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املُنقذ  هي  الباردة  واملياه  الهواء  مكّيفات  تكون  قد 
واحلارقة،  املرتفعة  ــرارة  احل ــات  درج ولهيب  نيران  من 
لفترة  إخمادها  فتمكنها  اليومّية،  احلياة  وضغوطات 
اآلخــذة  والعنف  والكراهَية  احلقد  نيران  بينما  ــا..  م
من  بــات  وبَشع  ُمرعب  بشكل  ـــاد  واالزدي باالنتشار 

الّصعب إخمادها!
نالحظ ازدياًدا في الّتطرّف والعنف، الكالمّي واجلسدّي 
منه؛ حيث إّن بعًضا من شبابنا، يتصرّف بشكل بدائّي 
ّية في أماكن عاّمة  جًدا، بعيًدا كّل الُبعد عن املسؤول
كثيرة ومختلفة، معتقدين أّنهم ميلكون تلك األمكنة 
مبا حملت ويحّق لهم الّتصرّف فيها كما يحلو لهم.. 
ويقتلون!  ويطعنون  ويعتدون  ويسيطرون  فيعربدون 
ّية  واملرئ واملقروءة  املسموعة   – اإلعالم  وسائل  وُتطلعنا 
أحــداث  من  العاجلة  ــار  األخــب من  بالكثير   – منها 

أسبوعّية عنيفة وجرائم قتل عديدة أليمة وشنيعة.
كّل  من  الّشرطة  هي  أيــن  ــا،  دوًم جميعنا  ونتساَءل 
في  والّتفّشي  ــاد  ــاالزدي ب ــذة  اآلخ هــذه  العنف  ــداث  أح
كاٍف  الّشرطة  به  تقوم  ما  فهل  العربّي؟  مجتمعنا 
نشّك  املختلفة؟  أنواعه  على  العنف  ومحاربة  ــردع  ل
العمل  علينا  لذلك  كذلك؟!  أليس  جميًعا،  بذلك 
أشكالها  بكاّفة  العنف  ظواهر  استئصال  على  مًعا 
وأحيائنا  بيوتنا  من   - منها  والفعلّية  الكالمّية   -
وتزداد  تتفاقم  أن  قبل  ومؤّسساتنا  ّية  العرب وشوارعنا 
وتنتشر ألسنة لهيب نيران العنف والّتطرّف والّطائفّية 
واالضطهاد والكره، اّلتي يصعب على املياه ومكّيفات 

الهواء في هذه احلالة أن ُتطِفئها!
على  ونعمل  الــّشــوائــب  هــذه  كــّل  ننبذ  مًعا  دعــونــا 

ــرَذمــة  الــِش ــذه  ه مــن  الّتخّلص 
ــي  ـــّتـــضـــاعـــف ف ـــال ـــــــذة ب اآلخ
صدورنا  ُنثلج  كي  مجتمعنا، 
اجلهنمّية  الّصيف  ـــام  أّي ــي  ف
نحترق  َكْيال  القادمة،  احلارقة 

معها ونحرق بها مجتمعنا.
جتاه  املّتبعة  والعنف  الكراهية  سياسة  على  نحتّج 
وأمنها،  إسرائيل  شرطة  قبل  من  العربّي  مجتمعنا 
ولكّننا وبشكل ال يقّل عنًفا وحقًدا وكراهية لبعضنا 
البعض، مكّلًال بالغباء وُمذّيًال بالفوضى الّال-حضارّية 
احلقد  فوضى  نعيش  ّية،  الّال-إنسان وبالّتصرّفات 

والعنف والقتل والّدمار.
ــا؟..  ــًم دائ اآلخرين  ونّتهم  نعاتب،  نلوم،  إًذا،  ــالمَ،  ع
رغم  الّشرطة على تقاعسها –  لئّال نلوم  حان الوقت 
رغم   – والكراهية  بالعنصرّية  َنْحَتّج  أو   - تقاعسها 
نثّمن  نعد  ولم  مذنبون،  -ألّننا  والكراهية  العنصرّية 
احلقيقي  املعنى  أو  أو اإلنسان  احلياة  نقّدر معنى  أو 

ّية! للمجتمع والعالقات اإلنسان
من  التنّصل  نحاول  ــرًَة،  ــسْ وَي َنًة  َميْ االّتهامات  نكيل 
اآلخرين،  على  بالّلوم  فنلقي  وتصرّفاتنا،  مسؤوليتنا 
بات  كم  ولكن  ذلك صحيًحا(!).  يكون  وقد  وَنْحَتّج، 
من الّسهل، في هذه األّيام، التخّلص من أّي شخص 
الكبير،  قبل  فالّصغير  وأغباها؛  األسباب  ألتفه  كان 
عمرًا وقْدرًا، ميلك أسلحة عديدة ومتنوّعة. وما أيسر أن 
القاتلة بحجج عديدة  الّشنيعة  جند مسوًِّغا ألعمالنا 
بليدة، ونحّول أدمغة بعض شبابنا وشاّباتنا إلى َخِمرٍة 
العنف  فيزداد  تعي،  وال  تفعل  ما  تدري  ال  رٍة  ومخدَّ

والقتل في مجتمعنا، لنقرأ ونسمع الحًقا الّنعي!
حّتاَم سيقتل بعضنا بعًضا.. حّتامَ؟!
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األصدقاء  مع  األحاديث  في  أقول،  ما  عادًة 
الوحيدة  العربية  «املدينة  إّنها  حيفا،  عن 
ــح هــذا املفهوم  ــدأت أمل ــالد». وقــد ب ــب فــي ال
للمدينة منذ حتول حي األملانية ـ شارع أبي 
النواس/بن غوريون، يا للمفارقة ـ من مجرّد 
مكان إلى مكان ثقافي ذي ألوان ونكهات 
وموسيقى، ومنذ عادت املدينة لتكون مركزًا 
حّيز  فهي  إسرائيل.  في  للعرب  ا  ثقافًي
العروض املتنوعة من مسرح وفنون وموسيقى 
وغناء وشعر وسواه. ومنذ منت فيها وتبلورت 
«طبقة املبدعني واملبدعات» جرّاء تراكم كمي 
ونوعي التقت فيه ثالثة أجيال بعد النكبة. 
من  أكثر  مرّشحة  فإّنها  كذلك  ــي  ه وإذ 
ا تتبلور  ًيا ومدينًي غيرها لتكون حّيزًا مدن
مجتمعنا  يعيشه  للذي  بديلة  ثقافة  فيه 
العصبّيات  ــوع  ــي ش ــن  م ــوم،  ــم ــع ال ــى  عــل

والّطوائف وثقافاتها.
أن  ُميكنها  واعـــدة  اآلن  ـــا  أراه التي  حيفا 
طائفّية  وال  جهوّية  ال  ثقافة  علينا  تقترح 
وال متعّصبة وال منغلقة. حيفا التي أراها 
تتفّتح اآلن ُميكنها أن تكون حوارّية وتعددّية 
مؤّسسات  أو  طائفة  سقوف  خارج  وُمبدعة 
التي  األيديولوجيات  سقوف  وخارج  طائفّية 
أحّبها  التي  حيفا  تخّشبت.  أو  تالشت 
الوافدين  ومن  أهلها  من  الكثيرون  وُيحّبها 
ّية  واملدن املدينة  حيفا  هي  جنباتها،  ــى  إل
من  متّكنها  حيوّية  متتلك  التي  العاقلة 
تقّبل االنتماءات كافة دون أن يخطفها أحد 
أو يحشرها حتت عباءته  فنائه اخللفي  إلى 
أبهى هي  أراهــا  التي  حيفا  فــارغ.  بتبّجح 
تلك التي ال ُتطيق وصاية من أحد وال من 
وال  حــزب  مــن  وال  طائفة  مــن  وال  مؤّسسة 
الكبيرة  ــدن  املُ متوت  ما  ــادًة  وع عقيدة.  من 
والّصغيرة عندما ُتفرض عليها الوصاية من 

أي «سلطة» كانت. 
حيفا كثقافة ستصير منارة حقيقّية ليس 
أن  ُيريد  بنشاط  البعض  يتباهى  عندما 
حتت  وأّن  االنتماءات  فوق  ــه  أّن فيه  ُيثبت 
حيفا  للجميع.  ــراٍس  ك توجد  ــاره  إط سقف 
خّلصناها  ما  إذا  حقيقّية  مدينة  ستكون 
من منط إثبات الّالطائفّية ونحن في عزّها، 
وهم  االنــفــتــاح  ـــدور  ل البعض  متثيل  ــن  وم
ومن  أحياًنا،  وعنيفون  منغلقون  متحجرون 
ّية  يلعب دور مناهضة األصول الذي  البعض 
تقّل  ال  ّية  أصول فــي  ــارق  غ ــو  وه الدينّية 
عندما  منارة  حيفا  ستصير  للثقافة.  إيذاًء 
تقترح على أهلها احلد األقصى من احلرّيات 
وحتقيق  واالقتصادّية  واإلبداعّية  الّشخصّية 
الذات دومنا وصاية من أحد. حيفا ستصير 
«ثقافة» وموديًال عندما تكون مدينة. وسمة 
خارج  واإلبداع  احلرّيات  هي  الضرورّية  املدينة 
والعصبّية  واحلزب  والعقيدة  القبيلة  حدود 
من  العصبّيات  هــذه  أنتجته  ومــا  ّية  احلزب

قمع ومحدودّية ومن «حروب» داخلّية وإهدار 
تزخر  عنيفة  لغة  ومــن  والــّطــاقــات  للوقت 
مبــفــردات وأفــعــال اإلقــصــاء التي جتــرح وجه 

املدينة وتؤذيها.
حتى ُتنتج حيفا مثل هذه الّثقافة التحررّية 
الّسلطة اخلارجّية  الداخل وفي مواجهة  نحو 
ّية  املدن املمارسة  من  أمنــاط  تطوير  ينبغي 
يزال  وال  نقدّية  نقول  والّنقدّية.  التحررّية 
نقد  ــي  ف مــحــصــورًا  املصطلح  ــذا  ه مفهوم 
املركزّية. هذا هو  أو  البلدّية  ـ وهنا  الّسلطة 
املفهوم الذي طوّرته الفعاليات الناشطة في 
هذا  امتحان  لكن  عاّمة.  ومجتمعنا  املدينة 
الداخلّية»  «الّسلطات  نقد  في  هو  املفهوم 
وتفكيكها  واملؤّسساتّية  ّية  واحلزب الدينية 
ا إلى تطوير نوعّية جديدة وقيم جديدة  سعًي
في مركزها إطالق اإلنسان وحتريره ال تربيته 
من جديد حتت سقف حزب أو طائفة أو دين. 
للمصطلح،  احلقيقي  املعنى  يكمن  هنا 
العموم  على  «الّسلطات»  هذه  وإن  خاّصًة 
قد تصّنمت أو تقادمت متاًما وأفرزت كوادر 
محدودة  و«بافلوبية»،  ُمبرمجة  أو  صنمّية 
العام  احلّيز  حتتكر  أن  تريد  شيء  كّل  في 
الزّمن  مواكبة  عن  قاصرة  مبفاهيم  وتلوّنه 
وعن احلوار معه. وجنزم أّن عدميي الّثقافة أو 
متوّسطي الثقافة غير قادرين على إنتاج ما 
هو نوعي وُمشرق وحيوي. فهم، في أحسن 
مقاساتهم.  على  «ثقافة»  سينتجون  حال، 
من  تنطلق  أن  كهذه،  واحلال  صدفة،  وليس 
اإلبداعّية  ــادرات  ــب امل عشرات  وفيها  حيفا 
و«سقوفا»  ــة»  ــّي داخــل «سلطات  مــتــجــاوزة 
ّية وطائفّية في حركة نشطة من الّتجربة  حزب
واإلبداع ومحاورة اجلمهور ال سيما الّشبابي. 
وهي تقّدم نوعّية مختلفة ونقدّية جتاه الداخل 
الثقافي وبفنّية عالية. (ملؤّسسات املجتمع 
املدني في حيفا دور مفصلي في تطوّر هذه 

احلالة، سنأتي عليه في مقال منفصل). 
ذاتها  بناء  ُتعيد  احلالي  طورها  في  حيفا 
كمركز ثقافي فاعل وهام في حياة مجتمعنا 
الهوّيات  يتجاوز  مستنير  وطني  بنفس 
والعقيدّية  والدينية  الّطائفّية  والعصبّيات 
املشهد.  ــي  ف كُبقع  قائمة  تـــزال  ال  الــتــي 
وأميل لالعتقاد أن هذه األجواء نشأت بفعل 
طوق  فوق  شّبت  وإبداعّية  اجتماعّية  قوى 
في  ّية  واحلزب الّطائفّية  واملؤّسسات  العقائد 
الّسلطة  طوق  فوق  وليس  وعموًما،  حيفا 
املهتّمون  وسُيحسن  فحسب.  اإلسرائيلّية 
صنًعا إن هم حرصوا على هذا الزّخم اخلارج 
املجتمعّية  ــّســلــطــات  ال ســقــوف  حتــت  مــن 
منفتحة  لثقافة  الّتأسيس  نحو  والعقيدّية 
العنف  تستبطن  وال  ُمقصية  غير  متقّبلة 
أو الوصاية أو االحتواء كما هي املؤّسسات 
أنتج  الــذي  اجلمهور  أّن  ــن  وأراه املتقادمة. 
هذه الّثقافة ويتفاعل معها لن يسمح ألحد 
بالّتخريب، كان هذا األحد «قائًدا» أو «حزًبا» 

أو «طائفة» أو «مؤّسسة».
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ّية  جناح ومتّيز إضافّي تسّجله الكلّية األرثوذكسّية العرب
في   100% نسبة  على  حصولها  وهو  حيفا،  في 
استحقاق شهادة البجروت وذلك لفوج خرّيجيها لعام 
2015، الفوج الّسّتون. ُيعتبر هذا اإلجناز نادرًا على 
ّية واليهودّية في البالد.  صعيد املدارس الّثانوّية العرب
148 طالًبا  بلغ  الّسّتني  الفوج  أّن عدد طّالب  ُيذكر 
معايير  حسب  متفوّقون  بينهم  من   31% وطالبة، 
وزارة املعارف، نصفهم تقّدموا المتحان بچروت الّلغة 
غالبّيتهم  تعليمّية،  وحدات   5 مبستوى  اإلنچليزّية 
عبرّية  لغة  بچروت  على  أيًضا،  حصلوا،  العظمى 
على  بينهم حصلوا  من   32% وحدات،   5 مبستوى 

بچروت رياضّيات مبستوى 5 وحدات، َو%41 من بينهم 
وحدات.   4 مبستوى  رياضّيات  بچروت  على  حصلوا 
ا على هذا اإلجناز املُشرّف، أورد مدير الكلّية  تعقيًب
التي  االستحقاق  نسبة  ــأّن  ب شيبان  إدوار  األستاذ 
حّققتها الكلّية لم تكن باألمر الّسهل واملفهوم ضمًنا، 
بل إّنها أتت نتيجة لعّدة عوامل مساهمة وداعمة، 
واملجهود  ــّدؤوب،  ال الّتدريسّية  الهيئة  طاقم  كعمل 
الّتعليمي املتواصل من الّصف الّتاسع وحّتى الّثاني 
الّطّالب  لعالمات  الّدائمني  واملسح  واملتابعة  عشر، 
وتوجيههم للمسارات واملستويات الّتعليمّية األنسب 

لقدراتهم.
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األقصى  املسجد  إلى  الرّحال  شّد  مسيرة  تنطلق 
املوافق  الّسبت  يوم  العام  هذا  حيفا،  مدينة  من 
في  الله  عبد  ــاج  احل مسجد  من   7/5/2016
اخلميس  يوم  لتنتهي  حيفا،  في  احلليصة  حّي 
12/5/2016 ظهرًا – كما ُمخّطط لها -  في 

املسجد األقصى.
وفي حديث مع  سندباد طه، أحد املبادرين ملسيرة 
حبُّ  ”إنَُّه  قال:  املبارك،  األقصى  إلى  الرّحال  شّد 
الذي  املبارك  األقصى  واملسجد  ساِت  واملقدَّ األرِض 
ًة مباركًة من أبناِء مجتمعنا الفلسطينيِّ  ُثلَّ دفَع 
ولكن  املبارك،  األقصى  املسجد  إلى  الرِّحاِل  لشدِّ 
على  سيرًا  بل  اراِت،  يَّ بالسَّ وال  باحلافالت  ليس 
أقدامهم. ففي املسيرة األولى انطلقوا من مسجد 
احلاج عبد الله في حّي احلليصة في مدينة حيفا، 
ومرُّوا   9/5/2015 املوافق  الّسبت  يوم  صباح 

باملدن والقرى إلى أن وصلوا – بفضل الله تعالى 
اخلميس  ــوم  ي ــارك  ــب امل األقــصــى  املسجد  ــى  إل  -

املوافق 14/5/2015.“
وأضاف: ”ستنطلق – إن شاء الله تعالى – املسيرة 
من   7/5/2016 املوافق  الّسبت  يوم  انية  الثَّ
مسجد احلاج عبد الله في حيفا، وستنتهي –بإذن 
الله تعالى- يوم اخلميس املوافق 12/5/2016 

ُظْهرًا في املسجد األقصى املبارك.“
املبيت  محّطات  إّن  قــال:  املسيرة،  برنامج  وعن 
قلنسوة؛  الفحم؛  أم  ستشمل:  املسيرة  ــالل  خ
جلجولية؛ اّللد؛ أبو غوش أو بيت حنينا؛ ومن ثّم 
الوصول إلى املسجد األقصى املبارك. وسيشارك 
في املسيرة شباب من مدينة حيفا واملدن والقرى 

التي ستمرُّ بها املسيرة.
األّول  الهدف  «إّن  طه:  قال  املسيرة،  أهداف  وعن 
إْذ  ــي»،  ــت ــيَّ مــســؤول ــى  ــص «األق لــشــعــار  حتقيق 
يسعى املشاركون إلى لفِت األنظار نحو املسجد 
قاسية. ــروٍف  ظ من  به  ميرُّ  وما  املبارك  األقصى 

في  املستشري  العنف  نبذ  ــي:  ــان ــثَّ ال ــهــدف  ال
املنتشر  مار  والدَّ القتل  ورفض  العربّي،  مجتمعنا 
شاهدٌة  األخيرة  القتل  وأحــداث  ومدننا،  قرانا  في 

على ذلك.»!
واختتم حديثه قائًال: «سيقوم املشاركون باملسيرة 
في  العربي  املجتمع  أبناء  ربوع  في  ة  احملبَّ بنشر 
ى الله  صلَّ هذه البالد، انطالًقا من قول النبيِّ – 
عليه وسلم: «أال أدلُّكم على شيٍء إذا فعلتموُه 

الَم بينكم» (رواه مسلم)“. حتاببتم؟ أفشوا السَّ
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“UHOŠ” qÝ«d*
لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  السمري،  لوبا  عّممت 
بياًنا على وسائل اإلعالم وصلت عنه نسخة  العربّي، 
إلى صحيفة ”حيفا“، جاء فيه: ”تواصل الّشرطة في 
حتقيقاتها احلثيثة والواسعة، منذ حوالي الّشهر، وحتت 
من  عاًما)   26) مشتبه  بخصوص  الّنشر،  حظر  أمر 
في  ضلوعه  بشبهة  اعتقاله  ّمت  ــذي  واّل حيفا،  مدينة 
ّية بالغة اخلطورة، واّلتي تشمل  عدد من الوقائع اجلنائ
اعتداءات جنسّية وحشّية طالت أنحاء شّتى في البالد. 
ّينات  حيث ُسمح، أّول أمس الّثالثاء، بنشر صورته وب
لضحايا  الّتوّصل  وراء  ا  سعًي اإلعالم  عبر  فقط  ُهوّيته 
ا  أخريات من املرّجح وقوعهنَّ ضحّيته، وبالّذات جنسّيً

من دون إخطار الّشرطة بذلك“.
فيودوز  املعتقل  به  املشتبه  ”يدعى  البيان:  وأضــاف 
بّدالة  على  الّشرطة  بإبالغ  اجلمهور  ونناشد  بييجنري، 
املركزّية  الّطوارىء  أو بّدالة   048464879 رقم  هاتف 

رقم 100، حول أّي معلومات بهذا اخلصوص“.

 WÞd ÒA�« UN²L ÒLŽ w²Ò�« t³²A*« …—u�®
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åUHOŠò qÝ«d*
بأّن مركز «جنمة داود احلمراء» في  ”جنمة داود احلمراء“  بلسان  الّناطق  أفاد 
سبيل  عابر  حول دهس  بالًغا   12:03 الساعة  قرابة  تسّلم  الكرمل  ِمنطقة 
من قبل سّيارة في شارع «هعاليه هشنياه» في حيفا، حيث هرعت طواقم 
ّية لطفل يبلغ 7 سنوات،  اإلسعاف إلى مكان احلادث لتقدمي اإلسعافات األول

وُصفت جراحه باخلطيرة ومتّت إحالته للعالج في مستشفى رمبام.
وفي بيان الحق لـ «جنمة داود احلمراء» جاء: «أّن املصابني في حادث الّدهس 
هم 3، طفل يبلغ 7 أعوام، إضافًة إلى فتاة تبلغ 14 عاًما، حيث وصفت 

جراحيهما باخلطيرة، ومصاب آخر وُصفت جراحه بالّطفيفة».
وكانت املتّحدثة باسم شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا السمري، قد عّممت 
بياًنا على وسائل اإلعالم، جاء فيه: «وقع حادث طرق بالغ في شارع «هعاليه 
قبل  من  سبيل  عابري   3 دهس  تخّلله  غاليم»،  «بــات  حي  في  هشنياه» 
سّيارة عندما كان يعود سائقها إلى الوراء، ما أسفر عن إصابة اثنني بجراح 
بالغة اخلطورة، بينما الّثالث وصفت جراحه بالّطفيفة، وقد أحيلوا على إثرها 
للعالج في مستشفى «رمبام»، في حني تواصل شرطة املرور أعمال الفحص 
الّضالع  الّسائق  توقيف  شملت  واملالبسات،  الّتفاصيل  بكاّفة  والّتحقيق 

الستكمال الّتحقيقات اجلارية».
والحًقا أفاد الّناطق بلسان «جنمة داود احلمراء» بأّن مركز «جنمة داود احلمراء» 
في ِمنطقة الكرمل «تسّلم بالًغا قرابة الّساعة 08:20 من يوم الّثالثاء األخير، 
حول إصابة عابرة سبيل بعد دهسها من قبل سّيارة في شارع ”ههجناه“ في 

حيفا، على مقربة من حّي وادي اِجلمال (عني َهيام)“.
هذا وهرعت طواقم ”جنمة داود احلمراء“ إلى املكان، وقاموا بتقدمي اإلسعافات 
جراحها  وُصفت  وقد  عمرها،  من  ـ35  ال في  سّيدة  وهي  للُمصابة،  ّية  األول
باملتوّسطة، ومتّت إحالتها الستكمال العالج في مستشفى ”رمبام“ في حيفا، 

وهي تعاني من كدمات في جميع أنحاء جسدها.

“UHOŠ” qÝ«d*

نّظمت  االبتدائية  الكرمة  مدرسة  ونشاطات  لفعالّيات  استمرارًا 
إدارة املدرسة وطاقم العلوم على مدار يومني ممتعني وممّيزين للعلوم 
والتكنولوجيا. حيث شاركت في اليوم األّول الصفوف من أّول حّتى 
حيث  ثامن.  حّتى  خامس  من  الّصفوف  الثاني  اليوم  وفي  رابــع، 
تخلل اليومني فعالّيات وجتارب علمّية مثيرة وشيقة تعزّز الّتعليم 

الهادف. 
املرشدين  بنجاح كبير كادر مؤّهل من  الفعاليات  بتمرير هذه  قام 
األكادمييني من شركة البيروني  للدراسات العلمّية والفلكّية، بإدارة 
دكتور محمود قطينة، والتي تهدف إلى نقل املختبر العلمي إلى 
الطالب في غرفة صّفه. وهذا املشروع من ضمن املشاريع املمّيزة التي 
الّطالب  وبلورة شخصّية  تطوير  تعزيز،  أجل  من  املدرسة  بها  تقوم 

ا وتقريبه من مجتمعه ومحيطه البيئي والفلكي. وتثقيفه علمًي
قام  حيث  وشّيقة  متنوعة  محّطات  عّدة  الفعالّيات  اشتملت  وقد 
كل صف باملرور على ثماني محّطات من بينها القّبة السماوية، 

صناعة العطر، صناعة اجلل املعّقم، قرص نيوتن، صناعة املثّلجات، 
القيثارة، صناعة الّصابون، خصائص الّضوء، الفعالّيات اخلارجّية. 
ّية التي تالئم الّصفوف االعدادّية،  إضافة إلى الفعالّيات الكيميائ

ّية. مثل: الّصوف احلراري، احلديقة الكيميائ
عالوًة على ذلك ّمت مترير عرض علمي رائع شمل العديد من الّتجارب 
على  طالب  كّل  حصل  الفعالّيات  نهاية  وفي  الشّيقة.  العلمّية 
املنتجات التي قام بإنتاجها بنفسه. حيث كان الطالب فّعالني في 
كل التجارب والفعالّيات التي ُمرّرت، وهذا بحد ذاته يعزّز الّتعليم 

الهادف.
وعّبر طالب املدرسة عن مدى سعادتهم للفّعاليات العديدة والشيقة 
خالل  من  واندماجهم  تفاعلهم  مالمح  واّتسمت  بالعلوم.  اخلاّصة 
احملّطات. كما بدا االندماج والتواصل من قبل الهيئة التدريسّية، 
اّلذين أبدوا رأيهم وانطباعهم اإليجابي والذي انعكس في مشاركتهم 

الفّعالة خالل املشروع.
ــل طـــّالب  ــي ــأه ـــــداد وت ــــا، إلع ــــًم ــو، دائ ــب ــص ــة ت ــرم ــك مـــدرســـة ال

مبدعني وناجحني.
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Bleu De Chanel
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Invictus
Million�2
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Aqua Di Gio
The Scent

Allure Sport
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“UHOŠ” qÝ«d*
نّظم اّحتاد كرة القدم في إسرائيل هذا العام دوري للّتعايش وضد العنف 
فرق  الدوري ست  هذا  في  وشاركت  حيفا.  في  املالعب  في  والعنصرية 
رياضّية من العرب واليهود من حيفا وخارجها. ويتم تنظيم هذا الدوري 

كل عام في إحدى مناطق البالد.
وشارك في هذا الّدوري فريق األخوة وهبوعيل روبي شابيرا، الذي استضاف 
الدوري، وأحرز املرتبة الثانية، بينما أحرز املرتبة األولى هبوعيل جولس. 

واستغرق الّدوري خمس ساعات متواصلة. 
نال  وقد  شابيرا،  هبوعيل  تدريب  على  خردون  يوسف  املدرب  ويشرف 
سعيد خردون البالغ 12 عاًما، وهو جنل املدرب لقب أفضل العب في 
في  أهداف  خمسة  إحراز  من  ومتّكنه  الرياضي  أدائه  لقاء  الــدوري،  هذا 

املباراة. ومنحه االحتاد كأس الدوري وكتاًبا عن تاريخ كرة القدم. 
وحضر هذا الدوري أفراد عائلة املرحوم شابيرا، ونواب رئيس البلدية. وقال 
الدكتور سهيل أسعد إّن هذا الدوري من شأنه تعزيز التعايش بني أبناء 
الشبيبة، ويؤّكد عدم التفرقة بني اجلميع، وشكر كل من ساهم بتنظيم 
هذا الدوري وخاّصة احتاد كرة القدم، وأن رياضة كرة القدم ميكن أن جتمع 
هذا  ينعكس  أن  ونرجو  العالم،  السالم واحملبة في كل  الّشعوب على 

التعايش على أعمال الكنيست، أيًضا. 
وال يزال يوسف خردون يلعب في صفوف مكابي حيفا للكبار، ويشرف 

على تدريب فريق املركز اجلماهيري األخوة في وادي النسناس.    

Í—uš n¹U½
الله عن فوز كتاب «رذاذ خفيف» للكاتب  أعلن هذا األسبوع في رام 
الِفَلسطينّي طارق عسراوي بجائزة «ملتقى ِفَلسطني الّثقافي للكتاب 
شيء»  «كّل  إصــدار  من  الكتاب  وهذا  عــزّام.  سميرة  اسم  على  األّول» 
احليفاوّية لصاحبها األستاذ صالح عّباسي، حيث ّمت إشهار الكتاب في 

مؤّسسة محمود درويش. 
وكيًال  ويعمل  الله،  رام  في  ومقيم  جنني  مدينة  من  والكاتب عسراوي 
يابة العاّمة في رام الله، ويعّد للّدكتوراه مبوضوع القانون اإللكترونّي.  للّن
وفي حديث مع الكاتب عسراوي قال إّن هذا الكتاب عبارة عن نصوص 
الّنظرة  عن  بعيًدا  الِفَلسطيني  املكان  ُهوّية  يبرز  ِفَلسطينّية،  سردّية 
الّتاريخّية، ويتطرّق إلى حيفا وعّكا وقيساريا وطبريا والّطابغة وغيرها. 

كما يتحدّث عن  شهداء االنتفاضة كقصص عن صورة استشهادهم. 
وّمما جاء في قرار جلنة الّتحكيم التي منحت اجلائزة للكتاب، أّنه يتمّيز 
نظرًا  الكتاب  أبطال  أحد  هي  لّغته  وأّن  سبقه،  عّما  مختلفة  بُهوّية 
للمفردات البليغة والّصور املجازية الرفيعة. كما أّن نصوصه ذات نكهة 

شاعرّية دافئة.
ومن املقرّر أن يتّم تسليم جائزة ملتقى ِفَلسطني الّثقافي للكتاب األّول 
أثناء معرض الكتاب املُزمع إقامته في العاشر من أّيار املقبل في رام الله. 
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“UHOŠ” qÝ«d*

الّتقومي  حسب  الّسائرة  املسيحّية  الّطوائف  احتفلت 
حيث  الّشعانني.  بأحد  املاضي،  األحد  يوم  الّشرقي، 
احتفل في مدينة حيفا الرّوم األرثوذكس بقّداس أحد 

الّشعانني ومبسيرة شارك فيها املئات.
دمييتريوس  اإليكونوموس  االحتفالي  القّداس  وترأس 
سمرا (الرئيس الرّوحي للرعّية األرثوذكسّية احليفاوّية) 
حيث حضر القّداس املئات اّلذين حضروا مع أطفالهم 

لالحتفال بذكرى دخول السّيد املسيح إلى أورشليم.
الكنيسة  ــن  م ــرة  ــســي امل انطلقت  الـــقـــّداس  ــد  ــع وب
(هبارسيم)  الفرس  شارع  في  صعوًدا  األرثوذكسّية، 

شارع  حّتى  لوكس  سانت  شارع  إلى  يسارًا  والتّفت 
اجلبل، وصوًال إلى دوّار إميل حبيبي، ومن ثّم عرجت 
الفرس  شارع  إلى  بالعودة  أللنبي  شارع  إلى  يسارًا 
لتنتهي املسيرة في كنيسة القّديس يوحّنا املعمدان 

األرثوذكسّية.
األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  رئيس  املسيرة  في  شارك 
وكشافة  الكنيسة،  وجلنة  ــوري،  خ يوسف  الوطني، 
الكشافات  سرايا  من  عدد  مبشاركة  األرثوذكس  الرّوم 

احليفاوّية األخرى.
والفرح  ــّســرور  وال البهجة  ــواء  أج املسيرة  ســادت  وقد 

احتفاًال بالعيد.
©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð             Í—uš n¹U½ ∫d¹dIð

بكاّفة  واملجتمعّية  ّية  النضال ّية  النسائ احلركة  متتّد 
في  عميًقا  ضاربة  ــذور  ج ــى  إل وفروعها  أجنحتها 
األرض الفلسطينّية. ومن هذه اجلذور الطّيبة النوادي 
في  بنفسها  احليفاوّية  املرأة  أسهمت  التي  ّية  النسائ
األرثوذكسي  النسائي  والّنادي  وتنميتها.  تأسيسها 

الوطني في حيفا مثال على هذه األصالة. 
مجتمعنا،  في  قياديات  نساء  ثالث  بهّن،  التقيت 
ّية ومحّبة  ويشرفن على إدارة هذا الّنادي بكل مسؤول
خوري  وغادة  حبيب  سلوى  السّيدات  إنهّن  وإخالص. 
ونائلة أبو مّنة وحتّدثنا في لقاء صريح عن تاريخ احلركة 
ّية في فلسطني، وعن امتداد هذه احلركة إلى  النسائ
يومنا هذا، واستعرضنا أهم النشاطات والفّعالّيات. 

ÈuKÝ∫ إّنه ناٍد حتت رعاية املجلس 
امللي األرثوذكسي ولكّنه مستقل في 
وفعالياته.  بنشاطاته  ذاتــه  الوقت 
يتعالى  مشرف  جو  النادي  يسود 
عدد  ــرّف.  ــتــط وال العنصرّية  على 
بني  ما  العضوّية  الّدائمات  النساء 

30 - 40، باإلضافة إلى صديقات من خارج النادي. 
بدأت  30 سنة، وقد  الّنادي احلديث منذ  تأّسس هذا 
مًعا  باالجتماع  األرثوذكسّيات  الّنساء  من  مجموعة 
الّنادي  مديرة  وكانت  القدمي.  امللي  املجلس  مقر  في 
املجلس  رئيس  ــة  زوج مجدالني  غسان  أم  املرحومة 
املّلي الّسابق، وكّنا نقوم ببعض النشاطات البسيطة 
القيام  وفكرنا  النساء.  لبيوت  ـــارات  وزي واألشــغــال 
الّنادي للشبيبة  بأعمال أكثر ألوالد الّطائفة، وأقمنا 
حيث  األرثوذكسّية  الكلية  إلى  وانتقلنا  واألطفال، 
اجتمعنا في ساحتها، ويلعب األوالد بتدريب األستاذ 
إليهم  نتحّدث  كّنا  فقد  األطفال  ــا  أّم شاما،  نبيل 
لألهل  وراق  استحسانهم  القى  ّمما  تهمهم،  مبواضيع 
الفقس  ماري  ومن  مني  تتأّلف  اإلدارة  وكانت  أيًضا. 
وجناة خوري. ثم انتقلنا إلى بيت املجلس امللي املؤّقت 
املجلس  (رئيس  ــوري  خ ليوسف  الّتابع  املبنى  في 
امللي)، ثّم جئنا إلى هنا، بعد إقامة الكنيسة اجلديدة 
واملبنى بجوارها. ظهرت نشاطاتنا أكثر بني اجلمهور، 
وأصبح لنادينا اسم وهو النادي النسائي األرثوذكسي 
الوطني، وذلك النضمام سّيدات من الطوائف األخرى 

ومسلمات إلينا في النادي. 
œUž…∫ عضوّية النادي مفتوحة جلميع 
سّيدات حيفا، مهما كان انتماؤهن 
الّطائفي أو الديني ألّننا نومن بأننا 
نلتقي  واحد.  ومجتمع  واحد  شعب 
باإلضافة  لفعالياتنا،  أسبوع  كل 
إلى تكثيف النشاط في املناسبات 

هذا  في  اليوم  ونحن  واألعياد.  واالحتفاالت  اخلاصة 
اجتماعّية  بنشاطات  نقوم   ،2004 عام  منذ  اإلطار 
وثقافّية وتربوّية، ونستمع إلى محاضرات في شّتى 
األمهات  على  يعود  ــا  وم تهمنا،  التي  املواضيع 
واجلدات بالفائدة. وما يتعّلق بالنشاطات األخرى، فقد 
نّظمنا عّدة نشاطات متنوعة كدورات الفنون واألشغال 

اليدوية وتنسيق الزهور، وصناعة الصابون. 
عصرنا  في  اجلدة  أّن  وجدنا   ∫WKzU½
بتربية  األم  ــع  م ــتــعــاون  ت ــر  ــاض احل
األطفال، وهي ذات دور هام وإيجابي 
واجبنا  ومن  األم.  مثل  العائلة  في 
ثقافًيا  اجلــدات  مكانة  دعــم  أيًضا 
اجلدة  تلك  تعد  لم  ألّنها  ومعنوًيا، 

ا،  جانًب وجتلس  الصوف  حتيك  التي 
أن  كمربية وسيدة مجتمع، حتى  فعال  دور  لها  بل 

وأصبحت  اجلــدات.  بوجود  يتكامل  أصبح  املجتمع 
عمرها  أفنت  أن  بعد  ألحفادها  أخــرى  حاضنة  اجلــدة 
بحضانة أبنائها. وكل نشاط نقوم به يهدف إلى مزيد 
العصر  مع  يتالءم  مبا  للمرأة  والتثقيف  الّتوعية  من 

احلاضر.
هذا  نبلغ  أن  األمر  بداية  في  أتوقع  أكن  لم  سلوى: 
بهمة  ولكن  فيه.  نحن  ــذي  ال الّنجاح  من  الشكل 
واحملاضرات  بها،  قمنا  التي  والفعاليات  اجلميع، 
الّتثقيفية واألعمال التطوعّية عندنا نهضنا بالنادي 
وبقي نشيًطا إلى اليوم. والحظنا جتاوًبا ورغبة شديدة 
لدى النساء إلى إطار كهذا يجمعهن وينشغلن فيه 

مبا يعود بالفائدة.
½WKzU∫ إذا عدنا إلى احلركة النسائية في حيفا وفي 
وما  قبلها  وما  االنتداب  فترة  في  عموًما  فلسطني 
كانت  النسائية  واجلمعّيات  النوادي  أّن  جند  بعدها، 

منتشرة وال تزال. ففي العهد العثماني عام 
للفتيات،  الرسمي  بالتعليم  سمح   1908
يضم  الفلسطيني  املجتمع  أصبح  وهكذا 
عدًدا من املتعّلمات. ولكن قبل هذا الّتاريخ 
ّية في عكا عام  تأسست أول جمعية نسائ
القول  وميكن  يافا.  في   1910 وفي   1902
بدأت  فلسطني  في  ّية  النسائ اجلمعّيات  إّن 
اجلمعّيات  انتشرت  ثم   ،1903 عــام  منذ 
على  واعتمدت  الفترة.  هذه  بعد  النسائية 
مع  بالّتعاون  أوًال  ّية  إنسان ــداف  وأه أسس 
أول  نــشــأت  وعندما  ــة.  ــرّي ــي اخل اجلمعّيات 
أقيمت  املسكني  أرثوذكسية إلغاثة  جمعية 
في عكا عام 1903. وبعدها انتشرت في 
اندمجت  ذلك  بعد  ويافا.  الله  ورام  القدس 
الوطنّية  احلياة  في  ّية  النسائ اجلمعيات 
صنع  ــي  ف نشاطها  ــســع  واّت ــة،  والــســيــاســّي
والّثقافي.  والصحي  االجتماعي  ــوعــي  ال
ومنها «جمعّية تهذيب الفتاة»، ودار اليتيم 
عام  في  ــا  أّم واإلســعــاف.  الّتمريض  ومراكز 
في  الفلسطينّية  ــرأة  امل شاركت  فقد   1920
بإلغاء  املطالبة  واالحتجاجات  املــظــاهــرات 
وميليا  الشهابي  زليخة  بقيادة  بلفور  وعد 
تأسست   1924 عــام  ــي  وف الّسكاكيني. 
ّية في مدينة رام الله  جمعّية النهضة النسائ
للخدمات  املمرضات  من  فريق  تشكيل  وّمت 
الطبية. في عام 1928 مت تأسيس جمعّية 

سياسية  ّية  نسائ كجمعّية  القدس  في  السّيدات 
البريطاني  ــداب  ــت االن ضــد  النضال  ــي  ف للمشاركة 
مؤمتر  أول  عقد   1929 وفي  اليهودي.  واالستيطان 
وفتاة  سّيدة   300 فيه  شاركت  فلسطيني  نسائي 
القيام  املؤمتر  في  وتقرّر  الشهابي،  زليخة  برئاسة 
ّية أسوة باألقطار العربية  بنهضة نسائية وطنّية عرب
املندوب  ملقابلة  منهّن  عدًدا  املؤمترات  وأوفدت  األخرى. 
الّسامي البريطاني. وعلى أثر ذلك االجتماع باشرت 
الفلسطينّيات في مختلف املدن  النساء  العديد من 
ّية اخليرية لتأدية  والقرى بتشكيل اجلمعّيات النسائ
ففي  حيفا  في  أّمــا  التحرّر.  حركة  ضمن  رسالتهن 
اخلليل  مــرمي  مع  نّصار  ــاذج  س أّسست   1930 عــام 
ساذج  زوج  وكــان  العربي،  النسائي  ــاد  االّحت جمعّية 
«الكرمل»).  جريدة  حترير  (رئيس  نّصار  جنيب  هو 
في  وشاركت  اجلريدة.  رئاسة  زوجته  توّلت  ذلك  وبعد 
في  واملسيحّيات  املسلمات  الّنساء  اجلمعّيات  هذه 
أعمال مشتركة لرفع شأن املرأة واملجتمع الفلسطيني. 
عملت  التي  املسيحّية  اإلسالمّية  اجلمعّية  وأقيمت 

بنشر هذه الروح، أيًضا.
œUž…∫ هذا يقودنا إلى الوضع اليوم في حيفا، حيث 

للخياطة  مشغل  افتتاح  عن  نائلة  األخــت  أفادتنا 
الشابات  جمعّية  ــســت  وتــأّس الــفــتــيــات،  لتعليم 
مس  ــد  ي على   14/5/1932 ــي  ف املسيحيات 
رفع  على  اجلمعية  هذه  وعملت  اإلنكليزية،  نيوتن 
السّيدات  إحدى  وكانت  حيفا،  في  واملرأة  الفتاة  شأن 
األشغال  الفتيات  وتعّلمت  مجدالني،  توفيق  زوجة 
ّية  اليدوية واخلياطة والطباعة. وكذلك اجلمعية النسائ
األرثوذكسية في حيفا، كما ذكرت، فقد تأسست عام 
مجدالني،  توفيق  شفيقه  رئيستها  وكانت   1930
وكانت وداد الرّيس، بالنش خوري، وغيرهن ممن أّسسن 
«جمعّية اإلحسان العام»، وعملت هذه اجلمعّية حتى 

انتهاء االنتداب عام 1948. 
التي  اسمى طوبي،  املعلومة من كتاب  هذه   ∫WKzU½
وفترة   1936 عــام  ــورة  ث في  املــرأة  مشاركة  ــرزت  أب
واستشهد  احلــني.  ذلــك  أشهر   6 دام  ــذي  ال اإلضــراب 

كالشهيدة  املناضالت  بينهم  من  وكــان  املناضلون، 
فاطمة غزال التي سقطت في معركة وادي عزون في 
املرأة  مشاركة  على  آخر  دليل  وهــذا   1936 حزيران 
املرأة  نضال  اكتسبه  الــذي  اجلديد  والطابع  الفّعالة، 
الفلسطينية. ولم تقتصر مشاركة املرأة على الساحة 
الساحة  إلى  ذلك  تعّدت  بل  الفلسطينّية،  احمللية 
النسائية  احلركة  رائـــدات  ساهمت  حيث  العربية، 
الفلسطينية في انعقاد أول مؤمتر نسائي شرقي في 
املؤمتر  وكرس   .1938 أول  تشرين   18-15 القاهرة 
قرارات  عدة  فيه  واّتخذت  وشعبها  فلسطني  ملناصرة 
جمعيات  تأسست   1942 عــام  وفــي  الشأن.  بهذا 
حيث  فلسطينية  مدن  عدة  في  النسائي  التضامن 
شّكلت فرًقا للتمريض واإلسعافات وشاركت هذه الفرق 
في مجموعات املجاهدين واملناضلني في معاركهم مع 

االنكليز واملستوطنني اليهود.
نضم  عــام  كــّل  من  الّثاني  تشرين   25 في  سلوى: 
العنف  مكافحة  أجل  من  العالم  نساء  إلى  صوتنا 
من  ّية  أخصائ وندعو  عــاّمــة،  واملجتمع  ــرأة  امل نحو 
املوضوع،  عن  للتحدث  مجتمعنا  مؤسسات  إحدى 
من  الّثامن  وفي  الظاهرة.  هذه  مكافحة  أهمية  وعن 

الواحد وعشرين نحتفل  املرأة وفي  بيوم  آذار نحتفل 
بيوم األم أيًضا. وفي فترة األعياد نزور ونساعد بعض 
العائالت املستورةـ ونقّدم املعايدات البسيطة تضامًنا 
ونحن  العائالت.  لهذه  املستطاع  بقدر  ولو  ومساعدة 
من  واحد  عن  التعليم  مخصصات  تقدمي  في  ننظر 
أبناء العائالت املستورة في حيفا، كل عام ولد واحد 

باألقل.
برحالت  القيام  النادي  نشاطات  جملة  ومن   ∫…œU???ž
ويرافقنا  الوطن،  وتاريخ  البالد  معالم  على  للتعرف 
مرشد مختص يقوم بالشرح الوافي لتوثيق ارتباطنا 
النوادي  مع  الزيارات  نتبادل  كما  والوطن.  ــاألرض  ب
العر بية  والقرى  ــدن  وامل حيفا  في  ــرى  األخ النسائية 
بعض  بزيارة  أحياًنا  ونقوم  بيننا.  العالقات  لتوثيق 
النوادي في مناطق الّسلطة الفلسطينّية، ألننا شعب 
في  وقمنا  والّتواصل.  االرتباط  هذا  ويهمنا  واحــد، 

واستقبلتنا  الله  رام  بلدية  إلى  بزيارة  املاضي  العام 
البلدية األخت جانيت ميخائيل. وفي نطاق  رئيسة 
«حامالت  ــوادي  ن ــاد  اّحت في  أعضاء  نحن  الكنيسة 
القرى في  للكنيسة، واملنتشرة في  التابعة  الطيب» 

اجلليل وسائر األراضي املقدسة.
½WKzU∫ أّما بالنسبة لنا اليوم، فنحن ندعم ونشجع 
الّتعاون والتنسيق والعمل املشترك مع سائر النوادي 
واجلمعيات النسائية في حيفا. ألن حيفا لنا جميًعا، 
والديانات  الفئات  بني  بالّتواصل  نستمر  أن  وعلينا 
املختلفة، وأن نحافظ على الوحدة الوطنّية ملجتمعنا، 
ونعمل على تقدمه وتطوره حسب متطلبات العصر، 
وأن  والتحّيز،  والتعّصب  العصبية  عن  نترّفع  وأن 
وتوطد  شعبنا  مصلحة  تخدم  مشتركة  برؤية  نتمّتع 
الترابط على الدوام. وما مييزنا أننا نضم النساء من 
عدة أطر ومؤسسات عربية في حيفا من املسيحيات 
واملسلمات. وشملت زياراتنا عدًدا كبيرًا من النوادي 
القائمة في حيفا مثل نادي عّباس، احلليصة، األخوّة، 
الكنائس  فــي  ــات  ــوي واألخ ــاواة،  ــس م الكرمة،  بيت 
إلى  لالنضمام  للفتيات  موجهة  ودعوتنا  وغيرها. 
النادي، فأهًال وسهًال باجلميع، وكل عام وأنتم بخير.
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شارك الفّنان أسامة مصري، األسبوع 
املاضي، بتصوير مشهد من املسلسل 
ــو مــن نوع  ـــعـــذارى». وه ــّي «ال احملــل
تأليف  من  «األكشن»،  مسلسالت 
شاحر ماغني، وإخراج آدم سندرسون، 
وقد ّمت الّتصوير على شاطئ إيالت.

ــاد  لــعــب دور صــّي ــة  مــصــري  ــام أس
قذفتها  فتاة  جّثة  يكتشف  ــدوي،  ب
أمواج البحر، ويّتضح له أّنها ضحّية 
سمكة القرش؛ وبعد الفحص، يّتضح 

له أّنها ما زالت على قيد احلياة!
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امليدان  مسرح  قاعة  أّن  إّال  الّثقافة،  وزارة  تهديدات  رغم 
اكتظت مساء اجلمعة األخير، بالّداعمني للفن الفلسطيني 
بشكل  املوازي“  ”الزمن  مسرحّية  ولعرض  عام  بشكل 
خاص، والتي كانت قد قرّرت وزارة الّثقافة، ميري ريغڤ، 
أنها  بحّجة  عرضها  أعــقــاب  ــي  ف املــســرح  متويل  بقطع 
قضية  أهم  تتناول  أّنها  رغم  االرهاب“،  على  ”تشّجع 
على  احلصول  في  وحقهم  األسرى  قضية  وهي  إنسانية، 

حقوق: منها، الزّواج واإلجناب.
الثقافة  التي أحدثتها وزيرة  الزوبعة  أنه وبعد  إلى  ُيشار 
بقطع الّتمويل، وتوّصل اجلانبني عبر احملكمة إلى اتفاٍق، 
إّال أّن التوترات بني اجلانبني مستمرة، ومسرحّية ”الزمن 
في  ذلك  اإلخبارّية،  العناوين  تترأس  زالــت  ما  املوازي“ 
أعقاب الكشف عن عرض املسرحّية، مساء اجلمعة، وهو 
مساء عيد الفصح العبري، األمر الذي دفع بيوسي شرابي 
مدير عام وزارة الثقافة، بإرسال رسالة نصّية هاتفّية إلى 
رئيس جلنة إدارة مسرح ”امليدان“ جوزيف أطرش انتقد من 
خاللها عرض املسرحّية عشية عيد احلرّية لليهود، ُمشيرًا 
إلى أّنها محاولة ”إليذاء مشاعر الشعب اليهودي عشّية 

حريته“، ومهّدًدا بـ»حرب إعالمّية جديدة على املسرح“.
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في حديث مع رئيس جلنة مسرح امليدان جوزيف أطرش، 
قال: بدايًة ال بّد من القول إّن احلضور كان مشرًفا، نرفض 
أذّية  يتعّمد  الذي  املسرح  أي محاولة لوضعنا في مكان 
صحيح.  غير  ذلك  إن  حيث  اليهودي  الشعب  مشاعر 

وضع  من  متّكنها  أسباًبا  جتد  أن  ــا  ــًم دائ حتــاول  ـــوزارة  ال
مكانة  من  وتعزّز  سياسًيا،  تفيدها  خانة  في  «امليدان» 
ميري ريغڤ في ”الليكود“، حيث انها منذ أن تسلمت 
ومسارح  ”امليدان“  استغلت  للثقافة،  كوزيرة  منصبها، 
أخرى من أجل كسب األصوات، ونحن نعي هذا املوضوع.

في  منتج  فّني  عمل  املوازي“  ”الزمن  مسرحّية  وتابع: 
للعرب  امليدان ألّنه يعّبر عن مشاعر وعن موضوع مؤلم 
الفلسطينّيني في الداخل، وهو مشروع خضنا من أجله سنة 
كاملة من الّصراع أمام الوزارة ّمما يدّل على ضرورة وأهمّية 
املشروع للّتأكيد على أّننا أحرار ونتمّتع بحرّية الّتعبير 
عن الرأي واإلبداع وال ميكن التنازل عنهما، ومحاولة الوزارة 
ـ“امليدان“، والتي هي مستحّقاتنا  أن تشترط ميزانّيات ل
ترضيهم،  بإنتاجات  نقوم  أن  مقابل  شعبنا  ضرائب  من 

محاولة بائسة تصّدينا لها وانتصرنا. إنتصارنا كان عبارة 
ّية التي  اّتفاق وّقعناه مع الوزارة بعد املعركة القضائ عن 

خضناها ضّدهم، بالّتعاون مع مركز ”عدالة“.
أن  دون  امليزانّيات  وأعدنا  اتفقنا  أن  بعد  قائًال:  وأوضح 
أسباب  عن  يبحثون  هم  اليوم  املضامني،  عن  نتنازل 
أخرى واّتهامات إضافّية يوّجهونها ملسرح ”امليدان“ على 
إرهابي  مسرح  وبأّنه  اليهودي  الّشعب  ضد  يعمل  ــه  أّن
ــة عن  ــارات مرفوضة وعــاري ــذه الــعــب ومــتــطــرف.. وكــل ه
فلسطيني  عربي  مسرح  هو  ”امليدان“  مسرح  الصّحة. 
فإّنه ال ينظر  ببناء جدول اعماله  مستقل، وعندما يقوم 
اليهودّية  كاملسارح  متاًما  اليهودّية،  األعياد  تواريخ  إلى 

عندما تبني جدول أعمالها.



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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للرّواية  العاملّية  باجلائزة  املدهون،  ربعي  فاز الرّوائي 
روايته  عن  الّتاسعة  دورتها  في  «پــوكــر»،  العربّية 
«مصائر: كونشرتو الهولوكوست والّنكبة»، والّصادرة 
املنصرم،  العام  من  َحزيران  في  ــى  األول طبعتها  في 
لصاحبها  احليفاوّية  2015، عن مكتبة «كل شيء» 
والّنشر/ للّدراسات  العربّية  واملؤّسسة  عّباسي  صالح 

ُمتنح  عاملّية  عربّية  جائزة  أكبر  هي  و“پوكر“  بيروت. 
هو  العربّي، واملدهون  العالم  في  للرّواية 
أّول ِفَلسطينّي يفوز باجلائزة، اّلتي سبق 
العام  في  القصيرة  لقائمتها  وصل  وأن 

.2010
كونشرتو  ”مصائر:  ــة  رواي تّوجت  وقــد 
للِفَلسطينّي  والّنكبة“،  الهولوكوست 
ربعي املدهون، مساء أّول أمس الّثالثاء 
لــلــّروايــة  الــعــاملــّيــة  بــاجلــائــزة   (26/4)
 50 2016، وقيمتها  «پوكر»  العربّية 
ألف دوالر أمريكّي، حيث كشفت أمينة 
اسم  عن  الّتحكيم،  جلنة  ذيبان، رئيسة 
أقيم في مدينة  باجلائزة في حفل  الفائز 
أبوظبي، إضافًة إلى اإلعالن عن ترجمة 

العمل لّلغة اإلنچليزية.
واملدهون هو أّول ِفَلسطينّي يفوز باجلائزة 
التي سبق ووصل إلى قائمتها القصيرة 

في 2010.
وكانت «مصائر: كونشرتو الهولوكوست 
والّنكبة» بني سّت روايات بلغت القائمة 
جانبها:  إلــى  ضّمت  للجائزة  القصيرة 
بكاري،  طــارق  للمغربي  «نوميديا» 
«عطارد» للمصري محّمد ربيع، «مديح 
محمود  للِفَلسطينّي  العائلة»  لنساء 

شهال  للّسورّية  بيتنا»  مــن  قريبة  «ســمــاء  شقير، 
العجيلي، و«حارس املوتى» لّلبنانّي جورج يرق.

وحصلت كّل رواية وصلت للقائمة القصيرة في الّتاسع 
من شباط املاضي على عشرة آالف دوالر.

 26 ورة  الــدّ افتتاح  أبوظبي عشّية  اإلعالن في  وجاء 
ملعرض أبوظبي الّدولي للكتاب، مبشاركة مكتبة «كل 
شيء» احليفاوّية، واّلذي ُيقام في الفترة املمتّدة من 27 

نيسان اجلاري إلى الّثالث من أّيار القادم.
مدينة  في  ُولــد  ِفَلسطينّي،  كاتب  املــدهــون،  وربعي 
 .1945 عام  فلسطني  جنوب  في  عسقالن،  املجدل 
هاجرت عائلته خالل الّنكبة عام 1948 إلى خانيونس 
القاهرة  في  اجلامعي  تعليمه  تلّقى  غــّزة.  قطاع  في 
قبل   1970 سنة  مصر  من  ُأبعد  ثّم  واإلسكندرّية، 
التخّرج لسبب نشاطه الّسياسّي. يقيم في لندن حيث 
ثالث  وله  األوســط»،  «الّشرق  جلريدة  محرًّرا  يعمل 

روايات إضافة إلى دراسات ومجموعة قصصّية.
القائمة  إلى  أبيب»  تل  من  «السّيدة  روايته  وصلت 
العام  في  العربية  للّرواية  العاملّية  للجائزة  القصيرة 
«تيليچرام  دار  عن  باإلنچليزّية  وصــدرت   ،2010
«بان»  بجائزة  اإلنچليزّية  الّترجمة  وفازت  بوكس»، 

البريطانية للكتب املترجمة.
الكاتبة والّناقدة  برئاسة  وتشّكلت جلنة حتكيم اجلائزة 
الّصحافّي  من  كّل  وعضوّية  ذيبان  أمينة  اإلماراتّية 
املغربي  واألكــادميــي  محمود  سّيد  املصري  والّشاعر 
محمد مشبال والّناقد الّلبناني عبده وازن واملترجم منير 

مويتش من البوسنة.
مبرور  أصبحت  التي  للجائزة  الّتاسعة  الــّدورة  وهــذه 
حيث  من  ا  عربّيً األدبّية  اجلوائز  أبــرز  إحــدى  الّسنني 

القيمة واملشاركة.
ترعى اجلائزة (مؤّسسة جائزة «پوكر») في لندن، بينما 
اإلمــارات  في  والّثقافة  للّسياحة  أبوظبي  هيئة  تقوم 

ا. بدعمها مالّيً
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وقال الّروائي الفائز ربعي املدهون في كلمته: ”بذلت 
جهًدا على مدار أربع سنوات في خّطة محّددة ُمحكمة، 
أردت أن أتوّجه إلى الِفَلسطينّيني العرب في إسرائيل 
العرب  واستنكرهم  تفّكروا  اّلذين  الـ48)،  (عــرب 
واستقبلتهم عاصمة عربّية بعد 40 عاًما. أردت الّتوّجه 
الوطن،  صانوا  اّلذين  هم  هؤالء  إّن  ألقول  هؤالء  إلى 
أبطالي.  أحد  أسميت  كما  هناك،  الباقون  هم  هؤالء 
الّتفاصيل.  أعطتني  املذاق،  كّل  أعطتني  اّلتي  حيفا 
أعطتني الوهج. أعطتني الّذاكرة، منحتني احلكايات، 

إذ أخذتني وطافت بي كّل املدن الِفَلسطينّية.“
”هذه الـــّروايـــة تــتــقــّدم بــحــكــايــات فــي خــمــس مــدن 
املجدل  في  رأســي  مسقط  إلى  أخذتني  ِفَلسطينّية. 
(عسقالن). طفت في حيفا. صرخت من جبل كرملها: 
ضّيعناها.  كيف  هالبالد  َع  آخ  آخ.. ولك  آخ  ولَــك 
فصرخت معي حيفا كّلها. ِفَلسطني كّلها كانت تصرخ. 

ولكن ِفَلسطني اليوم كّلها تفرح.“
بل  الّرسائل،  عشرات  جاَءتني  الـ“فيسبوك“  ”على 
مئات تقول: نريد أن نفرح. الِفَلسطينّيون منذ الّنكبة، 
أكثر من سبعة وسّتني عاًما، وأكثر من خمسة وأربعني 
أن  بكّل وضوح  فشلوا  الِفَلسطينّية،  الّثورة  من  عاًما 
يحّققوا طموحهم، أن يبنوا دولتهم. لم يبَق من أرضهم 
سوى القدر القليل اّلذي ال يصلح لدولة. أقول اليوم 
إّن الِفَلسطينّيني املثّقفني يبنون دولة عظيمة من اإلبداع 

والفّن والّثقافة.. ليفرح الِفَلسطينّيون هذه الّليلة. هنيًئا 
لكم. هنيًئا لشعبي الكبير، هنيًئا للرّواية الِفَلسطينّية 
اّلتي تقف على قّمة الرّواية العربّية ولو لسنة واحدة.. 

شكًرا لكم جميًعا.“

™ W�UÒ³Ý “UHOŠ” WHO×� ™
جائزة  عن  الّنشر  في  سّباقة  ”حيفا“  صحيفة  وكانت 
الرّواية العربّية منذ ترّشح رواية 
”مصائر: كونشرتو الهولوكوست 
والّنكبة“ ضمن القائمة الّطويلة 
لنيل هذه اجلائزة العاملّية للرّواية 
شملت  واّلتي   ،2016 العربية 
ــة صــدرت خــالل العام  16 رواي
بني  من  اختيارها  ّمت  املاضي، 
159 روايــة مــوّزعــة على 18 
تابعت  ثــّم  دولــة عربية،  ومــن 
الّنشر لدى اإلعالن عن القائمة 
ــي اشــتــمــلــت 6  ــت الــقــصــيــرة اّل

روايات طويلة.
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الـــّروايـــات  عــلــى  تعليق  وفـــي 
ــــال رئـــيـــس جلنة  ق املـــرّشـــحـــة 
اختيار  يكن  ــم  «ل التحكيم: 
العام  لــهــذا  الطويلة  القائمة 
سهًال، ألن اجلودة كانت الّسمة 
لهذه  املقّدمة  للرّوايات  الّشاملة 
القائمة  فــي  الــــّدورة، وظــهــرت 
بعض  شملت  كما  واملهّمة،  القديرة  األسماء  بعض 
الروايات من طرح  الّشابة واجلديدة، ومتّكنت  األسماء 
قضايا اإلنسان العربي: املعيشّية والّنفسّية والّسياسّية 
ــة، كــمــا أدانــــت كــل أشــكــال العنف  واالجــتــمــاعــّي
والقبلّية  واالجتماعّية  والّسياسّية  الّدينّية  والّطائفّية 
والّديكتاتورّيات املعاصرة. وتنافست الرّوايات على أن 
تكون األرقى واألكثر تطوًّرا وجتديًدا من حيث املضمون 

والّشكل واملعاجلة والّتقنّية الّسردّية».
وتعد هذه هي الّدورة التاسعة للجائزة، التي أصبحت 
العالم  في  الــّروايــة  مجال  في  األبــرز  األدبّية  اجلائزة 
العربي، وقد عّلق ياسر سليمان، رئيس مجلس األمناء، 
أقطار  من  روائيني  جتمع  متمّيزة  قائمة  «هذه  قائًال: 
عربّية مختلفة، تنسج هذه الروايات مادتها من حاضر 
بأشكال  تتجاوزه  فهي  إليه،  الّرضوخ  دون  مضّطرب 
متغايرة دون اإلخالل بالوشائج التي تربط موضوعاتها 
الّنفس اإلنسانّية. هذه  بآفاق أكثر رحابة وتأثيًرا في 
القائمة من الرّوايات املتمّكنة من حرفّيتها قد تطالب 
عواملها  في  ليدخل  ورؤية  بتؤدة  يتابعها  بأن  القارئ 

املتخّيلة راصًدا حلركتها ومفتوًنا بها.»
على  العربّية  للرواية  الّترويج  إلــى  اجلائزة  وتهدف 
ترجمة  اجلــائــزة  تضمن  هنا  ومــن  العاملي،  املستوى 

األعمال الفائزة إلى الّلغة اإلنچليزّية.
رواية  والّنكبة»  الهولوكوست  كونشترو  و«مصائر: 
إحدى  منها  كّل  ميّثل  أقسام،  أربعة  في  تقع  ــدة  رائ
احلركة  إلى  الّنص  يصل  وحني  الكونشرتو،  حركات 

الّتوالف  في  األربع  احلكايات  تبدأ  الّرابعة واألخيرة، 
وحّق  والهولوكوست،  الّنكبة،  أسئلة  حول  والّتكامل 
الّداخل  في  املقيمني  الِفَلسطينّيني  رواية  إّنها  العودة. 
ويعانون مشكلة الوجود املنفصم، وقد وجدوا أنفسهم 
كما  قسًرا.  عليهم  فُرضت  إسرائيلّية  جنسّية  يحملون 
أّنها رواية الِفَلسطينّيني اّلذين هاجروا من أرضهم إلى 
املنفى الكبير ثّم راحوا يحاولون العودة بطرق فردّية إلى 

بالدهم احملتّلة.
كونشرتو  ــر:  «مــصــائ روايــــة  تعتبر  ــوز  ــف ال ــهــذا  وب
ُنشر خالل  روائّي  الهولوكوست والّنكبة» أفضل عمل 
بني  من  اختيارها  املاضية، وجرى  شهًرا  عشر  اإلثني 

ا. 159 رواية مرّشحة تتوزع على 18 بلًدا عربّيً
وقد عّلقت أمينة ذيبان، نيابة عن جلنة الّتحكيم، على 
الرّواية الفائزة بقولها: «تبتدع رواية (مصائر) نسيًجا 
ا جديًدا يصّور حتّوالت املسألة الِفَلسطينّية،  ا فنّيً روائّيً
وتثير أسئلة الُهوّية وتستند إلى رؤية إنسانّية للّصراع. 
والّنكبة»  الهولوكوست  كونشترو  «مصائر:  وتعدُّ 
الِفَلسطينّية الّشاملة، فهي ترجع إلى زمن ما  الرّواية 
الّراهنة املتمّثلة  الّنكبة لتلقي ضوًءا على املأساة  قبل 
في الّشتات واالستالب الّداخلي. إّنها رواية ذات طابع 
لتجّسد  الكونشرتو  رمز  تستعير  مأساوّي،  بوليفوني 

تعّدد املصائر.»
والّنكبة»  الهولوكوست  كونشرتو  «مصائر..  روايــة 
للكاتب الِفَلسطينّي – العاملّي ربعي املدهون، والّصادرة 
عمل  العاملّية،   – احليفاوّية  شيء»  «كل  مكتبة  عن 
فيه  سعى  االفتراضّي،  واملتخّيل  الواقعي  من  مرّكب 
الكاتب إلى توثيق أدبّي لكثير من مآسي الِفَلسطينّيني 

وآالمهم وتشّردهم ومصائرهم.
وضعها  مقّدمة  وهــي  القراءة“  ”قبل  ُعــنــوان  وحتــت 
الكاتب للرّواية، قال: إّنها الّثانية ”من بعد (السّيدة 
ا  بانورامّيً مشهًدا  فيها  قّدمُت  التي  أبيب)  تل  من 
لقطاع غّزة في مرحلة زمنّية معّينة... قمت ”بتوليف“ 
الّنص في قالب الكونشرتو املوسيقّي املكّون من أربع 
بطلني  على  تنهض  حكاية  منها  كّل  تشغل  حركات 
يتحّوال  أن  قبل  اخلاص  فضائهما  في  يتحّركان  اثنني 
إلى شخصّيتني ثانوّيتني في احلركة الّتالية، حني يظهر 
بطالن رئيسان آخران حلكاية أخرى... وحني نصل إلى 

الّرابعة تبدأ احلكايات األربع في الّتكامل».
ربعي  الِفَلسطينّي،  ــي  الــرّوائ أعــمــال  فــي  تتضافر 
املدهون، خصلتان قّلما جتتمعان: إمتاع القّراء وإرباك 
النّقاد؛ إمتاع بطرافة احلبك وسالسة الّسرد، مع إرباك 

بتجريبّية الكتابة ونسقّية البناء.
عند  والّنسقّية  الّتجريبّية  الّسمات  ــرز  أب وتتمّثل 
الذي  الــّســرد،  من  مختلف  منط  تبّني  في  املــدهــون، 
صلب  في  وتشابكها  القصص،  تعددّية  إلى  يفضي 
الّرواية الواحدة، مبا يتيحه ذلك من إمكانات تكثيف 
حدود  في رسم  الغاية،  الّدالالت واالحتماالت وبلوغ 

املصائر.

 ÒÍ√  s�   U�UNÒðô  UÎÐU�Š  lC¹  Íc??Ò�«  VðUJ�«  ™
™ UÎ¹œUŽ ÎöLŽ Òô≈ Z²M¹ ô ¨ÊU� Ÿu½

ويؤّكد املدهون أّن «كّل ِفَلسطينّي هو قّصة، أو له قّصة 
منفردة ولها خصوصّية، ولكن حياتي الّشخصّية جمعت 
شخصّيات  على  تنطبق  التي  الّتجارب  من  العديد 
الّروائي  البناء  في  الّتمّيز  عنصر  مختلفة».. ويكمن 
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«مصائر: كونشرتو الهولوكوست والّنكبة»، فضًال عن 
سينمائّية الّتركيب املشهدي، وجمالّية الّتصوير الفنّي، 
في أّن الّرواية تقوم على استلهام شكلّي، يبلغ درجة 
املوسيقّية، ذات  الكونشرتو  لبنية  األدبّي،  االستثمار 
املرحة والبطء  الّسرعة  بني  املتراوحة  األربع،  احلركات 

اجلنائزّي.
ذلك أّن املدهون قد بدأ حياته طالًبا للموسيقى، وبقي 
الطموح،  نّصه  في  متّكن،  فقد  ولذلك  عاشًقا،  لها 
من إخراج تلك احلساسّية املوسيقّية، مخرج اإلطراب 
الرّوائي. على أّن أقوى عناصر اجلاذبّية، عند الّروائي 
الِفَلسطينّي اّلذي ال يشبه إّال ذاته، تأتي معزّزة بفرادة 
قد  أّنه  ذلك،  الشخصّي.  احلياتّية، واملسار  الّتجربة 
الّتراجيديا  عناصر  جميع  املدهون،  سيرة  في  جتّمعت 
إشكاالت  شّتى  على  املفتوحة  املعاصرة،  الِفَلسطينّية 

سؤال الُهوّية واملصير.
وعن اختياره لبنية املوسيقى في الرواية، قال «الّنص 
ثنائّية،  بطولة  ثّمة  مصائر  في  يختار.  ــذي  ال هو 
أربع  ضمن  حكاية،  إطــار  في  تتحّركان  شخصّيتان 
حكايات، في كّل منها «حراك» سردّي، يؤّسس جلدل 
يشابه حوار آلتني موسيقّيتني مع أوركسترا في قالب 
الكونشرتو. قرّرت «مسايرة» تفاعالت الّنص في إطار 
هذا الّتشكيل، والّتأثير في مسار الّسرد للحفاظ على 
تناسقه ضمن القواعد العاّمة التي حتكم الكونشرتو، 
بهذا،  تسمح  أخرى.  موسيقّية  قوالب  عن  متّيزه  اّلتي 
أشكالها.  اختالف  على  الفنون  بني  القائمة  العالقة 
إلى  الباليه،  في  تتحّول،  واحلكاية  يلّحن.  فالكالم 
موسيقّي.  لعمل  تستجيب  راقصة  تعبيرّية  حركات 
مغنى  «سرده»  مسرحًيا  أداء  احلكاية،  تصبح  بينما 

في األوبرا.»
العرقّية  املجاميع  بني  ”الُهوّياتي“  الّتداخل  وحــول 

والّثقافّية املختلفة في ”مصائر“ (فلسطينّيون عرب، 
و»أنسنة  إسرائيلّيون)،  إنچليز،  أرمن،  فلسطينّيون 
حساًبا  يضع  اّلــذي  «الكاتب  املدهون  قال  العدو»، 
الّتهامات من أّي نوع كان، ال ينتج إّال عمًال عادًيا، 

ســابــقــه، وال  ــاج  ــت إن يعيد 
يقوى على تقدمي إضافات، 
الّنهاية ساكًنا،  ويبقى، في 
الــقــراءة.  على  محّفز  غير 
«أنسنة»  عن  احلديث  أّمــا 
عن  تعبير  فــهــو  الـــعـــدو، 
الــّرهــاب واخلــوف  مــن  حالة 
إثارة جدل حقيقّي حول  من 
قضايا يجب أن تناقش. كّل 
الّشخصّيات الّروائّية، ومنها 
إلى  تنتمي  شخصّياتي، 
مواقفها  لكن  اإلنسانّية، 
ما  هــي  احلــيــاة ومنها  فــي 
إنسانّيتها،  حـــدود  تــرســم 

شيطانّي  عالم  إلى  عليها، وتأخذها  اخلروج  تقرر  أو 
هو  نصوصي،  في  يظهر  اّلــذي  واإلسرائيلّي  الّنزعة. 
املشاكل  تخليق  عن  يكّف  ال  الــذي  اإلنسان  نفسه 
ويرتكب  اليومّية،  حياته  في  ويهّدده  للِفَلسطينّي، 
لي  لكن  العنصرّية.  واملمارسات  اجلرائم  أفظع  بحّقه 
طريقتي في نقل هذه املمارسات في عمل فنّي، تقوم 
على جتّنب الّتنميط، وعدم فرض األيديولوجّي واملسّبق 
على نّص أدبي. ولهذا أنطلق من اإلنسانّي املفترض، 
تارًكا للّشخصّيات (اإلسرائيلّية) الفرصة للّتعبير عن 
مبمارساتها  ستكشف  َمن  هي  الّنهاية،  ففي  نفسها. 

للقارئ، كّل ما هو شيطانّي فيها.»!
«ال  املدهون  قال  بها،  فاز  التي  اجلائزة  قيمة  وعن 

تشغلني هذه األمور. وما أفّكر به دائًما، هو في معنى 
املادّية  القيمة  أّما  املعنوّية ودالالته.  الّنجاح وقيمته 
تكون  أن  أّما  له.  سبًبا  الّنجاح وليست  نتيجة  فهي 
نسبّية.  مسألة  فهذه  ال،  أم  صادًقا  معياًرا  اجلوائز 

لكّنها، معيار يتمّتع بقدٍر كاٍف من املصداقّية، يؤمن 
للرّوايات الفائزة مكانة اعتبارّية جّيدة تتناسب مع تلك 

املصداقّية.»

™ Êb*« WL−M� „Ëd³� ™
وأهدى املدهون الفوز لكّل ِفَلسطينّي، ولكّل حيفاوّي، 
«مبروك حليفا جنمة املدن، مبروك ملكتبة «كل شيء»، 
اّلتي  لِفَلسطينّيتي  مبروك  عّباسي،  لصالح  مبروك 
اّلتي  لغّزة  مبروك  هناك،  بقيت  واّلتي  معي  أخذتها 
خانيونس  في  الّالجئني  مخّيم  في  وكبّرتني  رّبتني 
حّتى  كبير  حلم  وراء  وركضت  حلمت  وأطلقتني.. 
أمسكت به»؛ وأضاف: «أن تصل دار نشر ِفَلسطينّية 

من قلب البالد، من شموخ كرمل حيفا، وثبات أقدام 
الرّوايات  للترّبع على عرش  الباقني هناك في أرضهم 
لتفوز  «پوكر»،  جائزة  مًعا  العاملّية وحصدنا  العربّية 
وتكون بذلك أّول دار نشر لها ما لكّل املدن الِفَلسطينّية 
ِفَلسطني  ألّن  جًدا  سعيد  أنا  قلوبنا.  في  مكانة  من 
حتتفل اليوم، وحيفا حتتفل معنا وحتتفل مبكتبة «كل 
أشكر  العاملّية..   – الِفَلسطينّية  احليفاوّية  شــيء» 
شاركني  اّلذي  عّباسي  صالح  الّصديق واألخ والّناشر 
احللم الكبير وها نحن اليوم نحّققه مًعا.. كما أشكر 
فرصة  حيفا  منح  اّلذي  كيالي  ماهر  الّناشر  صديقي 

الوصول وشاركنا احللم الكبير، أيًضا.»
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وبدا تأثير فرحة الّناشر صالح عّباسي واضًحا في حفل 
تألألت  حيث  العربّية،  «پوكر»  جائزة  عن  اإلعــالن 
الّدموع في عينيه، وقال متأثًّرا: كم أنا سعيد اليوم، 
كم سعيدة مدينتي حيفا. للمّرة األولى حتصد رواية من 
«پوكر»  جائزة  احليفاوّية  «كل شيء»  مكتبة  إصدار 
العربّية العاملّية.. اسم حيفا ُيذكر أمام املأل في أكبر 
اليوم، ربعي  تفوز  ِفًلسطني  ـًا..  احملافل األدبّية عاملّي
يفوز  العزيز  والّصديق  الكبير  الّروائّي  هذا  املدهون، 
اليوم. فرحتي ال توصف وال حدود لها. أشكر صديقي 
تفرح وحليفا  أن  لِفَلسطني  يحّق  كيالي.  ماهر  الّناشر 
الِفَلسطينّية، فسمّوها  للرّواية  إّنه انتصار  أن تبتهج. 

الّدائم يليق بِفَلسطني وبحيفا.
جاءت رواية ”مصائر: كونشرتو الهولوكست والّنكبة“ 
في 267 صفحة متوّسطة القطع وصدرت عن (مكتبة 
للّدراسات  العربّية  و(املؤّسسة  حيفا  في  شيء)  كل 

والّنشر) في بيروت وعّمان.
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الفلسطيني  العالم وجه  مطارات  حفظت  األولــى،  اخليمة  منذ 
في سعيه املذبوح خلف احللم واألمل، وحملته أجنحة الريح إلى 
أصقاع األرض، ولم حتمل له نسمًة مخضبًة بعطر البرتقال أو 

القفير الغافي على غصن يافا بصدق الوعد والعودة.
الّسالم: وثيقة  لها حصاد  َعِجبَْت موّظفة اجلوازات حني مددُت 
أصقاع  لكل  صاِلٌح  فهو  هنا،  اقرئي  جواز َسفر،  فقلُت:  سفر! 

الرحيل.
لم تشأ، على ما يبدو، اإلسراف بالّسؤال، فمرّرت تأشيرتي على 
كاشف الّتزوير، ودققت أختام الدخول والعبور، ثم مَهرت القلب 

بختٍم يضاُف إلى رحلة املستحيل.
وقف خلفي يبتسم، وما إن اجتاز جواز الّسفر اختباره العنيد، 
حتى حّياني بادًيا عليه لهفُة البالد وشوقها، ولم يفسح املجال 
للتعّرف باسمه، فاألسماء زائدٌة في املطارات، ال تهم العابرين، 
وال يكترث بها غير الّنداء احملّث لراكٍب أخذته سهوة القهوة عن 

إقالع الطائرة!.
- أنا من صرفند العمار، جلأنا ملخيم املية ومية، وأقيم منذ ربع 

قرٍن في اإلكوادور؛ قال.
الــذي  املستعار  بــاالســم  تذكيًرا  ـــارس»،  ف «فـــارس  ســأدعــوه 
استخدمه غّسان كنفاني في كتابته املقال الناقد، ِملا بدا عليه 
من متّسٍك بطريقة كنفاني في قراءة املدن وأسرارها، فاملدن - كما 
املبّوبة  اإلعالنات  خالل  من  باملّجان  أسرارها  تكشف   - يقول 
في الّصحف، وبها تكتشف ما يشغل ساكنيها وما يحتاجون 
وأحوالهم، فاإلعالن املبّوب سرداب التسّلل ألسرار املدن، بهذه 

الطريقة فّكَك غسان كنفاني خفايا بيروت ولندن في املقال.
كلمة «صرفة»  تكون  قد  الفلسطينّية،  املوسوعة  صرفند، وفق 
احملّرفة عن الّسريانية، وتعني صهر املعادن وتنقيتها، وهي ثاني 
البطيحات،  الفلسطينية في لواء حيفا بعد قرية  القرى  أصغر 
ووفًقا لرواية جّده، كان للقرية أجمل إطاللٍة على البحر، وكانت 
سّر  أخفت  بئًرا،  عشرة  إحدى  من  للحقول  شرايينها  متدُّ  القرية 
املدينة عن عني الغزاة، ومنها عّبأت النساُء ِقراَب يومِني  إلى 

حني عودة الرجال إلى البيوت.
- أتعرُف صرفند العمار؟

أعرف أّن معتقًال ُيقام على ثرى أهلها ميارس فيه اقتالع حب 
بيد  تقبُض اإلرادة  أيًضا  العّباد، وفيها  الّشمس من وجنة زهرة 
اإلصرار على ُعنِق احلرّية وتروضها، وفيها اليوم تُْشَعُل القصائد 

والّشموُع للُمضربني عن اخلنوع، من ال يعرف صرفند!
بدا االرتياح على ُمحّياُه، تلك صرفند التي تروي ظمأ أبنائها، 
ولو من البعيد. وقبل أن ميضي لُسلم غربَِتِه، سألَني عن البالِد 

وأحوالها فعرفتُ أنّ الرجل لم يقرأ إعالناتنا املبّوبة..! 
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مقالة  كتبت  الّدم“،  في  احلصاة  ”صمت  وعلى  أعــوام  ستة  قبل 
سأقتبس بعض ما يلي منها، مع ما يستوجبه احلاضر من تغييرات 

طفيفة على النص كي يستقيم املعنى وتتحّقق الغايات.
طلقة  كل  مع  يخفت، ويبح  بيننا  العقل  وصوت  مّرت  أعــوام  ستة 
تخترق اللحم الغض وجتلجل، والّسماء سكرى تشلح مع كل شفرة 
خنجر تهوي على خاصرة روابينا الكواعب، زرقتها، لتصير فصولنا 
تغرق  حسرات  تنسكب  غضبى والشتاءات  نيلية  ”خراريف“  كّلها 

ليالي العاجزين والثواكل. 
تدق   ” مدائننا  أبواب  املعادن، وعلى  سّيد  عندنا  الرصاص  صار 
عز، وفي  عام  في  الشناوي  تغنى  كما  الضجيج“.  األكف ويعلو 
والدعاء  الضاحك  بالرياء  األثير  وميتلئ  اخلــوف،  يستوطن  فراشنا 
املر، واخلرس ُيستنخب مالًذا، والعمى بصيرة، ويتوج الصمم  نباهة 

واالنزواء يتمختر مراجل وشطارة. 
ستة أعوام مّرت لنصبح في بحر من زئبق ودخان ورصاص، فقبل أم 
الفحم وبعدها سنحيي تاريخنا الّشاحب ونكتبه بطباشير من وهم، 
لنشهد كيف ميحوه غزاة مجتمعاتنا اجلدد مبحايات من خل ومن عدم 

. قبل ستة أعوام كتبت:    
جماهيرنا  تلّقتها  التي  ــى  األول الهدية  كانت  املهّددين“  ”قائمة 
ملا  وفقًا  القائمة،  هذه  تضمنت  اجلديد.  العام  مطلع  مع  العربّية 
العربية،  والقرى  املــدن  رؤســاء  من  عدد  أسماَء  األنباء،  في  جاء 
من  حتذيرهم  استلزم  مما  املتواصل،  التهديد  حتت  يعيشون  الذين 
واحلــذر  احليطة  وسائل  ليتخذوا  وإرشــادهــم  إسرائيل  شرطة  قبل 
أن  شأنها  مــن  التي  التعليمات  مــن  جملة  باتباع  ومطالبتهم 
نتمّناه. مــا  ــذا  وه سالمتهم،  وتضمن  ينتظرهم،  مــا  شــّر  تقيهم 

قبل نشر هذا النبأ وبعد كّل اعتداء عنيف أو دموي مباشر على البشر 
العربّية،  قرانا ومدننا  معظم  في  يحصل  كما  املؤّسسات،  على  أو 
تتعالى أصوات محّقة وتتهم الشرطة اإلسرائيلية بالتقاعس. وبعض 
هذه األصوات، وصل إلى حد اّتهام الّشرطة على أّنها شريكة بتأجيج 
تلك  تتساَءل  العنف فهي غير معنّية مبجابهته، وإّال، هكذا  وتائر 
في  بالكشف،  املزمنة  إخفاقاتها  الشرطة  تفّسر  كيف  األصــوات، 
معظم حاالت اجلرائم املرتكبة بني وضد املواطنني العرب، عن اجلناة 

رغم هذا العدد الكبير من االعتداءات اخلطيرة؟.
وعليها  اجلناة  مالحقة  في  ــى  األول املسؤولّية  تقع  الشرطة  على 
القضائّية  اإلجــراءات  كاّفة  واّتخاذ  عنهم  الكشف  في  املسؤولّية 
الالزمة ملعاقبتهم. ال يوجد مبّرر مقبول أو معقول  لهذه اإلخفاقات 
ولن يكفي اّدعاء بعض قادة هذا اجلهاز بضيق احلال وشح املصادر 
سّيما ونحن  سئمناها، ال  ذلك من حجج  إلى  البشرّية وما  والقوى 
اجلهاز  هذا  أفراد  ممارسات  عصيها وقسوة  ”جناعة“  نخبر ونعيش 
عندما يكون األمر متعّلقًا بهدم بيت عربي، على سبيل املثال، أو 

بالّتصّدي ملظاهرة أو مسيرة عربّية، والّشواهد على ذلك كثيرة.
العام وسالمة اجلمهور هو من أهم أهداف عمل جهاز  حفظ األمن 
الّشرطة في الدولة احلديثة، وأخطر ما يترّتب من نتائج عندما تخفق 
الّشرطة بتأمني هذه األهداف، هو فقدان املواطن لثقته بهذا اجلهاز، 
فما بالك وهنالك شعور سائد، تبرّره جراح املواطنني التي نزفت مراًرا 
وسقوط الشهداء، بأّن الّشرطة متواطئة ومعنّية بإغراق مجتمعنا في 

مستنقع العنف واالقتتال الّداخلي؟ إّنها حالة مقلقة وخطيرة.
مع ذلك، فإّن إبقاء الوضع الّسائد على ما هو عليه وتخمير شعور 
املواطنني العرب ومضاعفة ارتيابهم املبرر حول نوايا ومخّططات جهاز 
الّشرطة، كما ذكرنا أعاله، يضر بالنهاية مبصاحلنا األساسية ويؤثر 
على شعاب حياتنا وفضاءات عيشنا، ولذلك يجب على قياداتنا 
الّشعبية واجلماهيرّية والسياسية أن تتدارس إمكانيات تغيير هذا 
الواقع من خالل وضع خطط غير مسبوقة وشاملة، حتى لو كنا نعرف 

أن املؤسسة الرسمية معنية بإبقاء الفاقة على ما هي عليه.
حّملنا  إن  الّتشخيص  يصّح  وال  الّصورة  تكتمل  ال  املقابل،  في 
كامل املسؤولّية عن سوء واقعنا على كواهل احلكومات اإلسرائيلّية 
املتعاقبة وسياساتها فقط، فكثيرون بيننا يشيحون أبصارهم، عمًدا 
أو خوًفا أو تقّيًة، عن مظاهر الفساد املستشري ومنابع العنف في 
مجتمعاتنا وعن سوء اإلدارة في مؤّسساتنا اجلماهيرّية واملدنّية، وفي 

 f�uÐ œ«uł.مقّدمتها بعض مجالسنا البلدّية واحمللّية
فرئيس مجلس ينتخب وهو مرفوع على ظهر 
ملعظم  ومعروفة  مشبوهة  إنتخابّية  صفقات 
رئاسته  مشوار  في  بعدئٍذ  ليمضي  الناس، 
يكون  في رقبته،  معلق  الصفقات  هذه  ونير 
ما  في وجه  الوقوف  على  قادر  عاجزًا وغير 

ينهش أجساد قرانا ويقض مضاجع أهالينا.
ورئيس بلدية يستعني بزمر من البلطجّية قبل وخالل وبعد معركته 
العابثني في  املعربدين  بأن يشكو من عبث  اإلنتخابّية، يعدم حّقه 

شوارع بلدته واملعتدين على أمن وسالمة املواطنني وحرمة بيوتهم.
أرض  مثًال،  ضّم  ليضمن،  بلدته  موارد  في  يعبث  ورئيس مجلس 
اخلرائط  بتفصيل  القرية ويقوم  ملسطح  آسريه  أو  شركائه  أو  مقّربيه 
الهيكلّية واملواقع الهاّمة في إدارته، على مقاسات من معه في دار 
الّسلم ومن في دار احلرب ضّده، ال يستطيع أن يتحّدى بأهلّية بيكار 
ومسطرة جلان الّتنظيم احمللّية واللّوائّية، حينما تبطش هذه مبسّطحات 

قرانا حلساب تلك املنطرة أو ذلك الكيبوتس.
ورئيس يقّسم راتبه الّشهري، على بعض من نّوابه أو القائمني بأعماله 
أو رؤساء كتل معه ويدفع لهم فتاًتا، من وراء الكواليس، ليشتري 
دعمهم وصمتهم، ال يستطيع أن يستهجن صمت وتواطؤ الّشرطة، 
الّشرطة هي  هذه  الّنهاية  ففي  حادثة وجرمية،  كّل  بعد  نّتهمها  كما 
ذاتها، التي تغمز ألولئك الرؤساء وتهمس أمامهم ”لقد دفناه سوًيا“ 

وتغض الّطرف عّما تقترفه مينى أولئك الّرؤساء ومتارسه يسراهم.
الّدولة والّشرطة مسؤولتان، في البداية والّنهاية، وعليهما أن تؤمنا 
إن  سّيان  ذلــك،  يفعالن  ال  وهما  واملجتمع،  املواطن  أمن وسالمة 
الّشرطة  جهاز  في  العربّية  اجلماهير  لدى  الّثقة  عمًدا.  أو  تقصيًرا 
العالقة واجب  هذه  إعــادة وتأهيل  ذلك.  يبّرر  ما  مهزوزة وهنالك 
يقع على الّدولة والّشرطة أّوًال، لكّننا يجب أن نكون معنّيني بذلك 
أيًضا، وعلينا مهّمة احملاولة في هذا االّجتاه. إسرائيل وشرطتها لن 
تندفعا لترميم هذه العالقة وحتسينها طواعية، لكن هذا ال يعفينا 
من احملاولة اجلاّدة واملسؤولة وهنا يبقى الّسؤال هل يستطيع كّفنا مبا 

اعتراه من صدئ الفساد أن يالطم مخرزهم الّصدئ؟“...
املنزلق. حصادات  ذات  على  نندفع  مّرت ونحن  ست سنني عجاف 
املوت قصفت أعمار ما ال يشبعها من ورد ونرجس وزنبق. ”ساحات 
األمامّية،  البشر  متاريس  البيوت  عتبات  وصارت  هزمت،  البلد“ 
والبيوت قالعهم والّسترة مالجئ. ذاب ”الكل“ على فّوهات البنادق 
وتشّظوا، والعزوة الوطنّية فتتتها عصي السماوات ونداءات القبائل، 
ونحن،  املصالح،  أعــراس  وشّوهتها  احلمائل  زغــردات  وطمستها 
الّالبدين في همسات الليل نرقد ”ونسمع بني الّضجيج سؤاًال، وأي 
سؤال وتسمع همهمة كاجلواب وتسمع همهمة كالّسؤال، أين؟ ومن 

وكيف إًذا؟“. 
والّشرطة  مجرمة  إسرائيل  ويقولون:  يجيب  والكل  يفتي  والكل 
شريكة، الفقر مذنب، واإلحباط قاهر، العوملة قدر والعنف مصير، 
البيت أصل غائب، واملدرسة حضن عار، كهنة كاحليط املائل، وأئّمة 
نحن  جناة ولكن  كّلهم  الّتخويف والّتكفير وتنذر، وقالوا:  حتترف 

نظفاء ومن هذا الّدم أبرياء!
يفلح في سّتة أعوام أخرى، ومن كان  لن  يفلح  من كان هناك ولم 
ميشي في جنازات املغدورين وخنجره حتت أثواب احلداد لن يجلس 
حتت رايات الّصبح والّسلم وأجنحة احلمام، ومن صدأت حنجرته وهو 
يطلق تراتيل الذبح والنحر لن يكون في صف الهداة والّسراة وال من 
أهل الود والتمام. ستة أعوام مّرت ولم نقتنع، أّن البالء قادم والّدم 
غّدار وهادر، فلنعلم اليوم قبل أن يصيح الّديك ثالًثا، أّننا أصحاب 
هذا املهر والّنهر واملهر وكل من حسب أن البيت آمن قد يفيق على 

صرخة جنمة فقأ عينها سيف فاجر.
كيف ومن يوقف الّنزيف؟ سأعود إلى ذلك الّنشيد فهو من زمن لم 
يكن فيه الّتاريخ كاشح: ”وصاح من الّشعب صوت طليق، قوي، 
أبي، عريق، عميق، يقول: أنا الّشعب واملعجزة، أنا الّشعب ال شيء 

قد أعجزه، وكّل الذي قاله أجنزه“.
للموت،  للخوف، كفى  للعجز، كفى  للّذل، كفى  لنقل: كفى  فهّيا 

وهيهات املعجزة! 
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حضارّية  جسور  ملّد  محاولة  كّل 
أو ربط عالقات ثقافّية طبيعّية 
بكّل  اإلسرائيلي،  االحــتــالل  مع 
وغير  ــة  ــّي ــم ــرّس ال ــســاتــهــا  مــؤّس
تطبيع على وزن  الرّسمّية، فهي 
لفعل  ـــرادف  م ــي  وه «تفعيل»، 
الّتطبيع   – ــو  وه «الّتطبيل»، 
صاحبه  مرفوض،  شائن  عمل   -
شيوخ  قّبعة  لبست  وإذا  منبوذ. 

اإلسالم وارتديت عباَءتهم فأقول رمبا 
هو عمل مخرج عن املّلة صاحبه مرتّد. واحلديث 

عن الّتطبيع واضح ال يحتاج إلى توضيح.
وبعد أن سّلمنا أن ذلك اجلدل – الذي عّمر طويًال 
حول قضّية الّتطبيع قد لفظ أنفاسه األخيرة   –
الّسطح  إلى  ليطفو  اجلدل  ذلك  عاد  زمن.  منذ 
من جديد حيث استغّل بعض أشباه املثّقفني في 
ّية، مؤّخرًا،  العرب الّساحة  العربي، عرفتهم  عاملنا 
وراحوا يجّدفون بهم مييًنا وشماًال، ويكيلون تهم 

الّتطبيع مثنى وثالًثا ورباع. 
كان  وإن  (قــطــري)،  محلّي  فهو  حــدث  أول  ــا  أّم
بني  دار  الذي  الّنقاش  له صدى عربّي، وهو ذلك 
اثنني من أهم أقطاب الرّواية في اجلزائر، األستاذ 
ّية أحالم مستغامني. وقد  واسيني األعرج، والرّوائ
الّتواصل  ومواقع  اإلعالم  ووسائط  وسائل  تناقلت 
االجتماعي ذلك الّنقاش ونفثت فيه من سمومها؛ 
والبهارات  الّتوابل  من  الكثير  عليه  وأضافت 
هناك  من  خاّصة  وملسة  هنا  من  خاّصة  وملسة 
كّله  ذلك  وأصل  للّنقاش.  قابل  غير  صار  حّتى 
اّتهمت  مستغامني  أحــالم  الكبيرة  ّيتنا  روائ أن 
خبر  سرّب  من  هو  بأّنه  األعرج  واسيني  أستاذنا 
لغة   – العبرّية  الّلغة  إلى  رواياتها  إحدى  ترجمة 
أفعال  تبع ذلك من ردود  وما   – االحتالل طبًعا 
هو  الّترجمة  مشروع  أّن  اعتبرت  إرتدادّية  وهزّات 
الّثقافي  الّتطبيع  درب  في  ألحــالم  ــى  أول خطوة 
مع االحتالل؛ وأّنها فتحت على نفسها باًبا من 

أبواب اجلحيم ونافذًة من نوافذ جهّنم احلمراء. 
لروايات  قراءتي  هل  ــر:  ذع في  ــســاَءل  أت فرحت 
لعشرات  ــي  ــراءت ق ــل  وه تطبيع؟!  ــوز  ع آمـــوس 
وعلى  ّية  العرب ــى  إل املُترجمة  العبرّية  املقاالت 
ّية  صفحات العشرات من الّصحف واملجّالت العرب
ُيعّد تطبيًعا؟ ورحت أفّتش عن فتوى أواري بها 
املغسل  ــى  إل ــرولــت  وه حيًنا  املنكشفة  سوأتي 
وُتبت  جديد،  من  بالّشهادتني  ونطقت  واغتسلت 
إلى الله وندمت على ما فعلت.. وذلك قبل أن 
املّلة  من  املخرج  الّتطبيع  نظرّية  شيوخ  يدركني 

فيأمروا بإقامة احلد علّي. 
ثّم سرعان ما ثارت في رأسي الّصغير ثورة عارمة 
كان  هل  ــرى  ُت لها.  شاطئ  ال  التي  األسئلة  من 
«املتشائل» إميل حبيبي من هواة الّتطبيع؟ وهل 
كان وطني وأبي من الّشعر من املطبعني، وسميح 
مطبعني؟  كانوا  هل  كنفاني..  وغّسان  القاسم 
وناجي العلي هل مات مطّبًعا؟! وحنظلة اليتيم 
ًعاّ؟! لم أمتالك نفسي وهرولت إلى  هل يحيا مطّب
مكتبتي أبتغي كتب هؤالء لتكون وليمة جلهّنم 
غضبي واحلمد لله سقطت مغشًيا علّي قبل أن 

أصل ملبتغاي.
أّما احلدث الّثاني فكان إقامة فّعالّيات وتظاهرة 
ونّظمه  احتضنه  الــذي  ــّي  الــعــرب األدب  ــوع  أســب

رام  في  ــش  دروي محمود  ُمتحف 
الله وما عرفه من مشاركة بعض 
استحّقوا  ــذيــن  اّل العرب  ـــاء  األدب
باالنحناء  ونتشرّف  الّتحّية.  مّنا 
حّداد  قاسم  بالّذكر  وأخــّص  لهم، 
نصر  وإبراهيم  العيسى  وبثينة 
الله. وقد راح ُدعاة نظرّية املقاطعة 
الوطنّية  عباءة  ينزعون  والّتطبيع 
قطعًة  الوطن  كأّن  وذاك  هذا  عن 
هذه  أّمهاتهم؛  ماكياج  علبة  من 
ورحت  أسبرين  قرص  أخــذت  ــرّة  امل
الّشمال،  وذات  اليمني  ذات  أجّدف 
عسى أن أصل بثورة أسئلتي إلى بّر األمان قبل 
زيارة  هل  األسئلة.  من  أخرى  ــورًة  ث حتاصرني  أن 
العوائل الفلسطينّية ألبنائها في سجون االحتالل 

تطبيع؟ رّباه! 
الّتطبيع!!  حتترف  الفلسطينّية  العوائل  كــّل 
وعايدة  عــودة  وأميــن  مطّبع  البرغوثي  ــروان  م هل 
أعتبرهم  كنت  اّلئني  ـ48  ال وعرب  توما-سلميان 
- وال أزال – مرابطون. هل كل هؤالء مطّبعون؟! 
وصديقي رامز وجّدته أم هاني التي ال زال مفتاح 
بيتها في الّناصرة ُمعّلًقا في جيدها،  وأصدقائي 
على الـ»فيسبوك» من عرب الّداخل احملتل هل 
فلسطني  كّل  هل  الّتطبيع؟  يحترفون  هؤالء  كل 

حتترف الّتطبيع؟!
هرولت إلى حاسوبي ألحجب كّل هؤالء األصدقاء 
من صفحتي على الـ»فيسبوك»، قبل أن يصل 
وجهاز  والّتطبيع  املقاطعة  شيوخ  ــى  إل أمــري 
مكافحة  وقوّات  الّداخلي  األمن  وقوى  املخابرات 
الّشغب ورجال الّدرك، و أصبح فعل ماٍض ناقص 
كتب  على  ذلك  بعد  أعرج  ثّم  كان.  أخــوات  من 
اجلغرافيا ألمحو خريطة فلسطني، هذه التي كّل 
ما فيها – إذا سلمنا بنظرّية املقاطعة والّتطبيع 

– يحترف الّتطبيع. 
بثقل  أحسست  ذلك،  بكّل  أهم  أن  قبل  لكّني 
في قدمي ولم أستطع احلركة، ومرّة أخرى وحلسن 
حّظي سقطت ُمغشًيا علّي، ودخلت في غيبوبة 
غرفة  في  كنت  عافيتي  استعدت  وملّا  قصيرة. 
اإلنعاش أصرخ، عن أّي مقاطعة وتطبيع ثقافّي 
بهذا  فالّتطبيع  العرب.  مجانني  يا  تتحّدثون 
وتطبيعكم  قواميسكم،  في  إّال  جنده  ال  املعنى 
يرفضه  ــو  وه يبهجه،  وال  االحــتــالل  يخنق  هــذا 
الهيمنة  غير  يوجد  ال  قواميسه  وفي  ويبغضه 
الّثقافّية وإلغاء الغير – غير اليهودّي – وتطبيع 
بوعالم صنصال وغيره، ليس أكثر من لعق ألحذية 
إسرائيل ومراحيضها حّتى ال نقول شيًئا آخر - 
معارض  أكبر  هو  واالحتالل  املقال.  به  يسمح  ال 
العيسى  وبثينة  حّداد  قاسم  يحاضر  أن  لفكرة 

على أرض فلسطني ويلقيان أشعارهما هناك.
إلى  عربّي  ألديــب  عمل  ترجمة  تعتبرون  كيف 
العبرّية أو مشاركة بعض العرب في ِمهرجان أدبي 
على أرض فلسطني وبدعوة فلسطينّية ولشعب 
فلسطني تطبيًعا. وتغّضون الّطرف عن الّتطبيع 
أعراسه  يقيم  والرّياضي  واالقتصادّي  الّسياسي 
على أرضكم في الّسر، كما في العلن، وسفارات 
ا إلى  إسرائيل في عماراتكم وأعالمها ترفرف جنًب

جنب مع أعالمكم، وعلى أرضكم! 
بالرّاحة علينا وحاِسبوا أنفسكم قبل أن ُحتاَسبوا.
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قّدم مدير مرَكز ”مساواة“، جعفر فرح، واحملامي علي 
األمريكّية  ّية  العرب اجلامعة  لطالب  محاضرة  حيدر، 
املؤّسساتي  البنيوي،  ”الّتمييز  ــول  ح جنني  ــي  ف
فرح  دعوة  وّمت  إسرائيل“.  في  العنصري  والّثقافي 
وحيدر من قبل بروفسور مفيد قّسوم (نائب الرّئيس 
ّية  العرب اجلامعة  ّية) ورئيس  والّدول العاّمة  للعالقات 
األمريكّية في جنني أ. د. علي زيدان لتقدمي محاضرة 
لطّالب برنامج املجاستير في مجال ”حّل الّصراعات 
والّتنمية“، وذلك يوم الّسبت 23.4.016 في كلّية 

ّية. العلوم اإلدارّية واملال
افتتح الّلقاء بروفسور مفيد قّسوم متحّدًثا عن أهمّية 
مؤسسات  مع  املشترك  والتعّلم  والّتنسيق  الّتواصل 
داخل  العاملة  السياسية  ــزاب  واألح املدني  املجتمع 

اخلط األخضر.
وتطرق فرح خالل محاضرته لطالب املاجستير للّتمييز 
وهي  والثقافي  السياسي  االقتصادي،  القانوني، 
مجاالت يناضل ضّدها مركز ”مساواة“ منذ تأسيسه 
العمل  ــات  ــّي آل ــول  ح معهم  وحتـــاور   .1999 ــام  ع

ميكن  الـــتـــي  ــفــة  املــخــتــل
اتباعها من أجل حتصيل 
وتوّسع  والتحرّر  احلقوق 
التنسيق  ــة  ــّي ــم أه فــي 
املجتمع  ــات  ــب ــرك م بــني 
الفلسطيني في مختلف 
كما  تـــواجـــده.  أمـــاكـــن 
التكاملّية  ألهمّية  تطرّق 

والتراكمّية في العمل األهلي والسياسي واألكادميي، 
داخــل  عربية  جامعة  ــاب  ــي غ ظــّل  ــي  ف خــصــوًصــا 
والدراسات، وجتمع األرشيف  تقّدم األبحاث  إسرائيل 
والباحثني. الطالب واملؤسسات  وتضعه حتت تصرّف 

املرافعة  آلّيات  حــول  حيدر  علي  احملامي  ــّدث  وحت
املختلفة وعن جتربته في العمل اليهودي العربي من 

خالل مؤّسسات مشتركة.
الّتعاون  توثيق  على  اللقاء  نهاية  في  االتفاق  وّمت 
الفلسطينّية في  واملؤسسات  الصراعات  برنامج  بني 
الداخل. كما ّمت االتفاق على تشجيع الطالب كتابة 
في  الناشطة  املجتمعّية  املؤّسسات  تخدم  دراســات 

املرافعة وحتصيل احلقوق.

“UHOŠ” qÝ«d*
عن إلغاء احملكمة  ”معاريف“  نشر  أعــقــاب  ــي  ف
في  جديد  حّي  لبناء  ملناقصة  الّناصرة  في  املركزّية 
ّية  عرب عائالت  به  فــازت  قد  كانت  العفولة  مدينة 
الّدعاء  احملكمة  ورفض  العفولة،  ِمنطقة  من  عديدة 
الفائزين بأّن االلتماس ضد املناقصة هو ليس إّال رد 
الّنائب عايدة توما - سليمان  فعل عنصرّي؛ قالت 
إّن إلغاء املناقصة «ليس إّال شكًال من أشكال عقلّية 

وسياسة الفصل العرقي في إسرائيل».
بلدة   900 من  أكثر  هناك  إسرائيل  أّنه في  وُيذكر 
فيها،  الّسكن  من  العرب  الــّدولــة  مواطني  مينعون 
مدينة  ”حصلت  سليمان   - توما  تقول  ”واليوم“، 
لتكون  قانونية  رسمّية  مصادقة  على  العفولة 
الّتزوير  حول  االّدعــاءات  فكل  فقط؛  لليهود  مدينة 
العرب ال  الفائزين  لربحها بني  املناقصة والّتآمر  في 
يؤّيدون  الذين  للعنصريني  واهية  حّجة  كونه  يتعّدى 
العرب  ــواطــنــني  امل ضــّد  والقمع  العنصري  الفصل 

الفلسطينّيني في البالد“.

الّنائب  واستطردت 
ـــا -  ـــوم ــــدة ت عــــاي
”من  ـــان  ـــم ـــي ـــل س
بالذات  أّنه  املؤسف 

في هذا اجلو الذي حتكمه العنصرّية، تقوم احملكمة 
مبنع املواطنني العرب من بناء بيوتهم في العفولة بعد 
الهجمة العنصرّية التي شّنت عليهم وعلى املناقصة 
التي يّدعون أّنها تشّكل خطرًا على يهودّية العفولة. 
والّسؤال الذي يطرح نفسه هو لو كان كل الفائزين من 
مؤامرة  حول  كان شك  أّي  كان سيساور  هل  اليهود 
تزوير؟ وال حاجة ألن يكون اإلنسان عبقرًيا الستيعاب 
على  احلفاظ  يكن  لم  للمّدعني  الوحيد  احملّفز  أّن 
نزاهة املناقصة إّمنا حقيقة أّن عرًبا هم من جنحوا في 
ّية. إّن املسؤول األول  احلصول على أراٍض بطريقة قانون
واألخير عن حل أزمة الّسكن للمواطنني العرب هي 
النفوذ  مناطق  توسيع  عليها  ويجب  إسرائيل  دولة 
العرب  املواطنني  أمام  املجال  وفتح  ّية  العرب للبلدات 

للّسكن في أي بلدة يختارون“. 
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من وحي رحلة اإلسراء هذه الرحلة التي دّونها القرآن 
(سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من املسجد احلرام 
من  لنريه  حوله  باركنا  الذي  األقصى  املسجد  إلى 
آياتنا إّنه هو الّسميع البصير)، والتي جاءت في 
معه  آمن  بالّرسول ومن  حلق  الذي  االضطهاد  ظّل 
بعد  احلال  هذا  اشتّد  فقد  سنني،  عشر  مدار  على 
موت خديجة بنت خويلد زوجة الّرسول التي كانت 
سنده  كان  الــذي  طالب  أبو  وعّمه  الّداخلي  سنده 
الّرسول  توفّيا في عام واحد فسّماه  اخلارجي، وقد 
أن  فقّرر  للبعثة.  العاشر  العام  احلزن)، وهو  (عام 
يهاجر إلى الّطائف لعله يجد من يستجيب لدعوته، 
ولكن احلال في الّطائف كان أشّد عناًدا. فقال له 
أحدهم: ألم يجد الله في جزيرة العرب غيرك حّتى 
يرسله إلى الّناس؟ وقال آخر: إن كنت صادًقا فأنت 
أعظم من أن أكّلمك، وإن كنت كاذًبا فأنت أحقر من 
أن أكّلمك. فلن أكّلمك صادًقا أو كاذًبا. وسّلطوا 
عليه الغلمان والّسفهاء فرجموه باحلجارة حتى سال 
الدم من قدميه. فعاد إلى مكة وفي الطريق وقف 
وقّلة  قوتي  ضعف  إليك  أشكو  (الّلهم  رّبه  يدعو 
حيلتي وهواني على الّناس، يا أرحم الراحمني، أنت 
رب املستضعفني وأنت ربي، إلى من تكّلني؟ إلى 
بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم 

عافيتك  أن  غير  أبالي  فال  علّي  بك غضب  يكن 
له  أشرقت  الذي  بنور وجهك  أعوذ  لي  أوسع  هي 
الّظلمات وصلح عليه أمر الّدنيا واآلخرة من أن تنزل 
بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى 
ترضى وال حول وال قوة إّال بالله). فغضبت املالئكة 
على  ليطبقوا  النبي  إشارة  تكون رهن  أن  وأرادت 
الكّفار من أهل مّكة والّطائف األخشبني (اجلبلني) 
فكان رّده (بل أرجو أن يخرج من أصالبهم من يعبد 
يقرأ  الطريق  شيًئا). وفي  به  يشرك  الله وحده وال 
القرآن (أال بذكر الله تطمئن القلوب) فسمعه نفر 
من اجلن. قال تعالى (وإذ صرفنا إليك نفر من اجلن 
يستمعون القرآن فلّما حضروه قالوا أنصتوا، فلما 
قضي فلو إلى قومهم منذرين) فآمنوا برسالته. ثّم 
الربانّية أن تخّفف عنه برحلة ربانّية  القدرة  أرادت 
سماوية جتري فيها قوانني غير قوانني البشر؛ فكانت 
رحلة اإلسراء، اإلسراء ليًال من املسجد احلرام إلى 
املسجد األقصى، وهو ميتطي البراق بصحبة جبريل. 
خمر وإناء  فيه  إناء  أوان.  ثالثة  له  قّدمت  وهناك 
فيه ماء وإناء فيه لنب (حليب) فسمع صوًتا يقول 
(إّن شرب اخلمر غوى وغوت أّمته، وإن شرب املاء 
هدي وهديت  الّلنب  شرب  أّمته، وإن  هلك وهلكت 
أّمته. فشرب الّلنب فقيل له: هديت وهديت أّمتك 

لتؤّكد  الّرحلة  هذه  جاءت  اخلمر.  عليكم  وحرمت 
وثاني  القبلتني  ــى  أول األقــصــى،  املسجد  أهمّية 
ألّن  القبلتني  أولى  فهو  احلرمني.  املسجدين وثالث 
حتى  املقدس  بيت  نحو  صلّوا  وأصحابه  الــّرســول 
الّرسول:  املسجدين سأل  ثاني  القبلة. وأّما  حتّولت 
أي املساجد وضع أوًال قال املسجد احلرام، قيل ثّم 

أي، قال املسجد األقصى وبينهما 40 عاًما) .
وأّما ثالث احلرمني قال رسول الله (ال تشّد الّرحال 
احلــرام ومسجدي  املسجد  مساجد:  ثالثة  إلى  إّال 
هذا واملسجد األقصى). فاإلسراء ربط بني املسجد 
يعّظم  فمن  أخــّوة،  احلــرام رابطة  األقصى واملسجد 
األقصى.  املسجد  يعّظم  أن  عليه  املشرفة  الكعبة 
عليه  احلــرام  املسجد  إلى  الّرحال  بشّد  يرغب  وَمن 
فإن  األقصى،  املسجد  إلى  الّرحال  بشّد  يرغب  أن 
عجز من الوصول إليه فليدعمه مادًيا ومعنوًيا. عن 
ميمونه موالة الّرسول، قالت: يا نبي الله أفتّنا في 
ائتوه  واملنشر.  احملشر  أرض  فقال:  املقدس.  بيت 
فصلوا فيه فإّن صالة فيه كألف صالة فيما سواه. 
قالت: أرأيت إن لم يطق أن يتحّمل إليه أن يأتيه. 
له  أهــدى  َمــن  فــإّن  يسرج  إليه زيتا  فليهد  قــال: 
يحّث  اإلسراء، والّرسول  منذ  فيه.  كان كمن صّلى 

أصحابه للّسكن بالقرب منه. 

روى الطبراني عن شّداد بن أوس أّنه كان عند رسول 
شــّداد؟  يا  لك  ما  فقال:  بنفسه.  يجود  الله وهو 
قال: ضاقت بي الّدنيا. فقال له الّرسول: إّن الّشام 
ستفتح. وبيت املقدس سيفتح. وتكون أنت وولدك 
أئّمة فيهم إن شاء الله تعالى. وفتح بيت املقدس 
بعهد عمر فدخله شّداد بن أوس ومات فيه سنة 58 
إيحاءات  من  بل  الّرحمة.  مقبرة  في  هجري ودفن 
اإلسراء أّن املسجد األقصى وما حوله بالد مباركة 
من الله وهناك يكون الّثبات على الدين، هذا ما 
أّكده القرآن عند ذكره إبراهيم. قال: (وجنيناه ولوطا 
إلى األرض التي باركنا فيها للعاملني)، ومن حديث 
عبد الله بن حوالة؛ قال: (قال رسول الله رأيت ملا 
أسري بي عموًدا أبيض كأّنه لؤلؤة حتمله املالئكة. 
فقلت: ما حتملون؟ فقالوا: عمود اإلسالم أمرنا أن 
نضعه بالّشام وبينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب 
الله تعالى قد  أّن  اختلص من حتت رأسي فظننت 
تخّلى عن أهل األرض فأتبعته بصري وإذا هو نور 
ساطع بني يدي وضع بالّشام. فقال ابن حوالة: يا 
بالّشام).. وقلب  عليك  قال:  لي.  خر  الله  رسول 

الّشام القدس وشريانه املسجد األقصى.





2016 ÊU�O½ 28 fOL)« 24

 5D� w�U;«
 —UO��ô« W�“√Ë

الّتجاعيد  لبعض  انتبهُت/  ـوم  وـي
ــظــهــر.../ رقــصــُت  ــد / ت فــي اجلــّي

وغنّيت...
كلمات من ديوان: ”كوابيس ما بعد 
فايد.. وهي  سلمى  للّشاعرة  اخلطأ“ 
األخير،  الّشعرّية  احلداثة  جيل  من 
وبرغم أّن مجموعتها هذه هي باكورة 

اإلبــداع  ُقــدرة  متتلك  شاعرٍة  أمــام  إّننا  تقول:  لكّنها  أعمالها، 
الّشعري بكّل ركائزه الفنّية، ويبدو أّن هذا النُّضج املبّكر أْشَعرها 

بتقّدم العمر فعبّرت عن ذلك مبا كتبناُه أعاله...
من  مجموعة  يضّم  أّنــهُ  إّال  احلجم  محدود  الّديوان  هذا  أّن  ومع 
الّتعبيرّية،  ــِه  أدوات بتكثيف  استوعبها  التي  الداللّية  احملــاور 
وسيطرة املخّيلة، محاور تبدو مستقلًة شْكًال، لكّنها تتوّحد في 

العمق...
ـًا يتقّدمها  ـًا وكيفّي وال يخفى على قارئ الّديوان أّن هذه احملاور كمّي
محور ”الّليل“ وتوابعه الّداللّية، حيث تبلغ مفرداتُه ثالًثا وأربعني 
مفردة، فهذا الّليل هو الّزمن األثير للكوابيس.. تقول املجموعة: 

ملاذا يريدونني أن أغيب/ كأّني كوابيس ليلهم/...
هذا ولم يكن زمن الّليل خالًصا للكوابيس، بل لتوابعها، أيًضا: 
من األشباح والّصرخات والهواجس واألوهام واجلراح، وهو ما وّجَه 

الّشعرّية إلى محاولة اخلالص منه للوصول إلى النَّهار:
الّنهار  يأتي  فلرّمبا  الّليل/  باجتناب  قريًبا/  الّدنيا  ستهّدد 

بطفرة/...
ثّم تتابع احملاور تدّخلها، حيث يتدّخل (محور الّطير واحليوان) 
تدّخًال كثيًفا بسّت وثالثني مفردة تنقل الّديوان من عامله البشري 
مليئة  حيوانّية)  (بشرّية  لوحة  لتقدمي  احليواني  العالم  إلــى 
باملخاوف واآلالم غالًبا، ومليئة باألمان والّراحة في غير الغالب، 
بع واألفعى)  دميرية مثل: (الّذئب، والضَّ حيث حتضر احليوانات التَّ
ُثّم الّطيور الّدالة على الشُّؤم، مثل: (الُغراب والبومة)، وقليًال ما 
حتضر احليوانات الّناعمة، مثل: (الغزالة والفراشة). وفي كثير 
من الّدفقات كانت الّذات املتكّلمة تتوّحد بهذه أو تلك من الّطيور 

واحليوانات للخالص من أوجاع الواقع.. 
تقول الّشاعرة: ال وقت عند فراشة مثلي/ لتبكي ما جرى/...

ويكاد يكون احملور الّثالث (محور املوت) تابًعا للمحور األّول، 
ياغي الذي يبلغ إحدى وثالثني مفردة، وقد تدّخلت  بحضوره الصِّ
املخّيلة لتفريغ هذا املوت من حقيقتِه الّطبيعّية، وحتويلِه إلى حقيقة 
تقديرّية تضّم عالم املهّمشني والغائبني والغافلني واملوجوعني، لكن 
من ناحيٍة أخرى كان املوت أداة اإلبداع ملشاهدة احلقيقة الوجودّية:

إلى طريق  الّزائفني/  السائلني  تدّل  يا ميًتا/ هال خرجت/ لكي 
املقترف/ ...

ولم تْسلم الفراشة – التي توّحدت بها الّذات – من مالحقة املوت 
يرنو  املــوت/  ما رأيــُت  كثيًرا  له:  للتهّيؤ  يدعوها  ما  لها، وهو 

إلّي... يطيل النَّظر/ ...
ثّم  واالْنشطار)  (الّتمّزق  وتابعه  السَّواد)  (محور  املوت  وُينتج 
في  للخالص  محاولة محدودة  ثّم  الّزيف،  عالم  دًة  ُمجسِّ (املِرآة) 
(محور الّرحيل) وصوًال إلى (محور الّنسوّية) اّلذي يتابع الّذات 

في بعض أحوالها اخلالصة لألنوثة، مثل (احلمل والوالدة).
التي  املخّيلة  منتجات  من  كانت  الّديوان  محاور  أّن  واحلــّق... 
ياغة من داللتها املعجمّية لتشّكل منها لغة جديدة في  فرغت الصِّ
أبنيتها وفي دالالتها، ُثّم تعبئة كّل ذلك في نسق إيقاعي ناعم 
ومييل إلى تكثيف إيقاعه بِحّدة القافية، وباألغلبية الصرفّية...

عبورها  من  نلحظُه  ما  عرّية  الشِّ املجموعة  هذه  خصوصّية  ومن 
منطقة  في  للّدخول  ميل  مع  الّسرّية  دفقاتها  بعض  في  للنّوعّية 

الغموض الّشفيف بتغييب بعض مراجع الّضمائر:
خرجوا  توّجسوا/  اجلديد/  اليوم  حلمرة  الّسواد/  تسليم  بني  ما 
نزول  في  احلداثة  ظواهر  بعض  وتتجّلى   ... الكالم/  لترتيب 
عود بها إلى ُافق  الّديوان إلى بعض مفردات احلياة اليومّية، والصُّ
الّشعرّية: كانت الّساعات/ تهمس/ أّن وقتي قد أتى/ جمعت 

إدراكي/ ربطت الّشال واألزرار/ ...
حداثّية حتترم  عن ِشعرّية  تكشف  الّديوان  هذا  قراَءة  أّن  صحيح 
ماضيها اإلبداعي.. فهي امتداد لُه وإن غايرته...                                                                                                                              
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املسرحي  االنــتــاج  مــؤّخــًرا،  شــاهــدُت، 
املُجّدد ملسرح الكرمة، «بلد املفاقيع»، 
ــق حتــت اســم  ــاب ــّس ــي ال ــــّدم ف ـــذي ُق ال
ّمت  ملاذا  أدري  فطني»، وال  «احملامي 
تغيير اسم املسرحّية وما هو الهدف من 
وراء تغيير االسم، خاّصًة أّنه لم يطرأ 

أي تغيير أو تعديل على نّص املسرحّية املُجّدد سوى اسم املسرحّية، 
حتى أسلوب الّتمثيل لم يتغّير، وكأّنه ّمت نسخ املسرحّية، كما هي 

ـًا وإخراًجا ومتثيًال.  نّص
عندما كتبُت عن تسّلم الفّنان سليم ضو اإلدارة الفنّية ملسرح الكرمة، 
من  املسرح  هذا  إنقاذ  من  يتمّكن  الّتوفيق والنجاح، وأن  له  متنّيُت 
الّتراجع الذي حصل له في الّسنوات األخيرة املاضية. وفي احلقيقة 
توّقعُت من سليم أن ُيحدث قفزة نوعّية في إنتاجات مسرح الكرمة، 
ولكّني فوجئت من اختياراته لألعمال املسرحّية، فالحظُت أّنه يعود 
لإلنتاجات املسرحّية القدمية التي سبق وقّدمها على خشبة املسرح، 
هذه  إلى  بعودته  فاجأني  اجلديد  عن  والبحث  الّتجديد  من  فبدًال 

املسرحّية بالذات ليبدأ بها مسيرته املُجّددة في مسرح الكرمة!
من  ملهاة  هادفة،  غير  ملهاة  بالذات،  النص  هذا  اختيار  أّن  كما 
أجل اإلضحاك ليس إّال، هل هو املسرح الذي ننشده؟! هذه قضّية 
للّنقاش، واألمر يعود للجمهور ولرّواد املسرح واملسرحّيني. فاملسرحّية 
التي  «املقالب»  بواسطة  يقوم  مخادع،  محاٍم  مسيرة  تستعرض 
براءة  القاضي ويثبت  يخدع  أن  مآربه، ويستطيع  بتحقيق  ُيحيكها 
شخص مخادع آخر، ولكن األمور في الّنهاية تنقلب على احملامي 

فطني، فهو يتعّرض للخداع، أيًضا. 
لقد سبق وأن شاركت في الّتمثيل في هذه املسرحّية أكثر من مّرة، 
إحداها كانت في شفاعمرو، في مسرح بيت الّشبيبة، والّثانية كانت 
الفرنسّية  عن  تُرجمت  املسرحّية  أّن  ذاته، وأذكر  الكرمة  مسرح  في 
على يد األديب الراحل، ابن مدينة حيفا، عصام العباسي، وال أدري 

ملاذا لم يتم ذكر اسمه ضمن احلملة اإلعالمّية للمسرحّية.
الحظُت خالل املسرحّية بعض الّتخبطات في إخراج املسرحّية، على 
الديكور  مصّمم  مثًال  اختار  فلماذا  املسرحّية واقعّية،  املثال  سبيل 
أشرف حّنا ديكوًرا عبثًيا ملسرحّية واقعّية. واألنكى من ذلك أّنه ّمت 
التعامل مع الديكور، وخاّصة الكتابة «قصاصات اجلرائد» وكأّنها 
موجودة بالفعل، فأحد املمّثلني استشهد مبقولة ُعّلقت على لوٍح من 

ألواح الّديكور. 
من  بذلوه  ما  على  التقدير  كبيًرا ويستحّقون  مجهوًدا  املمّثلون  بذل 
مجهود، لكّنهم لم يستطيعوا الّتخّلص من تأثّرهم باإلداء الذي ُقّدم 
في  الكبير  الّتفاوت  برز  كما  للمسرحّية.  الّسابقة  االنتاجات  في 
املستوى الفني إلداء املمّثلني على خشبة املسرح، لفتت نظري بشكل 
زوجة  شخصّية  أّدت  حيث  عّموري،  خميس  ميساء  املمّثلة  خاص 
احملامي فطني بأسلوب كاريكاتيري ناجح، لكّنه لم يخُل في غالبّية 
املواقف من منطّية االداء. املمّثل ميالد مطر أثبت لنا أّنه ممّثل بارع، 
الّسريع.  اإليقاع  ينقصه  كان  الكوميديا، ولكن  أسلوب  في  وناجح 
صبحي حصري كان يؤّدي الدور وكأّنه خارج منصة املسرح، ال عالقة 
له بأحداث املسرحّية ومبا يجري على خشبة املسرح. خالد عّواد ممّثل 
لم  ذو جتربة طويلة قّدم شخصّية ظريفة على خشبة املسرح، ولكّنه 
ينجح من التخّلص من ترّسبات االداء الّسابق لذات الّشخصّية، رغم 
محاولة تغيير شكل الّشخصّية، املمّثل، بواسطة الّلباس والباروكة. 
إياد شيتي جنح أن يقّدم لنا شخصّية القاضي بأسلوب كوميدي رائع، 
وإيقاع سريع مالئم لكوميديا املواقف في املسرحّية، والحظنا أّنه مع 
دخول إياد الى خشبة املسرح فرض إيقاًعا ُمغايًرا وألزم بقّية املمثلني 

أن يتبعوه بإيقاعه هو.
الكرمة،  ملسرح  الفني  املدير  ضو،  سليم  الفّنان  أدعــو  اخلتام  في 
سيقّدمها  التي  املسرحّية  النصوص  اختيار  بنوعّية  النظر  يعيد  أن 
ُمستقبًال على خشبة مسرح الكرمة، وأن ينهض مبسرح الكرمة كما 
مسرح  إلى  بحاجة  فنحن  ذلك،  على  قادر  أّنه  توّقعت، وأنا واثق 

يحترم جمهوره وثقافة جمهوره.
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منـُذ اخللّية األولى في البحر/ نشأْت احلياُة األولى!

وتطوّرت  نشأت  األرض/  على  ــى  األول اخللّية  ومنـُذ 
الكائنات احلّية على تنّوعها ُحّرة طليقة.

الّسنني/ طفرة  ا عـَْبر ماليني  فارتقت الكائناُت تدريجّيً
وراء طفرة، وقفزًة تلَو القفزة!

فعندَما كتَب إيلّيا رائَعُته ”طالسم“(1) وأسئلتها العديدة، كانت اإلجاباُت 
عليها واضحة جلّية، في كتاٍب علمّي في البالد البعيدة. 

تساَءل شاعرنا إيلّيا محتاًرا؛ وأجاب: «لسُت  ”جئُت، ال أعلُم من أيَن؟“ 
أدري».

ونحن اآلن بالعلم واألدّلة ندري فنـَهدي: من تلك «اخللّية األولى»!
غوِر  سـَبر  ذاتنا وماهّيتنا؛ وفي  عن  معرفتنا  تنوّرت  البحث والِعلـِم  فعبر 

«أصُل األنواِع»(2) وارتقاءها وكّل األدلة عليها.
***** ∫WÐUłù«

إيلّيا استفسر البحر بعبقرّية: «قد سألُت البحَر يوًما هل أنا يا بحر منكا؟».  
فكم كنَت قريًبا يا إيلّيا من اإلجابة الّسليمة. فإيلّيا أنَت ونحن: من تلك 
اخللّية األولى التي تخمّرت طويًال في البحر، اّلذي اخترقته مراًرا وطويًال 

أشّعة ضوئّية كونّية بنفسجّية.
أّم البدايات احلياتّية إذن، كانت حلظًة مناخّية أرضّية مفصلّية استثنائّية، 
بجمالها وبعظمتها وبحتمّيتها  بعدها  أو من  قبلها  لها! ال من  مثيل  ال 

الّطبيعّية!
وتساَءل شاعُرنا بذكاء متوّهج «أم تراني كنُت في إحدى الّنجوم الّزهر»؟ 

فأجاب العلُم عليه: نحُن كّلنا يسري في عروقنا وخاليانا غـُباُر الّنجوم(3) 
أحمَر  كـَونّي  بعنفوان  الّنجوم  تلك  غباًرا وتكراًرا  تفّجرت  بعدما  البعيدة، 
بردت وتقّلصت رويًدا رويًدا فتكّتلت ونشأت  ثّم  أرجوانّي. ومن  أو  الّلون 

منها مجموعتنا الّشمسّية!
ال نعرف كّل شيء عن األحياء واحلياة، وال العلم يّدعي هذا، لكّننا نعرف 

كثيًرا وجّيًدا أصَل وفصَل أنواِعنا كّلها على تفّرعها.
*** ∫WIOI(«

وإن كان شاعرنا العربّي أبو ماضي اقترب في املاضي األدنى من اإلجابة 
قيد أمنلة، فما باُل األصولّيني والّتكفيرّيني يعيدوننا اليوم إلى ماٍض ُمظلم 

سحيق؟
فال يوجد سحر أو غيب في الّدنيا التي عاش فيها متأًمًال شاعرنا ونعيش 
نحن اآلن فيها، بل توجد حياة واحدة رائعة استثنائّية على مختلف أشكالها 
نشأت من تلك اخللّية األولى.. واإلنسان أسود أم أبيض، بشرته صفراء 
الّلون أم قفقازّية، ارتقوا كّلهم سواسية في دائرة حياتّية رسمتها من حولهم 
ـًا واحًدا  نظرّية االرتقاء الّداروينّية.. وباَت كّلهم جميًعا يشّكلون جنًسا بشرّي
احلياة  هم  أكبرها،  إلى  أصغرها  من  كّلها،  الكائنات  بقّية  ووحيًدا. ومع 

األولى ورّمبا الوحيدة في كوننا. 
 ***

 :W9U)«Ë
منٌذ اخللّية األولى نشأت هنا احلياة..

فهل يا تُرى سنحافظ الواحد على حياة اآلخر وعلى حياة األخرى، فنبقى 
ويبقى أحفاُدنا من بعدنا ومن بعِد بعدنا.. أم سنقضي على بعضنا بعًضا 
أو  اآلن  بشّنها  ابتدأ  ماحقة  نوّوية  كارثة  أصلها وسط  من  احلياة  وجنتّث 

سيشّنها علينا كّلنا أصحاُب «األصل» والّسلِف واألصولّية؟؟ 
باسم الّدين: يهودّي! مسيحّي! أو اسالمّي!

فيا ليَت ِشعري، لسُت أدري؟!
(حيفا)

∫UNM� ÒbÐ ô  «—Uý≈
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رفاقي..
تظاهروا..

ثورة األممي..
مًعا.

عهد إصرار..
أبْي.

رفاقي..
أغنية اجلميع.

انتصرت البداية حولي.
جتّمع الّشارع.
توّهج املدى.

حقول..
صحف..

جائع..
مهتدي..

ينّقب في..
خبايا الصراع.

***
رفاقي..

إن سجنَتهم..
يغّنون للّتكاتف..

مآل الربيع.
أعّول عليهم..

بالّرجاء.
جنول في..

غياهب الزعماء.
نحّرر القيود..

من األسماء.
***

القهر..

عاداني.
تفّشى الّرقيق.

مذ استبّدت القوى..
ومات الّضمير..

على املشانق.
تخفيه أصابع..

في مكنون القبور.
ههنا..

أحفاد..
املجون

أحفاد..
العهر

أحفاد..
القهر.
ها هنا

ارتكاب الّثوابت..
والفجور.
أستنير..

من رفاقي.
ليتضافر البشر.

واألوجاع..
ننشرها..

في اخلامس عشر.
***

هنا سجننا
مسار العودة..

كّل عام
هنا تاريخنا..

يتكّرر..
كّل يوم

هنا حظائرنا..
َعقار.. ُمْخِبٌر
ملكّيٌة ونظام

هنا.. سؤالنا..
خطْر!

كّل يوم
كّل عام..!

 ©…dLÞØUHOŠ®

—U Ò�√ w�
5D�K� l� «uM�UC�

»U¹– rýU¼
تقع قرية الّساجور ما بني الرامة ونحف. ليس 
الكثير معروف عن آثار القرية وتاريخها، إذ 
أثرية  حفريات  أربــع  فقط  اآلن  حّتى  أجريت 
التاريخية  املصادر  أّن  إلى  إضافة  صغيرة، 
عن املوقع ليست متوّفرة جًدا. أما احلفريات 
األثرّية فأشارت إلى أّن بداية االستيطان في 
القرية تعود إلى أكثر من 4000 عام قبل 

أّيامنا.

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«Ë l�u*«
إلى  نسبة  الّساجور  سميت  فقد  يبدو  كما 
في  تواجدت  التي  «شــيــزور»  ــري  األث املوقع 
والبيزنطّية.  الرّومانية  الفترة  خالل  املنطقة 
اإلسم  حتت  عرفت  الّصليبية  الفترة  خــالل 
«ســـاعـــور»  أو   (Seisor) «ســيــســور» 
(Saor)، حيث ذكرت ضمن األراضي التي 
إلى  ــذاك  آن قيسارية  مدينة  حاكم  أعطاها 
املتواجدة  القرى  بعض  مع  التيوتون  فرسان 

حولها، مثل: نحف ومجد الكروم.
املسح  ضمن  ُتذكر  ّية  العثمان الفترة  خالل 
من  منازلها  مبنّية  صغيرة  كقرية  األثــري 

احلجر وأراضيها مزروعة بشجر الزيتون. 
القرن  القرية في  الرّحالة فيكتور جيرن، زار 
صغيرة  ــريــة  ق وصفها  ــد  وق عشر  ــاســع  ــّت ال
أّن  إّال  املباني  بعض  منها  تبقى  تلة،  على 
اآلثار في املوقع، تشير على اّن التّلة كانت 
وهو  القدمية.  العصور  خالل  باملباني  مليئة 
ّية  الرومان الفترة  ــى  إل املوقع  ينسب  أيًضا 
باإلسم  آنـــذاك  عرفت  والــتــي  والبيزنطّية، 

«شيزور».
احلفريات األثرّية األولى في املوقع أجريت عام 
على  حفريات  أربــع  أجريت  الحًقا،   ،1951
(في  حفريات   1980 عام  مختلفة:  فترات 

كشفت  القرية)  من  غربي   – اجلنوب  اجلــزء 
العامني  بني  الرومانّية،  الفترة  من  قبر  عن 
سلطة  قبل  مــن  حفريتني   1994-1993
في  أجريت  التي   2002 عام  وحفرّية  اآلثار 

أعقاب أعمال بناء في وسط القرية. 
  U¹dH(« ZzU²½

الّتابعة  املنازل  أو  املباني  من  القليل  فقط 
عنها  الكشف  ّمت  الــقــدمي  االستيطان  ــى  إل
كشفت  إذ  املختلفة،  األثرّية  احلفريات  خالل 

من  ــور  ــب ق بقايا  عــن  التنقيبات  غالبية 
 ،1951 عـــام  ــثــًال،  ــم ف مختلفة.  ــرات  ــت ف
ّمت  التي  القرية  في  األولى  احلفريات  أجريت 
في  منحوت  قبر  بقايا  عن  الكشف  خاللها 

الرومانّية  الفترة  إلى  تاريخه  يعود  الّصخر، 
الرابع ميالدي)  البيزنطّية (القرن األّول –   –
كشفت  الّتسعينّيات  حفرّيات  فإّن  كذلك، 
عن قبور يعود تاريخها إلى الفترة الرومانّية 

(القرن األول – الّثاني ميالدي).
عنها  التنقيب  ّمت  ــي  ــت ال ــور  ــب الــق جميع 
في  نحتت  احلفريات،  تلك  خالل  وتوثيقها 
متشابه:  النمط  على  وهي  اجليري،  الّصخر 
لها قاعة مركزّية في جدرانها عدد من األكواخ 
لوضع الّنواويس. املغارة التي ّمت توثيقها عام 
بناء  أعمال  ــرّاء  ج تضرّرت  قد  كانت   1980
القليلة فيها  املكتشفات  أّن  إّال  املنطقة  في 

الزّجاج،  أدوات  شملت 
يعود  ــى  واحلــل الفخار 
الفترة  ــى  إل جميعها 

فإّن  كذلك،   .(4 ــم  رق ــورة  ــّص (ال الرّومانية 
منحوت  باب  وله  مزخرًفا  كان  إليها  املدخل 

من احلجر (الصورة رقم 2). 
ــإدارة  ب ــرى  أخ حفرّيات  أجريت   2002 عــام 
عــّدة  عــن  ــالل  خ الكشف  ّمت  ـــار،  اآلث سلطة 
مكتشفات: بداية، ّمت الّتنقيب عن جزء من 
مغارة لم يتّم التعرّف على ماهّية استعمالها 
بسبب الضرر الذي حّل بها جرّاء أعمال البناء 

املعاصرة. 
إلى الشّمال  من املغارة، ّمت الكشف عن أجزاء 
مرصوفة  أرضّية  منها  بالقرب  مبنّية  جدران 
تاريخ  فــإّن  الفخار،  ألدوات  وفًقا  باحلجارة. 
اجلدران يعود للفترة اململوكّية – القرن الّثالث 
رقم  (الصورة  ميالدي  عشر  الرابع  أو  عشر 
العثور  ّمت  ــة،  ــّي األرض من  اجلنوب  ــى  إل  .(3
على بعض األدوات من الفخار يعود تاريخها 
قبل  1000عام  (قرابة  احلديدي  العصر  إلى 
استيطان  ــود  وج إلى  تشير  والتي  امليالد) 

خالل العصر احلديدي.  

للتجاعيد،  الكرميات املضاّدة  من  متعّددة  أنواع  األسواق  في  تنتشر 
الكوالجني  مــاّدتــي  على  حتتوي  الكرميات  مــن  األنـــواع  هــذه  معظم 
واإليالستني، و التي حتتاج إلى معاجلة كثيفة حتى يتمّكن اجللد من 
تتّم معاجلتها جيًدا  املنتجات ال  نظًرا ألّن معظم هذه  و  امتصاصها؛ 

فإنها ال حتّقق الّتأثير املطلوب سريًعا.
والكوالجني هو نوع من البروتني ينتجه اجللد، ويعمل مع الكيرياتني ليمنح 
الكوالجني  البشرة؛ وينتج اجللد  لنضارة  الالزمة  النعومة واملرونة  اجللد 
بوفرة في سن الطفولة، ومع تقّدم العمر يقّل إنتاج الكوالجني فيضعف 
اجللد وتبدأ الّتجاعيد في الظهور حول الفم و العنق ومنطقة حول العني.

عليِك  البدء بالعناية ببشرتك مبّكًرا من خالل الّطعام الصحي.
أطعمة تساعد في زيادة نسبة إنتاج الكوالجني بشكل طبيعي:

وحليب  الصويا  فول  مثل:  الّصويا،  على  حتتوي  التي  املنتجات   -
الصويا، واجلنب الذي يحتوي على مادة اجلينستني والتي تساعد على 

حتفيز إنتاج الكوالجني.
وأهّمها  الكوالجني،  إنتاج  على  اجللد  تساعد  والتي  اخلضروات؛   -

الّسبانخ والكرنب والّلفت.
- الفول: يساعد اجلسم على إنتاج حمض الهيالورونيك، والذي يعتبر 

أحد العناصر الهاّمة في مكافحة الّشيخوخة.
- الفواكه واخلضروات ذات الّلون األحمر؛ مثل البندورة والبطاطا، التي 

حتتوي على الليكوبينسيل الذي يساهم في زيادة إنتاج الكوالجني.
- األطعمة التي حتتوي على فيتامني C، والتي تساهم في زيادة نسبة 

الكوالجني، وأهّمها الّليمون والبرتقال والتوت األرضي.

العناصر  مــن  ـــدة  واح وتعتبر  ــغــا..  ــي األوم  -
الكوالجني،  إنتاج  علي  تساعد  التي  األساسّية 
و توجد في الّسلمون واألسماك واملكّسرات (مثل 

الكاجو).
أثبتت  حيث  اجللد،  على  سحري  مفعول  لها  الشوكوالطة؛ والتي   -
الّنضارة واحليوية.  البشرة  مينح  الشوكوالطة  أن مشروب  أملانّية  دراسة 
التي  الكوالجني  من  كبيرة  نسبة  متنحك  الغامقة  الشوكوالطة  أّن  كما 

حتتاجها بشرتك.
- زيت األفوكادو: متوفر في األقنعة والكرميات الّطبيعية التي حتتوي 
على األفوكادو، والذي يعتبر واحًدا من الّزيوت الطبيعية التي حتارب 

عالمات تقّدم سّن البشرة.
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 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  ÕdÞ  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

 …“U²2 W¹cž« 5 ° uÐô W³�M�UÐ W ÒLN� p²¹cGð ¨Âô« UN²¹√
WO×�Ë ¡«dCš

 wÐÒdł  øWOz«cG�«  pðU³łË  rOEM²�  …bF²��  X??½«  q??¼
 ·Ëd??F??*«Ë ¨¡«d??C??)«Ë …“U??²??L??*« W??¹c??žô« Ác??¼ iFÐ
 dO¦J�«  p×ML²ÝË  W×BK�  dO³�  qJAÐ  r¼U�ð  U??N??½«
  uÐ«  w�  WOLKŽ  …d¹b�  ¨nO¹Ëœ  XO½Ë—  Æ U�UD�«  s�
 ¡«d??C??)«  W??¹c??žô«  Ê«  rKF½  s×½  “„öOLOÝ  W−²M�
 “UNł ÍuIð WI�UG�« ¡«dC)«  UðU³M�« ÆWO×� d³²Fð
 ‰UL²Š«  qKIð  Ê«  UN½Qý  s??�  Ê«  v??²??ŠË  rJ¹b�  W??ŽU??M??*«

 …¡«dI�«  «uFÐUð  Æ“VKI�«  ÷«d???�«Ë  ÊUÞd��«  ÷«d??�«  UNO�  U0  ¨WM�e�  ÷«d??�Q??Ð  W??ÐU??�ô«
 U ÒC¹«Ë –  o³D�«  v�«  U¼uHOCð  Ê«  q ÒCH¹  w²�«  W�L)«  …“U²L*«  W¹cžô«  w¼  U�  «uHA²J²�
 ødÒðu²Ð  ÊËdFAð  ≠dCš«  ÍUý  ÆdOC×²�«  qNÝË  c¹c�  “pOý”  dOBŽ  dOC×²�  WH�Ë
 ÆqFH�UÐ  ÆdCšô« ÍUA�«  «uÐdý« øVKI�«  W×� 5�% ÊËb¹dð ÆdCšô« ÍUA�«  «uÐdý«
 b��Q²�«  «œUC�” Æb��Q²�«  «œUC� s� WHK²� Ÿ«u½« vKŽdCšô« ÍUA�« ‚«—Ë« Íu²%
 œułË bMŽ Àb% w²�« …b��ú� —UC�« dOŁQ²�« s� r�'« U¹öš wL% dCšô« ÍUA�« w�
 w�  W¦ŠUÐ  ¨«dO¹—U�   “u??Ý  Æ—œ  ‰uIð”  ¨WM�e*«  ÷«d???�ô«Ë  ¨WšuOA�«  ¨WŁ ÒuK*«  œ«u??*«
 wL²M¹Ë ¨WO×� d¦�ô«  ‚«—Ëô«  s� q¹UJ�«  d³²F¹ ©dCšô«  V½dJ�«®  q¹UJ�«  Æ uÐ«  W�dý
 wMž  t½«  ÆWO×B�«  ÁU¹«e�  V³�Ð “w�U¦�  jO³½d�”  t½«  vKŽ  ·ÒdF¹Ë  jO³½dI�«  WKzUŽ  v�«
 ·uHK*« 5Ð t�«c�Ë Î̈«bł c¹c� t½« ·ËdF�Ë WOz«cG�« ·UO�ô« s� dO¦J�«Ë  UMO�U²OH�UÐ «Îbł
 w²�«   «bO¾O½uðËdJ�«  WOL� V³�Ð® A  5�U²OH� “U²2 —bB� d³²F¹ q¹UJ�«  Æw�u�Ëd³�«Ë
 iL(« ¨”U×MK� “U²2 —bB� t½« ÆÂuO�OMG*«Ë K 5�U²O� ¨ C 5�U²O� ¨©UNOKŽ Íu²×¹
 ¨b¹b×K� bOł —bB� UC¹« t½« ÆÂuOÝUðu³�«Ë B6 5�U²O� ¨ÂuO��UJ�« ¨ÊU�u²³¹dð wMO�ô«
 5�U²O�Ë pO�uH�« iLŠ ¨B1  5�U²O� ¨5ðËd³�« ¨B12  5�U²O� ¨ E  5�U²O� ¨ÂuO�OMG*«
 Èu²��  iHšË   UÐUN²�ô«  qOKIð  ¨ÊUÞd��«  lM�  vKŽ  tð—b�  …“—U³�«  ÁU¹«e�  s�  ÆB3
 WOLJ�«  s�  100%  s�  d¦�«  vKŽ  Íu²%  …b??Š«u??�«  ÍuOJ�«  W³Š  ∫ÍuOJ�«   Æ‰Ëd²��uJ�«
 œUCL� tKLŽ sŽ ÎöC� Ær�'« w� nzUþË …bŽ t¹b�Ë ¨ C 5�U²O� s� UNÐ v�u*« WO�uO�«
 vKŽ  WE�U;«  w�  bŽU�¹  uN�  ¨ UÐUN²�ô«Ë  …d??(«   U¾¹e'«  —«d??{«  WÐ—U×�  w�  …b��«
 ÆW�UD�« qł«  s� b¹b(« ’UB²�« vKŽ bŽU�¹Ë ÕËd'« ÂU¾²�« vKŽ bŽU�¹ ¨ÂUEF�« W×�
 ¨q�UJ�« 5ðËd³�« s� Â«dž 17 w�«uŠ vKŽ Íu²×¹ U¹uB�« ‰u� s� bŠ«Ë ”Q� ∫U¹uB�« ‰u�
 W¹—ËdC�« WF�²�« WOMO�ô« ÷ULŠô« q� vKŽ Íu²% ¡«dC)« T�x�« Ác¼ ÊU� w�U²�UÐË
 qł«  s�  Í—Ëd??{  ÂuO�«  w�  5ðËd³�«  s�  WO�UJ�«  WOLJ�«  b¹Ëeð   ÆrJL�ł  UNłU²×¹  w²�«
 w� …œułu�  U½uJ� ¨  U½u�uK�u�¹ô« Æ¨bK'«Ë ÂUEF�« ¨ öCF�« W×� vKŽ WE�U;«
 WÐU�ô« ‰UL²Š« qOKIð v�« W�U{ùUÐ «c¼ Æ¡U�M�« WÐuBš vKŽ WE�U;« UN½Qý s� ¨U¹uB�«
 wMž ∫a½U³��« Æ—U³J�« ’Uýô« Èb� wM¼c�« —u¼b²�«Ë ¨ÂUEF�« WýUA¼ ¨VKI�« ÷«d�QÐ
 «–U� ÆC  5�U²O�Ë  B6  5�U²O� ¨  A  5�U²O� ¨ÂuOÝUðu³�«  ¨b¹b(« ¨ÂuO��UJ�U�  U³�d0
 s� WOŽu³Ý«  U³łË 3 2≠ „öN²Ý« ÊU� ¨WOJ¹d�_« WŽ«—e�« …—«“Ë V�Š  ø«–« ÊËdE²Mð

ÆbK'« Ë« Íb¦�« ¨…bF*« ÊUÞd�Ð rJ²ÐU�« ‰UL²Š« s� qKI²Ý a½U³��U� ¡«dC)« ‚«—Ëô«
 ‚u×��  W³KŽ  ÍuO�  5??ðËd??Ð  g²½uÐ  ¨d??C??š√  “pOOý”  dOBŽ  dOC×²�  WKNÝ  WH�Ë

ÍuOJ�« s� ÊU²³Š ¨…b ÒL−� …“u� ¨qO½UH�« rFDÐ “u� VOKŠ »u� ¨qO½UH�« rFDÐ 5ðËdÐ
 

 s�  ÎôbÐ  w½UM�  w�  wMG�«  VOK(«  ÃU²½SÐ  UðU?Ñ?Þu¹  W³K×�   √bÐ  ¨d¹uD²�«  s�  5²MÝ  bFÐ
 VOK(« Wł«eÞ vKŽ ÿUH(« w� ÂU�_«  v�≈  …uDš d³²Fð …b¹b'« UOłu�uMJ²�«  Æ5ð«dJ�«
 w Ò×� ¨WO�UŽ …œuł Í– VOKŠ vKŽ ‰uB(« s� szUÐe�«  s ÒJ Ô9Ë ¨t²ÒOŠö� …Òb� W�UÞ≈Ë

 Æc¹c�Ë
ø«Îb¹b% wMG�« VOK(« «–U* ∫Êu�¡U�²ð r²M� «–≈Ë

 «–  ÂuO��UJ�«  ÊQÐ  ÀU×Ð_«  Ò5³ÔðË  ÆD  5�U²O?ÑË  ÂuO��UJ�«  vKŽ  Íu²×¹  wMG�«  VOK(«
 d¦�√ U Î�öN²Ý≈ `O²Ô¹ t½_ ¨wMG�« VOK(« s� Á—bB�Ë r�'« w� …“U²2 ’UB²�≈ WÒOKÐU�
 5ðË—á Â«—Ç 6.4 vKŽ Íu²×¹ UðU?Ñ?Þu¹ s� wMG�« VOK(« ¨W�U{ùUÐ ÆUÎO³�½ WKOK� WÒOLJÐË

Æ»u� q� w� …œu'« w�UŽ VOKŠ

 vKŽË …UO(« WOŽu½ vKŽ WE�U;« d¹dIð dAMð  H¶M
2015 ÂUF�  ©W�«b²Ýù«® U¼œ—«u�Ë W¾O³�«

 ≠  ?Ð  ’U??)«  W�«b²Ýù«  d¹dIð  «ÎdšR�  dA½
 b�Rð d¹dI²�« ZzU²½Ë Æ 2015 ÂUF�  H&M
 œ«u??�  Â«b????²??Ý«   w??�  WK�«u²� …œU???¹“  vKŽ
 w� dO³� — ÒuDð vKŽË ¨W¾O³�« vKŽ WE�U×�
 —œUB�  s�  Włd²�*«  ¡UÐdNJ�«  Â«b²Ý«
 d¹dI²�«  w??�  d??š¬  “U???$≈  Æ…œÒb??−??²??*«  W�UD�«
 l�  WO*UF�«  WO�UHðû�  W�dA�«  ÂULC½≈  u¼

 —uł√  Ÿu{u�  d¹uD²�   IndustriALL Global Union  ≠ IF Metall
ÆZO�M�« ‰ULŽ

 W??¹ƒ—  UM�U�√  UMF{Ë  ”  ∫  H&M  w??�  W??�«b??²??Ýù«  r��  W�Oz—  ¨«œU???Ç  U??½¬  ‰uIð
 l�  dL²��  —«u??Š  …bŽU�0  Æ   100%  W³�MÐ  qO²�J²�«  …d??z«œ  ‚ö??žù  ÎU??�b??¼Ë
 Ác¼ Æ·bN�« oOI×²� qLŽ ‰ËbłË qŠ«d� UMF{Ë ¨ÊQA�« »U×�√Ë 5BB Ò²*«
 ¨W¾O³�UÐ d¦�√ r²Nð fÐö� l� q³I²�� v�≈ ‰u�uK� UM�b¼ v�≈ UM²ÐÒd� W¹ƒd�«

Æ åU¼d¹Ëbð …œUŽ≈ sJ Ô1Ë
 U ÎC¹√ WOK³I²�*«  U¹Òb×²�«Ë  «“U$ù«Ë ·«b¼_« q ÒBH¹ 14 ? �« W�«b²Ýù« d¹dIð

 Æ U−²M*«  …UOŠ …—Ëœ —«b� vKŽ
 —œUB� s� œ«u??�Ë U¼d¹Ëbð œUFÔ*«  œ«u??*«  s� %  100  Â«b²Ý« qł√  s�  «uDš

W¾O³�UÐ d¦�√ r²Nð
 u¼Ë UM�b¼ v�≈  ‰u�uK� W¹—Ëd{ w¼ …—Òu ÒD²*«Ë …b¹b'« UOłu�uMJ²�«  Ê√  Q0
  ¨W¾O³�«  …œu−Ð d¦�√  r²Nð —œUB� s� œ«u�Ë jI� U¼d¹Ëbð œUF� œ«u� Â«b²Ý«

 Æ‰U−*« «cNÐ ÷uNMK� 5OMF�Ë 5B ÒB²� l� ÊËUF²�« “ÒeF²Ý H&M
 ÂuO�« q ÒJAð w¼Ë ¨W¾O³�« vKŽ k�U% w²�« œ«u*« Â«b²Ý« ÎU¹uMÝ b¹eð H&M
 …œU*« u¼ sDI�« Ê√ U0 ÆW�dA�« UN�b²�ð w²�« œ«u*« ŸuL−� s� 20% w�«uŠ
 sDI�« Â«b²Ý« W³�½ U ÎC¹√ b¹eð H&M ¨qO²�J²�« WŽUM� w� ÎôULF²Ý« d¦�_«
 Ád¹Ëbð œUF� sD� ¨ÍuCF�« sDI�« Æ W¾O³�« vKŽ k�U% —œUB� s� Ãd²�*«
 Â«b²Ý« YKŁ w�«uŠ qJAÔ¹  Íc�«  ©Better Cotton® åqC�√ …œu−Ð sD�åË
 ÂU�√ t²F{Ë Íc�« ·bN�« s� d¦�√ W�dA�« »ÒdIðË 2015 ÂUŽ w� sDIK�  H&M
 r²Nð œ«u� s� t�b²�ð Íc�« sDI�« q� ÊuJ¹ 2020 ÂUŽ v²Š t½√ u¼Ë ¨UNOMOŽ
 fÐö*« q¦�  ¨UNFLł - fÐö� s� Ãd²�Ô¹ Ád¹Ëbð œUF*« sDI�« ÆW¾O³�UÐ d¦�√
 ©Garment Collecting® fÐö*« lL' H&M Z�U½dÐ —UÞ≈ w� lL Ô& w²�«
 90  w�«uŠ  ÍËU�ð   UOL�  s�  Włd²�*«  U¼d¹Ëbð  œUFÔ*«  d²ÝUO�uá�«  ·UO�√Ë

 ÆpO²ÝöÐ WłUł“ ÊuOK�
 

…œb Ò−²*« W�UD�« —œUB� s� ¡UÐdN� 78%
 œ«“  H&M  w??�  …œb??−??²??*«  W�UD�«  —œU??B??�  s??�  Włd²�*«  ¡UÐdNJ�«  „öN²Ý«

Æ 2014 ÂUŽ 27% l� W½—UI� 2015 w� 78% W³�MÐ
 Æ2014 l� W½—UI� 56% ≠ W³�MÐ XCH½« W�dA�«  UŁUF³½« ŸuL−�  qÐUI*UÐË
 —œUB� s� ¡UÐdNJ�« Â«b²Ý« …œU¹“ u¼  UŁUF³½ù« ÷UH½ô wÝUÝ_« V³��«

Æ…œb Ò−²*« W�UD�«

IndustriALL l� WO*UF�« WO�UHðù«
 WAOF*«  —u??ł√  q??ł√  s??�   dL²�*«  UNÞUA½  w??�   ÎUOÐU−¹≈  Î «— Òu??D??ð  bNAð  H&M
 H&M XF Ò�Ë ¨W�dAK� Fair Living Wage WO−Oð«d²Ý« s� ¡e−� ÆW�œUF�«
 WLEM*«  l??�Ë  IndustriALL   WO*UF�«  WLEM*«  l�  WO*UŽ  —U??Þ≈  WO�UHð≈  vKŽ
 q ÒGAÔ*« 5Ð dL¦ Ô� —«uŠ  ÊUL{ u¼ WO�UHðù« ·b¼ ÆIF Metall W¹b¹u��« WOMN*«
  H&M   UÞUA½  rŽbð  WO�UHðù«  ÆH&M  ??? �  W−²MÔ*«  l½UB*«  w??�  5K�UF�«Ë
  U�ö)« W¹u�ðË WOŽULł  U{ËUH� ¨ ÊU−K�«Ë  UÐUIM�«  W�U�≈ W¹dŠ ÊULC�
 W�œUŽ  —u??ł√  ÊULC�  f??Ý√  WÐU¦0  w¼  —u??�_«  Ác??¼  lOLłË –  WOLKÝ  WI¹dDÐ

Æ W1d� …UOŠ vKŽ ‰uB(« s� W�dA�« wK�UŽ s ÒJ Ô9
 ∫ «Ë—Ë“ hK*« Ë√ q�UJ�« d¹dI²�« qOL%Ë …¡«dI�

hmÆcomØconsiousactions2015

5ðuKÇ ÊËbÐ ÈdAÔÐ
 ÎU−²M� 120 w�«uŠ ÃU²½SÐ ”Ë«d²ý ÂuI²Ý WM��« ‰öš

  U¾H�« s� b¹bF�« w� 5ðuKÇ ÊËbÐ
 w� U0 ¨5ðuKÇ ÊËbÐ U Î−²M� 40 w�«uŠ o¹u�²Ð ”Ë«d²ý ÂuI²Ý W³¹dI�« dNý_« ‰öš

e³K�  U−²M� p�–
ÆdF��« w� …œU¹“ ÊËbÐ ‚ Òu�²Ý  U−²M*«

  UOK�� ¨p??F??� ¨e??O??½Ë«d??Ð  ¨ÊU????�“ p�OÄ ∫ U??−??²??M??*«  Ác???¼ 5??Ð s??�
 VKD�«  œ«œ“≈  …d??O??š_«   «uM��«  w�  Æ ÒwKD�  qO�UÑ  Ë  WJKŽ  ¨»u³Š
 wŽu�« œU¹œ“≈ »UIŽ√ w� p�–Ë ¨5ðuKâ�« s� WO�U)«  U−²M*« vKŽ
 „UM¼  wŽUL²łù«  q??�«u??²??�«   UJ³ý  w??�  ÆV??�d??*«  «cN�  WOÝU�×K�
 Ë√ dÐUŽ “bM¹dð”   sŽ —Ëb??¹  Y¹b(« ÊU� U� «–≈  ‰uŠ ‰b??łË ‘UI½

 qJAÐ wND�« r�UŽË ’Uš qJAÐ W¹cG²�«  UJ³ý qÓ³� s� ÎU�Uš Î«œ«bF²Ý≈ wŽb²�¹ t Òłuð
 ÊËbÐ  U Î�UFÞ  ÊuJKN²�¹  œö³�«  w�  d??Ý_«  s�  70¨000  w�«uŠ  ¨ UODF*«  V�×ÐË  ÆÂU??Ž
 w� 5JKN²�*« s� 22%  w�«uŠ Ê√ YOŠ “bM¹d²�«”  «c¼ œ«œe¹ r�UF�« ¡U×½√ w�Ë ¨5ðuKÇ
 ÂUŽ ‰öš 15%  qÐUI� ¨5ðuKÇ ÊËbÐ ¡«cž ÊuJKN²�¹ rN½QÐ  ¨WM��«  Ác¼  ¨«Ëb??�√  U�dO�√
 ÊËbÐ   U−²M*«  ‰U−�  w�  qOz«dÝ«  w�  …bz«d�«   U�dA�«  s�  w¼  ”Ë«d²ý  W�dý  Æ2013
 dNý dš«Ë√ s� Î¡«b²Ð« Æ5ðuKÇ  ÊËbÐ ÎU−²M� 120 w�«uŠ ¨Êü« v²Š ¨X{dŽ b�Ë ¨5ðuKÇ
 s� U Î−²M� 40  W�dA�«  w�   U¹uK(« r�� ÷dFOÝ ¨W³¹dI�«  dNý_«  ‰öšË w{U*«  —«–¬
 U Î−²M� 120 v�≈ qBð WFÝ«Ë WKOJA²� rCM²Ý  U−²M*« Ác¼ ÆWO½UJ��« W×¹dA�« Ác¼ qł√
 —U−Ò²K� 5ðuKÇ ÊËbÐ  U−²M*« dFÝ ÆrE²M� qJAÐ W�dA�« UN{dFð w²�«Ë ¨5ðuKÇ ÊËbÐ
 d¹b�  ¨—Ë—œ  ‰U??¹≈   Æ5ðuKÇ  vKŽ  Íu²%  w²�«  Èd??š_«   U−²M*«  dF��  UÎ¹ËU��  ÊuJOÝ
 nOC½  tO�Ë  q¹uÞ  —U��  ÃË√  w�  bł«u²½  s×½ò  ∫‰uI¹  ”Ë«d²ý w�  ÈuK(«  r��  ÂUŽ
 Î «dšR�Ë  Æ5ðuKÇ  ÊËbÐ  UMðU−²M�  s�  W²ÐU¦�«  WK Ò��«  v�≈  Èdš√   U−²M�  dNý√  WFCÐ  q�
 WKÝ …œU¹“ UM� vM�²O� ¨XOKŽ  dO�²½ w� UMFMB� W�¡ö�Ë d¹uD²� «e Ò�d� « Î—U�� UMIKÞ√
 ÂUF�«  U¼UM� ÒuÝ b� UM� 5ðuKÇ ÊËbÐ  U−²M� 8   qÐUI� ¨U Î−²M� 40  rCð YO×Ð  U−²M*«
 WOłU²½≈Ë WOLOEMð ¨W¹œU� – …dO³� œ—«u� ”Ë«d²ý  dL¦²Ý« —U�*« «c¼ ‰öšË Æ åw{U*«
 5ðuKÇ  ÊËb??Ð   U−²M*«  s�  …dO³�  WKOJAð  ÃU²½≈  s�  ¨…dOB�  …d²�  ‰ö??š  ¨sJL²½  w�  ≠
 ÷dFÔ²Ý  w²�«  …b¹b'«   U−²M*«  Ác??¼  5Ð  s??�Ë  ÆV?? Ò�d??*«  «cN�  WÝU Ò�(«  W¾HK�  …d�u²�Ë
 ¨qO�UÑ  ¨ÊU�“  p�OÄ  ¨włd½«   UOK��  ∫ÈuK(«  r��  s�  dNý_«  Ác¼  ‰öš  pKN²�*«  vKŽ
 ÂuIð YOŠ ¨”Ë«d²ý  tðcð« Íc�« w−Oð«d²Ýù«  —«dIK� rCM¹ —U�*« «c¼  ÆÆU¼dOžË pF�
 Ác¼ s�Ë Æ5ðuKâK� 5ÝU�(« ’Uýú� t²ŠUðù ¨VÝUM� Z²M� q� vKŽ W�öŽ l{uÐ
 ÆvKŠ√  UDKÝ WKOJAðË W(U*«  UOK�*« ¨ÍUšœd� b¹  U−²M� ¨W³K;«  U−²M� ∫ U−²M*«
 Æ å5ðuKÇ PPM 20 v²Š vKŽ Íu²% ò UNOKŽ »u²J� Ë√ …œ—uÐ WLÒKF�   U−²M*« Ác¼ q�

Mix & Wash ULO�J� u½UÝ
  U−²M� W¾� w� 2016 WM�� ÂUF�« Z²M� …ezU−Ð ezUH�«

qO�G�«

 …ezU−Ð  ezUH�«  u¼  ¨Mix & Wash  e Ò�d*«  qO�G�«  q ł  ULO�J�  u½UÝ
 W¾�  w�  2016  WM��  ÂUF�«  Z²M�  ŸöD²Ý≈  w�  b¹b−²�«Ë  —UJ²Ðù«

 ÆqO�G�«  U−²M�
 e Ò�d*« qO�G�« q ł ULO�J� u½UÝ «uÐÒdł Íc�« 5JKN²�*« ·ô¬
 qCHÐ p�–Ë ¨2016 WM�� ÂUF�« Z²ML� ÁË—U²š« Mix & Wash

 ¨W½ ÒuK*« fÐö*« q�ž s� sÒJ9 w²�« …eOL*«Ë …b¹dH�« t²³O�dð
 qO�G�«  q?? ł  ÆUNKBH�  W??łU??(«  ÊËœ  ¨U?? ÎF??�  WI�UG�«Ë  W%UH�«
 UN�UI²½≈  lM9Ë  Ê«u??�_«  “f³%”  …b¹bł  UOłu�uMJ²Ð  ¨e Ò�d*«

ÆfÐö*« 5Ð
 w�  v²Š  ¨…—«d????(«   U???ł—œ  lOL−Ð  l??I?? Ô³??�«Ë  ŒU???ÝË_«  n ÒEM¹

ÆqO�G�« Ÿ«u½√ lOL' rzö�Ë œ—U³�« ¡U*UÐ qO�G�«
 ∫‰uI¹ ¨Ãd??³??Ýb??½ô ‰U???Ñu??¹  bO��« ¨u??½U??Ý W�dA� ÂU??F??�«  d??¹b??*«

 —uNLł  `ML²�  ¨—UJ²Ðù«Ë  b¹b−²�«  vKŽ  u½UÝ  W�dý  ’d%ò
 w²�«  ÀU??×??Ð_«  s�  ÆqO�G�«  r�UŽ  w�  ‰uK(«  qC�√  5JKN²�*«

 ÂuIð  5JKN²�*«  s??�  WIŠU��«  WO³�UG�«  Ê√  Ò5??³??ð  U??N??z«d??łS??Ð  UML�
 W�öD½≈ q ÒJA¹ ezUH�« Z²M*« ÆWKI¦ Ô�Ë W³F²� W ÒLN*« Ác¼ ÊQÐ ÊËdFA¹ r¼Ë qO�G�« qBHÐ
 ·ô¬ dJA½ s×½ ÆqO�G�«  «œUŽ w� …—uŁË qO�G�«  U−²M� r�UŽ w� …dO³� WOłu�uMJð

Æ“Mix & Wash ULO�J� u½UÝ e Ò�d*« qO�G�« q ' ÂUF�« Z²M� …ezUł rN×M* 5JKN²�*«
 Æ‰eM*UÐ W¹UMF�«Ë nOEM²�«  U−²M� ‰U−� w� œö³�« w� …bz«d�« W�dA�« w¼ u½UÝ W�dý
 ÿUH(« ¨ÊU�_« ◊Ëdý …UŽ«d� l� ¨ ôU−� …ÒbŽ w�  U−²M� o¹u�ðË lOMB²Ð u½UÝ ÂuIð

 Ærz«œ qJAÐ …QłUH*«Ë b¹b−²�« vKŽ ’d%Ë …œu'« …—«œ≈Ë W¾O³�« vKŽ
 ÂUF�«  Z²M� ez«uł l¹“uð r²¹ ¨UÎO�UŠË ÆU�½d� w� WMÝ 29  q³� XIKÞ√ ÂUF�«  Z²M� …dJ�
 vKŽ dAŽ W¹œU(« WM�K� ez«u'« l¹“uð r²¹ qOz«dÝ≈ w� ¨r�UF�« ¡U×½√ w� W�Ëœ 31 w�
 rNLOOIðË rN¹√— «uDFO� pKN²�� 2000  q³� s� X¹uB²�« - ¨U ÎC¹√ WM��« Ác¼ Æw�«u²�«
  U�b)«Ë  U−²M*« «uLÒO� ÊuJKN²�*« Æ…b¹b'«  U�b)«Ë  U−²M*« s� WFÝ«Ë WKOJA²�
 Íc�« W�b)« Ë√ Z²M*« ÆUN�ULF²Ý« sŽ r¼U{— Èb�Ë ¨UN²Ł«bŠ ¨UN²OÐ–Uł dO¹UF� V�×Ð

 Æt�U−� w� 2016 ÂUF�« Z²M� ÓÃ =uÔð ¨W¾� q� w�  U�öŽ ‰bF� vKŽ√ vKŽ qBŠ

∫ ”Ë«d²ý – t½u½«œ s�  U�uKF�
 ø5ðËdá�« ÊËbÐ tHzUþË ÍœR¹ Ê√  r�'« lOD²�¹ ô «–U* 

 «u�ÒdFð Æt½ËbÐ  gOF½ Ê√ lOD²�½ ôË UM�U�ł√ w� WOłu�uOÐ WOKLŽ q� w� UÎ³¹dIð œułu� u¼
 ÆWOL¼√ d¦�_« WOz«cG�« d�UMF�« bŠ√  ≠ 5ðËdá�« vKŽ

 s�  b??Š«Ë  u??¼  ¨Âu??×??K??�«Ë  VOK(«   U−²M�  ¨iO³�«  w??�  œu??łu??*«  5ðËdá�«  ÊQ??Ð  ·dF½  UM²O³�Už
 s�  b¹bF�«  w??�  œu??łu??�  5ðËdá�«  ÆUM²¹cG²�  ÍuOŠ  V?? Ò�d??�  u??¼Ë  WOÝUÝ_«  WOz«cG�«  d�UMF�«

 Æ U³M�« Ë√ Ê«uO(« s� X½U� ¡«uÝ ¨WOz«cG�«  U−²M*«
 Ë√  U½«uO(« Èb� ¡«uÝ WOŠ WOKš q� w� …œułu� WOMO�√ ÷ULŠ√ WK�KÝ s� 5ðËdá�« Ê ÒuJ²¹ 
 sŽ UM�U�ł√ v�≈ qB¹ dšü« iF³�«Ë ¨UNłU²½SÐ r�'« ÂuI¹ WOMO�_« ÷ULŠ_« iFÐ ÆÊU�½ù«
 UN�UB²�« r�'« vKŽ V−¹ ÷ULŠ√ 9  w¼Ë Î«bł W¹uOŠ WOMO�_« ÷ULŠ_« ÆjI� q�_« o¹dÞ
 dOž WOMO�√ ÎU{ULŠ√ vL�ÔðË UNłU²½SÐ r�'« ÂuI¹ ¨dš¬ ÎUOMO�√ ÎUC�UŠ 11 Ê√ 5Š w� ¨¡«cG�« s�
 Í—Ëd{ u¼ Ær�'« w�  UOKLF�«  p¹d% w� WOÝUÝ_« œ«u??*«  s� bŠ«Ë u¼  5ðËdá�«   ÆW¹uOŠ
 W�U{ùUÐ  Æd�Uþ_«Ë  dFA�«  U ÎC¹√Ë  n¹—UCG�«  ¨—U??ðË_«  ¨ öCF�«  q¦�  W−�½_«  vKŽ  ÿUH×K�
 rOK��« qLF�« w� r¼U�¹Ë r�'« s�  U¹UHM�« W�«“≈ ¨WOz«cG�« œ«u*« qI½ w� bŽU�¹ uN� ¨p�– v�≈

Æ  U1e½ù«Ë W¹uO(«  «œUC*« ¨ U½u�dN�« UNM�Ë ¨r�'« œ«u*«  s� b¹bFK�
h�UM�« 5ðËdá�« Ë q�UJ�« 5ðËdá�« ∫5ðËdá�« s� ÊUŽu½ „UM¼ 

 vKŽ jI� Íu²×¹ h�UM�« 5ðËdá�« ULO� ¨WOÝUÝ√ WOMO�√ ÷ULŠ√ vKŽ Íu²×¹ q�UJ�« 5ðËdá�«
 WLO�  Ë–  u¼  q�UJ�«  5ðËdá�«  Æq??�√  WOłu�uOÐ  WLO�  «–  d³²F¹  «c??�  ¨WOMO�_«  ÷U??L??Š_«   s??�  ¡e??ł
 ¨r×K�« ¨ÃUłb�« q¦� w½«uOŠ —bB� s� ¡«cG�« w� ”UÝ_UÐ ÁœU−¹≈ sJ1Ë d¦�√ WO�UŽ WOłu�uOÐ
 WKOK�   U−²M�  —UO²šUÐ  `BMÔ¹  w Ò×�Ë  Ê“«u²�  …UOŠ  j/  e¹eF²�  ÆVOK(«   U−²M�Ë  iO³�«

Æ UO�uI³�«Ë  «ËdC)« ¨iO³�« ¨s¼b�« s� WO�U)« ÊU³�_«  U−²M� ¨ÃUłb�« —b� q¦� ¨s¼b�«
  UO�uI³�«  „öN²Ý«  s�  —U¦�ù«  vKŽ  ’d(UÐ  `BMÔ¹  U Î¹dCš  Ë√  ÎUOðU³½  …UOŠ  »uKÝ√  l³Ò²¹  s�
 W×O×B�« WI¹dD�« ‰«uŠ_« lOLł w� ÆWÐuKD*«  UMOðËdá�« r�'« œ ÒËeð w²�« WK�UJ�« »u³(«Ë
 5ðËdÄ   20≠25%  vKŽ Íu²% w²�«  …dOGB�«   U³łu�«  w¼ t�  »uKD*«  5ðËdá�UÐ  r�'« Òb*

 Æ—UNM�« ‰«uÞ
 Â«dž  1≠2  w�«uŠ  „öN²ÝUÐ  `BMÔ¹  WÐd−²�«  rJ Ô×ÐË  ¨W{U¹d�«  Êu??Ý—U??1  s¹c�«  ’Uýú� 

 Ær�'« Ê“Ë s� uKO� qJ� ÂuO�« w�  UMOðËdÄ
 bŠ«Ë qJ� WOBA�« »U³Ý_«Ë UM�b¼ ¨UNÐ ÂuI½ w²�« W{U¹d�« Ÿu½ —U³²ŽùUÐ cš_« UMOKŽ ÎUF³Þ

Æ©t³ý√ U�Ë ¨ w×B�« l{u�« ¨r�'« l{Ë ¨WO�U ÒFH�« ·b¼ ®UM�
 UN�öš w²�« WOz«u¼ö�«  s¹—UL²�« s� q�√ 5ðËdÄ W³�½ VKD²ð ©UJOÐËd¹«® WO{U¹d�« s¹—UL²�« ö¦�

 Æ  öCF�« qLFð
  öCF�« WK²� …œU¹e� ·bNð s¹—U9 sŽ Àb×²½ q¼ ¨s¹dL²�« ·«b¼√ w¼ U� rNH½ Ê√ U ÎC¹√ rN*« s�
 W�¡ö� lOD²�½ wJ� p�–Ë ¨WF²*«Ë W×B�« qł√ s� jI� Ë√ ¨W�UýÒd�« Ë Êu¼b�« W³�½ qOKIð Ë√

ÆUNÐ v�u*« 5ðËdá�« W³�½ Ë W×O×�  U³łË WLzU�
 WOLŠ  q¦�  ¨5ðËdá�«  „öN²Ý«  …œU??¹“  vKŽ  eJðdð  WHK²�   UOLŠ   “d??Ð  …dOš_«   «uM��«  w�
 sŽ «bŽ t½√ u¼ ¨5ðËdá�« vKŽ bM²�ð w²�«  UOL×K� W³�M�UÐ Ád�– d¹b'« s� ÆÊU�Ëœ Ë√ fMOJð«

 ÆbOF³�« Èb*« vKŽ r�'« Í–Rð Ê√ sJ1 ¨UNÐ ÂUOI�« w� WÐuFB�«
 qOK%Ë pOJHð v�≈ r�'« dDC¹ ¨WK¹uÞ …d²H� WOz«cG�« d�UMF�« ÈbŠ≈ s� UML�ł Âd×½ U�bMŽ

Æ ÂUEF�« W�U¦�Ë vKJ�« p�– Í–R¹ b� p�– v�≈ W�U{ùUÐ Æ öCF�« W−�½√ q¦� WLOK��« W−�½_«
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 Êö??Žô«Ë  W¹UŽbK�  ULÝ  V²J�Ë  BLU  W�UD�«  »ËdA�  W�dý  f??�√  XK³I²Ý«
 —UÞ«  w�  Æ…d�UM�«  WM¹b�  w�  UO*UŽ  W¹—UM�«   Uł«—b�«  wIzUÝ  qC�√  s�  W³�½
 W�UD�« »ËdA� W�dý t²LE½ œö³�« w� …—UŁ« U¼d¦�«Ë WO{U¹d�« À«bŠô« r�{«
  Uł«—b�«  »u�d�  ÷«dF²Ýô«  Âu$  qC�√  …d�UM�«  WM¹b�  X�UC²Ý«  ¨BLU
 ¨…—UA³�« w²�OM� ¨Z(« r�UF� …—U¹eÐ «¡bÐ ª…b×²*«  U¹ôu�« w� d(« W¹—UM�«
 UN¹dz«“Ë  UN½UJ�Ð  WO(«  WM¹b*«  Ÿ—«uAÐ  ¡UN²½«Ë  ¨.bI�«  …d�UM�«  ‚uÝ  v�«
 ÂUOIK�  «œ«bF²Ý«  W�UÞË  ”ULŠ  q�UJÐ  …d�UM�«  WM¹b�  Âu−M�«  ŸœË  ÆÃU−(«
 ÷dF�« dCŠ b�Ë Æd(« »u�dK� g¼b� ÷dŽ w� WO{U¹d�«  U�d(« dDšQÐ
 …—UŁô« X³�dð w²�«  özUF�«Ë W¹—UM�«  Uł«—b�« »u�— W{U¹— w³×� s� ·ôü«
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