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٧٠٠ ألف عامل وافد مخالف في المملكة






محاجر وكسارات تهدد البيئة في عجلون



ا-طباء ينتخبون مجلسهم.. اليوم
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ولي العهد يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقع ا-ثرية

فعاليات تؤكد وقوفها مع الوصاية الهاشمية


   

   
 




   






   




  



 

   
 


   







    



الرزاز يبحث االستفادة من الفرص 
المتبادلة مع قطر
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 افتتاح متحف البترا: ٣٠٠ قطعة أثرية وعروض تحاكي أرث المدينة 



      
      
       
      
     
    



       

      




      
      







 
      

  
     


      







    
  
     
     


      
      



      
     



     


       






     
       
  


     
      




      





      



       




     





   بدء امتحان »الشامل« غد" 

إ طالق االستراتيجية الوطنية لمنع 
االتجار بالبشر 



     
     
    
    

     




    
     
   


     
    


    
 
      
     
    






    
     
    
  
      
    
     

  
      
  
     
     
    
       
    
       

  
      
      
     
  

  
   
     

  

 صرف تعويضات وسلف المعلمين 
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 الرزاز يبحث تعزيز العالقات مع قطر واالستفادة من الفرص المتبادلة 

إ قتراح تمويل إضافي لالئتالفات وا'حزاب ذات القيادات المنتخبة 

 اسحاقات: تمكين المرأة ينعكس إيجابا على مفاهيم ا'من والتنمية 
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 متصرف الكورة يعارض قرار »البلديات« نقل لجنة ديرأبي سعيد اللوائية 
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 الدفاع المدني يعقد دورة تدريبية لطواقم 
إطفاء المسجد ا�قصى 

   بحث التعاون ا�مني مع ليبيريا 

   توقيع محضر التعاون العسكري مع مصر 

   بحث التعاون الصحي مع هولندا 

   أجواء باردة نسبي4 اليوم وغد1 

 يوم صحي في عجلون غدا 






     

      

 
      
      
     




     

  
   

     
     
     
     
    
     


      
     



     
     

   




      
      

     


      



 
     



      
     
     
     
       

       
      
     

      
     





 



  
      

     

     
     
 

     




     

   



    

   

       
    



 

        
     

     

   

    

         

      

    

   


      

      




 


       

     
      


    

 


 
 



   
    
     
     

     

  

   الداخلية تطلق خمس خدمات الكترونية جديدة 

   البطاينة: تعديالت على الخدمة المدنية 
لتحقيق العدالة 



   



      





    

   
   
    



    


    


    
    
    
   
    






     

   

     
   
    




    
    
    
    











   



    

   






 


    
     




 



    


     


     
    
     
    
    

     
   






      




   







     
     











  


    



   
    


    
    
    


     
   
     







   سوق الباكستانية في جرش.. قصة بنهكة 
الماضي الجميل 
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 الفايز يبحث في جورجيا تعزيز العالقات 
واالستفادة من الفرص االستثمارية في ا�ردن 

 إغالقات وتحويالت على تقاطع المدينة 
الرياضية.. اليوم 



     
    
     
    
     
    


      
      

      


     
     
    
    

    
    


   
     


   



    
  



     

    
   

     

     
    
     
     
    


      
     
     
    
     


     
     

     




     

   

    


     

    


     
     

    
      







    




     






  

  


 
    


   
     




 االطباء يختارون مجلسهم اليوم وسط تيارات 
تحولت لقوائم فرعية 



  
    


 

    

     

 


   
    


    

    

    

  
    

    
    

    

    
    
    





     
   

      

     
   


     



» أردن النخوة« حملة لتنظيف الغابات والمتنزهات.. غد> 





    
 


    
    
   
     


 
    




   
    

    
     



    
    

    
    




    
     




    

   



    
     


      

    
    
   


   

   

    
      
    
    

     
    


    

   


 






     
     
      
     
      
      


     
     








      
     

     



 
   







  

    


     
   


    
      

    
    
    





     
    
  

  


 


     

   
    
    



    

     
      

     
   





    

    

     
    

     
    




  
     

     
    



     



    
    
      
     
     


      

     




 شاطئ العقبة الجنوبي ومنغصات رياضة الغوص واالستثمار 
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 فعاليات تدعم المواقف الملكية تجاه القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات 


    
     

   
    



     
     

     
    




   
    
     





    

    


    


   
   




   






    

    
   



     

     






     


  
     

    
    





     
     



      
     


    







     

     
     



     

     




    



    
    



     
 

  

     



    
     
     
     
    

    
      
     























 نتائج انتخابات اتحاد »ا/ردنية«: نسبة االقتراع (٤٥٫٤٪) 


     
  






    
     


     


     
     


    
    
   
      





    
    









     


     

     


      






     





     
     


     


 


      





      



     


     




     


     
    



     








     
 




» القضاة« انتخابات ٢٠١٩ نتاج نضج 
العملية الديمقراطية 
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 نتائج انتخابات الجمعيات الطالبية في »البلقاء التطبيقية« 
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االحتالل يغلق ا�راضي الفلسطينية في »الفصح اليهودي«



 تظاهرات حاشدة في السودان واعتقال شقيقين للبشير 
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h u n a a 1 1 @ g m a i l  c o m
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d f a i s a l 7 7 @ h o t m a i l  c o m 


      




    
    
     
     

     
     
      
      

        
    
    


    

     


      

      





      
       




         

 

       

     



       
   
   

      
 
       

     


     
      
 


      
      

      
      
       
       

      
       
      



z i u d 1 1 @ y a h o o  c o m




a  a l m a a l i @ y a h o o  c o m
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m
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 الصقور والحوامدة لـ »رئاسة« الوحدات 

و٣٣ لـ »العضوية« 
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 الوحدات ُيتوج بلقب دوري البنك العربي 
»ت١٥« اليوم 

 بدء الترشح النتخابات نادي اتحاد الرمثا 
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 الكرمل يضرب موعد8 مع أم القطين في دور الثمانية 



 »القوى« إلى قطر للمشاركة في بطولة آسيا 
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 الجولة ا�خيرة لـ »فروسية الربيع« اليوم 

 أبطال ا�ردن يعلنون التحدي في »القتال 
الشجاع« اليوم 
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 قرعة بطولة عمان الدولية للتنس تُسحب اليوم 


 


      


      
      
     



      
      

     
     





    


     

      
   




     
     




     

      
      









     

    

   


    
     
    

 

   



     

     


    
    






     




     







     
   


   












     
     

    

     
   






 افتتاح دورة االستقالل المدرسية.. 
والمنافسات تبدأ اليوم 

 الهومنتمن اللبناني بطالً لـ»سلة غرب آسيا للسيدات« 

 النجم الساحلي يظفر بـ »كأس زايد« على حساب الهالل 
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 توتنهام ينهي طموح »سيتي« بالرباعية.. وليفربول يتقدم بسهولة 


        


        


          
         
      
        



    


       
       
       


       

   


    
         


        
          




         



         



 
        



         
    
         
        
 




        
        
          


         
          



          

        







        
       


         
         
          



         
    
          



        
       
        










         
        


         
         


         
         
         







 ميلووكي وهيوستن يواصالن انطالقتهما 
القوية في »بالي أوف« 
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 الرزاز: تطوير الخدمات االلكترونية يسهم في تعزيز الحراك االقتصادي 
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 بحث إجراءات تنظيم العمالة في العقبة الخاصة 

حوارية حول أهمية استثمار عجلون سياحي/




 
    
  
   

    

     




    
  



     

     



     
      

     


     
    








    
 
  
     


    
    


       

      
     


   
     
  
     


 


   
   



     


 
    

     



    

     
    


     


    

    





 الطاهر: االستثمارات بالدول العربية تحسن ا<وضاع االقتصادية 
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 بحث سبل التعاون مع الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي 



    

    
   
 






  



      
   

EnhancingJordan

   CivilDefenseCapabilities


     
     


    
     




     


    






 شحادة: الحكومة ا$ردنية منفتحة على فكرة 
افتتاح منطقة صناعية تركية 

 تجار في إربد يعتزمون ا.ضراب ا.ثنين المقبل 
احتجاج6 على »ا$وتوبارك« 



     
    
  

    


 
    
    


    

     

     
     

    



     

    

   




    

    
     
    


 

    






    
    
  
     
 













    












     



      


     

     




    
      

    
     




    
    






     
     







     



















      






   
       
    
 
      

       




      

      
 

    
    

      





      
     
    
    
     





 
     
     



     
     
     

   
    
     
     
      
     

     
    
     
      
     

    
      





     
   


     
      
     
     
     
     

    
 
      

      
 
      
     



 بورصة عمان تختتم تعامالت ا$سبوع بارتفاع المؤشر 






 


       



        
  


   
       
        








        



    
        
        






  البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 منع التظاهر في أندونيسيا 
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  Notre Dame de Paris   
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قاع املدينة

فرغم التطور الكبير في صناعة الحلويات الشرقية والغربية إال انها 
ما زالت تلقى إقباال كبيرا لمذاقها اللذيذ والمميز وطراوتها وسهولة 
المناسبات  في  الشعبية  الحلويات  قائمة  تتصدر  فهي  تحضيرها، 

واألعياد وشهر رمضان المبارك .
تقول ربة البيت سهيلة الخطيب أم ألربعة أطفال : « حلوى الراحة 
من  تعلمتها  الثانوية  في  كنت  أن  منذ  صناعتها  أتقن  «الحلقوم» 
صناعة  مشروع  لفتح  واتجهت   ، لعائلتي  اصنعها  ما  ودائما  جدتي 
أصبحت  أن  بعد  المنزل  في  اخواتي  بمساعدة  «الحلقوم»  الراحة 
راتبه  يكفي  يعد  لم  زوجي  تزداد  أسرتي  ونفقات  الحياة  تكاليف 
الشهري من أجرة البيت وتكاليف التعليم فكرت بأن ابدأ مشروعي 

الخاص».
وتابعت حديثها : « لم أكن اتوقع أن تالقي إحسانا من الزبائن فهي 
عليها  و  المبيعات  أفضل  قائمة  تتصدر  «الحلقوم»  حلوى  زالت  ما 

طلب من الجميع.
وتضيف : « لقد نجح مشروعي وأصبحت اتعاقد مع متاجر الحلويات 
وأعمل طلبيات كبيرة – وبفضل اهللا – أصبح دخلي المالي يتحسن 
وساهمت في مساعدة أسرتي في النفقات وأصبح مشروعي يكبر 

و إنتاجي يزيد».

تقول ربة البيت روال النابلسي : « لقد تعلمت صناعة حلوى الحلقوم 
لزيارتنا  تأتي  كانت  عندما  نابلس  مدينة  في  المقيمة  خالتي  من 
لجاراتي  وابيعها  منها  واصنع  اتقنها  أصبحت  وبعدها  الصيف  في 
وحسب الطلب وبعد أن القت منتجاتي رواجا وسعت عملي وأصبحت 
التعلم  في  رغبة  لديهن  البيوت  ربات  من  النساء  من  ومجموعة  أنا 
بصناعة حلوى الراحة وتحسين ظروفهن المعيشية في مساعدتي 

وتوزيع األرباح بعد كل طلبية.
وتضيف: «إن صناعة حلوى الراحة «الحلقوم» ال تحتاج إلى تكاليف 
الذرة،  ونشأ  والسكر،  الورد،  أو  الزهر  ماء  من  تتكون  فهي  عالية 
والسكر  باودر»،  و«البيكنج  البودرة،  والجيالتين  المستكة،  وحبات 
المطحون، وجوز الهند وهناك إضافات أخرى حسب الطلب كالنكهات 

الطبيعية أو الفستق الحلبي وغيرها.
يمكن  الحلقوم  حلوى  لصناعة  أخرى  طرقاً  أن: «هناك  إلى  وتشير 
صناعتها مثل الراحة الغربية والتركية، وبعض الدول العربية ولكن 
الفلسطينية  الطريقة  يفضل  األغلب  ألن  الطلب  حسب  نصنعها 

واألردنية».

 نداء الشناق

للفرح  عنوانا  لهم  كانت  أجيال  ذكريات  ثناياها  ب  تحمل  «الحلقوم»  الشعبية  الراحة  حلوى 
والنجاح ، وما زالت تروى القصص عنها كل قدمت الحدهم او ابتاع منها ألوالده، حلوى الراحة 

«الحلقوم» موروث شعبي يف فلسط واألردن تناقلته األجيال جيال بعد جيل.

إحدى  وهي    ( عاما   ٢٤  ) العمر  من  والبالغة  حجازي  مازن  أم  تقول 
تجهيز  في  العمل  «بــدأت  الخضار:  تقطيع  في  العامالت  السيدات 
وتقطيع الخضراوات وتنقيبها منذ أكثر من عشر سنوات، ففي الصباح 
تمتاز  التي  الخضراوات  «لشراء  «الحسبة  إلى  ولدي  يذهب   الباكر 

بجودتها وإنخفاض أسعارها».
خاصة  أكياس  في  أضعها  وتنقيبها  الخضراوات  تجهيز  «بعد  وتتابع: 
مواقع  أو  التجارية  المحال  طريق  عن  إما  للبيع  أعرضها  ثم  ومن 

التواصل اإلجتماعي بأسعار تتناسب والجهد المبذول لتجهيزها».
وتلفت إلى أنها خصصت هذه الفترة لتنظيف نبات الرعد أو ما يعرف 
عليه  فالطلب   ، بالكيلو  بيعه  ثم  ومن  أكياس  داخل  وتعبئته  (بالكمأ) 
من  محددة  أوقات  في  إال  تواجده  لعدم  ذلك  و  الوقت  هذا  في  يزداد 
العام ولكثرة فوائده ، فهو يعد مخزنا للحديد والكالسيوم ويقي من 

األمراض المزمنة ومكوناً أساسياً لنمو العظام ( هشاشة العظام ).

وتشير الى أن تنظيف الكمأ يحتاج وقتا كبيرا ألن سطحها يحتوي على 
تشققات تكون مليئة بالتراب وذلك لتواجده في المناطق الصحراوية 

ونموه تحت سطح األرض بعمق يتراوح بين ٥-١٥ سنتيمتر .
وتذكر بأن الكيلو الواحد يحتاج تنظيفه من ساعتين الى ثالث ساعات.

تقطيع  بأنواعها،  المحاشي  حفر  على  أعمل  العام  «خالل  وتقول: 
تنظيف  الخضراوات،  من  وغيرها  والسبانخ  والفاصولياء  الملوخية 

العكوب ، وغيرها».
أربعة  من  والمكونة  أسرتها  تعيل  أن  استطاعت  بأنها  حجازي  وتبين 
وتجهيز  تقطيع  في  عملها  خالل  من  الماضية  األعــوام  طيلة  أفراد 

الخضراوات وخاصة بعد وفاة زوجها .
والجاهزة  المقطعة  للخضراوات  صغير  محل  لديها  يصبح  بأن  وتأمل 

للطبخ .

ندى شحادة
ة ، وأضحت وسيلة  حظيت الخضار املقطعة واملهيأة للطبخ رواجا يف األسواق األردنية خالل األعوام األخ
لكسب لقمة العيش تسعى إليها الكث من السيدات املحتاجات إلعالة أرسهن وخصوصا  يف ظل إقبال 

املواطن عىل  رشاء تلك املنتجات ال سي السيدات العامالت . 

حجازي ... قصة كفاح لكسب لقمة العيشحجازي ... قصة كفاح لكسب لقمة العيش

حلوى الراحة « الحلقوم « فخر الصناعة حلوى الراحة « الحلقوم « فخر الصناعة 
الشعبية ومصدر رزق لربات البيوتالشعبية ومصدر رزق لربات البيوت
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ريبورتاج

ويعرف عيد الفصح بأحد القيامة أو العيد الكبير أو البصخة، ويبدأ بانتهاء 
فترة من الصوم تسبقه، مدتها أربعون يوماً، ينقطع فيها المسيحيون 

عن أكل لحوم الحيوانات ومشتقاتها، ويقدّمون الصدقات. 
الصوم  الكبير

المسيحية  فترات الصيام حسب الديانة  أحدى  هو  الكبير   والصوم  
حسب  اما  الالتيني،  الطقس  الرماد حسب  يوم أربعاء  في  حيث يبدأ 

الطقس الشرقي فيبدأ يوم االثنين. 
وتستمر فترة الصيام المسيحية إلى حوالي ستة أسابيع قبل عيد القيامة. 
والهدف من الصوم الكبير هو إعداد المؤمن من خالل الصالة، والتوبة 

من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة
المسيحية  الكنائس  من  العديد  قبل  من  الكبير  الصوم  طقوس  وتقام 
أيام  هي   ( يوما  يوما(40  خمسين  المسيحي  الصوم  زمن  ويستمر 
الصوم التي تسبق أسبوع اآلالم, فضالً عن أسبوع اآلالم بما فيه سبت 
النور ,باإلضافة إلى أربعة أيام تعويضية عن أيام اآلحاد التي يتم اإلفطار 

فيها.. وهذا هو المتعارف عليه في أغلب الكنائس.
والطقوس  الطوائف  بحسب  المسيحي  الصوم  تقاليد  وتختلف   
من  تقاليده  يستمد  الرماد والذي  يوم أربعاء  ويعد  والليتورجيات؛ 
كل  تقيم  حيث  المسيحي  الصوم  أيام  أول  الغربية،  الطقوس المسيحية 
من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة اللوثرية، األنجليكانية، ال

ميثودية والمشيخية طقوس دينية تتخلها صلوات ورسم إشارة الصليب 
بالرماد على الجباه. 

وتتنوع تقاليد الصوم الكبير في العالم المسيحي بين اإلمتناع عن الطعام 
فالكنيسة  الطعام؛  من  محددة  ألوان  عن  االمتناع  أو  محددة  الساعات 
الغربية تفرض  الكنائس المسيحية  من  الكاثوليكية وغيرها  الرومانية 
يومي  واألجبان  الحليب  ومنتوجات  اللحوم  عن  إنقطاعهم  أتباعها  على 
وغيرها  الشرقية  األرثوذكسية  الكنائس  أنّ  حين  والجمعة.. في  األربعاء 
عن  انقطاعاً  الشرقية تفرض  التقاليد المسيحية  ذات  الكنائس  من 

اللحوم لمدة أربعين يوما.
وإلى جانب الصلوات واإلنقطاع عن الطعام تقام رتب وطقوس خاصة في 
رتبة درب  منها  الكبير,  الصوم  بمناسبة  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة 
وفي أسبوع  الكبير،  زمن الصوم  في  تقام  طقسية  رتبة  الصليب وهي 
صلب  نصوص  فيها  وتقرأ  العامة،  الطرقات  على  أو  الكنيسة  في  اآلالم، 
بعض  جانب  الجديد, إلى  من العهد  مرحلة  عشرة  أربع  على  المسيح 

المراحل المأخوذة من التقاليد المسيحية. 
أو  اجتماعي  وتأمل  األبانا،  بتالوة صالة  المراحل  من  مرحلة  كل  وترفق 
وهناك  الكاثوليكية،  الكنيسة  في  الصليب  درب  ويقام  معين.  روحي 

ممارسات شبيهة لدى الطوائف األخرى.
في  االحتفالية  القداديس  إقامة  بعد  المسيحي  الفصح  طقوس  ومن 
على  وتجتمع  بالعيد،  مهنئةً  بعضاً  بعضها  العائالت  تزور  ان  الكنائس 
غداء الفصح، كما تزين البيوت برموز الربيع والبيض الملون والدجاج 
مفارش  على  والبرتقالية  والخضراء  الصفراء  األلوان  فتطغى  واألرانب، 

الطاوالت وتعد الحلويات والبيض المصنوع من الشوكوالتة.
تزيين البيض

 لقد ارتبطت عادة تزيين البيض مع عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية 
في مختلف بلدان العالم. 

مصنوع  بيض  وهناك  آلخر..  بلد  من  تختلف  بطرق  البيض  تزيين  ويتم 
من الشوكوالتة يتم توزيعه أيضا يوم العيد. 

ومن العادة في بعض البلدان ومنها االردن، أن يؤخذ البيض المسلوق 
والمزين والموضوع في سالل مزينة أيضا، يوم عيد الفصح إلى الكنيسة، 

كي تتم مباركته من قبل الكاهن. 
وبعد ذلك تبدأ عملية تكسير او تفقيس البيض وأكله، بعد صيام عنه 
أكل  عن  االمتناع  يتم  حيث  المسيحي،  الصوم  مدة  وهي  يوما،  دام 50 
البيض ومشتقاته خالل ايام الصوم. وال تزال عادة مباركة البيض هذه 

قائمة في بعض الكنائس الشرقية إلى اآلن .
والبيض يرمز إلى انبعاث الحياة، ومن هنا كان االهتمام الذي يعطى له 

خالل العيد. 
 وتلوين البيض في عيد الفصح له قصه حقيقيه حصلت بعد قيام السيد 
المسيح  قام  عندما  باختصار  والقصه  موته،  بعد  السالم  عليه  المسيح 
أخرى  امرأة  ورأت  بقيامته  تبشر  امرأه  كانت  باالنتشار  وبدأ  الخبر  وذاع 

تحمل بيدها سله مملوءه بالبيض فقالت لها : 
المسيح قام!! فأجابت الأصدق هذا غير مقبول! فقالت المبشرة: صدقيني 
إنه المسيح قام!! فردت صاحبة السلة : لو ان هذا البيض الذي في هذه 
السلة أصبح كل ما فيها له لون مختلف لصدقتك !!. وما ان نظرت الى 
السلة حتى وجدت كل بيضة بلون!! فدهشت جدا وقالت : حقا لقد قام 

المسيح . 
وعادة تزيين البيض ورمزيته هي عادة قديمة جدا ايضا لالحتفال بالربيع 

وعودة الخصوبة. إذ عثر على بقايا بيض مزخرف في قبور تعود إلى فترة 
ما قبل انتشار المسيحية  .

وكانت شعوب عديدة من سكان الشرق األوسط وآسيا مثل الفينيقيين 
واليونانيين والهنود وغيرهم قد ربطوا بين فكرة البيضة ووالدة الكون.

فالفينيقيون كانوا يعبدون إاله مرموزاً إليه ببيضة، ألنهم كانوا يعتقدون 
أن الليل هو أول الكائنات، وانه قد تمخض مرة فولد بيضة.. ومن هذه 
المصريون  كان  كما  اعتقادهم!!  حسب  الكائنات،  سائر  انبثقت  البيضة 

القدامى يقدمون البيض المصبوغ باالحمر كقربان لالّلهة .
ولكن  ألخرى،  منطقة  من  ونقشه  البيض  تزيين  في  العادات  واختلفت 
وكان  الجميع.  بين  المشترك  القاسم  كانت  والمزخرفة  الزاهية  األلوان 
يتم تزيينه برقائق ذهب عند األغنياء، أما الفقراء فكانوا يغلونه مع أوراق 

األعشاب إلعطائه ألواناً براقة.
من  مصنوعا  الفصح،  بيض  صناعة  القياصرة  أيام  في  روسيا  عرفت  و 
صنعت  صغيرة  فنية  أعمال  داخلها  وفي  الكريمة،  واألحجار  المجوهرات 

خصيصا للقياصرة وعائالتهم  .

وفي التزيين كان يستعمل الشمع الساخن وعليه أشكال منوعة ومختلفة 
توضع على البيض, وبعد ذلك يتم إزالة الشمع بالسكين وتبقى بالتالي 

األشكال الملونة مطبوعة على البيضة.
ومن العادات القديمة والتي مازالت متبعة لغايةاآلن في االردن من قبل 
البقدونس  أوراق  استعمال  عادة  هو  البيض,  تزيين  في  البيوت  سيدات 
بقماش  تثبت  أو  وتربط  النيئة  البيضة  على  وضعها  يتم  التي  الخضراء 
رقيق جدا. ثم يوضع البيض في وعاء فيه الكثير من قشور البصل الحمراء 
مع إضافة الماء البارد والملح ثم يتم سلق البيض بعد ذلك، وبعد إزالة 
أوراق البقدونس تبقى أشكال األوراق على البيضة التي تكون قد تلونت 
باللون األحمر ما عدا الجزء الذي تمت تغطيته بأوراق البقدونس ويحفظ 

البيض ليوم العيد .
كما ان البعض يستعمل اوراق الشاي بدال من قشور البصل في حال عدم 

توفرها.
البيض  تزيين  في  األوالد  إشــراك  هي  حاليا  المتبعة  العادات  ومن 
بأنفسهم، وذلك عن طريق لصق أشكال منوعة على البيضة المسلوقة، 
أو استعمال مواد تلوين يمكن غسلها بالماء بسهولة، أو أوراق أعشاب 
أوراق  لصق  إلى  إضافة  البيضة،  على  الصقة  بمادة  تثبيتها  يتم  يابسة، 

يكون االوالد قد صنعوها على شكل زهور او أرانب.
في  متعددة  اماكن  في  البيض  بتوزيع  عديدة  بلدان  في  االهل  ويقوم 

المنزل او الحديقة وصباح العيد يقوم االوالد بعملية البحث عنها.

كنيسة القيامة يف القدس
و كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس، هي كنيسة داخل أسوار البلدة 
التي  الصخرة  مكان  وهي  ”الجلجلة“  فوق  بنيت  القدس.  في  القديمة 

يعتقد أن المسيح صلب عليها. 
العالم  في  أهمية  واألكثر  المسيحية  الكنائس  أقدس  القيامة  وتعتبر 
دفن  الذي  المكان  على  المسيحيين  معتقدات  وفق  وتحتوي  المسيحي، 

فيه المسيح واسمه القبر المقدس.
بين  من  المسيح  قيامة  إلى  نسبة  االسم  بهذا  القيامة  كنيسة  وسميت 
األموات في اليوم الثالث من األحداث التي أدت إلى موته على الصليب 

حسب العقيدة المسيحية. 
ويتقاسم األرثوذكس الشرق والكاثوليك األرثوذكس المشرقيون األجزاء 

الهامة من الكنيسة ويقيمون فيها الصالة كل يوم.
في  العمل  استغرق  المقدس  بيت  كنائس  أعرق  من  القيامة  وكنيسة 
بنائها أحد عشر عاما, إذ بدأ عام ثالثمئة وخمسة وعشرين وانتهى عام 
ثالثمئة وستة وثالثين للميالد. وقد أشرفت على بنائها الملكة ”هيالنة“ 
والدة اإلمبراطور قسطنطين, ويتردد أن هيالنة عثرت أثناء زيارتها إلى 
بيت المقدس على ما اعتقدت أنه خشبة الصليب الذي علق عليه السيد 

المسيح وأرادت بنـاء كنيسة في ذلك المكــان.
إبراهيم  مار  دير  اليمين  إلى  يوجد  الكنيسة،  مواجهة  في  الباحة  وعند 
للروم األرثوذكس وقد سمي بهذا االسم تيمنا بالتقليد المسيحي الذي 
يقول بأن النبي إبراهيم جاء إلى هذه الصخرة ليقدم ابنه ذبيحة قربانا 

إلى اهللا.
تحت  كنيسة  تبدو  والتي  الدير  تلك  تحت  العظيمة  البئر  زيارة  ويمكن 

األرض.
لألرمن  يعقوب  مار  كنيسة  فنجد  إبراهيم  مار  دير  من  األمام  إلى  أما   

والقديس ميخائيل لألقباط. 
وإلى اليسار هناك ثالث كنائس مكرسة للقديس يعقوب والقديس يوحنا 

والشهداء األربعين.
وقد  الصليبي  األجراس  برج  عليها  فيسيطر  الواجهة،  يخص  ما  في  أما 
القرن  في  واستبدل  عشر  السادس  القرن  في  منه  العلوي  الجزء  تهدم 

التالي بغطاء من القرميد. 
الصليبية  الحروب  في  تفككت  التي  الصليبية  األجــراس  واستبدلت 
التي  الواجهة  وتقدم  العشرين.  القرن  بداية  في  وضعت  أخرى  بأجراس 
بناها الصليبيون مدخالن أساسيان تم سد أحدهما في أيام صالح الدين 

األيوبي.
كنيسة  خالل  من  إليه  الدخول  فيمكن  المقدس،  المعبد  إلى  وبالنسبة 
اإلفرنج في ممر الدرج الذي إلى اليمين قبل الدخول إلى الكنيسة، لنجد 
وهي  اإلفرنج  كنيسة  أيضا  له  ويقال  األوجاع“  ”سيدة  معبد  أمام  أنفسنا 

لآلباء الفرنسيسكان الذين يحتفلون فيها بالقداس اإللهي كل يوم.
 وتحت هذه الكنيسة تقوم كنيسة أخرى مكرسة للقديسة مريم المصرية.

أما عند دخولنا بازيليك القيامة نجد إلى اليمين سلما يحملنا إلى كنيسة 
الجلجلة على ارتفاع خمسة أمتار عن أرض الكنيسة وتنقسم إلى كنيستين 
صغيرتين: األولى وتدعى كنيسة الصلب، حيث فيها المرحلتان العاشرة 

(تعرية يسوع من ثيابه) والحادية عشرة (صلب يسوع). 
وفوق الهيكل الذي في صدر الكنيسة نجد فسيفساء تمثل مشهد الصلب، 
وإلى اليمين نافذة كانت المدخل المباشر إلى ”الجلجة“ أيام الصليبيين، 

وحول هذه النافذة نجد فسيفساء تمثل ذبيحة إسحاق.
ويفصل هذه الكنيسة عن كنيسة الجلجلة هيكل صغير للعذراء وعمودان 
ضخمان وصورة ليسوع المصلوب وعلى جانبيه القديس يوحنا والعذراء 

أمه. 
صليب  وضع  حيث  الموقع  إلى  يشير  مفتوحا  قرصا  نجد  الهيكل  وتحت 

يسوع.
 وتسمح لنا الفتحة بإدخال اليد ولمس الصخرة مباشرة. ويذكر أن هذا 

الموقع هو المرحلة الثانية عشرة من درب الصليب.
الدرج  طريق  عن  الجلجلة  كنيسة  من  النزول  فعند  الطيب،  حجر  وعن 
الجير  من  حجر  وهو  اليسار،  إلى  يوجد  إذ  الكنيسة  أرض  نبلغ  المقابل 
األحمر مزين بالشمعدانات والمصابيح. وهذا الحجر مقام لذكرى ما ورد 

في إنجيل يوحنا بعد موت المسيح.
نجد  الواجهة،  على  الذي  الضخم  الفسيفساء  نحو  السير  متابعة  وعند 
بالقرب منه سلّما صغيرا يؤدي إلى دير األرمن حيث توجد قبة صغيرة 
لذكرى  أقيم  الذي  الثالث,  المريمات  حجر  هي  مستديرة  حجرا  تغطي 
في  متى  روايــة  (حسب  المحتضر  يسوع  ساعدن  اللواتي  المريمات 

اإلنجيل). 
وكانت هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع 
من الجليل ليخدمنه، منهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف، 

وأم ابني زبدى.
وكذلك عند السير إلى اليمين والمرور بين عمودين ضخمين فسوف يتم 
حقبة  إلى  األساسي  بناؤها  يعود  الذي  المقدس  القبر  قبة  إلى  الوصول 
الترميم،  أعمال  من  للعديد  األجيال  مر  على  تعرضت  وقد  قسطنطين, 

انتهى العمل من آخر تلك األعمال عام 1997.
والمبنى  الباب  بين  ما  وبنيت  مدور،  بناء  المقدس  الضريح  فوق  وبني 
الدور باسيليكا كبيرة وخمسة أروقة بين األعمدة مع جناح مدور بارز في 
ساحة متسعة، فبقي موضع الصليب منعزال على حدة باعتباره مزارا قائما 

بذاته.
وصفها  وقد  استثنائية,  بأهمية  تزال  وال  القيامة  كنيسة  تمتعت  وقد 
الرحالة المسلمون الذين زاروا بيت المقدس ومنهم ”ناصر خسروا بيك“ 
الذي يقول: للنصارى في بيت المقدس كنيسة لها عندهم مكانة عظيمة 

ويحج إليها كل سنة كثير من بالد الروم.

ن  وليد سلي

صادف يف 21من هذا الشهر عيد الفصح املسيحي؛ هو عيٌد ديني تحتفل به الطوائف املسيحيّة يف االردن 
.. وذلك استذكاراً لقيامة سيّدنا عيىس عليه السالم . ويف معظم دول العا

أفراح عيد الفصح والصوم الكب
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تشيز برجر بحلقات البصل
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سلطة التونا بالكرفس أرز  بالخضار واملكرسات
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أزياء

 ١ – نورة آل الشيخ 
تقول مصممة األزياء السعودية نورة آل الشيخ «على مدار مسيرتي 
كر اسمي كثيراً في الصحافة، وهي أمور  المهنية، فزت بجوائز وذُ
اسم  بناء  هو  للفخر  مدعاةً  إنجازاتي  أكبر  ولكن  كثيراً.  لها  أمتن 
(عالمة تجارية) وشركة وجودهما مر عليه ثماني سنوات». تأسست 
شركتها في األصل في عام ٢٠١٢ في مدينة جدة، إذ أنشأت نورة 
من  خلفية  على  اسمها  يحمل  الذي  الفاخر  األزياء  خط  الشيخ  آل 
التراث المحلي، وهو يدمج ما استوحته من إلهام من جميع أنحاء 
العالم. تعتقد نورة آل الشيخ أن المصممين العرب قد حصلوا على 
اهتماما  يولي  العالم  ألن  وذلك  الحالي؛  الوقت  في  تنافسية  ميزة 
للصناعة اإلقليمية بدافع من الفضول. في حين تسلِّم بأن وسائل 
العقد  مدار  على  مطردا  تطورا  تطورت  قد  اإلقليمية  اإلعــالم 
الماضي، وهو ما أعطاها وجيلها من مصممي األزياء الحضور الذي 
كانوا في أمس الحاجة إليه، ولم تزل نورة آل الشيخ ترى أن االفتقار 
إلى وجود البنية التحتية الالزمة إلطالق عالمة تجارية جديرة بالثقة 
لألزياء الجاهزة هو التحدي األكبر حاليا في هذه الصناعة. وأوضحت 
والفاخرة  المبتكرة  األقمشة  إلى  الوصول  ذلك  «يشمل  كذلك 
وصناع النماذج (الباترونات) المدربين ومصانع إنتاج المالبس». 

٢ – سديم الشهيل
 قدمت عالمتها التجارية الفاخرة في عالم األزياء األولى للمرة في 
نت الجوهرة (سديم) الشهيل من جذب االنتباه  عام ٢٠١٦، وتمكّ
بالمواد  باستعانتها   ٢٠١٧ عام  باريس  في  الموضة  أسبوع  في 
ذات المصادر التي تراعي األخالقيات واألقمشة والمواد غير الضارة 
فاشن  حدث  من  كجزء  الشهيل  سديم  مجموعات  عرضت  بالبيئة. 
هدفها  منصة  وهي   ،Fashion Forward Dubai دبي  فورورد 

كانت  سواء  المنطقة.  من  لمواهب  الدولي  الحضور  فرصة  تقديم 
مجموعتها «البحرية» الصيفية، أو مجموعة «مانهاتن» المستوحاة 
من الهندسة المعمارية، أو تصاميمها من القطع الراقية، جميعها 

تشترك في الممارسات األساسية المستدامة نفسها. 

٣ – عائشة رمضان 
اإلمارات  دولة  في  والمقيمة  المولد  اللبنانية  األزياء  مصممة  لدى 
واألزياء  المالبس  لتصميم  ها  خطّ بدأت  والتي  المتحدة-  العربية 
المعجبين  من  طويلة  قائمة  دبي-  في   ٢٠٠٧ عام  في  الراقية 
وأريانا  أغيليرا  كريستينا  المغنيتان  ضمنهم  من  المشاهير، 
غراندي. تقول عائشة «اللحظة الملحمية التي شهدتها كانت عند 

ظهوري على شبكة سي إن إن. 
بدا األمر وكأن سنوات العمل الشاق قد آتت ثمارها في النهاية». 
ا عن  ومع ذلك، فهي تتفق مع واقع أن السوق اإلقليمي لم يزل متخلفً
معربةً  عائشة  وتشير  الجاهزة.  باألزياء  األمر  يتعلق  حينما  ب  الركْ
عن رؤيتها بشأن كيف يمكن أن تصبح صناعة األزياء اإلقليمية أكثر 
تنافسية، «إنه جهد جماعي، فعلى المشترين اإليمان بالمصممين 
المحليين، فهم بحاجة إلى االستثمار فيهم، وقبل كل شيء عليهم 

التخلي عن الشحن من الخارج، كل ذلك مع بعضه البعض». 

٤ – مرام أبو العين
عندما  باريس  إلى  العينين  أبو  مرام  المصرية  المصممة  انتقلت   
كانت في السابعة عشرة من عمرها للدراسة في مدرسة بارسونز 
لمدرسة  األوروبي  الفرع   ،Parsons Paris باريس  في  للتصميم 
بارسونز للتصميم وجزء من جامعة ذا نيو سكول، إحدى الجامعات 

الشاملة في مدينة نيويورك. شرعت في تأسيس عالمتها التجارية 
الخاصة بها، مرام MARAM، في عام ٢٠١٤ في مونتريال، وبعد 
مرام  تعرض  الحين،  ذلك  منذ  األولــى.  مجموعتها  أطلقت  عام، 
تصاميمها كل موسم في أسبوع الموضة بباريس. عرضت أعمال 
وميالنو  نيويورك  مدينة  أنحاء  جميع  في  عرض  صاالت  في  مرام 
األزياء  مطبوعات  من  العديد  تقدير  نالت  كما  ولندن.  وباريس 
جماليات، فضالً عن إنجازاتها  تصاميمها من  العالمية، لما تحمله 
العينين  أبو  مرام  ترشيح  تم   ،٢٠١٧ عام  في  الشاملة.  المهنية 
جائزة  على  للحصول  الكندية  والموضة  الفنون  جوائز  حفل  في 

سواروفسكي للموهبة الناشئة في فئة الموضة.  

تهم العاملية  ُمصّممو أزياء عرب يضعون بص

خ الش آل ة ن

 

بارسونز للتصميم وجزء من جامعة ذا نيو سكول، إحدى الجامعات

ثيل صناعة األزياء اإلقليمية،  ِكنها  ُ  يف وقت من األوقات كان الرشق األوسط يُكاِفح للعثور عىل مواهب 
مواهب تلبي ذوق املستهلك املحلي وتناسب ثقافتهم.

ت عمليات فنية ابداعية ادت اىل  جذب املستهلك عىل صعيد دويل أوسع نطاقًا.  والذي حدث فعال، انه 
؛ فقط القي نظرة عىل بعض من أكرب  لكن األمر  يعد كذلك اآلن. اقتحام عا املوضة ليس باألمر اليس
عاًما،   ٥٤ الُعْمر  من  البالغ  صعب،  بدأ  مراد.  وزه  صعب  إييل  ت  تصمي مثل  ؛  العا يف  العربية  الصادرات 
األوىل  للمرة  عاًما،   ٤٨ الُعْمر  من  البالغ  مراد،  اللبنا  ه  نظ ظهر  ح  يف  تقريبًا،   ١٩٨٢ عام  يف  ته  مس
ًنا غاليًا لذلك،  عىل منصة عرض األزياء منذ عرشين عاًما، أي يف عام ١٩٩٩. وغني عن البيان أنه قد دفعا 
فاألمر يستلزم الكث من العمل للوصول إىل املنزلة التي ه عليها اآلن. ال شك أن مصمم مثل صعب 
الوصول  يف  آمل  التجربة،  ليخوضوا  الطموح  العرب  املصمم  من  ه  لغ الطريق  َمّهدوا  قد  ومراد 
التَّواصل  بوسائل  مستعين  بهم  الخاصة  األزياء  دور  األزياء  مصممي  من  العديد  يدير  إليه.  وصال  ما  إىل 

 . عي، َمْدُعوم بقاعدة طيبة من املُعَجب االجت
ثل تحديًا للمصمم املحلي ، بحسب ما كتب الناقد الفني أحمد  ون بأن األمر  يزل  ويف ح يقر كث
يحصل  الذي  الحضور  من  نفسه  القدر  عىل  الكويتية:للحصول  القبس  لصحيفة  االلكرتو  املوقع  عىل  جرب 
ل إفريقيا، يكتسب البعض رسيًعا اعرتافًا دوليًا  عليه املصممون العامليون يف منطقة الرشق األوسط وش
ًا. بدءا من السيطرة عىل منصة عرض األزياء يف أسابيع املوضة األوروبية، وحتى ظهور إبداعاتهم يف  كب
ي Emmys، إليكم مجموعة من نجوم تصميم األزياء ممن عليكم أن تعلموا بشأنهم.  حفل توزيع جوائز اإل
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فنون برصية

الفن والحرية. مارس ١٩٤١.
عمل فوتوغرايف سوريايل - وديد رسي
املعرض الخامس واألخ للفن املستقل

قيم المعرض الرابع للفن المستقل في صالة الطعام في مدرسة الليسيه فرانسيز 
بشارع الحواياتي، القاهرة ١٢ مايو ١٩٤٤.

هاسيا،  ومدام  آيدابل،  ستوديو  من  كل  اشترك  الفوتوغرافي  للتصوير  بالنسبة 
ووديد سري.

أما المعرض الخامس فقد أقيم في ٢ شارع يوسف الجندي. باب اللوق… محتضنا 
وأندريه  الخادم  وسعد  مسعود  إبراهيم  التشكيليون  بينهم  من  فنانا،   ٤٤ أعمال 
سري  ووديد  وهاسيا  كار  آيدا  الفوتوغرافيون  والمصورون  يوسف،  وكمال  نوميكو 
للفن  األخير  المعرض  أقيم  والحرية  الفن  جماعة  رعاية  تحت  باللي.  وإدموند 

المستقل، وجاء كتالوج المعرض تحت عنوان ”العرض مستمر”.

يل ميللر.. نيويورك، القاهرة
لسكك  معدات  لشراء  نيويورك  إلى  علوي  بك  عزيز  األعمال  رجل  سافر   ١٩٣٤ في 
حديد مصر، وهناك التقى بالمصورة الفوتوغرافية السوريالية األمريكية لي ميللر 
والعودة  بك  عزيز  من  بالزواج  ميللر  لي  باقتناع  انتهت  عاطفية  عالقة  في  ودخال 
المزين  الزوجية  منزل  لتكون  الزمالك  في  فيال  لها  اشترى  حيث  القاهرة؛  إلى  معه 
بالساتان والتحف الفخمة. كانت ميللر دائمة التردد على حانة فندق شبرد وحانات 
روالند  إلى  مراسالتها  في  يظهر  وهذا  سعيدة،  تكن  لم  لكنها  األوروبية،  القاهرة 
بنروز إذ تكتب ”يا إلهي، أنا أشعر بالملل هنا، أعتقد أنني سأصبح مجنونة ببطء”، 
شرق  والبترا  سيناء  في  الصحراء  إلى  طويلة  رحالت  عبر  وتكرارا  مرارا  فرّت  ولهذا 
األردن وفلسطين؛ إذ شعرت أنها مضطرة للبحث عن الصحراء رد فعل على ضجرها 
من مجتمع الطبقة العليا المصرية، وأرادت بشدة أن تعود إلى أعماق األشياء كما 
في باريس، حيث ينشأ فن ثوري ضخم، وبعدما كانت عشيقة وشريكة للديناميت 
شغلتها  بالهدوء.  حياته  تتسم  ارستقراطي  لرجل  زوجة  أصبحت  راي  مان  الفني 
اشتاقت  الفني  المستوى  وعلى  والعاطفية،  الجنسية  الحرية  إلى  المستمرة  حاجتها 
إلى خلق الدمار البشري اليومي، وخلق جمال متشنج ومنفجر كما علمها السورياليون 

الفرنسيون.
ويظهر هذا في رسالتها لشقيقها ”أجلس طويالً لقراءة القصص البوليسية المملة، 
يحدث  وعندما  أحدا،  أزعج  وال  المنزلي،  التدبير  في  رديئة  أنا  كثيرا،  البوكر  وألعب 
شيء خاطئ، كالعادة، أضحك مثل أي شخص”. كل هذا أدى في النهاية إلى هروبها 

من مصر مع روالند بنروز، وهو فنان وشاعر ومؤرخ إنجليزي ١٩٠٠-١٩٨٤.
صنعت لي ميللر أعماالً سوريالية في مصر، لكنها لم تكن كثيرة االختالط بالجماعة 
فعالية.  أي  تشاركهم  لم  لكنها  بهم،  اتصلت  أنها  صحيح  المصرية.  السوريالية 
وعلى عكس المصورين الغربيين الذين تناولوا مصر بعدساتهم وركزوا على الروح 
فلسفية  عيونا  ميللر  لي  فتحت  الملوثة،  غير  الطبيعية  والمناظر  واآلثار  الشرقية 
جديدة بعدستها السوريالية التي وجهتها إلى جوف مصر في خضم عملية تفكيك 
واضحة للتصوير. ففي لوحتها بورتريه للفضاء التي التقطتها لنافذة من داخل خيمة 
في واحة سيوة تغطيها قماشة ممزقة، تعكس فيها التمزقات والخطوط السحابية 
مستقيم،  بشكل  مرتبة  حجارة  النافذة  خارج  تتناثر  بينما  الخافت  الحزن  من  حالة 
ليجلب هذا الخط الحجري نشازا في المنظر الجميل للصحراء مترامية األطراف. وقد 
رأى النقاد المعاصرون للي ميللر في هذا المقصد هجوما حسيّا على األيديولوجيات 
القومية والحدود السياسية التي تكسر كل فراغ شاسع وجميل. وتظهر تشكيالت 
السحب بشكل ضبابي تشكيالت تقترب من وجه وعيون ودموع وشفاه أعلى التل 

فنان  راي–  مان  أستاذها  بفوتوغرافيا  ميللر  لي  تأثر  يظهر  وهنا  النظر.  يطيل  لمن 
أمريكي معاصر (١٨٩٠-١٩٧٦) – من حيث الشكل والفلسفة، باإلضافة إلى أنها 
تضع في جميع لوحاتها دالالت متناقضة تشير إلى حتمية زوال الحضارات والعودة 

إلى البراح اإلنساني.
بظالل  يوحي  بانورامي  كمشهد  النقاد  تناولها  فقد  خوفو،  هرم  ظل  صورة  أما 
المشهد  يحجب  الظل  حيث  مصر؛  على  تخيم  التي  االستعمارية  األبوية  السلطة 
ليهرب  يكافح  ”القطن  صورة  وفي  المشهد.  بطل  هو  والغياب  المصري،  الواقعي 
من األكياس ويطير ليصبح سحبا“ تتشابه األكياس مع الصخور، وهي داللة واضحة 

العديد  في  البشر  غياب  أن  ويبدو  واالجتماعية.  والمكانية  الجنسية  القيود  على 
وأجساد  وأطالل  قبور  أنها ”مجرد  على  لمصر  رؤيتها  يعكس  المصرية  صورها  من 

مربوطة في أغاللها”.

فان ليو يف شبابه
في ١٩٢١ جاءت عائلة فان ليو إلى مصر هربا من االضطهاد في تركيا… يعود 
المراهق  فتن  حين  العشرين؛  القرن  بدايات  في  هليوبولس  منطقة  إلى  األمر 
نجوم  صور  تحمل  التي  البريدية  بالبطاقات   (١٩٢٠-٢٠٠٢) ليو  فان  األرميني 
هوليود، وقتها كان قد بدأ يشعر بالملل من دراسته المدرسية، واتجه إلى الرياضة 
التحق  العامة  الثانوية  مرحلة  من  انتهائه  وبعد  والصور،  البريدية  البطاقات  وجمع 
بالجامعة األميركية، وبعد عام واحد فقط مل من الدراسة وانسحب من الجامعة، 
التصوير  على  للتدريب  فينوس  بستوديو  والتحق  هدية،  كاميرا  والده  له  واشترى 
الفوتوغرافي، إذ كان العمل في التصوير الفوتوغرافي في نهاية الثالثينات مربحا، 
كان  الثالثينيات،  نهاية  في  مصر  إلى  األوروبيين  المهاجرين  تدفق  بعد  خصوصا 
للشكل  أعماله  تتجه  ال  عاديّا،  مصورا  أرتنيان،  أركابيل  فينوس،  استوديو  صاحب 
الذي كان يفتن فان ليو؛ حيث اللعب بالظالل واألضواء، وبعد ثالثة أشهر أيقن فان 

ليو أن هذا االتجاه في الفوتوغرافيا ال يناسب طموحاته
الستوديو  ليفتتح  البريطاني  الجيش  في  الضابط  هاندز  بول  صديقه  شجعه  وقد   ،
الخاص به، وفي يناير ١٩٤١ لجأ فان ليو إلى شقيقه أنجلو ليدعمه ماليّا، ليفتحا 
الضباط  وتوافد  العائلة.  بمنزل  الخاصة  المعيشة  غرفة  في  تصوير  ستوديو  معا 
رؤية  يقدم  ليو  فان  كان  إذ  الستوديو؛  على  األرستقراطية  الطبقة  وأبناء  األجانب 
عن  االنفصال  ليو  فان  قرر  اقتصادية  وألسباب   ١٩٤٧ وفي  التصوير.  في  جديدة 
إلى  العودة  في  بدأوا  األجانب  المهاجرين  ألن  الستوديو،  أعمال  قلة  بسبب  أخيه، 
لترك  لالنفصال  حانت  قد  الفرصة  أن  وقتها  ليو  فان  وشعر  الحرب؛  بعد  بالدهم 
العمل التجاري والعودة إلى مشاريعه الفنية. كما أنه لم يرض أن يضع أنجلو توقيعه 
على جميع الصور التي يصورها، خصوصا صور الفنانين التي كانت تعرض في دار 
به.  خاص  ستوديو  تأسيس  نحو  ليو  فان  ليسير  بينهم،  الخالفات  وبدأت  األوبرا، 
ومن أهم أعماله في هذه الفترة بينهما كان البورتريه الذي صوره للفنان الجنوب 

أفريقي تيدي لين.
تذكر كاتيا بويادجيان، ابنة أخ فان ليو؛ وهي مصورة تعيش في نورماندي بفرنسا 
”كان الشقيقان متعارضين في الشخصية، كما يمكن أن يكون أي شخصين… كان 
ا ومتهورا وغير مسؤول ومقامر، بينما كان فان ليو فنانا هادئًا  أنجلو صاخبا ومفرطً

وأنثويّا وحيدا، وكان حذرا إلى أقصى الحدود”.

ستوديو مرتو
٧ شارع فؤاد، وسط البلد

 ٤٥٠ مقابل  فؤاد،  شارع   ٧ في  به  الخاص  الستوديو  ليو  فان  اشترى   ١٩٤٧ في 
في  مجانا  الشبان  الفنانين  يصور  وكان  واألثاث.  المعدات  شاملة  مصريّا  جنيها 
في  يعمل  شابا  ممثالً  أباظة  رشدي  كان  وحين  الجديد.  للستوديو  الدعاية  مقابل 
دائم  كان  ليو،  فان  ستوديو  مبنى  في  تقع  التي  يونيون  الفرنسية  التأمين  شركة 
الذهاب إلى ستوديو مترو للتصوير، وكان يستعمل صوره بعدسة فان ليو للتقديم 
لألدوار الثانوية في السينما، وكذلك هناك صورة شهيرة لطه حسين في هذا الوقت 

بعدسة فان ليو.
محيط  في  يعملون  الذين  والمسرحيين  األجانب  الجنود  بين  ليو  فان  اشتهر 
والمغنين  الكباريهات  وراقصات  األرستقراطيين  بين  انتشر  ما  وسرعان  الستوديو، 
الفترة  هذه  في  ليو  فان  به  قام  ما  أهم  ومن  والمصريين.  والمغتربين  والممثلين 
هو تصوير مجموعة تقترب من ٤٠٠ بورتريه ذاتي، تقمص فيها شخصيات مثل 
راسبوتين وسام سبيد، باإلضافة إلى صوره متقمصا المهن المختلفة في المجتمع؛ 
لقد أراد تقمص شخصيات الواقع الذي يعيش فيه، وكأنه يكتب روايات فوتوغرافية.

املرحلة السوريالية عند فان ليو
والضوء  بالمونتاج  اللعب  على  رئيسي  بشكل  السوريالية  ليو  فان  أعمال  قامت 
فقد  البشرية.  النفس  داخل  الداخلي  الصراع  على  داللةً  الذات  واستنساخ  والظالل 
ظهرت  وقد  السوريالية،  أعماله  في  يشغله  كان  ما  هي  الوجودية  الصراعات  كانت 
كراهيته للنزعات القومية في أعماله السوريالية وغير السوريالية؛ ولعل أشهر صوره 
كانت بعنوان ”ال للهروب من الموت”. لم ينشغل فان ليو الذي كان فنانا ليبراليّا 
السلطات  بكراهية  دائما  انشغل  لكنه  السورياليين،  كأغلب  الطبقية  بالصراعات 

القومية، ويعود هذا طبعا لجذوره األرمينية وما تعرضت له عائلته من اضطهاد.
استخدم فان ليو التقنيات السينمائية لألضواء الصناعية والظل واألفكار اإليحائية 
لتوليد شخصيات كاريزمية تستحضر روحا درامية للصور. وبهذه الطريقة مسح فان 
ليو الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال في عصر وثقافة لم تكن تظهر فيها هذه 
األساليب الفنية بعد في الخيال الجمعي. وقد قال ذات مرة ”أنا مثل مخرج سينما، 

العميل ال يعرف ما يجب القيام به”.
قصيرا  فيلما  العربية،  الصورة  مؤسسة  من  بدعم  زعتري،  أكرم  صنع   ،٢٠٠١ في 
تاريخ  الفيلم  يعرض  عارية“  جدتي  صوّر  الذي  للمصور  بعنوان ”رحلة  ليو  فان  عن 
فان ليو يحكيه بنفسه. وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان اإلسماعيلية 
”اختلف  زعتري  ويقول   .٢٠٠٢ مصر  في  القصيرة  والسينمائية  الوثائقية  لألفالم 
عمل فان ليو عن المصورين اآلخرين الذين شاهدتهم في المنطقة… ما جذبني 
األربعينيات  في  صنعها  التي  الذاتية  الصور  مقدار  كان  الصور  هذه  في  الغالب  في 
من القرن العشرين، متنكرين في شخصيات مختلفة. بعد أن تأثر كثيرا بالسينما، 
ألنه تعلَّم من خالل مجالت األفالم، وقد ذكرتني صوره الذاتية بسيندي شيرمان”. 
ويضيف ”إن ما يجعل عمله مثيرا لالهتمام بالنسبة لي هو إمكانية إثارة سؤال أوسع 

حول تلك التقاليد التي تحتضر إلنتاج الصور”.

إيتيان سيفيد
ولد المجري إيتيان سيفيد في مدينة زيكيس فير فار في المجر ١٩١٤. وفي ١٩٣٠ 
انضم إلى ورشة عمل ومدرسة فنية في بودابست أسسها المجريون الهاربون من 
غول النازية، وهي مدرسة أتيلير للفنون والتصميم. وقد اضطر إلى ترك المجر هربا 
من هتلر والتنقل عبر البلدان على ظهر صديقه الحمار، وكان يوثق رحالته وحياة 
وفي  الساخرة.  الكاريكاتورية  رسوماته  إلى  باإلضافة  الفوتوغرافيا  عبر  الشعوب 
بتصوير  بدأ  البداية  في  مصر،  إلى  وصل  والحرية  الفن  جماعة  ميالد  ١٩٣٨عام 
والكاريكاتورية  الفوتوغرافية  أعماله  ونشر  النيل  ضفاف  على  الفرعونية  المعابد 
في الصحف وصور الفنانين المعاصرين له، وصوّر رسوما مقطعة لألهرامات ذات 
أبعادا سوريالية. باإلضافة إلى تصويره للطبقات الفقيرة، وقد نشر هذه الصور مع 
نصوص لتريستان تزارا مؤسس الحركة الدادائية في كتاب ”مصر وجها لوجه”؛ وقد 

صوّر في هذا الكتاب صورا لوجوه فقراء مصر وما يقابلها من وجوه

كتيب معلش، إيتيان سيفيد وجان كوكتو
التماثيل الفرعونية، وله كتيب آخر مصوّر كتب مقدمته جان كوكتو بعنوان ”معلش“ 
وفيه صوّر الطبقات الفقيرة في مصر والشرق األوسط بدالالت مكانية تميل إلى 
السوريالية. غادر إيتيان مصر عام ١٩٤٧ إلى فرنسا حيث تابع مسيرته الفنية وتزوج 

وحصل على الجنسية الفرنسية وأسس دار نشر.

الفوتوغرافيا السورياليةالفوتوغرافيا السوريالية
يف القاهرة: العاصفة املنسيةيف القاهرة: العاصفة املنسية

(2/2)
محسن الباليس

الفوتوغرافيا ما قبل السوريالية

”ها نحن هنا في مصر في أرض الفراعنة، أرض البطالمة، مملكة كليوباترا. ها نحن هنا؛ نلتزم، ونحلق رؤوسنا نظيفة مثل ركبتك، وندخن 
دهشتي  من  بالكاد  تعافيت  لقد  ذلك؟  عن  لك  أكتب  أن  يمكنني  كيف  قوله؟  أستطيع  الذي  ماذا  مستلقين.  قهوتنا  ونشرب  طويلة  أنابيب 
األولية… منظر أبو الهول «أبو الخوف» والرمل واألهرامات، كل ذلك رمادي، والسماوات زرقاء زاهية، النسور تدور ببطء في دوائر حول قمم 
األهرام. نتوقف أمام تمثال أبي الهول، وهو يثبت نظرته الشريرة إلينا. يتحول مكسيم إلى اللون األبيض كمالءة، وأخشى أن تدركني الدوخة، 

وأنا أحاول استعادة ملكاتي في التحديق بهدوء“
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ل رشاقة وج

يمكنك أن  تحافظي على تقشير بشرتك- صحيا وطبيا-  بسهولة 
تختاري  أن  يجب  لكن  الحديثة.  التجميلية  التركيبات  بفضل  اليوم 

المنتج بحسب نوعية بشرتك وتستعمليه باعتدال!

ما هو محتوى منتجات التقشير؟
تحتوي منتجات التقشير على العناصر الموجودة في المستحضرات 
التي يستعملها أطباء الجلد ولكن بجرعات أقل، من بينها أحماض 
الفاكهة مثل أحماض األلفا هيدروكسي لتجديد البشرة، وأحماض 
الهيدروكسي  وأحماض  العمق،  في  لتنظيفها  هيدروكسي  البيتا 

المتعددة لترطيبها وتغذيتها بمضادات األكسدة.

كيف تعطي مفعولها؟
القائمة  الروابط  إضعاف  عبر  األول  المقام  في  الجزيئات  تنشط 
بين خاليا الطبقة القرنية، ما يؤدي إلى تقشير الخاليا الميتة وفتح 
المسام وتمليس البشرة. في الوقت نفسه، تنشط األنزيمات التي 

تجدد البشرة عبر تخفيض الرقم الهيدروجيني تحت عتبة ٤.
يستطيع  ألنه  وفاعلية  شيوعاً  األكثر  الغليكوليك  حمض  يعتبر 
اختراق عمق البشرة بفضل جزيئته الصغيرة ويزيد إنتاج الكوالجين 
السترجاع  الالكتيك  حمض  يستعمل  المقابل،  في  واإليالستين. 
بشرة مشرقة ألنه يبقى على سطح الجلد. أما حمض الساليسيليك، 

فيستهدف اإلفرازات الدهنية والشوائب.

هل من تدابير وقائية ضرورية؟
عند اختيار الجرعة الصحيحة واستعمالها بالشكل المناسب، تكون 
البشرة  باستثناء  البشرة  أنــواع  لمعظم  مالئمة  العالجات  هذه 
الحساسة والمعرضة لالحمرار أو المصابة بداء الوردية. ولما كانت 
هذه المنتجات حساسة تجاه الضوء، فمن األفضل أن تستعمل في 
الصباح،  في  توضع  كي  مصممة  التركيبة  كانت  إذا  لكن  المساء. 
فترة  طوال  الشمس  من  واقياً  كريماً  معها  تستعملي  أن  فيجب 

العالج.

ما هي أفضل طريقة الستعمالها؟
عالج  بتلقي  الخبراء  يوصي  تجميلية،  ألغراض  البشرة  تقشير  عند 
طوال شهر أو شهرين، مرة أو مرتين سنوياً، بعد الصيف والشتاء. 
يجب أن تبدئي بعالج خفيف ثم تزيدي الجرعات تدريجاً. يستعمل 
بعض النساء هذه العالجات على مر السنة، مع أخذ استراحة خالل 
الضوء،  تجاه  حساسة  المنتجات  ألن  منطقية  خطوة  إنها  الصيف. 

وبالتالي ال يمكن استعمالها تزامناً مع التعرض للشمس.

هل تتحملها البشرة بسهولة؟
أحياناً  تؤدي  األخيرة  لكن  عموماً،  التقشير  منتجات  البشرة  تتحمل 
يفضل  لذا  األحماض.  من  مصنوعة  ألنها  حساسية  مشاكل  إلى 
بعض شركات التصنيع استعمال عناصر ال تخترق البشرة بالسرعة 
حمض  من  أكثر  البشرة  ب  وترطّ لألكسدة  مضادة  ولكنها  نفسها 
الغليكوليك. يمكن استعمال هذا النوع من المستحضرات على مر 

السنة.

ما الفرق بين التقشير المنزلي والتقشير التجميلي؟
نسبة  الجلد  اختصاصي  به  يقوم  الذي  السطحي  التقشير  يستعمل 
مرتفعة من حمض الغليكوليك (بين ٢٠ و٧٠٪). يمتد العالج على 
ثالث مراحل: بعد إزالة المكياج، يستعمل غسول تحضيري لتخفيض 
الرقم الهيدروجيني للبشرة، ثم يوضع المنتج بفرشاة على البشرة 
ويترك لبضع دقائق قبل إزالته. يناسب هذا العالج البشرة الباهتة 

والجافة، ويتكرر على مر أربع جلسات تفصل بينها ثالثة أسابيع.

التقشير المناسب لكل نوع بشرة
النشيطة  العناصر  من  خفيفة  نسبة  إلى  تحتاج  العادية:  البشرة   •

(١٠٪) لتجديد إشراقة البشرة وتنشيط الخاليا الجلدية بسالسة.
• البشرة العادية والجافة: يمكن استعمال تقنية التقشير بدل الفرك 

السطحي األسبوعي.
• البشرة الدهنية والسميكة: يجب أن تحتوي العالجات على ١٥٪ 
ظهور  عند  مساًء.  و/أو  صباحاً  وتستعمل  الغليكوليك  حمض  من 
أحماض  ألن  الجلد  اختصاصي  استشارة  األفضل  من  الشباب،  حب 

الفاكهة ال تتماشى مع بعض أنواع العالجات.
خفيفة  المنتج  جرعة  تكون  أن  يجب  والحساسة:  الرقيقة  البشرة   •

(بين ٤ و٨٪) وأن تقتصر على مرة أو مرتين أسبوعياً كحد أقصى.
• البشرة المتعبة والباهتة: إذا لم تكن البشرة حساسة جداً، يمكن 

معالجتها بغسول أو كريم ليلي بجرعة تتراوح بين ٨ و١٥٪.
• البشرة الناضجة والمجعدة والمليئة بالبقع: كشفت الدراسات أن 
استعمال حمض األلفا هيدروكسي بين ٣ و٦ أشهر يسمح بتخفيف 

التجاعيد الرفيعة وتفتيح المناطق التي تكثر فيها األصباغ والبقع.  
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التجميل  بالحقن والجراحة ..عن  أي عمر نح ؟التجميل  بالحقن والجراحة ..عن  أي عمر نح ؟

املنزليَّــة  التقنيــات  عــن  اســئلة 
التي تســاعد يف معالجة البرشة

تدمن  هل  التجميل:  بعالم  المرتبطة  النقاشات  في  شائع  سؤال  إنه 
النتيجة  تصبح  أم  مبكرة،  مرحلة  في  تتلقاها  بدأت  إذا  الحقن  المرأة 

مخيبة لآلمال عند تلقيها في مرحلة متأخرة؟

املنتجات املحقونة
• مواد النفخ: يزول مفعول بعضها سريعاً (بين ثالثة وستة أشهر) مثل 
(بين  أطول  لفترة  اآلخر  البعض  مفعول  ويدوم  الهيالورونيك،  حمض 
٦ و٢٤ شهراً) مثل حمض الهيالورونيك وهيدروكسيباتيت الكالسيوم 

وعديد حمض اللبنيك.
ال يوصى بالمواد طويلة المفعول ألنها قد تعطي آثاراً غير مرغوب فيها 

بعد سنوات مثل األورام الحبيبية.
التي  التجاعيد  عن  المسؤول  العضل  يجمد  البوتولينوم:  توكسين   •
بعض  يحمل  شهراً.  و١٢   ٦ بين  تتراوح  لفترة  الوجه  تعابير  ترسم 

األدوية غاية جمالية منها«أزالور» و«فيستابيل» و«بوكوتور».

حقنة لِك أم لآلخرين؟
ال يمكن منع المرأة من تلقي الحقن ألنها تعطي أثراً تجميلياً حقيقياً. 
قد تكون هذه الخطوة مبكرة في عمر العشرين لكنها ليست كذلك في 
عمر األربعين! لكن من األفضل أوالً أن تستشير المرأة طبيباً نفسياً كي 
تتأكد من السبب الذي يدفعها إلى أخذ هذه الخطوة. ستكون العملية 

ناجحة إذا اختارتها المرأة إرضاًء لنفسها وليس لآلخرين!

تغي الوجه مرفوض
المرأة  تناقش  أن  األفضل  ومن  الحقن،  بهذه  أحد  يستخف  أال  يجب 
الموضوع مطوالً وتتخذ قرارها النهائي بعد مرحلة طويلة من التفكير. 
اليوم، يوحي عالم التجميل بأن تعديل الجسم خيار حميد، لكن يحمل 

هذا الجسم تاريخاً حافالً ولم يتطور عشوائياً!

ح يبدأ التجميل باكراً
في مجال تصحيح الشوائب، قد يزداد الميل إلى بدء العمليات في مرحلة 
مبكرة. تبدأ المرأة بتلقي توكسين البوتولينوم في بعض الحاالت بدءاً 
من عمر الثالثين، حين تصبح تجاعيد الجبين بارزة وتوحي بتعابير وجه 
قاسية. ال يهدف العالج إلى تمليس الجبين بالكامل بل تخفيف التجاعيد 

البارزة.
الطيات  شيوعاً  األكثر  العمليات  تستهدف  التعبئة،  حقن  يخص  ما  في 
إلى  المرأة  تحتاج  وال  منطقياً  التجميل  أسباب  معظم  يكون  األنفية. 

عملية معقدة كي تستعيد الثقة بنفسها.

هل يرفض الطبيب العمليات املبالغ فيها؟
من السذاجة أن نغفل عن المنطق المادي الذي يحكم جزءاً من العالقة 
من   يحد أن  األخير  واجب  من  لكن  والطبيب.  المريضة  بين  القائمة 

العمليات المبالغ فيها.
وقت  في  تظهر  ال  تجاعيد  لطمس  البوتوكس  تلقي  المرأة  طلبت  إذا 
إجراء  على  مبكراً  يزال  ال  الوقت  بأن  الطبيب  يخبرها  أن  يجب  الراحة، 

عملية مماثلة.

شهادة
ناديا (٦٢ عاماً): تلقيت الحقن في مرحلة متأخرة

لنفخ  تقريباً،  الستين  عمر  في  متأخرة،  مرحلة  في  الحقن   تلقيت»
الخدين  مستوى  على  الهيالورونيك  حمض  الجراح  حقن  الخدين. 
والطيات األنفية ووضع كمية قليلة في الشفتين وكانت العملية مؤلمة 

جداً في هذه
المنطقة! لكني لم أندم على ما فعلته. كانت النتيجة مرضية وطويلة 

األمد. مرت ثالث سنوات وال أحتاج حتى اآلن إلى تجديد الحقن!

كثيراً  للشمس  تتعرض  وألنها   .وتجف الشمس  تحت  البشرة  تسخن 
خالل الصيف، ستحتاج حتماً إلى استعادة راحتها. يستعمل منتج ما بعد 

التعرض للشمس لهذه الغاية، لكن كيف تختارين أفضل نوع منه؟

١ - محتوى المنتج
بة: عناصر مرطّ

توازنها  استعادة  على  البشرة  للشمس  التعرض  بعد  ما  منتج  يساعد 
األساسية  الدهنية  باألحماض  غناه  بفضل  األول  المقام  في  المائي 

والسيراميد وحمض الهيالورونيك واأللوة فيرا.

مضادات أكسدة:
والسيلينيوم  والزنك   “١٠ ”كيو  المساعد  واألنزيم   E الفيتامين  يمنع 

والبوليفينول آثار األكسدة التي تعطيها األشعة فوق البنفسجية.

فة: عناصر ملطِّ
عناصر  على  المنتج  هذا  يحتوي  العادي،  ب  المرطّ الكريم  عكس  على 
عن  فضالً  فالفونية)  مواد  كاروتين،  (بيتا  لاللتهاب  مضادة  أو  فة  ملطّ
مواد تسرع مداواة البشرة وتصلحها وتجدد خالياها (آالنتوين، حمض 

غليسيريتينيك المشتق من عرق السوس).

٢ - تحذيرات
رة أو تلك  إذا كانت البشرة حساسة، من األفضل تجنب التركيبات المعطّ
ماندرين،  برتقال،  (ليمون،  األساسية  الزيوت  بعض  على  تحتوي  التي 

الفوروكومارين  جزيئات  تكون  أن  يمكن  إذ  الحمام...)،  رعي  نبات 
الموجودة فيها حساسة تجاه الضوء.

لكن ال تطرح المواد الكحولية الخفيفة في هذا النوع من المنتجات أي 
مشكلة.

٣ - مزايا إضافية
شعوراً  تعطي  متقلبة  بعناصر  غناه  بفضل  االنتعاش  المنتج  يجدد   •
زهر  ماء  مثل  نباتية  خالصات  غليسرول،  منتول،  تتبخر:  حين  بالبرودة 

البرتقال.
• يجمل البشرة: تبدو البشرة المعة بفضل الآللئ الدقيقة داخل المنتج.

بفضل  أو  ونعومتها  نوعيتها  تحسين  خالل  من  البشرة  سمرة  يطيل   •
أساسي  بشكل  المنتج  يستهدف  لكن  المنتج.  في  ذاتي  مسمر  وجود 
عملية تركيب الميالنين بفضل مقويات مثل الكبريت وبعض الببتيدات 

ومشتقات التيروسين.
٤ - طريقة استعماله

يدهن المنتج على بشرة نظيفة بعد االستحمام.
الكريم  تستعملي  أن  يجب  وبعدها،  للشمس  التعرض  فترة  طوال 
كي  أسابيع  ثالثة  إلى  تحتاج  البشرة  خاليا  أن  علماً  اليومي  ب  المرطّ

تتجدد.
يمكن تجنب الحساسية عبر التركيبات السائلة أو الهالمية التي يسهل 

دهنها.
جميع  في  مريحة  التجربة  تبقى  أن  ويجب  ممتعة  حسية  لحظات  إنها 

الظروف!

األدوية الحيوية ممكنة:
التعرّض للشمس..يتعب  برشتِك..احيانا
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كنيسة نوتردام بباريس تحفة 
رة القوطية وحريق هائل يلتهم  الع

تفاصيلها 
ا.د عيل ابو غنيمة

كم كنت سعيدا هذا الصيف حينما زرت مدينة باريس وبالطبع كان البد 
المعمارية  المباني  اهم  ازور  ان  العمارة  لتاريخ  ودارس  كمتخصص  لي 
وهي  األهم  ونموذجها  القوطية  العمارة  تحفة  وهي  فيها،  وأشهرها 
البناء  وانتهى  ١١٦٣م  عام  بنائها  في  العمل  بدا  التي  نوتردام  كنيسة 

فيها عام ١٣٤٥م تقريبا.
انها تحفة ابداع معماري ال بد لك ان تزورها حال وصولك باريس وهذا ما 
فعلته في زيارتي هذا الصيف وقضيت وقتا ممتعا بمشاهدتها ودراستها 

ومشاهدة تفاصيلها.
كانت تطل من بعيد وانا اقترب منها بكل خطوة اخطوها واجتاز الجسر 
وبدات  اليها  العبر  للكنيسة  المقابل  االخر  الطرف  في  السين  نهر  فوق 

التفكير  هذا  الطائرة  دعائمها  مشاهدة  في  واحلق  تسحرني  تفاصيلها 
المركزي  الرئيسي  برجها  اشاهد  ثم  القوطية  العمارة  لمصممي  المبدع 
بارتفاعه المذهل وجمالية تكوينه وهو الذي يتجاوز ارتفاعة الـ٩٠ مترا ثم 
المدخل الجانبي المطل على نهر السين وشبابيكه الدائرية «الوردية» 
وجمالية الوانه ونقوشه التي تحتوي مئات اللوحات الفنية ثم اتجه نحو 
المدخل الرئيسي وواجهته الثالثية المداخل باقواسه المدببة ونقوشها 
المتداخلة و الشبابيك الطولية فيها واعتبرها من اهم واجمل الواجهات 
المعمارية وروعة تماثيلها التي لحسن الحظ تم نقل الستة عشر تمثاالً 
الى مكان اخر للترميم قبل ٤ ايام فقط مما انقذها من الحريق، كذلك 
الحال مع العديد من التحف التي تم نقلها لمكان اخر استعدادا العمال 

الترميم التي ابتدا منذ فترة ومن من المتوقع ان تنتهي عام ٢٠٢٢م.
هذا المساء وفي حوالي الساعة السادسة وخمسين دقيقة بدات النيران 
تنتشر في الطبقة العليا من الكنيسة لتنتشر وتتوسع الكثر من ساعتين 
فالتهمت النيران وهدمت البرج الرئيسي ثم اسقطت السقف وانهار الى 
اسفل الكنيسة ساهم في اطفاء الحريق الهائل اكثر من ٤٠٠ رجل اطفاء 
من باريس وباقي مناطق فرنسا عملوا جاهدين لتخفيف االضرار للحريق 

الذي انتشر بكامل اجزاء الكنيسة والتهم تفاصيلها.
هذا  على  حزنا  باريس  كنائس  اجراس  دقت  العاشرة  الساعة  تمام  في 

المعمارية  باريس  تحفة  على  قضى  والذي  ضررا  واألكثر  االكبر  الحريق 
وجوهرتها وهي كنيسة نوتردام.

الكنيسة منذ ايام بدات اعمال الترميم والتجديد فيها ووقت بدا الحريق 
وربما  الكنيسة  مسؤولي  تصريح  حسب  غادروها  قد  العمال  جميع  كان 

يكون سبب الحريق هو من نتاج اعمال الترميم التي بدات.
هل نتذكر احدب نوتردام وماذا كان سيفعل مع هذا الحريق وهل كاتب 
في  وتبقي  ستخلد  روايته  تفاصيل  ان  يعرف  كان  هوجو  فيكتور  الرواية 
يعرف  وكان  فراغاته  تفاصيل  في  الغامض  القوطي  المبنى  هذا  الذاكرة 
ان حريق في االلفية الثالثة سيقضي على اماكن تفنن في ذكر تفاصيلها 
يعيد  حين  والى  فيها  واستمتع  الرواية  قرأ  من  كل  ذاكرة  في  وستبقى 
الترميم جمالية المكان والتفاصيل سنعيد قراءة الرواية لنعيد تذكر كل 

التفاصيل وكل الجماليات فيها.
توالت تصريحات مسؤولي المدينة فها هو فيليب فيلتوف مدير المباني 
مباني  اهم  احد  نفقد  اننا  كارثة  انها  ويصرح  يبكي  باريس  في  التراثية 

تاريخ العمارة والبشرية.
البلدية ان  لموقع الحريق فوصلت رئيسة  المسؤولين  توالى وصول  ثم 
باريس  اهالي  وبالطبع  ماكرون  الجمهوريه  رئيس  تبعها  ثم  هيدالجو 
من  للكنيسة  االخر  الطرف  من  الحريق  فترات  كل  تابعوا  فيها  والسياح 
جهة نهر السين الن رجال االطفاء قاموا بابعاد الجمهور لخطورة الموقف 
ولكنهم بقوا الى جانب مبناهم ينظرون اليه بحزن وقلق وهم يشاهدون 

النيران تلتهم اجزاءه.
ان هذا الحريق الهائل الذي اصاب كنيسة نوتردام كان شديدا ومدمرا 
فقط  ليس  المعماري  التراث  مباني  اهم  من  يعتبر  الذي  المبنى  لهذا 
اختارته  قد  اليونسكو  وكانت  بمجملها،  العمارة  تاريخ  عبر  بل  القوطي 

عام ١٩٩١م ليكون من اهم مواقع التراث المعماري العالمي.
وانا اشاهد واتابع واقرا اخبار الحريق المدمر الذي التهم كنيسة ن تردام 
باريس ال استطيع اال ان اكون حزيناً كمعماري وحزين كمتذوق للفنون 
وحزين كانسان لهذه الكارثة التي افقدتنا ولو لفترة قد تطول الحد اهم 

ابداعات العمارة عبر العصور.

"أحدب" فيكتور هيغو ينهض من 
رقاده ... ليقرع أجراس كاتدرائية 

نوتردام حزنا وحدادا
عبده وازن

لو كان للرجل األحدب القبيح الذي يدعى كوازيمودو، أن ينهض من رواية 
المتورمة  بعينه  ويرى  نوتردام"  "أحدب  إسمه  تحمل  التي  هيغو  فيكتور 
ألسنة النيران ترتفع من قلب الكاتدرائية، لهرع يقرع األجراس التي طالما 
قرعها، ولكن حزناً هذه المرة، وربما حداداً على هذه التحفة المعمارية 
التي ما برحت  تسحر الماليين من الزوار منذ القرون الوسطى. ولو كان 
للراقصة الغجرية أزميرالدا، بطلة الرواية الشهيرة، أن تصحو من نومها 
رقصة  لرقصت  وخراب،  حريق  من  الكاتدرائية  يعتري  ما  وتبصر  األبدي 
وارجاءها  القديمة  الكنيسة  التهمت  التي  النار  وجيب  وقع  على  الموت 
كتب رواية هذه الكاتدرائية  هيغو الذي  لفيكتور  لو كان  حتى  الوسيعة. 
كالمجنون  لقام  التراب  جسده  عن  يحثو  أن  خلدها،  مثلما  خلدته  التي 
ليكتب للكاتدارئية قصيدة يرثي فيها أبراجها التي اسودت وسط غمائم 

الدخان االسود.
ر رواية فيكتور هيغو البديعة في مثل هذا اليوم الحزين. من  ما أصعب تذكّ
شدة ما اقترن إسم هذه الرواية بالكاتدرائية، بات من يزور هذه التحفة 
المعمارية المنتصبة على ضفة نهر السين، وأياً كانت هويته، يتذكر للفور 
 أبطال الرواية وأحداثها والمآسي التي دارت في زواياها وساحاتها. لكن
مأساة الحريق ال تضاهيها مأساة روائية، مثل مأساة األحدب كوازيمودو 
ب، ولم يذق سوى نعمة الحب  الذي ولد بائساً وعاش بائساً واضطهد وعذّ
اليائس الذي كنه  للراقصة الغجرية البائسة أيضا ازميرالدا التي احبته 
كذلك، ولكن حب التعاسة واأللم. كان ال بد لزوار الكاتدرائية الذين قرأوا 
رواية فيكتور هيغو من أن يرفعوا أنظارهم إلى أعلى األبراج حيث تتدلى 
البهو  أرجاء  في  أما  ليقرعها.  كوازيمودو  سيطل  كان  إن  ليروا  األجراس 
الداخلي فال بد لهم من إلقاء نظرات بحثا عن الكاهن والراقصة وسائر 
االشخاص الذين مألوا الرواية. إنها الكاتدرائية نفسها كما رواها فيكتور 
هيغو وكما بناها على المسارح الدرامية واألوبرالية فنانون كبار بل كما 
كاتدرائية  ليست  رواجا.  حققت  افالم  في  مبدعون  سينمائيون  صورها 
تحفة  صعوده،  أوج  في  الغوطي  الفن  تحفة  معمارية،  تحفة  انها  فقط، 
المهندسين  عبقرية  أنحائها  في  وتتجلى  والبشري،  الديني  فيها  يمتزج 

الذين استلهموا جماليات الما وراء الالمرئية.
الكاتدرائية  هذه  عن  كتبت  التي  السردية  والنصوص  القصائد  أكثر  ما   
العظيمة، وما أكثر اللوحات التي يرع رساموها في نقل أبراجها وقناطرها 
أكثر  وما  الفنية،  المدارس  اختالف  وعلى  عصر  تلو  عصراً  ومنحوتاتها 
األعمال المسرحية والموسيقية واألوبرالية التي استحضرت الكاتدرائية 
بجمالها الباهر... لكن رواية فيكتور هيغو "أحدب نوتردام" كانت وتظل 
وتاريخها  الكاتدرائية  هذه  بهاء  مع  تماهت  التي  االدبية  التحفة  بمثابة 
"أحدب  كانت  ومثلما  والمآسي.  والحروب  والحقبات  العصور  المتعدد 
نوتردام" رواية الكاهن واالحدب والراقصة وما جمعهم من حب وصراع 
كاتدرائية  إنها  والشارع...  والشعب  الحاكم  رواية  أيضا  كانت  وبؤس، 
النوتردام، أو  "سيدتنا مريم"، كاتدرائية باريس عاصمة الثوار، عاصمة 
بعضا  النيران  التهمت  التي  الكاتدرائية  ليست  الحرية.  عاصمة  األنوار، 
من معالمها تحفة فقط، إنها التاريخ، تاريخ الهندسة والفن الهندسي، 
وتاريخ الجماعة والفرد، وقد اتحدا في معلم هو من أبرز معالم الحضارة 

البشرية.     "موقع اندبندت عربية"   

حريق رهيب يلتهم  كاتدرائية نوتردام باريس


كتب: حس دعسة

ألقها  تستعيد  العالمية  الباريسية  الكنيسة  بدأت  وقت  وفي  لألسف، 
التراث  ناعيا  المجهول،  الحريق  جاء  والصيانة،  الترميم  من  سنوات  بعد 
خلل  نتيجة  يضيع  شئ  كل  نوتردام،  سيدة  ،كاتدرائية  الكبير  الحضاري  
في حماية األثر أثناء عمليات الترميم والصيانة، وال عزاء فقد حدث الخراب 

اسرع من التفكير باي حل إلنقاذ  ابرز معالم الكنيسة.
 وكم جرى احتساب يوم اإلثنين الماضي" يوما حزينا جدا،  ففيه  اضاعت 

النار من حميمية وجمال وندرة األثر العريق
والمجموعة  فرنسا  من  يحتاج  الحريق  بعد  ما  حال  فإن  ذلك  ..ومــع 
عالمية  مبادرة  حملة-  تبني  واالسالمي،  العربي  العالم  ودول  االوروبية 
-دولية  تقوم على خطة عمل تعيد بناء وصيانة الكنيسة وترميمها من 
من  الكنيسة  محفوظات  وترميم  لحماية  اخرى  مبادرات  عن  جديد،عدا 
التحف والمخطوطات واللقى االثرية والكتب السماوية والجداريات الفنية.

الى ساعة اعداد هذا التقرير، لم تتضح اسباب  الحريق في سقف كاتدرائية 
نوتردام، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية،  
هذا  وبرج  سقف  سقوط  إلى  أدى  ما  الماضي  االثنين  ظهر  انتشر  الذي 

المعلم  الديني والحضاري واالنساني بالكامل.
فرق اإلطفاء  قالت إن الحريق «مرتبط على األرجح» بأعمال ترميم الصرح 
الساعة  قرابة  اندلع  إنه  الكاتدرائية  باسم  متحدث  قال  فيما  الشهير، 

١٦,٥٠ بتوقيت غرينتش،عصر االثنين 
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزوالي وقوف 
المنظمة ”إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي ال يقدر بثمن“. 
وعلق المتحدث باسم مجمع األساقفة في فرنسا أن ”رمزا كبيرا لإليمان 

األراضي  في  الكاثوليكية  الكنيسة  أبدت  كما  يحترق“.  الكاثوليكي 
المقدسة ”تضامنها“ مع فرنسا.

وكان مئات من سكان باريس والسياح يراقبون بقلق الدخان الكثيف المتصاعد 
من جسور باريس المؤدية إلى الكنيسة مع انتشار رائحته في االرجاء.

وقالت ناتالي (خمسون عاما) وهي فرنسية تقيم في لندن ”هذا جنون، ال 
أصدق، أريد البكاء“.

وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم وسبعة في األحد. ويزورها 
العالمي  التراث  الئحة  على  مدرجة  وهي  عام.  كل  سائح  مليون   ١٣ نحو 

منذ العام ١٩٩١. 
 األهمية التاريخية والدينية  والمعمارية لكاتدرائية نوتردام 

وبالعربية   ،(Notre Dame de Paris (بالفرنسية:  نوتردام  كاتدرائية 
في  تقع  باريس  أبرشية  كاتدرائية  وهي  (العذراء)  سيدتنا  كاتدرائية 
الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين أي في قلب باريس 
القرن  ساد  الذي  القوطية  والعمارة  الفن  تحفة  المبنى  يمثل  التاريخي. 
الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر. ويعد من المعالم التاريخية 
في فرنسا ومثاال على األسلوب القوطي الذي عرف باسم (ايل دوزانس). 
وجاء ذكرها كمكان رئيسي لألحداث في رواية (أحدب نوتردام) للكاتب 

فيكتور هوجو. ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى العصور الوسطى.
تقوم كاتدرائية نوتردام في مكان بناء أول كنيسة مسيحية في باريس، 
وهي ”بازيليك القديس استيفان“ والتي كانت بدورها مبنية على أنقاض 
كنيسة  كنت  نوتردام  من  األولى  النسخة  الغالو-روماني،  جوبيتير  معبد 
٥٢٨م،  عام  وذلك  الفرنجة  ملك  األول  شيلدبرت  الملك  بناها  بديعة 
وأصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي.قبة 

الكنيسة ترتفع إلى ٣٣ متراً 

اآلرس بحريتها الغجرية  الدا"  ل "أزم ج ..وأتأمل 
العاهة  ذي  األحدب  ودو"  "كواز تشوه  قُبالة 
يف  مرارا  وأفكر   .. السنوات  وقهر  الجسد  وقبح 
وغواية  الجسد  وفناء  الحب  يف  والقبح  ل  الج
عىل  قدرتهن  عىل  املعقود  ونبلهن  النساء 
اإلشفاق وتطبيب الجراح .. وأفكر يف الحسناوات 
هنا وهناك من حويل وأسأل نفيس عن الكوامن 
وعن  الُحسن  بهذا  وعيهن  وعن  لهن  ج وراء 
قدرتهن عىل إدارة سحرهن وكذلك عىل اإلشفاق 
الكرة  وأعيد   .. القهر  و  الظلم  أمام  الوقوف  و 
قبحا  أنفسهن  يف  ظنن  الال  واتأمل  واألسئلة 
ت منذ طفولة أنوثتهن .. وأدور  أو عوملن كدمي
دورة ثالثة عىل كل ذي عاهة عرفته وعىل رأيس 
عاملان  ل  والج القبح   .. األسئلة  نفس  أحمل 
حول  دائرة  ة  كث وأسئلة  عالية  بأسوار  كامالن 

أسواره منذ بداية الزمان ..

 فيكتور هوغو -احدب نوتردام
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df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

ملاذا تصفّر أوراق األشجار وتتساقط ؟ 

���
	א���

يح
أّن

أجري أجري قرب 

الحقـــل

أروي الجبل وزهر 

السهل

وأسافر عبر البلدان 

من أجل حياة ا�نســـــان

أحمل أفراح' ل&رض

ل&شجار  وللحيوان

أتدفق من  عين النبع 

أسقي الورد  وكّل  الزرع

أتمشى  مهال أو أجري

أركض كي أسبح  في 

البحر

هل تعرفني إني....... 

 أرسل اسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

الشيء.... بعض  مزعجة  أدرس  كلمة  أن  صحيح 
وأنا  أبي  يناديني  عندما  أتضايق  كنت  وكم 
ولكني  ولد.   يا  أدرس  قائالً:  الحارة  في  ألعب 
أعترف اآلن أنّ أبي كان محقاً، فنحن نحتاج لمن 
ال  حتى  عليها،  واإللحاح  واجباتنا  ببعض  رنا  يذكّ
حقها  الدراسة  إعطاء  عن  فنتكاسل  اللعب  يأخذنا 
يعني  ال  وهذا  االمتحانات.  فترة  في  وخصوصاً 
تشاهد  أن  بإمكانك  بل  أبداً   الكتاب  تفارق  اال 
البرنامج الذي تحبه أو تلعب مع بعض أصدقائك، 

ولكن في وقت قصير ومحدد.
 اإلمتحان يا عزيزي، يحتاج إلى جهد في مراجعة 
يكون  لالمتحان  الحقيقي  اإلعداد  ولكن  دروسك، 
الدراسة  تترك  أن  يجوز  وال  اليومية،  بالدراسة 
القيام  لك  يتسنى  فال  االمتحان  لوقت  فقط 
يوم  في  لالمتحان  الكامل   الدراسي  بالواجب 

أبداً،  ليلتها  الكتاب  تفارق  لم  أنك  لو  حتى  واحد، 
والمتابعة  اليومية  والمراجعة  المسبق  التحضير 
الدائمة مع المعلم، يجعلك أكثر قدرة على إنجاز 
نك  يمكّ كما  مشقة   دون  االمتحان  يوم  دروسك 
أو  باللعب  الراحة  في  الوقت  بعض  أخذ  أيضاً 
تأكل  أن  أيضاً  الضروري  ومن  التلفاز،  مشاهدة 
جيداً وتنام جيداً، وكلّ ذلك ضمن برنامج دراسي 
منظم، ال يجعلك تخسر وقتاً طويالً فتقصر في 
عطلة  أمامك  أنّ  وتذكر  االمتحان.  مادة  مراجعة 
من  تشاء  ما  أثناءها  تفعل  أن  بإمكانك  قادمة 
الثمين  الوقت  هذا  أما  واللعب،  الترفيه  وسائل 
تستثمره  أن  فعليك  االمتحانات،  بفترة  المتعلق 
جيداً، مما يجعلك تشعر بقيمة اللّعب  في العطلة 

بعد أن تكون قد حققت نجاحاً مرضياً.
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عليك أْن تدرس!!...
ملاذا ال تدرس يا ولد..... % تفتح كتبك هذا اليوم.. س�سب � االمتحانات إن 
بقيت على هذا احلال،......إنهم ال يقتنعون أبد- أنني درست جيد-، إال إذا صرت 
ال أفارق كتبي أبد-، أعرف أّن االمتحانات حتتاج إ? جهد أك< من اجلهد اليومي، 

لكني أدرس قدر ما أستطيع وال استطيع ان أفرط مبشاهدة برامج الكرتون.

النهار  يقصر  الخريف  فصل  بدء  مع 
تعرضها  يقلّ  الورقة  فإن  وبالتالي 
الضوئي»  البناء  «عملية  وتقلّ  للشمس 
الغذاء  انتاج  فيها  يتم  التي  العملية  وهي 

في الورقة  بمساعدة الشمس.
صنع  في  األساس  هو  الشمس  فضوء 
الغذاء في الورقة حتى تظل خضراء يانعة.

الضوء  كمية  تقل  الخريف  فصل  وفي 
تصبح  وبالتالي،  األوراق  إلى  الواصلة 
غذائها،  صنع  على  قادرة  غير  الورقة 
ويصبح  الغذاء  قلة   من  وتضعف  فتصفر 

عنقها طرياً وتسقط على األرض.
خضراء  أوراق  للشجرة  تنبت  الربيع  وفي   

جميلة.
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أصدقاء دنيا الفرح

زينة هاشم المهتدي

القصر المسحورالقصر المسحور
 

أقمت في بغداد مدة من الزمن ارتاحت فيها نفسي من عناء السفر وأهواله 
وركنت إلى حياة االستقرار والهدوء.

السفر  إلى  أشواقي  من  سكن  ما  فحرك  يوم  ذات  لي  خطر   Rخاطر ولكن 
وحبي إلى حياة الرحلة واالنتقال. وكنت قد تعلمت من رحالتي السابقة أن 
تعرضي للمخاطر واVهوال لم يكن إال Vن أصحاب المراكب كانوا يتركونني 

فوق الجزر التي ننزل فيها ثم يواصلون رحلتهم من دوني.
لهذا السبب اشتريت سفينة سميتها «سندوبة»، وجهزتها بأحسن المعدات 
وأمهر البحارة، لتنقل الركاب والبضائع لحسابي، وتسير في رحالتها بأوامري.
أولى  السفينة «سندوبة» في  بنا  أقلعت  الجميلة،  الُمشرقة  اVيام  أحد  في 
وأصبحنا  فتعارفنا  والتجار،  المسافرين  من  كبير  عدد  معي  وكان  رحالتها، 
في  بالسهرات  ونستمتع  مع'،  نتسامر  واVصدقاء  ا�خوان  من  كبيرة  أسرة 
الليالي المقمرة، ونتبادل اVحاديث والفكاهات في مرح وحب ومودة. وكنا 
كلما وصلنا إلى بلد أو جزيرة، ننطلق لبيع ما معنا، وشراء ما في البلد من 

.bبضائع، ثم نعود فنستقل سفينتنا ونتابع رحلتنا الموفقة بإذن ا
وبينما كنا ذات صباح، نستمتع على ظهر السفينة بالهواء العليل وبأشعة 
الشمس الدافئة، إذا بربان السفينة يالحظ تغيرR في سرعة مياه البحر، مما 
يدل على قرب هبوب عاصفة بحرية، فصعد إلى سارية المركب ليراقب أمواج 
البحر عن قرب، فإذا به يشاهد في عرض البحر قارب' صغيرR تتقاذفه اVمواج 
وبداخله فتى يجذف بمجذاف وحيد وقد أجهده التعب، وبجانبه فتاة أصغر 
منه سن' ترفع يديها بالدعاء إلى رب السماء، ودموعها تنهمر على خديها، 

والقارب يميل بهما يمنة ويسرة، وتهدده اVمواج العاتية بالغرق.
أسرع الربان، وأدار دّفة السفينة نحو القارب الصغير... وبعد محاوالت صعبة 
والشراب،  الطعام  إليهما  وقدمنا  والفتاة.  الفتى  إنقاذ  استطعنا  وجريئة، 
وأعددنا لهما مكان' ارتاحا فيه بعد التعب الشديد الذي قاسياه في مغالبة 

اVمواج.
وعرفنا  قصتهما،  علينا  قصا  ونتسامر،  نتحادث  جلسنا  عندما  المساء  في 
مع  يقومان  كانا  وأنهما  و»صفاء»،  «بهاء»  يدعيان  شقيقان  أنهما  منهما 
والدهما ورجاله برحلة بحرية حين وصلت بهم السفينة إلى جزيرة «القصر 
المسحور». وكان في هذا القصر كنز مملوء باVحجار الكريمة النادرة التي ال 

تقدر بثمن.
فلما نزل والدهما إلى الجزيرة للبحث عن هذا الكنز، فاجأه الثعبان الحارس 
بالسفينة  وأقلعوا  حوله  من  البحارة  فتفرق  العودة،  طريق  عليه  وسد 

هاربين.
ولما حاول الشقيقان اللحاق بهم انكسر المجذاف، ودفعتهما اVمواج إلى 

وسط المحيط.
السفينة،  ركاب  عناية  محل  أصبحا  اللذين  الشقيقين  بنجاة  الجميع  فرح 
قد  البحرية  العاصفة  كانت  اVثــنــاء  هــذه  وفــي  الــحــب...  غاية  وأحبوهما 
نكد  لم  مجهولة،  جزيرة  إلى  سفينتنا  طريق  حولت  ولكنها  بسالم،  مرت 
نقترب منها حتى صاح الفتى والفتاة بصوت واحد: هذه هي جزيرة «القصر 
قلوبنا.  لهما  رقت  حتى  وانتحبا  والدهما،  تذكرا  حينما  بكيا  ثم  المسحور». 

وكنت أنا أكثرهم إشفاق' وحنان' عليهم.
وكلي  «بهاء»،  والفتى  «عجبان»  العمالق  ومعي  «سندوبة»  السفينة  غادرت 
أمل بتخليص والد الفتى والفتاة من خطر الثعبان الشرير. وسرت في الجزيرة 
على غير هدى، حتى وصلت إلى القصر، فشاهدته ُمحاط' باVسوار العالية، 
وله باب كبير مقفل بسالسل حديدية ضخمة، ال يستطيع أن يحطمها أقوى 

الرجال.
درت حول السور لعلي أجد فيه منفذR إلى الداخل فلم أعثر إال على نافذة 
صغيرة في أعاله، فتعاونا نحن الثالثة حتى استطعنا تسّلق السور والدخول 

من النافذة.
القصر لم نجدها واسعة كما كنا نتصور، بل وجدنا  ولما صرنا في حديقة 

في وسطها قصرR كبيرR، فتقدمنا نحوه بهدوء وحذر...
وفجأة همس «بهاء» في أذني بصوت مرتعش وهو يشير إلى نافذة علوية: 
شبكة  تغطيها  عريضة  نافذة  فرأينا  يشير  حيث  إلى  فالتفتنا  بابا»  ب..ب..   »
من السالسل، ويقف وراءها رجل نحيل يرتعش من الضعف والخوف.. وعلى 
يفح فحيح'  وهو  اللون،  رمادي  ثعبان  يلتف  كان  للنافذة،  المقابلة  الشجرة 
أن  قبل  فريسته  حركات  يرصد  كأنه  عينيه  من  يتطاير  الشرر  ويكاد  ُمرعب'، 

يبتعلها في جوفه الرهيب.
نلتجئ  آمن  مكان  الحديقة  في  يكن  ولم  الداخل،  من  مغلق'  القصر  كان 
إليه من خطر الثعبان... وفجأة لمع في ذهني خاطر أسررت به إلى العمالق 
الثعبان  يجد  ال  حتى  النار  جذعها  في  وأضرم  الشجرة  إلى  فأسرع  «عجبان» 
وربطتها  المتين  الخشب  من  قضبان'  أعددت  حين  في  النزول..  إلى  سبيًال 
حول «بهاء» من كل جانب، فباتت وكأنها فقص محكم لهذا الفتى الشجاع، 

وبذلك يتعذر على الثعبان الوصول إليه أو ابتالعه.
وكنت قد لمحت تحت نافذة السجين صندوق' حديدي' كبير الحجم، وغطاؤه 

المفتوح ُمسند إلى الحائط، وبداخله بعض القش الجاف.
هذا  داخل  نختبئ  أن  يمكننا  «عجبان»:  لصديقي  أقول  وأنا  نحوه  إتجهت 
لهول  ويا  ولكن،  غــرة..  حين  على  الثعبان  فاجأنا  إذا  الحديدي  الصندوق 
المفاجأة! فقد كان الثعبان أسرع منا فقفز من فوق الشجرة ودخل الصندوق 

الذي كان على قياسه تمام'.
«بهاء»  والد  وكان  الصندوق..  غطاء  إلى  أسرعت  بل  المفاجأة،  تذهلني  لم 
أن  بعد  المساعدة  يد  لنا  ليمد  النافذة  من  يتدلى  فأسرع  حدث،  ما  يشاهد 
رأس  خرج  بينما  الصندوق،  داخل  أوقعه  حظه  سوء  ولكن  النجاة.  من  أيقن 
الثعبان من فتحة الصندوق وهو يحاول بعنف أن يتخلص من ضغط الغطاء 
الحديدي على رقبته. وكان واضح' أننا لن نستطيع الصمود طويًال أمام قوة 

هذا الثعبان الرهيب.
من  يتخلص  أن  «بهاء»  استطاع  الخطير،  الموقف  هذا  لحظات  أحلك  وفي 
أبيه ويتقدم في شجاعة  التي سقطت من يد  قفصه، ويسرع إلى السكين 

نحو الثعبان ويضرب عنقه بها.
ثم  بسهولة،  الخطير  الثعبان  فقتلنا  المهمة،  نكمل  و»عجبان»  أسرعت 

ألقيناه بعيدR، وعدنا إلى «بهاء» الشجاع نساعده في العناية بوالده.
إلى  اهتدوا  قد  وبحارتها  «سندوبة»  السفينة  ركاب  كان  اVثناء،  هذه  في 
دهليز يقود إلى داخل القصر، فنفذوا منه ووصلوا إلينا في الوقت المناسب.
الرجل  أعلن  المسحور»  «القصر  عن  مبتعدة  السفينة  بنا  تتحرك  أن  وقبل 
الطيب والد «بهاء» أن ما حصل عليه من كنز القصر سوف يوزعه بالتساوي 
وكذلك  والسندباد،  و«عجبان»  و«صــفــاء»  «بهاء»  اVبطال  اVصــدقــاء  على 

السفينة «سندوبة».
لنلتقي  سالمين،  الوطن  أرض  إلى  «سندوبة»  أوصلتنا  حتى  أيام  تمِض  ولم 
بالمغامرات  وحافلة  مثيرة  جديدة  لرحلة  ونستعد  واVصــدقــاء،  باVهل 

والمفاجآت. 
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فننبرحلولغومقاوا
لايامماهـانقطلبيل
انيلهـةداوارراهـبق
نيرقياببنءشبنارا

منصاللعويولامكعب
رومكعلدقححالوبلك
يالثمهـمدلمنممااث
ثلايهـمحاثلالولءي
كقةرنثمشلعووثشار
لنصةملرثادركلرنة

اااونايهـوةكوكقفش
رنخميابرىاافمثلا

هـاونللكبقلهـىاماك
ثثباحفلايقندمسةي
شارلانالسامذثددر
يرع-رانموبولكايا

من أشهر المطربات في أميركا كولمبية األصل من مقطع و(٦) احرف

يشتهر الكثQ من الفنانني والفنانات العرب وخاصة املصريني بالقاب كثQة ومن الراحلني منهم عليهم 
رحمة ا^ مثال الفنان الكبQ \مد عبدالوهاب وقد اشتهر باملوسيقى والتلحني والغناء وحمل عدة 

القاب ومنها كروان الشرق ومطرب امللوك وغQ ذلك ثم ام كلثوم ومن القابها كوكب الشرق ثم سيدة 
الغناء العربي والقاب كثQة.

حلول اcلعاب تنشر � صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: الزمرد

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - اخلرطوم-  حمص ٢ - رصيف-  دهان ٣ - ريح-  رعاية ٤ -أخ-  عسر-  منح ٥ - دبس-  أفعى-  مي ٦- رداء-  راق ٧ - 
آه-  حياد ٨ - هر-  تعاضد-  عم ٩ - رأسمال-  ردد ١٠ -إيراد-  بارود ١١- نسيم-  مركب.

عموديًا:
١ - أرواد-  وهران ٢ - لص-  خZ-  رئيس ٣ - خW-  سدى-  سري ٤ - رفيع-  اهتمام ٥ - حساء-  عاد ٦ - ود-  رف-  حال ٧ 

- مهر-  عريض-  بر ٨ - أعمى-  إدراك ٩ - حنان-  رد-  درب ١٠ - يحيا-  عدو ١١ - صلة-  مقام-  دق. 

تسايل

افقيًا
أّسست  صــور  من  مللكة  آخــر  اســم    -١
مدينة قرطاجة-  ملكة سبأ التي قصدت 
على  أداة  سهل-    -  ٢ احلكيم  سليمان 
شكل اlبرة-  ما يجري m عروق اlنسان 
ضد  بأذنيه-   الصوت  ماهية  يــدرك   -  ٣
 -  ٥ ــنــاس  ال عــامــة    -Wفــقــ  -  ٤ خشن 
للتأفف-   ــارق ٦ - قــصــد-   sـــrع-  س
والــد-    -  ٧ ــان  ــس اlن يستوطنه  مــكــان 
سهاد-   واجــه-    -  ٨ متعجرف  قطع-  
vتوى الثمرة ٩ - مشّقات-  دبر املكائد 
١٠ - yال-  ضد شبع-  إكليل ١١ - غيث-  

كاتب التاريخ.

عموديًا
اخلــنــســاء  وّد  طــلــب  عــربــي  شــاعــر    -١
ضد  يربح-   ضد   -  ٢ فهجاها  فرفضته 
ُيقّرب ٣ - استمرار-  قامة ٤ - نقيصة-  
متفرق-     -Wنــظــ أو  مثيل   -  ٥ مــدخــل 
 -  ٧ جــاء  امتنع-   قــهــوة-    -  ٦ مكافأة 
لدغه   - ا~ب ٨  أخو  عالمات-  ضد حلو-  
متوهج ٩ - ضد حر-  حجب ١٠ - مقبض-  
يحيط  مــا    -١١ شقيق  الـــــدواب-   مـــأوى 
ـــا~رض مــن الــفــضــاء الــواســع-  أنبوب  ب

النارجيلة.

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 �  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   � ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اuخر
ال يجوز تكرار الرقم � احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.
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حل العدد السابق

الـــحـــوت: تــحــدد اهــدافــك 
فرصة  أي  النــتــهــاز  بــدقــة 
بفاعلية  تصرف  مناسبة, 
فــي االمــــور الــمــعــروضــة 

عليك.  

الحمل: حاول التقرب من اصدقائك وعبر عن مشاعرك دون 
حرج. اخبار سارة في الطريق اليك.   3/21 إلى 4/19

5/21 إلى 6/21
6/22 إلى 7/22

9/23 إلى 10/22

12/22 إلى 1/19

4/20 إلى 1/205/20 إلى 2/18

7/23 إلى 8/22

10/23 إلى 11/21 8/23 إلى 9/22

11/22 إلى 12/21

شخص  لك  سيقدم  الدلو: 
ثمينة  هــديــة  عليك  عــزيــز 
على  حـــافـــظ  وجــمــيــلــة, 
الشخص  هذا  مع  صداقتك 

فهو انسان مخلص.  

بطريقة  لحياتك  خطط  الثور: 
تــهــدر  ال  ـــــك..  ذل مـــن  افــضــل 
منها  استفد  بل  هباء  طاقتك 

في عمل مفيد.  

التخلص  تستطيع  الجوزاء: 
في  التي  العقبات  كل  من 
المزيد  ستتحمل  طريقك.. 
كما  ــيــات  ــمــســؤول ال مـــن 

ستقوم بمهام جديدة. 

التعرف  حـــاول  الـــعـــذراء: 
شريكك  يتمناه  مــا  على 
استطاعتك.  قــدر  الرضائه 
يـــســـود الـــبـــيـــت جــــو مــن 

السعادة. 

القوس: يمكنك اآلن تنفيذ 
العمل,  مجال  في  افكارك 
كل  مــن  تشجيعا  ستلقى 

المحيطين بك.  

الطريق  تسلك  ــجــدي:  ال
ــاتــك  الـــصـــحـــيـــح فــــي حــي
دائــمــا  وعــلــيــك  العملية 
تـــجـــنـــب الــــخــــالفــــات مــع 

رؤسائك.  

السرطان: كن صبورا لتكسب 
وكن  اآلخــريــن  واحــتــرام  حب 
ـــة قــريــبــا  ــال. رســـال ــائ ــف ــت م
بمضمونها  ستفرح  ستصلك 

كثيرا. 

ــور  الــمــيــزان: ال تــأخــذ االم
في  خــض  بــل  عالتها  على 
وابتعد  مرنا  كن  التفاصيل, 
التي  الــصــرامــة  عــن  قليال 

عرفت عنك. 

تعديالت  ستحدث  االســـد: 
كثيرة في العمل.. تمسك 
االمر  كان  مهما  بمبادئك 
ــلــى مــركــز  ــحــافــظ ع وســت

قوتك. 

في  تــحــســن  الــعــقــرب: 
يجعلك  المادية  الحالة 
أســري  جــو  فــي  تعيش 

سعيد ورائع.  

الحمل

الجوزاء

القوس

الجدي

الثورالدلو

السرطان

الميزان

اVسد

العقربالعذراء

شخصية برج الحمل
يل إىل  قليل الصرب وتجده دوما األول يف تجربة األشياء الجديدة. 

القيادة بطبيعته وهو نشيط للغاية ويطرح دوما األفكار الجديدة واملبتكرة.  
 

نقاط القوة: متفائل، يهتم ألمر اآلخرين، متقن، عميق التفك  

، غ صبور، عنيد، يصعب إرضاؤه، مترسع   نقاط الضعف: أنا

ما يحب: لدية القوة واإلرصار لتنفيذ أي يشء يضعه يف عقله. ال تتفاجأ 
كن أن  بالطريقة االحرتافية التي قد يجادلك بها أو باملدة التي 

ا يرغب به   يستغرقها إلقناعك 

2/19 إلى 3/20

الحوت
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سين

إلى  بيلي  جـــوردان  المخرج  فيلم  ــول  وص  مــع 
التي  الرعب  أشرطة  عن  جردة  نقدم  الشاشات، 

تسلبك النوم فعالً
لعقود طويلة، بقي شريط «طارد األرواح الشريرة» 

ألفالم الرعب. («ورنر بروس»)
ل  يعرف صناع األفالم جيداً أن أشرطة الرعب تشكّ

أحد أصعب األنواع في صناعتهم.
عليه  يقدر  ال  شيئاً  المشاهد  فزع  تحريك  ويمثل 
وثمة  موهبة.  األكثر  المخرجين  من  قلّة  سوى 
أفالم كثيرة تسقط عندما تحاول إثارة الرعب عند 

الجمهور، بل تكون بعيدة عن بلوغ هدفها.
  

أفالم حفرت الخوف يف ذاكرة 
الشاشات البيضاء

في المقابل، عندما تتوصل أشرطة سينمائية إلى 
ثقة  يعطيها  نجاحاً  تحقق  المشاهد،  فزع  تحريك 
ورسوخاً. وتظهر أمثلة على ذلك في أسماء تشمل 
جون كاربنتر وجورج روميرو ومخرج شريط «غيت 

آوت» («أُخرج») الذي يصل فيلمة «يو إس» إلى 
الشاشات البيضاء، بعد قبل بداية األسبوع المقبل.

بالنسبة لمن يالحقون األفالم المفزعة، ليس من 
السهل دائماً التعرف إليها. ولكن، لم يعد قلقهم 
األفالم  أشد  من  مجموعة  لهم  أعددنا  إذ  مبرراً، 
إثارة للذعر، بداية من األفالم التعبيرية األلمانية 
في عشرينيات القرن العشرين، ووصوالً إلى فيلم 
السينما  حققته  الذي  («بالوراثة»)  «هيريدتاري» 

المستقلة، وحقق نجاحاً ساحقاً السنة الماضية.

عناوين األفالم الـ37 التي اختارتها 
االندبندنت هي:

(Funny Games  (1997  «ةألعاب مسلي»
 The Amityville Horror  «رعب في آمتي فيل»

((1979
(Audition (1999 «اختبار تمثيل»

 The Blair Witch بيتش»  الساحرة  «مشروع 

(Project (1999
 The Cabinet of Dr. «عيادة الدكتور كاليغاري»

(Caligari (1920
(Candyman (1992 «كاندي مان»

Cannibal Holo- البشر»  لحم  آكلي  «محرقة 
(caust (1980

(The Descent (2005 «الهبوط»
.(The Exorcist (1973 «طارد األرواح الشريرة»

  (Halloween (1978 «هالووين»
(Hereditary (2018 «بالوراثة»

.(The House of Devil (2009 «منزل الشيطان»
.(The Innocents (1961 «األبرياء»

.(It (1986 «شيء»
 Ju-On: The Grudge الضغينة»  أون:  «جي- 

.((2002
.(Kill List (2011 «قائمة القتل»

.(Lake Mungo (2008 «بحيرة مونغو»
.(Martyrs (2008 «شهداء»

 The Night of the Living «ليلة األحياء األموات»
.(Dead (1968

.(Nosferatu (1922 «نوسفيراتو»
.(The Orphanage (2007 «الميتم»

   .(The Others (2001 «اآلخرون»
Paranormal Ac- الطبيعي»  عن  خارج  «نشاط 

.(tivity (2009
 Paranormal  «3 الطبيعي-  عن  خارج  «نشاط 

.(Activity 3 (2011
.(REC (2007 «زر التسجيل»

.(Ring (1998 «دائرة»
  .(Baby  Rosemary’s  (1968«طفل روزماري»

.(The Shining (1980  «اإلشراق»
.(Sinister (2012 «شرير»

 .(Sleep Tight (2011 «بعمق من»

37 من أفالم الرعب تث الفزع العميق

«Charlie’s Angels» فيلم
ي تجربة  كريست ستيوارت تحت إدارة بانكس ي

 Charlie’s» تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي الصور األولى الخاصة بكواليس النسخة الجديدة لفيلم الجاسوسية والكوميديا
Angels»، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، منهم كريستين ستيوارت، ونعومي سكوت، وإيال بالينسكا، 

ونوح سنتينيو، دجيمون هونسو، وهو إعادة إنتاج لسلسلة حملت نفس االسم طرحت تجارياً عام ٢٠٠٠.
وأظهرت صور كواليس الفيلم، المرتقب طرحه تجارياً منتصف تشرين الثاني المقبل، العديد من الشخصيات بأكثر من «لوكيشن» 

تصوير، كما ظهرت مخرجة الفيلم، النجمة األميركية، إليزابيث بانكس، التي تشارك أيضاً ببطولة الفيلم.
وتدور األحداث في إطار كوميدي أكشن حول ٣ جاسوسات يعملن لدى رجل أعمال يدعى «تشارلي»، ويقمن بحمايته، ليمررن بالكثير 

من مواقف األكشن واإلثارة، التي تتحول معظمها إلى مواقف كوميدية.
 ١٩٧٦ بين  ما  مواسم  خمسة  مدة   «abc» قناة على  عرض  تلفزيوني  بمسلسل  مرة  ألول  فكرته  قدمت   «Charlie’s Angels«و
إلى ١٩٨١، وقام ببطولته كل من كيت جاكسون، وفرح فاوست، وجاكلين سميث، وديفيد دويل، إلى أن تم تحويلها إلى سلسلة 
إيرادات  وحقق  مور،  باري  ودرو  لو،  ولوسي  دياز،  كاميرون  من  كل  بطولته  في  وشارك   ،٢٠٠٠ عام  أجزائها  أول  عرض  سينمائية 

عالمية تخطت حاجز الـ١٣٠ مليون دوالر.
واإلثارة  األكشن  فيلم  ومنها  المقبل،  العام  خالل  السينمائية  المشاريع  من  عدد  ببطولة  تقوم  ستيوارت  كريستين  أن  يذكر 

.«Against All Enemies» إلى جانب فيلم السيرة الذاتية ،«Underwater»
 The ولكريستين حضور الفت في السينما العالمية، غير أن بدايتها الحقيقية كانت مع عام ٢٠٠١، عندما قامت بدورٍ في فيلمٍ مستقلّ
safety of objects مع جلين كلوز. ولكن كان دورها في فيلم Panic Room إلى جانب جودي فوستر هو ما ساهم في كشف 

موهبتها للجمهور.
كما لعبت النجمة األميركية أدواراً مميزة في أفالم رعب عدة، كما في Cold Creek Manor (عام ٢٠٠٣) إلى جانب دنيس كيد 
 Into ت إلى فريق فيلم(عام ٢٠٠٤). وفي عام ٢٠٠٧، انضم Speak (عام ٢٠٠٤)، وفي Catch That Kid وشارون ستون، وفي

the wild من إخراج شون بين.
بالدور  لعت  واطّ  ،Twilight لفيلم  فيها  ونجحت  األداء،  تجارب  في  شاركت  عندما  إال  تحول  نقطة  ستيوارت  مهنة  تشهد  ولم 
الرئيسي األنثوي بيال سوان، وبعد أن تعرف عليها الجمهور في العالم أجمع، شاركت ستيوارت في الكثير من األفالم األخرى، 
ففي عام ٢٠١٠، أطلّت على ملصق فيلم K-١١ وWelcome to the Rileys وThe Runaways مع داكوتا فانينغ وفي عام 

٢٠١١، شاركت ستيوارت في Twilight: revelation الجزء األول، ومن ثم توالت مشاركاتها في األجزاء التالية.
.(١٩٧٤) Texas Chainsaw Massacre «مجزرة المنشار اآللي في تكساس»

.(٢٠٠٢) Days Later بعد ٢٨ يوماً» ٢٨»
.(٢٠١٢) V/H/S «في/ آتش/ أس»

«العويل»  (٢٠١٦)
.(١٩٧٣) The Wicker Man «الرجل الخيزران»

.(٢٠١٥) The Witch «الساحرة»
 (٢٠٠٣) Zero Day «اليوم صفر»
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أثر وإنسان..
انطالق (هيئة تحقيق يف أحداث الكرك) من (اآلستانة).. و(إغالق مكتب رشدي معان)

يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة العربية 
نّية  (١٩١٠ _ ١٩١٢) (٥٩) العث

• محمد رفيع 

األحداث في يومي (١) و(٢) _١_١٩١٢)
في هذين اليومين، ورد للصحف برقية من مبعوث الكرك   -
توفيق المجالي برقية تقول بانطالق هيئة تحقيق رسمية 

من اآلستانة إلى الكرك.
عبد  لواء  األمير  الكرك  متصرف  نقل  عن  خبر  ورد  كما   -
حول  ومتضاربة  كثيرة  معلومات  وكذلك  باشا؛  الحميد 
إغالق مكتب رشدي في معان، بسبب ما ترتب من فقدان 
مختلفة  تفاصيل  وكذلك  الكرك؛  أحــداث  نتيجة  األمن 
والحجازية  الشامية  معان؛  قسمي  في  التعليم  أحوال  عن 
وأحوالهما، وارتباط ذلك بأحداث الكرك، وتبرعات األهالي 
اإلدارية  السلطات  اهتمام  وعدم  الرشدي،  المكتب  لبناء 

العثمانية بشؤون التعليم..!؟

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
رك؛ هي عصيان مدني، ما لبث أن تحول إلى ثورة  - هية الكَ
اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد   ضد مسلّحة، 
 واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين   ٢٢ في  العصيان 
التي  العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف  وكان  شهرين،  نحو 
اندلعت قبيل الحرب العالمية األولى، حيث قمعتها السلطات 

العثمانية بعنف شديد.
أكثر  من  هو  الوثائق  لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   -
صحيفة  وهي  الفترة،  تلك  في  توازناً  الصحفية  المصادر 
أنها  غير  علي،  كرد  محمد  لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس) 
تبقى صحيفة موالية للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. 
ال يتدخل الكاتب في الوثائق المنشورة إالّ في أضيق الحدود، 
بهدف الشرح أو التوضيح فقط ال غير. هنا في صفحة فضاءات، 
سننشر الرواية الصحفية العربية العثمانية الرسمية ألحداث 
رأتها  كما  شهرين،  عن  يزيد  لما  استمرت  والتي  الكرك، 
ومتابعة  يوميات  هيئة  على  حينه،  في  العثمانية  السلطات 
صحفياً  وثائقياً  جانباً  المادة  هذه  ل  وتشكّ لألحداث.  صحفية 
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما السلطات  لِـ(هية الكَ

رك)..! العثمانية فقد أسمتها؛ (فتنة الكَ

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)
بن  رضا  علي  ابن  وهو  تقريباً،  ١٨٤٧م  سنة  الموصل  في  ولد 
من  وتخرج  العسكري،  السلك  إلى  انتسب  الفاروقي.  محمود 
الكلية الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، 
أول.  فريق  رتبة  إلى  فوصل  الخدمة،  في  الترفيع  مراحل  وتخطى 
قاد الحملة العسكرية النجدية سنة ١٩٠٦م. حيث أرسلت حملة 
هذه  مهمة  كانت  حيث  نجد،  أمير  رشيد  ابن  لنجدة  عسكرية 
آل  المتحاربين  الطرفين  بين  الوقوف  هي  العسكرية  الحملة 
سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب هذه الحملة الفشل الذريع. 
قاد الحملة العسكرية على جبل الدروز عام ١٩١٠؛ وكانت فيها 
وقاد  السلطان.  طاعة  إلى  الدروز  رد  واستطاع  القاضية  الضربة 
الحملة العسكرية على الكرك عام ١٩١٠، بعد إخماد ثورة الدروز 
حيث ثار عربان بني صخر والمجالي وغيرهم في الكرك وجوارها، 
الشاذة  بك  الدين  صالح  التركي  القائمقام  تصرفات  أن  ويذكر 
من  وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت  العصيان،  لهذا  العوامل  أكبر  من 
اهللا  عبد  عمه  بكريمة  باشا  سامي  اقترن  الدروز.  جبل  عصيان 

حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١

جولة يف بلدي

فضاءات

ان  الى  للموسيقى  وطن  صالون  مبادرة  رئيسة  الخالق  عبد  ضحى   وأشارت 
التعليم  مناهج  جانب  الى  الموسيقى  لتدريس  مكمل  جهد  المبادرة  هدف 
األخرى في المدارس الحكومية الفتة الى انها توفر فرصاً للطالبات الكتشاف 

قدراتهن االبداعية من خالل توفير صاالت موسيقية مجهزة بالكامل.
الكتشاف  الموهوبين  للطلبة  الفرصة  إعطاء  اهمية  الخالق  عبد  واكدت 
قُدراتهم اإلبداعية في مجال الموسيقى، وتفعيل منهج وحصة الموسيقى 

وتقديم األدوات دعماً لجهود مبادرة التعليم األردنية.
التقاط  إلى  تهدف  نبيلة  مبادرة  هي  المبادرة  هذه  أن  عبدالخالق  وتابعت 
كل  تستحق  التي  الحكومية  مدارسنا  في  والشباب  األطفال  لفئتي  المواهب 
الرعاية واالهتمام.. كما وأكدت أنه يوجد فريق كامل متخصص ومسؤول عن 
تنفيذ هذه المواهب في المدارس ليخلق للطالب فضاء حراً يخرج طاقتهم..

ألن العملية التعليمية عملية واضحة تتكون من منهج تعليمي وهذا المنهج 
يتكون من شاشة تفاعلية وتوزيع الكتب على الطالب بشكل مناهج تتضمن 
الجانب النظري والعملي... وتسليط الضوء على التراث الموسيقي ألن هذا 
التراث له عالقة بالشعر ويتضمن الكلمة، والرواية، والقصيدة ليتم توثيقها 

وربطها بالعزف حيث تتم العملية بالتعاون مع وزارة الثقافة.
البيانو  مثل  موسيقية  وآالت  صغير  مسرح  توافر  تم  العملية  هذه  والنجاح 

واألداء  الكورال  تعليم  على  تساعد  أخرى  وآالت  والطبل  والجيتار  والعود 
الجماعي.. بهدف تعزيز ثقة الطالب بنفسه أثناء األداء.

وقال سامي الكواليس مدير التربية والتعليم (بالوكالة) في محافظة الكرك 
ان هذه المبادرة والقائمين عليها  تنسجم مع تطلعات ورؤى وفلسفة التربية 
والتعليم التي تركز على دعم األنشطة في المدارس لتحدث أثراً ايجابياً على 
للسلوك  تعديل  بمثابة  وعقلياً...وتعتبر   ونفسياً  انفعاليا  الطالب  شخصية 

والتحصن من السلوكيات السلبية.
خالل  موسيقى  معلم  تعيين  على  ستعمل  الكرك  تربية  مديرية  ان  وأكد 

الفترة القادمة. 
هذه  على  القائمين  جميع  الفقرا  علي  الدكتور  عي  مدرسة  مدير  وشكر 
عي  لواء  على  األنظار  بلفت  قامت  التي  الخير»  «مسار  ومبادرة  المبادرة  

ومتابعة األعمال الخيرية في اللواء.
هو  الكساسبة  معاذ  الشهيد  مدرسة  في  الموسيقى  صالون  أن  إلى  يشار 
صالون  انشأت  قد  وكانت  للموسيقى  وطن  مبادرة  انشأته  الذي  السادس 
وطن للموسيقى في مركز الحسين الثقافي في رأس العين ومدرسة الشفاء 
بنت عوف في جبل النظيف ومدرسة ميمونة بنت الحارث في مدينة السلط 

ومدرسة ميسلون في بلدة الحصن ومدرسة السويسة في وادي السير. 

كتابة: حياة القرالة

الشهيد  درسة  عي  لواء  يف  للموسيقى  وطن  صالون  افتتاح  تم  الفايز  ل  ج د.  الكرك  محافظ  برعاية 
معاذ الكساسبة. 

 صالون «وطن» لتعليم املوسيقى صالون «وطن» لتعليم املوسيقى
يف لواء عي يف لواء عي 
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رواق الفنون

 مسلسالت تاريخية 
تعوض غياب «رصاع العروش»

١- «سبارتاكوس»
تمانع  وال  الروماني،  التاريخ  وتحديداً  التاريخ،  هواة  من  كنت  لو 
مسلسل  إذن  والــدمــاء،  العنف  من  مكثفة  جرعات  وجــود  من 
األمريكي  المسلسل  ويحكي  المفضل،  خيارك  هو  «سبارتاكوس» 
عن مصارع بطولي قاد ثورة للعبيد للتخلص من سيطرة الرومان 
عليهم، ويزخر المسلسل بمشاهد شاعرية جنبا إلى جنب مع مشاهد 

األكشن، ما يمنح المشاهدين تجربة مختلفة ال تفوت.

٢- «ذا تودرز»
يتناول المسلسل حياة الملك هنري الـ٨، ملك إنجلترا، متطرقاً إلى 
حية  نظرة  يمنحنا  ذلك  كل  وفوق  وزيجاته،  وصراعاته  حكمه  فترة 
تراجيدية  أحداث  من  شهدته  وما  الـ١٦،  القرن  في  إنجلترا  على 
مأساوية وملحمية في بعض األحيان، ليتحول المسلسل في النهاية 

إلى درس تاريخي ال ينقصه المتعة وال يصيب المشاهد بالملل.

ونز» ٣- «دافنيش دا
في  عاشها  التي  والسنوات  دافنشي  ليوناردو  عن  تاريخية  فانتازيا 
والحالم  والمخترع  الفنان  حياة  المسلسل  ويستعرض  فلورنسا، 
يكتف  لم  إذ  بها،  مر  التي  المراحل  بمختلف  دافنشي  المثالي 
بتعريف مدينة فلورنسا باسمه وهو في منتصف العقد الثالث من 
أن  ورغم  مشهوراً،  ويصبح  كلها  إيطاليا  يغزو  قرر  بل  فقط،  عمره 
ويناسب  خيالي  منها  كثيرا  فإن  تاريخية  أحداثا  يعرض  المسلسل 

محبي الدراما غير الوثائقية.

٤- «ذا وايت كوين»
فيها  الحرب  مزقت  فترة  عن  بإنجلترا،  الـ١٥  القرن  في  أحداثه  تدور 
الدولة المتحدة، و٣ نساء يتصارعن لالستيالء على العرش، وفي سبيله 
مسلية  تاريخية  دراما  والمسلسل  طريقهن،  في  يقف  شيئا  يجعلن  ال 
وحماسية تشبه كثيراً «صراع العروش» بمؤامراته وحبكاته المفاجئة.

٥- «ذا الست كينجدم»
بنيت أحداثه على كتاب بعنوان The Saxon Tales، ويحكي عن 

تقسيم إنجلترا إلى ممالك عدة تهاجم بشكل تدريجي من الفايكنج 
قُتل  الذي  على «ساكسون»  األحداث  وتركز  عليها،  يسيطروا  حتى 
ليدخل  منهم  واحداً  ونشأ  طفل،  وهو  وأُسر  الفايكنج  يد  على  أهله 
ساكسون  لينشأ  أنجبوه،  ومن  تربيته  تولوا  من  بين  صراع  في 

مشتتاً بين هويتين.
مثالي،  بشكل  منفذة  معارك  مشاهد  على  المسلسل  ويحتوي 
وسيناريو مكتوب بدقة، إضافة إلى صورة مميزة، ما يجعله واحدا 

من أهم مسلسالت هذه القائمة.

٦- «نايت فول»
سقوط  عن  ويتحدث  الوسطى،  القرون  في  المسلسل  أحداث  تدور 
على  القصة  وتركز  المسيحية،  حماية  مهمتها  عسكرية  مجموعة 
قائدهم الندري المسؤول عن حماية «جريال المقدس» وصراعاته؛ 

لتنفيذ مهمته التي تنتهي بخيانة قاتلة تودي بحياته ومهمته.

٧- «فايكنج»
يحكي عن صراع قائد الفايكنج إلثبات مكانة جيشه وبسط نفوذهم 
في  يكون  أن  يفترض  المسلسل  أن  ورغم  المجاورة،  األراضي  على 
بناء  من  وتمكنه  النقاد  دعم  لكن  البداية؛  في  كوم»  هيئة «سيت 
طويالً،  مسلسالً  جعله  على  صناعه  أجبر  كبيرة  جماهيرية  قاعدة 

صدر منه أجزاء عدة حتى اآلن.

٨- «روم»
كان من المخطط أن يصدر في ثوب مسلسل قصير، لكن صناعه 
جمهورية  من  روما  مسار  تحول  تتناول  كاملة،  سلسلة  إلى  حولوه 
إلى إمبراطورية ديكتاتورية، ويعرض المسلسل األحداث من وجهة 
نظر يوليوس قيصر، متطرقاً إلى حياته وعائلته وخليفته أوكتافيان 
بإنتاجها «جيم  اشتهرت  التي   HBO شبكة إنتاج  من  أوجستوس، 
مظلماً  جانباً  ويعرض  أحداث  أي  المسلسل  يجمل  وال  ثرونز»،  أوف 

من التاريخ الروماني.»العين اإلخبارية»

٤ أشهر تفصلنا عن ظهور املوسم الـ٨ واألخ من مسلسل «رصاع العروش» للنور، ورغم أنها فرتة 
ة نسبيا، لكنها ستمر طويلة عىل محبي هذا النوع من الدراما، لذا قرر موقع «ريل رن داون»  قص
بتقديم  والفانتازيا،  التاريخية  الدراما  وعشاق  املسلسل  متابعي  معاناة  من  التخفيف  األمري 

كن مشاهدتها لح عودة «جيم أوف ثرونز». ل الدرامية  سلسلة من األع

 - سينما  «قابس  مهرجان  ب  خارجي»  «ليل  المصري  الفيلم  عرض  
فن»،    عرضه األول بتونس، وبحضور بطلة الفيلم  الممثلة منى هال.

الداعم  السينمائي  وخطه  المهرجان  فلسفة  االختيار  هذا  ويعكس 
من  يعتبر  عبداهللا  سيد  أحمد  أن  وخاصة  المستقلة،  العربية  لألفالم 
وسبق  العربية،  المنطقة  في  الشباب  المستقلة  السينما  مخرجي  أهم 
أن توج بالتانيت الذهبي أليام قرطاج السينمائية بفيلم «ميكروفون» 

.(٢٠١٠)
موجعة  ساحرة،  مدينة  في  الحياة  تناقضات  عن  فيلم  خارجي»  «ليل 
مصائرها  وتتقاطع  متوقعة،  غير  ظروف  في  شخصياته  تلتقي  وحالمة، 

في مغامرة تكشف الكثير عن الذات واآلخر.
الدولي،  السينمائي  تورنتو  مهرجان  في  األولى  للمرة  الفيلم  وعرض 
وهو من تأليف شريف األلفي، وبطولة: كريم قاسم، منى هال وشريف 
القاهرة  مهرجان  في  ممثل  أفضل  بجائزة  توج  الــذي  الدسوقي، 

السينمائي.
بمهرجان  الطويل  الروائي  للفيلم  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  وتعد 
األقصر للسينما اإلفريقية آخر التتويجات، التي حصدها «ليل خارجي» 

للمخرج أحمد السيد، قبل عرضه في افتتاح «قابس سينما فن».
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«ليل خارجي»«ليل خارجي»
يف  مهرجان قابس سينيف  مهرجان قابس سين

« e Dead Don’t Die» فيلم
يفتتح الدورة الـ ٧٢ من «كان»

بطولة آدم درايفر وبيل موري وإخراج جيم جارموش

المخرج جيم جارموش مع نجوم الفيلم
مهرجان  من  الـ٧٢  الدورة  فعاليات  انطالق  اقتراب  مع 
كان السينمائي الدولي، المقرر من ١٤ إلى ٢٥  ايار مايو 
إدارة  بها  تقوم  التي  التجهيزات  معالم  بدأت  المقبل، 
العالمية  المخرجة  اختيار  إعالن  وبعد  تتضح،  المهرجان 
ما»،  «نظرة  مسابقة  تحكيم  لجنة  لرئاسة  لبكي  نادين 
وهو  االفتتاح،  فيلم  عن  المهرجان  على  القائمون  كشف 
أحدث إنتاجات المخرج المخضرم المثير للجدل جارموش.

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيارها 
فيلم الكوميديا «The Dead Don’t Die» الفتتاح دورته 
المسابقة  أفــالم  ضمن  الفيلم  سيعرض  كما  الـــ٧٢   

الرسمية للمهرجان.
جارموش،  جيم  األميركي  المخرج  أعمال  أحدث  والفيلم 
من  العديد  اختيار  تم  الذين  المخرجين  أهم  من  وهو 
أعماله السينمائية للمشاركة في فعاليات المهرجان منذ 
 ،«Stranger Than Paradise» بفيلمه   ١٩٨٤ عام 
وهي  بالمهرجان،  ــى  األول بجائزته  خالله  فــاز  ــذي  وال
ألول  الذهبية»  لـ»السعفة  رشح  كما  الذهبية»،  «الكاميرا 
مرة بمسيرته عن فيلمه «Down by Law» عام ١٩٨٦.

ولجارموش باع لدى إدارة مهرجان كان السينمائي، حيث 
السينمائية  مسيرته  طوال  أعماله  من  العديد  اختارت 
وفوزه  وترشحه  المختلفة،  مسابقاتها  في  للمشاركة 
لجائزة «السعفة  مرات   ٧ ترشحه  وأبرزها  منها،  بالعديد 
 Coffee and» فيلمه  عــن  بها  وفـــوزه  الذهبية»، 

Cigarettes ٢» عام ١٩٩٣ كأفضل فيلم قصير.
إطار  في   «The Dead Don’t Die» فيلم  أحداث  وتدور 
كوميدي رعب، حول بلدة تدعى «سنترفيل» تجد نفسها 
من  واستيقاظهم  البشر،  لحوم  آكلي  مع  صراع  وسط 
للعديد  بالدخول  وكليف  رونالد  الشرطيان  ليقوم  القبور، 
بطولة  في  ويشارك  والساخرة،  الطريفة  المواقف  من 
وبيل  درايفر  آدم  المفضالن،  جارموش  جيم  نجما  الفيلم 
موري، واللذان تعاون معهما من قبل في أكثر من عمل 

سينمائي.
وتزخر سيرة جارموش بالعديد من المحطات المهمة، حيث 
 «Lightning Over Water» عمل مساعد مخرج في فيلم
 Permanent» أفالمه  أول  يقدم  أن  قبل   ،١٩٨٠ عام 
 ١٥ نحو  تكلفته  بلغت  والذي   ،١٩٨٢ عام   «Vacation

ألف دوالر.
جروكينبيرجير،  أوتو  األلماني  المنتج  على  تعرف  بعدها 
الذي ساعده ودعم مشواره الفني، وكان نتيجة تعاونهما 
 (Stranger Than Paradise) للجدل  المثير  الفيلم 
 Coffee and) مثل  أعماله،  توالت  بعدها   ،١٩٨٤ عام 
 (Only Lovers Left Alive)عام ٢٠٠٣، و (Cigarettes

عام ٢٠١٣.
مؤخرا  أعلن  الدولي  السينمائي  كان  مهرجان  أن  يذكر 
لرئاسة  لبكي  نادين  العالمية  اللبنانية  للمخرجة  اختياره 
لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما»، لتكون أول مخرجة عربية 
تحظى بهذا التقدير، بعد تحقيقها نجاحا عالميا بفيلمها 
العام  المهرجان  بفعاليات  عرضه  تم  الذي  «كفرناحوم»، 

الماضي، وفوزها بجائزة «لجنة التحكيم».
للعالم  التابعة  المناطق  إحدى  في  الفيلم  أحداث  وتدور 
العربي، التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، 
ويقرر  فقيرة،  قرية  في  يعيش  طفل  حياة  الفيلم  ويتتبع 
التمرد على نمط الحياة فيها، ويقوم برفع دعوى قضائية 

ضد والديه.
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رواق الفنون

دعايات دراما رمضان  بطرق  فنية  غامضة
خالل  عرضها  المقرر  الدرامية  باألعمال  الخاصة  الدعايات  انطلقت 
الشهر  المسلسالت  لعرض  التنازلي  العد  بدء  مع  رمضان،  شهر 
من   ٪٦٠ سوى  تنجز  لم  المسلسالت  أغلبية  بأن  علما  المقبل، 
مع  بالتزامن  الهواء،  على  استمراره  ظاهرة  ستعود  حيث  التصوير، 
العرض في الشهر الفضيل، نتيجة االنطالق المتأخر في التصوير، في 

حين تضمنت البروموهات التشويقية ما جرى االنتهاء من أحداثه.
الثانية،  البروموهات  تتضمن  أن  على  الدرامية  األعمال  صناع  اتفق 
التي ستطرح، مشاهد مما يجري تصويره في الوقت الحالي، خصوصا 
أن أعماالً عديدة لم تنته من مشاهد األكشن، التي يرغب صناعها 

في وضعها بالبروموهات الدعائية خالل الفترة المقبلة.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الدعائية  الحمالت  واقتصرت 
وصفحات الفنانين ابطال هذه األعمال فقط، في ظل الغموض الذي 
يحيط بالخريطة الرمضانية فيما يتعلق بقنوات العرض داخل مصر.

على  مبكراً  اتفقت  التي  سي»،  بي  «ام  قنوات  مجموعة  وباستثناء 
جنيه»  بمليون  و»فكرة  السقا،  ألحمد  الغالبة»  «ولد  مسلسالت 
لعلي ربيع، و»زي الشمس» لدينا الشربيني، فإن باقي األعمال يجري 
تصويرها دون معرفة قنوات عرضها، مع األخذ في االعتبار ان تغيير 
القيادات، وعملية الدمج األخيرة إلدخال مجموعة قنوات dmc داخل 

مجموعة اعالم المصريين ساهما في هذا االرتباك بشكل كبير.
لالفيش  بمفرده  البطل  تصدر  األعمال  مختلف  على  وسيطرت 
أو  جماعية  سواء  أخرى،  افيشات  األعمال  بعض  طرح  مع  الدعائي، 

منفردة لباقي فريق العمل.
وبالعودة للبروموهات التي تم طرحها «سعى صناع األعمال الدرامية 
في  ساهم  ما  وهو  كبير،  بشكل  االكشن  مشاهد  على  التركيز  إلى 
وفي  لطرحها،  األولى  الساعات  من  كبيرة  مشاهدة  نسبة  تحقيقها 
مقدمتها مسلسل «كلبش٣»، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، حيث 
حقق البرومو الترويجي األول أكثر من ٣ ماليين مشاهدة في أيام 

محدودة.
ياسمين  الفنانة  ببطولته  تقوم  الذي  نفس»،  «آلخر  مسلسل  أما 
عبدالعزيز فاقتصر االفيش الدعائي الخاص به على صورة ياسمين 
من دون باقي فريق العمل، حيث حرصت ياسمين على الترويج له 
الخاصة  المشكالت  انتهاء  بعد  الحالية،  الفترة  خالل  مكثف  بشكل 

باكتمال فريق العمل، بسبب االعتذارات المتتالية.
وظهرت ياسمين على افيش المسلسل بصورة درامية، حيث تقوم 
ببطولة عمل اجتماعي تبتعد فيه عن الكوميديا التي اعتادت تقديمها 
ان  صبري  ياسمين  الفنانة  اختارت  بينما  والتلفزيون،  السينما  في 
تنشر االفيش الدعائي لبطولتها األولى «حكايتي» من خالل حسابها 
على انستغرام، حيث تحظى بأكثر من ٥,٨ ماليين متابع، وظهرت 

وهي ترتدي فستانا أنيقا ويقوم مساعدوها بتجهيزها.
وجاء افيش المسلسل معبراً عن القصة التي تدور حول صعود فنانة 
افيشات  هناك  بأن  علماً  للقاهرة،  باإلسكندرية  عائلتها  من  تهرب 
اخرى ستطرح خالل الفترة المقبلة متضمنة صورة الفنانة وفاء عامر، 

التي تشارك في بطولة العمل، وتلعب دور والدتها في األحداث.
إعالن  في  للتشويق  غانم  سمير  دنيا  الفنانة  لجأت  المقابل  في 
فيه  تشارك  الذي  نظرة»،  اول  «من  لمسلسلها  الدعائية  االفيشات 
المنتجة  الشركة  روجت  حيث  الفنانين،  من  ومجموعة  والدتها  مع 
للمسلسل بصور ال يظهر فيها وجه دنيا، ولكن تظهر من ظهرها 

فقط برفقة باقي األبطال.
على  جمال،  هشام  المنتج  اطلقها  التي  الدعاية،  فكرة  واعتمدت 
وجود مجموعة كبيرة من النجوم في المسلسل، حيث يعتمد العمل 
وهي  ١٠ حلقات،  منها  مدة كل  مختلفين  قصة بأبطال  وجود  على 
التجربة الوحيدة في رمضان، التي تعتمد على الحكايات المنفصلة 

فيما يجمع بينها اإلطار الكوميدي للحكايات المختلفة.
غانم،  ايمي سمير  أما مسلسل «سوبر ميرو»، الذي تقوم ببطولته 
أبطال  لجميع  منفردة  دعائية  افيشات  طرح  على  فيه  االعتماد  فتم 
األولى  تجربتها  المسلسل  خالل  من  ايمي  تخوض  حيث  العمل، 
الفنانين  من  مجموعة  مع  األولى  الرمضانية  الدرامية  البطولة  في 

الشباب منهم حمدي الميرغني.
وطرحت شركة السبكي االفيشات الدعاية عبر حساباتها على مواقع 
االفيشات  نشر  بإعادة  االبطال  فيه  قام  بوقت  المختلفة،  التواصل 
بمفرده  ربيع  علي  الفنان  حضر  بينما  حساباتهم،  عبر  بهم  الخاصة 

على البوستر الدعائي لمسلسله الجديد «فكرة بمليون جنيه».
«جريدة الجريدة».

فيلم األبطال الخارق 

يحقق أرقاماً خيالية
    

أعلنت شركة «Marvel» فتح باب الحجز الخاص بأحدث إنتاجاتها 
 Avengers:» السينمائية هذا العام، وهو فيلم األبطال الخارقين
Endgame»، والمقرر طرحه تجاريا ٢٦  نيسان أبريل بالواليات 

المتحدة.
ووفقا لموقع «CNBC»، حققت التذاكر مبيعات تخطت تذاكر كل 
 quaman»، «Star Wars: The Last Jedi»، «Captain» من

Marvel» و»Avengers: Infinity War» مجتمعين.
والسبب وراء شراء هذه الكمية من التذاكر هو انتظار الماليين 
من الجماهير المحبة لهذه النوعية من أفالم األبطال الخارقين 
نهاية سلسلة «Avengers» التي أنتج أول أجزائها عام ٢٠١٢.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت 
كريس  ايفانز،  كريس  جوهانسون،  سكارليت  جونير،  داوني 

هيمسورث، بول رود، بري الرسون، وإخراج األخوين روسو.

الموزع  من  الطالق  على  فعال  حصلت  أنها  عيسى  ياسمين  كشفت 
زوجته  مع  حميمي  بشكل  ظهوره  بعد  إبراهيم  أحمد  الموسيقى 
الجديدة المطربة أنغام يتبادالن القبالت على المأل وأمام عدسات 

الكاميرات.
 ونشر موقع صحيفة «الوطن»  المصرية أن أحمد إبراهيم وافق على 
طالق ياسمين عيسي زوجته األولى منه، وأن ياسمين صرحت بأن 

«الطالق تم رسميا، مع احتفاظي بحضانة األوالد».
من  بضغوط  بينهما  للصلح  محاوالت  بذلت  أنه  ياسمين  وكشفت   
األهل واألقارب، لكنها رفضت ذلك وقالت: «بعد المهزلة اإلعالمية 

التي حدثت في احتفال أنغام بألبومها األخير (حالة خاصة جدا)، كان 
البد من الطالق للحفاظ على كرامة أوالدي».

وتابعت: «لم يكن لدي تفسير أشرحه لهما وهما يشاهدان والدهما 
مع سيدة أخرى وهو يتبادل القبل الحميمة معها أمام المصورين».

ودي،  وبشكل  الطرفين  برضا  تم  الطالق  أن  ياسمين  أكدت  كما 
لتجنب الدخول في المحاكم والقضايا.

في    تزوجا  وإبراهيم  أنغام  فإن  المصرية،  الصحف  من  لعدد  ووفقا 
مصر وسافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل.

قبالت أنغام قصمت ظهر عائلة زوجها  
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 مساء مختلف ساكون به انا . 
التي  الياسمينة  كتلك  كنت  المساء  ذاك  في 
بهذا  ونسيت  بقلبك  لتزرعها  ما  يوما  قطفتها 
محمال  يبقي  ان  للياسمين  يمكن  كيف  العمر 

برائحته الجميلة ونقائه بعيدا عن اغصانه . 
في ذاك المساء كنت تماما كذاك العصفور الذي 
ادهشك صوته وكأنه يعزف على اوتار قلبك فكان 
وعالمه  حريته  من  التقطته  معك  موعد  على 
نسيت  لكنك  االلحان  اجمل  بايامك  لك  ليشدو 
كيف يمكن له ان اال يحزن وتكون انت بريقاً من 

امل له ليبقى لك مصدر فرح ووجود . 
في ذاك المساء كنت لك ككل شيء جميل رغبت 
بامتالكه كلوحة جميلة توقفت امام جمالها كثيرا 
رغبت بامتالكها بالرغم من انك ال تعلم الى االن 
حكاية  الوانها  من  لون  لكل  وكيف  تعني  ماذا 
اخرى ان فقدت واحدة منها ضاع بريقها وجمالها 

في ذاك المساء لم اكن املك الكثير . 
كنت تلك الياسمينة وذاك العصفور وتلك اللوحة 

لكني لم اكن انا . 
ماذا فعلت بجمال كل ما امتلكته يوما ما ....؟ 

كان  شيء  الى  لتحوله  القلب  بذاك  فعلت  ماذا 
العصفور  ذاك  وفقد  الياسمينة  رائحة  فرحلت 
قدرته على التحليق مرة اخرى واختفت الوان تلك 
اللوحة لتصبح لوحة باهتة تمر من امامها مرات 

ومرات فال تستوقفك كثيرا ....؟؟؟
يبدو لي اليوم ان الحب لك ليس سوى امتالك ...

عالم اخر لم يكن لي به وجود وال نافذة الكتشف 
بها كيف يمكن للحب ان يكون مصدر فرح وامل 

للحياة 
وطقوسه   ... حدوده  تمتلك  فقط  انت  اخر  عالم 
دون  به  الحيا  صغيرة  مساحة  خالله  تمنحني   ....

ان اكون ودون ان اشعر بقيمة االيام ...
الحب  يكون  كيف  احببتك  عندما  اعلم  اكن  لم 

فقلبي لم يكتشف ذاته اال عندما نبض باسمك 
بوجودك  اال  الحب  ماهية  تعلم  تكن  لم  ونفسي 

بها ...
ادرك  اكن  لم  سواك  عالمي  من  يعينني  يكن  لم 
عندما  تذبل  ان  للياسمينة  يمكن  كيف  بعد 
على  نبقيها  ان  من  بدال  ونمتلكها  نحتويها 

اغصانها ونشتم رائحتها ....
معنى  ال  الجميلة  اللوحات  ان  اعلم  اكــن  لم 
نفهمها  ان  من  بكثير  اضعف  كنا  ان  المتالكها 

ونفهم الوانها ونقدر قيمتها ...
انصهار  هو  الحب  بان  امنت  تماما  مثلك  كنت 
الحب  بــذاك  اال  بينهما  لشيء  حــدود  ال  باالخر 

الجميل ...
آمنت بان الحب يلغي حدود كل منا فيصبح فرح 

االخر فرحنا ووجوده هو لنا بشكل او باخر ....

لم يتعبني امتاللك لي في البدايات بل كان شيء 
كم  ويشعرني  اآلمان  ويمنحني  انوثتي  يعزز  ما 

انت بحاجة لي ولوجودي بايامك 
كلما  اوجعني  الذي  االمتالك  بهذا  كطفلة  فرحت 

بدات باكتشاف الحياة شيئاً فشيئاً . 
عصفورك  عن  كثيرا  تختلف  ال  امراة  الى  وحولني 
الذي كل ما فعلت حيال جماله بانك وضعته في 
الشجي  بصوته  يوميا  لتستمع  اجمل  وال  قفص 
يفقد  وهو  يوم  كل  يموت  بانه  تدرك  ال  وانت 

حريته  
ال  بانه  فاعتقدت  المتالم  صوته  امام  تتوقف  لم 
مثلي  متالما  كان  لكنه  الجمال  بذات  يشدو  يزال 

تماما ...
في ذاك المساء ماذا امتلك انا اليوم المنحك اياه 

من جديد ...؟ 
في  اضعتها  التي  ذاتي  املك  اعد  لم  كنت  ان 
عالمك فلم اعد عرف حدودي ومن اين ابدا ومتى 
كانت  معك  لي  كانت  مرحلة  كل  وفي  انتهي 

نهايات الشياء كثيرة بقلبي . 
في هذا المساء ماذا يمكنني ان امنحك من جديد 

 ..
وانا اضعف بكثير من ان ابحث عن ذاتي محاولة 
ان اعيد لها جزءاً من بريق تلك الياسمين او امل 

لذاك العصفور يبدا به مرة اخرى ...؟؟؟
معي  تفقدها  لم  بآمال  محمال  وانت  تنتظرني 
المساء  هذا  يكون  ان  تنتظر   .... تمتلكني  النك 

مختلفا ...
وانا ال امتلك شيء المنحك اياه .... وهل كنت حقا 

امتلك من البدايات معك شيئاً سواك 
قدرتك  تفقد  امتالكاً  لديك  الحب  يكون  عندما 

على ان تراني ...
ان ترى ما باعماقي .... ان تكتشف شيئاً ما ابعد 
ابقي  ان  تريدني  الذي  عالمك  حدود  من  بكثير 
به ولكنك لم تتوقف مرة واحدة لتسالني هل انا 
حقا امراة سعيدة بهذا الحب ام كانت كل القصة 
مسرحية جميلة سعدت انت بفصولها النك كنت 

فيها من ترسم هذا الحب وحدوده وماهيته ...
اياه  المنحك  شيئاً  املك  اعد  لم  المساء  هذا  في 
سوى بريق من امل احياه اليوم انت ايضا لن تراه 

ولكنه سيكون مساء مختلفا لي فقط 

· كلنا بيل غيتس !

ال  أنفاسه  يلتقط  ال  مرع  مستعجل،  ــي  األردن الشعب 
يستطيع الصبر، ما أن تتبدل إشارة المرور الضوئية الى 
اللون البرتقالي وقبل ان ترمش باللون األخضر، تنطلق 
إمش  أخي  «يا  الحادة،  والنظرات  والفالشات،  األبــواق 
عطلتنا» «ول عليك سلحفاة» إذا عندك وقت تضيعه ما عنا 
ووجد  حدث  وإن  االستعجال،  عبارات  أصناف  كل  «وهكذا 
حكومية،  دائرة  أو  مخبز  أو  كازية  في  طابور  في  نفسه 
هات يا تأفف وتشعر أنه يريد أن يقفز فوق الجمع ويتجاوز 

الحدود، يهم بالقفز مثل فرس جامح , ال يصبر .
فيما العجلة، أين هو اإلنتاج الذي إن فتت دقيقة يتعطل، 
أين هي اآلمال إن تأخر دقيقة ال تنجز، أين هو المال الذي 

إن فوتت من وقته عشر دقائق ال يجنيه.
تشعر أن كل مواطن مثل  بيل غيتس ملك مايكروسوف 
أغنى أغنياء األرض الذي يجني ٢٥٠ دوالراً في كل ثانية، 
دوالر  مليار  و٧,٨  يومياً  دوالر  مليون   ٢٢ يعادل  ما  اي 
سنويا  إذا سقطت من جيبه أو وهو يعد النقود  ١٠٠٠ 
 ٤ خالل  في  ألنه  التقاطها،  عناء  نفسه  يكلف  لن   ، دوالر 
قد  سيكون  دوالر،  األلف  اللتقاط  سيحتاجها  التي   ثوان

جنى بالفعل أكثر منها  أو خسر أضعافها.
لكن .. بفضل اهللا أنه سبحانه الحكيم العليم يرزق دوما 
تكبح  بطيئة،  بحكومات  المستعجل  الطيب  الشعب  هذا 
سرعته، ففيما العجلة ؟.. والحكومات معها حق ألن مثل 
هذا النشاط المنفلت يحتاج الى تهدئة لسرعة  يتميز به 
الدوام  ساعات  وخالل  الطرق  وعلى  الشوارع  في  الناس 
ينسلون  فتراهم  إنتهائها  موعد  على  يصبرون  ال  التي 
الدوام  وقت  قبل  الشارع  الى  باب  كل  من  أفواجا  أفواجا 
السيارات  دواليب  فرك  ترى  أن  وتستطيع  ساعة،  بنصف 
تطير الغبار وتزعق على اإلسفلت وليس مهما إن صادفت 
المهم  ومتنوعة،  كثيرة  وهي  شيء  أي  أو  مطباً  أو  حفرة 

اإلنطالق .. ففيما العجلة .
رصف  في  لتأخرها  عمان  أمانة  ألوم  كنت  أنني  الصحيح 
اآلن  المطبات،  في  وتوسعها  الحفر  ومعالجة  الطرق 
جماح  كبح  أنواع  من  نوع  هو  تفعله  فما  معذورة،  هي 
اإلستعجال، وأنا األن أطالب بمزيد من الحفر والمطبات، 
الشوارع  في  العراقيل  من  جديدة  أنواع  بإبتكار  وأطالب 

لكبح هذه العجلة ؟
ال أفهم في الحقيقة كيف يتفق أننا شعب يعشق العطل 
ويحث ويطالب بها ويغضب أن لم يحصل عليها وفي ذات 
الوقت متعجل وبالمناسبة نحن أكثر الشعوب فوزا بأيام 
األعياد  في  الرسمية  العطالت  فعدا  السنة،  في  العطل 
وغيرها هناك عطلة الثلج وعطلة المطر والسيول والرياح.

األردني  العامل  إنتاجية   الحقائق..  هذه  إليكم  حسنا   
هذه  وأن  العالمية  المستويات  أدنــى  ضمن  تصنف 
عاماً  الماضية  العشر  السنوات  طوال  تراجعت  اإلنتاجية 

بعد عام..
يحتل  األردن  أن  العالمية  اإلحصائية  المؤشرات  وتظهر 
 ١١٦ المرتبة  في  ترتيبه  جاء  إذ  عالميا  متدنية  مرتبة 
مؤسسة  أعدتها  دراسة  شملتها  دولة   ١٢٣ أصل  من 

”Conference Board“ األميركية في ٢٠١٨.
العربية  الــدول  بين  متوسطة  مكانة  يحتل  أيضا  وهو 
تتذيل  العربية  الدول  وغالبية  الدراسة،  في  المشمولة 

قائمة دول العالم في مجال اإلنتاجية ونموها.

عصام قضمانيكل جمعة

كتب: شهيد قبيالت

ش   زنبق أزرق ر خ كتابة وتصوير: املهندس ع
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