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“UHO�” q�«d*
ــى  األول ـــّدورة  ال  14.3.2016 الــقــادم،  االثنني  ــوم  ي تنطلق 
صحافّي  مؤمتر  خالل  من  لألفالم   املستقّل  حيفا  ِملهرجان 
يعقده املنّظمون واملنّظمات في مسرح ”خشبة“ عند الّساعة 
18:00 بحضور طاقم اِملهرجان ومجموعة من العاملني في 
”حّب،  فيلم  يليه عرض  الِفَلسطينّي،  ّي  الّسينمائ القطاع 
علّيان  مؤّيد  الِفَلسطينّي  للمخرج  أخرى“،  ومشاكل  سرقة 

في نفس املكان.
الّتطوّر  مواكبة  إلى  لألفالم  املستقّل  حيفا  ِمهرجان  يطمح 
احلاصل على املشهد الّسينمائّي، وإلى املساهمة في مشهد 
صناعة الّسينما في ِفَلسطني والعالم العربّي. كما يسعى 
الّسينما من خالل  والّنقاش في عالم  إلى فتح باب اجلدل 
ّي العاملّي. يستمّر  كسر احلدود بني حيفا واملشهد الّسينمائ
اِملهرجان حّتى سّتة أّيام، يتّم فيها عرض مجموعة من األفالم 
ّية والعاملّية. كما سيتّم عرض أفالم ِفَلسطينّية ألّول  العرب
مرّة في حيفا، في محاولٍة لتسليط الّضوء وتقدمي االحترام 
الّسينما  وتدعيم  متكني  في  يسهم  ما  احمللّي،  لإلنتاج 
والّثقافة في املجتمع. سيرافق برنامج عروض األفالم عدد من 
العروض املوسيقّية واألنشطة الّثقافّية والّندوات، ما يضيف 

أجواًء حيوّية للمدينة.
Âö�_« —UO²š«

اِملهرجان  على  القائمني  من  سويلم،  لينا  مع  حديث  في 
حول اختيار األفالم اّلتي سُتعرض على مدار أّيامه الّستة، 
قالت: «يضّم اِملهرجان أفالًما ِفَلسطينّية عديدة ُعرضت في 
ّية بالعالم، مثل فيلم «ديجراديه» لعرب  ِمهرجانات سينمائ
وطرزان ناصر واّلذي ُعرض في ِمهرجان «كان» الّسينمائّي، 
يعني  وهذا  ــي،  وُدب تورنتو  في  ُعرضت  عديدة  أفالم  كذلك 
وتضّم  جًدا  ناجحة  سينما  هي  الِفَلسطينّية  الّسينما  أّن 

إنتاجات وإبداعات عديدة رغم شّح الّدعم، وبالّتالي يشّكل 
بتقدمي  الِفَلسطينّيني  واملنتجني  للمخرجني  منّصة  اِملهرجان 
أفالمهم ودعمهم أيًضا. لدينا أفالم من ثقافات عديدة تقع 
الّسينمائّي  وإنتاجها  حياتها  صلب  في  الّنضال  قصص 
هذه  نعرّف  أن  املهّم  ومن  كولومبيا،  من  فيلم  مثل  أيًضا، 
األفالم على اجلمهور الِفَلسطينّي في حيفا، خاّصًة األفالم 
أيًضا  بإحضار  تكمن  الفكرة  ّية.  والفّن واإلبداعّية  املستقّلة 
أفالم من العالم العربّي إلى حيفا ألّول مرّة، من جهة تعريف 
اجلمهور الِفَلسطينّي عليها ومن جهة ثانية تذكير لإلنتاج 
ّي العربّي بضرورة عرض أفالمهم في حيفا كونها  الّسينمائ

ّية الِفَلسطينّية». مساحة للّثقافة العرب
Òw ÒMH�« ÃU²½ù« W ÒO�öI²Ý«

متاًما  مستقّل  ِمهرجان  هو  لألفالم  املستقّل  حيفا  ِمهرجان 
من أّي دعم أو تعاون حكومّي أو مؤّسساتّي. حيث جاءت 

 ∫Âö�ú� ÒqI²�*« UHOŠ ÊUłdN�

åb �√ s � 	«¡ö �≈ ö � ¨ Òw �UI Ò �« ÃU� �ù« W ÒO �öI � �U � s �R�ò

والّتهميش  ــصــاء  اإلق نتاج  تأّسيسه  فكرة 
في  الفلسطينّيون  يعيشه  ــذي  ال الّثقافّي 
عملّي  بشكٍل  يتجّسد  ــذي  اّل ــر  األم الداخل. 
هذه  لــديــهــم.  الّثقافّية  ــاة  ــي احل ــة  ــارس مم ــي  ف
ال  اِملهرجان،  عليها  قــام  ــذي  اّل ّية  االستقالل
واجلمعّيات  املؤّسسات  ومكانة  جهود  تلغي 
للفلسطينّيني  الّثقافّية  احلقوق  تنشد  التي 
ثقافّية  أنشطة  باستمرار  وتنّظم  الّداخل  في 
مهامها  مع  يتالَءم  مبا  هاّمة  قضايا  وتطرح 
ّية  املنشودة واهتمامات اجلمهور. إّمنا االستقالل
جاءت من منطلق كوّنها مسألة جوهرّية، متنح 
الّدعم للِفَلسطينّيني في الّداخل وتعيد له حّقه 

املنقوص في صناعة ثقافته. 
القائمني  أحد  خليف،  روجيه  مع  حديث  في 
ّيته، قال: «بدايًة،  على اِملهرجان، حول استقالل
ّية اإلنتاج في كّل مكان،  نحن نؤمن باستقالل
في ِفَلسطني أو أّي مكان آخر بالعالم، ألّننا 
نؤمن بضرورة اإلنتاج الّذاتي بال دعم عموًما، 
كم باحلري في سياق واقعنا مبدينة حيفا وعدم 
الّنقطة  اإلسرائيلّية.  املؤّسسة  مع  تعاملنا 
األساسّية هي ليست عدم رغبتنا بالّتعاون مع 
آخرين، بالعكس، من املهم أن نتعاون كشباب 
منتج مع بعضنا البعض، وأن يعطي كّل مّنا 
الّتحضيرات  خالل  ملسناه  ما  وهذا  لديه،  ما 
مجاله؛  في  يعطي  كّل  للِمهرجان،  املستمرّة 
نعمل  كي  لنا  أبوابها  فتحت  املقاهي  حّتى 
فيها، واإلعالمّيون ساهموا بدعمهم اإلعالمّي، 
واملؤّسسات الّثقافّية بفضائها لعروض األفالم، 
سليقتنا  في  طبيعّي  ما  شيء  هنالك  إلخ.. 
مساعدة  نحّب  بأّننا  ِفَلسطينّيني،  كعرب 
ويتجّسد  حــاضــرًا  زال  ال  ــذا  وه ــر،  اآلخ أحدنا 
اليوم بإنتاج اِملهرجان. عندما تكون مستقًال، 
أفكارك  يالئم  ما  تنتج  أن  على  قــادر  فأنت 
وما تؤمن به، بال إمالءات من أحد. نحن من 
يقرّر مضمون اِملهرجان وفحواه ومقولته، لكونه 

ِمهرجاًنا مستقًال». 

 Òw??? �U???I??? Ò¦???�« ÃU???²???½û???� W???ŠU???�???� ¨U???H???O???Š
ÒwMOD�KH�«

ينطلق اِملهرجان بدورته األولى من مدينة حيفا 
للمساحة  كامتداد  الِفَلسطينّي،  ومجتمعها 
من  باملدينة،  احلاضرة  الِفَلسطينّية  الّثقافّية 
الّثقافّية  املجاالت  كاّفة  على  وإنتاجات  أطر 

ّية. الفّن
في حديث مع لينا منصور، من القائمني على 
اِملهرجان، حول مدينة حيفا وردود فعل اجلمهور 
إزاء اِملهرجان املُرتقب، قالت: «حيفا هي مرَكز 
ورام  كيافا  مدن  جانب  إلى  ّية  العرب للّثقافة 
مساحة  كونها  هو  كمدينة  ميّيزها  وما  الله، 
ا أعتقد أّني  منفتحة للحرّية واإلبداع. شخصًي
ملا كان  لو عشت في مكان آخر غير حيفا، 
عندي هذا االنتماء اّلذي أملكه اليوم لثقافتي 
ــردود  ب يتعّلق  ــا  ومب ــام.  ع بشكٍل  وحضارتي 
ّية، هي ردود فعل جميلة  الفعل احمللّية والّدول
الوقت،  بنفس  متوّقعة  لكّنها  ومشّجعة، 
املستقّلة  للّثقافة  عطش  اجلمهور  ألّن  خاّصًة 
اّلتي تعّبر عنه في ظّل تقدير كبير لإلنتاج 
لكسر  واحلاجة  العربّي  بالعالم  ّي  الّسينمائ
خالل  من  العالم  وباقي  ِفَلسطني  بني  احلواجز 

الّثقافة والفّن عاّمة والّسينما خاّصة». 
من اجلدير بالّذكر أن املبادرة لتأسيس اِملهرجان 
ممّثلني  ــن  م أصــدقــاء  مجموعة  ــن  م ـــاءت  ج
وسينمائّيني، وهم؛ روجيه خليف ولينا منصور 
ولينا سويلم، اّلذين اختاروا األفالم إلى جانب 
كّل من عايد فضل ورياض سليمان. بالّشراكة 
ستستضيف  ــي  ــت ال ــرض  ــع ال ــاءات  ــض ف ــع  م
اِملهرجان؛ مسرح «خشبة» و«كباريت» وجمعّية 
في  ــالم  األف سُتعرض  اّلتي  ّية  العرب الّثقافة 
من  إعالمّية  وبرعايات  العربّي  الّثقافّي  املركز 
املدينة، «االّحتاد»، «فصل املقال»، «عرب 48» 
وبالّتعاون  ِفَلسطينّية»،  ثقافّية   – و»فسحة 
مع مهنّيني في مجال اإلعالم والفّن والّتصميم. ”uHÒM�« w� q�_« ÒY³Ð WKOH� »ËdG�« WŽË—
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“UHO�” q�«d*
اإلسرائيلّي  العدل  وزير  عائلة  أوكلت 
تـــســـادوك، مكتب  األســبــق، حــايــيــم 
دعوى  بتقدمي  رّيــا،  أبو  أمين  احملامي 
قضائّية في احملكمة املركزّية في حيفا 
أن قامت  بعد  بلدّية حيفا، وذلك  ضد 

األخيرة مبصادرة أرض تابعة للعائلة.
وكان احملامي أبو رّيا قد تقّدم بالّدعوى 
بعد أن قامت بلدّية حيفا مبصادرة أرض 

لعائلة وزير العدل األسبق، ولم تعترف البلدّية بحقوق العائلة في املُلكّية أو 
في حّقها باحلصول على تعويضات بعد مصادرة األرض. 

وكانت العائلة قامت بتوكيل احملامي أبو رّيا اّلذي قام بدوره بتقدمي الّدعوى 
للمحكمة، استناًدا لقانون مصادرة األراضي، اّلذي ُيلزم كّل جهة تقوم مبصادرة 
أرض  مقابل  بأرض  الّتعويض  أو  مالّية  تعويضات  بدفع  خاّصًة  مبُلكّية  أرض 

ألصحاب األرض املتضرّرين.
ووفًقا للّدعوى القضائّية، فإّن بلدّية حيفا قامت مبصادرة األرض لـ“احتياجات 
اجلمهور“، حيث قامت باملصادرة لهدف الّتخطيط لبناء حّي جديد دون أن تقوم 
بإبالغ أصحاب األرض أو حّتى اقتراح لتقدمي الّتعويضات عن الّضرر اّلذي 
حلق بهم. ويطالب أبو رّيا أن تقوم احملكمة بتبّني تقرير مخّمن األراضي اخلاّص، 
اّلذي أعّد تقريًرا عن قيمة األرض وفًقا ألهدافها، وإلزام البلدّية تعويض العائلة 

وفًقا للقانون.
وقال احملامي أبو رّيا ”ليس صدفًة أّن وزير العدل اإلسرائيلّي اختار مكتبنا 
لتمثيله في قضّية مصادرة أراٍض، كوننا خبراء في مجال مصادرة األراضي. 
صاحبة  البلدّية  أّن  إذ  للعيان،  جًدا  واضح  األمر  حتديًدا  القضّية  هذه  وفي 
إبالغها  عدم  من  أهداف  لها  يبدو  ما  املصادرة، وعلى  لقرار  القرار واملنّفذة 
وستستجيب  اّدعاءاتنا  كّل  ستتبّنى  احملكمة  فإّن  وتقديري  املصادرة.  عن 

لكاّفة مطالبنا“.

 Èu�œ l�d� U Ò�— u�√ w�U;«
UHO� W Ò�bK� Òb{ W ÒOzUC	

åUHO�ò q�«d*
الّشرطة  بلسان  الّرسمّية  الّناطقة  عّممت 
لإلعالم العربّي، لوبا السمري، بياًنا على 
وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة 
«حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: «اعتقلت 
شرطة املرور في مدينة حيفا، سائق سّيارة 
سّكان  من  عمره،  من  الستينّيات  في 
واحد،  عام  خالل  الّثالثة  للمّرة  املدينة، 
وبحوزته رخصة قيادة منتهيًة صالحّيتها 
منذ نحو 10 أعوام، حيث عثر في سجّله 
على 24 ملّف مرور، كان قد أدين بهم 
في  سراحه  إطالق  ّمت  الّسابق، وقد  في 

حينه بشروط مقّيدة.»
في  األربــعــاء،  أمس  أّول  نهار  هذا وّمت 
اعتقال  متديد  حيفا،  في  املرور  محكمة 
اّتهام  الئحة  لتقدمي  متهيًدا  به،  املشتبه 
كاّفة  من  االنتهاء  حلني  ضــّده،  عاجلة 

اإلجراءات القانونّية بحّقه.

åUHO�ò q�«d*
معِرض جديد هو األّول من نوعه، ينّظم 
 60 نحو  يقّدم  العلوم،  وزارة  قبل  من 
ـًا  وتكنولوجّي ـًا  علمّي واكتشاًفا  تطوًّرا 

أّثر على العالم.
ُيقام املعِرض في مطار «بن غوريون» 
الّشهر، وعلى  هذا  من  بــدًءا  الّدولّي، 
مدار سنوات، حيث ستعرض اللّوحات 

على جدار ضخم في املطار.
وقــد فــاز بــشــرف املــشــاركــة فــي هذا 
ــعــِرض، الــپــروِفــســور حــســام حايك  امل
عن  املبكر  للكشف  تكنولوجيا   -
األمراض من خالل التنّفس، من معهد 

العلوم الّتطبيقّية «الّتخنيون».
اّلتي  املنظومة،  هــذه  من  الهدف  إّن 
الّتطوير،  مرحلة  فــي  الــيــوم  تــزال  مــا 
للّسرطان  سريع  تشخيص  عن  عبارة 
ـراض األخــرى على أســاس زفير  واألـم
ــّشــخــص اخلـــاضـــع لــلــفــحــص. هــذه  ال
مجّسات  مبنظومة  مــزّودة  الّتكنولوجيا 
شارات  «قــراءة»  باستطاعتها  صغيرة 
ـواجــدة في  كــيــمــيــائــّيــة لــلــمــرض املـــت
الّزفير، واّلتي تتيح إمكانّية الّتشغيل 

البسيطة ومتابعة األداء اليومّي بصورة عادّية. 
يتّم حتويل املعطيات من املنظومة بواسطة الهاتف النّقال إلى منظومة معاجلة املعطيات اّلتي تقوم بدورها 

بتحليل املعلومات وتقدمي نتائج وتوصيات إضافّية للّطبيب. 
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ّية، يوم الّسبت  نّظم منتدى اجلمعّيات الّثقافّية العرب
ّية في مركز «موّال» مبدينة  5.3.2016 أمسّية احتفال
اجلمعّيات  لوضع  ا  ـً ّي إجمال عرًضا  شملت  الّناصرة، 
والّتمويل  اإلمكانّيات  حيث  من  ّية  العرب الّثقافّية 
املنتدى منذ تأسيسه حّتى  وامليزانّيات وبرنامج عمل 
مرَكز  تكرمي  وّمت  املستقبلّية،  عمله  وخطط  اليوم 
الّطيبي  أحمد  والّنائب  فرح،  جعفر  ومديره  ”مساواة“ 
املشتركة)،  القائمة  للّتغيير–  ّية  العرب احلركة  (رئيس 
لبنى  الّثقافة  وزارة  في  ّية  العرب الّثقافة  قسم  ومديرة 

زعبي، ومديرة مؤّسسة اإلعالم واملرافعة أوريت لرنر.
 - القاسم  إميان  اإلعالمّية  وأدارتــه  احلفل  افتتحت  وقد 
الّثقافة  شعب  «نحن  قائلة  افتتحت  حيث  سليمان، 
والرّسالة  ــي  ــرّاق ال الفّن  والفكر..  األدب  واحلــضــارة.. 
من  مكوّناتها  بكّل  ثقافتنا  سنحمي  ــلــة..  األصــي
سينما،  أدب،  ــص،  رق تشكيلّي،  فن  ــم،  رس مسرح، 
وشرف  وسنصونها،  الّتطريز  وحّتى  موسيقى  غناء، 
لي دعوتي للمشاركة في هذا احلفل ألساهم في دعم 
ثقافتنا العربّية». وشمل احلفل أيًضا عروًضا موسيقّية 
ّية بقيادة الفّنان  وفنّية لفرقة ترشيحا للموسيقى العرب
موّال  فرقة  خوري،  روزان  الفّنانة  ومشاركة  دكور  نسيم 
بقيادة  سلمى  فرقة  شمشوم،  ومعني  نهاد  بقيادة 
الفّنانة فريال خشيبون، وقد قّدموا معزوفات موسيقّية 
الّتراثّية  الرّقصات  من  وعروًضا  األصيل،  الّطرب  من 
والرّقصات احلديثة مبشاركة عشرات الفّنانني في لوحات 

استعراضّية راقية أبهرت اجلمهور.
منتدى  جمعّية  (رئيس  نويصر  لطف  الفّنان  وحتــّدث 
”حنني“)  مسرح  ومدير  ّية  العرب الّثقافّية  اجلمعّيات 
مبقطع عّبر من خالله عن وضع اجلمعّيات، وما متّر به 
الّثقافة في ظّل متغّيرات  ّية ووضع  من صعوبات مال
اجتماعّية وتكنولوجّية، وشكر املكرّمني على عملهم 

لدعم املشهد الّثقافّي العربّي. 
عرًضا  إندراوس،  ألبير  املنتدى،  مدير  قّدم  جهته  ومن 
ــرّؤيــا  ال املنتدى،  عمل  محّطات  ــرز  أب عــن  ا  محوسًب
االحتياجات،  مقابل  والّدعم  الّتمويل  والّتحّديات، 
الّتواصل مع وزارة الّثقافة متمّثلًة باآلنسة لبنى زعبي، 
بها  متتاز  اّلتي  واملهنّية  ّية  العرب الّثقافة  دائرة  مديرة 
من  العربّي  مجتمعها  أجل  من  وتفانيها  وإخالصها 
الّنائب  مع  الّتواصل  عن  وحتّدث  ووظيفتها،  موقعها 
عقد  حيث  كثب،  عن  يرافقهم  ــذي  اّل الّطيبي  أحمد 
في  جناحه  ــى  إل أّدت  وجلسات  اجتماعات  سلسلة 
وعلى  الّثقافّية،  للجمعّيات  دعم  ميزانّيات  حتصيل 
ذلك رأى املنتدى أهمّية للّتعبير له عن الّتقدير لهذه 
اجلهود واإلجنازات. كما قّدم اندراوس أبرز خطط العمل 
والّسعي  الّثقافّي  والّتمثيل  الّدعم  لزيادة  املستقبلّية 
لرفع  والّنقابات  الهيئات  وإقامة  الّتنظيم  من  للمزيد 

ّية. جناعة العمل من أجل الّثقافة العرب
وبعد أن ُقّدمت دروع الّتكرمي اّلتي ُنقشت عليها مقولة 
محمود درويش «على هذه األرض ما يستحّق احلياة» 
لكّل من الّنائب أحمد الّطيبي، وجعفر فرح (مدير مركز 
ّية)  ”مساواة“)، ولبنى زعبي (مديرة دائرة الّثقافة العرب
الّدعم  طلبات  (مديرة  عّبود  عبير  عنها  يابة  وبالّن
اإلعالمّي  املكتب  (مديرة  لرنر  ــت  وأوري ـــوزارة)،  ال في 

«أمباكت») على مواكبة عمل املنتدى ودعمه. 
إلى  فيها  تطرّق  كلمة  الّطيبي  أحمد  الّنائب  ألقى 
االجتماعات املتبادلة اّلتي عقدها مع املنتدى من جهة، 
وتواصله مع اندراوس وفرح وطاقم العمل، واالجتماعات 
ّية واقتناص  والّتوّجهات للمسؤولني والّطرح في جلنة املال
الفرصة لضمان املوافقة على مترير املبلغ األخير املذكور 
العلمي  البحث  ملجاالت  جارية  مبالغ  من  سبقه  وما 
يرى  أّنه  الّطيبي  وأوضح  الّثقافّية.  واملراكز  والرّياضة 
مبجرّد  أّنه  وأوضح  ّية،  العرب للجماهير  ا  حّقً ذلك  في 

ا فإّن توزيعها كان وفًقا ملعايير  ـً ّي حتويل امليزانّيات فعل
املنتدى وعلى اجلمعّيات مباشرة من خالل الوزارة بدون 
تدخل أحد، وأعرب عن أهمّية الّثقافة كمرّكب ومكّون 
ّية  العرب الّثقافة  حرّية  على  الهجمة  ــام  أم أســاســّي 

ومحاوالت الّتضييق واخلنق واحلرمان من امليزانّيات. 
احترام  أهمّية  ــى  إل الّطيبي  أشــار  ــرى،  أخ جهة  ومــن 
ــر  اآلخ ــل  ــّب وتــق ــّي  ــرب ــع ال مجتمعنا  ــي  ف ــة  ــددّي ــع ــّت ال
والّدينّية  الفكرّية  ــات  ــّي ــوج ــول ــدي األي اخــتــالف  على 
الّتخوين  موضة  رفضه  على  مــشــّدًدا  واالجتماعّية، 
قوس  فيه  مجتمع  «فنحن  ــر،  اآلخ وإلغاء  والّتكفير 
الّطيبي  ــا  ودع ــواحــد».  ال ــون  الــّل مجتمع  وليس  قــزح 
ـــرّأي. ال عــن  للّتعبير  كوسيلة  العنف  ــض  رف ــى  إل

الّنوّاب  لنا  يفعل  ماذا  يتساَءل  َمن  لكّل  قائًال:  وتابع 
قضايا  أجل  من  نعمل  أّننا  على  دليل  هذا  العرب، 
ا  نائًب كوني  ورغــم  اليومّية،  احلياتّية  مجتمعنا 
مثل  نحّققها  إجنــازات  فهناك  املعارضة،  وفي  ا  ّيً عرب
حتصيل امليزانّيات، واقتراحات القوانني، وآخرها قانون 
وهو  لتمريره،  نسعى  ــذي  اّل  6 شــارع  رســوم  تخفيض 
البالد.  في  املواطن  أجل  من  بحت  استهالكّي  قانون 
ُمعتبرًا  ”مساواة“،  مرَكز  عمل  إلى  الّطيبي  وتطرّق 
أّنه من أنشط اُحملّشدين في الكنيست اّلذين يطرحون 
يلّح باستمرار، ودون  إّنه  الّنوّاب، وقال  ويواكبون عمل 
إذ  للقضّية،  مواكبتنا  في  نحن  نستمّر  حّتى  تعب، 

يواكب عمل الّنوّاب ورؤساء الّسلطات احمللّية.
اني من أّن  وأضاف الّطيبي: أنا أعارض ما قاله نزار قّب
هناك ثقافة واحدة هي ثقافة القوّة، إذ قال: ”سّيدتي، 
الّثقافة هي ليست عدد الكتب اّلتي أقرأها وإّمنا عدد 
الّتعليم  «إّن  ــول  أق أنا  أطلقها“.  اّلتي  الرّصاصات 
واملستضعفني  املقموعني  سالح  هي  والّثقافة  ــداع  واإلب
فوق  خاللها  من  نقفز  أداة  وهي  القومّية،  واألقلّيات 
أسوار االستبداد والعنصرّية». وأردف قائًال: أّما األخت 
الهام وتستحّق  لبنى زعبي، فهي أيًضا تقوم بدورها 
هذا ليتّم  الّثقافة  ــرة  دائ في  عملها  على  الّتقدير 

 اإلجناز املشترك.
ومركز  وإدارتــه  املنتدى  كّل  اّلذي شكر  الّطيبي  وأنهى 
والفرق  زعبي  ولبنى  ــرح،  ف جعفر  ومديره  ”مساواة“ 
ملثّقفينا  ُمكرًِّما  وخرجُت  ُمكرًَّما  جئُت  قائالً:  الفنّية، 

وفّنانينا. شكرًا لكم لتمّيزكم وأدائكم.
في  فقال  ”مساواة“)،  مرَكز  (مدير  فــرح  جعفر  ــا  أّم
كلمته ُبعيد الّتكرمي: إّن اجلمعّيات الّثقافّية تستحّق 
املساعي اّلتي ُبذلت من أجلها، وهذا احلفل هو دليل 
ا  ًي على الّتقدير املتبادل، وعلى أّن الفّنانني ُيثّمنون عال
الّسلطات  رؤساء  على  واجب  أجلهم.  من  يسعى  َمن 
اهتمام  ـــات  درج ــى  أعــل ــي  ف الّثقافة  ــع  وض ــة  ــّي احملــل

عملهم البلدّي. 
واستعرض فرح مراحل العمل والّتعاون مع الّنائب أحمد 
الّطيبي في حتصيل امليزانّيات، كما شّدد على أهمّية 
الّتكاتف املجتمعّي وجتاوز أّي اختالفات داخلّية، ألّن 
اخلالفات الّداخلّية هي ما يطمع به َمن ال يريدون خير 
املجتمع العربّي. كما استذكر فرح األديب الرّاحل سلمان 
ناطور اّلذي كان له دور هاّم ومركزّي في بلورة سياسة 

عمل ُممَنهجة ومنّظمة لدعم الّثقافة واحلفاظ عليها.

وقال فرح: ”اسمحوا لي أن اقّدم هذا الّتكرمي إلى عدد 
والكاتب  الّصديق  وأوّلهم  واملؤّسسات،  األشخاص  من 
والرّوائي واملمّثل الرّاحل سلمان ناطور، اّلذي رافق وأشرف 
ومعه  وفضاءاتها،  الّثقافة  تطوير  في  مشروعنا  على 
وجواد  عراقي  سامح  واحملامّيان  عابدي  عرين  الزّميلة 
قاسم، واحملامي عامي هوالندر والّناشط واملعّلم علي 
املؤّسسات واألفراد  مواسي والزّميلة رانية ّحلام، ولكّل 
في  وتعميمها  الّثقافة  إنتاج  على  العاملني  املبدعني 
لتحصيل  كمؤّسسة  نعمل  أّنــنــا  علًما  بيت،  كــّل 
االقتصادّية  ــوق  احلــق جــانــب  ــى  إل الّثقافّية  ــوق  احلــق

واالجتماعّية والّسياسّية“.
وأّكد فرح خالل مداخلته: ”نتشرّف من على هذه املنّصة 
أن نطلق ”آذار الّثقافة 2016“، وهدفنا مشاركة 20 
ألف إنسان في فّعالّيات ثقافّية متنوّعة تشمل يوم 
ويوم األرض،  األّم  ويوم  الِفَلسطينّية  الّثقافة  ويوم  املرأة 
بالّتعاون  املوسيقى  كتاب  إطالق  على  حيث سنعمل 
مع جمعّية ”املشغل“ وتعميم عشرات األعمال الفنّية 
في عدد كبير من البلدات وسنعمل على تشجيع فتح 

مزيد من املكتبات وتشجيع الكتابة اإلبداعّية“.
”مساواة“  مرَكز  أهداف  إلى  كلمته  خالل  فرح  وتطرّق 
في املجال الّثقافّي: ”هدفنا إعادة فتح العالم العربّي 
أمام املُبدع والفّنان الِفَلسطينّي من أبواب غير فئوّية، 
وحتصيل حّقنا في امليزانّيات، ووصلنا هذا العام إلى 
 ، األقــلّ على  مليوًنا   50 حتصيل  ونريد  مليوًنا   20
ُمشيرًا إلى التماس مرَكز ”مساواة“ ضّد وزارة الّثقافة. 
بثقافتنا  واألجنبّي  اليهودّي  محاورة  نريد  وأضــاف: 
ّية والِفَلسطينّية احلرّة، ونريد العمل على توسيع  العرب
الّلقاء  الّتعبير واإلبداع، وهدفنا أّال يقتصر  حّيز حرّية 
طبقة  أو  معّينة  فئة  أو  معّني  بلد  على  الّثقافة  مع 
اقتصادّية معّينة، فللفقير ولبنت القرية غير املعترف 
بها في الّنقب احلّق في االستمتاع باإلنتاج الّثقافّي“.

واقترح فرح على َمن يريد أن يكافح العنف أن يستثمر 
”ال  وأضاف:  اإلنسان،  ذاكرة  اّلتي حتمي  الّثقافة  في 
ميكن أن ميّر هذا احلدث بدون أن نتطرّق إلى ما يحدث 
من محاوالت لقمع احلريّات الثّق افّية داخل مجتمعنا. 
ّية  الغرب باقة  في  يحدث  وما  ”عمر“  فيلم  فقضّية 
وصمة عار على مجتمع يطالب بحرّّيته وحقوقه. نواجه 
وعلينا  مجتمعنا  هوامش  جتهيل  في  جنحت  سلطة 
مواجهة الّتجهيل والّتكفير بثقة في مشروعنا الوطنّي 
الّتحرّري. فشعب الكتاب هو الّشعب اّلذي ينجح في 
بقيت  الّتجهيل  وشعوب  املعلومات  تقنّيات  صناعة 
مهّمشة تعاني من حرب أهلّية. دعونا نخرج من هذا 

الّلقاء بأكثر قوّة لنبني اإلبداع والّثقافة“.
وزارة  في  الّدعم  طلبات  (مديرة  عّبود  عبير  وحتّدثت 
الّثقافة  دائرة  (مديرة  زعبي  لبنى  عن  نيابًة  الّثقافة) 
لدعم  ورؤيــتــه  سم  الــق  عمل  برناَمج  ــول  ح ّية)  العرب
املستمّر  والّتواصل  واالجتماعات  ّية  العرب الّثقافة 
ميزانّيات من  ميكن  ما  أقصى  حتصيل  ومــحــاوالت 

 ونشاطات ثقافّية.
”إمباكت“)، فشكرت  لرنر (مديرة مكتب  أّما أوريت 
أهمّية  عن  وحتّدثت  الكرمية  الّلفتة  هذه  على  املنتدى 

العمل املشترك.
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بياتريس  حيفا،  بلدّية  رئيس  مستشارة  من  مببادرة 
وبدعم  ّية  الّنسائ الّتنظيمات  مع  وبالّتعاون  كاتس، 
اخلميس  يوم  نّظم  حيفا،  ومسرح  حيفا  بلدّية  من 
املاضي، في مسرح حيفا احتفال بيوم املرأة العاملّي.

بياتريس كاتس أكدت أّن البرنامج فنّي واجتماعّي 
منّظمات  حتتضن  حيفا  مدينة  أّن  ُيذكر  نسائّي. 
ّية ويهودّية، وأّن هنالك نساء  ّية، عرب وجمعّيات نسائ

رائدات في املجتمع.
بلسان  الرّسمّية  الّناطقة  عرموش،  سامية  رّحبت 
بلدّية حيفا للمجتمع العربّي، باحلضور وأّكدت على 
تعزيز املساواة في العمل، رفع الوعي الّنسائّي بكّل 

ّية في  ما يتعّلق بالّتحرّش اجلنسّي والّشراكة الّنسائ
تبادل اخلبرات، وذلك لرفع مكانة املرأة.

ونساء  كاتس  ــن  روزي بياتريس  املنّصة  اعتلت  ــّم  ث
رائدات أبدعَن في طرحهّن ملوضوع ” نساء حيفاوّيات 
يتعاوّن لصّد العنف والعنصرّية“. وشاركت باالحتفال 
ّية، من بينهّن نائب رئيس البلدّية  شخصّيات نسائ
حدڤا أملوغ، واإلعالمّية غادة زعبي اّلتي تطرّقت في 
واّلتي  اإلسرائيلّي،   – العربّي  الّصراع  إلى  حديثها 
ودعت  مكان؛  كّل  في  املتفّشية  العنصرّية  نبذت 
تسوية  إلى  بالوصول  وطالبت  العنصرّية  نبذ  إلى 
سياسّية عن طريق احلوار. كما تطرّقت إلى مبادرة 

”الّتعايش لغتي“.

åW Ò�d B M F �«Ë nM F �« Òb B � ]ÊËU F � � �U Ò�ËUH O � ¡U � �ò d 9R 	 sC�% UH O �
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من  عمالق  ُقبالة  جتلس  أن  ضمًنا  مفهوًما  ليس 
عمالقة املوسيقى في عاملنا احلاضر، لتختلس وتسلب 
من وقته الّثمني وبرامجه احلافلة بضع دقائق، حتاوره 
وحتضيراته  «زفير»،  األخير  ّي  الفّن إبداعه  عن  فيها 
عاملّية،  حيفاوّية  موسيقّية  واملكّثفة، ألمسّية  اجلاّدة 
الكونچرسيم  املؤمترات (مركز  الّسبت، في قاعة  غًدا 
الّشرق  موسيقى  وتدمج  ذاته،  االسم  الّدولّي)، حتمل 

ّية وعذوبة ورقّي. والغرب بكّل انسياب
ّي، املوسيقار  جلست مبهورًا أمام سفير ِفَلسطني الفّن
سيمون  ــبــدع  املُ ــعــازف  وال وامللّحن  ــف  واملــؤّل العاملّي 

شاهني، ابن هذا الوطن.

™ dO�“ ™
ّية أّن «الزُّفير» هو إخراج  جاء في قاموس املعاني العرب
النَّفس بعد مّدة؛ وفي اإلنچليزّية «zephyr“ تعني 
ّية أو الّنسيم العليل.. وما بني  ُدبور/هبوب الرّيح الغرب
ّية، سنشهد،  دمج صوت زفير عربّي شرقّي ورياح غرب
يوم غد الّسبت - دون أدنى شّك - أمسّية موسيقّية 
راقية، رقيقة وعليلة، معّطرة بأطيب األحلان وأعذبها.

øWÒO��_« Ê«uM ÔŽ “dO�“” rÝ« —UO²š« V³Ý U� ≠
أّلفتها  موسيقّية  مقطوعة  أحــدث  ُعنوان  ”زفير“ 
الّشمال  املوسيقى  ونَفَس  روَح  فيها  أدمج  وّحلنتها.. 
تأكيد  لهدف  األندلسّية،  املوسيقى  مع  اإلفريقّية، 
موسيقّية  حضارات  بني  املوجود  الّترابط  وتوضيح 
الّتناغم املوسيقّي يأخذنا ويسمو بنا  مختلفة. وهذا 

إلى فّن جميل أصيل راٍق.

 ŸÒuDðË ÷ÒËd??ð  „b??ł√ ¨Ÿb³ Ô�Ë ‚ Òö??š qJAÐ ≠
 W ÒOM�  U ÒOŁ«dð w� UN−�b²� W ÒO	d ÒA�« vIOÝu*«

ÆÆWHK²
�
ــات  ــّي ــراث ــني الــّت ــوارق ب ــف صحيح كــالمــك.. فــرغــم ال

املختلفة، أبحث دائًما عن الرّوابط املشتركة بني هذه 
الّتراثّيات، ألدمجها واؤّلف نوبات/فواصل موسيقّية 

متحاّبة ومتناغمة تنسجم مًعا لتحاكي الرّوح.

 e ÒOLOÝ ÍcÒ�« U� ªW×łUÒM�« p{ËdŽ —«dž vKŽ ≠
 ø“dO�“” ÷dŽ

املوسيقى  ــني  ب ــا  م ـــزج  أم أن  ــرض  ــع ال ــهــذا  ب أردت 
الّطابع  أساًسا  حتمل  اّلتي  ّية،  االسپان األندلسّية 
العربّي،  واملغرب  إفريقيا  شمال  وموسيقى  الّشرقي، 
وغير  ّية  انسياب منسجمًة  موسيقّية  لغًة  ألخلق 
الّتراثّيات  بني  الّشبه  أوجه  تقارب  متنافرة من خالل 

املوسيقّية املختلفة.
ستشاركني العرض راقصة الفالمنكو العاملّية أوسي 
فرناندز، على أنغام مقطوعة أعزفها على آلة العود، 
حتمل اسم «قنطرة»، كنت قد استلهمتها واستقيت 
اسمها من بلدة صغيرة باسم القنطرة، تبعد مسافًة 

قليلة عن العاصمة االسپانّية، مدريد.

 `−Mð nOJ� ¨ ÒwIOÝu*« Z�Òb�« œ«ÒË— s� X½√ ≠
  ôü« 5??Ð ÒÍu??C??Ž ÂU??−??�??½« o??K??š w??� U?? ÎL??z«œ

øWHK²
*« W ÒOIOÝu*«
مختلفة  موسيقّية  آالت  دمــج  الّسهل  مــن  ليس 
داخل فرقة واحدة، حتمل لغاٍت فنّية مختلفة وأفكارًا 
واحٍد، منسجم ومتوافق ومتناغم  حلنّية ضمن عمل 
وإيقاعّي، يوّحد ويصهر الّتراثّيات املختلفة، ويحافظ 
الّتراثّيات.  هذه  «خصوصّية»  على  ذاته  الوقت  في 
لتلمس  ا،  ـً وفكرّي ا  ـً ّي وحلن ا  ـً ّي ِتقن الّدمج  هذا  يأتي 
جميع  بني  املشتركة  الّلغة  العرض  خالل  وتكتشف 
ا – ألبنَي  اآلالت اّلتي تعزف مًعا طوًعا - ال انفرادّيً
ا؛ أخلق من  ا وروحّيً ا وعضوّيً ّيً تناغًما وانسجاًما حلن

خالله جانرًا/نوًعا جديًدا في عالم املوسيقى.

 ¡U??M??Ð√ ÂU????�√ ÷d??F??ð X????½√Ë „—u??F??ý u??¼ U??� ≠
øpMÞË w�Ë p³Fý

أدأب دائًما على تقدمي األفضل واألرقى أينما حللت. 
علّي أن أكون صادًقا أوًّال مع نفسي كي أجنح بتقدمي 
ّي صادق يصل اجلمهور ليحاكيه  عرض موسيقّي فّن
ّية كبيرة قبل أّي عرض أقّدمه.  وميّسه. أشعر مبسؤول
من الّطبيعي أن يكون شعوري مغايرًا وأنا بني أهلي 
ّية ذاتها  ائي ومعارفي وأبناء شعبي، لكّن املسؤول وأحّب

ومصداقّية العمل وإيجاده هما البوصلة.

  UŽ«bÐù«Ë  W ÒOIOÝu*«   UHO�Q Ò²�«  pOðQð  q¼  ≠
 —u??�√ Â√ W?? ÒO??B??
??ý »—U????& ÃU??²?? ½ ¨W?? ÒO??M??×??ÒK??�«

øW ÒOCIK� ÎWK�UŠ Â√ WAOF Ó�
هي خليط ومزيج بني كاّفتها. قد أبتكر حلًنا من جرّاء 
مأساة شعب أو معاناة شخصّية أو حادثة عابرة أو 
ابتكرت مقطوعة  لقد  راودتني.  فكرة  أو  مزاج  ملجرّد 
حصيلة  كانت  ”احلائط/اجلدار“  بُعنوان  موسيقّية 
رؤيتي وعبوري إلى جانب جدار الفصل العنصرّي في 

بيت حلم.

øU½œöÐ w� »U³ ÒA�« 5�“UF�« r ÒOIð nO� ≠ 
من  والّشاب  الّصاعد  اجليل  بهذا  واعتزاز  فخر  كّلي 

ّية  شباب طاقات  لدينا  العرب.  واملوسيقّيني  العازفني 
مهولة تضاهي كبار املوسيقّيني والعازفني العاملّيني. 
مثابرتهم  وأقّدر  جهودهم  وأثّمن  أياديهم  على  أشّد 
وممّيز.  راٍق  ّي  فّن طريق  وسلك  ــا  ُقــدًم املُــضــّي  على 
وانطالقة  ا  ــرً زاه ا  ـً ّي فن مستقبًال  بعضهم  لدى  أملس 

عاملّية واردة.

 œu??F??�« ·e???Ž p??½U??I??ð≈ W??? ÒO???ł«Ëœ“« Òd???Ý u??¼ U??� ≠
øW−MLJ�«Ë

انعكاس  هــي  والكمنجة،  الــعــود  عــزف  ــة  ــّي ازدواج
املوسيقى  أّحلــن  الفكرّي.  توّجهي  في  الزدواجّيتي 
جمهور  مع  وأتعامل  ّية،  الغرب واملوسيقى  ّية  العرب
غربّي - أوروبّي وأمريكّي، وفي الوقت نفسه أتعامل 
العربّي. هذه االزدواجّية مالزمة لي ولن  مع اجلمهور 

تفارقني.

™ ·ÒdA� ÒwM� dOHÝ ™
ّية  العرب املوسيقى  ينقل  أن  شاهني  سيمون  استطاع 
محاورًا  بأسره؛  العالم  إلى  بل  الغرب،  إلى  األصيلة 
اآلخر من خالل موسيقاه - دون املَس بها أو االنتقاص 
منها – بلغة حلنّية راقية ممّيزة وُمدمجة بشكل رائع، 
وتعرّف لغات موسيقّية جديدة.. ليكون دائًما العود 

صّمامه األصيل، والكمنجة الّنظيرة املاجدة.
ا، إلى مصاٍف  ـً ّي ّية عامل ارتقى شاهني باملوسيقى العرب
ُمّشرًفا،  ًا  ـ ّي فن ًا  ـ ّي ِفَلسطين سفيرًا  ليكون  ــى،  أول
يحمل من خاللها وطنه وقضّيته.. موسيقى سيمون 
ُتسحر  ُتبهر،  الكون،  موسيقى  في  تندمج  شاهني 
وحتمل الّنشوة والّنغم واملسرّة والّشجن، هي الُهوّية ما 
بني أصالة العود وأوتار الكمنجة. موسيقاه عاملّية، 

ال أرض لها وال وطن، ألّنها لغة كّل الّشعوب.

™ f�b½_« w� ‚d ÒA�« ÕË— ™
الغرب  وغّذى  غزا  اّلذي  هذا  شاهني،  سيمون  الفّنان 
والّشرق مبوسيقاه، وهّز مشاعر سامعيه  بأوتار عوده 
ومعّلق قوس كَمنجته، ُيبدع كّل مرّة من جديد ليحرّك 

أوتار القلوب.
كبرى  على  ترّبع  ــذي  اّل األخير،  عرضه  هو  «زفير» 
ّية. ُعرض في  والغرب منها  ّية  العرب العاملّية،  املسارح 

وحصد  املّتحدة،  والواليات  ّية  العرب الّدول  في  أوروّبا، 
املمّثل  الّشرق  يدمج  لكونه  الّنظير،  منقطع  جناًحا 
بإبداعه وابتداهه الّشرقّي على آلَتّي العود والكمنجة، 
مع الغرب املمّثل بالفالمنكو برفقة مبدعني إسپان: 
رودريــچــز،  ــوان  خ العاملّي  والپيانو  القيثارة  عــازف 

وراقصة الفالمنكو العاملّية أوسي فرناندز.
عرض شاهني األخير على خشبة مسرح «املدينة» في 
ليلتني  مدار  بيروت، وعلى   – ّية  بنان الّل العاصمة 
القاعة  غّصت  حيث  يوصف.  ال  باهر  بنجاح  تكّلل 
وفرحتهم  تقديرهم   عن  له  عّبروا  اّلذين  بعّشاقه، 
بتكرار  واملطالبة  املتلّهب،  بالّتصفيق  لسماعه 

األغاني واملعزوفات مرًة تلَو أخرى.
لكّل مقطوعة من مؤّلفات شاهني مذاق خاّص واختالف 
القصيرة  اجلمل  عشرات  منها  كــّل  حتمل  ــوّع،  ــن وت
ّية  بانسياب بينها  باالنتقال  وتتمّيز  والّسريعة، 
متعّطًشا  ويجعله  املستمع،  يــشــِده  مــا  وســالســة، 

للمزيد.
ــي الــعــود  ــت ــى آلَ ــرفــات عــل ــاالت والــزّخ ــق ــت هـــذه االن
والكمنجة، كما عشقه الّساللم واملقامات الّشرقية، 
ميّكن  الّصادق،  األصيل  الّشرقي  إحساسه  من  الّنابع 
ودمجها  الّشرقّية  ـــرّوح  ال على  احلفاظ  من  شاهني 

مبوسيقى الفالمنكو.
ومن الّالفت حتويله مقطوعة «القنطرة» إلى مقطوعة 
إلى جذور  والعودة  الّتذكير  في  منه  رغبًة  فالمنكو، 
باإليقاع  ــره  وتــأّث ــس،  األنــدل في  ّية  العرب الفالمنكو 

الّشرقّي البيزنطّي، وبدايات األغنّية األندلسّية.
من  فهي   - األمسّية  ُعنوان   - «زفير»  قطعة  ــا  أّم
أحدث ما أّلف شاهني نغًما وحلًنا، يحّن من خاللها 

إلى زمن الفّن اجلميل.
العازفني  مــن  باقة  ــًضــا،  أي ــعــرض،  ال ــي  ف ستشارك 
العاملّيني واحمللّيني، إضافًة إلى الفّنانة دالل أبو آمنة، 

الفّنان ماجد عزّام والفّنان محّمد بدران. 
ُمحّقٌق أّن املوسيقار سيمون شاهني سيلهب احلضور 
ويدغدغ أحاسيسه ويحرّك أوتار قلوبه، بفضل أسلوبه 
ًة ومرجًعا في علم  ّي وبراعته وإيقاعاته، ألّنه يعتبر كل
املوسيقى واألحلان واإلبداع والعزف.. سأنتظر على أحّر 
من اجلمر بتلّهف وتوٍق شديَدْين أمسّية قد ال تشبه 

غيرها من األمسّيات واحلفالت املوسيقّية الرّاقية.

∫åUHOŠò WHO×B� Ò’Uš —«uŠ w� ¨5¼Uý ÊuLOÝ Òw*UF�« —UIOÝu*«
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الّدكتورة راوية جرجورة - بربارة، من مواليد الّناصرة، 
ًيا في قرية أبو  متزوّجة ولها ولدان وبنت، تقطن حال
سنان. وهي خرّيجة املدرسة اإلكليريكّية، املطران في 
الّناصرة. متفوّقة عميد الّطلبة في دراستها لّلقب 
الّلغة  في  الّدكتوراه  شهادة  على  حاصلة  الّثاني، 
ا  ًي حال تعمل  حيفا،  جامعة  من  وآدابها  ّية  العرب
العربّي،  املجتمع  في  ّية  العرب لّلغة  مرّكزة  مفّتشة 
وقد عملت مفّتشة مرّكزة لألدب العربّي، ومفّتشة 
ّية  مناهج األدب، ومرّكزة إرشاد في املرحلتني االبتدائ
ومرشدة  الّثانوّية،  املرحلة  في  ومرشدة  واإلعدادّية، 
ّية  في قسم املناهج الّتعليمّية، ومعّلمة لّلغة العرب
ومحاضرة في كلّية «يد نتان»، وكلّية «أورانيم»، 
ّية، العبرّية،  وجامعة حيفا. تتقن من الّلغات: العرب

ّية والسريانّية.  اإلجنليزّية، البلغارّية، األملان
من  الّثامن  على شرف  مقابلتها  اختارت  «حيفا» 

آذار، يوم املرأة العاملي.

 p�  W³� ÒM�UÐË  ë ÒO2  Âu??¹  —«–¬  s�  s�U Ò¦�«  ≠
 nzUþu�« s� b¹bF�« 5KGAð p Ò½_ «Îe ÒO9 d¦�√
 s¹b&  s¹Q�  ¨V	UM*«  s�  b¹bF�«  5ÒK²%Ë

 øpHzUþË ÒqJ� n¹dFÒ²�UÐ p�H½
ال  معطاء  أمٌّ  الكلل..  تعرف  ال  طموح  امرأٌة  راوية 
ٌة، حتلُم بالّال حدود في زمن  ّي ُتْغِلُق كفَّ نداها.. عرب
لتقول:  الورائّيات  مفاهيم  تقلب  زوجٌة،  الغياب.. 
جتد  يٌة،  مرّب عظيٌم..  رجــٌل  ٍة  محبَّ زوجــٍة  كلِّ  وراَء 
األمل في اجليل اجلديد، رغم كّل الّتحّديات التي 
الّتحّدي  جتد  مفّتشٌة،  األرق..  زمن  في  تواجهها 
مصدرًا للّسعادة احلقيقّية.. قارئٌة، جتعل االستراحَة 
بني الكلمة واجلملة كتاًبا للمتعة.. باحثٌة، ترى في 
ا للحقيقة.. كاتبٌة، جتمح  البحث األكادميّي محّكً
على صهوة فرس احلبر وتقفز فوق احلواجز.. صديقٌة، 
تفتُح أُذنها وبئر أعماقها ألحاديث وأسرار اآلخرين.. 

ٌة تعشُق البحَر والّسهَل واآلثار القدمية..  ّي جليل

 pðU�UL²¼«Ë  p??ðU??Ý«—œ  ¨p??ðU??H?? Ò�R??�  d�cM�  ≠
 ÆW ÒOÐœ_«

املجّالت  في  األكادميّية  املنشورات  من  العديد  لي 
الّتحكيم.  مرحلة  في  جديدان  ومقاالن  العلمّية، 
”على  ــة  رواي منها  عديدة،  ّية  األدب مؤّلفاتي  أّمــا 
قصيرة:  قصص  مجموعات  الّترحال“،  شواطئ 
”شقائق األسيل“، ”من مشيئة جسد“، ”خطيئة 
الّنرجس“، قّصتان للّناشئة: ”صهيل الّناي“ التي 
املرتبة  على  اإلعدادّيات  في  الّتصويت  في  حازت 
الّثالثة بعد ”هاري بوتر“ و“جزيرة الكنز“، و“جمرة 
وأعمل  الّتيار“؛  ”مع  لألطفال  تخبو“، وقّصة  ال 
الفلسطينّي،  القّص  أنطولوجيا  على  ا  ـً ّي حال
ترجمة قصص فلسطينّية إلى العبرّية، ولي كتاب 
املعاني  بني  الفاطمي  ”الّشعر  بعنوان  أكــادميــي 
اّلتي  الّدكتوراه  أطروحة  وهو  والّدنيوّية“،  الّدينّية 

أعددتها. 

 W ÒO�ËÒb�«   «d9R*«  s�  b¹bF�«  w�  X�—Uý  ≠
 W???O???Ðd??? Ò²???�«  ÊËR???????ýË  »œ_«  w???? �  W???? ÒO????K????;«Ë

Æez«u'«Ë `M*« vKŽ XKBŠË ¨rOKFÒ²�«Ë
صحيح، فقد حصلت على العديد من املنح واجلوائز، 

الّثاني،  للقب  العميد  متفوّقة  منحة  منها:  أذكر 
جامعة حيفا. منحة نساء عربّيات متفوّقات من 
املركز اليهودّي - العربّي في جامعة حيفا. منحة 
ّية. حاصلة على  محمود درويش، مجمع الّلغة العرب
2009. حاصلة على شخصّية  اإلبداع عام  جائزة 

العام 2014 في مجال الكتابة اإلبداعّية. 

 XH²Kð  —̈«–¬  s�  s�U Ò¦�«  W³ÝUM0Ë  ¨ÂuO�«  ≠
 W ÒOÐdF�«  …√d*«  d�√  UM ÒLN¹ ¨…√d??*«  u×½ —UE½_«

øW Ò¹u�½  UÐU²� p� q¼ ¨U½œöÐ w�
كتاباتي عن املرأة، لكّنها ليست نسوّية باملصطلح 
ــرأة،  ام الكاتبة  تكون  أن  يشترط  ــذي  اّل العلمّي 
والرّجل  امرأة،  املركزّية  والّشخصّية  امرأة،  ــرّاوي  وال
يظهر بصورة سلبّية ومهّمشة، إّمنا أكتب قصًصا 
أرض  على  حقيقة  لها  قصصي  وكّل  واقعنا.  من 
كما  وأكَمْلُتها  حقيقّية،  قّصة  من  بدأت  الواقع، 
أو  نهايتها،  توّقعت  أو كما  أن تكون،  لها  أردُت 
«شقائق  ــى  األول مجموعتي  ففي  تخّيلتها.  كما 
األسيل» التي تعّجب الّناقد د. نبيه القاسم كيف 
الّناعم  باخلد  الّنعمان،  امللك  الرّجل،  وبّدلت  جترّأت 
الّنعمان،  (األسيل)، واّتكأت على أسطورة شقائق 
اّلتي تقول إّنه مكان كّل دمعة نزلت من احملبوبة 
على حبيبها، ومكان كّل نقطة دم يزهر في بالدنا 
إّنه مكان كّل دمعة  الّنعمان، وَقولي كان:  شقائق 
سقطت على خّد امرأة أو مكان كّل نقطة دم نزلت 
من فتاة سيزهر هذا املجتمع بعطاء الّلواتي ضّحني 

من أجل تغيير املجتمع.

 UN½ËRýË …√d*UÐ Òr²N½ UM Ò½≈ W�uI*UÐ p¹√— U� ≠
 ¡w�½Ë  ¨Â_«  Âu¹  w�  Ë√  —̈«–¬  s�  s�U Ò¦�«  w�

ÆWM Ò��« ÂU Ò¹√ dzUÝ w� UN²K�UF�
منحى  ينحى  أخذ  قد  االجتماعّي  الوعي  أّن  أرى 
آخر، أكثر نضًجا، لذلك نرى العائالت تهتّم بالبنت 
أكثر، باألم، باجلّدة، باملرأة بشكل عام. وفي الّثامن 

من آذار نحن نتوّج عطاء كّل العام، لنشكر نصف 
البيت  داخل  ويعمل  وُينشئ،  يرّبي  اّلذي  املجتمع 
نكرّم  متواصلة.  في ساعات عمل طويلة  وخارجه 
سرير  تهّز  بيمينها  اّلتي  تلك  الّسنة  في  يوًما 
طفلها وبيسارها بإمكانها أن تهّز العالم. والّتاريخ 
وراء  من  عملَن  لو  حّتى  الّنساء،  قوّة  على  شاهد 
الكواليس، كنساء القصور في العصور الوسطى. 
املرأة  لتلك  الّثامن من آذار نقول  برأيي، نحن في 
التي تصمت وتتحّمل وتتنازل وتعطي: هذا يومك، 

إذا  لك  ونعتذر  نــقــّدرك  نحن 
الّسنة،  طــوال  معك  أخطأنا 
ــحــن نــقــول  ـــــوال ســنــني. ن وط
للمرأة، ها هو املجتمع الرّجولّي 
العيش  ميكن  ال  ــه  أّن يعترف 
وإذا  األرض،  ملح  فأنت  دونك، 

فِقَد امللح فبماذا ُميلَّح؟

 …√d??*«  W½UJ�  s¹dð  nO�  ≠
  ôU????−????*« w???? � W??? ÒO???Ðd???F???�«
 ¨«Îd????¦????½Ë «Îd????F????ý W?????? ÒO??????Ðœ_«
 ¨W ÒOŽUL²łô«  ¨W Ò¹œUB²�ô«

øXMÐË …√d�U� ¨qLF�«
ما زلنا نحفر في الّصخر، وما 
كمجتمع  ــرأة  امل في  نــرى  زلنا 
القاصر،  الّضلع  ــذا  ه ــّي  ــرب ع
الّطريق،  نــشــّق  ــا  ــدأن ب لكّننا 
الكنيست،  عضو  مّنا  فتجد 
ــس  ــة واملــجــل ــدّي ــل ــب وعــضــو ال

احمللي، واملفّتشة، وصاحبات املناصب املؤّثرة املهّمة. 
والّشاعرات،  الكاتبات  مّنا  األدبي،  الّصعيد  على 
عتمات  لنا  يضيء  الّنفق،  ــر  آخ في  ضــوء  ــذا  وه
لكّننا  أبصارنا.  على  أظلمت  طاملا  اّلتي  املجتمع 
من جهة ثانية جند املتسّلقات على الّشعر واألدب 
تعرية  قوّة  بقوّتْني:  أقالمهن  يحاولن فرض  الّالتي 
ال  طريقتان  وهما  األنثى،  دالل  قوّة  أو  الكلمات، 
أحّبهما، فإّما أن تستحّق منصبك وقرّاَءك، وإّما أن 
ُتخلي الّساحة وامليدان ملن يستحّق. على الكفاءات 

أن تفرض نفسها، وليس أّي معيار آخر.

 …U??²??H??�«Ë  ¨W?? ÒO??Ðd??F??�«  …√d????*«  ÒÊ√  d³²F½  q??¼  ≠
 s�  d¦�√  U ÎŠU²H½«Ë  U?? Î�Òb??I??ð  “U²&  ¨WÒOÐdF�«
 U Ò2 d??¦??�√ Ë√ øW?? ÒO??Ðd??F??�« Ê«b??K??³??�« w??� U??¼«u??Ý

øUÎIÐUÝ tOKŽ X½U�
ّية الفلسطينّية في إسرائيل  ال شّك أّن املرأة العرب
متّر مبرحلة انفتاح، مبرحلة جديدة ويساعدها على هذا 
ا  وجودنا في مجتمعات مختلطة حضارًيا وطائفًي
احلضاري،  الّتبادل  إلى  يــؤّدي  كّله  وهذا  وِعرقًيا، 
العام،  املناخ  على  ويؤّثر  الّثقافّي  االجتماعّي، 
لكّنني ال أنسى الرّدة احلاصلة في بعض األماكن، 
بسبب  الّتعميم  وجوب  عدم  رغم  مبرّراتها،  ولها 

حاالت ومناذج غير صحيحة وغير ناجحة.

 …√d*« tÒKG²�ð ô ÕU²H½ô« «c¼ ÒÊ√ d³²F½ q¼ ≠
 qÐ  øV−¹  UL�  ¨ UO²H�«  W?? Ò	U??šË  ¨W ÒOÐdF�«
 qFHð Ê√ Wł—œ v Ò²Š —Òd×²�« w� …U²H�« m�U³ð

øUN� uK×¹ U�
الّتحرّر  استغالل  ُحتسن  ال  قليلة  قّلًة  أّن  أرى 
بألوانها،  تطغى  القّلة  هــذه  لكن  لها،  املــوهــوب 
وأن  الفاسد،  بالفاسق  مجتمعنا  تصوّر  أن  وحتاول 
صوتي  أرفــع  هنا  املعاصي.  طريق  بداية  الّتحرّر 
زمن  من  الّنسوة  أولئك  يكّن  ــم  أل ــول،  ألق ًيا  عال
في  إّال  بالفضائح  نسمع  ــم  أل وليلة؟  ليلة  ألــف 
بأسرِه  املجتمع  بأّن  نعترف  أن  يجب  الوقت؟  هذا 
مرّدها  ا،  جّدً جّدّية  اجتماعّية  أخالقّية،  بأزمة  ميّر 
االنفتاح املفاجئ، مرّدها االستقالل الّشخصّي اّلذي 
خلقته وسائل االّتصال الّتكنولوجّية، مرّده االبتعاد 

عن القَيم وتعليمها، ابتعادنا عن احلياة العائلّية 
الّسليمة. كّل هذا أّدى إلى الّتشوّه اخللقي في وجه 
فحسب.  املرأة  وجه  في  وليس  البريء،  مجتمعنا 
ولكن من الّطبيعّي في املجتمعات البطريركّية أن 
نضع الّالئمة على احللقة األضعف، التي نستطيع 
الهرمّي.  واالجتماعّي  اجلسدّي  لضعفها  تعنيفها 
وعاداتنا وتقاليدنا اّلتي تبيح «له» ومتنع «عنها»، 
لكّننا ننسى في كّل مرّة أّنه مقابل كّل «نزلة يوجد 
طلعة»، ومقابل كّل خاطئة يوجد خاطئ، فاخلطيئة 
ا في أغلب األحيان. آمل  فعل مشترك وليس أحادّيً
أن نعرف كيف نستغّل احلرّية والّتحرّر اّلذي ناضلنا 
من أجله، واّلذي من أجله ضّحت قبلنا نساء، حّتى 
الواثقات،  والقوّيات  بنا،  املجتمع  ثقة  نزعزع  ال 
ــيــراٌت،  كــث املعطيات  الــفــاهــمــات،  ــاشــطــات،  ــّن ال

وعليهّن نعّول.

 pðdE½ øU¼bOŽ Âu¹ w� …√dLK� 5�uIð «–U� ≠
øWÒOK³I²�*«

أقول للمرأة في عيدها، طوبى المرأٍة عرفت كيف 
تفرض  وكــيــف  اجلميع،  على  احترامها  تــفــرض 
قدراتها، فبمثل هؤالء نرقى ويرقى مجتمعنا، أنِت 
نصف املجتمع األكثر تأثيرًا ألّنك األّم اّلتي ترّبي، 
واملعّلمة اّلتي ُتنشئ، والزّوجة اّلتي تعطي، واألخت 
التي حتّن، واالبنة اّلتي متأل البيت استقرارًا وفرًحا، 
اّلتي  املدرسة  أنــتِ  واملقرّر،  األحلى،  الّنصف  أنت 
األعراق.  طّيب  ا  شعًب أعددنا  ًدا،  جّي أعددناها  إذا 
الّصاعدة،  األجيال  أمام  صعٌب  املستقبل  أّن  وأرى 
وعلينا أن نتمّسك بكّل إجناز حّققناه على جميع 
من  كلٌّ  أوضاعنا،  لتحسني  نسعى  وأن  األصعدة، 
تذّكرَن  جميًعا  للّنساء  ــول  وأق وموضعه،  موقعه 
احلّقة  ــولــة  ــرّج ال ــركــَن  وات فيكّن،  الكامنة  األنــثــى 
ألصحابها ليتوازن املجتمع، ال تغبطَن حّق الرّجل، 
بل عّلمَنه معنى الرّجولة من وجهة نظركّن. ولكّل 
تباهي  اّلتي  املرأة  أنِت، وكوني  أقول: كوني  امرأة 
مبحّبتها وبعطائها، فاحملّبة والعطاء سّر جناح كّل 

إنسان.

ÆdOÐ X½√Ë ÂUŽ Òq�Ë ¨ Îö¹eł «ÎdJý „dJA½ ≠
عفوًا. 
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أقام الّنادي الّثقافي الّتابع للمجلس املّلي األرثوذكسّي في 
القاسم.  نبيه  الّدكتور  الّناقد  حيفا أمسّية تكرميّية لألديب 
بها  يقوم  اّلتي  الّنشاطات  تكثيف  نطاق  في  ذلك  ويأتي 
الّنادي كّل أسبوع في مقّره في قاعة كنيسة يوحّنا املعمدان. 
من  ــاء  األدب إّن  نّقارة  فــؤاد  احملامي  الــّنــادي  وقــال رئيس 
الكّتاب والّشعراء العرب يأتون إلينا من كاّفة أنحاء البالد، 
لهدف إقامة أمسّيات تكرميّية أو إلشهار مؤّلفاتهم بحضور 
الكتاب والكلمة.  جمهور غفير من محّبي األدب وعّشاق 
وأضاف أّن برناَمج األمسّيات اّلتي يقيمها الّنادي مساء كّل 
خميس أصبح مليًئا لعّدة أشهر قادمة، ما يدّل على غزارة 

إنتاج مُبدعينا وتنوّعهم. 
وتوّلى احملامي كميل مويس عرافة أمسّية تكرمي الّناقد نبيه 
القاسم، ُمشيًرا إلى أّن هذا الّنادي الّثقافي، أضحى صرًحا 
وأّن  البالد.  في  العربّية  األدبّية  احلياة  في  مرموًقا  ـًا  أدبّي
الّناقد القاسم أصدر مجموعة من املؤّلفات منذ عام 1978 

في القّصة والّدراسات واّلنقد.
الكرمل  اّحتـــاد  (رئــيــس  فــورانــي  فتحي  الكاتب  وحتـــّدث 
للكّتاب الِفَلسطينّيني) منّوًها إلى أّن نبيه القاسم وقف على 
أسوار صرح الّنقد األدبّي ليشرف على آفاق واسعة ويرصد 
أحوال الّطقس األدبّي في الوطن، ابتداًء من غّزة هاشم إلى 
القيامة في  الله، وصوًال إلى األقصى املبارك وكنيسة  رام 
عاّمًة  الِفَلسطينّي  املرأة واألدب  أدب  املدائن. وعالج  زهرة 
بتطّرقه إلى إبراهيم نصر الله وحّنا أبو حّنا وشوقي قّسيس 

وعبد الّرحمن منيف وغيرهم.
احملتفى  إّن  قائلًة:  بربارة  راوية  الّدكتورة  األديبة  وحتّدثت 

زرُعُه وقطاُفُه، وقد  املبدعِة  املرأِة  فحبُر  بامتياز،  به ربيعيٌّ 
ا  حّرً نقًدا  ُأُكُلها، وها نحن نقطفها  أينعِت اإلبداعاُت وأتى 
ُجمَعت في كتاٍب  أكادميّية في مجموعة مقاالت  ودراساٍت 
ز - دراساٌت في الرّواية والّشعر».  ُعنِوَن «في اإلبداع املميَّ
اّلتي تناولها في كتابه عن  الّثالثة  ثّم حتّدثَْت عن احملاور 
الّذاتّية،  الّسيرة  محور  الّنسوّية،  الّرواية  محور  الرّواية، 

والرّواية املُترَجمة، عدا عن محور الّشعر. 
إلى  مداخلته  فــي  فتطّرق  طــه  علي  محّمد  األديـــب  ــا  أّم
معرفته بالّناقد القاسم ولقاءاتهما عبر صفحات «اجلديد» 
اإلبــداع  جــاّد رافــق  ناقد  نبيه  أّن  إلــى  ـــاد» ولفت  و»االّحت
ثقافتنا  نسج  اّلذي  القصصّي والّشعرّي والّروائّي واملسرحّي 
بجدّية  معه  وتعامل  اجلميل،  الّصغير  الــوطــن  هــذا  فــي 

ومسؤولّية واحترام وأخالق سامية.
الكلّية  في  احملاضر  عساقلة،  عصام  الّدكتور  ألقى  كما 
األكادميّية العربّية للّتربية في حيفا، كلمًة شاملة عن الّدكتور 
القاسم وخاّصًة كتابه األخير، اّلذي يحوي دراسة عن مالمح 
أدب املرأة ودراسات أخرى حول سير ذاتّية ودواوين شعرّية، 

منها عربّية ومنها أجنبّية ُمترجمة.
وشكر اُحملتفى به في ختام األمسّية عّشاق الكلمة اجلميلة 
ألعماله،  بتقييمهم  أفاضوا  اّلذين  واألدبــاء  احلضور،  من 
املّلي  واملجلس  نّقارة  فؤاد  باحملامي  ممّثًال  الكّتاب  ونادي 
حّتى  الّنقد،  إّن  خوري. وقال  يوسف  ورئيسه  األرثوذكسّي 
يكون ذا قيمة، يجب أن يكون اإلنسان مركزه وهدفه، ألّن 
دور الّنقد في حالتنا ال يقتصر على تقييم وتناول جمالّيات 
دور  له  الّنقد  الفنّية ومزاياه وجتديداته وتفّرده، وإّمنا  النّّص 
يجري  ما  إلى  الّناس  وتنبيه  والّتنوير  والّتثقيف  الّتوعية 

وما يجب أن يقوموا به ليغّيروا واقعهم ويبنوا حياة أفضل. 
والنّّص اّلذي ال يكون اإلنسان جوهره ال قيمة له.

املّلي  املجلس  (رئــيــس  خــوري  يوسف  األمــســّيــة  واختتم 
بكتاباتهم وعطائهم  أثروا  املبدعني  إّن  بقوله  األرثوذكسّي) 
املجلس  درع  قــّدم  ثّم  البالد.  في  العربية  املكتبة  ــّي  األدب

للّناقد القاسم اُحملتفى به.

tðUÞUA½ nÒ¦J¹ w�UIÒ¦�« ÍœUÒM�«
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أّول  احليفاوّي،  احلليصة  حّي  في  احلاج  الرّحمن  عبد  مدرسة  توّجت 
ّية ممّيزة في موضوع الهندسة  اتها، بفّعال ّي أمس األربعاء، أسبوع فّعال
أسعد  د.  الرّياضّيات  مفّتش  بحضور  وذلك  والّثاني،  األّول  لصفوف 
محاجنة، مفّتش املدرسة صالح زاهر، ومبشاركة جلنة أولياء األمور في 
املدرسة والّدكتور ماجد خمرة (مسؤول وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي 

في بلدّية حيفا)، إضافًة إلى أهالي الّطّالب.
ّية مرّكزة الرّياضّيات في املدرسة كاميليا ّجنار  بادرت إلى هذه الفّعال
مدير  وتشجيع  ومبباركة  والّثاني  األّول  ومعّلمات  الرّياضّيات  وطاقم 
غالبّية  على  والّتركيز  العمل  ّمت  وقد  عوّاد.  محّمد  األستاذ  املدرسة 

املهارات الهندسّية املطلوبة وفًقا ملنهاج وزارة املعارف.
ّية ُدمجت  كما ّمت دمج املوضوع مع عّدة مواضيع تعليمّية: الّلغة العرب
من خالل قّصة األشكال الهندسّية وتأليف شعر عن اخلطوط واألشكال. 
خالل  من  االجتماعّية  الّتربية  موضوع  دمج  ّمت  والّشعر  القّصة  وفي 

”قيمة االحترام والّتعاون“. 

اإلعجاز  الّدينّية من خالل موضوع  الّتربية  مع  املوضوع  دمج  ّمت  كما 
الهندسي في القرآن وموضوع املوسيقى حيث أّدت جوقة الرّياضّيات 
املدرسّية عّدة أغاٍن عن األشكال الهندسّية. أّما موضوع الفنون فقد ّمت 
دمجه من خالل معرض لرسومات الّطّالب عن الّدائرة وأنواع اخلطوط. 

وكان ملوضوع احلذرعلى الّطرق وإشارات املرور واألشغال اليدوّية والرّياضة 
بثالث  مسابقات  جرت  حيث  اليوم،  هذا  في  كبيرًا  ا  ـً حّظ ّية  البدن

مسارات متّثل اخلط املستقيم، املنحني واملنكسر. 
وفي حديث مع مدير املدرسة األستاذ محّمد عوّاد، اّلذي شكر الّضيوف 
ّية اّلتي تزيد من مشاركة  وطاقم املدرسة والّطّالب على جناح هذه الفّعال
تقريَب  الفّعالّيات  هذه  من  «هدفنا  قال:  الّتربوّية،  بالعملّية  األهل 
حياته  من  قريبة  وجعلها  الّطّالب  على  الرّياضّيات  موضوع  وحتبيب 

اليومّية».
وأثنت املرّكزة كاميليا ّجنار ”على أهمّية دمج الهندسة باحلياة اليومّية 
بطريقة مشوّقة قريبة من عالم الّطفل، خصوًصا بجيل مبّكر، حيث 
يحتاج الّطالب إلى أشياء ملموسة ومحسوسة لتسّهل عليه عملّية 

فهم هذه املهارات».
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الّثانوّية، يوم الّثالثاء املوافق  اشتركت مجموعة من طّالب الكرمة 
تديره  اّلذي  احلاسوب“،  ”علوم  ملشروع  األخير  الّلقاء  في   ،23/2
جامعة حيفا مبشاركة البلدّية، علًما بأّن الكرمة الّثانوّية هي املدرسة 

ّية الوحيدة املشاركة في هذا املشروع املمّيز.   العرب
جاء الّلقاء األخير على مرحلتني: املرحلة األولى، قّدم فيها الّطّالب، 
على  للقّيمني  الّشكر  كلمات  املشاركة،  ــدارس  امل جميع  مبشاركة 
عليها  عملوا  اّلتي  األبحاث  نتائج  عرض  من  ومنهم  البرنامج، 

طويًال.
اّلذين  باملرشدين  الّطّالب  فيها  التقى  الّلقاء  من  الّثانية  واملرحلة 
رافقوهم على طول الّطريق، ومن ذلك قاموا بتوزيع شهادات إنهاء 
املساق الّتعليمّي، وبادر طّالب الكرمة بتقدمي مكتوب شكر وتقدير 

ا ألهّم نتاجهم. ـً للمرشدين، ومن ثّم قّدموا تطبيًقا منوذجّي
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افتتحت شبكة «ماي مارِكت»، يوم الّثالثاء األخير، فرًعا جديًدا لها في «كريات يام»، دعت إليه وسائل 

إعالمّية مختلفة. 
شارك في حفل افتتاح الفرع، عشرات الّصحافّيني، إضافة إلى عدد كبير من األصدقاء واملقرّبني وزبائن 

الّشبكة.
وقد وزّعت احللويات على احلاضرين، اّلذين تعرّفوا على الفرع اجلديد لشبكة «ماي ماركت» اّلتي تتمّيز 

على مدار الّسنة بحمالت خاّصة، وأسعار في متناول اجلميع.

 åX �—U � ÍU �ò WJ � A� b �b � Ÿd � ÕU		 �«
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ــاء  اآلب من  مجموعة  ــادرت  ب
ــى  ــي، إل ــرق ــّش ــي احلـــّي ال ف
احلسنة  ـــال  ـــم األع ـــوع  أســـب
والعمل  الّتطوّع  خــالل  من 
لألوالد  يودڤات  نويدّية  في 
ــــدران  ج ــــن  ده ّمت  ــث  ــي ــح ب
وكانت  والّدرابزين.  الّنويدّية 
نيڤني  الرّسامة  تطوّعت  قد 
احملترف  ــم  ــرّس ــال ب ــاريــن  جــب

على احلائط برسومات جميلة 
من عالم األطفال.

وُنّظم هذا اليوم مببادرة من مكتب الّشؤون االجتماعّية 
اجلماهيرّية  العاملة  مبرافقة  الّتحتا،  البلدة   – «هــدار» 
اّلذين  احلــّي،  وأّمهات  آباء  ومشاركة  قياس،  أبو  هدى 

قّدموا ضيافة ووجبة غذاء وحلوّيات. 
العاملة اجلماهيرّية اآلباء: عايد  املناسبة شكرت  ولهذه 
باألعمال  قاموا  اّلذين  أشرم  وخير  جبارين  أكرم  أشرم، 
الّترميمّية، وجميع املشتركني اّلذين شاركوا الرّسامة في 

الّتلوين. وفي نهاية اليوم وزّعت الهدايا على األوالد.

“UHO�” q�«d*
كــدرارا  فرناندو  اإلسپاني  الّسفير  قــام 
اجلماهيرّي  ــز  ــرَك امل ــى  إل ــارة  ــزي ب ــوالر  س ـ 
نوعها  من  األولى  عّباس، واّلتي تعتبر 
املرَكز  (مدير  أبونّصار  وديع  رافقه  حيث 
الّدولّي لالستشارات وملحق من الّسفارة).

الهدف األّول واألساس للزيارة كان حضور 
قبالوي  مــرام  للمدرّبة  الفالمنكو  عرض 
تقوم  ــرام  م أّن  بالّذكر  جدير  وفرقتها.. 
اجلماهيرّي  املركز  في  الفالمنكو  بتدريب 
عّباس منذ سنني، وتضّم الفرقة راقصات 

من جيل 4 سنوات وما فوق. 
أّسست  إّنها  قالت  قبالوي،  ــرام  م مع  حديث  وفــي 
مؤّخرًا مدرسة أندلس لرقص الفالمنكو، وإضافًة إلى 
تعليم الرّقص فإّنها تؤمن بأهمّية تعريف الرّاقصات 

أيًضا على ثقافة األندلس.
أّما مدير املرَكز بسام ريناوي قال إّن فرقة الفالمنكو 
الرّاقصات  قبل  من  واستحساًنا  باهرًا  جناًحا  تلقى 
واألهل، وذلك يعود إلى خبرة ومتّيز مدرّبة الرّقص مرام 
للمركز  اإلسپاني  الّسفير  زيارة  أّن  وأضاف  قبالوي. 
ملساهمتها  وذلــك  قصوى،  أهمّية  ذات  خطوة  هي 
في اطالع الّسفير على مجتمعنا العربّي في حيفا 

وعلى ثقافته وعاداته.
خاللها  مــن  شكر  كلمة  بإلقاء  الّسفير  ــام  ق وقــد 
الفتيات واملدرّبة واملرَكز، وأّكد على أهمّية ما يقومَن 

ّية؛ وأشار  به من تعّلم للرّقص ودمج الّثقافة اإلسپان
سفيرات  باملستقبل  سيصبحَن  اخلطوة  بهذه  بأنهّن 
بتشجيع  ــام  ق كما  بالبالد،  إلسپانيا  صغيرات 
بثقافتها  واالستمتاع  إسپانيا  زيــارة  على  احلضور 

وتاريخها وحضارتها.
وأخيرًا، شكرت مرام قبالوي مدير وطاقم املركز على 
دعمهم لها، خاّصًة مدير املرَكز بّسام ريناوي ملساهمته 
في إجناح هذه األمسّية، كما قّدمت شكرها العميق 
لها، وخّصصت  املستمر  دعمهم  على  لعائلتها 
بالّشكر، باسمها واسم الّطالبات، الّسفير اإلسپانّي 

على اهتمامه وتشجيعه.
ــدوره بشكر  ــارة قــام بسام ريــّنــاوي ب الــزّي وفــي ختام 

الّسفير وقام بتقدمي هدّية تذكارّية له.

åUHO�ò q�«d*
اشتركت األّمهات الّشابات في ورشة عمل تضّمنت 
األسرّية»  «الّتنشئة  ُعنوان  حتت  لقاء  عشر  ِاثني 
ــراء  اإلث برنامج  ضمن  بالفنون،  العالج  خــالل  من 
من  بدعم  كسابري؛  شيرين  املوّجهة  مع  والّتمكني 
مكتب الّشؤون االجتماعّية «هدار» - البلدة الّتحتا 

مبرافقة العاملة اجلماهيرّية هدى أبو قياس. 
من  إعجابهّن  الورشة  في  املشاركات  ــدت  أب وقــد 
مضامينها ومن الّنصائح اّلتي قّدمتها لهّن املوّجهة 
شيرين، على كيفّية الّتعامل مع األوالد في مرحلة 
في  وأساليب  مهارات  وتعليمهّن  املبّكرة  الّطفولة 

الّتنشئة األسرّية واالجتماعّية. 
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يظن  فال  لآلخرين  يغفر  ال  يحب  ال  الــذي  اإلنسان 
ذلك اإلنسان إنه ينال غفرانًا من الله ألن الله محبة، 
خطاياها  فُغفرَت  كثيرًا  أحبت  فقد  ــرأة  امل تلك  أما 
م لنا الله الفداء والغفران بدم يسوع  الكثيرة، لذلك قّدً
املسيح ”ألنُه هكذا أحبَّ الله العالم حتى بذل ابنُه 
الوحيد لكي ال يهلك كلُّ َمْن يؤمن بِه بل تكون لُه 
كما هو مكتوب أيضًا عن املسيح  احلياة األبدّية.“ 
”الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا حسب غنى 

نعمته». 
هكذا نتعّلم أّن عدم الغفران لزّالت اآلخرين يجعلنا 
حتت غضب الله ألّننا جميعنا في املوازين إلى فوق. 
”ال  أنا لكي أدين أو ال أغفر ألخي مكتوب  فمن 
يذمَّ بعضكم بعضًا أّيها اإلخوة. الذي يذمُّ أخاُه ويدين 
تدين  وإن كنت  الناموس.  ويدين  الناموس  يذمُّ  أخاُه 
انًا لُه. واحٌد  الناموس فلست عامًال بالناموس بل ديَّ
فمن  ويهلك.  يخّلص  أن  القادر  الناموس  واضع  هو 

أنت يا َمْن تدين غيرَك».
م إليِه الكتبة والفريسيون  مكتوب عن املسيح «وقدَّ
امرأًَة ُأمِسَكْت في زناً. وملا أقاموها في الوسط قالوا 
لُه يا معّلم هذه املرأَة ُأمِسَكْت وهي تزني في ذات 
هذه  مثل  أّن  أوصانا  الّناموس  في  وموسى  الفعل. 
ُترَجم. فماذا تقول أنت.» ترى ماذا قال املسيح؟ «قال 
ة فليرِمها أوًَّال بحجرٍ.»  لهم َمْن كان منكم بال خطيَّ
وبناًء على هذا الّتعليم فمن كان منا بال خطية فال 

يغفر لآلخرين. ومن مّنا بال خطّية. 
هل  لُه.  أغفر  وأنا  أخي  ّىً  إل يخطُئ  مرًَّة  ”كم  لكن 

إلى سبع مرَّات؟».
فبماذا  املسيح.  يسوع  ـــرّب  ال بطرس  ــأل  س هكذا 
مرَّاٍت  إلى سبع  أقول لك  لُه يسوع ال  أجابه؟ «قال 
بل إلى سبعني مرَّة سبع مرَّات.» ثم قال له هذا املثل 

أراد  ملًكا  إنساًنا  السموات  ملكوت  يشبه  «لذلك 
م  ُقدِّ احملاسبة  في  ابتدَأ  فلما  عبيدهُ.  يحاسب  أن 
إليِه واحٌد مديون بعشرة آالف وزنة. وإذ لم يكن لُه 
ما يوفي أمر سيُدُه أن ُيباع هو وامرأَتُه وأوالدُه وكل 
يا  قائًال  لُه  وسجد  العبد  فخرَّ  الدين.  وُيوَفي  مالُه 
ل عليَّ فأوفيك اجلميع. فتحننَّ سّيد ذلك  سّيد متهَّ
العبد وأطلقُه وترك لُه الدين. وملا خرج ذلك العبد وجد 
دينار.  مبَئة  له  مديوًنا  كان  رَُفقائِه  العبيد  من  واحًدا 
فأمسكُه وأخذ بعنقِه قائًال َأوِفني مالي عليك. فخرَّ 
ّىً  العبد رفيقُه على قدميِه وطلب إليِه قائًال متّهل عل
رِْد بل َمَضى وألقاُه في سجٍن  فأوفيك اجلميع. فلم ُي
حتى يوفي الدين. فلّما رأى العبيد رفقاؤُُه ما كان 
وا على سّيدهم كل ما جرى.  حزنوا جًدا وأتوا وقصُّ
ها العبد الشرير كل  فدعاُه حينئٍذ سّيدُه وقال لُه. أيُّ
كان  أفما   . ــّيً إل طلبت  ألنك  لك  تركتُه  الدين  ذلك 
كما  رفيقك  العبد  ترحم  أيضًا  أنــت  أنــك  ينبغي 
رَِحمُتَك أنا. وغضب سّيدُه وسّلمُه إلى املعّذبني حتى 
الّسماوّي  أبي  فهكذا  عليِه.  لُه  كان  ما  كل  يوفي 
يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كّل واحٍد ألخيِه 

زالَّتِه.»
نرحم  أن  ينبغي  كيف  املسيح  عّلمنا  املثل  وبهذا 
غفرمت  إن  ”فإّنه  املكتوب  فينا  يتّم  وهكذا  أخوتنا 
للّناس زّالتهم يغفر لكم أيًضا أبوكم الّسماوّي. وإن 
أيًضا  أبوكم  لكم  يغفر  زّالتهم ال  للّناس  تغفروا  لم 

زّالتكم». 
اآلخرين  ندين  وال  ونحب  لنتضع  نعمة  الله  ليهبنا 
بل نغفر للمذنبني إلينا فنستطيع أن نصّلي قائلني 
للمذنبني  أيًضا  نحن  نغفر  لنا ذنوبنا كما  ”واغفر 
نا من الّشرّير.  إلينا. وال تدخلنا في جتربٍة. لكن َجنِّ

ألّن لك امللك والقوة واملجد إلى األبد. آمني.»
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توّاقة  ونفوس  بالّتقوى،  طافحة  بقلوب 
الرّوحانّيات؛  إلى  األرضّيات  عن  لالرتقاء 
اجلُمعة  مساء  املؤمنني،  من  املئات  توافد 
امللك  ــويــس  ل ــار  م كنيسة  ــى  إل ــر،  ــي األخ
بصلوات:  للمشاركة  حيفا،   – للموارنة 
ـــاح  ــاء وزّي ــس ــي، صـــالة امل ــه الـــقـــّداس اإلل
يلقيها  اّلتي  الرّوحّية  والرّياضة  الّصليب 
األنطوني)  ــب  ــرّاه (ال زغيب  شربل  األب 
مبناسبة الّصوم الكبير اّلذي يسبق أسبوع 
مدار  على  وذلــك  املجيد،  والفصح  اآلالم 

ثالثة أّيام.
شربل  األب  تــرأس  اخلامسة  الّساعة  عند 

زغيب القّداس اإللهي، مبشاركة األب يوسف يعقوب 
كاهن الرّعّية واخلورأسقف سليم سوسان واألب ناجي 
يعقوب. وبعد تقديس األسرار وتناول املؤمنني للقربان 
مراحل  من  مرحلة  الكنيسة  جوقة  رّتلت  املــقــّدس، 
درب الّصليب، بينما رّدد املؤمنون الزمة «أّيتها األّم 
القّديسة، اِجعِل جراحات وحيدك في قلبي ُمنَطبعة».

بعد صالة املساء طاف األب اُحملتفل بالّصليب املكرّم 
بني املؤمنني ليمنحهم بنهاية الزّياح بركة الّصليب.

األب يوسف يعقوب رّحب باألب شربل زغيب، باسمه 
على  وشكره  املؤمنني،  وباسم  املشاركني  اآلباء  وباسم 

تفّضله بقبول الّدعوة.
بُعنوان  الرّوحّية  الرّياضة  شربل  األب  افتتح  وبدوره، 
«كرامة اإلنسان». وقال إّن ميسرة الّصوم هي مسيرة 
رجوع وعودة إلى الّذات، إلى الله وإلى اآلخر.. فكما 
قربان  ـــرّب  وق الله  مــع  وتصالح  تغّير  ـــرص  األب أّن 
الّناس وجتّدد  الّتكفير عن ذاته، عاد للمشاركة مع 
تغّير  عن  نحكي  أن  علينا  هكذا  اجلماعة.  وسط 

ذاتي. فمسيرة الّصوم هي مسيرة خالصنا، مسيرة 
عبور من اإلنسان القدمي إلى اإلنسان اجلديد. 

ًسا  َجنِ القدمي  املجتمع  بنظر  األبرص  اعتبر  وأضاف: 
بسبب خطيئته، فنبذه الّناس. وبعد شفائه عاد إلى 
األجساد  طبيب  هو  الّشافي،  هو  فيسوع  اجلماعة. 
اّلــذي   ــســوع  ي عند  مستحيل  شــيء  ال  واألرواح. 
افتدانا  طهارة.  إلى  الّنجاسة  يحّول  أن  يستطيع 
على  بصعوده  خطايانا  من  طّهرنا  الّصليب،  على 
الّصليب. نحن بنظر رّبنا لنا قيمة ُمطلقة وكرامة. 
وسط  مبجتمع  ينمى  اجتماعّي  كائن  فاإلنسان 
فاملجتمع  لوحده.  يعيش  أن  يستطيع  وال  اجلماعة 

يوّفر املساعدة الّضرورّية لإلنسان.
تشبه  أعمالنا  بالقول:  الروحّيه  األب عظته  واختتم 
الّصورة  نشوّه  أّال  فعلينا  له،  وتشهد  يسوع  أعمال 
اإللهّية. نحن ُخلقنا على صورة الله ومثاله. ونحن 
الرّحيم،  بالقتل  اإللهية  الّصورة  هذه  نشوّه  كبشر 
اإلنسان  حترم  اّلتي  باحلروب  باإلنتحار،  باإلجهاض، 

من احلقّ بالعيش بكرامة وحريّة .
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وقفت محتارًا ككثير من الّناس أمام الّتحّديات التي 
ّية في كّل مكان، وحاولت الفصل  بأّمتنا العرب تلّم 
العربّي؛  وعاملنا  ّية  العرب قرانا  في  يجري  ما  بني 
وحاولت فهم هذا الواقع من خالل مطالعتي لبعض 
اآليات القرآنّية من سورة الّنمل.. فوقفت على قوله 
ًة  ُمْطَمِئنَّ َآِمَنًة  َكاَنْت  رَْيًة  َق َمَثًال  ُه  اللَّ تعالى (وََضرََب 
ِه  يَها رِزُْقَها رََغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفرَْت ِبَأْنُعِم اللَّ َيْأِت
وِْف ِمبَا َكاُنوا َيْصَنُعوَن،  وِع وَاْخلَ اَس اْجلُ َب ُه ِل َفَأَذاَقَها اللَّ
خالل  ومن  اآلية  لهذه  فهمي  خالل  من  فاستنتجت 
ربطها بالواقع أّنه ما من قرية أو مدينة أو دولة ينعم 
الله عليها بنعمة األمن من اخلوف ونعمة األمن من 
الله فيستخدمون هذه  أهلها لفضل  فيتنّكر  اجلوع 
بني  واإلفساد  األرض  في  والفساد  باملعصية  الّنعم 
الفواحش  بنشر  الله  حرمات  على  والّتعدي  الناس 
أن  بّد  الّشر، فال  الله عليه في زرع  نعم  واستخدام 
يزيل الله تلك الّنعم من بني أيديهم فيسلبها منهم 
ل ويحّول أمنهم إلى خوف وشبعهم إلى جوع  تدريجّيً
ويتوبون  غفلتهم  من  ينتبهون  لعّلهم  رويــًدا،  رويًدا 

إلى خالقهم.
الله من  زادهم  بينهم  اجلاري  الله  لقدر  انتبهوا  فإن 
في  وسدروا  وطغيانهم  غّيهم  في  بقوا  وإن  فضله، 
غلوائهم سلب الله منهم تلك الّنعم، وهذا ما أكدته 
َشَكرُْمتْ  لَِئْن  ُكْم  رَبُّ َتَأذََّن  إبراهيم (وَِإْذ  اآلية من سورة 
َألَزِيَدنَُّكْم * وَلَِئْن َكَفرُْمتْ ِإنَّ َعَذاِبي لََشِديدٌ) وأي كفر 
ويتعّدى  الّناس  أشّد من أن جتد من يستبيح دماء 

الّطاعة  أّن  عن  والغفلة  وأعراضهم  أموالهم  على 
والعمل الّصالح، فاالستقامة متنح الّناس احلياة اآلمنة 

في الّدنيا واجلزاء احلسن في اآلخرة.
َو  ٍر َأْو ُأْنَثى وَُه ا ِمْن َذَك قال تعالى (َمْن َعِمَل َصاِحلً
ْم  أَْجرَُه ُهْم  وَلََنْجزَِينَّ  * ًة  َب يِّ َط اًة  َي َح ُه  نَّ َي ِي َفَلُنْح ُمؤِْمٌن 
ِبأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن) ولذلك دعانا الله لنعتبر 
كان  كيف  وجتّبرت  طغت  التي  الّسابقة  األمم  من 
ِفي  َيِسيرُوا  ْم  (َأَفَل محّمد  سورة  في  قال  مصيرها. 
ِلِهْم *  ْب ُة الَِّذيَن ِمْن َق َب ْيَف َكاَن َعاِق ْنُظرُوا َك َي اْألَرِْض َف
رِيَن َأْمَثاُلَها)، وإّن الّطغيان  ِهْم * وَِلْلَكاِف ْي ُه َعَل َر اللَّ َدمَّ
وعدم االستجابة لنداء احلّق حتًما سيؤّدي إلى فساد 
الــّدواب  ليطال  ــة  واألّم واجلماعة  بالفرد  يضّر  كبير 
والبهائم. وفي هذا املعنى قال الّصحابي أبو هريرة 
”إّن احلبارى متوت في جحرها من ظلم الّظالم“؛ وأشّد 
من هذا القول، قول مجاهد ”إّن البهائم تلعن عصاة 
بني آدم إذا اشتّد القحط وأمسك املطر وتقول: هذه 

بشؤم معصية ابن آدم“. 
الّتغيير  وهــذا  يتغّير  أن  يجب  املؤلم  الواقع  وهــذا 
يحصل من األفراد واجلماعات واملجتمعات. يحصل 
عندما نفّكر بطريقة حضارّية واعية. يحصل بالعمل 
أّن  يقيًنا  الّدائم نحو األفضل واألحسن ونحن نعلم 
بأنفسهم.  ما  يغّيروا  حّتى  بقوم  ما  يغّير  ال  الله 
ففي  تتغّير.  وال  تتبّدل  ال  الله  سنن  من  سنة  هذه 
املاضي عاش أهلنا كجسد رجل واحد، إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له باقي اجلسد باحلمى والّسهر. 

بعضهم  ويحمون  بعًضا  بعضهم  يحّبون  فكانوا 
بعًضا ويأمن بعضهم بعًضا على أنفسهم وأموالهم 
ّمما  عشيرة  أو  طائفة  أو  لون  متييز  دون  وأعراضهم 
ولذا  واحلياة.  الرّزق  في  مطمئّنني  يعيشون  جعلهم 
ونحن  املُنكر  إزالة  على  العمل  اجلميع  على  يجب 
َنا اْغِفْر  نرّدد ما أورده الله على لسان أهل الّصالح (ربَّ
ألّن  َأْقَداَمَنا)،  ْت  بِّ وََث َأْمرَِنا  ِفي  وَِإْسرَاَفَنا  وبََنا  ُذُن لََنا 
رًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها  يِّ ْم َيُك ُمَغ َه لَ الله يقول (َذِلَك ِبَأنَّ اللَّ
َه َسِميٌع  رُوا َما ِبَأْنُفِسِهْم وَأَنَّ اللَّ يِّ ى ُيَغ َعَلى َقوٍْم َحتَّ
يٌم) والّتغيير إلى األحسن واألفضل ليس باألمر  َعِل
الّصعب، ويحصل ذلك من األفراد، حيث لو أّن كل 
فرد عمل على إصالح باطنه وهّذب جوارحه مبا يرضي 
الله وتعاون مع أبناء مجتمعه على نشر الفضيلة 
واخللق احلسن ألنزل الله على اجلميع سكينته ورزقهم 
من حيث ال يحتسبون ولفتح لهم بركات الّسماء، 

وهذا نظام رّباني ثبته وبينه.
َه َيْجَعل  ِق اللَّ وفي كتابه العزيز، قال تعالى (وََمن َيتَّ
ْل  ْيُث َال َيْحَتِسُب وََمن َيَتوَكَّ رْزُْقُه ِمْن َح لَُّه َمْخرًَجا وََي
ُه  اِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَّ َه بَ ُه ِإنَّ اللَّ ِه َفُهَو َحْسُب َعَلى اللَّ

ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا). 
روي عن أبي ذر عن النبّي (ص) أّنه قال ”لو أخذ 
{َمْخرًَجا}  لكفتهم“، وقوله:  اآلية  بهذه  كّلهم  الّناس 
علّي  ضاق  ما  كّل  من  مخرجا  العلماء:  أحد  قال 
أمره  من  له  يجعل  الله  يّتق  ”ومن  وقال  الّناس“، 
َقوْا  وَاتَّ آَمُنوا  اْلِكَتاِب  أَْهــَل  أَنَّ  ــْو  (وَلَ وقال  يسرًا“، 

 * ِعيِم  النَّ اِت  َجنَّ وَألَْدَخْلَناُهْم  َئاِتِهْم  يِّ َس َعْنُهْم  رَْنا  لََكفَّ
ِهْم ِمْن  ْي يَل وََما ُأْنزَِل ِإلَ وْرَاَة وَاِإلْجنِ ُهْم َأَقاُموا التَّ ْو َأنَّ وَلَ

ِت َأرُْجِلِهْم). ِهْم َألَكُلوا ِمْن َفوِْقِهْم وَِمْن َحتْ رَبِّ
الّتغيير ضرورة ميكن حتقيقها في حياتنا وما  إذن 
يصيبنا من فساد احلال واالقتتال بني الّناس ليس 
جادة  إلى  ورّدهم  الغافلني  لتنبيه  ّية  ربان عقوبة  إّال 
(َظَهَر  تعالى  قال  البشرّية.  تسعد  بها  اّلتي  احلّق 
اِس  النَّ ي  ــدِ أَْي َكَسَبْت  ِمبَا  ْحِر  َب وَاْل رِّ  َب اْل ِفي  اْلَفَساُد 

رِْجُعوَن).  ُهْم َي َعلَّ ِذيَقُهم بَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لَ ُي ِل
أنفسنا  أن نحاسب  القول علينا  بّد من  وختاًما ال 
نسأل  أن  وعلينا  أمورنا  من  جّد  ما  في  ونتمّعن 
أنفسنا ماذا صنعنا حّتى حّل بأمتنا ما حّل بها وإن 
كان عندنا في ذلك شّك، فلنسأل أنفسنا: هل عشنا 
حياة املالئكة ومع ذلك حّق علينا قول الله أم فرطنا

وقّصرنا وخالفنا.
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يجلس قبالتي، عيناه متعبتان تشهدان على ليل كّله خفقان 
تلك  في  أحلظه  لم  فرح  يتراقص  العريض  جبينه  وعلى  وقلق، 
فلسطني،  من  الذي  العاشق  ذلك  روحه،  توءم  رحل  منذ  الثنايا 

وترك خاصرتنا نازفة من فرط شوق وجوى. 
كّلما  بالعادة،  برقة توّشحه،  ملفوًفا  الكالم  يتساقط  فمه  من 
نطقت شغاف قلبه وتكشفت نراجسه أو تهادت الذكرى. على 
شفتيه بسمة حائرة، تشبه بسمة اجليوكاندا، تثيرك بفيض من 
حنينها، وتتركك ملتبًسا على ضفة حلم زائغ، تعيش لوعتك 

مع فجره وحسرة احلسرة. 
وبدون مقّدمات، أغمض عينيه وبدأ يسرد علّي قّصة العشق 
الدرويشّية وقواعده كما يهدل بها احلمام حني يطير من لهفة 
وحني يحط على شرفة الزمن السرمدي، أو ذلك الزمن الذي كان 

في أندلس احلب، وضياع احلواس إّال احلاسة السادسة.
في  الّطل  جــّف  كّلما  ــأوي  ن فإليها  لقاؤنا،  كــان  عّمان   في 
إلى  آذار.  جنمة  سمائنا  عن  وغابت  صبح  وأعتم  بساتيننا 
اء لنا من بالد الُعرب  حضنها الّدافئ نلجأ كي جنتمع مع أحّب
الّنكبة، سنًدا وال أوطاًنا،  التي لم تكن يوًما لنا، نحن أحفاد 
فينا  فاحملمود  العرب،  وعرب  الّصفوة  زلنا  وما  كّنا  أّننا  بيد 
أول  أبرقت  عندنا  ومن  مواضينا،  والّتوافيق  عندنا  والّسماحة 
بواكيره ،  الّشعر تفتحت  احلرب وتدّفقت أعذب األناشيد ومن 
ودروب الّسماء سّلت من ذرى هضابنا ومن بطون شعاب بوادينا، 
وملح األرض مّنا وغضب البحر أزبد على شواطئنا، صفاء النبع 
كان دوًما هادينا، ونيسان ترّدد في ساحاتنا، والغنج اندلق من 

آذارنا، واخلير ساح من تشاريننا.
جنلس في الطابق الّتاسع في أحد فنادق عمان، ومرسيل  ينقل 
 ” أسماه  الذي  اجلديد  عمله  عن  دقيقة  تفاصيل  وجلمانة  لي 
من  عشر  الّثالث  في  للعالم  سيشهره  والــذي  احلب“،  أندلس 
توقيع خاص  يوم ميالد محمود درويــش، وفي حفل  آذار وهو 
سيقام في بيروت، وبعدها تباًعا في عّمان وفي فلسطني وفي 

العالم أجمع.
”كان علي أن أجنز هذا العمل، فلقد وعدته بذلك قبل الرحيل، 
وال أحلى من آذار ميعاًدا للوفاء، متاًما كما يفي اللوز ويداعب 
كّلما  ــذي  اّل األنــدلــس  لــزفــرات  واستحضارًا  العاشقني،  حيرة 
تذّكرناه امتألنا عطرًا ضوّعه، ملء األفق، قدًميا، نوّار البساتني 
الزّهراء، حني راق مرأى األرض في سهوب غرناطة احلمراء،  في 
الشوك  ويخزها  دمع  املقلتني  في  يضّج  استذكارنا،  مع  واليوم، 
مزهوًا  لنا  يشرح  اليمام  بنشاط  هكذا  الندم“،  منها  ويسيل 
العمل  هذا  في  صّب  أّنــه  مــؤّكــًدا،  ويفيدني،  املمّيز،  بجديده 
أميًنا على  للدرويش،  املوسيقّية وعصارة وعده  خالصة جتربته 
نبض شعره ووضوح دربه الذي ما زال يسير عليه، منذ تفّجرت 
وعود العاصفة هديرًا في صدره، وثورًة على وطن في حقيبة. 
اجلنوبي،  البيروتي  الّشاب  ذلك  زال  ما  وكأّنه  يحدثني  أسمعه 
اخلاوات  وسادة  الّدم  ّجتار  على  ومترّد  ــراء  األم حروب  عاف  الذي 
على أرصفة املوانئ، وأنا، معه، أستعيد مسيرة الغيم ومحطات 
العرب،  صخور  في  احلفر  وعسر  املشقة  رغم  السهر،  وذلك 
وأتذكر، في نفس الوقت،  كيف هجر الكثيرون تلك املنّصات 
يالي ”الكلها“ من  الّشاهقة واستعذبوا ملمس احلرير وأنفاس الّل

أخضر ولبان وبخور.
 يذبحني هذا املرسيل، فهو كّلما زادت زهور احلكمة في رأسه 
ا لفلسطني، فعنده هي الباقية كما كانت: أًما للحرّية  زاد حًب
أبناء فلسطني ضلًعا في  وابنتها في آن، وكّلما كسرنا، نحن 
صدرها العاري، جنده يشعل أصابعه قناديل كي يزيل الغّم عن 
ليل عذاراها وليضيء، في متعرّجاتها، منارات يأنس بوميضها 

البّحارة التائهون ويستجير في ظاللها العاثرون.
جاء إلى عّمان كي يحّقق أمنية سّيدة فلسطينّية فاضلة، لم 
تعد تأبه لوعود الزمن وخيباته، يحتفل أوالدها بعيد ميالدها 
السّيدة  بنات  إحدى  نيفني،  كتبت  ذكّية  لفتة  وفي  الّثمانني. 
فواصلها  قلبه  ــت  أذاب شخصية  رسالة  ملرسيل  عناب،  ســارة 

تعرفها ساحات  فلسطينية،  ناشطة  فأمها  القاضية،  بالضربة 
الدهيشة وعايدة، كانت مع رفاقها  بيت حلم وأزقة املخيم في 
كثيرات،  كفلسطينّيات  ــرّددة،  م الّساحات  جتوب  ورفيقاتها، 
أن طارت على  بعد  والّثورة،  واخلبز  الدرويش في احلب  قصائد 
العاشقني، وصارت عصافير متأل  أجنحة ريشة مرسيل، خليفة 
التي  والكرامة  والعزّة  احلرّية  تنشد  أرض  وكّل  فلسطني  سماء 
الّسفر. كانت رسالة  بهوّية وال بجوازات  ال تعترف بحدود وال 
لعاشق يعرف  بقلب كبير  يليق  العناب وبسيطة، كما  بطعم 
أّن سعادته تسكن على أنف ريشة وفي بطن العود وفي قلوب 
البشر، بضعة كلمات قبضت حروفها على رقبة الزمن وعّطلته 
وحالت دون سقوط القمر، بضعة كلمات وأمنية خضراء يتيمة 
اختصرت كل الوجع، فثار الوجد وانتفض مقام الصبا، وكما متّنى 
األبناء وافق ولّبى الّنداء وصار الهدية واحللم وكان في غور األردن 
فرح كبير، وطفل وديع اسمه مار سيل ال تسعده إّال النجمة حني 
تتألأل فوق مغارة منسية، نام عنها الرعاة وهم حفاة،  في حقول 

كان اسمها فلسطني.     
في طريق عودتنا إلى عّمان كان الغروب ساحرًا، للّصحراء وقع 
صاخب رغم هدوئها ورتابة الّذهبي الطاغي، فهي تبقيك أسيرًا 
وفرسان  القدامى  أبطالها  من  ميراًثا  الذاكرة  خزنته  لغموض 
وراءنا  مواقع،  لها  الرأس  في  سيوفهم  فحفرت  عنهم  تعّلمت 
وفيروز  جسر  مسافة  على  منها  وكنا  بعيدة  فلسطني  صارت 
وحجر، لم نشهد حركة سيارات نشطة كما الحظنا في طريقنا 

إلى النهر، في اجلو رائحة كسل وتعب.
راجعنا تفاصيل االحتفال وخلصنا إلى أّن قرار مرسيل بتلبية 
ا، فإسعاد البشر هي وصّية السماء ألبنائها  الّدعوة، كان صائًب
الّصاحلني، وبدونها ما معنى احلياة وملن تكون األناشيد والّثورات؟

الدائم  هاجسنا  إلى  نعود  أنفسنا  وجدنا  التفاصيل  تلك  ومن 
ورفيقنا الغائب احلاضر. فلقد سمعت مرسيل وهو يحدثني عن 
غضبه ممن يحاولون اإلساءة ملكانة محمود درويش، وعن أولئك 
اّلذين يتعمدون طمر ذكرى ميالده ورحيله بألواح من غبار وزجاج 
وطني. ففي شرقنا يجيدون نحر القرابني والرقص على دمائها 
في أعراس اجلهل واحلقد واملنافسات الرخيصة. كنا في السيارة 
نستذكر قصصنا معه وعنه ونضحك ملء الفضاء ونصمت عند 
حافة الدمع، وكّنا، بعد كل تنهيدة، نكتشف كم كان محمود 
شخصية فذة فريدة وكم كان بسيًطا صديًقا كرًميا وصدوًقا، وكنا 
جنمع على أنهم، رمبا، جلميع هذه الصفات، وألّن قامته عالية 
بعضهم  ويحاول  اخلسيسة،  واحليل  الّذرائع  يبتكرون  وكبيرة، 
من  بقطرة  يصطبغون  عساهم  بقامته،  والتحرّش  مقامه  مّس 
خدش سببته خرمشاتهم في ساقه الّثابتة، وكّنا نرّدد، من حني 
بحر  في  غرقى  ونضيع  قصائده  من  املقاطع  بعض  حني،  إلى 
من االستعارات املستحيلة والّتراكيب البسيطة العسيرة ومنتلئ 

شوًقا وغناء ورضا، فلقد كّنا مرّة حرّاس قلبه املقرّبني.   
الّساهرة مساًء، وكما في كّل مرّة جنيئها يكون  وصلنا عّمان 

لقاء األحّبة في بيت علي حليلة، األمني والّصديق الكرمي. 
للّذكرى واجب  البيت،  جتمعنا بضعة أصدقاء وضيوف صاحب 
وحضور، وللّتذّكر قواعد وأصول، «فاملوت ال يوجع املوتى، املوت 
وقّهار،  كّتام  والّليل  محموًدا  حديثنا  كان  وقد  األحياء»  يوجع 
للعود سطوة وللرّيشة صولة ومشوار، للقصيدة نهارات والّنشوة 
تتهادى أنهارًا، مرسيل يعزف ويشدو ونحن مع ابراهيم، صاحب 
امللهاة، (ولي معه عودة)،  نخف على ظهور خيوله البيضاء، 
وجنري صوب قناديل ملك اجلليل الباقي لنا وفينا: وطن األحالم 
يطير  احلمام  الشاردة، وحيث سيبقى  والّطيور  اجلريحة  واألزّقة 
آذار  في  رأينا  مثل محمودنا  فنحن  احلمام،  ويحّط  ربوعه  في 
على  الّسادسة،  واحلاّسة  احلّب،  أندلس  اجلسر  «على  العابق: 
دمعة يائسة، أعادت لنا قلبه»، فشكرًا  لك مارسيل، يا ابن 
أمنا، على هذا احلب والوفاء، وكّل آذار و»سارات» بالدي بخير، 

وكّل آذار ونحن مع احملمود على ميعاد وعاصفة.
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ّية،  قبل  سنوات كتب إلّي باحث شاّب، من البالد العرب
في  املقاومة  ”شعر  بعنوان:   للماجستير  رسالة  يعّد 
رسالته  في  املذكور  الطالب  قــال  احملتّلة“.  فلسطني 
لم  جميعهم  البقيعة  أهل  أّن  معناه  ما  ّية  اإللكترون
معنى  فما  ــراجــع.  امل في  وجــد  كما  بيوتهم،  يــغــادروا 
قصيدة ”1948“ ألخي سالم؟ هل القصيدة متخّيلة، 

أم كان الرحيل فعًال؟
كتبت للباحث الشاّب الكثير، معظم ما أذكر، وأنا أكبر من أخي سالم بثالث 
سنوات. بل إّن بعض ما أورده أخي سالم في القصيدة املذكورة كان ”تسجيلّيا“ 
الضعف،  إال  الدمع  في  يرى  ال  تقليدي،  عربي  بيت  في  ربينا  بعيد.  حّد  إلى 
صفة املرأة، ال صفة الرجل الرجل. لذا فإّن أكثر ما أذكره غيبا من القصيدة تلك: 
”دمعت عني أبي، أّول مرّة/ كان كالفوالذ، طول العمر/ والدمع بعني احلّر جمرة !“ 
إي والله، تلك الدمعة ال ننساها. وكيف لنا ذلك ولم نرها في حياتنا في عني 

الوالد، ال قبل وال بعد؟!
املبّكرة يومها. كانت الوالدة تخزن لنا  أسمح لنفسي أيًضا بذكر ”وقعة الرّمان“ 
بها  نتسّلى  السقف،  في  وتعّلقها  املوسم،  في  احلاكورة  من  الرّمان  أكواز  بعض 
كانت  بالرحيل،  األوامر  خبر  وصلنا  وإذ  الطويلة.  الشتاء  ليالي  في  املوقد  حول 
سّلة الرّمان املعّلقة في السقف ضحّيتنا الطبيعّية. ملن نترك الرّمان معّلًقا في 
السقف؟ قلنا للوالدة. نأكله نحن اليوم وال نتركه لليهود. نحن أصحابه أولى به. 
كان رّد الوالدة الصمت املذعن طبًعا. نحن أصحاب الرّمان أولى بالرّمان من غيرنا. 
هكذا مرّة واحدة اختلفت املعايير كّلها إذ بلغتنا األوامر بالرحيل عن قريتنا وبيتنا. 
أذكر أيًضا، وكيف لي أن أنسى:  كّنا جالسني في البيت ذات مساء، بعد أشهر 
يدخالن  الشرقّية»  «احلارة  من  بصديقني  وإذا  االفتراضي،  والرحيل  االحتالل،  من 
علينا فجأة.  لم يكد الصديقان يجلسان حّتى أخرج كّل منهما ورقة من جيبه، 
وقال أكبرهما، إذ رأى السؤال على وجه الوالد ووجوهنا جميًعا: احلّجة ما عاد لها 
لزوم أبو داود، انقضت على خير. أقسم والدي لصديقيه األقربني من احلارة الشرقّية 
النسيان في  الوالد،  والله، أجابهما  املسألة  املسألة غابت عن فكره. نسيت  أّن 
هذي احلالة أحسن. ألله ال يعيد هذيك األّيام! على كّل حال، داري أمان. ال أهتّم 

حتى لو ظّلت احلّجة على طول، بأرضي وأرض موسى، مع الناس األوادم!
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ُتشير املصادر املُعتمدة أّن الّثقافة كمصطلح، حديثة 
سالمة  هو  استخدمها  َمن  وأّول  لّغتنا..  في  العهد 
موسى في الّنصف األّول من القرن العشرين، كمرادف 
ــاط  األمن كامل  على  لشمولها  برّمتها  للحضارة 
الّتخّلف،  مقاومة  الّتنمية،  حتقيق  خاّصًة  احلياتّية، 

الّتمكني الّدميقراطّي وبناء مجتمع ما بعد العنف. 
عن  بعيًدا  املُنتجة،  الّثوابت  هذه  كتف  على  اّتكاء 
كّل ما هو ُمستهلك هّش وواٍه، رأى مرَكز «مساواة» 

من خالل انتصاره للحالة الّثقافّية الفلسطينّية، أن يؤّثث مشهدها الّثقافي 
مبشروع حضارّي متمّيز، استحدثه عام 2012، وُعنوانه «الّثقافة الفلسطينّية 
الفلسطينّية  وبالّثقافة  عام  بشكل  بالّثقافة  احتفاًء  وفضاءات»  حقوق   -
الّثقافة  مفهوم  تذوّت  ّية  العرب جماهيرنا  أفراد  وجلعل  كما  خاّص؛  بشكل 
املرجعّيات  عن  بعيًدا  ذاته،  بناء  منهم  الواحد  ليتمّكن  ّية  الشمول مباهّيته 

املُتعارف عليها. 
هذا، ولم يكن مصادفًة اختيارنا لشهر آذار أن يكون الزّمان والُعنوان ملشروعنا 
فلسطينّية  ثقافّية  أحداث  بني  ويجمع  يحتضن  ألّنه  الّنهضوّي،  الّتوعوّي 
وعاملّية، يتصّدرها « 13 آذار» - اليوم الوطنّي للّثقافة الفلسطينّية و»30 
الّسياسّية  واملناسبة  الوطنّية  الّذكرى  أصبح  إذ  اخلالد،  األرض  يوم   - آذار» 
أطيافه  بكّل  الفلسطينّي  العربّي  مجتمعنا  بها  يحتفي  اّلتي  والّثقافّية 
ـ21 منه،  ـ8 من آذار، وهو يوم املرأة العاملّي، وال وأماكن وجوده؛ إضافًة إلى ال

اّلذي ُيصادف يوم األّم.
وال يخفى على أّي مّنا أّن باقة هذه املناسبات اخلاّصة تختزن وتكتسب طابًعا 

ا بامتياز وجدارة. ـً ّي ا، وكذلك نضال ـً ا وحضارّي ـً ّي ثقاف
وفي مرَكز «مساواة» هم على قناعة تاّمة بأّن تكثيف الّنشاطات في كاّفة 
يخصب  جنوًبا،  الّنقب  وحّتى  شماًال  اجلليل  من  الوطن  وبلدات  وقرى  مدن 
وتنظيم  بإقامة  املبادرة  على  اجلميع  يحّفز  كما  وينّشطه؛  الّثقافّي  احلراك 

الفّعالّيات على مدى أّيام وأشهر الّسنة.
والفاحتة  البّناءة  واملقّدمة  املتينة  الرّافعة  إلى  الّثقافة»  «آذار  يتحّول  وبذلك 
اّلتي تلد داخل املؤّسسات الّشريكة واملشاركة املشاريع بألوانها املختلفة اّلتي 
تستجمع طاقات كّل مدينة وقرية للمزيد املزيد من مجاالت الّنشاط اإلبداعّي 

ّية وفنّية وأفالم وحوارات.. اخلّالق من مسرحّيات، ومعارض وأمسّيات أدب
األفضل  يستحّق  الوطن  هذا  في  العربّي  أّن شعبنا  أدنى شك  يساورنا  وال 
واألجمل ليبلور القواعد الرّئيسة لبناء سيرورته وصيرورته بأعمال وإبداعات 

تعانق غده وأحالمه العظمى.
الّتعاون  إلى  الّتوالي،  على  اخلامس  وللعام  «مساواة»،  مرَكز  صارع  وعليه 
مع العشرات من مؤّسساتنا الّثقافّية اّلتي أصبحت كّل مؤّسسة منها جزًءا 
عضوًيا في إطار «مشروع الّثقافة الفلسطينّية: حقوق وفضاءات»؛ ّمما زاد 
هذا الّشهر زخًما وجعله يغتني بعطاء ثقافّي باذخ ومتنوّع من اجلليل  وحّتى 
في  الفلسطينّي  مجتمعنا  ــراء  إث في  بالّنتيجة  ليساهم  والّنقب،  املثلث 

ّية. ّية وإنسان الّداخل، بحمولة ومضامني ثقافّية وحضارّية عرب
وجتابه  تواجه  اّلتي  واحلّساسة،  والّدقيقة  املرّكبة  واألحــداث  الّتطوّرات  ورغم 
ًثا  مجتمعنا بكّل ما لها من إسقاطات عليه، بقي مركزنا متمّسًكا ومتشّب
بشعاراته «اآلذارّية» اّلتي ملّا َيزل يتفّيأ حتتها طيلة األعوام املاضية، لهدف 
إثراء فضاءات ثقافتنا الفلسطينّية، بل ومضاعفتها هذا العام وهو اخلامس 

من عمر «آذار الّثقافة».
في  املستشري  العنف  مواجهة  في  احلربة»  «رأس  الّثقافة  جلعل  ذلك  كّل 
مجتمعنا ومجابهة االحتالل البغيض اجلاثم على صدر مجتمعنا منذ عقود.

مؤّسساتنا  بكّل  نهيب  املعاناة  رحم  من  يولد  ــداع  اإلب بأن  الرّاسخ  وإلمياننا 
الهادئ  املناخ  خللق  املنفتحة  املنّصة  الّثقافة»  «آذار  من  جتعل  أن  الّثقافّية 
والطّيب للحوار البّناء اّلذي يجعل املواطن أين كان يعيش بأمان دون توّتر 

أو صراع من أجل البقاء. 
وال يسعنا إّال أن نسّجل بفخر واعتزاز بأّن مرَكز «مساواة» بكامل أسرته يرى 
ّية الفلسطينّية في الّداخل، اّلذي ال يتدّخل في  نفسه «سفيرَ» الّثقافة العرب
مضامني وبرامج املؤّسسات على مختلف أنواعها وال يقّدم أّي دعم مالّي لها.

نحن نعتّز وَنفخر بكّل مؤّسسة على ِحدة وبالقّيمني عليها، واثقني متام الّثقة 
بأّنهم سيضعون ويبلورون برامجهم وفًقا لتصوّرهم وإمكاناتهم واحتياجاتهم، 
لهذا  العديدة  أهدافنا  من  واحد  وهو  مجتمعهم،  على  الّنفع  بكّل  يعود  مبا 

الّشهر.
الّسماء ال تساعد من ال يساعد نفسه، ال تنتظروا العون والفرج من اآلخرين، 
حديقة  من  لكم  ورد  باقة  تريدون..  اّلتي  الّثمار  لتحصدوا  وازرعــوا  ِاعملوا 

ّية.  الّثقافة الفلسطينّية واإلنسان
وكّل آذار وأنتم بعيد.
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في الّثامن من شهر مارس/آذار عام 1908 خرجت اآلالف من عامالت 
املتظاهرات  وطالبت  نيويورك،  مدينة  شــوارع  في  للّتظاهر  الّنسيج 
حّق  الّنساء  ومنح  األطفال  تشغيل  ووقف  العمل،  ساعات  بتخفيض 
متجاهلًة  جًدا،  طويلة  سنوات  بقيت  املّتحدة  األمم  منظمة  االقتراع. 
حتديد يوم عاملي للمرأة، وأفاقت من سباتها العميق في العام 1977، 
ّية قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم  عندما أصدرت املنّظمة الّدول
من الّسنة يختارونه لالحتفال باملرأة، حيث قرّرت غالبّية الّدول اختيار 

الّثامن من مارس/آذار كيوم يرمز إلى نضال املرأة.
من  ـــم  ـــرّغ ـــال وب
ـــــرأة  ـــضـــال امل ن
ــرن  ــق ــة ال ــل ــي ط
ــــي مــن  ــــاض امل
حقوقها،  ــل  أج
إّال أّنها ال تزال 
الكثير  تعاني 
الّتمييز  مــن 
وتتعرّض ألبشع 
العنف،  حاالت 
الّصّحة  منّظمة 

املشاكل  ــرز  أب من  ــًدا  واح يعتبر  ــرأة  امل ضّد  العنف  إّن  تقول  العاملّية 
أبسط  وتسلبها  العالم،  حول  املرأة  تواجه  التي  والّنفسّية  الّصحّية 
حقوقها اإلنسانّية. ووفًقا إلحصائّيات املنّظمة، تعرّضت نحو 35 في 

اِملائة من نساء العالم إلى عنف جسدّي.
منها،  اخلاّصة  وحّتى  ّية  العرب لألنظمة  اإلعالمّية  واملؤّسسات  الدوّائر 
تتحّدث عن اليوم العاملي للمرأة، كإجناز رائع يؤمنون به، رغم أّنهم  
ّية.  ًدا ما يجري في بالدهم للمرأة العرب في حقيقة األمر يعرفون جّي
من  العديد  في  شاركت  اّلتي  إبراهيم،  فاطمة  ّية  الّسودان السّيدة 
املؤمترات اإلقليمّية والعاملّية، وقادت عدًدا منها، ّمت اختيارها رئيسة 
 International Democratic العاملّي  الّدميقراطي  الّنسائي  لالّحتاد 
املرأة  عن  ودفاعها  نضالها  بفضل   1991 عام   Women’s Union
ّية بشكل خاص. وهذه أّول مرّة ُتنتخب فيها  بشكل عام، واملرأة العرب
ّية إفريقّية ومن العالم الّثالث لهذا املنصب. وفي عام 1993  امرأة عرب

حصلت على جائزة األمم املّتحدة حلقوق اإلنسان.
املناضلة  فاطمة ابراهيم، اّلتي تبلغ من العمر أربعة وثمانني عاًما، 
إّن  لندن،  ّية  البريطان العاصمة  في  معها  لقائي  خــالل  لي  قالت 
اإلحصائّيات اّلتي ُتنشر في العالم العربي عن العنف ضّد املرأة هي 
نقطة من بحر احلقيقة، ألّن األنظمة تتعّمد الّتكّتم عن ذلك. وإنصاًفا 
بحّق السّيدة فاطمة إبراهيم، وخصوًصا مبناسبة يوم املرأة العاملي، ال 
ّية ُتنتخب كعضو برملان في الّشرق  بّد من القول إّنها أّول سّيدة سودان
األوسط في شهر أّيار/مايو 1965، وكانت من أشهر الّناشطات في 
مجال حقوق اإلنسان واملرأة والّسياسة في الّسودان، وعلى الّصعيدين 

العربي والعاملي.
ّية،  ولو ألقينا نظرة واحدة على وضع املرأة في مصر، أكبر دولة عرب
نستنتج أّن الّتقارير اّلتي تنشرها وسائل اإلعالم  احمللّية عن تطوّر 
سبيل  وعلى  احلقيقة.  عن  بعيدة  تقارير  هي  هناك،  للمرأة  إيجابّي 
ا في مصر إلى أكثر من  ـً املثال، يصل عدد حاالت االغتصاب سنوّي
ِمائتي ألف إمرأة، وفًقا للمركز املصري حلقوق املرأة، وقد ارتفع عدد هذه 
احلاالت مع املشاكل الّسياسّية اّلتي شهدتها مصر في اآلونة األخيرة.

يتضّمن  ـــرّأي،  ال الستطالعات  رويترز“  ”طومسون  مؤّسسة  تقرير 
ّية. فقد أجرت املؤّسسة  معلومات ُمذهلة ومحّيرة وخطيرة عن املرأة العرب
ّية، شارك فيه  ّية في 22 دولة عرب العرب مسًحا شامًال ألوضاع املرأة 
336 خبيرًا من مختلف املجاالت، وكان الهدف من ذلك، إظهار مدى 
ّية ملكافحة الّتمييز  ّية بأحكام االتفاقّية الّدول التزام تلك الّدول العرب
ضّد املرأة، املعروفة باسم (سيداو)، واّلتي أبرمت ووّقعت عام 1979  
ّية. وقد  العرب الّدول  اّلتي وّقعت عليها  باسم (سيداو لعام 1979) 
جاءت الّنتائج كارثّية بكّل املقاييس، مقارنًة مع دول العالم، خصوًصا 
في اليمن، حيث ال ينّص القانون على الّسّن القانونّي للزّواج، كما 

أّن ربع املتزوّجات في اليمن، ّمت عقد قرانهّن قبل سن الرابعة عشر.
 وفي ظّل هذه املعطيات، ماذا تنفع االحتفاالت بيوم املرأة العاملّي في 

العالم العربّي.
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ــي اســتــطــالع  ــن صــدم
ــر حــول  ــي ـــــرّأي األخ ال
اإلسرائيلّي،  املجتمع 
ـــت لي  ـــب ـــــــذي أث واّل
املجتمع  أّن  ــّدًدا  ــج م
يّتجه  ــّي  ــل ــي ــرائ اإلس
ودون  مستمّر  بشكل 
تـــأّمـــل أو  وقـــفـــات 

فأشار  اآلخر.  ونفي  والفاشّية  العنصرّي  الّتطرّف  نحو  تفكير 
هذا االستطالع إلى أّن %48 من املواطنني اليهود يؤّيدون طرد 
البناء في املستوطنات  العرب من إسرائيل، ويؤّيدون  املواطنني 
في  الّسياسّية  اخلارطة  على  الوسط   – اليمني  نحو  ومييلون 

إسرائيل.
أجرى هذا االستطالع معهد أمريكّي حول «املجتمع اإلسرائيلّي»، 
وشارك فيه 5600 شخص، وتنسجم نتائج هذا االستطالع مع 
ّية أخرى تشير إلى ميول املجتمع اإلسرائيلي إلى ميني  إحصائ
ووسط اخلارطة الّسياسّية، بحيث أّن %8 فقط من اإلسرائيلّيني 
فإّن  االستطالع  ووفــق  يسارّيون.  بأّنهم  أنفسهم  عن  يعرّفون 
%55 من اليهود في إسرائيل يؤّيدون أحزاب الوسط، 37% 

منهم يؤّيدون األحزاب اليمينّية واليمينّية املتشّددة.
كّل  ُحتبط  لكّنها  مفاجئة،  غير  االستطالع  هذا  نتائج  بالّطبع 
ومن  املشترك،  اليهودي   - العربي  بالّنضال  يؤمن  يزال  ال  َمن 
إزاء  مستمّر  تراجع  في  اّلذي  اإلسرائيلي  اليسار  على  يعّول 
قيادة  على  الّتحريض  أجواء  ظّل  في  الفاشي  اليمني  تصاعد 
ّية في إسرائيل وعلى كل ما هو عربي. ففي  العرب اجلماهير 
ظّل هذه األجواء، وفي ظّل الّتحريض من قبل اجلهاز احلاكم على 
ّية، من الّطبيعي أن تكون نتائج االستطالع بهذه  اجلماهير العرب

احلّدة وهذه الكراهية للعرب. 
بينما نتائج االستطالع في الوسط العربي، ورغم كّل الّتحريض 
ّية اّلذي ميكن فرض رّد فعل مشابه ومواٍز  على اجلماهير العرب
للّتطرّف في الّشارع اليهودي، جند أّن %50 من املواطنني العرب 
في إسرائيل لم يفقدوا األمل، ولم يفقدوا البوصلة، فـ 50% 
من املواطنني العرب في إسرائيل ال يزالون يؤمنون مبشروع حل 
أساس  على  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الّصراع  إلنهاء  الّدولتني 
رأي  استطالع  مع  مقارنة  ولكم  املّتحدة.  األمم  هيئة  ــرارات  ق
مماثل في العام 2013 كان %74 من املواطنني العرب يؤّيدون 
الّتراجع  هذا  سبب  فهم  ميكننا  وهنا  لشعبني.  دولتني  مشروع 
اإلسرائيلي  اليمني  تعّنت  ــاد  وازدي املشحونة  ــواء  األج ظّل  في 
وتطرّفه، فيكاد العربي يفقد األمل بإمكان إيجاد حّل سلمي 
ّية  للّصراع العربي اإلسرائيلي في املنطقة، ومن يتحّمل مسؤول
استراتيجّية  ــخــذوا  اّت الذين  إسرائيل  حكام  الــّتــدهــور،  هــذا 
الّتحريض ملواجهة حالة جمود املفاوضات، وحالة الّتوّتر املستمر

في املنطقة.  
وحسب االستطالع فإّن %42 من اليهود يعتقدون أّن استمرار 
بناء املستوطنات في األراضي الفلسطينّية يعزّز األمن القومي 
في  البناء  أّن  يعتقدون  اليهود  من   30% بينما  اإلسرائيلي، 

املستوطنات يضّر بإسرائيل.
العنصري  الّتحريض  أّن  ورغم  يفاجئني،  لم  االستطالع  أّن  رغم 
النتائج لهذا  العرب هو ما أّدى إلى مثل تلك  املواطنني  على 
سيستمّر  متى  ــى  إل ــرى  ت يا  ــســاَءل:  أت ــي  أّن إّال  االستطالع، 
الّتصعيد  أّن  يدركوا  ألم  الهاوية؟  نحو  باالّجتاه  اإلسرائيلّيون 
واإلرهاب والّتهديد لن يجلب لهم الهدوء واالستقرار؟ جرّبتم كل 
احللول، جرّبتم بناء اجلدار الفاصل، جرّبتم تصعيد اإلجراءات ضّد 
األطفال  قتل  جرّبتم  اجلماعي،  العقاب  جرّبتم  الفلسطينّيني، 
والّنساء، جرّبتم وجرّبتم وجرّبتم، لكن لم يحل االستقرار والهدوء. 
ألم يحن الوقت بعد لتدركوا أّن الّسالم العادل هو احلل األمثل؟ 
ألن تتوّقفوا عن نشر ثقافة املوت، واملتاجرة باملوت؟ حان الوقت 
أن  ال  لنحيا،  وُلدنا  أّننا  احلياة،  لثقافة  بحاجة  أّننا  لتدركوا 

نقتُل ونُقتل. 
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قد  بأّنه  أشعر  فلم  ينتهي،  أّال  العرض  لهذا  أردت 
حان املوعد، وكأّنني ال أريد مغادرة القاعة؛ اشتهيُت 
أن يتوّقف الزّمن بغتًة؛ رغبُت أن أبقى متسّمرًا في 
مقعدي، مسرورًا وُمغتبًطا وُمقهقًها، هارًبا من الواقع 
إلى واقٍع آخر، ُمستسلًما بحواسي قاطبًة لهذا املُبدع 
العامر.. فعرض «املُشّخصاتي»، للفّنان الّشاب اخلالق 
العرض  قواعد  لــدّي  قلَب  حليحل،  عامر  واُحملـــِدث 

َي به.  الكوميدّي احمللّي ورَق
دخلت قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي احليفاوّي، 
اجلــاري،  آذار  من  اخلامس  في  املنصرم،  الّسبت  يوم 
عامر  الفاِطر  للممّثل  «املُشّخصاتي»  عرض  حلضور 
حليحل، ألجد نفسي - وبعد دقائق معدودة من بدء 
العرض – أّني أمام ممّثل ُمبدع، ُمتجّدد، يحترف ِمهنة 

الّتمثيل ويجيدها بإتقان تاّم.  
حليحل  جّسد  ـــد،  وأزَي الزّمن  من  ساعة  مــدار  على 
املُختلفة،  املُــتــداخــلــة  الّشخصّيات  مــن  مجموعة 
احلاضرة في مجتمعنا، عبارة عن خليط بشرّي غير 
متجانس، بصورة كوميدّية ساخرة، قارصة، وناقدة.. 
ا املواضيع الّسياسّية والّطائفّية في مجتمعنا،  ـً ماّس

مصوّرًا اإلنسان فيه مبا فيه. 
شّخص حليحل ذاك اإلنسان املتمّلق، اجلاهل، الّثرثار، 
اجلبان،  البخيل،  الّظّنان،  املتحّمس،   ، ــسّ احل عدمي 
متحوًّال  الّشخصّيات؛  من  وغيرها  األبله  ــرتــاب،  املُ
مزيجها  بني  ا  ًب متقّل ــرى،  أخ إلى  حالة  من  ومتنّقًال 
املتناقض واملتفاوت، ليتفرّد بالّدخول إلى الّشخصّيات 

ّية وخّفة،  املختلفة خالل العرض، بكّل سالسة وانسياب
َة وبراعة وإبداع  ّي َو جهًدا. ما ُيؤّكد ِحرْف من دون أن يأُل

وتأّلق هذا املمّثل.
استأثر باملسرح ومتّلكه، فأطاعه األخير ُمجبرًا، خاضًعا 
الّالفت..  الباهرة، وحلضوره  الّتمثيلّية  عامر  لقدرات 
ليترك دمغته الفنّية الكوميدّية اخلاّصة، ليس على 

هذا املسرح فحسب، بل على املسارح كاّفًة. 
اخلّالق،  اإلبداعّي  الكوميدّي  الفّني  العمل  هذا  أمام 
بقدرات  ومبهورًا  مشدوًها  ُمغتبًطا،  احلضور  تسّمر 
ممّثل أّكد من خالل عمله أّنه ليس مجرّد مؤدٍّ موهوب 

وحضور  خاّصة  بصمة  له  بارع  قدير  فّنان  بل  عابر، 
«حليحلّي» عامر.

كوميدّية  لغًة  هذا،  عمله  في  حليحل  املُبدع  يفرض 
خاّصة على املسرح، لم نألفها لدى األغلب، ونفتقدها 
على  لظهوره  ــى  األول الّلحظة  منذ  يجعلك،  جــًدا! 
من  حركة  كّل  وتتابع  مقعدك  في  تتسّمر  املسرح، 
حركاته، وتنصت إلى كّل جملة من جمله، فتتعّطش 
ُممتَهًنا  ــا،  ــارًع ب ــا،  ــًيّ احــتــراف ــان  ك متثيله  لــالســتــزادة؛ 

ا أحياًنا..  ـً ّي وارجتال
عامر  لنا  ُيثبت  لــه،  حديث  عمل  كــّل  في  هو  وهــا 

األّول  راز  الطِّ من  وفّنان  ممّثل  أّنــه  مــجــّدًدا،  حليحل، 
بامتياز، وفي الّصدارة دائًما، كما عهدناه ونتمّناه أن 

يكون. 
جّل الّتقدير واالحترام عامر. براڤو، براڤو، براڤو..

نصوص:  حليحل؛  عامر  متثيل:   – «املشّخصاتي» 
إعداد  حليحل؛  وعالء  خطيب  فراس  حليحل،  عامر 
اجلعبة؛  معاذ  إضـــاءة:  جبالي؛  محّمد  موسيقّي: 
إخراج: أمير نزار زعبي؛ إنتاج: «قديتا» ثقافة وفنون، 

بالّتعاون مع مسرح «خشبة».
©rO�«Ë qz«Ë ∫d¹uBð®
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لقد أصبح االهتمام باملظهر اخلارجّي 
أساسّيات  من  املــرأة  وأناقة  وجمال 
العصر في هذا الوقت، وباتت املرأة 
مضى  وقــت  أّي  من  أكثر  مضطّرة 
وشبابها  وجمالها  بنفسها  لالهتمام 
مع  ُمتاًحا  أصبح  ــك  وذل ــم..  ــّدائ ال
في  الكبير  والّتطّور  العلمّي  التقّدم 
يسمح  ـــذي  اّل الّتجميلّي،  املــجــال 
للمرأة بأن حتافظ على شبابها طاملا 

أرادت ذلك.
إلى  فقط  بالّلجوء  يأتي  الّشباب  على  احملافظة  هل  ولكن 
فيمكن  ُمطلًقا.  ال  الّتجميل؟!  ومراكز  الّتجميلّية  العملّيات 
للمرأة أن تلجأ أيًضا لوسائل طبيعّية أخرى تسمح لها بالبقاء 

شاّبة، وهي اّلتي سنتحّدث عنها في مقالنا.
من  مجموعة  املقال  هذا  خالل  من  املــرأة  عزيزتي  لك  سأقّدم 
األطعمة اّلتي تساعدك على احملافظة على الّشباب ومحاربة 
الّشيخوخة، من دون الّلجوء إلى عملّيات الّتجميل.. تعّرفي 
عليها معنا وتأّلقي جماًال ونضارًة وشباًبا في يوم املرأة العاملّي..

a½U³ Ò��« ™™
املُضاّدة  ـواّد  واـمل احلديد  من  كبيرة  مجموعة  الّسبانخ  يحوي 
لألكسدة والڤيتامينات A وC، اّلتي حتارب الّشيخوخة وتؤّخر 

ظهورها.
VMF�« ™™

يحوي العنب العديد من املواّد الّنافعة واملفيدة للّصّحة، واّلتي 
جمال  على  وحتافظ  الّرشاقة  من  املزيد  حتقيق  في  تساعدك 

ونضارة البشرة. كما أّنها حتارب عالمات الّتقّدم في الّسن.
“uÒK�« U Î�uBšË W¾ÒOÒM�«  «d Ò�J*« ™™

الّصحّية كثيرة ومتنّوعة، فهو يحوي نسبة عالية  الّلوز  فوائد 
من الّزنك. كما أّنه غنّي بڤيتامني E، األمر اّلذي يحافظ على 

شبابك، ألطول فترة ممكنة.
¡«œu Ò��« WÞôu�u ÒA�« ™™

من املعروف أّن الّشوكوالطة الّداكنة حتوي في تركيبتها الكثير 
من مضادات األكسدة، واّلتي سبق وذكرنا قدرتها على محاربة 
جتّنًبا  ُمعتدل،  بشكل  تناولها  ّمت  ما  إذا  خاّصًة  الّشيخوخة، 

لإلصابة بالّسمنة.
w½«œu Ò��« ‰uH�« …bÐ“ ™™

زبدة الفول الّسوداني إضافًة إلى لّذة طعمها احملّبب، لها فوائد 
 E الغذائّية وڤيتامني  باملواد  جًدا  غنّية  فهي  كثيرة وعديدة، 
الّشيخوخة، الحتوائها  أّنها حتارب  إلى  بشكل خاّص، إضافة 

على حمض الفوليك.
ËœU�uÑ_« ™™

شّد  على  يساعد  طبيعّي  زيــت  على  األڤــوكــادو  ثمار  حتــوي 
ترّهالت البشرة وترطيبها بشكل عميق، إضافة إلى أّنها غنّية 
جًدا باألحماض الّدهنّية غير املُشبعة الّصحّية واملفيدة للجهاز 

املناعي للجسم.
 uÒ²�« ™™

للّشيخوخة  اُحملاربة  األطعمة  من  أنواعه  بجميع  الّتوت  يعّد 
حتارب  اّلتي  األكسدة  مبضادات  غنّي  فهو  للّصحة.  واملفيدة 
اجلذور احلّرة، اّلتي تسّبب الّتجاعيد والّسرطان. كما أّنه يحّفز 
عملّية إنتاج اجلسم لبروتني الكوالجني املسؤول األّول عن نضارة 

وشباب البشرة، حيث يحافظ على بشرتك مشدودة وناعمة.
¡U*« ™™

يحتاج اجلسم للمحافظة على نضارته ورطوبته وبالّتالي شبابه، 
ا. فاملاء ضرورّي جًدا وال يخفى  إلى كمّية كبيرة من املاء يومّيً
على أحد أهمّيته للحصول على مظهر ُمفعم باحليوّية والّشباب.

ُشرُب االطمئنان..
يحيط اعوجاج الفرح.

طرفة الهراء..

تهذي احلياة..
 رؤية.. و..عمى.

صفيٌر..
يساهم في املواجهة..

قبل الّنعاس.
وأركان أخرى..

بألوان الغرب.
دنٌّ من الكونياك..

يتخّلى..
عن احللم.

***
نحس األسماء..
ما تسمعه األذن.

أو ُقل..
هي.. 

القتل..
لإلجناب.

شمطاء..
عوراء..

مليئة بالهجاء.
خفٌر..

بوليس..
زعماء..

ُتكّبر في أذني..
ْم الّطالق.. َعمِّ

وقّلل..
االنطالق.

َتَعلَّم..
إّال تسَخر..

من البقر املتحذِلق.

احلبل قصير..
يخنْق.

واألمل..
منجنيق..

يروي الهجيع..
في ناري

يأوي العذاب والّضياع.
يهرق املنطق..
على الّضاض..

بال..
صديق!                                                                                  

»U|– r�U�

نشرت سلطة اآلثار هذا األسبوع (اّلذي صادف خالله يوم املرأة العاملّي)، 
خبر العثور على ختم امرأة تاريخّية يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل 
أّيامنا، خالل احلفرّيات األثرّية اجلارية في ِمنطقة سلوان (مدينة داود – עיר 
القدس  أسوار  حول  الّطبيعّية  احملمّية  ضمن  الواقع  القدس،  في  דוד) 

(סובב חומות ירושלים) اّلتي تديرها سلطة احلدائق الوطنّية. 
يحمل اخلتم اسم عليهانا بَت غال (עליהנה בת גאל)، كما عثر على ختم 
إضافّي يحمل اسم سعرياهو بن شبنياهو؛ وهما اسمان باّللغة العبرّية، 

وال نعلم الكثير عنهما. يجدر بالّذكر أّنه 
يعود  أسًما  يحمل  ختم  على  العثور  ّمت 
قرابة   – األول  املقدس  (بيت  الفترة  لتلك 
2500 عام قبل أيامنا) وهو أمر نادر في 
احلفرّيات األثرّية. وما هو أندر، العثور على 

ختم يحمل اسم امرأة.
ووفًقا ألقوال مديري احلفرّيات في املوقع (د. 
وشلومو  تشاحنوف  يانا  عامي،  بن  دورون 
كوهن): ”كما يبدو، فإّن صاحبة اخلتم هي 

بيت  فترة  بنساء  مقارنًة  مرموقة  ومكانة  نفوذ  ذات  امرأة 
املقدس األّول: كما يبدو، متتعت هذه املرأة مبنصب قضائي 

مرموق، مّكنها من إجراء العقود واملعاهدات الّتجارّية“.
ّية في املوقع عام 2005 حتت إشراف  بدأت احلفرّيات احلال
وإدارة سلطة اآلثار. بعد تسعة أعوام من الّتنقيبات، وصل 
الباحثون إلى الّطبقات اّلتي ّمت حتديد تاريخها إلى فترة 
بيت املقدس األّول (1029 – 586 ق.م). ّمت العثور على 
تلك  إلى  الّتابعة  الفخمة  املباني  إحــدى  داخــل  اخلتمني 

احلقبة.
وصرّح الباحثون من قبل سلطة اآلثار في املوقع: ”مثل تلك 
والوثائق  املعاهدات  على  للّتوقيع  استعماله  ساد  اخلتم، 
ا ما كان اخلتم جزًءا من خامت حمله صاحبه  الرّسمّية. غالًب
إلى  القدمية، كان اخلتم يشير  العصور  في اصبعه. خالل 

شخصّية صاحبه، ُهوّيته ومكانته االجتماعّية“. 
في  صرّح  أبيب  تل  جامعة  من  مسغاف،  حاغي  الباحث 
لقاء معه أّن ”اخلتم الّتابع إلى نساء، يشّكل نسبة قليلة جًدا 
من بني األختام اّلتي ّمت العثور عليها حّتى اآلن خالل الّتنقيبات األثرّية. 
كذلك، جند اسم املرأة على اخلتم إلى جانب اسم أبيها. من هنا، نفترض 
اّلذي عثر عليه خالل تلك احلفرّيات.  أيًضا في اخلتم  أّن هذا هو احلال 
ال منلك أّي معلومات عن اسم عليهانا، غير أّنه اسم امرأة حملت ختًما 

خاًصا بها، يشير إلى أّنها متّتعت مبنصب مرموق في املجتمع آنذاك“.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
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 f???O???/ t??????O??????�U??????� W?????³?????K?????Ž v??????K??????Ž
W???¹b???¼  ≠  V???O???K???×???K???�  W????
U???? ÒH????š  l?????�

 …uI�«  …œUF²Ý«Ë  ‘UF²½ô«  w�  …dO³�  WOL¼√  q�ú�  błu¹  w½b³�«  ◊UAM�«  s�  ¡UN²½ô«  bFÐ
 t³²M½  U½√bÐ  …dOš_«   «uM��«  w�  Æs¹dL²�«  bFÐ   öCF�«  qF�  …œ Òd??�Ë
 vKŽ Ád??O??ŁQ??ðË s??¹d??L??²??�«  s??�  ¡U??N??²??½ù«  b??F??Ð  q??�ú??�  `O×B�« X??
u??�«  v??�≈
 dOŁQð  t�  s¹dL²�«  bFÐ  q�_«  XO
uð  Æ öCF�«  ¡UMÐË  WO�UF�«  …œUF²Ý«
 bN'«  bFÐ  5O�Ë_«  5²ŽU��«  w�  Æ5ðËd³�«  „öN²Ý«  w�  ÎWUš  ¨dO³�
 w� 5??ðËd??³??�« ÃU??²??½≈ q??B??¹ U??¼b??M??ŽË  ö??C??F??�« v???�≈ Âb???�« o?? Ò�b??ð l??H??ðd??¹

 „U³ýò  X
u�«  «c¼  w�  q�_«   vKŽ  ¨ «uMÝ  …bŽ  cM�  ¨”UM�«  bI²Ž≈  «c�  ¨t??łË√  v�≈   öCF�«
 W³ÝUM*«  ÊQ??Ð  ©2001  ÂU??Ž®  Levenhagen  Á«d??ł√  Y×Ð  s�  5³²¹Ë   Æq??¦??�_«  u¼  å’d??H??�«
 48   s??Ž  b??¹e??ð   «d??²??H??Ð  ¨j?? ÒÝu??²??�  v²Š  dOB
  s??¹d??9  bMŽ  WOL¼√  q??
√  W×½U��«  W??d??H??�«  Ë√
 Ê_  p??�–Ë  Æs¹—UL²�«  5??Ð  WO�UF�«  …œU??F??²??Ý«Ë  q�UJ�«  ‘UF²½û�  ‰U??−??*«  `²Hð  w²�«  ¨W??ŽU??Ý
 U�bMŽ  p�c�  ¨s¹dL²�«  s�   UŽUÝ  bFÐ  jI�  5ðËd³�«  „öN²Ýô  VO−²�ð   öCF�«  W−�½√
 WOKLŽË  WOL¼√  q??
√  s¹dL²�«  bFÐ  5²ŽUÝ  ‰Ë√  ÊuJð  ¨s¹—UL²�«  5Ð  5ðËdÐ  W³łË  qLJ²�ð
 ÆV¹—b²�«  bFÐ  …dýU³�  q�ú�  wM�“  ‰Ëbł  œułË  ÂbŽ  W�UŠ  w�  v²Š  qL²Jð   öCF�«  ¡UMÐ
 ¨b??I??½ W??I??¹d??D??Ð åW???×???½U???�???�« W???d???H???�«ò W???¹d???E???½ h??×??H??ð d???¹—U???I???ð …b?????Ž d???A???½ - « Îd????šR????�
 wz«cž  Z??�U??½d??Ð  ¡U??M??Ð  ‰ö??š  t??½√  rNH�«  ‰ö??š  s??�  ¨©Aragon ¶ Schoenfeld¨ 2013®
  öOCHð  ¨wB�A�«  ·ö??²??šô«  —U??³??²??Žô«  5FÐ  c???š_«  V−¹  ¨Êu??½d??L??²??¹  s??¹c??�«  ’U??�??ýú??�
 …dOðËË  tð Òu
Ë   s¹dL²�«  ‰öš  U ÎC¹√Ë  ¨Ê ÒdL²*«  h�A�«  Èb�  WOB�ý  qF�  œËœ—Ë  ‰uO�Ë

Æs¹—UL²�«
∫—UB²šUÐ

 WOL� ÆUNOKŽ ÿUH(«Ë  öCF�« ¡UMÐ w� r¼U�¹ WLE²M� WI¹dDÐË UÎO�u¹ 5ðËd³�« „öN²Ý«  •
 …dOðËË ©W×B�«  Ë√   öCF�«  W¹uIð ¨W
Uý—® s¹dL²�«  ·«b¼√  vKŽ bL²Fð WO�uO�«  5ðËd³�«
 s¹dL²�«  bFÐ  5ðËd³�«  „öN²Ýô  W×½U��«  WdH�«  Ê√  v�≈  dOAð  ÀU×Ð√  „UM¼   •  Æ   s¹—UL²�«
 ÷ULŠ_« œułËË 5ðËd³�«  q�√  Æ  UÎIÐUÝ «ËbI²Ž«  UL� fO� UN²OL¼√Ë XF ÒÝuð ¨ öCŽ ¡UM³�
Æ öCF�«  ¡UMÐ  vKŽ  dŁRð  Íc�«  u¼ –  s¹dL²�«  bFÐ  Ë√  q³
  ÊU�  «–«  ¨Âb�«  Èd−�  w�  WOMO�_«
 Æs¹dL²�«  bFÐ  q�_«  q¦�  ÎU�U9  ¨‘UF²½ù«  s�  sÒJ9  s¹dL²�«  q³
  5ðËd³�UÐ  WÒOMž  W³łË   •  
 q³
 5ðËd³�«  „öN²Ýô d¦�√  …dO³� WOL¼√ „UM¼ ¨qOK�«  ÂUO bFÐ  WOŠU³B�«  s¹—UL²�«  w�   •

Æ  s¹dL²�«  bFÐË

 “7  UJ½”  ÂuIð  ¨b¹b'«  rOLB²�«  —UÞ≈  w�
 ∫qLAð  w²�«Ë  UNðU−²M�  lOLł  ‘UF½SÐ
 5Ð«uB�«  ¨ÂUL×²Ý≈  VK×²��  ¨Ëá???�U??ý
  ôœU???F???0 s???¹b???O???�« 5????Ð«u????Ë W??³??K??B??�«
 oKDÔð   Æ»« Òc????łË  b??¹b??ł  rOLBðË  …b??¹b??ł
 U ÎFOLł  U??M??O?? ÒÐd??ð  w??²??�«Ë  W??�Ëd??F??*«  W??�—U??*«
 ÂuIð  ‚UDM�«  WFÝ«Ë  WKLŠ  ¨7  UJ½  ¨UNOKŽ
 ÆUNðU−²M�  W�U�  dNE�  b¹b−²Ð  UN�öš  s�
 ÊUJÝ  lOLł  Èb??�  WÐu³×�  7  UJ½  W??�—U??�
 œö??³??�« w???� …œu???łu???� U???N???½√ Y??O??Š œö???³???�«
  U??łU??O??²??Š« d??? Ò�u???ðË 50  ????�«  «u??M??Ý c??M??�
 UNðU−²M�  WKOJAð  ‰ö??š  s??�  5JKN²�*«
 ‰U??−??� w???� …œu??????'« W???O???�U???ŽË W???F???Ý«u???�«
 5Ð«uB�«  q¦�  ¨UJO²O�«u²�«   «dC×²��
 W??�d??A??�«  —d?????
 ¨Âu????O????�«Ë ÆËá?????�U????A????�«Ë
 d??N??E??*« W??O??ŠU??½ s???� U??N??ðU??−??²??M??� ‘U???F???½≈
 ‰u???u???�« ·b???N???Ð W???� Òb???I???²???*«  ôœU????F????*«Ë
  U??³??K??×??²??�??� Æœb????? Ôł ·b????¼ d??O??¼U??L??ł v????�≈
 7 U???J??? ½ X???O???Ð s???� …b????¹b????'« ÂU???L???×???²???Ýù«
 ¨ Òw??1d??�  Z??O??�??½   «–Ë W??Ðu??Þ Òd??�U??Ð  W?? ÒO??M??ž
 W�uF½Ë  ö??Ò�b?? Ô�  U?? ÎÝU??�??Š≈  …d??A??³??�«  `??M??9
 WÐuÞd�UÐ  WÒOMž   U³K×²�*«  ÆWK«u²�
 …dAÐ p� sLC¹ Íc�« d�_« ¨25%  W³�MÐ
 ÆÂUL×²Ýù«  bFÐ  …dýU³�  W?? Ò¹d??ÞË  WLŽU½
 « Î—u?????F?????ý `????M????9 …b??????¹b??????'« `???????z«Ëd???????�«

  ÆWK¹uÞ   UŽU��  q«u²*«  ‘UF²½ùUÐ
 UJ½  s??�  ÂUL×²Ýù«   U³K×²��  WKOJAð
 ∫q¦�  ¨…b¹bł  `z«Ë—  WKOJA²Ð  …dÒ�u²�  ¨7
 ¨5LÝUO�«Ë  bMN�«  “uł  ¨ÊuLOK�«Ë  —UO)«
 ¨d??C??š√ ÍU???ýË «d??O???Ñu??�√ ¨p??�?? �Ë q??O??½U???Ñ
 ¨“u???�Ë q??O??½U???Ñ  ¨!u??ÐU??Ð  ¨5??L??ÝU??¹Ë œ—Ë
 Æq??K??�  750  W??F??�??Ð  U??N??F??O??L??łË  ¨—b???M????Ñ????�
 vKŽ U??N??²??Ðd??& r??²??ð  r???�  7  U???J??? ½   U??−??²??M??�

 U½«uO(«
 Â—UH�«   UJ³ýË  lO³�«  ◊UI½  w�  …d�u²�

…—U²�*«

ø 5ðËdá�« q�_ `O×B�« X
u�« u¼ U�  ∫”Ë«d²ý t½u½«œ s� W×OB½
 w�U¦�  X
Ë  błu¹  q¼  sJ�Ë  ¨5ðËdá�«  ‰ËUMð  rN*«  s�  t½√  ·dF½  UMFOLł
 WþUH;«  rN*«  s�  UÎIŠ  q¼  ød¦�√  Î «bOH�   UMOðËdá�«  „öN²Ý«  tO�  ÊuJ¹
 WO�UF�«  …œUF²Ý«Ë  ‘UF²½ù«  s�  Èu²��  vKŽ√  oOI×²�  q�√  bOŽ«u�  vKŽ

øw½b³�«  ◊UAM�«  bFÐ
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 ¨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;«   UOBAK�  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«

 ¡UM³�« œ«u�Ë Ê«u�ô« ‰U−� w	 …bz«d�« W�dA�« ¨—u³LÞ W�dý XIKÞ« WM��« W¹«bÐ l�
 w²�«  …b¹b'«  U−²M*«   5Ð s� Æ…b¹b'« ¡UM³�«  œ«u�Ë Ê«u�ô«  s� WK�KÝ ¨œö³�«  w	
 v�«  rCM¹  b¹bł  Z²M�  ¨  ´◊U??�  q¹d�  dÐu��«  u¼  5JKN²�*«  vKŽ  W�dA�«  UN{dFð

Æ W	ËdF*«Ë …—uNA*«  q¹d� dÐu��«  WKzUŽ
 wDF¹ wzU� ”UÝ« vKŽ …œu'« w�UŽ wK¹d�« Êu� t½« ´ ◊U� q¹d� dÐu��«  «eO� s�
 ¨WŠU�*«  WODGð  vKŽ  WO�UŽ  …—b??�  Ë–Ë  ŒUM*«Ë  fID�«   U³KIð  ÂËUI�  Æ◊U??*«  dNE�
 wKOz«dÝô«  bNF*«  dO¹UF*  oÐUD�  u??¼ËÆw??ł—U??)«Ë  w??K??š«b??�«  Â«b????²??Ýö??�  VÝUM�
 u¼  ¨s�e�«  s�  WK¹uÞ  …d²H�  ’UšË  WKOLł  dNE�  Ê«—b−K�  wDF¹  t½«   UL�  Æ1945
 ’U�d�«  vKŽ Íu²×¹ ô ¨fHM²�UÐ  Ê«—b−K�  `L�¹ ¨·UH'« l¹dÝ ¨  nOEM²�«  qNÝ

Æ U�ËdJ�«Ë
 ÊuÞU³�«¨WO�³'« Ê«—b'« vKŽ ¨WOKš«b�«Ë WOł—U)« Ê«—b−K� VÝUM� ∫ U�«b²Ý«

 Æ U�uK³�«Ë
 Æ◊U*«  dNE� wDF¹Ë iOÐô«  ÊuK�UÐ  d	u²�

 ÊuK�«  s� WI³Þ s� d¦�√  oO³D²� ¨WŽUÝ —UE²½ô«  V−¹ —«b'« f* q³� ∫·UH'« …b�
 ÆÂU¹«  7  —UE²½ô« V−¹ —«b'« nOEM²� ¨5²ŽUÝ —UE²½ô« V−¹

∫¡öD�«  oO³Dð  WI¹dÞ
 q¹ü«  Ë«  dAI²*«  dO'«  W??�«“«  V−¹  ¡w??ý  q�  q³�  ∫W¹dO'«  WOKš«b�«  Ê«—b??'«  vKŽ
 qIB� ©…dHMB�«® ÃUłe�« ‚—Ë Â«b²ÝUÐ «u�u� Æ«bł WJOL��«  UI³D�« Ë«  ◊uI�K�
 Æ—U³G�« s� «uBKðË «bOł ÊUJ*« «uHE½ ¨ W��U� WŠU�� vKŽ ‰uB(« v²Š WŠU�*«
 «uI³Þ  rŁ  ¨n−O�   UŽUÝ  4  v²Š  «ËdE²½«Ë  dÐuÝ  ‰Ë—b½uÐ  s�  …bŠ«Ë  WI³Þ  «uI³Þ

 Æ´◊U� q¹d� dÐuÝ ¡öÞ s� 5²I³Þ
 dAI²*« ¨.bI�« ¡öD�« W�«“« V−¹ ∫wK¹d�« Ë« w²ÝöÐ ¡öDÐ WOKD*« WOKš«b�« Ê«—b'«
 ‰Ë—b½uÐ  s�  WI³Þ  «uI³Þ  dAI²�  ¡öD�«  UNO	  w²�«  s??�U??�ô«  w	  ¨◊uI�K�  q??¹ü«  Ë«
 vKŽ  ‰uB×K�  dÐuÝ  b½uÐ  pOłU�  Â«b²Ý«  rJMJ1  WłUŠ  „UM¼  X½U�  «–«  ¨dÐuÝ
 dÐuÝ  ‰Ë—b½uÐ  WI³Þ  t�u	  «uI³ÞË  ¨©WOKš«b�«  Ê«—b−K�  jI	  ®rŽU½  fLK0  —«b??ł
 «–«  Æq¹d�dÐuÝ  ¡öÞ  s�   UI³Þ  2≠3  oO³D²Ð  «u�u�  Æn−¹  v²Š  ¡öD�«  «ËdE²½«Ë
 5²I³Þ …dýU³� t�u	 oO³D²Ð «u�u�  t²�«“« WłUŠ błuð ôË `�U� .bI�« ÊuK�« ÊU�
  UI³Þ  2≠3  «uI³Þ   ∫…b??¹b??'«  WO�³'«  Ê«—b??'«   Æ´◊U??�  q¹d�  dÐuÝ   UI³Þ  3  Ë«
 «u�u�  ¨q²O³A�«  Â«b²ÝUÐ  —«b'«  `OKB²Ð  r²L�  ‰UŠ  w	  ¨´◊U�  q¹d�  dÐuÝ  s�
 WOKš«œ Ê«—bł ¡öÞ Æ¡öD�«  WOKLŽ ÂU9ô  U×OKB²�«  ‚u	 dÐuÝ ‰Ë—b½uÐ oO³D²Ð
 WŠU��  v�«  —«b'«  q¹u×²�  ©…dHMB�«®ÃUłe�«  ‚—Ë  «u�b²Ý«   ∫WOKD�  dOž  …b¹bł
 ‰uB×K�  Æx  uLOÝö�   ¡öDÐ   UIIA²�«  «u¾K�«Ë  —U³G�«  s�  hK²�UÐ  «u�u�  ¨W��U�
 Æn−O�   UŽUÝ  4  «ËdE²½«Ë  qO	—u³LD�«  s�  …bŠ«Ë  WI³Þ  «uI³Þ  W��U�  WŠU��  vKŽ

 ´◊U� q¹d� dÐuÝ s�  UI³Þ 2≠3  oO³D²Ð «u�u� rŁ
 WŠU�*«  nOEM²Ð  «u??�u??�  ∫…b??¹b??'«  WO²MLÝô«Ë  WOB³'«  ¨  WO½uÞU³�«   U??ŠU??�??*«
 s�  w½bF*«  5²MÐd²�UÐ  nH�  Êd�  j??Ð«—  dBMŽ  s�  v??�Ë«  WI³Þ  «uI³ÞË  —U³G�«  s�
 „UM¼ ÊU� ‰UŠ w	 Æ´◊U� q¹d� dÐuÝ s�  UI³Þ 2≠3  «uI³Þ WŽUÝ 24  bFÐ Æ—u³LÞ
 ∫WOł—Uš  WOK¹d�«  WO²%  vMÐ  Æ¡wý  q�  q³�  UN¾K�  V−¹  WO²×²�«  vM³�«  w	   UIIAð
 ¨Ê«—b'« q�ž V−¹ ¨—u³LÞ ¡«d³š s�  ULOKF²�« vKŽ ‰uB(« bFÐ oO³D²Ð v�u¹
 W'UFÐ  W�U)«   ULOKF²�«  V�Š   UIIA²�«  oKž  V−¹  ¨dAI²*«  ÊuK�«  q�  W??�«“«Ë
 —u³LÞ W�dA� lÐU²�«  U�b)« e�d� ‰öš s� UNOKŽ ‰uB(« sJ1 w²�«Ë  UIIA²�«
 WŽUÝ  24  bFÐ  Æ—u³LÞ  s�  w½bF*«  5²MÐd²�UÐ  nH�  Êd??�  j??Ð«—  dBMŽ   oO³DðË

Æ Æ´◊U� q¹d� dÐuÝ s� …UI³Þ 2≠3  «uI³Þ
 ‰öšË  «bOł  p¹d×²�«  V−¹  ¡ö??Þô  Â«b²Ý«  q³�  ∫¡öD�«  dOC%Ë  oO³Dð  WI¹dÞ
 WI³D�«  vKŽ  tIO³D²�  ÊuK�«  «uHHš  ∫d�Ëd�«Ø…UýdH�«  Â«b²ÝUÐ  tIO³Dð  Æt�«b²Ý«
 w�UÐ  vKŽ tIO³D²�  ¡öD�«  «uHHš Æ«bOł p¹d×²�UÐ  «u�u�Ë ¡U�  %15≠%20  ?Ð v�Ëô«
 r²M� «–« Æ—«b'« Ÿu½ V�Š  UI³Þ 2≠3 ?Ð ¡öD�« «uI³Þ Æ¡U� %15≠%10 ?Ð  UI³D�«
 Â«b²Ý«  bMŽ  «uN³²½«  Æ¡U??�  %30  ?Ð  tHOHð  V−¹  ‘d??�«  ‰ö??š  s�  tIO³Dð  ÊËb¹dð
 WOKš«b�«  Ê«—b−K�  ”U??Ýô«  s�  …b??Š«Ë  WI³Þ  oO³Dð  V−¹  ¨  DË  A   WKzUŽ  s�  Ê«u??�«
 ÊuK�  Â«b²Ýö�  VÝUM*«  ©Áuðd²š«  Íc??�«  ÊuK�«  V�Š®  dH�ô«  Ë«  dLŠô«  ÊuK�UÐ
 vKŽ  ”U??Ýô«  ¡öÞ  s�  …b??Š«Ë  WI³Þ  oO³Dð  ¨W¹uKF�«  WOK¹d�ô«  Ê«u??�ô«  vKŽ  ”UÝ«
 bFÐ  ¨»uKD*«  Êu??K??�«  vKŽ  ‰u??B??(«Ë  —«b??'«  q??�  WODGð  sLC¹  WOKš«b�«  Ê«—b???'«

Æ ULOKF²�«  V�Š ´◊U� q¹d� dÐuÝ oO³Dð  rJMJ1 WKŠd*«  Ác¼ s� ¡UN²½ô«
 Â«b²Ý« ¡UN²½« l� ÊuÐUB�«Ë ¡U*UÐ  «Ëœô« nOEMð V−¹ ∫ s¹eðË  «Ëœô« nOEMð
 œ—UÐ  ÊUJ0  kH×Ô¹  ¨¡«uN�«  ‰ušœ  lM*  «bOł  …u³F�«  ‚öž«  s�  b�Q²�«  V−¹  ¨ «Ëœô«
 ¨…dDš  dOž  …œU??�  ¨q�ú�  `KB¹  ô  ∫ ULOKFðË   «d¹c%  Æ30  v²Š  …—«d??Š  Wł—bÐË
 sŽ  «bOFÐ  kH%  ¨ «d??¹c??%  Ë«  W�Uš   U??�ö??Ž  l??{Ë  VKD²ð  œ«u??�  vKŽ  Íu²×¹  ô
 v�u¹  ô  ∫W�UŽ   UEŠö�   ÆÂ«b²Ýô«  ‰öš  ¡öD�«  WzuN²Ð  v�u¹Æ‰UHÞô«  ‰ËUM²�
 …—«d(« Wł—œ ÊuJð U�bMŽ Ë« ¨—UD�ô« ‰uD¼ bMŽ Ë« VÞ— —«bł vKŽ ¡öD�« oO³D²Ð
 w�u½  r�  œ«u�  l�  tDKš  lM1  Æ%11  s�  d¦�√  WÐuÞd�«  W³�½Ë  W¹u¾�  10  s�  q�«
 l�   W×O×�  WI¹dDÐ  Z²M*«  Â«b²ÝUÐ  ◊uM�  WÐuKD*«  ZzU²M�«  vKŽ   ‰uB(«  ¨UNÐ

 ÆÂ«b²Ýô«   ULOKFð  oO³Dð

 œôË_« Ãö??Ž WOC� Y??×??Ð d??9R??� ÂU??³??�—≠w??³??D??�«  e??�d??*« w??	 w??{U??*« Ÿu??³??Ý_« b??I??Ž
 wF�U'« Âd(« W�—UA0 p�–Ë ¨ …bLF²*« dOž  UÐU�ù« s� W¹U�u�« ‚dÞË 5ÐUB*«
 “ÂdODÐ”  W�ÝR*  W	U{≈  vHA²�*«  w	   U�bB�«  …b??ŠËË  ÊU�½ù«  W×B�  w³D�«
  …b??Šu??�« d??¹b??� p??¹U??Š w??Ýu??¹ —u??�??O??	Ëd??³??�« d??9R??*« w??	 „—U???ýË U??L??� ÆœôË_« ÊU???�_
 w³D�«  e�d*«  w	  WOKOL−²�«  WŠ«d'«  r��  d¹b�  Ë  ‚Ëd×K�  n¦J*«  ÃöFK�  W¹dDI�«

ÆÊËdš¬Ë d�uA¼ qð

 W�ÝR*  W�UF�«  …d¹b*«  ªd−MOHKÝ  w�—Ë«  …bO��«  ‰UHÞ_«   UÐU�≈  Ÿu{u�  X×²²	«
 WO½UJ��«   U¾H�«  sŽ  nAJ¹  W�ÝR*«  tðdł√  Y×Ð  ‰uŠ  …d{U×0  p�–Ë  “ÂdODÐ”
 w	  œôË_«   UO	Ë  W³�½  Y×³�«  Ê—U??�  b??�Ë  Æœö³�«  w	  WÐU�ù«  dD)  W{dŽ  d¦�ô«
 s�  œôË_   UO	u�«  W³�MÐ  W½—UI�  w½b²�  wŽUL²ł«≠ÍœUB²�«  Èu²��   «–  `z«dý
 W¾H�  œdHM�  qJAÐË  qO'«   U¾	  lOL'  WO�UŽË  WDÝu²�   U¹u²��   «–  `??z«d??ý
  «– œuN¹Ë »dŽ œôË_  UO	u�« V�½ 5Ð Y×³�« Ê—U� UL� Æ «uMÝ ©0≠4® ‰UOł_«
 ‰UHÞ√  …U??	Ë  ‰UL²Š«  Ê√  ZzU²M�«  XHA�  b??�Ë  ¨w½b²�  wŽUL²ł«Ë  ÍœUB²�«  Èu²��
  «–  s�  œuN¹  œôË√  l�  W½—UI�  dO¦JÐ  vKŽ√  w¼  …bLF²*«  dOž  WÐU�ù«  W−O²½  »d??Ž
 œôË_« bMŽ …U	u�«  ôUŠ s� 80%  s� d¦�√ Ê« Í√ ÆÍœUB²�ô«Ë wŽUL²łô« Èu²�*«

Æw½b²� wŽUL²ł«≠ÍœUB²�«  Èu²��  «– œôË_ w¼ »dF�«
 Èb??�  œôËô«  ‚U??M??²??šô WO�Ozd�«  »U??³??Ý_«  b??Š√  W??M??�¬  d??O??ž  W??¾??	b??ð  q??zU??ÝË ‰U??L??F??²??Ý«

 »uM'« w	 Ëb³�«  ÊUJ��«
 U�Ë—uÝ  w	  wF�U'«  w³D�«  e�d*«  w	  Δ—«uD�«  VÞ  r��  s�  ªÊUL²šËdÐ  n¹d¹  Æœ
 ¡U²A�«  dNý√  ‰öš  …œUŽ  Àb%  w²�«Ë  ÊUšb�«  s�  rL�²�«Ë  ‚UM²šô«  WOCI�  ‚dDð
 s�Ë   ÊuÐdJ�«  bO��√  w½UŁ  s�  rL�ð  W�UŠ  17  w�«uŠ  vHA²�*«  v�≈  q�Ë”   ∫‰U�Ë
 UML� w²�«  UODF*« ‰öš s� ÆÊUšb�« ‚UAM²Ý« W−O²½ «u	uð j¼— s� ‰UHÞ√ 3  rNMOÐ
 WFzUý ÊuÐdJ�« bO��√ w½UŁË ÊUšb�« s� ‚UM²šô«Ë rL�²�« …d¼Uþ Ê√ 5³ð UNFL−Ð
 ‰ULF²ÝU�  WM�¬  dOž  W¾	bð  qzUÝË  ‰ULF²Ý«  V³�Ð  »uM'«  w	  Ëb³�«  ÊUJ��«  5Ð
 vKŽ t¦¹bŠ ‰öš œbýË Æ“wŽu�«Ë W	dF*« Â«bF½«Ë w½u½U� dOž qJAÐ W¾	b²K� “UG�«
 …—Ëd{ v�«Ë ¨W¹e�d*« W¾	b²�«  Ë«  —uðU¹œ«d�U� WM�¬ W¾	bð qzUÝË ‰ULF²Ý« …—Ëd{
 ¡UÐdNJ�«  WJ³ý  WOŠö�  s�  b�Q²�«  ¨‰UF²ýö�  WKÐU�  œ«u�  sŽ  W¾	b²�«  qzUÝË  œUFÐ≈

ÆU¼dOžË o¹d(« lM* XO³�«  w	
XO³�« w	 Àb% WMšU��«  ÁUO*«  »UJ�½«  W−O²½  ‚Ëd(«  s�  84%

 WŠ«d'« r�� d¹b� Ë ‚Ëd×K� n¦J*« ÃöFK� W¹dDI�«  …bŠu�« d¹b� ªp¹UŠ wÝu¹ Æœ
 ‚Ëd×Ð ÊuÐUB¹ s¹cK�«  ‰UHÞ_«   U¾* ‚dDð d�uA¼ qð w³D�«  e�d*«  w	 WOKOL−²�«
 w²�«Ë W×B�« …—«“Ë  UODF� ‰uŠ Àb% b�Ë ÆrNOKŽ WMšUÝ qz«uÝ »UJ�½« W−O²½
 s� b�Ë 1685  w�«uŠ œö³�« w	 Δ—«uD�« e�«d* q�Ë 2014  ÂUŽ ‰öš t½« v�« dOAð
 ÊuÐUB¹  s¹c�«  ÊËdO¦J�«  „UM¼  Ê√  rKF�«  l�  Æ‚«d²Šô«  W−O²½  ©0≠17®  ‰UOł√  W¾	

 ÆW�Uš  «œUOŽ w	 rNłöŽ r²¹ U/«Ë Δ—«uD�« W	dž w	 ÃöFK� ÊuðQ¹ ô ‚Ëd×Ð
 W−O²½  Êu??ÐU??B??¹  s??¹c??K??�«  œôË_«  s??�  70%  Ê√  “ÂdODÐ”   UODF�  s??�  `C²¹Ë  «c??¼
 ©84%®   U??ÐU??�ù«  Ác??¼  WO³�UžË  ©0≠4®  qO'«  W¾	  s??�  r??¼  WMšUÝ  ÁUO�  »UJ�½«
 —«dJð  lM*”  ∫d−MOHKÝ  w??�—Ë«  …bO��«  X	U{√  ’uB)«  «cNÐË  ÆXO³�«  w	   Àb??%
 w	  rOK��«Ë  s�ü«  ·dB²�«  bŽ«u�  cOHMðË  Íbł  qJAÐ  q�UF²�«  UMOKŽ  WKŁU2  Àœ«uŠ

Æ“WO�uO�«  …UO(«
 Íc�«  ŸËdA*«  ‰uŠ  “ÂdODÐ”  W�ÝR�  s�  ÊË—Ëœ  sÐ  ‰UO�  …bO��«  XŁb%Ë  UL�
 s�  b??(«  ·bNÐ  W??Ž«—e??�«  …—«“Ë  W�—UA0  »uM'«  WIDM�  w	  W�ÝR*«  tO�≈   —œU??Ð
 w	   UŽuD²�  …bŽU�0  p??�–Ë  VIM�«  w??	  WIKI*«Ë  …—dJ²*«  »d??F??�«  œôË_«   U??ÐU??�≈
 W¹uM��«   UODF*«  »UIŽ√  w	 p�–Ë U¼dOžË  U½UC(« ¨qHD�«Ë Â_«  e�«d� ¨”—«b*«

Æ «c�UÐ WIDM*«  pKð w	 WFHðd*«  »dF�«  ‰UHÞ_«  UÐU�≈ h¹ U0 WIKI*«
 

BlackBerry  W??�d??A??�  t??Žu??½  s??�  ‰ ÒË_«  b???¹Ë—b???½«  “U??N??ł  o??K??D??ð  d??M??ð—U??Ð  ∫ÎU?? Ò¹d??B??Š
 “U??²??1Ë  ¨5??¹—U??−??²??�«  s??zU??Ðe??K??�  b??F??�  BlackBerry Priv“UNł
 WDÝ«uÐ  dJ²³�Ë  ÂÒbI²�  qJAÐ   U�uKF*«  W¹ULŠ  vKŽ  …—b??I??�U??Ð
¨b¹Ë—b½UÐ  ’U)«  qOGA²�«  ÂUE½  vKŽ  eJðd¹Ë  ¨ U*UJ*«  dOHAð

 WJ³A�«  ¨l??Ð«d??�«  qO'«  WJ³ý  WDÝ«uÐ  `HB²K�  VÝUM�  “UN'«
qOz«dÝ« w	 ÎU�bIð d¦�_«Ë ŸdÝ_«

 qJAÐ BlackBerry Priv  “UNł o¹u�²Ð dMð—UÐ WŽuL−�  √bÐ
 ¨b¹Ë—b½UÐ  ’U)«  qOGA²�«  ÂUE½  vKŽ  “UN'«  eJðd¹Ë  ¨ÍdBŠ
 d¦�_« dMð—U³� lÐ«d�« qO'« WJ³ý WDÝ«uÐ `HB²K� VÝUM� u¼Ë
  U??�b??)« W??K??Ý v???�≈ b??¹b??'« “U??N??'« ·U??C??¹Ë Æœö??³??�« w??	 ÎU??� Òb??I??ð
 w	  U0  ¨5¹—U−²�«  UNMzUÐe�  dMð—UÐ  ÂuO�«  UN�ÒbIð  w²�«  WFÝ«u�«
 ¨ ôU??B??ðô«  ‰U??−??0  oKF²¹  U??�  q??�  w??	  WK�Uý  ‰u??K??Š  dO	uð  p??�–

 W??¹U??L??ŠË w??²??O??³??�« X??½d??²??½ô«Ë W??? ÒO???{—_« ◊u???D???)«Ë W?? Ò¹u??O??K??)«  U???�b???)« s??� Î¡«b???²???Ð«
Black≠  “UNł  ÆWB ÒB²�  W�bšË  wMIð  rŽœ  l�  Èdš√  WK�UJ²�  ‰uKŠË   U�uKF*«

 W¹ULŠ  v??�≈  ÃU²%  w²�«  WÒ¹—U−²�«  `�UBLK�  ’U??š  qJAÐ  VÝUM*«  ¨Berry Priv
  U*UJ�Ë  …dHA�   U*UJ�  ¡«dł«  `O²¹  ¨szUÐe�«  hð  w²�«Ë  UN ÒBð  w²�«   U�uKF*«
 „ö³�« “UNł d	u¹Ë Æ“«dD�« fH½ s� …eNł√ 5Ð dMð—UÐ WJ³ý w	 HD Voice  …œu−Ð
 YO×Ð  5Ò¹—U−²�«  szUÐe�«   UłUO²Šô  wIOIŠ  qŠ  ¨tI¹u�²Ð  dMð—UÐ   √bÐ  Íc�«  ÍdOÐ
 oKF²¹ U� q� w	 f*« s� ·u)« ÊËœ ¨s¹d¹b*«Ë ‰U ÒLF�« 5Ð U� q�«u²�« WÒO½UJ�« `O²¹
 rOLBð  ÒÊ√  v??�≈  —UA¹Ë  ÆWKIM²*«  ‰UBðô«  qzUÝË  Â«b²Ý«  ¡« Òd??ł   U�uKF*«  W¹UL×Ð
 WDO�Ð  Âb²��  WNł«ËË  f*  WýUýË  WÒOł—Uš  `OðUH�  WŠu�  qLA¹  Íc�«  ¨“UN'«
 `O²¹  Íc??�«  b??¹Ë—b??½«  qOGA²�«  ÂUE½  Â«b²ÝUÐ  …d??�  ‰ ÒË_  ÕdD¹  ¨Â«b²Ýô«  WKNÝË
 WÒOKš«b�«  W� ÒÝR*«   UłUO²Šô  VO−²�ð  W Ò�U¼   «Ëœ√Ë  WŽuM²�   U??N??ł«Ë  Â«b²Ý«
 BlackBerry Priv  “UNł  ÒÊ√  d�c�UÐ  d¹b'«  s??�Ë  ÆszUÐe�«  l�  qŽUH²K�  UN²łUŠË
 …—uB�«  W�bÐ  eÒOL²ð  w²�«  5.4  fLK�«  WýUA�  WÒOzUM¦²Ýô«  U¹«e*«  s�  b¹bF�UÐ  “U²1
Black≠ Âb²�� WNł«Ë l� Android 5.1.1 qOGA²�« ÂUE½Ë ¨Quad  HD…œu−Ð

 ¨WF¹d��«Ë  WKN��«Ë  WDO�³�«  WÐU²JK�  V×�K�  WKÐU�  `OðUH�  WŠu�Ë  ¨Berry Hub
 «dO�U�Ë ¨Snapdragon 808  “«dÞ s� XOÐ 64  UOłu�uMJ²Ð …«uM�« wÝ«bÝ Z�UF�Ë
  U*UJ*«  dOHAð  vKŽ  …—bI�«  V½Uł  v�≈  ¨ÍdBÐ  …—u??�  X³¦�  l�  18Mpixl  …œu−Ð
 …œU¹“  WÒO½UJ�«  l�  32GB  W−�b�  s¹eð  WFÝË  ¨sJ2  Èu²��  vKŽQÐ   U�uKF*«Ë
 wHJð  w²�«  3¨410mAh  r−×Ð  W¹—UDÐ  v�≈  W	U{ôUÐ  ¨…d�«–  W�UDÐ  WDÝ«uÐ  WF��«

ÆUNM×A� WłU(« ÊËœ q�U� Âu¹ ‰«uÞ Â«b²Ýö�
 ¨W	UC*«  WLOI�«  W³¹d{ ´ ₪4¨299  dF�Ð ŸU³¹  BlackBerry Priv  “UNł ÒÊ√  d�c¹Ë
 ÎU Ò¹dBŠ WKŠd*« Ác¼ w	 ‚ Òu�¹Ë ¨ÂuJKð q��« W�dý q³� s� ÒÍdBŠ qJAÐ œ—u²�¹Ë

 Æ1800≠054≠054  r�d�« vKŽ W�dA�«  UFO³� e�d� ‰öš s� dMð—UÐ w	
 YO×Ð  ¨q??C??	_«  wMI²�«  r??Žb??�«Ë  W�b)UÐ  “UN'«  ÊËd²A¹  s¹c�«  szUÐe�«  l²L²OÝË
 bFÐ  sŽ   «—«b??�ô«  Y¹b%Ë  ¨WFMB*«  W�dAK�  …bL²F�   «d³²�  dMð—UÐ  rN�  d	uð
 d¦�_«Ë  Ÿd???Ý_«  `HB²�«  WÒO½UJ�«Ë  ¨©FOTA ≠ Firmware Over the Air®

Æœö³�« w	 Î «—UA²½« lÝË_« ¨lÐ«d�« qO'« WJ³ý ‰öš s� qOz«dÝ« w	 Î «—uDð
 qOGA²�« ÂUE½ vKŽ eJðdð w²�« BlackBerry Priv …eNł_ ÒÍdB(« ‚öÞô« wðQ¹Ë
 nA�  Íc�«Ë  ¨dMð—UÐ  W�—U�  ‚öÞ«  qHŠ  s�  5Žu³Ý√  bFÐ  ¨dMð—UÐ  q³�  s�  ¨b¹Ë—b½«
 qLAð  w²�«Ë  ¨W�dAK�  …b¹b'«   W¹ƒd�«  ¨w²�M³MÐ  pO�²¹«  ¨W�dA�«  ÂUŽ  d¹b�  ¨t�öš

ÆW�dAK�  WÒO−Oð«d²Ýô«  WD)«  s�  ¡e−�  5Ò¹—U−²�«  szUÐeK�  ‰uK(«  W	U�  dO	uð

 UNðœu−Ð  …b??¹b??'«  d??	U??þ_«  ¡ö??Þ  WŽuL−�  X??I??K??Þ√  s??¹ôd??O??�  w??	  ‰U??L??'«   «d??³??²????�
 WŽuL−*«  Æ…eÒOL*«  ‚«Ë–_«   U³ŠU�  ¡U�MK�  Ê«u??�√  WKOJA²Ð  ¨2016  ÂUF�  WO�UF�«

ÆUNðUOŠ j/Ë UN�OÝUŠQÐ oKF²¹ ULO	  …√d�≈  qJ�  ’U)« »uKÝ_« rzöð
 X½U?Ç?O�ù«  ¨¡U�*«Ë  ÕU³B�«  ∫ U�Ë_«Ë   U³ÝUM*«  lOL'  WLzö�  …b¹b'«  WŽuL−*«

°qCH*« UN½u�Ë …bÒOÝ q� –  l�ö�«Ë qO²ÝU?á?�«  ¨dN³Ô*«Ë rŽUM�«  ¨ —Ëá?��«Ë
 Flame¨ 401 Nude¨ 402 Rose¨ 403 coco¨ 404  400  ∫WŽuL−*«  w	 Ê«u??�_«

golden Night
…—U²*«  Â—UH�«   UJ³ýË lO³�«  ◊UI½ lOLł w	 dÒ	u²�

 tŽu½ s� ‰ ÒË_« b¹Ë—b½« “UNł oKDð dMð—UÐ ∫ÎU Ò¹dBŠ
BlackBerry  W�dA�

÷dFð  s¹ôdO�
2016  ÂUF�  WOzUI²½ù«  d	Uþ_«  ¡öÞ  WŽuL−� 

 UIO½_«  ¡U�MK�  WOzUI²½≈  d	Uþ√  ¡öÞ  WŽuL−�

—u³LÞ s� ´◊U� q¹d� dÐu��«   «eO�Ë  U�uKF� ‰UHÞ_« ÃöŽ ‰uŠ ÂU³�— vHA²�� d9R� ‰öš
∫W¹U�u�«  ‚dÞË

 Èb�  UO	u�«  ôUŠ s� 80%  s� d¦�√
  «– `z«dý w	 Àb% »dF�« œôË_«
w½b²�  ÍœUB²�«≠wŽUL²ł«  Èu²��



من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  

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

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