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الطب  مدير  يوسف،  عوني  د.  تعيين  مؤخًرا  تّم  حيفا-  ملراسل 
لواء  في  العظام  مجال جراحة  ز 

ّ
ومرك الناصرة،  أبراج  في  االستشاري 

الجدير  من  دّيان.  مردخاي  د.  اللواء  نائًبا ملدير  في كالليت،  الشمال 
وهو متزوج وأب  عاًما،   58 عوني يوسف يبلغ من العمر  بالذكر أن د. 
رومانيا  في  الطب  دراسة  أنهى  قد  كان  دبورية،  في  ويسكن  الثنين 
حيث تخّصص في جراحة العظام وجراحة العظام لألطفال في املركز 
ودرس أيًضا الحقوق وهو حاصل على ماجستير في  »هعيمق«.  الطبي 
في صفد. الطب  كلّية  في  محاضًرا  ويعمل  الصحية  املؤّسسات  إدارة 
هذا وقال د. عوني بفخر شديد: »كلي حماس وانفعال الستالم املنصب 
الجديد وأعد أن أستمر في تقديم الخدمات الطبية املهنية واألكثر تقدًما 
للمعالجين لدينا«. وأضاف »سيحصل الذين يتلقون العالج لدينا على 
العالج الطبي األفضل من قبل خيرة املختّصين في مختلف املجاالت. 
يمكن الحصول على خدمة طبية من قبل طاقم  الناصرة،  أبراج  في 
ا في كافة  املركز مكاًنا تعليميًّ طبي كفؤ يضم أطباء مختصين، كما يعّد 
املجاالت يصل إليه طالب جامعّيين من كلّية الطب في صفد وطالب 

استكماالت.  فيه  وتقام  ورنتجن  تمريض 
والتطّور،  التجّدد  عن  نتوقف  ال  نحن 
جديدة  خدمات  افتتحنا  مؤخًرا  وفقط 
مثل تخطيط صدى القلب للجنين وعيادة 

األوعية الدموية«.
كما هّنأ د. مردخاي ديان، مدير لواء الشمال 
قائال:  التعيين  على  عوني  د.  كالليت،  في 
عوني املزيد من النجاح  »أتمنى للطبيب د. 
في منصبه الجديد. مركز الطب االستشاري 
في أبراج الناصرة الذي يديره د. عوني يقّدم 
 
ً
جودة واألكثر  األفضل  الطبية  الخدمات 

بالقرب من مكان سكن متعالجينا«.
نتقدم بأحر التهاني ل د. عوني  ونحن بدورنا في أسرة صحيفة »حيفا« 
يوسف بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، وكلنا أمل بأن يستمر د. عوني 

بخدمة مجتمعه من خالل منصبه الجديد. 

تعيين د. عوني يوسف نائًبا لمدير لواء 
الشمال في كالليت

حي وادي 

النسناس 

سيحتفل بعيد 

األعياد كالمعتاد 
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أحفاد اليهود في شفاعمرو

جولة عروض للفنانة روضة سليمان في فرنسا

الحيفاوي رامي غريب يشارك في حفل سلطان الطرب
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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

نقطة ضوء
عفيف شليوط

رغم كل ما ُيقال وما ُيكتب عن وضع الجماهير العربية 
مجتمعنا  في  العنف  استفحال  ورغم  اسرائيل،  في 
العربي، ورغم االحباط الحاصل لدى البعض نتيجة 
أمل،  بارقة  هنالك  تزال  ال  أنه  إال  األوضاع،  لهذه 
وترقب  للفرح  تدعونا  ضوء  نقطة  هنالك  تزال  ال 
مستقبل مشرق ملجتمعنا العربي. فاالحصاءات التي 
مؤخًرا،  اسرائيل  في  العالي  التعليم  مجلس  نشرها 
يبشر بالخير، ويفتح لنا أبواًبا جديدة لتعيد لنا ثقتنا 

بأنفسنا ومجتمعنا. 
فقد أعلن مجلس التعليم العالي أنه وفق االحصاءات 
الدراسية  السنة  افتتاح  بمناسبة  بحوزته  التي 
الطالب  عدد  أن  العليا،  واملعاهد  الجامعات  في 
العقد  خالل  مرتين  تضاعف  العرب  الجامعيين 
العرب  الجامعيين  الطالب  عدد  كان  فبينما  األخير، 
24 ألف طالب وطالبة في العام 2008، أصبح عددهم 

أصبحوا  وبهذا  ألًفا،   51 الدراسية  السنة  هذه  في 
يشكلون نسبة %18 من مجموع الطالب الجامعيين 
في اسرائيل، بينما كانوا يشكلون نسبة %10 فقط في 
العام 2008. وهنا يجري الحديث عن الطالب العرب 
الذين يدرسون في الجامعات االسرائيلية فقط، وال 
العرب  الجامعيين  الطالب  تشمل هذه االحصائيات 
الذين يدرسون في األردن والذي يبلغ عددهم حوالي 
10 آالف طالب، وفي الجامعات الفلسطينية والذي 
يبلغ عددهم حوالي 9 آالف طالب، وفي دول العالم 

املختلفة والذي يبلغ عددهم 5 آالف طالب. 
نسبة  أن  فهو  واالعتزاز  للفخر  يدعو  الذي  األمر  أما 
التعليم  في  العرب  الجامعيين  الطالب  لدى  التعليم 
أنه  حيث  للنظر،  ملفتة  قفزة  الثاني شهدت  للقب 
الذين يدرسون  العرب  الجامعيين  الطالب  بلغ عدد 
للقب الثاني في السنة الدراسية املاضية 9274 طالًبا، 
في  عددهم  كان  بينما   ،14% نسبتهم  بلغت  وبالتالي 
العام 2008 ما يقارب ال 2855 طالًبا، وشكلوا بالتالي 

في حينه نسبة %4 فقط.  

الطالب  نسبة  في  للنظر  ملفت  ارتفاع  حصل  كما 
العرب الدارسين للقب الثالث، فبموجب املعطيات 
التي أوردها مجلس التعليم العالي يتضح أنه تضاعف 
عدد الدارسين للقب الثالث من 355 طالًبا في العام 

2008 الى 759 طالًبا في العام 2018. 
 اجتماعًيا ثقافًيا في املجتمع العربي، 

ً
هنا نالحظ تحوال

نتيجة الرتفاع مستوى التعليم العالي في القرى العربية 
األساس  هذا  على  العربيات،  النساء  بين  وخصوصا 
فإن التعليم األكاديمي أصبح رمًزا من رموز مجتمعنا 
التي نفخر بها، هذا الفخر واالعتزاز في قيمة التعليم 
العالي ينضم إلى قيمة سامية أخرى يفتخر بها العرب 
في هذه البالد، وهي قيمة األرض والتي ترمز إلى الوجود 

القومي والوطني لهم في هذه البالد.
األكاديمي  العمل  في  العرب  دمج  قضية  تبقى  لكن 
مقلقة، حيث تشير نتائج األبحاث التي أجريت حول 
هذا املوضوع بأن امكانية استيعاب خريجي الجامعات 
ومحدودة  قليلة  العرب  األكاديميين  من  االسرائيلية 
جًدا، وإن تم استيعابهم فيتم توظيفهم في وظائف 

ال  وظائف  وفي  هامشية، 
تخصصاتهم  مع  تتناسب 
األكاديمية. على هذا األساس 
فإن التعليم العالي ال يساهم 
طموحات  يحقق  وال  كثيرا 
الشباب العرب في رفع إمكانية 
دمجهم في املجتمع اإلسرائيلي.

أال أن ما يقوم به برنامج رواد 
التعليم العالي ومدير عام هذا البرنامج أشرف جبور، 
يستحق كلمة تقدير على املجهود الذي يقدمه في هذا 
املجال، فآن األوان أن نشكر من يعمل ومن يخدم 
مجتمعه، فبرنامج رواد يعمل جاهًدا من أجل دمج 
الطالب العرب بالهيئات التدريسية لجامعات البالد 
بحيث تصبح الجامعة مكان عمل للطالب الجامعي 
العربي بعد تخرجه، كما يسعى برنامج رواد الى توسيع 
خالل  من  العربي،  للمجتمع  العالي  التعليم  منالية 
التوجيه واملرافقة للطالب من املرحلة الثانوية وحتى 

االندماج في جهاز التعليم العالي في البالد.   

ملراسل حيفا – يشهد في هذه األيام حي وادي النسناس 
تحركات حثيثة من أجل إحياء احتفاالت "عيد األعياد" 
البلدية بإجراء تغييرات جذرية في  كاملعتاد، رغم قرار 
كيفية إحياء هذه االحتفالت، مثل عدم إجراء املسيرات 
العروض  وتنظيم  السبت،  أيام  الخارجية  والعروض 
الفنية داخل قاعات مغلقة، األمر الذي اعتبره نيقوال 
ا 

ً
ورضوخ املهرجان  لهذا  ا 

ً
تهميش الزوز،  أبو  عبدو، 

لألحزاب اليهودية املتدينة واملتشددة، فاحتفاالت أيام 
الزائرين،  من  هائلة  أعداًدا  تستقطب  كانت  السبت 
فإذا تم الغاؤها سيتم تهميش املهرجان وستقل أعداد 

الزائرين بشكل كبير. 
وقال أبو الزوز أنه تم عقد اجتماعات عدة لشخصيات 
بارزة في املجتمع الحيفاوي، الذين أكدوا على أهمية 
تنظم  كانت  املسيرات  وأن  كان،  كما  املهرجان  عقد 
قبل أن تتبناها بلدية حيفا، وستستمر حتى لو قررت 
بلدية حيفا إلغاءها، ألن هذه املسيرات شعبية وليست 
لفترة طويلة  لها  البلدية  إدارة  مؤسساتية، رغم دعم 
من الزمن. كما تم االجتماع مع رئيس لجنة حي وادي 
على  أكد  الذي  املصري،  حمودي  املحامي  النسناس 
دعمه ملطالب سكان الحي بضرورة إحياء احتفاالت عيد 

األعياد كما جرت العادة في كل سنة. 
هذا وعبر نيقوال عبدو عن استيائه من قرارات البلدية 
بشأن كيفية احياء احتفاالت عيد األعياد لهذا العام، 
ر من خطورة النهج الجديد الذي تتبعه اإلدارة 

ّ
حيث حذ

إلغاء اإلفطار  لبلدية حيفا، فقد سبق وتم  الجديدة 
واليوم  العام،  هذا  النسناس  وادي  حي  في  الجماعي 
يحاولون إلغاء مسيرة عيد امليالد، وإذا استمر الوضع 
على هذا املنوال ربما سيتم إلغاء مسيرة "طلعة العذراء 

مريم" في مدينة حيفا. 
في حديث خاص لصحيفة حيفا مع املحامي حمودي 
بأن  صّرح  النسناس،  وادي  لجنة  رئيس  املصري، 
قبل  من  السبت  أيام  ستقام  األعياد  عيد  احتفاالت 
اللجنة ونحن ال ننتظر أحًدا ليقرر لنا متى وكيف وأين 
األعياد  عيد  احتفاالت  بأن  ووعد  بأعيادنا.  نحتفل 
ستكون أضخم من السنوات القادمة وأزخم، خاصة 
ستنظمها  والتي  السبت  أيام  ستقام  التي  االحتفاالت 

لجنة حي وادي النسناس بدعم أو عدم دعم البلدية.  
وعن تصريح رئيسة بلدية حيفا كاليش بالنسبة للجان 
ينتخبها  لم  وأنه  الناس  تمثل  ال  وأن معظمها  األحياء 
أحد، قال املصري بأن رئيسة البلدية أوضحت للجنة 
الحي  أهل  تمثل  النسناس  وادي  حي  لجنة  أن  الحي، 
بالفعل، لكن هنالك أشخاص بأحياء أخرى ينصبون 

أنفسهم كلجان أحياء دون أن ينتخبهم سكان الحي.   
  

مسيرات عيد األعياد ستقام 
كالمعتاد رغم قرار البلدية  
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قرار العالمي لندرك رواد  لم يفاجىء  ملراسل حيفا- 
أدركوا هذا األمر منذ  ألنهم  في حيفا،  شوارما إميل 
نصف قرن، حيث اعتادوا على تناول أرغفة الشوارما 
الشهية، لكن تدريج »جو ميو« لشوارما إميل كأفضل 
مؤسسة  قبل  من  رسمي  اعتراف  بمثابة  هو  أرغفة 
عاملية معروفة بشوارما أميل كأول محل شوارما في 

البالد، وشهادة يعتز بها أصحاب هذا املحل العريق.
من الجدير بالذكر أن شوارما إميل تأسس في العام 
1966 على يد املرحوم إميل خوري – وكان أول محل 
شوارما في البالد - وبعد وفاته عام 1975 تّولت زوجته 
مادج محيشم خوري إدارة املكان الذي أصبح مزاًرا 
لعشاق هذه األكلة الشعبية من كل حدب وصوب. 
مّر  على  املحالت  ومئات  عشرات  افتتاح  ورغم 

السنين، ظل إميل متربًعا على عرش الشوارما دون أن 
ُيشّق له غبار.!

هذا وللمرحومة مادج - التي توفيت في نيسان األخير 
قصة حياة مثيرة حيث اضطرت للنزوح إلى لبنان   -
وعادت   1948 العام  نكبة  في  وأخوتها  والدتها  مع 
طريقها بالعلم والعمل  لتجد الواقع الجديد وتشّق 
وتربية بناتها بعد وفاة زوجها، وكانت من أوائل النساء 

العربيات اللواتي عملن كموظفات في الستينيات. 
للعائلة  التهاني  بأحر  تتقدم  »حيفا«  أسرة صحيفة 
فأنتم  سيرافيم،  قيصر  األخ  بإدارة  املحل  ولطاقم 
بمثابة  أيًضا  نعتبرها  التي  الشهادة  هذه  تستحقون 
أعالم  من  علًما  كانت  التي  مادج  للمرحومة  تكريم 

حيفا. 

شوارما - إميل مْعلم حيفاوي عالمي
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ملراسل حيفا- أحيا سلطان الطرب، جورج وسوف، حفال
املوفنبيك  فندق  في  األخير،  الجمعة  يوم  غنائًيا ضخًما، 
العربية. مصر  جمهورّية  في  السياحية  طابا  مدينة   في 
الطرب،  اق ومحّبي سلطان 

ً
املئات من عش الحفل  حضر 

الذي أبدع وأطرب حين غّنى مجموعة من أجمل أغانيه 
القاعة. من خاللها  أشعل  التي  والجديدة،  منها   القديمة 
من  ألكثر  املسرح  على  وقف  الصحية  حالته  ورغم 
توقف. بال  الجمهور  مطرًبا  الساعة  ونصف   ساعة 
وعازف  اإليقاع  ضابط  املوسيقية  الفرقة  شارك  وقد 

قد  كان  رامي  ان  ويذكر  رامي غريب.  الحيفاوي  البانجوز 
شارك بالعزف مع الفرقة قبل أسبوعين بحفلة السلطان 
ومن املتوقع أن يشترك  جورج وسوف في قبرص التركية، 
رامي في حفالت قادمة مع فرقة الوسوف، هذا وقد حقق 

الحفل نجاًحا منقطع النظير.
أسرة صحيفة »حيفا« تتمنى  لرامي نجاّحا أكبر وللسلطان 
بإطرابنا  ليستمر  والعافية،  الصّحة  وافر  وسوف  جورج 

اقه في العالم العربي.
ّ

وإحياء الحفالت ملاليين محبيه وعش

الحيفاوي رامي غريب يشارك في 

العزف في حفل سلطان الطرب
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كم هدفا؟

مانشستر سيتي   ضد   تشيلسي
كم ركنية؟

1.65

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

أتاالنتا
ضد

يوڤنتوس

ريفر بليت
ضد

فالمنغو

2.90أتاالنتا)1(

)x(3.30تعادل
1.90يوڤنتوس)2(

من سيفوز؟

3.15ريفر بليت)1(

)x(2.90تعادل
1.95فالمنغو)2(

13.55-0 أهداف)1(
)x(31.80-2 أهداف    
42.25 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
12.55-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
43.15 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

ريال مدريد
ضد

ريال سوسيداد

1.20ريال مدريد)1(

)x(5.10تعادل
6.80ريال سوسيداد)2(

من سيفوز؟

15.65-0 أهداف)1(
)x(32.00-2 أهداف    
41.65 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.10-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.70 ركنية أو أكثر)2(

82.95-0 ركنيات)1(
)x(112.40-9 ركنية
121.90 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟

رقم الدور  194701 يشمل التحويالت.

ش.جهذا األسبوع

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في المعطيات وفي نسب الربح. 

3.65

2.50

83.50-0 ركنيات)1(
)x(112.45-9 ركنية
121.70 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟

الدوري االنجليزي

نهائي كأس ليبرتادوريس الدوري االسباني الدوري االيطالي
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تّم في األسبوع املا�ضي انتخاب  ملراسل حيفا -  
مجلس لطالب مدرسة املتنبي في حيفا، حيث تم 
انتخاب الطالبة سميرة نملة رئيسة للمجلس، 
الحسم  قيم  ترسيخ  يتم  الخطوة  وبهذه 

الديمقراطي لدى طالب املدرسة، كما تعزز هذه 
التجربة النهج الديمقراطي لدى الطالب جاعلة 
لقيادة  وتؤهلهم  واعية  قرارات  أصحاب  منهم 

أنفسهم ومجتمعهم.  

ذكرى  املتنّبي  -أحيت  حيفا  ملراسل 
طريقتها  على  الشريف  النبوّي  املولد 
مضمار  تحت  انطوت  إذ  الخاّصة، 
الحميدة  والخصال  القيم  غرس 
القيم.  على  والتربية  اإلنسان  لبلورة 
أبرز القيم املستخلصة من سيرة حياة 
وتعاونوا على البّر  الكريم كانت:  النبّي 
والتقوى. وقولوا للناس حسنى. وهدوا 
إلى الطّيب من القول. ال يسخر قوم من 
قوم. اجتنبوا كثيًرا من الظّن. فأصلحوا 
بين أخويكم. وال تتمّنوا ما فّضل هللا به 
أن تؤّدوا األمانات إلى أهلها.  بعضكم. 
وال تقف ما ليس لك  ر تبذيًرا. 

ّ
وال تبذ

به علم. وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع 
وبالوالدين  بالحكمة.  رّبك  سبيل  إلى 
واليتامى  القربى  وبذي  إحساًنا 
الغيظ  والكاظمين  والجار  واملساكين 

والعافين عن الناس.

المتنّبي تغرس قيًما لصناعة 

اإلنسان بالتزامن مع المولد النبوّي

عافية  عين  مدرسة  طالب  استمتع   - حيفا  ملراسل 
سينما  ملسرح  مسرحيتين  مشاهدة  في  هـ،  االبتدائية 
دراما، وذلك ضمن فعاليات السلة الثقافية في مدارس 

شفاعمرو.
والثالث  والثاني  األول  صفوف  طالب  شاهد  حيث 
مسرحية "ألوان"، والتي تناولت عدة مواضيع اجتماعية 

وتربوية مثل التعاون وتقبل اآلخر والتعايش املشترك.
كما شاهد طالب صفوف الرابع والخامس والسادس 
قضايا  تطرح  والتي  اإلمبراطور"،  ثوب   " مسرحية 

في  باملجتمع  فرد  كل  ومسؤولية  وسياسية  اجتماعية 
تغيير الواقع.

هذا وشكرت نائب املدير، املربية سكينة سواعد مدير 
السلة الثقافية اإلعالمي حسين الشاعر، على تقديمه 

برامج ثقافية ومثرية للمدرسة.
من جهته ثمن الشاعر بدوره إدارة املدرسة بمديرها 
األستاذ محمود خطيب والنائب سكينة على التعاون 

املثمر بما فيه مصلحة طالبنا.

المتنّبي؛ تنتخب مجلس الطاّلب 

في يوم ديمقراطّي مهيب

طالب عين عافية يستمتعون بمشاهدة 
مسرحيات تربوية ضمن السلة الثقافية

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو www.haifanet.co.il
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باوهاوس 
اجتماعي

تجربة  مدينية 
في حي الهدار، 

30.11–28حيفا
2019

ثالثة أيام من الفّن، الهندسة 
المعمارية،  الساوند،  الحركة 

والبيوت من الداخل احتفاًء بـ 100
عام على الباوهاوس.

20
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socialbauhaus.co.il

  באוהאוס חברתי

social_bauhaus  

للربنامج الكامل:

الدخول مجانّي!
اإلدارة الفّنّية وأمانة المعرض: غاليا بار أور.

االستشارة األكاديمية: الربوفيسور يوسي بن آرتسي

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

الفنانة روضة سليمان  البالد  غادرت  ملراسل حيفا- 
للمشاركة في جولة عروض ملسرحية »فريد الوحيد« في 
فرنسا ملسرح يافا حيث عرضت في باريس ومارسيليا، 
كما  غير مسبوق،  نجاًحا  العروض  حيث القت هذه 
وسبق أن عرضت املسرحية وال تزال في البالد وتحقق 
هذه العروض التي تجمع بين التمثيل والغناء والرقص 

 جماهيرًيا، وتستعرض حياة الفنان 
ً

نجاًحا كبيًرا واقباال
الراحل فريد األطرش.

تؤدي الفنانة روضة في املسرحية عدة شخصيات وهي: 
بديعة مصابنة، أم فريد األطرش، أسمهان وأم كلثوم، 
وخالل هذا العرض املسرحي تقوم روضة أيًضا بالغناء.    

جولة عروض مسرحية
 للفنانة روضة سليمان في فرنسا

ملراسل حيفا - أصدرت بلدية شفاعمرو برئاسة السيد 
عرسان ياسين وشبكة املراكز الجماهرية دعوة »للقاء 
األخوة واملحبة«، بواسطتها تم دعوة سكان شفاعمرو 
بين  الذين سكنوا شفاعمرو   « اليهود  »احفاد  للقاء 
1918 كما ورد في نص اإلعالن.  1800 حتى  السنوات 
ردود فعل مختلفة لدى  أثار اإلعالن عن هذا اللقاء 
ممثلي الجمهور والهيئات في شفاعمرو، فاعتبرت كتلة 
الجبهة الديمقراطية في بلدية شفاعمرو هذا املشروع 
استهتاًرا بعقل املواطن الشفاعمري فالعنوان »أحفاد 
سكان شفاعمرو« له اسقاطات سياسية بعيدة املدى، 
تدعيًما  اعتبرتها  التي  الخطوة  هذه  الجبهة  فرفضت 

للرواية الصهيونية اإلسرائيلية.  
في حديث ملراسلنا مع عضو البلدية عناد خطيب قال 
أنه مع فكرة التعايش وتقبل اآلخر، لكن اآلخر على حد 
تعبيره ال يفكر مثلنا، وحسب ما وصله من معلومات 
رئيس بلدية  أن املوضوع بدأ بشكل عفوي عبر لقاء 
شفاعمرو مع أحد املواطنين في كريات آتا الذي قال بأن 
أجداده سكنوا في شفاعمرو، وهو يتوق لتنظيم زيارة 
ملدينة شفاعمرو. الزيارة لن تتعدى كونها زيارة عفوية 
إنسانية، أنا أتفهم تخوف بعض سكان شفاعمرو من 

هذه الزيارة، لكني على ثقة أن هذه الزيارة ملرة واحدة 
 داعًما للسياحة في شفاعمرو 

ً
وممكن أن تكون عامال

وقدوم سائحين يهود للمدينة.    

ردود فعل مختلفة حول لقاء 

»أحفاد اليهود« في شفاعمرو
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي( ّسيرته رسائل 

َ

َ
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ما زلنا نعيش في ظل ذكرى مولد رسول هللا، ويعنينا 
من مولده مولد رسالته، والتي لم تنجح وتبق خالدة 
إال لألخالق الرفيعة املتميزة التي كان عليها رسول هللا. 
وقد اخترت هذا العنوان ملا نراه من فو�ضى يعيشها 
الكثير من الناس، تحير العقالء من أبناء مجتمعنا، 
فالرسالة األولى التي أردت ايصالها لشبابنا وشاباتنا 
وللجميع، ال تنخدعوا بهذه الدنيا التي لن تدوم الى 
أحد من البشر، فإما أن يفارقها وإما أن تزول من بين 
يديه. وأحث قادة مجتمعنا وأقول لهم، قيل لعمر بن 
الخطاب عندما وضعت بين يديه كنوز كسرى ساملة 
غير منقوصة، وقوله )إن الذين أدوا هذا ألمناء(. فقال 
له على )يا أمير املؤمنين عففت فعفوا ولو أنك رتعت 
لرتعوا(، بمعنى أن القائد العفيف الطاهر يترك أثرا 
عظيما في حياة أتباعه. فعفة عمر جاءت ألنه تتلمذ 
على يد رسول هللا، الذي كان بإمكانه أن يكون اكثر 
ما  لنا  تقول  سيرته  هللا  رسول  ولكن  ماال،  الناس 
يلي: روى الطبراني )أن فاطمة بنت رسول هللا ناولت 
ما هذه؟  فقال:  الشعير،  رسول هللا كسرة من خبز 
قالت: قرص خبزته فلم تطب نف�ضي حتى آتيك بهذه 
الكسرة. فقال لها: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثالثة 
أيام(. واملتمعن بهذه الرواية يفهم أن بيت النبوة لم 

يكن غنيا، وإن كان بإمكانه أن يكون أكثر الناس ماال، 
ولكنه آثر اآلخرة على الدنيا. فعن النعمان بن بشير 
قال ألصحابه )ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد 
رأيت نبيكم صلى هللا عليه وسلم وما يجد من الدقل 
ما يمأل بطنه )الدقل رديء التمر(، فلم يقهر احد من 
أجل نعيم الدنيا ولم يتعد على أموال العباد وقوتهم 
من أجل سعادة زائلة تزول ويزول صاحبها، بل جاع في 
دنياه ليسعد الناس في الدنيا فيسعده هللا في آخرته، 
هذا  في  والكرا�ضي  املناصب  أصحاب  يفعل  كما  ال 
الزمان. ولم يكن كذلك رسول هللا لقلة حيلته ولكنه 
تميز بعطائه للناس وكرمه، فعن ابن عباس قال )كان 
رسول هللا أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقى جبريل عليه السالم. وكان جبريل يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول هللا 
أجود بالخير من الريح املرسلة(. وقد يسأل سائل: لم 
يفعل ذلك رسول هللا؟ فيكون الجواب ألن هللا يقول 
)وما أرسلناك إال رحمة للعاملين(. فرحمته جعلته يعفو 
ويصفح ولو بأشد الظروف وأحلكها. فكان رسول هللا 
ال تفارقه الرحمة ولو كان يضرب ويهدد ويضطهد ويعبر 
عن شعوره تجاه من ظلمه بقوله )اللهم اغفر لقومي 
فإنهم ال يعلمون(. فهم الذين هجروه من مكة موطن 

الذين شتموه  وهم  اليه،  األرض  بقاع  وأحب  رأسه 
وضربوه ووضعوا القاذورات على ظهره، وهم الذين 
بعد هجرته،  داره  باعوا  الذين  وهم  لقتله  خططوا 
فلما عاد الى مكة فاتحا لها يسألهم: ما تظنون أني 
فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: 
أن  بإمكانه  وكان  عنهم  عفا  الطلقاء(.  فأنتم  اذهبوا 
يسومهم سوء العذاب، ولكن رحمته وحلمه سبقت 
غضبه، ألنه مبلغ عن ربه فهل نحن من الذين يقتدون 
برسول هللا؟ رسول هللا رحمته شملت الكبير والصغير 
حتى الطير والحيوان، واليكم هذه النماذج: عن انس 
أن النبي قال )إني ألدخل الصالة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من 
وجد أمه من بكائه(. وعن عبد الرحمان بن عبد هللا 
قال: كنا مع رسول هللا في سفر فرأينا حمرة )طائر 
مثل العصفور(، معها فرخان لها فأخذناهما فجاءت 
الحمرة تعرش )ترفرف( فلما جاء رسول هللا قال: من 
فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها(. كما ترون رحمة 
رسول هللا شملت الطفل والطائر، ولذلك من سنته 
للتعامل مع الحيوانات على النحو اآلتي: عدم جواز 
تعذيب الحيوان ولعن من يتخذه هدفا يرمى بالنبال 
يحد  أن  لألكل  حيوان  ذبح  يريد  من  وأمر  للتعلم، 

يذبح  وأال  ذبيحته،  ويريح  شفرته، 
آخر.  حيوان  من  بمرأى  الحيوان 

وبما أن سيرته رسائل لشبابنا فال بد من ذكر ما قالته 
عائشة ر�ضي هللا عنها قالت: ما ضرب رسول هللا بيده 
خادما وال امرأة وال ضرب بيده شيئا إال أن يجاهد في 
سبيل هللا، وال خير بين شيئين قط إال كان أحبهما اليه 
أيسرهما حتى يكون اثما فإذا كان اثما كان أبعد الناس 
من االثم، وال انتقم لنفسه من �ضيء يؤتى اليه حتى 
تنتهك حرمات هللا فيكون هو ينتقم هلل(. ويأتي السؤال 
الذي يسأل: ملاذا يضرب بعض شبابنا نساءهم؟ وإذا 
سألتهم قالوا قول الجهال )العصا من الجنة(. وهذه 
الخرافات تمرد عليها رسول هللا ولم يفارق الدنيا اال 
بالنساء خيرا(. ومن عظمة  بعد أن قال )استوصوا 
رسول هللا أنه لم يرض لنفسه أن يكوم متميزا عن 
الناس، لذلك كان يشاركهم جدهم واجتهادهم بعزيمة 
قوية. يروى أنه كان مع أصحابه في سفر، فأرادوا ذبح 
شاة ليأكلوها، فقسم العمل على الجميع وأخذ على 
عاتقه أن يجمع الحطب معلال السبب )أن هللا يبغض 
الرجل يتعالى على رفاقه(. وال نن�ضى أن سر نجاحه في 
إيصال رسالته أنه كان صادقا وأمينا، فوثق به الناس 
ولو كانوا من أشد الناس عداوة له ملا جاء به من الحق.

العالمّي،  امل�ضّي  يوم  مع  بالتزامن   - حيفا  ملراسل 
ا لطبقة الصفوف  مت مدرسة املتنّبي مساًرا رياضيًّ

ّ
نظ

للتعريف  العالمّي  هذا ويأتي يوم امل�ضّي  الحادية عشر. 
بالنشاطات البدنّية والرياضة، وإتاحتها للجميع وتبيان 
حياة  نمط  باع 

ّ
وات اإلنسان  صّحة  في  الحيوّي  دورها 

االهتمام بالتغذية السليمة وأهّمّيتها في  سليم وصحّي، 
تحسين جودة الحياة، عالوة على تذويت قيم إنسانّية-

عّمق من عالقة اإلنسان بالطبيعة الكونّية من 
ُ
كونّية ت

حوله، والعالقة التكاملّية املوجودة بينهما. 
ب في املسار الريا�ضّي برفقة طاقم من املرّبين 

ّ
انطلق الطال

مين، تتقّدمهم راية املتنّبي البيضاء والخضراء، من 
ّ
واملعل

 لستيال مارس لتنتهي املسيرة قرب 
ً

ساحة املدرسة وصوال
شاطئ حيفا. 

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®نحن اإلرهاب؟ 
هذا شبه اإلنسان فقد عقله وصوابه.. مش مالقي أي �ضيء يقنع فيه الناس غير كلمة   • 
بتأييد حزب هللا،  باإلرهاب،  املشتركة  القائمة  في  الكنيست  أعضاء  يتهم  إنه   • واحدة..  
وإيران، وحماس.. • ومن يؤيد هذه القائمة هو مؤيد لإلرهاب.. نحنا داعمين لإلرهاب؟ أو نحنا 
اإلرهاب كله؟ • وانضم لهذا املسخ البغل الرو�ضي، اللي قال عن العرب إنهم طابور خامس.. 
نحنا هيك؟ • نحنا البعبع، املخيف، املرعب، الرهيب، املهول، الرادع، الكابوس، الخازوق، 
الضربة، اللعنة، الشتيمة، املسّبة، اإلهانة، التحقير، السخافة، املسخرة،  السخطة.. • 
هيك نحنا بالنسبة لهذا النتن.. يتهم العرب بأنهم إرهاب.. وتحريض   • الضرب بالصرامي..  
وتآمر ضد الدولة..  • هذا كله حتى يكسب وّد ورضا املتطرفين.. املحتلين.. املختلين..  • وكل 
من يرقص معه على األنغام األمريكية بأنه املستعمرات في فلسطين ال تخالف القانون الدولي!!  

• هو حط حاله في موقف الزبالة والنفايات، وسقط في حفرة مجاري ومبولة خنازير وبقر..  
• يكفيك أيها الدنيء تحريًضا، أيها املنحط الواطي، الحقير، الدنس، الخسيس، الوضيع..   • 
 لسانك عن لحس مؤخرات جماعة اليمين، حتى ال يهربوا من يديك..  • أوقف تصرفاتك 

ّ
كف

• هللا ال يرّدك،  مثل األفاعي املسمومة، وروح انظب وانكب جوا سبع بحور.. تفو عليك..  
وال ريح تصّدك، إلى املحكمة والسجن.. لجهنم وللي قالته خالتي نبيهة.. 
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الجُمعة 22 ترشين الثاين 122019

ومسيرة  سيرة  واقع  الى  العيون  نمدُّ 
الّسنين  عشرات  تراث  في  املسرح 
املاضية، فينتصب أمامنا هذا السؤال: 

عر مكان في املسرح؟ ِ
ّ

هل ما زال للش
أكثر،  تفاصيله  في  ظر  النَّ ُق 

ّ
دق

ُ
ون مِعُن 

ُ
ن

طبعا بعد أن ننهر ونّش الشيطان بعيدا، 
املسرحّية  بين  حاّدا  صراعا  فنجد 
عرّية واملسرحّية الّنثرّية، صراعا لم  ِ

ّ
الش

تتحّدد أبعاُدُه بصورة نهائّية بعد.
لهذا  شافية  إجابة  عن  باحثين  نلج، 
ْعالم 

َ
ؤال، فنجد أّوال قائمة بكوكبة أ السُّ

عري  ِ
ّ

ّتاب املسرح الش
ُ
هذا الصراع من ك

لون في: إْبسن 
َّ
واء يتمث ثري على السَّ والنَّ

للو  وبيراند  وتشيكوف  وستريندبرج 
وييتس وأونيل وإليوت وبريخت و.و.و.

ثر، وفيهم  عر وكّتاب النَّ ِ
ّ

ّتاب الش
ً
ففيهم ك

نثرّيا  ومسرحا  كتَب مسرحا شعرّيا  َمْن 
ظْم بحثا عن  معا، وفيهم َمْن لجأ الى النَّ
عر 

ّ
الش ِمن  اكتفى  َمْن  وفيهم  عر،  ِ

ّ
الش

العديد  فذهب  ّقاد  النُّ أّما  اعرّية.  بالشَّ
عر  ِ

ّ
الش هبوط  يوجوب  الّقْول  الى  منهم 

القصائد  في  لإلنزواء  املسرح  على  ِمن 
الى  منهم  البعض  الغنائّية... وهنا سارع 
قتل  »جريمة  مثل  أعماال  أنَّ  الّتصريح 
في الكاتدرائّية« إلليوت وغيرها هي نشاز 
تفّرِج لم يُعد 

ُ
ّن امل

َ
طارئ وليس القاعدة، أل

وقة وهم يتحّدثون  يستطيع أن يرى السُّ
شبة املسرح، أو أّن على املسرح 

َ
على خ

َحْمل رسالة اجتماعّية يجب أن يؤّديها. 
بعض  إليه  ذهب  الذي  االتّجاه  وهو 
ّقاد بعد قراَءتهم ملسرح إْبسن وفهمهم  النُّ
أْعمالِه،  جوانب  ِمن  واحد  لجانب 
وأقصد َمْسرَحُه االجتماعي، الذي تنتمي 

مية«. إليِه مسرحّيته املعروفة »بيت الدُّ
ستشرق 

ُ
ائي وامل ارس الرَّ وال يخفى على الدَّ

رّدت  الجاّدة  الدراسات  من  الكثير  أنَّ 
عري،  ِ

ّ
بعد ذلك االعتبار ملسرح إْبسن الش

مّما جعل الِفكرة الخاطئة عنه في سبيل 
الّزوال واالندحار...

ُل هذا ونحن على قناعة أنَّ عمالقة  َسّجِ
ُ
ن

ثري اآلخرين، برزت في أعمالهم  املسرح النَّ
اعرّية بصورة ملموسة وهو ما نراه  الشَّ
مسرحّيته  خاّصة  تشيكوف  عند  جلّيا 
اعرّية  بالشَّ تفيض  التي  ورس«  »النَّ
اعرّية هم 

ّ
ثون بهذه الش رسلة، واملَتحّدِ

ُ
امل

رجال ونساء عادّيون... حّتى برنارد شو 
في مسرِحِه الفكري نجد كثيرا من روح 

عر... ِ
ّ

الش
ُه ت.س. 

َ
وهنا، ال ُبدَّ أْن نستشهد برأي قال

وهو:  قدّية  النَّ مقاالته  أحد  في  إليوت 
كلغة  هي  املسرح  في  الّرفيع  الّنثر  »لغة 
فة 

ّ
عر تماما، كالهما لغة غنّية مكث ِ

ّ
الش

تبت 
ُ
تبت بتأٍن، كأّنها ك

ُ
وافرة االيقاع، ك

من  عبقري  لكّل  وأنَّ  كتابتها،  أعيد  ثّم 
عباقرة الّنثر في االنجليزّية )وهي اللغة التي 
يتحّدث عن أدبها إليوت( ِمن كونجريف 
الخاص  أسلوبًه  له  شو،  برنارد  الى 

وموسيقاه الخاّصة«.

في المسرح
د. خالد تركي - حيفا 

فهل نعيُش اليوَم زماًنا غير زماننا، في مكاٍن هو مكاننا وفي أرٍض هي ارضنا ولنا، وفي بيت هو بيتنا 
ُق »أجمل األحالم« ويصنُع »أعجَب  عب ُيحّقِ ة، أنَّ الشَّ اريخيَّ ة التَّ منا من الحتميَّ

َّ
ولنا، لقد تعل

اريخ  وقيت واالنتصار والقرار، يصنع التَّ مان واإلنسان والبيان، والتَّ العجِب«، يصنع املكان والزَّ
عوب.. اريخ تصَنعه الشُّ ألنَّ التَّ

رق هذا وقت رّدِ الغاصبين يا شعوب الشَّ
داد واصطلوها باسلين ِ

ّ
فاركبوا الهول الش

من في زمٍن جاَر علينا وعلى شعبنا من محيطه إلى  من وحذار من مجاراة الزَّ فحذار من هذا الزَّ
..

ُ
نيئة  والدَّ

ُ
ة

َّ
ل ِ
ّ
ا الذ ، فهيات منَّ لُّ

ُّ
انا والذ انا والهواُن، إيَّ خليجه، ايَّ

ٍت إيالُم  يِه ما لُجرٍح بمّيِ
َ
َمن َيُهن َيسُهُل الَهواُن َعل

هر له. ة، باعها أبَد الدَّ ة، باعها ألف مرَّ يطان مرَّ ويقول والدي: من باع نفسه للشَّ
ة وهو في  رَّ نا لوطننا وثيقان، ال انفصام لهما، كارتباط الجنين بحبل السُّ إنَّ ارتباطنا بأرضنا وحبَّ
ره إلى مرحلة  ه، حيث ينهل من ينابيعها منذ لحظته األولى، حين يكون في بداية رحلة تطوُّ ّمِ

ُ
رحم أ

ا تعانيه ويفرح ملا ُيفِرحها، ويفزع  ى من غذائها ويعاني ممَّ
َّ
﴿..أحسِن تقويٍم﴾ وتكويٍن، حيث يتغذ

ها  ملا ُيفِزعها، فنحن نتقاسم مع األرض خيَرها وجوَدها وعطاَءها ومنتوَجها اآلتي من غيث جّوِ
وخصوبة بّرِها ورذاذ بحرها وسخونة رملها وعطاء سمائها وشموخ جبالها وغزارة وديانها وكذلك 
ة، فقد أتينا من رحمها والى رحمها سنعود، فنحن  وق والحنين واملحبَّ نتقاسم العشق والشَّ
ة التي كُبرنا على  د تلك القصَّ  بلحظٍة، ونسمعها دائًما ترّدِ

ً
ة من ترابها لحظة نعيش مع كلَّ ذرَّ

سماعها وإسماعها وروايتها لآلخرين: 
راهم،  ها مقابل حفنة من الدَّ ه وأحضر قلَبها لعدّوِ بّيِ العاق، الذي قتل أمَّ

ة ذلك الصَّ راودتني قصَّ
 وحناٌن، 

ٌ
 وحسرة

ٌ
بيُّ وسقط هاوًيا على األرض فناداه قلب األّمِ وبه لوعة ففي طريقه تدحرج الصَّ

: »ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر«، فشعر االبن بصاعقة تضربه في فؤاده وبسيف 
ً
سائال

ه وأهل بيته استلَّ سيفه ليقتل به نفسه، فناداه قلُبها  ع كبده، وبعد أن شعر بخيانته ألّمِ ِ
ّ
ُيقط

ؤوف، مهما  ؤوم والعطوف والرَّ تين..« فهذه هي األمُّ بقلبها الرَّ ، راجًيا: »ال تذبح فؤادي مرَّ
ً
ثانية

عانت وقاست من أبنائها، يبقى قلبها على أبنائها، فدونهم حبل الوريد..
نا.. هي األرُض أمُّ

دائد واملحن، غير مبالين بآالمها، كيف ال نمنُحها  دير لألرض ظهرنا يوم الشَّ
ُ
كيف نستطيع أن ن

ي نداء الوفاء واإلباء والبقاء وفاًء  نا حتًما سنلّبِ قلبنا وفؤادنا ومهجتنا وأرواحنا، فإن نادتنا فإنَّ
ساتنا  ، ملن ُيريد العبث بمقدَّ

ً
لها، إلنَّ »نداء األرِض.. قاهر«، كيف نقدر، أن نعطي يًدا داعمة

م وُيضِعف أهل بيتنا،  وشواهدنا في أرضنا، من حجر وبشر وشجر ونهر وندعمه لُيجّزِئ ويقّسِ
ع دابرهم.. ِ

ّ
قط

ُ
ارقين والعابثين ون وكيف ال نقطع اليد املمدودة للمارقين والسَّ

اعر واملناضل داود تركي:  يقول الشَّ
ِن

َ
موَس الِجّدِ ِفي الَعن

ُ
ْن ش

ُ
ك

َ
ِلَنِعْش ِكراًما ِفي َمَراِبِعنا َون

ِد والَعَدِن
ْ
ل
ُ
وا ِجَناَن الخ

ُ
غ

َ
وا إَراَدَتُهم َبل

ُ
ك

َ
ِئِن الَوَرى اْمَتل

َ
ل

يقول والدي، ال ُيمكن إخفاء شمس الحقيقة، فنورها ساطع وال أحد يمكنه حجبها، »واللي ما 
اعر وديع البستاني،  ا قاله الشَّ ة«، وأقتبس ممَّ ربال يا بيروت أعمى بعيون أمريكيَّ

ُ
شاف من الغ

، في منطقة 
ً
تل غيلة

ُ
خ جميل البحري، صاحب »تاريخ حيفا« )1( الذي ق في تأبين الكاتب واملؤّرِ

ة الكرمل: 
َّ
محط

باح ببرقع اإلبهام م يا جميل وقل لهم ال تحِجبوا وجَه الصَّ
ُ
ق

ا  ريَّ
ُّ
كالث ة  معلقَّ تكون  حين  يف  الصَّ اشهر  في  مس  الشَّ كما  والبيان  للعيان  ظاهرة  الحقيقة 

ماء.. ور، في بهو السَّ
َّ
ومجموعتها من ُعنق الث

، راضًيا بالخنوع والخضوع والرُّكوع، يرى الحقيقة 
ً
 متخاذال

ً
عب وأصبح خامال فلماذا نام الشَّ

ى ُمبايًعا، ويخلُد في   أو حتَّ
ً
قيق« غباًء وبالدة  عن خيانات »الشَّ

َ
رف

َّ
ضُّ الط

ُ
يقيًنا قاِطًعا، ويغ

فهل  حراك،  دون  القبور  أهل  صمت  هو  كما  دائٍم  صمٍت 
ُفِسِهْم﴾..

ْ
ن
َ
ُروا َما ِبأ ِيّ

َ
﴿..ُيغ

قيُق مع العدّوِ حد الشَّ »إذ اتَّ
صّوِب فوقها

ُ
ولم نجد أرًضا ن

دَمنا
ونرفعُه قالًعا«..

اعون أمريكا«، مع 
َّ
اعون، والط

َّ
ألم نفهم بعد أنَّ »أمريكا هي الط

رقين، 
ْ

كّلِ أصدقائها وحلفائها بغلمانها وأعرابها، على امتداد املش
ومن يدور في فلكها من ابناء جلدتنا الجرباء..

ار، الذي ال قاهر له ويا إلهي الغالب الذي ال غالب  يا إلهي القهَّ
لب..

ُ
له، الى متى هذا القهر والى متى هذا الغ

باح  الصَّ قهوة  بيته خالل  ة على شرفة  باحيَّ الصَّ يوٍم، خالل جلستنا  ذات  والدي،  ثني  حدَّ
اه الحيُّ 

َّ
ي سمعان، قد توف حاد« في يده، كعادتنا في كّلِ صباٍح، أنَّ والده، جّدِ ِ

ّ
وصحيفة »اإلت

د املسيح )ع( في شهر آذار من العام الخامس واألربعين من القرن  ّيِ
وم، في اسبوع آالم السَّ القيُّ

ين  وم امللكّيِ ة، للرُّ ف الخامس اإلبتدائي، في املدرسة األسقفيَّ املا�ضي، حينها كان والدي في الصَّ
ين الكاثوليك، حيث يفصل  وم امللكّيِ الكاثوليك في حيفا، بالقرب من كنيسة مار الياس، للرُّ
بين املدرسة والكنيسة شارع اللنبي، مار الياس نفسه نابذ عابدي البعل واألصنام واألوثان، 

حامي حيفا. 
ا املعمدان )نزلة الكلداوي( في حّيِ وادي  كان موقع املدرسة ما بين طريق اللنبي وشارع مار يوحنَّ
هادة   وز من ذلك العام، حصل والدي على الشَّ سناس، في حوش الكاثوليك، وفي شهر تمُّ ِ

ّ
الن

ص، الواقع بالقرب من  ِ
ّ
خل

ُ
فر إلى دير امل له للسَّ يني، وهي التي كانت تؤّهِ عليم الّدِ انية في التَّ

َّ
الث

وف، محافظة جبل لبنان، لدراسة علم الالهوت كرغبته، لُيصبح  قرية جون في قضاء الشُّ

ا في  ة، في أّيِ مكان في العالم يختارونه له، جنديًّ عيَّ بعدها كاهًنا وخادًما للرَّ
 إلى طلٍب 

ً
ي، حالت دون ذلك، إضافة ة، لكنَّ وفاة والده، جّدِ عيَّ خدمة الرَّ

تي له، بعد الوفاة، أن يبقى في البالد ملساعدتهم في تقاسم مجهود مصاريف البيت  من جدَّ
بعد غياب عاموده حيث التجأ والدي إلى مساعدة أخيه البكر، داود، الذي لم ُينِه دراسته 
عبة وبدأ يعمل في قسم الجمارك، في ميناء حيفا،  ة الصَّ ة بسبب الحالة االقتصاديَّ انويَّ

َّ
الث

ق، وكذلك ملساعدة والدته ام داود، في  فوُّ ة على مستوى عاٍل من التَّ حيث كانت لغته اإلنجليزيَّ
ة وفي األعياد، فقد رفض شقيُقه داود ان يترك  ة منها واملوسميَّ ة، الفصليَّ ام عطلته املدرسيَّ ايَّ
زك  دك وُيجّهِ د دائًما، العلم سالح ُيزّوِ ه كان ُيرّدِ والدي وأخوه األصغر، بطرس، مدرستهما، ألنَّ
فكير لتجاوز  حيح وصواب التَّ ريق الصَّ

َّ
ك على الط

ُّ
هر ومشاكل العصر ويُدل ملحاربة صعوبات الدَّ

رب ونوٌر ُيستضاء  عاب، وتواجه فيه كلَّ عقبات املستقبل، منتِصًرا، فالعلم نوٌر ُيضيئ الدَّ الّصِ
عر: ِ

ّ
 على اإلنسان، متابًعا قوله ببيت من الش

ٌ
به والِعلم فريضة

امحين
َّ
باِب الط ٌع ال خير فيهم وبورك بالشَّ نَّ

ُ
شباٌب ق

اني ثانوي فقط، حيث حاَل هبوط الكارثة على رأس 
َّ
وبفضله تابع والدي دراسته إلى صف الث

ِرَضت 
ُ
كبة، ف ِرضت عليه كما على باقي أبناء شعبنا، النَّ

ُ
شعبنا اآلمن، دون استمراره دراسته، وف

الب، إذ ترك 
ُّ
ة أترابه وزمالئه الط بت لغالبيَّ  أخرى، كما سبَّ

ً
بت له كارثة علينا حياة أخرى، وسبَّ

عب إلى سوق العمل ُمكرًها وعرف  قاء والعناء والكدح والتَّ راسة قسًرا إلى ساحة الشَّ مقعد الّدِ
بيل، إلى ما ُيريد.. كيف السَّ

ات بإرادٍة صلبٍة 
َّ
، في االعتماد على الذ

ً
الثة صقال

َّ
تي وأبناءها الث لت جدَّ

َ
لكنَّ حالة ُيتم األب، صق

ومواجهِة املعضالت بهامة مرفوعة، ال تعرف االنحناء، النتشال العائلة من بين أنياب العوز 
ة في العمل  يَّ يق وقسوة الفقر الذي ال يرحم، حيث أنَّ مرارة الُيتم دفعتهم إلى الجّدِ والجور والّضِ
اهر.. حصيل العلمّيِ الباهر والزَّ راسة والتَّ ي، واالنتاج واملواظبة على العلم والّدِ حّدِ وقبول هذا التَّ

ْقَهْر﴾..
َ
 ت

َ
ال

َ
َيِتيَم ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

ر محاسن فقيدها الكبير، عامود البيت يا 
ُ
تي تبكي وتنوح على مصابها األليم، وتذك راحت جدَّ

سمعان، وفقيد عائلتها، وعّزِ ديارها، حيث كان يحتضن أبناءه ويحميهم برمش العين، يواصل 
ات وما يعوزون من اشياء ليكونوا في بحبوحة  هار من أجل تلبية ما يريدون، من حاجيَّ الليل بالنَّ
برلك  فر  السَّ ام  أيَّ الذي عاشه،  يق  والّضِ ظف  الشَّ يعيشوا  ان  لهم  يِرد  ولم  وُيفّرِج كربهم، 
 
ً
ة  حرَّ

ً
والفراري، ويعيشه تحت نير اإلحتالل البريطانّيِ البغيض، فكان يصبو ألن تكون لهم عيشة

تب واملراتب وإلى ما لم  ا كانت له، وأن يِصلوا إلى ما يصبون إليه، إلى أعلى الرُّ  أفضل ممَّ
ً
رغيدة

يستطع إنجازه هو بنفسه لنفسه..
ة،  تي صديقة، الحرَّ َجُر«، فها هي جدَّ

َ
ُب الحواصِل ال ماٌء وال ش

ْ
كانت لوعتها على األطفال »ُزغ

 في بيوت 
ً
ر عن ذراعيها إلى سوق العمل، خادمة شّمِ

ُ
أخت الّرِجال، التي تجوع وال تأكل بثدييها، ت

أغنياء حيفا وفي دير املطران في املدينة، لتسدَّ رمق أطفالها ولتعطيهم كلَّ ما يحتاجونه من مأكٍل 
قافة واملثابرة، 

َّ
ات املدرسة، حيث كانت تؤمن بالعلم والعمل والث ومشرٍب وملبٍس ومن حاجيَّ

لوات جميعها،  تي أم داود تحفظ فرائض الصَّ باؤوط، لقد كانت جدَّ طبًعا بعد إيمانها برّبِ السَّ
موا  ِ

ّ
م يعل

َ
هم، لألسف، ل ير، لكنَّ واألشعار على أنواع بحورها، التي كانوا يدّرِسونها في مدرسة الدَّ

ا وحرًصا« من املدّرِسين على أال تتجاَوْزَن »أصول 
ً
البنات في تلك الحقبة الكتابة والقراءة »خوف

ين« ولكي ال يكون تعليمهنَّ وسيلة لكتابة رسائل غرام وحّبٍ ألصدقائهنَّ وقراءة  األدب والّدِ
تي، كما اترابها، قد ُحرمَن من  رسائلهم وأجوبتهم، على حّدِ تعبير مدير املدرسة. وبهذا تكون جدَّ

م واملعرفة..
ُّ
عل نعمة القراءة والكتابة والتَّ

كيف هذا! 
ًدا،  اء متعّبِ ًدا )ص( في القرآن الكريم، خالل اعتكافه في غار حرَّ ه العربيَّ محمَّ

َ
نا رسول ألم يأمر ربُّ

ين بين أبناء وبنات  ، وانتصَر بعد أن عرف القراءة، ونشر القراءة والّدِ يَّ  األّمِ
َ
قرأ

َ
َرأ..﴾، فأ

ْ
بأن ﴿ِإق

ورة الجميلة   نوره في املشرقين، فأين نحن من هذه السُّ
َّ

ة وبث عب في أصقاع الكرة األرضيَّ الشَّ
ة تأكل بعضنا وتنهش  يَّ لمة واألّمِ

ُّ
نة، تاركين الجهل والعتمة والظ الكريمة واين نحن من هذه البّيِ

ة! يًّ ا، وترمينا في نار الجهل واألّمِ
ً

في أطرافنا نهش
روايتها  في   ،)2( نفي�ضي  آزار  ة  اإليرانيَّ الكاتبة  لنا  ت 

َ
نقل لقد   

ساء  ِ
ّ
الن َعْنَها«، كيف وصفوا  َياٌء َصَمتُّ 

ْ
ش

َ
»أ ة  للعبريَّ املترَجمة 

َجٍل« )ص 
َ

هنَّ »ِنَساٌء ِبُدوِن خ مات في بالد الفرس على أنَّ ِ
ّ
املتعل

شجعهنَّ على كتابة رسائل 
ُ
ة، التي ت همونهنَّ بالعلمانيَّ 363(، وَيتَّ
حّبٍ للّرِجال وُيصبحَن بدون خجل..

َجَل« )ص 364(
َ

ْفِكيِر َيْفِقْدَن الخ َساَء ِحيَن َيْبَدأَن ِفي التَّ ِ
ّ
»ألنَّ الن

ة  لون خطًرا على القوى الرَّجعيَّ ِ
ّ
راسة والعلم يشك عليم والّدِ إنَّ التَّ

 عند الذين يريدون طمَس 
ً
ة ت، خاصَّ

َّ
ة اينما حل الميَّ

َّ
والقوى الظ

ة، أنَّ تثقيف  تها، متجاهلين بذلك حقيقة بديهيَّ ر املرأة وهويَّ تطوُّ
افعة إلى أمام،  ة والدَّ ة والهامَّ افعة األساسيَّ راتها وقدراتها، هي الرَّ اتها ومقدَّ املرأة وتطوير امكانيَّ
مه، حيث أنَّ املرأة أساس املجتمع وعماده وحبل وتينه، وهي صارية  إلى تطوير املجتمع وتقدُّ
فينة، وهي مرساة األمان التي تمنع  جاه السَّ ِ

ّ
ه ات راع، الذي يوّجِ ِ

ّ
املجتمع التي ُيشدُّ إليها الش

ط فترسو ثابتة في وجه األنواء، وهي امُّ املجتمع ومدَرسته وُمدّرِسته: خبُّ فينة من التَّ السَّ
ب األعراق  إذا أعددَتها أعدْدَت شعًبا طّيِ

ٌ
األمُّ مدرسة

ما إيراق ّيِ أورق أيَّ
األمُّ روٌض إن تعهده الحيا بالرَّ

واملرأة هي أكثر من نصف املجتمع إن اردنا إنصافها، ويجب إنصافها وأيُّ عمل أو نهج مغايٍر 
اإلمام  يقول  حيث  وأْسرهم،  أفراده  وكبت   ،

ً
قاطبة املجتمع  تجهيل  في  يصبُّ  ه  فإنَّ ها  لحّقِ

لمِة يوم يسعى 
ُّ
نوب، فتبقى في الظ

ُّ
طفئ نوَر علمَك بظلمِة الذ

ُ
تيَت علًما، فال ت

ُ
: قد أ افعيُّ الشَّ

أهُل العلِم بنوره..
)نتواصل، إنتظروا وشكًرا(

حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ُتنسى.. )6(



13 الجُمعة 22 ترشين الثاين 2019

نبيهة راشد جبارين

عندما قرأت املجموعة القصصية »االنهيار« للكاتب 
نكهة  القصص  تلك  في  وجدت  شليوط،  عفيف 
خاصة، أشتّم منها رائحة الفن وأشاهد أثناء مروري 
ات 

ّ
، وتمّر من فوقي غيمات، تحمل زخ

ً
 وانوارا

ً
ظالال

سر، نظرات 
ّ
من الخير، وأرى أن الكاتب ينظر بعين الن

 نظراٍت 
ً
 ودينّيا

ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعّيا

ً
ثاقبة سياسّيا
 وغيورة.

ً
ُمِحّبة

ثلج،  من  الكهنة  انهيارات  بين  تجوالي  مشوار  ففي 
والبحث عن وطن، والقادم الجديد الى هنا، ولحظة 
ناظراي  تتبع  والضياع.  والخمول،  ولوحده،  عابرة، 
ناظرّي االخ الكاتب والفنان االستاذ عفيف، ونجحت 
أن أصل إلى نافذة إطالالته، فأطللت منها، وإذ بها 
نافذة تطّل على الوطن، والوطن الكبير، وعلى العرب 
بعين  واالنسانية  الحرية  وعلى  واألصالة،  والعروبة 

الغيرة، وعين املحبة، والعتاب الندّي.
يوحي  الذي  العنوان  هذا  »االنهيار«:  قصة  في 
بالسقوط، والفشل والخسارة، أرى في ذات الوقت 
في اتجاه آخر، يحمل  أنه ُيسقط ظالله على معنًى 
موخ واالنهيار 

ّ
موخ، والعلّو، واالرتفاع. وما بين الش

ّ
الش

أيام  إلى  والحنين  األلم  اعتصرها  دمعات  ذرف 
ُ
ت

الشموخ واالرتقاء. 
في هذه القصة الجميلة، املؤثرة، كثير من الحقيقة 
العربّي  املجتمع  على  تسيطر  أصبحت  التي  املؤملة 
يحويه  بما  أصبحت  املرء  قيمة  أن  خاص،  بشكل 
رصيده من املال. وأن العالقة بين الناس، وحتى أقرب 
الناس أصبحت تنزلق في مهاوي املصالح الشخصية، 
ْوا عن إنسانيتهم، فال توادَّ وال تراُحم.

ّ
وكأّن الناس تخل

لنا  صّورت  النص،  في  املتالحقة  الكثيرة  األفعال 
نرى  كا  االتجاه،  عكس  تتراكض  كأنها  األحداث 
االشجار بجانب الشارع تركض بعكس اتجاه املركبة. 
وذلك لتصّور لنا لحظة االنهيار، بأنها كانت سريعة 
ومفاجئة. ومع االنهيار املادي، انهارت القيم واملبادئ 
واألعراف، لتتقّزم شخصية املدير صاحب املصنع، 
ثم تتحور الى جسم صغير غريب، غير مرغوب فيه 
حتى في البيت، وال أعرف ملاذا اختار الكاتب شخصية 
ص من هذا الجسم الذي 

ّ
الزوجة هي املبادرة للتخل

، بعد أن مسخه االنهيار... انهيار في االدارة 
ً
أصبح غريبا

العالقة  وانهيار  الذاتية،  الصورة  وانهيار  والربح، 
االسرية واالجتماعية – سأكون متفائلة وأقول ربما 

من مبدأ » قتل الرحمة » فعلت الزوجة ما فعلت. 
ات األلم واالنقباض واألسف، والّدهشة، 

ّ
ومن بين زخ

رنا بأنها 
ّ
 بعينيها » لتذك

ُ
تأتي جملة: »خرَجْت والخوف

ذات مرة » جلست والخوف بعينيها » في أشعار نزار، 
جمال  رشقة  فكانت  كاظم،  صوت  في  األوتار  وبين 

وتنّفس للقارئ.

2 - كهنة من ثلج
نجح الكاتب عندما انتدب شخصية الكهنة، ألنهم 
عادة يحظون بالتقديس واالحترام واإلطاعة، وال ُيرجى 
منهم اال كل خير. بكالم آخر هم مصدر قّوة عظمى. 
البحار كان  لكّن قدومهم من بالد بعيدة، من وراء 
الصلوات،  يؤّدون  كانوا  أنهم  واألغرب   ،

ً
غريبا  

ً
حدثا

الخالص، بشكل حركي  الى  الناس  بقيادة  ويقومون 
ميكانيكّي خال من االحاسيس واملشاعر االنسانية، 
وإطاعتهم  رسالة،  يحملون  ال  ثلج،  من  كهنة  ألنهم 
عمياء، والشخص الوحيد الذي اكتشف أمرهم اعُتِبر 
 بين املصلين. ولكّن املثابرة جعلته يقترب من 

ً
مجنونا

الحقيقة، وأما الحرارة والنور السماوي الذي دخل 

الفرصة  أتاح  الخديعة،  الثلج عن  النوافذ، وأذاب 
م القيادة أحد أبناء الحّي. 

ّ
ليتسل

التحررية  الشعوب  حركات  بأن  جميلة  لفتة  هنا 
الناجحة، هي حركات ذاتية، وأما الحرارة التي تأتي من 
األعلى، فهي تلك القيم واملبادئ االيمانية السماوية، 
تأتي من نفس الشعب، وال حرارة وال مبادئ مالئمة 

ألي قيادة يمكن أن تأتي من غير دائرة الشعب.
عجبت باألفعال املتالحقة في النص، وسرعة وكثرة 

ُ
أ

الحركة املرسومة فيها، ومن بينها تتسلل رائحة امللل 
واالنتظار ذاك الذي عانت منه الشخصيات.

الوقت  ذات  في  يرمز  النقاء،  الى  يرمز  الذي  الثلج 
املنبعث  والنور  الحرارة  أما  والجمود.  البرودة  إلى 
بنور  الكنيسة  لتضاء  النوافذ  فاخترق  السماء  من 

وهل   ...  
ً
طويال  

ً
زمنا عنهم  الغائبة  الشمس 

 للحرية واالنطالق 
ً
كانت الشمس إال رمزا

ملعرفة   
ً
رمزا إال  النور  كان  وهل  والحياة. 

الحق والحقيقة.
ؤّدى الصلوات 

ُ
متى يذوب كهنة الثلج، وت

والصدق  الحرارة  تملؤها  بأصوات 
عروس  حيفا،   – واالنتماء  واإلخالص 
هذا  وتنتظر  أخواتها  عن  تنوب  الكرمل 
النور، وهذا القداس والصالة التي يقيمها 
 ولم يأت من بالد 

ً
ويقودها كاهن ليس ثلجيا
بعيدة من خلف البحار.

3 - البحث عن وطن 
األلوان مبعث فرح وسعادة  كانت  لطاملا 
وحبور. َمن مّنا ال يستهويه ويجذبه قوس 
قزح بألوانه املتعددة الجميلة املتناسقة...؟ 
الغناء  الحدائق  جمال  يأسره  ال  مّنا  َمن 

بألوانها وأزهارها املتناثرة ...؟
إال أن األلوان في قصة األستاذ عفيف » 
وضاعت  اختلطت،   « وطن  عن  البحث 
والظهور.  السيطرة  فو�ضى  في  وضاءتها 
وجعلت بطل القصة يحرق أوراقه وكتبه، 

ويحرق شوقه وحنينه إلى املا�ضي الجميل، أحرقها في 
شعلة الخالف واألنانية، التي خلطت ألوان الرايات 
 من فو�ضى األلوان، األلوان التي راحت 

ً
وجعلته شالال

على  البطل  وهام  واألنانية.  الخالف  بحر  في  تجري 
وجهه يبحث عن وطن، وطن يكون له راية واحدة، 

وطن يكون للجميع وليس للجماعات.

4 - القادم الجديد إلى هنا 
 لقد كان القادم الجديد إلى هناك – إلى لندن، يحمل 
ر  على األقل، ومن ضمن ما يحمل من بالده التي ُهّجِ
االعتزاز  سالح  هو   ،

ً
سالحا يحمل  كان  ّرِد، 

ُ
وش منها 

ناظراه  انغمس  أن  فما  وخيراته.  بجماله  بوطنه، 
لندن، حتى  في شوارع  والعراقة  الطبيعي،  بالجمال 
: » إن هذا 

ً
سبقته عبارته بالحسرة والشوق معلنة

 ،« 
ً
الثراء من خيرات بالدي التي استعمرتموها طويال
ولكنه لم يجرؤ على ترديدها، ألنها إخالل بالنظام.

االعتزاز بعروبته ال يفارقه طرفة عين، فها هو يرى 
إلى  تنتمي  جذورها  فيمن  العزة  ويشتّم  الجمال 
األندلس – ألنهم كانوا هناك – العرب كانوا هناك، في 
جزيرة البطولة والعزة والكرامة. وهناك تنسم العرب 
فيما  والسالم  والتعايش  التسامح  أنسام  واليهود 
بينهم. ومن يحمل هذه الذكرى الطيبة ال مكان له 
بين ُصّناع القرار، وإن طالب بالسماح بإقامة الدولة 

الفلسطينية، لن ُيدعى إلى أي اجتماع بعد ذلك.

إال أن الحمامة في فلسطين، ال تتوقف عن التحليق 
 من أحد، فهي تنشد السالم من أجل السالم، 

ً
خوفا

ومن أجل من يحملون الحجارة.    
                        

5 - لحظة عابرة 
سرعة  ولكّن  العابرة.  اللحظة  إطار  هي  السرعة 
شاهد، وحركتها وأصواتها وألوانها، وتعابير الوجوه 

َ
امل

فيها، �ضيء يدهشني في نص القصة. الحيرة املرسومة 
بالكلمات، وبالضمائر تحّيرني، التساؤل: ملاذا أنا غير 
مرغوب فّي في وطني؟ سؤاٌل يستفزني، أما الحواجز، 
في  أنا  أنفا�ضي،  تحتجز  فهي  واالنتظار،  والتفتيش 

وطني سجين، لكن الفرق فقط أّن السجن كبير. 
عند  يدور  ما  ملعرفة  االستطالع  حب  شّدني  فإذا 

الحواجز، جعلني »لحظة عابرة«. فاإلنسان في عمر 
من  يعاني  كان  إن  باله  فما  عابرة،  لحظة  الزمان 
حرية  الحرية،  وفقدان  الذات،  وفقدان  الضياع 

الفكر، والتعبير والتنّقل. 
ر فيها عن موقف، أو عن  اللحظة أسرع من أن ُيعبَّ
أمام  األبواب،  كل  ُيغلق  والِعداء  معّين،  تساؤل 
الحروف  أما  وحتى  الخطوات،  وأمام  السيارة، 
 »لحظة عابرة« هذا ما آل اليه 

ّ
والكلمات، فإن هي إال

حال البطل في القصة، عندما تساءل قرب الحاجز.

6 - لوحده
مرة أخرى يطل الكاتب االستاذ عفيف إطاللة كاشفة 
األمد ال تصل حتى  الذاكرة قصيرة  كيف أصبحت 
إلى يوم واحد )أربع وعشرين ساعة(، وان العالقات 
االنسانية الحميمة أصبحت فاقدة للذاكرة، فلم يعد 
الزميل يذكر زميله إذا ما أدار ظهره وغاب، حتى وإن 
كانت الزمالة تجمعهما لسنوات طويلة، حتى وإن كان 
هذا الغائب يحمل كل سمات الطيبة والخير واملحبة 
 
ً
للغير. شهد على ذلك بطل القصة الذي ق�ضى أياما
 أو زيارة من زمالئه دون 

ً
 هاتفيا

ً
وساعات ينتظر اتصاال

جدوى. 
أجد في القصة لغة جميلة تدعو إلى محاربة الروتين، 
واالنغماس في العمل على حساب الراحة الشخصية، 
، فالبطل في 

ً
 أيضا

ً
 خاصا

ً
التي يجب ان نقتطع لها وقتا

صباح اليوم الثالث، عندما قرر أن يرتشف القهوة 

 حوله وهو يرتشف 
ً
في حديقة بيته، أخذ ينظر ملّيا

هي  كم  فاكتشف  حديقته،  أزهار  إلى  نظر  القهوة، 
شعر  حياته،  في  األولى  للمرة  يراها  وكأنه  جميلة، 
بالهواء املنعش وهو يالطف وجهه صباح ذلك اليوم، 
وكأنه اكتشف للمرة األولى في حياته أنه هناك هواء 

في هذا الكون.
استعان البطل بخياله وطاف في أماكن كثيرة، بعيدة 
وقريبة ليجد من يتعامل معه بالحسنى واالنسانية، إال 
: » ال أحد 

ً
انه باء بالفشل، فراح يخاطب نفسه قائال

يسأل عني، أو يهاتف، أو حتى يحاول أن يمثل علّي انه 
مهتم بي، إكذبوا علّي، أنا بحاجة إلى كذبكم، قولوا 
أنفسكم  قرارة  في  أنه  أعلم  وأنا  علّي،  قلقون  إنكم 
أنا  يهم،  ال  لكن  آخر،  بأمر  اللحظة  بذات  تفكرون 

موافق، أنا بحاجة حتى إلى اهتمامكم الكاذب «.
كالم مؤثر وجميل، صورة صادقة لإلحباط. ودعوة 
لنساعد ولو بكلمة، كما ورد في الحديث الشريف: » 
 «. وعندما عاد الى املدينة، وتاه 

ٌ
 َصَدقة

ُ
ّيبة

ّ
 الط

ُ
الكلمة

، أي ال 
ً
 صامتا

ً
في الحياة العادية، وجد الشارع خاليا

أحد يهتم به أو له. 
أما الحصان الضخم، فهو تلك املوارد الضخمة التي 
يملكها الفرسان، أي حكام الشعوب العربية، وأما 
انهم ليست لهم وجوه، أي ليست لهم مواقف ثابته 
ومشرفة. أما حيفا فهي هاجس الكاتب، وهي رمز لكل 

الوطن الجميل الذي ينتظر أبناءه وال يتنكر لهم. 

مول 
ُ
7 - الخ

القطبين  هذين  مثل  قرانا  في  نواجه  ما   
ً
كثيرا

املذكورين، سلبي وإيجابي.
االيجابي محب للخير والعطاء والتطوير، أما السلبي، 
 عن أنه مخالف وال يحب الخير والعطاء، 

ً
فهو فضال

 أناني، وربما سلك هذا الطريق فقط من 
ً
فهو ايضا

في  الجميل  إال ان  العناوين،  الظهور واحتالل  أجل 
القصة، أن روح التغيير والعمل والعطاء لم تؤثر عليها 
وااليجابية،  الخير  انتصر  بل  اإلحباط،  أساليب  كل 
الطبيعة،  لقانون  السالب مخالفا  القطب  وجذبت 
وقد عّبر عن انتمائه لبلده ومجتمعه بالقهوة العربية. 
وزبدة القول: »ال تنتظر من ال يكترث لطلباتك، وال 
. بل باِدر إلى الخير وسيتبعك 

ً
 طويال

ً
يهّمه أمرك وقتا

األكثرّية«.

ياع      8 - الضَّ
 العنوان يقودنا إلى ضياع... إلى تيه... ال نعرف حدوده 
املكانّية وال الزمانّية. الضياع في العمل، وفي الفراغ، 
الداخل،  في  الضياع  وممارساته،  الليل  في  الضياع 
يسهل  والكرة  كروّيون،  ألننا  الخارج.  في  الضياع 

دحرجتها في أي اتجاه نريد.
التشبيه جميل...!

والجميع  بالكرة،  أشبه  املشرد  الفلسطيني  الشعب 
والضرب  اللعب  يتقنون  محترفون،  العبون  حوله 
العا�ضي حتى  من  العربي  الوطن  في مالعب  والركل 

الفرات والنيل والخليج. 
إلى وضعه  ويعود  كرويته،  عن  يخرج  أن  أراد  ومن 
املطاردة،  اال  يجد  ال  الحقيقي،  وحّيزه  الطبيعي، 

والضرب، والّركل، والعنف بكل أشكاله ووسائله.
، ال أحد يؤازره، ويبقى 

ً
ويبقى شعبنا املشرد وحيدا

يأتي  لعله  الكريمة.  والحياة  والسالم  للحرية   
ً
جائعا

 للحرية 
ً
 منيعا

ً
جيٌل يرّمم ما انهار، ويعيد بناءه صرحا

والسالم.     

قراءة في كتاب » االنهيار« للكاتب عفيف شليوط

H a i f a net

ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو www.haifanet.co.il
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

 محل تجاري שדרות הציונות 17  60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة من الدوائر 
الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

شقق للبيع 

 لاليجار  

 قرب جميل شلهوب 
4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن مصعد

 منظر خالب للبحر .

רחוב לוונטין/הרצליה
3 غرف +شرفة طابق اول مساحة 80 متر 740000 ₪

 

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

شارع بن يهودا تسيونوت 
غرفتان +شرفة مطلة على البحر طابق علوي فوري 1900 ₪

مخزن 70 متر لاليجار شامل ارنونا 3000₪

רמת הנשיא 
5 غرف بناية جديدة ومرتبة 3 حمامات امكانية عفش جزئي 
مخزن وموقف لسيارتين وشرفة كبيرة طابق ثاني 5000 ₪

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة انتظار 

اراضي طابق ار�ضي بموقع مركزي بسعر مغري
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم
)السعر يشمل جميع الضرائب(.

26 متر طابق أر�ضي قرب البلدة التحتى،

يصلح ملكتب أو صالون تجميل 1300 ₪

 مكتب صغير +مخزن طابق أر�ضي بمساحة 50 متر  1800 ₪

جديد في توب للعقارات

 شقق ستوديو مرممة بالكامل 
في شارع النبي/هرتسليا/צלבנים 
+ عفش شامل كل �ضي من 2000 ₪

للبيع  شارع هتسلبنيم הצלבנים 
4.5 غرف طابق 3 ، للترميم  منظر خالب 

للبحر ،تسليم فوري.

الكرمل الفرنسي 
3.5 غرف مع شرفة ملنظر خالب، مخزن وموقف خاص سعر مغري

053-7548685

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا - 13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8حيفا

صيدلي/ صيدالنية
لوظيفة جزئية
شروط عمل مريحة

لأليجار بالكبابير

شقة مرممة بالكامل طابق ار�سي+ حديقة + مدخل 

منفرد، 3 غرف مطبخ + حمام

للتفاصيل:  04/8386851       052/2794343
050/9436420

تقّدم أجوبة لبعض األسئلة حول االنفلونزا والتطعيم ضدها 
ضد  التطعيم  تلقي  املرضعات  النساء  بإمكان  هل 

االنفلونزا؟
بإمكان النساء املرضعات تلقي التطعيم وحتى أّن ذلك 
إلى  األم  تنتجها  التي  املضاّدة  األجسام  تنتقل  مفّضل، 

الطفل من خالل حليب األم لحمايته من االنفلونزا. 
عند السفر خارج البالد، هل يفّضل تلقي التطعيم قبل 

 ذلك ال يهم؟ 
ّ
السفر بعدة أّيام أو أن

يو�ضى بتلقي التطعيم قبل السفر إلى خارج البالد لتجنب 
اإلصابة باإلنفلونزا في الطائرة )مجرى الهواء في الطائرات 
مسدود لذا من السهل اإلصابة باألمراض( أو في املطار أو 
الدولة التي تسافرون إليها. من املفّضل تلقي التطعيم 
قبل السفر بعّدة أّيام لتجّنب العوارض الجانبية خالل 
ه بشكل عام ليس هنالك عوارض جانبية(. 

ّ
الرحلة )رغم أن

في  االنفلونزا  أنواع سالالت  بين  فروقات  هنالك  هل 
 التطعيم املناسب في البالد هو مناسب 

ّ
العالم أو أن

أيًضا في أّية دولة أخرى؟ 
أّن  صحيح  العالم،  أنحاء  جميع  في  مناسب  التطعيم 
الفيروس نفسه يعرف كيف يغّير خاصّيته الوراثية من 
سنة ألخرى، لكن نفس الفيروس ينتشر في جميع أنحاء 

العالم، لذلك فاّن التطعيم مناسب في كل الدول.  
هل تستطيع املضادات الحيوية املساعدة في معالجة 

االنفلونزا؟  
هي  االنفلونزا  وألّن  البكتيريا،  تقتل  الحيوية  املضادات 
فيروس، فال تؤثر املضادات الحيوية عليه، على العكس، 
من يتلقى مضادات حيوية ملرض فيرو�ضي يمكن أن يعاني 
من عوارض جانبية للدواء، وظهور مقاومة بكتيرية، دون 

معالجة املرض الفيرو�ضي الذي يعاني منه.    
هل كل رشح هو انفلونزا؟ 

تسّبب  والتي  الفيروسات  من  نوع   500 قرابة  هنالك 
من  معّين  نوع  هي  االنفلونزا  أنواعه،  بمختلف  الرشح 
الفيروس والذي يسّبب الحرارة العالية، أوجاع عضالت، 

 هي مرض 
ً
أوجاع رأس، سيالن األنف والسعال، وعامة

أصعب من الرشح العادي، وبسبب النسبة العالية من 
الرئتين، وحتى حاالت  التهاب  التعقيدات، على األخص 
تلقي  املفّضل  فمن  شائًعا،  غير  ذلك  كان  وإن  املوت 

التطعيم ضد االنفلونزا.   
جولة  ينهي  لم  لطفل  تطعيم  إعطاء  باإلمكان  هل 

التطعيمات حتى جيل سنة؟  
يو�ضى بتلقي التطعيم ابتداًء من جيل نصف سنة 
هل يمكن تلقي التطعيم عند اإلصابة بالرشح؟ 

طاملا ليس هنالك حرارة مرتفعة، يمكن تلقي التطعيم، 
السبب  األنف.  سيالن  حالة  في  أيًضا  التطعيم  يمكن 
هو أّن الحرارة املرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تجاهل جهاز 

املناعة للتطعيم وعدم تطوير أجسام مضاّدة. 
هل يمكن أن تسّبب املالبس الخفيفة االنفلونزا؟ 

لم ينجحوا في اثبات ذلك في األبحاث. 

يعتبر فصل الشتاء هو الفصل األمثل لرّش العطر، كل من يبتعد عن 
استخدام العطور في فصل الصيف بسبب العرق والشعور بعدم 
الراحة مدعو إلى العودة الستخدامها اليومي في األيام الباردة والتمتع 

بالرائحة اللطيفة.
ة خفيفة فقط، لكن من 

ّ
تبدو عملية رّش العطر أبسط ما يكون- رش

أجل »رّش« العطر كالالزم فمن املفضل معرفة عدة قواعد أساسية.
لكي نستخدم جميعنا العطر بشكل صحيح ونستفيد منه إلى أق�ضى 

شائعة-  أخطاء   5 بجمع  قمنا  حّد، 
وكيف يمكن اصالحها.

1.فرك العطر على البشرة
طبيعي  وبشكل  منا  الكثيرون  يميل 
إلى رّش العطر على مفصل يد واحدة 
وتمريره إلى اليد الثانية بواسطة فرك 
اليدين ببعضها البعض، والبعض منا 
سيقوم بعملية الفرك وبشكل طبيعي 
لنثر  يبدو  ما  على  أيًضا،  الرقبة  على 

العطر على منطقة أوسع.
عملًيا حركة الفرك تؤدي إلى تسخين 
الرائحة  تغّير  إلى  يؤدي  مما  البشرة 
املحافظة  أجل  من  للعطر.  األصلية 
على  بقائها  مدة  واطالة  الرائحة  على 
تمتص  أن  البشرة  على  يجب  البشرة 

العطر بشكل طبيعي بدون أن نحاول مساعدته.
2.عدم الحرص على التخزين املناسب

بكل ما يتعلق بتخزين قناني العطر الخاصة بك يجب التعامل معها 
تقريًبا كما لو كانت كائن حّي حيث أنها حّساسة جًدا للتغييرات من 
حولها. تؤدي التغييرات بدرجة الحرارة إلى خلق ردود فعل كيماوية 
بين مكّونات العطر وقد تتلفه. الرطوبة العالية تضّر بالعطر ولذا 
يجب االمتناع كلًيا عن تخزين العطر في غرفة االستحمام أو تعريضه 
للضوء القوي واملباشر ألن هذا يتلفه ولذا من املهم إبعاده عن أشعة 
الشمس التي تدخل عبر النافذة وعدم وضع القنينة تحت إضاءة 

ساخنة.
 تتوفر معظم العطور في قناني جميلة جًدا والتي نستمتع بعرضها على 
الرف، لكن إذا كان من املهم لك املحافظة على العطر لفترة طويلة 
فمن األفضل أن تعرف أن أفضل طريقة لتخزينه هي داخل علبة 
الكرتون األصلية ووضعه في مكان تبقى به درجة الحرارة نسبًيا ثابتة، 

 في خزانة.
ً

مثال

3.قناني كبيرة
تتوفر العطور بقناني والتي تحتوي على كميات مختلفة، غالًبا بين 
50 إلى 150 مل. تعتبر القناني الكبيرة اقتصادية أكثر من حيث السعر 
للمل، لكن إذا كنتم ال تستخدمون العطر يومًيا، أو معتادون على 
استخدام عطور مختلفة في الوقت نفسه، فمن املفضل شراء عطر 

بقنينة صغيرة.
 تمّر قنينة العطر التي قد اسُتخدمت وبقيت لفترة طويلة على الرف 
تركيبتها  تغّير  والتي  طبيعية  أكسدة  بعملية 
قد  كنت  إذا  بها.  الرائحة  بجزيئات  وتضّر 
سنة  من  أكثر  قبل  عطر  قنينة  استخدمت 
فعليك أن تنتبهي إلى التغييرات في اللون أو 
الحموضة التي ترافق الرائحة والتي قد تدّل 

على أن العطر تالف.
قد  يجب  كما  تخزينه  يتم  ال  الذي  العطر 

يتلف أيًضا خالل مدة أقل.
4.نشّم الرائحة على ورقة أو على صديقة

للبشرة  الطبيعية  للحموضة  تأثير  هنالك 
جسمك،  على  للعطر  النهائية  الرائحة  على 
لذا حتى إذا كنت قد شممت عطر رائع على 
صديقة أو على ورقة في الحانوت فال يفّضل 
اإلسراع لشرائه قبل أن تكون قد جّربته على 
ه 

ّ
جسمك. عندما تختارون عطًرا قوموا برش

على مفصل اليد، انتظروا على األقل 10 دقائق وعندها فقط قوموا 
بشّمه.

5. ال نرّش العطر بطريقة صحيحة
يتم  لكي   ،

ً
يدوم طويال لن  الجافة  البشرة  ه على 

ّ
نرش الذي  العطر 

، انما 
ً

ه على بشرة رطبة قليال
ّ

امتصاصه جيًدا على البشرة يجب رش
من املهم استخدام كريم جسم برائحة مشابهة للعطر )تعرض الكثير 
من املاركات كريم جسم مشابه لعطورها( أو استخدام كريم جسم 

بال رائحة.
مغطاة  غير  الجسم،  في  مكشوفة  مناطق  على  العطر  رّش  يجب 
اليدين،  ومفاصل  النبض  أماكن  هي  املفضلة  األماكن  باملالبس، 
الجزء الداخلي من املفصل )عندما نرتدي بلوزة ذات أكمام قصيرة(، 
على الرقبة وخلف األذنين. من املهم أن نشّدد على أن هذا صحيح 
خصيًصا للطقس اللطيف أو البارد. في فصل الصيف، عند تصّبب 
العرق، من املفضل عدم رّش العطر مباشرة على الجسم، في هذه 

ه على الشعر.
ّ

الحالة من املفضل رش

بعض النقاط الهاّمة بخصوص االنفلونزا والوقاية منها   

د. دانا فلورنطين، مختصة بطب العائلة في خدمات الصحة كالليت في بيتح تكفا 

نصائح من سوبر فارم: كيف نستفيد من العطور إلى أق�سى حّد



حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع

كريات الياهو-حيفا شارع هتكفاللبيع
بجانب صندوق املرىض لني

شقة 3 غرف 75م مع رشفة مصعد، موقف خاص

للبيع

للبيع

للبيع

شارع النبيللبيع

تقريبا 80م  3 غرف، حاممان، مرممة بأسلوب راقي، طابق 2 

بواد النسناسللبيع
بيت 3غرف  رشفة كبرية  سقوف عالية  بالط مع رسومات  طابق ا ول تقريبا 112م  

 

شارع الخوري 

طابق 1، 3.5غ  تقريبا 95م، مع رشفة  منظر للبحر بوضع ممتاز  موقف لسكان البناية

مفراتس حيفا بجانب شارع 22 جادة الهستدروت

ومساحة االرض
 مساحة املبنى 1150 م2 

420 م2

الكرمل شارع شوشنات هكرمل

  بنتهاوس

 6 غرف  140 م  

30م رشفات،

 طابقني موقف 

لسيارتني. 

ואדי סליב
شقق فاخرة -  5 غرف – 4 اتجاهات 

هوائية- 150م- شرفة شمسية – 
طابق سف�ي -موقف للسيارة، 6 غرف 

دوفلكس – 240م – 3 شرفات 

شدروت هتسيونوت
الطابق األريض مدخل منفرد  3 غرف – 

مرممة – بدون درج

بنتهاوس خاص باملنطقة  4.5غ   

125م رشفة 28م  موقف خاص 

ل 3 سيارات مخزن+مصعد 



ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

 التربية هي األساس
ّ
ألن

 إليكم بشرى وصول  قصص وألعاب  تثقيفية وتفكيرّية وتعليمّية لألطفال إلى مكاتب صحيفة 
ّ

نزف

م ونثّقف أبناءنا.
ّ
»حيفا«. نحن نؤمن أن األطفال هم عماد املجتمع، ولكي نرتقي باملجتمع علينا أن نعل

 من حمل السالح أو السكين.
ً

ما أروع أن نرّبي ابناءنا كتًبا أو لعّبا تثقيفّية لنحميه ونمنعه مستقبال

بعيًدا عن العالم االفترا�ضي وعالم الهواتف الخلوّية دعونا نعود للكلمة وتنشيط الذاكرة والتواصل مع 

اآلخر فعلّيا ليفهم بعضنا اآلخر ونتقّدم مّعا نحو األفضل.

تجدون لدينا أحدث القصص واأللعاب التثقيفّية والتعليمّية الحصرّية 

   املوقع مكتب صحيفة حيفا شارع الجبل 5 -0546481533

قصص و ألعاب 
تثقيفّية وتعليمّية

04-8522822
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   صدر حّتى اآلن:

حنا أبو حنا 1( أحمر.. أخضر 
حنا أبو حنا 2( قطتي أميرة 
حنا أبو حنا 3( الجوقة 
حنا أبو حنا 4( دنيا األنغام 
حنا أبو حنا 5( نفهم باإلشارة 
حنا أبو حنا 6( أصابع ديمة 

د. نجيب نبواني 7( خروف العيد 
د. نجيب نبواني 8( األسد والحّطاب 

حنا أبو حنا 9( ملك الغابة 
لبنى صفدي  ـ  عّباسي 10( حكاية زينة 

د. محمود عّباسي 11( ريكي وريكو 
حنا أبو حنا 12( أرنوب وفرفور 

عليا أبو شميس 13( لو كنت غيمة 
مفيد صيداوي 14( غندورة وحبوب 

د. محمود عّباسي 15( المفتاح الضائع 
د. محمود عّباسي 16( هالة وهالل رمضان 

نادرة يونس وروزالند دعيم 17( الخروف والفراشة والّسمكة 
د. محمود عّباسي 18( سنة حلوة يا كريم 

حنا أبو حنا 19( سيلو 
د. نجيب نبواني 20( الحطّاب واألفعى 
د. نجيب نبواني 21( الملك العادل 

نبيهة راشد جبارين 22( في صّف البستان 
نبيهة راشد جبارين 23( مخالب القّطة 

ميساء فقيه 24( مرح تريد كّل شيء 
حنا أبو حنا 25( هدية راشد 

عليا أبو شميس 26( بطاقة من أّمي 
نبيهة راشد جبارين 27( حلزون بلزون 
نبيهة راشد جبارين 28( شمس األطفال 

مينا حمود عليان 29( األمير الحزين 
عليا أبو شميس 30( سّن الغزال 

زهير دعيم 31( الحّب أقوى 
حنا أبو حنا 32( سّر الملك كيسار 

عبد اهلل عيشان 33( الخروف فوفو والّثعلب 
مفيد صيداوي 34( احالم وبسام 

زهير دعيم 35( كيف نجا صوصو 
د. محمود عّباسي 36( دعاء وعيد االضحى 
د. محمود عّباسي 37( نوران ونجوان 
د. سليمان جبران 38( صغار لكن 

عايدة خطيب 39( نشوة وصديقتها غنوة 
توفيق فياض 40( حيفا والنورس 

نبيهة راشد جبارين 41( سوار والقمر  
نبيهة راشد جبارين 42( من كسر البيضة..؟     

حنا أبو حنا 43( المسحراتي وبابا نويل   
حنا أبو حنا  44( جحا والقمر                   

45( الفأر والغراب وُجبنة الفاّلح   القاضي أحمد ناطور
د.محمد حجيرات و د. سلمان عليان 46( عودة الخروف الّضائع       

عايدة خطيب 47( بيت آمال                      
فائق اسماعيل 48( فرفورة وسّمور            

آمال دله كريني 49( طير وهّدي يا فراش   
أحمد حسين 50( الّدائرة الّذكّية            
أحمد حسين 51( الّسفينة والّطائرة 

د. جوني خرعوبة 52( روان عند طبيب األسنان 
لبنى صفدي ـ عّباسي 53( العصفور والّشجرة 

حسين حمزة 54( كنفوشة وفّتوشة 
نبيهة راشد جبارين 55( ليلى الحمراء 
ليليان بشارة ـ منصور 56( صديق سامي 

لبنى صفدي ـ عّباسي 57( أصدقاء الّشمس وأصدقاء القمر 
نبيهة راشد جبارين 58( المهندسة الّصغيرة يارا 

د. جوني خرعوبة 59( سوسة الفسفوسة 
أحمد حسين 60( سامي والّدّبابة 
جودت عيد 61( ثالث أسماك وسمكة 
مريم حمد 62( أسرار صندوق األزرار 

لبنى صفدي ـ عّباسي 63( هل يوافق أمجد أن يتطّعم؟ 
أماني توفيق جبارين 64( عندما ابتسمت الّزرافة 

د. رافع يحيى 65( بائع الّدمى 
أحمد حسين 66( العصفورة »سي سي« 
رفيقة عثمان 67( القّطة تمارا في البّيارة 

عواطف بصيص أبو حّية 68( حكاية نصوح 
جودت عيد 69( من هو صديق راني الّسّرّي؟ 

أحمد حسين 70( عصفورتان 
فتحية خورشيد طبري 71( حنان الحجر 
عواطف بصيص أبو حّية 72( ريما في مأزق 

د. جوني خرعوبة 73( فلوريدمان واألسنان 
ميساء فقيه 74( بعيًدا عن العنف 

عواطف بصيص أبو حّية 75( أطفئوا ْالحريق 
نبيلة زعبي 76( مرآة الّصدق 
مريم حمد 77( بابوِنج َوَزْعَتر َوميَرِمّية 

فاضل جمال علي 78( مشاعر طفل 
فاضل جمال علي 79( كي تشعروا معي 
ُهزام ُمنير جبران 80( ُمذّكرات كيان 

مريم حمد 81( دالية العنب العمالقة 
ميسون أسدي 82( الحمار زكزوك 

ميسون أسدي رصور وأّم أربع وأربعين  83( الصُّ
عواطف بصيص أبو حّية 84( أبي في بيت وأّمي في بيت 

د. رافع يحيى 85( أطفال الفراش 
عايدة حمادة خطيب 86( نحّبك يا فصل الخريف 

مريم حمد 87( طاحونة جّدي 
لبنى صفدي ـ عّباسي 88( َحال صديقٌة للبيئة 

د. رافع يحيى 89( زيتونة نور 
لبنى صفدي ـ عّباسي 90( لنحافظ على المياه 
حورّية الّشوقي - شريدي 91( مينا والقّطة بوسي 

د. فايز عّزام 92( الّسلسلة الّضائعة 
ماجد أبو غوش 93( أحالم ماجد 

عايدة خطيب 94( ُأِحبٌّ َأِخي... َوَلِكن 
أحالم بشارات 95( لون البيت 
د.رافع يحيى 96( ُأِحبُّ َأْن ُأَغنَِّي 
د.رافع يحيى 97( الّنافذة الّثرثارة 
أحالم بشارات رُّ؟  98( َكْيَف َعاَد السِّ

ماجد أبو غوش 99( َفراَشةٌ 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 100( نينوى وشهور الّسنة 

نبيهة راشد جبارين 101( ِحواٌر في َسلَِّة اْلُخضار 
آمال أبو فارس 102( شوكوالتة 
آمال أبو فارس 103( الحلزونة سناء 
ماجد أبو غوش غير  104( َفَرح َواْلُعْصفور الصَّ

نعيم عرايدي 105( أريُد أن يكون لي جناحاِن.... وُحلم 
د. رافع يحيى 106( خلف الّسياج  

107( أمنية قندس الّصغير    د. رافع يحيى
ماجد أبو غوش  108( النهر الذي ضل الطريق إلى البحر   
د. روني سرور 109( حذاُء مجد المعكوس                  

طارق مهلوس 110( دودي َتْلَعُب ِمْن َجديدٍ 
لميس خديجة عسلي 111( َما ِبِه ُعْصُفوِري؟ 

يارا  خالد  زعبي 112( اََلنَّْهر اْلَعجيب        
مصطفى عبد الفتَّاح 113( َدَجاَجُة ُدْنُدن 

د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 114( َدْبدوب َوقيثاَرُتُه الّساِحَرة 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 115( َأْضَحُك َكثيًرا ِعْنَدما ...  

عايدة خطيب 116( الّرْسَمُة النَّاِقَصةُ 
عايدة خطيب 117( اْنِتَصاُر  ُسَعاد 

د.  لبنى صفدي ـ عّباسي غيَرُة؟   ْعسوَقُة الصَّ 118( َأْيَن اْخَتَفِت الدُّ
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45( الفأر والغراب وُجبنة الفاّلح   القاضي أحمد ناطور
د.محمد حجيرات و د. سلمان عليان 46( عودة الخروف الّضائع       

عايدة خطيب 47( بيت آمال                      
فائق اسماعيل 48( فرفورة وسّمور            

آمال دله كريني 49( طير وهّدي يا فراش   
أحمد حسين 50( الّدائرة الّذكّية            
أحمد حسين 51( الّسفينة والّطائرة 

د. جوني خرعوبة 52( روان عند طبيب األسنان 
لبنى صفدي ـ عّباسي 53( العصفور والّشجرة 

حسين حمزة 54( كنفوشة وفّتوشة 
نبيهة راشد جبارين 55( ليلى الحمراء 
ليليان بشارة ـ منصور 56( صديق سامي 

لبنى صفدي ـ عّباسي 57( أصدقاء الّشمس وأصدقاء القمر 
نبيهة راشد جبارين 58( المهندسة الّصغيرة يارا 

د. جوني خرعوبة 59( سوسة الفسفوسة 
أحمد حسين 60( سامي والّدّبابة 
جودت عيد 61( ثالث أسماك وسمكة 
مريم حمد 62( أسرار صندوق األزرار 

لبنى صفدي ـ عّباسي 63( هل يوافق أمجد أن يتطّعم؟ 
أماني توفيق جبارين 64( عندما ابتسمت الّزرافة 

د. رافع يحيى 65( بائع الّدمى 
أحمد حسين 66( العصفورة »سي سي« 
رفيقة عثمان 67( القّطة تمارا في البّيارة 

عواطف بصيص أبو حّية 68( حكاية نصوح 
جودت عيد 69( من هو صديق راني الّسّرّي؟ 

أحمد حسين 70( عصفورتان 
فتحية خورشيد طبري 71( حنان الحجر 
عواطف بصيص أبو حّية 72( ريما في مأزق 

د. جوني خرعوبة 73( فلوريدمان واألسنان 
ميساء فقيه 74( بعيًدا عن العنف 

عواطف بصيص أبو حّية 75( أطفئوا ْالحريق 
نبيلة زعبي 76( مرآة الّصدق 
مريم حمد 77( بابوِنج َوَزْعَتر َوميَرِمّية 

فاضل جمال علي 78( مشاعر طفل 
فاضل جمال علي 79( كي تشعروا معي 
ُهزام ُمنير جبران 80( ُمذّكرات كيان 

مريم حمد 81( دالية العنب العمالقة 
ميسون أسدي 82( الحمار زكزوك 

ميسون أسدي رصور وأّم أربع وأربعين  83( الصُّ
عواطف بصيص أبو حّية 84( أبي في بيت وأّمي في بيت 

د. رافع يحيى 85( أطفال الفراش 
عايدة حمادة خطيب 86( نحّبك يا فصل الخريف 

مريم حمد 87( طاحونة جّدي 
لبنى صفدي ـ عّباسي 88( َحال صديقٌة للبيئة 

د. رافع يحيى 89( زيتونة نور 
لبنى صفدي ـ عّباسي 90( لنحافظ على المياه 
حورّية الّشوقي - شريدي 91( مينا والقّطة بوسي 

د. فايز عّزام 92( الّسلسلة الّضائعة 
ماجد أبو غوش 93( أحالم ماجد 

عايدة خطيب 94( ُأِحبٌّ َأِخي... َوَلِكن 
أحالم بشارات 95( لون البيت 
د.رافع يحيى 96( ُأِحبُّ َأْن ُأَغنَِّي 
د.رافع يحيى 97( الّنافذة الّثرثارة 
أحالم بشارات رُّ؟  98( َكْيَف َعاَد السِّ

ماجد أبو غوش 99( َفراَشةٌ 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 100( نينوى وشهور الّسنة 

نبيهة راشد جبارين 101( ِحواٌر في َسلَِّة اْلُخضار 
آمال أبو فارس 102( شوكوالتة 
آمال أبو فارس 103( الحلزونة سناء 
ماجد أبو غوش غير  104( َفَرح َواْلُعْصفور الصَّ

نعيم عرايدي 105( أريُد أن يكون لي جناحاِن.... وُحلم 
د. رافع يحيى 106( خلف الّسياج  

107( أمنية قندس الّصغير    د. رافع يحيى
ماجد أبو غوش  108( النهر الذي ضل الطريق إلى البحر   
د. روني سرور 109( حذاُء مجد المعكوس                  

طارق مهلوس 110( دودي َتْلَعُب ِمْن َجديدٍ 
لميس خديجة عسلي 111( َما ِبِه ُعْصُفوِري؟ 

يارا  خالد  زعبي 112( اََلنَّْهر اْلَعجيب        
مصطفى عبد الفتَّاح 113( َدَجاَجُة ُدْنُدن 

د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 114( دبدوب وقيثارته الساحرة 
د.  لبنى صفدي ـ عّباسي 115( َأْضَحُك َكثيًرا ِعْنَدما ...  

تأليف: د. لبنى صفدي - عّبايس
رسومات: رعد عبد الواحد

تأليف: لبنى صفدي - عّبايس
رسومات: هيفاء عبد الحسني
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   صدر حّتى اآلن:

حنا أبو حنا 1( أحمر.. أخضر 
حنا أبو حنا 2( قطتي أميرة 
حنا أبو حنا 3( الجوقة 
حنا أبو حنا 4( دنيا األنغام 
حنا أبو حنا 5( نفهم باإلشارة 
حنا أبو حنا 6( أصابع ديمة 

د. نجيب نبواني 7( خروف العيد 
د. نجيب نبواني 8( األسد والحّطاب 

حنا أبو حنا 9( ملك الغابة 
لبنى صفدي  ـ  عّباسي 10( حكاية زينة 

د. محمود عّباسي 11( ريكي وريكو 
حنا أبو حنا 12( أرنوب وفرفور 

عليا أبو شميس 13( لو كنت غيمة 
مفيد صيداوي 14( غندورة وحبوب 

د. محمود عّباسي 15( المفتاح الضائع 
د. محمود عّباسي 16( هالة وهالل رمضان 

نادرة يونس وروزالند دعيم 17( الخروف والفراشة والّسمكة 
د. محمود عّباسي 18( سنة حلوة يا كريم 

حنا أبو حنا 19( سيلو 
د. نجيب نبواني 20( الحطّاب واألفعى 
د. نجيب نبواني 21( الملك العادل 

نبيهة راشد جبارين 22( في صّف البستان 
نبيهة راشد جبارين 23( مخالب القّطة 

ميساء فقيه 24( مرح تريد كّل شيء 
حنا أبو حنا 25( هدية راشد 

عليا أبو شميس 26( بطاقة من أّمي 
نبيهة راشد جبارين 27( حلزون بلزون 
نبيهة راشد جبارين 28( شمس األطفال 

مينا حمود عليان 29( األمير الحزين 
عليا أبو شميس 30( سّن الغزال 

زهير دعيم 31( الحّب أقوى 
حنا أبو حنا 32( سّر الملك كيسار 

عبد اهلل عيشان 33( الخروف فوفو والّثعلب 
مفيد صيداوي 34( احالم وبسام 

زهير دعيم 35( كيف نجا صوصو 
د. محمود عّباسي 36( دعاء وعيد االضحى 
د. محمود عّباسي 37( نوران ونجوان 
د. سليمان جبران 38( صغار لكن 

عايدة خطيب 39( نشوة وصديقتها غنوة 
توفيق فياض 40( حيفا والنورس 

نبيهة راشد جبارين 41( سوار والقمر  
نبيهة راشد جبارين 42( من كسر البيضة..؟     

حنا أبو حنا 43( المسحراتي وبابا نويل   
حنا أبو حنا  44( جحا والقمر                   

45( الفأر والغراب وُجبنة الفاّلح   القاضي أحمد ناطور
د.محمد حجيرات و د. سلمان عليان 46( عودة الخروف الّضائع       

عايدة خطيب 47( بيت آمال                      
فائق اسماعيل 48( فرفورة وسّمور            

آمال دله كريني 49( طير وهّدي يا فراش   
أحمد حسين 50( الّدائرة الّذكّية            
أحمد حسين 51( الّسفينة والّطائرة 

د. جوني خرعوبة 52( روان عند طبيب األسنان 
لبنى صفدي ـ عّباسي 53( العصفور والّشجرة 

حسين حمزة 54( كنفوشة وفّتوشة 
نبيهة راشد جبارين 55( ليلى الحمراء 
ليليان بشارة ـ منصور 56( صديق سامي 

لبنى صفدي ـ عّباسي 57( أصدقاء الّشمس وأصدقاء القمر 
نبيهة راشد جبارين 58( المهندسة الّصغيرة يارا 

د. جوني خرعوبة 59( سوسة الفسفوسة 
أحمد حسين 60( سامي والّدّبابة 
جودت عيد 61( ثالث أسماك وسمكة 
مريم حمد 62( أسرار صندوق األزرار 

لبنى صفدي ـ عّباسي 63( هل يوافق أمجد أن يتطّعم؟ 
أماني توفيق جبارين 64( عندما ابتسمت الّزرافة 

د. رافع يحيى 65( بائع الّدمى 
أحمد حسين 66( العصفورة »سي سي« 
رفيقة عثمان 67( القّطة تمارا في البّيارة 

عواطف بصيص أبو حّية 68( حكاية نصوح 
جودت عيد 69( من هو صديق راني الّسّرّي؟ 

أحمد حسين 70( عصفورتان 

فتحية خورشيد طبري 71( حنان الحجر 
عواطف بصيص أبو حّية 72( ريما في مأزق 

د. جوني خرعوبة 73( فلوريدمان واألسنان 
ميساء فقيه 74( بعيًدا عن العنف 

عواطف بصيص أبو حّية 75( أطفئوا ْالحريق 
نبيلة زعبي 76( مرآة الّصدق 
مريم حمد 77( بابوِنج َوَزْعَتر َوميَرِمّية 

فاضل جمال علي 78( مشاعر طفل 
فاضل جمال علي 79( كي تشعروا معي 
ُهزام ُمنير جبران 80( ُمذّكرات كيان 

مريم حمد 81( دالية العنب العمالقة 
ميسون أسدي 82( الحمار زكزوك 
ميسون أسدي رصور وأّم أربع وأربعين  83( الصُّ

عواطف بصيص أبو حّية 84( أبي في بيت وأّمي في بيت 
د. رافع يحيى 85( أطفال الفراش 

عايدة حمادة خطيب 86( نحّبك يا فصل الخريف 
مريم حمد 87( طاحونة جّدي 

لبنى صفدي ـ عّباسي 88( َحال صديقٌة للبيئة 
د. رافع يحيى 89( زيتونة نور 

لبنى صفدي ـ عّباسي 90( لنحافظ على المياه 
حورّية الّشوقي - شريدي 91( مينا والقّطة بوسي 

د. فايز عّزام 92( الّسلسلة الّضائعة 
ماجد أبو غوش 93( أحالم ماجد 

عايدة خطيب 94( ُأِحبٌّ َأِخي... َوَلِكن 
أحالم بشارات 95( لون البيت 
د.رافع يحيى 96( ُأِحبُّ َأْن ُأَغنَِّي 
د.رافع يحيى 97( الّنافذة الّثرثارة 
أحالم بشارات رُّ؟  98( َكْيَف َعاَد السِّ

ماجد أبو غوش 99( َفراَشةٌ 
لبنى صفدي - عّباسي 100( نينوى وشهور الّسنة 
نبيهة راشد جبارين 101( ِحواٌر في َسلَِّة اْلُخضار 

آمال أبو فارس 102( شوكوالتة 
آمال أبو فارس 103( الحلزونة سناء 
ماجد أبو غوش غير  104( َفَرح َواْلُعْصفور الصَّ

نعيم عرايدي 105( أريُد أن يكون لي جناحاِن.... وُحلم 

أسعار ال تضاهى


