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أقطاب  من  عَلمني  فارسني،  برحيل  ومجتمًعا  شعًبا  ُفجعنا 
رجاالت فلسطني  قد ترّجال عن صهوة جوادهما قبل األوان، 
حيث باغتهما املوت الّلعني على حني غّرة ودون سابق إنذار. 

الفقيدان العزيزان هما د. جريس سعد خوري ابن قرية فّسوطة 
اجلليلّية (مدير معهد الّلقاء)، والّثاني األديب اخللق ابن دالية 
بأثر د. خوري وكأّنهما  اّلذي ذهب  الكرمل، سلمان ناطور، 

على لقاء في مركز الّلقاء.
لقد رأيت واجًبا وِلزاًما، على نفسي ملا متليه معرفة وصداقة 
على  أخّصص  أن  سوّيًة  املشترك  والعمل  الّطويلة  الّسنوات 
عجالة هذه الّرسالة البوصلّية لذكرى الّراحلني الكبيرين على 
أمل أن تكون هناك وقفات أكثر عمًقا وتفكيًرا في تناول هذه 
الّشخصّيات وأقّرهما على مجتمعنا وشعبنا واإلنسانّية عاّمًة.

كانت معرفتي بدكتور جريس سعد خوري «أبو بشارة» منذ 
مطلع الّثمانينات ومن خالل تأسيس احلركة الوطنّية لسالم مع 
أصدقاء وأخوة آخرين أطال الله بأعمارهم جميًعا، أذكر منهم 
من لقائي األّول األخ احملامي محّمد ميعاري، وسيادة املطران 
رياح أبو العسل، واألديب الِفَلسطينّي الّراحل فوزي عبد الله.

كان لقاؤنا األّول في أمسّية ربيعّية جليلّية في بيت د. خوري 
أنا واألخ ميعاري  فّسوطة  إلى  العامر وقد سافرنا من حيفا 
واستقبلنا بحفاوة وحميمّية من د. خوري وعائلته وأصدقائه 
وقد ترك ذلك الّلقاء أثًرا عميًقا على نفسي حيث كنت ال أزال 

في بداية العمل االجتماعّي واحلركة الّطّالبّية الفلسطينّية. 
تتابعت لقاءاتنا، وخاّصًة من خالل الّلقاءات واألّيام الّدراسّية 
الّالهوت  ملركز  ومديًرا  رئيًسا  بكونه  خوري  د.  نظمها  اّلتي 
وفدنا  يحضر  عندما  سعادته  كانت  وكم  «الّلقاء».  ومركز 

احليفاوّي للمشاركة في أحد األّيام الّدراسّية.
اّلذين  من  كان  خــوري  لدكتور  الّصادقة  والّذكرى  للحقيقة 
حيفا  في  االجتماعّي  الّتطوير  األساس جلمعّية  وضعوا حجر 
تقدمي  في  أتوانى  معكم ولن  «أنا  قال  1983 ويومها  عام 
أن  عليكم  ولكن  حيفا،  في  ألهلي  واملعنوّي  املــادّي  الّدعم 
يا  طويلة  رحلة  فهذه  ملل،  أو  كلل  دون  وتواصلوا  تثابروا 
حّتى  زالت  الّتطوير وما  قطار  عربة  آنذاك  حسني، وحتّركت 
اليوم، وذكرنا ذلك في الّلقاء األخير اّلذي جمعنا في املنتدى 

الّثقافّي األرثوذكسي في حيفا. 
«مًعا  مؤمتر  بعد  معي  الهاتفّي  حديثه  في  متأثًّرا  كان  كم 
من  العديد  به  ــارك  إليه وش ــادر  ب ــذي  اّل العنصرّية»،  ضــّد 
منهم  أذكــر  املرموقة،  واالجتماعّية  الوطنّية  الّشخصّيات 
على سبيل املثال وليس احلصر، سيادة املطران عطا الله حّنا 
الّشيخ  القدس  مفتي  شّقور وسماحة  إلياس  املطران  وسيادة 
واحملامي  خوري  نايف  احليفاوّي  والّصحافي  صبري  عكرمة 
لي  الصحّية وقال  حلالتي  متأثًّرا  كان  علي رافــع، وآخرين. 
لتدم  ولكن  قبل  من  عليك  متّر  اّلتي  الّصعوبات  أعــرف  لن 
الّتحّديات  مواجهات  في  جّيًدا  أعرفك  وأنا  قوّية،  عزميتك 

ورّبنا يحميك».
ُعذًرا فاحلديث عن د. جريس سعد خوري يطول  استميحكم 
ويطول وسأعود مستقبًال للكتابة بإسهاب عن هذه الّشخصّية 
الفكرّية اإلنسانّية املرموقة اّلتي وإن رحلت عّنا ستبقى خالدة 

وحاضرة معنا عصّية على الّزمن أن تزول. 
ـًا ورئيس سلطة محلّية ومتواصًال  بلدّي د. خوري كان ناشًطا 
مع قضّية شعبه ووطنه كناشط سياسّي يكّر ويفّر في ميدان 
شعبنا وقضّيته،  مع  الّتواصل  خط  الُقطرّية وعلى  الّسياسة 
وفي  الوطنّية  التقدمّية  احلركة  بناء  في  بقسطه  أسهم  فقد 

تدعيم قضّيتنا وُهوّيتنا. شرف كبير لي أّنني حظيت بصداقته 
والعمل معه.

الّرائع  الفلسطينّية األديب  الّذاكرة  املُبدع حارس  الكاتب  أّما 
سلمان ناطور ابن دالية الكرمل فقد كان أشهر من أن أعّرفه 
ـًا  الّثقافي. فهو لم يكن أديًبا ساخًرا أو روائّي وأعّرف بدوره 
ـًا على مستويات عّدة  ـًا فقط بل كان ناشًطا ثقافّي أو مسرحّي
تأليف  إلى  «اجلديد»  مجّلة  حترير  من  ـ  عقود  مدار  وعلى 
إلى مؤمترات ونشاطات وفّعالّيات  بالعربّية والعبرّية  مسرحّي 
وكلمات  بلون  الّثقافّي  املشهد  رسمت  ومؤثّرة  غنّية  ثقافّية 

ونصوص خاّصة، أغنت ثقافتنا ومكتباتنا ولغتنا.
وعالقتنا مع الّراحل سلمان ناطور قد تعّمقت منذ أن عملنا 
تدوين  مشروع  على  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  في  سوّيًة 
العربّي في حيفا، واّلذي كان من  الّشفوّي ملجتمعنا  الّتاريخ 
روايات من  العمل إصدار كتاب «يحكون حيفا»  ثمرة هذا 
ذاكرة أهلها، وشارك معنا كذلك الكثيرين من املؤّرخني العرب 
مّنة،  أبو  بطرس  بروِفسور  منهم  أذكر  واليهود واألكادميّيني، 
بروِفسور أفنر جلعادي، د. جوني منصور وبروِفسور محمود 
يزبك... وكم كانت فرحة األخ ناطور عند إمتام كّل لقاء من 

لقاءاتنا املتكرّرة.
ناطور وبيته  الّراحل سلمان  بأسرة  املمّيزة  أذكر عالقتي  كما 
لذاكرة فلسطني وأهلها.  اعتبره متحًفا جامًعا  اّلذي ما زلت 
ومن مشاريعنا األخيرة املشتركة برنامج رعاه اليونسكو حول 
وقد  البالد.  لهذه  املشترك  املستقبل  رسم  في  لوحة  أجمل 
بعمرها)  الله  (أمّد  ناطور  ندى  املُبدعة  الفّنانة  لوحة  حظيت 

باملرتبة األولى، وما زالت لوحتها تزّين جدران اليونسكو. 
ثقافتنا  تطوير  في  اخلالد  دورهما  وناطور  خوري  لفارسينا 
نحفظه  وغزير  طّيب  إرث  خالل  من  وإنسانّية  وطنّية  بــروح 
لهما ولألجيال القادمة كي تكون دربها أكثر ُيسًرا ّمما كانت 
دربنا. ترّجل الفارسان باكًرا وما علينا سوى أن نكمل الّرسالة.
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اإلعالم  علوم  في  مقولة  هذه  كلمة»  ألف  ُتغني عن  «صورة 
الّرائي،  في  أثرها  امليديا وعلى  في  الّصورة  قّوة  على  تؤّكد 
فكأّن الّصورة في حاالت معّينة تفوق تأثيًرا عن ألف كلمة. 
وهذا ما ينطبق على أعمال املصّور الفّنان وائل عوض، خاّصًة 
تلك اّلتي توجز قضّية ما أو حالة. وقد ملسنا ذلك من أعماله 
اّلتي  «حيفا»  في صحيفة  بدأت  اّلتي  الّسابقة ومن زاويته 
فيها كّل صورة عن قضّية  تعّبر  له زاوية تصويرّية  تخّصص 

وعن مسألة حيفاوّية.
فالّصورة اّلتي نشرها، مؤّخًرا، عن مسألة التلّوث البيئّي في 

خليج حيفا هي من هذا الّطراز اخلاص من الّصور.
مثل هذا اجلانب في امليديا بدأ ينتشر أكثر وأكثر في الّصحافة 
املكتوبة واإللكترونّية كجزء من تعاظم دور ثقافة الّصورة في 
الّنوع  هذا  على  ُيطلق  َمن  هناك  واملجتمعات.  الفرد  حياة 
استراتيجّية  بوصفه  ـ  االجتماعّي»  «الّتصوير  الّتصوير،  من 
نضالّية تستعمل الّصورة إلبراز قضّية أو موضوع نريد له أن 
ُيحّل أو يسّوى. وبناًء على خبرة سنوات من العمل مع الفّنان 
من  بقسطه  اإلسهام  على  بقدرته  نثق  عوض  وائل  الّصديق 
االجتماعّي في دفع قضايانا وحماية حقوقنا  الّتصوير  خالل 

من خالل استراتيجّية الّتصوير.
زاوية انفتحت وكّلنا أمل أن تّتسع لكّل قضايا مجتمعنا الّصغيرة 
منها والكبيرة، خاّصًة وأّننا بحاجة لتعددّية في استراتيجّيات 
العمل والّنضالـ  هنيًئا لوائل زاويته وهنيًئا لنا انضمامه بفّنه إلى 

نضاالت مجتمعه.

Õd� f�UD�
”تبدين ُمشرقًة وفي غاية اجلاذبّية والّروعة هذا الّصباح 
بجملة الّتشبيب هذه استقبلُت زميلًة لي  عزيزتي“ – 
لم أَرها منذ عّدة أسابيع.. احتضنتها بصبابٍة، وقلت 
على  املتدلّي  اجلميل  الُفستان  ”هذا  عفوّيٍة:  بكّل 
جسدك، ُيغازل قّدك املّياس، ويزيدك أنوثًة وجماًال“.

رّقــة وخجل  بكّل  وقالت  خّداها،  تــوّردت  ابتسَمت، 
أنوثّي الفت: ”أشكرك على هذه الكلمات اإلطرائّية 

اّلتي زادت صباحي إشراًقا وبريًقا، عزيزي“.
شيًئا  القهوة ونشربها  لنحتسي  تواعدنا  كما  جلسنا 
على  بُرهٍة  ُمضّي  وبعد  ِســجــاًال..  ونتحّدث  فشيًئا 
حديثنا، استذكرت جملتي ”االستقبالّية“. فقلت لها 

ُمبتسًما وُمستفسًرا:
أو  أزعجك  قد  الّصباحّي  تغّزلي  يكون  أّال  ”آمل 
”لست  مــازًحــا:  وأكملت  هنيهًة،  صمتت  آَملِك“.. 
بحاجة إلى ”الّشهرة اجلنائّية“ الّدارجة في أّيامنا هذه، 
وال إلى الّتشهير بي من جّراء جملة إطرائّية/غزلّية“.

”ميكنني  مازحًة:  ورّدت  جهورّيًة،  َضحكًة  ضحَكت 
استغاللها فرصًة ألجعلك ُدسَمة الّرجال (أسوأ الّرجال) 
وأقّدمك على طبق من فّضة كماّدٍة إعالمّية دسمة، 
اجلنسّية  والّتحّرشات  الّشكاوى  مئات  إلى  ُتضاف 

األخيرة“.
كيدكّن  ”إّن  لها:  وقلت  صفراء،  ابتسامًة  ابتسمت 

عظيم، فعًال“..!
نظرت إلّي وقالت: ”ال تقلق.. فغزلك وإطراؤك عزيزي 
الستتمام  مهولة  بطاقات  أنوثتي، وشحناني  دغدغا 
أّن  العزيز،  يا صديقي  ”تأّكد  نهاري..“؛ وأضافت: 
غالبّية الّنساء يسعدَن لدى سماعهّن كلمات إطراء أو 

”غزل عذرّي“ عفيف ولطيف“.
إّنه خيط واهٌن واحد وحقير فقط، يفصل بني  نعم.. 
الفّظ  بني  والعفيف،  الّرجس  بني  والّتحّرش؛  اإلطراء 

والّلطيف، بني احلرّية والّسجن!
وقد جاء في تعريف الّتحّرش اجلنسّي على أّنه صيغة 
األفعال ذات  فيها و/أو  املرغوب  الكلمات غير  من 
الّطابع اجلنسّي اّلتي تنتهك جسد و/أو خصوصّية و/

أو مشاعر شخص ما، وجتعله يشعر بعدم االرتياح و/
أو الّتهديد و/أو عدم األمان و/أو اخلوف و/أو عدم 
اإلساءة  و/أو  اإلهانة  و/أو  الّترويع  و/أو  االحترام 
و/أو الّترهيب و/أو االنتهاك و/أو أّنه مجّرد جسد 

ُمغٍر.
كانت كلمات اإلطراء في حياتنا االجتماعّية اليومّية، 
ـًا  ـًا، بعيًدا عن كونها حترًّشا جنسّي أمًرا مألوًفا وعادّي
ـًا يعاقب عليها القانون! َفِلَم باتت  ـًا مؤذًيا فّظ أو كالّم
أكثر جرأًة  كلماتنا وجملنا اإلطرائّية في عصرنا هذا 

ووقاحة ورجاسًة؟!
عن  املدافعني  أشّد  من  أّني  للقاصي والّداني  معلوٌم 
إّال  ذلــك.  في  لَْبس  حلقوقها، وال  واملناصرين  املــرأة 
اّلتي  العارمة  اجلنسّية  الّتحّرشات  شكاوى  موجة  أّن 
ُمقّضـًا  ومــؤّشــًرا  ُمقلًقا  أمــًرا  باتت  البالد،  تكتسح 
على عالقاتنا االجتماعّية اخلّوارة وتعاملنا اإلنسانّي 

واألخالقّي.
ا  حّدً إبطاء،  فــوًرا ودون  تضع  أن  الفتاة/املرأة  على 
ملست  إن  كان  أليٍّ  مرغوب  غير  فعل  أو  كلمة  لكّل 
أو  ـًا  جنسّي حترًّشا  فقط،  ثابت  وبحّق  منه،  وفِهَمت 
الّشاب/الّرجل  وعلى  وجسدها.  ألنوثتها  انتهاًكا 
بفحولته  ال  بتصّرفاته وأخالقه  بالًغا  ذكًرا  يكون  أن 

وشهوانّيته..!
باتت  جنسّية،  وحتــّرشــات  شكاوى  لسماعنا  نغتّم 
اليومّية؛ واألمر  حياتنا  سجّل  في  عادّية  شبه  أموًرا 
العامل واملوّظف والفّنان واملدير  جًدا وخطير..  ُمقلق 
واملسؤول والّشرطّي والّضابط والوزير والّرئيس مشتبه 

بهم ومّتهمون.. والّضحّية هي الفتاة/املرأة!
أقولها دون تلعثم إّن قّلًة من هؤالء املشتبهني الُكثر 
هم الّضحّية. ضحّية فتاة أو امرأة تصحو بعد سبات 
اجتماعّية/ لعبة  ضحّية  أو  مجهول  لسبب  عميق 

سياسّية قذرة تطفو بعد ركود.
عفيفة  نائّية  اإلطرائّية والثَّ كلماتنا ومعامالتنا  لتكن 
لطيفة، ولنحّكم أقوالنا وعقولنا وضمائرنا، َكيال نحّول 
اخليط الواهن بني اإلطراء والّتحّرش إلى شبكة خيوط 

عنكبوتّية نقع في شبكها عبر ”اإلنترِنت“، أيًضا! 
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“UHO�” q�«d*
األربــعــاء،  أمــس  أّول  مساء  تظاهر، 
تضامًنا  حيفا،  مدينة  في  العشرات 
مع األسير اإلدارّي، الّصحافّي محّمد 
القيق، املضرب عن الّطعام منذ أزيد 
من 86 يوًما، والرّاقد في مستشفى 

العفولة في حالة صحّية حرجة.
حيفا  مدينة  شوارع  املتظاهرون  وجال 
مطالبني  ـــة،  ـــّي األملـــان ِمــنــطــقــة  ــي  ف
بشكل  القيق  األسير  ســراح  بإطالق 

االحتالل  بسياسة  ومنّددين  ــورّي،  ف
واالعتقاالت اإلدارّية.

كتب  شعارات  املتظاهرون  رفــع  وقــد 
عليها: ”ليسقط االعتقال اإلدارّي“، 
”احلرّية ألسرى احلرّية»، «نعم للجوع، 
الّشعارات  من  وغيرها  للرّكوع»،  ال 
احلكومة.  وسياسة  لالحتالل  املناوئة 
لالعتقاالت  الّتام  رفضهم  مؤّكدين 
اإلدارّية، مطالبني بإنقاذ حياة القيق 

وحتريره الفورّي.

“UHO�” q�«d*
داهمت قوّات معزّزة من الّشرطة، أمس اخلميس، مكاتب مؤّسسة ”زهرة 
ومصادرة  بتفتيشها  وقامت  احليفاوّي،  احلليصة  حّي  في  الكرمل“ 
محتوياتها من مستندات وحواسيب، باّدعاء أّن املؤّسسة تابعة للحركة 
اإلسالمّية – الّشّق الّشمالّي، اّلتي كانت احلكومة، مؤّخرًا، قد أخرجتها 

عن القانون، ُمشيرًة إلى أّن نشاط املؤّسسة محظور، أيًضا.
هذا وخالل االقتحام، وبعد مصادرة احلواسيب وملّفات ومستندات، ّمت 
الّشيخ  احلّليصة،  في  الكرمل“  ”زهرة  مؤّسسة  مكتب  مدير  اعتقال 

o O I �« b ÒL � � ÒÍ—«œù« d O �_« Õ«d � ‚ö �S � Êu � �U D 	 Êu Ò	ËUH O 
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ّمت  ثّم  ومن  سراحه،  إطــالق  ّمت  معه  الّتحقيق  وبعد  مهجة،  عيسى 
استدعاء سكرتير املكتب، مصطفى جبارين، في ساعات بعد الّظهر، 

للّتحقيق معه، أيًضا.
مع الّشيخ مهجة، بعد الّتحقيق معه  وفي حديث لصحيفة ”حيفا“ 
وإطالق سراحه، قال: إّن هذا االقتحام تعسفّي، حيث أّن املؤّسسة هي 
مؤّسسة  أّنها  كما  البالد،  في  املستورة  العائالت  دعم  هدفها  خيرّية 
تثقيفّية، تأّسست عام 2001. قبل نحو سنة ونصف الّسنة ّمت افتتاح 
مكتب للمؤّسسة في حّي احلليصة، باسم مؤّسسة ”زهرة الكرمل“ – 
حيفا. وقد هدف هذا املكتب منذ افتتاحه إلى تقدمي خدمات لسّكان 
احلّي، ودأب على متابعة الّسّكان والوقوف على مشاكلهم االقتصادّية 

واالجتماعّية، بالّتعاون مع مكتب الرّفاه االجتماعّي في بلدّية حيفا.
الّشيخ  للحركة اإلسالمّية، قال  املؤّسسة  انتماء  بإّدعاء  وحول االقتحام 
مهجة: ”إّن وجود قوّات معزّزة من الّشرطة في احلّي واقتحامها للمكتب 
اّدعاء  هو  القانون  عن  احملظورة  اإلسالمّية  احلركة  إلى  انتمائه  باّدعاء 

باطل؛ فاملكتب ال يتبع احلركة اإلسالمّية، وهدفه األساس – كما سبق 
وذكرت – مساعدة العائالت املستورة.“

املؤّسسة  ــذارات عن عمل  إن أي  الّسابق  في  نتلّق  لم  نحن  وأضــاف: 
اّلتي  املالحقة  سياسة  نتيجة  يأتي  التعّسفي  القرار  وهــذا  بتاًتا، 

تنتهجها احلكومة وأذرعها األمنّية.
اّلتي ينوي اّتخاذها مستقبًال، قال: سندرس  وفي رّده على اخلطوات 
اُخلطوات من ناحية قانونّية، وسنقف باملرصاد لهذا القرار الّظالم بحّق 
شعبنا، وسنتشاور مع مدير املؤّسسة عبد احلي قصيني وسنوافيكم 

باملستجّدات.
بأّننا  الّشرطة  اّدعاء  إّن  قائًال:  حديثه  مهجة  عيسى  الّشيخ  واختتم 
نتلّقى مساعدات من مؤّسسة ”اإلغاثة“ و“الّصدقة اجلارية“ اخلارجتني 
والعمل  محتوياته  ومصادرة  املكتب  إغالق  إلى  دفعها  القانون،  عن 
على إخراجه عن القانون؛ مؤّكًدا أن هذا القرار ُمجحف وهذا سيمنع 

املساعدات عن مئات احملتاجني.

™ °WKÞUÐ WÞd ÒA�«  «¡UŽÒœ«Ë ¨wH Ò�FðË r�Uþ —«d� ∫åUHOŠò WHO×B� W−N� v�OŽ aOA�« ™
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åUHO�ò q�«d*
مكانة  بفحص  املُكّلفة  ــي»،  «شــوشــان جلنة  عقدت 
الّثالثاء  يوم  الكنسّية،  األهلّية  املدارس  واحتياجات 
عن  ممّثلني  مع  ا  ـً رسمّي اجتماًعا   ،(16.2) األخير 
الرّابطة القطرّية لألهالي في املدارس الكنسّية، وذلك 
واقع  بخصوص  األهالي  موقف  إلى  االستماع  لهدف 
ومستقبل املدارس األهلّية الكنسّية في البالد. وُعقد 
أشهر،  بضعة  منذ  الرّابطة  ملساعي  نتيجًة  االجتماع 
الّتربية  وزارة  إلى  رسائل عديدة  إرسال  تخّللت  اّلتي 
املسيحّية/ للمدارس  العاّمة  األمانة  وجلنة  والّتعليم 

األهلّية، وعقد اجتماع في جلنة الّتربية والّتعليم في 
مرّة  فيه  أّكدوا  الرّابطة  عن  ممّثلون  الكنيست حضره 
أخرى على أهمّية وضرورة إشراك األهالي في كّل ما 

يتعّلق بأزمة املدارس الكنسّية/األهلّية. 
ضّم االجتماع من طرف الّلجنة املُكّلفة بفحص وحتديد 
شوشاني  شمشون  د.  من:  كّل  ــدارس  امل احتياجات 
(رئيس الّلجنة)، ود. عبد الله خطيب (مفّتش جهاز 
الّتعليم العربّي في وزارة الّتعليم). ومن طرف الرّابطة 
حضر: د. رائف زريق، د. سهى جبران، غّسان منير، 
بروِفسور حسام حايك،  فادي سويدان ونبيل أرملي. 
لتمثيل  الرّابطة  قبل  من  املقترحني  املمّثَلني  أحــد 
األهالي في الّلجنة، اعتذر عن حضور اجللسة لسبب 

التزامات سابقة في عمله. 
في مطلع االجتماع قّدم مندوبو الرّابطة لرئيس الّلجنة 
جلنة  من  ومطالبهم  موقفهم  تعرض  ُمفّصلة  ــة  ورق
«شوشاني»، بصفتهم ممّثلني عن مجموعة كبيرة من 
العاّمة  األمانة  املمّثلون عن جلنة  فّضل  األهالي. وقد 
للمدارس املسيحّية/األهلّية عدم املشاركة في االجتماع 
أّنه  إلى  الّسياق  هذا  في  ويشار  إليه.  رغم دعوتهم 
وفي الوقت اّلذي استجابت جميع اجلهات ذات الّصلة 
القطرّية، ما زالت ترفض األمانة  الرّابطة  بلقاء ممّثلي 
تبذلها  اّلتي  املساعي  رغم  الرّابطة  مع  تواصل  أّي 
بصفتها  العاّمة  األمانة  مع  والّتشاور  للحوار  األخيرة 

ممّثلًة لعموم املدارس األهلّية/الكنسّية.

‰œU³²� ¡«dŁ≈Ë ÊËUFð —̈«uŠ
في  الرّابطة  مندوبو  ــد  أّك املبدئي،  الّصعيد  على 
على  يقوم  الّتربوّي  العمل  ــأّن  ب االجتماع  مستهّل 
بسيرورة  املعنّية  الّثالثة  األطراف  بني  مشترك  تعاون 

املختلفة،  املسيحّية  الكنائس  وهم  األبناء،  تعليم 
األهالي من جهة ثانية، واملجتمع اّلذي يتمّثل بوزارة 
الّتربية والّتعليم من جهة ثالثة. في هذا الّسياق، ّمت 
ميّر  أن  يجب  الّتربوّي  العمل  أّن جناح  على  الّتشديد 
من خالل الّتعاون، احلوار، واإلثراء املتبادل بني األطراف 
ّية  استقالل أهمّية  على  الّتشديد  ّمت  كما  الّثالثة. 
الّتربوّية  مسيرتها  إلكمال  عليها  واحلفاظ  املــدارس 
الوقت  العربّي. لكن في ذات  املجتمع  وعطائها في 
ّية ال تعني  شّدد مندوبو الرّابطة على أّن هذه االستقالل
اّلتي متّس  ّية من األهل وإبعادهم في األمور  إستقالل

مستقبل أوالدهم، بل العكس. 

w�U¼_« WDÐ«— V�UD�
تضّمنت  الرّابطة  مندوبو  قّدمها  اّلتي  املطالب  ورقة 
خمسة مطالب أساسّية، أوّلها احملافظة على املكانة 
ّية للمدارس الكنسّية كمدارس معترف  ّية احلال القانون
العربّي،  الّتعليم  جهاز  إطــار  في  رسمّية  غير  بها 
 – املــدارس  هذه  أزمة  حلّل  امليزانّيات  توفير  وضــرورة 
ّية ودون املّس في  ّية احلال دون تغيير مكانتها القانون

اتها.  خصوصّي
وزارة  لسياسة  انتقاًدا  الرّابطة  مندوبو  وّجــه  ًيا،  ثان
الّتعليم والّتربية اّلتي تقضي بتقوية اجلهاز الرّسمّي 

بصورة  ق  تطبَّ لكونها  الرّسمّي  غير  اجلهاز  وإضعاف 
عمياء في الوسط العربّي، مع الّتشديد على أّن هذه 
الّتعليم  جهاز  في  الّتحوّالت  على  قائمة  الّسياسة 
ّي  اليهودّي والفرضّية اخلاطئة بأّن جهاز الّتعليم العرب
غير  اليهودّي  الّتعليم  جلهاز  مشابه  الرّسمّي  غير 
األهلّية  ــدارس  امل أّن  الرّابطة  مندوبو  أّكــد  الرّسمّي. 
اخلاّصة  اليهودّية  املدارس  عن  االختالف  متام  تختلف 
مبيزانّيات  إمــدادهــا  يجب  ولذلك  الرّسمّية،  وغير 
أكبر. كما شّدد مندوبو الرّابطة على أّن أزمة املدارس 
األهلّية/الكنسّية هي جزء من املشكلة األكبر املُتمّثلة 

وزارة  تتبعها  اّلتي  املَُمنهجة  الّتمييز  سياسات  في 
جهاز  مع  تعاملها  في  عقود  منذ  والّتعليم  الّتربية 
الّتعليم العربّي، وأّن احلل األمثل إلشكالّيات وحتّديات 
املدارس األهلّية يجب أن يكون في إطار تصوّر عام 
جهاز  ضّد  واإلجحاف  للّتمييز  ا  حــّدً يضع  وشمولّي 

الّتعليم العربّي في الّدولة.
ثالًثا، طالبت الرّابطة بإعادة الّنظر في عالقة املدارس 
كشركاء  بهم  العالقة  وتعريف  الــّطــّالب  أهالي  مع 
لألبناء.  والّتربوّية  الّتعليمّية  الّسيرورة  في  مركزّيني 
الفراغ  إلى  الرّابطة  مندوبو  أشــار  الّسياق  هذا  في 
الكبير اّلذي يعانيه األهل لعدم وجود جلان مدرسّية 
ُمنتَخبة، منها صعوبة الّتحاور مع اإلدارة، عدم القدرة 

على تنظيم إيصال األوالد إلى املدارس، والّنقص في 
على  تسّهل  اّلتي  الّدوام  بعد  الّال-منهجّية  البرامج 
اّلتي يعمل بها الوالدان، وباألخص تسّهل  العائالت 
الرّابطة  طالبت  لذلك،  العامالت.  ــهــات  األّم على 
أمور  أولياء  جلان  تأسيس  خالل  من  األهــل  بإشراك 
مبا  الكنسّية/األهلّية،  ــدارس  امل جميع  في  منتخبة 
الّتربية  وزارة  عام  مدير  منشور  مع  أيًضا  يتماشى 
والّتعليم ذي الّصلة واّلذي يسري على جميع املدارس 

الرّسمّية وغير الرّسمّية في الّدولة. 
والّتعليم  الّتربية  وزارة  الرّابطة  مندوبو  طالب  رابًعا، 
بتوفير آلّيات واضحة لترتيب مسألة دفعات األهالي 
فهم  األهالي  بإمكان  األهلّية بحيث يكون  للمدارس 
منظومة حتديد األقساط والّدفعات املختلفة، والّتأّكد 
التي  املُختلفة  واألحكام  األنظمة  مع  تتماشى  بأّنها 
الرّسمّية  غير  املـــدارس  في  ــي  األهــال دفعات  ُتنّظم 
املعترف بها. وفي هذا الّسياق أعرب مندوبو الرّابطة 
الّسائدة  ّية  الّضباب حالة  من  الّشديد  استيائهم  عن 
في  الكبير  والّتفاوت  الّدفعات،  موضوع  بخصوص 
األقساط ورسوم الّتسجيل واخلدمات من مدرسة إلى 
األهالي  لتوّجهات  الّتعليم  وزارة  جتاهل  ومن  أخرى، 

لالستفسار حول هذه املواضيع. 
وأخيرًا، ّمت لفت نظر الّلجنة إلى ضرورة الرّبط بني البّت 
الّتعليمّية  لألقساط  تعديل  ألّي  املــدارس  طلب  في 
وبني تأسيس جلان ُمنتَخبة حّتى تستطيع هذه الّلجان 
في  ومدرسة  مدرسة  كّل  في  األهالي  متّثل موقف  أن 
األوضاع  خلفّية  على  خاّصًة  احلّساسة،  القضّية  هذه 

االقتصادّية الّصعبة جلزء غير قليل من العائالت.

WM−ÒK�« qLŽ ÂÒbIð
الّلجنة  عمل  عــن  شوشاني  د.  حتـــّدث  جهته  مــن 
مفيًدا  اآلن  حّتى  عملها  تقّدم  وعرض  وصالحّياتها، 
وبأّنها  املدارس  ممّثلي  اجتمعت مرّتني مع  الّلجنة  بأّن 
مبندوبي  االجتماع  بعد  ــرى  أخ ــرّة  م معهم  ستجتمع 
في  تتلّخص  مهّمته  ــأّن  ب شوشاني  ــد  وأّك الرّابطة. 
التي  الّتوصيات  ورفع  األهلّية  املــدارس  وضع  دراســة 
يراها مالئمة لوزير الّتربية والّتعليم الّتخاذ القرارات 
املالئمة، ووعد بأن يتعامل مع مطالب األهالي بجدّية، 
لّلجنة  ّية  الّنهائ الّتوصيات  إطار  في  يعكسها  وأن 

اّلتي ستصدر حّتى نهاية شهر آذار القريب.
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ّية - الكرمليت في حيفا  نّظمت املدرسة اإليطال
راث ويوم اجلدّ واجل ّدة،  ات شتّى إلحياء يوم التّ يّ فعّال
وكانت   .04.02.16 املاضي  اخلميس  يوم  وذلك 
الّلغة  معلّمة  قبل  من  مبادرة  اليوم  هــذا  فكرة 
مع  بالّتعاون  داود،  روزين  املشروع  ومرّكزة  ّية  العرب
مسّلم  جزيل  املعّلمة  االجتماعّية  الّتربية  مرّكزة 
شارَك  وقد  ّية،  العرب الّلغة  ومعّلمات  حايك،   –
الّصّف  األّول حّتى  الّصّف  املدرسة من  فيه طّالب 

الّسادس مبرافقة اجلّدات واألجداد.
داود،  راغدة  املديرة  بكلمة  الّتراثّي   اليوم  اسُتهلَّ 
بإحياء  املدرسة  اهتمام  على  بدورها  أّكدت  اّلتي 
ّي  العرب تراثنا  على  للمحافظة  املمّيز  اليوم  هذا 
مرّكزة  كلمة  تلتها  العريقة،  وحضارتنا  األصيل 
املشروع املعّلمة روزين داود، اّلتي شّددت فيها على 
تعكس  ألّنها  ّية  العرب الّلغة  على  احلفاظ  أهمّية 

وذلك  واحلضارّي  الّثقافّي  وانتماَءنا  ُهوّيتنا  وتعزّز 
ّية“. من خالل ”ميثاق الّلغة العرب

الّتراثّي عّدة فّعالّيات، منها: عرض  اليوم  تخّلل 
ّي الّتقليدّي على خلفّية أغاٍن  الّطالب للزّي العرب
طالّب  بني  زجلّية  شعرّية  منافسة  قدمية،  ٍة  تراثّي
الّصفوف الّسادسة، ومن ثّم أقيمت حلقات الّدبكة 
ا إلى جنب  الّتراثّية اّلتي شارك فيها الّطالّب جنًب

املعّلمني واملعّلمات.
كما تخّلل هذا اليوم استضافة جّدات الّطالب في 
الّصفوف، حيث قمَن بتجهيز املأكوالت الّشعبّية 

الّتراثّية وسط أجواٍء من البهجة والّسرورِ.
بزيارة  الــّطــالُّب  قام  املمّيز  اليوم  هذا  ختام  وفي 
ُعنوان  حتت  املدرسة  قاعة  في  الّتراثّي  املعرض 
”ُتراُثنا فخرُنا“، واّلذي ُعرضْت فيه عّدة زوايا من 
ٍة وأدواٍت تراثّية قدمية وأزياء تراثّية  ّي جلسات عرب

شعبّية.

“UHO�” q�«d*
رًدا على  خطاب األمني العاّم حلزب الله، الّسّيد حسن 
امتالك  فيه عن  واّلــذي كان قد أعلن  الله، ،  نصر 
«صــواريــخ»  ــى  إل ُمشيرًا  ــة»،  ــووّي ن لـ»قنبلة  احلــزب 
املتواجدة  األمونيا  غاز  حاويات  تصيب  أن  ميكنها 
اآلالف..  عشرات  مبقتل  حيفا، وتتسّبب  مدينة  في 
قال وزير الّصّحة اإلسرائيلي، يعكوف ليتسمان، في 
ـ“الكنيست“، إّنه ”منذ  جلسة جلنة الّصّحة الّتابعة ل
أشهر تعمل إسرائيل على نقل حاويات األمونيا إلى 

مكان آمن، بعيًدا عن حيفا.
ُيشار إلى أّن نصر الله كان قد حتّدث، خالل الّذكرى 
ا من غاز  ـً الّسنوّية للقادة الّشهداء عن وجود 15 طّن
صاروخ  كّل  وباستطاعة  حيفا،  مدينة  في  األمونيا 
نووّية  قنبلة  ــى  إل اِملنطقة  يحّول  أن  احلــزب  يضربه 

تتسّبب في مقتل عشرات اآلالف من اإلسرائيليني. 
وبدوره حّذر وزير حماية البيئة أفي غباي من أّن بقاء 

ا. ـً ّي ا وأمن ـً ّي يئ هذه احلاوية ميّثل خطرًا ب
وتطرّق وزير الصّحة في جلسة اللّجنة في الكنيست 
إلى خطاب أمني عام حزب الله، وقال: ”نعمل منذ 
الّنشر)  دون  (من  الكواليس  ووراء  بهدوء  أشهر  عّدة 
ما  وسنفحص  حيفا..  من  األمونيا  خزّان  نقل  على 

ميكن عمله في هذه األثناء“.
ومن جهته، كان قد حّذر رئيس بلدّية حيفا، احملامي 
يونا ياهڤ، احلكومة منذ مّدة من مغّبة الّتغاضي عن 
خطورة حاويات األمونيا، وتأثيرها املباشر على حياة 
الّسّكان، وخصوًصا بعد الّتهديد املباشر اّلذي وجهه 
أمني عام حزب الّله، حسن نصر الله، مؤّكًدا أّنه حان 

وقت العمل الفورّي!

“UHO�” q�«d*
اخلميس  يوم  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  نّظمت 
املاضي - 02/11 ورشة بُعنوان ”التنّمر اإللكترونّي“. 
مار  مدرسة  من   مندوبني  طّالب  الورشة  في  شارك 
ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  األسقفّية،  إلياس 
الرحمن احلاج، وّجهها اختصاصّي في  ومدرسة عبد 
ّية إيلي بدران. هدفت الورشة  مجال امليديا اإللكترون
إلى رفع الوعي والّتصّدي لظاهرة العنف اإللكترونّي. 
لهذه  الّطّالب بعض احلاالت  الورشة عرض  من خالل 
مع  سّيما  ال  األخيرة  الفترة  في  املتفّشية  الّظاهرة 
باتت  واّلتي  للّشبكات االجتماعّية  الّشعبّية  ازدياد 
في  يبحرون  اّلذين  وللّطالب  املعّلمني  لألهل،  ُمقلقة 

”اإلنترنت“.
وقد حتّدث بدران عن التنّمر اإللكترونّي موضًحا أّنه 
ُيعتبر ظاهرة من ظواهر العنف، وهو أشّد خطورة من 
الّتنّمر االجتماعّي ُمشيرًا إلى أّن الّتنّمر اإللكترونّي 
فهو  االجتماعّي  الّتنّمر  باختالف  للجميع  ظاهر 
أكبر  عــدد  لتدّخل  ويسمح  مجموعة  في  محدود 
بكثير من األشخاص، وعادًة ما يكون بشكل سلبّي. 
ومتواصل  مستدمي  اإللكترونّي“  ”التنّمر  أّن  كما 
طوال ساعات الّنهار وال مهرب منه، إضافة ملواد في 
الّشبكة االجتماعّية ال سّيما الّصور املسيئة ال ميكن 
مواضيع،  عّدة  إلى  بدران  تطرّق  بسهولة“.  محوها 

منها تعريفات وآلّيات أساسّية في عالم ”اإلنترنت“ 
خالل  من  عملها،  وكيفّية  االجتماعّية  والّشبكات 
استعمال  في  تواجهنا  التي  املخاطر  عن  واٍف  شرح 
اخلصوصّية  موضوع  خاّصًة  االجتماعّية،  الّشبكات 
التنّمر  ــواع  أن املخاطر،  هــذه  من  الوقاية  وكيفّية 
واإللكترونّي،  االجتماعّي  الكالمّي،  كاجلسدّي، 

واالختالف بينها.
الّتربوّية في  البرامج  ووّضحت فيحاء عوض (مرّكزة 
املوضوع  ”هذا  قائلًة:  االجتماعّي)  الّتطوير  جمعّية 
عدد  هنالك  حيث  بــشــّدة،  ــّطــّالب  ال اهتمام  يلفت 
في  اإللكترونّي  التنّمر  ظاهرة  واجه  قد  منهم  كبير 
بشكل  له  تعرّض  أو  االجتماعّية  الّتواصل  شبكات 
الّظاهرة  هذه  في  اهتمام  هنالك  باإلضافة،  بآخر.  أو 
العنف  أّن  حيث  واملعّلمني  املــدارس  إدارات  قبل  من 
املدرسة.  في  تخريبية  بيئة  يخلق  ”اإلنترنت“  عبر 
في األشهر القريبة سننّظم ورشات إضافّية للمعّلمني 
واألهل في هذا املوضوع لهدف االستفادة من املعلومات 
هذه  من  واملنع  الوقاية  في  تساعد  اّلتي  واملضامني 

الّظاهرة واحلد منها“. 
اّلذين  املشاركني  اهتمام  الورشة  مواضيع  القت  كما 
أبدوا استعدادهم ألخذ دور مسؤول في حملة الّتصّدي 
للعنف في الّشبكة االجتماعّية املُخّطط لها واملشاركة 

باملزيد من الورشات والّلقاءات.
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نِشَط املرَكز اجلماهيرّي، مؤّخرًا، ضمن فّعالّيات جديدة 
القت استحسان املشاركني واملنّظمني، ومن ضمن هذه 

الفّعالّيات نذكر..

 W¹Ë«Òe�«”  w� Òw× ÒB�« nOI¦ Ò²�«Ë s�ü« ‰eM*« ™
™ “W¾�«Òb�«

قالت حورّية إبراهيم (مرّكزة الزّاوية الّدافئة“ في املرَكز 
اجلماهيرّي ”األخوّة» - حّي وادي الّنسناس)، إّنه ضمن 
املقّدمة  والتوعوّية  املعلوماتّية  واحملاضرات  الّلقاءات 

اختصاصّي  مؤّخرًا،  الّدافئة»، قّدم،  «الزّاوية  ألعضاء 
املرضى  صندوق  (مــن  غنب  أحمد  الّطبيعّي  العالج 
والّتثقيف  اآلمن  «املنزل  بُعنوان  محاضرة  «مكابي») 

الّصحّي»، القت استحسان املجموعة وتفاعلها.
ونصائح ملنع  إرشـــادات  مجموعة  احملاضرة  وشملت 
ومالءمة  جتهيز  ككيفّية  ّية  املنزل ــوادث  احل وتفادي 
املنازل من أجل منع حوادث االنزالق والّسقوط، جتهيز 
احلّمام باملعدات املساعدة واإلنارة الّالزمة، إلى جانب 
اّتباع أمناط سلوكّية وحركّية كاملشي واجللوس بطريقة 

سليمة، صحيحة وآمنة.
 ÍœU ÒM�« w� W ÒOłöF�« W¹cGÒ²�«Ë q¹b³�« V ÒD�« ™

™ wzU� ÒM�«
هذا واستضاف الّنادي الّنسائي في املرَكز اجلماهيرّي 
والّتغذية  البديل  الــّطــب  اختصاصّية  ”األخوّة“، 
العالجّية، مديرة مرَكز الّطب البديل في حيفا لبنى 
و الّتغذية  البديل  الّطب  عن  محاضرة  قّدورة، في 

العالجّية.
وقّدمت قدورة  شرًحا وافًيا عن الّطّب البديل وفروعه 
املختلفة. وتخّللت محاضرتها الّتثقيفّية العديد من 
خالل  من  سليم  غذائّي  نظام  اّتباع  حــول  الّنصائح 
حتضير وصفات عشبّية بطريقة صحيحة، ووصفات 
تساهم في الّتجميل الّطبيعّي، وإيجاد حلول ملشاكل 
الّشعر واجللد، إضافة إلى التطرّق إلى فقر الّدم، األرق، 

إلتهاب املفاصل، وغيرها من املشاكل.
الّنسائي  ــادي  ــّن ال ــزة  ــرّك (م خشيبون  خولة  ـــدت  وأّك
«األخوّة») أّن الهدف من وراء هذه احملاضرات الثرّية، 
هو زيادة الوعّي والّتثقيف واملعرفة لدى نساء الّنادي.

™ °b¹bł ŸËdA� ≠ åUMO�Ë U ÒM�ò ™
الّنسائي  الــّنــادي  في  جديد  مشروع  ــرًا،  مــؤّخ أقيم، 
تعزيز  لهدف  وفينا»،  «مّنا  ُعنوان  حمل  «األخــوّة»، 
الّنساء  مجموعة  أمــام  وكشفها  احمللّية  ــرات  ــب اخل

لالستفادة منها.
وأشارت مرّكزة الّنادي الّنسائّي خولة خشيبون، إلى أّن 
ّية املتنوّعة  محيطنا احمللّي يصخب باخلبرات الّنسائ
واملتعّددة.. ومن هنا أتت فكرة املشروع الّساعي إلى 

تعزيزها واالستفادة منها.
خالل  من  املشروع  انطالقة  كانت  خشيبون:  وأضافت 
اّلتي  علو،  حجلة  احللويات  صناعة  خبيرة  استضافة 
احللويات  صناعة  كيفّية  حول  للّنساء  ورشه  قّدمت 
صفوف  في  ّية  إيجاب فعل  ردوَد  أثار  ما  ّية،  اإليطال

الّنساء اللواتي شاركَن في هذه الورشة.
واختتمت حديثها شاكرة الّناشطة فوزّية مصري على 

مدير  بأعمال  والقائم  الفكرة،  إجناح  في  مساهمتها 
الّدائم للّنادي ومساهمته  املركز عادل خاليلة، لدعمه 

في إجناح الفّعالّيات.

‰U ÒF �Ë j�U � ÒÍd O �U L '« å… Òu �_«ò e�d �
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استحدث املهندس الزّراعي البلدّي 
ا إلعادة ترميم  ـً ّي تقنّية جديدة عامل
على  ــة  ــروس ــغ امل األشــجــار  بيئة 
منذ عشرات  حيفا  مدينة  أرصف 
بالبنى  املّس  دون  من  الّسنوات، 
إحداث  وذلك من خالل  الّتحتّية، 
فجوات صغيرة جًدا أشبه بثقوب 
حول األشجار، والعمل على إتاحة 
استمرارّية منّو جذور األشجار حتت 
باملاء  األشجار  وإمــداد  الرّصيف، 
والغذاء الضرورّي لنموّها، وبالّتالي 
أو  األرصفة  مبنى  ذلك  يؤذي  لن 

يؤّثر عليها على املدى البعيد.
الّتقنّية  هـــذه  ــر  تــطــوي ّمت  وقـــد 
حيفا،  بلدّية  رئيس  من  بطلب 
للمهندس  ــهــه  وّج ــاهــف،  ي ــونــا  ي
إيجاد  لهدف  البلدّي،  ــّي  ــزّراع ال
حلول ”إبداعّية“ ملشكلة األشجار 
املغروسة منذ سنوات على جوانب 

الّشارع، من دون املّس بها.
وقد أعرب رئيس البلدّية عن فرحه 
واعتزازه بهذا االبتكار الذي يعتبر 
بلدات  من  اآلخرين  ميّكن  ا،  ـً ّي عامل

ودول أخرى، االستفادة منه.
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اعتبرت األوساط األدبّية أّن مكتبة «كل شيء“ 
شّكلت  عّباسي،  صالح  لصاحبها  احليفاوّية، 
خالل الّسنة املنصرمة (2015)، الّرقم القياسّي 
في عدد الكتب اّلتي أصدرتها، آخذة باالعتبار 
األدب  في  املطلوب  والّثقافّي  األدبــيّ  املستوى 
والّثقافة عاّمًة، مبا يليق بتقدميه للقارئ وتوثيقه 
ـًا  محلّي الفاعلة،  املؤّسسات  مختلف  في  أيًضا 
ـًا. وقد حرصت «كل شيء» على  ـًا وعاملّي وعربّي
أن تأتي إصداراتها منّوعة، لذلك رأيناها تتوّزع 
على مختلف األصناف األدبّية والعلمّية بشكل 
يساير كاّفة الفئات الّثقافّية والعمرّية. املالحظ 

أّن إحدى الّنتائج اّلتي حتّققت على هذا الّصعيد، 
أدبّية  لنيل جوائز  ترشيح بعض إصداراتها  هي 

هاّمة، على مستوى «الپوكر» وغيرها. 
جندها  اجلــديــدة،  كتبها  باستعراض  نقوم  حني 

كالّتالي: 
1) ”برج الّلْقَلق“ رواية -  دمية جمعة الّسمان. 
في  الّنص  جمالّيات   - احلرف“  ”جتلّيات   (2
الفّن الِفَلسطينّي املعاصر، د. مليحة مسلماني. 
3) ”عودة سّتي مدّللة“ رواية - مصطفى عبد 
الّظهيرة“  في  يؤّذن  بيروت  ”ديك   (4 الفّتاح. 
العسل“  ”سيف   (5 وادي.  ــاروق  ف  - ــة  رواي
قصص قصيرة جًدا - عمر خّمش. 6) ”تاريخ 
في  ميدانّية  دراســة   - الّتاريخ“  يذكره  لم  ما 

 (7 بنورة.  جمال  الِفَلسطينّي،  الّشعبّي  الّتراث 
”الّشخصّية في أعمال زياد عبد الفّتاح الّروائّية“ 
- دراسة، محّمد أبو علي. 8) ”جواهر احلكمة 
- محّمد شرمي؛ وغيرها  في نظم كليلة ودمنة“ 
من الكتب اّلتي أصدرتها ”املكتبة“ خالل الّسنة 
كّنا قد خّصصناها في سياق   ،2015 املاضية 

سابق بخبر مفصل. 
جدير بالّذكر أّن ”كل شيء“ صاحبة اإلصدارات 
األيــام  الفترة  هــذه  في  تقيم  ذكرها،  الّسالف 
معرًضا في يافة الّناصرة، موّفرة فيه إضافًة إلى 
في  الّنشر  دور  إصــدارات  أحــدث  إصداراتها، 

العالم العربّي.

°“u � �  W�d � �  5 N  �A �  d?? ÒB?? Ô�  4  ‰U??I?? �?? �«
åUHO�ò q�«d*

متّكن عدد من املشتبهني امللّثمني من دخول منزل عجوز في الّثمانني 
من عمرها، في حيفا، معتدين عليها بالّضرب، إضافًة إلى قيامهم 
اخلمسني  في  ــو  وه بها،  االعتناء  عن  ــســؤول  امل العامل  ــاق  وث بشّد 

من عمره.
وأفادت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، لوبا السمري في بيان 
قاموا  املشتبهني  أّن  ”حيفا“،  صحيفة  مكاتب  عنه  نسخة  وصلت 

بسرقة ألوف الّشواقل، اّلتي كانت مخّبأة مبنزل العجوز. 
ومتّكنت الّشرطة من إلقاء القبض على املشتبهني بعد فرارهم من املكان، 

وهم 4 ُقّصر حيفاوّيني، تراوح أعمارهم بني 15 و17 عاًما. 
ذّمة  على  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  في  اعتقالهم  متديد  ّمت  وقد 

الّتحقيق.

“ÂU³�—” Òw³ ÒD�« e Ó�d*« w�
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 “UHO�” q�«d*

بضع  تخطو  أن  (ِفَلسطني)،  نابلس  من  عاًما   17 تبلغ  فتاة  متّكنت 
طيلة  املتحرّك  املقعد  متاًما  الزمت  أن  بعد  الّذاتّية،  بقواها  ُخطوات 
ثالث سنوات. ومتّكنت الفتاة من ذلك بفضل تعاون بني مختّصني في 
املعهد الوطني للّصّحة في الواليات املتحّدة، وبني مستشفى ”رمبام“، 
واخلدمات الصحّية الِفَلسطينّية. وكانت الفتاة تعاني لسنوات عديدة 
من مشكلة تسرب الكالسيوم ومواد حيوّية أخرى من عظامها، وتبّني 
بعد إجراء الفحوص في املعهد األمريكّي أّنها مصابة بورم في فّكها 
العلوّي، ّمما يؤّدي إلى إفراز هورمون يسّبب ضعًفا شديًدا في عظامها؛ 
اء  اء أّنها مماثلة ملا يصيب املسّنني. وجنح األطّب وكما وصفها أحد األطّب
بتقدمي العالج الّالزم وإزالة الورم، بالّتعاون مع اجلهات الّطبّية الثالث. 

وجنحت الفتاة من السير بضع ُخطوات مبساعدة العّكازين.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

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

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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الّشبابّي  نشاطي  بداية  في  ناطور  سلمان  الكاتب  إلى  تعرّفُت 
احلزب  مؤّسسات  في  عمله  خــالل  الّثمانينّيات  في  والّطالبّي 
أهّم  كانت  اّلتي  «اجلديد»  ومجّلة  ــاد»  «االّحت وصحيفة  الّشيوعّي 
الّشاعر  بينهم  ومــن  الفلسطينّيني،  واملثّقفني  للكّتاب  املنابر 
سميح القاسم والكّتاب إميل حبيبي، سالم جبران، سلمان ناطور 

وعلي عاشور. 
رفض سلمان ناطور أن يترك قلمه ويستسلم لوهن املشهد الّثقافّي 
اّلذي أعقب انهيار االّحتاد الّسوفييتي في منتصف الّتسعينّيات 
ونشر في أّيار 1995 كتاب «تأّمالت في مشهدنا الّثقافّي - ثقافة 
لذاتها... ثقافة في ذاتها». فعقَد بالّتعاون مع مجموعة من الكّتاب 
الّدعم  تصوّرًا إلعادة  خالله  1996، صاغوا  عام  مؤمترًا  والّناشطني 
مع  وجاَب  الفلسطينّي.  الّثقافّي  للمشهد  واملؤّسسي  الّسياسّي 
الّسياسّية احمللّية والفلسطينّية في محاولة  القيادات  ورقته بني 
إلقناعها بتبّني اإلبداع الّثقافّي ونشره بني أبناء شعبنا وفي العالم 
بأسره. لألسف، كان جتاوب الّسلطات احمللّية واألحزاب الّسياسّية 

فاترًا.
مركز   2000 عام  مًعا  أّسسنا  حني  طويلة  سنوات  خالل  رافقُته 
«إعالم» اّلذي أشرف على إدارته في بداية الّطريق، ثّم توّلى الحًقا 
مهاّم إدارة معهد إميل توما، جتاوًبا مع طلب صديقته حايا توما، 
زوجة املفّكر الكبير إميل توما، واحلزب الّشيوعّي. عانى طيلة أّيام 
عمله في إدارة املؤّسسات من املتطّلبات اإلدارّية املطلوبة في عمل 

هذه املؤّسسات، واّلتي ألهته عن عملّية الكتابة اإلبداعّية. 
أقنع الكاتب سلمان ناطور عام 2010، ومعه الزّميلة عرين عابدي 
مشروع  بتطوير  «مساواة»  مركز  إدارة  فوراني،  خالد  د.  والباحث 
وفضاءات».  حقوق   - الفلسطينّية  «الثقافة  اسمه  منحه  ثقافّي 
وجدنا  لتنفيذها  املــوارد  وجتنيد  وبلورتها  الفكرة  طرح  مرحلة  وبني 
أنفسنا في ورشة عمل متواصلة رافقها تطوًّعا. لم نقصد في يوم 
هو  «مساواة»  فمركز  ثقافّية،  مؤّسسة  إلى  نتحّول  أن  ــام  األّي من 
السياسية واالقتصادّية  احلقوق  بتحصيل  تعنى  مؤّسسة حقوقّية 
واالجتماعّية والّثقافّية. وأبى سلمان ناطور إّال أن يبدع في تطوير 
املشروع، وهذه بعض إجنازاته ضمن عمله في الّسنوات األخيرة من 

حياته.. 

 W�UI Ò¦�« —«–¬
لم تعلن أّي مؤّسسة رسمّية عن «آذار» كشهر الّثقافة الفلسطينّية، 
فأّول من أعلن عنه كان سلمان ناطور من موقعه في مرَكز «مساواة»: 
شهر  إلى  يتحّول  أن  يجب  واألرض  ــرأة  وامل يع  الرّب شهر  آذار  «إّن 
الّثقافة الفلسطينّية». فبعد أن احتفى الّشعب الفلسطينّي بيوم 
محمود  الّشاعر  ميالد  يوم  وهو   ،13.3 في  الفلسطينّي  الّثقافة 
درويش، أتى سلمان ناطور بفكرة حتويل الّثقافة إلى نشاط شعبّي 
اإلنتاج  على  تسيطر  بدأت  اّلتي  الّنخبوّية  من  يتحرّر  جماهيرّي 
مؤّسسات  ناطور  سلمان  فدعا  األخيرة.  الّسنوات  في  الّثقافّي 
الّثقافة واملجالس احمللّية واملدارس إلى إعالن «آذار» شهرًا للّثقافة 
اته في يوم املرأة العاملّي وأن تستمّر في يوم  ّي ا أن تنطلق فعال مطالًب
الّثقافة الفلسطينّي وعيد األّم ويوم مكافحة العنصرّية وصوًال إلى 
الّذروة في يوم األرض تثبيًتا للعالقة الوثيقة بني قيمة االلتصاق 

باألرض والّثقافة. 
حتوّلت فعاليات «آذار الّثقافة» إلى حدث قطرّي مركزّي يجمع بني 
وسلطات  ثقافّية  مؤّسسات  وراءه  وتقف  املختلفة،  احمللّية  املواقع 
إلى  اإلبداعّية  األعمال  تقدمي  لهدف  صّف  بوحدة  تعمل  محلّية 
ناطور:  سلمان  ملقولة  تأكيًدا  شعبنا،  أبناء  من  اآلالف  عشرات 

تستمتع  أن  حق  إلها  «الناس 
باإلبداع الّثقافي». 

الّتحضيرّية  االجتماعات  خالل 
ــز  ــرك ــــي م لـــهـــذا املـــــشـــــروع ف
الرؤيا،  سلمان  وضع  «مساواة»، 
وحوّلنا، نحن طاقم املركز العامل 
على املشروع، دون أن نشعر، إلى 
إلى  بالوصول  ملتزمني  ُمجّندين 
من  ّية  العرب البلدات  عشرات 

اجلليل حّتى الّنقب. 

 W ÒOMOD�KH�« W�UI Ò¦�« …bŠË
عموًما،  الفلسطيني  الوطني  املــشــروع  غياب  من  أملنا  خيبة 
والّثقافي خصوًصا، لم تتغّلب على نفسّية أبي إياس. كان يركض 
بني نابلس ورام الله ومخيم عايدة وعّمان وباريس ناشرًا فكرة وحدة 
يزور  فعندما  اجلغرافّية.  للحدود  عالقة  دون  الفلسطينّية  الّثقافة 
والكالم  الراس»  «تصغير  يرفض  كان  الفلسطينّية  للّثقافة  وزيرًا 
بدون رصيد عن شّح امليزانيات، وكان يرّدد «املوضوع مش موضوع 
ميزانّيات، املوضوع ُهوّية شعب ووحدة الّثقافة الفلسطينّية ممكنة 

إذا أردنا». 
ّية وكثرة كالمها وقّلة  رغم قصور بعض القيادات الوطنّية والبرملان
الفلسطينّية.  الّثقافة  ملشروع جتزئة  يستسلم  لم  أّنه  إال  أفعالها، 
فساند بدون ترّدد املؤّسسات اّلتي طالبت بحّقنا في متويل اإلنتاج 
دعم  قاطًعا.  رفًضا  اإلسرائيلّية  ــوزارات  ال إمالءات  ورفض  الّثقافّي 
مطلبنا في استرداد مكتبة خليل الّسكاكيني وأرشيف فلسطني 
الوطنّية  املكتبة  نّظمته  مؤمتر  ــي  ف ــوضــوع  امل ــذا  ه عــن  وحتـــّدث 
اإلسرائيلّية وطالبهم بتحرير ما صادرته الّسلطات اإلسرائيلّية من 
املّثقفني  محاصرة  ورفض  الّثقافّية  املقاطعة  ساند  ثقافّي.  موروث 
الفلسطينّيني ملنعهم من القيام بدورهم في «املواجهة مع املؤّسسة 
اإلسرائيلّية»! أعلنها «هذا هو دورنا بالّذات أن نعمل على حترير 

القامع من قمعه».
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انطلق مشروع الّتحرير الّثقافّي والّسياسّي لدى سلمان ناطور من 
منطلق  من  اآلخر  محاورة  على  وقدرته  برواية شعبه  وثقته  قناعته 
الّتحرير.  منطلق  اليهودّي من  العالم وسنحاور  أبناء  نحن  الندّية. 
منّصة  يترك  ولم  والــّذاكــرة،  الّنكبة  عن  العبرّية  الّلغة  في  حتّدث 
يهودّية إّال ووقف عليها مرّدًدا «هذا واجبنا جتاه شعبنا، هذا موقعنا 
وهذه مكانتنا». اختار محاورة املثّقفني اليهود على منّصاتهم وخلق 

املنّصات املشتركة للمبدعني واملثّقفني. 
ترأس سلمان الّلجنة الّشعبّية عام 1982 الّلجنة الّشعبّية لدعم 
تأسيس «جلنة  في  يترّدد  لم  ولكّنه  الّسوري احملتل  اجلوالن  أهالي 
املبدعني اإلسرائيلّيني والفلسطينّيني ضّد االحتالل» فترجم مجموعة 
ّية، وعمل على ترجمة روايته  من الكتب من الّلغة العبرّية إلى العرب
«هي، أنا واخلريف» بالّتعاون مع صديقه بروفسور يهودا شنهاب. 
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املثّقفني  بــني  القائمة  الّثقة  ــة  ألزم نــاطــور  سلمان  يستسلم  ــم  ل
فردّية  لقاءات  عاقًدا  وعرًضا،  طوًال  البالد،  جاب  الفلسطينّيني. 
«اّحتــادات  أزمة  فبعد  الّثقافّي.  العمل  مأسسة  لهدف  وجماعّية 
منتصف  ــي  ف ــا  ــه ذروت وصــلــت  الــتــي  الفلسطينّيني»  الــكــّتــاب 

رحل األديب الِفَلسطينّي سلمان ناطور، في 15 شباط 2016، دون 
سابق إنذار عن عمر ناهز الّسابعة والّسّتني عاًما، اختطفه املوت إثر 
حيث  والّثقافّي،  األدبّي  عطائه  أوج  في  وهو  ُمفجعة،  قلبّية  جلطة 
لم يحتمل قلبه الكبير فداحة املآسي واخلسارات التي يتعرّض لنا 

شعبه وأّمته. 
الّثانوّية  أنهى   .1949 عام  الكرمل  دالية  في  وُلد  الرّاحل  وأديبنا 
ثّم في حيفا. درس  القدس  في حيفا وواصل دراسته اجلامعّية في 
وحّتى   1968 العام  منذ  الّصحافة  في  وعمل  العاّمة  الفلسفة 
1990، حيث حرّر امللحق الّثقافّي جلريدة ”االّحتاد“ احليفاوّية ومجّلة 
املؤّسسات  من  عدد  وإدارة  تأسيس  في  شارك  الّثقافّية.  ”اجلديد“ 
املوسيقى  تطوير  وجمعّية  العرب،  الكّتاب  اّحتاد  بينها:  ّية،  العرب
ّية، ومرَكز إعالم للمجتمع الفلسطينّي، وحلقة املبدعني العرب  العرب
واليهود ضّد االحتالل ومن أجل الّسالم العادل وجمعّية عدالة، ومعهد 
الّدراسات الِفَلسطينّية واإلسرائيلّية على اسم إميل توما في حيفا. 
حقوق   - الَفَلسطينّية  «الّثقافة  مشروع  «مساواة»  مرَكز  في  وأدار 
وفضاءات» وبادر في إطاره إلى تأسيس مشروع «آذار الّثقافة»، اّلذي 
يكرّس منذ العام 2011 لتنشيط الّثقافة الِفَلسطينّية في الّداخل 
اجلليل  من  الِفَلسطينّية  الّثقافّية  بالفّعالّيات  غنّي  كامل  لشهر 

وحّتى املثلث. 
واِملهرجانات  املؤمترات  من  العديد  في  الِفَلسطينّية  الّثقافة  مّثل 
جبرّية  ّية  منزل إقامات  عليه  وفرضت  اعتقل  واألجنبّية.  ّية  العرب
لفترات عديدة لسبب مواقفه الوطنّية املشرّفة، اّلتي عّبر عنها في 

ّية. كتاباته الّصحافّية واألدب
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الّحتاد  انهيار  من  حلقها  وما  التسعينّيات، 
تأسيس  إعــادة  على  عمل  العرب،  الكّتاب 
حني  فرِح  وكم  الفلسطينّيني،  الكّتاب  اّحتاد 
الكّتاب وكم حزِن حني عاد  اّحتاد  عقد مؤمتر 
الكّتاب!  صفوف  في  املشهد  سّيد  االنقسام 
في  ا  أسبوعّيً االّحتادين  أعضاء  مع  وتواصل 
جهد  وتوحيد  الّثقافة  بناء  ــادة  إلع محاولة 
األدباء العرب وشّق طريقهم إلى العالم العربّي 
العربّي  العالم  اعتراف  في  ففرح  والعالم. 
بإبداعه من خالل منحه جائزة الّشارقة ألفضل 
الكّتاب املسرحّيني العرب، لكّنه لم يقبل أن 
يخدم مشروع األمراء وال امللوك وبقي ملتزًما 

بقضّيته االجتماعّية والّسياسّية. 
لم يكتِف سلمان ناطور بتنظيم األدباء، وإّمنا 
جامعي  منازل  ا  ــرً زائ البالد  أنحاء  في  جتّول 
وسخنني  كفرمندا  في  الفلسطينّي  الّتراث 
والّناصرة وشفاعمرو ودالية الكرمل. ودعا إلى 
في  الفلسطينّيني  الّتراثيني  رابطة  تأسيس 
اجتماع عقد في مقر متحف كفرمندا، ورافق 
ملأسسة  وعملهم  اجتماعاتهم  في  الّتراثّيني 
الشفوّي  الــتــراث  جمع  مجال  في  نشاطهم 
مع  الّتواصل  إلى  معهم  وسعى  واملكتوب، 
الّتاريخ  توثيق  ومشاريع  فلسطني  متحف 
الفلسطينّي في جامعة بير زيت وغيرها من 

املؤّسسات. 
العربّيات،  املكتبات  أمينات  رابطة  عن  أّما 
الّدعم  في  األمــل  لهّن  أعــاد  يئسَن  فكّلما 
الرّابطة  املطلوب. فقد تأّسست هذه  الّشعبّي 
أمينات  من  رائعة  مجموعة  مببادرة  الهاّمة 
من  يناضلَن  والّلواتي  العربّيات  املكتبات 
القراءة  ّية  منال وتسهيل  املكتبات  فتح  أجل 
املختلفة.  األحياء  في  اإلبداعّية  والكتابة 
وأطلقَن صرخة املكتبات املغلقة وساهمن في 
محلّية  سلطات  رؤســاء   10 من  أكثر  اقناع 
رافق  ومتويلها.  املغلقة  املكتبات  فتح  بإعادة 
أبو إياس أمينات املكتبات في برنامج «يوم 
أمينات  تدريب  ومشروع  العاملّي»  احلكاية 
القّطان  مؤّسسات  مع  بالّتعاون  املكتبات 
رؤســاء  مع  وجلسات  البيرة  ومكتبة  وتامر 
موقعه  من خالل  وغيرها.  احمللّية  الّسلطات 
في «مساواة»، رفض أن يسمح لهّن باليأس 
وواصل مناشدة كّل َمن يستطيع أن يحافظ 

على عملهم املُمأسس. 
احتوى  ــات  اجلــمــعــّي لعمل  مرافقته  خــالل 
اخلالف بني اجلمعّيات اّلتي تطالب بالّتمويل 
وساهم  ترفضه،  اّلتي  واملؤّسسات  احلكومّي 
في مرافقة مأسسة منتدى جمعّيات الّثقافة 
التي  اجلمعّيات  عــن  يتخّل  ــم  ول ّية  العرب
الّضغوطات  من  استقاللها  على  حافظت 
في  ـــوده  وج خــالل  مــن  ودعمها  الّتمويلّية 
نشاطاتها. ولم يبخل على مبادرات مستقّلة 
ّية ومواقع ثقافّية، فكان  إلصدار مجّالت أدب
و»منّصات»  «قديتا»  موقعي  داعمي  من 

ومجّلة «الغد اجلديد». 
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ــب جامعي  ــطــال ل ــــوذج  من ــدي هــو  ــن ـــالل ه ه
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  العلوم  يدرس 
مساكن  في  يسكن  وكــان  («الّتخنيون»)، 
الّطّالب الّتابعة جلمعّية الّتوجيه الّدراسّي في 
البناية التي يقع فيها مكتب سلمان ناطور. 
حوارات سلمان ناطور مع هالل شّجعته على 
ا  تقريًب ا  يومّيً منّر  كّنا  له.  كتاب  أّول  إصدار 

إياس يستمع  أبي  ونشاهد هالل جالًسا مع 
إلى مالحظاته واقتراحاته حول ما كتبه. أصدر 
من  ناطور  سلمان  وكــان  األّول،  كتابه  هالل 
أشرف على هذا الكتاب. والحًقا انضّم هالل 
إلى الّتجربة املسرحّية األخيرة لسلمان ناطور 
أن  منه  طلب  حيث  األولى»  الّصحراء  «رحلة 
ة أديب جهشان.   يعمل مساعدًا ملخرج املسرحيّ

  ôULN�« »dNð W�UI Ò¦�« dC% U�bMŽ
ُدعينا مرّات عديدة لنشارك في مؤمترات حول 
يتحّفظ  سلمان  وكان  مجتمعنا.  في  العنف 
من املشاركة في هذه املؤمترات رغم أهمّيتها. 
ومن خالل مشروع الّثقافة - حقوق وفضاءات، 
مقولة شعبّية «عندما حتضر  إلى طرح  بادر 
هذه  مقولته  ونشر  الهماالت»  تهرب  الّثقافة 
وجه  في  الكتاب  رافًعا  بلدة  ــى  إل بلدة  من 
االنهيار القيمي واألخالقّي اّلذي يرافق القتل 
أحد  ورجــع  الّسالح.  واستخدام  واالعــتــداءات 
األّيام من قرية جسر الزرقاء املنكوبة اقتصادًيا 
والّسالح  العنف  من  وتعاني  ا  ـً واجتماعّي
من  مجموعة  قبل  من  تنفيذه  ّمت  مبا  فخورًا 
الّشابات والّشّبان من مهرجان ثقافّي مبشاركة 
نحف  مكتبة  ــى  وإل القرية.  أهل  من  املئات 
بها  تبرّع  اّلتي  الكتب  مئات  وبحوزته  ذهب 
ملكتبة القرية. وتقديرًا على جهده كرّمته قرية 
نحف بحفاوة على مساهمته في دعم املشهد 
املصوّر  يجد  ولم  العاّمة.  واملكتبة  الّثقافّي 
ليفتتح  سلمان  من  أفضل  تلحمي  عماد 
وذلــك  تلحمي  جاليري  ــي  ف األّول  معرضه 
عسفيا  ومن  رحيله.  من  واحــد  أسبوع  قبل 
سارع إلى الّسفر كعادته إلى نحف ورام الله 
ليشارك في تكرمي أو افتتاح معرض أو ندوة 

ثقافّية. 
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ــة الكرمل  ــي ـــى دال إل ــور  ــاط ن نــظــر ســلــمــان 
كموطنه األّول ورفض مغادرتها رغم الّضغوط 
الّسياسّية  مــواقــفــه  لسبب  ــة  االجــتــمــاعــّي
فيها  أحّب  للّتجنيد.  املناهضة  واالجتماعّية 
عالقتهما  جمال  نصف  أن  ميكننا  وال  ندى 
ندواته  في  رافقته  بعض.  على  وحنانهما 
ورافقها في معارضها. وفي نهاية أّول عرض 
حتمل  خّصيًصا  أعّدتها  لوحات  ندى  أهدتنا 
الّتوجيه  وجمعّية  ــســاواة»  «م مركز  أسماء 
الّدراسّي، وهي تزّين مداخل البناية في حيفا 
اختيارًا،  سلمان،  الّتصق  هذا.  يومنا  حّتى 
في دالية الكرمل ُمصرًا على احلصول على 
االعتراف مبوهبته وموقفه الّسياسّي الّنظيف. 
فمنذ الّصفعة اّلتي تلّقاها من مدير مدرسته 
يوم  وحّتى  الّشقّية  كتابته  لسبب  ّية  االبتدائ
تكرميه  حفل  خالل  بلده  ألهل  إجــالًال  انحنى 
ــرّت  م الكرمل  ــة  ــي دال مجلس  نّظمه  ـــذي  اّل
عليه..  قاسًيا  كان  بعضها  طويلة،  سنوات 
كم  تعرف  «ال  قائًال  صارحني  الّتكرمي  وبعد 
بالّساحة  شاهدت  الّتكرمي،  هــذا  لي  يعني 
أشخاًصا كانوا يتحاشون التحّدث إلّي خوًفا 
من املخابرات، واآلن أراهم في حفل تكرميي». 
لسلمان وألبناء  الّتكرمي واالعتراف عّنى  هذا 
الكثير. فحسب سلمان: «ال  ورفاقه  عائلته 

بّي إّال وأن يخرج من بلده».  بّد للّن
والكاتب  املناضل  هذا  لذكرى  تخليد  وأفضل 
كتبه  تدريس  هو  واملرشد  والّصديق  والرّوائي 

وتعميم جتربته. 

يوم  ناطور  سلمان  املبدع  الكاتب  وفــاة  نبأ  علينا  وقع 
االثنني املاضي كوقع الّصاعقة، وكان كّل من يسمع هذا 
النبأ يتوّقف للحظات حتى يستوعب هذا املصاب اجللل. 
فهل ميكن اختزال الذي شارك بإدارة وتأسيس العديد من 
لم  بلحظة، وكأّن شيًئا  واجلماهيرّية  الّثقافّية  املؤّسسات 
يكن؟! فهو شارك في تأسيس وإدارة عدد من املؤّسسات 
ّية، بينها: اّحتاد الكّتاب الفلسطينّيني في حيفا،  العرب
املبدعني  حلقة  الفلسطينّي،  للمجتمع  ــالم  إع مــرَكــز 
العادل،  الّسالم  أجل  ومن  االحتالل  ضّد  واليهود  العرب 
ّية، ومعهد  جمعّية عدالة، جمعّية تطوير املوسيقى العرب
إميل  اسم  على  واإلسرائيلّية  الفلسطينّية  الّدراسات 

توما في حيفا. 
وهو اّلذي مّثل الّثقافة الفلسطينّية في العديد من املؤمترات 
وأصدر:  اّلذي كتب  وهو  واألجنبّية،  ّية  العرب واملهرجانات 
 ،“1980 زئيف  قلعة  في  العبد  «أبو  نسينا»،  «وما 
جذورها  متتّد  التي  «الّشجرة  شيخ»،  يا  القاتل  «أنــت 
«دائرة  البلد»،  «خمارة  غضب»،  «كاتب  صــدري»،  إلى 
سفر»،  على  «سفر  «ذاكرة»،  الفلسطينّية»،  الّطباشير 
«رحلة الّصحراء»، «هي أنا واخلريف»، «آراء ودراسات في 
واحدة  «ساعة  الكلمات»،  وراء  «ما  والفلسفة»،  الفكر 
على  «ميشون  بعد»،  تنته  لم  «حكاية  معسكر»،  وألف 
الرّيح»، «طائفة في بيت الّنار»،  «من هناك حّتى ثورة 
هناك؟»،  أحًدا  قتلتم  «هل  لذاتها»،  «ثقافة  الّنعناع»، 
«أريحا.. رحلة يوم وعشرة آالف عام»، «فلسطيني على 
الّطريق»، و»اإلعالم اإلسرائيلي واالنتفاضة». وفي مجال 
أدب األطفال كتب: «فقسوسة»، «دكدوك»، «شرقشند»، 
و»شيكي بيكي». وفي مجال املسرح كتب: «املستنقع»، 
«ذاكرة»،  اضّطراري»،   «هبوط  الغربال»،  «هزّة  «موّال»، 
«رحلة الّصحراء األولى»، و»سفر على سفر».  وفي مجال 
املسرح، أيًضا، ترجم وأعّد املسرحّيات الّتالية: «املتاهة» 
عن رواية سامي ميخائيل، «احلارس» للكاتب املسرحّي 
هارولد بنتر، ومسرحّية «طريق اآلالم» لديفيد هير. وأعّد 
وترجم عن الّلغة العبرّية: «الزّمن األصفر» لدافيد غروسمان، 
اليبوفيتش،  ليشعياهو  والقيم»  العلم  في  «أحاديث 
ُكّتاب  لسبعة  قصيرة  قصص  مجموعة  للرّيح»  «عــادة 
«من  إسرائيلّية،  قصص  احلــدود»  ترسم  «ملن  عبرّيني، 
بيالك إلى عميحاي» قصائد إسرائيلّية، دراسة تاريخّية 
الواقع  «إسرائيل/فلسطني،  بعنوان  هرسيغور  مليخائيل 
هذه  أروع  «ما  إسرائيلّية»،  «قصص  األســطــورة»،  وراء 
اإلسرائيلّي  املجتمع  في  العسكرة  عن  كتاب  احلــرب» 
ّية املنفى والوطن» إليالن غور زئيف،  لدان ياهف، «جدل

«املسرح اإلسرائيلّي» لشمعون ليفي.
أصبح موضوع الّذاكرة يؤرّقه وحتّول إلى هاجسه اليومّي، 
فكتب في مقّدمة مسرحّيته ذاكرة (رحلة الّصحراء األولى): 
«تخونني الّذاكرة وأفقدها يوًما بعد يوم، وقد يأتي يوم 
أسود فأجد نفسي بال ذاكرة، مجرّد جسد يتحرّك إلى ال 
علّي  يعثر  أن  إلى  والغابات  الّشوارع  في  أهيم  مكان، 
صّياد كان يوًما رفيق طفولة، فأخذ احلياة على عّالتها 
أنا  بيدي،  ذاكرته.. وميسك  فرحها فصان  منها  واستقى 
اّلذي ناطح طواحني الهوا ففقد ذاكرته وصار ال شيء، متاًما 
ال شيء.. ويأخذني إلى البيت اّلذي ولدت فيه ويسّلمني 
إلى أهلي، ويعود هو إلى أهله ليحّدثهم عن شيخ فقد 
ذاكرته ويقول متفاخرًا أمامهم.. لوالي ألكلته الّضباع».

”رحلة  الرّائدة   سلمان ناطور من خالل رائعته املسرحّية 
الّسنني عن أحداث  الّصحراء األولى“، كان ينفض غبار 
حصلت في العام 1948 بحلوها ومرّها، مؤّكًدا أّن الّذاكرة 
تتّم  اّلذي  الواقع  سالح يجب أن نستخدمه في مواجهة 
حكايات  عن  عبارة  الذاكرة  فهذه  علينا.  فرضه  محاولة 

بسيطة لكّنها تكشف عن عالم كبير، فيه ألم بحجم 
املأساة وفيه ابتسامة بحجم سخريات القدر وفيه حكمة 
الكاتب  ذاكرة  إّنها  العبثّي.  الفلسطينّي  العالم  بحجم 
اخلاّصة، وفي الوقت نفسه ذاكرة شعبه، ذاتّية وجماعّية، 
”شيخ فقد ذاكرته فأكلته الضباع“، و“أبو صالح الّلواح 
ا“. ـً ّي ّية نشيًدا وطن جعل من احلّطة علًما وأغنية الّشمال

كتب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى واحملرّرين، 
عن ذاكرة سلمان ناطور فقال: ”إّنها ”ذاكرة“ حياة تواجه 
ذاكرة موٍت عند اإلسرائيلّيني، فإذا كان اإلسرائيلّيون قد 
البالد قادمني على أسطورة احملرقة، فإّن  استعمروا هذه 
الفلسطينّيني يواجهون اإلبادة والّنفي مبا زرعوه وتركوه من 
حياة على هذه األرض املثمرة باحلضارة والّتاريخ والّثقافة 
واإلنسانّية، فال يحتاج الفلسطينّيون إلى خرافٍة لتأويل 

أسطورتهم وتبرير وجودهم“. 
وكتب  الكاتب الفلسطينّي أحمد حسني، رئيس اجلالية 
”لقد  قائًال  ناطور  ”ذاكرة“  عن  برلني  في  الفلسطينّية 
استطاع ناطور من خالل ”ذاكرة“ نفض غبار الّسنني عّما 
خزّنته ذاكرة جيل كامل من الفلسطينّيني لم يّكل ولم 
ميّل، ليكتشف لنا أّن في الّذاكرة شيء غير وجه الهزمية 

والّنكبة، إّمنا الُهوّية والكينونة“.
للّثقافة والفنون في حيفا  كان لنا في مؤّسسة ”األفق“ 
املسرحّي  مشروعه  ناطور  سلمان  الكاتب  مشاركة  شرف 
الّثقافّي األخير، وكان لي شرف مشاركته جتربته الفريدة 
من نوعها، أن قّدم سلمان ذاته على خشبة املسرح بدون 
وسيط، فأنتج مسرح ”األفق“ مسرحّيته ”رحلة الّصحراء 
األولى“، ضمن مشروع إنتاج  ثالثّيته: ”رحلة الّصحراء 
األولى“، ”سفر على سفر“ و“يومّيات حرب ما..“، هذا 
ّي الّثقافّي الفنّي الرّائد اّلذي لم يكتمل، ألّن  املشروع األدب
القدر حرمنا هذه املرّة من مشروع ثقافّي كّنا ننتظره وكّنا 

نحتاجه.  
إصرار سلمان أن ُيقّدم بذاته أعماله املسرحّية، وكأّنه أراد 
يه بلقاء ممّيز، حميمّي من الّدرجة  أن يودّع جمهوره ومحّب
عن  ُيعّبر  مسرحّيته  سلمان خالل عروض  فكان  األولى، 
وهو  ال  كيف  املسرح،  خشبة  على  ومشاعره  أحاسيسه 
ّي الرّائع، فهو خير من يعّبر عن  مؤّلف هذا اإلنتاج األدب
هذه األحاسيس واملشاعر اّلتي كشفتها املسرحّية. سلمان 
والكتابة  الّتأليف  مجال  في  الغنّية  جتربته  بعد  أدرك 
ّية، أّن املسرح خير من  سينشر أدبه إلى قطاعات ال  األدب
يستطيع أن يصل إليها عبر الكتاب، ولكّنه أيًضا كان 
يذهب بشوق بالغ قبل كّل عرض مسرحّي إلى جمهوره، 
وكأّنه عاشق ذاهب ملالقاة محبوبته، أو ناسك مّتجه إلى 

معبده. 
كّل  في  جمهوره  مع  متجّدد  لقاء  كّل  في  سلمان  كان 
مسرحّية  تكون  «لن  بالغ:  بتأّثر  لهم  يقول  كان  مساء 
ولن آتيكم ممّثًال إّنها خالصة احلكاية، وما أنا إّال الّصوت 
اجلنون  حّد  أمومتها  مارست  أم  الّذاكرة،  في  ظّل  ا ّلــذي 
وجنرال مارس اجلرمية حّد اجلنون»، إّنها سيرة لم تنتِه بعد، 
سيكون لها ما بعدها، هكذا أراد سلمان ناطور، الكاتب، 

املسرحّي، املُفّكر واإلنسان.

å…d �«c �« w � Òq � Íc �«  �u ÒB �« Òô≈ U �√ U 
ò  ∫ÊU L K � U  p F 
 œ Òœd �
 ◊uOK� nOH�



2016 ◊U³ý 19 WFL'« 18

 ÆÆÊU L K � ÂU �Ë
ÆÆÂU � U � Íc Ò�« —u �U ÒM �« t ÒM J �

…œu� v�u� bF�√

وجع  إلى  احلياة  هّم  من  احملــارب  استراح  ساعة 
الكتابة كان مخطّطً ا ملوضوع هذا املقال أن يكون 
وغّير  اُخلّطة  حّطم  ناطور  سلمان  أّن  غير  ــرَ،  آخ

وُجهة اخلطاب صوب سراب الغياب.
ا  ا، وطيًدا جّدً لم يكن احتكاكي به، شخًصا ونّصً
مرًّة  التقيته  فقد  وحقيق،  خليق  بذلك  هو  كما 
وترجمته مرًّة وقرأته مرّاٍت قليالت كما استمعت 
إليه ساعات، لكن كّلهّن كّن كفيالت كيما أملس 
متعته  يجد  أنا  فمثلي  والفّنان؛  اإلنسان  فيه 
وعلوم  والّلسانّيات  املعاجم  ــراءة  ق في  األكبر 
القصص  ــراءة  ق في  األصغر  متعِته  دون  الّلغات 
والرّوايات واملسرحّيات، وهو احلقل اّلذي تبوّأ فيه 
اجلبل  أي  ُقّنة،  الُقَنن (جمع  إحدى  ناطور  سلمان 

املنفرد املرتفع إلى عنان الّسماء).
ــر كرمنا  ــي ــواط ن ــظ  ــق أي ـــد  نــاطــور أح ــان  ــم ســل
من  وأخلص  أهّم  وأحد  الّسرمدّي،  الِفَلسطينّي 
الفردّية  ذاكراِتنا  والوجدان  العقل  في  وطبع  وّثق 
وذاكرَتنا اجلمعّية، وقد تدّلى علينا من دالية كرم 
الله (دالية الكرمل) عنقود أدب وسحاًبا من لؤلؤ 

وتعب.
وقد  املسالم،  سلمان  وجه  إًذا،  املوت،  وجه  غّيب 
كان واجه أجله املقضّي قبل سنوات بنوبة قلب، 

فأّجله إلى أجله املسّمى بنوبة قلب أخرى أخيرة 
ما تركت له، املرّةَ، إلى احلياة الّدنيا من درب، إذ 
حّلق إلى هبوطه االضطرارّي في حياة أخرى هي 

أعلى وأرحب وأصوب وأطيب.
عّنا  القناديل غاب  الّسنني  من  وسّتني  سبٍع  عن 
العدد رمزّية ما؛  الّنواطير وما غاب، وفي  شيخ 
اصُطلح عليها،  اّلتي  الكبرى،  العرب  هزمية  عام 
ْي عمر «استقالل» الّدولة  تلطيًفا، بالّنكسة، وِسِن
بارزتان  يَمتان)  (ِث موضوعتان  وهما  اآلن؛  حّتى 
والفّنان،  اإلنسان  سلمان  ــرة  ذاك في  عميقتان 
فيا َملفارقة املكان والزّمان. وقد كانت هذه الّسبع 
نحو  ناطور  سلمان  ليجترح  كافيات  والّسّتون 
وترجمة  إبداع  بني  ا،  وفكرّيً ا  ّيً أدب مؤلًَّفا  خمسني 
وإعداد، إّمنا جاءت جميًعا لتخّلد في وعي الّناس 
رواية الّضحّية املنتصرة على جميع جّالديها، من 

األبناء واألعداء على حّد الّسواء، يوًما وحتًما.
املقتضب،  املقال  هذا  عن   – إيــاس  أبا   – عــذرًا 
الوجبات  وزمن  الّالوقت  أنياب  من  استللُته  وقد 
حيث  إلى  عجل  على  اإلنسان  حيث  الّسريعة، 
أدري أّنه ال يدري أّنه األجل. لكن رجائي وعزائي 
أو بعض  أن يحكي شيًئا  املقال  ذا  استطاع  أّنه 
شيء عن دنيا القالع وعن ثورة الّليمون والّنعناع.

åUHO�ò q�«d*
الّلقاء  الّتطوير االجتماعّي - حيفا،  عقدت جمعّية 
الّثالث للورشة الّتدريبّية ضمن برنامج حقوق الّسكن، 

وذلك يوم الّثالثاء من األسبوع اجلاري.
مها  املعمارّية  للمهندسة  الرئيسّية  املداخلة  وكانت 
الّتجّدد  بّالن وقد متحورت في حديثها حول موضوع 
املدينّي ومراحل تطوّره، مستعرضًة مناذج من األحياء 
ّية كوادي اِجلمال واحلي األملانّي وحيفا العتيقة  العرب

كنموذج لهذا التطوّر والّتغيير الّسكنّي.
ــوضــوع  اخلرائط  ــى م إل ــي عرضها   ف ــد أشـــارت  وق
صانعي  لدى  الّتخطيط  واستراتيجّية  الهيكلّية 
القرار مقابل وجودنا  كسّكان أصالنّيني في هذا البلد. 
العتبارات  ــرار  ــق ال صانعي  جتاهل  أوضــحــت  كما 
مبادئ  أهّمها  املدينّي  الّتجدد  عملّية  في  أساسّية 
االستدامة، الّصيانة، حفظ الّتراث، الّتعددية الّثقافّية 
كّل عملّية  االعتبار في  بعني  تؤخذ  أن  اّلتي يجب 
تطوير مدينّي. ففي بالدنا تغيب هذه املفاهيم «ألمر 
في نفس يعقوب» عند الّسلطات الرّسمّية، ضاربني 
بعرض احلائط ثقافة املكان واملبادئ املُشار إليها، كما 
هو مّتبع في أماكن أخرى في العالم شهدت جتّدًدا 

بعد  أملانيا  وفي  بولندا  في  وارســو  كمدينة  مدينّي 
احلرب. 

اجلمهور  إشراك  إلى موضوع عدم  بّالن  تطرّقت  كما 
ومناطق  ألحيائهم  بالّتخطيط  يتعّلق  مــا  بكّل 
سكناهم، حّتى وإن اّدعت الّسلطات غير ذلك، فهو 
مبستوى  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  ــوَري  ُص ــراك  إش
يبقى  إّمنا  حقيقّية،  فعلّية  بصورة  يكون  ال  ــّي  أوّل
مبصطلح  ُيعرف  ما  أو  العام  احلديث  مستوى  على 

”إسماع اجلمهور“. 
لبّالن  تقديرهم  احلــضــور  ــدى  أب الّلقاء  نهاية  ــي  وف

مشكورًة لعملها وللّدور اّلذي تقوم به.
فإّنها  والّتفاعل  ّية  اإليجاب األصــداء  بخصوص  أّمــا 
واحليوّية،  الّنشاط  من  ــوًّا  ج البرنامج  على  تضفي 

خصوًصا وأن التنوّع في مضامينه ولقاءاته.  
اجلميع  نــدعــو  ”حيفا“  صحيفة  ــالل  خ ــن  وم ــذا  ه
ملهندس  ورشــة  في  القادم،  الّثالثاء  يوم  للمشاركة 
الهندسة  معهد  في  احملاضر  يديرها  ــواصــالت،  امل
إسحاق،  روبير  د.  (”الّتخنيون“)،  الّتطبيقّية 
ّية  مبوضوع «تطوير املواصالت العاّمة في األحياء العرب

كوسيلة تنّقل أساسّية».
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ية أميمة قّدور، مؤّخرًا،  نّظمت أسرة مدرسة «املسار» الرّسمّية، بإدارة املرّب
الّشرقّي  احلــيّ   – «يودفت»  مرَكز  في  الّنسائّي  للّنادي  ا،  ـً ّي تكرمي لقاًء 

احليفاوّي.
تخّلل الّلقاء كلمات ترحيبّية، ِفقرة فنّية، ووجبة إفطار.. وجاء هذا الّلقاء 
كبادرة شكر للّنادي الّنسائي باسم املدرسة، طاقمها وطّالبها، لتقدمي دورة 

أعمال يدوّية باخلرز للّطّالب.
وأّكدت قّدور أّن العطاء، االحتضان واحترام اآلخر، هي من القيم املهّمة اّلتي 
تسعى املدرسة إلى تذويتها من خالل كاّفة البرامج الّتربوّية. كما شكرت 
ّية. قّدور نساء الّنادي على لفتتهّن املباركة اّلتي أضفت روًحا طّيبة، إيجاب

“UHO�” q�«d*
عقدت، مؤّخرًا، أولى لقاءات الّتشبيك اخلاّصة مبشروع 
”دّقت ساعة الِبزِنس“، في فندق ”كولوني“ في حيفا، 
املصالح  وصاحبات  أصحاب  عشرات  جمعت  واّلتي 
البالد،  في  املناطق  مختلف  من  الّتجارّية  واألفكار 
املشاركني  من  واالستفادة  ــادة  اإلف الّتشبيك،  لهدف 
لالستشارة    2Leadمرَكز من  املقّدمة  واحملاضرات 

الّتنظيمّية والّتسويقّية. 
 2Lead دّقت ساعة الِبزِنس“ هو أّول  مشاريع مرَكز”
عبارة  الِبزِنس“  ساعة  ”دّقت  ورشات   .2016 لعام 
أبحاث  على  بناًء  أتت  ِمهنّي  تشبيك  ورشــات  عن 
اّلتي  الّلقاءات  هذه  ملثل  الّشديدة  احلاجة  واكتشاف 
يلتقي بها العديد من األشخاص أصحاب وصاحبات 
مصالح جتارّية أو أفكار في مرحلة ما قبل الّتطبيق؛ 
من  بالعديد  االشتراك  الّلقاءات  هذه  في  يتّم  حيث 
والّنقاش  احلــوار  تثير  مجموعات  ضمن  الفّعالّيات 
إلى  إضافًة  األعمال،  عالم  وشروط  بنود  على  املفيد 
أساسّيات  خاللها  من  التعرّف  يتّم  شائقة  محاضرة 

هذا العالم.

الّتشبيك  أسس  موضوعّي  األولى  الّلقاءات  تناولت 
وبناء خّطة تشبيك ِمهنّية جلذب زبائن جدد ولتطوير 
األفكار الّتجارّية لتحويلها ملشاريع ناجحة وهادفة من 
تتحّول  ما  اّلتي سرعان  االجتماعّية  العالقات  خالل 
ومشاريعنا  ألعمالنا  ومفيدة  مهنّية  عالقات  إلى 
واستغالل املؤمترات واملناسبات اِملهنّية لتكوين عالقات 
تسويق  في  مساعدتنا  شأنها  من  مهنية  اجتماعّية 
معارفنا  ــرة  دائ وتوسيع  مصاحلنا  وتسويق  أنفسنا 
اكتشاف   Lead2 ملركز  املفرح  من  وكــان  وزبائننا؛ 
بني  متّت  اّلتي  والّتعاونات  االّتفاقّيات  من  الكثير 
املشتركني واملشتركات، والّتعبير عن الرّضى وفرحتهم 

بالفرصة اّلتي توافرت في هذا الّلقاء.
في الثامن عشر من شهر آذار القادم، سُيعقد الّلقاء 
سيكون  واّلـــذي  الِبزِنس“،  ساعة  ـ“دّقت  ل الّثالث 
حياتنا  في  والّتغييرات  الّتجديد  ”إدارة  موضوعه 

اِملْهنّية“ .
العديد  يقّدم    2Leadمرَكز أّن  ــره،  ذك اجلدير  من 
املصالح  عالم  دخول  يريدون  ألشخاص  اِخلدمات  من 
استشارة  ِخدمات  منها:  املُربحة،  واملشاريع  الّتجارّية 
العمل  مــلــّف  ــنــاء  ب ــســويــق،  ت ــات  ــدم ِخ شخصّية، 
من  والعديد   ،  business profile الشخصّي 

باألساس  تهدف  اّلتي  واملؤمترات  ــّدورات  وال ال ورشات 
إلى رفع ثقافة الّتشبيك والّتعاون واالنفتاح واكتشاف 

معلومات مهّمة ومفيدة. 
تتلّخص رسالة املرَكز في األساس بالعمل من القلب 

قبل  ــي  الــّذات واالكتفاء  ــرّبــح  وال القلب  من  والعطاء 
الّتجارّية  الفكرة  مرحلة  من  ِمهنّية  مرافقة  ــادي،  امل
وحّتى تطبيقها بنجاح، ومرافقتها على طريق الّتمّيز 

والّنجاح من حيث الّتنظيم والّتسويق.
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املاضي،  اجلمعة  ــوم  ي اجتمع، 
من   1992 عــام  ــوج  ف خرّيجو 
مطعم  في  ”املتنّبي“  مدرسة 
بن  ــي  ف ”البستان“  ومقهى 
ــة)،  ــّي ــان غـــوريـــون (اجلـــــادة األمل
ــجــني هيثم  ــرّي ــن اخل ــادرة م مبــب
وقد  الّدين،  نصر  ــوال  ون جّشي 
استطاعا الّتواصل مع اخلرّيجني 
لدعوتهم  آب“  ”الواتس  عبر 
في  جنحا  حيث  الّلقاء،  لهذا 
استقطاب أكثر من 25 خرّيجة 
اجلنوب:  من  وصلوا  وخرّيًجا، 
القرى  الّسبع والّلد، وبعض  بئر 
حيفا،  عن  البعيدة  والبلدات 
خــصــيــًصــا لــلــقــاء أصــدقــائــهــم 

اخلرّيجني. 
بالّطرب  األمسّية  هذه  ومتّيزت 
والزّجل مع املطرب هيثم جّشي، 
والزّجال الّشعبي محّمد سعدي 
استمتع  حيث  ـــرب)،  ع ـــو  (أب
ــة،  ــّي ــرة الــفــن ــالــفــق ــون ب ــج ــرّي اخل
إلى  الّلقاء احلميمّي  وأعاد هذا 
الّدراسة  ــام  أّي ذكريات  أذهانهم 
وجبة  الّلقاء  وتخّلل  اجلميلة. 
ــرة، قــّدمــهــا طاقم  ــاخ عــشــاء ف

مطعم ”البستان“.
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بعد جناح العرض االفتتاحّي والعروض 
والكوميديان  املمّثل  يقوم  الّالحقة، 
كبيرة  عـــروض  بجولة  ــاس  ــّح ن ــن  أمي
لعرض الستاند اب كوميدي  اجلديد 
من  العديد  تشمل  معاي“  فارقة   ”
حيفا  ليصل  ّية،  العرب والقرى  املدن 
اجلُمعة  يومي  متتاليني،  لعرضني 
والّسبت 26 و27 شباط اجلاري في 

قاعة مسرح ”امليدان“. 
ويتناول العرض ”فارقة معاي“، وهو 
الّثالث اّلذي يقوم به أمين  بعد عرَضي 
”حكحكي“ – 2010 و“عقالن“ - 
2013، مواضيع من حياتنا وحياته 

حيث  وكوميدّية،  ساخرة  بطريقة  الّشخصّية 
كّل  في  يالزمنا  اّلذي  اخلوف  ملوضوع  يتطرّق 
خارج  نفسه  مع  الِفَلسطينّي  وتعامل  وقت، 
وعن  واستعمالها،  ّية  العرب الّلغة  عن  البالد، 
ـ40  ال لعمر  اقترابه  مع  الّشخصّية  حياته 
وحّتى  طفولته  منذ  العائلّية  وحياته  عاًما، 
تربيته ألوالده، باختصار  ”عن كل شي بتفرق 

معاه“.
بطريقة  مقطعني  ــًضــا،  أي يتضَمن،  العرض 
احلكي البطنّي اّلذي يتمّيز به نّحاس، ويعّد 
بتقدمي هذا  يقوم  اّلذي  بالبالد  الوحيد  الفّنان 
الّنوع من الفّن مع شخصّية د. سليم (طبيبه 

”خّيا“،  باسم  جديدة  وشخصّية  الّنفسّي)، 
وكوميديا  فنّية  قيمًة  العرض  على  ليضفي 

مسرحّية خاّصة. 
بعد عروضه في عّكا وجامعة تل أبيب وباقة 
ّية تصل جولة العروض إلى الّناصرة في  الغرب
ذكر  كما  وحيفا  اجلاري  الّشهر  من  العشرين 
أعاله، لتستمّر إلى ترشيحا وِمنطقة الّشمال، 

اجلديدة – املكر، شفاعمرو والرّامة. 
لتثقيف  ”سرد“  جمعّية  إنتاج  من  العرض 
الّتراث األدبّي والفنّي، إضاءة وصوت وتقنّيات 
”إف. إم ساوند“، والّدمى من تصميم وتنفيذ 
واستشارة  غالكو،  وسيمون  تشرنني  ساشا 

إخراجّية عامر حليحل.

åUHO�ò q�«d*
إلى  ــراج»  «س جوقة  ستصل  القريب،  الّسبت  مساء 
حيفا قادمًة من الرّامة اجلليلّية، لتنقل إلى مسامع 
املدينة حفل «يا مروّح بلدك» النوستاجلّي، القادم من 
أربعينّيات القرن املاضّي، من زمن اإلذاعات اجلميل.

بصرّية  ــواء  أج وفي  الزّمن،  من  ساعتني  مــدار  على 
إلى  رحلة  فــي  اجلمهور  يذهب  ــة،  ــّي إذاع وسمعّية 
املاضي، من خالل أغاٍن مللحنني فلسطينّيني، ُعرفوا 
القدس» وإذاعة  إذاعة «ُهنا  في فلسطني وقتئذ عبر 
«الّشرق األدنى»، التي بدأ بّثها من مدينة جنني لتنتقل 
بعدها إلى يافا ثم القدس. وإن لم تعّلق أسماؤهم في 
وراء  كانوا  أّنهم  إّال  ذلك،  بعد  الِفَلسطينّية  الّذاكرة 
ّية فارقة وشهرة بعض املطربني العرب  شهرة أغاٍن عرب
اّلذين ملعوا عند منتصف القرن الفائت، أمثال فيروز، 

وديع الّصافّي وفريد األطرش.
«ســراج»،  جوقة  وقيادة  واألحلــان  األغاني  على  عمل 
حول  معه  حديث  في  اّلــذي  بشارة،  سامر  املوسيقّي 
احلفل اإلذاعّي «يا مروّح بلدك»، قال إّن هذا العرض 
هو نتاج بحث طويل «كأّنك بتدوّر على إبرة بكومة 
لدي  كان  سهًال،  البحث  يكن  «لم  ويضيف:  قش»، 
حرص على أن أبحث في أكثر من مصدر، بني الكتب 
وأرشيف اإلذاعات الذي تضمن نسًخا غير أصلّية من 
األغاني، وخالل البحث عرفت معلومات عن امللحّنني 
واجلغرافيا اّلتي صدرت منها األغنّية. أحياًنا بحثت 
عن نوتة األغنّية في مراجع قدمية بدًال من البحث عن 

تسجيل لألغنية، وهذه املراجع موثوقة بها». 

أّما فيما يتعّلق بالتصرّف في تقدمي أغاني العرض 
ثالث  ــى  إل األغاني  قّسم  ــه  إّن بشارة  فقال  القدمية، 
ُحلنت  كما  تقدميها  هي  األولى  توزيعّية،  مجموعات 
مع تصرّف بسيط في أداء املغني، الّثانّية هي أغاٍن 
يشعر  ال  املتّلقي  أّن  إّال  جًدا،  مختلف  بتوزيع  تقّدم 
من  نوع  بأي  يشعر  وال  األصلّية  وبني  بينها  بالفرق 
الّتشويه لّلحن األصلّي. أّما املجموعة الّثالثة ففيها 
بالتصرّف  املطلقة  احلرّية  نفسه  بشارة  سامر  يعطي 

في الّلحن.

يأتي عرض جوقة «سراج» في حيفا بعد عرض احلفل 
اإلذاعّي األّول في كرميئيل، واّلذي القى جناًحا وسط 
حديث  في  اجلليل.  منطقة  من  وصل  اّلذي  اجلمهور 
مع أديب دوحا، أحد مؤسسي جمعّية «سراج»، قال: 
«بداية، كان لدينا تخوّف من رد فعل اجلمهور، خاّصًة 
أّن  املفاجأة  وكانت  معروفة،  غير  األغاني  معظم  أّن 
املوسيقّية  ــواد  امل اجلمهور  أحّب  عكسّية،  النتيجة 
شعر  اجلمهور  أن  هو  «أهم شيء  وتابع:  والبرنامج»، 
والكثير  الفنّي.  العمل  بها  ــاء  ج التي  بالرسالة 

منهم حني عاد إلى البيت قام بالبحث عن امللّحنني 
جودة  يثبت  وهــذا  وأغانيهم،  وتاريخهم  وقصصهم 

العرض وأهمّيته».
من اجلدير بالّذكر أّن احلفل اإلذاعّي «يا مروّح بلدك» 
ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  من  بتنّظيم  هو  حيفا  في 
الفلسطينّيني  الفّنانني  لتمثيل  فنّي»  ووكالة «عمل 

ومن إخراج فراس روبي. 

©r ÒKF� qOAO� ∫d|uB�®

 åW ÒO �UI � �« t� �U �—Ë W ÒO MH�« t�œu ' „b K � ÕÒËd 	 U 
 ÷d � ÒV �√ q O K'« —u N L �ò ∫åÃ«d?? �ò W�u �
 Òw�¹—Uð ÒwIOÝu� Y×Ð ÃU²½ ÷dF�« ∫…—UAÐ d�UÝ ™ UHOŠ v�≈ å„bKÐ Õ ÒËd� U¹ò qHŠ qB¹ qO¾O�d� ÷dF� dO³J�« ÕU−ÒM�« bFÐ ™
 ™  rNO½Už√Ë  rNBB
Ë  —U³J�«  UMOM Ò×K�  sŽ  Y×³�«  «uKLJ²Ý«  ÊËdO¦�Ë  ÷dF�«  W�UÝdÐ  dFý  —uNL'«  ∫U??ŠËœ  V??¹œ√  ™  q¹uÞ

 5O�U²²� 5{dŽ sL{
 UH O � w � “ÁU F 	 W�—U �” ”U Ò� � s1√

ÆÆ5¼Uý ÊuLOÝ

f????????? �b????????? �_«Ë U?????H????? O????? � �Ëd????????? O????????? � 5????????? � U????????? 	
åUHO�ò q�«d*

مبوسيقاه،  والّشرق  الغرب  غزا  اّلذي  الفّنان سيمون شاهني 
وهّز مشاعر مستمعيه  بنقرات عوده ونعومة قوس كمانه، 

يبدع كّل مرّة من جديد بأحلان فريدة وممّيزة. 
ا يأتينا بعرضه األخير ”زفير“، واّلذي ُعرض مؤّخرًا،  وقريًب
ّية، فعرض  ّية منها والغرب على كبرى مسارح العالم، العرب
املّتحدة، فكان جناحه  ّية والواليات  العرب والّدول  في أوروّبا 
منقطع الّنظير.. ألّنه يدمج الّشرق ممّثًال بإبداعه وارجتاالته 
الّشرقّية على العود والكمان والغرب، ممّثًال بالفالمنكو مع 
مبدعني من إسبانيا: عازف اجليتارة والبيانو العاملّي خوان 

رودريغز وراقصة الفالمنكو العاملّية أوسي فرناندز. 
باتت  واحلــضــارات،  والفضاءات  العالم  على  االنفتاح  مع 
موسيقى الغرب تلتقي بالّشرق بسالسة ومرونة، تأخذ من 
في  يصّب  حضارّي،  تبادل  في  بعضها،  وتعطي  بعضها 
صالح اجلمهور. وهذا ما يصبو إليه كّل موسيقّي اليوم، 

إذا توافرت له القدرات والكفاءات.
بيروت  في  ”املدينة“  مسرح  خشبة  على  األخير  عرضه 
وقد  بكالم،  يوصف  ال  بنجاح  تكّلل  ليلتني  مدى  وعلى 
وفرحتهم  تقديرهم  عّبروا عن  وكم  بعّشاقه،  القاعة  غّصت 
بإعادة  مطالبني  املسرح  أمــام  والوقوف  احلــاّد  بالّتصفيق 

األغاني واملعزوفات مرّة تلَو األخرى.
واختالف  خاّص  مذاق  شاهني  مؤّلفات  من  مقطوعة  لكّل 
والّسريعة،  القصيرة  اجلمل  عشرات  حتمل  حيث  وتنويع، 
املستمع،  يشّد  ّمما  وأخرى  مقطوعة  بني  باالنتقال  وتتمّيز 

ويجعله متحّفزًا لسماع مقاطع أخرى. 

كما  والكمان،  العود  آلة  على  والزّخرفة  االنتقاالت  هذه 
من  ينبع  ــذي  واّل الّشرقّية،  واملقامات  للّساللم  عشقه  أّن 
على  احلفاظ  من  شاهني  ميّكن  األصيل،  الّشرقّي  إحساسه 

الرّوح الّشرقّية ودمجها مبوسيقى الفالمنكو.
والّالفت حتويله مقطوعة ”القنَطرة“ إلى مقطوعة فالمنكو 
جذور  إلى  والعودة  الّتذكير  في  منه  رغبة  وكأّنها  أيًضا، 
الّشرقّي  باإليقاع  وتأّثره  األندلس،  في  ّية  العرب الفالمنكو 

البيزنطّي، واألغنّية األندلسّية في بداياتها.
أّما مقطوعة ”زَفير“ - ُعنوان األمسّية - فهي من أحدث 
الفّن  زمن  إلى  حنني  وروحها  أنغامها  في  شاهني  أّلف  ما 

اجلميل. 
قلوب  سيلهب   شاهني  سيمون  املوسيقار  أّن  املؤّكد  من 
في  عرضها  سيتّم  واّلتي  ”زفير“،  بأمسّيته  مستمعيه 
قاعة  في   2016 آذار   12 املــوافــق  الّسبت  ــوم  ي حيفا، 
من  باقة  فيها  سيشارك  واّلتي  ”كونغرسيم“،  املؤمترات 
أبو  الفّنانة دالل  إلى  العاملّيني واحمللّيني، إضافًة  العازفني 

آمنة، الفّنان ماجد عزّام والفّنان محّمد بدران.
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األصل  فلسطينّي   ،(1983 (مواليد  متواسي  هاني  الفّنان 
املوسيقى  ُمغٍنّ وموسيقّي شاب معروف. درس  اجلنسّية،  أردنّي 
2005. درس  ّية، حيث تخرّج في  املوسيقى األردن في أكادميّية 
القيثارة/الغيتار «الفالمنكي» ملّدة 5 سنوات، ومتّيز بطابع املزج 
ّية. أطلق ألبومه األّول عام 2006  ّية والعرب بني املوسيقى اإلسبان
 2007 وفي  أغنيات.   6 على  واحتوى  احلــّب»،  «خمرة  بُعنوان 
أغنيات   7 إلى  إضافة  الّسالم»،  رمي  «بَ الّثاني  ألبومه  أطلق 
برناَمج  جلنة حتكيم  ليكون ضمن  مؤّخرًا،  اختياره،  وّمت  منفردة، 

«جنم األردن» في موسمه الّثاني.
ومع الفّنان هاني متواسي، كان لعبساوي هذا الّلقاء..
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 نعم، هذا صحيح. إّن القيثارة تشّكل ُهوّيتي املوسيقّية، ومتّيز 
ما أقّدمه من غناء وتلحني.. وها أنا مستمّر وعامل على ألبوم 

غنائّي جديد، سيتضّمن أغنّيتني من أحلاني.
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أنا ال أسعى لذلك، ولكّني ال أرفض أّي عمل جّيد قد ُيقترَح. 
إّن املشاركة في عمل فّني متثيلّي (دراما/كوميديا) تساهم في 
ّية تسير بشكل  انتشار الفّنان بشكل أوسع. ومبا أّن الّدراما األردن
ا  ـً ّي سليم وفي طريقها نحو األعلى، ميكنني أن ألعب دورًا متثيل
أقرب إلى الكوميديا منه إلى الدراما، طاملا تتحّدث القّصة عن 

أمور هاّمة ومستحدثة وقريبة من واقعنا.
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 كنت أمتّنى ذلك.. وبخالف ما ُيقال بأّن املستمع ميكنه أن ميّل من 
ا خالل عرض املسلسل، اؤّكد أّن ذلك  ـً سماع صوت الفّنان يومّي

يزيده شهرًة وتقرًّبا إلى الّناس، وخصوًصا إلى محّبيه.
- ماذا أضافت لك املشاركة بلجنة حتكيم برناَمج «جنم األردن»؟

رغم  توّقعاتي،  فاقت  البرناَمج  هذا  خالل  كبيرة  خبرًة  اكتسبت 
ترّددي بدايًة في املشاركة. استطعت أن أصل إلى الّناس وأدخل 
بشكل  متواسي  الفّنان  إلى  ليتعرّفوا  البرنامج،  عبر  بيوتهم 
مغاير. لي الّشرف أن أكون عضوًا بلجنة حتكيم هذا البرناَمج مع 
أمل دّباس وموسى حجازين فّناَنني مخضرمني، حيث أعشقهما 

منذ صغري وتعّلمت منهما الكثير.
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الفنّية،  الّساحة  على  وأقــدم  أكبر  لفّنانني  أولوّيات  هنالك  ألّن 
بنانّيني واملصرّيني وغيرهم.. إّن الفّنان األردنّي – كما الفّنان  كالّل
في  وهو  الفنّية..  الّساحة  على  ا  ـً ّي نسب جديد   – الِفَلسطينّي 

مراحل تطوّر.
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ال اعتقد ذلك..
- كيف تقّيم األًصوات في برنامج «ذي فويس كيدز».. وخصوًصا 
بعد أن طلب الّناقد جمال فّياض من فّنانني كبار إخالء الّساحة 

بعد سماعه لبعض ًأصوات هؤالء الّصغار؟! 
الّناقد  إّن  جًدا.  ملفتة  واجلمال  الرّوعة  غاية  في  أصوات  هنالك 
ا، وإّمنا هدَف إلى االلتفات  ـً ّي يوسف فّياض لم يقصد ما قاله حرف

لهذه األصوات الواعدة والصادقة.
الزّمن  من  الكالسيكّية  األغاني  باعتقادك،  ستسيطر،  هل   -

اجلميل على عصرنا من جديد؟
واقعنا  على  أكثر  مسيطر  الغربّي  العالم  ألّن  ذلك،  أعتقد  ال 
القدمي  يسمعون  اليوم  شباب  أّن  كما  أيًضا؛  املوسيقّي  وواقعنا 
فيروز،  السّيدة  بأغاني  الّسمع  أمعّنا  وإذا  مختلف..  بأسلوب 
مزج  ضــدّ  لست  أنــا  كالسيكّية.  ّية  غرب بأحلان  ممزوجًة  جندها 
ّية بالّشرقية، ولكن على املزج أن يكون مدروًسا  املوسيقى الغرب

ّية  وصحيًحا.. وأنا أساًسا أقوم ضمن أعمالي الفنّية بدمج اإلسبان
ّية مًعا. ولدى استضافتي في برناَمج «صولو» اّلذي تقّدمه  والعرب
الفّنانة أصالة، أشادت بي عندما أّديت القدود احللبّية بطريقتي 

«اجلديدة» اخلاّصة، دون تقليد.. 
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أردت دائًما أن أمتّيز بأسلوب غنائّي وفنّي خاص بي، وأطمح بأن 
أكّون مدرسة خاّصة بالفّن. ال ميكن للفّنان أن ينجح ويخّط طريًقا 
ا  ـً له، ما دام يقّلد اآلخرين، عليه أن يحّقق ذاته ويتمّيز ويأخذ خّط

ا به. ا خاًصّ ـً ّي ولوًنا فن
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أنا أقوم على إنتاج أعمالي. نفتقد لشركات إنتاج تدعم الفّنانني، 
على  طائلة  أمواًال  نصرف  الفّني.  طريقهم  بداية  في  وخصوًصا 
اّلتي  احلفالت  من  أكثر  ونعتاش  ــردود،  امل يكفينا  فال  اإلنتاج 

نحييها.
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أوّد أن أنوّه أّن احلدث كان كبيرًا ومبستوى عاملّي، كما أّن املنافسة 
لم تكن كبيرة، حيث لم تضم عدًدا كبيرًا من الفّنانني األردنّيني.. 

حصلت على اجلائزة بجدارة من دون أّي مقابل مادّي.
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أنا بعالقة جّيدة مع اجلميع، لكّني أفّضل االبتعاد قدر اإلمكان 
مظلوًما؛  نفسي  أعتبر  ال  عموًما.  الفّني  والوسط  األضواء  عن 
ا ناجًحا تغّطي وسائل اإلعالم  ـً ّي ففي كّل مرّة أقّدم فيها عمًال فن

العمل بشكل الئق، فأعمالي الّناجحة هي اّلتي تتحّدث عّني.
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فاألغنية  (سينغل)،  فردّية  أغنيات  تقدمي  على  أعمل  مؤّخرًا، 
الفردّية تنتشر وتأخذ حّقها أكثر من أغاني ألبوم كامل.. أعمل، 
أيًضا، على جتديد أغاٍن قدمية بتوزيع ومزج موسيقّي جديد. خالل 
على  العمل  بصدد  أّني  كما  فردّية.  أغنيات  سأقّدم  العام  هذا 
ألبوم موسيقّي جديد، أيًضا، قد يرى الّنور خالل الّسنة القادمة.

 pðöHŠ p½ËdE²M¹ s¹cÒ�« 5D
K � w� pOÒ³×� bFð «–U� ≠
øU ÎLz«œ

أنا حريص على زيارة ِفلسطني من حني آلخر.. أنا سعيد لنجاح 
ّية في ِفلسطني، ومتعّطش دائًما ملالقاة اجلمهور  حفالتي الغنائ

الِفلسطينّي الذوّاق والرّائع.
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على الفّنان أن يبدع، كّل في مجاله، فشبكات وقنوات الّتواصل 
االجتماعّي ميكنها أن توصل أعمالك إلى أبعد احلدود ليعرفها 
العالم أجمع. من املفّضل أن يتعرّف إلينا الغرب من خالل الفّن 

واإلبداع،  بدل األمور الّسيئة والّلعبة الّسياسّية!
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ــة أوراجن،  ــارك م ــع  الــتــعــاقــد م ــاء  ــه ان بــعــد 
املاركة  تطلق  لالتصاالت  بارتنر  مجموعة 
اجلديدة «بارتنر» التي تستبدل ماركة أوراجن 
رؤيتها  عــن  وتكشف   ،17.2 مــن  ــداًء  ــت اب
واستراتيجيتها اجلديدة بالتحّول إلى مجموعة 
بالعالم  يتعلق  ما  كل  في  شاملة  اتصاالت 
الديجيتالي الذي نعيش فيه، كما تعلن عن 
بينها،  امتيازات غير مسبوقة، من  مجموعة 
  Partner #Home البيتي  االنــتــرنــت 
إلى  تلقائي  بشكل  سينتقلون  أورجن  *زبائن 
بارتنر* بارتنر متتاز بسرعة التصفح األكبر وفق 
مقياس Opensignal، مبعدل سرعة تصل 
إلى 35 ميغا بايت في الثانية، أسرع من أي 
شبكة أخرى، كما أّنها األوسع انتشارًا مقارنًة 

بالشبكات اخلليوّية األخرى
أطلقت مجموعة «بارتنر» لالتصاالت املاركة 
تستبدل  والتي  «بارتنر»  اسم  حتت  اجلديدة 
ماركة Orange، وذلك في مؤمترين صحفيني 
خالل  والناصرة  تل-أبيب  مدينتّي  في  عقدا 
هذا األسبوع، شارك فيهما مدير مجلس ادارة 
الشركة،  عام  ومدير  تشزنوف،  آدم  الشركة، 

تسويق  ــر  ومــدي بنبنيستي،  ايتسيك 
بارتنر في املجتمع العربي، عبد عدوي، 
الشخصّيات  من  العديد  الى  باإلضافة 
العاّمة ورجال األعمال من زبائن الشركة 

وممثلي وسائل االعالم.
وقد ّمت خالل املؤمترين الكشف عن الرؤية 
اجلديدة،  للماركة  االستراتيجّية  واخلطة 
إلى  الــتــحــّول  صلبها  فــي  يقف  والــتــي 
تستجيب  شاملة  اتــصــاالت  مجموعة 
لكل احتياجات الزبائن في كل ما يتعلق 
فيه  نعيش  الــذي  الديجيتالي  بالعالم 
في  الدائم  التواصل  أساس  والقائم على 
بلورة  ّمت  مكان. وقد  كل  كل وقت وفي 
شهور  مدار  على  اجلديدة  االستراتيجّية 
مع  التعاقد  انهاء  ّمت  أن  بعد  عديدة، 
عامًا،   17 استمر  ــذي  وال أورجن  شركة 
بتفعيل  خاللها  بارتنر  مجموعة  قامت 
ماركة أوراجن في البالد. وتضمن املؤمتران 
أيضًا عرض لغة التصميم اجلديدة القائمة 
واملرونة،  والبساطة  الديناميكّية  على 
البرتقالي  اطــارهــا  في  يستبدل  والتي 
اخلاص بأوراجن بالتوركيز اخلاص ببارتنر. 

وجتدر االشارة إلى أّن زبائن أورجن سينتقلون 
بشكل تلقائي إلى املاركة اجلديدة وسيحظون 

بكافة امتيازات املاركة اجلديدة. 
لبارتنر  الكبيرة  البشرى  عن  الكشف  ّمت  كما 
 Partner البيتي:  االنــتــرنــت  مــجــال  فــي 
لالستخدام  سريع  انترنت  وهــو   ،#Home
الرابع  اجليل  شبكة  على  ويرتكز  البيتي، 
 Partner وتــتــيــح  ــر،  ــن ــارت ــب ل  (LTE)
Home# امكانّية التصفح السريع، بالذات 
في كل مكان تشمله شبكة اجليل الرابع، بدون 
احلاجة إلى االتصال عن طريق أّية بنية حتتّية 
من خالل  تركيب، واّمنــا  عملّية  أّية  اجــراء  أو 
رزمة تصفح هائلة بحجم 60GB وباالرتكاز 
الشبكة  لبارتنر،  الــرابــع  اجليل  شبكة  إلــى 
البالد، والراوترات  تطورًا في  األسرع واألكثر 

الالسلكّية األكثر تقدمًا.
وّمت أيضًا االعالن عن مجموعة امتيازات غير 
تتضمن  اجلديدة،  االنطالقة  مبناسبة  مسبوقة 
زبون  كل  سيحصل  كما  عائلّية،  تصفح  رزم 
على اضافة 2GB بشكل ثابت لرزمة التصفح 
التسجيل في  التي ميتلكها، وذلك من خالل 
وصفحة  االنترنت  شبكة  على  الشركة  موقع 
الفيسبوك لغاية نهاية الشهر. إلى جانب ذلك 
جديد  مبولود  رزقــوا  الذين  األهالي  سيحصل 
بيوم اطالق ماركة بارتنر (16.2)، على رزمة 
شاملة كهدية، تضم اتصاالت خليوّية وبيتّية 
ــك مكاملات  ملــّدة ثــالث ســنــوات، مبــا فــي ذل
بحجم  تصفح  ورزمــة  محدودة،  غير  ورسائل 
إلى خارج  25GB، و 1000 دقيقة اتصال 
بيتّية،  انترنت  رزمــة  إلى  باإلضافة  البالد، 
تبلغ  بسرعة  مزّود خدمة وبنية حتتّية،  تشمل 

 .100MB حتى
األخيرة  املعطيات  أّن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
 ،opensignal للعام 2015، وفق مقياس
بارتنر مستمرة في ريادة سوق  أّن  إلى  تشير 
السرعة  حيث  من  اسرائيل  في  االتــصــاالت 
مستوى  من  الزبائن  رضى  ومــدى  والتغطية 

سابقًا،  أوراجن  بارتنر،  زبائن  أّن  إذ  اخلدمة، 
شبكة  في  األكبر  التصفح  بسرعة  يتمتعون 
اجليل الرابع والتي تصل إلى 35 ميغا بايت 
في الثانية، مقابل 24 ميغا بايت في شركة 
كما  بيلفون.  في  بايت  ميغا   22 و  سلكوم 
انتشارًا، بحيث تغطي  بارتنر هي األوسع  أّن 
 44% مقابل  ــة،  ــدول ال مساحة  مــن   67%
بيليفون.  لشركة سلكوم وفقط %35 لشركة 
أّن  املعطيات  من  يتضح  ــك،  ذل جانب  إلــى 
األكثر رضًا  هم  سابقًا،  أوراجن  بارتنر،  زبائن 
الشركات  بزبائن  مقارنًة  اخلدمة،  عن مستوى 
كاملهنّية  املعايير  غالبّية  في  وذلك  األخــرى، 
وسرعة  التكنولوجّية  ــادة  والــري واملصداقّية 
وزمــن  تقدمًا  األكــثــر  الشبكة  فــي  التصفح 
االنتظار األقصر على الهاتف لتلقي اخلدمة، 
أكثر  هم  بارتنر  زبائن  فإّن  ذلك  إلى  إضافًة 
من عّبر عن رغبته في البقاء في الشركة وعن 
للشركة  االنضمام  على  للتوصية  استعداده 

لألصدقاء واملعارف.   
ايتسيك بنبنيستي، مدير عام مجموعة بارتنر، 
قال: ”نحن فخورون وسعداء جّدًا باالنطالقة 

اجلديدة، ونعد أن تظل بارتنر في املقّدمة من 
في ريادة  تستمر  اجلــودة والنوعّية وأن  حيث 
سوق االتصاالت سواء في القطاع الشخصي 
املقاييس، ال سّيما رضا  التجاري، بكافة  أو 
والتكنولوجيا  النوعّية  واخلــدمــات  الزبائن 
وتابع  وغيرها“.  املمّيزة  واملضامني  املتقّدمة 
العربي  اجلمهور  مــع  ”عالقتنا  بنبنستي: 
قائمة على أساس الثقة املتبادلة، فنحن نقّدم 
من  ومتناغم  متكامل  عالم  ونوفر  األفضل 
أجهزة االتصال املتنوعة والتكنولوجيا األفضل 
التي تضمن متتع الزبون بتجربة فريدة وممّيزة، 
واجلمهور عامًة والعربي خاصًة يقّدر ذلك جّدًا، 
الدعم واملساندة  بزيادة  نعد  ذلك،  عن  فضًال 

للجمهور العربي في مختلف املجاالت ”.
العربي،  املجتمع  فــي  بارتنر  تسويق  مدير 
حتمل  اجلديدة  ”االنطالقة  قــال:  عــدوي  عبد 
العربي  للمجتمع  كثيرة  مفاجآت  طياتها  بني 
بشكل خاص، نحن قريبون جّدًا من اجلمهور 
ودعمنا  الفّعالة  مشاركتنا  خالل  من  العربي 
شهر  كفعالّيات  به  اخلاّصة  املناسبات  لكافة 
رمضان واحتفاالت الكريسماس ودعم الطالب 
أّن  صدفًة  ليس  أّنه  كما  اجلامعّيني وغيرها. 
في  تتواجد  لبارتنر  التابعة  اخلــدمــة  مــراكــز 
أخرى،  شركة  أّية  من  أكثر  العربّية  البلدات 
لشركة  الشمولّية  ــة  ــرؤي ال ــذا  ه يعكس  بــل 
سلم  في  العربّي  اجلمهور  تضع  والتي  بارتنر 
النهج  هذا  في  مستمرون  ونحن  اولوياتها، 

وترسيخه أكثر فأكثر“.  
عفيفي،  األعمال وليد  جانبه رجل  من  وقال 
ببارتنر  ”عالقتنا  العفيفي:  مجموعة  رئيس 
تزويدنا  جانب  فإلى  األعمال،  مجال  تتعدى 
مجال  فــي  نحتاجها  الــتــي  اخلــدمــات  بكل 
االتصاالت واملعاملة الراقية التي نحظى بها 
وتوفير كل احللول التكنولوجّية لناعلى أحسن 
وجه، كذلك فاّننا نعتبر بارتنر شريك حقيقي 
خالل  من  وخدمته  العربي  املجتمع  لتطوير 

مبادرات عديدة نقوم بها معا“.  
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رفضت احملكمة العليا اإلسرائيلّية، في الّسادس عشر من شباط، وبعد 
عّدة جوالت من الّتقاضي املضني واملستفز، التماًسا قّدمُته باسم األسير 
محّمد القيق، املضرب عن الّطعام منذ خمسة وثمانني يوًما، وفيه طالبُت 
مجمع  إلى  العفولة  مستشفى  من  بنقله  يسمحوا  بأن  احملكمة  قضاة 

ّي في مدينة رام الله احملتّلة.  فلسطني الطّب
جاءت مطالبتي هذه بعد أن قضت هيئة مكوّنة من ثالثة قضاة، في الرّابع 
من شهر شباط، بتعليق أمر االعتقال اإلدارّي الّصادر بحق محّمد، على 

أن يبقى، مجبرًا، في مستشفى العفولة لتلقي العالج هناك. 
عن  إضرابه  مواصلته  عن  محّمد  أعلن  القرار  ذلك  يوم صدور  نفس  في 
استمراره  عن  وكذلك  طبّية،  فحوصات  أي  إلجراء  القاطع  ورفضه  الّطعام 
فهو،  مدّعمات،  أو  إضافات  أّي  من  ًيا  خال وحيًدا  املاء مشروًبا  باعتماد 
حرًا،  االعتقال صار  أمر  تعليق  ومنذ حلظة  مرافعتي،  أّدعيت في  هكذا 
يشاء،  وأينما  كيف  يعيش  شــرط؛  أو  قيد  دون  حرّيته  ميــارس  أن  وحّقه 
احملكمة  قرار  منه  حرمه  ما  وهذا  يأكل،  أو  شاء،  ومتى  كيف  ويضرب 

القاسي. 
مرّة أخرى أكتب عن هذه القضّية وأنا ال أعرف كيف ستنتهي، لكّنني 
الّشبه  أوجه  رغم  وذلك  سابقاتها،  عن  مختلفة  جتربة  كانت  أّنها  أشعر 
يبدو  قد  وللبعض  إضرابه،  في  ماضًيا  زال  ما  فمحّمد  بينها،  الكثيرة 
هذا، بعد التطوّرات األخيرة، قرارًا ملتبًسا. ويرقد في مستشفى العفولة 
ُمرغًما، يرفض إجراء الفحوصات الطبّية أو تلّقي العالج املقترح من قبل 
اء في تقاريرهم  طواقم املستشفى الطبّية، وهو معرّض، هكذا كتب األطّب
هذه  وكل  القدر!  فيه  يسهو  وقت  كّل  في  الفجائّي  للموت  اليومّية، 
عدنان  خضر  من  الّسابقة:  احلكايات  بفصول  للحقيقة،  تذّكر،  تفاصيل 

إلى محّمد عّالن، فهل حًقا تختلف هذه الّتجربة عن أخواتها ومباذا؟   
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قضّية محّمد القيق ليست هي القضّية األولى ألسير فلسطينّي يعلن 
إضراًبا عن الّطعام محتًجا على اعتقال تعسفّي من قبل قوّات االحتالل 
اإلسرائيلّي، ومن الّطبيعّي أن تتمّيز كّل حالة بعناصر خاّصة وتنفرد بها 
ومبعطيات متفاوتة، لكّنني أشعر أّن هنالك بعض الفوارق واملؤّثرات الّطارئة 
اجلوهرّية اّلتي مّيزت هذه القضّية عّما سبقها وقد تكون الّتفاسير التي 
سأسوّقها، وراء تداعيات القضّية منذ نقل القيق إلى العفولة ولغاية اليوم.

منذ البداية، برأيي، لم يكن مستشفى العفولة هو املكان املؤّهل لرعاية 
يفتقرون  الطبّية  وطواقمه  فاملستشفى  القيق،  مكانة  في  مضرب  أسير 
في  استقبلت،  أخرى  مستشفيات  راكمتها  التي  واخلبرة  الّتجربة  إلى 
الّسنوات املاضية، عشرات احلاالت من املضربني الِفَلسطينّيني اّلذين أنهوا 
املسؤولني  ومبساعدة  اإلسرائيلّي،  الّطرف  مع  مشرّفة  باّتفاقات  إضراباتهم 
في تلك املستشفيات اّلذين احترموا إرادات املضربني وحيواتهم. كما أّنني 
وجدت أّن املسؤولني في مصلحة الّسجون في املنطقة الّشمالية لم يكونوا 
مؤّهلني الستيعاب أزمة بحجم  تلك التي سّببها إضراب القيق، وجهلوا 
كيف يتعاملون معها، ال سّيما في األّيام التي كانت يجب أن تستغّل 

إليجاد حل ومخرج قبل تفاقم املواقف وتأّجج العواطف وتعملق األنوات.
 أّما بعد أن عّلقت احملكمة الُعليا أمر االعتقال اإلدارّي، فقد أمسى القيق 
ّية،  ّية العرب مريًضا حرًّا يرقد في مستشفى قريب من الّتجّمعات الّسّكان
والّتواصل معه وتوصيله مع جميع  بزيارته  البشر  لكّل  في حني يسمح 
أرجاء املعمورة دون قيد أو شرط؛ وفعًال بدأت وفود شعبّية كثيرة برزت 
انقطاع  بزيارته من دون  وقادتها،  احلركات اإلسالمّية  بينها وفود عن  من 
في  وقيادّيون  نشطاء  فعل  ومثلهم  ساعة،  والعشرين  األربع  مدار  وعلى 
ّية أخرى. لقد تشّكلت في محيطه حالة  أحزاب وحركات ومؤّسسات عرب
ّية، أّدت في الواقع، إلى نتيجتني متناقضتني: فمن جهة زوّدت  استثنائ
نفسه  الوقت  في  لكّنها  ّية،  إيجاب فوالذّية  مبعنوّيات  القيق  اجلموع  تلك 
كوّنت في داخله عاًملا متخّيًال أو مشتهى، ومن جهة أخرى، شّكلت أمامه، 
الّسليم والواقعّي  الّتفكير  ّية  عن غير قصد، سواتر حجبت عنه إمكان
والّدقيق؛ وفي جميع احلاالت أتاح هذا التماس والدة جتربة جديدة برز فيها 
ّية في إسرائيل وتفاعل قادتها، بتفان  دور بعض القوى الّسياسّية العرب
فاق كّل تصوّر، مع األسير املضرب وبتفاعل مباشر ونشط ومؤّثر، وليس 
عضوي  بشكل  منخرطة  كعناصر  بل  فقط،  واإلسناد  الّتضامن  باب  من 
ومتماهية مع احلالة، حّتى أّن بعضهم تصرّف، مبوافقة القيق ورضاه، كأبيه 

وأخذ  املسألة،  وكصاحب  الّساحة  وكسّيد  ــّي  ــرّوح ال
جليلّية  بخيوط  عباءاتها  ويخيط  باملطلق،  يديرها 
عن  وبعيًدا  سماوّي.  ”مرجعامري“  وبحرير  خضراء، 
ظروًفا  احلالة  تلك  أتاحت  قد  رمبا  اخلّيرة،  القوى  تلك 
ميدانّية سّهلت نشوء  فرص لدخول أو إدخال عناصر 
حّبه  من  ”دنفة“  أو  مزايدة  أو  مشاكسة  أو  غريبة 

وعلى مصيره.
باملقابل، شهدنا في فلسطني احملتّلة ما شهدناه في حاالت اإلضراب الفردّي 
الّسابقة: في البدايات التباس ظاهر وتلكؤ في الّتعبير عن الّتضامن مع 
األسير املضرب وغياب نشاطات إسناد شعبّية واسعة ذات شأن وحضور. 
فصائل وحركات سياسّية وطنّية وإسالمّية شبه غائبة عن احلدث، بينما 
بتصريحات  ناطقيها،  أو  قياداتها  متظهر   حني،  إلى  حني  من  نلحظ، 
مهنّي،  غير  مبعظمه  إعالم،  عليلة.  كالمّية  ضرائب  عملًيا،  هي،  نارّية 
والرّسالة،  املهنة  حتترم  زالت  ما  قّلة  باستثناء  األخبار،  ويتلّقف  يصطاد 
مشوّهة  فتولد  يختلقونها،  وأحياًنا  ويد،  فم  كّل  من  وسطحّية  بعفوّية 
اخلبر  تصنيع  على  تتسابق  وغير حكومّية  حقوقّية  مؤّسسات  ومضرّة. 
أو استنساخه وتصديره للشاشات واملواقع، ممّلًحا ومبّهرًا، وجّل غاياتهم، 
إعالء أسماء مسؤوليهم أو قادتهم، بينما تبقى الضحّية، على األغلب، 
الوهم في نفوس  ذاك األسير املضرب ومصلحته. منابر ومنّصات تشيع 
َمن يشاهدها ويسمعها حتى يخّيل لهم أّن الّثورة قاب شعار من كنيست 
احملامني  عن  أّما  البحر،  سيحّدثنا  غزة  عن  وأخيرًا،  طلقة!  أو  إسرائيل 
واملتحامني فحّدث وال حرج، وتبقى نضاالت الّسجون، ففيها الّصمت أجّل 

لي وأسلم، ألّن الّسالفني عّلمونا أّنه قد:
”ميوت املرء من عثرة بلسانه *** وليس ميوت املرء من عثرة الرجل!“.
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ال أفشي سرًّا إذا قلت إّنني عملت، كما في احلاالت املشابهة اّلتي سبقت، 
على أكثر من جبهة، وحاولت طرق أبواب عديدة ومسارات مجرّبة وغير 
مجرّبة، فاخليار القضائّي لم يكن ُعنواًنا مأموًال لدينا منذ البداية، ولم جنِر 
وراءه طمًعا بعدل محكمة وال بإنصاف نظام لم ُيذقنا، منذ عقود، إال املرارة 
واخليبة، لكّننا نرتاده كهامش متاح يجب استنفاده، وكرافعة نستعني بها 

للوصول، أحياًنا، إلى أبواب بعيدة وموصدة.         
الّسطور، باالهتداء إلى مخرج مقبول ينهي،  لم ننجح، لغاية كتابة هذه 
متّنع  اإلسرائيلّي  اجلانب  أّن  من  الرّغم  وعلى  األزمة،  هذه  رضائي،  بشكل 
ومخارج،  حلول  طرح  إلى  يبادر  أن  من  سابقة،  حاالت  في  كما  وتعّنت، 
إّال أّننا كّنا في محّطتني حاسمتني قريبني من التوّصل إلى اّتفاق معقول 

ومشرّف، لوال تعّثر تلك الفرص في ساحات مستشفى العفولة.
ما زلت أجهل األسباب اّلتي أّدت إلى فشل التوّصل إلى حّل رأيته مشرًّفا، 
كما رآه كثيرون غّيورون غيري، رغم أّنه قد يكون بعيًدا عن الكمال، لكّنه 
كان يضمن، في كّل مرّة، احلياة حملّمد القيق وعودته الكرمية، وفي تاريخ 
ائه وشعبه، لكّنني أجزم على أّن الّظروف اخلاّصة التي  معلوم وقريب، ألحّب
أحاطت فيه هناك، في العفولة، لم تساعده على اّتخاذ القرار الّسليم، 
فبقينا نتلّمس طريق اخلالص، وننام، بصعوبة، ونصحو ضارعني أن ال متيد 

بنا األرض، كما مادت بأهل ”كليب“.
أنا نادم ألّنني لم أجد الفرصة  كي أشرح حملّمد عن العفولة وتاريخ مرجها 
أين  من  ا  قريًب فهناك،  وأشكالهم،  ”الّسراسقة“  يبيعه  أن  قبل  العامر 
املؤامرة  قرابني على مذابح  بنات فلسطني  ُقّدمت  اخلليل،  ابن جبل  يرقد 
ّية، وما زال تراب املرج يحفظ  ّية والعمالة العرب ّية واخليانة العثمان البريطان
أّن  اجلائز  فمن  العذارى،  على  األّمهات  ونواح  عزّتهم  بكوا  آباء  تهاليل 
محّمًدا ينام على سريره هناك ويسمع في لياليه الّطويلة آهات ذاك األسى 

يتنّهد على كيف:
”قطعن الّنصراوّيات مرج بن عامر / وملّا قطعَن املرج فاض بالبكا“.

اء أعتب،  لقد أضعنا الوقت هناك في املرج، وال أعرف على من من األحّب
ا  والعتاب كان دوًما حدائق املتحابني، لكّنني لن أيأس وسأستمرّ، غاضًب
وحازًما، في الّتفتيش عن حّل يرضي أهل األرض وبعدهم، حتًما سترضى، 
الّسماء، وأخشى من أن أجتّنى على أحد، والّتجّني كان دوًما رسول القطيعة 
والفرقة؛ فأنا أريد حملّمد احلياة ال املوت، وأن يعود إلى ”فيحائه“ والغار 

على رأسه إكليل فخار.
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يخاُف اخلائُف الّضعيُف ِمن خوِفـِه 
مثلما يخاُف اجلباُن مـِن خّط املواجهِة

يخاُف القاتُل ِمن قيامة الضحّيِة
كما تخاُف اخلفافيُش الضوَء الساطع في آخر الكهِف 

األفالطونّي*  
ويخاُف الطبيُب من دّم املريِض

كما يخشى الشاِعُر املفردات في املـنجِد
™™™™™™™

يخاُف الوطُن احملتّل من العـُمالِء اخلونة فيــِه
كما يخاُف العـمالء في الوطِن لـحظة حتريرِه!

تخاُف الفتاُة التحّرش بـها وما قد يلـيه من العناويـْن
مثـلما يخاُف الوطُن ِمَن املغتصبْني

تخاُف املرأة من العنِف الرجولّي ضّدها
والزوُج يخشى مرتعبا من اخليانة

™™™™™™™
يخاُف الّطفُل الصغير من الغوِل الذي يحّدثه عنه 

البشْر
لكّنه عندما يكبْر يخـاُف مَن الغوِل في البشْر              

يخاُف الراهُب ارتكاَب اخلطيئة
مثلَما يخشى الدّجاُل ِمن كشِف احلقيقة!

يخاُف املسيُح من املسيحّيني األوروبيني الصليبّيني
ـَكم هذا ال أراُه عندما  ويقول لهم مستغرًبا: مسيح

أنظُر أمامي في املرآِة 
يخاُف املسيُح من املسيحيني األميركيني الصهيونيني 

ـَكم هذا جعَل من بيت  ا: إّن مـسيح ويقول لهم محتّجً
اِهللا أبي في فلسطَني َكـَرخانِة

™™™™™™™
يخاُف اُهللا من املُـلحديـن ومـِن تعاظمهم 

مثلمـا يخشى املؤِمُن من غضِب اآللهـة وسخِطهم
يخاُف املـُلحُد في شرقنا من انتصارات برابرِة داعــش 

والبغدادّي
فيحّضر كّل ليلة عشاًء أخيرا وكأِس نبيِذ معّتق ذي 

لوٍن أحمر ُأرجوانّي
ال يخاُف املـُلحُد من املوِت الذي ال شيَء بعِده

ألّنُه ال يؤمن ال باآلخرة أو بالقيامِة!
™™™™™™™

ومثلما يخاُف املّيُت الذي عاش حياة مليئة كاملة، مـِن 
القيامة

فهكذا ال يخشى اجلنُني بتاتا من الضوِء الّساطِع في آخِر 
حــِم ومن الوالدة! نفِق الَرّ
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مجتمعنا العربّي مجتمع أصيل في ماضيه 
اّلذي  ــه  وإرث حضارته  وله  العريق  تاريخه  وله 
مّيزه عن باقي املجتمعات، حيث أّن املجتمع 
الُبنية  قوّي  متالحًما  مجتمًعا  كان  العربّي 
للمظلوم  وينتصر  الّضعيف  فيه  القوّي  يعني 

ويعّني أفراده على نوائب الّدهر.
انتماءاتهم  مختلف  على  أبناؤه  التقى  ولقد 
الّدينّية واالجتماعّية والّسياسّية على األخوة 
تعاونوا  بل  شــيء،  يفرّقهم  فلم  ّية.  اإلنسان
على مصالح العباد والبالد، ولو نزغ الّشيطان 
بينهم بفتنة، هم أهل اخلير والّصالح واإلصالح 
اخلصومات،  ولفّض  مهدها  في  الفتنة  ــوأد  ل
احلّب  يسود  حّتى  نصابها  إلى  األمور  إلرجاع 
والوئام، ولو كان ثمن ذلك أن ينفق أهل اخلير 
تلك  حتقيق  سبيل  في  ووقتهم  أموالهم  من 

املصالح.. 
لنصرته  القرى  أهل  هّب  ما،  شاّب  تــزوّج  وإذا 
وإحياء أفراح العرس باألشعار املّتزنة وامللتزمة 
اّلتي ال تخلو من القيم واألخالق بعد أن دعموه 
ا  ـً ّي عرب بيًتا  ليفتح  ا  ـً ومعنوّي ا  ـً ماّدّي وأمّدوه 
جديًدا، فيفتحه بدون ديون ودون تبعات ُتثقل 
كاهله.. وإذا مات أحدهم عّم احلزن أهل القرى 
فال  احمليط،  كــّل  في  احلــداد  وأُعلن  املــجــاورة 

أعراس ُتقام وال احتفاالت..
أحد  ــات  م إذا  أّنــه  طفولتي  مــن  ـــره  أذك وّممــا 
األقارب في األردن لم ُيفتح الراديو وال الّتلفاز 
في قريتنا ألّيام عديدة، تعبيرًا من األهل عن 
عّبرت  اّلتي  الــعــادات  من  وغيرها  حزنهم.. 
بني  تربط  كانت  اّلتي  الرّابطة  قوّة  مدى  عن 
ضرورّية  نراها  واّلتي  العربّي  مجتمعنا  أبناء 
الّتعديالت  بعض  الّتعميم في مجتمعنا مع 

البسيطة لتالئم ما يطلبه الّشرع. 
ونحن  نحن؟!  مجتمع  أّي  فنسأل  اليوم  أّمــا 
تعميم،  دون  العربّي  مجتمعنا  مالمح  نرى 
وحتّول  القلوب  وتكلم  العيون  ُتبكي  مالمَح 
مجتمعنا..  في  أمان  فال  حيران،  إلى  احلليم 
نسأل: ملاذا ُتقتل الفتاة؟ (بأّي ذنب ُقتلت؟). 
ينتشر  وملـــاذا  ــاب؟  ــّش ال ُيقتل  ــاذا  مل ــســأل:  ون
االقتتال  ملاذا  املخّدرات؟  ُتروَّج  وملاذا  الّسالح؟ 
بني األهل واجليران؟ أسئلة كثيرة ُتطرح يظهر 
منها  يعاني  اّلتي  املأساة  عمق  خاللها  من 
عودتنا  املالمح  هذه  مقّدمة  وفي  مجتمعنا. 
إلى املثل القائل: ”أنا وأخوي على ابن عمي 
وأنا وابن عّمي على الغريب“، وبناًء على هذا 
القول الّصراعات داخل األسرة أصبحت كثيرة.. 
قبل  والدهم  تركة  على  يتصارعون  فاألخوة 
موته ويحتدم الّصراع حّتى يحوّلوا آخر أّيامه 
أّن  لو  اآلباء  فيتمّنى  جحيم  إلى  أّمهم  وأّيام 

منيتهم تستعجل. 
وفي حلظة خروج الرّوح يشتّد وطيس احلرب بني 
معركة  أو  والغبراء  داحس  حرب  وكأّن  األوالد، 
البسوس عادت لتقي علينا بشرّها. واألبشع 
إصالح  أهل  وال  خير  أهل  ال  أّن  هذا  كّل  من 
يترّقب  بعيد  من  يقف  اجلميع  بل  يتدّخلون، 
ملَن الغلبة. وإذا سألت عن الّسبب، ُيقال لك: 

وقد  يستجيب،  من  وال  يسمع  من  يوجد  ال 
على  أو  األرض  من  متر  على  الّصراع  يكون 

بعض الّشواقل. 
وإذا كان اخلالف بني أبناء العمومة على مثل 
ذلك جتد حتالفات ُتقام من أجل حتقيق نصر 
الرّجل  ُيقتل  أن  ــى  إل احلــّد  يصل  وقــد  ــؤزر.  م
الّصراع  يكون  عندما  هو  واألصعب  عّمه  ابن 
مجال  فيّتسع  األقــارب  غير  من  اجليران  بني 
الّتحالف ليشمل أبناء العمومة دون االلتفات 
إذا  مرفوضة،  اجلاهلّية  العصبّية  هذه  أّن  إلى 
كانت مبنّية على باطل. وفيها قال رسول الله 
«دعوها فإّنها منتنة»، بل وجه الّناس إلى رؤيا 
جديدة، بقوله: «أنصر أخاك ظاًملا أو مظلوًما. 
ننصره  فكيف  مظلوًما،  ننصره  هــذا  قالوا: 
ظاًملا؟ قال: أن متنعه من ظلمه فذلك نصر له».

وإن  ظلمه  من  الّظالم  منع  على  عملنا  فلو 
كان من ذوي القرابة لغيرنا الكثير من الواقع 
ولطرحنا مفاهيم جديدة حتّقق الّتغيير. ولهذا 
منكرًا  منكم  رأى  «مــن  (ص):  ــول  ــرّس ال قــال 
فليغّيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان».. فهذه 
بأّي صلة.  الّدين  املفاهيم اخلاطئة ال متّت إلى 
واملسكني  حّقه  القربى  ذا  (وآتي  يقول:  فالله 
وابن الّسبيل) فحّق األقارب حّدده القرآن في 
نظام اإلرث وفي املعامالت والّصدقات وبينته 
(ص):  الله  رسول  قال  لذلك  املطّهرة.  الّسّنة 
«الّصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرّحم 

اثنتان صدقة وصلة». 
وقال عن اجليران وضرورة اإلحسان إليهم «وما 
أّنه  ظننت  حّتى  باجلار  يوصيني  جبريل  زال 
سيورثه». بل ويقسم الرّسول (ص): «والله ال 
يؤمن، والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، قيل من 
يا رسول الله؟ قال من ال يأمن جاره بوائقه». 

وهو  جائع  وجاره  شبعان  بات  (َمن  رواية  وفي 
يعلم)، ومع ذلك نسمع أنني ألم اآلباء واجليران 
ونسأل  مجتمعنا،  أبناء  من  وكثير  واألقــارب 
الّنفس  يقتلون  وملاذا  يتصارعون؟!  ماذا  على 
ــوال  أم على  يعتدون  ــاذا  ومل الله؟  ــرّم  ح التي 
أّنهم  إّال  ــا  جــواًب جنــد  فــال  الغير؟  وممتلكات 
يتصارعون على شيء ال قيمة له في الّدنيا 
الزّائلة وال في ميزان اآلخرة لذلك قال الرّسول 
لو كانت الّدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة 

ما سقى منها شربة ماء لكافر.
مجتمعنا  أّن  إّال  احلال  لهذا  الّتفسير  ويأتي 
بسلوكه هذا يصدق فيه قول رسول الله (ص): 
بعضكم  يضرب  كّفارًا  بعدي  من  ترجعوا  «ال 

رقاب بعض».

الّتوبة هي عودٌة إلى الله نابعٌة من اإلميان بأّن معنى 
الوجود اإلنسانّي يكمُن في أحضاِن الله، وأّن انعطاَف 
الله إلينا يفوُق انعطاَفنا نحو شهواتنا. الّتوبة هي 
قاء الَّذي َيطَبُع احلياَة بكلِّ  ثمرُة الّلقاء مع الله، ذاك اللِّ
نواحيها وُيضفي عليها اليقَني بأّن حقيقَة الله تفوُق 
اإلنساَن  بأّن  اعتراٌف  هي  الّتوبُة  أخرى.  حقيقٍة  ة  أيَّ
يحيا مبقداِر ما يغتذي من احلبِّ اإللهّي، وبأّنه اتَّخذ 
رًا  ّيد، الَّذي أقاَمنا مسمِّ املوَت سبيًال ملالقاة وجِه السَّ

ا اجلميَع قوَّة القيامة. ليب وواهًب املوَت على الصَّ
الِة  بالصَّ َة  احلقيقيَّ وبَة  التَّ يربُط  املقّدس  فالكتاُب 
وفرِشه  الرَّماد  على  واجللوس  املسح  ــداِء  وارت وِم  والصَّ

على الرّأس واجلسم: 
وجعل  ثيابه،  شّق  الكالم،  هذا  آحاب  ”وملا سمع   *
مسًحا على جسده، وصام واضَطَجَع باملسح ومشى 

بسكوت“ (1ملوك 27:21)؛
ِبُسوا  * ”... فآمَن أهُل نينوى بالله وناَدوا بَصوٍم ولَ
وبلَغ األمُر ملَك  ُمُسوًحا من كبيرِهم إلى صغيرِهم. 
ى  وَتَغطَّ عنه،  رِداَءه  وَخَلَع  ِه  كرسيِّ عن  فقاَم  نينوى، 

ِمبسٍح وَجَلَس على الرَّماد“ (يونان 3: 6-5).
عن  ــســاُن  اإلن يبتعَد  أن  هي  احلقيقّية  الّتوبة  إّن 
اخلطيئة، وأن يلجَأ إلى الله بشكٍل دائم، وليس فقط 
إرساِء  إلى  تهدف  ألّنها  ما،  حادثٍة  في  وقوعه  عند 

عالقٍة جديدٍة مع يهوه:
* ”ِارجعوا إلّي، يقوُل الرّّب، ارِجُعوا إليَّ بكلِّ قلوبكم، 
وح. وَمزُِّقوا قلوبَكم ال ثيابَكم،  وم والُبكاء والنَّ وبالصَّ
بطيُء  رحيم،  رؤوٌف  ألنَّه  إلِهكم  ــرَّبِّ  ال إلى  وارِجُعوا 
(يوئيل  الّشّر“  على  وَينَدُم  الرَّأفة  وكثيُر  الَغَضِب 

 .(13-12:2
هي  ــاد،  م ــرَّ وال واملسوح  وم  بالصَّ املصحوبُة  والّتوبُة 
حوُُّل نحو الله واخلضوُع ملشيئته، الّثقُة به واالبتعاُد  التَّ
خبرُة  هي  هذه  أمامه.  َمرضيٍّ  غيُر  هو  ما  كلِّ  عن 
حراء الَّذين بَكوا وانتحبوا ليس فقط على  آباء الصَّ
ُغربِتهم  خطاياهم، بل على كلِّ حلظٍة أَضاعوها في 
املرَِّة عن املسيح له املجُد واإلكرام وعدم معرفِتهم به. 
بهذا  الّلقاء  وجماَل  اإلميان  حالوَة  تذوَّقوا  بذلك  إّنهم 
ِص اإللهّي، ُمعِلنَني مع صاحب املزامير: «ذوقوا  املخلِّ

ِل  املتوكِّ لإلنساِن  طوبى  ــرَّّب،  ال أطيَب  ما  ــروا  وانــُظ
عليه» (مزمور 34: 8).

الكبير  القّديس سيصويه  أستشهد مبقطٍع من حياة 
حافلٍة  طويلٍة  حياٍة  «بعد  الّتوبة.  عن  به  يتكّلم 
سك والّتوبة، وهو على فراِش املوت، والرّهبان حوله  بالنُّ
يحيطون به، الحظوا أّن وجَهه قد أشرَق فجأًة واستنار، 
إّنني  أّيها األب سيصويه؟ فأجاب:  فسألوه: ما لك 
أرى أبانا القّديس أنطونيوس الكبير. ثّم الحظوا بعد 
فترٍة أّن وجَهه قد ازداد إشراًقا وضياًء، فسألوه: َمْن 
ترى اآلن يا أبانا؟ فأجاب: أرى الرّسَل القّديسني. بعد 
فترٍة أبصروا وجَهه يزداد إشراًقا ونورًا وملعاًنا، فسألوه: 
مرَمي  سّيدَتنا  أرى  فقال:  األب؟  أّيها  ترى  َمْن  واآلن 
بشفَتيه  ُيَتمِتُم  شاهدوه  بعدها  اإلله.  والدَة  العذراء 
فأجاب:  تتكّلم!  مباذا  فسألوه  أحٍد،  مع  يتكّلم  كأّنه 
َع لي لئّال  إّني أتضرَُّع إلى العذراء والدة اإلله أن تتشفَّ
أبقى زمًنا آخر في احلياة، لكي  أموَت اآلن، بل أن 

يتسّنى لي أن أبدأ بالّتوبة».
أشعيا  اختبار  على  وبناًء  تقّدم  ما  كّل  ضوء  على 
بدء  قبل  مباشرًة  مّتى  إجنيل  في  ورد  الَّــذي  بّي  الّن
الّتوبة  أّن  ُنعلن  الّتوبة  إلى  الّناس  بدعوة  املسيح 
هي استنارةٌ: «الّشعب املُقيم في الّظلمة أبصر نورًا 
أشرق  وظالله  ــوت  امل ُبقعة  في  واملُقيمون  عظيًما، 
 (16  :4 1؛ مّتى   :9 الّنور» (راجع أشعيا  عليهم 
نفتح  أن  هو  نتوب  أن  الّنور.  إلى  الّظالم  من  وعبوٌر 
في  حزانى  نبقى  أّال  اإللهّي،  الّشروق  على  أعيننا 
ذلك  اجلديدة،  بإشراقته  الفجر  نستقبل  بل  املغيب، 
أّن نور املسيح الَّذي يدخل في حياتنا يجعلنا نفهم 
َقرَُب  فكّلما  حقيقّي:  بشكٍل  الّشخصّية  خطيئتنا 

اإلنسان من الله، رأى خطيئته الّشخصّية.
احلقيقّية  الّتوبة  طبيعة  تتجّلى  املنطلق،  هذا  من 
من  سّيما  وال  الكنيسة  حياة  في  بوضوٍح  واملُشرقة 
الّتعبير  هي:  وممّيزة  أساسّية  تعابير  ثالثة  خالل 
خالل  ـــرارّي  واألس الكبير،  الّصوم  خالل  الّليتورجّي 

االعتراف، والّشخصّي من خالل موهبة الّدموع.
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أبحث في الّلحظة/ أسقط في القعر، دون أن 
يراني أحد/ أدوُس املرايا اّلتي تعكس صورتي 
مة/ أطُأ األّيام/ أطأ الّلحظات/ أطأ أفكار  املَُهشَّ

ظّلي بحًثا عن ُهَنيهة..
ويضيف قائًال:

وتتجّسد  يتغّير/  العالم  اثــنــان/  ــابَّ  حت إذا 
األجنحة/  وتخفق  الفكر/  وينسجم  الرّغبات/ 
اخلمرة هي اخلمرة/ واخلبز يغدو له َطْعم اخلبز/ 
احلّب يعني حتارب/ وأن تفتح جميع األبواب..

أكبر  من  يعتبر  شاعر  الكلمات  هذه  صاحب 
مبدع  منازع..  بدون  الّالتينّية  أمريكا  شعراء 
شاعر  شــّفــاف،  كاتب  َصــْمــت،  ناثر  كلمات، 
واألحـــالم و.. ــا  ــراي وامل واحلــرب  واحلــبّ  املتاهات 

و.. و..
بني  احللقات  متواصلة  جسور  َمدِّ  على  عمل 
الّسياسة والّثقافة ولم يترك الغلبة ألّي منهما

على االُخرى..
وُلد أوكتافيو باث في 31 آذار1914، وتوّفي 
”نوبل“  جائزة  ونال   ،1998 نيسان   19 في 
وأّمه  ا  ـً هندّي أبوه  ولكون   ..1990 عام  لألدب 
جاءت قصائده مزيًجا  ّية –  إسبان أندلسّية – 
واّحتاًدا بني ثقافتني، َيْصُعب الّتالقي بينهما، 
ولكّنهما أعطيا ثمارهما، ونعني بهما الّثقافة 
الكوملبي  للوجود  الّسابقة  األصلّية  الهندّية 
فنجد  ّية..  الغرب املعاصرة  ّية  اإلسبان والّثقافة 
الّدراسّية  أعمالِه  مختلف  في  ذلك  كّل  صدى 

واإلبداعّية الّشعرّية على وجه اخلصوص.
صوفّية  وشطحات  ــارات  ــّي ــت ب ن  ُمبطَّ ــرُه  ــع ِش
كاحلّب  املعاني،  بأرّق  مفعم  وهو  ومشرقّية..  
وبتاريخ اجلوى والّصبابة، وهو ذو نزعة إنسانّية 
العبارة،  ورشيق  سلٍس  أسلوب  في  يصوغه 
ألوان  أشعاره  وتطلي  متمّيزة..  موسيقا  وذي 
ّية زاهيًة، واضحة وُمبهمة غامضة في  سوريال
آن.. وتقوم على وِحدة بنيوّية متراّصة ومتينة.

وحيث أّن تاريخ الّشعر في أمريكا الّالتينّية، 
كما يقول الّناقْد املكسيكي إدواردوميالن:

أشكال  في  والّتداخل  الّتناوش  قّصة  هو  ”إّمنا 
لذلك  الوجود“  املتعّددة  القارّة  هذه  في  احلياة 
أصبح ُشغل الّشعراء الّشاغل وخاّصة في القرن 
العشرين وبالّذات في عقوده األخيرة، هي الّلغة.

حتتل  عندهم  الّلغة  ّية  اشكال جعل  ما  وهــذا 
ــر.. وهــذا  ــع ــّش ال ــي  ــًة ف ــاّص ــوّيــة، خ مكانة أول
يعمل  معه)  ـــرون  (وآخ ــاث  ب شاعرنا  ــاد  ق مــا 
الّلغة“..  ـ“تفجير  ب بـــاألدب  ــرف  ــْع ُي على 
وطاقاتها  الهائلة،  ّياتها  إمكان فاستغّل 
ــرِه يجيء  ــْع ِش ــى جعل  إل أدى  ــا  ّمم املــخــزونــة.. 

بشكل ُمْبهر..
واملعروف أّنُه كان للّشاعرين الفرنسّيني بودلير 
من  العديد  على  الكبير  الّتأثير  وماالرميه 
طليعتهم  ــي  وف الّالتينّية  أمــريــكــا  ــراء  شــع
ُأوكتافيو باث... وقد برز هذا الّتأثير في ظهور 
”القصيدة  ــم:  اس عليها  اُطلق  شعرّية  حركة 
خمسينّيات  في  البرازيل  في  وذلك  اِحلّسّية“ 
في  بليغة  تأثيرات  لها  وكــان  الفارط،  القرن 

مجموع الّشعر األمريكّي الّالتينّي.
كان  باث  شعر  أّن  املسيكّيون  الّنّقاد  ويعتبر 
ار املؤّثر، حيث أّنهم كباحثني  امتداًدا لهذا التّي
هذه  بحث  أرادوا  إذا  شعره  عن  يستغنون  ال 

احلركة..
عند  اِحلسّية“  ”القصيدة  حركة  تأثير  جتّلى 

ُمبدعنا بشكل خاص في قصيدتِه ”األبيض“ 
التي كتبها في الهند عام 1966 وفيها ينبش 
فيقول:  تراثها،  وعن  عريقة  جذور حضارة  عن 
في  ُيبدع  اّلــذي  ولكن  العالم/  فيبدع  أحتــّدث 

الواقع هي القصيدة/...
من  ضرًْبا  يعني  الّلغة  ترويض  أّن  واملــعــروف 
املجال  ُيفسح  حينئذ  العالم،  عــن  االبتعاد 
من  ـــوع  ون كجسر  مقامها  ليقوم  للمجاز 
الّتصالح والّتقارب لفهم العالم وتفسيره.. وهذا 
ن املبدع من  يأتي كما يذهب هايدغر حني يتمكَّ
قنص واصطياد ”حلظة“ منه، ويحدث ذلك فقط 
كما يقول الفرنسي جيل دولوز في حلظة إشراٍق 
ووضوح.. وهذا ما نقرأُه في قصيدة ”األبيض“ 
حني كان باث يبحث عن الّظالم في عّز الّنهار. 
َق رؤيتُه في النَّهار، لكي يجعل إلى حتويل  فعمَّ
الّضوء أكثر بريًقا وإشعاًعا.. ّمما يجعل الّضوء 
الّتوّتر  ما  نوًعا  يعني  الــّظــالم  يسبق  اّلــذي 

أو الهاوية.
وقد جنح شاعرنا أن يجمع بني املجاز واالستعارة 
في أكثر من عبارة في قصيدته أعاله: نهر من 
الّشموس/ أّنها تنصهر إّال أّنها ال تقضي إلى 
أّي  إلى  تؤّدي  أّنها ال  كما  واملقابالت/  التوّتر 

ِطباٍق في مقابلة اجلناس بني حقائق متغايرة.
مت  ونرى ونحن نقرأ قصيدة ”األبيض“ أّن الصَّ
األصلي اّلذي يعّبر عنه بات باألبيض، يكمن 
القول  ضمير  وهو  الغرض..  أو  الّنهاية  في: 
جتسيد  املستحيل  من  ــُه  أنَّ وحيث  الّشعرّي. 
الكلمة والعالم مًعا، تبقى الّلغة هي الّتبليغ 
احلقيقّي لذلك.. وهذا ما يجعل القصيدة مبثابة 
ويقّيمه  كمخلوق  العالم  يجلب  مغناطيس 
االثنني  بني  موازنة  يخلق  ِممّا  مجازّية،  كوحدة 

ليدخال في حوار بينهما..
إًذا، بات يخاطب العالم بالّلغة، ويصبح العالم 
ُهنيهة  صمت  حلظة  بيضاء،  حلظة  في  مجازًا 
ُسكون، ومع انطالق دينامّية الّلغة تبدأ احلركة:

أي أّن العالم والّلغة هما موضوعان على قدم 
لذلك  اآلخر..  ُيْلغي  ال  الواحد  فوجود  املساواة، 
أْبقى باث العاصفة في قصائده جمرة مّتقدة، 
قيًسا ساطًعا حلظة الكتابة.. وهذا ما اّضطرُه 
جديدة  تعبيرّية  وسائل  عن  دائًما  يبحث  أن 

وأغراٍض ُمبتكرة.
أصدقاء باث من األسماء ذوي الّنجومّية العاملّية 
والتشيلى  ألبرتي  رفائيل  اإلسبانّي  شعرًا، 
بابلو نيرودا وغيرهما، وقد عاش ويالت احلروب 
وظروف احلرب األهلّية في إسبانيا فوّثقها في 
قصيدته ”ميرّوا“ 1936 وعاد عام 1938 إلى 
بالده حيث شارك في احلياة الّسياسّية بصورة 

فّعالة، ولكن كمناهض للفاشّية.. 
ومن مؤّلفاته: ”متاهات الوحدة“؛ ”احلاشية“؛ 
الّشجرة“؛  ”حديث  وضوح“؛  ــي  ف ”املاضي 
”بني  يتحرّك“؛  عر  ”الشِّ الّضحك“؛  ”سحر 
اجلمرة والزّهرة“؛ ”على ساحل العالم“؛ ”صقر 
مس“؛ ”املاء والرّيح“؛  أم شمس“؛ ”حجر الشَّ
الهواء“؛  ”أبناء  ”األبيض“؛  اخلالد“؛  ”الرّيح 

”ساالماندرا“؛..
ّية كمذهب فيعود إلى  أّما تأّثرُه في السوريال
نْت باملبادئ اّلتي آمن بها وناضل  كونها تضمَّ
مرّد ضّد الّظلم والقمع واالضّطهاد  من أجلها: التَّ

– االنعتاق – احلرّية واحلّب مبعناه احلقيقّي.
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إطار  في  صالح)  (أبو  صادق  أمني  صديقي  لزيارة  ذهبُت 
ملن  تبدو،  بابتسامة  استقبلني  األسبوعّية.  شبه  لقاءاتنا 
ال يعرفه مثلي، مشحونًة بالّتشّفي، قائًال لي: «أنا ِمش 
وال  مّخنا  سطح  عن  تطّج  املكتوبة  الكلمة  إن  لك  قلت 
أثر على تصرّفنا  تترك أي  فإنها ال  وبالّتالي،  تخترقته. 

اتنا».  وعلى سلوكّي
توّقف أبو صالح عن احلديث حلظة، رمبا ليبلع ريقه أو رّمبا 
التي فّجرها في  القنبلة  الرّّد على هذه  ليتيح لي فرصة 
إصغائي  في  مستمّر  أّنني  الحظ  عندما  لكّنه  وجهي. 
حلديثه، تابع كالمه قائًال: «لقد كتبَت يا حامت قبل نحو 
اإليجابّي  الّدور  عن  معّبرة»  «دمعة  ُعنوان  حتت  أسبوعني 
اُء العرب في املستشفيات اإلسرائيلّية،  اّلذي يلعُبه األطّب
مجتمعنا  في  املستشري  العنف  عن  غيرك  كتب  كما 
احمللّي بصورة عاّمة، والعربّي بصورة خاّصة. وها نحن اليوم 
اء ومعّلمني يتعرّضون إلعتداءات جسدّية كما نرى  نرى أطّب
عن  فضًال  العائلة،  شرف  ُيسّمى  ما  بحّجة  ُيقتلَن  نساًء 

شباب يتّم اغتيالهم.
أدركُت أّن أبا صالح كان يتحّدث معي حتت وطأة األخبار 
املؤسفة جًدا اّلتي سمعناها في األّيام األخيرة عن االعتداء 
اء في مستشفى صفد، وعن قتل سّيدات عربّيات  على أطّب
رّمبا على خلفّية ما ُيسّمى بشرف العائلة، واغتيال شباب 
ّية، حّتى ولو أّدى ذلك إلى  في إطار تصفية حسابات جنائ
قتل أناس أبرياء شاَءت الّظروف أن يكونوا في موقع اجلرمية. 
قلت لصديقي أمني: «رغم حتّفظي من الّتعميم اّلذي في 
حديثك، فأنا أفهم يا عزيزي، حرقة قلبك. لكن هل هذا 
ينبغي أن  مينعنا جميًعا من الّدعوة إلى العقلنة في تعاملنا 
أبو  قاطعني  في خطابنا؟!.  الطّيبة  الرّقيقة  الكلمة  وإلى 
عمًال  الكرام،  على  تؤّثر  الطّيبة  «الكلمة  قائًال:  صالح 
مبقولة «إن أنت أكرمَت الكرمي ملكته...» أّما الّلئيم املتمرّد 
فإّنه يرى بالعنف بشّتى أشكاله، وسيلًة لتحقيق أهدافه، 
و»ما  الّذئاب»،  أكلتك  ا  ذئًب تكن  لم  إن  «بأّنك  منه  إمياًنا 
بجيب الرّطل إّال رطل واوقية» و»احلّق للقوّة» و»احلّق على 

قّد صحابو». 
ملّا  لكن  كهذه.  عاصفة غضب  في  أبا صالح  رأيُت  قّلما 
ملجتمعنا  أمني  صديقي  إخــالص  مدى  متاًما  أعــرف  كنت 
وغيرته عليه واهتمامه به، استطعُت أن أُعزو غضَبه خليبة 
أمله من هذا املجتمع وعتبه عليه، باعتبار أّن «العتب هو 
على قدر احملّبة». خشيُت على أمني أن يصيبه مكروه، 
فقرّرُت أن أنهي الّنقاش بروح طّيبة كما تعوّدنا. قلت له: 
«ومع ذلك فإّننا يا عزيزي أمني، نقول في ذات الوقت: «إن 
الّتالية  القّصة  ولعّل  البّني»،  احلّق  من  أقوى  الّلّني  الكالم 

اّلتي كنُت قد سمعُتها مؤّخرًا، تؤّكد صّحة هذا الّتوّجه»: 
عمره،  من  اخلامسة  في  أبيه،  من  م  تيّتً إبراهيم  أّن  ُيروى 
ورعاية  وتربيته  عليه  بالّسهر  إبراهيم  أم  والدُته  فتكّلفت 
شؤونه. وما أن بلغ إبراهيم أشّده وطرَّ شارُِبه، حّتى سارعت 
منها.  وتزويجه  له  عروًسا  سامية  اختيار  إلى  إبراهيم  أمُّ 
على  سيطرتها  لكّن  بنجلها،  إبراهيم  أم  فرحُة  اكتملت 
في  خاًمتا  تكون  أن  سامية  رفضت  تكتمل.  لم  كنتها 
أخبارُه  وتسرّبت  االثنتني  بني  اخلالف  دّب  حماتها.  إصبع 
وأصبح  إبراهيم  كياَن  هّز  اخلالف  هذا  أيًضا.  اجليران  إلى 
يكره العودة إلى بيته، حيث كان يجد زوجته تبكي وأّمه 
«تشكي». لم يدِر إبراهيم كيف يتصرّف، فهو يحّب زوجته 
ويحترم أّمه، ولعّله أيًضا يخافها، كما أّنه يدرك متاًما أّنه 
ليس قادرًا على فتح بيتني مستقّلني في آن واحد، وحتّمل 
املصاريف املترّتبة على ذلك. تفاقم الوضع وحمي وطيس 
املعركة. جلأت أم إبراهيم إلى ضرب كّنتها، فهربت األخيرة 

إلى بيت أهلها.
كما  الّطاعة»،  إلى «بيت  زوجته  إعادة  في  إبراهيم  فشل 
فشلت في ذلك، كلُّ اجلاهات اّلتي أوفدها إلى دار عّمه. 
الصّحّي،  وضُعها  وســاء  إبراهيم  أم  مرضت  عندما  لكن 
وفقدت القدرة على خدمة ابنها، قرّرت سامية رغم معارضة 
أهلها، أن تعود إلى بيت زوجها. استتّب الهدوء في بيت 
إبراهيم فترًة معّينة. لكن ما أن تعافت أّمه وعادت إلى 

ــراع فنشب  ــّص ال قــواهــا، حّتى عــاد 
احلّل  أّن  سامية  فهمت  جديد.  من 
تتخّلص  أن  الوحيد ملشكلتها، هو 
العالم  إلى   بإرسالها  حماتها  من 
اآلَخر. لكن كيف؟ هذا الّسؤال حّير 
عينيها،  من  الّنوم  وطّير  سامية 
فقرّرت أن تستشير صديقَتها هدى 

باملوضوع.
ُصعقت هدى من هول هكذا استشارة، سيما وأّنها لم تقتل 
أّنها  الوقت،  لكّنها شعرت في ذات  صوًصا في حياتها. 
محنتها،  في  سامية  عن صديقتها  التخّلي  تستطيع  ال 
ا ما تعانيه األخيرة من  ـً خصوًصا وأّنها كانت تتابع يومّي

حماتها  وسطوتها ومن «الّسّم» املندلق من فمها.
استغّلت هدى غياَب أم إبراهيم عن البيت، فسّلمت إلى 
لها  قائلًة  شّفاف،  بسائل  مليئة  صغيرة  قنينًة  سامية 
بصوت خافت جًدا وبنبرات يخنقها خوٌف شديد: «ِانتبهي 
مليح يا سامية. هذه املادة هي سّم قاتل جًدا يعمل بصورة 
تراكمّية، دون أن يترك آثاَر تسّمم على الّضحّية». سكتت 
ال   أحًدا  أّن  لتتأّكد  ويسارًا  مييًنا  تتلّفت  وهي  حلظة  هدى 
يسمع حديثهما، ال سّيما وأنه ُيقال إّن للحيطان آذان، ثّم 
ما  إّن  سامية.  يا  مليح  «انتبهي  قائلًة:  حديثها  تابعت 
نقوم به اآلن هو جرمية كبيرة، إذا اكتِشف أمرُها فقد تكّلفنا 
ا. أوًّال  ـً ّي حياتنا. لذلك أطلُب منك أن تنّفذي تعليماتي حرف
عليك أن تضعي نقطتني من هذا الّسّم في صحن حماتك، 
ًيا عليك أن  ثالث مرّات في اليوم، ملّدة أربعني يوًما. وثان
حتّسني عالقتك مع حماتك، خصوًصا أمام زوجك وجيرانك 

وكّل َمن يزوركم، لئّال تكوني عرضًة لالّتهام مبوتها».
في  الّسمَّ  تقطُر  أخــذت  هــدى.  بنصيحة  سامية  إلتزمت 
طعام حماتها بانتظام شديد، ثالث مرّات في اليوم، كما 
أخذت جتاملها وتالطفها وتعاملها مبنتهى الرّّقة واالحترام، 
وحترص على بّث محّبتها املُفتَعلة بصوت عاٍل أمام زوجها 
وجيرانها، مستعملًة تعابير لم تكن مألوفة في سيناريو 
«يسلموا  مثل:  إبراهيم،  أم  حماتها  وبني  بينها  املخاطبة 
سالمتك،  فضلك،  من  معروف،  بتعملي  شكرًا،  إيديِك، 

صحتني، َنشو، الله يحميِك الخ....».
الحظت أم إبراهيم هذا التحّوَل اإليجابي غير املنتظر، لدى 
كنتها. لم تكن في بداية األمر، ساذجًة إلى حّد تصديق ما 
تسمع ، كما لم يدر في خلدها أّن مؤامرة قتٍل ُحتاك ضّدها 
وُتنّفذ بهدوء. غير أّن جناح سامية في إتقان تثميل دورها 
ُمحكمة  تغطيًة  وّفر  قد  كاملني،  اسبوعني  امتداد  على 
ا ناَر الغضب واحلقد والّضغينة  ـً للجرمية كما أخمد تدريجّي
ا. رّق قلب  ـً ّي املشتعلة في قلب حماتها، حّتى أطفأها نهائ
ٍة كامنة،  أم إبرهيم، وأخذت تتفتح في داخلها براعُم محّب
ال سيما عندما سمعت كنَتها تخاطبها املرّة تلَو األخرى، 
مراة  «يا  أو  حماتي»  «يا  عن  عوًضا  ماما»  «يا  بكلمة 
عن  وتعّبر  خطابَها  تغّير  أيًضا  هي  جعلها  ّمما  عمي»، 
بادلت  لها.  محّبتها  وعن  كّنتها  جتاه  الّطّيبة  مشاعرها 
ا بحّب. شعرت  ـً سامية حماتها ذات املشاعر، فبادلتها حّب
بّددهما  ما  سرعان  عارمة،  وسعادة  كبير  بارتياح  سامية 
قلٌق رهيب على صّحة حماتها، وخوٌف شديد من تبعات 
اجلرمية اّلتي تعكف على تنفيذها منذ ثالثة أسابيع. كان 
عليها أن تقرّر وبسرعة. توّقفت عن دّس الّسّم في طعام 
ينة الّسّم من مخبِئها في خزانة  حماتها ثّم قامت بإخراِج قّن
املالبس، ووضِعها في جزدانها، مسرعًة بالّذهاب إلى بيت 
صديقتها هدى، بحًثا عن ترياق للّسّم اّلذي قد تراكم في 

جسم حماتها.
صّحة  على  قلَقها  وفهمت  سامية  حلديث  هدى  أصغت 
ينة الّسّم، ثّم فتحْتها  حماتها. تناولت هدى من سامية قّن
سامية  صرخت  فمها.  في  محتواها  كّل  وأفرغت  بسرعة 
صرخًة ترّدد صداها في بيت هدى، قائلًة لها :“يا ويلي، 
ليش بّدك تنتحري؟!“. لم تستطع هدى أن تتمالك نفسها 
فانفجرت ضاحكًة ضحكًة مجلجلة، وهي  هذا،  أكثر من 

تقول لسامية: ”وهل املاء املقّطر ُيسّمم يا عزيزتي؟“.
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 5Ð  U¼—UA²½«  WŽdÝË   U*UJ*«Ë  Âö??�_«
 s�  UMOLŠ«Ë  »—  U¹  U½d²Ý«  XKÔ  ÆÆ”UÒM�«
 ô »— U¹ ™™ °°ÆÆdłUH�« oÝUH�« qO'« «c¼
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همَس لسانَك..
نورك..

معاليك.
يشْرعن الّشرطة..

على الّلغة.
همس..

لسانك حصانك
في..

ساحة املقال..
على منبر األفذاذ.

كلمة..
تْعني..

حكمتك وأحكامك.
سجد لها..
املكابرون.

على سّجادة..

ُحتّبُذ..
َخروف الّسلطة

قبل..
أن يلتهمه احلّراس..

بال إحساس.
(هللا دّرك)..

ما أكبرك.
وقتك الّثمني..

يكّلل الفقهاء..
والّناس أجمعني.

فاجلهل..
يخشاك

أنَت املهدي..
والهدى.

متسك القلم..
ُتبِهُر..

ونستعيذ بَك.
***

ال تقّيم احلياة..
بال إيضاح

ال تلبس الُعرف..
مغارة..
قدًرا..

انزواء..

انسالخ.
ليس اَخلروف..

مسيرة.
وال..
فرح!

ُعرُس املثّقف..
أصالة..

نخوة..
تداوي اجلراح.

***
سمعت أّن اهللا كان 

معنا
َفِلَما.. نتجاهل؟

واحلبُس في بالدنا..
للموّظفني.

سمعت أّن اهللا كان 
معنا

واحلّراس..
َخير الّناقدين.

سمعت أّن اهللا..
معنى.. للمثّقفني.

 ©…dLÞØUHOŠ®

»U|– r�U�
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 Æ…eO2Ë

 ∫s¹U²M�Uç�« W³ÝUM0
 WŽuL−0 sJÒK�bð  H&M

W¾�«œ WO²OÐ fÐö�Ë  U�U−OÐ

الّطور،  املجاورة جلبل  املناطق  أثرّية عن  بلمحة  العدد  نتابع في هذا 
املنحدرات  على  املتواجدتان  الغنم،  أم   - شبلي  القرى  عند  ألتوّقف 

الّشرقّية (شبلي) واجلنوب شرقّية (أم الغنم) من جبل الّطور. 

W Ò�UŽ W;
املنطقة  في  استيطانات  عّدة  وجود  على  األثرّية  املكتشفات  أشارت 
خالل العصور القدمية، ابتداء من عصور ما قبل الّتاريخ، واستمرارًا 

إلى أّيامنا هذه. إّال أّن املصادر الّتاريخّية التي تذكر املنطقة قليلة 
ّية واالنتداب البريطانّي. جًدا وغالبّيتها من الفترة العثمان

ميالدي)   1596) العثمانّية  الّضرائب  سجّل  في  الغنم  أم  ذكرت 

على أّنها جزء من منطقة طبريا الّتابعة إلى لواء صفد. وصفها الرّحالة 
ا: ”اجلزء  فيكتور جيرن (عام 1875 ميالدي) عندما زار املنطقة، كاتًب
اّلتي  والكهوف  اآلبار  بعض  فيها  تتواجد  مهّدم.  القرية  من  الغربّي 
ُنحتت في الّصخر منذ العصور القدمية، يستعمله الرّعاة مكان يوضع 
فيه املواشي“.  كذلك، فقد أجري أّول مسح في القرية عام 1881 
اّلتي قامت به اجلمعّية الستكشاف فلسطني (جمعّية علمّية تأّسست 
 Palestine Exploration عام 1865 املعروفة باإلجنليزّية باسم
Fund - PEF)، ّمت خالله توثيق بعض اآلثار املعمارّية، أبار املاء 

والكهوف.

 W Ò¹dŁ_« l�«u*«
تشمل املنطقة العديد من املواقع األثرّية األبرز 
خربة  أيًضا  (واملسّماة  زلف  خربة  بينها:  من 

األبحاث  بعض  املنطقة  في  أجريت  وقد  الغنم.  وأم  شبلي  املغاير)، 
في  ــرّي  األث املسح  ”جمعّية  ــإدارة  ب ــرّي  األث املسح  بينها:  من  األثرّية 
حفرّيات  أّما   .1980-1977 عام  اآلثــار  سلطة  وبدعم  إسرائيل“ 
أثرّية، فقد جرت ابتداًء من العام 1996 وال زالت حّتى أّيامنا، على 

فترات متقّطعة، بأعقاب أعمال تطوير وبناء في املنطقة.
نذكر  متعّددة،  فترة  من  استيطان  وجود  على  ــرّي  األث املسح  كشف 
التي  الّصوان  أدوات  شملت  اّلتي  زلف  خربة  في  املكتشفات  منها: 
يعود تاريخها إلى العصر احلجري القدمي (1400000 – 24000 
إلى  ق.م)   3500  –  5000) الّنحاسي  والعصر  أيامنا)  قبل  عام 
جانب أدوات الفخار من عصر البرونز القدمي (3500 – 2200 ق.م) 
واألوسط (2200 – 1575 ق.م)، إستمرارًا إلى الفترات الهيلينّية، 

والبيزنطّية.
املوقع  أجزاء  غالبية  أّن  إلى  ــرّي،  األث املسح  أشار  الغنم،  أم  في  أّما 
أشار  وقد  املوقع،  في  املعاصر  البناء  أعمال  جرّاء  هدمت  قد  األثري 
القليل من املكتشفات البارزة على وجود استيطان يعود إلى الفترة 

البيزنطّية واإلسالمّية (القرن الّسابع – الّثامن ميالدّي). 
عام 1996، أجرت سلطة اآلثار حفرّيات إنقاذ في قرية شبلي (خربة 
زلفة) إثر أضرار لكهف أثرّي جرت في أعقاب أعمال بناء في املوقع. 
عصر  تاريخه  اجليري  الّصخر  في  ُنحت  قبر  عن  احلفريات  كشفت 
البرونز، حيث مت استعمال الكهف كقبر على مّر آالف الّسنني ابتداء 
من عصر البرونز القدمي (3500 ق.م)، واستمرارًا إلى عصر البرونز 

القبر  مركز  في  تواجدت  العظمّية  الهياكل  ق.م).   1200) األخير 
وإلى جانبها دفنت الّتحف اّلتي شملت: أدوات الفخار (من الّصناعة 
احمللّية ووفًقا ملاّدة الفّخار فقد صنعت من الّطني اّلذي مصدره مرج بن 

عامر)، احللى وغيرها. 
حفرّيات أخرى أجرتها سلطة اآلثار في شبلي (عني زلف) عام 2006 
في أعقاب أعمال مّد خطوط للمياه، كشفت عن آثار استيطان يعود 
تاريخها إلى عصر البرونز القدمي. ومن بني املكتشفات البارزة كانت 
مجموعة من أدوات الّصوان (قرابة 963 حتفة) جميعها ُصنعت خالل 
عصر البرونز القدمي واألوسط. يجدر اإلشارة أّن تلك املكتشفات تشير 
إلى صناعة أدوات الّصوان في املنطقة، ال سّيما وأّن صخور الّصوان 

متواجدة بوفرة في املنطقة القريبة من خربة زلف.
عام  اآلثار  سلطة  أجرتها  الغنم  أم  من  بالقرب  جرت  أثرّية  حفرّيات 
جبل  منحدر  من  بالقرب  البيرة)  (وادي  ــوادي  ال ضّفة  على   2013
الطور. من بني املكتشفات، تبرز أدوات الّصوان اّلتي يعود تاريخها 
إلى العصر احلجرّي األوسط (245000 – 45000 عام ق.م)، أدوات 
الفّخار من العصر احلديدّي (1200 ق.م)، وبعض املكتشفات تاريخها 

الفترة الهيلينّية (القرن الرابع ق.م).

r MG �« Â√ – w K � رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)� Í—U� qOL� Æœ ‚d   (مدير قسم ال � � b �U 	 
 W ÒO z«c� Òœ«u �
°Ê“u �« v K � ÿUH(«Ë Êu  Òb �«

تتحّكم نوعّية األغذية اّلتي نتناولها في 
الهرمونات داخل اجلسم، فهنالك  بعض 
عدد من األغذية توّجه الهرمونات لزيادة 
يترّتب  مما  باجلسم،  املــواد  تبادل  معدل 
بصورة  الــّدهــون  حــرق  في  عليه زيــادة 

مثالّية.
للّدهون  حارقة  غذائّية  مــواّد   7 هنالك 
يجب أن تشمل حميتك الغذائّية، وهي:

من  الــّتــفــاح وغــيــره  إّن   ∫ÕU??H?? Ò²??�«  ™™
الفاكهة الغنّية باملاء يساعدك في احلفاظ 

على نظام غذائّي سليم ومينح شعوًرا سريًعا بالّشبع. والّتفاح األخضر 
أّنه  كما  الّسكرّيات،  قليلة من  نسبًة  يحوي  األطّباء ألّنه  به  ينصح 

يساهم في تقليل الّشهّية.
اّلتي  الّدراسات  أثبتت   ∫©¡«œu?? Ò	??�«®  ËU�UJ�«  WÞôu�uý  ™™
الكاكاو  شوكوالطة  من  واحــد  مكّعب  تناول  أّن  مــؤّخــًرا،  أجريت، 
يسّبب  اّلذي  الّتوّتر  من  ويقّلل  املزاجّية  احلالة  يحّسن  (الّسوداء)، 

زيادة الوزن.
للبروتني، واّلذي  املصادر  أفضل  أحد  هو  البيض  إّن   ∫iO³�«  ™™
يحوي 9 أحماض أمينّية يحتاجها اجلسم لبناء العضالت واستهالك 

قدر من الّسعرات احلرارّية.
dCš_« ÍU∫ الّشاي األخضر هو أحد املشروبات الّصحّية  ÒA�« ™™
املفيدة للجسم بشكل عاّم، واّلذي يزيد من معدل تبادل املواد باجلسم 
عملّية  من  يحّسن  بانتظام  ـًا، وتناوله  يومّي األقل  على   4% بنسبة 

الهضم وحرق الّدهون.
واّلذي  خصوًصا،  والّسلمون  عموًما،  األسماك  إّن   ∫ÊuLK Ò	�«  ™™
غناه  جانب  إلــى  الهاّمة،  األمينّية  األحماض  من  العديد  يحوي 
اجلسم  صّحة  على  احلفاظ  في  كبيًرا  دوًرا  يلعب   ،«3 بـ»أوميغا 

وتنشيط عملّية حرق الّدهون.
يحوي  الّسمسم  فإّن  الّسائدة،  االعتقادات  بخالف   ∫r	L Ò	�«  ™™
العديد من املكّونات اّلتي تعمل على تنشيط إنزميات الكبد، فتساهم 
املواد وانتظام  تبادل  عملّية  عليه زيادة  يترتب  ّمما  عمله  في جناعة 
إلى  الّسمسم  إضافة  ميكنك  جّيد.  بشكل  احلرارّية  الّسعرات  حرق 
اخلضراوات واحلساء واألسماك، والعديد من األكالت املختلفة، حيث 

يضفي مذاًقا ممّيًزا.

dH∫ حّبة الفلفل الواحدة حتوي 340 ملليغراًما من _« qHKH�« ™™
فيتامني C، ما يعادل كمّية فيتامني C في ثالث برتقاالت، والفلفل 

ضرورّي للجسم إلعادة بناء العضالت وحرق الّدهون.
بعد اّتباعنا حمية غذائّية، ميكننا تناول مواد غذائّية تساعدنا على 

احلفاظ على الوزن ومتنع امتصاص اجلسم للّدهون، منها:
أّنه  إّال  املوز على سعرات حرارّية مرتفعة،  احتواء  ™™ »*??u“∫ رغم 
بالبوتاسيوم،  غنّي  أّنــه  كما  الّدهون،  من  جــًدا  قليلة  نسبة  يحوي 

ويساهم في الّشعور بالّشبع.
املُشبعة، وميكنه  غير  الّدهنّية  األحماض  بأحد  غنّي   ∫r	L Ò	�« ™™
الّدموّية،  املساهمة في تخفيض الكولسترول املتراكم داخل األوعية 

كما يحسّن من أداء عملّية األيض.
™™ »�ÕUHÒ²∫ يحوي الّتفاح نسبة كالسيوم مرتفعة، أكثر من أّي نوع 

فاكهة أخرى، وميكنه لذلك أن يقّلل نسبة األمالح في اجلسم.

dL(« ¡UO�u»¡: إّن احلمض اّلذي يوجد في الفاصولياء UH�« ™™
احلمراء ميكنه أن يزيد من قدرة القولون على احلركة، ويزيد من القدرة 

على إفراز البول ويقّلل من اإلمساك.
يساعد  فيتامني B2، اّلذي  على  البيض  يحوي   ∫i??O??³??�«  ™™

بالّتخّلص من الّدهون.
™™ »'Ëd� V¹d ∫ يحوي على نسبة منخفضة جًدا من الّسعرات 
احلرارّية؛ وتناول املزيد منه لن ُيكسب املزيد من الوزن، كما أّنه غنّي 
املتراكمة  الّدهون واملاء  نسبة  تقليل  بالبوتاسيوم، وهو يساعد على 

في اجلسم.
اّلتي ميكنها أن تزيد من  باأللياف  الكيوي غنّي  إّن   ∫ÍuOJ�« ™™
معّدل حتّلل الّدهون، ّمما يساعد على جتّنب الّتراكم الّزائد للّدهون في 

اجلسم.
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 YOŠ ¨ÊbM� v�« ¡U�b�ô« oÒKŠ f¹—UÐ s� Æ  PłUH*«
 ¨f¹Ë— e�Ë—Ë wMOł—u³�ô ¨WL�	  «—UOÝ ¨r¼—UE²½UÐ …QłUH�
 w	 ‚œUMH�« r�	√ ÈbŠ« v�« —UD*« s� rNÒK�√ ¨wB�ý ozUÝ l�
 v�« …—U¹“ w	 ¡U�b�ô« oKD½« Æe1U²�« dN½ vKŽ l�«u�«Ë WM¹b*«

 WÐ«c'« r�UF*« s� ¡e−
 ÆUÐË—Ë« w	 …UO(UÐ ÎUC³½ d¦
ô« WM¹b*«
 üÝuð Â«b� n×²� «Ë—«“ ¨r�C�« »ôËb�« v�« «ËbF� WM¹b*« w	
 w	 ‚Òu�ð W�u−Ð «u�U�Ë UL
 ¨qO−�²�«  U¼u¹œu²Ý« v�« «u³¼–

ÆU¼dOžË WM¹b*«
 WOMG*«  WKHŠ  v??�«   VIP  ‰u??šœ  X½U
  WKŠd�«  Ác??¼  …Ë—–  Ê«  ô«
 WKHŠ  X½U
  WKŠd�«  w??	  WE(  ŸË—«”  bL×�  ‰U??�  b??�Ë  °U??½ËœU??�
 W??Ðd??&Ë WF²� W??K??H??(« X??½U??
 ¨U???½ËœU???� –  W??K??¼c??*«  »u??³??�«  WJK�
 WÐU¦0  «c¼  ÊU
  ¨…—uNA*«  WHK²�*«  w½Užô«  sLC²ð  WOIOÝu�
 qJ�  UN�cÐ  vKŽ  XL  ÊËe??zU??H??�«  ¡U??�b??�ô«  dJý  Æ“oI×²¹  rKŠ
 »U³A�UÐ  ÂUL²¼ô«  vKŽË   PłUH*«  ¨ UŽ«bÐô«  vKŽ  ¨œuN−*«  «c¼
 UNÐ  ÂuIð  w²�«  WOzUŽb�«   öL(«  ‰öš  s�  wÐdF�«  jÝu�«  w	
  PłUH*«  s�  b¹e*«  ÊËdE²M¹  rN½«  «u??	U??{«Ë  ¨WM��«  —«b??�  vKŽ
 WOIOÝu� WÐd& ełuð  XLÆ XL Music s� W�ÒuA*«  öL(«Ë
  U�UÞ qL% w¼Ë œö³�«  v�«   œUŽ w²�«  WKA�« l� ÂöŠô« s�

 dOBI�«  j¹dA�«  «Ëb¼Uý  Æ”UL(«Ë  ◊UAM�UÐ  ÒZFðË  WOÐU−¹«
   XL Music Âö????Šô« W??K??Š— s??�  U??E??×??K??�« q??L??ł« o?? ÒŁu??¹ Íc???�«
https∫ØØwwwÆ  ∫  w�U²�«  j??Ð«d??�«  vKŽ  WKA�«  l�  U???ÐË—Ë«  v??�«

facebookÆcomØxlÆaxelhaØøfrefΩts

°UÐË—Ë« v�« ÂöŠô« s�  VIPWOIOÝu� WKŠ— w	 WÒKA�«Ë XL Music

UHOŠ – ¡UM³�«Ë rOEM²K� WÒOK;« WM−K�«
⁄öÐ

1965 – ¡UM³�«Ë rOEMÒ²�« Êu½U� s� 149 bM³�« Vłu0
 vKŽ o¹bBÒ²K� b¹d	 wMOý q³� s� VKÞ b¹b& .bIð Ò-
 ÒqŠ  s??�  „UM¼  fO�  YOŠ  ¨hL;  ÒÍ“ËU???&  Â«b??�??²??Ý«
 å u½uO�²¼ò  … ÒœU??ł  w	  ¨ U³
d*«  s??
—  s
U�_  Õd²I�
Æ51  ∫W??L??O??�??I??�«  ¨10828  ∫÷u?????(«  w???	  ÆU??H??O??×??Ð  ¨10

 n???O???ý—_« …b?????ŠË w???	 V???K??? ÒD???�« v??K??Ž Ÿö??????? ÒÞô« s??J??1
 v???�≈ W???F???ÐU??? Ò²???�«  U???�u???K???F???*«Ë w???�???O???zd???�« w???Ýb???M???N???�«
 5??M??Łô« ÂU?????? Ò¹√ ª3 åp???O???�U???O???Ðò Ÿ—U?????ý ¨U??H??O??Š W??? Ò¹b???K???Ð
Æ8∫00≠13∫00   U????ŽU???? Ò�????�«  ‰ö?????š  ¨¡U???????F???????Ð—_«Ë

 .b???I???²???Ð ÷«d??????²??????Ž« .b????I????²????Ð r???²???N???� u?????¼ s??????? Ó� Òq???????

 t??1b??I??²??Ð Âu???I???¹ Ê√ V??−??¹ ¨V???K??? ÒD???�« v??K??Ž ÷«d????²????Ž«
 q?? Ò−??�??*« Ê«u???M??? ÔF???�« w???	 ¡U??M??³??�« h??O??šd??ð r??�??� v????�≈
ÆV???K??? ÒD???�« d???A???½ Âu?????¹ s????� 5???Žu???³???Ý√ ‰ö?????š ¨Áö???????Ž√
flflflflflflflflfl ∫⁄ö³�« oOKFð a¹—Uð
ÊU�dD	 qO¾¹—√
WM¹b*« ”bMN�
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 k�U×¹  ¨WOÝUÝ_«  WOz«cG�«  d�UMF�«  s�  b??Š«Ë  u¼
 5ðËdá�«ò Ær�'« — ÒuDð w� r¼U�¹Ë  öCF�« vKŽ
 WIOI(«  Ác??¼  vKŽ  U½d³	  UMFOLł  ¨å öCFK�  bOł
 q	 ‰ËUMð vKŽ UMðUN�√  d�√ U�bMŽ ¨dOG� qOł cM�
 qLJ½ Ê√ rN*« s� «–U* Æs×B�« w� w²�« ÃUłb�« WFD�
 ¨WO½b³�«  s¹—UL²�«  WÝ—U2  bFÐ  5ðËd³�«  åÊ“U??�??�ò

 øWO�uO�« ¡«cG�« WLzU� w� Í—Ëd{ u¼ «–U*Ë
∫5ðËdá�« sŽ ozUIŠ 6

 ¨¡«dL(«  Âb??�«   UÒ¹d	  ÃU²½≈  ∫q¦�  ¨r�'«  w�   UOKLŽ  …bŽ  w�  r¼U�Ô¹  5ðËdá�«  Æ1 
 “UNł s� ¡eł w¼Ë WO³BF�«  ö�u*« ¡«œ√ 5�%Ë  U½u�dN�«Ë  U1e½ô« qOFHð
 w�  5ðËdáK�  WłU×Ð  ÊU??�??½ô«  r�ł  Æ2  Æd??ŽU??A??*«Ë  Ã«e???*«  s??Ž  W�ËR��Ë  »U??B??Ž_«
 5ðËdÄ Â«dž ≠1  v²Š 5ðËdÄ Â«dž 0.8  5Ð w¼ UNÐ  v�u*«  WOLJ�«  ÆUÎO�u¹ t²¹cGð
 ‰öš  U³łu�« 5Ð tF¹“uð q ÒCH¹ 5ðËd³�« „öN²Ý« bMŽ Ær�'« Ê“Ë s� rG	 qJ�
 rJL�ł  Æ3 Æ 5ðËdÄ Â«dž 20 w¼ ¨…bŠ«u�« W³łu�« w� WO�U¦*« 5ðËdá�« W³łË  ÆÂuO�«
 ¨UÎOMO�√ U ÎC�UŠ 20 s� wM³� 5ðËdá�« ÆWO�U	 WOLJÐ fO� sJ�Ë ¨ÁbŠu� 5ðËdÄ Z²MÔ¹
 qB×¹  WO�U³�«  9  ‰√Ë  ¨WOð«c�«  Á«uIÐ  UNłU²½≈  r�'«  lOD²�¹  UNMOÐ  s�  11  YO×Ð
 UF³ÞË ”bF�«Ë q�UJ�« “—_« s� Z¹e� ¨«uMOJ�« ö¦� ÆW¹cG²�« o¹dÞ sŽ r�'« UNOKŽ
 5ðËdÄ Æ4  ÆWM³'«Ë  —užuO�«Ë iO³�« ¨»u³(« ¨Âu×K�« q¦� WO½«uO(«  U−²M*«
  U−²M� w� d�u²¹ Íc�«Ë WOMO�√  ÷ULŠ√ vKŽ Íu²×¹ Íc�«  5ðËdá�«  p�– u¼ q�U	
 r�'«  Æ5   ÆÃU??łb??�«Ë  „ULÝ_«  ¨Âu×K�«  ¨iO³�«  ¨VOK(«  ¨ —užuO�«  ¨WM³'«  q¦�
 s�  t??½√  s�  ržd�UÐ  Æ «—bO¼uÐdJ�«  s�   UMOðËd³�«  pOJH²�  ‰u??Þ√  X??�Ë  v??�≈  ÃU²×¹
 Â«dž qJ� W¹—«dŠ  «dFÝ 4 w�«u×Ð r�'« Ê«œËe¹ UL¼ö	 W¹—«d(«  «dF��« WOŠU½
 v�≈ bOF½ Ê√ Í—ËdC�« s� WO½b³�«  UÞUAM�« WÝ—U2 bFÐ Æ6 Æ5ðËdÐ Ë√  «—bO¼uÐd	
 ¨—UCšË W�uK�� WCOÐ l� …dODý ¨q¦� Æ «—bO¼uÐdJ�«  l� 5ðËdÐ W³łË r�'«
 ÿUH(« vKŽ bŽU�¹ 5ðËd³�« ÆU¼dOžË ôu½«dÇ l�  —užu¹ ¨—UCšË ¡UCOÐ WM³ł

ÆU¼d�š w²�« W�UD�« r�−K� bOFð  «—bO¼uÐdJ�«Ë  öCF�« ¡UMÐË

 
 WO�UŽ …œu−Ð WÞôu	uý ÊËbÐ qL²J¹ ô V(« bOŽ Ê_
 rJzU³Š_  ÊËd²A²Ý  W??¹b??¼  W??¹√  «Ë—U??²??%  ô  °…c??¹c??�Ë
 ÂbIð  ”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ Ê_ ¨V(« bOŽ w�
 «c¼  q¦�  w�  U¼u�bIð  Ê√  sJ2  W¹b¼  vKŠ√Ë  qLł√  rJ�
 “uK�« s� W½ ÒuJ�Ë WKÒ�b� WÞôu	uý …dOO½u³½uÐ ∫ÂuO�«
 »uK� Â“—Ë ¨“u'« .d	 …uA×Ð VOKŠ WÞôu	uýË
 VOKŠ WÞôu	uý ∫…dšU� WÞôu	uý rFDÐË 5L−×Ð
 ¨UNMzUÐ“ qO�b²Ð U Î�Ëœ r²Nð XOKŽ Æ¡UCOÐ WÞôu	uýË
 …œUF��«  ‰U??šœ≈Ë  ¨…eOL*«  r¼œUOŽQÐ  rNF�  ‰UH²Šù«Ë

…—U²�*« o¹u�²�«  UJ³ý w� …d�u²� ÆlOL'« »uK� v�≈ V(«Ë
 1≠800≠777777 ∫pKN²�*« W�bš

 jÝu�« w� W�u' —œU³¹ XOKŽ ”Ë«d²ý w� …uNI�« r��
UNMzUÐ“ Èb� „öN²Ýù«  «œUŽ WÝ«—b� wÐdF�«

  UłUO²ŠUÐ WFÝ«u�« UN²�dF� qCHÐ «c¼Ë wÐdF�« jÝu�« w� …bz«— W	—U� w¼ XOKŽ
wÐdF�« lL²−*«  U³ÒKD²�Ë

 UN²�öŽ vKŽ WE�U;UÐ rz«œ qJAÐ r²Nð XOKŽ tO�U	 ¨œö³�« w� …bz«d�« …uNI�« W	—UL	
 V¦	 sŽ ·u�uK� —«dL²ÝUÐ rNð—ËU×0 ÂuIð —UÞù« «c¼ w�Ë ¨5JKN²�*« l� WIOŁu�«

 ÆrNðöOCHðË WO	öN²Ýù« rNÞU/√ vKŽ
 dOš_«  ¡UŁö¦�«  Âu¹  XOKŽ  tO�U	  w�   UFO³*«Ë  o¹u�²�«  ¡«—b??�  s�  WŽuL−�  XLE½
  «œUF�« WM¹UF Ô�Ë WÝ«—b� WOÐdF�« ¡UOŠ_« w�  uO³�« …—U¹eÐ U¼—UÞ≈ w� «u�U� ¨W�uł
 „öN²ÝùUÐ  oÒKF²¹  U�  q	  5JKN²�*«  l�  «uA�U½Ë  ¨wÐdF�«  jÝu�«  w�  WÒO	öN²Ýù«

Æ’Uš qJAÐ …uNI�« „öN²ÝSÐË ÂUŽ qJAÐ
 ¨WO³FA�«  «—U(« w� h�U;«Ë lO³�« ◊UI½ 5Ð W�u−Ð WŽuL−*«  —œUÐ ¨W�U{ùUÐ
 …uNI�« dOC%Ë „öN²Ý« ‰uŠ Y¹œUŠ√ «Ëdł√Ë ¡«dA�«  «œUŽ vKŽ UN�öš s� «u�ÒdFð

Æh�U;« »U×�√Ë —U−²�« l�
  UłUO²ŠUÐ WFÝ«u�« UN²�dF� qCHÐ «c¼Ë wÐdF�« jÝu�« w� …bz«— W	—U� w¼ XOKŽ

Æt�«Ë–√Ë wÐdF�« lL²−*«  U³ÒKD²�Ë
 ¨…œu'« WO�UŽ …uNI�«  U−²M� s� WFÝ«Ë WKOJAð UNMzUÐ“ vKŽ ÷dFð XOKŽ tO�U	
 …uN� ¨fO/ tO�U	 ∫qLAðË ¨U¼d¹uD²Ð ‚öÞù« vKŽ qC�_« …uNI�« ¡«d³š ÂU� w²�«Ë

Æu�¹—á?Ý≈ tO�U	  ôuÝá?	Ë bOL−²�UÐ nÒH−� fO/ tO�U	 ¨©WÒO	dð® WÒOÐdŽ

 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD� 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
ÆÃÆ‘ 31.90 ∫lD� 5 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ

“b�U�Ëb	U� w� b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²�ð  “b�U½Ëb	U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “uł  W�U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb	U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³�¹d	 ∫q¦� —UO²šö�  U�U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI� W¹—«dŠ  «dFÝ 253 WDK��« qLAð

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

 w�  U−MOM�«  nŠöÝË  w²O	  uK¼  »UF�√  dNA�«  «c¼  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb	U�  rŽUD�  WJ³ý
  UM³�«Ë œôËú� »UF�« 8 WŽuL−*« qLAð °qO� wÐU¼ W³łË q	 l� wł—U)« ¡UCH�«
 nŠöÝË  w²O	  uK¼  »UF�√  Êü«  «uFLł«   ÆWÐu³;«   UOB�AK�  WHK²��  rO�UB²Ð

 ÆWONA�« qO� wÐU¼ W³łË s� «uF²9Ë ¨U−MOM�«
HYPERLINK  WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb	U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� WFM�ô«

°wł—U)« ¡UCH�« w� U−MOM�« nŠöÝË w²O	 uK¼
Hello Kitty & Turttle Ninja »UF�√

“b�U½Ëb	U� w� Êü«

 rJKHD� WÒO�uO�«  U³łu�« r ÒEMð …b¹bł W�bš ÷dFð U½dO²�
åj¹dH ÓD¼ò

 q??¼_« vKŽ V?? Òłu??²??¹ w??²??�«  U??¹Òb??×??²??�« b??Š√
  U³łu�«  dOC%Ë  l¹uMð  u¼  UN²Nł«u�
 s� b¹bF�« Æt� W¹—ËdC�«Ë qHDK� WLzö*«
 W�ËU×� w� s¹dzUŠ rN�H½√ ÊËb−¹ q¼_«

p�cÐ t�UL²¼≈ …œU¹“Ë qHD�« W¹cGð ¡«dŁù
 U½dO²� X�U� …b¹bł W�bš u¼ åj¹dHD¼ò
 jOD�ð WOKLŽ qON�ð qł√ s� U¼d¹uD²Ð
 W??O??�u??O??�« ‰U????H????Þ_«  U????³????łË d???O???C???%Ë

Æq¼_« vKŽ  WOŽu³Ý_«Ë
 ¨qHD�«  dLŽ  q??šb?? Ô½  ∫«Îb???ł  WDO�Ð  W??�b??)«
 WÒOŽu³Ý√Ë  W?? ÒO??�u??¹  WLzU�  vKŽ  qB×½Ë

 WOKLŽ qON�²� WLzUI�«  WŽU³Þ WO½UJ�≈  v�≈  W�U{ùUÐ ¨Á—uDð WKŠd*Ë ÁdLF� W�Ó¡ö Ô�
 WH�uÐ U¼dOC% sJ1 åj¹dHD¼ò UNÐ rJ×BM¹ W³łË q	 ÆqHDK�  U³łu�« dOC%
 WI�«u*  XFCš  WH�Ë  140  ?�«  »—UI¹  U�  vKŽ  Íu²×¹  åj¹dHD¼ò  Ê√  YOŠ  ¨WKNÝ
 ‰uIðË Æ‰UHÞú� WLzö�  U³łu	 UNOKŽ W�œUB*« X9Ë U½dO²� w� W¹cG²�« WOzU ÒBš√
  UN Òłu²�«  s�  b¹bF�«ò  ∫U½dO²�  w�  WOLKŽ  …d¹b�Ë  W¹cGð  WOzUBš√  ¨wŠ«—e �  U½U½ —
 qHD�« W¹cGð w� l¹uM²�« ‰uŠ —Ëbð U½dO²� w� WOz«cG�« …—UA²Ýù« e	d* qBð w²�«
 UML� V³��« «cN� ÆqHD�« …UOŠ s� v�Ë_« WM��« nB½ w� W³KB�« W¹cžú� ‰UI²½ù«Ë
 l¹uMð  ¨WL ÒEM�  WOŽu³Ý√Ë  WO�u¹  ¡«c??ž  WLzU�  `O²ð  WKOÝu	  åj¹dHD¼ò  d¹uD²Ð
 WLzUI�«  WŽU³ÞË  W�U)«  ‰uO*«Ë  ‚«Ë–_«  V�×Ð  qHD�«  vKŽ  W{ËdF*«   U³łu�«
 sJ�Ë  ‰UHÞú�  W�Ó¡ö Ô�  åj¹dHD¼ò  w�   U³łu�«  Æq¼_«  WŠ«d�  WOŽu³Ý_«  Ë√  WO�uO�«
 «Ëœ ÒuF¹ Ê√ q¼_« ÊUJ�SÐ t½S� «cJ¼Ë ¨WKzUF�« œ«d�√ lOLł VÝUMð Ê√ sJ1 UNM� b¹bF�«
 q³�  s�  UNÐ  v�u�  WOKzUŽ  ¡«c??ž  WLzU�  V�×Ð  ÂUFD�«  ‰ËUMð  vKŽ  Z¹—b²�UÐ  qHD�«

ÆåW×B�« …—«“Ë
 wwwÆmaternaÆcoÆil ∫w�U²�« jÐ«d�« vKŽ U½dO²� l�u� w� dÒ�u²� åj¹dHD¼ò

  …c¹c� U¹«bNÐ rJKÒ�bð XOKŽ ∫s¹U²M�Uç�« W³ÝUM0
»uK� Â“—Ë WÞôu	uý …dOO½u³½uÐ

5ðËdá�« sŽ UNM�ÌdFð r� ozUIŠ 6 ∫ÂbIð ”Ë«d²ý t½u½«œ

 Íc�« ÂUFD�« WKŠd� cM� √b³ð pKHÞ W×� ¨Âô« wðe¹eŽ
„dG� w� tOKŽ s¹cG²ð
„öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKŽ …d¹b� ¨nO¹Ëœ XO½Ë— ∫œ«bŽ«

 VD�  w*UF�«  œU??%ô«  q³�  s�   dA½  w²�«Ë  ¡U�M�«  VÞ  ‰U−�  w�  …b¹b'«   ULOKF²�«
 International Federation® bO�u²�«Ë ¡U�M�«
 ¨  ©of Gynecology and Obstetricsª FIGO
 Íc�« X�u�« w� tMOK	Qð U� jI� fO� t½« ‰bð
 vKŽ dŁR¹ U� u¼ qL×K� ‰ušb�« tÐ 5�ËU%
 ÆwK³I²�*«  qHD�«  W×�  v??K??ŽË  p²ÐuBš
 dŁR¹ UC¹« p²�uHÞ w� tO²K	« U� ¨Ê« `C²¹
 w� t½« vKŽË ≠qL(UÐ p�ušœ  ôUL²Š« vKŽ
 w×� pKHÞË pKLŠ ÊuJOÝ W�œUI�« œuIF�«
 ‰U−� w� W¦ŠUÐ ¨ÊULK	 √ «—ËRO� ÕdAð Æd¦	«
 W−²M� ¨ u?????Ð« W??	d??ý w???� ‰U???H???Þô« W??¹c??G??ð
 q	 l�  UO²H�« b�uð ¨…œôu�« bMŽ“Æ„öOLOÝ
  ¨UNðUOŠ —«b� vKŽ UNI�«d²Ý w²�«  UC¹u³�«
 ¡«dł dŁQ²ð Ê« WC¹u³�« …œu' sJ1 YO×Ð
 Í√  w�  ¨W¹cG²�U	  ¨q�«uF�«  v²A�  UN{dFð
 ¨UN�HMÐ  5Mł …√d??*«  Êu??	  WE( cM� ¨X??�Ë
 `³Bð  w²�«  WE×K�UÐ  ¡UN²½«Ë  UNðœôË  d³Ž

 ¨ö¦� ÆU??N??�U??H??Þ« …œôu????� b??F??²??�??ðË q??�U??Š U??N??Ð
 ÍdJ��«Ë  Âb�«  jG{  ŸUHð—UÐ  …√d*«  WÐU�«   ôUL²Š«  vKŽ  dŁRð  W�uHD�«  w�  W¹cG²�«
 œôËô« W×� vKŽ ÎU³KÝ dŁRð b� w²�«Ë q�«uŽ –  …dJ³*« …œôu�« Ë« ¨qL(« …d²� ‰öš
 W¹cG²�« 5�×²Ð ¡b³�UÐ Î «bÐ« Ê«Ëô« XH¹ r� «c¼ s� ržd�« vKŽ Æ“WI¼«d*« WKŠd� w� v²Š
 sKB×¹  sN½«  s�  b	Q²K�  VÝUM�  X�u�«  ÊU�  ¨ UMÐ  p¹b�  ÊU	  Ê«Ë  Æp²ÐuBš  e¹eF²�
 WO1œU	ô«  Æ «bOFÝË  UO�UF�  UN�«  s×³B²� UNM−²×¹ w²�«  W¹cG²�«   U³	d� vKŽ
 Êô«  —b�« –  American Academy of Pediatrics  ≠ ‰UHÞô« VD� WOJ¹d�ô«
 W¹cGð  ‰uŠ  rN¹b�  5'UF²*«  l�  Àb×²�«  vKŽ  ‰UHÞô«  ¡U³Þ«  Y%  …b¹bł   ULOKFð
 W²��«   UMO�U²OH�«  v�«   —Uý« FIGO  ?K�  …b¹b'«  ULOKF²�«  ¨k(« s�( Ær¼œôË«
  UOLJ�UÐ ÎU³�Už UNOKŽ sKB% ô w²�«Ë ‰UOłô« q	 w� ¡U�M�«Ë  UO²H�« UNłU²% w²�«

∫w�U²�U	 w¼Ë ÆWO�UJ�«
 V³�Ð Âb�« Ê«bI� Êô ¨WÐuB)« qOł w� ¡U�M�« W�Uš eO1 b¹b(UÐ hIM�« Æb¹b(«
 ÃU²% ¨qL(« ‰öš ¨UC¹«Ë Ær�'« w� b¹b(« Èu²�� iH�¹ b� W¹dNA�«  …—Ëb�«

Æ—uD²*« 5M'« rŽœ qł« s� b¹bŠ W�U{« v�« ÎU½UOŠ« ¡U�M�«
 w²�«  WLFÞô«  vKŽ  w�dŠ«  ¨«c??�  ÆœôËú??�  wM¼c�«  —uD²�«  vKŽ  dŁR*«  dBMF�«  ÆœuO�«
ÆÃUłb�«Ë iO³�« ¨WK�UJ�« »u³(« ¨VOK(«  U−²M� ¨d×³�« „ULÝQ	 ¨œu¹ vKŽ Íu²%
 cM�  …œułu*«   U¼UF�UÐ  j³ðd¹  pO�uH�«  iL(  iH�M�  „öN²Ý«  ÆpO�uH�«  iLŠ
 ¨”bF�«  ¨q�UJ�«  `LI�«  w�ËUMð  Æw	uA�«  q??³??(«Ë  ÍdIH�«  œuLF�«  ¨⁄U??�b??�U??Ð  …œôu???�«
 qO½ qł« s� wz«cž qLJ� w�ËUMð d�ô« dD{« Ê«Ë ¨dI³�« ¨ÊuOKN�« ¨a½U³��« ¨¡UO�u�UH�«

Æp� W¹—ËdC�« pO�uH�« iLŠ WOL	
 iO³�« ¨Âu×K�« – w½«uOŠ —bB� s� WLFÞô« w� u¼ B12 ?K� d�u²� —bB� d³	« ÆB12
 ¨WCH�M� p¹b� B12 ?�«  U¹u²�� X½U	 Ê« ÆWOMG�« »u³(« p�c	Ë VOK(«  UI²A�Ë
 VOKŠ w� UC¹« bł«u²¹Ë WLOA*UÐ d1 t½_ B12  hI½ s� w½UFOÝ UC¹« pKHÞ ÊU�

Æw³BF�« “UN'« w� hI½ v�« ÍœR¹ b� 5�U²OH�« «c¼ w� hIM�« ÆÂô«
 ¡«uÝ ≠W¹u� ÂUEŽ vKŽ WE�U;« qł« s� ÂuO��UJ�« v�« ÃU²% …√d�« q	 ÆÂuO��UJ�«
 w�ËUMð  ¨ÂuO��UJ�«  Èu²��  l??�—  q??ł«  s�  ÆuLM�UÐ  c??šü«  UNKHÞ  ÂUEŽ  Ë«  …√d??*«  ÂUEŽ

Æa½U³��«Ë s¹œd��« ¨VOK(«  UI²A�
 ¨iO³�« —UH� ¨„ULÝô« w� d�u²ð 5�U²OH�« «c¼ s� …bOł WOL	 Ê« 5Š w�Æ D 5�U²O�
  ¨ÕU³B�« »u³ŠË u�u²�« ¨VOK(«  U−²ML	 D 5�U²OHÐ WOMG�«  U−²M*« v²ýË dDH�«

ÆfLA�« WFý_ ÷dF²�« w� ÊuJ¹ tM� d³	ô« —bB*« ÊU�

 W¹uOK)« nð«uN�« W	—U� ≠ “GINI” WŽuL−� ÷dFð ÊuHOKOÐ
 œö³�« w� v�Ë_« W�U)«

“UN−K� qJOý 999 s� ¡«b²Ð« WK�U	  U�bš WŽuL−� ÷dFðË
   Cloud?�« W�bš w� b¹b% ÊËœ …d	«– ¨…UO(« WKOÞ W�UH	 ≠ ÍuOK)« w� …d� ‰Ë_

Æl�œ ÊËbÐ “UN'« Â“«u� Íu²% W�Uš W�“—Ë

 …b???Š«Ë  WO−Oð«d²Ý«  „UM¼”  ∫ÊuHOKOÐ  ÂU???Ž  d??¹b??�  ¨ÊËƒ—u?????ž  ÊË—
 `M9 w²�«Ë œö³�« w� qC�_« W¹uOK)« W	dA�« ÊuJð Ê« ¨ÊuHOKO³�

“qC�_« œËœd*« UNMzUÐ“
 nð«uNK� W�Uš W	—U� sŽ ¨œö³�« w� …d� ‰Ë_ ¨ÊuHOKOÐ W	dý XHA	
 bŠ« w� ÊuHOKO³� UBOBš X−²½«  w²�«Ë ¨ GINI vŽbÔðË W¹uOK)«
 ¨W??�U??)«  W¹uOK)«  n??ð«u??N??�«   U??	—U??*  r�UF�«  w??�  …b??z«d??�«  l½UB*«
 ÷dFð p�– v�« W�U{ôUÐ Æ—UFÝ_«Ë rOLB²�« ‰U−� w� …—uŁ WŁb×�
  l�œ ÊËœ  U�bš  …eNłô« Ác¼ œö³�« w� …d� ‰ËôË  ÊuHOKOÐ  W	dý
 Èb�  W�UH	   qLAð  w²�«Ë   ÍuOK)«  w�  UNKO¦�  b¼UA¹  r�  W??�“—  w�
 WFÝu� WŽuL−� p�c	Ë Cloud   ?�« w� b¹b% ÊËbÐ …d	«– ¨…UO(«

 W¾H�« s� …—uD²� …eNł√ sŽ —Ëb¹ Y¹b(« Æ ©qJOý 300 w�«uŠ WLOIÐ®  “UN'« Â“«u� s�
  w�«u×Ð q�√ —UFÝQÐ Ë ¨ U�uKFLK� Íu� Z�UF0 l²L²ð  …œu'« WO�UŽ ©ÂuO1dÐ® …“U²L*«

  Æ…bz«d�«  U	—U*« l� W½—UI� 40% ≠ %30
  U−²M�  rCM²� ¨…—uD²� WO	– nð«u¼ 3 v�Ë_« WKŠd*« w� qLA¹  GINI ?�«  U−²M� jš
 WJ³ý w� …eNł_« ŸU³²Ý Æ öLJ�Ë XOKÐU�Ë XOKÐUð ≠ WOŠu�  …eNł√ q¦� Èdš√ WO�U{≈
 ÆqJOý  999  s�  √b³¹  dF�Ð  ¨V¹dI�«  Ÿu??³??Ýô«  s�  ¡«b??²??Ð«  l�u*«  w??�Ë  ÊuHOKOÐ  XO½«uŠ
   wwwÆpelephoneÆcoÆil   UNF�u�  w�   o³�*«  lO³�«  ÂuO�«  s�  ¡«b??²??Ð«  `²Hð  ÊuHOKOÐ

ÆjI� qJOý 599  ?Ð ÂœUI�« dNA�« w� ÷dFOÝ Íc�« 4GINI S  “UNł ¡«dA�
 Ê« bFÐ ¨‰u% WDI½ w� ÍuOK)« ‚uÝ bł«u²¹”  ∫‰U� ÊuHOKOÐ ÂUŽ d¹b� ¨ÊËƒ—už ÊË—
 dL²�¹ ÆdF��« vKŽ b¹bA²�« l� WO	öN²Ý« WFK�� …dOš_«  «uM��« w� ÍuOK)« ‰u%
 s×½Ë d¦	√ l�u²¹ ÊuÐe�« sJ� ¨ÊuÐe�« Èb�  «—«dI�« –U�ð« w� Íe	d� —Ëœ VF� w� dF��«
 W	dA�« ÊuJð Ê« ≠ …bŠ«Ë WO−Oð«d²Ý« „UM¼ ÊuHOKO³� Æd¦	_« ¡UDŽ«Ë .bIð w� dL²�MÝ

Æ“rNKł_ qC�_UÐ UNMzU³Ð“ œËeð w²�« œö³�« w� qC�_« W¹uOK)«
 WKÝ  w�  Ë«  ¨WŁ«b(«  ¨WŽd��«  w�  p�–  ÊU	  Ê«  ¨WLOI�«  `M9  w²�«  W	dA�«  w¼  ÊuHOKOÐ”
 X²³Ł√ w²�« …uD)« ¨WŽd��« vKŽ ÊuHOKOÐ œbAð …dOš_«  «uM��« w� ÆW³ÝUM*«  U�b)«
 ÆÍuOK)«  œËe??*«  —UO²š«  w�  W¹UGK�  ÂU¼  q�UŽ  w¼  WŽd��«  Ê«  lOL'«  rN�  ÂuO�«  ¨UN�H½
 WO	– W¹uOKš nð«u¼ W	—U� ÷dF½Ë ÍuOK)« w� UNŽu½ s� v�Ë_« w¼ …uDš oKD½ ÂuO�«
 ¨`ÝU	 dFÝË `ÝU	 “UNł l� jI� fO� …d� ‰Ë_ qB½ UM½√ U½eO1 U� Æ …d� ‰Ë_ W�Uš
 qL×²ð w²�« …bOŠu�« W	dA�« s×½ ÆUN1bIð vKŽ —bI½ jI� s×½ WK�UJ²� W�“— l� UC¹√ U/≈
 ÆlO³�«  bFÐ  v²ŠË  Z²M*«  —UO²š«  WKŠd�  s�  ¡«b²Ð«  ≠  rOI�«  WK�KÝ  œ«b²�«  vKŽ  WO�ËR�*«

  Æ“v�Ë_√ …uD)« Ác¼Ë ¨ «uD)« s� WŽuL−� ‰öš s�Ë TD³Ð  «—u¦�« vM³Ôð
 œö³�«  w�  pKN²�*«”  ∫‰U�  ÊuHOKOÐ  w�  o¹u�²�«  ÊËRA�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨q−OÝ  Êö¹«
 oK�½  nO	  u¼  UM�U�«  Íc??�«  Íb×²�«Ë  ¨ÍuOK)«  ‚uÝ  w�  eOL²�  u¼  U�  sŽ  ÂuO�«  Y×³¹
 ‰ušb�« U½—d� ÆdF�K� U³Žô jI� ÊuJ½ ô√Ë ¨…b¹bA�« W��UM*« WKŠd� w� wIOI(« eOL²�«
 ‚u��«  w�  W×¹dý  œu??łË  UMHA²	«  Ê«  bFÐ  ¨W¹uOK)«  nð«uN�«  ‰U−�  w�  W�Uš  W	—U*
 WIzU� …eNł√ ÊËb¹d¹ s¹c�«  szUÐe�«   UłUO²Š« “U²2 qJAÐ w³KM�Ë ¨Êü« v²Š Z�UFð r�
 ¨dL²�� —U??¼œ“« w� r�UF�« w� W¹uOK)« nð«uN�« ‚uÝ ÆlHðd� dF�Ð fO� sJ�  …œu??'«

Æ“w	– nðU¼ ÊuOK� 3.2 w�«uŠ lOÐ 2015 ÂUŽ - qOz«dÝ≈ w�  «d¹bI²�« o�ËË
 qOz«dÝ≈ w� W¹uOK)« nð«uN�« qL−� s� %50  lOÐ r²OÝ  «uMÝ 3  ‰öš ∫q−OÝ Êö¹«

Challengers Ë W�Uš  U	—U� sL{
 Ë« 5³Žö� ‚uÝ ÊU	 w*UF�« WO	c�« nð«uN�« ‚uÝ” ∫q−OÝ Êö¹« ‰U� “5�UŽ q³� v²Š”
 w� UO³�½ …b¹bł  UNłuð b¼UA½Ë ‚u��« dOGð 5ðdOšô« 5²M��« w� ¨—U³	 5³Žô WŁöŁ
 Æ…dšUH�« ·UM�_« s� X�O� w²�« …eNłú� X½U	  UFO³*« qL−� s� %60 w�«uŠ ¨r�UF�«
 p�cÐË ¨ U	—U*« s� X�O� …eNł_ w¼  UFO³*« qL−� s� %16 w�«uŠ qOz«dÝ≈ w� UC¹√
 qOz«dÝ≈ w� ŸU³²Ý w²�« W¹uOK)« nð«uN�« qL−� s� %50 ¨ «uMÝ 3 ‰öš t½« —bI½ UM½S�

Æ“Challenger  Ë W�Uš  U	—U� sL{ ÊuJ²Ý
 ôuHJ� ÊU	 «–≈ iH�Ô� dF�Ð w	– nðU¼ “UNł ¡«dA� œ«bF²Ý« vKŽ %84

 MARKET WATCH   W??	d??ý  WDÝ«uÐ”  ¨q−OÝ  ‰U??�  “ÁUM¹dł√  Y×Ð  s??�  5³ð”
 WCH�M�  —UFÝQÐ  W¹uOKš  nð«u¼   U	—U�  ·dF¹    œö³�«  w�  —uNL'«  Ê«   UŽöD²Ýö�
 ‰öš s� w½U¦�«  Êu½U	 dNý W¹UN½ w� Íd??ł√  Íc??�«  Y×³�«  b??łËË ÆUN¹d²A¹ Ê«  bF²��Ë
 5	—UA*« s� %76  w�«uŠ Ê« ¨ÊUJ��« `z«dý lOLł s� 5	—UA� 506  qLýË X½d²½ô«
 s�  %84  Ë  ¨œö??³??�«  w??�  …œu??łu??�  dF��«  WCH�M�  W¹uOKš  n??ð«u??¼   U??	—U??�  Êu??�d??F??¹
 Ë√ rN� ¨q�√ qJAÐ W�ËdF� W	—U� s� ¨w	– nðU¼ ¡«dA� œ«bF²Ý« vKŽ rN½« «u�U� 5	—UA*«

Æ“Ê«uMŽ” t�Ë ôuHJ� ÊuJ¹ Ê« WD¹dý ¨WKzUF�« œ«d�√ bŠ_
 “UNł 5Ð Ë« dšU� “UNł 5Ð —U²�¹ Ê« ÂuO�« ÊuÐe�« vKŽ ÊU	 Ê«Ë ÆW³K(« Ác¼ ‰ušœ U½—d�
 …œu'« w�UŽ dšU� “UNł vKŽ ‰uB(« t½UJ�SÐ ÂuO�« s� ¨W	—U� fO� sJ� iH�Ô� dF�Ð

∫qLA¹ lÝ«Ë ·öž Z�œ ‰öš s� Æ“U²2 dF�ÐË
ÆU�UŽ 25 dL²�ð ≠ …UO(« Èb� lMBÔ� W�UH	

W¹uOK)« WÐU×��« w� wÞUO²Šô« kH(« W�bš w� U½U−� X¹UÐ «dOð 10 ≠ b¹b% ÊËœ …d	«–
lÐ«d�« qO'« w� WŽd�K� vB�_« b(«

 lÐ«d�«  qO'«  w�  GINI  s�  …dšUH�«  …eNł_«  s�  s¹“UNł  Ÿu³Ý_«  «c¼  ÊuHOKOÐ  ÷dFð
 ¨…dO³	 f* WýUý ¨q�JOÐ UGO� 13  WOHKš «dO�U	 s¹“UN−K� ÆW5  wMOłË N6  wMOł ≠
 N6 ?�« dFÝ Æ©UGOł 16 …d	«– W�UDÐ p�UM¼ 5w “UNł w�® UGOł 32 …dO³	 WOKš«œ …d	«–
 qJOý 999 nKJOÝ W5 ‰«Ë ¨…«uM�« w½ULŁ UGOł 1.7  U�uKF� Z�UF� tO�Ë qJOý 1499
 iH��  dF�ÐGINI   “UNł  ÷dFOÝ  ÂœUI�«  dNA�«  Æ…«uM�«  w½ULŁ  UGOł  1.3  Z�UF�  l�
  Ułu²M� ÷dF²Ý 5�œUI�« s¹dNA�« w� ÆqJOý 599 dF�Ð  S4     ?�« ≠ Y�U¦�« qO'« w�
 ©XOKÐU�Ë  XOKÐUð®  WOŠu�  VOÝ«uŠ  ¨W¹uOKš  nð«u¼  UNMLCÐ  GINI  W	—U�  s�  Èd??š√

Æ öLJ*« WŽuL−� UC¹√ lÝu²ÝË








