها، بجميع أشكالها، مكافًئا 
االلتزام.  فداحة  من  تستدعيه  وما  النكبة  لفداحة 
كان هاجسي الدائم هو رفض التعامل مع إمالءات 
طائلة  حتت  منها  يقع  ما  سوى  املداهمة،  املرحلة 
زعبي  رجاء  معه  أجرتها  (مقابلة  ــزام»  واإلل القسر 

عمري، «رسائل على زجاج النافذة. ص83. ) .
على  تناُم  حيفا  وهذه  أنــَت،  حيُث  ــَك  ُأُمّ «ولَدْتَك 

وسامِتها كلؤلؤٍة رماها البحُر بَني يديَك،
مواسِم  عاَر  ُي  الّسْب ليَس  أنَت،  عــارَُك  َي  ْب الَسّ إَنّ 

الّتفاِح،
ّأَنّها  َيْحَسُب  عَر  الِشّ وخــِلّ  مفاِتنها،  عن  فاصَفح 

وطٌن. (قرءات في ساحة اإلعدام. ص. 10)  
  يصرّح أحمد حسني ّأَنّ ما حصَل حليفا هو عارنا 
نحن، وليس العاُر عاَر مواسم التفاِح، عاَر جماِلها 

ومفاتِنها اللذْين أغويا بسبِيها.
  وعلى هذا األساس كانت َعالقُته مَع حيفا مصرًَّحا 
وطن،  مع  كامٍل،  كــٍلّ  مع  عالقة  الّشعر،  في  بها 
ّأَنّها  َيْحَسُب  عَر  الِشّ وليس مع جزء/مدينة، «وخِلّ 
وطٌن»، سيحتال على ما حصل بالّشعِر ليحَسَب 
ّأّنها  فرغَم  الّشعِر  على  وسيحتاُل  وطًنا،  حيفا 

ُسبَيت سيعتبرها في قصائده وطًنا ال سبّية.
اتها،    فهل ميكن ملدينٍة أن حتتَلّ إنساًنا بكِلّ حيثّي

وأن تتحّوَل حزًنا مستقرًّا، وذاكرًة وحياًة وقصيدةً؟
ا لتأتي. «ولكّن القصيدَة ال ترى سبًب

ما كنُت أحزُن كَلّ هذا احلزِن
لو أّني سأحزُن بعَد موْتي.

أألَنّ حيفا لم تُعْد بلًدا
أموُت بدوِن ذاكرٍة

وال شيء أغادرهُ، كأّني ال أغادر!
إّني ُقتلُت

ولم أعْد جَسًدا لغيِر سيوِفِهْم
(ما لي وأسباِب الوفاِة

لكِلّ قبٍر قّصةٌ)
لكّنني زمٌن وحادثٌة وشاعرْ. (قراءات ص. 113-112)

ا  نرى أَنّ عدَم قدرِتِه على احلزِن بعَد املوِت أعطاُه سبًب
ليحزَن في حياِتِه، فهو مرتبٌط في الزمن واألحداث 
ومشانَق  وحزًنا  ا  غضًب قصائِدِه  في  أسقَطها  التي 
لكّنا  اإلعدام،  رصاصَة  املنتِظَر  وجَعه  عليها  يعدم 
لذا  املكان،  أّنه ال شيء يدور خارج حيثّيات  نعلم 
كانت حيفا، لكّنها لم حتبس نْفَسها على مساحٍة 
ٍة، بل جتّلْت أرًقا دائًما يشعل  ٍة وحدوٍد وهمّي جغرافّي
بأنوثِتها، بعشقها، بظلمها،  بأمومتها،  القصيدةَ، 
مبوِجها  وبحرِها،  ببرّها  وانقسامها،  بانفصامها 

ورملها ومينائها ورحيِل أهلها:
بحضِنِك يقرُأ املينا دفاترَُه ويرتعُد
ُه ويبتِعُد َب اُد َمرِْك ملاذا يهُجُر الصّي

بال سبٍب،
وكيَف انسَلّ ِمْن أجراِسِه األحدُ؟

وكيَف يهاجُر األطفاُل من جيٍل إلى جيٍل وما وُلدوا؟ 
(قراءات ص. 18-17)

لها  ملدينٍة  تّتسَع  أن  وللقصيدِة  للشعِر  ميكن  وهل 
تاريُخها وذكرياُتها وماضيها وحاضرُها ومستقبُلها؟    
لغَة  ليس  األخـــرى،  الفنون  جميع  مثل  «الشعر 
ياتها  «اإلنسان األسمى». إّنه لغُة احلضارِة في جتّل
التاريخّي،  وليدها  خالل  من  واملعرفّية  اإلبداعّية 
في  التغلغل  ــاه  اّجت في  حركٌة  اإلنسان،  هو  الــذي 
وليس  ــة،  ــّي ــســان اإلن والتجربة  ــّي  ــواقــع ال ــود  ــوج ال
االبتعاد عنهما» (أحمد حسني، رسائل على زجاج 
إًذا، مجرُّد مكاٍن ذاِت أبعاٍد  النافذة)  فهل حيفا، 
واحلجوم؟   املقاييس  حتكمها  طبوغرافّيٍة  ٍة  هندسّي
تقُع  الذي  املكانّي  ُز  احلّي أو  اإلطاُر  هي  حيفا  وهل 
وهل  ِتِه؟  بظرفّي ومحكوٌم  والذكرياُت،  األحداث  فيه 
اجلغرافيا  أِم  ــه،  ب ــرّت  م ــذي  ال التاريُخ  هي  حيفا 
على  قطاراِتها  ومحّطِة  ومينائها  وكرمِلها  ببحرها 
في  حيفا  تتجّلى  كيَف  والعودة؟   الرحيل  طريِق 
العالقة  هــذه  نشأت  وكيف  حسني،  أحمد  شعر 
التجربة  من  جزًءا  حيفا  أصبَحْت  وكيَف  بينهما؟ 
ارتباًطا  َة  الواقعّي صفاِتها  فقدت  أن  بعد  الذاتّية 
للمجرّب/الشاعر؟   والشعورّية  النفسّية  باللحظات 
فأّي حيفا أحَبّ الّشاعر؟واإلجابُة جاَءت في رسالته 

إلى محمود درويش:
...»وإّننا ال نستطيُع أن نكرََه أشجارَنا ألَنّ الغرباَء 
عّلقوا عليها أراجيَحهم، كما إّننا ال نستطيُع أن 

نكرَه حيفا ألّنها غادرَْت مالمَحها». (رسائل على 
زجاج النافذة، رّد على محمود أثر رسالته الصوتّية 

مبناسبة تأبني توفيق زّياد ص. 22).
ُه حليفا مستمرٌّ، وعمرُُه متوّقٌف عند يوم الهجرة  حُبّ

:1948
«الوقُت ملتٌفّ على ِجْذِع اخلرافِة كالّسكوْت.
تتكرُّر الغزَواُت والساحاُت ِمْن بدٍر إلى بدرٍ،

وبدٌر ال تفوْت.
أموْت»  لكْي  والزماَن  ِك  َبّ أُح لكْي  املكان  صنعوا 

(قراءات ص. 14)
ه، والزمان هو ذاَك الذي  حيفا هي املكان الذي يحُبّ
توّقف عنده ولم يكبر، عام 1948، فها هو يجرُّد 
لم  الذي  الطفل  ذاك  هو  صغيرًا،  طفًال  نفِسِه  من 

يكبر:
«طفل يبادلني حكاَيَتُه الصغيرَة بالبكاْء

مالمحي  عليِه  دّلْتُهْم  اإلخــفــاِء  َة  طاقّي أعطيُتُه 
الثكلى

ورائحُة الدماْء،
ألقى حكايَتُه الصغيرَة واحتمى مبالبسي،

األُمّ أقسى الكائناِت وأظلُم الناِس النساْء» (قراءات، ص. 15)
تتحّول حيفا إلى األِمّ التي تخّلت عن الطفل الذي 
ها، فعرف بأّنها أقسى الكائنات، وبأّنها كامرأة  أحَبّ
هي أظلم النساِء، أحمد الطفل ال يريد أن يغفر ملن 
التي  األّم  حيفا  على  اللوم  ويضع  طفولتُه،  أفقدُه 
الطفل،  هذا  كان  فكيف  أباه،  هزموا  حَني  ارتعَبت 

وماذا فعل في حيفا، ليحزَن كَلّ هذا احلزن؟
«هل تذكريَن؟ أنا الذي صاَدْفِتِه
يبني على َشَفِة اخلليِج َمساِكنا

وأنا الذي مَالَ الزُّقاَق طفولًة
زرََعْت كوابيَس النياِم مآِذنا

وحتّدَث احليراُن عن نزواِتِه
َم األطفاُل منُه امليجنا وتعّل

ِه وأنا الذي صَدّ الِعدى عن حِيّ
وحمى طريَق «الفرِن» ِمْن أعداِئنا

لكّنهم هزموا أبي فترّنَحْت
ِمن رعِبها حيفا على أقداِمنا

سقَطْت على درج «الهدار» طفولتي
ملّا ارمتى الزلزاُل في ساحاتنا
وتناثرَت مثَل الزجاِج مالمٌح

غّصْت بها قبَل الرحيِل ِسماُتنا
أُعطيِك روحي لو بقيِت أنا وأنِت لوحِدنا. (قراءات 

ص. 40-39)
هكذا جنُد أَنّ املكاَن في النِصّ الّشعرِيّ ينفصُل عن 
حتكمه  جديٍد  قالٍب  في  وُيضخُّ  اجلغرافّي،  سياِقِه 
والواقع  والعالقُة  والــذكــريــات  والتجربة  املشاعر 
ل، لذلك تتحّول حيفا إلى قهٍر وحٍبّ ووطٍن  واملتخَيّ
امــرأٍة  إلى  حيفا  وتتحّوُل  ومرَحٍل،  ومرفٍأ  ومهَجٍر 
عاشقٍة، معشوقٍة، ظاملٍة، وإلى رجٍل/ ذاٍت حني تصل 
حَدّ التماهي مع الشاعر.  إّن ما ميّيز ِشعرّيَة املكاِن 
يتحّكم  الذي  الّشعرِيّ  البعِد  ُبعَدْين:  بني  يقع  ُه  أَنّ
ا،  ًيّ فيه اخليال والرؤى واملجاُز ليمنَحُه تأثيرًا جمال
وثقافته  بالقارئ  املتعّلِق  التأويلّي  الثاني  والبعِد 
وعلى  نقِدِه.  وأسس  وأحاسيِسه  ومفاهيِمه  وجتربِته 
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نّص الورقة اّلتي ُقّدمت في مؤمتر «حيفا بالعبرّية، 
ّية،  العرب الّلغة  قسم  مببادرة   – بالعربّية»  حيفا 

جامعة حيفا ومعهد فان لير، في 2015-5-5.

حيفا  عن  مختصرة  ورقتي  ستكون  األســاس  هذا 
في شعر أحمد حسني، رغم أّنه موضوٌع ال تّتسعه 
عجالة وقٍت محدوٍد، الّتساِع العالقة بني هذا الشاعر 
وهذا املكان.وُيسأُل السؤاُل هل كانت حيفا امتداًدا 
فحني  ؟  ِيّ العرب الّشعِر  في  ومعناه  املكاِن  لصورِة 
ُيّ  العرب الشاعُر  وقف   ، ِيّ العرب عِر  الِشّ ِسفر  افتتَح 
وأوَقَف أصحابَه واستبكى على األطالل، «ِقفا نبِك 
األطالَل  غادرْنا  فهل  ومنزِل...»،  حبيٍب  ذكرى  ِمن 
حزننا  ِسماِت  ِمن  ِسمٌة  الفراِق  مَع  حكايَتنا  أّن  أم 
أوتاَد خيمتنا  فيه  ندُقّ  بحًثا عن مكاٍن  املتواصِل 
ِيّ أن يبكي  الَشعرّية، وهل لزاٌم على الشاعر العرب
وأحمد  حرٍب؟  غفلِة  في  وفقَدها  عاشها  حضاراٍت 
الشاعِر  مسيرة  متابًعا  حيفا  أطالل  بكى  حسني 
ِيّ الذي لو انصرفت غايُته عن الوصف احلسّي،  العرب

لم تنصرف عن فلسفة التحّول، و الزوال، والفناء.
لكي  ال  شعرًا  ـــول  «وأق حسني:  أحمد  كتَب  لقد 
حيفا  فأّي  تروْها»،  كي  ولكن  حيفا،  إلى  تصلوا 

يريد أن يرى؟ وكيَف سيدّلهم ِشعرُُه عليها:
ٌم وال َسَفرٌ، وال شجٌر أعّلُق  -     أنا ليس لي عَل
الّسّجاُن،  يحسُب  ما  سوى  أنا  وال  فيه،  ــزاَن  األح

فاعترفي بأّنِك ُمِتّ، وانصرفي!
سأكتُب ما تيّسَر من عناويِن القبوِر بدفتِر األوقاِت، 

قٍة، وأبقى من مدينة. إَنّ القبَر أشجى من معَلّ
لن يعرفوا حيفا إذا رجعوا،

معجِم  في  ينظروا  لم  إذا  ِشعري  يدُلّهم  فكيَف 
النكباِت،

هذي األرُض ال تأتي إلى أحٍد،
وتقترُب املنافي في مساحات الفراق كأّنها وطٌن،
وفي األّياِم تختبئ املواعيُد التي تتحّنيُ األقداَم

والطرُق الهجينة.(قراءات ي ساحة اإلعدام، ص. 9)
نرى في املقطع السابِق أّن نظرَة الشاعر إلى األماكن 
املعهودة هي وليدُة عالقِته بحيفا؛  املعهودة وغير 
وأّن عالقَتُه في احلياِة والوجوِد وقٌف على عالقِته 

بحيفا:
ٌرّ يطاوعني  ب َيّ معاطُف الرّغباِت، ال  َيْت عل بِل «لقد 
إلى حيفا وال بحٌر يناولني سفينة.» (قراءات ص. 7)

القدمية، ألّنه  واهترأت كاملعاطف  بليت  كُلّ رغباِته 
بحرًا،  وال  ا  ــرًّ ب ال  حيفا  إلى  الوصوَل  يستطيُع  ال 
وحيفا  اليوم،  حيفا   بني  بسيطٍة  مفاضلٍة  وفــي 
التي أحّبها، يرى أَنّ القبَر أشجى من معّلقٍة، فهو 
يعّلق أحزاَنه على شاهد القبر، كما ُعّلقت املعّلقات 
على أستار الكعبة، فالقبر أبقى من املدن، املدينُة 
، هي كينونُته  عند الشاعر ليست املكاَن اجلغرافَيّ
ووجوُدهُ، فاملكاُن هو املتالزم األهُمّ مع فكرة الوجود؛ 
فال وجوَد خارَج املكان، والكون مكان مطلق، تعجز 
يتدرّج  الشاعَر  واألزمنة.جنُد  املقاييس  حــدوده  عن 
وطًنا  حيفا:يريدها  مع  َعالقته  وفي  تعامِله  في 
يستطيع  ال  الواقع  في  ألّنه  عرِ،  الِشّ في  ًال  متخَيّ

ّية  ِلها على ما هي عليه، يستعمل الّشعَر كآل تقُبّ
تعويض، تعوَُّضُه عن فقدان الوطن املفروض عليه، 

الوطن اجلديد الذي يرفضه وال يريده في خارطته:
َيّ ِمْن َفرَِح «الفالشا» ال أريُدهُ. -     وطٌن يطُلّ عل

وطٌن ُيطُلّ علّي من صخٍر مَن القفقاِس، ِمْن عينْنيِ 
مثِل الغابِة البيضاِء، تهرُب منُهما البجعاْت، أثمُن 

منُه أحزاني،
ليمِض إلى خرائِطهم فإّني ال أريُدْه.

يصَل  حّتى  الغِضِب،  وفي  الرفِض  في  يتدرَُّج  وهو 
إلى قرارٍ، إلى حٍلّ إلى انفصاٍل عن هذا الوطن، وإلى 

انفصاٍم، يصل إلى قرار التقسيِم:
وجهي  ــوَل  ح وُيطلُق  اسمي  بغيِر  يناديني  ــٌن  وط

الشائعاِت، أحُقّ منُه قصيَدتي بدمي،
خذوُه إلى َجَهّنَم، ال أريُدْه.

وطني
أنا وطني

ٌرّ لهم ب
ٌرّ ولي ب

لهم بحٌر
ولي بحٌر

لهم زمٌن سيقُتُلني
ولي زمٌن سيحمُلني بَعيُدْه.

امرأًة  وتصبُح  حيفا  عليه  تهون  االنفصال  وبعد   
ُه فيها: لكِلّ الناِس، ويريُد حَقّ

يني أُزاِحُم مثَل غيري. يا امرأًة لكِلّ الناِس خّل
.....

يا امرأًة لكِلّ الناِس ُشّديني لوصِلِك ِمن عذاباتي
يني بعيدا. وخّل

وما كان من حيفا إّال أْن واَصَلْتُه، ولكن بالغزوِ:
ِم العناِق، واَصْلِتني بالغزوِ، لْم أعرِْف سوى ألَ

 فأعِطني أَملًا جديدا
بسبب الفقدان واحلزِن والغضِب، يجعل نفَسه وطًنا، 
يجد البديَل داخَلُه، يتماهى ليصِبَح يافا ويصبح 

حيفا، هو ثابٌت كاملكان:
أهدْيُتها شجرًا وأطفاًال

فأهَدْتني مشانْق.
أهدْيُتها ِشعرًا وأعراًسا

فأهَدْتني ثكالى.
لو كنُت أقِدُر أن أفارَق
كيَف أقدُر أْن أفارْق؟

هل فارَقْت يافا اجلنوَب
ماال؟  وفارََقْت حْيفا الَشّ

اثنتْني،  حيفا  وتصبُح  ــا،  وآًه وجًعا  حيفا  وتصبُح 
وتلتبس األموُر على احلّق التاريخّي:

دندنا دندنا
هذه األرُض لكْم
هذه األرُض لنا

ذاَك أو ذاَك سوًى

نحن ال نعرفنا
صدق الله ولكْن
قد وُِلْدنا ها ُهنا.

 .ويدندن الشاعُر ويدندُن في طريِق رحيله من حيفا، 
هذه  ويكرّر  وحدهما،  وهي  هو  يكوَن  أن  ويتمّنى 

اجلملة/املوتيف:
أعطيِك روحي لْو بقيِت أنا وأنِت لوحِدنا،

.....
وما بني سفينة نوح وحمامِة نوح، تصبح حيفا مبثابة 
سفينة النجاِة لهم، ولكّنها بالنسبِة للشاعِر حمامُة 
سالٍم ال ترى سوى أحزاِننا غصًنا، فال حتُطّ إّال في 
وفراقنا،  وأّمنا  وعشقنا  صبابتنا  وحيفا  أحزاِننا، 

ونهايُة درِبنا، وبدايٌة جليٍل جديٍد ليَس من أبناِئنا:
األرُض أوطاٌن وأنِت سفينٌة

في بحرِِهم، وحمامٌة في برِّنا
تدنو وتبُعُد ال ترى ُغصًنا سوى

أحزاِننا، فتُحُطّ في أحزاِننا
حيفا صبابُتنا وحيفا لهوُُهم

نا حيفا مدينُتهم وحيفا أُمّ
حيفا تفاصيُل الِفراِق تُدُبّ في

أجساِدنا، ومتُرّ ِمْن ساعاِتنا
حيفا نهايُة درِْبنا، وبدايٌة

أخرى جليٍل ليَس من أبناِئنا.
بناًء على األبياِت السابقِة تبّني أّن للمكاِن دالالٍت 
متنوّعة، فهو تلك اجلغرافيا املمتدة تاريًخا وواقًعا 
وواقعًة، ومثلما ميتلك داللَته على الصعيد النفسّي 
األيديولوجّية  ــه  ــَت دالل ميتلُك  فهو  والــشــخــصــّي، 
واالجتماعّية.وماذا تفعل امرأتان في قصيدٍة واحدٍة؟ 
التي  املرأة  حيفا؟فتلَك  في  وامرأة  حيفا  من  امرأٌة 

من حيفا:
صنَعْت لها سَفرًا لتبِعَدني

وأوطاًنا لتنسى،
كُلّ الذيَن عِشْقُتُهْم
َيّ كانوا قراصنًة عل

وكنُت حيفا.
يشّبه الشاعُر نفَسه بحيفا، فكّل الذين عشَقهم، 
وأحاسيَسه  مشاعره  سرقوا  عليه،  قراصنًة  كانوا 
وكينونته، وتركوه. يتماهى الّشاعر مع حيفا بحًثا 
وراء محبوبِتَه، التي َسرعان ما نكتشفها، فما هي 

إّال حيفا:
ولدَيّ وْجُه مسافرٍ، طبَع احلنُني عليِه كَلّ

مالمِح العّشاِق
ضّميهم لصدرِِك، أنِت حيفا

قتلى  أسفارهم  من  إليِك  العائديَن  جميُع  ــا  وأن
وجرحى. (قراءات ص. 92)

إلى  رويًدا  رويًدا  تتحّول  حيفا  من  التي  املرأة  هذه 
حيفا حبيبة الشاعر الغائبة، التي تعّذبه بغيابها 

فيتساَءل:

ماذا يريد غياُبها مّني!
أريد عناَقها ألموَت فيه، وساعَدْيها الحتضاري.

....
ماذا يريد غياُبها مّني!

اِك منفى. ّب وقد صار اخلروُج من السرير لضرفِة الُشّ
واخلروج من القصيدة صار منفى.

حيفاه  ــن  وع الضائع  وطــنــه  عــن  يستعيض  إًذا 
الضائعة بالقصيدة، تصبح القصيدُة وطًنا لتحميه 
املرأة  في  املفارقة  وتكمن  عنه،  حيفا  غياب  من 

الثانية، تلك التي في حيفا، فهي وطن لساعة
ويكفي بأّن لها بالًدا كي تسافْر

ولها مالمَحها وأعياًدا ومدرسًة وقنبلًة ومستشفى 
وبوليًسا وشاعرْ.

فاملرأة  الّشاعر،  نرى حجَم مأساِة  املرأتْني  هاتْني  من 
سافرت  حيفا  من  التي  تلك  احملبوبة،  احليفاوّية، 
وتلك  عنها،  لتبِعَدني  جديدة  أوطاًنا  لها  وصنعت 
ُتلقي  الذي  الضوِء  امرأٌة من  التي في حيفا «هي 
ص.  ــراءات  (ق اجلماع»  برائحِة  ملفوًفا  احلاناُت  به 
يعرّي  االثنتني  بني  البسيطة  املقارنة  بهذه   ،(97
تاريخْني؛  بني  حيفا  ــَع  واق ا،  صعًب واقًعا  الشاعر 
ــرأة،  امل األّم،  التاريخ.حيفا  هــذا  1948وبعد  قبل 
ـــراءة  ق فلسطني.هي  كــنــعــان،  أرض  العشيقة، 
إشعاعية»Spectrale» انداحت دوائرها من مركز 
املدينة إلى حوّامِة البحرِ، رمى فيها شاعرُنا أحمد 
حسني حجَر حزِنِه، فنشأت مجموعة من الدوائر التي 
احلزن،  حيفا  املسبّية،  املدينة  حيفا  اّتساًعا،  تزداد 
األزلّي  ُه  حّب حيفا  العشيقة،  حيفا  احلبيبة،  حيفا 

الذي أغلق عليه باَب القلِب:
الوقُت مذبحٌة، وبي شوٌق لهاويتي وأشواٌق إليْك.

يدري  ال  الصحراِء،  املاِء  بَني  كالسيف  لِك ضجعٌة 
ِك ُمحُبّ

ِه لدْيْك. أَيّ يومْي
في وجنتيِك الصُدّ والتقبيُل،

فباُب  ُيدنيني،  التقبيُل  وال  يبعدني  الصُدّ  ليَس 
القلِب منغلٌق عليْك.

نرى أّن للمكاِن سطوَتُه وقسوَتُه، فجيعَتُه وفاجَعَتُه، 
ِتِه،  جغرافّي من  أكبر  مساحٌة  الّشعِر  في  للمكاِن 
وحجٌم ثالثّي األبعاِد؛ رؤيًة وتخييًال وواقًعا، وتاريٌخ 
تنداُح دوائرُُه وتتواصُل وتنغِلُق لتخُنَق املكاَن، لكَنّ 
مكاٌن  ــُه  ألّن ــر،  الــدوائ عليه  تنغلق  ال  بحٌر  له  من 
مسافٌر هائٌج مائٌج يوِصُل أحمد حسني حّد الّشعرّية 
مدهوشني  ويتركنا  األحلى،  واالنزياحات  القصوى   ِ
من سطوِة املكاِن على تضاريس القصيدة، وسلطِة 

املكاِن على املشاعرِ.   
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رمضان كريم 
بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

عند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
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     04-8333365 054-4553438 للتفاصيل واالستفســـار: 
ملهى دجدوجيم ترشنخوفســـيك 69 حيفا ( بجانـــب كلية جوردون ) 

زورونا «ملهى دچدوچيم» 

مخيم الصيف يف ملهى
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من الساعة 8:00 حتى 14:00
1300 شاقل للشهر 

من الساعة 8:00 حتى 16:00
1500 شاقل للشهر 

التسجيل حتى 15.6.2015
االماكن 
محدودة 

العاب مائية 
عرض مع فوزي موزي وتويت 
ورشة تصوير وسينام 
ورشة الرفق بالحيوان 
مرسح دمى 
دورة عجني السكر 
اشغال يدوية 
ساعة قصة ومرسح 

دورة االت موسيقية 
مكان امن ومكيف 

ابتداء من تاريخ 1.7 حتى 31.7 (شامل)
ومن 2.8 وحتى 28.8 (شامل) ال يشمل ايام السبت 
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ا وأن  ـً «عليكم كّطّالب وطّالب علم أن تتقّدموا علمّي
رسالة،  له  مجتمع  ُبناة  تكونوا  أن  ا،  ـً حضارّي تفّكروا 
فنحن أبناء مجتمع بحاجة إلى ثقافة علمّية، فكرّية، 
نبني  أن  بواسطتكم  ــريــد  ون واجتماعّية،  حضارّية 
أجيالنا القادمة على العزّة والكرامة وعلى الفكر النّير، 
واملدينة  القرية  حدود  يتجاوز  اّلذي  والعلمّي  احلضارّي 
(رئيس  كمال  زكي  احملامي  قاله  ما  هذا   - والّدولة» 
كلمته  في  إسرائيل)،  في  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية 
الطّالب   يوم  باحتفاالت  ايذانًا  ألقاها  الّتي  ة  االفتتاحيّ

ّية في حيفا.  في الكلّية األكادميّية العرب
رسالته  عن  كمال  احملامي  أعرب  حديثه  سياق  وفي 

ــذي  اّل العربّي،  ــســان  اإلن بناء  على  املبنّية  الفكرّية 
ا،  ـً ا وتربوّي ـً ا وعلمّي ـً رًا اقتصادّي يستطيع أن يكون مؤّث
ألّن العالم اليوم يتنافس على العلوم الّدقيقة؛ وأضاف 
قائًال: «نعتمد في استراتيجّيتنا على ثّلة من األساتذة 
فرسالتنا  احلضارّية،  التعددّية  أســاس  على  املبنّية 
بناء  إلى  نهدف  ألّننا  واإلمكانّيات،  احلــدود  تتخّطى 
حتّديات  ولنا  إسرائيل،  في  العربّي  واملجتمع  املجتمع 
ألن يكون لنا أكبر كادر علمّي في هذه الّدولة، ألن دون 
العلم ال نستطيع أن نتقّدم أبًدا؛ فاخلالفات الّشخصّية 
ا؛ وقد جنحت  والعقائدّية واملذهبّية يجب أن تكون جانًب
الكلّية في الّسنوات األخيرة أن تبني أواصر احملّبة بني 
طّالبها وطالباتها وأساتذتها، ألّن هذه الكلّية أرادت أن 
ا مختلًفا عّما نعرفه ونعهده، ألّننا  ـً ّي تبني صرًحا أكادمي

ال نعيش الرّوتني، يجب أن تكون حياتنا ديناميكّية/
بركود هو شعب مّيت  اّلذي يعيش  فالّشعب  حركّية، 
حّتى ولو عاش، لكّن الّشعب اّلذي يعتمد على احلركة 
والفكر النّير والعمل املستمّر هو الّشعب اّلذي سيصل 
إلى ما يصبو إليه. لذلك إّياكم أّيها الّطّالب والّطالبات 
أن تعتمدوا على الرّكود وأن تكتفوا بشهادة أكادميّية 

واحدة أو لقب ثاني أو حّتى لقب ثالث».
ّية للّتربية –  وقد احتفل طّالب الكلّية األكادميّية العرب
ّية ممّيزة. وشارك  حيفا، بيوم الّطالب، وسط أجواء احتفال
الّطّالب في عيدهم رئيس الكلّية احملامي زكي كمال، 
وفيدا مشعور (مديرة مجموعة لطفي مشعور لإلعالم) 
ولفيف من الّشخصّيات الرّسمّية باإلضافة إلى الّطاقم 

الّتعليمّي في الكلّية.

دوام  لهم  ومتّنت  الكلّية  طــّالب  مشعور  فيدا  وهّنأت 
دراوشــة  هديل  الّطالبة  متّنت  كما  والّنجاح.  الّتقّدم 
عن  وأعربت  للّطّالب،  الّنجاح  الّطّالب)  جلنة  (رئيسة 
كمال  زكي  احملامي  ولرئيسها  الكلّية  إلدارة  شكرها 

على دعمه لهم خالل الّسنة الّدراسّية. 
على  املدير  ونوّاب  وفيدا مشعور  كمال  احملامي  ووزّع 
ــة  دراســّي منحة   36 املتمّيزين  والّطالبات  ــّالب  ــّط ال

لتفوّقهم العلمّي خالل العام الّدراسّي. 
أبدع  حيث  متنوّعة،  فنّية  فقرات  الطالب  يوَم  تخّلل 
األستاذ د. نزار رضوان في العزف على الكمان خالل 
ا،  ـً وصالته املختلفة، وقّدم طّالب الكلّية عرًضا مسرحّي
جي؟»،  «دي.  وفقرة  شعبّية  دبكة  عرَض  قّدموا  كما 

باإلضافة إلى فقرات فنّية أخرى. 

“UHO�” q�«d*
املصوّرين  فريق  يقيم  األسود“،  ”سينوب/البحر  ُعنوان  حتت 
الّدولّية  ا  تركّي مسابقة  من  عــاد  أن  بعد  الِفَلسطينّيني، 
وبالّتعاون  املراتب،  متفاوتة  جوائز  ـ9  ب محّمًال  للّتصوير، 
الفريق  لصور  َمعرًِضا  حيفا،  في  العربّي  الّثقافي  املرَكز  مع 
ّية للّتصوير، واّلتي تنّظمها  ا الّدول املشارك في مسابقة تركّي

ا. ـً جمعّية «داسك» سنوّي
الّساعة  ــام  مت ــت،  ــب ــّس ال غــد  ــوم  ي ــه،  ــواب أب ــرِض  ــع امل يفتتح 
حيفا  في  العربّي  الّثقافّي  املرَكز  قاعة  في  مساًء،  الّسابعة 
الِفَلسطينّني  املصوّرين  فريق  ويضّم  ليفي).  شبتاي  (شارع 
واملصوّرين:  العمري،  منى  املصوّرة  الفريق  منّسقة  من:  كّالً 
أبو  وأنس  قعدان  عايدة  الله،  حبيب  شادي  غّنام،  حّمودي 
دعابس. إضافًة إلى املصوّر ُقصي جرادات (ابن جنني ومخّيم 
اليرموك). وكان الفريق قد حاز على 9 جوائز متفاوتة املراتب، 

من فئات مختلفة.
الّثالثة عن  حيث حصلت املصوّرة عايدة قعدان على املرتبة 
فئة اآلثار والّتاريخ، وحصلت املصوّرة منى عمري على جائزة 

منّظمة الّتصوير العاملّية UPI، عن فئة احلياة احمللّية. 
جلنة  قبل  من  ُأدرجــت  إضافّية  جوائز   7 الفريق  حصد  كما 
سبع  أفضل  عن  عبارة  وهي  مختلفة،  فئات  في  الّتحكيم 

املصوّر  حيث حصل  ‹mentions›؛   - فئة  كّل  من  صور 
فئتي  mention 3 من  غّنام، على  حــّمــودي  احليفاوّي 
املناظر العاّمة والّطبيعة، أّما املصوّر شادي حبيب الله فقد 
وحصل  احمللّية،  احلياة  فئة  على mention من  حصل 
املصوّر أنس أبو دعابس على mention 2، إحداها عن فئة 
الّتاريخ واألخرى عن فئة الّطيور، اّلتي كانت مفاِجئة للفريق، 
الّطيور لتصوير  مناسبة  وعدسات  معّدات  ميلك  ال  كونه 

 بجودة عالية.
كّل  في  مختلفة  ريفّية  مناطق  في  الّتصوير  مسابقة  وُتقام 
عام، بعيًدا عن صخب املدن الكبيرة والّسياحّية، وهذه املرّة 
وقع االختيار على «سينوب» في أقصى شمال تركّيا، واّلتي 
تشتهر مبوانئها وصّياديها، باإلضافة إلى زراعة األرزّ، خاّصة 

قرى ِمنطقة بويابات، القريبة من سينوب.
ا من جمال  وقالت منّسقة الفريق منى عمري: «سنعرض جانًب
الرّائعني،  احمللّيني  الّسّكان  ووجوه  وطبيعته،  األسود  البحر 
حيث يتمّيز الّناس في ِمنطقة البحر األسود بتراثهم وعاداتهم 
الّشعبّية،  ومأكوالتهم  موسيقاهم  في  وحّتى  وتقاليدهم 
واالجتماعّي  الّثقافّي  الّسياق  عن  حياتهم  منط  ويختلف 
للمدن الّتركّية األخرى. سننقل لكم في املرَكز الّثقافّي العربّي 

في حيفا، الّتجربة مع موسيقى وصور من البحر األسود».
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W ÒO�u� -U� ∫ˆ«d�√ ¡UI�
ولد الّشاعر أنور سابا عام 1947 في مدينة حيفا، 
وبعد الّتهجير عاد إلى اجلّش (قرية األجداد)، هناك 
في  حّلق  اخلّالبة،  ومناظرها  ووديانها  جبالها  بني 
سمائها مع عصافير البيادر واحلقول. ثّم انتقل إلى 
عّكا حيث البحر واألسوار، األزّقة وروائح الّتوابل في 
ال  أبنائها  مع  ّية  شباب صداقات  ونشأت  أسواقها، 
تزال محفورة في الّذاكرة. بعدها انتقلت العائلة إلى 
حيفا والتحق مبعهد العلوم الّتطبيقّية (”تخنيون“) 
وحصل على لقب مهندس، وعمل بعدها في هندسة 

البناء لسنني عّدة، كما عمل معّلًما للرّياضّيات. 

 sŽ ÁU??M??�Q??ÝË U??ÐU??Ý —u????½√ d??ŽU?? ÒA??�« U??M??O??I??²??�«
 ÆÆtðUÐU²�

الرّوايات  الّناقدة،  الفلسفّية  الكتب  قراءة  هواياتي 
والّشعر. وأحّب الرّسم وسماع املوسيقى الكالسيكّية. 
واستمتعت  ــري  ــاف أظ نعومة  منذ  األدب  ــت  ــذوّق ت
بالكتابة والّشعر منذ حداثتي. عندما التحقت مبعهد 
العلوم الّتطبيقّية (”تخنيون“)، انصرفت عن األدب 
ولعملي  العلمّية  للمواضيع  وقتي  ُجّل  وخّصصت 

كمهندس.
لــألدب  ــوق  ــّش ال ــي  عــاودن عــاًمــا  عشر  خمسة  قبل 
اّلتي  عر  الشِّ ملكة  ــي  وأمنّ أستقي  وعــدت  والــقــراءة، 
ملؤّسسة  ــدورة  ب فالتحقت  الّطفولة،  منذ  الزمتني 
أدرك  2001. كنت  عام  الّشعر  لكتابة  «هيلكون» 
الفترة الزمنّية القصيرة املُتاحة لي، إذ بدأت الكتابة 
ولي من العمر خمسون عاًما، فتوّجب علّي أن أبحث 
وأدرس األدب، وأتعرّف على املدارَس الّشعرّية بشكل 
مكّثف وُمرّكز، وأتعرّف على الّشعر العاملّي احلديث، 
عديدة  دراســـات  طريق  عن  احلــداثــة  بنقد  والتعّمق 

لشعراء ونّقاد وأدباء من الّصف األّول.

 øWÐU²J�« s� W�OzÒd�« p�«b¼√ U�
الكتابة هاجس يعتري اإلنسان وال تستطيع الفكاك 
منه. يحاصرك ساعات اليوم كّله وال يستقّر أو يهدأ 
إّال بعد أن تأخذ القلم وتخّط. فأنا أكتب ألفلت من 
األدب  يهّمه  ملن  كتبت  ما  أنشر  ثّم  الهاجس،  هذا 
عر. والهدف من حترير تلك الّطاقة املخزونة في  والشِّ
احلياتّية،  فلسفتي  على  اآلخرين  ألطلع  هو  عقلي 
االجتماعّية  املواضيع  من  يهّمني،  ما  على  وأشــّدد 
اّلتي نعاني منها، ناقًدا ما هو فينا. وال يخفى أّني 
أخّصص جزًءا من كتاباتي للمرأة وأثرها على الفكر 
والّسماء  ــاألرض  ك ــّدة،  ع مبحاور  وربطها  واحلــضــارة، 

واحلرّية والعشق والبقاء.

 qJAÐ  UN�ËUM²ð  U¹UC�Ë  lO{«u�  „UM¼  q¼
ødýU³�

مثل  عـــّدة؛  اجتماعّية  فلسفّية  طــروحــات  أعــالــج 
حدود  ضاقت  وقت  في  وخصوًصا  الوطن،  تعريف 
األوطان وَقّيدت حدوده ملكات العقل، أو كيف نعرف 
الوطن اإلنسانّي األوسع اّلذي ال حدود له أو جدران، 
ّية اّلتي  وما هي الُهوّية؟ وهناك أيًضا القصائد الغزل
املرأة، لتصبح  ُمركبات جمال  أكتبها مفّصًال كامَل 
الورق.  على  جتول  وامرأة  متماسكة  وحدة  القصيدة 
وأثرها  اإلنسانّي،  جانبها  من  للّنكبة  أتطرّق  كما 
أو  عاشتها،  اّلتي  األجيال  على  والّنفسّي  احلضارّي 

وضع  ناقًدا  وأكتب  نتاجها.  من  عانت  اّلتي  تلك 
ّية الّناجتة  الّشرق احلالّي، وعن األلم واملعاناة اإلنسان
عن احلروب والّثورات، وما آلت إليه أوضاع األطفال، 
الّنساء والكهول، من احلرمان واجلوع والبؤس والقتل 

والّتشرّد.

 d̈F =A�«  dOž Èd??š√  »—U??&Ë Ï ôËU×� Óp�  q¼
 øW ÒBI�«Ë bI ÒM�U�

لم أطرق باب القّصة والّنقد؛ بل هناك تخطيط أولّي 
لرواية ال أعلم إن كان سيولد منه شيء.

 øÊü« v Ò²Š Ó —b
√ U ÎÐU²� r�
على  «عـــزف  األّول  كــتــابــني:  اآلن  ــى  حــّت أصـــدرت 
الورق“.  على  ”فراشات  والّثاني  الكلمة»،  خاصرة 
إلى  الكلمة»، إشارة  ومجموعة «عزف على خاصرة 
الّشاعر  الكمان، وحني يكتب  املوسيقي على  عزف 
فتصبح  الكلمة  خاصرة  على  عزفه  يكون  قصيدته 
فترمز  الفراشات  أّما  نغًما.  والقصيدة  حلًنا  الكلمة 
وهذه  عشقه،  في  ويحترق  يفنى  اّلذي  العاشق  إلى 
الّذات  في  الكامل  االنصهار  الّصوفّيني،  رموز  من 
الكلمة  ــان  ذوب إلى  فتشير  فراشاتي  أّمــا  اإللهّية. 
كفكرة  وذوبانها  اتها،  ّي وجمال ومكوّناتها  بتعابيرها 

على الورق.

ø Òw =K;« UMÐœ√ mKÐ Ós¹√ ¨ Óp Ô¹√— V�Š

يزخر أدبنا احمللّي بالنتاج القصصّي والّشعرّي، على 
تنوّع مدارسه ومناهجه؛ فمنه ما هو رفيع املستوى، 
الّنشر. وأشعر أحياًنا أّن هناك  ومنه ما ال يستحّق 
ولسهولة  ُينشر،  ما  لكثرة  له  حّد  ال  ــّي  أدب إسهال 
الّطباعة، وكثرة التمّلق. يشبه األمر مذراة في بيادر 
تذري احلصاد فيسقط القمح على األرض ذو احلبوب 
الّصاحلة اّلتي تترك أثرًا فاعًال، والقّش اّلذي يتطاير 

في الهواء غبارًا ال أثر وال أسف عليه.

ø ÒwK;« bI ÒM�« Èu²�0 Óp Ô¹√— U�
أعماق  يلجون  منهم  وقليل  الّنقاد،  من  كثير  ثّمة 
عن  منهم  يترّفع  من  وهناك  وخفاياها،  الّسطور 
الّنصوص املطروحة، وذلك يعود رّمبا لهشاشة العمل 
والّشعراء.  باألدباء  معرفتهم  أو عدم  األدبّي احمللّي، 
اّحتاد  يشّكلوا  وأن  أبوابهم،  النّقاد  يفتح  أن  أمتّنى 
نّقاد، ويضعوا املعايير واملوازين الّالزمة اّلتي يتطرّقون 

ّية األخرى.  مبوجبها لدواوين الّشعراء واملواضيع األدب

 g???¹Ë—œ œu??L??×??� ∫‰U??¦??�√ —̈U??³??J??�« q??O??Š— Ób??F??Ð
 q¼  ¨r¼dOžË  —«u??F??�  ‰U??L??łË  rÝUI�«  `OLÝË

ørN½UJ� úLOÝ s Ó� ¡«dF ÒA�« s� p�UM¼
غياب شخص ما، أديب أو شاعر من هذه القامات، 
قد يترك فراًغا مؤقًتا؛ ولكن الزّمن والّتجربة كفيالن 
بأن ُيشار إلى من يأتي بعدهم ويضع بصماته الهاّمة 
وتسّجل أعماله بإصبع من نور. وكّل جيل وله رجاله. 
 W ÒO�UI Ò¦�«Ë W ÒOÐœ_«  U½UłdN*«Ë  «Ëb ÒM�« w¼ U�

 øUNO� ÓX�—Uý w²Ò�«
واِملهرجانات، وخاّصة  الّندوات  شاركت في كثير من 
احمللّية. أذكر على سبيل املثال: ندوات شعرّية في 
بيافا لشعراء يهود وعرب،  مبنى مسرح ”الّسرايا“ 
ِمهرجان القدس الّشعري، ِمهرجان الّشعر في املّطلة، 
ِمهرجانات شعرّية ملؤّسسة محمود درويش اإلبداعّية، 
«ِمهرجان  املغار  قرية  في  عاملّية  شعرّية  ِمهرجانات 

ْيسان الدولّي» . َن

 ørNÐ Ó d ÒŁQð s¹cÒ�« ¡UÐœ_«Ë Ô¡«dFÂ�« r¼ s�
تأّثرت مبشواري بكثير من الّشعراء واألدباء منهم نزار 
قّباني، محمود درويش وسميح القاسم الّلذين صاغا 
الُهوّية الّشعرّية لكثيرين، ومن الّشاعر األردنّي أمجد 
ناصر اّلذي تفوح من قصائده رائحة البداوة األصيلة، 
أدونيس لتنظيره وتفكيكه لألفكار واحلدث الّشعرّي 

وحنينه  الّسّياب  شاكر  ــدر  ب ــّي،  الــّديــن الّسياسّي 
جليكور وشبح املوت اّلذي يالحقه، الّشاعر طه محّمد 
تأّثرت  الّشعر.  بكر  وكأّنها  املبّسطة  وقصائده  علي 
مستغامني  أحــالم  املاغوط،  محّمد  بجبران،  أيًضا 

وغيرهم، كثير من األدباء العاملّيني.
أّما الكتب الفلسفّية الّناقدة فأذكر منها: جلجامش، 
 ، ــيّ األوروب الّتنوير  إلى  مدخل  واأليديولوجيا،  الّدين 
هذه  وسواها.  والّتصوّف  الرّهبنة  اإلغريق،  أساطير 
محّصلة  حاملة  مًعا،  تترابط  قنوات  تفتح  الكتب 
إلى  وترفعك  وفكرك  ذهنك  لُتغني  إليك،  اآلخرين 
الفكر العاملّي، فتطّل عليه من مقعدك في صالتك.

 Ó„Ô—u??F??ý ÔÊu??J??¹ nOJ� —̈u??F?? ÒA??�« s??� d??F?? ÒA??�«
ø…bOBI�« WÐU²� bFÐ wKš«Òb�«

أوًّال  فهناك  والدة،  عملّية  هــي  القصيدة  كتابة 
فكرة  أو  حدث  أو  رؤيا  من  هذا  ويحدث  اإلخصاب، 

ّية، إلى  أو صورة، بعدها يبدأ الّتكاثر والكتابة األوّل
أن يحني وقت الوالدة، فيزداد املخاض واأللم واحليرة 
املصطلحات  وانتقاء  واملراجعة،  والّتغيير  والتوّقع 
والبحث عّما هو أفضل. وتنهكني الكتابة وتؤرقني 

إلى أن تكتمل القصيدة وتخرج للمتلّقي
فتصبح ُملكه.

 w� q???¼ ¨„b???zU???B???�Ë p??ðU??ÐU??²??� Ó d???A???½ s????¹√
øjI� W Ò¹dF ÒA�«  UŽuL−*«

ثّم  احمللّية،  الّصحف  في  ــى  األول قصائدي  نشرت 
نشرت أيًضا في مجّالت ”هيلكون“ الّشعرّية اّلتي 
ّية.  األدب أعمالهم  وعرب  يهود  شعراء  فيها  ينشر 
والّلقاءات  باملقابالت  تبخل علّي وسائل اإلعالم  ولم 
ّية. حّتى  ّية، العبرّية والعرب اإلذاعّية منها والّتلفزيون
صحيفة ”هآرتس“ نشرت لي قصيدة بُعنوان ”زوابع 

من الّشمال“.

 q¼ ¨“X½d²½≈“? �«Ë W*uF�« dBŽ w� Êü« Ôs×½
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 øWÒK−*«
املقاالت واإلصدارات على  بعض  أطالع  أّني  صحيح 
والّصحافة  الكتاب  أفّضل  لكّنني  الـ»إنترِنت»، 
الورقّية. ألّنك تشارك كّل حواسك في قراَءتها فأنت 
الرّجوع  وميكنك  تشّمها.  أّنك  حّتى  وتلمسها،  تراها 
يهّمك،  ما  على  والّتأشير  نظرك،  يلفت  ما  ــى  إل
هناك  نعم  الكتاب.  على صفحات  املواّد  وتلخيص 
نصيب قوّي للّصحافة واألدب على شاشة احلاسوب، 
الورقّية  والكتب  الّصحافة  باعتقادي  ستبقى  لكن 

ّية. مهّمة ورائدة، وخصوًصا الكتب األدب

 ¨¡UIÒK�« W¹UN½ w� UN�uIð Ê√ ÒV% …dOš√ WLK�
 ÆÆ“UHOŠ” WHO×
 d³Ž

وخصوًصا  مجتمعنا،  في  فرد  لكّل  كلمتي  ــه  أوّج
لشبابنا، وأقول: حافظوا على الّلغة وجمالها، اقرأوها 
ومتّتعوا بأدبها وشعرها، ال تبحثوا عن الّطرق الّسهلة 
غير  وملكات  ثرّية،  لغًة  متلكون  فأنتم  للّتعبير، 
محدودة اجلمال، غوصوا في بحورها واجمعوا لؤلؤها 
لألجيال  اجلميلة  ولّغتكم  لسانكم  على  وحافظوا 

القادمة بعدكم.

ÆÆ Îö¹eł «ÎdJý
أهًال وسهًال.
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 åUHO�ò q�«d* 
ا - الفوج الّسادس لطّالب مدرسة الّشطرجن  ّمت، مؤّخرًا، تخريج 124 طالًب
الّثقافّي «كلور» - بيت الكرمة. حيث تضّمن  الّتابعة للمكتبة واملرَكز 
ّية للعبة الّشطرجن عن فئة 5 سنوات وما فوق.  هذا اليوم مباريات نهائ
حّتى  ظهرًا  الّثانية  الّساعة  من  ابتدأت  متتالية  جوالت  تخّلل خمس 

الّسابعة مساًء.
ومهاراتهم   الّذهنّية  قدراتهم  إظهار  في  املشتركون  ــدع  أب خاللها  من 

الّتنافسّية وقدراتهم على الّتركيز والّصبر في أثناء اجلوالت.
ووزّعت  الكؤوس وامليدالّيات والّشهادات على الفائزين ضمن أجواء راقية 
أطفالهم،  مرافقة  على   ــوا  دأب اّلذين  املتسابقني  عائالت  جميع  شملت 
من املميز  الّنوع  هــذا  ملمارسة  الّسنة  مــدار  على  تشجيعهم ودعمهم 

 الرّياضة الّذهنّية.
فاز بكأس البطولة أندرو شقير (عن فئة 5 سنوات)، ميسم حمام (عن فئة 
أّول – ثاني)، رام عبدو (عن فئة أّول – ثاني للّسنة األولى)، رميا بضعان 
(عن فئة أّول – ثاني للّسنة الّثانية)، آية نيروخ (عن فئة سادس – سابع 
ثانية)،  ثالث  سنة   – رابع  فئة  للبنات)، موران هاشول (عن  أولى  سنة 

ماريا صّفوري (سنة ثانية) وعدي اسكندر (عن فئة الّسنة الّسادسة).
الّثقافي «كلور»)،  واملرَكز  املكتبة  (مدير  محاميد  ماهر  مع  وفي حديث 
منح  في  نساهم  أن  الضّيق  مجتمعنا  مساحة  في  كأفراد  واجبنا  قال: 
الّذهنّية،  قدراتهم  وإظهار  ذاتهم  لتحقيق  ودعمهم  حقوقهم  كّل  أطفالنا 
العقلّية واجلسدّية، من خالل توفير دورات ونشاطات ثقافّية إبداعّية بّناَءة. 

بال  الّسنة  مدار  على  يعمل  اّلذي  املكتبة  لطاقم  شكره  محاميد  ووّجه 
كلل أو ملل، قاصًدا حتقيق وتنفيذ إجنازاته بنجاح باهر، وخّص بالّشكر 
منها  بدرت  اّلتي  ّية  واملسؤول جهدها  على  املشروع)  (مرّكزة  زهر  سامية 
إلجناح هذا املشروع. كما توّجه بالّشكر للمدرّبَْني هالل هّمام وعبد الكرمي 
هّمام إلخالصهما  وإميانهما في حتقيق رؤية املرَكز. وفي اخلتام قّدم شكره 
لكّل فرد من األهالي على التزامه وتبرّعه بوقته اخلاّص للدعم وللمساعدة 

في إجناح هذا اليوم املمّيز.
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åUHO�ò q�«d*
لتعزيز  «املسار»  مدرسة  في  املّتبعة  الّطرق  إحدى  هو  ُعنوان «الفّن  حتت 
القدرات الّذاتّية والّثقة بالّنفس»؛ وكُخطوة أولى من نوعها، أقيم معرًِضا 
املرَكز  عرض  صالة  في  موعد،  ربيع  املوهوب  الّطالب  لرسومات  ا  ـً ّي فن
مدرسة «املسار»  برعاية مديرة  ريّناوي،  بّسام  ــإدارة  ب عّباس  اجلماهيرّي 
ية أميمة قّدور، ومعّلمة الفنون كارين شاما،  الرّسمّية للّتربية اخلاّصة املرّب

ومعاجلة الفنون املعّلمة دعاء صبيحات.
نالت  إذ  احلضور،  من  كبير  عدد  للمعرض  ّي  االحتفال االفتتاح  وحضر 
اّلذين أشادوا بدور املدرسة  الروّاد،  الّطالب موعد املمّيزة إعجاب  رسومات 
الهاّم والفّعال، الّساعي إلى تعزيز ُقدرات الّطّالب وحتقيق ذاتهم، من خالل 

خلق أجواء إبداعّية.
وأعرب  األستاذ الفّنان سالم دياب، اّلذي زار املعرِض، عن مدى سروره من 
مبادرة املدرسة الّتربوّية الهادفة إلى دعم وتعزيز ميول الّطّالب ومواهبهم، 
سلوكهم  حتسني  على  يؤّثر  ــذي  اّل ــر  األم معنوّياتهم،  رفــع  من  فيها  ملا 

وحتصيلهم العلمّي.

åU ÎF� WKOLł …UO(«ò
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أمورهم  ــاء  ــي وأول اجتمع أطفال  ــا»،  ــًع م جميلة  ــاة  ــي «احل شعار  حتــت 
من الوَحدتني اجلماهيرّيتني:»الكرمة» و»شالفا»، من املجتمَعني: العربي 

واليهودي في مدينة حيفا، لالحتفال بيوم الّطفل العاملّي.
حيث قام األطفال من عمر 5 إلى 9 سنوات وذويهم، باملشاركة مبختلف 
مشتركة،  صــورة  املختلفة؛ كرسم  اإلبداعًية  واحملّطات  العمل  ورشــات 
ألغاز تركيبّية (بازل)، حّل لغز متعّدد الّثقافات، تصميمات من عجني 

الّسكر، الّتطبيل، الرّقص الّشرقّي، واملشاركة في وجبة عشاء مشتركة.
من  يحويه  ملا  املشاركني،  جميع  وتفاعل  استحسان  اليوم  هــذا  ــال  ون

فّعالّيات تقرّب بني األطفال وزمالئهم، وتقوّي عالقة األطفال بذويهم.
هذا وأعربت مديرة الوحدة اجلماهيرّية «الكرمة»، هزار ريّناوي، عن رضاها 
من اإلقبال واملشاركة الواسعة في هذا اليوم. مؤّكدًة أهمّية هذه الّنشاطات 
املشتركة بني املجتمعني من جانب، وبني األطفال وذويهم من جانب آخر.
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فنّية  قدرات  وميلك  الفنون،  يحّب  موعد  ربيع  املوهوب  الّطالب  أّن  ُيذكر 
مذاهب  بني  يدمج  خاّص  بأسلوب  رسوماته  خالل  من  عنها  يعّبر  رائعة؛ 

الفنون املختلفة من رسم جتريدّي ورسوم متحرّكة من عالم األطفال.
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الستغاثة الفّنان طعم من املرارة فريد، ونداءاته 
ريح  تشرّدها  كغيمة  الّنقّي،  للبكاء  فرصة 
عتّية هوجاء. لم أتعرّف على املمّثل نورمان 
ا ولقائي الوحيد به كان من  ـً عيسى شخصّي
مسلسل  حلقات  لبعض  مشاهدتي  خــالل 
الّثانية  القناة  عرضته  واّلذي  عربّي»،  «عمل 
راجت  الفتة  شهرًة  واكتسب  اإلسرائيلّية، 
«أمجد»  غــدا  حّتى  الّسفرجلة،  شقي  بــني 
ــورمــان،  ــده ن ــّس ـــذي ج ــو صــاحــب الـــّدور اّل وه
جميع  نار  الّشاشة،  على  يستجلب  إنساًنا 
دوًما،  ويهود، مصحوبًة،  عرب  من  مشاهديه 
ومثلها  بطبيعّية  املتدّفقة  بابتساماتهم 
الّشخصّية  هذه  تعيش  كما  متاًما،  الّدهشة، 
تكون  حينما  حياتها،  ّية/املُستعربة  العرب
مطّهمة بدناديش واقعنا املُبكي واملُضحك في 

آٍن وكّل أوان، ورّمبا إلى أن يبيض الّديك. 
ÆÆ‰uB�  «– UMðUÝQ�Ë

وأحداث هذا الفصل بدأت حني اعتذر نورمان 
اّلذين  الفرقة،  أعضاء  مشاركته  عن  عيسى 
يعمل معهم، في عرض مسرحّية على خشبة 
اإلقليمّي  «املجلس  يسّمى  ملا  تابع  مسرح 
مستوطنات  مجلس  ــو  وه األردن»،  لــغــور 
فلسطينّية  أراٍض  على  ُمــقــامــة  ــة  ــودّي ــه ي
ُمحتّلة في العام 1967. أبدى مدير املسرح 
فّنان  ضمير  ــــالءات  إلم تفّهمه  ــودّي  ــه ــي ال
بالّتآخي  إميانه  هامش  له  يسمح  لم  عربّي 
ـــذي ميــارســه فعًال  ــودّي، اّل ــه ــي ــّي - ال ــعــرب ال
ًا  ـ فّن يعرض  بــأن  ويكدح،  أجله  من  ويعمل 
من  ــام  وأم مغتصَبة،  أرٍض  على  ا  ـً ّي إنسان
قانون  عن  وخارجني  مارقني  العالم  يعتبرهم 

األمم وشرائعه.
ميري  السّيدة  «خلنج»  اجلديدة  الّثقافة  وزيرة 
الفكرّية  الّنغنغة  ــذه  ه حتتمل  ــم  ل ــغــف،  ري
تنام  اّلتي  وهــي  نبالها،  فأطلقت  الفارهة، 
على قوسها ونّشابها، أبًدا، على طرف زفرة، 
مسرح  عن  رّيها  مصادر  تقطع  أن  وتوّعدت 
يديره نورمان وزوجته في مدينة يافا، ليجّف 
للّدمى، وعبرًة لكّل ذي ضمير  بيًتا  ويصير 

فّياض  وصحوة واخزة. 
ÆÆvBŠË Ÿu�œ s� UMO½U ÒM� …dO��Ë

فاليوم كانت الرّقعة نورمان وقبله كان مسرح 
«امليدان» احليفاوّي الهدف، فما زال  القّيمون 
على إدارته يواجهون، كّلما زعق طاووس على 
كتف جاّدة «بن غوريون»، تهديدات مسؤولني 

أو وقف  املسرح  بإغالق  يتوّعدون  إسرائيلّيني 
دعمه حّتى الّشلل، وآخر هذه احلمالت كانت 
قبل أّيام، حني تدّخل وزير الّتربية والّتعليم، 
«الزّمن  وقرّر سحب مسرحّية  بينت،  نفتالي 
يقّدمها مسرح «امليدان»، من  اّلتي  املوازي»، 
هو  املوضوع  أّن  بذريعة  الوزارّية،  الّدعم  سّلة 
عن أسير أمنّي يقضي ثالثة عقود من حياته

 وراء القضبان. 
الفن  قمع  تاريَخ  املقالة،  هذه  في  نسرد،  لن 
والفّنانني العرب في وطننا الّصغير، فكّلهم، 
كثيرًا  تكّبدوا  أّيامنا،  وحّتى  البدايات  منذ 
ــون؛  ــّالج ــاء» واحل ــؤس ــب ــى «ال ـــوا كما آس وآس
رسمّية  ــاســات  ســي ــن  م عــانــت  فمسارحنا 
شحيحة  وميزانّيات  ومالحقات  عنصرّية 
وتكاد تكون معدومة، سلطاتنا احمللّية بعيدًة 
عن هاجس الفّن واإلبداع، كُبعد املجرّات عن 
أرضنا، وغير مهتّمة بواجبها ودورها في بناء 
فضاءاتنا  حصينة،  وطنّية  ثقافّية  ُهوّيات 
العتمة،  تغزوها  أصــًال،  الّضامرة  الّثقافية، 
في  تختال  خــان  وجانكيز  هوالكو  وجيوش 
أّن جناًحا هنا وهيمنة هناك،  شوارعنا وتؤّكد 
جميًعا  اآلخــرون  يفشل  لم  إذا  يكفيها  لن 
ــة، على  ــّي ــدن ــســاتــنــا امل ــون، ومــؤّس ــســحــق وُي
القبيلة،  داء  وأصــابــهــا  «دُكــنــنــت»  قّلتها، 
تقسو  وأصبحت  عودها  على  حتّن  فأمست 
في  والبقّية  ومنها،  مثلها  ليس  من  على 
صمود الفّنانات وخيارات املبدعني، وبعضهم 
قائل:  مجرّب  سالف  شاعر  نصيحة  قِبل 
«إّني ميان إذا القيت ذا مين.... ومن معد إذا 

القيت عدناني».

ÆÆ √bÐ „UM¼ s� UHOŠË
مدينة  في  عيسى  نورمان  ونشأ  ولــد  فلقد 
احلامل صوجلان  بحرها،  أحّب  حيفا. صغيرًا، 
موجه،  تراقص  من  يافًعا،  وتعّلم،  ملح،  من 
لّذة احللم وتهّدج العروق، حّتى  اّلذي ال ينام، 
على  تبكي  كحبيبة  رجًال صفعته  إذا صار 
حضن أضاعها وعلى وطن. إّنه سليل عائلة 
فلسطينّية ُهّجرت من كفر برعم، قرية ما زال 
أهلها يشرقون بأمل العودة الّصغيرة والعرب، 
إخوتهم بالّدم والرّضاعة، يغّصون  باملاء.      

في حيفا، مدينة من دّخان أسود وفجر مقّطع، 
العرب،  من  الّشباب  ككثيرين  نورمان،  بدأ 
قادته  حّتى  كرمله،  قّمة  إلى  يتلّمس طريقه 
صليبه  املسارح،  فحمل  أحد  إلى  الّصدفة 

تلك اخلشبة في طريق من  ومضى من على 
خّل وحديد وغار. إّنها بالد الّسمن والعسل، 
هكذا حكت الّساحرة وروت األسطورة؛ ونورمان، 
اّلذي من برعم، العروس اّلتي ما زالت تنتظر 
يجني  طفق  الــزّمــان،  طاقة  من  يطّل  قمرها 
في  صرّح  كما  وبات  والعرق،  والقلق  الّشهرة 
ا كي  ـً ّي إحدى مقابالته، يحلم بأن يصير غن

يحّقق بعًضا من مشاريعه اجلميلة. 
ابتزاز غير  يقترب من عملّية  ميّر علّي  «ما 
يصير  ــاد  ك ـــذي  اّل ــورمــان  ن صــرخ  ُمنصفة»، 
صانًعا ملرآته وألحالمنا، وكتب على صفحته، 
ُمستغيًثا بهم وراجًيا: «ال جتبروني أن أتصرّف 
إّنه  الّتهديد»،  ذلك  أواجه  كي  ضميري  ضّد 
يخاطب  وكأّنه  الغائبة،  يخاطبهم بضمائرهم 
العدم والفضاء، متاًما كما يخاطب ممّثل كبير 
كبرياءه وأحالمه من على مسارح املجاز، فهو 
رغم الفاجعة، ما زال يؤمن بالّدولة وقوانينها 
ومبا تتيحه لكّل إنسان بأن يعّبر عن رأيه حرًا.

خاطبهم يا عزيزي وال تيأس، حّتى وإن صاروا 
أشباًحا ورِماًحا، فمثلك أنا، وأنت أخي باخلوف 
ورفيقي باألمل والرّمال؛ خاطبهم وإن كنت من 
تلك  أوالد  والّسابقون،  فنحن  الّضحايا،  آخر 
اصطحبك  يوم  جرحها  قّبلت  اّلتي  املأساة، 
في  بيتكم  كان  ما  إلى  األولى  للمرّة  والدك 
برعم وحينها ارجتفت؛ َخف وافصح عن القلق 
ولكن ِع أن بالبكاء وحده ال ُتبنى أمجاًدا وال 
متأل ِمعًدا؛ ِصح ونّبه فإّن اخلطب فيما قالته 

«ريجف» ولم يعد كما قالته حذام!
يبقيه  ومن  العطش،  من  نورمان  يحمي  َمن 
لوحق  فقبله  والّسعادة؟  األحالم  شاطئ  على 
بلقمة  جــنــني»،  «جــنــني  نـــادى  حــني  البكري 
ال  أن  أصـــرّت  ألّنــهــا  سناء  وعيبت  عيشه، 
تطفأ لهب احلقيقة. هوجمت ميرا إذ صاحبت 
قيثارة ولم يغوها عود، وسليم ما زال يقاتل 
جند  بساطير  من  قنديله  ضوء  يحمي  كي 
«إّن  يؤّكد  امليدان  مدير  وعدنان  الّسلطان، 
على  «امليدان» هي حرب  احلرب على مسرح 

ّية واملسرح الفلسطينّي..». الّثقافة العرب
ــا ابن  ــح ي ـــالدي؟ كــاِف ــي ب ــن ينقذ الــفــّن ف َم
للحّب  ــان  ك مــا  الكراهية،  فلوال  عيسى، 
صار  ما  ــي،  أب ابــن  يا  الّظلم،  ــوال  ول معنى، 
مفخرًة،  أضحى  ــتــقــّدم  وال معجزًة  الــّنــجــاح 
ورّدد: ــيــأس  ال وانــهــر  ــن،  ــه ت وال  ــّدم  ــق ــت ف

ون جميعها».  «هزمتك يا موت الفنّ
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ّية،  ّية حصل أن خاضت األحزاب العرب للمرّة األولى في تاريخ اجلماهير العرب
وللّدقة األحزاب الفاعلة في املجتمع العربّي، انتخابات الكنيست األخيرة 
لهذه  ُمرضي  متثيل  من  حّققته  ما  وحّققت  مشتركة،  واحدة  قائمة  في 

األحزاب في الكنيست. 
حسب التوّقعات، ومبوجب اآلمال اّلتي عّلقها الّناخب العربّي على هذه 
القائمة، من املفروض أن يكون لها الّدور املؤّثر في احلياة الّسياسّية، وأن 
حتافظ على اإلجنازات اّلتي حّققناها كشعب، من خالل نضال مستمّر 
اليمينّي  التطرّف  تصاعد  على  فعل  رّد  مجرّد  تكون  أن  ال  وطويل، 

ّية في البالد.   الفاشّي املُعادي للجماهير العرب
بأن تتشّكل  أّن غالبّية اإلسرائيلّيني غير معنّيني  تبّني  لكن ولألسف، 
ا أن يكون  ـً حكومة مبشاركة العرب، وبالّتالي العربّي ال يستطيع ضميرّي
جزًءا من حكومة تخوض حروب ضّد أبناء شعبه، وترتكب املجازر.  وفي 
ّية املشتركة سوى أن تعمل من خالل  وضع كهذا لم يتبقَّ للقائمة العرب
ّية وعزلهم عن  املعارضة، وأن تتصّدى حملاوالت تهميش اجلماهير العرب
في  تغييرًا  يحدث  أن  األخيرة  االنتخابات  بعد  توّقعُت  الّتأثير.  موقع 
األمر  يقتصر  ال  وأن  املشتركة،  القائمة  نشوء  بتأثير  العربّي،  الّشارع 
على الّنشاط البرملانّي. فمن املفروض بعد هذا احلدث، تشكيل القائمة 
املطلب  هذا  الوحدة،  تطغى  أن  االستقطاب،  حــّدة  تخّف  أن  املشتركة، 
اجلماهيرّي كما روّج له البعض. لكن لألسف وإن كان هنالك قائمة واحدة، 
إّال أّن كّل قائمة أو حزب استمّر في ذات الّنهج ما قبل تشكيل القائمة 
املشتركة، واستمّر االستقطاب حّتى في أّي نشاط حزبّي أو غير حزبّي. 
وّمما يثير الّتساؤل، ملاذا امتّد هذا االستقطاب ملجاالت أخرى، كمجالي 
الّثقافة والفّن على سبيل املثال؟ فإذا ّمت عرض مسرحّية لفّنان أو مسرح 
ينتمي حلزب معّني، ّمت جتنيد حزبه ملشاهدة ودعم مسرحّيته، وبالّتالي 
يتّم مقاطعة املسرحّية من ِقبل جمهور احلزب اآلخر. وكأّنه هنالك فّن حلزب 
معّني، له ميزاته اخلاّصة وأساليبه اّلذي متّيزه عن فّن احلزب اآلخر. وإذا 
ُعقدت ندوة ثقافّية، فيتّم دعوة أدباء وشعراء ذلك احلزب ومقاطعة أدباء 

وشعراء احلزب اآلخر.
غير  والّشعراء  ــاء  واألدب الفّنانني  مصير  هو  ما  االستقطاب  هذا  وإزاء 
املؤّطرين؟ ال شّك أّنهم سيشعرون بالّتجاهل والعزل من قبل هذه األحزاب، 
فأولوّيات تلك األحزاب االهتمام بأعضائها واملؤّيدين لها. وإزاء هذا الوضع 
يشعر هؤالء األدباء غير املؤّطرين أّنهم في مأزق، فإّما أن ينضووا حتت 

لواء أحد هذه األحزاب ، أو ُيهّمشوا. 
ال  وأن  االعتبارات،  هذه  كّل  فوق  يبقى  أن  يجب  واملسرح  الفّن  موضوع 
الّثقافية وال  اّلذي ال يخدم ال حركتنا  الّتأطير واالستقطاب  إلى  ينزلق 
ّية وال الفنّية. على األحزاب أن تترّفع عن هذه الّصراعات داخل األطر  األدب
الّثقافّية والفنّية على األقل، ألّنه من املفروض أن يكون األديب أو الفّنان 
ضميَر الّشعب، واملعّبر عن طموحاتهم وآالمهم، فعلينا أن نعتّز ونفتخر 

بفّنانينا وأدبائنا اّلذين ينقلون أفراحنا وهمومنا الوطنّية.    
جتربة وجناح وثبات القائمة املشتركة منوط بالوحدة الّثقافّية، وإنهاء حالة 
االستقطاب، ألّن تأثير القائمة غير مقتصر على الّنشاط البرملانّي، بل 

ّي أيًضا. يتعّداه للّنشاط االجتماعّي والّثقافّي والفّن
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ما  سرعان  قالئل،  ــام  أّي رمضان  شهر  وبني  بيننا  تفصل 
تنقضي ليهّل علينا هذا الّشهر الكرمي بنفحاته وبركاته، 
فعلينا أن نستعّد إلستقباله وكأّنه آخر عهد لنا في هذه 
وكّل  وقيام  صيام  من  العبادة  لله  فيه  لنخلص  الّدنيا 
من  القرب  درجــات  وأرفــع  أرقى  طالبني  الّصاحلات  ــواع  أن
لتوجيهاته،  مستجيبني  املصطفى  بهدي  ُمستندين  الله 
فكان من كالمه ومواعظه كما يقول ذلك أصحابه «وعظنا 
آفة  من  ليخّلصنا  ذلك  ــودّع»،  م موعظة  كأّنها  موعظًة 

حتويل العبادة إلى عادة.
فاملستعّد الستقبال رمضان يحّثه الّشوق واحلنني لتغيير 
عاداته ويخضعها للعبادة اّلتي يبتغي بها ُمراضاة الله، 
فقد  ــان.  زم كّل  في  والّصالح  الّتقوى  أهل  كحال  حاله 
لصيام  وحنني  شــوق  بكّل  الّشهر  يترّقبون  سلفنا  كــان 
واإلكثار  املسجد،  في  جماعة  والّصالة  وقيامه  رمضان 
والّذكر  القرآن  ــراءة  ق من  العبادات  وسائر  الّطاعات  من 
عن  عّبر  وقد  وغيرها.  العلم  حلقات  وحضور  والّتسبيح 
هذا احلال يحيى بن كثير، فكان من دعائه «الّلهم سّلمنا 
وقال  متقّبًال».  مّنا  وتسّلمه  رمضان،  لنا  وسّلم  رمضان، 
معلى بن الفضل: «كانوا يدعون الله تعالى سّتة أشهر 
أن يتقّبله منهم وسّتة أشهر أن يبلغهم إّياه»، ألّن هؤالء 
كانوا أصحاب قلوب حّية تشتاق طامعة إلى الّتطّهر من 

وساوس الّشيطان وفساد الّدنيا لسان حالهم.. 
أتى رمضان مزرعة العباد

لتطهير القلوب من الفساد 
فأد حقوقه قوًال وفعًال 
وزادك فاّتخذه للمعاد

فَمن زرع احلبوب وما سقاها     
تأوّه نادًما يوَم احلصاد 

لذلك كان الرّسول (ص) يبّشر أصحابه بقدوم شهر رمضان 
الله  كتب  مبارك،  شهر  رمضان،  جاَءكم  «قــد  فيقول: 
أبواب  وُتغلق  اجلنان  أبواب  ُتفتح  فيه  صيامه،  عليكم 
ألف  من  خير  ليلة  فيه  الّشياطني،  فيه  وتغّل  اجلحيم، 
شهر، من حرَم خيرها فقد حرم». وقال: «إذا كان أّول ليلة 
من شهر رمضان، صفدت الّشياطني، ومردت اجلّن، وغلقت 
أبواب الّنار. فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلّنة فلم 
ُيغلق منها باب، وينادي مناٍد: يا باغي اخلير أقبل، ويا 
باغي الّشر أقصر، ولله عتقاء من الّنار وذلك كّل ليلة». 
علينا  الله  رحمة  وتتغّشانا  املنازل  هذه  نستحّق  وحّتى 
شهر  في  سلوكنا  ومن  عاداتنا  في  للّتغيير  نستعّد  أن 
فالّلسان  اجلــوارح.  فيه  تصوم  شهر  إلى  نحوّله  رمضان، 
نصونه من اخلوض في أعراض الّناس أو الّدعوة إلى باطل. 
قال رسول الله (ص): «الّصيام جّنة، فإذا كان يوم صوم 
قاتله  أو  أحد  سابه  فإن  يسخب  وال  يرفث،  فال  أحدكم 
الزّور  قول  يدع  لم  «َمن  وقال:  امرؤ صائم»،  أّني  فليقل 

والعمل به، فليس لله به حاجة أن يدع طعامه وشرابه».
ويوّجه ابن اجلوزي نداًء للّصائمني، فيقول: «كم من صائم 
عن الّطعام، مفطر بالكالم، دائب على القيام. لكّنه مؤٍذ 
لألنام، فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه 
غير مأجور، أين زاغ عن الهدى، وداّل على سبيل الرّدى، 
بل أين َمن رانت الّذنوب على قلبه ولم يبادر بالّتوبة من 
إغتنم  مسكني؛  يا  ويحَك  ــه،  رّب عذاب  يخِف  ولم  ذنبه، 
شهر رمضان املتضّمن بالرّحمة والغفران، وانظر لنفسك يا 
مسكني قبل أن تصل إلى حلقك الّسكني - أي قبل أن 

يأتيك املوت».
فالعني  ــوارح،  اجل بحفظ  رمضان  صيام  لنبدأ  بنا  تعالوا 
ِلْلُمؤِْمِنَني  ــْل  }ُق تعالى:  قــال  احلــرام.  ــى  إل بها  ننظر  ال 
ــى  أَزَْك ــَك  َذِل ُفرُوَجُهْم  وََيْحَفُظوا  ْم  وا ِمْن َأْبَصارِِه َيُغُضّ
ِلْلُمؤِْمَناِت  وَُقـــْل   * َيْصَنُعوَن  ــا  ِمبَ يٌر  َخِب َه  لَُهْم ِإَنّ الَلّ
ِديَن  ْب ُي وََال  َفرُوَجُهَنّ  وََيْحَفْظَن  َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهَنّ 
«من  الّصاحلني:  أحد  قال  ِمْنَها{.  َظَهَر  َما  ِإَالّ  زِيَنَتُهَنّ 
الله نورًا في بصيرته»، وال يسمع إّال  حفظ بصره أورثه 
أو  املغيبة  أن يسمعه  أحد  يقبل من  الله وال  ُيرضي  ما 

الّنميمة، وال يشارك أحد في مثل ذلك.
َكاَن  ُأوْلَِئَك  ُكُلّ  وَاْلُفؤَاَد  َبَصَر  وَاْل ْمَع  }إَنّ الَسّ يقول:  والله 
الّصائم،  َعْنُه َمْسُئوًال{، ألّن هذه األعمال حتبط من أجر  
كّل  نترك معها  توبًة نصوًحا،  الله  إلى  نتوب  أن  علينا 
وقيامه  رمضان  صيام  على  ونقبل  الّشرع  يخالف  ما 
وفتح أبواب اخلير. وقد جاء في بعض األحاديث: في كّل 
ليلة من ليالي رمضان ينادي مناٍد من قبل الله تعالى، 

فيقول: يا باغي اخلير أقبل ويا باغي الّشر أقصر.
وهنا تقع على عاتق كّل أب أو مرّب أن يصوَن من يعول 
عن الرّذائل وأن يعودهم تعظيم شعائر الله. قال تعالى: }

َها ِمن َتْقوَى اْلُقُلوِب{، وخصوًصا  ِه َفِإَنّ َر الَلّ ْم َشَعاِئ وََمن ُيَعِظّ
البرامج  لنا  أعــّدت  قد  الّتلفاز  محّطات  من  الكثير  أّن 
واملسلسالت اّلتي ال متّت إلى رمضان بصلة، بل وتتنافى 
احلياء،  خلق  عن  أبناَءنا  وتبعد  الّشهر،  هذا  قدسّية  مع 
إمساك  شهر  هو  رمضان  شهر  أّن  إدراك  من  بّد  ال  ثّم 
عن الّطعام، فال ينبغي لنا أن نحوّله إلى شهر استهالك 
ا  ـً اقتصادّي علينا  عبًأ  فيصبح رمضان  للمال،  وتضييع 

مع الّتبذير وإلقاء الكثير من الّطعام في القمامة.   
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اجلمال احلقيقّي هو اّلذي يأتي من داخل 
اإلنسان  وجهه.  في  وينعكس  اإلنسان 
اّلذي يقتني روح الرّّب هذا يستنير وجهه 
ه، ويصير بهّي الّطلعة. أّما الترّكيز  وكُلّ
على اجلمال اخلارجّي فهو جتميل، وهو 
إلخفاء  ومحاولة  تشويه  احلقيقة  في 
َمن  الّنفس.  داخل  في  اّلتي  البشاعة 
وال  يحتاج  ال  هــذا  جميًال  قلبه  كــان 
ل نفسه. فقط َمن  يخطر بباله أن يجمِّ
يحّس، في قرارة نفسه، بأّنه بشع ويريد 
أن يوهم اآلخرين بأّنه جميل يسعى إلى

 جتميل نفسه.
هذه هي نظرتنا إلى الّلباس، ألّن اجلسد 
وليس  القدس  للرّوح  هيكل  هو  عندنا 
كتلة حلمّية وال نحن أحرار في تصرّفنا 
شأن  في  الكتابّي  الكالم  بأجسادنا. 
لي  األشياء حتّل  هذا: «كّل  هو  اجلسد 
لكن ليس كّل األشياء توافق... ولكّن 
ــرّب  وال ــرّب  لــل بــل  للزّنا  ليس  اجلسد 
للجسد... ألستم تعلمون أّن أجسادكم 
هي أعضاء املسيح... اهربوا من الزّنا... 
أم لستم تعلمون أّن جسدكم هو هيكل 
للرّوح القدس اّلذي فيكم اّلذي لكم من 
دوا  الله وأّنكم لستم ألنفسكم... فمِجّ
اّلتي  أرواحكم  وفي  أجسادكم  في  الله 

هي لله» (1 كو 6: 12–20). 
اء،  والرّسول بطرس يوصي: «أّيها األحّب
متتنعوا  أن  وُنزَالء  كغرباء  إليكم  أطلب 
حتارب  اّلتي  اجلسدّية  الّشهوات  عن 
إساءة  وعن   .(11:2 بط   1) الّنفس» 
بولس:  الرّسول  يقول  احلرّّية  استعمال 
روا احلرّّية فرصة  «أّيها اإلخوة... ال تصِيّ
بعضكم  اخدموا  باحملّبة  بل  للجسد 

بعًضا» (غال 13:5).
القّديس  سيرة  من  نبذة  ــورد  ن ختاًما 
«الّصامت»  املدعو  الغالطّي  بطرس 
للميالد  القرن اخلامس  اّلذي عاش في 
د له الكنيسة املقّدسة يوم اخلامس  وُتعِيّ
والعشرين من شهر تشرين الّثاني. كتب 
القورشي  ثيودوريتوس  األسقف  خبره 
الــلــه».  ــاء  ــي أصــف ــخ  ــاري «ت كتابه  ــي  ف
احلكاية هنا هي عن والدة ثيودوريتوس 
الّثانية  ــي  ف ــة  ــّي صــب ــت  ــان ك عــنــدمــا 

إلى  والعشرين من عمرها. هذه جاءت 
القّديس بطرس سائلًة الّشفاء من مرض 
بأقراط  تتحّلى  وكانت  عينيها،  في 
وثوب  الّذهب  من  أخرى  وحلّي  وعقود 
زّينت وجهها  ـُمزركش وقد  ال احلرير  من 
القّديس  رآها  فلّما  املساحيق.  بشّتى 
من  بشفائها  أوًّال  بدأ  احلال  هذه  على 
يا  لي  «قولي  لها:  فقال  الزينة  حــّب 
رسم  جًدا  بارًعا  مصوِّرًا  أّن  لو  ابنتي، 
صورة وفق األصول الفنّية وعرضها على 
رجل  أتاه  ثّم  رؤيتها،  في  يرغبون  َمن 
وصار  الباب  هذا  في  دّقة  على  ليس 
الرسم،  في  وبخّفة،  ذوقه،  على  ر  يغِيّ
احلاجَبني  فيطِوّل  ا  عيًب فيه  أّن  ا  مّدعًي
البياض  من  ويزيد  العيَنني  وأهـــداب 
ــرة على  ــم ــه وُيــكــثــر مــن اُحل ــوج ــي ال ف
األّول  للفّنان  أّن  تظّنني  أفال  الوجنَتني، 
يديه  لرؤية صنعة  احلّق في أن يغضب 
وبيد  البّطالة  اإلضافات  بتلك  مشوّهة 
مّدعية ال خبرة لها؟ أفال تعتقدين أّن 
ومزّينها  وجابلها  كّلها  األشياء  صانع 
حتسبني  عندما  يغضب  أن  حّقه  مــن 
وإّال  نــاقــًصــا؟  ــة  ــارق اخل حكمته  فعل 
أحمر  من  ـــوان  األل هــذه  استعملت  ملا 
وأبيض وأسود، لو لم حتسبي إضافتها 
تنقص  أّنها  اعتبارك  ــي  وف تنقصك. 
مع  للخالق،  العجز  تنسبني  جلسدك 
أّنه يتحّتم عليِك أن تعرفي أّن قدرته 
اخلير  املعطي  وهو  مبشيئته...  ُتقاس 
بأحد.  ُمضرًّا  شيًئا  مينح  فال  للجميع 
حتاولي  وال  الله  صورة  تشوّهي  ال  لذا 
هو  يشأ  ــم  ل ــا  م إليها  تضيفي  أن 
ـــِت  وأن ـــــاه.  إّي ــحــِك  ــن مي أن  بحكمته 
ــاطــل  ــب ـــذا اجلــمــال ال ــاســتــعــمــالــِك ه ب
حّتى لــلــّنــاظــريــن،  ــــراك  األش تنصبني 

 للّنساء العفيفات». 
وُيقال إّن قلب الصبّية صحا لكالم رجل 
الله بعد ذلك، فلّما برئت وعادت إلى 
بيتها غسلت ما كان عالًقا عليها من 
الّدهونات وخلعت عنها كّل زينة غريبة 
أشــار  مــا  نحو  على  تعيش  وصـــارت 

عليها القّديس.
فهّال لنا أذنان للّسمع وقلب للفهم؟!

©2®W L A(« ”U � � d O )« d N A� œ«b F � �ô«



ُكل ُلقمــة.. حكـايــة
وبـأسعار خاصة بمناسبة الصيام

رمضان كريم

وادي النسناس  شارع الوادي 21 // 048517054 // 0522611804
البلدة التحتى  شارع يافا 39 // 046444139

حيفا

� كيلو عجينة فالفل
بدل �� شيكل
بـ �� ش فقط



542015 Ê«d¹eŠ 12  WFL'«

ــو زيــت  ــع) ه ــن ــع ــّن ــاع (ال ــعــن ــّن ـــت ال زي
بالّتقطير  إنــتــاجــه  يــتــّم  ُمستحلب 
بتعريض أوراق الّنعنع الفلفلّي للبخار، 
وهو  املنثول».  ـــ»زيــت  ب يسّمى  ــو  وه
عبارة عن مرّكبات عضوّية موجودة في 
نوع معّني من أوراق الّنعناع، وهو غاز 
وقوّية،  نّفاذة  عطرّية  رائحة  له  ار  طّي

يعرف بخصائصه املُسّكنة واملُهّدئة.
يعتبر هذا الزّيت خالصة أوراق الّنعناع، 
وللحديث عن زيت املنثول ال بّد من أن 

نذكر نبذًة قصيرة عن الّنعناع.
املُعّمرة  األعشاب  من  الّنعناع  يعتبر 
ُيزرع  اخلضراء،  ــاألوراق  ب تّتصف  اّلتي 
وأوروّبا  املُعتدلة من آسيا  املناطق  في 
ويوجد منه أصناف عّدة، كما أّنه يوجد 

منه الّطازج واملُجفف .
الّتوابل،  من  كنوع  الّنعناع  ُيستعمل 
ُيضاف إلى األطعمة ومنّكه للّشوربات 
املثّلجات  ــى  إل إضافته  ويتّم  ــرق،  وامل
عطرّي  كمنّكه  ويستخدم  واحللويات، 
ليكسبه  الّشاي  إلى  ــه  أوراق ُتضاف 
الّنعناع  شراب  أّن  كما  رائًعا،  طعًما 
لإلسترخاء  مــشــروب  أفــضــل  يعتبر 
شاّق،  عمل  يوم  بعد  اإلرهاق  وحملاربة 
إضافًة إلى أّنه يكسب اجلسم نشاًطا 

وحيوّية.
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- يحارب اإلجهاد واإلرهاق. 
وتشّنجاتها،  املــعــدة  آالم  يخّفف   -

ويعمل على طرد الغازات.
- مفيد لعالج حروق الّشمس وتهّيج 

اجللد مليزته في خاصّية الّتبريد .
الــّنــعــنــاع تسّهل  نــقــاط مــن زيــت   -

إزالــة  على  وتعمل  الهضم،  عملّية 
تعّفنات املعدة .

وحساسّية  احلّكة  عالج  في  مفيد   -
اجللد .

- يخّفف الّصداع والّشقيقة إذا ّمت 
الّتدليك به.

ا لألعصاب  ـً - يعتبر مهّدًئا قوّي
ا للعضالت . وُمرخًي

- يعالج إلتهاب املفاصل والروماتيزم
 واآلالم العصبّية. 

- وضع بعض الّنقاط منه في املبخرة 
ومحاربة  الهواء  تلطيف  على  تعمل 
األرق، ويساعد على الّنوم واإلسترخاء.

ــة في  ــّي ــحــارب اإلفــــرازات الــّدهــن - ي
البشرة، ويقيها من احلبوب ويصّفيها 

وُيكسبها
 نضارة وحيوّية .

ـــار لـــدغ احلــشــرات  ــن آث - يــخــّفــف م
والبعوض. 

- يحارب الّتوترات العصبّية .
أدويـــة  ــن  م كثير  ــي  ف ــســتــخــدم  ُي  –
الّصدر  تنقية  على  لقدرته  الّسعال 

ّية . والّشعب الهوائ
ــان  ــي مــعــجــون األســن ــســتــخــدم ف - ُي
خلاصّيته في مكافحة التسوّس وقتل 

البكتيريا.
- يحافظ على رطوبة البشرة ويعالج 
شوائبها، كما يكسبها صفاًء ونضارة.

- يعتبر ماّدة ُمسّكنة لأللم .
إذا  الّشعر  منو  ــادة  زي على  يساعد   -
الّنقاط  ببعض  الرّأس  فروة  تدليك  ّمت 

منه .
- مينع ظهور قشرة الرّأس .

 -

اّلتي  الّدهنّية  ــــرازات  اإلف مــن  يقّلل 
على  ويعمل  ــــرّأس،  ال ـــروة  ف تفرزها 

تبريدها .
- يعمل زيت الّنعناع على تهدئة

 القولون العصبّي .
لزيوت  ُمضاًفا  للّتدليك  ُيستخدم   -

املساج ليساعد على االسترخاء .
- يحارب القلق واإلكتئاب.

- يرخي العضالت .
- يعطي نشاًطا وحيوّية .

الدموّية ويقوّي جهاز  الّدورة  ينّشط   -
املناعة .

- يعمل على خفض احلّمى .
- له فائدة في معاجلة سرعة القذف 

لدى الرّجال .
- مفيد للرّياضّيني، حيث يدخل في 
تركيب الكثير من األدوية اّلتي تعمل 

على تشّنج العضالت.
- إّن وضع بعض الّنقاط منه في وعاء 
الّنافذة،  من  بالقرب  صغير  زجاجّي 

كفيل بطرد احلشرات.
اجللدّية  اآلالم  تخفيف  على  يعمل   -

املُصاحبة إلبر لقاحات األطفال .
وبالرّغم من فوائده العّدة، إّال أّنه يجب 
إستخدامه بحدود معقولة أو تخفيفه 

بزيت آخر خلاصّيته القوّية النّفاذة.

إّنه الّسجن..
بثوب الّسّجان

في وعاٍء للحساء.
ــــــوَع  ــــوي دم ــــح ي

الّسجناء
املتقّطع لهاثهم

وراء احلرّية
على..

جناَحي نسٍر
في عربة قطاٍر

من الّدرجة األولى.
خّلدوه..

في وشٍم..
على مؤّخرة جنمة..

إغراء.
ينام احللم عليها.

حّتى يلعلع..
صوت اآلمر..

ِقيام!
*****

قيثارة..
تعزف على هامة

من الّربيع والّشهوة
في  اآلهــات  جمعت 

حلم
أخَذْتني بسحرها

في أّول سّلم صادفته
ومارست اليقظة..

على أوتارها
*****

حقيبة..
على شجرة.

في ظاللها..
بذار من غبار..

وقطعة صابون..
لالستراحة.

فاوْضُت مخاوفي
ألسترق أّول غفلة

رؤوس  عـــــلـــــى 
أصابعي.

تخّللت اخليال..
ومارست الّدوار

عـــــلـــــى إيـــــقـــــاع 
االستحسان..

واملرارة
*****

افتحوا الّرتاج..
في وجه العاصفة

وادخلوها..
ال تخّلفوا مناحة

ـــــاح..  ــــــال جـــــن ب
واعقروا.. 

اخلوف من اخلوف.
في الوطن مّتسع 

ألحالمنا
آهاتنا

ال ترجموه..
بعاداتنا
*****

(حيفا/طمرة) 
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عام  أّيار  شهر  من  والعشرين  الواحد  في 
1983 رحل.. وكان معه في آخر حلظاته 
صديق عمره، شاعر الغالبي عبد الرّحمن 
األبنودي، طّيب الله ثراه، والباحث الّناقد 
معاناة  بعد  رحل  جابر عصفور..  الّدكتور 
سنوات.  ثالث  دامــت  اخلبيث  مرضه  من 
عن  يوقفُه  ــم  ل ُخبثِه  ـــّدة  ِش ورغــم  لكّنه 
عر حّتى قال عنه شاعرنا أحمد عبد  الشِّ
في  َجّسد  ُدْنــقــل  أمــل  حــجــازي:  املعطي 
متكافئني،  بني  ِصراًعا  للّسرطان  حتدّيه 
اّلذي  الرّفض  شاعر  فهو  عر.  والشِّ املــوت 
قريب   ،1967 عام  ونكسة  بهزمية  َأ  تنّب
فخالط  العاديّني..  الّناس  وفكر  روح  من 
بآمالهم  شاعرًا  والّدنيا،  املتوّسطة  الفئات 
للغة  مالمًسا  شعرُه  فجاء  وأحــالمــهــم.. 
اجلمالّي،  ِه  وِحسِّ بتجربته  محّمًال  الّناس، 

وتعامله مع تفاصيل احلياة اليومّية.
ــال  آم ــى شملت  ــّت ح ــه  ــورت ــســعــت ص فــاّت
فيها  خلق  اّلتي  بقصائده  عصرِه،  كامل 
احلياة  ملفردات  لغوّية  وطاقة  شعرّية  حالة 
صورة  في  تصبح  جعلها  لكّنُه  اليومّية، 
جعله  ما  ــذا  وه القصيدة..  ــل  داخ ــرى  أخ
اّلتي  املشهدّية“  ”القصيدة  أصحاب  من 
والقريبة  وتكويناتها  الّصورة  لغة  تعتمد 
ومن  لذلك  الّسينمائّي؛  التكنيك  من 
القصيدة  هــذه  مثل  ــالزم  ي أن  الّطبيعّي 
اليوم  نحن  وها  واحلكائّي.  الدرامّي  اِحلّس 
عاًما،   32 ـ  ال رحيله  ذكــرى  مًعا  نعيش 
القاهرة  في  االحتفالّيات  سُتقام  حيث 
قنا، جنوب مصر.  واإلسكندرّية ومحافظة 
وُلد أمل ُدنقل من اُسرة صعيدّية في قرية 
القلعة القريبة من مدينة قنا، واملعروف أّن 
وهذا  ــر..  األزه علماء  عاِملًا من  كان  والــده 
ما ترك أثره العميق في شخصّية شاعرنا 

وقصائده.
العاملّية  اجلــائــزة  على  األب  حصول  بعد 
والبحثّية..  الفكرّية  بعطاَءاتِه  عرفاًنا 
اّلذي  بالّنجاح  تيّمًنا  ”أمل“  ابنه  سّمى 
بالّنسبة  شائًعا  كان  االســم  وهــذا  قه،  حقَّ
عليه  ا  غريًب يكن  لم  مصر.  في  للبنات 
لذلك  عر..  الشِّ موهبة  أبيه  عن  يرث  أن 
القصيدة  بكتابة  اإلبداعّية  حياته  ــدأ  ب
فأبوه  الّتراث..  بذخائر  املطّعمة  العمودّية 
الِفْقه  فيها  ضخمة  مكتبه  ميتلك  كــان 
والّشريعة والّتفسير.. لكن الَقدر بقسوته 
بلغ شاعرنا  ُتغّيب األب حني  املنّية  جعل 
العاشرة من عمره. فأّثر عليه ذلك كثيرًا 
احلزن  مسحة  إكسابه  في  الّسبب  وكــان 
في  ــاره  ــع أش ــي  ف مــعــه  نعيشها  ــي  ــت اّل

مختلف مراحل حياته.
رحل  ثّم  الّثانوّية  دراسته  قنا  في  أنهى 
إلى القاهرة، وهناك درس سنة واحدة فقط 
في كلّية اآلداب.. عمل بعدها موّظًفا في 
الّسويس  جمارك  في  ــّم  وث قنا،  محكمة 
وظيفة  إلى  بعدها  انتقل  واإلسكندرّية. 
وقد  ”األفرو–آسيوّي“..  منّظمة  ــي  ف
أّنه كان يترك العمل وينصرف  ُعرف عنه 
يقرأه،  كان  ّمما  رِه  وبتأّث عر.  الشِّ كتابة  إلى 

من  قصائد  استوحى  حياته  مراحل  خالل 
إلى  باإلضافة  هذا  العربّي،  الّتراث  رموز 
عاّمًة،  ّية  الغرب بامليثولوجيا  أيًضا  تأّثره 
في  البارز  دوره  وألمل  خاّصًة.  واليونانّية 
إلى  أضافه  ما  لصاحله  ويسّجل  شعرنا، 
عر العربّي.. وهذا جعله، وبنجاح  ديوان الشِّ

ملموس، أن يعّمق ارتباطه بوعي 
قارئه ووجدانِه.

عام  َحزيران  ونكسة  بهزمية  صدمته  بعد 
رائــعــتــه:   1969 عـــام  أصـــدر   ،1967
اليمامة“،  ــــاء  زرق ـــدّي  ي ــني  ب ”البكاء 
بيروت  ــي  ف 1974 أصـــدر  ــام  ــع ال وفــي 
”العهد   1975 ــي  وف القمر“،  ”مقتل 
حــرب  ــي  ف ــدة  ــدي ج ”أقوال  ـــّم  ث اآلتي“ 
ــرة..  الــقــاه ــي  ف  1983 ــام  ع البسوس“ 
 “8 الغرفة  ”أوراق  األخير:  ديوانه  تالها 
ـــى ينضح  ــي نــفــس الــعــام، واّلــــذي أت ف

مبعاناة املرض.
حالة  في  كان  أّنــه  شاعرنا  عن  واملعروف 
ــا جعل  ـــذا م ــلــطــة، وه ــسُّ ــع ال ــدام م اصــط
ــرات مــن ِقَبل  ــي املــظــاه ــرأ ف ــق ــاره ُت ــع أش
عن  فيها  عّبر  ـــهُ  ألّن املتظاهرين،  آالف 
أن  الّطبيعّي  من  لذلك  وناسها.  مصر 
بني  وُّقعت  اّلتي  الّسالم  معاهدة  يعارض 
أنور  الرّئيس  عهد  في  وإسرائيل  مصر 
”ال  رائعته  عندها  فكتب  ـــادات..  ـــّس ال
تصالح“، واّلتي اعُتبرت أيقونة الرّافضني 
والرّافضات.. بكلمات جاَءت قوّية، مؤّثرة، 
ّية  جمال وُبنية  املعاني،  حتمل  وعبارات 

وفنّية.. فقال فيها:
ال ُتصالح

ولو منحوك الّذهب
أترى حني أفقأ عينيك

ثّم أثّبت جوهرتني مكانهما 
هل ترى؟

هي أشياء ال ُتشترى..
ذكريات الّطفولة بني أخيك وبينك

ِحّسكما – فجأة - بالرّجولة..
ــوق.. حني  ــّش هــذا احلــيــاء اّلـــذي يكبت ال

تعانقه،
الّصمت... ُمبتسمني – لتأنيب أّمكما...

وكأّنكما
ما تزاالن طفلني!!

تلك الّطمأنينة األبدّية بينكما...
**********

هل يصير دّمي – بني عينيك ماء؟
أتنسى ردائي امللّطخ بالّدماء

ُمطرّزة  ثياًبا   – دمائي  ــوق  ف  – تلبس 
بالَقَصب؟
إّنها احلرب

قد ُتْثقل القلب..
لكن خلفك عار العرب 

ال ُتصالح
وال تتوخَّ الهرب!!

ــدُق  َت ــت  زال ما  شــاعــري..  يا  الله  رحمك 
ا  ـً اُّم عيَنها،  وترفع  املتبعة..  ساعُتنا 
تدَفُعُه  ما  سوى  ترى  ال  لكّنها  طّيبة.. 

ُكعوُب البنادق في املركبة!!

»U|– r�U�
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 Â“U� bL�√ Òw�ö�ù« رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
ُقرابة خمسة كيلومترات شرقّي  الغربّي،  اجلليل  املكر في  قرية  تقع 
إّال  عشر،  الّسادس  القرن  خالل  ّية  احلال القرية  تأّسست  عّكا.  مدينة 
الفترة  باملوقع خالل  إستيطان  إلى وجود  أشارت  األثرّية  احلفرّيات  أّن 

ّية والبيزنطّية. الرومان
WÒO�¹—U Ò²�« —œUB*«

قليلة هي املصادر اّلتي ُذكرت بها املكر، من أهّمها مذّكرات الرّحالة 
فيكتور جيرن، اّلذي زار البالد مرّتني؛ عاَمي 1851 و1881، واّلذي 
العاشرة  الّساعة  بالقول: «في  آثار،  فيها من  القرية وما رأى  وصف 
بئر قدمية مبنّية من حجارة جميلة، في  وثماني دقائق وصلت قرب 
قدمية  كنيسة  آثار  فيه  فرأيت  الكرَم  دخلت  كرًما.  رأيت  الّتلة  أعلى 

الفخمة.  واألعمدة  احلجارة  بعض  منها  بقي  األرضّية،  حّتى  ُهدمت 
حجارها،  باع  وهو  أثرّية  كنيسة  بقايا  إّنها  الكرم  صاحب  لي  قال 
وخالل األّيام القريبة سيبيع ما تبّقى من احلجارة األثرّية وأعمدة املبنى 
القرية  هذه  باربارا.  القّديسة  دير  احمللّيون  املسيحّيون  يسّميه  اّلذي 
ارتفاعها  تّلة  قّمة  على  تتواجد  املكر.  تسّمى  فيها  استرحت  اّلتي 
من  مواطًنا   350 نحو  يسكنها  الّسهل.  فوق  مترًا  خمسون  ُقرابة 
املسلمني واملسيحّيني، وفيها كنيستان صغيرتان. في عّدة مواقع في 
القرية رأيت بقايا أعمدة أصلها من دير القّديسة بربارا. كاهن رعّية 
األرثوذكس أراني في بيته قطعًة أثرّية من احلجر منحوتة، عليها وجه 
شخصني وهي في حال سيئة من حيث الّصيانة. في منزل آخر رأيت 
ناووًسا صغيرًا من الفّخار اّلذي وفًقا حلجمه استعمل كما يبدو لدفن 
طفٍل. في املنحدر الّشمالّي من القرية رأيت كهوًفا استعملت لدفن 
املوتى في العصور القدمية، كما رأيت بيًتا للعبادة ُنحت في الّصخر 
خالل القرون األولى للمسيحّية، يسّميه الّسّكان احمللّيون كنيسة مار 
جريس. يتّم الّدخول إليه عبر فتحة صغيرة تشابه املدخل إلى قبر، 
وفيه مذبح صغير ال يزال الّسّكان يأتون إليه ألداء طقوس الّصالة».

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
ـــإدارة  ــام 1949، ب ــوقــع ع ــي امل ـــى ف ــة األول ــرّي ــات األث ــرّي ــرت احلــف ج
هذه.   أّيامنا  حّتى  متقّطعة  فترات  على  واستمرّت  اآلثـــار،  قسم 
من  كنيسة  ــن  ع للكشف  إنــقــاذ،  ــات  ــرّي ــف ح جـــرت   1977 عـــام 
ــة خـــالل أعــمــال  ــر عليها صــدف ــث ُع ـــي  ـــت ــة واّل ــيــزنــطــّي ــب ال ــرة  ــت ــف ال
سلطة  أجرتها  ــي  ــت اّل ــات  ــرّي احلــف مــن  يبدو  كما  الــقــريــة.  ــي  ف بناء 
ــة.  ــّي ــال زراع ــم ــر أع ــاضــي إث ــي امل ــوقــع قــد تــضــرّر ف اآلثــــار، فـــإّن امل
اّلذي  الكنيسة  من  الّشرقّي  اجلزء  عن  احلفرّيات  خالل  الّتنقيب  ّمت 
مالصقتان  ُبنيتا  وغرفتني  املرَكزّية  القاعة  من  جزًءا  املشكاة،  يشمل 
للكنيسة  الّشرقّي  اجلــدار  خــارج  متتّدان  أّنهما  إّال  املشكاة،  ملنطقة 
مألوفة  ليست  ظــاهــرة  ــذه  ه ــق).  ــرف املُ ــم  ــرّس ال ــي  ف مبّني  هــو  (كما 
أيًضا،  احملتمل،  من  منطقتنا.  في  البيزنطّية  الفترة  من  للكنائس 
أّن وجود مشكاة في كّل واحدة من تلك الغرفتني، يشير إلى أّنهما 
للّصالة).  قاعة خاّصة   – للّصالة كذلك (مبعنى «كابيال»  استعملتا 
لم يتّم العثور على أعمدة الكنيسة واجلزء الغربّي منها، كما يبدو 
بأخذ  معروفة  ظاهرة  وهي  املاضي؛  في  ــزاء  األج تلك  سرقة  متّت  فقد 
املكوّنات املعمارّية من املباني العاّمة واستعمالها في أبنية معاصرة. 
على الرّغم من عدم العثور على عمالت نقدّية، إّال أّن تاريخ الكنيسة 
الفّخار. ألدوات  وفًقا  ميالدّي،  والّسادس  اخلامس  القرن  إلى  حتــّدد 

أن  بعد  جرت  اآلثار،  سلطة  بإدارة   ،1991 عام  القرية  في  احلفرّيات 
االكتشاف  عن  اإلبــالغ  وّمت  بناء  أعمال  خالل  مغارة  عن  الكشف  ّمت 
من قبل رئيس املجلس احمللّي. سقف املغارة كان قد ُهدم وما متّكن 
قاعة  شمل  ــذي  اّل الّداخلّي  الّشكل  هو  احلفرّيات  خالل  دراسته  من 

خالل  مــن  إليها  ــوصــول  ال يتّم  ــة،  ــزّي ــرَك م
املغارة  القاعة ومدخل  أدراج توصل ما بني 
إثنان من  دائرّي كبير.  اّلذي أوصد بحجر 
املنحوتة في  الغرفة شملت األكواخ  جدران 
صناديق  لوضع  استعملت  واّلتي  الّصخر 
األثرية  املكتشفات  ــواويــس).  (الــّن املوتى 
صلباًنا  ــحــاس،  ــّن ال مــن  ــا  ــراًس أج شملت 
من  ــاور  أس حلى،  البرونز،  من  مصنوعة 
العمالت  بعض  ــاج،  والــزّج البرونز  احلديد، 

الّذهب.  من  املصنوع  احللى  من  زوًجا  البرونز،  من  املصنوعة  الّنقدّية 
ميالدّي. ــادس  ــسّ وال اخلامس  القرنني  إلى  املكتشفات  تاريخ  حتــّدد 

باملكتشفات  متعّلقة  ــارة  ــغ امل مــن  املكتشفات  فـــإّن  ــدو  ــب ي كما   
 ،1977 العام  من  احلفرّيات  خالل  عنها  الكشف  ّمت  اّلتي  األثرّية 
طائفة  وجود  على  تدّل  واّلتي  األثرّية،  الكنيسة  في  أُجريت  واّلتي 
ــالدّي. ــي م ـــادس  ـــّس وال ــس  اخلــام ــرنــني  الــق خــالل  ــوقــع  ــامل ب مسيحّية 

أّنها  إّال  ــرى،  أخ مغارة  على  صدفًة  العثور  ّمت   1993 العام  خالل 
غرفة  ــّل  ك ـــدران  ج ــي  ف ُنحتت  غرفتني  مــن  ومــكــوّنــة  حجًما  أكبر 
اّلتي  الّنواويس  أّما  فيها.  الّنواويس  لوضع  استعملت  اّلتي  األكواخ 
األثرّية  املكتشفات  الَفّخار.  من  مصنوعة  فهي  عليها  العثور  ّمت 
والعمالت  الَفّخار  الزّجاج،  أدوات  احللى،  وشملت  جًدا  كثيرة  كانت 
الّنقدّية اّلتي ّمت حتديد تاريخها إلى القرنني الّثالث والرّابع ميالدّي. 
حفرّيات أثرّية أخرى جرت عام 1997، بإشراف جامعة حيفا، بعد أن 
ّمت الكشف عن كهف آخر خالل أعمال حفر ملّد األسالك الهاتفّية من 
ّية ّمت حتديد تاريخها إلى الفترة  قبل ِشركة «بيزك»، إّال أّن املغارة احلال
ّية (القرنني الّثالث والرّابع ميالدّي). جدران املغارة شملت أكواًخا  الرّومان
منحوتة لوضع الّنواويس. داخل األكواخ ّمت العثور على قطع من اخلشب، 
ما ُيشير إلى أّن صناديق دفن املوتى في هذه احلالة كانت مصنوعًة 

من اخلشب وليست نواويَس من احلجارة أو الَفّخار. املكتشفات األثرّية 
األخرى شملت أدوات الزّجاج، أساور مصنوعًة من احلديد، أثنتي عشرة 
الَفّخار. كذلك  البرونز، والعديد من أدوات  عملًة نقدّية مصنوعة من 
واحدة من كؤوس الزّجاج احتوت بقايا نباتات، أثبتت الفحوصات في 
املختبر أّنها تابعة لنباتات ال زالت تنمو حّتى أّيامنا هذه في املنطقة.

خالل العام 2014، أُجريت حفرّيات أثرّية في اجلزء الغربّي من الّتّلة، 
ليس بعيًدا عن اجلامع وكنيسة القرية. خالل احلفرّيات (بإدارة سلطة 
اآلثار) ّمت الّتنقيب عن مرحلتني من استعمال املوقع في العصور القدمية: 
للمرحلة األولى، ّمت حتديد بقايا محجر، استخرجت منه احلجارة للبناء 
خالل الفترة البيزنطّية. خالل املرحلة الّثانية ّمت بناء مبنى فوق جدران 
احملجر، يعود تاريخه إلى الفترة األموّية (القرن الّسابع ميالدّي). لكون 
احلفرّيات محدودة للمنطقة املُعّدة للبناء، لم يكن باإلمكان الكشف عن 
جميع أجزاء املبنى. على الرّغم من ذلك ميكننا االفتراض أّنه استعمل 
ألهداف زراعّية، ذلك لوجوده خارج حدود االستيطان واملنازل الّسكنّية.
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الثمانينّيات،  منتصف  في 
 (NBI) مجلة  علّي  عرضت 
الّتعاون  األسبوعّية،  ّية  األملان
حول  تقارير  كتابة  في  معها 
الفلسطينّي  املوضوَعني: 
على  وافقت  وقد  واإلسرائيلّي. 
لسببني:  ترّدد  دون  العرض 
البرلينّية  املجلة  أّن  أوّلهما 
إذ  االنتشار،  واسعة  كانت 
مليون  ا  ـً أسبوعّي توزّع  كانت 

وِمائتي ألف نسخة في أملانيا، وثانيهما أّنها تهتم كثيرًا 
في  مرّة  وألّول   - أّنها  لدرجة  ا،  ـً ّي إيجاب الفلسطينّي  بامللف 
لصورة  أعدادها  أحد  غالف  خّصصت   - األملانّية  الّصحافة 
طفلة فلسطينّية ترتدي الكوفّية، ألّني تناولت في تقريري 

ّية.  لذلك العدد، األطفال الفلسطينّيني في الضّفة الغرب
في ذلك الوقت، كنت أتلّقى الكثير من رسائل اإلعجاب من 
طلبة فلسطينّيني. وذات يوم اّتصل بي أحدهم وأخبرني، أّنه 
يدرس في معهد ِمهنّي للكهرباء، وهو ُمعجب جًدا بالّتقارير 
الّشعر  يحّب  أّنه  أيًضا  وأخبرني  املجّلة،  لي  تنشرها  اّلتي 
خصوًصا  كيف،  يعرف  ال  لكّنه  شاعرًا،  يصبح  أن  ويتمّنى 
أّنه لم ينّظم بيت شعر في حياته. وأفهمته أّن ال عالقة لي 
ا بالّشعر، ونصحته بأن يبتعد عن هذا املجال واالهتمام  ـً ّي نهائ
بدراسته، وعرفت فيما بعد أّنه فشل في دراسته وعمل في 

جتارة اخلضار. 
الّسنني.  ومرّت  ُكلثوم)  أم  السّيدة  من  (باإلذن  األّيام  ودارت 
ناٍد  في  ثقافّية  أمسّية  في  كمحاضر  مشاركتي  وخالل 
عربّي في برلني، خالل زيارتي األخيرة لها، تقّدم مّني شخص 
الفاشل.  التقنّي  الّطالب  هو  أّنه  وعرفت  بحرارة،  وصافحني 
الفاشل  هذا  أّن  وصعقتني،  بل  أذهلتني  اّلتي  املفاجأة  لكن 
قّدم لي ثالثة دواوين شعرّية هو صاحبها، ويحمل أيًضا لقب 

(دكتور؟!).
ومن خالل اّتصاالتي مع بعض األصدقاء املهتّمني في املجال 
أحد  تعرّف في  الفاشل  الّطالب  أّن  برلني، عرفت  في  األدبّي 
الّشعر، لكّن  ينّظم  القاهرة على شاّب  الّشعبّية في  املقاهي 
له  يسمح  ال  الّشاب،  لهذا  املعيشّي  االجتماعّي  الوضع 
الفاشل  الّطالب  واستغّل  ديوان.  نشر  في  بالّتفكير  حّتى 
ّية  وضع الّشاب، وعرض عليه شراء ما عنده من قصائد حال
هذه  وكانت  بينهما،  سرًا  األمر  يبقى  أن  على  ومستقبلّية، 
فرصة جّيدة للّشاب لتحسني وضعه املعيشّي، وأيًضا فرصة 

ال تعوّض للفاشل ليصبح  شاعرًا، وهذا ما حصل بالفعل.
 ولم يكتِف الّطالب الفاشل بهذا الّتزوير املُعيب، بل قام بشراء 
ّية، وصار يقّدم نفسه  شهادة دكتوراة من جامعة في دولة عرب
الّشاعر“.  كـ”الّدكتور   - بعينها  املصيبة  وهذه   - لآلخرين 
هذا  أمر  وانفضح  الّسنني،  مّر  على  سرًا  يبَق  لم  الّسر  لكّن 
الّشاعر املزّيف في صفوف بعض املثّقفني في برلني، إّال أّنه ال 

يزال ُمصرًّا على أّنه شاعر(؟!)، وعلى أّنه أيًضا دكتور (؟!).
ما دفعني لكتابة ذلك، بعض ما جاء في مقال أدبّي إلحدى 
الزّميالت، ذكرت فيه ”أّن احلياء يخلع عن نفسه ورقة الّتوت 
هذه األّيام، ويتجّول سوّاح في شوارع بني يعرب“. وتقول في 
على  أضيف  وأنا  فينا“.  صار  العيب  ”إّن  أيًضا:  مقالها، 

ذلك، وبالّلهجة العامّية: ”الّلي ِبستحوا ماتوا“.
عقاًبا  املزوّر“  ”الّشاعر  هذا  يستحّق  أال  عليكم،  فبالله   
ليس  احملتال  هذا  فإّن  لألسف،  لكن  فعلته؟!  على  شديًدا 
سرقة  ظاهرة  ألّن  يعرب،  بني  أوطان  في  ّية  استثنائ حالة 
عر والتعّدي على األدب العربّي بشكل عام  من متطّفلني  الشِّ
وحرامية، واغتصاب الّصحافة، أصبحت من الّظواهر الّسلبّية 

املُنتشرة في بالد ”الّضاد“. 
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تيتو  الزّوجني  على  القبض  األمريكّية  الّشرطة  ألقت 
وأماندا واتس األمريكّيني، خالل عطلة نهاية األسبوع، 
ملئات  الّسماء»  إلى  ذهبّية  «تذاكر  ببيع  لقيامهما 
الّتذاكر إلى الّسماء في  األشخاص. وقد باع الزّوجان 
وقال  دوالرًا.   99,99 تذكرة  كّل  ثمن  وقبضا  الّشارع 
لهم  قّدما  الــزّوجــني  إّن  الّتذاكر  هــذه  ابتاعوا  اّلذين 
لكّل  حتفظ  الّتذكرة  ألّن  اخلالص،  الّذهب  من  الّتذاكر 
َمن يشتريها بقعًة في الّسماء. وأّن هذه الّتذاكر هي 
حلجز مكان مضمون عند بوّابات الّلؤلؤ في الّسماء!! 
بأّنها  املخّدرات  ُمدمني  بني  تشتهر  البوّابات  وهذه 
الكوكايني  مخّدر  من  بأكوام  ومليئة  صخرّية  ِمنطقة 
يأخذ  أن  هناك  يتواجد  َمن  كّل  وبوسع  والهيروين، 
مّجاًنا أّي كمّية من الكوكايني أو كاّفة أنواع املخّدرات 

اّلتي قد تخطر على البال!!
وأفاد بيان صادر عن متحّدث باسم الّشرطة أّن الزّوجني 
الغّش  باستخدامهما وسائل  الّتذاكر  باعا هذه  واتس 
وسبل اخلداع واالحتيال، ألّن الّتذاكر لم تكن من الّذهب 
ّية، وّمت رّشها برذاذ أصفَر الّلون.  اخلالص، بل هي معدن
ونفى الزّوجان أن يكونا قد خالفا القانون بفعلتهما، 
إذ ميكن بيع أّي شيء شرط أن يوافق املشترون على 
ــذي أعطاه هذه  اّل ــزّوج أّن يسوع هو  ال ذلــك. وأضــاف 
باسم  املعروف  الّدجاج  مطعم  وراء  يقف  وكان  الّتذاكر 
يعرف  يسوع  أّن  خاّصًة   ،“KFC  - ــي.  ــي.أف.س «ك
أمرهما  يسوع  وأّن  القاسية،  وحياتهما  ــني  ــزّوج ال
قبيل  رزقهما  على  يحصال  كي  الّتذاكر  هذه  ببيع 
الّصحن  منت  على  اخلارجّي  الفضاء  إلى  مغادرتهما 
قبل  من  التقى  أّنه  وأضاف  ينتظرهما.  اّلذي  الّطائر 
مطعم  خلف  ووقف  ستيف،  ُيدعى  هناك  كان  برجل 
الّطائر، ووعده هذا  الّصحن  الّدجاج، وهو صاحب هذا 
بأّنه إذا باع مع زوجته الّتذاكر إلى الّسماء سيحصالن 
على مكان مجانّي هناك، وأّكد لهما أّن هذه الّتذاكر 
هي من املعدن الّنقّي، وأّن الّصحن الّطائر الذي ميتلكه، 
بكامله  املكّون  الكواكب  أحد  إلى  أوًّال  بهما  سيعرج 
أّي  على  احلصول  بوسعهما  وهناك  الكوكايني،  من 
رحلتهما  سيواصالن  ثّم  ومن  مّجاًنا،  يريدانها  كمّية 
تزّج  الّشرطة  إّن  يقول،  مضى  لذلك،  الّسماء.  إلى 
إلقاء  بل يجب  اقترفه،  إثم  بريًئا دون  بالّسجن رجًال 
الوحيد  هو  ألّنه  ومحاكمته(!)،  يسوع  على  القبض 

اّلذي أعطاه الّتذاكر الذهبّية وأمره أن يبيعها. 
أّما زوجته أماندا واتس فقالت في إفادتها للّشرطة: 
نحن أردنا فقط مغادرة األرض والّذهاب إلى الكوكب 
الفضائّي املكّون من صخور الكوكايني والّدخان. أنا لم 
أفعل شيًئا، وزوجي تيتو يبيع الّتذاكر الّذهبّية إلى 

الّسماء بكّل ِجدّية وأنا شاهدة على ذلك.

وقالت الّشرطة إّنها ضبطت أكثر من عشرة آالف دوالر 
نقًدا وخمسة رزم ضخمة من مخّدر الكراك وصادرتها 
فورًا، وأّن طفًال كان يقف بجانب الزّوجني تيتو، يعتقد 

أّنه ابنهما. 
وهكذا يبيع واتس هذه الّتذاكر إلى الّسماء بكّل جرأة 
وعلى قارعة الّطريق؛ دون أن يكتفيا ببيع ما يتهّيأ 
احلصول  اختلقا  بل  الّسماء،  إلى  تذاكر  أّنها  لهما 
على الكوكايني املجانّي ألّي كمّية يريدها املرء على 
يسوع!!  أوصاهما  كما  متاًما  الفضائّي،  الكوكب  هذا 
وهنا أتساَءل: إلى أّي مدى ميكن االستخفاف بالعقل 
البشرّي؟ كيف تسّول الّنفس للمرء أن يرتكب حماقة 
كهذه. وما عالقة يسوع بالقضّية؟ أال يؤّكد ذلك أّن 
لكي ــام  واألوه الّذرائع  يؤّلف  واملأفون  املهووس،  هذا 

يروّج ملخّدراته؟
سأناقش الحًقا ما فعل تيتو ألّن الّشرطة أوقفته عند 
مروّجي  عندنا  الّشرطة  ستوقف  متى  ولكن  ــّده..  ح
املخّدرات والّتجار اّلذين ميارسون كّل طريقة ويعتمدون 
كّل وسيلة حّتى يوقعوا بريًئا آخر في شباكهم؟ أم أّن 
عيونها،  تغمض  بل  الّطرف،  تغّض  نفسها  الّشرطة 
املُدمن  ذاك  أو  الّتاجر  هذا  أمام  املجال  تفسح  لكي 
وليس  الّسابعة،  الّسماء  ــى  إل نفسه  تصعد  لكي 
والزّوايا  واجلحور  األقبية  في  بل  طائر  صحن  على 
املُظلمة. إّن تعامل الّشرطة في مكافحة املخّدرات هو 
ناعمة  بأكّف  التحّسس  ومتارس  تعامل هّش طفيف، 
من احلرير. ونعلم كّلنا أّن هذه الّشرطة نفسها عندما 
بقليل  ــو  ول تنجح،  فإّنها  ما  أمــر  مكافحة  تقصد 

فتضع حًدا له، أو تردع من ميارسه. 
ملاذا ال تّتخذ الّشرطة إجراءات حاسمة لكي ال يبيع 
أمثال تيتو تذاكر وهمّية إلى الّسماء؟ فهل الّصعود 
اّلتي  الّضمانات  هي  وما  بتذاكر؟  يتّم  الّسماء  إلى 
ذهبّية  تذاكر  أهي  الّسماء؟  يبلغ  كي  املرء  يعتبرها 
والفضيلة  اخلير  بطاقات  هي  أم  وُمزّيفة؟  ُمذّهبة  أم 
أهي  األرض؟  على  اإلنسان  ميارسها  اّلتي  واإلحسان 
وجبة املخّدرات اّلتي تأخذ صاحبها إلى أجواء ليست 
من هذا العالم؟ أم هي اإلقالع عن املوبقات واملُسكرات 
تفقد  عليها  واإلدمان  املخّدرات  تعاطي  إّن  والرّذيلة؟ 
اإلنسان صوابه، وتخرجه عن اّتزانه وُتبعده عن واقعه، 
العاطفّي  والهيجان  الوهم  عوالم  في  يعيش  وجتعله 
تتجّلى  لكي  املبدعون  فيتناولها  احلّسي،  الّتوّتر  أو 
لتزداد  الفّنانون  ويتعاطاها  ومواهبهم،  عبقرّيتهم 
طربهم  ــي  ف ويتأّلقوا  عواطفهم  وتسمو  نشوتهم 
وتطريبهم. وكّلنا يعرف حركة الّدراويش الّصوفّية اّلتي 
قادها أبو يزيد البسطامّي اّلذي قال جملته الّشهيرة: 
سبحاني ما أعظم شأني!! الندماجه بالّذات اإللهّية. 
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اشتروا 1 كغم قهوة نخلة بالكياس احلمراء 
خالل الشهر الكرمي واحصلوا على صينية 

لتقدمي القهوة مصممة.
كما عودت نخلة بالكياس احلمراء عشاقها في كل 
رمضان على مفاجآت وحمالت رائعة، تنطلق نخلة 
رمضان  ومبناسبة شهر  العام  هذا  احلمراء  بالكياس 

املبارك بحملة حتمل مذاقا آخر.
ومفاجآت  حلويات  تقدمي  على  نخلة  حرصت  فقد 
وحتى  الفطور  بعد  القهوة  فنجان  ترافق  حلوة 
العام فهي  هذا  أما  الكرمي،  الشهر  السحور خالل 
تقدم لكل من يشتري عبوة قهوة نخلة بالكياس 
تنسى  لن  هدية  فقط  كيلوجرام   1 بحجم  احلمرا 
وسنوات  لفترات  نخلة  محبي  وسترافق  بسهولة 
واملفضلة،  احملببة  قهوتهم  تناولهم  أثناء  طويلة 
جميلة  القهوة  لتقدمي  صينية  عن  عبارة  الهدية 
التصميم، باإلمكان استخدامها في كل وقت وفي 
نخلة  قهوة  محبي  بني  فالعالقة   . مناسبة  كل 
بالكياس احلمراء وبني املنتج تتعدى عالقة مصنع 

طويلة  عمر  وعشرة  حياة  قصة  فهي  ومستهلك 
مبنية على الثقة املتبادلة النابعة من حرص نخلة 
القوي  باملذاق  األصلية  العربية  القهوة  تقدمي  على 
والغني بأحدث وأدق الطرق العلمية وأصول تصنيع 
مرورا  وأفخرها  الثمار  أفضل  اختيار  من  القهوة، 

بالقطف والتحميص والطحن والتغليف.
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واحلّالج عندما أّسس حركة احلّشاشني الّصوفّيني، وجعل 
أتباعه يتعاطون احلشيش لكي يبلغوا مراحل الّسمو 
والّتماهي  والوجد  واحلنني  الّشوق  ودرجــات  الّنفسّي، 
مع الّذات اإللهّية، وينقطعوا عن العالم ويذهبوا في 
إلى  يعودوا  أن  ما  ولكن  والّتسامي.  العواطف  رحلة 
وسحيق،  وقذر،  أليم،  هو  كم  يشعروا  حّتى  واقعهم 
وال يستحّق أن يحياه اإلنسان، ولذا جدير به اإلقامة 

والعيش في دار األبدّية.  
واقعية،  نظرة  فيه  نعيش  اّلذي  املجتمع  إلى  لننظر 
واجلرمية  والعنف  واالحتيال  والــغــّش  الفساد  فنجد 
ـــراد  ــة األف ــرق ــون، وس ــرّة لــلــقــان ــم ــســت ــفــات امل واملــخــال
واالحتيال  واخليانة  والغدر  واملؤّسسات.  واجلماعات 
والّنصب والّدسائس، وعدم احترام القانون والّال-مباالة 
ّية.  املسؤول االنتماء وعدم حتّمل  االستهتار وعدم  بل 
وحّتى  ــني  ــادّي ــع ال ــاس  ــّن ال مستوى  على  هــذا  كــّل 
املسؤولني اّلذين يتبّوؤن املناصب احلكومّية والشرطّية 
والسياسّية. وإّن املخّدرات وبلوغ الّسماوات مرتبطان 
مّر  على  املخّدرات  استطاعت  بحيث  وثيًقا،  ارتباًطا 
ليحّلق  لإلنسان  مساعًدا  عامًال  تكون  أن  العصور 
عن األرضّيات ويعلو إلى الّسماوّيات. وهكذا اعتبرت 
مبساعدة  الّسماء  إلى  الّتذاكر  بيع  أّن  تيتو  عائلة 

محّبذ!  بل  ال  ومسموح،  مشروع  أمر  هو  املــخــّدرات 
تتّم  الّسماء  إلى  الّطريق  يعتبر  أّنه  أقواله  وتفسير 
ا  بإرشاد يسوع وأقواله وأوامره. وهكذا يبدو األمر غريًب
للوهلة األولى، ويثير فينا الّسخرية واالستهزاء. ولكن 
على  وأخذناها  اُخلطوات،  هذه  في  الّنظر  أنعمنا  إذا 
محمل اجلّد  نراها فعًال تودي بصاحبها إلى الّتهلكة 
اّلتي تقوده إلى املوت اُحملّتم وهو يظّن أّنه مّتجه إلى 
الّسماء، ولذا قد يبيع مفاتيح الّسماء أو الّتذاكر أو 
ويكون  ا،  مناسًب يراه  شيء  أّي  أو  الّثياب  أو  املقاعد 
مالئًما للّسماء. ولكن كيف يتأّكد َمن يشتريها أّن 

هذه نافعة في الّسماء؟! 
ولكن، إذا أخذنا اجلانب االجتماعّي، واألخالقّي واألدبّي، 
أّن  مجتمعنا، جند  يتبعها  التي  والّتقاليد  واألعراف 
أوصاله،  تقّطع  املجتمع،  في  منتشرة  آفة  املخّدرات 
عن  ــرء  امل وتبعد  اإلنسان،  أخيه  عن  اإلنسان  وتنفر 
زوجته وأوالده، فتسود الفوضى ويعّم اإلهمال، ويطغى 
اجلفاء واالغتراب. وإذا كان يبغي الّصعود إلى الّسماء 
مبجرّد تعاطي املخدرات واإلفراط فيها، فماذا يضمن 
له بلوغ الّسماء أو حّتى أبواب اجلّنة، أم أّنها ستقوده 
األبدّية  والّنار  إلى دركات اجلحيم، وإلى جهّنم  حتًما 

وبئَس املصير؟!

°ÊUC �d � WK�	 WK L 
 � 5 �Ëe F �ÆÆ«u KCH�
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 w1œU�_« tOłu²K� å“UO²�«ò Z�U½dÐ œUB²�ô« …—«“Ë XIKÞ√
 W ÒOÐdF�«  «bK³�« w� …dA²M*« W ÒOLOK�ù« ÊU Ò¹— e�«d� —UÞ≈ w�
 w1œU�_«  tOłu²�«  .bIð  v�≈  Z�U½d³�«  ·bN¹Ë  ÆW¹e�d*«
 b¼UF*«  w� rNłU�b½«  qON
²� ¨»dF�«  5−¹d�K� wMN*«Ë
  U?? ÒO??K??J??�«Ë  U??F??�U??'« w??�  rN²³
½ …œU?????¹“Ë W??? ÒO???1œU???�_«
 WÐuKD*«Ë  W??�u??�d??*«   UB ÒB�²�«  w??�   «c??�U??Ð  ¨WHK²�*«
 20  W?? ÒO??�U??L??łù« ŸËd??A??*« W?? ÒO??½«e??O??� mK³ðË Æq??L??F??�« ‚u??
??�

 Æ «uMÝ ÀöŁ —«b� vKŽ qJOý ÊuOK�
 —uNL−K�  wMN*«Ë  w??1œU??�_«  tOłu²�«  Z�U½d³�«  d?? Ò�u??¹Ë
 W??I??�«d??*U??� …b???¹b???Ž  U???�b???š d??O??�u??ð ‰ö???š s???� ·b??N??²??
??*«
 w??1œU??�_«  s¹bOFB�«  v?? K??Ž  ‰u??O??*«  h??×??�  ¨W?? ÒO??B??�??A??�«
 ¨ «—b??I??�«  b¹b×²�   «—U??³??²??š«  ¨5B²��  q³�  s??�  wMN*«Ë
 vKŽ  ‰uB×K�   U³KD�«  .b??I??ð  w??�  …b??ŽU??
??*«Ë  tOłu²�«
 U??O??1œU??�ú??�  W?? Ò¹d??O??C??%  «—Ëœ q??¹u??9 ¨W?? ÒO??L??O??K??F??ð  `??M??�
 W?? Ò¹e??O??K??$ô« W??G??K??�« W??�d??F??� ÊU??×??²??�«Ë Íd??²??�u??�??O??
??³??�U??�
  Uý—ËË ¨åqOŽU¹ò W Ò¹d³F�«  WGK�«  W�dF� ÊU×²�«Ë ådO�√ò
 X�u�«  …—«œ«Ë  rKF²�«   «—U??N??�  w??�  UO1œU�ú�  W Ò¹dOC%
 p�c�Ë ¨U¼dOžË WÝ«—b�« Ÿu{u� —UO²š«Ë  «—«dI�« –U�ð«Ë
 ‰öš WI�«d*«Ë w1œU�√Ë wMN� tOłuð ÂU¹√Ë  «d9R� bIŽ
 ¨’U??B??²??šô« dOOGð ‰U??Š w??� t??O??łu??²??�«Ë W??Ý«—b??�« …d??²??�
 ÎUC¹√Ë  W??Ý«—b??�«  ‰ö??š  VÝUM�  qLŽ  œU−¹≈  w�  …bŽU
*«Ë

 ÆVIK�« ¡UN½≈ bFÐ
 ÍœUB²�ô« d¹uD²�« WDKÝ l� ÊËUF²�UÐ Z�U½d³�« Òd�√ b�Ë 
 W??
?? ÒÝR??�Ë W??�u??J??(« f??O??z— V²J� w??� w??Ðd??F??�« j??Ýu??K??�
 jAMð  w²�«   «bK³�«  ÊUJÝ  Âb�¹  u¼Ë  ÆqOz«dÝ«≠XM¹uł
 r¼—ULŽ√ ÕË«d²ð s¹c�« …—ËU−*«  «bK³�«Ë ÊU Ò¹— e�«d� UNO�
 ÊËb??Ð  Ë√  l??�  5−¹dš «u??½U??�  ¡«u??Ý ¨WMÝ 35≠18  5??Ð  U??�
 b¼UF*«  w�  Êu??Ý—b??¹  «u??�«e??¹  ô  5ÒOF�Uł  ¨ Ëd??−??Ð  …œUNý
 rN Ò½√ Ë√ qLF�« ‚uÝ Ã—Uš Ò5O1œU�√ Ë√ UOKF�« W ÒO1œU�_«
 600  p�UM¼ ÒÊ√ v�≈ —UA¹Ë ÆrNKLŽ ‰U−� dOOG²Ð Êu³žd¹
 e�«d�  w�  “UO²�«  ŸËdA�   U�bš  ÎU ÒO�UŠ  ÊuIK²¹  h�ý
  UF�U'«Ë ”—«b*« w−¹dš œUB²�ô« …—«“Ë uŽbðË ¨ÊU Ò¹—

 vKŽ  ‰uB×K�  r¼UMJÝ  s??�U??�√  w??�  ÊU??? Ò¹—  e??�«d??*  tłu²K�
 oKF²¹  U�  q�  w�  e??�«d??*«  UN�ÒbIð  w²�«  …b¹bF�«   U??�b??)«
 w�  W??�—U??A??*«Ë  ¨qOGA²�«Ë  wMN*«Ë  w??1œU??�_«  tOłu²�UÐ
 d�c¹Ë ÆUNL ÒEMð w²�« W ÒOMN*«  «d9R*«Ë  Uý—u�«Ë Z�«d³�«
 ÊË“U²−¹ ¨ÊU???? Ò¹— e??�«d??� w??� å“U??O??²??�«ò Z??�U??½d??Ð Íe??�d??� ÒÊ√
 W Ò¹dOC×²�«Ë  W ÒOKO¼Q²�«   U??ý—u??�«Ë   «—Ëb???�«  s�  b¹bF�«
 W ÒOŽu½  U�bš .bIð ÊULC� p�–Ë ¨rNKOGAð …d²� WKOÞ

ÆvK¦*« …—uB�UÐ
 d¹b*«  W³zU½Ë  qOGA²�«  W{ÒuH�  ¨„u??
??ð  ‰U�O�  X??�U??�Ë
 VO−²
¹  Z??�U??½d??³??�«  ò  ÒÊ≈  ¨œU???B???²???�ô«  …—«“Ë  w???�  ÂU???F???�«
 YO×Ð ¨»dF�« 5ÒO1œU�ô«Ë »U³A�« Èb� W×K�  UłUO²Šô
 WÒO1œU�_«  rNðdO
�  w�  Î «b½U
�Ë  ÎU??L??Ž«œ  Î «—U???Þ≈  rN�  d�u¹
 w�  wÐdF�«  lL²−*«  Z�œ  ·bNÐ  p??�–Ë  ¨UNKŠ«d�  W�U�  w�
 w�UF�«  rOKF²�«   U
 ÒÝR�  w�  W?? ÒO??1œU??�_«   UB ÒB�²�«
 bFÐ w?? K??O??G??A??ð o???�√ o??K??) ¨q??L??F??�« ‚u???Ý w???� W??Ðu??K??D??*«
 …b¹bŽ l¹—UA� WKÝ v�≈ ŸËdA*« «c¼ ·UC¹ UL� ÆÃd�²�«
 UNO�«   —œU??Ð  ¨wÐdF�«  lL²−*UÐ  W ÒUš  ¨Èd??š√  WŽÒuM²�Ë
 ¨qLF�«   ôU−� q� w� »dF�«  Z�œ ·bNÐ œUB²�ô«  …—«“Ë

 Æåp�– qO³Ý w� WKzU¼ œ—«u�Ë  UÒO½«eO� dL¦²
ð w¼Ë

 —U �≈ w � w 1œU �_« tO �u � K � å“U O � 	«ò Z 	U 
d � oK D� œU B � ô« …—«“Ë
q J O � Êu O K 	 20 mK � � W ÒO 
«e O 0 W ÒO L O K ù« ÊU Ò�— e�«d 	
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ŒU � �  »u K D �
 ¨…d³š l� qCH� ¨UHOŠ w� rFD�Ë vNI*

WK�U� WHO{u�
 iFÐ  UŽUÝ w� qLFK� W�UE½ …Øq�UŽ

W×¹d� qLŽ ◊Ëdý ¨dNE�«
0522694343

∫„—U³*« ÊUC�— dNý W³ÝUM0

 v�≈ 014 ‰UBðôUÐ W¹b¼ WIO�œ 140 ÂÒbIð w�u¾OKMOÐ „eOÐ
…—U²�*« ‰Ëb�« s� b¹bFK� œö³�« Ã—Uš

 ¨…bz«d�« WO�Ëb�«  U*UJ*« W	dý ¨ w�u¾OKMOÐ „eOÐ
 5KB²*«  szUÐe�«  uŽbðË  ÊUC�—  dNA�  bF²
ð
 W*UJ� WIO�œ 140 ?Ð l²L²K� œö³�« Ã—Uš v�≈ 014
 w� …—U²�� WO{—√ ÂU�—√ v�≈ 014 ‰UBðôUÐ U Î½U−�

Æœö³�« Ã—Uš
 „eOÐ 014  d??³??Ž ‰U??B??ðô« s??J??1 W??K??L??(« s??L??{Ë
 ‰Ëb??�«  w�  WO{—√  …—U²��  ÂU??�—√  v??�≈  w�u¾OKMOÐ
 ¨W¹œuF
�« WOÐdF�« WJKL*« d̈B� ¨Êœ—ô«® WOÐdF�«
 ¨UO�UD¹«® U??ÐË—Ë√ w� ÂU??�—√ v??�«Ë ©U??¹—u??ÝË ÊUM³�
 ¨pOA²�«  ¨«bM�u¼  ¨UO½UD¹dÐ  ¨b¹u
�«  ¨„—U??/b??�«
 l²L²�«Ë …b??×??²??*«   U???¹ôu???�«Ë ©U??¼d??O??žË «d??
??¹u??Ý

°W¹b¼ WIO�œ 140∫ ’U)« “UO²�ôUÐ
 l²L²�«Ë r??N??Ð—U??�√ …b??¹U??F??� w??� 5??³??ž«d??�« s??zU??Ðe??�«
 w� ¨Â«e²�« ÊËbÐ qO−
²�« v�≈ ÊËuŽb� “̈UO²�ôUÐ
 sJ1 Æ™5014 nðU¼ vKŽ w�u¾OKMOÐ „eOÐ e	d�

ÆqO−
²�« Âu¹ s� s¹dNý v²Š “UO²�ô« s� …œUH²Ýô«Ë  20.07.2015 bŽu� v²Š qO−
²�«
 q«u²*« —UL¦²Ýô« s� ¡e−	“∫w�u¾OKMOÐ „eOÐ w� o¹u
²K� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨nO�« ·UÝ« 
 dNý  W³ÝUM0Ë  U½—d�  ¨WUš  wÐdF�«  jÝu�«  w??�Ë  W�UŽ  UNMzUÐ“  w�  w�u¾OKMOÐ  „eO³�
 szUÐeK� sJ1 “UO²�ô« sL{ Æœö³�« Ã—Uš v�≈ ‰UBðö� «eOL²� «“UO²�« szUÐe�« `M� ÊUC�—

Æ“.dJ�« dNA�UÐ …bOF³�« ‰Ëb�« w� rNzU�b√Ë rNðözUŽ …b¹UF�

 bIFÐ dL²
¹ w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�«
5K³Ž« Ÿd� szUÐ“ l� …d*« Ác¼Ë tMzUÐ“ l�  «¡UI� WK
KÝ

 bz«d�« pM³�«  ̈w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« dL²
¹
 ŸUD� s� tMzUÐ“ l�  «¡UI� bIFÐ ¨  U�b)« .bIð w� eOL²*«Ë

  5K³Ž« Ÿd� szUÐ“ l� pM³�« …—«œ« XI²�« …d*« Ác¼Ë Æ ‰ULŽô«
 …dýU³�  W�öŽ  vKŽ  ÿUH×K�  pM³�«  WO−Oð«d²Ý«  s�  ¡e−	
 Y¹b×K�Ë ¨rNðU³ž—Ë rNðUłUO²Š« vKŽ ŸöÞö�Ë tMzUÐ“ l�
 w�u¾� pMÐË wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« 5Ð Z�b�« WOKLŽ sŽ

ÆbOýd�«  UŽU� w� ¡UIK�« bI ÔŽ ÆszUÐe�« vKŽ Z�b�« «c¼ dOŁQðË

 ‰ULŽQÐ rzU� w
O
Š ÷U¹— ¨pM³�« ÂUŽ d¹b� d̈²Ož w½«œ  ̈¡UIK�« w� „—Uý ÂUF�«  d??¹b??*«
 bO
�« ¨  W¹dA³�«  œ—«u??*«  r
� d¹b� Ë ÂUŽ d¹b*«  VzU½ t(UB� bO�Ë  ¨œUL²Žô« r
� d¹b�Ë
 …—«œ« s� ¨œ«d� rOÝË ¨ b¹uÝ n¹U½ bO
�«  5K³Ž« Ÿd� d¹b� ¨‰ULA�« WIDM� d¹b� b¹«“ v
OŽ

Æ‰ULŽô« ŸUD� s� pM³�« szUÐ“Ë pM³�« wHþu� ‰ULA�« WIDM�
 wÐdF�«  pM³�«ò  ∫‰U??�Ë  5	—UA*UÐ  U³Šd�  pM³�«  ÂU??Ž  d¹b�  d̈²Ož  w??½«œ  bO
�«  ¡UIK�«  `²²�≈
 Èb�  qCH*«  pM³�«  v�«  …dOšô«   «uM
�«  w�  ‰u%  Íc??�«  ¨w�u¾�  WŽuL−�  s�  wKOz«dÝù«
 wÐdF�« lL²−*« w� WO�dB*«  U�b)« w� …—uŁ …dOšô«  «uM
�« w� œuI¹  ¨wÐdF�« lL²−*«
 wÐdF�«  pM³�«ò  Æå«—u??D??ð  d¦	ô«  WO�U²O−¹b�«   U??�b??)«Ë  WO�dB*«  ‰uK(«  .bIð  ‰ö??š  s�
 —UL¦²ÝUÐ Âe²K� u¼Ë wÐdF�« lL²−*« —U¼œ“«Ë —uDð s� √e−²¹ ô ¡e−	 t
H½ Èd¹ wKOz«dÝô«

d²Ož ·U{« åœuN'«Ë œ—«u*«
 WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« 5Ð  U�öF�« ” ∫‰U�  ‰ULA�« WIDM� d¹b� ¨ b¹«“ v
OŽ
 ¨ szUÐe�« l� W¹u�Ë WMO²� W�öŽ vKŽ ULz«œ Vþ«u½ s×½Ë …“U²2 W�öŽ w¼ tMzUÐ“Ë  w�u¾�
 U½eO1 U� ¨ÂUL²¼ô« e	d� w� ÊuÐe�«  lC¹ pM³�U� ¨  …bO'« —UJ�ô« s� b¹bF�«  v�«  UMFL²Ý«
 Âe²K�  pM³�«”  Æ“wJM³�«  »U
(UÐ fO�Ë  UÐU
(« »U×QÐ  r²N½  UM½«  „uM³�«  w�UÐ  sŽ
 wÐdF�« lL²−*« d¹uDð v�« ·bNð w²�« ·«b¼ô« d¹uDð qł«  s� qLF�UÐ UO�öš«Ë UOŽUL²ł«
 rOKF²�« d¹uDð vKŽ qLFð w²�« l¹—UA*« —U¼œ“«Ë d¹uDð w� WL¼U
*«Ë tKł« s� qLF¹ Íc�«

 b¹«“ ·U{« “¡U
M�« 5J9Ë W{U¹d�« ¨w�UF�«

—U � �û �
محّالن لإليجار 

ًرا مرّبًعا  مبساحة 25 مت
ًرا مرّبًعا و45 مت

في منطقة وادي الّنسناس
يصلحان ملصلحتني جتارّيتني

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

0544264934
0505369888
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°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
  NERF

 WI¹b×K� WOK�� »UF�«
 Ÿ“u??ð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 œôË√ W³łË q??� l??� …b??¹b??ł »U??F??�√
NERF ·dO½ »UF�« ∫åqO� wÐU¼ò

 »U??F??�« W??�—U??� ·d??O??½ »U??F??�« b??F??ð
  UMOF³��«  cM�  W³³×�Ë  …dONý
 WOK��  »U???F???�«  ”U????Ý_U????Ð  w????¼Ë
 …u???ž— l???� »U???F???�« q??¦??� W??I??¹b??×??K??�
 w??Ðe??¹d??� ¨…d?????� »U???F???�« ¨Êu????ÐU????

 »U??F??�_«  WK�KÝ  qLAð  U??¼d??O??žË
 Êü«  «u??F??L??ł«  Æ  WHK²��  »U??F??�«  8
 «uF²9Ë  NERF  »U??F??�«  WK�KÝ

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s�
 »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
  «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë
WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«
ÆÊËe�*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb�U�

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 …dOD� ÆWþuÐË …dOD� UNŽËd� w� …b¹bł ÈuKŠ o¹u�²Ð  √bÐ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l� ÂuO�« ŸU³ð WONA�«Ë W�ËdF*« ÕUH²�«

 ÂÒb??I??ð ÊU???C???�— d??N??ý ‰u??K??Š W??³??ÝU??M??0
 W�dý  w�  W¹cGð  WOzUBš«  fO�  U� U�
 W�UN�« `zUBM�« „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ«
 qł« s� œb'«  UN�_«Ë ¡U�MK� …bOH*«Ë
 Ê« U0 ÆÂuB�« …d²� w� sNOKŽ nOH�²�«
 qB� w� WM��« Ác¼ Òq% ÂUOB�« …d²�
 sL�  ¨WO�UF�«  WÐuÞd�«Ë  —U??(«  nOB�«
 Ÿu½Ë WI¹dD� «bł 5�—b� ÊuJ½ Ê« rN*«
 w²�«Ë t�ËUM²MÝ Íc�«  »«dA�«Ë ÂUFD�«

ÆÊUC�— dNý w� dO³� qJAÐ ÒqIð
 w
dŠ« ∫¡U*« »dý vKŽ ’d(« ¡Ułd�«
 wFM²�« Æqz«u��« »dý s� —U¦�ô« vKŽ
 ¡U??*« w??�ËU??M??ðË W??¹“U??G??�«  U??ÐËd??A??*« s??Ž
 v²ŠË —UD�ô« W³łË bFÐ ≠ ’Uš qJAÐ
 v�« 8 5Ð »dA½ Ê« V−¹ fLA�« ŸuKÞ

 s�Ë UL� ÆqOK�« ‰öš qz«u��« »dA� ¨„d¹dÝ »d� ¡U*« s� ÎUI¹dÐ« wIÐ« ¨«c¼  v�«  W�U{«  Æ¡U*«  s�  »«u�«  10

 ¨«dO¦� WK Ò³²*« ¨W(U*«  ôu�Q*« q¦� ¨gDF�UÐ —uFA�« s� b¹eð w²�«  ôu�Q*« ‰ËUMð s� wFM²9 Ê« qCH*«
Æ…ö;«  UÐËdA*« Ë√  «d Ò�J*«

 wHO{√Ë ¨UÞUDÐ “̈—ôU�¨qK×²�« W¾ODÐ  «—bO¼uÐd� vKŽ Íu²% Wšu³D� W³łË w�ËUMð —u×��« W³łË w�
 Ác¼¨ Wł“UD�«  WDK��«  s� dO¦J�«  UC¹√Ë Wšu³D*«  —UC)« s� dO¦J�«  ¨ÃUłb�U� …œu'« w�UŽ 5ðËdÐ UN�
 —UC)« ÊU� p�c�Ë l³A�UÐ —uFA�« w�  UMOðËd³�« r¼U�ðË ¨…bF*« m¹dHð w� ¡jÐ v�« ÍœRð  «—bO¼uÐdJ�«

Æ…bF*« ¡ö²�UÐ —uFA�«Ë WOz«cG�« ·UO�ô« WOL� …œU¹“ w� r¼U�ð Wł“UD�«Ë Wšu³D*«
 ÈuK(« sŽ œUF²Ðô« qCH*« s� d−H�« v²ŠË —UD�ù« …d²� s� Wł“UD�«  «Ë«dC)«Ë WN�UH�« ‰ËUMð s� Íd¦�√
 Ê«  –«  –   tHH−*«  Ë«  Wł“UD�«  WN�UH�UÐ  ÈuK(«  w�b³²Ý«  ÆÊUJ�  q�  w�  …bł«u²�  UN½UÐ  ržd�«  l�  W¹bOKI²�«
 vKŽ k�U% w²�« WOz«cG�« ·UO�_«Ë ¨pL�' t¹—ËdC�« b¹b(«Ë ÊœUF*« ¨ UMO�U²OH�UÐ „œËe²Ý WN�UH�«

 Æ©rCNK� …bOł w¼Ë® WHH−*« WN�UH�«Ë wLCN�« “UN'« W×

 q�ô« ÆUO−¹—bðË ¡j³Ð ÂUFD�« ‰ËUMð v�« …œuF�« qCH*« s� q¹uD�«  ÂUOB�« Âu¹ bFÐ ∫¡j³Ð ÂUFD�« ‰ËUMð
 v�«  ÍœR¹ b� ÂuB�« ¡UN²½«  —u� ◊dH*« q�ô« Æl³A�UÐ —uFA�« s� b¹e¹Ë ÂUFD�« rC¼ w� bŽU�¹ ¡wD³�«

Æ¡wÝ —uFý
 w�  fLA�«  WFý_  ÷dF²�«  w³M&  ÆœU²F*«  s�  d¦�«  ÕUðd¹  pL�ł  wŽœ  ÆdO³J�«  bN'«  ‰cÐ  sŽ  wFM²�«

Æ…—U(«  UŽU��«
°Î «bOFÝ «bOŽË öNÝ U�u


 „öOLOÝ  w�  å¡«d³)«  r�UÞò  e�d�  v�«  tłu²�«  sJ1  ‰UHÞô«  W¹cGð  l{u�  ‰uŠ  ‰«R??Ý  Í√  p¹b�   ÊU�  «–«
≠65≠800≠1nðU¼ vKŽ W�uHD�«Ë W�u�ô« W¹UŽ— e�«d� s�  U{d2Ë  U¹d¹dÝ W¹cGð  UOzUBš« qLA¹Ë

wwwÆsimilacmamaÆcoÆil ∫w�U²�« Ê«uMF�« vKŽ U�U� „öOLOÝ l�u� v�« Ë« 01≠65

∫„—U³*« ÊUC�— dNý »«d²�≈ W³ÝUM0
©o³�*« l�b�«® prepaid ? K� …bz«— s×ý  Â“— ÷dFð YouPhone

jI  � qJOý 49 s� ¡«b²Ð« b¹b% ÊËœ
 »«d²�« l� UM�«eð YouPhone ÍuOK)« W�dý XMKŽ√
 ?�«  szUÐe� W
Uš Â“— o¹u�ð sŽ „—U³*« ÊUC�— dNý
 s×ý  ÷Ëd??Ž  Àö??Ł  …—U³Ž  ©o³�*«  l??�b??�«®  pretalk

∫ÍuOKš
 r−×Ð X??½d??²??½ô«  w???�  `??H??B??ð  ´b???¹b???% ÊËœ Íu??O??K??š
 WOB½ qzUÝ—Ë ¨ U*UJ� qLA¹ jI� qJOý 49 ?Ð GB1
 ÆGB1   r−×Ð  X??½d??²??½ô«  `HB²�  W??�U??{«  b??¹b??%  ÊËœ
 ÍuOKš ÆÂu???¹ 14  ‰ö???š s??×??A??�«  W??�U??D??Ð ‰ö??G??²??ÝU??ÐË
 99  ??? ???Ð  GB5  r??−??×??Ð  X??½d??²??½«  `??H??B??ð  ´b???¹b???% ÊËœ
 b¹b% ÊËœ WOB½ qzUÝ—Ë  U*UJ� qLA¹ jI� qJOý
 ‰ö??G??²??ÝU??ÐË  ÆGB5  r−×Ð  X??½d??²??½«  `HB²�  W??�U??{«
 ´b¹b%  ÊËœ  ÍuOKš  ÆÂu???¹  30  ‰ö??š  s×A�«  W�UDÐ

 ÊËœ WOB½ qzUÝ—Ë  U*UJ� qLA¹ jI� qJOý 69 ? ?Ð 50MB r−×Ð X½d²½« `HBð
 30 ‰öš s×A�« W�UDÐ ‰öG²ÝUÐË Æ50MB r−×Ð X½d²½« `HB²� W�U{« b¹b%
 1200  s�  d¦�√  w�  r²ð  »uKD*«  bO
d�UÐ  W�UD³�«  s×ý  WOKLŽ  Ê«  v�«  —UA¹  ÆÂu¹
 b¹dÐ ŸËd� ¨ YOU  WJ³ý ¨“dOFÐ U−O�”  WJ³ý ¨œö³�« ¡U×½« lOLł w� lOÐ WDI½

Æ Am∫pm¨XO½u�√ ¨qOz«dÝ«
 s×A�« ÷ËdŽ” ∫«dOA� WKL(« v�« ‚dDð d³¹«dý qO¾¹—« bO��« W�dA�« ÂUŽ d¹b�
 »U�(« l�œ œu¹ ôË XÐUŁ ÍdNý »U�Š œu¹ s* ‰uK(« .bI²� ·bNð UN{dF½ w²�«
 n¹—UB�  ¡VŽ  s�  ÊuÐe�«  vKŽ  nOH�²�«  Â“d??�«  pKð  ·b¼  ÆœUL²Ž«  W�UDÐ  WDÝ«uÐ
 n¹—UB�  UNÐ  œ«œe???ð  w??²??�«  ÊU??C??�—  dNý  …d??²?? �  w??�  U
uBšË  ¨W¹dNA�«  ÍuOK)«

 UL�  Æÿu×K�  qJAÐ  WOÐdF�«  WKzUF�«
  özUF�«  —U??³??²??Žô«  5FÐ  U??½c??š«  U??M??½«
 bOŽË  .d??J??�«  dNA�«  ‰ö??š  œu??ð  w²�«

Æ“UNzUÐd�« …b¹UF0 dDH�«

ÆÆ—U
 U� uK²�
°nOB�« «cN� WO�U¦*« W¹bN�« ÂbIð ÂuJKÝ

 qB×¹ “̈U??N??ł ¡«d???ý bMŽ ¨W??¹u??K??)« …e??N??ł_« ‚u??Ý w??� …d??� ‰Ë_
 2000  WLOIÐ  WK¼c�   «“U??O??²??�«  s??�  …dO³�  WKOJAð  vKŽ  Êu??Ðe??�«

 Í—uH�« oOI×²K� ÆÃÆ‘
 bMŽ  iOH�²�  UC¹√Ë  ¡«dA�«  bMŽ  W¹œU�  W�U{≈  ÊËœ  UC¹√  W¹bN�   «“UO²�ô«  oOI%  sJ1

 UJ³A�«  «dAŽ w� ¡«dA�«
 ∫w� Í—uH�« oOI×²K�  ‚UI×²Ýô« WLO�   W¾�

 ¨Í“UMJý« U½«œ pOðuÐ WJ³ý d̈Ðu� w� ¡U¹“√  ÆÃÆ‘ 100≠50  fÐö�Ë ¡U¹“√
GANT WO�Uł— ¡U¹“√ ¨CHIC ¡U¹“√     
¨W¹cŠ« ¨ u¾½ ŸUHOð ¨f�Ëd� WJ³ý  ÆÃÆ‘ 100≠50   W¹cŠ√

ANNE KLEIN NINE WEST easy spirit     
saucony w½u�UÝ WJ³ý   ÆÃÆ‘ 100  WO{U¹—  U−²M�

ÊU²O� WJ³ý כיתן   ÆÃÆ‘ 50  XO³�« rOLBð
WJ³ý ידיעות ספרים   ÆÃÆ‘ 50   V²�

 Imaginarium Âu¹dOMłU�« WJ³ý   ÆÃÆ‘ 75   »UF�«
 ERROCA U�Ëd¹« WJ³ý   ÆÃÆ‘ 100   UJO²ÐË«

Holmes Place fOKÐ e*u¼ Spa   ÆÃÆ‘ 100   Spa

ULO³¼ s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 300  WOIOÝu*«  UOŠd�*«Ë  UOŠd�*«
f�U� ”uÐuKł s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 50   ULMOÝ

eventim s�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 75  WOIOÝu� ÷ËdŽ
   ¨‰Uł U½uK�  U�UDÐ ¡«dý bMŽ   ÆÃÆ‘ 100  WOzU�  U¼eM²�

rO¹UHý .UL¼ „—UÐË rO½uA×½ „—UÐ     
‰U²� ‚œUM� WJ³ý   ÆÃÆ‘ 200  ‚bM� w� W�U�«

 
ÆÆÆb¹e*«Ë

 ÆÃÆ‘ 300Ë ÆÃÆ‘ 50 5Ð ÕË«d²ð WJ³ý q� w� W¹bN�« WLO�

 s� …b¹d� …uD�Ð ÂuJKÝ W�dý XIKD½«
 W�u³�� dOž bFð w²�«Ë W¹dBŠË UNŽu½
  «“UO²�«  –  W¹uK)«  nð«uN�«  ‚uÝ  w�
 WLOIÐ  ÊuHð—ULÝ  “UNł  Íd²A*  WK¼c�
  ôU??(«  s??�  b¹bF�«  w??�Ë  ÆÃÆ‘  2000

 s� 100% v�«  «“UO²�ô« WLO� qBð b�
°d¦�√ v²ŠË “UN'« WLO�

 ÂuNH0  qLFð  Ê«  Âu??J??K??Ý   —U??²??š«  b???�Ë
 l??³??A?? Ô� ‚u?????Ý w????� d???J???²???³???�Ë n??K??²??�??�
 «—UOF�  lC²�  ¨WHOMŽ   UFO³�   öL×Ð
  U�dA�«  lOLł  s??zU??Ð“  wDFðË  «b??¹b??ł

ÆWÐ«cłË WO�UŽ WO�U{≈ WLO�
 …b??Ž  s??�  WŽuM²�   «“U??O??²??�ô«  WŽuL−�
 ¨»U??F??�« ¨W??¹c??Š«Ë f??Ðö??� UNM�  ôU??−??�
 WO{U¹—   U−²M�  ¨XO³�«  rOLBð  ¨V²�
 w�  W¹bN�«  WLO�  ÕË«d²ð  Æb¹e*«  U¼dOžË
 ÆÃÆ‘  300Ë  ÆÃÆ‘  50  5??Ð  WJ³ý  q??�
 oOI%  sJ1  Æ©WI�d*«  W×zö�«  «ËdE½«®

 W¹œU� W�U{≈ ÊËœ UC¹√ W¹bN�  «“UO²�ô«
Æ UJ³A�«  «dAŽ w� ¡«dA�« bMŽ iOH�²� UC¹√Ë ¡«dA�« bMŽ

 w�Ozd�« “UN'« ∫rNMOÐ s� WKL(« w� „—UA*« ÊuHð—ULÝ “UNł 30 s� bŠ«Ë —UO²š« sJ1 
 !u��UÝ ¨ÊuH¹« …eNł√ ¨œö³�« w� …dOš_« W½Ëü« w� oKÞ√ Íc�«Ë LG – LGG4 s� b¹b'«

b¹e*«Ë LG G3¨ Sony Xperia Z3¨ HTC ONE M9 ¨w�J�Uł
 ¨©‰UIM�«  WDÝ«uÐ  5×HB²LK�  UC¹√  rzö�®  ÂuJKÝ  l�u�  ∫‚d??Þ  …bFÐ  “UN'«  ¡«d??ý  sJ1

Æ—ôuKÝ UJOLM¹œ XO½«uŠË WOHðU¼ W�bš e�«d� ¨W�dA�«  U�bš e�«d� ¨ÂuJKÝ oO³Dð
30.6.15≠2.6.15 ∫a¹—«u²�« 5Ð “UN'« ¡«dýË WKL(UÐ W�—UA*« r²²Ý 

ÆW¹bN�« ŸuM� UI�Ë ¨31.7.15≠2.6.15 ∫a¹—«u²�« 5Ð U¹«bN�« oOI% sJ1

 rŽU½ dDFÐ AXE BLACK b¹bł
XJ��« Ÿ Íu� Æ—ÒuD²�Ë

 d̈OHOKO½u¹  s�  AXE  W�—U�
 Ÿ«u???½√ ‚u???Ý X??K??²??Š« w???²???�«Ë
 Êu?????ÐU?????
Ë X???????½«—œu???????¹b???????�«
 œö³�« w� ‰UłdK� ÂUL×²Ýô«
 b¹bł j??š  o??K??D??ð r??�U??F??�«Ë
 r??ŽU??½  ¨  ¨AXE BLACK
  «dC×²��  s??�  —u??D??²??�Ë
 AXE  Æ‰U????łd???? K????�  W???¹U???M???F???�«
 ¡b?????³?????�«  r?????²?????¹  BLACK
 ÂU?????¹_« Ác?????¼ w????� t??I??¹u??�??²??Ð
 ‰ö??š  oKDOÝË  ¨œö??³??�«  w??�
 W�Ëœ 22  s� d¦�√  w� WM��«

Ær�UF�« ¡Uł—√ w�
 o??¹u??�??ð r???²???¹ œö?????³?????�« w?????�

 q ł  AXE BLACK  Ë  r�−K�  ŒU�Ð  AXE BLACK  ∫5−²M�
ÆÂUL×²Ý«

 ÂUŽ  w??�  dOHOKO½u¹  q³�  s??�  œö??³??�«  w??�  U??N??�ö??Þ≈  -  AXE  W??�—U??�
 W�—UL� UN²½UJ� XO³¦ð s� …eOłË …d²� ÊuCž w� X×$Ë 2005
 r�UŽ  w??�  Î «dOOGð  Àb??Š«  Z²M*«  ‚ö??Þ≈  Æ‰U??łd??�«  r�UŽ  w??�  …—bB²�

Æw�öŽù« Ë√ w�öN²Ýô« Èu²�*« vKŽ ¡«uÝ X½«—œu¹b�«
  U??�—U??*«  o¹u�²�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  VzU½  ¨«dO³ý  Êu???½—«  ‰«u???�√  V�Š
 ÊQÐ „«—œù« s� b�ÔË AXE BLACK ‚öÞ≈å∫dOHOKO½u¹ w� WO�Ëb�«
 —uDŽ sŽ Y×³¹ rNCFÐË Î̈UMÝ d³�« «u×³
√ b� W�—U*« wJKN²��
  UłUO²Š« WO³K²� hB�� b¹b'« j)«Ë d̈¦�√ W�b²F�Ë …—uD²�
 Z²M*« ÊU� AXE BLACK  U−²M� V½Uł v�≈ Æ5JKN²�*« ¡ôR¼

Æò AXE s� WKCH*«Ë W�u�Q*«  U−²M*« ÷dŽ w� dL²�¹
 —uD²�  ¨r??ŽU??½  ¨n??O??E??½  j??�??Ð  WLLB�  AXE BLACK   «u??³??Ž
 ÊËbÐ WÐU²J�«  s� v½œ√  b×ÐË ·U'« œuÝ_« Ê«u�QÐ  ÊuK�«  ÍœU??Š√Ë

Æ U�uÝ—

 vKŽ  WFÐU��«  WM�K�  ÂUI Ô¹  W ÒOK;«  ‚dHK�   XL  Í—Ëœ
 5F−A*«  ¨‚d??H??�«  tO�≈  »c−¹  Íc??�«  Í—Ëb???�«  ¨w�«u²�«
 WM��«  Ác??¼  Èd−ÔOÝ  œö³�«  ¡U??ł—«  q�  s�  dO¼UL'«Ë
Æœö³�« w� VŽö*« nK²�� w� ÊUC�— dNý ‰öš UC¹«
 Ê«  Í—ËbK� WK Ò−�*« ‚dH�«  vKŽ ¨qO−�²�«  WKŠd� w�

ÆÍ—Ëb�« w� W�—UA*« qł« s� —uNL'« lO−Að ‰UMð
ÆWOzUNM�« …«—U³*« v²Š o¹d� 64 Í—Ëb�« w� f�UM²¹

øo¹dH�« q Ò−�½ nO�
 WODž_« X% …œułu*« œ«u�_« sŽ Y×³½ ¨XL  »dA½
  qO−�²K� rJKł« s� ÁU½QA½« ’Uš l�u� v�≈ qšb½Ë
 UMI¹d�  q Ò−�½Ë  œuJ�«  qšb½  ¨  wwwÆxlcupÆcoÆil

Æb¹b'«
 ø Èd³J�« …ezU'« w¼ U�

 dHÝ  d??�«c??ð  vKŽ  qB×OÝ  Í—Ëb???�«  w??�  ezUH�UI¹dH�«
Æ qCH*« rNI¹dH� Âb� …d� …«—U³� —uC( wÐË—Ë« bK³�

øo¹dHK�  ÒuB½ nO�
 qšb½ ¨  WODž_« X% œ«u??�_« sŽ Y×³½ ¨ XL »dA½ 

ÆU¼UMFLł w²�« œ«u�_« t� q−�½Ë q ÒCH*« UMI¹d� b$ ¨l�u*« v�«
  «u??
_«  s�  œb??Ž  d³�√  vKŽ  qB×²Ý  w²�«  ‚dH�«  jI�  ¨Í—Ëb??K??�  q−�²Ý  w²�«  ‚dH�«  q�  5Ð  s�

ÆÍ—Ëb�UÐ W�—UA*« s� sJL²²Ý
 ¡UDž q� Æl�u*« w� rJ¹b� qCH*« o¹dHK� «uðÒu
Ë WODžô« «uFLł« ¨ XL  «uÐdý« ø«uM²�²Ð uý ö¹

 ÆÍ—Ëb�« w� W�—UA*UÐ qÒCH*« rJI¹d� WO½UJ�≈ s� b¹e¹
 16.06 X¹uB²K� dOšô« a¹—U²�«

œö³�« v�« qB¹   BON JOVI

åŸuýuN¹ò oz«bŠ Êu�dO�« „—UÐ 2015 dÐu²�« 3

 s�  5�u³�√  Ë  ¨w??½U??ž_«  s??�  5²ŽuL−�  ¨  Âu??³??�«  12  s??�  d??¦??�«  bFÐ
 WLN*« „Ëd�« ‚d� s� ¨ò w�uł ÊuÐò W�d�  qBð  WO(« ÷ËdF�«
  Æ—dJ²¹ s??� ÷d???Ž .b??I??²??� œö??³??�« v??? �« ¨w??*U??F??�« „Ëd????�« a??¹—U??ð w??�
 oz«bŠ  Êu�dO�«  „—U??Ð  w�  3.10.2015  a¹—Uð  w�  ÷dF�«  ÂUIOÝ

ÆVOÐ« qð w� åŸuýuN¹ò
 ¡U�� WFÐU��« WŽU��« w� 2015≠6≠10  Âu¹ √b³OÝ d�«c²�« lOÐ 
    http∫ØØwwwÆleaanÆcoÆil åלאןò  U�UD³�« V²J� w� ©19∫00®
 W�dH�« ÆU�UŽ 30  cM� …dL²�� “w�uł ÊuÐ”  ÕU$ WB� Æ™8780
 ÂuO�«  v²Š   œ«  ¨WOJ¹d�ô«  „Ëd???�«  vIOÝu�  W½uI¹√  v??�«  X�u%
 ¨UB�ý  37¨500¨000  u×½  U¼dCŠ  ¨W�Ëœ  52  w�  ÷dŽ  2900
 ô «œbŽ  —b
√Ë UNðU�u³�√ s� W��½ ÊuOK� 130 s� d¦�« XŽUÐË

Æ«dO³� UŠU$ X�ô w²�« w½Už_« s� w¼UM²�
 XKLŠË  wÝdOłuO½  w�  1983  ÂU??Ž  åw�uł  Êu??Ðò  W�d�  X�ÝQð

 Æw�uł ÊuÐ Êuł W�dH�« wMG� rÝ«
 ¨ U???¼u???¹œu???²???Ýô« w???� ö??−??�??� U??�u??³??�√ 12 Âu???O???�« v??²??Š  —b?????
√
  “U??�  ÆW??O??(« ÷Ëd??F??�« s??� 5??�u??³??�√ Ë ¨w??½U??ž_« s??� 5²ŽuL−�
 öC�  ¨ «d??�  9  UNOKŽ  ‰uB×K�  W×ýd�  X½U�Ë  w�«d'«  …ezU−Ð
    UNMOÐ  s�  vIOÝu*«  ‰U−�  w�  WLN*«  ez«u'«   «dAFÐ  “uH�«  sŽ
  American Music Awards¨ Billboard  Music Awards¨
  Billboard Touring  Brit Awards¨  MTV Music
 —b
  Íc??�«   åWhat About Nowò  dOš_«  Âu³�_«Æ   Awards
 Æ Billboard  ? �« ‚U³Ý w� ‰Ë_« e�d*« v�≈ …dýU³� qšœ 2013 ÂUŽ

qJOý 340 VAF�« vKŽ ”uK'«  U�UDÐ „d�«c²�« —UFÝ«
 qJOý VIP LOUNGE 1100 ÆqJOý 950 mM¹— Êb�už

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

°b¹bł s� oKDM¹ lÐU��«  XL Í—Ëœ

 dNý w� ¡U�M�«Ë œb'«  UN�ö� `zUBM�« ÂÒbIð fO� U�U�
qOCH�« ÊUC�—
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رمضان كريم بحمالته

حملة رمضانية خاصة
علبة هامبرغر او كباب هدية!

واردعند الشراء بمبلغ 500 شيكل وما فوق
طأ 
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