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جواد بولس 
األرثوكسية«،  العربية  القضية  لدعم  الوطني  »املؤمتر  أعمال  انتهاء  مع 
مساء األول من أكتوبر  املاضي، وإعالن البيان اخلتامي الصادر عن جميع 
الفعاليات واجلهات والشخصيات الوطنية املشاركة في بيت حلم، بدأت 
عملًيا املعركة احلاسمة على حتديد معالم وتداعيات املرحلة  املابعد املؤمتر، 
فجميع القوى املتواطئة واملستفيدة من عمليات تسريب العقارات  أطلقت 
أعنتها مباشرة ورماحها في محاوالت منها لعرقلة تنفيذ مخرجات املؤمتر 
املهد  مدينة  سماء  في  رفرفت  التي  الصريحة  »االنتفاضة«  روح  وكبح 
ال  القادمة  بالعواصف  تنبئ  وتراتيل  ندية  وعوًدا  الرعاة  حقول  ومألت 

محالة. 
لقد حاول كثيرون إفشال املؤمتر منذ حلظة اإلعالن عنه، ووظفوا في سبيل 
الوسائل  كل  املتعاونني واملفسدين وجربوا  من  هائلة وفيالق  قدرات  ذلك 
في مساعيهم الشيطانية، فاملؤامرة على عقارات الكنيسة األرثوذكسية 
بارع  املؤامرات احملاكة بدهاء  النفيسة، تعد في رأيي، من أكبر وأخطر 
وبإعداد معقد وبخبث اخلاليا املنشطرة، ال سيما ونحن نعرف أن الضالعني 
بعضها  خاصة  أخطبوطية  وشركات  متعددة،  سياسية  جهات  هي  فيها 
أيديولوجية مخلوطة مبطامع مادية »خنازيرية«، ونعرف  مدفوع مبحفزات 
اليونانيني وفي  الكنيسة  رؤساء  من  عدد  جتنيد  في  جنحوا  أنهم  كذلك 
مقدمتهم  ثيوفيلوس الواقف على رأس الكنيسة، وإلى جانبه أعضاء من 
مجمعه »املقدس« ويساعدهم مجموعة من املستشارين والقانونيني العرب 

وغيرهم من املنتفعني.
لقد كانت أصداء الصفقات املتدحرجة من أدراج البطركية املقدسية أكبر 
املسربة  العقارات  وتفاصيل  واملستفيدة،  املتورطة  اجلهات  ضغوط  من 
في  احلائمة  والغربان«  »البوم  حتى  فأدهشت  موجعة ومستفزة  املنشورة 
األسافني  دق  علًنا،  أو  خفية  حاولوا،  من  وأضعفت  البالد،  فضاءات 

اإلجماع  جميعهم  إخفاق  على  الوطن، ويشهد  قطار  عجالت  وإعطاب 
تاريخ  في  مشرفة  سيبقى وثيقًة  الذي  اخلتامي  البيان  نص  على  الكبير 
املسيحيني  العرب  بحق  وفخر  عز  وشهادة  الفلسطيني  الوطني  النضال 

االرثوذكس في فلسطني واالردن.
سيحسب تأكيد املؤمترين »على عروبة وفلسطينية القضية األرثوذكسية« 
من أبلغ العناوين املفصلية وأهم من جميع التفاصيل الالحقة، فجميع من 
ملًفا وطنًيا  امللف األرثوذكسي وأوقافه  حضر أكد على ضرورة »اعتبار 
فلسطينًيا وأردنًيا بامتياز »وأعلنوا كذلك أن هذا امللف »هو واحد من 
امللفات اإلستراتيجية ملنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني 

كملف القدس والعودة واللالجئني واألسرى ..« ال أوضح وال أفصح.
الثوابت  على  وتأكيدهم  املؤمترين  إشارة  أيضا  البيان  في  الالفت  ومن 
الفلسطينية سيما ما جاء في كلمة السيد محمود العالول، نائب رئيس 
حركة فتح وعضو جلنتها املركزية والذي نقل بدوره حتيات الرئيس محمود 

عباس مؤكًدا على أهمية القضية العربية األرثوذكسية. 
الرأي  ومواقف  محسومة  النتيجة  وباتت  قضي  قد  األمر  أن  بدا  لوهلة 
العام متساوقة مع ما جاء في البيان فمن »واقع املسؤولية الوطنية في 
أي شخص،  أن  نرى  الوطنية  شعبنا  حقوق وثوابت  عن  احلفاظ والدفاع 
مهما كانت صفته االعتبارية، يفرط بهذه احلقوق والثوابت هو خارج عن 
البطريرك  في  نرى  العادلة، وعليه  شعبنا  لقضية  الوطني ومعاٍد  الصف 
اليوناني ثيوفيلوس، الذي أبرم الصفقات املشبوهة مع االحتالل، شخًصا 
هذا  سبقت  ..« وقد  الفلسطينية  السلطة  أراضي  في  فيه  مرغوب  غير 
خالل  من  البطرك ومجمعه  يد  بضرورة  »كف  املؤمترين  مطالبة  االعالن 
سحب االعتراف به متهيًدا لعزله ومحاسبته..« وبناًء عليه قرر املشاركون 
واعتباره  مناسبة  أي  في  وال  استقباله  وعدم  ثيوفيلوس  البطرك  »عزل 

وحاشيته وكل من يسير في فلكه خارًجا عن الصف الوطني«. 
من بيت حلم طارت كلمة فلسطني املوحدة وباركها سيادة 
وصار  الوطنية  عباس وجميع  الفصائل  محمود  الرئيس 
التعامل والتواصل مع  ثيوفيولس  متوقًعا ومطلوًبا عدم 
عن  خبر  بنشر  املنصرم  األحد  يوم  فوجئنا  لكننا  ورجاله، 
قيام دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمدالله باستقباله 
ووفد مرافق له في مقر رئاسة الوزراء في رام الله. ووفًقا 
للخبر فلقد »مت بحث سبل تثبيت الوجود الوطني املسيحي 
في فلسطني والتحديات التي تواجه أبناء القدس مسيحني 
السياسات  بعض  في  األخيرة  والتطورات  ومسلمني 
نقل  الوزراء  رئيس  »أن  اخلبر  يضيف  ثم  اإلسرائيلية« 
الكامل  للبطريك  عباس ودعمه  محمود  الرئيس  حتيات 

وللجهود التي تبذلها البطريكرية في اآلونة اخليرة..«. 
قبل وال عن مسبباته، كما  اللقاء من  يعلن عن هذا  لم 
ولم نقرأ عن حيثيات ما جرى باستثناء ما ورد في النبأ 
تؤدي،  بطريقة  األردنية،  نشرته جريدة »الدستور«  الذي 
حتى من دون قصد، خدمة ثمينة ودعًما كبيًرا لثيوفيلوس 
على  هذه  الدعم  تبعات وجبة  له، وحتّمل  املرافق  والوفد 
من  اللقاء  حضر  ومن  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  كاهل 

أعضاء في اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
الذي  الصحفي  اخلبر  عنوان  أن  على  إثنان  يختلف  فلن 
ويدعم  الثالث  ثيوفيلوس  يلتقي  »احلمدالله  أن  أعلن 
عملية  سوغ  االرثوذكسية«  املقدسية  البطريكرية  مواقف 
استغالله في محاولة إلجهاض توصيات مؤمتر بيت حلم، 
وايصال رسالة جلميع من حتركوا ضد مسلسل الصفقات 
عن  »يحططوا  بأن  األحوال،  بأحسن  مفادها،  املشني 

بغالهم«، كما قالت العرب. 
أثنتني  أجل  من  اخللف  إلى  خطوة  اللقاء  يكون  قد 
التفاصيل  بغياب  ولكن  ذلك،  أمتنى  وكم  األمام،  إلى 
املتابعني  الكافية والصحيحة سيبقى من حق  واخللفيات 

للحدث أن يشعروا بشماتة ثيوفيلوس وبتسجيله »انتصاًرا« مقيًتا في 
اإلجهاز  ملخطط  التصدي  على  بقدرتها  اجلماهير  فيه  استبشرت  وقت 
الكامل على عقارات الكنيسة وانقاذ »أم الكنائس« من أخطر املؤامرات 

التي حتيق بها. 
في الواقع أصدر ديوان رئيس الوزراء رامي احلمدالله بياًنا نشرته وكالة 
اإلسالمي  الوقف  أهمية  »على  فيه  أكد  املاضي  الثالثاء  يوم  »مًعا« 
املسيحي في القدس وسائر األراضي الفلسطينية احملتلة واجلهود املبذولة 
الوقفية اإلسالمية واملسيحية والوقوف في  األراضي  احلفاظ على  بهدف 
وجه أي تسريب لألراضي والعقارات من خالل البيع أو التأجير ». وقد 
صورة  لكن  واالعالن،  املوقف  صحة  حول  نقاش  فال  بوجع  ذلك  قرأنا 
ثيوفيلوس وهو يتصدر الديوان بجانب رئيس الوزراء الفلسطيني وخلفهما 
علم فلسطني العالي كانت مستفزة لكل حر وعاقل، فهو ورجاله لم يبذلوا 
الفلطسينية وإحالة  العقارات  على  احلفاظ  أجل  من  جهوًدا  يبذلون  وال 
بأيدي  تنفذ  النص، وكأنها  في  جاء  كما  التعميم،  إلى  التسريب  قضية 
كما  التفريط  عمليات  في  ضلوعه  من  له  تبرئة  فيها  مجهولة،  عناصر 

دمغته الوثائق املنشورة ووصفه بيان بيت حلم. 
ويكفي مشاهدة ابتساماته خالل اللقاء لنعرف كيف خطط هو ومعاونوه 
العربي  الوجود  على  املؤامرات  أخطر  من  تنظفه  كمواد  احلدث  لتوظيف 

املسيحي في فلسطني والقدس حتديًدا . 
وقد جاء في بيان رئيس الوزراء كذلك أنه »ناقش خالل لقائه وفًدا برئاسة 
بطريرك الروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وبحضور وزير القدس عدنان 
لشوون  العليا  الرئاسية  واللجنة  معايعة  روال  السياحة  ووزيرة  احلسيني 
القدس ممثلة بحنا عميرة وحنا عيسى وزياد البندك وهاني احلايك، سبل 

دعم املقدسيني وصمودهم في وجه املمارسات اإلسرائيلية«.
ميكن  كيف  اخلبر  الرئاسية ومعدو  اللجنة  أعضاء  أفادنا  لو  نتمنى  كنا 
وصمودهم  املقدسيني  »يدعم  أن  الفلسطينية  باألمالك  ويفرط  فرط  ملن 
في وجه املمارسات االسرائيلية »؟ كيف سيتسنى له ذلك وهو املسؤول 
الرئيسي عما اسميته »مذبحة العقارات العربية املسيحية في فلسطني« 

كما أسلفنا وقلنا.
لكنني  اللقاء،  هذا  بعقد  احلمدالله  رامي  الدكتور  نصح  من  أعرف  ال 
على يقني أنها لم تكن نصيحة صادقة وصدوقة، فأنا واثق من مواقف 
احلمدالله احلازمة أزاء كل قضية وطنية خاصة إذا تعلقت باألرض والصمود 
مواقفه  وعلى  له  يشهد  والعام  والعائلي  الشخصي  تاريخه  عليها،ألن 

وأصراره غير املساوم في هذه املسائل.
الوجع الذي أصاب الكثيرين، مسيحيني ومسلمني، أقترح  فلذلك ورغم 
أن متضي جلنة املبادرين في خطواتها وتتابع عملية تعميم وتطبيق املقررات 
الصادرة عن املؤمتر، وتعلن سريًعا عن تشكيل »جلنة املتابعة« الدائمة املقر 
اقامتها من ١٧ عضًوا، كي جتتمع هذه اللجنة بشكل فوري وتسعى بداية 
التوجه  مقدمتها  مدروسة ومؤثرة وفي  عمل  وبرامج  استراتيجات  لوضع 
بطلب لعقد لقاء مع سيادة الرئيس محمود عباس، وبعده مع دولة الرئيس 
للحقائق  بشغف  سيستمعان  أنهما  قناعة  على  فأنا  احلمداللة،  رامي 
ولوجهات النظر الوطنية وسيكونان مستعدين للتعاون مع أصحاب احلق 
والقضية، ففي النهاية ال خالف معهما على الرواية وال نقاش حول تعريف 
اخليانة والتفريط في هذه املسألة. وبالتوازي مع هذه اخلطوات على اللجنة 
امللك عبدالله بن احلسني،  للقاء جاللة  الوقت بطلب  أن تتقدم في نفس 
فاألردن كان وما زال صاحب املكانة والرأي واملسؤولية في كل ما يتعلق 

باألماكن املقدسة في القدس.  
لقد خبرنا كيف عمل ويعمل ثيوفيلوس وطواقمه خالل السنني املاضية وإلى 
أي مدى يوغلون في مؤامراتهم، وتوقعنا أن يحاولوا إجهاض ما بشرت 
به بيت حلم، لكننا نؤمن أن في فلسطني واألردن ستبقى األمور محكومة 
في خواتيمها، ونحن، أهل البالد »من قبل تفتح احلقب«، رفاق الفجر، 
على يقني أن الغاصب لن يفلت بفعلته فالقدس قد متهل لكنها أبًدا ما 

أهملت ولن تهمل! 

أهي خطوة للوراء من أجل اثنتني لألمام ؟
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ملراسل »حيفا«

أحيت مكتبة ودار النشر »كل شيء« في حيفا بإدارة 
الشاعرة  مليالد  املئوية  الذكرى  عباسي  صالح  األستاذ 
بالتعاون  أقامتها  بأمسية  طوقان،  فدوى  الفلسطينية 
األمسية  هذه  وحضر  الفلسطينية.  الثقافة  وزارة  مع 
الدكتور الكاتب محمد حلمي الريشة ممثال لوزير الثقافة 
الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو، والشاعر حنا أبو 
كامل  والدكتور رياض  املاضي،  والشاعر رشدي  حنا، 
الناصرة. وأدارت  في  يوسف  مار  ملدرسة  السابق  املدير 

األمسية املربية إميان فضل.
هذه  إقامة  إن  وقال  باحلضور  عباسي  األستاذ  ورحب 
وزارة  مع  التعاون  مشروع  ضمن  تأتي  التي  األمسية 
الثقافة الفلسطينية بإحياء ذكرى فدوى طوقان، ستليها 
مناسبات ملشاريع التكرمي لعدد آخر من الشعراء واألدباء 
الفلسطينيني مثل عبد الرحيم محمود وأبي سلمى وجبرا 

نقوال جبرا، وغيرهم.
الشاعرة  الريشة في هذه األمسية عن  الدكتور  وحتدث 
الكبيرة من خالل مؤلفاتها وسيرة حياتها التي وضعتها 
في كتابني، وكذلك قصائدها التي وصفت فيها حياتها 
الشخصية ومعاناتها كامرأة مضطهدة ومقموعة كسائر 
النساء الفلسطينيات في حقبتها الزمنية. وأضاف أنه كان 
يتردد على منزلها نظرا لعالقة الصداقة احلميمة والقربى 
العائلة، حتى وصفها بخالتي فدوى. وأن الشاعرة  مع 
إبراهيم  الشاعر  أخيها  من  التشجيع  تكتسب  كانت 
طوقان الذي كان يدعمها على الصعيد األدبي والعائلي.
ولقاءاته  جتربته  عن  حنا  أبو  حنا  الشاعر  حتدث  ثم 
الشعرية،  كتاباتها  بدايات  وعن  الراحلة،  بالشاعرة 

وخاصة ديوانها األول الذي صدر عام 1943. وتطرق 
الشاعر أبو حنا إلى مواضيع شعرها وما كانت تنشره في 
مجلة اجلديد حني كان يحررها الشاعر محمود درويش، 
وعن زياراتها ولقاءاتها بجمال عبد الناصر وسفرها إلى 
لندن. مع العلم أنها كانت كالسجينة في منزلها، وكانت 

تنظر من طرف النافذة لترى قمة جبل جرزمي. 
لهذه  خصيصا  كتبها  قصيدة  املاضي  الشاعر  وألقى 
املناسبة، واستعرض فيها مكانة املرأة الفلسطينية ونظرة 
املجتمع إلى املرأة وتعامله معها في الفترة التي عاشتها 

فدوى طوقان.
استضافته  عن  فتحدث  كامل  رياض  الدكتور  أما 
للشاعرة فدوى طوقان في مدرسة راهبات مار يوسف، 
اخلاص.  منزله  إلى  وزيارتها  بالطالب،  الشاعرة  ولقاء 
ووصف الدكتور كامل هذه التجربة بالفريدة من نوعها، 
ملالقاة  الطالب  االستقبال وحتضير  حفاوة  على  مؤكدا 
الشاعرة الكبيرة، وقال إن إحدى الطالبات أصرت على 
لها  سمح  جدا، وعندما  هام  ألمر  املنصة  إلى  الصعود 
أخت  صورة  لها  وعرضت  الشاعرة  من  تقدمت  بذلك 
الشاعرة التي غابت عنها منذ سنوات طويلة ولم تلتق 

بها، فأجهشت بالبكاء أمام احلضور.
البروفيسور  قال  ذلك  بعد  جرت  التي  املداخالت  وفي 
سليمان جبران، أستاذ األدب العربي، إن فدوى طوقان 
راحت ضحية املجتمع العربي، وإنها كانت مقموعة في 
حياتها من عائلتها. وقد كتب عنها دراسة مسهبة في 
كتابه »نقدات أدبية«، ننشر جزءا منه في »حيفا« هذا 

األسبوع. 

االحتفال مبئوية الشاعرة فدوى 
طوقان في مكتبة كل شيء
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ملراسل »حيفا«

العام  املدير  اليها  يبادر  التي  املستديرة  الطاوالت  إطار  في 
للوزارة شموئيل أبواب إلجراء حوار مفتوح وبناء مع القيادات 
بثالثني  للوزارة  العام   املدير  التقى  العربي،  للمجتمع  الّتربوّية 
مديرا في مجال الّشبيبة في املجتمع العربي من مختلف املدن 

والقرى العربّية.
إليها  يبادر  التي  اللقاءات  سلسلة  في  الّثاني  هو  اللقاء  هذا 
املدير العام مع قيادات الّشبيبة في املجتمع العربي. حيث وزارة 
للنهوض  شيكل  مليون   130 ميزانّية  على  صادقت  الّتعليم 
922 وهذا  حتّديات  برنامج  ضمن  الالمنهجي  الّتعليم  بجهاز 

يعّد سابقة.
في  الّشبيبة  أبناء  من   90% أّن  إلى  تشير  الوزارة  معطيات 
الالمنهجي،  التعليم  أطر  في  متواجدين  غير  العربي  الوسط 
اللقاء حّث مديري وحدات الّشبيبة على ضم  وأحد أهداف هذا 

الطالب والّشبيبة إلى حركات الّشبيبة، الدورات والبرامج الالمنهجّية 
املختلفة، خاّصة أّن الوزارة صادقت على دورة مجانّية لكل الطالب 
ضمن برنامج الوزير بينت لدعم الشمال ودورة مجانّية للطالب ضمن 

برنامج حتّديات.
املدير العام أجرى حوارا مفتوحا مع مديري أقسام الّشبيبة عن البرامج 
والدورات في كل بلدة وبلدة، عدد الطالب املشتركني، األطر املختلفة، 
مدارس العطلة الصيفّية، املدارس كمراكز جماهيرّية لتفعيل الطالب 
بعد الظهر، كذلك عن البنى الّتحتّية مثل إقامة مالعب رياضّية في 
البلدات العربّية، أو جتهيز املدارس إلقامة فعالّيات ال منهجّية ضمن 

برنامج حتّديات.
الوسط  في  املجتمع والّشباب  مجال  إن  للوزارة:  العام  املدير  وقال 

العربي يشهد نهضة حقيقّية في الفترة األخيرة بسبب امليزانّية الكبيرة 
التي خصصتها وزارة الّتعليم للنهوض بهذا املجال. وجتدر اإلشارة 
البلدات  إلى أّنه مّت استيعاب العشرات من أصحاب الوظائف في 
العربّية، مثل مفّتشني في سلطات محلّية، مديري وحدات الّشبيبة، 
مرّكزي أقسام شّبيبة، فتح مراكز جماهيرّية جديدة، مرّكزي دورات 
ومرّكزي منّظمات وحركات شّبيبة، كذلك زيادة عدد الرحالت وبرامج 

الّتعّرف على البالد.
وقد شارك في اللقاء إضافة إلى املدير العام للوزارة شموئيل أبواب، 
السّيدة طاليا نئمان مسؤولة إدارة املجتمع والشباب، جالل صفدي 
مدير إدارة املجتمع والّشباب في املجتمع العربي، املفّتش علي هيكل 
مفّتش املجتمع والشباب في الوسط العربي، إيتان فلزنشطاين وكمال 

عطيله مساعدا املدير العام.

املدير العام للوزارة يلتقي 30 مديرا 
في مجال الشبيبة في املجتمع العربي ملراسل »حيفا«

»دعوا  جمعية  قدمت 
تعيش«  احليوانات 
حلقوق  وأنونيموس 
إلى  التماسا  احليوان 
احملكمة العليا يطالبون 
املسلخ  بإغالق  فيها 
في حيفا، وسحب كافة 
للبيطريني  التراخيص 

هذا  فيه. وجاء  العاملني 
االلتماس في أعقاب حتقيق أجرته جمعية أنونيموس حلقوق احليوان، وكشف 
عن خروقات فّظة وممارسات فظيعة لقانون حماية احليوان. ومبوجب املستندات 
التي قدمت كطلبات حلرية املعرفة تبنّي أنه طيلة سنوات عرف موظفو وزارة 

الزراعة باملخالفات وتغاضوا عن فظاعة ما يجري.
في  للمسلخ  الفوري  باإلغالق  يطالبون  املطالبني  أن  االلتماس  في  وجاء 
حيفا، حيث جترى فيه %20 من أعمال الذبح لألبقار والعجول واألغنام في 
إسرائيل. كما طالبوا بنصب كاميرات مراقبة في املسلخ لتنفيذ القرار واتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضد املخالفني. 
ووصف محامي املطالبني ما يجري في املسلخ بأنه خروقات واضحة للقانون، 
الكهربائية،  الصعقات  لها  ويوجهون  بالعصي،  العجول  ضرب  يتم  حيث 
وشوهدت بعض العجول بعد ذبحها تقف على قوائمها وهي حتاول الهرب، 
للسلخ وهي  بغزارة ويعّلقونها  تنزف  يكّبلونها ودماؤها  املسلخ  عمال  لكن 

تتلوى أمًلا.    
وجاء في االلتماس أن وزارة الزراعة تدرك ما يجري من مخالفات للقانون 

منذ سنتني، ولكنها لم تتدخل بأي شكل من األشكال. 
إفادة  مبوجب  جنائية  ملفات  حيفا  شرطة  فتحت  التحقيق  هذا  أعقاب  وفي 
تكتمل  حتى  ألسبوعني  املسلخ  هذا  الصحة  وزارة  وأغلقت  اجلمعيات، 

التحقيقات في القضية.  

التماس إلى احملكمة العليا: 
املطالبة بإغالق املسلخ في حيفا

تصوير "انونيموس" لحقوق الحيوان



املدير العام للوزارة يلتقي 30 مديرا 
في مجال الشبيبة في املجتمع العربي
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اللجنة التنفيذية للمؤمتر االرثوذكسي                                                                           املجلس امللي االرثوذكسي الوطني
في اسرائيل                                                                                                                                       في حيفا    

ارايض البطركية للطائفة العربية االرثوذكسية وال تباع ألحد ال للبيع وال للترسيب 

ندعو لتوحيد الصفوف ,معاً للدفاع عن حقوقنا ال لتصفية األوقاف 

نعم للمجلس املشترك
دعوة

اللجنة التنفيذية للمؤمتر االرثوذكيس واملجلس امليل الوطني يف حيفا يترشفون بدعوتكم للمشاركة يف الوقفة

االحتجاجية لوقف تصفية أمالك الطائفة العربية أألرثوذكسية .

التجمع يكون يف ساحة كنيسة مار يوحنا املعمدان يف شارع الفرس )הפרסים( 3 “أ” حيفا يف متام الساعة الثالثة بعد

ظهر يوم السبت املوافق 28/10/2017. 

اوقاف البطركية ألبنائنا

         رائق جرجورة                                                                                                                                     يوسف خوري 

      رئيس اللجنة التنفيذية                                                                                                        رئيس املجلس امليل الوطني - حيفا            

ملراسل »حيفا«

احتفل في كنيسة مار يوحنا اإلجنيلي األسقفية بإعادة 
استخدام أقدم أورغن في حيفا. وحضر االحتفال سيادة 
رئيس األساقفة سهيل دواني، وعدد من رجال الدين 
اعتبارية،  وشخصيات  حيفا،  في  الكنائس  وممثلي 
في  األجنليكانية  الكنيسة  أبناء  من  غفير  وجمهور 

حيفا. 
راعي  كلمته  في  دواني  األساقفة  رئيس  وشكر 
الكنيسة  بترميم  اهتمامهم  وعمدة كنيسة حيفا على 
واألورغن، وشكر جميع السلف الصالح الذين ساعدوا 
بالشكر  وخّص  الكنيسة  هذه  تأسيس  في  وساهموا 
على  وأبنائه  أسعد  توفيق  الكنسي  القارئ  عائلة 
مساهمتهم في إعادة تركيب وتشغيل هذا األورغن. 
وأشار رئيس األساقفة إلى أنه تربطه بحيفا عالقات 

وثيقة، ومع رعيتها وسائر أبنائها.
الكنيسة  راعي  شحادة  حامت  الكنن  القس  أما 
هذا  تاريخ  استعرض  فقد  حيفا  في  األجنليكانية 
خالل  من  اإلجنيلي،  يوحنا  مار  كنيسة  في  األورغن 

عرضه وثيقة تاريخية تظهر طلب تركيب األورغن في 
ثم  بريطانيا،  في  »ليد«  مقاطعة  في   ،1989 عام 
أحضر إلى كنيسة املسيح في القدس في باب اخلليل، 
ومنها نقل إلى حيفا. وقال: »إن هذا األورغن مصنوع 
ويتألف  األوسط،  الشرق  مناخ  مع  تتالءم  مواد  من 
الكنيسة  في  تركيبه  مت  حيث  أسطوانة،   240 من 
مكانه  إلى  نقله  مت   1963 عام  1935، وفي  عام 
احلالي في الكنيسة، بطلب من القس رفيق فرح، وقام 
الشهرة  ذي  شمير  جدعون  املهني  بتفكيكه وبتركيبه 

العاملية بتركيب األورغن. 
جدير بالذكر أن عملية إعادة تركيب األورغن استغرقت 
والعزف  لالحتفال  مناسبة  هذه  كامال، وجاءت  عاما 
عليه مجددا، حيث قامت العازفة املعروفة »دودا كوفا 
كينا« بعزف رائع على هذا األورغ ملقطوعات موسيقية 
العامليني  املوسيقيني  لكبار  وهي  شهيرة،  كالسيكية 
فينبرغر  مندلسون، كالرك،  باخ،  يونغ،  غوردن  مثل 

وشتام. 

إعادة استخدام أقدم أورغن في حيفا
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حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )10(

روضة غنايم مصورة وباحثة – حيفا

في صباح يوم اجلمعة املاضي كان لي لقاء مع السيدة 
 .84 الواقع في شارع عباس  بيتها  في  بحوث  وداد 
عندما اقتربت من البناية رأيُت ثالث نساء ُمطالت من 
مرحبات،  بأيديهن  ملوحات  مبتسمات  البيت،  نافذة 
دخلت  أن  املنزل.بعد  مصعد  مدخل  إلى  ومشيرات 
رحنَب بي أمّيا ترحيب، عرفتني صاحبة البيت ودادعلى 
ضيفاتها، وهن صديقتها السيدة فاردا وقريبتها ابنة 
عمتها السيدة مادج خوري. وهدف اللقاء كان معرفة 
التي  العائالت  وعن  االجتماعية،  احلياة  عن  املزيد 
عباس. حَي  في  اليوم  وتسكن  املاضي  في  سكنت 

األصالنّية  احليفاوّية  العائالت  من  بحوث  فعائلة 
املخضرمة وعائلة محيشيم أيضًا.امتد احلديث معهن 
مثيرة  قصّصا  منهن  سمعت  وقد  طويلة،  لساعاٍت 
وشائقة عن حياتهن، وذكرياتهن من حيفا عامًة وحّي 

عباس خاصًة. 
ولغنى القّصص اخترت أن اكتب عنهن بشكل منفرد. 
ففي هذه املقالة أكتب عن السيدة مادج محيشيم - 
خوري.التي زرتها بعد أيام في بيتها الواقع في حّي 
حيفا  مدينة  مواليد  من  حديثنا.مادج  عباس وأكملنا 
إميل«  »شوارما  مطعم  صاحبة  وهي   ،1932 عام 
زوجها  يد  على  حيفا،  1966في  عام  تأسس  الذي 
االبتدائية  املدرسة  مادج  خوري.تعلمت  إميل  الراحل 
واملرحلة الثانوية في مدرسة راهبات احملبة في حيفا، 
وفي إطار املدرسة مّثلت في العديد من املسرحيات، 
ُعرضت  البنني«  »عواطف  بعنوان  املسرحّيات  وإحدى 

أمام اجلمهور العام على خشبة مسرح الراهبات. 
إدارة  تعلمت  لبنان،  من  عودتها  وبعد  صباها  وفي 
في    والعبرية  اإلجنليزية  اللغة  في  وطباعة  حسابات 

إميل  من   1971 عام  في  تزوجت  هباكيد«.  »بيت 
عباس  شارع  في  وسحر،وعاشا  إميان  بنتني:  وأجنبا 
رقم10 سنوات طويلة. توفي إميل بعد زواجهما بأربعة 
البنايات  في  اليوم  تعيش  قلبية.  نوبة  نتيجة  أعوام 
عباس،  حّي  في   5 حجار  املطران  شارع  في  احلديثة 
»سنة  ملسرحية  »إعالن«  فيديو  في  ظهرت  وحديثًا 

الثلجة« ملسرح خشبة.
ملكة الَنّور

في البدء سألتها عن معنى اسمها غير املألوف قالت: 
»ملكة  عن  والدي  أحّبها  قصة  من  مأخوذ  »اسمي 
النَّور« التي كان اسمها مادج. وذات يوم زارتنا خالتي 
بوالدتي،  ألهلي  مصرلتبارك  في  تعيش  كانت  التي 
سألتهم  أهلي  إياه  منحوني  الذي  االسم  عرفت  فحني 
النَّور«،  »ملكة  اسم  على  تسمونها  »كيف  بدهشة: 
فأفضل أن تسّموها جناة »فسجل أهلي في الهوية اسم 

جناة، ولكن نادوني مبادج وانا أحب اسمي«. 
نيسان عام 1948

في  بيروت  إلى  عائلتها  نزوح  عن  مادج  حّدثتني 
شارع  في  بيتنا  »كان  قالت:  عام1948  نيسان 
حالة  حيفا  سادت  املناوشات  بدأت  الراهبات،عندما 
من الفزع والهلع، بدأ الناس بالهرب خوفًا من القنابل 
إحدى  من  سمعت  األيام  أحد  صباح  وفي  واحلرب، 
الصوت  مبكبر  نداء  بيتنا  جانب  من  املارة  السيارات 
موّجه ألهالي  ليفي«  حيفا »شبتاي  بلدية  من رئيس 
حيفا العرب ويقول: ال تتركوا املدينة ستنتهي احلرب 
ونعيش بسالم سويًة«، وعلى الرغم من ذلك لم يطمئن 
والدي بسبب املجازر التي سمعنا عنها في دير ياسني 

والقرى«.

وإذ فعاًل رئيس بلدية حيفا وقتئذ »شبتاي ليفي« دعا 
حّدا  يضع  لم  ملاذا  املشترك!  للعيش  واليهود  العرب 
ووقف  املدينة  احتالل  عن  الصهاينة  أو وقف  للطرد؟ 
الصغيرة  السفن  أحضروا  ملاذا  والقتل؟  النار  إطالق 
أوهموا  هل  حيفا؟  من  العرب  السكان  بترحيل  لتقوم 
كانوا  إرادتهم! وهم  محض  غادروا  العرب  أن  العالم 

مرغمني على الرحيل؟

الرحيل إلى لبنان 
استطردت ُمحّدثتي قائلًة: »طلب والدي من والدتي أن 
نسافر إلى بيروت، إلى خالي الذي كان يعيش هناك 
لالحتماء، والعودة ثانية بعد أن تهدأ األوضاع. أبحرنا 
مساًء أنا ووالدتي وأشقائي في مركب صغير، يشبه 
هائجًا. البحر  حيفا وكان  ميناء  من  الصيد،  مراكب 

الكرانتينا  في  وقضينا  صباحًا،  بيروت  إلى  وصلنا 
شقيقتي  خرجت  األيام  أحد  صباح  شهرًا واحدًا. وفي 
اإلذن  طلبت  أن  بعد  الشارع،  إلى  الكارانتينا  من 
احملبة  مدرسة  راهبات  من  راهبة  فرأت  املسؤول  من 
حديث  فدار  الكرانتينا،  جانب  من  ماّرة  حيفا  من 
أن  وبعد  مكوثنا.  عن  الراهبة  واستفسرت  بينهن 
الكرانتينا جاءت وأخرجتنا من هناك  أننا في  علمت 
بيروت.  في  البرج  ساحة  في  احملبة  دير راهبات  إلى 
فسألتنا ماذا نريد أن نفعل،أنا طلبت أن أعمل، كنت 
الكبيرة بني أشقائي. وشقيقتي ليلى طلبت أن تتعلم 
التمريض. فالراهبة أرسلتها إلى مستشفى الراهبات. 
وبقّية أشقائي وشقيقتي األطفال أدخلتهم ليتعلموا في 
املدارس وأما والدتي فمرضت وأدخلوها املستشفى«. 

العمل في بيروت في أيام النزوح

وأكملت مادج حديثها عن عملها في بيروت قائلًة:«بعد 
نوع  سألتني:«أي  اجلميع.  شؤون  الراهبة  دبّرت  أن 
عمل«.  أجبتها:«أي  به؟«  ترغبني  العمل  من 
كونديتوريا؟«  في  تعملي  أن  حتبني  لي:«هل  فقالت 
اجبتها:«نعم أرغب بذلك«. فقالت لي:«شقيقي ميلك 
كونديتوريا وسنذهب صباحًا إليه«.وصلنا عنده صباح 
غٍد وقالت له الراهبة:«هذه فتاة فلسطينية أطلب منك 
أن تشّغلها عندك« فوافق على طلبها. بدأت أعمل 
يناِدني  عاما، ولم  عشر  ستة  عمري  احملل وكان  في 
صاحب احملل باسمي رمبا استصعب لفظه، كان يناديني 
»البنت الفلسطينية«. وفي صباح كل يوم كنت أجمع 
الصبايا العامالت معي، أجلس معهن بشكل دائرّي 
احلرب.وذات  حيفا وعن  فلسطني وعن  عن  وأحدثهن 
يوم جاء صاحب العمل وكان عصبّيا،ناداني وسألني: 
ماذا  الصبايا  مع  تتحدثني  أشاهدك  أدخل  يوم  »كل 
تقولني لهن؟« قلت له أنا ولدت في فلسطني  ومررنا 
جتربتي  الصبايا  إلى  وحروب،أنقل  صعبة  بظروف 
أفضل  يعاملني  فهدأ وأصبح  بالدي.  على  وأعّرفهن 

واشتغلت هناك عاميني«.

العودة إلى حيفا
 وفي أحد األيام جاء ضابط إجنليزي يريد شراء بعض 
احلاجيات من احملل، وكنت أعمل على صندوق الدفع 
بقي  خدمة، والدي  منك  أطلب  أن  »أريد  له:  فقلت 
في حيفا،إذاأعطيتك العنوان هل تستطيع أن تذهب 
وتقول له أن يعمل لنا معاملة لكي نعود إلى حيفا؟« 

الضابط  سافر  فعاًل  إيجابيًا.  جوابه  فكان 
إلى حيفا وذهب إلى العنوان الذي أعطيته 

قصة مادج من حيفا إلى بيروت 
ومن بيروت إلى حيفا

الصبايا العامالت مع مادج في الكونديتوريا في بيروت من اليمين إلى 
اليسار:عفاف، مادج، التذكر إسم الثالثة وميالدي. ألتقطت الصورة عام 1950. 

من ألبوم، مادج محيشيم

مادج وإميل يوم العرس في كنيسة مار إلياس ستيال مارس عام 1971. من 
ألبوم، مادج محيشيم

مادج تقف في شارع يفيه نوف الُمطل على خليج حيفا 
الصورة ألتقطت في الستينات من ألبوم، مادج محيشيم

مادج في عملها في شركة »المسبنوت« – أحواض بناء السفن. من مادج مع شقيقاتها من اليمين ليلى أليس ومادج من ألبومها الخاص
ألبوم مادج محيشيم 

مادج تتوسط والدتها المرحومة سعدة وزوجها 
المرحوم إميل. من ألبوم مادج محيشيم
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ميونيخ،  يف  أقيم  ـ  عاملي  حدث  يف 

سلسلة  عن   Huawei رشكة  كشفت 

 Huawei Mate: HUAWEI اجهزة 

 HUAWEI Mate 10 و   Mate 10

الذكاء  االوىل  للمرة  تدمج  التي   Pro

االصطناعي يف عامل السامرتفون.

 HUAWEI Mate 10, اجهزة  

 Porsche و HUAWEI Mate 10 Pro

تشكل   Design Huawei Mate 10

مجال   يف  حقيقية  انطالق  نقطة 

اجهزة  تدمج  و  االصطناعي  الذكاء 

 Kirin 970 جديدة مكونة من مشغل

ورقاقة ذكية، من تطوير الرشكة، مع واجهة 

  .EMUI 8.0 مستخدم جديدة تعتمد عىل

لتكمل  جاءت   HUAWEI Mate 10 سلسلة 

متفوقة  سامرتفون  بتطوير  الرشكة  مسرية 

تكنلوجيا ، حياة بطارية طويلة، باالضافة اىل 

دمج تكنولوجية التصوير بالعدسة املضاعفة 

الخاصة برشكة Leica االملانية

" الذكاء االصطناعي مل يعد مفهوم افرتايض، 

الذكاء  اليومية.  حياتنا  من  جزء  اصبح  امنا 

املستخدم،  االصطناعي قد يحسن من تجربة 

وحتى  مضافة  قيمة  مع  خدمات  تزويدنا 

تحسن عمل الجهاز بكشل كبري" قال ريتشارد 

يو ،مدير عام قسم االجهزة النقالة." 

:mate10 املواصفات االساسية لسلسة

مشغل Kirin 970K : مشغل ذكاء اصكناعي 

االول من نوعه يف عامل الهواتف الذكية، مع 

.)NPU( الـ

 HUAWEI Full شاشة    ،3D زجاجي  جسم 

دعم  ظاهرة،  غري  تقريبا  جوانب  مع   ،View

بالوان حيوية وواضحة    HDR10 الـ   بتقنية 

اكرث.

شحن رسيع وآمن مبعيار الـ TÜV وبطارية 

تعتمد  بطارية  ادارة  مع   mAh  4000 بحجم 

عىل ذكاء اصطناعي

عدسات  مع   Leica من  مضاعفة  كامريا 

عدسة  فتحدة  تخول   ،  SUMMILUX-H

مضاعف f/1.6  وتصوير ذيك، يشمل التعرف 

املناسب،  الوقت  يف  واالشياء  املكان  عىل 

يعتمد   Bokeh و  اصطناعي  ذكاء  عىل  تعتمد 

بالذكاء  واملشاهد  االجسام  تعريف  عىل 

االصطناعي

 واجهة مستخدم جديدة، بسيطة تعتمد عىل  

 Android 8.0 تفعيل   ونظام   EMUI X.0

 .Oreo

لئومي هو البنك األول يف البالد الذي يتيح قناة 

سهل  تثبيت  خالل  من  ورسيعة  جديدة  بنكية 

حيث  االموال،  لتحويل  خاصة  مفاتيح  للوحة 

سيكون باالمكان تحويل األموال يف تطبيقات 

الرسائل النصية والشبكات االجتامعية. لوحة 

Leumi Keyboard هي عمليا مبثابة  مفاتيح 

كلوحة  تندمج  حيث  للتطبيق  إضايف  “ذراع” 

لوحة  )مثل  للمستخدم  اضافية  مفاتيح 

املفاتيح  لوحة  باالميوجي(.  الخاصة  املفاتيح 

وآبيل  اندرويد  التشغيل  لنظام  للتنزيل  متاحة 

دون دفع.

بنك لئومي، هو أول بنك يف البالد يتيح تحويل 

تعاون  حيث  البنك،  تطبيق  خارج  الدفعات 

الفائز   PAYKEY اإلرسائييل  اب  الستارت  مع 

اجل  من  عاملية،  مسابقات  يف  رائدة  بجوائز 

مختلف،  بشكل   Leumi Keyboard توفري 

جميع  اليوم  حتى  للمستخدم.  وودود  شفاف 

املستخدم  الزمت  االموال  تحويل  امكانيات 

خصيصا  البنيك  التطبيق  اىل  الدخول  عىل 

امتام  اجل  من  خاص  دفعات  تطبيق  اىل  او 

املحفظة  مثل  قامئة  تطبيقات  التحويالت. 

الدفع  تتيح  ال   Google Wallet االلكرتونية،  

أخرى،  نصية  رسائل  تطبيقات  داخل  الفوري 

ومبادرة WhatsApp الطالق خدمة الدفعات مل 

تخرج اىل السوق.

 Leumi Keyboard األوىل  املرحلة  ستزود يف 

ويف  فوري  بشكل  االموال  تحويل  امكانية 

مثل  أخرى  ميزات  ستدخل  القادمة  االشهر 

فحص الرصيد، كود للسحب النقدي وغريها. 

البنكية  الخدمات  قطاع  رئيسة  يسعور،  متار 

مع  التعاون  قالت:  لئومي  يف  الديجيتالية 

امر  هو   Fintech companiesو اب  الستارت 

ريادة  عىل  والحفاظ  البقاء  اجل  من  الزامي 

السوق املتغرّي. لوحة مفاتيح لئومي تقدم حال 

مليارات  يواجهها  لقضية  نوعه  من  االول  هو 

امكانية  العامل،  حول  يوم  كل  يف  االشخاص 

سهل  بشكل  معني  شخص  اىل  اموال  تحويل 

وبنجاعة دون ترك املحادثة معه يف منتصفها. 

الخدمات  الزبائن  فيها  يستهلك  التي  الطريقة 

يف  لئومي  ريادة  مع  ومتاشيا  تتغري  البنكية 

حلبة االبتكار الديجيتايل، نحن نعرض ألول مرة 

االمكانية املميزة هذه لتحويل اموال يف املكان 

اليوم”. الحال طيلة  نتواجد فيه بطبيعة  الذي 

 ?Leumi Keyboard كيف نستخدم 

نسجل للخدمة يف تطبيق لئومي ونُعرّف لوحة 

املفاتيح يف تعريفات الجهاز.

تطبيق  يف  الجهاز  يف  املفاتيح  لوحة  يف 

الرسائل )WhatsApp أو غريه( نختار ملن نريد 

تحويل األموال، املبلغ ونوافق عىل اإلرسال.

 HUAWEI تكشف الستار عن HUAWEI
HUAWEI Mate 10 Pro و Mate 10

بنك لئومي يتيح تحويل اموال من خالل تثبيت سهل لتطبيق رسائل نصية 

مع لوحة مفاتيح خاصة

من اآلن ال حاجة للدخول خصيصاً لتطبيق البنك من اجل تحويل األموال -  

Leumi Keyboard يتيح تحويل االموال بسهولة داخل اكرث التطبيقات التي 

تستخدمونها WhatsApp, Facebook  وتطبيقات Messaging إضافية

صورة جماعية للعامليين في شركة »المسبنوت« – أحواض بناء مادج تتوسط إبنتيها إيمان وسحر. من ألبوم، مادج محيشيممادج في لندن تقف جانب سيارة الملكة. من ألبومها الخاص 
السفن.  تظهر مادج االولى من يمين الصورة من ألبومها الخاص

مادج خالل عرض مسرحي على خشبة مسرح 
مدرسة راهبات المحبة. من ألبومها الخاص   

مادج في صباها من ألبومها الخاص

إياه، كان لوالدي حانوت في أول شارع صهيون.وقتئذ 
الرد  جاء  أسبوعني  للمعاملة، وبعد  طلبا  قّدم  والدي 
أنه متّت املوافقة على الطلب، ويجب أن ُنحّضر أنفسنا 
للعودة إلى البالد. كانت املعاملة عن طريق الصليب 
الناقورة،  طريق راس  عن  حيفا  إلى  وصلنا  األحمر. 

وعدنا جميعا مع والدتي إلى حيفا«.
آخر  بيت  في  سكن  قد  والدي  كان  عدنا  »عندما 
بيومني  عودتي  16. وبعد  صهيون  شارع  في  جديد 
من  عدد  كتابة  في  سأفعل.بدأت  ماذا  أفكر  أخذت 
هذه  إرسال  أستطيع  والدي:«كيف  الرسائل،وسالت 
هذه  سترسلني  لي:«ملن  البريد؟«فقال  أين  الرسائل 
الرسائل؟« أجبته: »إلى صديقاتي في بيروت« فقال 
لي: »يا بنتي ال توجد عالقات بني إسرائيل ولبنان، 
انَسي بيروت،واآلن انصرفي إلى دراسة اللغة العبرية 

ألنها هي التي ستفيدك هنا في البالد«.
مراحل التعليم  والعمل في الدولة 

العبرية 
استطردت قائلًة: »حينها سّجلني والدي لدورة اللغة 
بولس  كان  املعلم  مدرسة راهبات احملبة،  في  العبرية 

كّرام، لم أستحسن التعليم ُهناك. بعد الدرس األول 
العبرية  اللغة  الحقاتعليم  العودة.وتابعت  عدم  قررت 
في معهد لتعليم اللغة العبرية، في مدرسة »إنكليش 
الطالب  جميع  وكان  الراب  سكول«،وعّلمني  هاي 
جددامن  مهاجرين  مصر والعراق وتركيا،  من  شباب 

اليهود القادمني من الدول العربية«.
العمل

لعب  احلظ  رمبا  بسهولة،  وجدته  الذي  عملها  وعن 
توفي، وبعدها  »والدي  مادج:  قالت  ذلك.  في  دورًا 
أردت أن أعمل. كنت أتقن اللغة الفرنسية واإلجنليزية 
البداية  في  وطباعًة.  حديثًا  والعبرية  والعربية 
بنك  في  السيارات.وعملت  لتأمني  شركة  في  عملت 
للعمل  انتقلت  سنوات  عدة  موظفة.وبعد  ديسكونت 
في شركة أخرى في شارع هعتسمئوت ) االستقالل- 
شركة  وهي  فيلدمان،  شركة  في  »امللوك«سابقًا( 
زراعية تستورد أدوات زراعية، وتوفرها للمزارعني في 
أنحاء البالد. وبعدها عملت سنوات طويلة سكرتيرة 
ملدير عام شركة )»املسبنوت« – أحواض بناء السفن( 
للعمل سنتني  هناك سافرت  في حيفا. وخالل عملي 
لندن،وكان للشركة فرع هناك. وفي عام 1967  في 

بعد انتهاء حرب الستة أيام، ُعدت إلى حيفا وتابعت 
العمل في الشركة.

متر  احلياة  تدع  عصامية ومثابرة،لم  امرأة  هي  مادج 
اقتنصت  بطولها وعرضها،  عاشتها  بل  جانبها،  من 
إميانها وإرادتها  بحكمة ومهارة،  حياتها  في  الفرص 
احلرب  تكسرها  ولم  تنجح،  جعلتها  للحياة  القوية 
أنظارها.  أمام  حيفا  إلى  العودة  وكانت  والتهجير 
فرص  من  الكثير  أمامها  فتحت  شخصيتها  قوة 
إنسان  لكل  بنفسها.  نفسها  تعلمت وثّقفت  العمل، 
في  جتّولت  املرأة  فهذه  اخلاصة،  احلياتّية  قصته  مّنا 
التغيرات  مختلفة، وعايشت  تاريخية  بحقب  العالم 
إلى  حيفا.هاجرت  البالد، وخاصة  على  طرأت  التي 
لبنان لتعودإلى البالد وجتد دوله جديدة لغتها السائدة 
حقبا  عايشت  التي  فلسطني  قصتهاقصة  العبرية. 
في  جوالتها  بعد  مادج رست  لكن  كثيرة.  وتغيرات 
كنف عائلتها الدافئة، واحتضنت موروث زوجها الذي 
السبعينات، واستمرت  بعد رحيله في منتصف  تركه 

بإدارته وتطويره إخالصًا لزوجها احلبيب.
E- rawdagniam@gmail.com
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العرض 
املسرحّي 

الراقص 

تدعوكم لحضور

وذلك يوم األربعاء 

 25/10/2017
الساعة 17:00 
في قاعة كريِغر

ألول مرة في حيفا

جمعية حوار للتربية البديلة – حيفا

"من أخذ  جبنتي" - فرقه كولبان دانس

"من أخذ جبنتي" جتربة لن ينساها االطفال أبًدا
العرض موصى به من قبل دائرة الثقافة من جيل 3-10 سنوات

عر الكرت
س

 70 شيكل

عرض مرسحي راقص وهادف، يجمع بني املُتعة والتعلُّم معتمًدا عىل حكايات ثالثة أمثال 
معروفة للكاتب اليوناين إيسوب والتي تُروى عىل ألسنة الحيوانات، وهي حكاية »الُغراب 

والثعلب«، »الجدجد والنملة« و«األسد والفأر«.
ة. ، املالبس الرائعة واملوسيقى اإليقاعية املُعبرِّ تتميّز املرسحية بديكور املرسح املُتغيرِّ

لالستفسار والحجز يرجى االتصال عىل: مدرسة حوار )أيام الثنني - الجمعة من الساعة 14:00 - 8:30( 048523838

او عىل األرقام:  0528219622 | 0528480005 | 0547955655 | التذاكر موجودة يف مدرسة حوار شارع شامرياهو لفني 30 حيفا

עבודות פלסטיק 
לתעשיה ולמחקר

בדיע רוסתום

סחר )ישראל( בע"מ

ملراسل »حيفا«

الطالب في مدرسة  امور  اولياء  للجنة   انتخاب جلنة مصغرة  مّت  تربوية عائلية  في أجواء 
املتنبي، وذلك من خالل اختيار اربع ممثالت مندوبات عن االهالي وعلى رأس هذه اللجنة 
املصغرة السيدة سامية عرموش محاميد الناطقة السابقة باسم بلدية حيفا للشؤون العربية 

واحلالية لبلدية باقة الغربية. 
وكانت قد عقبت رئيسة جلنة االولياء  بقولها:« التواجد في هذا املفترق الهام، ما هو اال 
رسالة أعمل على تأديتها خدمة لطالبنا، ووفاء ملدرستي التي تخرجت منها، والتي أعي 
متاما املجهود اجلبار الذي تبذله االدارة والطاقم التدريسي لتعزيز اجليل الصاعد. أنا هنا 
التعليمية  املسيرة والسيرورة  اجناح  بهدف  الفاعلة والفّعالة،  للطاقات  طاقتي  أضّم  حتى 

واالجتماعية والتربوية في املدرسة.«
  متّت عملية االنتخاب بحضور لفيف من االهالي الكرام والكادر اإلداري للمدرسة وعلى 
خالل  من  املدرسة واالهل  بني  التعاون  على  أثّنى  الذي  عمري،  املدير رائف  املربي  رأسه 
اشراكهم في برامج املدرسة التربوّية والتعلمّية ، واهمية احلفاظ على جسر التواصل والشراكة 

الفّعالة ووضع الطالب في مركز العمل املدرسّي .

ملراسل »حيفا«

عاد الفنان عبد عابدي إلى البالد من هنغاريا بعد أن 
قام بنشاط إبداعي هناك مبراجعة األفكار اإلبداعية 
ملشروع خاص سينفذه. وهذا العمل يقتضي التواجد 

في هنغاريا حتى يتم إجنازه بورشة عاملية. 
وكان قد أقام ورشة بالتعاون مع ابنه الدكتور أمير 
من  الفلسطينيني  الرواد  الفنانني  من  لسبعة  عابدي 
عكا  في  املولود  هزمية  إبراهيم  الداخل واملهجر وهم: 
في  املولود  سالمة  أملانيا. وسمير  في  يعيش  والذي 
ونبيل  منصور  وسليمان  فرنسا،  في  ويعيش  صفد 
عناني وتيسير بركات من فلسطني، وأسد عزي من 

شفاعمرو وعبد عابدي من حيفا.
إبداعية  لوحات  رسم  على  عابدي  الفنان  ويعكف 

جديدة وتنفيذ جدارية من البرونز ستقام في األشهر القادمة. 
في  شباب  ومبدعني  طالب  بتدريب  عابدي  الفنان  وبدأ 
مرسمه في حيفا، حيث يتدرب املبدعون الشباب على أصول 

العمل الفني وتطوير املذاق اإلبداعي. وهذه الدورة تتواصل 
املبدعني  عشرات  منها  عاما، وتخّرج  خمسة وعشرين  منذ 

وهي تتجدد كل عام مع طالب فنون جدد.  

الفنان عبد عابدي يعود من ورشة 
إبداعية في هنغاريا

 انتخاب السّيدة سامية عرموش 
رئيسة جلنة اولياء الطالب 

في املتنبي 

األطباء يسحبون سلسلة 
معدنية من معدة ابن 4

ملراسل "حيفا"

يلعب  الطفل  أخاها  أن  الشقيقة  الحظت 
نحو  طولها  يبلغ  التي  املعدنية  بالسلسلة 
فتسرع  السلسلة،  هذه  تختفي  ثم  سم   10
ابنهما  الوالدان  ينقل  باألمر.  لتخبر والديها 
إلى املشفى، وبعد إجراء الفحوص والتصوير 
اإلشعاعي ظهرت السلسلة مستقّرة في معدة 

الطفل. وقرر األطباء إبقاء الطفل في املشفى 
من  السلسلة  تخرج  أن  توقعوا  إذ  للمراقبة، 
يومني  بعد  ولكن  طبيعية.  بصورة  الطفل 
أكثر  االنتظار  األطباء عدم  قرر  املراقبة  من 
وانتشلوا السلسلة من معدة الطفل وهو حتت 
وعيه  استعاد  أن  وبعد  النصفي.  التخدير 

بصورة كاملة أعيد إلى البيت.  
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أقامت وزارة الثقافة الفلسطينية ومكتبة ودار نشر 
»كل شيء« أمسية تكرميية للشاعرة فدوى طوقان 
جبران  سليمان  البروفيسور  كتب  وقد  حيفا.  في 
مقالة مسهبة عن الشاعر الراحلة بعنوان »الصعب 
واألصعب في رحلة فدوى طوقان«، وقد ظهرت في 

كتاب »نقدات أدبية« الصادر عام 2006. 
ونورد في »حيفا« هذه املقالة التي تلقي األضواء 

على جوانب مميزة في حياة الشاعرة الراحلة.
الصعب واألصعب في رحلة فدوى طوقان

الذاتية في جزأين:  أصدرت فدوى طوقان سيرتها 
عام  جبلية«  رحلة  صعبة،  »رحلة  أسمته  األول 
١985. في الرحلة األصعب ذكرت فدوى أن فصوال 
من سيرتها كانت نشرت في اجلديد احليفاوية، بناء 
محمود  الشاعر  آنذاك  اجلديد  محرر  طلب  على 
فقالت:  مفكرة،  من  صفحات  باب  في  درويش، 
ونشرت  )درويش(  محمود  لرغبة  »استجبت 
صفحات من مفكرتي في أحد أعداد مجلة اجلديد 
أن  املناسب  ومن   ،)١/١9٧0  ،١١/١969(
في  آنذاك  نشرت  التي  الصفحات  تلك  أن  أذكر 
التي  النواة  كانت  مفكرة«  من  »صفحات  باب 
جبلية«  – رحلة  صعبة  »رحلة  كتابي  منها  انبثق 
الذي نشرت منه فيما بعد حلقات في مجلة اجلديد 
ما بني العامني ١9٧٧ – ١9٧8، حني كان يرأس 
حتريرها سميح القاسم«. ميكننا القول بناء على هذا 
املقتبس إن طلب محمود درويش كان، في الواقع، 
السبب املباشر في كتابة الشاعرة لسيرتها، إذ يبدو 
ورمبا كانت أصداء  قبوال،  الفكرة القت عندها  أن 
النشر األول شّجعها على متابعة املشروع بإصدار 
الطفولة  منذ  حياتها  فيه  تسرد  الذي  األول  اجلزء 
املبكرة حتى وفاة أخيها منر سنة ١963، وعودتها 
هذا  في  بالذكر،  جدير  الوطن.  إلى  إجنلترا  من 
السياق، أنها أضافت في الكتاب فصال مستقال 
 ،١96٧  –  ١966 مفكرة  من  صفحات  أسمته 
إلى  أقرب  بأسلوب  ذكرت  بندا،   2٧ في  جعلته 
إسرائيل  ١96٧ واحتالل  حرب  املذكرات،  أسلوب 

للضفة الغربية.
معنى ذلك أن فدوى طوقان أصدرت سيرتها الذاتية 
بعد أن غدا هذا اجلانر ظاهرة قاّرة في األدب العربي 
املجال  هذا  في  ُكتب  ما  فإن  ذلك،  مع  احلديث. 
الرجال،  من  مؤّلفوه، وجّلهم  فيه  حاول  فدوى  قبل 
االبتعاد ما أمكن عن القضايا »احلساسة« كنواحي 
الضعف اإلنساني، والسلوكيات »الشاّذة«، وحتى 
املجاالت العاطفية أحيانا. )جتدر اإلشارة هنا إلى 
أن كتاب السيرة فيما بعد متكنوا من اختراق هذا 
بكل  »االعترافية«  الذاتية  السيرة  وكتابة  الطراز 
معنى الكلمة. نذكر منهم على سبيل املثال، محمد 
بيضة  في  ورؤوف مسعد  احللفي  اخلبز  في  شكري 
النعامة(. بكلمة أخرى، كانت السيرة الذاتية قبل 
ترفع من  التي  الغالب،  تتناول، في  فدوى طوقان 
شأن مؤّلفيها بإبراز نضاالتهم وعصاميتهم، بحيث 

يشّكلون قدوة لقارئيهم فعال. هكذا يتجّلى جرجي 
نعيمة  وميخائيل  أمني  وأحمد  حسني  وطه  زيدان 
وغيرهم في سيرهم الذاتية، بحيث ميكن القول إن 
هؤالء الكتاب اختّطوا ورّسخوا مبنى واضح املعالم 
للسيرة الذاتية، يختلف من هذه الناحية عن السيرة 
الذاتية في الغرب، حيث أدب »االعترافات« لدى 
القديس أغسطني وجان جاك روسو بالذات، يشّكل 
»منوذجا بدئيا« لكتاب السيرة الذاتية األوروبيني. 
سيرتها  بإصدارها  فدوى،  تكون  السياق  هذا  في 
الذاتية، حطت بهذا اجلانر خطوة هامة إلى األمام، 
في  الرجال  حتى  بها  يأخذ  التي  احملاذير  متحّدية 
املجتمع العربي احملافظ: »ال ريب أن ما كان يقف 
سيرتها  بكتابة  تهّم  طوقان وهي  لفدوى  باملرصاد 
الذاتية قمني بأن يصرفها ويصرف غيرها عن ركوب 
هذا املركب، فهي امرأة وتتحّدر من عائلة محافظة 
تقاليد عريقة ومحسوبة.  ذات  مدينة  إلى  وتنتمي 
وهي تنتمي كذلك ملجتمع يخوض غمار حترر وطني 
هذا  مطلع  منذ  واقتصادي  وسياسي  واجتماعي 
القرن )العشرين( وقد أثقلته الهموم العامة حتى لم 
يعد لديه متسع، منذ عقود، ألي هّم آخر«. )غسان 
عبد اخلالق، »النماذج التراثية والنزعة الوجودية في 
سيرة فدوى طوقان الذاتية، في خليل عبود، »حفل 
طوقان،  فدوى  للشاعرة  الفخرية  الدكتوراه  منح 
نابلس، مركز التوثيق واملخطوطات والنشر، جامعة 

النجاح الوطنية، ١998، ص. 9١(
لم  عديدة،  بسنوات  الذاتية  سيرتها  كتابة  قبل 
تعدم فدوى وسيلة للتعبير عّما عانته في طفولتها 
منذ  فدوى  أخذت  فقد  اجلدران«.  »بني  وصباها 
الصحف  في  وتنشره  الشعر  تكتب  األربعينات 
مجموعتها  بإصدار  أخذت  ثم  العربية،  واملجالت 
)أول مجموعة شعرية  منذ ١952  تباًعا  الشعرية 
القاهرة،  األيام،  مع  وحدي  كانت:  أصدرتها 
١952 ولم تنقطع بعدها عن كتابة الشعر وإصدار 
انظر  عاما،  خمسني  قرابة  الشعرية  املجموعات 
بيروت،  الكاملة،  الشعرية  فدوى طوقان، األعمال 
للدراسات والنشر ١993(. ومن  العربية  املؤسسة 
يطالع أشعارها املذكورة يجد فيها، بالتصريح حينا 
وبالتلميح أحيانا، تصويرا ملأساتها الشخصية في 
في  كانت  فإذا  أيضا.  بعائلتها وبيئتها  عالقاتها 
السجن  والبيت  »اجلدران«  عن  تتحدث  سيرتها 
من حولها، فقد ذكرت ذلك في مجموعتها األولى 
عنوانها  جعلت  قصيدة  في  األيام،  مع  وحدي 
»من وراء اجلدران« بالذات، في تناّص شّفاف مع 
التركيب الشائع »من وراء القضبان«، في التكنية 

عن السجن:
بنته يد الظلم سجنا رهيبا    لوأد البريئات أمثالَيْه
وكّرت دهور عليه وما زال    مْيثل كاللعنة الباقَيْه

وقفت بجدرانه العابسات   وقد عّفرت بتراب القرون
الظلم  بدعة  ويا  الظالم   بنات  يا  بها  وصحُت 

والظاملني

أال تقوم هذه األبيات »معادال شعريا« ملا ذكرته في 
سيرتها بعد سنني طويلة، بقولها: »في هذا البيت، 
وبني جدرانه العالية التي حتجب كل العالم اخلارجي 
انسحقت  فيه،  املوءودة  »احلرمي«  جماعة  عن 
شبابي«.  من  قليل  غير  وجزء  وصباي  طفولتي 
في سيرتها تذكر أيضا  »الصخرة« التي حملْتها 
نهاية، في  دومنا  الصعود والهبوط  دورات  في في 
تناص واضح مع صخرة سيزيف، وموتيف الصخرة 
عنوانها  أيضا  مبكّرة  قصيدة  في  ورد  كان  ذاته 

»الصخرة«، تقول فيها:
»أنظر هنا/ ألصخرة السوداء ُشّدت فوق صدري/ 
بسالسل القدر العتّي/ بسالسل الزمن الغبي/ أنظر 

نحتت  وزهري/  ثمري  تطحن حتتها/  كيف  إليها 
مع األيام ذاتي/ سحقت مع الدنيا حياتي/ دعني 
سأظّل  أسري/  قيود  نفّك  لن  عليها/  نقوى  فلن 

وحدي/ في انطواْء/ ما دام سّجاني القضاْء«. 
اجلاف  الوالد  شخصية  أيضا  السيرة  في  تذكر 
القاسي، نحوها خاصة، وهي عالقة مرّكبة سنعرض 
العالقة  هذه  إلى  أيضا  الحقا، وكانت أحملت  لها 
وهذه  هو وهي.  بعنوان:  جعلتها  لها  قصيدة  في 
قصيرة،  بتمثيلية  أشبه  نسبيا،  طويلة  »حوارية« 
تستخدم  ليلى،  وحبيبته  عباس  باسم  محب  بني 
املتقارب،  الرمل،  مختلفة:  شعرية  أوزانا  فيها 
الرجز، اخلفيف، وتراوح بني الشكل املقطوعي وشعر 
التفعيلة، بل إنها »تقسم« البيت من اخلفيف على 
حاملا  القارئ  أن  هنا  يهّمنا  ما  أيضا!  املتحاوَرين 
يأخذ في قراءة القصيدة يكتشف أن ليلى تتحدث 
باسم فدوى طوقان، ما في ذلك شك، وعباس هو 
االسم الشعري للشاعر املصري الذي أحّبته فدوى، 
بل إنها في أحد أبيات القصيدة تصّرح انها »هي 
في جرزمي تقصيها النوى وهو بطيبة«. في احلوارية 
املذكورة تصف ليلى/ فدوى حياتها، مرّددة موتيف 

السجن  لصاحب  وتعرض  أخرى،  مرة  »اجلدران« 
بطبيعة  جريء  »اعتراف«  القصيدة  وفي  أيضا. 
العالقة العدائية مع هذا السجان/ اجلالد، ونكتفي 
بإيراد بعض األبيات ذات الداللة في هذا السياق 

العائلي: 
)...( حياتي يا عباس حلم مروع األشباٍح

حلم أطبقت علّي به جدران سجن داج رهيب النواحي
عينا وحش  منه  أطلت    سجني  باب  انشق  وإذا 

رهيب كبير
واألذى  والعنف  احلقد  ربيب  اللئيم  جالدي  هو 

والشرور
وتعّلمُت كيف تختلط الثورة والبغض في دم املظلوم
بأعماقي التربص يخفيه هدوئي في صمته املسموم

من  االنتقام  نشوة  رّنَحته    كم  املوتور  لقلبي  يا 
جالدي

وأنا في مشاعر احلب غرقى   وهو خلف األبواب 
باملرصاد

هذه هي عالقة ليلى بسّجانها، أو هي بالواقع عالقة 
فدوى بوالدها، باحت بها هنا، بعد أن سّمت نفسها 
أو مواربة:  باب »التقّية«، دوما مداراة  ليلى من 
إنها عالقة السجني بسجانه املستبد، يطفح صدرها 
مبشاعر الثورة والبغض واالنتقام، والسجان/ الوالد 
جالد لئيم، وحش رهيب، قلبه مليء باحلقد والعنف 
واألذى والشرور، بل إنه يستمتع بالشر ويستعذب 
شعر  في  النظر  في  االسترسال  نريد  ال  التعذيب! 
ال  سيرتها  قراءة  بصدد  فنحن  هذا،  اجلارح  فدوى 
شعرها، وإن كانا يتداخالن ويتوازيان في أكثر من 
موضع. نريد أن نخلص إلى السؤال: ما الذي دفع 
الشعر  لها  كان  وقد  سيرتها،  كتابة  إلى  بفدوى 

وسيلة تعبير طّيعة منذ أيام شبابها؟
يبدو أن فدوى لم تكتف بهذا »البوح« اجلريء في 
يغلب  ما  كثيرا  شعر،  األمر  آخر  في  إنه  الشعر. 
أيضا  الشعر  أن  كما  الواقع،  على  التخيل  فيه 
لذا رأت  كثيرون،  يقرأه ويفهمه  البعض وال  يقرأه 
صريح،  بسيط  بأسلوب  حياتها،  سيرة  تنشر  أن 
وبضمير املتكلم أيضا، لتشّكل هذه السيرة اعترافا 
شخصيا صادقا، ال يحتاج إلى تفسير أو تأويل. 
ولم  طويلة،  سنني  قبل  كتب  أخيرا  الشعر  إن  ثم 
لها  تهيئ  بينما  والنقمة،  االحتجاج  سوى  حتّمله 
السيرة فرصة الستعادة املاضي من جديد، وتقييمه 
املعروفة  الشاعرة  فدوى  مبنطق  بعد، وتفسيره  عن 
ذات املكانة في البالد العربية قاطبة: »كل سيرة 
ذاتية، حتى حني تقتصر على القص اخلالص، هي 
تفسير الذات. واألسلوب هنا يقوم بوظيفة مزدوجة 
في ترسيخ العالقة بني »املؤلف« وماضيه هو، لكن 
عن  الكشف  وفي  أيضا،  املستقبل  إلى  بتوجيهه 

املؤلف لقّرائه«. 
طيلة  كانت  التي  فدوى  قررت  حياتها هكذا 
حتّس بانكماش ونفور من اإلجابة على 
األسئلة التي توجه إليها عن حياتها«، 

الصعب واألصعب في رحلة فدوى طوقان
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ملراسل »حيفا«

"نقشنا على رايتنا ومنذ اليوم األول لتولينا مسؤولية 
أولهما  وجوهريني،  أساسّيني  شعارين  الكلية،  هذه 
واملؤسسات  اجلامعات  مصاّف  إلى  الكلية  هذه  رفع 
بحثًا وتدريسًا  والعالم،  البالد  في  الرائدة  األكادميية 
وعلمًا، وثانيهما احلفاظ عليها وصيانة خصوصيتها، 
واستقاللها األكادميي واإلداري واملالي. واليوم ميكنني 
القول وبكل فخر واعتزاز إننا جنحنا في حتقيق هذين 
الهدفني، حيث حققت الكلية خالل األعوام األخيرة قفزة 
نوعية، من حيث زيادة عدد مساقاتها الدراسية للقب 
الثاني،  للقب  دراسية  مساقات  عشرة  وفتح  األول، 
والتقنيات  والبحثية  العلمية  املجاالت  في  خاصة 
فيها،  واملستكملني  طالبها  عدد  وزيادة  العالية، 
وتعزيز مكانتها املميزة واملثبتة محليًا وعامليًا«. هذا 
األكادميية  الكلية  كمال رئيس  احملامي زكي  قاله  ما 
مستهّل  في  حيفا،   – إسرائيل  في  للتربية  العربية 
الكلية  التحضيري حملاضري  اليوم  افتتاح  مع  كلمته 

استعدادًا للعام األكادميي القريب.
وأضاف: »هذه اإلجنازات لم تكن لتتحقق لوال وجود 
كادر أكادميي متميز، وإدارة حكيمة أكادمييًا وإداريًا 
وماليًا، وعمل جماعي متفان يؤدي في نهاية املطاف 
من  الرفع  حيث  من  باخلير،  تبشر  ممتازة،  نتائج  إلى 
اخلريطة  على  ووضعها وبقوة  الكلية ومكانتها،  شأن 
األهم من  البحثية واألكادميية احمللية والعاملية. لكن 
كل ما سبق هو وجود الرؤية الثاقبة منذ بداية طريقنا 

األهداف  رسم  في  لها  انعكاس  أفضل  جتد  والتي 
املستقبلية بحكمة وإدراك ووعي ودّقة وحتقيقها واحدًا 
بالكلية إلى االعتراف بها جامعة  تلو اآلخر، وصواًل 

للتربية«.
احملامي زكي كمال أّكد خالل كلمته أن افتتاح احلرم 
األكادميي اجلديد للكلية، والذي بلغت تكاليف إقامته 
خمسني مليون شيكل من ميزانية الكلية، يشكل خطوة 
املرجّوة.  األهداف  نحو حتقيق  إضافيًا  كبيرة ومدماكًا 
في  قال  الكلية  مدير  عليان  سلمان  البروفيسور 
استطاعت  الكلية  أن  نؤكد  فخر  »بكل  كلمته: 
طاقمها  بجهود  املاضي،  األكادميي  العام  خالل 
العالي  التعليم  مجلس  موافقة  حتصيل  ومحاضريها 
على سبع خطط ومساقات دراسية جديدة، في العلوم 
والتربية واللغات، والعسر التعليمي والتراث الدرزي 
واملسيحي، ما يؤكد أن فيها من الطاقات والقدرات 
ما يستحق أن تتحول معه إلى جامعة للتربية. في هذا 
السياق، الكلية بصدد إقرار مساق تعليمي في مجال 
الشريعة واحلضارة اإلسالمية، ومساقات دراسية أخرى 

تستجيب الحتياجات طالبنا ومجتمعنا«. 
رئيسة  عبود،  أميمة  الدكتورة  قّدمت  جهتها  من   
العبر  حول  قيمة  محاضرة  اإلجنليزية،  اللغة  مساق 
واالستنتاجات املتعلقة بعملية فحص ومراقبة املستوى 
مجلس  قبل  من  اإلجنليزية  اللغة  فرع  في  التعليمي 
أشارت  الفحص  نتائج  أن  وأكدت  العالي.  التعليم 
الكلية  متّيز  إلى  التأويل  أو  الشك  يقبل  ال  بشكل 
آفي  البروفيسور  استعرض  كما  السياق.  هذا  في 

عمل  الكلية  في  األبحاث  هيئة  رئيس  هوفشتاين 
في  العلمية، ومشاركتها  األبحاث  مجال  في  الهيئة 
أملانيا والنمسا واليونان  في  بحثية وعلمية  مؤمترات 
جوائز  على  محاضريها  وحصول  وغيرها،  وبريطانيا 

علمية تقديرًا إلجنازاتهم .
التكرمي  شهادات  توزيع  احلفل  خالل  مّت  أنه  يذكر 
والهندسية  التنفيذية  واجلهات  الشخصيات  على 
والتخطيطية، التي عملت على إمتام احلرم األكادميي 

واحملاضرين،  الطالب  تصرف  حتت  ووضعه  اجلديد 
التكرمي  وشهادات  ومميزة،  عالية  ومبواصفات 

للمحاضرين الذين خرجوا للتقاعد.
البروفيسور  بإشراف  التحضيري  اليوم  أعمال  وجرت 
محمد حجيرات نائب مدير الكلية، ورؤساء األقسام 
واملسارات التعليمية، واملسؤولني عن البرامج الدراسية 
في  اخلارجية  والدراسات  واالستكماالت  املتنوعة، 

الكلية.

املحامي زيك كامل رئيس الكلية األكادميية العربية للرتبية يف اليوم التحضريي:

» الرؤية الثاقبة ووضع األهداف املدروسة وحتقيقها واحدًا تلو 
اآلخر هو الضمان للقفزات النوعية في الكلية«

أن تعرض حياتها املاضية ملن يعرفها وملن ال يعرفها 
أن  ميكن  قدوة  حياتها  في  ترى  ألنها  القراء،  من 
ويستهدوا  خاصة،  والقارئات  القارئون،  منها  يفيد 
أن  قبل  النور  ترى  البذرة ال  حياتهم: »إن  في  بها 
قصة  هي  صعبا، وقّصتي  طريقا  األرض  في  تشّق 
كفاح البذرة مع األرض الصخرية الصلبة، إنها قصة 
الكفاح مع العطش والصخر. فلعل في هذه القصة 
إضافة حيط من الشعاع أمام السائرين في الدروب 
غيبية  أكانت  الشر، سواء  قوى  إن   )...( الصعبة 
أم اجتماعية أم سياسية، تقف دائما ضد اإلنسان 
وتعمل على حتطيمه ولكن اإلنسان يقف أمام هذه 

القوى بكبرياء وعناد بالرغم من ضعفه«.
عامل  أن  بصراحة  فدوى  تذكر  النحو  هذا  على 
القدوة كان نصب عينيها في تأليفها سيرتها. فقد 
استطاعت هذه الفتاة املقموعة أن تتغلب على كل 
كبيرة  شاعرة  لتصبح  والبيئة،  البيت  في  املعوقات 
يتردد اسمها على ألسنة الناس وأقالم النقاد، أفال 
يجدر هذا اإلجناز أن يذاع على الناس جميعا؟ تشبه 
فدوى في هذا السياق، طه حسني: فهو أيضا عانى 
املعوقات في بيئة متخلفة ال ترحم املعّوقني فيها وال 
الضعفاء، ولكنه ناضل بعزمية وإصرار نادرين حتى 
استطاع قهر املعوقات كلها من حوله، والتعالي على 
فدوى،  سيرة  فإن  لذا  ظلمته.  التي  املتخلفة  البيئة 

عامل  تعدم  لم  األيام،  في  حسني  طه  سيرة  كما 
أن فدوى طوقان أجرت  ففي رأينا  أيضا.  احملاسبة 
عسيرا  حسابا  منها،  األول  اجلزء  في  سيرتها،  في 
»خفايا«  نشر  على  بإقدامها  عائلتها وبيئتها  مع 
البيت الطوقاني، وهو بيت إقطاعي عريق، ذو صيت 
املكانة  بعد  خصوصا  واسعة،  وطنية  وسمعة  ذائع 
إبراهيم  الشاعر  أخوها  أيضا  حّققها  التي  الرفيعة 
الثالثينات  في  الالهبة  الوطنية  بقصائده  طوقان 
الكفاح  خالل  العشرين،  القرن  من  واألربعينات 
االنتداب  ضد  الفلسطينيون  خاضه  الذي  الدامي 
فدوى  تتهّيب  لم  الصهيوني.  واملشروع  اإلجنليزي 
املظلمة،  البيت  هذا  دواخل  كشف  سيرتها  في 
املشرقة  الصورة  بذلك  فكسرت  الرجعية،  وممارساته 
شجاعة  إلى  حتتاج  »إساءة«  وهي  البيت،  لهذا 
نقد  الذات،  نقد  فما من شجاعة أعظم من  نادرة، 
العائلة، وباألسلوب الصريح اجلارح الذي يطغى على 
ما  فدوى  أن  نرى  فإننا  لذا  خاصة.  الصعبة  الرحلة 
كانت لتقدم على كشف كل هذه العيوب على املأل 
محاسبة  إلى  دون وعي،  أو  واعية  تهدف،  لم  لو 
بها  من اضطهدوها، في طفولتها وصباها، ونّكلوا 
جنده  ما  املنحى  هذا  يشبه  أيضا  هنا  تنكيل.  شّر 
صراحة  أكثر  فدوى  سيرة  في  كان  األيام، وإن  في 
كما  بصدق وجرأة،  حياتها  فدوى  سردت  ومباشرة. 

أسلفنا، وليس من هّمنا تلخيص هذه السيرة، بذكر 
شخصياتها،  بجميع  فدوى  وعالقة  أحداثها،  كل 
وإمنا نرمي إلى إبراز محاور مركزية في هذه السيرة، 
مقالتنا  عليها  تقوم  التي  للفرضية  أساسا  تشّكل 

هذه.
احملور األول، أن فدوى تتجّلى في كل ما ترويه من 
أحداث طفولتها طفلة مقموعة بكل معنى الكلمة. 
من  خمسة  إخوة،  عشرة  بني  السابعة  فدوى  كانت 
أمها  اإلناث، ومع ذلك، كانت  الذكور وخمس من 
دورها«.  »على  اإلجهاض  حاولت  أنها  حتّدثها 
كأمنا لتذّكرها أنها شخصية غير مرغوب فيها. أما 
كان  أنه  إال  اإلجهاض،  غضبه حملاولة  فرغم  ابوها 
أمله وتوّقعه.  فدوى  فخّيبت  خامس،  بصبي  يطمع 
ذلك  فترك  املالريا،  مبرض  بصغرها  أصيبت  كذلك 
الصفرة  هذه  أن  إال  تعلو وجهها.  صفرة  في  آثاره 
لم تبعث الرحمة والشفقة في قلوب من حولها، بل 
»وكان  بالذات:  والسخرية  للتنّدر  مصدرا  غدت 
للتنّدر والفكاهة، وإطالق  مصدرا  شحوبي ونحولي 
يا  روحي  يا صفراء،  تعالي  علّي:  اجلارحة  النعوت 
عند  القدر  ليلة  في  أنزوي  كنت  خضراء.. وهكذا 
من  شجرة  عند  أو  املكشوفة  الدار  ساحة  في  ركن 
ضارعة  السماء  إلى  وجهي  وأرفع  النارجن  أشجار 
إليها أن جتعل خلدّي لونا جميال مشّربا باحلمرة حتى 

يكّفوا عن تسميتي بالصفراء واخلضراء، فقد كانت 
كبيرة«.  درجة  إلى  إحساسي  جترح  التسمية  تلك 
الرجعي  الفكر  »تقاليد«  من  الظلم  هذا  كان  وإذا 
القت  فدوى  فإن  عام،  بوجه  املرأة  من  موقفه  في 
»فتايا«  أختها  تعرفه  لم  ما  والتجريح  الظلم  من 
مثال، مما يجعل الظلم بالطبع أشد مضاضة: »كنت 
أقف دائما موقفا سلبيا مستسلما جتاه ما يغضب 
ألرفعه  اجلريء  الصوت  يوما  ملكت  فما  يثير،  أو 
فكانت  »فتايا«  شقيقتي  أما  باالحتجاج.  أمامهم 
ذات تركيب نفسي مختلف متاما: ال تخفض رأسها 
وال تبالي مبن رضي أو سخط«. وملاذا كانت أختها 
تذكر  لم  مختلف؟  نفسي  تركيب  ذات  »فتايا« 
من  خجلت  فلعلها  كتابها،  في  ذلك  سبب  فدوى 
ذكر السبب، إال أنها في الفصول التي نشرت في 
قائلة: »وكان  الكتاب، صّرحت  اجلديد قبل طباعة 
للشبه  املسكوبية  اسم  عليها  ويطلق  يحبها،  أبي 
الكبير بني مالمحها ومالمح املرأة الروسية، بوجهها 
غير  املشدودة  املمتلئ، وسمنتها  املستدير  األبيض 
املترّهلة«. لم تعاِن فدوى كل الويالت في البيت إذن 
لكونها أنثى فحسب، بل ألنها غير جميلة، أو لنقل 

»بشعة« أيضا، في نظر أفراد أسرتها.      
يتبع
سليامن جربان
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يكثر في اآلونة األخيرة احلديث عن الّظهورات املرميّية وبخاّصٍة تلك اّلتي 
حتدث في مديغورييه. منهم َمن يعترف بصّحة هذه الّظهورات ليعيش 
حالًة روحّيًة ُتنمي إميانه وجتّذره باملسيح، ومنهم َمن ال يجد فيها مبرًِّرا، 
ا واضًحا  مرتكًزا على أّن الكنيسة الكاثوليكّية لم ُتعِط بعد قراًرا نهائّيً
بشأن هذه الّظهورات، ومنهم َمن يّدعي أّن هذه الّظهورات ُتقّوي مفهوًما 

خاطًئا حول îعبادةì مرمي إلى جانب عبادة ابنها، يسوع املسيح.
ا املسبحة الوردّية، وُيشّكلون  إّن مئات املاليني من املؤمنني ُيصلُّون يومّيً
جماعات صالٍة مرميّية، كما ويترّددون دوًما إلى املزارات املرميّية املنتشرة 
من  الكثير  أّن  عن  ناهيك  ومديغورييه،  وفاطيمة  كلورد  العالم  في 
املرميّية. ولقد  اجلماعات  هذه  من  تأتي  الّرهبانّية والكهنوتّية  الّدعوات 
أعلن يوًما قداسة البابا الّطوباوّي يوحّنا بولس الّثاني قائاًل في تعليقه 
ا إلى  على حالة مديغورييه: îلو لم أكن حبًرا أعظم، لذهبُت حااًل حاّجً
راتزينغر  جوزيف  الكاردينال  أعلن   1984 العام  وفي   .ì!مديغورييه
اإلميان  عقيدة  مجمع  الّسادس عشر(، رئيس  بندكتس  الفخرّي  )البابا 
أّن  في الكنيسة الكاثوليكية آنذاك: »إّن إحدى عالمات األزمنة هي 

الّظهورات املرميّية تتكاثر في كّل العالم«.
من هنا نتبنّي أّن موقف الكنيسة الكاثوليكّية ال ُيعارض أبًدا زيارات 
احلّج اّلتي يقوم بها املؤمنون من مختلف أنحاء العالم، وبخاّصٍة أّن هذه 
حالة  من  اإلنسان  تقود  إّنها  إذ  عظيمٍة،  روحّيٍة  بثماٍر  تأتي  الّزيارات 
على  جديًدا  إنساًنا  فُيصبح  الّنعمة والّنور،  حالة  إلى  اخلطيئة والّظلمة 
اّلتي  الله. وكم هي جميلٌة االختبارات اإلميانّية والّروحّية  حسب مرضاة 
إلى  يعودون  إذ  املرميّية،  املزارات  إلى  حّجهم  أثناء  الكثيرون  بها  يقوم 
األوطان ُمخبرين اجلميع خبرة الفرح الّداخلّي والّسعادة القلبّية اّلتي نالوها 
الكثيرين  ارتداد  في  عيٌب  هناك  هل  الّطاهرة.  العذراء  اإلله  من والدة 
بواسطة مرمي؟ هل هذا ُيعتبر ُجرًما يجب أن ُيعاَقب عليه؟ أم علينا أن 
نفرح بعودة االبن الّضاّل إلى بيته الوالدّي من جديد؟ كّل حالة ارتداٍد 
حتدث في لورد أو فاطيمة أو مديغورييه أو في أّي مكاٍن آخر، ُتشّكل 

حالًة من الفرح في الّسماء، في الكنيسة املنتصرة بدم احلمل.

كّل هذا ُيعطينا دلياًل قاطًعا على أّن للعذراء مرمي مكانًة مركزّيًة في 
الاّلهوت الكاثوليكّي، ألّن الكنيسة الكاثوليكّية )وحّتى األرثوذكسّية( 
تؤمن إمياًنا قاطًعا أْن بفضلها وبفضل موافقتها صار الكلمة بشًرا، أي 
صار ممكًنا دخول كلمة الله في الّتاريخ اإلنسانّي. وكّل إنساٍن مدعوٌّ ألْن 
م ذاته لله لكي يدخل في قلب البشر على مثال العذراء مرمي. ولكّننا  ُيقدِّ
منقادين  أو  مدنَّسني  غير  طاهرين  أي  عذارى،  نكون  أن  إلى  بحاجٍة 
للعقلّية الّدنيوّية. بهذه الّطريقة فقط مُيكن الّتعاون من أجل خالص العالم 

على مثال مرمي.
أّما أّن مرمي ُتعَبد، فهذا أمٌر عاٍر عن الّصحة، وبخاّصٍة أّن الكنيستني 
الكاثوليكّية واألرثوذكسّية تؤمنان بأّن مرمي هي اخلليقة البشرّية األولى 
اّلتي نالت اخلالص وتأّلهت، أي لبست الّطبيعة اجلديدة اّلتي هي على 
الّشخصّية  إّنها  تقول  ال  ظهوراتها،  خالل  فمرمي، ومن  املسيح.  صورة 
املسيح.  ابنها يسوع  إلى  تقودنا دوًما  بل  تاريخ اخلالص،  املركزّية في 
مرمي، لم ولن تكون ولن تقبل بأن تكون بدياًل عن ابنها، ألّنها ُمرَسلٌة من 
الله،  ها وعطفها وأمومتها إلى أحضان  تُرجعه بحنُّوِّ للعالم،  ابنها  ِقَبل 
إلى  إّياه  املستعصّية وُمعيدًة  املرضّية  حالته  من  للخروج  إّياه  مساعدًة 

بنّوته املفقودة باخلطيئة.
ما أعظمك يا مرمي! ما أحوجنا اليوم إليِك أّيتها األّم البتول اّلتي لم 
خبرة  تعيشني  ألّنِك  العالم،  نساء  كّل  بني  اجلميلة  إّنِك  زواًجا!  تعرف 
فإّن  لذا،  اخلبرة!  هذه  مثل  إلى عيش  اليوم  أحوجنا  اإللهّي، وما  احلّب 
من  الّظهورات  مستمّرة وستستمّر، وثمار  مديغورييه  الى  مسيرة احلّج 
بالعبادة  الّتمّسك  وإلى  حضن الكنيسة،  وإلى  االميان،  إلى  الّرجوع 
بواسطة  القلوب، وتطهير الّروح  الّضمائر وغسل  تنقّية  والّصالة، وإلى 
بعبارٍة  هذه  مقالتي  مختتًما  حُتصى.  وال  ُتَعّد  ال  واملناولة،  االعتراف 
شهيرٍة للبابا الّطوباوّي يوحّنا بولس الّثاني، وفيها ُيعطي نوًعا من البراءة 
مديغورييه  أصبحت  »لقد  مديغورييه:  في  العذراء  لظهورات  البابوّية 

كرسي اعتراٍف«.

أخالق  اخللق ضمن سلسلة  هذا  مع  العهد  أجدد 
التي  واألخالق،  للقيم  امللّحة  للحاجة  املؤمنني 
مدار  على  األصيل،  العربي  مجتمعنا  بها  متّيز 
فترات طويلة من الزمن، وإن كانت ال تخلو من 
أصبحنا  اليوم  ولكننا  طياتها.  بني  شاذة  ظواهر 
نعيش في أزمة أخالق، إال من رحم ربي، وذلك 
على  والنفتاحنا  السماء،  تعاليم  عن  البتعادنا 
َكست  بصلة،  ملجتمعنا  متت  ال  وتقاليد  عادات 

مجتمعنا ثوبا آخر ال يناسبه. وال يفهمني أحد خطًأ فأنا ال أحّرم االنفتاح 
املعرفة واحلكمة،  لكسب  عليه  انفتاحنا  ولكن  األخرى،  املجتمعات  على 
وطرق التعامل باحلسنى، أمر ضروري. والرسول يقول: )احلكمة ضاّلة املؤمن 
حفظ  في  طويلة  أصول  لنا  مجتمع  فنحن  بها(.  أحق  فهو  أينما وجدها 
العديدة، فالذي  العرب، في مجاالتها  بارزة في حياة  األمانة، وهي سمة 
يحّدث الناس بكالم فهو مؤمتن عليه، وإذا استدعى حفظ هذا الكالم بني 
املتكلم والسامع فهو أمانة لقول رسول الله: )إذا حّدث الرجل احلديث ثم 
وخاصة  األسرار(،  قبور  األحرار  )قلوب  قدميا  وقالوا  أمانة(.  فهي  التفت 
الرسول  لقول  النصيحة واحلفظ  عليك  أمر،  في  إنسان  يستشيرك  عندما 
)املستشار مؤمتن(. أما في مجال العبادة، فاملؤذن مؤمتن على أسرار العباد 
وحاجاتهم، ألنه يّطلع عليهم. واإلمام مؤمتن على صالتهم والدعاء لعامتهم. 
قال رسول الله: )املؤذنون أمناء املسلمني على صالتهم وحاجتهم(. وقال: 
)اإلمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه وال عليهم(. وقال: 
) ال يحل المرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ مسلم حتى يستأذن، فإن 
فقد  فعل  فإن  دونهم،  بدعوة  نفسه  فيخص  قوما  يؤم  وال  دخل.  فقد  نظر 
الذنوب  يكتم  أمني،  تقّي  إنسان  يغسله  أن  امليت  حق  من  بل  خانهم(. 
ويستر العيوب، وال يّطلع على العورات. قال رسول الله: )ليغسل موتاكم 
يفرض  عام،  بشكل  النساء  مع  الرجل  تعامل  عند  األمانة  أما  املأمونون( 
من  نوع  أي  أو  بتحرش،  عليهن  التعدي  وعدم  سترهن ومعونتهن،  عليه 
االعتداء عليهن، ويكون لهن كما كان موسى مع ابنتي العبد الصالح. قال 
إلي من  أنزلت  ملا  إني  الظّل فقال رّب  إلى  توّلى  ثم  لهن  تعالى: )فسقى 
خير فقير(. أما أمانته مع زوجته فليجعل نصب عينيه قوله تعالى: )إنكم 
تطيق،  ما ال  يكّلفها  يحميها وال  أن  عليه  لذلك  الله(.  بأمانة  أخذمتوهن 
نفسها  تصون  أن  املرأة  على  املقابل  وفي  الله،  معصية  على  يجبرها  وال 
في عرضها، في حضرة زوجها وفي غيبته، ألن التعاقد بني الزوجني هو من 
أوثق العهود، التي توجب األمانة بني الزوجني، ومتنع اخليانة. فمن نقض هذه 
العقود فقد خان الله. وإذا تعرضنا للتجارة وما شابهها فاألمانة هناك طلبها 
الرسول  لذلك  للعباد.  العيش  بلقمة  التحّكم  التجارة  في  ألن  ذلك  أبلغ. 
يبشر التاجر األمني فيقول: )التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني(. فعلى التاجر أن ال يغّش في جتارته بأن يخفي عيب 
جتارته، أو أن يرفع سعرها اغتناما جلهل املشتري، أو أن يطفف في الكيل 
وامليزان. ومن األمانة تولية املهام واملناصب األكفاء، علما وعمال وصالحا، 
ألن اختيار من هذا القبيل يحفظ مصالح العباد، وتصل احلقوق إلى أهلها. 
فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أال تستعملني؟ أي يطلب وظيفة من 
رسول الله، قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، 
بحقها وأّدى  أخذها  إال من  القيامة حسرة وندامة،  يوم  أمانة وإنها  وإنها 
الذي عليه فيها(. ومن هذا الفهم يرّد علينا أن من خان األمانة بأي طريقة 
إذا تاب. وتضييع األمانة عالمة لظهور  كانت سيخسر دنياه وآخرته إال 
فيها  الناس سنوات خداعات يصدق  الله )سيأتي على  قال رسول  الفنت. 
الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، ويخون فيها األمني، 
)الرجل  قال:  الله؟  يا رسول  الرويبضة  وما  قيل:  الرويبضة(  فيها  وينطق 
التافه يتكلم بأمر العامة(. وكان رده على السائل الذي سأل يا رسول الله: 
متى الساعة؟ قال: )إذا وّسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(. عندها 
يضيع الدين وتنتشر الفنت، وقد حذر من ذلك رسول الله فقال: )ال تبكوا 
أهله(.  إذا ولّيه غير  الدين  ابكوا على  ولكن  أهله،  إذا ولّيه  الدين  على 
وقد يسأل سائل ملاذا هذا التركيز على األمانة والتحذير من اخليانة، فيأتي 
اجلواب سريعا ليقول لنا انظروا إلى مجتمعنا، ماذا نرى سوى انتشار اجلرمية 
والقتل؟ وملاذا سّلط علينا من يأكل خيراتنا، ويسيطر على ما في أيدينا؟ 
وقد أشار إلى هذه احلقيقة رسول الله فقال: )ما نقض قوم العهد إال كان 
القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة في قوم إال سّلط عليهم املوت، وال منع 
قوم الزكاة إال حبس عنهم القطر(. وخيانة املرء شاهدة عليه يوم القيامة. قال 
رسول الله: )إذا جمع الله األولني واآلخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به. يقال: هذه غدرة فالن( أعاذنا الله من الفنت واخليانة، 

وجعلنا من عباده الصاحلني. 

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية الملكيّين الكاثوليك، حيفا(
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

أخالق املؤمنني )األمانة( الّظهورات املرميّية

زياد شليوط

أتوجه بهذا الكتاب املفتوح الى رئيس وأعضاء جلنة املتابعة العليا، 
رؤساء  العربية،  احمللية  للسلطات  القطرية  اللجنة  وأعضاء  رئيس 
وأعضاء  رؤساء  الثقافية،  واملنتديات  الكتاب  احتادات  وأعضاء 
السياسية، رؤساء وأعضاء اجلمعيات  األحزاب واحلركات  سكرتارية 

والهيئات املجتمعية، والى كل من يهمه األمر. 
فيه  حتل  الذي  اليوم  في  عربية وبعد..  حتية  بتوجيه  كتابي  وأبدأ 
الذكرى السنوية الـ 47 لرحيل أكبر زعيم عربي في العصر احلديث، 
جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين أيلول، نتطلع الى اخلامس 
عشر من شهر كانون الثاني 2018 حيث حتل الذكرى املئوية األولى 
مليالد القائد القومي العربي الكبير، هذا القائد التي خرجت الشعوب 
العربية كافة وقوى التقدم والتحرر في العالم تبكيه، واعترف خصومه 

وأعداؤه بخصاله املميزة. 
العروبي  القائد  هذا  الى  وأنوه  أعرف وأعدد  أن  الكالم  نافل  ومن 
الكبير، الذي عرفناه وعايشنا عصره وما زلنا نحمل له مكانة رفيعة 
في قلوبنا وضمائرنا وذاكرتنا اجلماعية، وأثبتت األيام والسنوات أنه 
أخلص وأصدق قائد عربي وأكثرهم تواضعا وتفانيا واستقامة ووطنية، 
وكان أكثرهم نصيرا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. محبة شعبنا 
له ال حتتاج الى تأكيد أو اثبات، وما برح الكثيرون من أبناء شعبنا 
شهودا على ذلك، فيروون أن الشوارع في بلداتنا العربية كانت تخلو 
من املارة عندما يلقي عبد الناصر خطابا، حيث يتحلق اجلميع حول 
جهاز املذياع املتوفر ليستمعوا خلطابه كبارا وصغارا. وما زلنا نذكر 
تلك املسيرات العفوية ومراسم اجلنائز التي انطلقت في كل مدينة وقرية 
جمال  القائد والرئيس واألب  خبر وفاة  انتشار  بعد  وجتمع سكاني، 
عبد الناصر، في مشهد لم يسجل التاريخ مثيله تعبيرا عن احملبة 
واالخالص لقائد أفنى حياته يدافع عن قضايا أمته ويحمل همومها 
وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، فخرج اجلميع يبكون من 
اعتبروه أبا لهم ونصيرا وحاميا وأمال. ولم يبق شاعر عربي وباألخص 
فلسطيني ولم يكتب قصيدة رثاء لعبد الناصر، ومعظم كتابنا حتدثوا 
الناصرية في قصصهم ورواياتهم وتأثيرها على تاريخنا  املرحلة  عن 

وشعوبنا. أما سيرته ومسيرته وتاريخه ال ميكن ألي 
كتاب أن يضمها بني دفتيه. 

ان محبة عبد الناصر راسخة في قلوبنا وال شك، 
وذكره حي في وجداننا بكل تأكيد، ومكانته بني 
التشكيك  حمالت  ثابتة رغم  بقيت  شعبنا  أبناء 
الرجل  هذا  حق  من  كله  ذلك  أجل  من  واحلقد. 

القدوة والنموذج أن نقوم بتكرمي ذكراه، خاصة وأننا ما زلنا مقصرين 
جتاهه. وكي ال تبقى عالقتنا بعبد الناصر عاطفية فحسب، يجدر بنا 
أن نراجع تلك التجربة بشكل عقالني ونستفيد من دروسها ونرسخ 

نهجها لتشكل طريق حياة لنا. 
من هنا أتقدم باقتراح أن تقوم هيئتكم املوقرة باالحتفال بذكرى مئوية 
الذي ترتئيه،  القادم بالشكل  الثاني  الناصر خالل شهر كانون  عبد 
وأن تختار املوضوع واجلوانب التي تراها مناسبة، حيث ال ميكن ألي 
العظيم.  القائد  هذا  تراث  كل  شمول  عن  احتفال  أي  هيئة ويعجز 
لكل  األعلى  السقف  بصفتها  العليا  املتابعة  جلنة  بادرت  لو  وحبذا 
هيئاتنا السياسية واملجتمعية الى تنظيم فعالية قطرية بهذه املناسبة، 
الفلسطيني  شعبنا  أمته ولنصرة  لقضايا  نفسه  نذر  لقائد  منا  وفاء 
وأسلم الروح وهو يجاهد ويعمل على ايقاف نزيف االقتتال العربي 

في األردن وحقن الدماء الفلسطينية. 
فال يعقل أن متر هذه املناسبة دون التفات اليها، ال يعقل أن نواصل 
جتاهل عظمائنا، بينما شعوب العالم تكرم قادتها التاريخيني ممن هم 
أقل شأنا وقيمة من عبد الناصر، حق لنا أن نفتخر بشخصية كهذه 
كان العالم كله يحترمه وعندما يحل أي عربي في أي بلد من بلدان 
الدنيا وأشغل  مأل  الناصر  عبد  اسم  »ناصر«.  عليه  ينادون  العالم 
الرأي العام العاملي بأسره، رفع من شأن العرب وزرع الكرامة فيهم، 
فهل نواصل التهاون الذي وصلنا اليه من بعده، وهو الذي دعانا الى 
اجلماهير وقدرتها على  بدور  مؤمنا  توقف،  دون  املسيرة  نواصل  أن 

احداث التغيير املنشود.
وهنا أضع االقتراح بني أيديكم وفي ضميركم احلّي، وثقتي كبيرة بأن 

تقدموا على ذلك دون تردد.

املوضوع:االحتفال مبئوية القائد اخلالد جمال عبد الناصر
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مؤسسة األفق للثقافة والفنون تحتفل مع اسبانيا بعيدها الوطني

للمرة األولى: االحتفال بالعيد الوطني االسباني في 
حيفا مبشاركة السفير االسباني منويل غوميس- أسيبو 

ورعاية قنصل اسبانيا الفخري وديع أبو نّصار

ملفت  احتفالية، ووسط حضور جماهيري  بأجواء 
للنظر، حيث غّصت قاعة مطعم شواطينا باجلمهور 
الذي قدم ملشاركة اسبانيا بعيدها الوطني، والذي 
برعاية  والفنون  للثقافة  األفق  مؤسسة  نّظمته 
وديع ابونصار، قنصل اسبانيا الفخري في حيفا 
دولة  لدى  االسباني  السفير  ومبشاركة  والشمال، 
إسرائيل منويل غوميس- أسيبو، حيث رافقه وفد 
إسباني رفيع املستوى وعدد من كبار الشخصيات 
أهالي  العشرات من  إلى جانب  الدينية واملدنية، 

حيفا واملناطق املجاورة.
 ُعقدت هذه األمسية مساء أمس األول، االربعاء 
)18/ 10/ 2017 (، على وقع إيقاع أمواج 
بحر العروس حيفا، وفي إطار األمسيات الثقافية 
للثقافة  األفق  مؤسسة  تنظمها  التي  الفنية 
إيقاع وإبداع”، وقد خصصت  “فنجان  والفنون، 
وأطلق  االسبانية،  والثقافة  للفن  األمسية  هذه 

عليها إسم “زمان الوصل”. 

والفنان  الكاتب  عرافته  وتولى  االجتماع  افتتح 
عفيف شليوط، مدير عام مؤسسة األفق للثقافة 
في  واملشاركني  الضيوف  حيا  حيث  والفنون، 
إيقاع  “فنجان  أمسيات  وجمهور  األمسية 
مبؤسسة  باإلتصال  يقومون  دائًما  الذين  وإبداع” 
األمسيات  تلك  تقدمي  مواعيد  سائلني عن  األفق 
حيا  كما  تنظيمها.  في  باالستمرار  ومطالبني 
شليوط القنصل الفخري السبانيا وديع أبو نّصار، 
والسفير االسباني منويل غوميس- أسيبو والوفد 
سرفانتس،  معهد  من  املشارك  والوفد  له  املرافق 
وأعلن عن إنطالق مشروع تعليم اللغة االسبانية 
في مؤسسة األفق، وهو الثمرة األولى للتعاون مع 

معهد سرفانتس.
منويل  االسباني  السفير  حتدث  األمسية  خالل 
على  بكلمته  أثنى  الذي  أسيبو،  غوميس- 
للثقافة  األفق  مؤسسة  لإلحتفال،  املبادرين 
أواصر  لتوطيد وتعزيز  وعبر عن رغبته  والفنون، 

املجتمع  مكونات  وجميع  اسبانيا  بني  التعاون 
أبونّصار  القنصل وديع  كما حتّدث  إسرائيل،  في 
خاللها  من  يسعى  التي  النشاطات  عن  شارحا 
إلقامة عالقات ثقافية وجتارية بني جهات مختلفة 

في بالدنا وفي اسبانيا. 
حلمي  محمد  الشاعر  األمسية  في  حتّدث  كما 
املبادرة  هذه  على  األفق  مؤسسة  فحيا  الريشة، 
الفلسطيني  التعاون  تعزيز  أهمّية  على  وأّكد 
اإلسباني، وحتّدث الشاعر رشدي املاضي، رئيس 
والفنون،  للثقافة  األفق  مؤسسة  إدارة  مجلس 
االسبانية  السفارة  مع  التواصل  مت  كيف  شارًحا 
ومعهد سرفانتس والقنصل الفخري السبانيا وديع 
أبو نّصار، وذكر أن مؤسسة األفق بصدد تشكيل 
وفد من األدباء والفنانني لزيارة اسبانيا بالتنسيق 

مع امللحق الثقافي االسباني. 
معزوفة  شمل  فني  برنامج  األمسية  تخلل   
زريق،  عنان  للفنان  أندلسي  مبذاق  موسيقية 

زريق،  نهيلة  للفنانة  أندلسية  موشحات  ووصلة 
وعدة رقصات اسبانية للفنانة نتالي خوري. وفي 
إعدادها  مت  أندلسية  مشهدية  عرض  مت  اخلتام 
إلقاء قصيدة مستوحاة  خصيًصا لألمسية شملت 
من الشاعر االسباني لوركا نظمها وألقاها الشاعر 
رشدي املاضي، مبشاركة الفنان عنان زريق والفنانة 
ورقصت  زرياب  عنان  عزف  حيث  خوري  نتالي 
والرقص  الكلمة  فاحتدت  باخوس،  ماريا  نتالي 
ألهبت حماس اجلمهور  فنية  لوحة  واملوسيقى في 
الذين وقفوا مصفقني ومبهورين بهذا االنتاج الفني 

الثقافي، الذي كان مفاجأة األمسية.    
األولى  للمرة  يتم  الذي  االحتفال,  هذا  جاء  وقد 
حيفا،  في  أجنبية  لدولة  فخري  قنصل  برعاية 
اسبانيا  بني  الثقافية  العالقات  توطيد  بهدف 

ومختلف شرائح املجتمع في البالد.
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ال توقظوا الفتنة أمسية في مركز مساواة
ملراسل »حيفا«

حيفا  مدينة  في   " مساواة  "مركز  ساحة  غصت 
تنوير  »حركة  دعت  أن  بعد  الغفير  باحلضور 
" إلى  مساواة  "مركز  مع  باالشتراك   " الثقافية 
الفتنة"  توقظوا  "ال  كتاب  حول  حوارية  أمسية 
مبناسبة  األمسية  جاءت  وقد  القاسم.  سميح  للشاعر 
القاسم.  الشاعر  رحيل  على  سنوات  ثالث   مرور 
الله  "عطا  املطران   سيادة  من  كل  الندوة  في  حتدث 
والشيخ »جنيب   " الهيجا  أبو  "رشاد  والشيخ   حنا" 
علو" عضو رئاسة اللجنة الوطنية للتواصل، والكاتب 
الدرزية العربية  املبادرة  جلنة  باسم  زاهر"   "هادي 
التي أصدرت الكتاب »ال توقظوا الفتنة«. الذي استهل 
األمسية بكلمة جاء فيها: إن هذا الكتاب جاء ملواجهة 
السياسات  اللعينة، التي تعمل على  خلق الشرخ، بني 
أبناء الشعب الواحد، والتي منها السياسة اإلسرائيلية 
التي تعمل ليل نهار على تفرقنا إلى ملل ونحل كي 
 يسهل عليها البطش بنا جميعا. إن الفتنة هي »أفعى
كبرى" تبتلع كل من يأتي في طريقها، و"الفتنة أشد 
لعن  نائمة  و"الفتنة  العظيم  الله  صدق  القتل«،  من 
الله من أيقظها" كما قال الرسول )صلعم(. وقد وضع 
وهو  الدروز"  "نحن  عنوان  حمل  أخر،  كتاًبا  شاعرنا 
خاص باألطفال الدروز، وقع باسم جلنة املبادرة الدرزية، 
وقد جاء ذلك في مواجهة البرامج التدريسية اخلاصة 
لشحن الطفل الدرزي بالكبرياء واحلس القومي.. في 
مواجهة التربية على الشعور بالذّل والعدمية القومية.

أما سيادة املطران عطا الله حنا فقال في كلمته: نحن 
علينا،  التآمر  مت  العالم  من  املقدسة  البقعة  هذه  في 

وهناك من سعى لتفريقنا ومتزيقنا، وحتويلنا إلى طوائف 
ومذاهب وقبائل متنازعة ومختلفة فيما بينها. وأتينا 
خلقها  بشرية واحدة  أسرة  إننا  لنقول  املكان  هذا  إلى 
الله، والله لم ميّيز في خالئقه بني إنسان وإنسان، بل 

البشر هم الذي مييزون. 
أمة  إلى  ننتمي  األرض  هذه  في  نحن  يقول:  ومضى 
سعوا  وأوصافهم  مبسمياتهم  وأعداؤنا  واحدة،  عربية 
التي  الكوارث  وكل  وتفكيكها.  األمة  هذه  لتمزيق 
حّلت بأمتنا العربية إمنا كانت نتيجة لهذه الفنت ولهذه 
إلى  إدخالها  االستعمار  أراد  التي  املشبوهة  املشاريع 
الفلسطيني  للشعب  ننتمي  ونحن  العربي.  مشرقنا 
وكلنا أصحاب قضية عادلة، ولسنا ضيوفا عند أحد، 
ولسنا أقلية أو جالية أتي بها من هنا أن هناك ألننا 
نحن أبناء هذه األرض األصليون، العرب املسيحيون 
إلى  الظروف  هذه  في  نحن  واملسلمون والدروز. وكم 
الوحدة واحملبة والتالقي كي نكون أقوياء في الدفاع 

عن أنفسنا، وقضايانا وحريتنا وكرامتنا.
مشيرا  الهيجا،  أبو  رشاد  الشيخ  فضيلة  حتدث  ثم 
مظاهر  إن  وقال  مهدها.  في  الفتنة  وأد  أهمية  إلى 
الفنت التي تسللت إلى حياة الشعوب كانت سببا في 
تدميرها، ونحن كمجتمع ينبغي أن نتدارك أمورنا قبل 
خطبه  في  يشدد  أنه  عقباه، وأكد  ال حتمد  ما  وقوع 
أمام املصلني وفي كل مكان على ضرورة توثيق اللحمة 
إلى  الواحد. ودعا  املجتمع  أفراد  اإلخوة، وسائر  بني 
واعتبارها  القدس،  فتح  منذ  العمرية  للعهدة  العودة 
احترام  في  واملسيحيني  املسلمني  بني  للتعامل  مثاال 
القرآن  من  أمثلة  األديان والكنائس واملساجد، وأورد 

الكرمي والسيرة النبوية على معاملة الرسول )صلعم( 
بقبطية  تزوج  أنه  األقباط، حتى  للمسيحيني وخاصة 

كي يثبت مسألة االحترام للمسيحيني. 
جنيب  الشيخ  فضيلة  قاله  ما  الكلمات  ختام  وكان 
توقظوا  ال  القاسم  سميح  الكبير  شاعرنا  قال  علو: 
الفتنة ألن الفتنة تأكل أهلها كما تأكل النار الهشير. 
ودعا الشاعر القاسم إلى قبول اآلخر ومساواته، وقبول 
اآلراء واملواقف املختلفة واخلّيرة املفيدة لإلنسان أينما 
كان. ومضى الشيخ علو يقول: إن اإلنسان يعيش في 
دوائر مختلفة املساحة، فهو في بيته وفي قريته يعيش 
يخرج  ثم  في وطنه،  الدائرة  ضيقة، وتكبر  دائرة  في 

بفكره إلى دائرة العالم. ونحن اليوم إذ نعيش في عالم 
املسافات، وتطورت وسائل  قربت  كقرية واحدة، وقد 
االتصاالت وغيرها من التطورات واالختراعات جاءت 
لتقرب اإلنسان من أخيه اإلنسان. وأدياننا السماوية 
على  فيحض  اإلنسان  أخاه  اإلنسان  يحب  ألن  تدعو 
اإلنسانية واألخالق والسلوك الصحيح النافع، وتدعونا 

لنبذ الشر والظلم.  
وتخللت األمسية فقرات فنية ملتزمة جلوقة »زغاريد 
العودة« من الفريديس بقيادة املوسيقي »نزار شايب«، 
تنوير  رئيسة  كبها«  »سهاد  األمسية  عرافة  وتولت 

الثقافية«.

استضافت جمعية »رسل املستقبل« الشفاعمرية ومؤسسة »األفق« 
للثقافة والفنون الشاعر إياس يوسف ناصر، مبناسبة صدور ديوانه 
األفق،  منشورات  عن  الصادر  شهرزداها«  بكامل  قبلة   « الثاني 
القديس يوسف لالتني  الثالثاء )10/17( في قاعة  وذلك مساء 
الذين  والفن  الشعر  محبي  من  العشرات  بحضور  شفاعمرو،  في 
توافدوا من عدة بلدان في شمال البالد وحيفا اضافة الى اجلمهور 

احمللي.
مهمة  شليوط،  عفيف  والفنان  الكاتب  األفق  مؤسسة  مدير  تولى 
عرافة األمسية وأضفى عليها جوا من املرح بقفشاته الفنية الساخرة 
كلمة  املستقبل  رسل  جمعية  رئيس  بحوث،  نزار  الدكتور  وألقى 
ترحيبية قصيرة أوجز فيها أهداف ونشاطات اجلمعية، وتاله القس 
فؤاد داغر فرحب باسم اخوته الكهنة وأكد على أن الكنيسة حتمل 
لواء الكلمة منذ وجودها وتعزز الكلمة الصادقة املبدعة، كما حيى 

الشاعر وأثنى على ابداعه. وحضرت من القدس مسؤولة النشاطات الثقافية في 
دار اسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون واآلداب، السيدة دعاء عبدالله قرمش 

وألقت حتية قصيرة للشاعر.
افتتحت األمسية الفنانة الشفاعمرية الصاعدة ملى يوسف نخلة بأغنيتني األولى 
لسيد درويش والثانية لفيروز ورافقها عزفا على القانون رازي عبود من البقيعة 
وعلى االيقاع جريس جنار من شفاعمرو، ثم عادوا لوصلة ثانية خالل األمسية 

والقت الفقرتني الفنيتني استحسان اجلمهور.
وقبل أن يتلو باقة من أشعاره ألقى الشاعر الفلسطينّي ابن قرية كفرسميع في 
اجلليل األعلى، واحملاضر في قسم الّلغة العربّية باجلامعة العبرّية بالقدس، د. 
اياس ناصر كلمة نثرية جميلة عبر فيها عن سعادته باألمسية الشعرية األولى 
له في منطقة الشمال وحيى شفاعمرو التي قال فيها » شفاعمرو لم تعد مدينة 
لها موقعها على اخلريطة، بل أصبحت جزءا من جغرافية عواطفي تسكن في 
أعماق شراييني وتقع على مسافة قصيرة جدا مني تقع بني العني وبني القلب«. 
ثم ألقى أربعا من قصائده وهي: بقاء، أشتاقها، عشق جريح، الثامن من آذار. 
وفي اجلولة الثانية عاد الشاعر ليتألق بأسلوب القائه املتميز واألخاذ بحيث تابع 

اجلمهور القاءه بشغف وشوق للمزيد، 
منها  أخرى  قصائد  أربع  قدم  حيث 
اجلديد ومنها ما تضمنه ديوانه الثاني 
وطن،  احلب،  عيد  في  هيام  وهي: 
اقرأ. وختمها بكلمة  غيبوبة شوق و 
من  للمنظمني واحلضور  موجزة  شكر 

كافة األماكن.
الدكتور  قدم  األمسية  ختام  وفي 
رسل  جمعية  وأعضاء  بحوث  نزار 
املستقبل شهادة تكرمي للشاعر اياس 
األمسية  حضوره وتقدمي  على  ناصر 
بالتوقيع  الشاعر  قام  كما  الشعرية، 
على ديوانه جلمهور املشاركني، الذين 
إعجابهم  عن  معبرين  حوله  التفوا 
وتقديرهم لشعره والتقطوا معه الصور 

التذكارية.

املاضي وشليوط 
يغادران البالد 

للمشاركة في جولة 
فعاليات ثقافية فنية 

في كندا 

يغادر البالد صباح غد السبت، الشاعر رشدي 
األفق  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  املاضي، 
عفيف  والفنان  والكاتب  والفنون،  للثقافة 
متجهني  األفق،  مؤسسة  عام  مدير  شليوط، 
عربية  مؤسسات  عدة  من  بدعوة  كندا  الى 
وفلسطينية للمشاركة في أمسيات ومهرجانات  

ثقافية وفنية . 
أدباء  مع  وشليوط  املاضي  سيلتقي  كما 
ثقافية  مؤسسات  في  ومسؤولني  وفنانني 
وفنية للجاليات العربية في كندا لبحث سبل 

التعاون. 

شفاعمرو تستضيف الشاعر املتألق اياس ناصر في أمسية مميزة 
نظمتها جمعية »رسل املستقبل« و مؤسسة األفق للثقافة والفنون 
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جداريات نرصاوية- رشفات عىل الزمن الجميل

أحمد حسني.. ذلك املشاكس اجلميل!
فتحي فوراني

الزمن الناصري.. في مدينة البشائر
أهل  يعجز  قُربه  على  مّر  الذي  أمِس  أمس،  كأنها 
خذنا  العباد،  قاهر  يا  على ِرسلك  األرض عن رّده.. 
صهوة  متتطي  أن  إال  تأبى  ملاذا  حليم..  يا  بحلمك 

البرق.. وتختطف من نحبهم في رمشة عني؟
**

يا ألله! ستون عاًما!؟ أنا ال أصدق! كأنها أمِس. نعود 
ستني عاًما إلى وراء فنرى املشهد التالي:

ناصرة  القومي..  املّد  الناصري.. زمن  الزمن  الزمان: 
وناصًرا.

البشارة..  البلدية في مدينة  الثانوية  املدرسة  املكان: 
والبشائر!

الكوكبة املشاكسة.. مترد على الرتابة
كوكبة من األقالم الواعدة تربطها ُعرى فكرية وثيقة، 
وعيش وملح، وحلم واحد بدنيا جديدة، بغٍد يأبى إال 

أن ينزع نحو األشرف واألروع!
أحمد حسني وجورج قنازع وتوفيق فياض وعلي حسني 
قدح وصالح مراد وسليم )عماد( شقور وعثمان عبد 
الرحيم سعدي وفواز حسن عبد املجيد وفوزي جريس 
في  غابوا  أعزاء  وآخرون،  فوراني  وفتحي  الله  عبد 
حُتسد  التي  ذاكرتها  رغم  والذاكرة  الذاكرة،  غابات 

عليها فإنها خؤون وأّي خؤون لو تعلمون.
الراية  املوكب، وحتمل  طليعة  في  الكوكبة  هذه  وتبرز 
لتحتّل املواقع املتقدمة في املسيرة الثقافية والتعليمية 
والتربوية. هذه الكوكبة كانت تّتسم بالتحدي والطباع 

املشاكسة والتمرد على الرتابة واملألوف والعادي.
بروح الشباب الطموحة رَموا حجارتهم في املياه الراكدة. 
لقد أرادوا أن يقلبوا الدنيا رأًسا على عقب. أرادوا أن 
يقرعوا أبواب املستحيل ويقتحموا دنيا أخرى مشرعة 

على اجلهات األربع.
**

لقد كانت كوكبة مشاكسة، تفاوتت درجات املشاكسة 
أكثرنا  كان  أحمد  أن  غير  آخر،  إلى  كوكب  من 
مشاكسة، وأبرزنا صداًما، وأكثرنا مترًدا، وأكثرنا شغًفا 
في اقتحام العواصف وخوض البحار الهائجة. وسجلت 
إلى  أحياًنا  وصلت  عالية،  درجة  النقدية  مشاكساته 

ثماني درجات في »سلم ريختر النقدي«. 
أنا.. وأنِت.. وقلبي.. واإلله!

املبدع.  أحمد  موهبة  تظهر  املدرسية  البدايات  ومنذ 
»الطالب«  مجلة  في  نشره  ما  األولى  اخلطوة  وتكون 
عندما  البلدية،  الثانوية  املدرسة  في  أصدرناها  التي 
أحررها  العلمي. وكنت  عشر  احلادي  الصف  في  كنا 
مع صديقي الراحل الباقي الشاعر فوزي جريس عبد 
الله. كانت غزلية أحمد األولى: أنا.. وأنِت.. وقلبي.
األولى  إبداعاته  نشر  »الطالب«  ملجلة  مواز  وبخط 
راشد  الرائع  حتريرها  رأس  التي  »الفجر«  مجلة  في 
فتدّفقت  النشر.  وتيرة  ازدادت  ما  وسرعان  حسني. 
على  حضورها  إبداعاُته  ثّرة، وفرضت  العطاء  ينابيع 
ثالث جبهات في عالم األدب: القصة القصيرة والشعر 
والنقد. ففي مجلة »الفجر« األدبية التي حررها راشد 
عنوانها  قصيرة  قصة  نلتقي،  ما  أول  نلتقي  حسني، 
»اإلله«. وهي أول قصة نقرأها له وهو ما زال طالًبا 

في الصف الثاني عشر. 
اإلبداعي،  عطائه  ينابيع  تفّجرت  مبكر،  وقت  ففي 
التقدمية  األدبية  املنابر  لتغزو  غزيرة  تتدفق  وراحت 
في هذا الوطن.. ويتحفنا احلبيب أحمد بإبداعات لها 

مذاق غير مألوف.
لقد أبدع املشاكس في فن خسارة األصدقاء

يراه  ما  في  يخشى  ال  عنيد  متمرد  مشاكس  أحمد 
قناعاته،  الدفاع عن  نّطاًحا في  لومة الئم. كان  ا  حّقً
االجتماعية  عالقاته  على  ذلك  تأثير  في  يأبه  ولم 
قال  األصدقاء.  من  املقّربني  بأقرب  باآلخرين، وحتى 
أحد األصدقاء على سبيل الدعابة: إن أحمد مبدع في 
األدب، ومبدع في املشاكسة.. ومبدع في فن خسارة 

األصدقاء.
تالل  من  تلة  على  األدبية  صومعته  في  تخندق  فقد 
القرية الطيبة. وراح يطلق السهام على األصنام  هذه 
األقالم.  حملة  من  واملبدعني  الكّتاب  وعلى  األدبية 
وعماًل بالقول »قل كلمتك وامش«.. اعتاد أحمد أن 
يقول كلمته وميشي. ولم يكترث ملا يقوله اآلخرون. لقد 
نقش على رايته العبارة: »أقول كلمتي.. ومن بعدي 
أبدع  الذي  الطوفان«. وذلك على عكس أخيه راشد 

في حتويل األعداء إلى أصدقاء.
**

ا.  أدبّيً نقاًشا  ترتدي  صغيرة«  »حروب  هنالك  كانت 
املوسوعي  املثقف  سادنها  ثقافية،  خيمة  ميدانه  كان 
طه محمد علي في الناصرة. وال مجال لذكرها في هذا 
السياق، فقد كنت شاهًدا على العصر، وعلي أجوائه 

اجلريرية الفرزدقية.
لن أكتب حرًفا واحًدا في قصة بعد اليوم!

الكرملي  بيتنا  في  كان  عاًما  عشرين  من  أكثر  قبل 
عبد  ونواف  حسني  أحمد  مع  جمعني  ثالثي  لقاء 
القصة  كتابة  عن  توقفت  ملاذا  أحمد:  سألت  حسن. 
القصيرة؟ ففهمت منه أن مجموعة قصصية قد ضّلت 
كثيًرا،  ذلك  عليه  عّز  اختطفت.  أو  فاختفت  طريقها 
فأراد االنتقام، وأقسم ثالًثا أنه سيطّلق الكتابة. ولن 
يكتب حرًفا واحًدا في قصة بعد اليوم! فهل تبخر هذا 
القسم وذرته الرياح؟ وهل عاد النهر يجري  في مساره 

الطبيعي؟ لست أدري!
أعراس التكريم.. والخطوط الحمراء!

وألحمد رأيه في أعراس التكرمي التي تقام في املنابر 
الثقافية املختلفة. ففي هذه األيام العبثية حيث تكثر 
»أعراس« التكرمي، تعرض املنابر الثقافية على أحمد 
أن تقيم له حفل تكرمي، فيرّد بحّدته املعروفة وبلهجة 
أنتم  تكّرموني؟ ومن  حتى  أنا  من  كاسحة:  هجومية 
على  شعواء  حرًبا  يعلنها  ويكاد  مون!؟؟  املكرِّ أيها 

مني! هؤالء املكرِّ
لقد رفض املشاركة في أعراس التكرمي، ولسان حاله: 
إن  التكرميي،  الدجل  أعراس  في  أشارك  أن  أريد  ال 
منابر »األعراس« التكرميية ليست لي. لست بحاجة 

إلى تكرمي، فإبداعاتي هي أشرف تكرمي!
أننا نرى  هذا ما يراه أحمد، ونحن نحترم رأيه، غير 
غير ما يراه.. ونرى في ما يراه مشاكسة تكاد تطغى 
تستحق  عناوين  احلمراء.. وتالمس  اخلطوط  لتالمس 

التكرمي!

**

واتفقنا  وجتادلنا  اجلميلة،  مشاكساته  أحببنا  وقد 
التفاحة األدبية  واختلفنا. وكان االنقسام، وانشطرت 
إلى شطرين. ثم كانت املصاحلة بني عبس وذبيان، وفي 
النهاية أردناها »صافي يا لنب«، فجرت أنهار اللنب 

صافية!
من معطف الرجل.. تخرجت أجيال

االطالع«  »واسع  مثقًفا  صديًقا  التقيت  رحيله  يوم 
لقد  مستهجًنا:  فقال  حسني.  أحمد  برحيل  وأبلغته 
شيء  يصلني  لم  أعرفه.  ال  أنني  غير  عنه،  سمعت 
من إنتاجه ولم أقرأ له شيًئا! احلقيقة لست أدري من 
أتهم، وجتاه من أطلق سهامي! وأنا أوجه إصبع االتهام 

والتقصير إلى عناوين عدة!
**

بيت  في  رحيله  يوم  قلته  ما  وأؤكد  أعيد  أخيًرا.. 
ا  تربوّيً ا  العزاء.. أعتقد أن هنالك واجًبا ثقافّيا وطنّيً
يقع على عاتق مديري املدارس العربية، ومعلمي اللغة 

ساعة  يخصصوا  أن  يقضي  الواجب  العربية واملرّبني. 
األدبي  وإبداعه  وسيرته  حسني،  أحمد  عن  للحديث 
والثقافي. وأن يفتحوا الشرفات أمام األجيال الصاعدة 

لقراءة إبداعاته القصصية والشعرية والنقدية. 
عشق  عّلمها  التي  األجيال  معطفه  من  تخّرجت  لقد 
اللغة العربية، وعّزز في نفوسها مشاعر االنتماء إلى 
الُهوية القومية. ولن تنسى هذه األجيال فضله عليها 

أبًدا! 
ا في ذاكرة األجيال الصاعدة نحو  واجبنا أن نبقيه حّيً

الغد األشرف.
الثقافي،  املشهد  صدر  على  نعلق وساًما  أن  واجبنا 

ونقوَل ألحمد: من يا حبيبنا قرير العني.
لقد شاكسَت.. وزوبعَت.. فأبدعَت!

**

)نص الكلمة التي ألقيت في حفل التأبني الذي أقيم 
 14 بتاريخ  إبراهيم  عني  في  »السرايا«  قاعة  في 

) 2017--10

بني اجلرمية واجلرمية، جرمية
• مش الحقين ندفن القتيل األول حتى يلحقوا القتيل الثاني..

• اليوم في بلدنا، وبكرا في بلدكم، وبعده في بلدهم، وراجعين من جديد، جريمة ورا جريمة.
• ما بكّفي القتل والموت في حوادث الطرق؟؟ ما بكفي الموت من األمراض؟؟

• ما بكفي الموت في الحروب والمعارك؟ ما بكفي الموت واإلعدامات؟

• بنفقد عشرات كل يوم نتيجة الحوادث والمعارك، والغرق، والقتل..
• كيف يمكن إلنسان يمسك سكينة ويطعن شخص غيره؟
• كيف ممكن ألهبل يحمل سالح ويطخ عن جنب وطرف؟

• أو واحد حامل سالح وبطخ، وبقول إنها رصاصة طايشة صابت هذا الدكتور، أو هذا 
المهندس، أو هاي الصبية، أو هذا الولد، أو هاي المرأة، أو هذا المحامي..  

• ما بكفينا الوفيات نتيجة األمراض؟ السرطانية.. والقلبية.. واألوبئة..

• ما بكفينا حوادث الطرق والناس بتتمعس على الشارع؟

• وأشنع موت هو التخلف والقتل على خلفية شرف العائلة..

• أنا بفكر إنه الزم يتعاملو مع القاتل مثل ما بتعاملو مع اإلرهابي، واالنتحاري، والمجرم، 
ورئيس العصابة..

• الزم يهدمو بيتو.. ويشّردو أهله.. ويحبسو كل واحد كان على عالقة بالمجرم من قريب 

أو من بعيد.. 
• ألنه الحكم بإعدام المجرمين في السجن ما منع الجريمة، وال خلص القتل من العالم..

• حرام على األرواح، حرام على األرامل.. حرام على األيتام.. أهل القتيل ما ينسو ابنهم، 

وال ينسو القاتل وعائلته..
• وبعدنا بنشوف بين الجريمة والجريمة.. جريمة..

أبو إلياس 
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التسلية واللهو في العصور القدمية
العاب اللوح

التواصل  ووسائل  الشبكية  او  التلفاز  وجود  عدم  من  الرغم  على 
واملكتشفات  احلفريات  ان  إال  القدمية،  العصور  في  االجتماعي 
األثرية، تشير على وجود العديد من وسائل التسلية: العاب متنوعة، 
األعداد  خالل  وغيها.  والرياضة  املبارزات  والتمثيل،  املسرحيات 
املقبلة من صحيفة حيفا، سأحاول عرض بعض وسائل التسلية واللهو 
التي شاعت في العصور القدمية، مخصصا التقرير األول الى بعض 

ألعاب اللوح.
ألعاب اللوح

تعتبر اكثر األلعاب شيوعا وانتشارا في العالم حتى 
أيامنا هذه )جند من بينها الشطرجن، املنوبول وغيرها(. 
البعض من بينها ميكن ان يشارك فيها العبا واحدا 
العاب حتتاج  اكثر. عامة، فهي  او  والبعض العبان 
الى التفكير والعديد من التكتيك االستراتيجي. ما 
مييز هذا النوع من األلعاب، انها تشمل حتريك احلجارة 
وتوصيلها من نقطة البداية الى خط النهاية. ميكننا 
تقسيمها الى ثالث مجموعات رئيسية: ألعاب احلظ 
)مثل الطاولة او النرد - الصورة رقم 1 – حجر لعبة 
من الفترة الرومانية عثر عليها في جامال األثرية(، 

العاب منافسة قتالية )مثل الشطرجن(، والعاب املنقلة. 
تشير املكتشفات الى ان ألعاب اللوح انتشرت منذ األلف السابع قبل 
امليالد )9000 عام قبل أيامنا(. على الرغم من ذلك، ليست لدينا 
املعلومات الكافية السترجاع دقيق جلميع تلك األلعاب وقوانينها، إال 
انها معلومات تكفي إلعطائنا حملة عامة عن اهم األلعاب وانتشارها 
على مر العصور. يجدر الذكر، أن غالبية تلك األلعاب مت العثور 
عليها في مناطق عامة: بالقرب من مدخل املدينة، املعابد، األسواق 

واملبان التي استعملت لالجتماعات واللقاءات العامة.
املكتشفات األثرية

كما يبدو مما ساهم في انتشار ألعاب اللوح هو السهولة في حتضيرها 
ونقلها الى كل مكان: فهي اما تكون منحوتة على حجر او قطعة 
ان احلجارة متوفرة في  التراب، كما  انها مرسومة على  او  صخرية، 
البحر  شاطئ  او  األنهر  من  احلجارة  املنازل،  ساحات  حول  مكان: 
تواجدت  التي  املكونات  بنيت من  األلعاب  الى  يشير  هذا  وغبرها. 

حول اإلنسان دون ان يكون بحاجة الى أدوات خاصة لصناعتها.
إضافة الى ذلك فإن قوانني اللعبة هينة وميكن حفظها بسهولة لدى 
جميع شرائح املجتمع واألجيال. خالل احلفريات األثرية، مت الكشف 

في بالدنا على العديد من العاب اللوح األبرز من بينها: 
لعبة السينيت – وتسمى أيضا لعبة “الثالثون بيتا”، التي انتشرت 

الفترة  القدمية قرابة 2600 ق.م واستمر استعمالها حتى  في مصر 
املخطوطات  في  اللعبة  وصفت  ميالدي.   350 قرابة  الرومانية، 
الهيروغليفية والرسومات املصرية في القبور )الصورة رقم 1 – امللكة 
نفرتيري(، حتت االسم “سينيت”. انتشرت اللعبة أيضا في جنوب 
بالدنا )مثل املكتشفات األثرية من تل عراد – الصورة رقم 2(. اما 
انتشرت  اللعبة  ان  الى  تشير  خليش وحاصور،  تل  من  املكتشفات 

أيضا خالل العصر احلديدي.
 –  3 )الصورة رقم  النبالء  بلعبة  أيضا  – واملعروفة  الطاحونة  لعبة 
املكتشف من حي سلوان في القدس تاريخها الفترة اإلسالمية(. التي 

ميالدي،  الثالث  القرن  منذ  الرومانية  الفترة  خالل  استعمالها  شاع 
املعلومات  لدينا  ليست  هذه.  أيامنا  حتى  استعمالها  يستمر  حيث 
الكافية عن أصل اللعبة وقوانينها، إذ غالبية املعلومات تصلنا من 
بريطانيا، أملانيا وفرنسا خالل القرن الرابع – عشر، حينها وصلت هذه 

اللعبة اوج استعمالها وانتشارها. 
جدا  منتشرة  بالدنا  في  اللعبة  كانت  األثرية،  للمكتشفات  وفقا 
خالل الفترة الصليبية، حيث مت العثور عليها في القالع في عتليت 

وكوكب الهوا. 

املنقلة – )الصورة رقم 4 مصدر العثور على اللعبة ليس معروفا لنا( 
الى مجموعة  اللعبة  هذه  تنتمى  الزراعة، حيث  لعبة  أيضا  وتسمى 
اللعبة  قوانني  في  بينها  فيما  تختلف  التي  اللوح،  لعب  من  كبيرة 
وشكل اللوح )خاصة عدد احلفر على اللوح وعمقها(. ليست لدينا 
إال  إستعمالها،  بداية  وتاريخ  اللعبة  أصل  عن  الكافية  املعلومات 
في  أفريقيا.  شرق  منطقة  الى  بدايتها  يرجح  الباحثني  غالبية  ان 
بالدنا، تعود أقدم املكتشفات للعبة املنقلة الى القرن الرابع ميالدي، 
الفترة  خالل  واستعمالها  انتشارها  زاد  حيث  البيزنطية  الفترة  أي 
اإلسالمية )القرن السابع والثامن(. مت العثور على الواح لعبة املنقلة 
بيسان، وادي  الزيف،  طبريا،  منها:  األثرية  املواقع  من  العديد  في 
التمساح وغيرها. إستمر استعمال اللعبة في قرى بالدنا حتى بداية 
القرن العشرين، بينما ال زال استعمالها حتى أيامنا هذه في أفريقيا 

وأمريكا الشمالية واجلنوبية، جزر الفليبني واندونيسيا.
 ميكننا األجمال ان احلاجة الى الراحة من العمل اليومي، أدى الى 
اختراع وسائل لهو متعدة في العصور القدمية، والتي كانت الى جانب 

التسلية مكان اللقاء الذي جمع الناس للحوار والتسلية اجلماعية.

الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار 

املادة العلمية ترتكز عىل البحث الذي أجراه د. ميخائيل سبان – 

امني كنوز الدولة يف سلطة اآلثار.
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بني الغيم 
وجراح البصر 

هاشم ذياب
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بَيدين... من تعِب الّسنني

وقدس تروي ُحزْنًا دفني

أْغَلْقتني بابا يف وجِه الّرياح

بكاًء طويال معجونا بالرّماد

ِبطَْعم الّدموع... وطعِم الِحداد...

)2(

كُلَّ صباٍح مطري أوِغُل يف الزّحام

وحيدا... يف مهبِّ الّريح

أبَحُث َعن حفنة من تراب

تسدُّ َعنْيَ العاصفة

قبل أن تبدأ، نابلُس بالنُّهوض

عىل َوْقعِ الُخطى الّناعسة

أميش َصوَب الحواجز والحدود

أقرع ناقوس الوجع...

أسألني: أيَن الباب؟!!!

تجيُب الّريح: ال باب هنا...

أنَت ما زلَْت هناك!!!

)3(

وحيًدا... أظلُّ كقنديِل شارع...

طويٌل بدونِك لييل

بدون حرير يديك... بدون طراوة األصابع

فدوى!!! بدونك/ يعوُد يعوُد امللل

ويَنسدُّ باُب األمْل...

)4(

أنا... خارَجِك... َمَعّريٌّ َرْهَن املَْحبسني

سأدخُل... وأعرُب الّنار بني غيمتني

اَُرّب الحروف َسَفرا أرثو لُه الطّرَق البعيد

)5(

ْعر... فدوى!!! ربََّة الشِّ

تعايل يف وْجِه مريَم يف عيون فاطمة

نبيَّة

امء حنَي تَْصعُد نفس السَّ

تجُد اإللَه

مل يَُعد هو اإلله!!!

)6(

أعيُشِك... كأنّني أنِْت

شاعرًة... تُقارُب املستحيال

ِة ُحزين: أصيُح ِمن ِشدَّ

يا موت!!! طاَل ِفراُق فدوى.. طال طويال...

)7(

بيني وبينِك بحٌر وجمر

ُش صوتُِك فوَق خارصيت يَُعرِّ

غيمًة... كرمًة... زيتونا وزعرت

أحسو نبيَذ الَحرِف والحديَث املُعطّر

بدونك فدوى... ال ِشعَر يُْذكر...

)8(

جرّزيُم ُعذًرا..!!!

أنا العاشُق الغارُق

يف »أعطنا ُحبَّا«

وحيدًة... مَع األيّاِم

تناُم عىل نافذيت

أفراُخ العصافرِي الّصغرية

تأكُل القمَح ِمن يديها

وتُغّني... صوتها الّرافَض

واللّحَن األخريا...

)9(

عر أنِْت طريُق الشِّ

معِك يعود إلْيِه ما يشاء

عودي... مضيئًة عىل منِت القصيدة

يف مرايا الياسمني

يف تعويذِة جرّزيم الخرافّية!!!

)10(

فدوى!!!

بيديِك أْن تَعودي

امء املْغلقة تفتحي نوافَذ السَّ

َفرًَحا

يُغلُق أبواَب مدينتي الحزينة

مُت اًل الصَّ يَظَلُّ ُمَحمَّ

بالَقْهِر والِخيانِة والهزمية

ببالدي الذبيحِة فوَق طَلَْل

ذبيًحة ذبيًحة حّتى األَزْل

)ألقيت يف أمسية وزارة الثقافة الفلسطينية 

ومكتبة كل يشء – 

احتفاء مبئوية لفدوى طوقان يف حيفا(

لَفدوى الَعْشُر املذّهبات
رشدي املايض

في إسرائيل )الدميقراطية!؟( ... 
دم العرب مباح وقتلهم مسموح حسب 

الشريعة اليهودية
اإلعالمي أحمد حازم

الئحة اإلتهام ضد الشيخ راائد صالح، تضمنت عدة اتهامات وربطت النيابة 
العامة التهم املوجهة للشيخ بخطبة تأبني ألقاها خالل تشييع الشهداء الثالثة 
شهر  من  عشر  الرابع  في  األقصى  عملية  خالل  سقطوا  الذين  الفحم  أم  من 
يوليو/متوز املاضي وخطبة صالة جمعة في استاد السالم بأم الفحم. وزعمت 
النيابة العامة في الئحة االتهام أن الشيخ رائد  قام »بالتحريض على أعمال 
اإلرهاب ». وما قاله الشيخ هو آيات قرآنية وأن السلطات اإلسرائيلية بهذه 

اإلتهامات حتاكمه في احلقيقة على دينه وإسالمه.
وال بد هنا من التذكير، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تفرق بني مواطنيها 

أي بني اليهودي والعربي في التعامل في كافة املجاالت، فهناك مواطن يهودي تتعامل معه على أنه 
واحد من »شعب الله املختار« حسب زعمهم، وهناك مواطن عربي تتعامل معه على أساس أنه كائن 
أقل بشرية من اليهودي على اعنبار انه من »األغيار« أي من فئة بشرية لم تصل بعد إلى مستوى 

اآلدمية، حسب قناعاتهم.
القانون في كل دولة يحرم التمييز العنصري ويعاقب على  احتقار اآلخر بسبب دينه واملطالبة بقتله. 
لكن إسرائيل وعلى ما يبدو غير معنية بهذا إذا كان األمر يدور حول يهودي يحرض على قتل العرب 

أو يقوم بقتل عربي، وكأن هذا ليس عنفًا وليس إرهابًا.
في الّثالث من شهر تشرين األّول/ أكتوبر عام  2011 أقدمت منّظمة يهودّية إسرائيلّية من املستوطنني 

على إحراق مسجد  في بلدة »طوبا زنغرية« 
املنّظمة  هذه  تركت  األعلى وقد  اجلليل  في 
مسرح  في  بصماتها  اإلرهابّية  اليهودّية 
اجلرمية، وكانت املنظمة نفسها  قد أقدمت 
الّضّفة  في  مساجَد  حرق  على  ذلك  قبل 
الغربية احملتّلة وكتبت على جدران املساجد 
الّثمن«.   ولم  التي أحرقتها عبارة »دفع 
التي  بالطريقة  قضائيًا  هؤالء  معاقبة  يتم 
يجب أن يحاكموا فيها ألنهم يهود، وكأن 

الدم اليهودي غالي والدم العربي رخيص.
أي  األعمال  هذه  ملثل  احلقيقية  اخللفية 

اليهودية.  التوراة والشريعة  في  موجودة  دينية  أسس  لها  الفلسطيني  ضد  العنف والقتل  ممارسات 
يتبني  ايليتسور.  يوسيف  شبيرا واحلاخام  يتسحاق  احلاخام  ألفه   الذي  امللك«  »شريعة  كتاب  في 
الّتطّرف والعنصرّية والعداء لإلنسانّية وما يقوم به حاخامات  بكل وضوح أن الكتاب يظهر أفكار 
املستوطنني من بّث سموم الكراهية والعنصرّية والعداء للفلسطينّيني بني أتباعهم داخل املستوطنات 

أو خارجها. 
والسؤال املطروح: ألم تر السلطات املختصة في إسرائيل هذا الكتاب؟ وملاذا لم تقدم النيابة العامة 
اإلسرائيلية الئحة اتهام ضد احلاخامني بتهمة التحريض على العنف والقتل؟  املؤّلفان أكدا  في هذا 
الكتاب أّنه في موضوع  األرض »ينبغي قْتل األغيار أي الفلسطينيني ألنهم  يطالبون بهذه البالد 
العرب  بقتل  ُيسمح  متى  في  يهودّية  دينّية  فتوى  يريد  ملن  مرجعا  الكتاب  يشّكل  كما  ألنفسهم، 
الفلسطينّيني وفق الّشريعة اليهودّية. والكتاب يعتبر أن اليهود هم أفضل البشر وهم  وحدهم اآلدمّيون 
احلقيقّيون، في حني أّن »األغيار« هم في مرتبٍة أدنى، أقرب إلى منزلة البهائم. لذلك ينبغي اّتخاذ 

مواقف الّتمييز ضّدهم أو الّسماح بقتلهم في معظم األحيان، وال سّيما في أوقات احلرب.
الفلسطينيني  أي  األغيار  قتل  في  شأن  لنا   « املؤلفان:   يقول  الكتاب  من  اخلامس  الفصل  وفي 
وأن حكماؤنا العظماء قرروا  أّن أفضل األغيار في فترة احلرب هو املّيت«، وفيما يتعلق باألطفال 
الفلسطينيني »فباإلمكان قتلهم بسبب اخلطر املستقبلّي الذي يشّكلونه إذا سمح لهم بالعيش ليكبروا 

فيصبحون أشرارًا مثل أهلهم«. 
ويضيف املؤّلفان: »يجب عدم استثناء أحد عند قيام إسرائيل باالنتقام، فجميع الفلسطينّيني معّرضون 
لالنتقام. وأمام االنتقام ال أحد بريء: الكبار والّصغار واألطفال، الّرجال والّنساء، ومْهما كانت حالتهم، 
ينبغي االنتقام منهم لوجود حاجة داخلّية لالنتقام«، وقتل األطفال وال سّيما صغارهم، يستجيب لهذه احلاجة« 
 وفي تعداد األسباب التي تستدعي قتل األطفال الفلسطينّيني يذكر املؤلفان  أّن في اإلمكان الّتعامل 
مع وجوب قتل األطفال الفلسطينّيني على أساس أّن القدر اختار أن يكون في قتلهم بالّذات إنقاٌذ 

لليهود، وفي الوقت نفسه، فإّن قتلهم مينع وقوع الّشّر،
كتاب »شريعة امللك« يظهر أن فريضة »ال تقتل« الواردة في الّشريعة اليهودّية، حتّرم قتل اليهودّي 
لليهودّي، ولكّنها ال تنطبق إطالقا على اليهودّي الذي يقتل واحدا أو أكثر من األغيار وأّن من حّق 

اليهودّي في حاالت كثيرة قتل »األغيار«، 
مرة أخرى أتساءل: أين احملاكم اإلسرائيلية والنيابة العامة من مضمون كتاب »شريعة امللك« الذي 
يتهمون  سافر.هم   بشكل  ذلك  على  ض  الفلسطينّي ويحِرّ العربّي  الّشعب  إبادة  إلى  بوضوح  يدعو 
الشيخ رائد بالتحريض على العنف ويقدمونه للمحاكم، رغم أن التهمة ال أساس لها من الصحة، 
ولكنهم يغضون النظر عن حاخامات  يدعون إلى قتل األطفال عالنية إستنادًا إلى الشريعة اليهودية.
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مجموعة  H&Mللمصمم العاملي إرديم: عودة إىل 

الرومانسية الريفية

مجموعة ERDEM x H&M هي مجموعة شخصية، مليئة بالقصص والذكريات 

من فرتة شباب املصمم إرديم باإلضافة إىل الرموز التي متيز أعامله يف السنوات 

األفالم  يف  نشاهدها  رومانسية  فساتني  عىل  تحتوي  املجموعة  األخرية.  العرش 

كتفه،  عىل  أمه  تضعه  كانت  والتي  والده  لبسه  الذي  املعطف  تضم  الربيطانية، 

إرديم  صمم  عندما  التسعني.  سنوات  يف  التلفزيونية  الربامج  من  واملستوحى 

مجموعة ERDEM x H&M تخّيل رحلة أحالم يف الريف اإلنجليزي. لقد دمج يف 

تصميامته بني الخياطة والحياكة، بني الوظيفة والدراما، منتبهاً ألدق التفاصيل 

وآخذاً بعني االعتبار الخلفية التي تأيت منها كل سيدة وأسلوبها الخاص. كل جزء 

املجموعة يف  H&M. سيتم عرض  املجموعة تم تصميمه خصيصاً  من أجل  من 

أكرث من 220 فرعاً يف العامل من بينها الفرع الرئييس يف كنيون جيندي بتل أبيب 

اعتباراً من 11/2.

تحتوي املجموعة الكثري من امللبوسات واالكسسوارات مثل فساتني سوداء رسمية 

كالسيكية،  معاطف  فاخرة،  جاكيتات  مطبوعة،  ورود  مع  فساتني  للمناسبات، 

بناطيل موّردة، تنانري من الدانتيل، كابوتشونات وجارزات صوف للطقس البارد، 

كرمية،  بأحجار  مزركشة  شتوية  أحذية  الطبيعة،  يف  لنزهة  مالمئة  جاكيتات 

جزادين بلون جلد التمساح حلق من الكريستال واللؤلؤ وكلسات موّردة. 

ترتاوح األسعار بني: 1199-129 شيكل

معرض ملبوسات خاص للمقاسات الكبرية 

يف كنيون عزرئييل حيفا

معرضاً  حيفا  عزرئييل  كنيون  ينظم  التوايل  عىل  الرابعة  للسنة 

حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد  وذلك  الكبرية  باملقاسات  لأللبسة 

عشية ابتداء موسمي الخريف والشتاء.

ملصممني  كبرية،  مبقاسات  وأحذية   ملبوسات  املعرض  يشمل 

عرشة  ويضم  األذواق،  كافة  تريض  الطرازات  من  والعديد  محليني 

الكنيون  هذا  يف  املعرض  استضافة  وتتم  مختلفة،  رشكة  آالف 

إلتاحة املجال للنساء من منطقة حيفا والشامل االستمتاع بأحدث 

خطوط املوضه املحلية، حيث ستعرض فيه ملبوسات حتى مقاس 

52، وأحذية حتى مقاس 46، باالضافة اىل االكسسوارات املختلفة.

من الرشكات املشاركة يف املعرض مجموعة »نوعا روبني« و«نعمي 

»ليغز«  ورشكة  الشابة  لألجيال  سايز«  كوين  الباريسية،«  بلوس« 

لألحذية مبقاسات كبرية واملعدة للنساء الطويالت.

طريق   ،4 فليمن  شارع  حيفا،  عزرئييل  كنيون  املعرض:  عنوان 

بني   10/19 الخميس  يومي  مفتوحاً  حيفا. سيكون   – الشاطئ 

 10/20 والجمعة  العارشة مساءاً،  وحتى  العارشة صباحاً  الساعة 

بني الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عرصاً.

ماركة العناية كلينك تُطلق منتجاً قوياً لعالج عالمات الشيخوخة خصيصاً 

للنساء التي ال تحتمل االنتظار!

 ™Clinique Fresh Pressed

7-Day System with Pure Vitamin C

مجموعة منتجات تحتوي عىل فيتامني C قوي وفّعال

عالج فّعال لعالمات الشيخوخة مخصص للنساء التي ال تحتمل االنتظار. اآلن بامكانكن استعادة مظهر البرشة اليافعة 

والشابة بفضل قدرة فيتامني C القوي والفّعال.

ماركة عناية البرشة “كلينيك” تُطلق سلسلة منتجات من فيتامني C النقي ، وهي طريقة بسيطة لتحفيز النساء عىل 

روتني العناية بالبرشة ومعالجة عالمات الشيخوخة. متاما مثل تناول اقراص حبوب فيتامني C او تناول عصري برتقال 

طازج ، يساعد يف الحفاظ عىل الصحة من الداخل. تم التخطيط لهذه الطريقة فائقة القوة الستخدامها كمكمل يومي 

إلظهار شباب البرشة الخارجي.  NEW Clinique Fresh Pressed™ System تستخدم قوة فيتامني C بالرتكيز االعىل 

من بني منتجات تفتيح البرشة، لتوحيد اللون وتجديد الخاليا. فيتامني C هو عبارة عن مادة تتجزأ بشكل طبيعي مع 

 C الوقت، حيث يكون الفيتامني بكامل قوته عندما يكون “طازجاً”. عبوة خاصة للحفاظ عىل نضارته تعزل فيتامني

حتى تفعيله وبالتايل تحافظ عليه “نرضاً”  وعىل قوته الكاملة للحصول عىل نتائج مذهلة وغري عادية خالل 7 ايام 

فقط. اآلن ميكنكم الحصول عىل برشة المعة ومرشقة اكرث من املرة االوىل. مع االستخدام املتكرر تصبح برشتكم صلبة 

اىل حد كبري، ذات لون واحد وأكرث نعومة مع انخافض ملموس للتجاعيد ومظهر مرشق، المع ونرض. ابدأوا بالتنظيف، 

ثم امنحوا برشتكم جرعة تقوية من خالل قوة فيتامني C النقي. 

 NEW Fresh Pressed™ Renewing Powder Cleanser with Pure Vitamin: صباح:  كل  البرشة  تجديد  التنظيف: 

C. املسحوق الناعم جدا، يبدأ بالعمل عندما يُدمج مع املاء، ويوفر تجربة تنظيف محفزة ومتنحِك برشة معافاة أكرث 

ومبظهر نرض مع نتائج مثبتة من االستخدام االول. البرشة تستيقظ فورا، متر بنوع من التطهري وتحظى مبلمس ناعم 

ومظهر مرشق أكرث. الرتكيبة ال تعرض البرشة للجفاف وال ترتكها دون الرطوبة الرضورية، ناعمة مبا يكفي لالستخدام 

كل صباح. هي تنشط عملية تبادل الخاليا الطبيعية التي تحدث يف البرشة وتحرضها للعالج بواسطة البوستري. عبوة 

جديدة لالستخدام االحداي، تحمي قوة الرتكيبة وتُطلق فيتامني C بصيغته النقية والنرضة يف كل وجبة من املنتج.

كيفية استخدام املنتج:

البرشة بنعومة بالرغوة. ترك  الرغوة. تدليك  املاء واملعالجة حتى الحصول عىل  سكب املسحوق عىل يد رطبة. اضافة 

ال.منتج عىل البرشة ملدة دقيقة الستخراج قوة فيتامني C النقي. غسل الوجه جيدا

مركبات وتكنولوجيا:

املعروف  االبيض)الكاولني(  الطني  البرشة فورا.  اعادة  نضارة وتوهج  االسكوربيك( يساعد عىل  C )حمض  فيتامني 

حمض  بلطف.  البرشة  وتلميع  تقشري  مع  وامللوثات  االوساخ  الدهون،  امتصاص  عىل  والقدرة  تطهري  عىل  بقدرته 

الفائضة  الدهنية  االفرازات  ويزيل  بالبرشة  امللتصقة  امليتة  البرشة  خاليا  تفصل  مقرشة  كامدة  يعمل  الساليسيليك 

 NEW للمساعدة يف اظهار برشة بلون موحد ومبلمس متجدد. جرعة من التشجيع: قوة منتج الرطوبة مرتني يف اليوم

Clinique Fresh Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10%. حولوا الداعم الخاص لفعال واخرجوا القوة 

الكاملة لفيتامني C “النرض” برتكيز 10% ملعالجة عالمات الشيخوخة، انعاش وتجديد البرشة. بكل بساطة اضغطوا 

عىل الزر لتفعيل فيتامني C النقي، حركوا العبوة لخلط مع املستحلب املهدء لعالج عالمات الشيخوخة واملنتج جاهز 

الطالق قوة تجديد شباب البرشة. مبا يشبه مكمل الغذاء الذي نتاوله يوميا، كل ما عليكم القيام به هو خلط قطرتني من 

الداعم مع منتج الرطوبة املفضل من سلسة منتجات كلينك والتمتع فورا مبظهر برشة مرشقة أكرث. خالل 7 ايام فقط 

ستالحظون النتائج املذهلة وغري العادية: برشة بلون موحد وملمس متجدد.

التحديث من االستخدام االول:

36% وخالل اسبوع واحد فقط، ستالحظون مظهر أكرث صالبة، ناعم،  من االستخدام االول، البرشة مرشقة أكرث بـ 

21%، التجاعيد  4 اسابيع فقط. تقليل بقع التقدم بالجيل بشكل ملحوظ بنسبة  موحد ومرشق أكرث. اإلصالح خالل 

 ،%32 بنسبة  بالجيل بشكل ملحوظ  التقدم  بقع  تقليل  فقط.  اسبوعاً   12 32%. تجديد خالل  بنسبة  بشكل ملحوظ 

التجاعيد تقل بشكل ملحوظ بسنبة 43%، الجلد يبدو مرتفعاً أكرث بشكل واضح بـ%41.

نقي يعني قوي:

فيتامني C يتفكك بشكل طبيعي بوجود األكسجني. لهذا يكون بكامل قوته عندما يكون “طازجاً” لقوة فعالية قصوى، 

يُفصل مسحوق فيتامني C برتكيز 10% بخلية معزولة تشمل قنينة ال تُدخل الضوء. املسحوق يبدأ بالعمل مع خلطه 

ضمن  االول  االستخدام  قبل  لفعال   C فيتامني  تحويل  لالستخدام.  جاهزين  نكون  عندما  فقط  املهدئ  املستحلب  مع 

قوة فعالية قصوى ملدة 7 ايام، للحصول عىل افضل النتائج. املستحلب املهدئ غني مبكونات االنتعاش ومحو عالمات 

مستوى  وموازنة  للعمل   %10 برتكيز  النقي   C فيتامني  مسحوق  تحويل  يف  يساعد  ذلك،  اىل  باالضافة  الشيخوخة، 

حموضة )Ph( الرتكيبة ، لتقوم البرشة بامتصاصها كلها ومتنح البرشة الشعور بالراحة واالنتعاش.

كيف نفعل الداعم واستخدامه:

يجب ازالة الرقائق املعدنية بدون فتح الغطاء. الطالق مسحوق فيتامني C ودمجه مع املستحلب املهدئ ، يجب الضغط 

مرتني بقوة عىل العبوة الداخلية . يجب هز العبوة جيدا ملدة 15 ثانية وقبل كل استخدام. ازالة الغطاء. لتقوية روتني 

حسب  الشيخوخة  عالمات  عالج  مساء.  وكل  صباح  كل  الرطوبة  منتج  مع  املنتج  من  قطرتني  خلط  يجب  العناية، 

التفضيل الشخيص: البوسرت مخصص لخلطه مع منتج الرطوبة املفضل، ولكن ميكن مسحه مبارشة عىل البرشة اذا 

كنتم تفضلون ذلك.

مركبات وتكنولوجيا:

فيتامني C )حمض االسكوربيك( يساعد عىل اعادة  نضارة وتوهج البرشة فورا، مع املساعدة يف تحسني صموده. دبس 

السكر يف املستحرض لتهدئة املحفزات تساعد يف منح نتائج توضيح مفيدة وفّعالة من خالل تفكيك البقع الغامقة 

املوجودة اىل اجزاء مجهرية تتوزع يف البرشة.

خالصة من جذر توت الشجر، مستخلص سكوتاالريا وخالصة العنب تعمل ككوكتيل أعشاب يساعد البرشة عىل صد 

الرضر الناتج عن عمليات االكسدة ومنع تغيريات اللون املستقبلية

حمض الساليسيليك يعمل عىل تشجيع فصل تبادل الخاليا من خالل بناء برشة ناعمة ومنتعشة

الجلد وتخفيف  تهدئة  للمهّيجات وتساعد عىل  تعمل كمضادات  والكافيني  الطحالب  البيتني، مستخرج   السكروز،   •

التهّيج.

 Clinique Fresh Pressed™ 7-Day System with Pure Vitamin C

 سلسلة لـ 7 ايام تشمل منتج التنظيف والبوستري. السعر 119 شيكل

Clinique Fresh Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10% السعر: 329 شيكل

Clinique Fresh Pressed™ Renewing Powder Cleanser with Pure Vitamin C السعر: 129 شيكل. املنتجات 

متوفرة يف : حوانيت كلينك يف "كانيون هزهاف" يف ريشون لتسيون وكانيون فاشن مول تل ابيب. شبكات فارم 

 .www.clinique.co.il ابريل، وهمشبري لترسخان)فروع مختارة( ويف الحانوت اونالين 

تم تطويرها بالتعاون مع املصممني الدمناركني Mette  و Roy من ماركة 

.HAY التصميم العاملية املعروفة

مجموعة جديدة توفر األثاث واكسسوارات ذات الجودة عالية، باإلضافة 

يف  االبتكارات  أبرز  من  واحدة   .IKEA-ب الخاص  املميز  للتصميم 

متعددة  األكياس  من  جديدة  مجموعة  هو   YPPERLIG مجموعة 

 .IKEA اإلستعامالت، والتي بامكانها تبديل الحقائب الزرقاء التي متيز

كونها  إىل  باإلضافة  ألوان،  بعدة  متوفرة  اإلستعامالت،  متعددة  أكياس 

إطالق  يتم  اليومية.  االحتياجات  لجميع  مناسبة  هي  تسوق،  سلة 

فروع  جميع  يف  متاحة  تكون  وسوف  محدودة،  طبعة  يف  األكياس 

الشبكة. خربة ايكيا يف إنتاج أثاث عميل وعايل الجودة، إىل جانب خربة 

البساطة  بني  تجمع  عرصية،  حقائب  مجموعة  أنتجت   ،HAY تصميم 

والعملية، باإلضافة إىل تصميم فريد ومميز. تم تصميم املنتجات بشكل 

مودرين، بسيط ونظيف. معظمها تشمل أشكال ورسومات، مصنوعة 

من مواد قوية مفعمة باأللوان. ومن بني أبرز األلوان نجد ألوان الخريف 

املستعملة  املواد  الداكن.  واألحمر  األزرق  األخرض،  الرمادي،  مبشتقات 

مجموعة  أيضا  املجموعة  وتشمل  والقامش.  الخشب  املعادن،  هي 

مفروشات خفيفة مثل الكرايس واملقاعد واألرائك واإلكسسوارات مثل 

املزهريات ،الشموع، األطر الزخرفية، الرفوف، األواين، األبراج، مصابيح 

األرضية وغريهم.

إيكيا تطلق مجموعة جديدة. مجموعة بطبعة محدودة: 

YPPERLIG

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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حاالت غرق مقلقة وغري مألوفة خالل شهري أيلول وترشين أول 

من عام 2017 

الحايل العام  خالل  بالوفاة  انتهت  بينها  من   10 ألوالد  غرق  حالة   64

احتامل غرق االوالد العرب أعىل بـ 1.5 مرات من احتامل غرق األوالد 

اليهود 

19.10.17  اصدرت مؤسسة “بطريم”  الخميس  العام يوم  لهذا  السباحة  الرسمي ملوسم  املوعد  انتهاء  مع 

المان األوالد تقريرها التلخييص لعدد حاالت الغرق حيث يتضح انه ومنذ بداية موسم السباحة تم رصد 64 

حالة غرق 10 منها انتهت بالوفاة.

 12 الثاين( تم رصد  انه خالل الشهر والنصف األخريين )ايلول وترشين  هذا ويتضح من املعطيات االخرية 

والتي مل تحصل   سابقة  من سنوات  األشهر  بنفس  مقارنة  بالوفاة.  انتهت  بينهم  من   4 حالة غرق ألوالد، 

خاللها حاالت غرق بهذه الكمية.

يشار ايضا اىل ان معظم حاالت وفيات األوالد  نتيجة الغرق  لعام 2017 كانت يف الحيز العام ، حيث انه من 

بني 10 حاالت الوفاه املذكورة تم رصد 8 حاالت منها حدثت يف برك سباحة عامة ويف البحر وحالة وفاة 

واحدة نتيجة غرق يف املنزل وحالة غرق اضافية وقعت داخل حوض سباحة ضمن مؤسسة تربوية. 

نسبة   اي  الغرق  حوادث  غالبية  ان   يتبني  األخرية   الخمس  السنوات  مع  مقارنة  املعطيات  لهذا  وتحليال 

البحر، )%27.9( يف مسبح عام  العام؛ )%26.2( من حاالت الغرق حدثت يف  )%67.2( حدثت يف الحيز 

و)%8.2( يف بحرية، نهر او نبع. باملقابل  )%29.5( من حوادث الغرق كانت يف البيت وساحة البيت؛ (18% 

يف مسبح خاص، 8.2 % يف حوض االستحامم، و %5.1 يف دلو، طشت او حاوية ماء و 1.6% يف مياه 

الرصف الصحي او املجاري(. وعىل ضوء هذه املعطيات يتضح ايضا ان الفئة العمرية ما بني جيل 4-0 اعوام 

وما بني 17-15 عام تعد من الفئات االكرث عرضة للوفاة نتيجة الغرق مع العلم ان نسبتهم من مجمل حاالت 

الوفاة يساوي 1.3 اضعاف و 1.6 اضعاف عىل التوايل من نسبتهم االجاملية من عدد السكان.  كام تشري 

املعطيات ايضا ان حوايل %70 من الوفيات كانت ألوالد ذكور، كام ان خطر وفاة الذكور نتيجة الغرق اعىل 

بـ 2.5 مرات من خطر وفاة الفتيات. كام تشري املعطيات ايضا ان احتامل وفاة ولد عرب نتيجة الغرق  اعىل 

بـ 1.5 مرات من ولد يهودي.

عىل  وشددت  األخرية  الفرتة  يف  والرضع  أألطفال  غرق  حاالت  تزايد  من  قلقها  عن  بطريم  عربت  وقد  هذا 

رضورة تنبيه األهل بأنه أيضا وبعد انتهاء العطلة الصيفية فقد زاد عدد حاالت الغرق بشكل ملحوظ يف املنزل 

والذي يعترب للكثريين املكان اآلمن لألطفال.

وقال السيد مجدي عيايش؛ مدير سياسات حكومية وعالقات خارجية للمجتمع العرب يف "بطريم" تعقيبا 

عىل هذه املعطيات ان موسم السباحة الحايل حصد ارواح 10 اوالد مع العلم ان هناك العديد ممن تعرضوا 

للغرق والذين بقوا مع اصابات صعبة ملدى الحياة. وأضاف قائال:" لألسف شهدنا حاالت غرق كثرية لألطفال 

بعمق  مياه  ويف  وبهدوء  برسعة  عادة  تحدث  تلك  الغرق  حاالت  الصيف.  أشهر  انتهاء  بعد  حتى  البيت  يف 

10سم، يف حوض االستحامم، وأيضا يف طشت او دلو ماء، لذلك مينع منعا باتا تركهم دون مراقبة فعالة 

من قبل شخص بالغ. يتوجب أيضا  إفراغ أي دلو او حوض ماء بعد استعامله داخل املنزل، يف حالة وجود 

مسبح ال ميكن افراغه من املاء يجب العمل عىل اقامة جدار مينع دخول االوالد اليه ووضع وسائل للتحذير 

من مغبة الغرق وعدم ترك طفل دون جيل 5 سنوات لوحده يف حوض االستحامم أو 

أي مصدر للمياه ولو لثانية واحدة". يشار إىل أن مؤسسة "بطريم"  أصدرت قبل أيام 

معدودة فيلم توعوي كرتوين قصري يحايك حالة غرق يف حوض االستحامم لطفل 

بهدف رفع وعي االهل لرضورة عدم االنشغال بأي مكاملة او اي يشء قد يؤدي لغرق 

الطفل خالل ثواين معدودة. 

تشكيلة األزياء الجلدية من crazy line  بألوان دافئة لفصل 

الشتاء البارد

الجلد املميزة  أزياء  crazy line تشكيلة  النسائية  الشتاء، اطلقت شبكة االزياء  عشية حلول فصل 

والتي متنح املرأة مظهرا انيقا وعرصيا. وتتميز تشكيلة الجلد هذه السنة بأقمشة ذات جودة عالية 

الكحيل  األسود,  مثل  متنوعة  بألوان  اليجانت   سبورت  بأسلوب  قصرية  جاكيتات  تتضمن  والتي 

والباذنجاين املزينة بسّحابات ذهبية اللون والتي ميكن مالمئتها مع بنطال جينز او بنطال باللون 

األحمر,  بألوان  الخرص  منطقة  يف  ضيقة  بقصات  تتوفر  قصرية  جاكيتات  جانب  اىل  االسود. 

الكحيل واألسود واملناسبة لساعات اليوم .

بقصة  الخرص  ملنتصف  اللون  سوداء  جاكيتات  اختيار  ميكن  اليوم  خالل  انيق  مبظهر  وللظهور 

ضيقة ومائلة، إضافة إىل جاكيت طويل بقصة واسعة مع ياقة عالية قابلة للطي. من بني قطع 

الدراجات  راكبي  جاكيتات  تشبه  ناعمة  بقّصات  أكامم  بدون  قصرية  سرتات  إيجاد  ميكن  األزياء 

ومناسب  مالئم  فستان  فوق  ارتداءها  ميكن  والتي  واألسود  الباذنجاين  األحمر,  بألوان  النارية 

لجلسات مسائية مع االصدقاء يف ايام الخريف املتقلب ,او ميكن اختيار سرتة طويلة بدون اكامم 

مطرزة باللون األسود والتي ميكن ارتداءها فوق بلوزة مناسبة باللون األسود.

,وتخفيض  شيكل   200 بقيمة  الجلد  جاكيتات  عىل  تخفيضات  حملة  عن   crazy line وتعلن  هذا 

بدون  األصيل,  السعر  من  التخفيض  سيتم  حيث  أكامم  بدون  السرتات  عىل  شيكل   100 بقيمة 

ازدواجية بالحمالت . تشكيلة الجلد متوفرة يف جميع فروع شبكة األزياء النسائية كريزي الين يف 

جميع أنحاء البالد بضمنها فروع الوسط العرب ومبقاسات ما بني 40 حتى 52 وايضا يف موقع 

www.crazyline.co.il .االنرتنت

لاليجار 
دار بالكبابير 

شقة ٤ غرف مرممة مطلة على البحر 
تشمل شرفة ومكيف 

كاجلديدة 
لالتصال 0505647741

الدخول 
فوري 

كالليت تعقد ألول مرة مؤمتراً حول موضوع 

الخرف يف لواء الشامل

يف  العائلة  طب  قسم  عقد 

بالتعاون  الشامل،  لواء  كالليت 

الشيخوخة،  طب  طاقم  مع 

هناك   – »الخرف  بعنوان  مؤمتراً 

حلول«. أقيم املؤمتر بهدف زيادة 

العائلة،  أطباء  وإطالع  الوعي 

يف  والعاملون  واملتخصصون 

التحديثات  عىل  الصحية  املهن 

لألشخاص  املالمئة  والعالجات 

الذين يعانون من الخرف بدرجاته 

املختلفة.

تراجعاً  وتسبب  الدماغ  تصيب  التي  األمراض  من  مجموعة  هو  الخرف 

يزداد  الدماغ.  ووظائف  التفكري  مهامت  يف  للعالج  قابل  وغري  مستمراً 

انتشار الخرف مع التقدم بالسن ويظهر لدى حوايل 10% من الناس خالل 

ينجم  أن  ميكن  للعالج،  واألصعب  األشد  الحاالت  إحدى  وهي  حياتهم. 

الخرف عن مجموعة من األمراض التي تصيب الدماغ وال ميكن عالجها، 

أكرثها انتشاراً هذه األيام هو مرض الزهامير الذي ما زلنا ال نعرف الكثري 

الدماغ،  وعمل  التفكري  قدرات  يف  مستمراً  رضراً  الخرف  يسبب  عنه. 

والتعلق باآلخرين بشكل كبري.

يقول الدكتور نري تسبار، أخصايئ أمراض الشيخوخة يف اللواء، »قد مير 

بعض الوقت قبل أن نتنبه لوجود خطب ما يف ترصفات أحد أفراد العائلة، 

هدفنا  املرض.  تشخيص  ميكنه  الذي  األول  املعالج  هو  العائلة  وطبيب 

الخرف  مراحل  مع  والناجع  املالئم  والتعامل  لالستعداد  أدوات  تقديم  هو 

إلحتياجات  حلول  لتوفري  الحاجة  تزداد  األخرية  السنوات  يف  املختلفة. 

األشخاص الذين يعانون من الخرف وأفراد عائالتهم«.

القدرة  وتراجع  الذاكرة،  فقدان  يف  الخرف  ملرض  األوىل  األعراض  تتمثل 

عىل التفكري وتحديد املكان والوقت، ثم يتبعها فقدان القدرة عىل القيام 

بالنشاطات اليومية والتواصل مع البيئة املحيطة، وتغريات سلوكية مثل 

التقلبات يف املزاج والشخصية.

الجسد  عىل  بل  فحسب  الدماغ  عىل  املرض  يؤثر  ال  املتقدمة  املراحل  يف 

ككل. يف هذه املرحلة ال يتمكن املريض من التواصل اللفظي مع اآلخرين، 

القيام  القدرة عىل  الحالة حتى فقدان  ويف مراحل املرض األخرية تسوء 

بأية مهام والتعلق باآلخرين حتى عند القيام بالنشاطات اليومية.

معرفتنا حول املرض تزداد بشكل متواصل، خصوصاً وأننا ما زلنا بعيدين 

عن تقديم عالج دوايئ ناجع. كام وأن  فهمنا ألهمية سالمة نظام املناعة 

شددنا  عقدناه  الذي  املؤمتر  يف  تطورت.  املرض  من  الوقاية  أجل  من 

التواصل  أهمية  وعىل  الجسدية،  والصحة  النشاط  التغذية،  أهمية  عىل 

يجمل  األعراض«  من  والتخفيف  وعالج  منع  يف  االجتامعي  والتفاعل 

الدكتور تسبار.

لاليجار مبنطقة الكبابري 

 4غرف، طابق 2، مكييفة

 ₪ 4000  

العاملية التي ستقام يف  ايرث«  اليان قبطي مندوبتنا يف مسابقة » ميس  الحسناء  زارت 

العاصمة مانيال. بوتيك JACKIE O فرع بيج فاشني النارصة 

PANDORA لتتألق بها خالل مشارتكها  وتلقت هدية رائعة من مجموعة الخريف ملاركة 

يف املسابقة . الهدية عبارة عن طقم حلق وعقد رائعني من فضة الستارلينغ، مصمم عىل 

شكل أشكال هندسية أنيقة مفعمة بالستايل العرصي ومزينة باألحجار الالمعة 

تابعوا مجلة »ليلك« وصفحة »ليلك« عىل الفيسبوك )Lilac Magazine( ملعرفة كل 

 التفاصيل عن مجريات املسابقة وازياء اليان واطالالتها خالل املسابقة يف الفيليبني. 

@lilacinstyle:”كذلك على انستغرام مجلة »ليلك

جديد من اليف!

SIMPLY EFFECTIVE كرميات ترطيب

البرشة  متنح   SIMPLY EFFECTIVE وفعالة-  جديدة  كرميات  مجموعة  اليف  تطلق 

فعالية ثالثية متطورة:

- تساعد عىل تقليل التجاعيد، وشّد البرشة

- متنح الرتطيب 24 ساعة يف اليوم

- توفر حامية للبرشة مع مركّب مضاد لألكسدة

من  التقليل  عىل  يساعد   ®pro-vitamin A & Matrixyl املجموعة  يف  الرئييس  املركب 

مرونة  تتحسن  والنتائج:  اليوم.  يف  ساعة   24 الرتطيب  ومنح  البرشة  شد  التجاعيد، 

بأعيننا  نشاهد  أن  ميكننا  البرشة. 

الناعم  البرشة  مظهر  يف  التغيري 

والتقليل من التجاعيد، وتصبح البرشة 

مشدودة أكرث.

3 منتجات: كريم  تتوفر يف املجموعة 

الجافة،  حتى  العادية  للبرشة  نهار 

حتى  العادية  للبرشة  نهار  كريم 

الدهنية، وكريم لليل لكل أنواع البرشة. 

متوفر يف شبكة سوبر - فارم.

سيجال تدمور تدعم حملة رسطان الثدي مبكياج 

وردي ناعم

JACKIE O الحسناء اليان قبطي تتلقى هدية مدللة من

مبناسبة شهر التوعية لرسطان الثدي وتضامناُ مع حملة شهر أكتوبر الزهري، قامت 

املكياج  مجال  يف  احرتافية  مهنية  دورات  بتعليم  املختصة  تدمور”  “سيجال  مدرسة 

خاص  مكياج  وعمل  األزياء  عارضات  بتجميل  ومميزة  هادفة  حملة  بعمل  والتجميل، 

لهن يعتمد اللون الوردي الذي يشكل الرمز الرسمي للشهر العاملي للتوعية حول رسطان 

الثدي. 

ويهدف هذا العمل املميز الذي أنتج من قبل مديرة املدرسة خبرية التجميل السيدة سيجال 

تدمور وطاقم املدرسة االحرتايف يف محاولة لرفع الوعي لهذا املرض عن طريق التعريف 

باألعراض والعالج حيث يأمل القامئون عىل التوعية من اجل زيادة املعرفة التي تأدي اىل 

الكشف املبكر عن رسطان الثدي من خالل اجراء فحص أشعة سنوي ومنتظم وبالتايل 

بحامية إضافية وحتى إلعطاء املصابات برسطان الثدي فرصة أكرب للشفاء من املرض 

والتخلص منه. سارعي االن واذهبي إلجراء فحص بسيط. 

املستويات  كافة  عىل  التوعية  حمالت  تنطلق  أكتوبر  شهر  يف  عام  كل  يف  ان  ويذكر 

وباستخدام مختلف وسائل االعالم لنرش ثقافة الفحص املبكر لرسطان الثدي رمبا تكون 

سبباً يف انقاذ حياة السيدات والذي اتخذ اللون الزهري او الوردي مبثابة شعار له. 

www.sigaltadmor.co.il :للمزيد من التفاصيل ميكنكم الدخول عىل موقع

او عرب صفحتنا بالفيسبوك: סיגל תדמור – בית ספר לאיפור מקצועי

للتواصل معنا حول الدورات القريبة: مدرسة سيجال تدمور، شارع يوحنان هساندالر 

13، منطقة تشيك بوست، حيفا. رقم: 04-8401123






