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توزّع مجا ًن ا

يا علمانيني أفيقوا واتحدوا!
جواد بولس

أثار توزيع رابطة األئمة في مدينة أم الفحم كتاب
«فتاوى» على طالب جميع املدارس جدال محليا
تباينت فيه املواقف حول عملية التوزيع غير املنهجية
ذاتها وحول مضامني الفتاوى التي تطرق إليها
الكتاب.
مبادرة رابطة األئمة تعتبر خطوة متقدمة في محاوالت
إحكام السيطرة على احليزات العامة ال سيما
في مواقع تشكيل ذهنيات األجيال الناشئة وفي
مقدمة تلك املواقع املدارس كحلقة هامة ومتممة
للجوامع والنشاطات اإلجتماعية األخرى.
في الواقع ،ال تنفرد هذه اخلطوة بكونها محاولة
«ألسلمة» فضاءات مجتمعاتنا احمللية وتسييرها
يوما
وفق منظومة قيم ومفاهيم شرعية لم حتظ ً
باجماع فقهي واحد وال بذات املساطر ،فجميع
حضورا صاخ ًبا حملاوالت
قرانا ومدننا شهدت وتشهد
ً
«صرف» منظومة السلوكيات اإلسالمية املفترضة
بطرق متعددة وقد رافقت بعضها أحيا ًنا عمليات
تكفير «اآلخرين» وقمعهم.
وبتزامن يؤكد حجم تلك الظاهرة بدأنا نسمع في
هذه األيام أصواتًا حتتج على نية فعاليات قرية
«مجد الكروم» اجلليلية إحياء مهرجان حتت اسم
علما بأننا نعرف أن ما
«ليالي مجد الكروم»ً ،
سيواجهه منظمو هذا املهرجان كان قد واجهه قبلهم
معظم املبادرين لنشاطات اجتماعية ورياضية
وفنية وسياسية في العديد من قرانا ومدننا عندما
هوجمت عشرات الفعاليات بنفس احلجة والشعارات
وهُدد القائمون عليها من قبل جهات ادعت كونها
اسالمية ولم تتردد بفرض رأيها بوسائل يجب أن
تكون مستنكرة ومرفوضة .فلقد ألغيت في هذه

املواقع مهرجانات موسيقية وعروض مسرحية وسباقات
رياضية ومسيرات سياسية وذلك بحجة معارضتها
لشرع الله وتعاليم االسالم وبادعاء أنها تسهل فرص
«الفسوق» الناجت عن اختالط الذكور باالناث ومثلها
من حجج ال تستقيم مع طبيعة احلياة العصرية وقيم
تؤمن بها قطاعات واسعة من أبناء مجتمعنا.
لكن القضية املقلقة برأيي لم تكن محصورة مبا متارسه
هذه اجلهات  ،على تفاوت نظراتها حول وسائل
«إقناع» اآلخرين وحدود إحالل «العصا» مكان
«بالتي هي أحسن» ،بل بغياب موقف واضح ومنظم
يجمع هؤالء «اآلخرين» في اطارات حتمي حقوقهم
املدنية وتصون فضاءات بقائهم احلر واآلمن.
من حق التيارات اإلسالمية ،على تفرعاتها واملؤطرة
منها سياس ًيا وحرك ًيا ،ممارسة عباداتها الدينية بحرية
كاملة والقيام بنشاطاتها االجتماعية والسياسية،
لكننا يجب أن نفرق بني تلك احلقوق وطرق ترجمتها
الفعلية من خالل أدوار بعض القيادات غير املتزنة أو
ما تدعو إليه بعض فرقهم غير املسؤولة.
وللحقيقة إذا ما متعنا بأدبيات بعضها وبفتاوى
ومواقف بعض قادتها سنجد أنهم صادقون مع
ذواتهم واتباعهم وال يترددون باشهار نواياهم
واالفصاح عن أهدافهم ،فهم يسعون الى بناء مجتمع
مفصل حسب مقاسات «عقائدهم» الذاتية
إسالمي ّ
ووف ًقا ملفاهيمهم التي ال يخفون حدودها وال حدتها،
وال يخضعونها ألي مساومات أو تنازالت «كرمى»
لعيون األخوة العربية والتعددية وعشاقها ،وهذا حقهم
ويرونه واجبهم.
فمن يتابع مواقع بعض قادتهم املؤثرين بني اجلماهير
العربية في إسرائيل سينكشف ،من غير عناء ،على
تلك احلقائق ،ومن يقرأ فهرس كتاب الفتاوى املذكور،

سيكتشف بسهولة ما يسعى إليه معدوه ،فهم يحاولون
ترسيم «حدود وضوابط العالقة بني الشاب والفتاة
في املدرسة وخارجها» ويخططون الخضاع أجيال
هذا العصر ملا يعتبرونه «حكم احلب في اإلسالم بني
الشباب والفتيات بنية الزواج» و»حكم استضافة
الشاب لفتاة عبر صفحته اخلاصة والعكس» و»حلكم
نشر الفتاة لصورتها الشخصية في الفيس بوك» و
«حكم الدخان والنرجيلة» وما الى ذلك من شوون
حياتية وعادية لو أجادوا ضبطها سيضمنون سيطرتهم
الكاملة على مفارق العيش اليومي وعلى شعابه
ولفازوا بجماهير من املؤمنني املهندسة ذهن ًيا واملؤمنة
سياس ًيا وعقائد ًيا.
ً
لقد استجلبت عملية توزيع هذا الكتاب نقاشا محل ًيا
هامش ًيا تباينت فيه اآلراء بني مؤيدين ومعارضني
ومتحفظني ،وغابت ،مرة أخرى ،مواقف السياسني
«الوسطيني» والهيئات احلزبية القطرية ،وطغى،
كاملعتاد ،صمت املؤسسات القيادية والتي متنعت عن
إصدار مواقفها في هذه احلادثة كما متنعت عن ذلك
فيما سبقها من حوادث مشابهة في مغازيها ،ولقد
تركنا هؤالء في مشهد يذكرنا أننا ما زلنا نعيش في
عصر «التحنيط الفكري» الذي تقف على كثبانه
قامات من رمل.
«ما العمل» كان سؤال مقالتي السابقة والتي عنونتها
«مطلب الساعة ،جبهة في وجه الفاشية اإلسرائيلية»
حيث اقترحت فيه على قيادات املؤسسات العربية
والتي تعلن متثيلها للمواطنني العرب في إسرائيل،
ضرورة حتركها من أجل اقامة «جبهة انقاذ» عريضة
مكونة من عرب ويهود وتكون مهمتها الفورية
العمل في وجه الفاشية املتنامية في داخل املجتمع
اإلسرائيلي والوقوف في وجه نظام الدولة التي باتت
«حتركها أيديولوجية قريبة من الفكر النازي» كما
يجمع على ذلك بعض النخب اليهودية ً
أيضا والتي
باتت تستشعر بدورها دنو أنياب ذلك «الوحش» من
عتبات بيوتهم   .
لم يخب ظني ،في الواقع ،من عدم ابداء تلك
املؤسسات ألي التفاتة أو تعقيب على فكرتي املطروحة
مع اننا نشاهد في هذه األيام كيف يتقدم أصحاب
تلك «األيديولوجية» بامعان واضح نحو حتقيق
أهدافهم التي ال تختلف عن أهداف حركات شبيهة ما
زال التاريخ يحفظ فطائعها وجرائمها ضد االنسانية
والشعوب.
فبمناسبة ذكرى حرب الستة األيام واحتالل إسرائيل
للضفة الغربية دعت حكومتها إلى االحتفال
عاما على االستيطان في يهودا
«مبرور خمسني ً
والسامرة» وذلك في منطقة «غوش عتصيون»
القريبة من اخلليل ومبشاركة رئيس احلكومة والوزراء
وكبار املسوولني في الدولة واجليش.
في املقابل وفي قرار الفت ألغت رئيسة احملكمة العليا
اإلسرائيلية ،القاضية مريام نائور مشاركة قاضي
احملكمة «هندل» في االحتفال ،ومنذ حلظة االعالن
عن هذا املوقف لم تتوقف حمالت التحريض والهجوم
على احملكمة واتهامها بالعمل ضد «املصالح الوطنية
للشعب اليهودي» ،وبكونها مدفوعة مبواقف يسارية
وسياسية معارضة ،وقد يكون Îتصريح الوزير «يريف
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شكر عىل تعاز
زوجة الفقيد وأوالده وعموم آل أبو خضرة يتقدمون بجزيل الشكر واإلمتنان
لكل من واساهم بوفاة فقيدهم الغالي طيب الذكر املرحوم

مسعود الياس أبو خرضة
(أبو جوزيف)

سواء كان باإلشتراك مبراسيم اجلنازة أو احلضور
الى بيت العزاء أو إرسال التعازي بشتى وسائل التواصل.
ً
تأثيرا عميق ًا لعواطفكم الدافئة
لقد تأثرنا
أدامكم الله بألف خير وحفظكم بكل صحة وعافية
ودمتم ساملني غامنني
ال أراكم الله مكروه ًا بعزيز
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مؤشرا على قساوة تلك الهجمة ووضوح
ليفني»
ً
أهدافها السياسية في القضاء على استقالل القضاء،
ً
ومشروخا ،فلقد دعا بحزم
منقوصا
دائما
ً
الذي كان ً
إلى ضرورة «إخراج القضاة من قوائم املدعوين
لالحتفاالت الرسمية» واضاف مؤكدً ا « أن من كان
لديه شك في األمر يرى اليوم بوضوح كيف ادخل اليوم
قضاة احملكمة العليا إلى قاعاتهم مواقفهم الشخصية
والسياسية اليسارية املعارضة»..
ما يحصل في داخل إسرائيل واضح على شاشات
صالوناتنا ،باملقابل من يتابع هواجس معظم املؤسسات
العربية وقادتها في أيامنا سيجده مشابهً ا ملا أشغلها
في أكتوبر املنصرم ،فأكتوبر بيننا وعندنا في الشرق
هو شهر السراب والوجع و»مؤسساته الراعية»
بدأت تنهمك في عمليات « التحنيط املنمط»
ليوم احتفاالت تقليدي ،لن يحدث أي تفاعل مؤثر
وذي وزن ولن يفضي لتسديد أي أهداف «ذهبية» او
«برونزية» في شباك اليمني االسرائيلي املستوحش،
متاما فلرمبا تتحول تداعياته املرتقبة
بل على العكس ً
إلى مجرد رحلة جديدة لقوافل العرب نحو املجهول
والتيه األكيد.
أتخيل أحيا ًنا أن بعض القيادات والقيمني على
املؤسسات التقليدية تنتظر بفارغ «الصبر املناضل»
حلول «أكتوبر احلاني» أو تستقدم ذكرى يوم األرض
ومثيالتها من أيام جروحنا املكررة بدون جتديد  ،حتى
أنهم وهم في خضم دورة االنتظار السنوي يهملون
مشاهد احلياة احلقيقية حولهم وما يحيق بها من
مصادر خطر جسيمة وظواهره املنتشرة واملتفاقمة بيننا
في كل قرية وحي وشارع ،فال العنف على أشكاله
يحظى برعايتهم اجلدية وال قتل النساء يؤرق فعال
بال معظمهم ،وال االعتداءات على احليزات العامة
مجد ومثمر.
واحلريات األساسية حتركهم بشكل ٍ
فكم حذرنا وقلنا إننا نسير على منزلقني خطيرين:
األول واألخطر من بينهما هو منزلق الدولة وما تخططه
ملستقبلنا ،وقد اقترحنا في محاولة ملقاومته بناء
«جبهة انقاذ سياسية» واسعة تضم جميع ضحايا
النظام اليميني العنصري احلالي والقادم ،وهؤالء
 ،كما أوضحت في مقالتي املذكورة ،هم العرب
ً
بداية ،وتتلوهم جميع الفئات اليهودية املستعداة
حتى الدم ألسباب أتينا على ذكرها.
وبقي السؤال من معني باقامة هذه اجلبهة ومن قادر
مفتوحا على العدم.
عليها
ً
واما املنزلق اآلخر فهو ما ينحفر داخل مجتمعاتنا من
أخاديد تفرق وتشتت بنى مجتمعنا وتزعزع مركبات
هويتنا اجلامعة ،فمن يقف في وجه هذا املنزلق؟ من
معني ومن قادر؟ وما العمل؟
أقترح ،في البداية ،إقامة «رابطة للعلمانيني العرب»
املواطنني في إسرائيل ،وقد تبادر إليها مجموعات
من الشخصيات املتوافقة حول تعريفات مصادر
اخلطر اخلارجي أوال ،والداخلي ثان ًيا واملجتمعة على
تشخيص نوعية األمراض املستفحلة في جسدنا.
من حق العلمانيني أن يتوحدوا ليدافعوا عما يؤمنون
به من حريات أساسية وفي طليعتها حرية احلياة وحرية
التعبير والعمل والفرح واالختالف وحرية التدين وحرية
الالتدين.
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الحزب الشيوعي والجبهة:

فن بكري أقوى من
فاشية ريجف

ملراسل «حيفا»

أصدر احلزب الشيوعي اإلسرائيلي
واجلبهة الدمقراطية للسالم واملساواة
بيانا ضد حتريض وزيرة الثقافة
اإلسرائيلية ميري ريجف على
الفنان محمد بكري ،في أعقاب
مشاركته في مهرجان فني في لبنان.
وع ّبر احلزب الشيوعي واجلبهة عن
اعتزازهما ببكري وبرصيده الفني،
سفيرا للفن التقدّ مي في البالد
وبكونه ً
ً
والعالم ،وحامال آلالم الشعب العربي
ّ
تشكل
الفلسطيني وآماله؛ في حني
منوذجا للفاشية والتحريض
ريجف
ً
على الفن والثقافة ،وإغالق املسارح
وحظر األعمال الفنية .كما يدعوان
اجلمهور الواسع واملبدعني على وجه
اخلصوص ،إلى مواجهة هذه املالحقة
ضد بكري بكل الوسائل املتاحة.
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املجموعة الثقافية العربية الكندية

تجمع الشاعر رشدي املاضي
بالروائية مريال الطَّحاوي

ملراسل «حيفا»

فــي لقــاء أدبــي عقــد فــي مدينــة
وخص َص ْتــ ُه
مسيســاغا الكنديــة
َّ
املجموعــة الثقافيــة العربيــة
الكنديــة الســتضافة الروائيــة
املصريــة الدكتــورة ميــرال الطحاوي
للحديــث عــن جتربتهــا اإلبداعيــة
وتوقيــع رواياتهــا« :ا َخلبــاء»،
«ريــد البــراري املســتحيلة»،
الزرقــاء»
«الباذجنانيــة»
ّ
ودعــت املجموعــة الشــاعر رشــدي املاضــي ليحــل ضيــف
و»بروكلــن هايتــس» .كمــا ّ
شــرف فــي هــذا اللقــاء.
افتتح اللقاء رئيس املجموعة األستاذ محمد فتيح بشرح موجز عن الروائية الضيفة،
ع ّرف من خالله احلضور بأهم محطات سيرة ومسيرة ميرال احلياتية واإلبداعية،
ثم حتدّ ثت ضيفة األمسية عن اجلوانب الرئيسة في سيرورتها وصيرورتها الروائية
أثناء إقامتها في مصر ومن ّثم عن فترة انتقالها إلى الواليات املتحدة الستكمال
دراستها ،ومواصلة العمل كدكتورة في األدب العربي في جامعة أيروزونا.
ومن اجلدير بالذكر أن رواية ميرال «اخلباء» اختيرت كأفضل رواية لعام ..1996
وحصلت ،كأول روائية مصرية على جائزة الدولة التشجيعية في األدب عن روايتها
«الباذجنانية الزرقاء» .أما روايتها «بروكلني هايتس» فقد وصلت الى القائمة
القصيرة جلائزة البوكير العربية كما ُمنحت بسببها جائزة جنيب محفوظ للرواية
املنصة حيث ألقى
العربية ...ثم دعا عريف األمسية الشاعر رشدي املاضي إلى ّ
كلمة مقتضبة عن ديوا َنيه« :قصائد املدينة» و»إلى أين تأخذ حيفا أ ّيها ال ُفلك؟»
الصاد َرين عن مؤسسة «األفق» التي يشغل رئيس إدارتها ،وقام بعد ذلك بإهداء
الديوانني للروائية ّ
الضيفة واألستاذ محمد فتيح ...كما اتّفق املاضي أن تقوم
املجموعة ،في وقت الحق من هذا العام ،باستضافة الشاعر املاضي واستضافة مدير
مؤسسة «األفق» الفنان واملسرحي األديب عفيف شليوط لعقد أمسية أدبية خاصة
بهما بحضور جمهور من اجلالية العربة في مسيساغا التي يبلغ تعدادها  100ألف
مهاجر من املقيمني في كندا.

بلدية حيفا تواصل متويل مرسح «امليدان»

عضو البلدية عابدي :لن نتنازل عن
حقوقنا ولن نرضخ لسياسة وزيرة
الثقافة العنصرية
بلدية حيفا تدعم مرسح «امليدان» سنويًا مببلغ  1,4مليون
شيكل لتغطية إيجار القاعات
تعهد رئيس بلدية حيفا يونا ياهف مبواصلة دعم
ّ
البلدية ملسرح «امليدان» مببلغ  1,4مليون شيكل
سنو ًيا ،بغض النظر عن دعم ومتويل وزارة الثقافة
والذي حتتجزه الوزيرة ميري ريجف.
خاص لرئيس البلدية وكبار
وجاء ذلك في اجتماع ّ
املوظفني ذوي الصلة مع أعضاء كتلة «اجلبهة»
في املجلس البلدي د .سهيل أسعد وعرين
عابدي-زعبي ومندوبني عن إدارة املسرح ،يوم
االثنني املاضي.
جزءا من دعم البلدية ُيغطي تكلفة إيجار قاعات ومكاتب املسرح وضريبة
ويذكر أن ً
األمالك ومصروفات أخرى ،بحيث يضمن استمرار وجود املسرح وعدم إغالقه.
وباملقابل تستمر املعركة اجلماهيرية والقضائية أمام وزارة الثقافة وسياستها الرامية
إلغالق املسرح ألسباب سياسية.
عاما يحظى املسرح بدعم من
وقالت عضو البلدية عابدي :منذ انطالقه قبل عشرين ً
بلدية حيفا ،وفي السنوات األخيرة تع ّرضت البلدية لضغوطات سياسية لوقف هذا
التمويل متش ًيا مع سياسة احلكومة وحتديدً ا سياسة وزيرة الثقافة العنصرية .ولكننا
وبعد ضغوطات من طرفنا وبالتنسيق مع إدارة املسرح جنحنا في تثبيت دعم البلدية
للمسرح.
مسرحا وسينما
وأضافت :من الواضح أن هذه الوزيرة تستهدف الثقافة العربية بر ّمتها،
ً
ومبدعني ،بل تسعى ً
أيضا لضرب املؤسسات والفنانني التقدميني اليهود .وبالتالي
التمسك بحقوقنا الثقافية وعدم الرضوخ لهذه السياسة.
علينا
ّ

الجم عة  29أيلول 2017
ُ

بكل دقيقة 487
شخص يتمتع بفنجان

بروح التجديد واإلبداع تفتتح جمعية التطوير االجتماعي
مشروع «التنمر اإللكتروني» في المدارس العربية الحيفاوية

ملراسل «حيفا»

حظي مشروع التنمر اإللكتروني الذي أطلقته اجلمعية منذ ثالث
سنوات في مدارس حيفا العربية باهتمام السلك التربوي والتعليمي،
حيث م ّررت اجلمعية املشروع في سبع مدارس في حيفا شمل ورشات
توعوية للطالب ،األهل واملعلمني ،باإلضافة إلى حمالت التوعية
اإللكترونية بواسطة فيديوهات قصيرة ونصائح موجهة عن طريق
مختصني في املجال .يهدف املشروع إلى رفع الوعي حول ظاهرة
العنف في اإلنترنت والتصدي لهذة الظاهرة ،التي تعتبر من أكثر
أنواع العنف وأشدّ ها خطورة في مدارسنا ومجتمعنا عامة .الس ّيما
إزاء استفحال التعامل مع شبكات التواصل االجتماعية والتي وصلت
حد اإلدمان.
وعلى ضوء ذلك ،قامت جمعية التطوير االجتماعي بإعداد املشروع
بأكمله ودعم النشاطات مبساعدة مختصني في املجال ،وباالعتماد
على التجربة واخلبرة في العمل مع املدارس حول هذا املوضوع .أحد
التجديدات املهمة في املشروع هو إصدار رزمة فعاليات تربوية توعوية
ص ّفية ،كمساعد للمعلمني في فعاليات ص ّفية حول االستخدام اآلمن
لشبكات التواصل االجتماعي ،والتي ّ
متكن املعلم/ة من العمل مع
الطالب في مجموعات بعدة طرق وأساليب ،منها احلركة والتحرر
والنقاش الفعال ،وأخرى بطريقة محوسبة وبتطبيقات رقمية األقرب
قدر اإلمكان للغة الطالب وعامله الفضائي التكنولوجي.
باإلضافة إلى ذلك ،ولضمان تفعيل هذه الرزم وتذويت فكرة
االستخدام اآلمن للشبكة ومواقع التواصل االجتماعي ،تتابع جمعية
التطوير االجتماعي العمل على الرزمة من خالل ورشات عمل منفردة
املختصني ،وتوجيه
في املدارس ،وخصيصا للمر ّبني مبرافقة املستشارين
ّ
الطاقم الذي عمل على إصدار هذة الرزمة ،ومن خالل ثالثة لقاءات
يعرض فيها موجهو الورشة الطريقة األمثل لتمرير الفعاليات الص ّفية،
املرجوة منها (محاكاة) .أما الفعاليات املستم ّرة
الهدف والنتيجة
ّ
األخرى في نفس الوقت وفي كل مدرسة على حدة ،فهي ورشات عمل
للطالب ،مكونة من لقائني نظري وعملي ومحاضرات لألهل.
افتتحت اجلمعية مشروع «التنمر اإللكتروني» في املدارس العربية
في حيفا لهذة السنة ،مبحاضرة شهدت إقبا ًال واسعا من األهل في
مدرسة راهبات الناصرة الثانوية ،قدّ مها إيلي بدران املختص في مجال
امليديا واإلعالم ،ت ُّوجت بردود فعل إيجابية ملا حتمله من جتديدات في
املضمون واملهن ّية في طرح املواضيع املتعلقة في هذه الظاهرة .وأعرب
مركزو البرامج التربوية ومستشارو املدرسة عن رغبتهم في املزيد من
احملاضرات ملختلف الشرائح من أجل االنكشاف قدر اإلمكان للظاهرة
ورفع الوعي في هذا الصدد.
وفي تعقيب ملر ّكزة البرامج التربوية جلمعية التطوير االجتماعي ،فيحاء
وطاقما،
عوض قالت :وضعنا في جمعية التطوير االجتماعي ،إدار ًة
ً
نصب أعيننا ّ
وجل اهتمامنا العمل مبهن ّية ومصداق ّية تا ّمة إليصال
املعلومات للمعلمني بالطريقة األمثل واألفضل ،وللطالب بالطرق
املرجوة
القريبة واحمل ّببة له قدر اإلمكان ،لنتمكن من بلوغ النتيجة
ّ
وهي رفع الوعي لظاهرة التنمر اإللكتروني ،وتعزيز ما هو ج ّيد في
استخدامنا للشبكة ومواقع التواصل االجتماعي .نقدّ ر تعاون املدارس
في تبنّي املشروع ،ونعتبر ردود الفعل اإليجابية واإلقبال الواسع من
املدارس مُحفّزا لعملنا ومواصلة للتجدد والعطاء.
6
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ملراسل «حيفا»

يستعد مسرح “السراج” هذه األيام إلطالق
املسرحي اجلديد “خطر@ نت” .وقد
إنتاجه
ّ
أجريت املراجعات األخيرة في لقاء حضره كل
من املمثلني الياس جبران ،قمر بدر خليل قدورة
وعماد ياسني  .كما حضر هذا اللقاء الناشطة
االجتماعية فيحاء عوض وعرين عوض من
جمعية التطوير االجتماعي واملخرج الدكتور ناظم
شريدي ،واملستشاران الدكتور عامر جرايسي
واألستاذ إيلي بدران ملشاهدة القراءة األولى
للمسرحية .ويذكر أن املسرحية من تأليف وإخراج
الدكتور ناظم شريدي ،ديكور ومالبس توفيق
سعيد ،موسيقى الفنان معني شعيب .ومت تقدمي
املالحظات األخير والهامة قبل العرض االحتفالي
الذي سيقام يوم األربعاء  04-10الساعة
السابعة على خشبة مسرح امليدان.

“خطر@نت”

نانسي حوا تطلق
«شوفة عينك» مع ارابيكا
ملراسل «حيفا»

أطلقت شركة أرابيكا اللبنانية لصحابها جمال ياسني أغنية
بعنوان «شوفة عينك» للفنانة الفلسطينية نانسي حوا ،عبر
قنواتها على مواقع التواصل االجتماعي .ويعتبر هذا التعاون
األول بني أرابيكا ونانسي.
«شوفة عينك» من كلمات متيم أبو دقش ،أحلان محمد البريفت
توزيع موسيقي رامي عرفات.

افتتاح معرض لرسومات األطفال في
مركز كلور وادي جمال

ملراسل «حيفا»

افتتح األسبوع املاضي في املركز اجلماهيري كلور في وادي اجلمال معرض
لرسومات ولوحات فنيه لألوالد من جيل  5سنوات ونصف حتى  12سنة.
وذلك اختتاما لدورة في الرسم أشرفت عليها الفنانة إليان صالح مارون من
حيفا .وكانت الدورة قد أقيمت في العطلة الصيفية طيلة شهرين ،وتلقى
الطالب فيها على مدى عشر لقاءات أصول فنون الرسم والتعامل باأللوان.
كما تعرف املشتركون على تقنيات فنية مختلفة كالرسم بألوان الباندا،
الفحم ،وألوان اإلكريليك .ولقيت هذه الدورة تشجيع األهل الذين حضروا
افتتاح املعرض مع أوالدهم ،وجمهور من املدعوين.
وقالت الفنانة إليان صالح مارون في حديثها مع «حيفا» :آمل أن يستمر
األهل بتشجيع أبنائهم وتنمية مواهبهم ،واكتشاف مهاراتهم اإلبداعية
والفنية ،ألنه ال حدود لإلبداع في عالم الطفل ومدى اتساع خياله.
وأضافت ،يجب أن نعطي فرصة كافية إلطالق تعابير أبنائنا عن مشاعرهم
بطريق الفن ،وتعريفهم على أساليب التعامل بالفرشاة ووضع األلوان على
الورقة البيضاء ،والتعبير بالرسم عن عاملهم الداخلي .وقد شعرت بالسعادة
والفخر للعمل مع هؤالء األوالد املميزين .ولذا قررنا أن تستمر الدورة على
مدار السنة الدراسية لهذا العام في مركز كلور ،كل يوم ثالثاء ،وفي مركز
منو الطفل يوم اخلميس.

في أيام عيد العرش
سيخرج موظفو بلدية حيفا
مركزة
لعطلة
ّ
كما هو متّبع في الوزارات والمكاتب الحكومية والسلطات
البلدية الكبيرة ،ستكون مكاتب البلدية مغلقة خالل الفترة:

يوم األحد 8.10.2017
وحتى يوم الخميس ( 12.10.2017يشمل)
المراكز الجماهيرية التي ستعمل أيام العيد هي:

"بيت هاينه" * بيت نجلر * "بات َچليم" * (متناس)

ِ
يوسف" * (متناس) "الهدار" ("هشيلوح" مغلق)
"ناڤِ ه

بلدية حيفا تطلب بهذا اعالم الجمهور بانه تقرر العفاء من دفع
رسوم وقوف السيارات (ازرق -ابيض) ف ي� انحاء المدينة خالل عيد
العرش  -من يوم الربعاء  4.10.17ت
وح� يوم الخميس 12.10.17
البلدي  106سيواصل عمله بشكل متواصل عىل مدار  24ساعة.
التصال
مركَز إ
ّ
لسكّان "كريات حاييم" و "كريات شمو ِئل" 1-800-365-106
للمزيد من التفاصيل عن مناسبات عيد العرش ف ي� حيفا
עיריית חיפה
www.haifahaifa.co.il

مع تمنّياتنا لكم بعيد سعيد!
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الصداقة في الكتاب المقدس
ّ

الملكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس
ّ
ّ

املسيحي في القرون
للصداقة في الفكر
أي
كان ال بدّ أن يستند ّ
مفهوم ّ
ّ
ٍ
واألساسي للتّعليم،
األولى إلى الكتاب املقدّ س باعتباره املصدر األ ّول
ّ
الصداقة
واجلديد
القدمي
صور العهدان
ّ
لذا يجدر بنا أن ندرس كيف ّ
ّ
يتضمن
وحي الذي
ٍ
ّ
كعالقة إنسان ّي ٍة واجتماع ّي ٍة ال يغيب عنها ال ُبعد ال ّر ّ
خصي بني األصدقاءّ ،
ّ
بالشكل ا ّلذي استوعبه ومارسه
الش
الله
حضور
ّ
مسيح ّيو ذلك الزّمان .وفي العهد القدمي كانت النسخة السبعينية
تستخدم كلمة «صديق» للتّعبير عن مجموعة الكلمات العبر ّية ا ّلتي
تتناول معنى «القريب» و»اجلار» .ألنّ ال ّلغة العبر ّية الكتاب ّية ال حتوى
بشكل دقيق .كما أنّ العهد القدمي ال يتناول
مراد ًفا لكلمة «صديق»
ٍ
االجتماعي ّ
قصة
املفهوم
الصداقة بوضوح ،بال ّرغم من ّ
هوتي عن ّ
والل ّ
ّ
الصداقة املشهورة بني داود ويوناثان ،وا ّلتي أصبحت من األمثلة البارزة
ّ
(1صموئيل .)18
الصداقة فى العهد القدمي.
كثيرا عن ّ
وباستثناء هذه ّ
القصة ال نقرأ ً
إ ّال في الكتب احلكم ّية مثل األمثال وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن
سيراخ واجلامعة .ففي حكمة يشوع بن سيراخ  17-5 :6جند عددً ا من
ً
كثيرا تلك املوجودة فى األدب
العبارات اجلوهرية حول الصداقة ،تشبه
اإلغريقى الكالسيكى ،لكنها ترد فى العهد القدمي مرتبطة مبخافة الله،
موضحة البعد اإللهى للصداقة كما فى اآليات « : 16-14الصديق
األمني ستر حصني ،ومن يجده فقد وجد ً
كنزا ،والصديق األمني ليس له
شبيه ...الصديق األمني دواء احلياة ،والذين ي َتّقون الرب يجدونه».
وهكذا فإن أفضل أنواع الصداقة بني الناس هو ما ُبنى على عالقتهم
احلميمة بالله وحياة الشركة واحملبة احلقيقية بينهم .ويالحظ أن التأكيد
على اصطالح الصداقة فى العهد اجلديد أقل منه فى العهد القدمي ،إذ
جند أن كلمة «صداقة“ مذكورة مرة واحدة فقط فى رسالة يعقوب .4 :4
«أحب» أكثر شيوع ًا من الفعل «يصادق“ الذى ال
كما نالحظ أن فعل
ّ
يستخدم عن محبة اإلنسان لله .وجند مجموعة الكلمات صديقها متكررة
فى أناجيل لوقا ويوحنا ،وخاصة فى إجنيل يوحنا ،حيث احملبة ذات
أهمية كبيرة ،واحلديث عنها واضح ال غموض فيه .وميكن أن نستنبط
بعض األفكار العامة حول الصداقة فى احلياة اليومية ملسيحيى ذلك
العصر من خالل األمثال الواردة فى لوقا8-5 :11؛ 6 :15و 9و،29
ولكنها أمثلة غير كافية إليضاح الصداقة كميزة إيجابية للمسيحى.
لهذا كانت بعض نصوص إجنيل يوحنا نصوص ًا حاسمة وأساسية فى هذا
املجال .ولكن يالحظ أن الرب يسوع رفض الصداقة القائمة على تبادل
املنفعة واالنتهازية ،كما جاء فى لو  ،12 :14مت  .46 :5ألنه يجب
على املؤمنني أن يتمثلوا بإلههم الذى يحب محبة مجانية بال متييز وبال
مقابل .وها هو الرب يسوع ينفذ إلى دائرة الصداقة املغلقة القاصرة على
كثيرا.
روابط األسرة واألصدقاء ،ويوسع حدودها ً
وتسمية املسيح لتالميذه باالخوة واألصدقاء فإمنا ،ترجع إلى أن لهم
نصيب ًا فى احلياة مع املسيح ،والتمتع بامللكوت السماوى .مثلما قال
الرب يسوع أن لعازر حبيبنا (صديقنا) قد نام ،وقد بكى عليه عند موته
حملبته (يو  .)36-35 :11وكما يذكر اإلجنيل أن يوحنا احلبيب كان
أعز صديق وألزق تلميذ للرب .ويعتبر اإلصحاح  15من إجنيل يوحنا
من أهم نصوص الصداقة فى العهد اجلديد ،إذ يتحدث فيه الرب يسوع
مع التالميذ باعتبارهم أصدقاءه .ويتناول احملبة واملودة باعتبارهما جوهر
حياة شعب الله؛ وهى احملبة التى تكشف عن العالقة بني الله والناس،
وبني الناس وبعضهم البعض ،من خالل الصداقة املسيحية احلقيقية،
التى متتاز بالتأكيد على دوام محبتنا للمسيح شخصي ًا مع محبتنا
للقريب .هذه الصداقة التى يسعى املسيحى ويجاهد من أجل حتقيقها
باالقتداء باملسيح ،الذى بذل نفسه ألجل أحبائه وأصدقائه .ومن دراسة
يوحنا 12 :15و 14نعرف مدى ارتباط محبتنا الكاملة للمسيح مبحبة
اآلخرين من األقارب واألصدقاء ،دون أن ننسى وصية املسيح لنا مبحبة
األعداء .هكذا نخرج بصداقتنا من حدود دائرتها الضيقة ،واملنغلقة
على األصدقاء واألقارب فحسب ،إلى رحابة حب ومصادقة كل الناس
؛ ألن كلمات الرب يسوع تؤكد أن احملبة أساسية بني أعضاء اجلماعة
الصغيرة ،لكنها تصبح أكثر ضرورة للحياة املسيحية الكاملة ،التى
تهدف إلى أن يصير الله الكل فى الكل فى حياتنا .كما توضح اآليات
جزء من
1يو 12،11،7:4أن احملبة املتبادلة بني األصدقاء تعتبر ً
ً
كثيرا.
الوصية اخلاصة مبحبة القريب ،التى أكد املسيح عليها
يعتبر ما ورد فى سفر األعمال ( )35-32 :4 ، 45-44 :2من أهم
النصوص الكتابية فى موضوع الصداقة فى حياة الكنيسة األولى ،حيث
يجرى احلديث عن حياة الشركة بني املؤمنني ،الذين باعوا كل ما لهم
وألقوه عند أقدام الرسل ،وكانوا جميع ًا ذوى قلب واحد ونفس واحدة …
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وقد تبدو تلك النصوص غير وطيدة الصلة بالصداقة ،لكن من يدرسها
فى ضوء احلياة املسيحية فى املجتمعات األولى فى أورشليم ،يتأكد أن
ثمة صداقة ومودة كانت قائمة بني أعضاء هذه املجتمعات املسيحية
املبكرة … َأ َو ليس األصدقاء هم الذين يصير عندهم كل شىء مشترك ًا؟
(أع  .)32 :4وقد استعان اآلباء األوائل بالنصوص السابقة من سفر
األعمال فى التأكيد على أن وحدانية القلب تشكل ً
جزءا أساسي ًا فى
الصداقة الروحية .وهكذا تصلى الكنيسة فى صالة باكر« :مسرعني إلى
ً
ً
واحدا
جسدا
حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل ،لكى تكونوا
ً
واحدا» (أف .)5-1 :4
وروح ًا
ومن عبارات الصداقة املأخوذة من العهد القدمي ما ورد فى مزمور :55
« :7من يعطينى جِ نَا َحى حمامة فأطير وأكون فى سالم» .يقصد أن
أكون مع الصديق والصاحب ،وهى العبارة التى انتشرت فى الرسائل
املتبادلة بني املسيحيني ،معبرة عن اشتياق الصديق أن يلحق بصديقه.
وقد فسر أوغسطينوس هذه الكلمات بأنها تعبر عن محبتنا لله ومحبتنا
لبعضنا البعض ،التى يرمز إليها املرمن بجناحى احلمامة التى ترفعنا
إلى الله .وهناك نصوص أخرى عن الصداقة فى أدب احلكمة مثل
سفر األمثال « : 6 :27أمينة هى جروح احملب ،وغاشة هى قبالت
العدو» ،واجلامعة  « 10-9 :4اثنان خير من واحد … ألنه إن وقع
ً
كثيرا فى مراسالت األصدقاء من
أحدهما يقيمه رفيقه» .والذى يرد
ً
املسيحيني فى القرون األولى .ويبدو أن لهذا النص تطبيقا فى نصيحة
بولس الرسول فى غالطية  2 :6حيث يقول « :احملوا بعضكم أثقال
بعض ،وهكذا متموا ناموس املسيح» ،وهى العبارة الرئيسية التى اتُخذت
كشعار للصداقة األمينة ،تلك الصداقة التى هى مصدر التعزية والفرح
بحق .وكال النصني السابقني من سفرى اجلامعة وغالطية ،يؤكدان مفهوم
الصداقة كعالقة حميمة متبادلة بني اثنني ،كما ُيستخدمان فى توبيخ
ولوم اإلخوة الذين ال يلتزمون بتوطيد أواصر احملبة والصداقة بينهم.
أما اإلصحاح السادس من كتاب يشوع بن سيراخ والذى يتناول وصف
الصداقة ومدحها بأنها أثمن وأغلى من الذهب واألحجار الكرمية .بل
ويسميها « دواء احلياة « فهو من النصوص التى يشير إليها القديس
غريغوريوس النيزينزى على الدوام ،مع نصوص أخرى مثل مز ،11 :8
 10 :19ونشيد األنشاد  12 :4والتى يطبقها على الصداقة فى بداية
عظته احلادية عشرة املرسلة إلى القديس غريغوريوس النيسى ،شقيق
القديس باسيليوس أفضل أصدقائه .جسد واحد وروح واحد :على الرغم
من أن املسيح قد أعطانا وصيته املُ ْلزِ مة مبحبة القريب دون متييز ،إ ّال
أنه من املُس ّلم به أن تكون احملبة بني املسيحيني أقوى من التى بينهم
ً
ً
واحدا وروح ًا
جسدا
يكونون
وبني من هم خارج اإلميان .أليس املسيحيون ِّ
ً
واحدا نتيجة صداقتهم فى املسيح؟ ومثل هذه العالقة الروحية احلميمة
بني املؤمنني وبعضهم ت ُْشبه ما بني األصدقاء من ود حميم كعبارات
اإلجنيل »:كان اجلميع بنفس واحدة .وكان كل شىء بينهم مشترك ًا «.
التى تذكرنا بالعبارات الشهيرة « روح واحد فى جسدين» .كإشارة إلى
الصداقة احلميمة .ويتّخذ ّ
هبي الفم ال ّرسالة إلى كولوسى  8 :1والتى
الذ ّ
تعبر عن ضرورة العالقة الروحية احلميمة للحياة املسيحية احلقيقية نقطة
انطالقة نحو مناقشة مستفيضة ألنواع الصداقة وأسبابها ،سواء كانت
ً
معتبرا أن جميع
هذه الصداقة طبيعية أم اجتماعية ،صاحلة أم شريرة،
هذه الصداقات أدنى من الصداقة التى تلهمها احملبة الروحية .هذه
الصداقة الروحية التى ال تنمو نتيجة املصالح املتبادلة بني األصدقاء،
كما أنها ال تنهار بسبب أى شائبة تعيبها ،بل إنها ال تتعلق بشىء
أرضى على اإلطالق ،إذ هى سماوية األصل .ويتفق معه فى الرأى األب
يوسف الذى يؤكد أنه يوجد نوع واحد من الصداقة ال ينحل ،والذى يتم
بواسطة الله ،ويقوم فيه احلب بني األصدقاء على أساس التشابه فى
الفضيلة بني من لهم هدف واحد وفكر واحد ،وليس على أساس املنفعة
أو التشابه فى العمل .كما يعتبر ذهبى الفم العالقات التى تنشأ بني
معا (لو ) 14-12 :14من أدنى أنواع الصداقة ،وال
من يأكلون ً
ترقى إلى الصداقة الروحية التى تنال مكافأتها في السماء ،وتؤول إلى
الصداقة مع الله.
ّ
الصداقة ال ّروح ّية هي هبة من الله بالروح القدس فيها،
أ ّما فكرة أنّ ّ
فيؤكدها بولس الرسول قائ ًال « :إن محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا
بالروح القدس املعطى لنا» (رو )5:5هذه الفكرة متيز بوضوح بني
املفهوم املسيحى للصداقة واملفهوم الكالسيكى لها ،والذى كان يقوم
على االختيار العقالنى واملشاعر اإلنسانية الطبيعية والفضيلة .ويفسر
ً
مؤكدا على عمل النعمة اإللهية فى احملبة
أوغسطينوس هذه اآلية،
والصداقة وعجز اإلنسان عن فعل أى عمل صالح بدون معونة الله.

أخالق المؤمنين (توقير أهل الفضل)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)
على املؤمنني توقير كل من له فضل عليهم
وسأخص منهم العلماء وأهل الصالح والشيوخ
(كبار السن) ،وإن كان هناك الكثير من أهل
الفضل علينا توقيرهم واإلحسان إليهم عبادة
يتقرب فيها إلى الله تعالى .وقد اخترت هذا
ملالحظتي سوء التصرف من بعض الشباب
ومنهم املتد ّين الذي ال يرعى حرمة لكبار السن،
فإن دخلوا عليه ال يقوم لهم ليلقي التحية عليهم وال ليجلسهم مكانه،
بحجة أن الرسول كان قد نهى عن القيام له عند حضوره أي مجلس .فأقول
أوال :هذا التصرف من الرسول نتيجة تواضعه ،وحتى ال يشعر أحد من
أصحابه باحلرج أمامه .ثانيا :الرسول نفسه قال( :ليس منا من ال يرحم
صغيرنا ،ويعرف شرف كبيرنا) يكفي نفي االنتماء إلى الرسول ملن ال يحترم
الكبير ،وكيف ميكن أن يكون االحترام إال مبا بينا من تقدير وتوقير وتقدميهم
علينا في املأكل واملشرب واملجلس .وقد تلحظ من خالل صالتك اليومية إن
كنت من املصلني أنك تقرأ في صالتك (التحيات لله والصلوات والطيبات،
السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد الله
الصاحلني) وفي ذلك حتية لله ولرسوله وللمؤمنني .ومن يحيي هؤالء في
صالته ال بد أن يج ّلهم ويوقرهم عند لقائه بهم ،خاصة إذا كانوا من أهل
العلم ،ألن العالم له خاصية مت ّيزه عن غيره .قال تعالى (إمنا يخشى الله
من عباده العلماء) ألن العلماء أعرف الناس بالله .ومبعرفتهم يصلون إلى
معرفة الله ،والكيفية التي يجب أن يعبد عليها .قال تعالى (شهد الله
أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز
احلكيم) .ويشهدون لله مبا يليق بجالله .قال تعالى( :شهد الله أنه ال إله
إال هو واملالئكة ُ
وألو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم).
والله جل جالله مي ّيز العلماء عن غيرهم ،فلماذا ال يجدون هذا التمييز عند
الناس وخاصة الشباب منهم؟ قال تعالى( :قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون) وأي مجتمع ال يوقر العلماء ال ميكن أن تقوم له قائمة،
وسيبقى في آخر الركب .قال رسول الله وهو يؤكد نفي االنتماء إليه ملن
ال يوقر العلماء وكبار السن فقال( :ليس منا من لم يرحم صغيرنا ،ويوقر
صغيرنا ،ويعرف لعاملنا حقه) وبكل حسرة أقولها إنني أسمع من بعض
الناس الذين يعتبرون أنفسهم أفهم اخللق يتطاولون على العلماء ويسخرون
منهم ملسألة أو خلالف في الرأي ،أو ألنهم ال يسيرون وفق منهجهم .وقد
أشار أهل العلم إلى حقوق العباد فقالوا :العالم له حقّ  ،وحامل القرآن له
ح ّقان :حقّ العلم وحقّ حمل القرآن ،وإن كان شيخا (طاعن السن) فله ثالثة
حقوق :حق العلم ،وحق حمل القرآن ،وحق السن ،وإن كان صاحلا فله أربعة
حقوق :حق العلم ،وحق حمل القرآن ،وحق السن ،وحق الصالح .وإن كان
قريبا فله خمسة حقوق :حق العلم ،وحق حمل القرآن ،وحق السن ،وحق
الصالح ،وحق القرابة) .وهذا الكالم من العلماء يبني أن العالم بكل األحوال
له حق التقدير والتبجيل واالحترام ،ملا يحمل من علم متيز به عن أقرانه.
قال الشاعر :فالعلم يرفع بيتا ال عماد له واجلهل يهدم بيت العز والكرم
وقال آخر :تع ّلم فليس املرء يولد عاملا وليس أخو علم كمن هو جاهل
وإن كبير القوم ال علم عنده صغير إذا التفت عليه احملافل
لذلك املجتمع السليم هو املجتمع الذي يعرف للمعلم قدره ،ولو كان شابا
صغير السن .وقد سلك هذا املنحى جتاه العلماء خليفة املسلمني عمر بن
اخلطاب .يروى أنه كان يكرم عبد الله بن عباس ،فيجلسه في مجلسه
ويقدمه على األشياخ لعلمه ،مع أنه غالم صغير ،مما أثار الشيوخ .فقال
بعضهم لعمر :كيف تقدم هذا الغالم علينا وفي أوالدنا من هو أسن منه؟
فقال عمر :ما تقولون في قوله تعالى( :إذا جاء نصر الله والفتح) .فقال
بعضهم :هو فتح مكة ،وسكت بعضهم .فقال عمر :ما تقول يا ابن عباس؟
قال :هو أجل رسول الله أهدي إليه .قال عمر :هذا الذي أعلمه عنها.
فإجالل العلماء يجعلهم ينشرون علمهم فينفعون به الناس فتسعد الدنيا
بعلمهم ،وعدم إجاللهم يجعلهم ينغلقون على أنفسهم أو يبتعدون عنهم.
فأصحاب العقول السليمة ال يج ّلون العلماء فحسب إمنا يستحيون منهم.
فعن شهر بن حوشب قال( :كان أصحاب رسول الله إذا حتدثوا وفيهم معاد
بن جبل رضي الله عنه نظروا إليه هيبة له) وهذه هي هيبة العلم .لذلك عن
أبي مسلم اخلوالني قال( :دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحوا من ثالثني
كهال من أصحاب النبي وإذا فيهم شاب أكحل العينني ،براق الثنايا ،ال
يتكلم ساكت ،فإذا امترى القوم (شكوا) في شيء أقبلوا عليه فسألوه،
فقلت جلليس لي :من هذا؟ فقال :معاذ بن جبل ،فوقع حبه في نفسي،
فكنت معهم حتى تفرقوا.
الجم عة  29أيلول 2017
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بيت عباس  13أ

ربيعي من شهر آذار املاضي أجريت
في صباح يوم
ّ
اتصا ًال هاتفي ًا مع السيدة ندى حبيبي– عبود شقيقة
األديب إميل حبيبي ،التي تسكن في بيت العائلة
في شارع (عباس  13أ) ،وطلبت أن أزورها ألتعرف
عليها وعلى البيت.
وما مييز هذا البيت ،أنه حافظ على أصالة معامله
من أبواب وشبابيك وبالط ،ونالحظ أيض ًا أن عتبة
البيت مازالت من ص ّبة باطون ،مما تضيف عليه
جما ًال وعراقة .وتفوح من البيت رائحة وعبق البيوت
الفلسطينية .وداخل البيت كانت بئر ماء مت حتويلها
فيما بعد إلى غرفة للمعيشة.
السيدة ندى امرأة جميلة الشكل وجميلة الروح،
االبتسامة ال تفارق مح ّياها ،وهي من مواليد عام
( .)1925وصاحبة نكتة وروح مرحة .وقد أباحت
لي عن عمرها« :عمري  19عام ًا وتستطيعني قلب
الرقم» ،قالتها بابتسامة لطيفة.
حدثتني ندى عن البيت ً
قائلة«:أمي وأبي من مواليد
شفاعمرو .في نهاية القرن التاسع عشر ش َيد شقيقي
األكبر وديع هذا البيت ،وهو عبارة عن ثالثة طوابق ،في
والدي بعد مجيئهما من شفاعمرو
الطابق األول سكن
ّ
مع أشقائي وديع ،أديب ،حليم ،كرمي ،نخلة ووديعة
للعيش واالستقرار في حيفا ،وفي الطابق الثاني سكن
شقيقي وديع والطابق الثالث كان معدّ ألحد أبنائه .في
هذا البيت ُولد شقيقي إميل ونعيم وأنا.
في عام ( )1939تزوجت ندى من صادق عبود،
ً
ً
واحدا .وعن زواجها حتدثت
وولدا
وأجنبا أربع بنات
ً
قائلة«:كنت أرتّل في جوقة ترتيل في «كنيسة مار

ندي حبيبي عبود
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الوالدة -ام وديع ,وردة حبيبي مع حفيداتها جهينة وراوية اميل حبيبي
 ,واحفادها نجاة وسعاد وهالة وتوفيق أبناء االبنة ندى حبيبي/
عبود ،ال ُتقطت الصورة عام ( )1955من ألبوم:جهينة حبيبي قندلفت  .

يوحنا» .في أحد األيام زار صادق القسيس فسمع
صوتي من وراء جدران الغرفة ،فسأله عن صاحبة
الصوت فكشف القسيس إسمي .وبعد فترة قصيرة
التحق صادق باجلوقة ونشأت بيننا قصة ُح ّب جميلة(
بس طبع ًا كنا نطلع ومعنا ح ّراس) .تزوجنا وسكنّا
في البلد التحتا ،وعندما بدأت املناوشات في عام
( )1948جلأنا لالحتماء في مدينة الناصرة .وبعد
انتهاء احلرب عدنا إلى حيفا ،فوجدنا بيتنا مهدوم ًا،
وسكنا في بيت العائلة.عندما توفي زوجي في سن
مبكرة إثر نوبة قلبية ،ترك لي خمسة أبناء.تع ّلمت
ألصبح حاضنة لألطفال في «دار املعلمني» في حيفا،
وبعدها عملت سنوات عديدة في مدرسة (مار يوحنا)
حاضنة أطفال».
سألتها عن طفولتها في هذا البيت فقالت«:أذكر
أن شقيقي األكبر وديع كان يأخذني يومي ًا من البيت
إلى املدرسة في عربة احلنطور(أصبح عنده فيما بعد
شركه لسيارات األجرة) .تعلمت من صف البستان إلى
الصف السابع في «مار يوحنا» وبعدها انتقلت إلى
مدرسة البنات «إنكليش هاي سكول» التي تقع في
شارع «شبتاي ليفي» واليوم بناية املدرسة أصبحت
متحف ًا للفنون» .وعن ألعاب الطفولة ذكرت «كنا
نلعب الغميضة واإليكس(لعبة القفز) ولعبة نط احلبل
ولعبة خمسة كعاب».
وهذا البيت كان مصيره عام ( )1948مثل مصير
بقية البيوت التي احتلت ومت االستيالء عليها بعد أن
أخلتها املنظمات الصهيونية من سكانها ،ولكن هذا
البيت ح ّرره إميل حبيبي بذكائه .عندما عاد إلى البيت

يف الصف األمامي من اليمني إىل اليسار :جهينة ،الجدة وردة
وراوية ،ويف الصف الخلفي الوالد إميل حبيبي والوالدة ندى حبيبي.
التقطت الصورة عام ( ،)1955من ألبوم :جهينة حبيبي قندلفت.

وجد جندي ًا مسلح ًا يجلس فيه فأحرجه إميل حني جلس
قبالته لساعات طويلة ُمحدق ًا به حتى انسحب اجلندي
في منتصف الليل من البيت وهكذا استعاد البيت.
وفي حديث خاص لي مع جهينة ابنة األديب إميل
حبيبي ،الذي سكن هذا البيت حتى عام ()1956
حدّ ثتني عن ذكريات طفولتها في البيت (عباس 13
أ) وعن ذكرياتها مع والدها إميل حبيبي.وجهينة
رسامة بصرية تعيش في مدينة الناصرة.
ّ
ً
ً
قائلة»:كان والدي حنون ًا ويحبنا جدا .أذكر
حدثتني
وقصصه علينا ،وكنا
أنه كان دائم ًا يستعيد ذكر ّياته ّ
نسمعها قبل أن يكتبها .فشخصيات قصصه استمدها
من واقع احلياة مث ًال قصة«:عودة جبينة» فقد استوحى
شخصية جبينة من أنيسة ابنة عمته عفيفة ،وأنيسة
زارتنا من املنفى وكانت جميلة ً
جدا .وقصة أخرى كانت
املُلهمة لكتابتها جدتي وردة التي تركتنا عبر بوابة
مندلباوم في القدس ،ورحلت لتعيش مع أوالدها الذين
التجأوا إلى دمشق نتيجة (حرب .)1948والدليل
األول لهذه القصة كنت أنا وشقيقتي راوية ،وذلك
عندما سمعنا والدي ونحن نلعب اجلدّ ة أم وديع تنوح
على مصير ابنها نعيم..
مقطع من قصة اجلدّ ة ُأم وديع ،وفي هذا املقطع يذكر
موقعا في حارة عباس قريبا من البيت:

«مل تستطع أم وديع التغلب عىل الصدمة التي
أصابتها يف تلك األيامُ ،عمرها أصبح وراءها ،وأما
األكرثية من أوالدها وأحفادها فقد أمسوا يف
ديار الغُربة .نزلت مرة إىل نادينا القديم يف وادي
النسناس ،لالشرتاك يف اجتامعٍ لنسا ٍء يهوديات

عتبة البيت من ص ّبة الباطون

وعربيات ،كانت األيام أيام معركة انتخابية،
وكانت امل ُتكلمة اليهودية تُؤكد كفاحها من أجل
حق الالجئني يف العودة ،وإذ بأم وديع تقاطعها
هل سيعود أوالدي؟ فذهلت الخطيبة اليهودية
امل ُجربة وأجابت :يعودون حني يتحقق السالم.
يل،
كذب ،صاحت أم وديع ابني إميل ال يكذب ع ّ
أخربين أن عودتهم ستستغرق ،إذا تحققت ،وقتاً
طويالً .وحينئذ إن مل أرهم يف بيتي سأكون تحت
الرتاب .ومنذ ذلك االجتامع ،ودون علمي ،أصبحت
تذهب وحدها رساً إىل رقعة يف حديقة عباس
القريبة لبيتنا ،وتتكئ عىل صخرة تُظللُها شجرة
من أشجار الزيتون ،وتنوح وحيدة عىل حالها
وحال أوالدها الغائبني ،خصوصاً عىل مصري ولدها
األصغر نعيم.يا نعيم أين أنت؟ وماذا جرى لكَ بعدي
يا نعيم؟ومل أد ِر عن عادتها الجديدة هذه شيئاً حتى
طفلتي االثنتني وهام تلعبان الجدة أم وديع
سمعت
ُ
ّ
وتنوحان يا نعيم .ويف ذلك العام تركتنا الوالدة عرب
بوابة مندلباوم للعيش مع أوالدها الذين التجأوا
إىل دمشق .ويف دمشق الشام ال يف شفاعمرو
أسلمت روحها إىل باريها .وأما أنت فتستطيع أن
تبقى هُنا ،فحياتك أمامك وميكنك أن تنتظرهم،
بهذه الكلامت ودّعتني الوالدة أم وديع حيث تركتنا
يف الجانب اإلرسائييل من بوابة مندلباوم،عدت
إىل حيفا وكتبت قصتي األوىل يف دولة إرسائيل،
وكانت عن بوابة مندلباوم حيث بقيت حتى هذا
اليوم .وما بقيت حياً ال أخال الوالدة إال باقية
معي ،فإن األمهات ميكنث يف األرض» .من
نص رساج الغولة ،إميل حبيبي)2006( ،

حفر عليه "باقٍ يف حيفا"
قرب إميل حبيبيُ -
الجم عة  29أيلول 2017
ُ

املتنبي تطلق سلسلة محاضرات
ّ
ملكافحة اإلدمان

يتوسط الصورة إميل حبيبي وعىل ميينه إبنته جهينة وعىل يساره رفائيل قندلفت زوج جهينة/
التقطت الصورة عام( )1995يوم خطوبة حفيدته ريم ،من ألبوم :جهينة حبيبي قندلفت.

– صدر بعد وفاته بعرشة أعوام.
وعن ذكريات طفولة أخرى في بيت (عباس 13
ً
قائلة« :أذكر عندما كنت أنا
أ) استطردت جهينة
ً
سوية في احلارة ،كنا نصعد إلى
وأصحابي نلعب
جبل الزيتون القريب من بيتنا ،والذي أصبح فيما بعد
حديقة العجم (حديقة البهائيني) .كنا نتعمشق على
شجر الزيتون ،منسك بأرجلنا فرع الشجرة وند ّلي رؤوسنا
إلى األسفل ،ونشاهد معبد عباس ،وأيض ًا أذكر كيف
كانت ورود الزنبق تنبت من البذور املتساقطة خارج
سور حديقة املعبد ،وكنا نقطف ورود الزنبق ونطير بها
إلى البيت .وأذكر أيضا أننا كنا نقطف ومنال علبة
بح ّب الزيتون من اجلبل .وجدّ تي وردة كانت
صغيرة َ
أيضا متال علبة صغيرة من ثمار اخلروب وتعمل منها
ُرب اخلروب .أذكر كيف بدأت أحب الرسم من خالل
جارتي اليهودية رينا ،التي لفتت نظري للموضوع،
فنحن لم نتعلم موضوع الرسم في املدرسة .وعند إذن
بدأت أرسم صور بنات يرتدين الفساتني .وصديقاتي
كن بنات عمتي ندى
البنات اللواتي لعبت معهن ّ
وهن سعاد وجناة وشقيقهن توفيق وصديقتي عايدة
األشهب ،التي ماتزال تسكن في احلي ،ونحن ما زلنا
صديقات حتى اليوم».

إميل حبيبي يف سطور:

لضيق ح ّيز رقعة الكتابة ارتأيت هذا التعريف عن
شخصية األديب إميل حبيبي.
ولد السياسي والصحافي واألديب إميل شكري حبيبي
في  29آب عام ( )1921في مدينة حيفا،عاش
وترعرع في املدينة حتى جيل ( )35عام ًا ،وفي
عام( )1956انتقل للعيش في مدينة الناصرة ،وذلك
بسبب تعيينه سكرتيرا للحزب الشيوعي في الناصرة.
وعاش هناك حتى وفاته في 2أيار عام  ،1996وفي
عام ( )1946تزوج من السيدة ندى عبدالله جبران
من مواليد مدينة رام الله وأجنبا ،جهينة ،راوية وسالم.

ندى حبيبي  -عبود من :ألبوم ندى  
الجم عة  29أيلول 2017
ُ

وفي سن التاسعة عشر عمل مذيع ًا في إذاعة القدس
التابعة لالنتداب البريطاني ،وهذه اإلذاعة تأسست
عام 1936حتى عام  1948وبقيت إسرائيل تبث على
إحدى موجاتها وسمتها «صوت اسرائيل» .وفي عام
ً
محررا في إسبوعية «املهماز» وانضم
( )1946عمل
كذلك في سن الرابعة عشر إلى (احلزب الشيوعي
الفلسطيني) وفي عام ( )1943كان من مؤسسي
(عصبة التحرر الوطني) ،وإميل من أطلق عليها
هذا االسم .بعد قيام الدولة كان ناشط إلعادة الوحدة
للشيوعيني في إطار (احلزب الشيوعي اإلسرائيلي)
الذي كان أحد ممثليه في الكنيست،البرملان
اإلسرائيلي ،بني أعوام ( ،)1972-1952وبني أعوام
( )1989-1972كان رئيس يومية «االحتاد» في
القدس،يافا وحيفا ،وكان يكتب إفتتاحيتها حتت
االسم املستعار»جهينة» .وفي عام ( )1990منحته
منظمة التحرير الفلسطينية «وسام القدس» وهو أرفع
وسام فلسطيني.وفي عام ( )1992منحته إسرائيل
«جائزة إسرائيل في األدب» وهي أرفع جائزة أدبية
متنحها الدولة .وفي العام األخير من حياته انشغل
في إصدار مجلة أدبية اسمها «مشارف» ،وفي عام
( )1989استقال أو أقيل من كل وظائفه في احلزب
الشيوعي ،مبا في ذلك رئاسة صحيفة «االحتاد»،وذلك
إثر انهيار املنظومة االشتراكية ،حيث أعاد إميل
حبيبي النظر في بعض املس ّلمات النظرية ،مما سبب له
خالفات فكرية وتنظيمية مع احلزب الشيوعي .وبقي
ً
عضوا فيه حتى عام (.)1991
يعتبر إميل حبيبي من أهم الكتاب الفلسطينيني
ومن أبرز كتبه«:سداسية األيام الستة»(،)1969
«الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس
املتشائل» (« ،)1974لكع بن لكع» (،)1980
«إخطية» (»،)1985خ ّرافية سرايا بنت الغول»
( .)1991وقد طلب في وصيته أن يدفن في مدينته
«باق
حيفا وأوصى أن ُيحفر على قبره إميل حبيبي – ٍ
في حيفا».
كتابات إميل حبيبي مستوحاة من واقع حياته وحياة
شعبه ،وجغرافية املكان الذي عاش فيه .وأنهي مقالي
باقتباس مقطع من «خ ّرافية سرايا بنت الغول» والذي
يصف فيه جغرافية جبل الكرمل الذي يقع بيته على
منحدراته.
«فتظهر لي سرايا ،وال تظهر لي عينا سرايا إالّ
صافيتني صفاء عني املاء الكرملية التي التقيتها ألول
مرة عندها .وال أذكرهما إ ّال واسعتني حتى لم أ َر منها
في اللقاء األول سواهما :عينني مندهشتني مسبق ًا مبا
تترقب أن تقع عليه من كائنات تعرب عن أعجوبة
احلياة .فأخذتني بيدي وقالتُ :
«شف أال ترى ماء هذه
الصخرة؟» .قلت :ماء يرشح من حتت الصخرة».
E- rawdagniam@gmail.com

ملراسل «حيفا»

خصصت مدرسة املتن ّبي حيفا ضمن صالونها
ّ
الثقافي للهيئة التدريس ّية ،محاضر ًة هذا األسبوع،
ّ
االستشاري والعاملة
بالتنسيق بني اإلدارة والطاقم
ّ
االجتماع ّية جهينة بدر رئيسة الطاقم ،ومركزة
العربي في السلطة البلد ّية ملكافحة
املجتمع
ّ
املخدّرات والكحول ،وذلك الستضافة العامل
ً
متناول اإلدمان
االجتماعي ناحوم ميخائيلي
ّ
بشكل عا ّم والتو ّرط بألعاب القمار واملراهنات في
صفوف أبناء الشبيبة.
عرض ميخائيلي في محاضرته األسباب املختلفة
التي تدفع بأبناء الشبيبة للتو ّرط بألعاب
«اليانصيب» املختلفة التي يكون ظاهرها الربح
السريع والثراء الفاحش ،وباطنها «يا ِب ْتخيب»،
اإلدمان والتو ّرط بحاالت مشبوهة ال ُيحمد
تتنوع بني
عقباها .وقال إن األسباب املختلفة ّ
وحب التقليد واحملاكاة ،أوقات وحاالت
النفس ّية ّ
الفراغ واألسباب العاطف ّية ،باإلضافة حلساس ّية
املرحلة الرماد ّية التي يقبع فيها أبناء الشبيبة.
وأضاف أن الوقوع في اإلدمان يضع املدمن في

بوتقة ال ُيحسد عليها ،فال له أن يسيطر على نفسه
وال له أن يتو ّقف عن الرهان؛ بذلك تبدأ أعراض
وسمات اإلدمان بالظهور على املدمن ،كاالبتعاد
عن الدوائر احمليطة من األهل واألصدقاء ،البحث
عن مصادر متويل وكسب أخرى ،تغ ّير في املزاج
وس ّلم األولو ّيات والشعور بالذنب والتقصير مما
ُ
أخيرا للتفكير بوضع حدّ حلياته.
باملدمن
يدفع
ً
ِ
احملاضر عن ضرورة قرع ناقوس
هذا ولم يغفل
اخلطر ،الشروع ببناء برامج تربو ّية ،نفس ّية للحدّ
من هذه الظاهرة عن طريق التوع ّية والتن ّبه ألبناء
الشبيبة واإلصغاء لهم ،ومدّ يدّ العون النتشالهم
من غياهب الرهان واإلدمان.
وتأتي هذه احملاضرة كباكورة لسلسة محاضرات
تربوي
تدريسي،
تدور في محور تأهيل كادر
ّ
ّ
واع ملا يجري في فلك أبناء الشبيبة ،متس ّل ًحا
ٍ
بأقصى ما ميكن من وسائل وإمكان ّيات ،من
فع ًال ومساعدً ا
كادرا ّ
شأنها أن جتعل من الكادر ً
يعمل على انتشال أبناء الشبيبة ،جاعلني منهم
ً
ً
ومسؤول ،له أن يقود نفسه
مبادرا
جيل مختل ًفا،
ً
ومجتمعه نحو مراتب السيادة والريادة.

أمسية تكريمية للشخصية الوطنية
وجيه سمعان
ملراسل «حيفا»

دعا مركز مساواة ،جمعية أبناء سحماتا وجمعية
الدفاع عن حقوق املهجرين إلى أمسية تكرميية
للشخصية الوطنية وجيه سمعان ابن سحماتا واملقيم
وتقديرا لنضاله الطويل في
في حيفا ،وذلك تكرميًا
ً
الدفاع عن األرض وحفظ الذاكرة الفلسطينية.
وجرى التكرمي في ساحة مركز مساواة في
شارع سانت لوكس في حيفا ،وحضر األمسية
شخصيات بارزة من حيفا والشمال ،باإلضافة
إلى أفراد أسرته .وتخللت األمسية كلمات شكر
وتقدير لكل من جعفر فرح مدير مركز مساواة
وعصام مخول عن احلزب الشيوعي في حيفا،
واحملامي واكيم واكيم مدير جمعية الدفاع عن
حقوق املهجرين وفادي سمعان عن جمعية أبناء
سحماتا ،وألقى كلمة العائلة مبدا سمعان .وتخلل
احلفل قراءة من أشعار وجيه سمعان ألقتها ابنة
أخيه ،وعرض املمثل املعروف لطف نويصر مقطع
من مسرحية سحماتا من تأليف وإخراج حنا
عيدي ،وأدار األمسية د .جوني منصور.
ويذكر أن وجيه سمعان ،ولد عام  7391في
قرية سحماتا املهجرة ،الواقعة قي قلب اجلليل

األعلى ،وأنهى في مدرستها الصف الرابع
االبتدائي .وتد ّرج في تع ّلمه بعد حلول النكبة
في مدرستي فسوطة ومعليا ،وأنهى دراسته
الثانوية في مدرسة كفرياسيف عام .6591
أ ّ
مت دراسته اجلامعية في العلوم االجتماعية في
براغ حاصال على درجة ماجستير عام .8691
التحق وهو يافع بصفوف احلزب الشيوعي ،وأخذ
يناضل من أجل حقّ شعبه في أرضه ووطنه،
وكافح في صفوف احلزب ضد احلكم العسكري،
و ُفرضت عليه اإلقامة اجلبرية حتى عام .7791
كان عضوا في سكرتارية منطقة حيفا للحزب
الشيوعي ،وعضوا في السكرتارية القطرية
للشبيبة الشيوعية ،ومسؤوال عن إدارة مجلة
ً
وسكرتيرا للشبيبة الشيوعية في منطقة
الغد،
حيفا .وعمل بجد في جمعية املهجرين القطرية،
ورئيسا جلمعية أبناء سحماتا منذ تأسيسها عام
 ،6991ومديرا ومسؤوال عن موقعها االلكتروني
حتى نهاية  2102أما اليوم فيدير وجيه سمعان
موقعا إلكترونيا يحتوي على مواد قيمة من ثقافة
خاصة له ولعدد من أفراد عائلته
وأدب ومد ّونة ّ
تنبض ح ّبا لقريته املهجرة سحماتا.
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«عمري مع الفن»

(الى داعش..
باي ..باي)

وداد نخلة:

الفن بالنسبة لي كالماء والهواء إذا ما قطعتهما أموت
من الصعب أن يتكلم املرء عن نفسه ولكنها الفنانة
وداد نخلة بتواضع ،وبدون طول الكالم هي إنسانة
تعشق املوسيقى اجلدية ،تعشق بصمات من سبقها
على هذا الدرب الصعب ،تعشق الغوص في اجلمال
وصعوبة النغمات ،لذلك ترجمت اهتمامها وح ّبها
وصدقها للموسيقى .التقينا معها بحوار نطرح فيه
كل جديد عن حياتها الفنية لـ»صحيفة حيفا»:
* االبتسامة يف وجهي هي الشهرة التي ال
تفارقني مهام قست الظروف
* ال أفقد األمل ،املثابرة ،التحدّ ي ،أنا عنيدة حتى
أصل هديف
* الجميع ش ّبه صويت بصوت الرائعة نجوى كرم
التي أعشقها كفنانة وإنسانة
* مشكلتي الرئيسية عندما يسألونني أن أعتزل الفن
* مع الوقت واأليام أصبحت أستخدم عقيل أكرث
من قلبي
* أقول ملرآيت إين أراين األقوى ،واألنجح ،األجمل،
واألفضل
نود يف البداية التعرف أكرث عىل الفنانة الشابة
وداد نخلة.

أنا من قرية الرامة ،متزوجة وأم لطفلني ،حاصلة
والصحة
على اللقب األول في التكنولوجيا الط ّبية
ّ
اجلماهيرية ،واللقب الثاني في علوم األمراض
الوبائية ،أعمل في مستشفى صفد كمسؤولة
عن األبحاث الط ّبية ومديرة تنسيق األبحاث في
املشفى .أغني منذ نعومة أظفاري وأعشق الفن
واملوسيقى واملسرح ،ترعرعت في عائلة موسيقية
حيث ظهر عدة فنانني من عائلتي ،كما أن
جميع أفراد العائلة دون استثناء يعشقون الطرب
ّ
وتشكل املوسيقى ً
جزءا مهم ًا في حياتنا.
األصيل،

الفني في احلفالت ،حيث كنت أغنّي بعض األغاني
حتى أصبحت أحيي أنصاف حفالت والحق ًا حفالت
كاملة .تدربت على أيدي عدد من األساتذة ،أ ّولهم
امللحن فوزي السعدي من الناصرة ،وأخيرا معهد
ميوزيكانا في اجلديدة بإشراف املوسيقي وليد
ك ّيال ،وما زلت أتعلم وأطور صوتي ،وأدائي.

أحب غناء جميع األلوان ،من الشعبي والسوري
ً
صعوبة .وأرى في جميعها
إلى الطربي األشدّ
ألوان ًا رائعة ،وأحاول إتقانها على أحسن وجه .في
بداياتي كان غنائي يقتصر على اللون اجلبلي ،ألن
اجلميع ش ّبه صوتي بصوت الرائعة جنوى كرم ،التي
أعشقها كفنانة وإنسانة .ولكن سرعان ما فهمت
أني أعشق كل األلوان ،وأحب كل األنواع املوسيقية
وأصبحت أغنّيها جميع ًا ،وأختار األغاني حسب
املكان والزمان لتتالءم مع أذواق املستمعني.
•ما دور العائلة يف حياتك منذ البداية ومشوارك
اآلن؟

دور العائلة األكبر كان في املادة القيمية التي
تل ّقيتها منذ الصغر ،حيث كانوا يسمعون الطرب
األصيل ،مما جعل حفظ األغاني وإتقانها باألمر
السهل .واليوم يساعدني أهلي مع أطفالي عندما
يكون لدي عرض.
•ماذا يعني لك الجمهور والفن؟
•الحياة مملّة وفارغة بدونهام ،فهي بال طعم
وال لون.
•كيف هي عالقتك مع اإلعالم؟

بشكل موحد ،حيث حظيت
ال أستطيع تقييمها
ٍ
بعدة لقاءات رائعة ،ولكن من جهة أخرى أشعر بأن
اإلعالم يستبعدني في كثير من األحيان ..لكن
ليس لدي اعتراض.
إذا كانت انتقادات بنّائه فأنا ال أصغي فحسب ،بل
أقوم بتنفيذ التغيير ً
فورا ،وهناك عدّ ة أمثلة على
ذلك ،وأصدقائي املوسيقيون يشهدون لي بذلك.
•ما مفهوم التم ّرد عىل العادات حينام تختار
املرأة أن تصبح مغنية أو مطربة يف مجتمعاتنا
املحافظة؟

•كيف جاء اختيارك لطريق الفن يف البداية؟

منذ كنت في أشهر عمري األولى ،بدا واضح ًا
تفاعلي مع املوسيقى وبكائي أثناء االستماع
فني ،ففي
للموسيقى احلزينة .إنني أمتتع ٍّ
بحس ّ
الثالثة من عمري كنت أغني في حفالت املدرسة،
وأرفض تسليم امليكرفون ألي شخص ،ودائما رأيت
نفسي على خشبة املسرح أغنّي مثل املطربات
الالتي ظهرن على شاشة التلفاز ،ولم يكن حلما
بقدر ما كان طموحا ،ولم أشعر بأن حتقيقه بعيد أو
مستحيل ،فقد كان دائم ًا في األفق .بدأت مشواري
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أين نحن؟ في تلك
المسيرة
تر ّتلت ..األحرف..

•ما هي األلوان واألمناط الغنائ َّية التي تقدمينها
وملاذا؟

•كيف تنظرين لالنتقادات؟

أحب احلياة والضحك ،ومشهورة بابتسامتي التي
ال تفارقني مهما قست الظروف .اجتماعية ً
جدا
وأحب األعمال اخليرية واإلنسانية ،أعشق األطفال،
ّ
وأنا عضو في اليونيسف ،أدعم جمعيات كثيرة،
كمكافحة السرطان وغيرها ،وأساعد اجلرحى
السوريني وعائالتهم باملشفى .أكره الظلم وأبحث
دائم ًا عن العدل رغم أنني غالب ًا ال أجده إمنا ال أفقد
األمل ،مثابرة ،متحدّ ية ،عنيدة حتى أصل هدفي.

هاشم ذياب

بلسان..
ٍ

تر ّفل ..بال ّ
شهوة
ول ّماَ ..ك َبى
صدف..
َن َحتَ  ..ال ُّ
أصبحت أستخدم عقلي أكثر من قلبي ،وفهمت
أن الوصول للهدف يحتاج إلى ثبات ،فتعلمت
كيف أكون شخص ًا ثابت ًا وصامدا حتى في األوقات
الصعبة ،وال أدع الظروف تهزمني.
•أي مرحلة كانت األصعب يف حياتك؟

مررت مبراحل عديدة وشديدة الصعوبة ،إال أنني
عندما ُأشاهد ما يحدث في هذا العالم من مجازر
شعور باحلزن
وحروب وظلم وقسوة فهذا يفقدني أي
ٍ
والوجع الشخصي ،حتى بدأت أخجل من القول
إنني أم ّر في مرحلة صعبة.
•ما أصعب املواقف التي تعرضت لها عىل
املستوى الفني؟

أنا شخصية مزاجية ،إذا لم أشعر بالراحة أثناء
العرض مع العازفني أو املتعهد أو اجلمهور فال
أعطي أفضل ما عندي ،وأشعر بالتعاسة واالستياء
بعد العرض.
•ماذا تقولني ملرآتك اليوم؟

اليوم أقول ملرآتي إني أراني األقوى ،األجنح،
األجمل واألفضل .ولم ولن أمتنى أن أكون ً
أحدا آخر،
وهذا ما يجب على كل شخص أن يقوله ملرآته ،هذه
ً
نرجسية وال غرورا وال عجرفة ،إمنا ما نقوله
ليست
ألنفسنا بصدق هو الذي يقوينا ويعطينا األمل.
•ما رأيك بالغناء حالياً هل هو متطور أم هابط؟

لطاملا كان هناك اجليد والهابط ،ولكني بشكل عام
عما يقدّ م ،فالنسبة ال بأس بها من األغاني
راضية ّ
اجل ّيدة ،رغم وجود العديد من األغاني التي ال يليق
أن نسميها بهذا االسم ،بقدر ما هي وسيلة جلمع
املشاهدات والتعليقات ال أكثر.

واجهت صعوبات عديدة وال زلت ،مشكلتي
الرئيسية عندما يسألونني عن اعتزال الفن! ال
أستطيع أن أع ّبر للناس ملاذا هو مستحيل ..فغير
الفنانني ال أحد يستطيع أن يفهمني ويدرك أن الفن
بالنسبة لي كاملاء والهواء إذا ما قطعتهما أموت.

•هل تؤمنني بأن الغناء يغ ّذي الروح وبإمكانه
أن يه ّذب الذوق؟ أم أن وظيفته االوىل للتسلية؟

وأداء
نوع ًا ما نعم ،أعتقد بأن لدي صوتا مميزا
ً
جميال ،وشخصية تفرض نفسها على املسرح ،إال
أنها ليست املعايير الوحيدة للنجاح والشهرة ..لم
َ
بدعم قوي وحقيقي وثابت ،وما وصلت
أحظ يوم ًا ٍ
إليه كان بجهدي وتعبي ومثابرتي وإصراري.

•كلمة أخرية لق ّراء صحيفة «حيفا» وعموم
جمهورك ومتتبعيك؟

•هل تشعرين بالظلم رغم مكانتك وموهبتك
الفنية؟

•ما هو الالفت يف شخصيتك! وما الذي
تكرهينه؟

أحب البشر بدافع اإلنسانية ،فأنا أحب الناس
بصدق بغض النظر عن أي شيء ،فقط ألنهم بشر،
وأحب تقدمي املساعدة لآلخرين ،وال أقول أكره ،بل
ال أحب حساسيتي املفرطة التي جتعلني أشعر بجرح
إلي من دون قصد! وغالب ًا ما يكون
أقرب الناس ّ
السبب تافها وناجما عن سوء تفاهم غير مقصود..
لكني حساسة لدرجه تزعجني.
•هل أنت أكرث تحكّامً يف حياتك اليوم؟

بالطبع ،فمع الوقت واأليام واخلبرات والتجارب

أكيد وبشدّ ة ،أنا شخصي ًا وبعد أي عرض أو أي
حفلة أشعر بنشوة وشعور ال يوصف ،وكأني كلما
ً
غنّيت كسبت ً
جديدا ،وطاقة إيجابيه تكفيني
عمرا
إلكمال أسبوعي احلافل باملهام الكثيرة كأ ّم وكزوجة
وباحثه وأخت وابنة وصديقة.
ً
وشكرا للفرصة اجلميلة
شكرا على اللقاء الرائع،
التي أتاحت لي احلديث معك .أحب أن أقول
لكل من يتابعني ويح ّبني أن يكونوا صادقني ،أال
يتجملوا ألجل أحد ،وال يغيروا أنفسهم إلرضاء
ّ
أحد ،استغ ّلوا كل دقيقه في حياتكم ،فما يذهب
ال يعود ،أص ّروا وثابروا لتصلوا أهدافكم ،فليست
هناك ّلذةٌ ّ
كلذة الوصول إلى املبتغى بعد تعب
وجهد.
•نشكرك شكرا جزيال

عفوا.

رؤية.
طوابير..
في..
ٍ
خ ّيم عليها..
الحزن.
*
في ..كل ّ سجن
حالم ..بالحر ّية
ول ّما..
الرف..
َطوى
َّ
برحلةٍ..
تحت المجهر.
ْ
تع ّمم..
باألمن واألمان.
*
تواترت المحن..
على ..الفلول..
بضراوةٍ.
ول ّما..
ص ّوتَ الجوع ودَوى.
َ
ُ
المخاوف..
ش ِّرعت..
ُ
وأسبابها.
بتبرير..
ٍ

َل ّث َم ..األفواه..
بالوهْ ن.
*
ها هنا
تهافت ..الخوف..
على االنسان..
بال ..نخوة.
ول ّماَ ..
شكى
ضاعت الرؤية

في عمى البصر.
وانكتم ..فيها
الزمن
*
ّ
تبخرت المعارف..
من العيون
والعا َلم ..جولة
تو ّلى فيها..
ال ُمت َفاقِه..
صوت الحبر
ْ
ُيع ّل ُم االفتراء..
على ..الدين
*
تج ّمعت ..األحرف
بال ..لون
والقِ َيم..
ِم ْقصلة..
المقابر..
َح َوت
َ
ومفاهيم ..الخِواء..
ُي َج ِّملها..
األفيون.
*
تلعثمت المتاحف..
بالمرشدين..
لمجاهل ..الحقيقة
أص ٌّم ..رأى
أبك ٌم ..عرف
وضرير..
س ّلم أ ْم َره..
وسكن.
*
حيفا طمرة
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معمر ..وظاهر العمر ..وسقوط حيفا..
املحامي توفيق ّ

فتحي فوراين

املخاتري..والشيوعيون..والتوفيقان!
وتنهض عدسة الكاميرا من نومها ..لتقدم لنا ً
شريطا
يعرض الوجوه البارزة التي شكلت اللوحة..في صالون
أبو فتحي للحالقة..
الشيخ صالح السليم..والشيخ كايد..ومخاتير الرينة
وكفركنا وطرعان واملشهد وعني ماهل وعيلوط وإكسال
ودبورية..وبعض «أوالد األربعاء» مطايا احلكم
العسكري..كما وصفهم الرائع راشد حسني.
وعلى الطرف اآلخر من ضفة الذكريات..نلتقي وجوهً ا
ورموزً ا لها موقعها على جبهة النضال السياسي من
أجل حياة حرة كرمية في وطن اآلباء واألجداد :فؤاد
خوري وإميل حبيبي وسهيل نصار ويوسف اخلطيب
وحسيب القبطي وعبد الفتاح زعبي وصبحي سروجي
وجوزيف ديب وتوفيق زياد..
ويلي هذه الكوكبة التوأمان اللذان ال ينفصالن أمني
زياد النصراوي ومحيي الدين الفورني الصفدي.
ثم القائد السياسي والشاعر املبدع..توفيق زياد األخ
الكبير والصديق واجلار الذي يحرس «باب احلارة»..
والعني الساهرة..والعب البلياردو املاهر وصديق الكرة
دارة الثقافة والفنون -النارصة
العاجية احلمراء..في مقهى جار الرضا سمير حماتي!
حيفا..وعن غابات يعبد واستشهاد ثوارها..وعن
إن هذه األسماء عناوين مكتوبة مباء الذهب تسجل
ثورة ..1936وعن «بطوالت» جيش اإلنقاذ الذي
أروع الصفحات في تاريخ هذه املدينة الذي لم يكتب
أبدع في «إنقاذ» جلده من ساحة الوغى ..وعن ملوك
بعد.
العربان الذين باعوا شعوبهم في سوق ا ُخلردة..
ُ
**
فتشتعل براكني الغضب..في عروق عبد الله!
ً
إذا مل تخ ّرب وتُد ّمر..فإنها لن تُع ّمر!
شريطا ما زال
وينهض التاريخ..فيعرض أمامنا
ّ
ومن توفيق زياد إلى توفيق آخر!
ساخنًا..ويروي..كيف هل اآلخرون إلى هذا الوطن..
توفيق معمر احملامي ومؤلف “مذكرات الجئ” وكيف احتلوا صفد..وكيف احتلوا الناصرة ..وكيف
و»املتسلل وقصص أخرى» و”ظاهر العمر” احتلوا حيفا..وكيف دحرجوا البراميل الفارغة املليئة
و»بتهون”..كان مشحو ًنا بطاقة استثنائية من باحلجارة إلرهاب عرب املدينة..وكيف ألقيت القنابل
بالغالبى..لدب الرعب والهلع
التفاؤل ،فقد آمن أنها «بتهون”..وأن كل حال في سوق اجلرينة املكتظة
ّ
يزول..وأن دوام احلال من احملال..وأن هذا الليل مهما في قلوبهم..وكيف تد ّفقوا وتدافعوا نحو بوابة امليناء..
طال..فال بد له من آخر!
بوابة «األمل» الوحيدة للخالص..فالقوارب اإلجنليزية
معمر :أنها إذا لم تخ ّرب وتُد ّمر..فإنها في انتظارهم..وجاهزة «لتسهيل» اقتالعهم وقذفهم
وآمن توفيق ّ
ُ
ُعمر!
في صحارى «الغربى»..عند «ذوي القربى»!!
لن ت ّ
األستاذ الشيخ..وتلميذه الفتى عبد الله
جا سينامئ ّيا!
هذا «الصالون» األدبي والسياسي..ومن رواده توفيق معمر..مخر ً
ّ
يجلس عبد الله كالولد الشاطر إلى جانب احملامي
الدائمني املداومني يوم ًّيا على احلضور و»إثبات
معمر..فيكون آذا ًنا ُمصغية للسرد الروائي
الوجود» ..تستحضر الذاكرة احملامي والكاتب واملؤرخ توفيق ّ
الذي برع فيه الراوية.
توفيق معمر..
الصبي بلهفة إلى عيني املمثل البارع وشفتَيه
وينظر
ّ
والعم توفيق..شخصية أنيقة وطريفة..لطيف املعشر..
ّ
وراحتَي يديه:
خوا
ر
أ
الذين
أوائل
الهضم..ومن
وسهل
طريف
وحديثه
ّ
مخرجا
أتخ ّي ُل أحداث هذه القصة..لو يبعث لها الله
ً
لسقوط مدينة حيفا على نحو ميزج بني التاريخ
حالل..مسلحا بالوعي الفني
سينمائ ًيا «فهمان» وابن
ً
والرواية..واحلقيقة أنني لم أعرف شيئًا عن «العالقة
والقومي..
السرية» في املمارسة اليومية بني الرجل وبني احملاماة!
فيلما تتحدث عنه األجيال!
أتخ ّيل أن يكون الفيلم
ً
وقد يكون هذا ثق ًبا في وعيي املبكر تلك الفترة!
ويضرب الرقم القياسي ملاليني املشاهدين!
ومع ذلك فقد ُعرف في الناصرة باحملامي توفيق معمر!
ويأخذ احملامي في رسم السيناريو كما يتخيله..ويأخذ
يجلس احملامي على مقعده اليومي الدائم والثابت..ثم
في تخطيط «اإلخراج السينمائي» على ورقة من دفتر
يعود إلى أرشيف الذاكرة..فيفتح الصناديق املقفلة..
يومياته..ويجسد بلغة اليدين والشفتَني وبحركات
ّ
ويسلط أضواءه على صفحات التاريخ..ويستعرضها
مسرحية درامية..لقطات من الفيلم املتخ ّيل!
بأسلوب روائي جذاب..يشد إليه فضول تلميذه
فيبتسم عبد الله في س ّره!
الفتى..
**
الصبي عبد الله عن الثعلب البريطاني «صديق
يحدث
ّ
وال يتركنا الكاتب واحملامي توفيق معمر قبل أن
العرب الصدوق» ومبدع «الوعود الصادقة»..وعن
يسلمنا مل ّفه الشخصي احلافل باملعلومات املثيرة..
املؤمتر الصهيوني األول في بازل (سويسرا) عام
فنقرأ أشياء نعرفها وأخرى غابت عنا وال نعرفها:
 ..1897وأحالم هرتسل متكئًا على شرفة سويسرية..
توفيق معمر..قاص وروائي فلسطيني ،ولد في حيفا
عاما ..ووعد
في إقامة «الوطن القومي» بعد خمسني ً
عام  .1914تلقى تعلمه االبتدائي والثانوي في
و»األخوين» سايكس -بيكو ..وعن ع ّز الدين
بلفور
َ
الكلية االسكتلندية في صفد ،ثم التحق باجلامعة
القسام حامل الراية وخطيب جامع «االستقالل» في
األمريكية في بيروت وحصل منها على إجازة في
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أهل املدينة كمؤسسة ثقافية.
في البداية اس ُتخدمت البناية مركزً ا حتت اسم
“املعهد العالي للفنون” ،ثم انتقل االسم إلى “بيت
الكاتب” ،ومنذ سنة  1994الـ”كلية لتعليم الفنون
البصرية واملوسيقى” ،واملساهمة بنشر مؤلفات ُكتابنا
احملليني حتى العام  .2007في هذا العام أغلق
املكان لفترة ترميمات شملت الطابق األرضي منه
ليفتتح في  5.9.2009حتت اسم “دارة الثقافة
والفنون” .هذه “الدارة” حتولت إلى جاليري للفنون
البصرية تستضيف املعارض بشكل دوري والورشات
الفنية للمؤسسات الثقافية والتعليمية في املدينة
واملنطقة.

املحامي توفيق معمر

العلوم والتاريخ ،ثم أحرز شهادة معهد احلقوق
الفلسطيني من القدس سنة  .1940عمل في مكتب
النائب العام من  1935حتى  .1938عمل مدّ ع ًيا
عاما في القدس ،ثم افتتح مكت ًبا للمحاماة في مدينة
ً
حيفا .توفي الرجل في الثاني والعشرين من فبراير
(شباط) عام .1988
ً
ومؤرخا ،كتب القصة
كان توفيق معمر ،كات ًبا
القصيرة..وكتب الرواية..وكتب «ظاهر العمر» ..وله
بصمات هامة على خارطة األدب والتاريخ ،خاصة
أنه كان من أوائل الكتاب الذين نشروا كتابتهم في
السنوات األولى بعد النكبة عام .1948
**
مؤلفاته:
* املتسلل وقصص أخرى – الناصرة.1957 ،
* مذكرات الجئ – الناصرة.1958 ،
* بتهون :رواية – الناصرة.1959 ،
* ظاهر العمر -الناصرة.1979 ،
**
دارة الثقافة والفنون»
في “ساحة املطران” التي حترس بوابة السوق القدمي
في الناصرة ،تنتصب بناية تاريخية قدمية من القرن
التاسع عشر .صاحب هذه البناية ومالكها احملامي
مسلحا بالوعي وبعد النظر..أوقف هذه
توفيق معمر.
ً
البناية ملجلس الطائفة األرثوذكسية في الناصرة لتخدم

“بيت العود”
هو معهد موسيقي تابع لـ»الدارة” ويقدم خدماته
لتعليم العزف واملوسيقى النظرية للطالب واملوسيقيني،
ويضم ً
املكونة من عازفني
أيضا فرقة “بيت العود”
ّ
شباب في املرحلة الثانوية ،وتقدم الفرقة عروضها
املوسيقية في املناسبات املختلفة للجمهور الواسع.
**
وتستضيف “دارة الثقافة والفنون” وضمن صالونها
األدبي ندوات وأمسيات أدبية شهرية ولقاءات مع
مبدعينا في مختلف املجاالت الثقافية واألدبية
والفنية واالجتماعية ،وذلك من أجل احلفاظ على
الذاكرة اجلماعية وتوثيق النشاط األدبي والثقافي في
املجتمع النصراوي.
**
ً
ومؤرخا له بصمات هامة
توفيق معمر كات ًبا
على عملية التاريخ في السنوات األولى مليالد
«اإلمبراطورية العظمى»!
ولشخصيته الطريفة واحلميمة..وخفيفة الظل..مكانة
دافئة في القلب وذاكرة الزمن اجلميل..ولها حضورها
على خارطة الوعي لتاريخ هذا الوطن..
فألف رحمة عليه!
وله وألمثاله تنصب التماثيل!
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل!
ويأبى اخلتام إال أن يكون ً
مسكا..
لقد ترك احملامي توفيق ُم َع َّمر لشعبه «صدقة
جارية»..ترك إر ًثا ثقاف ًيا وتاريخ ًّيا وحضار ًّيا تعت ّز به
األجيال.
فباإلضافة إلى مؤلفاته األدبية والتاريخية..ترك لنا
«دارة الثقافة والفنون»..وهي الد ّرة في التاج الثقافي
التي تقوم بدور هام في استقطاب احلراك الثقافي في
مدينة البشارة..وهي بذلك تقف إلى جانب أخواتها
من املؤسسات واملنابر الثقافية في الناصرة وغيرها..
التي تعمل على دفع املسيرة الثقافية نحو اآلفاق
املشتهاة.
فهل يقتدي أصحاب النخوة الوطنيون من أبناء شعبنا
بتوفيق معمر..ويورثوا لشعبهم «دارات» تكون
منارات ثقافية تضيء الطريق أمام مستقبل األجيال
الصاعدة في وطن اآلباء واألجداد؟
نريد أن نكون متفائلني!
فما أضيق العيش لوال فسحة األمل!
هكذا علمنا جدّ نا ُ
الطغرائي.
**
(من كتاب “جداريات نصراوية” -شرفات على الزمن
مؤخرا عن دار النشر “كل
اجلميل .صدر الكتاب
ً
شيء” لصاحبها صالح عباسي)
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لماذا نحن العرب هكذا؟ قراءة
هادئة وناقدة في أحداث
العنف في بلدة كفرمندا

اإلعالمي أحمد حازم

استخدام املفرقعات في مناسبات معينة أو حتى في غير املناسبات ،يعتبر من السلوكيات
املرفوضة قانوني ًا واجتماعي ًا في املجتمعات التي حتترم
نفسها .وعلى ما يبدو فإن املجتمع العربي ال مكانة
ً
فكثيرا ما نسمع أصوات
له في مثل هذه املجتمعات.
مفرقعات في األعياد واألعراس حتى وصل األمر عند
بعض الناس إلى استخدامها في عودة احلجاج من الديار
املقدسة .لكن فئات في مجتمع كفر مندا تخطت هذا
اإلستخدام إلى أبعد من ذلك واستخدمت املفرقعات
في الشجار .وما سمعناه وشاهدناه في األيام األخيرة
من مفرقعات شديدة الصوت تدوي في أجواء كفرمندا
بسبب خالف عائلي ،يندرج بالفعل حتت مسمى «حرب
املفرقعات» .وإذا بقيت البلدة مستمرة بني فترة وأخرى
في الشجارات العائلية واستخدام املفرقعات بشكل مخيف ،فإنها مرشحة لتدخل موسوعة
«جينيس» في الشجار واستخدام املفرقعات.
ذات يوم سأني ناطق صحفي باسم احلكومة األملانية « :ملاذا أنتم العرب هكذا؟» ومبا اني
ال أملك جواب ًا مقنع ًا لهذه ألــ (ملاذا) أجبته مبزاح »:لو لم نكن كذلك ملا كنا عرب ًا» .وما
جرى في بلدة كفر مندا قبل أيام قليلة وما جرى فيها في ربيع هذا العام وما عاشته كفر
مندا في أواخر السنة املاضية ،وحتى في بعض السنني املاضية يعيد إلى ذاكرتي نفس
السؤال الذي طرحه علي الناطق باسم احلكومة األملانية :ملاذا نحن كذلك؟؟
قد يصف محلل عما يجري في كفرمندا بأنه تخلف إجتماعي ،وقد يقول آخر أن ما يجري
يندرج في إطار اجلهل ،وإذا كنت صادق ًا مع نفسي ومع مجتمعي العربي وخصوص ًا مع
مجتمع كفرمندا أقول« :ان التربية البيتية واملدرسية واملمارسات العشائرية وأيض ًا قيادات
املجتمع العربي تتحمل مسؤولية كل بالء يحصل في مجتمعنا .هناك مصيبة في السلوك
التربوي ،وهناك مصيبة أكبر في املمارسات اإلنتخابية التي دائم ًا ما تتصف بالعنف،
ألن قوانني العشائرية والقبلية هي السائدة في مجتمعنا العربي .فكيف ميكن ملجتمع في
بلدة عربية أن يكون خالي ًا من العنف ،إذا كان رئيس البلدة قد وصل إلى احلكم من خالل
«البلطجة والقوة» ،أو إذا كان رئيسه قد تولى سدة احلكم من خالل العشائرية والقبلية
وكأننا في أفريقيا ،فكيف ميكن بناء مجتمع سليم في بلدة عربية إذا كان املسؤول أمي ًا
ثقافي ًا وحتى علمي ًا واألمثلة كثيرة ومتعددة .قد يقول قائل :صناديق اإلقتراع هي التي
تقرر .نعم أنا مع هذا القول .لكن املشكلة ان العائلية هي التي تتحكم بصناديق اإلقتراع
والعائلية هي التي تقرر ،ونظرية الرجل املناسب في املكان املناسب ال وجود لها مطلق ًا
في مجتمعنا العربي.
رئيس مجلس كفرمندا احمللي طه زيدان استنكر يشدة حوادث العنف األخيرة في بلدته
وناشد األهالي»اإلستمرار في احلفاظ على اجواء كفرمندا هادئة امنة دون أي اعمال عنف
تعكر صفوها ،وأن يأخذ كل شخص مسؤوليته من موقعه انطالقا من البيت ،املدرسة،
موقع ميكن التأثير من خالله ايجاب ًا في سبيل زيادة
احلي ،املناسبات اإلجتماعية وكل ٍ
الوعي واإلنتماء للبلد».
وهنا أريد أن أعيد إلى ذاكرة الرئيس ،أن كالمه الذي وجهه إلى مجتمع كفر مندا سيذهب
في مهب الريح شأنه شأن كل كالم مماثل قيل في كل مرة حتصل فيها اشتباكات .وأريد
أن أعيد إلى أذهان الرئيس زيدان ما جرى في شهر كانون األول من العام املاضي« :بعد
أحداث العنف املؤسفة التي عصفت بقرية كفرمندا،وما أحدثته من تصدع بالعالقات بني
أبناء البلد والواحد وخلقت حالة دائمة من اإلحتقان اإلجتماعي ،تكللت اجلهود واملساعي
بالتوصل إلى اتفاق ميثاق شرف حتت عنوان “كفرمندا للجميع”.
فلماذا لم يتم التمسك مبضمون (ميثاق الشرف) وملاذا لم يحترم هذا اإلتفاق ولم يتم
تنفيذه قو ًال وفع ًال ،خصوص ًا وأن كفر مندا مرت بأكثر من حالة شجار وعنف منذ توقيع
اإلتفاق ،ومن يتحمل املسؤولية عن ذلك؟ هل هم الصغار (أبطال الشجار) أم الكبار
والوجهاء في البلدة .وهنا أتساءل أنا أيض ًا« :ملاذا نحن العرب هكذا»
ال زلت أتذكر صورة قامتة رسمها طفل من بلدة كفرمندا بعد مشاركة والده في شجار
عائلي ،حيث رسم الطفل شخص ًا يحمل مسدس ًا بيد وباليد األخرى يحمل سكينًا،
ومشاهد عنيفة مأساوية استوحاها الطفل بتأثير من أحداث كفر مندا .صورة معبرة لها
أبعاد كبيرة املفروض فهمها .وإذا كنا غير قادرين على التمسك بنص «ميتاق شرف» في
غاية األهمية وقعه وجهاء كرام من أجل احلفاظ على مجتمعنا من الفنت واآلفات األخرى
فماذا بعد ً
إذا؟؟؟؟
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إسماعيل أنا
رشدي املايض
ِ
لك
أن مت ّري

عىل

هيئة البرئ
***
قالت:
ال ماء اآلن يف املطر
***
سأسعى
بال اسم
وأدرج
يف ه ّبة ال ّريح

يف سفر طافح بعذريّة الشِّ تاء

ألتركَ إسامعيل
يشهد يوسف

بال قميص يبحث

عن ِغفّة يف ثقوب البكارة
***
يوغل وحيدا
يف شوارع إرم وهي نامئة
عىل عرش وسحاب
***
يرحل
ُ

صوب طفول ِت ِه البعيدة
َ

وهي تُيض ُء حلام باذخا بالسَّ اب
َ
ليسأل:

هل بقي يف ال َّتأويل حروف ألحد
وهذا اليوم يأيت ويذهب

بال أمس ،بال غد؟!!!
***
يوسف!!!

ال تُ ِق ْم فوق خارصة يأس الحاممة
***

الباب واملدينة
أنت
َ
ُ

***

ال تُ ِق ْم يف ظلمة املسافة

أنت الحقيبة واملحطّة والقطار
َ
***
اسامعيل أنا
ُحب قطارك السَّ يع
وا ّ

يدهَس حلمي

يستعجل عوديت
قبل أن تذهب األشياء
اىل الخلف
وأنا أنظر من ال َّنافذة

***

إسامعيل أنا
انجررت وراء القطار
ُ
وقد
كنهر فضفاضة ثيابه
***
مل يً ُعد تأوييل مرفوعا لالله عىل طبق
فال تدفعني

السقوط يف صدوع الخارطة
اىل ّ

وال ُعمر قصري
***

إن عاد ...دم ال ِّذئب

يسهر حويل

وال يلتمس ال ُع ْذر يك يغادر

لن

أترك البرئ
ولو عىل أجراس فاطمة
يك أميش
الص ْف ْر
تُشَ ِّيعني
ُ
الحروف ُّ
التاب
اىل ّ

الصغري...
والبيت ّ
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طاقم االبحاث يف ابوت :علينا رفع الوعي لتغذية آمنة
عند األمهات ،من اجل مساعدتهن يف اختيار مكونات
تغذية جيدة

يف كل انحاء العامل ،النساء خالل الحمل واالمهات الجديدات يحصلن عىل نصائح
من املحيط :العائلة ،األصدقاء واألطباء املعالجني ،هذا ما قالته رونيت دوييف ،املديرة
العلمية يف ابوت ،منتجة سيميالك .تشمل النصائح مواضيع التغذية ،ما مستحب
لألكل والرشب .وبالنسبة للنساء الحوامل يف سنغافورة ،التقليد تناول حساء السمك.
يف فيتنام ،بيض االوز خالل فرتة الحمل يجعل أطفالهم أكرث ذكاء ،ويف اليابان يقولون
تناول األطعمة الغنية بالتوابل خالل فرتة الحمل يسبب والدة طفل «غري صبور».
من املفاجئ ،بالرغم من التوصيات التي تحصل عليها األمهات ،وفقا ل»جفري
سميت» ،رئيس معهد علوم الحياة الدولية ( )ILSIيف جنوب رشق اسيا يقول»:
األمهات الجدد والنساء الحوامل محاطات بالنوايا الطيبة من األرسة واألصدقاء،
ولكنهن يتلقني أحيانا املشورة العكسية ،حيث ان النصائح ممكن أن تؤثر سلبا عىل
التغذية الصحيحة لالم وان تكون النتائج بالحاجة لالئحة طعام يومية غري متوازنة
وبهذا تنتج نقص يف مكونات أساسية».
ملاذا هناك أهمية كربى للتغذية؟
« علينا رفع الوعي للتغذية املبنية عىل العلم عند األمهات للمساعدة يف اختيار
مكونات غذائية جيدة أكرث ،هناك أبحاث كثرية عن تغذية االم يف دول غربية ،ولكن ال
يوجد الكثري من األبحاث يف تغذية االم يف اسيا» ،يقول سميت.
اعد بحث ابوت يف الفيتنام وفحص تأثري برنامج داعم بالرضاعة ،شمل ارشاد
للرضاعة ومكمالت لالمهات وعن نتائج الرضاعة لالمهات يف الفيتنام .يف بداية
البحث وجد ان التغذية عند ثلثي األمهات الاليت اشرتكن يف البحث كان من نقص
تغذية مهم يدعم الحمل الصحي.
واظهر البحث أيضا ان العائالت التي اشرتكت يف البحث تناولوا املكمالت الغذائية
خالل فرتة الحمل ،ولد أطفالهم مع وزن صحي.ب  12شهرا بعد الوالدة ،تقريبا 100%
من األمهات يف مجموعات البحث حصلوا عىل كمية كاملة من الكالسيوم والزنك
وفيتامني ( )Eوفيتامني ( ،)Cوفيتامينات ( )Bمن النوع  .Bوباإلضافة إىل ذلك،
تحسن معدل الرضاعة الطبيعية بني هذه األمهات.
وماذا عن األساطري؟
ان كان الحديث عن ثقافة الرشق او الغرب ،هناك الكثري من النصائح التي تتطرق
لتغذية الحوامل .مختصو ابوت فحصوا ظواهر شائعة:
األسطورة :يجب عىل النساء الحوامل واملرضعات أن يأكلن عن اثنني
حقيقة :عندما تكون الصحة مهمة ،ان اتباع نظام غذايئ متوازن هو أفضل وأكرث
صحة من تناول الطعام عن اثنني ملساعدة الطفل عىل التطوير جنبا إىل جنب مع
رعاية صحة األم .زيادة الوزن العالية جدا ميكن أن يؤدي إىل تطوير مرض السكري
الحميل.
األسطورة :يجب اتباع حمية بعد الوالدة إلزالة الوزن اإلضايف بعد الوالدة
حقيقة :ال يتوجب اتباع حمية بعد الوالدية .عمليا ،جسم األمهات يحتاج لتغذية تحوي
مكونات غذائية أساسية للجسم وخاصة بعد الوالدة واثناء فرتة الرضاعة .يف حال والئحة
الطعام عندك غري متوازنة يجب فحص إمكانية إضافة تغذية مناسبة للنساء املرضعات.
وعىل أية حال ،ووفقا لتوصيات وزارة الصحة يف البالد للنساء الحوامل واملرضعات
يجب االنتباه ل:
حمض الفوليك  -خالل سنوات اإلنجاب ،ينصح كل امرأة إستهالك  400ملغ حمض
الفوليك مكمالت كل يوم ملدة شهر عىل األقل قبل أن تصبح حامال وخالل األشهر
الثالثة األوىل من الحمل.
اليود  -بجرعة  250-150ميكروغرام عىل األقل قبل شهر من تخطيط املرأة للحمل،
طوال فرتة الحمل وطوال فرتة الرضاعة الطبيعية.
فيتامني D -بجرعة  200-400وحدة دولية (أي ما يعادل  10-5ميكروغرام) طوال
فرتة الحمل والرضاعة بأكملها.
مكمالت الحديد  -من املستحسن أن تستهلك مكمالت الحديد من نهاية الشهر الثالث
من الحمل إىل ستة أسابيع بعد الوالدة  30 -ملغ كل يوم ،وميكن استخدام ملحق
الحديد والحمض الفوليك مجتمعة.
يجب استشارة اخصايئ/ة تغذية قبل تناول املكمالت الغذائية.
اسطورة :األمهات بحاجة كبرية للحوم خالل الحمل والوالدة
حقيقة :ليس دقيقا ،إذا كان النظام الغذايئ لألم هو نبايت أم ال ،يجب أن تأخذ
الرعاية مام يكفي من الربوتني واملواد الغذائية الهامة األخرى مثل الفيتاميناتA,:
 D, B6ו ,B12 -حمض الفوليك واملعادن :الكالسيوم والحديد والزنك والكولني واليود
والسيلينيوم باستخدام نظام غذايئ متوازن وصحي أو تناول املكمالت الغذائية وفقا
للتوصيات .يف دراسة أجرتها أبوت ،تبني أن تناول هذه العنارص الغذائية كان مفيدا
لصحة األمهات وأطفالهن.
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انتهى نشاط تدوير وانتعاش بنجاح كبري!!
تم النشاط ملدة  3أسابيع وقد تم تجميع واسرتجاع أكرث
من  50الف قنينة بالستيك عائلية  1.5لرت

أنهيت شاحنة االسرتجاع املتنقلة من قبل جمعية االسرتجاع «ايال» نشاطها امليداين
ب ١٤بلدة ومدينة عربية بأنحاء البالد ملدة  ٣أسابيع .وقد اسرتجع أكرث من  ٥٠الف
قنينة بالستيك عائلية ١.٥ل .وقد تشكر الجمعية لكل مآت املواطنني الذين ساهموا
إلنجاح هذه النشاط.
شمل النشاط امليداين شاحنة بوظة توزع لسكان املدن بوظة مقابل  ٣قناين بالستيك
عائلية .سوف جرت شاحنة البوظة حاوية اسرتجاع نقالة سيلقي بها السكان القناين.
هذا وقد ضم النشاط كل من املدن والبلدات العربية :شفاعمرو ،دالية الكرمل ،النارصة،
سخنني ،معليا ،كفر كام ،عسفيا ،كفر قاسم ،نحف ،البعنة ,الرامة ,يافة النارصة ,
جولس وكفر مندا.
تعمل جمعية التدوير "إيال" منذ سنوات بشكل متواصل ومكثف يف أوساط الجمهور
العريب وذلك بغرض تعميق الوعي بشأن موضوع تدوير قناين البالستيك العائلية.
تقول السيدة نحاما رونني رئيسة مجلس إدارة الجمعية« :نحن نؤمن أن الرتبية يف
البيت تبدأ من األوالد .لذلك نعتربهم مبثابة حاميل الراية يف كل ما يتعلق مبوضوع
التدوير .فولد مدوِر يؤدي لبيت مدوِر .العمل امليداين هو عمل مبارك يشمل يف طياته
املتعة والرسالة التعليمية يف نفس الوقت – نحن نقوم بالتدوير أيضا من أجل بيئة
أنظف كام نحصل عىل بوظة آرتيك باملقابل وذلك مع التشديد عىل سهولة عملية
التدوير .بهذه املناسبة بودي ان اشكر كل املواطنني الذين ساهموا إلنجاح هذه
النشاط".
ويضيف السيد حاييم زرفيف ،مدير عام "ايال"« :نحن نعترب هذا النشاط بغاية األهمية
للحفاظ عىل جودة البيئة وكذلك لتشديد العالقة بيننا وبني رؤساء السلطات .نحن
نأمل االستمرار بالتعاون مع رؤساء السلطات والسكان .كذلك تواصل جمعية التدوير
إياله تشجيع العالقة بينها وبني سكان البلدات والبلديات».

ليايل الخريف باردة ..ولكن مع تشكيلة crazy line
املسائية ستشعرون بالدفء حتام
مع استمرار موسم األعراس والحاجة إىل قطع أزياء مسائية كالسيكية مميزة
مناسبة لليايل الخريف الباردة ،والتي تلبي أسلوب كل امرأة عرصية ومواكبة للموضة.
أطلقت شبكة األزياء النسائية “  ”crazy lineمجموعة األزياء املسائية واملالمئة
لحفالت الزفاف والحفالت التي متنح املرأة مظهرا انيقا وعرصيا ليربز جاملها
بقصات وأقمشة متنوعة وجديدة ,مثل قامش «البلييس» ,قامش
تتميز التشكيلة
ّ
املخمل «املحروق» التي متنح شعورا بالخفة والراحة اضافة اىل استخدام اقمشة
الدانتيل ,االقمشة الرباقة مع مطبوعات جديدة .من بني قطع األزياء ميكن اختيار
فستان مسايئ باللون األسود الكالسييك مع فتحة أمامية عند الرقبة بشكل «”V
واملناسبة لحفالت الزفاف ,وبالنسبة للنساء اللوايت تحب الظهور بصورة مختلفة
جذابة وعرصية ميكن اختيار نفس الفستان باللون األحمر مع وشاح مدموج باللونني
األحمر واألسود ومالمئته مع جزدان "كالتش" بألوان األسود الذهبي والفضة.
لحفالت الزفاف واملناسبات املسائية املختلفة ميكن اختيار ايضا فستان باللون األبيض
مدموج بالدانتيل األسود املزخرف ,او فستان مبطبوعات جلد النمر باللونني األسود
واألبيض مع اكتاف مطرزة بالخرز باللون الذهبي وميكن دمج سوار فاخر باليد
ملظهر عرصي او دمج اوشحة ,شاالت  ,عباءات مصنوعة من املخمل او من الصوف
الناعم وأوشحة حريرية عىل الكتف.
تشكيلة األزياء املسائية متوفرة يف جميع فروع شبكة " ”crazy lineيف البالد مبا
فيها الفروع املوجودة بالوسط العريب وعرب موقع االنرتنت الخاص بالشبكة
www.crazyline.com

بنك هبوعليم يفتتح طابق هايتك  -مبني بطريقة "open
"space

ايت بن زئيف ،مديرة قطاع التكنولوجيا يف البنك  " :التصميم الجديد والذي ميييز
رشكات التكنولوجية الرائدة يف العامل ،يساعد عىل إزالة حواجز ويضاعف العمل
املشرتك لتنفيذ املشاريع بشكل رسيع .الطابق الجديد يساعدنا يف قيادة التغيري
التكنولوجي الذي يحدث يف السوق واملحافظة عىل مكانة البنك يف طليعة
التكنولوجيا"
تم يف هذه االيام انتقال قطاع التكنولوجيا يف بنك هبوعليم لطابق الهايتك الذي يخدم
يف االساس مجموعة القنوات املسؤولة عن تطوير التطبيقات النقالة ،موقع االنرتنت

فرصة أخرية لدخول السحب عىل رحلة من األحالم
اىل أوروبا مع الشلة يف حملة XL MUSIC 2017
السحب األخري يف 1.10.17
مل تشرتكوا يف حملة  XL MUSIC 2017حتى االن؟ ال تفوتوا فرصتكم األخرية! ادخلوا
السحب عىل رحلة شيقة اىل أوروبا مع الشلة ومشاهدة عرض حي للفنانة شاكريا.
بتاريخ  1.10.17سيكون السحب املبارش األخري باالشرتاك مع الفنان هيثم خاليلة،
الذي سيعلن عن اسم الفائز او الفائزة اليف يف صفحة الفيسبوك -XLأكسلها!
إذا ،كيف ندخل السحب؟ نرشب  XLونجمع األغطية ،ندخل إىل موقع الحملة www.
جل ارقام الكود املوجود تحت الغطاء .كلام جمعت ارقام أكرث زادت
 xlmusic.co.ilونس ّ
فرصك بالربح .كل علب  XLتشرتك يف السحب.
للمزيد من التفاصيل وجدول السحوبات واملشاركة يف املسابقة ،ندعوكم اىل دخول
صفحة الفيسبوك /https://www.facebook.com/xl.axelha

صمم الطابق الجديد بتصميم " ،"open spaceوالذي
وقنوات اضافية يف البنك .وقد ُ
يُعد اليوم االكرث تطورا يف رشكات الهايتك الرائدة يف مختلف انحاء العامل.
ايت بن زئيف ،مديرة قطاع التكنولوجيا يف البنك ،قالت "طابق الهايتك ،يزودنا ببيئة
عمل متكننا من تطوير االتصال اليومي بني االشخاص ،مينح إحساسا باملجتمع
وبالرشاكة ،يساعد عىل إزالة الحواجز يف بيئة العمل ويضاعف املحفزات عند
املوظفني.
هذه هي االهداف التي من اجلها اقيم الطابق ،وهو يوفر اداة اضافية ومهمة للقطاع
التكنولوجي بقيادة البنك بالثورة الديجاتيلية".
كجزء من هذه الثورة ،يقود قطاع التكنولوجيا العديد من التغيريات ،بهدف توفري
حلول وتطورات رسيعة ،وتغيريات متعلقة بجميع مجاالت العمل  -البنية التحتية
املحوسبة ،التكنولوجية املتقدمة ،منظومة العمل والثقافة التنظيمية .يدمج الطابق
الجديد كل هذه الجوانب .كجزء من بناء هذا الطابق ،تبدو البيئة مختلفة متاما،
وأدرجت إجراءات عمل جديدة التي تزيد من املرونة والرسعة والعمل املشرتك.
باالضافة ،جلسة طواقم ،التي ال تبث الهرمية ،تقود لتطوير حلول ابداعية ومتجددة،
لصالح زبائن البنك والقطاعات االخرى يف البنك ،يف الجودة والرسعة التي تطلبها
البيئة التجارية املنافسة اليوم .هذه البيئة ،املناسبة لثقافة التجدد والستارت اب ،تدعم
وتساعد لتطوير افكار جديدة وأصلية ،يكون البنك قادرا عىل اعتامدها وإدراكها كجزء
ال يتجزأ من الثقافة التنظيمية.
من أجل تصميم وتخطيط الطابق الجديد ،تم تنفيذ عملية طويلة من فحص
االحتياجات واألهداف ،رسم الخرائط ،فهم احتياجات املوظفني واملنظمة ،تفكري
بطريقة بناء الطابق من اجل تنفيذ كل ذلك .ويف هذا اإلطار ،اقرتحت وتم معاينة عدة
أفكار لبحث امكانية تشغيلها يف فضاء الطابق والتي اختريت لتشجيع وخلق تفاعال
إنسانيا مكثفا وحوارا إبداعيا بني االشخاص.
ولقد ُوضع يف الطابق الفتات تعرب عن املفاهيم األساسية التي تم عىل اساسها بناء
الطابق مثل "الذكاء يعني القدرة عىل التكيف مع التغيري" و "هناك حاجة لطرفان من
اجل بناء جرس".
طابق الهايتك الجديد هي خطوة اضافية من بني العديد من التغيريات التي مير بها
قطاع التكنولوجيا والتي تتالئم مع التحديات الجديدة التي تفرضها التغريات املتواصلة
وطلبات الزبائن.
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«كالليت» تعقد يوماً دراسياً لعرض توزيع خدماتها الطبية
يف مجال األورام الرسطانية يف أنحاء الشامل

عقدت إدارة لواء الشامل يف كالليت -املجموعة الصحية األكرب
يف البالد ،يوماً دراسياً خاصاً لعرض مجموعة الخدمات الطبية
التي تقدمها ملرىض األورام الرسطانية يف أنحاء الشامل ،وذلك
بهدف إكساب العاملني فيها أدوات إضافية وزيادة إملامهم
ومعرفتهم بالخدمات املتوفرة يف اللواء من أجل مرافقة املرىض
ومساعدتهم.
أفتتح اليوم الدرايس مبحارضة ألقتها اورشات ابلامن ،مديرة
الخدمات يف كالليت لواء الشامل والتي عرضت فيها أهمية
مرافقة املتعالجني وتزويدهم باملعلومات يف مجال الحقوق
واالستحقاقات بحسب السلة الصحية ،حقوقهم يف التأمينات
املكملة وحقوقهم االجتامعية .وأضافت قائلة« :هدفنا هو
تشجيع املتعالجني عىل املطالبة بحقوقهم والحصول عىل خدمات
طبية شاملة وزيادة الوعي ألهمية التنسيق بني مقدمي الخدمة
املختلفني يف مجاالت الصحة ،التمريض والعمل واالجتامعي».
وأضافت مرياف غوت ،مديرة لواء الشامل« ،من اللحظة التي يتم
فيها تشخيص املتعالج كمصاب مبرض رسطاين ،فإنه وأرسته
املحيطة به يجدون أنفسهم يف واقع معقد يحتاجون فيه
إىل متابعة املرض وإدارة العالج ،التنسيق بني مقدمي الخدمة
املختلفني ،التعامل مع الشعور بعدم اليقني والحاجة للحصول
عىل معلومات تتعلق بحقوق املتعالج واستحقاقاته .نحن
كمقدمي خدمة ملتزمون بأن مننح املرىض شعوراً بأنهم يف
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أي ٍد أمينة ،وان نخلق من حولهم بيئة داعمة تزودهم باملعلومات
وتلبي احتياجاتهم .هدفنا هو تعزيز خربة طواقمنا يف هذه
املجاالت حتى يتمكنوا من توفري الحلول لالحتياجات الطبية
ملرضانا يف الشامل بالشكل األمثل».
خالل اليوم الدرايس ،عُرضت حاالت تتعامل معها الطواقم
بشكل يومي ،تعلموا من خاللها كيفية التعامل مع الحاالت التي
يواجهونها .كذلك ،ألقيت محارضات يف املواضيع التالية :د.
يوسف سميح ،أخصايئ األمراض الرسطانية يف املركز الطبي
هعيمق ويف وحدة األمراض الرسطانية يف أبراج النارصة ،ألقى
محارضة عن مرض الرسطان وأحدث عالجاته الطبية ،حايا
فريدمان املمرضة املركزة يف موضوع األمراض الرسطانية يف
املجتمع ،تحدثت عن منح الحقوق وتقديم الردود عىل األسئلة
الشائعة لدى املرىض ،حاجيت دمري مديرة خدمات العمل
االجتامعي توسعت يف موضوع الدعم والتوجيه ملساعدة املرىض
وأفراد عائالتهم ،ايالنيت بوغانيم ،املسؤولة عن سلة الخدمات
تحدثت عن حقوق املرىض يف إطار السلة الصحية العامة.
التحدي األكرب الذي نواجهه هو مرافقة املرىض وأفراد عائالتهم،
والتخفيف من روتني حياتهم املعقد حتى يتمكنوا من التفرغ
للتعامل مع املرض .وضعنا ألنفسنا هدفًا بإثراء املعرفة املهنية
لطواقمنا من أجل أن يدعموا ويرافقوا املريض يف املراحل املختلفة
من مرضه» تُجمل أبلامن.
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نجاح استثنايئ لالكتتاب يف مزراحي -طفحوت:
إقبال واسع وتزايد الطلب عىل نحو سبعة مليارات شيكل
حظي إصدار السندات املالية التي نفذها بنك مزراحي -طفحوت،
يوم االثنني من هذا األسبوع ،بنجاح استثنايئ ،حيث كان الطلب
عليها غري مسبوق يف املرحلة املؤسسية ،فوصل اىل نحو 7
مليارات ،أي أكرث بأربعة أضعاف من الكمية التي خطط البنك
اىل تجنيدها ،مام يؤكد ثقة سوق املال ببنك مزراحي -طفحوت.
ويف أعقاب االهتامم املتزايد والفائدة املغرية ،من املتوقع أن
يجند البنك يف نهاية املرحلة العامة  3.5مليارات ش.ج كمبلغ
إجاميل.
وقد شمل اإلصدار سلسلتني جديدتني من السندات املالية 45 :و
 46وتوسيع سلسلة السندات املتداولة يف البورصة ،سلسلة .42
وقد وصل الطلب عىل سلسلة  ،45مستندات مالية لـ 7سنوات،
اىل حوايل  3.9مليار ش.ج ،فقرر البنك االستجابة لطلب حجمه
 2.5مليار ش.ج .أما مبا يتعلق بسلسلة  ،46مستندات مالية
لـ 10سنوات ،فقد بلغ الطلب حوايل  2.3مليار ش.ج ،استجاب
البنك من بني ذلك لطلب حجمه  800مليون ش.ج.
وقد وصلت الطلبات عىل سلسلة  ،42مستندات مالية مرتبطة

متغية كل  5سنوات ويتم سدادها يف
بجدول الغالء وبفائدة
ّ
عام  ،2030اىل مبلغ إجاميل يقدّ ر بحوايل  0.7مليار ش.ج،
استجاب البنك من بني ذلك لطلب مقداره  200مليون ش.ج.
وتجدر اإلشارة إىل أنه من املتوقع أن تجري مرحلة االكتتاب
العامة يف األيام القريبة املقبلة.

LA VIE EST BELLE L’ÉCLAT
العطر الجديد للمرأة برائحة مثيرة

النكــوم تطلــق نموذج ـًـا جديـ ًـدا ومشرق ـًـا مــن الســعادة بنســخة
وخاصــة ألكثــر عطورهــا مبيع ـًـا،LA VIE EST BELLE ،
متجــددة ّ
وتطلق  LA VIE EST BELLE L’ÉCLATالعطر الجديد للمرأة
أطلقــت شــركة النكــوم العريقــة عطرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اجلديــد للم ـ ـ ـ ــرأة والــذي أطلــق عليـ ـ ـ ــه إســم
 ،LA VIE EST BELLE L’ÉCLATاملكـ ّون مــن
قل ــب ناب ــض ألرق ــى املك ّون ــات الطبيع ّي ــة،
ومنه ــا :نـ ـ ّوار البرتق ــال ،الف ــلّ  ،خالص ــة
البرغمــوت مــع ملســة مــن الفاكهــة املنعشــة،
صان َع ـ ْـي عط ــور فرنس ــيني.
وذل ــك بإبت ــكار ِ

قصة جديدة تزخر
ّ LA VIE EST BELLE L’ÉCLAT
بالسعادة واملرح واجلمال .تعني كلمة LA VIE EST
 BELLEباللغة الفرنسية احلياة جميلة ،وتتمحور حول
والسعادة ورؤية جمال ّيتها والتعبير
فلسفة عن احلياة ّ
عنها .ومنذ إنتاج عطر  LA VIE EST BELLEيف العام
 ،2012أخذ العطر على عاتقه العزف على أوتار
بالسعادة والنظرة اجلديدة للحياة،
احلواس املليئة
ّ
حيث ألهبت الفكرة مشاعر صا ِن َع ْي العطور الفرنسيني
دومينيك روبيون وآن فليبو ،اللذان أخذا على عاتقهما
هذا التحدي الستكشاف جوانب األحاسيس القو ّية.
وقبل عامني ،طلبت شركة النكوم منهما ترجمة الفكرة
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بأ ّن ك ّل منّا يبث السعادة التي بداخله لآلخرين إلى عطر
يجسد هذا املفهوم ،وقد استغرقا عامني إلنتاج
ساحر ّ
العطر اجلديد  LA VIE EST BELLE L’ÉCLATوالذي
يذ ّكرنا بعطر  LA VIE EST BELLEومع ذلك فإنّه مغاير
متا ًما ،لكونه يفاجئنا بشذى األزهار املنعش.
وفيما يتعلق بزجاجة العطر ،فإنّها تعتمد على اإلضاءة
بشكل مستمر ،حيث تش ّكل زجاجة LA VIE EST BELLE
«اإلبتسامة البلّور ّية» ،وكان هذا حت ّد ًيا ملص ّممة الزجاجة
التي عليها احلفاظ على إشراقة العطر وعلى شكل
ابتسامته فق ّررت قطع الزجاجة لزيادة املساحة التي
يدخلها الضوء.
ويشار إلى أ ّن الوجه اإلعالني للعطر ،هو املمثلة الشّ هيرة
جوليا روبرتس ،والتي تظهر بني اجلماهير بينما تنبعث
منها إشراقة مدهشة وأشعة كبرى ،كما متّت إعادة
املرصع بالكريستال.
تصميم فستانها ّ
 LA VIE EST BELLE L’ÉCLATمن النكوم ،متوفّ ر
يف نقاط بيع النكوم ويف شـ ـ ـ ــبكات السوبر ف ـ ـ ـ ـ ــارم،
همشبير لتس ـ ــرخان ،نيو فارم ،أبريل ويف محالت بيع
العطور املختارة.

الحدث األضخم ينطلق
Coca-Cola Always Classic
 14 – 4ترشين أول ميناء تل أبيب
كوكا كوال تنظم معرضا ضخام تدعو من خالله
الزوار اىل رحلة عرب الزمن بداية من القرن
املايض وحتى اليوم ،وعيش تجربة مثرية مع
جميع افراد العائلة
املشاركة مجانية وبتسجيل مسبق يف موقع
الفعالية
تنظم رشكة كوكا كوال يف البالد ،ولجميع افراد
العائلة معرض. Coca-Cola Always Classic :
ويشمل عرضا ضخام من خالله يستطيع الزوار
عيش تجربة مثرية والسفر عرب الزمن.
تقام الفعالية يف "بيت هفديراتسيا" يف
ميناء تل ابيب ،وتحايك باحة املعرض شوارع
ومحالت ومصانع ودور سينام من القرن
املايض حتى يومنا هذا .كام ستكون هناك معارض لهواة جمع
قطع كالسيكية ُمختارة من جميع انحاء البالد باإلضافة اىل
عروضات حية .ويدمج املعرض عنارص املولتيميديا واملرسح،
وبامكان الجمهور ان يكون فعاال خالل الفعالية.
من بني عروضات املعرض:
دار السينام القدمية :ستعرض دار السينام افالماً تحيك قصة
كوكا كوال عىل مر السنني ،وبامكان الزوار االستمتاع بتجربة
تفاعلية مثرية من االفالم املعروضة بتقنية  270درجة.
شارع أمرييك من سنوات الـ  :30سيتم عرض شارع من فرتة
الثالثينات يف امريكا .ومن جانبي االرصفة ستكون الواجهات
التي تعرض "املوضة األخرية" .وباالمكان ان نشاهد امللصقات
واملحالت يف الشارع من فرتات مختلفة ،من بينها صيدلية جون
فامربتون الشهرية ،مكتشف كوكا كوال ،وكذلك معرض فني مع
رسومات دورية.
مطعم (دايرن) امرييك :يشمل املعرض مطعامً مستوحى من افالم
الستينات .ويتيح للمشاركني الجلوس عىل املقاعد الكالسيكية،
بار مصمم ،ومعروضات قدمية لـ كوكا كوال .كام ستكون يف
املكان شاشات تعرض دعايات من املايض ،طاقم خاص من
النادلني والذين سيقومون بالرقص والغناء عىل انغام موسيقى
تلك الحقبة الزمنية.
معرض سيارات من سنوات السبعني :ستسيطر اجواء سنوات
السبعني البهيجة عىل املكان ،وبامكان املشاركني التفاعل
مبساعدة شاشات ملس خاصة .والجمهور مدعو اللتقاط الصور
عىل خلفية السيارات الكالسيكية من سنوات السبعني ،والتعرف
اكرث عىل مبادئ املساواة ،السالم واملحبة التي ميزت تلك الفرتة.
باحة االبتكار واملولتيميديا :بامكان املشاركني اللعب يف العاب
الواقع االفرتايض بتقنيات حديثة مثل ( )VRوشاشة كينيكت

حيث تتفاعل مع من يقف امامها.
سيحصل جميع املشاركني يف املعرض عىل رزنامة فينتج (موضة
متجددة) هدية من كوكا كوال وبإمكانهم زيارة حانوت للتذاكري
يف باحة املعرض.
يف اطار الخطوة الجديدة ،باالضافة اىل املعرض الضخم ،ستتزين
القناين والعبوات املعدنية مبلصقات وايكونات املاركة عىل مر
السنني .ويف التلفزيون ستعرض اعالنات تلفزيونية اسطورية
من العقود املاضية ،اىل جانب اعالنات حديثة.
شييل شمري كينان ،نائبة املدير العام لشؤون التسويق يف كوكا
كوال قالت" :كوكوا كوال هي عالمة تجارية خالدة نسجت يف
حياتنا يف البالد منذ نهاية سنوات الستني ويف العامل منذ اكرث
من  100عام .معرض  ، Coca-Cola Always Classicوالذي ينطلق
بعد اشهر عديدة من التحضري يجسد اهمية املاركة منذ ذلك الحني
وحتى اليوم .يرسنا ان ندعو الجمهور للتعرف عىل قصة املرشوب
املحبوب عىل مر السنني .هذه تجربة عائلية مثرية ومميزة تدمج
ما بني الحنني اىل املايض واالبتكار التكنولوجي”.
تفاصيل كاملة:
مكان الفعالية :بيت هفديراتسيا (بجانب مستودع  )11ميناء تل
ابيب .
مدة الفعالية :ابتداء من  4ترشين أول حتى  14ترشين أول.
ساعات الفعالية /22:30-08:00 :مساء الجمعة والعيد 15:30-
 /8:00خروج السبت والعيد .22:30-20:00
االشرتاك :الفعالية مناسبة لجميع افراد العائلة ،واالشرتاك منوط
بتسجيل مسبق يف موقع االنرتنت http://alwaysclassic. :
co.il/arab/desktop/index.html
السعر :الفعالية دون دفع ،من خالل التسجيل املسبق يف موقع
الفعالية.
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