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الملك والرئيسان العراقي والفلسطيني يؤكدون 
أهمية التكامل االقتصادي الثالثي
























كرينبول: »ا,ونروا« باقية وشرعيتها ثابتة



  

   
   


    


    
   






    

    



   
    
  

   






      



       
      
      
  
      



 


 


      



     
  



      
      



 




»الغذاء والدواء« تنفذ حملة على السجائر االلكترونية












  


  

  




  






   
  



إصابة سيدة بمرض الجذام المعدي
في الرويشد
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تأجيل مطالبات ٥٠ ألف مقترض من صندوق 
الطالب الجامعي
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 غنيمات: ٤ تشريعات عُدلت لتحصين المال العام 


 بحث الزامية »المحافظة وترشيد المياه«
على المستوردين والصانعين 





   

     


    
     

     



    
     

    

    
     

    

     



    
    
    

     

     


     


     

    
   
 




  


     

    
    
  




     

    
    

    

    
    

   



    
    
   




     




     
     

     

    
     
  



   
   
    







    

   


    

    

 






     


     
     
    
     
     













  





     
   


 
    

   




   

  
     
    
    
     





     
   


 

    
    
    
    


   









     
   
     











   


   
     



 استثناء مجالس المحافظات من قرار
تخفيض ١٠٪ من الموازنات الرأسماليّة 

 ا@من ينفي تهديد ضابط 
بمركز  أمن الهاشمية لمعلمين 

 البدور: استجابة حكومية بتعديل نظام 
معادلة شهادات الثانوية العامة 

 الالمي : زيارة  الصحفيين العراقيين 
فرصة لالطالع على اHنجازات ا@ردنية 

  التحقيق في قضية قرية sos العقبة  
تؤشر النتهاكات
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إ غالق ٤١ منشأة غير مرخصة لبيع التبغ 
وإتالف ومصادرة ٨٨ سيجارة إلكترونيّة 
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   الملك: القضية الفلسطينية
على رأس ا�ولويات ا�ردنية 







 الصفدي ونظيره ا�لماني 
يبحثان دعم ا�ونروا 



     
    
     
     

     

     

    


  
 
     
      
     

     

 


    

 

    

      

    



     
     
   
     
     
    





 

   
  
    


  






    
   

  

   

   


   


   

 


   
    
   



   

    
  
   



   
   


   

    

    




 


 




 



 اجتماع عمان يدعو لتعزيز العمل المشترك وتوحيد 
المواقف لتجاوز التحديات التي تواجه العرب 






 الملك والرئيس العراقي يؤكدان تطوير التعاون 
وإدامة التنسيق خدمة لمصالح البلدين وا�مة العربية 







    





   

 
   
     

   




   
   


    


     







    


    
   


   




   







  
     

     

    

    

    


  
     
     


     

     
    



  



     



   


    






    


    
   



     



    




    

   
   





 الفايز: ا�ردن لن يدخر أي جهد لمساعدة الالجئين 
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   ا	مير الحسن يزور ا	كاديمية
 الهنغارية للعلوم 

 البزايعة يرعى اختتام مشروع التوأمة 
مع االتحاد ا	وروبي وفرنسا 

 الفايز يرعى حفل تكريم
 ذوي شهداء البادية الوسطى 

» أبناء الثورة العربية«
يكرم ذوي الشهداء والمحاربين القدامى 



       
    

     



     

     
    




      
      
      
      

      




    
     
     
    
     
      


      

      

    


    
       


    


    
     
     



     



     
     
   




 


       







      
     
       

  



 

     
      




      
        

 


      
 
    

      
     
  





      


       
     



      
     
     



        

 
     
       

     
     
 





    
     

     



 إصابة سيدة بمرض الجذام المعدي في الرويشد 

» الصحة« توافق على نقل مخصصاتها
الستكمال مشاريع المياه في المفرق 
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 حرائق ا	عشاب الجافة تتواصل في مناطق إربد 




 
   


    



   

    

   


   
   



    

    





   
   






 
 


  



   افتتاح بازار ذوي الهمم 
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 مطالب بزيادة المشاريع الزراعية في عجلون 








     
    


     

 





      
      

     



    

    
    
     
 


     


     
    





    

    




    
    







   
  


     
    
  



  
  

    
     






   قطايف أبو عفيف.. عبق الماضي وأصالة الحاضر 

$

 إعادة تعبيد شارع في بلدة حبكا 
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»ا�ونروا« باقية.. وشرعيتها ثابتة




 





 
    

     



     
    


    




    




   
    
   



   
   


     


 


     







    



      

    
   
   


 

     
   
     



    
    






   





   
    
    



    
   


    


      
    


     

     
     

    

   


     
   







»السلطة« لن تقبل بـ »صفقة القرن« وانهيارها 
االقتصادي سيبدأ قريبا
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f  m a s s a r w e h @ y a h o o  c o m
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Medicare & Medicaid
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 »تأديبية الكرة« تصدر عقوبات جديدة 

 الخطيب يقدم خطة عمل فريق الكرة 
الرديف للوحدات 



      

      



      

      
      


 
     
      


      


      
      


      
     
      
     


     

     
      
       
     
     




      
     
      
   
      
     





      



      
  
     




      


 


      





      
     

 
       
     
       


       






        
        
       
       
     


  
       
      
        



      
      


       




      


 


      

       




      

      






       
     
       
      
        

  
      
     

      
     

 
      
      
      

      

    
      

       
       

     
       
      
      

   
      


  





 قمة تجمع الوحدات بالرمثا.. والكرمل يراهن على حوار الفيصلي 



 الوحدات والدرك وا6من لـ قبل نهائي »الرجال« 
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 بطولة االستقالل لكرة اليد الشاطئية 
تبدأ الليلة 

 »فيفا« يؤكد إقامة مونديال قطر ٢٠٢٢ 
بـ ٣٢ منتخب' 

 ا8هلي يعزز صدارته للدوري المصري 



      
     
      
   


     
  
       
     


 





    

      


      





    
       
     
    

     






       

       


    
        

      
 
      

       
   
      
      


     


      





      






       
      
      
    
    
 







      


  
   
  

    
      
     
      
      





      


      


      




   
      



      
     
      








       
   









      


       




      




 مباراتان في الدوري النسوي لكرة القدم اليوم 



     
      

 
      

       




      



     
      


     
        

      

  





     

    
    
   



     
   



    


     
     

    
   

 

    
   







    
   



    



     
   
    













 »الشباب« و»اAعالم الرياضي« يهنئون الوحدات 

 الوداد يتسضيف الترجي في ذهاب نهائي أبطال 
إفريقيا في كرة القدم 
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالرتفاع بدعم أسهم بنكية 



كناكرية يؤكد أهمية قرارات ا!عفاء
من رسوم االنتقال والتخارج



     

    
    
    
     


    
    
   
    
  
     
  
   



   

     

  







     








    
      
    



 إجراءات حكومية لتخفيض كلف إنتاج 
الحليب لصناعة ا8لبان 




  

   
   



   


  
   

   

  
    

  




 
   
   




 إلغاء تأجيل دفع الضريبة لمدخالت انتاج 
مستوردة لها بديل صناعات محلية 




   




   
  





  
   

   
   







    

     
    
  


  

   


  
    


  

  




  





 
   



  

  

   
  
  
   
    
   
  
   

 
   
   

   


 


   

   
  
   

   



     

   
    
   

   



  

   

 
 

 
   
   


   


  

 هواوي تقلل من أهمية حظر تعامل الشركات 
ا8ميركية معها 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة
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سالمة: النزاع الليبي انتحار وتبديد للثروات



    
    
     
    










     
    


     





     


   
 

    







آخر األسبوع
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مجلة يف جريدة

/alrainewspaper للتواصل وابداء اآلراء

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

..كأنها لحظات س�موت فيها اىل مناجاة ش�غف الحياة ،التي 
كانت لك ونحن معك، وهي لك ونحن نحيط برسك؟.

لكن أي رس يا أمجد نارص..؟!
انه خلطة معتقة باملحبة واالبداع! 

ويف الوصايا قال:
..ماذا يعني ذلك؟ 

سؤال من بعد صم وحرية؛ ذلك ان صاحبنا كان يدري لحظة 
التع�ب وال ينتظرها وهو الذي عاش حياته يف تعب الش�تات 
واالغ�راب. مطحون�ا باألم�ل كنت يا أمج�د. ق�ال -الطبيب 
اللندن�ي-: يعني أن العالج فش�ل يف وجه ال�ورم. يرد »يحيى 
النعيمي-امجد نارص«: واآلن ماذا سنفعل؟ الطبيب ذاته يرد: 

بالنسبة للعالج، ال يشء. 
لق�د جربن�ا ما ه�و متوافر لدين�ا. وعىل ه�ول الخالص قرر 
ان يتاب�ع اس�ئلته: ويف م�ا يخصني ماذا ع�يّ أن أفعل؟ قال 
-الطبي�ب- : أن ترت�ب أوضاع�ك. وتكت�ب وصيت�ك!.. أراك 
تتأم�ل حكايات الدنيا وش�ح مآالتها وخواء نت�اج الحضارة 

وتش�طح اىل ان ترس�م لن�ا ما س�معت وما رأي�ت يف كتابك 
»مملك�ة آدم« الصادر عن )دار املتوس�ط(، طبقات الجحيم 
األريض، مح�اوراً اش�كال املوت واملصائ�ر املعروفة املكتوبة، 
او املتواترة، تتناوب مع اس�طورة »يحيى« و»امجد« ما يشبه 
مراثي س�ادة االب�داع للذات: »أي طري�ٍق إىل إيثاكا ذلك الذي 
يبدأ بالتابوت االلكروني لجهاز الرنني املغناطييس؟ ال أعرف 
أن ه�ذا س�يؤدي إىل أي إيثاكا س�وى تلك الت�ي ينتهي إليها 
الجميع، وترس�و فيها كل املراكب«. ال مأس�اة يف متون أمجد 
نارص باس�مه الحقيقي »يحيى النعيمي« ابن املفرق وسعار 
صحرائه�ا وأتربته�ا ومكن�ون ارسارها عىل ح�د الصحارى 
الرشقي�ة املس�تعار، أم ذاك: »الذي هجره باك�راً يف مضارب 
بداوت�ه األوىل يف األردن، تل�ك التي تش�ع يف مت�ون نصوصه 
األوىل بم�ذاق البلح وعس�ل اللّذة وابتكار الدهش�ة« بحس�ب 
صديق�ه الروائ�ي خلي�ل صويلح. وه�و من قال ع�ن امجد 
نارص: ذلك أن صاحب »مرتقى األنفاس« لم يتوّقف يوماً عن 
تطوير قصيدته بما يلزمها من ش�هوة بالغية، مازجاً ترحاله 
البدوي بصالبة معادن املدن لحظة »وصول الغرباء«، قبل أن 
ينعط�ف إىل ثراء النثر يف »الحياة كرسد متقّطع« كربزخ نحو 
اليوميات والرواية والرحلة، ترجيعاً لحياة متش�عبة وتجارب 
ومشهديات متناوبة، س�يكتبها بنصٍل حاد، كشاعر يف املقام 

األول. ..علين�ا ان نرق�ب ضحكت�ك دائم�ا!. ان ن�رى الفقر 
والبطال�ة.. زنار قصائدك وس�ياج نث�رك وعناوين ارضك يف 
»القدس«،.. واىل هنا قد ترانا نس�تعني بالحكايات واملأثورات 
ونصنع لك عروسا من تمر وحناء وياسمني.. وانت من تتذوق 
الشيح البكر والبعيثران وقمح جوليا دومنا وانت من انت لن 

تركنا، فمن يضيع العقد الفريد.
..يف شعرك قلت لنا:

ال أخ�اف املوت فه�و، إن كان مثل الذي رأيت�ه يف باريس، ال 
يخيفن�ي. ألنه أبي�ض. ألنه قطن متطاير. ألنه س�بات عميق. 
أخ�اف الكريس املتح�رك أو جانبا واحدا م�ن الرسير. فقلت، 
بعد منولوج طويل لم اس�معه من�ك قبل ذلك اليوم، ال تخف، 
ف�إن كانت حدوس الش�عراء صحيحة س�نراك كثريا بلحمك 
ودمك ولس�انك الس�ليط، فضحكت كما يضح�ك االصدقاء، 
وش�عرت من رنة ضحكت�ك التي أضاءت غرفت�ي القاتمة يف 
لندن أنك أحببت اجرائي عىل قطع ذلك املر اللعني الذي ظل 
يفصل، دائما، بيننا. فقلت يل: لم يعد لساني سليطا، فقلت لك 
صادقا: يا لألس�ف، ثم كمن يجيب عىل الكلمات التي لم أقلها 
اضفت: تربيتنا الخشنة تمنعنا من التعبري عن عواطفنا. كأنك 

كنت تقول يل: أعرف أنك تهتم ألمري.
التفاصيل ص9 
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قاع املدينة

يقول الس�بعيني أب�و محمد الزعب�ي: »كان رمضان يف 
وقتن�ا مختلفاً عن يومنا هذا وخصوص�ا الجريان فكان 
جمي�ع الج�ريان يتبادل�ون األطباق قبل موع�د اإلفطار 
ورغم ضيق الحال فالكل يس�اهم حس�ب مقدرته، وما 
زلت اذكر جارنا رحمه اهلل عندما كنت صغرياً كان شديد 
الفقر يبعث صحناً م�ن العدس ألنها كانت من العادات 

الجميلة يف رمضان«.
ويتاب�ع حديثه: »لقد كنا كل ي�وم نجتمع عند واحد من 
اخواني واخواتي ونتقاس�م ونتش�ارك يف تحضري وجبة 
اإلفطار فكل منا يحرض معه وجبة طعام وكانت الفكرة 
ه�ي ان يجتمع كل افراد العائلة كل يوم عىل اإلفطار اما 
حاليا نظرا لظروف الحياة الحالية وانشغالهم بأعمالهم 
ودراسة ابنائهم أصبحنا نجتمع يف رمضان يف كل جمعة 

ونفطر معاً«.
وتق�ول الس�تينية رحم�ة الرواش�دة: »لق�د كانت امي 
ترس�لني مع أخ�ي بعد اإلفط�ار اىل كل الجريان ونبعث 
له�م طبقاً من )البحتة( وهي حل�وى مصنوعة من الرز 
والحليب ويضع فوقها قليل من السمن البلدي، ويف اليوم 
الثاني يبعث لنا الجريان يف الطبق نفسه الذي ارسلنا به 
نوع�اً من حلويات رمضان حي�ث كان من العيب ارجاع 
الطب�ق خاويا من دون ان يوض�ع به يشء وليس رشطا 

نفس ما تم ارسالة ولو رغيف خبز او يشء بسيط«.
القطاي�ف،  م�ن  رمض�ان  حلوي�ات  »ان  وتضي�ف: 
واللزاقي�ات، والبحت�ة وغريها م�ن الحلوي�ات القديمة 
كان�ت جميعها تصنع بالبي�ت وبأعداد كب�رية ألنه يتم 
توزي�ع جزء منها عىل األهل واألقارب والجريان والفقراء 

فالجميع يتشارك »اللقمة« يف شهر رمضان املبارك«.
ويلفت الحاج عي العمري اىل حكايات املسحراتي: »كنا 
نعتم�د اعتم�اداً كلياً عىل املس�حراتي لالس�تيقاظ وقت 
الس�حور والبد ان نفيق قبل موعد أذان الفجر بساعات 
من أجل إعداد وجبة الس�حور، فل�م يكن هناك مربدات 
لحفظ الطعام وال يوجد غاز لتس�خني أو طهي الطعام، 
أم�ا حاليا ال يحت�اج االمر اال إىل ان تصح�ى قبل األذان 
بنصف س�اعة فكل يشء جاه�ز، بتواجد الغاز واالدوات 

الكهربائية«.
إن ش�هر رمضان ل�ه يف قلوبن�ا مكانة خاص�ة فمهما 
اختلف�ت الس�نون يبقى ممي�زا بالروحاني�ات الدينية 
بص�الة الراوي�ح، والعط�اء، وصدق�ة الفط�ر وغريها 
من العب�ادات من األعمال الصالح�ة والخريية وإطعام 
الفق�راء واملحتاج�ني يف س�بيل إرض�اء اهلل عزوج�ل 
واالس�تمتاع باللحظات الجميلة، وهي منبع اإلنس�انية 

واملحبة والخري.

ذكريات الزمن الجميل

يف شهر الخري

نداء الشناق

يبقى الحنني ألجواء 

رمضان، أيام الزمن الجميل 

مسيطراً عىل ذكريات من 

عارصوها رجاالً ونساء، 

وان اختلف التوقيت 

فظواهر وروحانيات 

وطقوس رمضان القديمة 

لها خصوصية، ولبساطة 

الحياة يف ذلك الزمن رونق 

خاص للقصص والحكايات 

الرمضانية يف املايض.

تقول خليفة: »إن إرشاك األطفال يف نش�اطات خاصة بش�هر 
رمضان يعد م�ن أهم األمور التي يجب أن يتعلمها الطلبة عن 
هذا الش�هر الفضيل، ولهذا ارتأيت مع مديرة مدرسة الزهراء 
املختلطة أحالم الرواش�دة رضورة تعريف الطلبة عن فضائل 
شهر رمضان بأس�لوب هادف ومش�وق، وتحفيز الطلبة عىل 
فعل األعمال التطوعية كمس�اعدة عمال الوط�ن، وحث أولياء 

أمورهم عىل وضع الطعام الزائد للمحتاجني«. 
خليف�ة تمتلك العديد من املواهب الفنية والربوية وأرصت عىل 
أن تنم�ي موهبة الرس�م واألعمال الفنية ل�دى الطلبة وتقول: 
»صنعت مع الطلبة األش�كال الفنية املختلفة الخاصة بالشهر 
الفضي�ل كفوانيس رمض�ان، اله�الل، والزخ�ارف املتنوعة، 

باإلضافة إىل رسم اللوحات الدالة عىل  شهر رمضان«. 
وتضي�ف: »من خالل األعمال الفنية حرصنا  عىل اعادة تدوير 
الكت�ب القديم�ة واألوراق امللون�ة لعمل زينة الش�هر الفضيل 
وتزيينه�ا باألل�وان وتحويله�ا إىل أعمال يدوي�ة جميلة تمتاز 

بالروعة واإلتقان«.
وتق�ول خليف�ة: »تل�ك األعم�ال اليدوي�ة جمعت ب�ني حداثة 
الحارض وعبق املايض، وأسهمت يف زرع القيم اإلسالمية النبيلة 

يف نفوس الطلبة الصغار«. 
وتلف�ت إىل أن: »س�عادة األطف�ال كان�ت كب�رية ج�دا بتل�ك 
النشاطات، فتلك الفعاليات تحفزهم عىل الصيام وتحثهم عىل 
تنظيم وقتهم بش�كل مفيد ومسٍل خاصة وأن ساعات الصيام 
طويلة بالنس�بة له�م، ولهذا حرصت ع�ىل إعطائهم النصائح 

الت�ي يمك�ن أن يقوموا بها خالل نهار رمضان والتي تش�كل 
لديهم حافزا للصيام«. 

وتأم�ل خليفة بأن يتم اس�تثمار أوقات الف�راغ لدى الطلبة يف 
كيفي�ة تعلم صناع�ة األعمال اليدوي�ة والفنية مل�ا لها من أثر 
إيجابي كبري عىل الصحة النفسية كما أثبتت الدراسات مؤخرا.

خليفة: الفنون الرمضانية..

فرحة األطفال يف رمضان

ندى شحادة 

بهدف بث روح رمضان 

بقلب األطفال وزراعة 

محبة الشهر الفضيل، 

يف نفوسهم قررت كفاح 

خليفه أن تخصص فعاليات 

مبادرتها »ألوان وآمال« 

لتنظيم األنشطة والفعاليات 

املختلفة يف املدارس الخاصة 

بشهر رمضان.
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مع جلطة برسعة!

بتسليط  يقوم  القصري.. حيث  اإلجتماعي  الكوميدي  النوع  من  اليومي  مسلسل جلطة 
الضوء عىل ما تواجهه العائلة األردنية من تحديات معارصة حالية يف حياتها اليومية.. 
وتتمثل هذه العائلة بأرسة أبي فؤاد املكونة من: )أبو فؤاد، أم فؤاد، فؤاد، سعاد( ثم 

املعارف والجريان واالقارب.
وأرسة ابو فؤاد ليست عائلة ثابتة بل بكل حلقة تتغري خلفيتها االجتماعية واالقتصادية 
شامية  اىل  فالحية  اىل  حرضية  من  تتنوع  املحكية  اللهجة  حتى  االجتماعية؛  وطبقتها 

كلهجة الجارة.
ومسلسل »جلطة« هو عمل كوميدي اجتماعي قصري، بحلقات منفصلة غري متصلة، 
»أبو  عائلة  حول  أحداثه  وتدور  فقط،  دقائق  العرش  منه  الواحدة  الحلقة  تتجاوز  ال 
البالد من تحديات  عائلة يف  أي  تواجهه  ما  التي تعرض  األردنية  العائلة  فؤاد«، هذه 
خالل  من  قهقهة  وأحيانًا  عريضة،  ابتسامة  يرسم  كوميدي  بشكل  ولكن  ومشاكل، 

املواقف واألحداث. 
التي شاهدها الجمهور االردني من خالل قناة رؤيا االردنية نذكر  ومن تلك الحلقات 

مثالً ما يي:
يف احدى الحلقات نالحظ ان فريوز االبنة الوحيدة واخوانها الذكور ينتبهون ان امهم ام 
فؤاد مقموعة وليس لها رأي يف البيت.. فيحرضونها الستعادة حريتها.. ولكن »ابو فؤاد« 
املتقاعد من الوظيفة بكالمه املعسول يتحايل عىل ام فؤاد ويظل سيد املوقف يف آرائه 

وتدخالته يف الكبرية والصغرية يف البيت.
جارتهم  عىل  وكذلك  أفرادها..  وحياة  فؤاد«  »ابو  عائلة  عىل  نتعرف  أخرى  حلقة  ويف 
السورية أم سوالفة املولعة باملسلسالت الركية.. بينما ام فؤاد تشكو لها من ابي فؤاد 

وسيطرته عىل جهازالتلفزيون ورغبته الدائمة بمشاهدة الدراما البدوية واألخبار.
»ابو فؤاد« قد صعدوا  الشباب بما فيهم  العائلة  افراد  ان كل  نتفاجأ  الحلقة  ويف اخر 

للسطح لركيب صحن الستاليت ألم سوالفة!!.
يف حلقة تظهر حماة ام فؤاد ) هاجر خانم( - وتمثل دورها الفنانة مارجو أصالن - التي 
الحماة  فهذه  فؤاد!!  ام  بينها وبني  متوترة  دائماً  وأخرى.. وعالقتها  تزورهم بني فرة 
تحاول بكل الطرق ان تزرع النواقص يف زوجة ابنه »ابو فؤاد«.. وتحدثه عن الفوارق 
بني زوجات اوالدها اآلخرين وزوجةابنها زهري النوباني.. وتنتهي الحلقة بحلم ألم فؤاد 

وهي تنتقم من حماتها الرعناء املفرية.
يف حلقة أخري مضحكة جداً نالحظ )هاجر خانم( والدة »ابو فؤاد« - مارجو أصالن 

تفاجئ الجميع وأكثرهم ابنها النوباني انها قررت ان تتزوج!!.
فقد عثرت عىل عريس!! وكل اخوة »ابو فؤاد« وافقوا!! وتنتظر موافقة »ابو فؤاد«!! الذي 
يرفض ويغضب بحجة أنها ستفضح العائلة أمام العالم والناس!! لكن املفارقة ان ام 

فؤاد طبعا تفرح للخرب لكي تتخلص منها.
فتتقرب منها وتحاول إقناع »ابو فؤاد« بحجة قائلة: »ما بصري توقف بوجه الحب«!!.

ويف النهاية يظهر ان العريس شاب يف مقتبل العمر وقد تعرفت عليه عن طريق الفيس 
بوك ويظنها صغرية بالعمر!

ومن حلقات جلطة نرى ان العائلة كل واحد فيها مشغول يف غرفته!! و»ابو فؤاد« يبحث 
عن ريموت التلفزيون.. ويتصل بأم فؤاد التي تتابع املسلسالت يف غرفتها لكي تبحث 

له عن الريموت!!.
وفجاة تنقطع الكهرباء فيأتون اليه مرغمني )وتشعل ام فؤاد مصباح الكاز( ويسهرون 

مع بعضهم البعض بدفء عاطفي من خالل رسد الحكايا الجميلة.. حيث تسود األلفة 
بينهم.

اموره!!  اىل  مرسعا  غرفته  اىل  يعود  فالكل  للمنزل  الكهربائي  التيار  يعود  حني  ولكن 
ويركون »ابو فؤاد« يصيح ويبحث عن الريموت!!!. 

مع املبدع محمد صبيح

ويف لقاء »آخر االسبوع« مع كاتب السيناريو محمد صبيح سألناه:

من هو كاتب السيناريو الجيد برأيك!؟ 
 السينارست أو كاتب السيناريو هو الفنان واألديب املتخصص الذي يختص يف توصيل 
االستخدامات  يراه عرب مجموعة من  أي موضوع  أو  الروايات  أو  القصص  أو  األفكار 

ن ذلك عىل الورق. الصورية والصوتية التي يتخيلها يف ذهنه. ثم يدوِّ
وال بد ان تكون لديه مهاراته يف وصف األحداث وتسلسلها املنطقي املؤثر.

األصي  املوضوع  أو  الفكرة،  صاحب  الدرامي  املؤلف  يكون  أن  الرضوري  من  وليس 
الذي يمكن اقتباسه من قصة، أو مرسحية، أو أي مصدر آخر، وعرب إمكانياته يف بلورة 
الحوار املتزامن مع الرسد الذي يختص يف وصف الحركة والشخصية واملكان والزمان 
املنتمية  الصورة  يف  تظهر  عنارص  من  ذلك...  اىل  وما  واألزياء  واإلكسسوار  والديكور 

للعمل الذي سيكتمل بعد التنفيذ.

نحو  انعطفت  دواوين شعرية؛ كيف  ولك عدة  والصحافة  اإلعالم  دارس  وأنت 
الكتابة للمرسح واالذاعة والتلفزيون؟!

 كان ذلك يف العام 2008 حيث عملت أنا والكاتبة وفاء بكر متعاونني ومتفاهمني ذهنياً 
مع رشكة ابو محجوب يف عمل اذاعي اسمه )ابو محجوب fm( للمخرج احمد املغربي، 

ومن تمثيل زهري النوباني وأمل الدباس.

ومنها كانت االنطالقة وبداية عالقتي مع املستمع واملشاهد االردني، ثم تالها تعاون واسع 
مع رشكة »ابو محجوب« آنذاك بأكثر من عمل عرب سلسلة طويلة من اعمال )االنيمشن 

يف الدعاية واالعالن واملشاريع املختلفة تحت عناوين شتى سياسية واجتماعية.
قيل حولها  والتي  آخرين يف سنوات سابقة،  كتاب  مع  دي«  »الثري  تجربة  ثم جاءت 
نجاحا  يحقق  انه  اعتقد  والذي  الحايل  العمل  اىل  وصلنا  ان  اىل  وايجابا..  سلبا  الكثري 

ملحوظا، واعىل نسبة متابعة عىل شاشة رؤيا االردنية.

ام  النوباني والدباس؟  للفنانني  أنت ووفاء حلقات املسلسل سلفاٍ  وهل تكتب 
انها الصدفة؟!

 يف الواقع ليست االمور بالصدفة، فاألمر مرتب ومدروس بشكل جيد فبعد ان نكتب 
الحلقة الكوميدية من مسلسل جلطة.. نشرك معاً بشكل جماعي مع املخرج واملمثلني.. 
ونتناقش يف مضمون وتفاصيل الحلقة - فكل حلقة منفصلة عن االخرى يف موضوعها 
وحكايتها.. وان كانت أحياناً هناك خيوط رفيعة تربط ما بني الحلقات.. ألننا نكتب عن 

الحياة اليومية املتسلسلة التي ال تتوقف.

ما رأيك بأرسة أبي فؤاد من ناحية إخراجية وهل انت راٍض عنها؟!
ا   هناك تقدم كبري لهذا املسلسل بجزئه الثاني هذه السنة يف رمضان الحايل، مقارنة عمَّ

ُعرض من الجزء االول يف السنة املاضية 2018.

ثمانينيات  يف  ظهرت  التي  الكوميدية  للمسلسالت  الذهبي  الزمن  اىل  اشتقنا 
القرن املايض مثل: حارة أبو عواد والعلم نور.. فهل لديك املقدرة عىل عمل هكذا 

مسلسالت طويلة الحلقات والكثرية؟َ
 يُفرض ان أقول لك نعم... وهذا من أمنياتي يف الكوميديا ان تعود اىل ألقها الجميل 
السابق واملوضوع هنا يتطلب الدعم املايل واإلنتاجي القوي.. وال أدري من هو هذا الداعم 

املايل املحي واملهتم بالثقافة االردنية.

حلقات شاهدناها

ويف ملخص لبعض الحلقات التي شاهدها الجمهور االردني من مسلسل جلطة نشري 
اىل ما يي:

النوباني هو أب صارم وخلفيته فالح بسيط ،يتسم باتزانه وطيبته  أبا فؤاد زهري  ان 
ونظراته وما يعتقده صواباً لربية ابنائه.

الكبري ألفراد  بعفويتها وحبها وإخالصها  دباس  أمل  فؤاد  أم  ذلك زوجته  تساعده يف 
عائلتها.

وهناك فؤاد االبن األكرب - رشيف الزعبي امُلحبَط بالعثور عىل وظيفة ما.. فيعّوض ذلك 
بالسخرية من الواقع. 

والوحيدة كبنت فقد مثلت وعربت عن  الشابة  الصغرية  االبنة  والفنانة زينة خريسات 
بنات جيلها.

والفنان احمد حرب بدور - فري- طالب الجامعة الذي لديه طموحاته الكربى يف الحياة.
أما الطفل فضل طملية فقد كان احد الوجوه الشجاعة بتمثيل دوره عىل الرغم انه لم 

يدرس الفنون الدرامية عىل ما أظن لصغر سنه.
وكان كل ذلك ضمن ادارة مخرج متميز هو احمد اليسري مخرج مسلسل جلطة بجزئه 

الثاني الحايل.

حوار

»جلطة«.. كوميديا أردنية لزهري النوباين وأمل الدباس

»محمد صبيح« سيناريست بدأ مع النجوم

حاوره: وليد سليامن

برتحيب كبري من الجمهور االردني للمسلسالت الكوميدية التي غابت عن شاشاتنا االردنية 
منذ سنوات.. ها هم بعض نجوم الدراما االردنية يطلون علينا يف شهر رمضان الحايل بكل 

فرح وشوق.
املسلسل الرسيع »جلطة« من تمثيل الفنانني: زهري النوباني وأمل الدباس  ومن تلك مثالً 
ومارجو أصالن وغصون طحان، ومن الوجوه الجديدة مثل: رشيف الزعبي وزينة خريسات 

واحمد حرب وفضل طمليه وغريهم... وكان املسلسل من اخراج احمد اليسري.
صبيح  محمد  واالعالمي  للكاتب  كانت  فقد  املسلسل  وسيناريوهات  نصوص  كتابة  أما 

باالشرتاك مع وفاء بكر، وهي كاتبة برزت يف مجال كتابة الدراما وبدأت العمل منذ العام 
الكبري زهري  املمثل  اىل جانب  ام(  اف  االذاعي )هال عمي  الكوميدي  العمل  2008 يف مجال 
ثم  صبيح،  محمد  الكاتب  وبمشاركة  حجاج،  عماد  الرسام  الفنان  وبارشاف  النوباني، 

تكررت التجربة الجماعية يف مسلسل )ابو عقلني(. 
ومنذ سنوات، ومحمد صبيح يكتب للمرسح الرمضاني وغري الرمضاني، وربما كان الوحيد 
زهري  الفنانني  مثل:  الرمضاني  املرسح  نجوم  ألبرز  مرسحيات  اىل  اعماله  تحولت  الذي 

النوباني وأمل الدباس ونبيل صوالحة وحسني طبيشات - العم غافل -.
اما الكاتب محمد صبيح فهو فنان االبداع الكتابي يف الشعر والدراما وعمل الربامج املرئية 

واملسموعة.
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مطبخ

رمضان
مطبخ

كرات الكيك بالكريز 

طريقة التحضري :

  يف وعاء كبري يضاف الشوفان والقرفة البودرة والزبيب واملكرسات 
لباقي  ويضاف  الكيك  قالب  نصف  يفتت  ثم  املجفف  والكريز 

املكونات مع التقليب الجيد.
  تضاف كريمة الخفق للخليط السابق وتعجن املكونات جيدا حتى 

تصبح عجينة يسهل تشكيلها..
يف  وتوضع  صغرية  مستديرة  كرات  هيئة  عىل  العجينة    تشكل 

صينية يف الثالجة ملدة ال تقل عن 30 دقيقة.
الشيكوالتة  يف  الكيك  كرات  تغمس  الثالجة  من  إخراجها    بعد 
البيضاء والداكنة السابق إذابتها ثم توضع يف الثالجة مرة أخرى 

وتقدم باردة.
صينية  يف  وضعيها  الحجم  صغرية  كرات  العجينة  من    شكل 

وأدخليها للثالجة ملدة 20 دقيقة.

عصري الليمون بالالفندر

الطريقة:

األسايس  الالفندر  زيت  إضافة  إىل  ببساطة    تحتاج 
وعصري الليمون داخل املاء، ثم يمكنك إضافة العسل 

وقلبه جيداً. 
للتزيني،  الخزامى  اوراق  إضافة  يمكنك  النهاية    يف 

والتمتع بعصري الليمون األكثر فائدة.

املكونات: 

 نصف كوب من عصري الليمون 
 250 جرام من الزبد مقطعة قطعا

 ملعقة من زيت نباتي 
 ملعقتان من الشبت املقطع 

 ملعقة من الخل 
 ملعقة من املسردة 

 ملعقتان من كريمة الخفق 
 ملح وفلفل 

  كيلو جرام من رشائح السمك املخي 
 صفار 3 بيضات

الطريقة

  يسلق الربوكي بماء مغي ملدة 2 دقيقة ونصفيها.
الدقيق  ونضيف  حلة  يف  نباتي  زيت  كبرية  ملعقة   2   نضع 
ونحرك  املاء  نضيف  ثم  الدقيق  رائحة  نشم  حتى  ونقلب 
ونضع  التحريك  مع  الحليب  كوب  نضع  وبعدها  رسيعا 

مكعب املاجي ورشة فلفل اسود او ابيض ونحرك.
البارميزان  وبعدها  املكعبات  الجبنة  ننزل  تسخن  ما    اول 

وبعدها الربوكي ونركها تغي غليتني
  نخلطها بالبلندر ونرجعها عىل النار تقريبا تغي 2 دقيقة و 

تصبح جاهزة للتقديم.

سمك فيليه عيل الطريقة الفرنسية
شوربة الربوكيل بالجنب »السوري»

املكونات:

  12 كوب من املاء النقي.
  كوب من العسل العضوي الخام.

  6 حبات ليمون مقرّشة .

  قطرة من زيت الالفندر.
  أوراق الفندر.

  الليمون، بالالفندر، عصري، للصداع، واألرق

املكونات:

  نصف كوب شيكوالتة بيضاء مذابة
  نصف كوب شيكوالتة داكنة مذابة

  2 ملعقة كبرية شوفان
  نصف قالب كيك شيكوالتة جاهز

  ملعقة كبيرية زبيب
  2 ملعقة كريز مجفف

  ملعقة كبرية قرفة
  ثالثة أرباع كوب كريمة خفق

  مكرسات مطحونة حسب الرغبة

املكونات

  100 ج بروكي مجمد او اخرض جديد 
  4 مالعق كبرية جبنة بارميزان ناعمة

  4 مالعق كبرية جبنة شيدر
  فلفل أسود

  3 مالعق كبرية دقيق
  2 كوب ماء كبرية
  كوب حليب كبري

  مكعب ماجي
  ملح

  زيت نباتي

طريقة التحضري:

 قومي بغسل وتنظيف السمك املخي 
 تبي السمك بامللح والفلفل 

  ادهني الزيت عىل وجه الرشائح وقومي بشيها حتى تنضج 
للحرارة وضعيها يف  الليمون يف سلطانية مقاومة  الخل مع    اخلطي 
إناء به ماء مغي لتسخينها بحمام ماء دافئ واخفقي صفار البيض 

مع املسردة مع إضافتها بالتدريج لصفار البيض 
الخفق حتى  مع  واملسردة  الصفار  للخليط من  الزبد    أضيفي قطع 

تتمازج الزبد مع الخليط جيدا 
  أضيفي كريمة الخفق وقلبي جيدا ثم أضيفي الشبت، وقلبي 

عليها  صبي  ثم  التقديم  طبق  عىل  املشوية  السمك  رشائح    ضعي 
الصوص املعد، وقدميه عىل الفور

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة بالخطوات لتحضري وصفة كرات الكيك بالشكيوالتة والكريز
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ريبورتاج

بناء املسجد:

 1324 األول  ربيع   13 يوم  بنائه  يف  العمل  ابتدأ 
هجري / 7 نيسان 1906م وتمت عمارته يف ربيع 
األول 1325 هجري / 31 آذار 1907م. ولقد شيّد 
هذا املسجد يف أواخر العهد العثماني عىل الطراز 
من  املساجد،  بناء  يف  متبعاً  كان  الذي  املعماري 
بأدراجها  واملئذنة  والصحن  املصىل  وجود  حيث 
اللولبية وبركة املياه والساحة املكشوفة والرواق. 
مبارشة  بصورة  الربكة  إىل  تصل  املياه  وكانت 
منها  تستقي  كانت  التي  الكبري  الجامع  عني  من 
اليوم  حتى  قائمة  تزال  ما  الربكة  وهذه  املدينة. 
لغايات  وتُستخدم  الشكل  مضلعة  حجرية  وهي 
أيضاً  الحجرية  املقاعد  بها  وتحيط  الوضوء 
 - البداية  يف   - املنرب  وأُنشئ  املتوضئني.  لجلوس 
من الخشب، ثم أُعيد بناؤه من الحجر عىل النمط 
والطراز اإلسالمي القديم، وما زال عىل حالته تلك 

حتى اليوم.
وأما مبنى املسجد، فيتكون من طابقني يقع األول 
الحمام  شارع  سوق  عن  منخفض  منسوب  عىل 
وعىل الشارع الخلفي، ويضم دورات املياه وثالثة 
فيقع  املصىل،  الثاني وهو  أما  )دكاكني(.  مخازن 
مبارشة.  العلوي  الشارع  ومنسوب  مستوى  عىل 
وقد ألحقت به ستة محال تجارية ) دكاكني(. يتم 
بوابة خشبية كبرية  بواسطة  املسجد  إىل  الدخول 
ُجددت حديثاً، ويتم الوصول إىل دورات املياه عن 
الخارجية.  املسجد  ساحة  يف  جانبي  درج  طريق 
بالبالط  تبليطه  تم  قد  الحمام  شارع  وكان 
أُعيد  ثم  1923م،  سنة  العني  وساحة  الحجري 

تبليطه قبل سنوات ليكون ممراً للمشاة فقط.
استخدم يف بناء املسجد الحجارة الصفراء املشّذبة 
املطلة  الساللم  جبل  محاجر  من  واملستخرجة 
املواد  أما   .) امليدان  شارع   ( الحلبي  وادي  عىل 
األخرى املستخدمة يف عملية البناء، فهي الجبص 
عقود  عن  عبارة  فهو  السقف،  وأما  والكلس. 
متقاطعة ويمتاز بارتفاعه وهو مغطى بالخشب 
السقف  هذا  ويحمل  األحمر.  القرميد  وفوقه 
األصفر  الحجر  من  دائريان  حجريان  عمودان 
القريبة  شعيب  وادي  محاجر  من  واملستخرج 
بالبالط  مبلطة  فهي  األرضيات،  أما  السلط.  من 
بالحرص.  البداية  يف  تفرش  وكانت  الحجري 
من  فهي  والداخلية،  الخارجية  الجدران  وأما 
استخدمت  ولقد  أيضاً.  املشّذب  األصفر  الحجر 
تلك  وتمتاز  الداخلية،  الجدران  يف  القصارة 
العزل  املبنى ميزة  أعطى  ما  بالسماكة،  الجدران 
الحراري الربودة صيفاً والدافئة شتاءً إضافة اىل 
أعمدة  واملناعة. وثمة سدة خشبية تحملها  القوة 
فوالذية ويتم الصعود إليها بواسطة درج خشبي 
حجرية  سدة  مؤخراً  أُنشئت  كما  املصىل.  داخل 
الواجهة  ويف  املسجد.  مدخل  يف  املصىل  خارج 
الشكل  مستطيلة  )شبابيك(  نوافذ  أربع  القبلية 
الزجاج  من  الشكل  دائرية  نوافذ  ثالث  تعلوها 
امللون تساعد عىل اإلضاءة الطبيعية أثناء النهار.

أما املئذنة، فقد بنيت من الحجر األصفر املشذب، 
وهي مفصولة عن املصىل، وتمتاز ببنائها الراثي 

املعماري األصيل. وهي ما تزال قائمة عىل حالتها 
درجات  يصعد  املؤذن  وكان  اليوم.  حتى  األوىل 
هذه املئذنة لريفع األذان بصوته الطبيعي من غري 
املكربات  استخدام  لحني  وذلك  الصوت،  مكربات 
الذكريات  أجمل  ومن  املايض.  القرن  منتصف  يف 
املسجد هو  بها هذا  التي تروى وال تنىس وامتاز 
األداء الذي كان يقوم به املؤذن قبل أذان العشاء 
إضافة  الدينية  املناسبات  وليايل  الجمعة  ليلة  يف 
الذي كان يؤديه ثالثة من  الجماعي  التسبيح  إىل 
الذهبي  أسعد  ومنهم  واحد  وقت  ويف  امُلسبحني 
كانت  كما  األدهم،  ومحمد  التكروري  وقاسم 
املئذنة تضاء بقناديل الزيت يف تلك الليايل إىل أن 

ينفد زيتها.

وصالة  الخمس  الصلوات  املسجد  هذا  يف  وتقام 
والدروس  الذكر  حلقات  عن  فضالً  العيدين، 
الدينية واملحارضات. وكانت تقام فيه االحتفاالت 
الرشيف  النبوي  املولد  ذكرى  بخاصة  اإلسالمية 
الوطنية،  واملناسبات  واملعراج  اإلرساء  ومناسبة 
حيث لم يكن يف املدينة قاعات لهذا الغرض، ويف 
عام 1975م أضافت وزارة األوقاف للمسجد داراً 

الكريم. للقران 
واألرشاف  األمراء  املسجد  هذا  محراب  يف  وصىل 
والجدير  والعلماء.  األئمة  كبار  منربه  واعتىل 
ذكره، يف هذا السياق، أن بعض املباني يف شارع 
الحمام واملجاورة لهذا املسجد كانت قد اتخذتها 
لدى نشأتها يف عام 1921م مقراً  اإلمارة  حكومة 

وديواناً لها قبل انتقالها لعمان. وكما أقامت فيها 
والحرس  األمري  وحاشية  األمراء  عوائل  إحدى 

األمريي.

األمئة والخطباء:

هذا  يف  والخطابة  اإلمامة  العلماء  من  عدد  توىل 
املسجد، نذكر منهم:

 –  1860( مريش  خليل  »محمد صالح«  الشيخ   
سنة  األول  ربيع   17 يف  تعيينه  وكان  م(.   1945
وكان  1912م.  الثاني  كانون   6  / هجري   1330
للشيخ  وكان  أيضاً.  السلط  مفتي  منصب  يشغل 

مكتبة خاصة يف املسجد.

 الشيخ سعيد النابليس.
 الشيخ خليفة بن عبد املهدي.

 الشيخ عفيف بن مصطفى زيد الكيالني. تويف 
يف السلط عام 1939م، )إمام(.

 الشيخ فهيم بن مصطفى زيد الكيالني )1860 
– 1946م(، )خطيب(.

 الشيخ عبداهلل بن فهيم زيد الكيالني )1908 – 
1978م(، )خطيب(.

الكيالني  زيد  فهيم  بن  أمني«  »محمد  الشيخ   
)1926 – 2016م(، )إمام وخطيب(.

 الشيخ محمد سليمان الزعبي، )ُمقرئ(.
د، )إمام(.  الشيخ حسن ُحمُّ

 الشيخ سعيد موىس عودة، )إمام وُمقرئ(.
 الشيخ عبداهلل الوشاح، )إمام وخطيب(.

التكروري  سليم  ومنهم  مؤذنون  للمسجد  وكان 
وخادم  الحنبي،  وجميل  الزاغة  الفتاح  وعبد 

)قيّم( ومنهم عثمان محمد خري.

وقفات مضيئة

 كان الشيخ مطيع درويش األسري يعمل قاضياً 
يُبنى  التي كان  الفرة  السلط يف  يف مدينة  رشعياً 
كان  عمله  وبحكم  الصغري،  السلط  مسجد  فيها 
سقفه  سوى  منه  يبَق  ولم  املسجد،  بناء  يرعى 
قد  القرميد  وكان  األحمر.  القرميد  من  ليكون 
عن  املانيا  من  بعمان  القطار  محطة  إىل  وصل 
الشيخ  احتار  ولقد  بفلسطني.  ميناء حيفا  طريق 
إىل  للجوء  تفكريه  فقاده  السلط.  إىل  نقله  آلية  يف 
يملكون  كانوا  الذين  بعمان  الرشاكسة  إخواننا 
العربات التي تجرها الثريان، فاستنهضهم، حيث 
أيام  بضعة  يف  السلط  إىل  القرميد  بنقل  قاموا 
بنقله  الشيخ  تبّلغ  األثناء  هذه  ويف  مقابل.  دون 
األمر  لهذا  االمتثال  أبى  أنه  إال  إىل مدينة حمص، 
وبعدها  املسجد،  سقف  بناء  من  االنتهاء  عند  إال 

غادر إىل حمص!

الخشب  رشاء  تم  فقد  ذات��ه،  السياق  ويف   
املستخدم يف طوبار بناء عقود التسوية من مدينة 
القدس. كما تربع باملصابيح يوسف باشا السكر 
مدينة  يف  املسيحيني  إخواننا  وجهاء  من  وهو 
قد  املشايخ  أن بعض  أقاربه  أحد  السلط. ويقول 
ختموا القرآن الكريم عندما جاء خرب وفاته وفاءً 

لكرمه.

عبد  الشهري  املعماري  املعلم  البناء  بعملية  قام   
الرحمن العقروق، ولقد امتازت تلك املباني التي 
أو  تصدع  دون  والجودة  بالروعة  بإنشائها  قام 
الذي  الزلزال  أو  الزمن  بتقلبات  تتأثر  ولم  هدم 
العقروق  أن  ويُذكر  1927م.  عام  املنطقة  رضب 
أو  املر  أرقام  قراءة  من  تمكن  أنه  إال  أُمياً،  كان 
حمام  غرفة،  مثل  الكلمات  بعض  وكتابة  الذراع 
عىل  حصل  وقد  الخرائط.  بعض  ورسم  ومطبخ. 
يف  لجهوده  تقديراً  العثمانية  الدولة  من  وسام 

أعمال البناء.

نذكر  الذين شاركوا يف بناء املسجد أيضاً   ومن 
الغنمة، محمد  أبو الحصن، أحمد  منهم: سليمان 
حسني،  الحاج  وفريز  غزالة  أبو  محمود  الجرار، 
الرسياني  الياس  الدواني،  حنا  طبنجة،  أحمد 
النقاشني  من  وغريهم  كوكش  الرحمن  وعبد 
وبعض  املهرة  والعمال  والشيادين  والحجارين 
زمن  املسجد يف  عمارة  وتمت  الرشاكسة.  إخواننا 

قيايس يف سنة واحدة!!
إىل  البناء  مرحلة  خالل  املسجد  سقف  احتاج   
السلط.  عشائر  بها  تربعت  حطب  حمل   )300(
األوقاف  واردات  من  فكانت  البناء  تكلفة  أما 
التكاليف  تلك  وُقدرت  والتربعات.  واملعونات 
من  بعضها  تسديد  تم  قرشاً   )343212( بحوايل 
تلك الواردات وما تبقى منها قام بتسديده متويل 
)الشامي(،  الدبيس  مصطفى  بن  إبراهيم  الوقف 
عام،  بعد  املتبقي  املبلغ  استيفاء  يتم  أن  عىل 

)قرض حسن(.

مكونة  لجنة  الوقف  أمالك  عىل  يرشف  كان   
شاركت  التي  األسماء  ومن  أشخاص،  عدة  من 
هذه اللجنة ما بني سنوات 1924 – 1934م نذكر 
منهم : مفتي السلط »محمد صالح« مريش، نمر 
مفلح  النابليس،  فوز  عطية،  القادر  عبد  الحمود، 
الرحيم  عبد  الساكت،  الرحيم  عبد  املطلق، محمد 
مفيض.  وفاضل  الحديدي  الحليم  عبد  الخليي، 
القادري  أفندي  مصطفى  من  كل  الوقف  وتوىل 
محمد  )الشامي(،  الدبيس  إبراهيم  )الكيالني(، 
و»محمد  الخليفات  الحمدان  مصطفى  منكو، 

الشنقيطي. أمني« 

 شهد املسجد عرب تاريخه أعمال صيانة وترميم 
املدينة.  أهل  من  املتربعني  نفقات  عىل  وتجديد 
وآخر هذه األعمال كانت عىل نفقة الحاج حسني 
خشمان  زهري  ومحمد  1995م  سنة  الراغب  أبو 
سنة 2015م . حيث أجريت للمسجد صيانة عامة. 
وإزالة  السقف  وترميم  القرميد  بتجديد  وذلك 
الداخلية وصيانة  الجدران  القديمة عن  القصارة 
دورات املياه وأُنشئت سدة حجرية خارج املصىل 

واستبدلت البوابة الرئيسية للمسجد.. الخ .
الساللم،  السلط محجر يف منطقة  ُوجد يف مدينة 
بقطع  يقوم  كان  الذي  لبيب خرفان،  يملكه  كان 
الحجارة الصفراء لبيع كل خمسة حجارة بقرش 

واحد وكان ذلك يف منتصف القرن املايض!!

مسجد السلط الصغري
صلىّ يف محرابه األمراء واألرشاف.. 

واعتل منربه كبار العلامء

درويش الكاشف

يقع مسجد السلط الصغري يف نهاية 
شارع سوق الحمام باتجاه شارع 
امليدان يف مدينة السلط، ويُعد من أقدم 
املساجد والكنوز الرتاثية التي ما زالت 
قائمة ومعلماً دينياً وتاريخياً يف هذه 
املدينة بعد مسجد السلط الكبري. وقد 
أُطلق عليه املسجد الصغري، حيث لم يكن 
يف تلك الحقبة من الزمان مسجد آخر 
سوى املسجد الكبري الذي أصبح يُعرف 
بالقديم، والجامع الصغري بالجديد. وآخر 
احصائية لعدد املساجد يف مدينة السلط 
تزيد عىل )87( مسجداً.

وتقام يف املساجد الصلوات الخمس، ولها 
دور كبري يف مجال تدريس القرآن الكريم 
والحديث الرشيف والفقه والتفسري 
والعلوم الدينية األخرى. ولقد مارس 
نواب وقضاة الرشع والعلماء مهمة 
اإلمامة والخطابة والتدريس فيها. وهي 
من األمالك الوقفية، ويُنفق عليها من 
واردات األوقاف والتربعات واملعونات. 
وبحسب الوثائق لدى محكمة السلط 
الرشعية، فإن قطعة األرض التي أقيم 
عليها مسجد السلط الصغري كان قد 
أوقفها سليمان الحسني العيل أبو حمور 
للمسجد الكبري، ثم بُني عليها املسجد 
الصغري.
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
ذاكرة

حادث اصطدام عىل الطريق الصحراوي عام 1973

أبطال املسلسل الكوميدي الهادف )العلم نور(

أبطال املسلسل التعليمي املناهل

رصف دراجات نارية للمهندسني الزراعيني

منظر قديم لدوار الداخلية يف عمان بفرة الثمانينيات، حيث يبدو الدوار بشكله الدائري، 
ازمة  لحل  وأنفاق سفلية  تقاطع شوارع وجسور  محله  ليحل  اختفى  الدوار  فان  اآلن  اما 
السري عىل هذا الدوار الحيوي جدا يف عمان. ورسمياً يُسمى هذا الدوار بدوار او ميدان جمال 
عبدالنارص. ومن حول الدوار توجد مباني وزارة الداخلية قديماً )والتي حل مكانها محافظة 
العاصمة( وكذلك وكالة برا لألخبار. ويتفرع من هذا امليدان الشوارع التالية: شارع امللكة 
عليا )نحو الجامعة االردنية( وشارع امللكة نور )نحو الدوار الرابع( وشارع خالد بن الوليد 

نحو جبل الحسني، وشارع االستقالل نحو احياء النزهة وضاحية االمري حسن.

مشهد جوي ملنطقة رأس العني يف مدينة عمان، حيث تبدو االشجار الكثيفة وهي عبارة عن متنزه 
رأس العني الشهري قديماً والذي كان يزوره احيانا املغفور له جاللة امللك عبداهلل األول ابن الحسني، 
وكذلك امللك الحسني بن طالل يف ستينيات القرن املايض. وبجانب املتنزه هذا تبدو مدينة مالٍه، 
تابعة ملبنى صغري بجانبها النادي االهي الريايض االجتماعي، وبجانب املالهي بركس طويل لرشكة 
الكهرباء االردنية، والذي تم الغاؤه ليصبح جالريي للفنون. وعىل يسار الصورة يف االعىل يبدو جبل 
حي نزال والجبل االخرض، ومن االدنى جبل النظيف، ويف منتصف الصورة سيل عمان الذي بدأ 

اعمال سقفه وعمل شارع طويل فوقه يف فرة ثمانينيات القرن املايض.

منظر حديث مأخوذ من منطقة حي األرمن يف جبل االرشفية يف عمان، ومن بعيد يف اعىل 
الصورة تبدو ابراج عمان ومنها احد االبراج يف منطقة العبديل، ثم يبدو برج عمارة الربج يف 
الدوار الثالث بجبل عمان، ومن بعيد جهة اليسار مرشوع الربجني الطويلني بوابات عمان.

النظيف ومن خلفه جبل  الصورة جبل  يبدو جبل عمان، وعىل يسار  الصورة  وعىل يمني 
حي نزال.

من زمان

صورة جمعت من الصف األول: رجائي املعرش، محمود الكايد، مريود التل، فارس النابليس، صالح الجريودي، رجائي السكر، ويف الصف السفيل مروان الحمود، 
ابراهيم بكر، غازي أبو حسان، هشام التل، طارق مصاروة ثم اسامة شعشاعة، يف نهايات ثمانينيات القرن املايض

كان »ابوعي املرصي« رحمه اهلل يُلقب بشيخ بائعي العصري يف عمان.. فهو من أقدم بائعي 
لبيع العصري يف شارع  رشاب السوس املتجولني قديماً يف شوارع عمان- قبل ان يفتح محالً 
سقف السيل قرب سبيل الحوريات-.  وكان الناس قديماً يف الخمسينيات والستينيات يقبلون 

عىل رشاب السوس.. لكن يف أيامنا الحارضة أصبح االقبال اكثر عىل الخروب والتمرهندي.
ومن الطريف ان نذكر قديماً ان بعض املسافرين اىل امريكا مثالً كانوا يضعون رشاب الخروب 
مثال مفرزا يف افريزر الثالجة ثم يجمد ليصبح أشبه بالثلج القايس ويأخذونه معهم اىل هناك 
إلذابته والتمتع برشبه. وكانت قديماً بعض املطاعم والفنادق واالسراحات يف عمان تتعامل 

بالرشاء لرشاب ابي عي املرصي الجاهز لزبائنهم.
ومن طول خربة وعشق وتعايش »ابو عي املرصي« مع عصائره ومرشوباته املرطبة والطبيعية 
كان  التي  النحاسية  الصاجات  وصوت  املتنوع  رشابه  وأحبوا  الناس  احبه  فقد  باملائة  مائة 
يرضبها باصابع يده لتصدر صوتا موسيقيا لطيفاً مع انشاد من )ابو عي املرصي( حيث كان 

يغني للخروب والتمر هندي والسوس قائالً مثالً: 
تمر هندي صايف من عند »ابو عي املرصي« يروق الدم صايف. 

ثم يغني للخروب قائالً: الخروب بجي الصدر يا خروب يا ملني املعدة يا خروب. ثم يغني 
للسوس قائالً: عرق سوس كلك رشبات يا عرق السوس كلك وصفات. 

وبعد رحيل »أبو عي« أخذ أوالده وأحفاده بفتح محالت العصائر الشعبية، حيث يزداد الطلب 
عىل عصائرهم كثريا يف شهر رمضان املبارك.

ذاكرة عامن..

»أبو عيل املرصي« أشهر بائع عصري

وليد سليامنحكاية صورة.. 

يف منتصف الصورة دوار الداخلية الحديث، حيث تتقاطع فيه الشوارع واالنفاق، وعىل يمني 
الصورة تبدو بناية مجمع بنك االسكان ذات الشكل الشبيه بالهرم.. حيث كان هذا املجمع 
عند نشوئه من اروع وانشط االماكن التجارية والرفيهية يف عمان الغربية اي بداية منطقة 

الشميساني يف عمان.
اما يف ادنى الصورة فتبدو عمارة ضخمة هي مقر سلطة املياه االردنية، ومن جانبها تقريباً 
ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  الجاللة  صاحب  حرضة  فيه  ُوِلَد  الذي  فلسطني  مستشفى  مبنى 

الحسني أيده اهلل ورعاه.
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فضاءات

أثر وإنسان..
مبعوث دمشق )الشهيد شكري العسيل( 

يكتب عن محنة مبعوث الكرك )توفيق 

املجايل(

يَوميّات )َهيّة الَكَرك(.. و)الَحملة الُحورانية(

يف الصحافة العربية العثمانيّة  )1910 _ 

)64( )1912

األحداث يف يوم 22 - 2 - 1912

 يف هذا اليوم، كتب نائب دمشق شكري العسي )الذي 
األوىل(،  العاملية  الحرب  عشية  الحقا  العثمانيون  أعدمه 
املجايل  توفيق  الكرك  مبعوث  عىل  السلطات  تآمر  عن 

ومحنة لجوئه ملرص؛
أحداث  يف  يداً  له  وأن  بحقه؛  تدور  التي  األقاويل  وعن 
الكرك؛ وعن عالقة ذلك بالخالفات التي كانت دائرة بني 
السابق  وايل سورية  الحملة وبني  قائد  الفاروقي  سامي 
املؤامرات  وعن  األسبق؛  الداخلية  وناظر  بك  غالب  عي 
ملنعه من الرشح للنيابة؛ وعن لجوئه إىل مرص كي يأمن 

عىل نفسه بطش السلطات.
دون  من  الكرك  بلدية  هيئة  بقاء  عن  خرب  ورد  كما   
انتخاب  بتعطيل  يتصل  والذي  للقانون،  انتخاب، خالفا 

مبعوث الكرك النيابي.

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

إىل  أن تحّول  لبث  ما  الكََرك: هي عصيان مدنّي،  َهيّة   
النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد  ضّد  مسلّّحة،  ثورة 
عام   )11( الثاني  ترشين   22 يف  العصيان  اندلع  حيث 
االحتجاجات  أعنف  وكان  نحو شهرين،  واستمّر   ،1910
ضّد العثمانيني، التي اندلعت قبيل الحرب العامليّة األوىل، 

حيث قمعتها السلطات العثمانيّة بعنف شديد.
 املصدر الصحفي الدمشقي لهذه الوثائق هو من أكثر 
صحيفة  وهي  الفرة،  تلك  يف  توازناً  الصحفية  املصادر 
)املقتبس( الدمشقيّة لصاحبها محمد كرد عي، غري أنّها 
العثمانية، وال تخرج عن  للسلطة  موالية  تبقى صحيفة 
طوعها. ال يتدّخل الكاتب يف الوثائق املنشورة إاّل يف أضيق 
التوضيح فقط ال غري. هنا يف  أو  الحدود، بهدف الرشح 
العربية  الصحفية  الرواية  سننرش  فضاءات،  صفحة 
ملا  استمّرت  والتي  الكرك،  ألحداث  الرسميّة  العثمانيّة 
يزيد عن شهرين، كما رأتها السلطات العثمانيّة يف حينه، 
وتشكّل  لألحداث.  صحفية  ومتابعة  يوميات  هيئة  عىل 
هذه املاّدة جانباً وثائقيّاً صحفياً لِ�)َهيّة الكَرك(، كرؤية 
فقد  العثمانيّة  السلطات  أما  آنذاك.  للسلطات  رسمية 

أسمتها؛ )فتنة الكََرك(..!

الفريق سامي باشا الفاروقي؛

)1847م ـ 1911م(

 ولد يف املوصل سنة 1847م تقريباً، وهو ابن عي 
رضا بن محمود الفاروقي.

الكلية  من  وتخرج  العسكري،  السلك  إىل  انتسب 
)أركان  برتبة ضابط  استانبول،  العالية يف  الحربية 
الخدمة، فوصل  الرفيع يف  حرب(، وتخطى مراحل 
النجدية  العسكرية  الحملة  قاد  أول.  فريق  رتبة  إىل 
لنجدة  عسكرية  حملة  أرسلت  حيث  1906م.  سنة 
ابن رشيد أمري نجد، حيث كانت مهمة هذه الحملة 
آل  املتحاربني  الطرفني  بني  الوقوف  هي  العسكرية 
الحملة  هذه  نصيب  كان  وقد  الرشيد،  وآل  سعود 
جبل  عىل  العسكرية  الحملة  قاد  الذريع.  الفشل 
القاضية  الرضبة  فيها  وكانت  1910؛  عام  الدروز 

واستطاع رد الدروز إىل طاعة السلطان.
بعد   ،1910 عام  الكرك  عىل  العسكرية  الحملة  وقاد 
إخماد ثورة الدروزحيث ثار »بني صخر« و»املجايل« 
ترصفات  أن  ويذكر  وجوارها،  الكرك  يف  وغريهم 
أكرب  من  الشاذة  بك  الدين  الركي صالح  القائمقام 
وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت  العصيان،  لهذا  العوامل 
من عصيان جبل الدروز. اقرن سامي باشا بكريمة 
عّمه عبد اهلل حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. تويف 

يف العام 1911.

آخ عليك يا الحارات املنسية، قديش كنت صغرية وضيّقة، بس كانت 
ذكرياتك كثرية وعظيمة بعظمة من عاشوك. 

تذكرنا الحارات املنسية بالشلبي ملا كان يحرض للحارة ويبدأ بطهور 
الزغار دفعة واحدة، يف بيت أبو مفيض كبري الحارة واألجرة صاع 
قمح وبوكيت راحة وإعرامني تتن هييش صقط إصفر، ال بنج وال 
يطلعوا  قادرين  ومش  خدهم  عرض  عىل  دموعهم  األوالد  يحزنون، 
صوت خوفا من الشلبي ومقّصه، وانتظار ما سيأتيهم من نقوط، 
يرددن  االوالد  أمهات  من  الحارضات  مع  وأم فالح  يطّهر  والشلبي 

ترويدة الطهور املشهورة: 
طهره يا شلبي وناوله ألمه 

يا دموعه الغالية حدرت عثمه
طهره يا مطهر وخفف أيديك 

ال توجعه باهلل ويدعي عليك 
يف حاراتنا املنسية ال زلنا نتذكر عرس عقلة عىل صبحا الي عاشوا 
كانت  وكيف  والصبايا،  النسوان  كل  فيه  تسولف  عذري  فرة حب 
ليلة يشبك  كان كل  ملا  أسبوع، وكيف  إستمرت  الي  العرس  سهرة 
يدبكوا ويغنوا  الُشبيبة ويظلوا  لعيّب  بالدبكة حول صالح  الشباب 

لوجه الصبح، اغاني الدلعونا وزريف الطول:
عىل دلعونا وعىل دلعونا 

الهوى الشمايل غري اللونا 
هوى الشمايل غرييل حايل

حبي جافاني إنبارح واليوما 
عىل دلعونا ليش دلعتيني 

عرفتيني شايب ليش أخدتيني 
ألكتب كتابك عورق تيني 

وأجعل صداقك حب الزيتونا

يا ظريف الطول وقف تا أقولك 
رايح عالغربة وبالدك أحسنلك
خايف يا ظريف تروح وتتملك

وتعارش الغري وتنساني أنا 
يا ظريف الطول يا سن الضحوك 

يالي رابي بدالل امك وابوك 
يا ظريف الطول يوم الي غربوك 
شعر رايس شاب والظهر إنحنى

عىل  واحدة  وكل  للعرس  يحرضن  الحارات  نسوان  كانت  وكيف 
العريس،  ألهل  هدية  وحالوة  وسكر  برغل  مروسة  جونة  رأسها 
قايد  واحد  وكل  يحرضوا  العرس  يوم  الختيارية  كان  ملا  وكيف 
العروس  تنقط  والنسوان  ينقطوا عقلة  الغدا  ذبيحته، وبعد  بأيده 

عالصمدة. 
يف حاراتنا املنسية نتذكر ملا مات فالح ابوه البو فالح، وحزنت عليه 
كل الحارات أربعني يوم بلياليهن، وملا كل واحد عنده راديو خبّاه 
بمطوى الفرشات خوف يفتحه صغري عىل ُغنيّة لصباح او لسمرية 

وتصري سرية صاحب الراديو عىل كل لسان. 
بكل عيد يف حاراتنا املنسية كان الختيارية ما يخلوا بيت اال ويدخلوه 
ويسلموا عىل أهله، وبعيد الضحية ابو فالح يضحي عن رحمة أبوه 
الحارة وكل ولد كانت  أوالد  أمه قدام كل  إفالحة  فالح وعن رحمة 
ُحصته مرصورة بزرف ورق ويقول لهم : عموه ال تنسوا ترحموا 
عىل الحجي والحجية. وأم فالح ِتحِفن من امْللَبّس املخرشم والحامض 
حلو والتوفة اإلنجليزية وتعبي بجياب الصغار أُجر عن روح أبوها. 
ونحن  عالصاج  تخبز  كانت  ملا  بامي  املنسية،  الحارات  ذكرتني 
صغار قاعدين حواليها وننتظر أخر العجنة مشان تعملها لزاقيات 

وتمعسهن بزيت زيتون او بندفة سمن بلدي.

كتب: خالد قوقزةحارات منسية.. ذكريات من الحارات
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محمد رفيع

تجهيزات العروس.. أم وابنتها 
العروس تقومان برشاء تجهيزات 
العروس يف شارع الحمام يف مدينة 
السلط يف ستينيات القرن املايض 
)مجموعة محمد القرالة(
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مسحرايت البلدة القدمية:

تراث رمضان ال يزال مسموعاً بالقدس

رحلة ابن بطوطة... عادات وعبادات وحكايات

حافظت مدينة القدس منذ عهد الدولة العثمانية، الذي بدأ يف فلسطني قبل نحو 500 
عام، عىل استخدام »مدفع رمضان« إلشعار سكان البلدة القديمة بمواعيد اإلفطار 
والصيام.
ومنذ إحضار املدفع الرمضاني إىل مدينة القدس القديمة، تتوىل عائلة صندوقة 
الفلسطينية مهمة إطالقه يف موعدي اإلفطار والسحور طوال أيام شهر رمضان.
ويقول رجائي صندوقة »بدأت عائلتي مهمة إطالق مدفع شهر رمضان، منذ العهد 
العثماني، توارثنا هذه املهمة عن اآلباء واألجداد وسنواصل تأديتها«.
وينشغل صندوقة قبيل ساعات الغروب والفجر باإلعداد إلطالق املدفع املعروف بـ»مدفع 
رمضان«، وإن كانت طريقة عمله قد تغريت مع مرور الزمن دون أن يتغري مكانه.
ويقول املقديس إن »املدفع موجود منذ مئات السنني يف أعىل منطقة يف مدينة القدس 
)وسط شارع صالح الدين(، وهي تلة تطل عىل البلدة القديمة وقد أصبحت اآلن مقربة«.

اهتم ابن بطوطة برصد مظاهر االحتفال بشهر رمضان عرب مشاهداته 
ملا جاء يف رحالته  تبعاً  الثابت  فمن  وتفاعله معها،  لألحداث  املبارشة 
استقباله ويكرمون وفادته،  البالد وأعيانها كانوا يحسنون  أن حكام 
بطوطة  ابن  وصف  األحداث.  لواقع  مشاهداته  أثرى  الذي  األمر 
يف  »أبيار«  مدينة  لقايض  زيارته  الرؤية خالل  بليلة  االحتفال  مظاهر 
من  والعرشين  التاسع  يوم  كانت  الزيارة  أن  صودف  إذ  مرص،  دلتا 
شهر شعبان )يوم الركبة( كما أسماه الرحالة، أي يوم اقراب هالل 
رمضان. ويذكر ابن بطوطة أنه جرت العادة يف هذا اليوم أن يجتمع 
يتوجهون  ومنها  القايض  دار  يف  العرص  بعد  وأعيانها  املدينة  فقهاء 
إىل مكان مرتفع خارج املدينة مخصص لرؤية الهالل وذلك يف موكب 
بعد  املدينة  إىل  يعودون  ثم  والصبيان،  والنساء  الرجال  يحفه  ضخم 
أهل  ويوقد  والفوانيس،  واملشاعل  الشمع  أيديهم  وبني  املغرب  صالة 

الكريم. الشهر  بحلول  ابتهاجاً  الشمع،  الحوانيت بحوانيتهم 
الكريم،  الشهر  استقبال  املكرمة يف  أهل مكة  استعدادات   تحدث عن 
الطبول عند أمري مكة، ويقع  أهلَّ هالل رمضان ترضب  قائاًل: »وإذا 
الحرام من تجديد الحرص وتكثري الشمع واملشاعل  االحتفال باملسجد 
والزيدية  الشافعية  هي  فرقاً  األئمة  وتتفرق  نوراً،  الحرم  يتألأل  حتى 
القراء  من  أربعة  عىل  فيجتمعون  املالكية  أما  والحنبلية،  والحنفية 
ليايل رمضان«. ولم يغفل  القرآن وإحياء  ويجتهد كل فريق يف قراءة 
األمر  هذا  يتوىل  كان  أنه  فأوضح  مكة،  يف  السحور  وقت  بطوطة  ابن 
الزمزمي«؛  »املؤذن  عليه  يطلق  كان  الحرام  املسجد  رشقي  يف  مؤذن 
أمري  دار  من  بالقرب  زمزم،  برئ  أعىل  تقع  صومعة  يف  يقيم  كان  ألنه 
األدعية  خالل  من  مكة  أهل  تسحري  بمهمة  املؤذن،  هذا  ويقوم  مكة. 
واألذكار. ومن ضمن عادات أهل مكة الخاصة بالسحور قيام املؤذنني 
الفجر، وهو  الزجاج قبل  برفع خشبة طويلة بها قنديالن كبريان من 
أذان  وقت  يحني  وعندما  سحورهم،  طعام  بتناول  مكة  ألهل  إيذان 
أو  الطعام  تناول  الناس عن  ليمتنع  القنديلني  املؤذنون  الفجر يطفئ 

الرشاب.
البلدان  من  عدد  يف  اإلفطار  تناول  عادات  عن  بطوطة  ابن  أخربنا 
اإلسالمية التي زارها، فيذكر من فضائل الدمشقيني يف الشهر الكريم 
أنه ال يتناول أحد من أهلها اإلفطار وحده؛ فاألثرياء كانوا يعقدون يف 
أما  عندهم،  يفطرون  والفقراء  أصحابهم  إليها  يدعون  والئم  بيوتهم 
املسجد،  يف  أو  أحدهم  دار  يف  ليلٍة  كل  يجتمعون  فإنهم  الناس  عامة 
يف  جميعاً  فيفطرون  طعام،  من  عنده  بما  منهم  واحٍد  كل  ويأتي 
السودان  أهل سلطنة مايل يف  شبه وليمة مشركة. وكذلك من عادات 

الغربي أن يفطروا يف إحدى الدور، ويأتي كل واحٍد منهم بطعامه.
حالياً،  الهند  جنوب  يف  »هنور«  مدينة  يف  رمضان  شهر  عليه  ومرَّ   
مائدة  تحرض  حيث  سلطانها،  لدى  اإلفطار  تقديم  طريقة  ووصف 
بثوب  ملتحفة  حسناء  جارية  وتأتي  مثلها،  صحاف  عليها  نحاسية 
وعليه  باألرز  فتبدأ  السلطان،  يدي  بني  الطعام  قدور  فتقدم  حريري 
الدجاج  يليه  اململحة،  واملانجو  والليمون  والزنجبيل  والفلفل  السمن 
يف  رمضان  شهر  عليه  وَهلَّ  الرائب.  باللبن  اإلفطار  ويختم  والسمك 
بداية جولته يف بالد الروم يف بلدة »أكريدور« فكان إفطاره يف ضيافة 

سلطانها أبو إسحاق بك بن الدندار، فذكر أن أهل تلك البالد يبدأون 
إفطارهم بالثريد وهو عبارة عن عدس يسقى بالسمن والسكر، تربكاً 
عىل  الثريد  النبي فضل  »إن  ويقولون:  عليه وسلم  اهلل  بالرسول صىل 

سائر الطعام فنحن نبدأ به لتفضيل النبي له«.
خالل  برمضان  حرضها  التي  العلم  دروس  عن  بطوطة  ابن  تحدث 
رحلته، فذكر أن دروس الفقه والحديث كانت تنتظم بالجامع األموي 
الفقهاء  من  غفري  جمع  ويحرضها  رمضان  شهر  خالل  دمشق  يف 
عرش  أربعة  خالل  البخاري  صحيح  جميع  سمع  وقد  العلم،  وطالب 
مجلساً، أولها يوم الثالثاء منتصف شهر رمضان، وآخرها يوم الثامن 
يحرضها  دمشق  جامع  يف  رمضان  دروس  وكانت  منه.  والعرشين 
كان  رجاالً  وأجزن  للتدريس  َجلَْسَن  اللواتي  السيدات  من  عدد  أيضاً 
من بينهم ابن بطوطة الذي ذكر أن من بني َمن أجازوه إجاَزة عامة 
الحراني،  مسلم  بن  محمد  بنت  عائشة  محمد  أم  الصالحة  الشيخة 
أحمد بن عبد  الدين  بنت كمال  الدنيا زينب  الصالحة رحلة  والشيخة 

املقديس. الرحيم 
املكرمة  بمكة  لرمضان  األواخر  العرش  بطوطة يف وصف  ابن  أفاض   
وحرصهم عىل قراءة القرآن، وختمه يف الليايل الفردية من هذه العرش 
األواخر، وكان القضاة والشيوخ والفقهاء يحرصون عىل حضور هذه 
الختمات، وكانت تتم مضاعفة اإلضاءة ليالً خالل العرش األواخر من 
بالناس  يختم  ومن  منها،  الفردية  الليايل  يف  والسيما  رمضان،  شهر 
عىل  يخطب  القرآن،  يختم  وعندما  مكة،  أهل  كبار  أبناء  أحد  يكون 
الناس  يدعو  الخطبة،  نهاية  بالشمع، ويف  بالحرير وموقد  منرب مزين 
عادة  وهذه  والحلويات،  األطعمة  من  الكثري  تحوي  كبرية  مأدبة  إىل 
شهر  من   27 الليلة  يف  تقام  االحتفاالت  وأعظم  الوتر.  أيام  جميع  يف 
األبصار  تكاد  حتى  القناديل  وتضاء  القرآن،  بها  فيُختم  رمضان، 
تغىش من النور املنبعث، ثم يتقدم اإلمام فيصّي بهم فريضة العشاء 
اآلخرة، ثم يبتدئ قراءة سورة القدر، وبعد الختمة والخطبة، ينفّض 
29 يف منظر مخترص  بليلة  الخاتمة  املالكي تكون  املقام  الجميع، ويف 

»الحياة« فيختم ويخطب. 

كتب

سامح عاطف عبد الحليم

حفل الرتاث الجغرايف العربي عىل مر العصور بالعديد من الرحالة الذين جابوا 
آفاق العالم املعمور رشقاً وغرباً، وسجلوا لنا تفاصيل مشاهداتهم عن تلك 
البلدان بدقة، وحفظوا لنا جزءاً مهماً من تراثنا نعتز ونفتخر به. ومن أشهر 
هؤالء أبو عبداهلل محمد بن إبراهيم اللواتي املعروف بابن بطوطة، الذي خرج 
من بلدة طنجة يف شهر رجب عام 725ھ وعمره اثنان وعرشون عاماً، يحدوه 
شوق املغامرة والسفر لرؤية بقاع جديدة فارتحل للتعرف عىل بيئات مختلفة 
عن بيئته التي انطلق منها، ليبدأ سلسلة من الرحالت استغرقت زهاء تسعة 
وعرشين عاماً، جاب خاللها أقطار العالم املعمور يف وقته، ورسم لنا بقلمه 
صورة حية بكل ما شاهده يف تلك البلدان والتي دوَّنها يف كتاب بعنوان: »تحفة 
النظَّار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار«. 

ويضيف »يف املايض لم تكن هناك مكربات صوت، ولم تكن الساعات الحديثة 
متوفرة للجميع، وبالتايل كان السكان يعتمدون عىل صوت املدفع، ومنذ ذلك 

الحني أصبح صوته جزءًا من معالم شهر رمضان«.
وقد ُوضع املدفع الذي أرسلته الدولة العثمانية إىل القدس يف املتحف اإلسالمي 
باملسجد األقىص، ويستخدم حاليا مدفع بديل أرسله األردن إىل القدس قبل عام 

1967، بحسب صندوقة.
ويروي صندوقة أنهم كانوا يستخدمون يف املايض البارود إلطالق املدفع، ولكن 
مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل يف نهاية الثمانينيات، منعت السلطات 

اإلرسائيلية استخدام البارود.
ويقول إن »املنع كان يعني توقف املدفع، ولكنني سعيت من أجل اإلبقاء عليه 
ألنه بات جزءًا من تراث املدينة، وبعد جهود توصلنا إىل تفاهم باستخدام قنبلة 

الصوت بدال من البارود«.
ويقوم موظفون من البلدية اإلرسائيلية يف القدس بتسليم صندوقة قنبلة صوت 
يف موعد اإلفطار، وأخرى يف موعد اإلمساك، وال يغادرون املنطقة حتى يتأكدوا 

من استخدامهما.
ويف املايض كان يتم إطالق املدفع مرتني يف فرة السحور األوىل إليقاظ سكان 
املدينة، والثانية إلشعارهم بدخول وقت اإلمساك، أما حاليا فيتم إطالقه مرة 

واحدة فقط يف موعد بدء اإلمساك.
شكاوى  بسبب  له  االحتالل  مالحقة  من  يعاني  حطة  باب  حارة  مسحراتي 

املستوطنني بحسب مصادر عديدة.
إطالق  عدم  عن  يعوضهم  من  القدس  سكان  من  الفلسطينيون  وجد  ولربما 
املدفع مرتني يف موعد السحور، فاملدينة حافظت أيضا عىل »املسحراتي« الذي 

ال يزال يجوب شوارعها، مستخدما صوته الجهوري إليقاظ السكان.
ويقول بهاء نجيب )27 عاما(، الذي يقوم بمهمة املسحراتي يف حارة باب حطة 
القديمة »بدأت عمي قبل سبع سنوات برفقة أحد أصدقائي، نردد  البلدة  يف 

أناشيد جميلة، ونقرع طبالً صغريًا إليقاظ النائمني«.
ويضيف »يتحدث اآلباء واألجداد عن أناس قاموا بمهمة املسحراتي يف القدس 
بهذه  فيها أشخاص  يقم  لم  األزمان، وكانت هناك فرات متقطعة  عىل مدار 

املهمة ولكن ظاهرة املسحراتي باإلجمال مستمرة منذ مئات السنني«.
عرشات  أن  إال  الفلسطينيني،  السكان  من  إيجابية  بردود  نجيب  ويحظى 
التي تالحقه بشكل  إىل الرشطة اإلرسائيلية  املستوطنني اإلرسائيليني يشكونه 
مواصلة  عىل  املقديس يرص  املسحراتي  فإن  املتواصلة  املالحقات  ورغم  دائم. 
عمله خالل ليايل شهر رمضان، يف محاولة منه للحفاظ عىل الراث اإلسالمي 

يف املدينة. »االناضول«
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أمجد نارص

ال يوَلُد فجٌر من دون جرح
عىل جسد الليل دٌم وتراٌب ومشيمة

راية بيضاء

كروس«  »ترشينغ  مستشفى  يف  طبيبي  إىل  زيارة  آخر  يف 
يف لندن. كانت صور الرنني املغناطييس عنده. من عالمات 
»الصور  تأخري:  دون  من  قال  سوء.  بنذير  شعرت  وجهه 
حداً  وليس  للورم  تقدماً  لألسف  أظهرت  لدماغك  األخرية 
الكيمو  املزدوج  العالج  من  نأمل  كنا  كما  احتواء،  أو  له 

واإلشعاعي«.
عيني  ويف  وجهي  إىل  ينظر  سليم  دكتور  مساعده  كان 

مبارشة، ربما ليعرف رد فعي.
قلت: ماذا يعني ذلك؟

قال: يعني أن العالج فشل يف وجه الورم.
قلت: واآلن ماذا سنفعل؟

رد: بالنسبة للعالج، ال يشء. لقد جربنا ما هو متوافر لدينا.
ويف ما يخصني ماذا عيّ أن أفعل؟

قال: أن ترتب أوضاعك. وتكتب وصيتك!
قلت: هذا يعني نهاية املطاف بالنسبة يل.

أملاً.  أقّل  األخرية  أيامك  تكون  أن  سنحاول  لألسف..  رّد: 
ولكننا ال نستطيع أن نفعل أكثر.

قبل أن أغادره قال: »هذه آخر مرة تأتي فيها إىل عيادتي. 
سمعت  مرة  آخر  وكانت  )الهوسبيس(«.  إىل  سنحولك 
أصيبت  عراقية  صديقة  دخلْت  عندما  الكلمة،  هذه  فيها 
بالرسطان يف املرحلة النهائية. يبدو أن )الهوسبيس( مرفق 

للمحترضين أو من هم عىل وشك ذلك.
أعرف  أن  وأريد  عليه،  أعمل  كتاب  من  أكثر  لدي  له:  قلت 

الوقت.
د وقتاً قصرياً، لكنه أضاف: هذا ليس حساباً رياضياً أو  حدَّ

رياضيات. فال تتوّقف عنده.

الطريق إىل الكتلة

عدو شخيص
ليس يل أعداء شخصيون

هناك نجم ال يزفُّ يل خرباً جيداً،
وليٌل مسكون بنوايا ال أعرفها.

أمرُّ بشارٍع مريٍب وأرى عيوناً تلمع
وأيدَي تتحسس معدناً بارداً،

لكن هؤالء ليسوا أعداء شخصيني،
فكيف لجبٍل

أو لدرٍب مهجوٍر أن يناصباني العداء،
أو يتسلّال إىل بيت العائلة؟

أيها اليشء القاتم الذي أخذ أمي وحبيبتي األوىل
واألنفاس التي رفعت عليها مداميَك حياتي إىل الجانب اآلخر 

من الراب
ما أنت؟

ما مشكلتك معي
إن كنت رجالً اخرج إيلَّ من مكمِنك

تعال نلتقي يف أي جبَّانة تريد
وجهاً لوجٍه

لسوف ألّقنك مواثيق الرجال
كما لّقنَتْني إياها الصحراء والغدران الجافَّة

ً أِرني وجهك قبل أن تنتيض قناعك الذي تسّميه عقاباً إلهيا
فأنا يل آلهتي أيضاً لكني لن أدعوها لنزاِل الوجوه السافرة

إن كان لك َدين عندي
أو مشكلة شخصية، كأن أكون خطفت هيلني الشقراء من 

حضنك
ومّرغُت رشفك يف الوحل

-مع أني ال أذكر شيئاً كهذا-
ال تسرّد َدينك من الذين يمرون يف هذه الدنيا

كما تمر أنفاس الرعاة يف قصب الناي..

روح حرَّة

)إىل هند(
أيَتها الروح الُحرَّة.

لم تنطفئ شعلتك رغم الريح التي تهّب يف غري موعدها،
رغم األيام الجافة

األيام املاطرة
النجوم التي صارت صخوراً بعدما هجرتها األغاني

وهذه الليايل املرسومة بالفحم
كيف كانت ستدلّني عىل الطريق.

زرعنا زيتونًة فأثمرت.
شتلة عنب فغّطت سياج الجارة التي لم تعرف

كيف نصنع من أوراقها الخرض طعاماً وخارطة
يُدِك تقلّب الراب فتعثر عىل دودة

تعيدها إىل مكانها،
شذرَة ذهب فتطمرها

لعلها عالمة الغريب الباحث عن كنز أجداده الذين مروا من 
هنا.

كنزك ال يلمع. بل يطلع من غصن يابس، وجذٍر ذاٍو.
الحمائم  حائط  عىل  ظالً  أربعون  فريتّد  يداً  نرفع  نحن  ها 

املطوَّقة
لم يعد، هنا، للكالم معنى، إال يف رواسبه الغائرة

فقد أودع األيدي سعٌف كثري أليام األسبوع.
أيتها الروح الحرة

تك ال األحمال هدَّ
وال طول الطريق.

الرحلة التي بدأت برقصة تحت نجم
لم تبلغ تالل الوعد السبعة بعد.

بايل حينها.  الكلمات مناسبة. هكذا خطر يف  لهذه  لم تكن 
كاّل،  لرفيقة رحلة شاقة. ولكن  أكثر من تحية  ليست  إنها 
عني،  املحجوبة  وجوهها  من  أره  لم  ما  يف  ثناياها،  ففي 
حينئذ، تمدد رشيط من الورم بني جسدين. عندما، ال تجد 
أّي خيار، وربما بمحض اختيار حر، »تتربع« ببضعة من 
لحمك )كلْية( لتميش خطوات أكثر مع رفيقة/ رفيق حياتك، 
قد يكون هذا أقىص ما بوسعك عمله، ثم تظن أنك قدمت، 
»األضحية«  تُقبَل  »أضحيتك«.  ربما  أو  »هديتك»/  أخرياً، 
وتقوم بعملها عىل أفضل وجه.. إىل حني، لكنه حنٌي طويل 
وتفشل..  »تترسطن«،  أن  إىل  سنني(،  )ست  اليشء  بعض 
من  ملزيد  ما  مخترب  يف  ورميها  استئصالها  إىل  يصار  ثم 

»الدراسة« والتحليل.
كان صيف لندن هذا العام »هندياً« كما يقولون، هنا، عن 
الطقس الحار. يبدو أنني غفوت عىل أريكة يف صالون منزيل. 
فكَّرت أنني أحلم: كان حويل ابني وابنتي وأخي، وكل منهم 
أنهم موجودون فعالً، فهم يتحدثون،  بلد، تأكدت  يقيم يف 
وهذه أصواتهم التي أعرفها. وهذه يد ابنتي تمسح العَرق 
سألت  أظنني  ذلك  مع  بمنشفة.  وعنقي  رأيس  بلل  الذي 
أنتم هنا؟ ألنك  ِلَم  باستفهام، أو استنكار، )لست متأكداً(: 
من أي صورة. ذهني  يرام. كان رأيس خالياً  لست عىل ما 

مشوَّش، ولكن بال تفاصيل. أخربوني بما جرى:
عىل  سقطت  ثم  بيتي،  أمام  أجرة  سيارة  من  أنزل  كنت 
األرض. لكن ِلَم كنت أستقل سيارة أجرة وأنا لدي سيارة؟ 
بسبب  املحي  الصحي  املركز  من  عائداً  كنت  أنني  يبدو 
صداع  املاضية.  األيام  يف  أصابني  الحد  عن  »زائد«  صداع 

غري ذلك الذي تعايشت معه طويالً. حتى مع هذا التسلسل 
لم تردم. يف يدي  لألحداث، املرسود عيّ، ظلت هناك ثغرة 
سوار بالستيكي عليه اسمي ورقمي الطبي، وتاريخ يشري 
اليد  يف  يوضع  ال  كهذا  سوار  هذا؟  ما  سابقني.  يومني  إىل 
داخي  جسدي.  يف  خور  هناك  مستشفى.  يف  نمت  إذا  إال 
فارغ. إحساس بتخدير قوي. تذكرت ليلة طويلة يف جناح 
خارصتي  يف  يطاق  ال  ألم  لدي  كان  هناك.  كنت  الطوارئ. 
قلت  كأني  )مورفني(.  كلمة  سمعت  شديد.  صداع  اليمنى. 
لهم: كال. ولكنهم لم يسمعوني. أو لم يتوقفوا عند اعرايض. 
ألم كهذا ال يعالَج إال باملورفني. هناك تقرير صغري يقول: 
شعاعية  صور  هناك  تكن  لم  الكلية!«.  يف  حىص  »احتمال 

للجسم، الرأس خصوصاً.
جاءت سيارة اإلسعاف التي أقلّتني إىل مستشفى »تشرينغ 
كروس«، ذائع الصيت، وليس مستشفى منطقتنا، يف غرب 
لندن. يف األثناء قام الطاقم الطبي بفحيص. ركزوا عىل يدّي 
خصوصاً  األعىل.  إىل  يدي  رفع  مني  طلبوا  عيني.  وقدمّي. 
الجانب األيرس. هؤالء يحملون أجهزة متكاملة. يصلون إىل 
الذي يتوجهون  املستشفى  نتائج رسيعة ويقررون طبيعة 

إليه.
كنت وحدي. هذا ما أظنه. ال أحد من عائلتي معي. أين هم؟ 
بجانبه  آخر.  آخر. رسير  املستشفى. مستشفى  يف  زوجتي 
العمل  من  سنني  بعد  يعود  الكلوي  الفشل  لزائر.  كريس 
يتسلل  السليمة  الكلية  هذه  لكن  »سليمة«.  لكلية  »الجيد« 
يعاني  يكن  لم  من جسد  هذا  جاء  الرسطاني.  الورم  إليها 

أوراماً، وال حتى يف الخيال!
بجلطة  يتعلق  قد  األمر  أن  الطبي  الطاقم  من  فهمت 
دماغية. الرسير يدفع يف الباب الرئييس ملستشفى »تشرينغ 
العارش؟(.  لعله  )أم  عرش  الحادي  الطابق  إىل  كروس«. 
إبطاء  بال  الدماغية.  الجراحات  إىل  تشري  الفتات  تظهر 
يف  أنا  الظهور.  يف  الصور  تتأخر  ال  املقطعي.  تصوير  إىل 
»دكتور  نفسه:  يل  يقدم  الذي  الطبيب  يسألني  الرسير. 
خان«، أسئلة ستكرر الحقاً، بال توقف تقريباً. يعود الجسد 
إىل اسم وتاريخ ميالد ينبغي أن ينضبطا يف ملف طبي. جاء 
تظهر  الصور  يتحدثان.  عي: مرصي.  يدعى  طبيب شاب 
آخر. كال، لم تكن جلطة دماغية. شعرت أن دكتور  شيئاً 
خان يتهيأ لرمي قنبلة. سألني إن كنت أفّضل وجود فرد 
من العائلة. قلت له مازحاً، كأنك تمهد األرض لرمي قنبلة؟ 

ضحك. قلت له: ارمها.
الصور تظهر، لألسف، ورماً يف الدماغ.

ماذا؟
أرى  الصورة.  هي  ها  الدماغ،  من  اليمنى  املنطقة  يف  ورم 
يسميه  نابض.  هنديس  شكل  متوحشة.  وردة  الصورة. 

.)mASS( .دكتور خان: كتلة
. لم أكن أتوقع خرباً كهذا. ربما أّي يشء آخر. صمتُّ

بالسرويد  عالجاً  سنبدأ  عمي:  هو  ما  إىل  فوراً،  ينتقل، 
الدماغ،  من  األخرى  الجوانب  عىل  الكتلة  ضغط  لتخفيف 

ووقف الصداع.
القصيدة  لحظتها  بايل  يف  الدنيا، خطرْت  كتل  كل  بني  من 

التي سميتها: »قصيدة الكتلة«.
املزيد  الطبيب املرصي )املساعد(  أفهم من  أن  بلوك. أردت 
مكتباً  يدخل  رأيته  كنت  أجده.  لم  خان.  انرصاف  بعد 
الرسير. مشيت يف ممر كان يعج  لألطباء. نزلت من  قريباً 
شبه  اآلن  وصار  النظافة  وعامي  واملمرضني  باملمرضات 

فارغ.
رحت أغني أغنية مرصية: أنت فني يا عي.. أمك بتدور عليك!

الليل، ال نوم.
بقيت وحدي. عدت من رحلة املمر العبثية إىل الرسير. الليل 

ما يزال »شاباً« عىل حد التعبري اإلنكليزي.
شظايا القنبلة تتحرك.

كتلة..
ورم..

لو لم أقع عىل األرض ما عرفت بالتشكّل الرسّي لهذه الكتلة، 
هذا الورم..

يف  أنا  وها  »األصّحاء«،  من  فقط،  ساعات  قبل  كنت  لقد 
قسم خاص باألورام الدماغية يف مستشفى كنت أرافق إليه 
الكىل  »غسل«  أجل  من  الكلوي،  بالفشل  املريضة  زوجتي، 
أحد  يف  مريضاً  نفيس  أتخيل  ولم  األسبوع،  يف  مرات  ثالث 

أقسامه، بل لعله أكثرها إثارة للخواطر السيئة.
أوله.  يف  كان  الليل  أن  يبدو  بسهولة.  النهار  يطلع  لم 
فيه  كنت  الذي  غري  وضع  يف  اآلن  أنا  أدري.  ال  منتصفه. 
)ولم أكن أعرفه( قبل ساعات. قبل يوم. قبل أيام. شعرت 
برغبة شديدة بالتدخني. معي علبة سجائر. رغم أني توقفت 
املسؤولة عن  املمرضة  التدخني ست سنني. طلبت من  عن 
لتدخني  األريض  الطابق  إىل  بالنزول  يل  تسمح  أن  الجناح 
ألححُت. فوافقت. أرسلت معي ممرضة  سيجارة. رفضت. 
وكرسياً متحركاً. كان هناك مرىض غريي يدخنون. ما تزال 
هناك حركة يف شارع »فولهم بالس« الذي يقع عىل جانبه 
املستشفى، أقف بالقرب من كتلة »هنري مور«. من تمثايَل 

املتكئنَي إىل بعضهما بعضاً يف مدخل املستشفى.

كتلة »هرني مور»

ر من العمل  هذا ليس النصب األصي، بل هو نموذج مصغَّ
لنكولن  نفذه »هنري مور« بطلب من مركز  الذي  الضخم 
مور  عمل  يبسط  هناك  نيويورك.  منهاتن/  يف  للفنون 
يختلف  ال  ماء.  بركة  من  طالعاً  الفضاء/  عىل  سيطرته 
كروس«  »تشارينغ  مستشفى  مدخل  يف  الصغري  النصب 
من حيث عالقته باملاء، عن املوجود يف مدخل مركز لنكولن 
يف  هنا  بالحجم.  طبعاً  يكمن  الفارق  منهاتن،  يف  للفنون 
صغرية  ماء  بركة  من  النصب  يطلع  املستشفى  مدخل 
عىل  املتكئتني  الكتلتني  صورة  عليها  تنعكس  مخضورضة 
املاء. ويف هذا الطور من عمله الفني تخىل »هنري مور« عن 
وصار  الفني  للعمل  تمهد  كانت  التي  واملوديالت  النماذج 
يعمل مبارشة،  بال موديل مسبق، عىل املادة نفسها، سواء 

كانت برونزاً أم حجراً، التي يجب، بحسب قوله، احرامها، 
فهي لها »حياتها املكثفة الخاصة بها«، والتي يتعني عليه، 

كفنان، إفساح املجال لها بالظهور.
الذي  األرق  ليل  يف  يل  حليفاً  مور  هنري  »كتلة«  يف  وجدت 
إىل  مثي،  باألورام  املصابني  جناح  من  فيه  أتسلل  كنت 
»هنري مور«.. هناك  تمثال  إليها نصفا  يتكئ  التي  الربكة 
املختلفة.  املستشفى  أقسام  من  أيضاً،  مثي  »تسللوا«،  من 
آخرون  هوادة،  بال  أفعل،  رصت  كما  للتدخني،  بعضهم 

لتناول طعام غري ما يقرره علينا مطبخ املستشفى..
الرجل  هذا  انتقام؟..  متعاقبة. ظمأ؟  أربع سجائر  دخنت 
هو  هذا  أنا.  ليس  أخرى  عقب  من  سيجارة  يشعل  الذي 
الرجل املريض. إني أرى انعكاس هيكله البرشي يف بركة 
التي تنتصب فيها كتلة هنري مور. يرتدي  املخرّضة  املاء 
هذا  صغرية.  وخرضاء  زرقاء  مربعات  تقطعه  مريوالً 
عليه  بالستيكي  سوار  األيمن  رسغه  يف  املستشفى.  زي 
إىل  دخوله  وتاريخ  الصحي  ورقمه  أسمائه!(  )أحد  اسمه 
باله  املستشفى، يدّخن. ولكنه ال يفكّر. ال فكرة تخطر يف 
سوى أن هذا الرجل الذي يراقص ظله يف الربكة مريض، 
له،  الذي جرى  ما  يعرف  ال  وأنه  بالضبط،  ليس هو  وأنه 
بالضبط، وأنه ليس مسؤوالً عن ذلك. ولكن، مع هذا كله، 
عليه أن يعتاد وجوده. األفضل، طبعاً، أن يفهمه ويتسامح 

معه. قد ال يكون الذنب ذنبه.
أنام.  أن  أريد  الرسير.  إىل  تعيدني  أن  املمرضة  طلبُت من 
أعود إىل الجناح. صوت غطيط النوم يُسمع عالياً. ثمة من 
أنا.  ليس  لكن  النوم.  مالك  عليه  حّط  من  ثمة  هنا.  ينام 

الوقت ال يمر.
أفكار  أفكار غريبة بل أخالط  الليل صامد. تخطر يف بايل 
عن  عادي  »حديث  نيّص  يف  أفكر  قديم.  وكالم  وصور 
الرسطان«. أتذكر مرسحه. وسببه. شخص )صديق( أصيب 
مرضه.  عن  يتحدثان  يعرفانه.  آخران  اثنان  بالرسطان. 

الحوار حول رسطان الصديق يبلور نبوءة عشوائية:
الشخص األول يقول إن أخاه تويف بالرسطان يف األربعني 
املرء  إن  أين-  يدري  -ال  قرأ  إنه  الثاني  فيقول  عمره،  من 
يموت كما يموت أهله، ثم يقول إن أمه صارعت الرسطان 

مرتني آخرها كانت يف أوائل الستينات من عمرها.
النتيجة التي يخلص إليها الشخص الثاني: أنت تجاوزت 
املكتنفة  أمي  سنني  أمامي  تزل  ملا  بينما  أخيك،  عمر 

باالحتماالت!
أفكر: ملاذا أعدت نبشه؟ ملاذا نرشته قبل فرة قصرية جداً 
تتكون  أن  وقبل  الكلية،  يف  برسطان  زوجتي  إصابة  من 
فكرة، أو أضغاث فكرة، عن ورمي الدماغي يف ذهن عابر، 

ال أعرفه وال يعرفني، يف القطب الشمايل؟
باب  هناك  الرسير.  من  أنزل  املسؤولة.  املمرضة  أغافل 
أمام  وأكون  دقيقة  املصاعد.  عىل  يفتح  أوتوماتيكي 
الطابق األريض. ال أحد. وال حتى عمال  املصعد. أهبط إىل 
الكتلة  ليلة  ينتهي.  ال  الليل  وهذا  بعيد.  الفجر  النظافة. 
من  الفارغ  األريض  الطابق  يف  أميش  الدماغ.  يف  املتمددة 
وصوالً  الصباح  يف  برشية  نحل  خلية  عادة  هذا  الناس. 
ليل  إىل  أخرج  الطاوالت.  عىل  مرفوعة  الكرايس  الظهر.  إىل 
»هنري مور«. كتلته الربونزية. ال أحد. املاء ساكن. سيارات 
وشاحنات تمر بتقطع يف الشارع. لطاملا أثار شغفي أولئك 
واملواد  البضائع  الفجر،  مع  الليل،  آخر  ينقلون،  الذين 
االستهالكية يف شاحنات أو )فانات( صغرية لتكون جاهزة 
للعرض والبيع ما إن تفتح الحوانيت أبوابها. راقبت أكثر 
من فجر يف الطابق السفي يف املستشفى عندما كان مزّودو 
واملعجنات  والخبز  والعصائر  بالحليب  والدكاكني  املقاهي 
أبواب  أمام  الطلبيات  هذه  يضعون  واملجالت  والصحف 
املحال املغلقة حتى اآلن. لن يطول الوقت حتى يجيء أوائل 
العاملني يف هذه املحال ليضعوا طلبياتهم يف الربادات وعىل 

األرفف.

كوميديا االسم

يف هذا املستشفى البابي ينطقون اسمي بحسب 
ألسنتهم، وربما بحسب أسنانهم. مرة ينادونني 
»يايا«، مرة »يهياي«، وثالثة »يهي«. يف الخارج 
اآليل  عملها  لتواصل  تنتظرني  أخرى  أسماء  يل 
عىل ما يبدو. من أنا؟ ال أعرف. سوى هذا الجسد 

املتعثر بأسمائه.
يدبُّ االسم وحده عىل الطريق ويكرج.

الذين سموني ماتوا. تركوا يل هذا االسم يتضخم 
يف الدوائر واملعامالت، ويتكفل بمصريه.

ماذا يف االسم؟ سؤال قديم.
ما االسم؟
لثغ مرح،

إيقاع يتجدد عىل كل شفة؟
يفسده  ما  كل  به  يطّهرون  ثقيل  ملح  رمل،  أم 

اللسان؟
ال اسم فارغ. ارِمه سرينُّ كحبة جوز صلبة.

ال اسم مآلن.
اكرس حبة الجوز هذه: فارغة.

ارِم االسم يف أّي أرض يصبح شجرة.
يف أّي رحم يصبح ساللة. لكنه يظل وحيداً مع 

ذلك.
هذه  الجسد؟  أم  االسم  اآلخر:  عبء  يحمل  َمن 
املرة عرفت أن االسم سيد التخي. ماذا يبقى من 
االسم؟ جرح الوالدة، ندبة املوت، ال يشء. تحت 
األلفية  الرسبات  سرى  اكشطه  اسم.  االسم 
للجفاف الذي استمر طويالً هنا. أسئلتي كانت 
كرفيق  جانبي  يميش  اسمي  كان  عندما  أسهل 
غري مرغوب فيه. َمن منا املصاب بالورم، ويرزح 

تحت الكتلة؟ جسدي أم اسمي؟

يد/ قدم

شجرة.  جذع  تصبح  قدمي  تتضخم.  يدي  أطرايف.  أرقب 
بساللم  جاءوا  آخرون  قدمي.  هذه  وال  يدي  هذه  تكن  لم 
يدعوه  جسدي  الخارق.  يجتاحني  وسكنوني.  قصرية 
الكتلة  إن نفضت رأيس ستتفتت  أني  أفكر  يف غفلة مني. 
هريو»؟  »سوبر  أني  أوالدي  يعتقد  أال  شظايا.  وتتطاير 
تبقى مع ذلك هذه يدي. هذه األخاديد العميقة يف راحتي، 
خارطة ترحايل، خط العمر، ورقة عنب؟ أعجبني التعبري. 
فعالً، كأّن يدي ورقة عنب تخرقها خطوط وعىل وجهها 
شبكة من الرشايني والشعريات واألنهار الصغرية الجافة. 
كان ألمي يد مثل يدي. كانت تموت تحت جناح الرسطان. 
بنَفس أخري: نور.  بادلَتَها  التي  الكلمة  أحاول فهم  وكنت 
لها  أقول  األسماء. كنت  املسمى نفسه. فقد هجرتها  ربما 
ترك  لن  إنها  اليمنى،  العني  نظرة  أمام  الطائعة  بوقفتي 

قمح يديها يتحلل.
املفرق.  املنام، كن عىل )برندة( بيتنا يف  رأيت أخواتي، يف 
إبريق شاي وعدد كبري من  الوقت مساء. كان هناك  كان 
إخواني.  من  أحد  أو  ضيوف،  هناك  يكن  لم  الكاسات، 
كن  نعنع.  أعواد  فيه  صغري  صحن  الشاي  إبريق  بجانب 
يعرفن »وضعي الصحي« بتفاصيله رغم أني لم أخربهن. 
قلن يل: رأيناك تقع هنا بطولك كله يف مدخل بيتنا يف املفرق 
وليس يف لندن. هل تذكر عندما دخلت عتبة البيت ووقعت 
عىل يديك ووجهك؟ قلت: أذكر، لكن ذلك حدث قبل أشهر، 

وكانت هناك درجة لم أنتبه إليها.

تحت رحمة الكتلة

ليس لجسدي اسم يف هذه املمرات املقفرة. له حيز يشار 
إليه باليد.

رأيت عي يف اليوم التايل. فكرت يف أغنية الليلة التي تركْت 
أنني  انفّض الجميع. ضحك عندما أخربته  كلَّها يل بعدما 

غنيتها. قال ضاحكاً: لكنك لست أمي.
املهم؟

املهم هو إزالة الورم. سيحدد مسر بيرسن وقت العملية. 
الصباح  كله.  للجسد  املرة  هذه  ربما  الصور.  من  املزيد 
املرىض  ومرضاه.  ممرضيه  مراييل  وخفق  بعجالته  يدّب 
بيضاء.  كرتونية  بحجوزات  أدويتهم  أخذوا  املحيطون 
وخلفيات  مشركة  لغة  هناك  أوتوماتيكي.  أداء  هناك 

نسجت بينهم وطاقم القسم.
اآلن  أنا  روتيناً.  وضعوا  هنا.  إىل  سبقوني  أنهم  واضح 
أحدهم. شقيقهم يف املرض، وربما يف املحن التي ال أعرف 
لدي محنة سوى  تكن  ولم  مريضاً«،  أكن  »لم  عنها شيئاً 
ورطة الوجود اإلنساني نفسه. سوى أنك لغز، سوى أنك 
ال تعرف هذا اللغز الذي سيفرس لك عن وجه مقنع أيضاً.

يا  كلماتي؟  استدعتها  هل  الكتلة.  رحمة  تحت  اآلن  أنا 
للسخف! كيف أفكر بذلك؟ هل جاء وقت قصيدة »حديث 
عادي عن الرسطان«. لتثبت يل مرة واحدة يف حياتي أني 
كنت مصيباً.. أن الشعراء قادرون عىل التنبؤ بمصائرهم؟ 

َمن يصدق ذلك؟ أنا أول املكذبني.
الطالع  الرسد  هذا  يف  صامد  شخص  هناك  معي:  الحظوا 
من مناسبة رحيل صديق مشرك. الراحل. السارد. املرسود 
آفة  من  الرسد  بحسب  نجا،  قد  كان  عليه  املرسود  عليه. 
الرسطان التي أصابت أخاه. لقد تجاوزه يف العمر. الرسد 
أمامي  كانت  أهلهم.  يموت  كما  يموتون  الناس  إن  يقول 
أنا اآلن يف  الذي رحلت فيه.  العمر  بضع سنني )...( ألبلغ 

هذه السنني بالضبط.
أن مريض يشبه حياتي. تطرف. ال توسط. مراودة  أفكر 
أنا  دماغي  يف  الورم  الجراحية.  العملية  أنتظر  األقىص. 
املتعجل.  أنا  مستعجلني.  ليسوا  األطباء.  أدمغة  يف  وليس 
لست  فقط،  إزالته  عىل  ولكن  بقاء.  عىل  وال  ذهاب  عىل  ال 

مرتاحاً لوجود هذه الكتلة القاتمة يف دماغي.
الطري  هذا  الصغرية.  بيتي  حديقة  يف  هنا  حٌي  يشء  كل 
واضح  يابس.  عود  منقاره  بجانبي ويف  يمر  الذي  الثقيل 
عىل  التّفت  التي  الخرضاء  األكمة  يف  عشاً  يبني  أنه  طبعاً 

شجرة الرسو.
ليمونية  رائحة  منها  تفوح  مليسة  نبتة  إىل  مسنود  رأيس 

تنفذ إىل القلب.
هذا  كل  بعد  له:  قلت  بتاتاً.  التدخني  من  الطبيب  منعني 
الورم يف دماغي؟ قال: ليس هذا قصدي، بل للتنفس بعد 

العملية ولترسيع شفاء الجرح بعدها.
أجرت العمليَة جّراحة شابة تدعى صويف.

ال أعرف أين دخلت وكيف خرجت.
ولكني أتذكر قبل دخويل إىل غرفة العلمليات أن ابني أنس 

قرأ عيّ قصيدة يحبها ويعرف أني أحبها أيضاً.
أّي إيثاكا هذه؟

كم مرة كتبت عن هذه القصيدة من قبل؟ كم مرة قرأتها؟ 
العديد من املرات.

ولكنها لم تظهر عىل هذا النحو مرة من قبل.
أي إيثاكا من قبل كانت هدفاً لرحلة، أو عودة من نوع ما.

أنس يقرؤها  ابني  التي أسمع فيها صوت  أي رحلة هذه 
إىل  بالدخول  أهم  وأنا  البلورية  اإلنكليزية  برجمتها  عيّ 

غرفة العمليات؟
وأنت تنطلق إىل إيثاكا 

فلتأمل أن تكون رحلتك طويلة
حافلة باملغامرة، حافلة باالكتشاف 

ال تخف من الليسريغونيات والسيكلوبات 
وبوسيدون الغاضب 

لن تجد شيئاً من ذلك يف طريقك
طاملا احتفظت بأفكارك سامقة

طاملا مست روحك وجسدك اإلثارةُ الرائعة
لن تقابل الليسريغونيات والسيكلوبات

وال بوسيدون الغاضب
ما لم تحملهم داخل روحك

ما لم تضعهم روحك أمامك
فلتأمل أن تكون رحلتك طويلة

ولعل صباحات الصيف تكون كثرية
ويا لها من متعة٬ يا لها من بهجة

لتدخل موانئ تراها للمرة األوىل
ولعلك تتوقف عند محطات التجارة الفينيقية

لتشري أشياء جميلة
عرق اللؤلؤ واملرجان، العنرب واألبنوس

فوصولك إليها، هو غايتك األخرية
لكن ال تتعجل الرحلة أبداً 

فاألفضل أن تستمر ألعوام طويلة
حتى لو أدركتك الشيخوخة، وأنت تصل إىل الجزيرة

غنياً بكل ما جنيته يف الطريق
دون انتظار أن تمنحك إيثاكا الغنى

لقد منحتك إيثاكا الرحلة الرائعة
فبدونها ما كان لك أن تبدأ الطريق

لكن ليس لديها ما تمنحه لك سوى ذلك 
فإذا ما وجدتها فقرية، فإن إيثاكا لم تخدعك

فبالحكمة العظيمة التي جنيتها، بهذه الخربة الكبرية
ال بد أنك - بالتأكيد - قد أدركت، بذلك ما الذي تعنيه إيثاكا.

)ترجمة: رفعت سالم(
إيثاكا  أنني أعرف  قرأت هذا من قبل. أعرفه، وكنت أظن 
التي يعنيها كفايف وأعرف أن الطريق إليها لم يكن سهالً 

وال أقل أهمية.
أو عىل األقل لم تكن هدفاً أقل من الوصول إىل »البالد«، أو 

»الوطن«، أو أُي ما تعنيه إيثاكا لكل واحد منا.
ولكن عن أي إيثاكا يمكن الحديث؟ بل أي إيثاكا تبدو يل 
وأنا أسمع صوت ابني أنس يقرأ قصيدة الشاعر اليوناني 

العجوز؟
الرحلة؟

إىل ماذا؟
العودة؟ إىل أين؟

أفكر يف هذا وأنا جالس بالقرب من نبتة املليسة. ها هي 
حية، نرضة، ذات رائحة ال تنضب. وها هو صباح جديد 
من  أقوى  للحياة  صورة  ال  الصغرية.  بيتي  حديقة  يغمر 
 ... تتداخل  وعصافري  طيور  أصوات  من  جوقة  ذلك: 

وأسمعها تنتقل من شجرة إىل أخرى؟

»تجهيز: نفيس»

أول صورتني؛
قبل العالج االشعاعي:

رأيت وجهي
لقد صبوا قناعاً بالستيكياً عىل رأيس

صبّوه بكل معنى الكلمة. أدخلوا رأيس يف آلة 
وراحت تنسج خيوطها البالستيكية 

بإحكام حول رأيس...
وما أن انتهوا رأيت نفيس يف مرآة الحمام

ففزعت. من هو هذا الرجل 
الفضائي؟ أو هذا الحرثون الكبري. أو الحرباء املرقطة

باألخرض؟
وجهي،  عىل  أثره  يرك  أنه  درجة  إىل  املحكم  القناع  بهذا 
رأيس  تثبيت  وظيفته  صغرية،  وشبابيك  فتحات  شكل  له 
شخصان  هناك  نأمة.  ال  حركة.  ال  األشعة..  تسلط  عندما 
وينقالنها  اإلحداثيات  يضبطان  ويساري  يميني  عىل 

مبارشة اىل غرفة التحكم التي أعرف أين هي..
أعرب ممراً يف الخارج فيه مرآة.. وأرى هذا الرجل األخرض 

يميش إىل جانبي 
أهذا رجل أم تجهيز فني؟

العصفور املغرد
اليوم،  موقعي  تتفقد  أنت  ها  املغرد.  العصفور  أيها  أهالً 

بجانب نبتة املليسة، أو التي يسميها اإلنكليز »فيزبانا«.
أسمع صوتك يف أغصان شجرة الرسو، أعرف هذا الصوت 
بيتي  حديقة  من  الركن  هذا  يف  سمعته  ولطاملا  جيداً، 

الصغرية.
إىل  تطري  ثم  تخف.  ال  مني.  بالقرب   ... رأيتك  ولطاملا 
غصنك. لكن اعذرني. نسيت اسمك، ال أظن أن هذا األمر 
اسمي.  تعرف  ال  أيضاً  فأنت  الطويلة،  عالقتنا  عىل  يؤثر 
الشائب.  رأيس  شعر  كريس..  عىل  املكوم  جسدي  ترى 
تعرف أنني أنا، تسمعني موسيقاك من دون أن أطلبها. 

وبال قيد أو رشط.
املهم اآلن هو وجودنا. أنا أؤكدك وأنت تؤكدني. هذه عالمة 

حياة لكلينا.

جسدي

جسدي يتداعى كمركٍب لاّلجئني يف بحر هائج.
األلواح تسقط..

املياه تصعد إىل السطح.
املحرك يتلّقى رضبة من قرش أو حوت.

الحصار محكم.
وأنا ال أستطيع الفرار.

ليتني أستطيع أن أترك جسدي هنا.
وأنجو ببضع حبات جوز وضعتها يف آخر لحظة يف جيبي.

جسدي يخذلني.

وهذا ليس جديداً.
كان يفعل ذلك مراوغًة.

اآلن رصيح ومبارش يف مسعاه.
كلما نهضت وقعت عىل األرض.

ال أستطيع أن أبقى واقفاً عىل قدمي ما تبقى يل من أيام.
حتى الشجرة ال تفعل.

عبء  من  ترتاح  لكي  جانبها  إىل  ممددة  أشجاراً  نَر  ألم 
الوقوف؟

قناع املحارب
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فرح تسأل

كيف تزرع الشكوالتة

فزورة
رمضان

حدوثة

رمضان
من حكايات كليلة ودمنة

أبيْض

أحمر ْ

أصفْر

أخرْض

أختال بأحىل  األلواْن

وأحلق يف كل مكاْن

ْن من ورٍق حلو ٍ أتََكوَّ

وبأجمل رسم أتََزيَّْن

إْن تَْركْض َخلفي لْن  تَتَعْب

شّد الخيط إليـك وَقرِّْب

حتى ال أبتَعد وأهرْب

يرفعني لألعـىل هواْء

يحملني من دون عناْء

فالّشاطر فيكم يأخذني

نحو فضاءات يطلقني 

حتى ال أعلق بالشجرة

أو أكرس أغصاناً نرضة

وأحّلُق يف الدنيا حّرة

نهلة الجمزاوي

الصفة  هذه  من  التخلص  تريد  أنّك  صديقي  يا  رائع 

املزعجة، فبعض الناس يظنُّ أنَّ الغضَب وسيلٌة جيِّدةٌ 

خصيَِّة القويَِّة،  فاِع عن النَّْفِس، وإظهاِر الشَّ ورسيعٌة للدِّ

وهذا ظنٌّ غريُ صحيٍح تماماً.

ِثَقِتِه  واهتزاِز  اإلنسان،  َضْعِف  عىل  يدلُّ  فالغضُب 

بنفِسه .

عىل  حولَه  َمْن  تعوُُّد  هو  الغضباُن  يخرُسه  ما  ُل  وأوَّ

انفعاالِته الزَّائدِة، فال يؤثِّر فيهم رصاُخه وال انفعالُه، 

ألنَّه  وذلك  الغضَب،  يستحقُّ  األمُر  كان  وإْن  حتَّى 

عصبيٌّ دائًما، ويغضُب لكلِّ يشٍء.

وامُلِحيطني  وأصدقاِئِه  أهله  مشاعُر  يخرسه  ما  وثاني 

به، فالكلماُت الَّتي يتفوَُّه بها يِف أثناِء غضِبه، واألفعاُل 

أحاسيَسهم   ُ وتَُغريِّ قلوبَهم،  تُؤذي  بها  يُؤذيهم  التي 

تجاَهه.

الُحكماء  أََحِد  إىل  َذَهَب  الغضِب  كثريُ  أنَّ رجالً  يُحكى 

يشكو إليه هذا األمَر

خشبيٍّ  باٍب  يف  مسماراً  يدقَّ  أن  الحكيُم  منه  فطلب   

َمْن  وآذَى  غضِبه  عىل  يَُسيِْطْر  ولم  أعصابَه  َفَقَد  كُلَّما 

حولَه، ولم تمِض أيَّاٌم قليلٌة حتَّى امتألَ الباُب باملسامري 

ُ عن مرَّاِت الغضِب واإليذاِء التي تَُعربِّ

منه  فطلب  كان،  بما  وأخربه  الحكيِم  إىل  الرَُّجُل  فَعاَد 

الحكيُم أْن يذهَب ليعتذَر إىل كلِّ شخٍص أََساءَ إليه يِف 

أثناِء غضبه فإذا َساَمَحُه عاد لينتزَع املسماَر الذي دقَّه 

عندما َغِضَب.

ة أيَّاٍم يف االعتذار ونزع املسامري  وهكذا أمَض الرجُل عدَّ

وهو أمٌر صعٌب، ثم نظر إىل الباب فوجده ُمَشوَّهاً من 

كثرِة الثُّقوب التي مألته

فعاد إىل الحكيم وأخربه، فقال له: وهكذا الِجَراُح التي 

نَُسبِّبَُها ملشاعِر اآلَخرين يبقى لها أثٌر يسء يف قلوبهم 

حتَّى وإن اعتذْرنا لهم.

غضبه  بسبِب  العصبيُّ  ْخُص  الشَّ يخرسه  ما  وثالُث 

املعتدي  بمظهر  ويَظهر  اآلخرين،  تعاطَف  يفقد  أنَّه 

فالغضُب  الحق،  صاحَب  كان  وإن  حتى  ير  ِّ والرشِّ

يُْضِعُف موقَف اإلنسان.

الغضب.  تجاه  جسديَّة  فعل  ة  ردَّ لديه  شخص  وكلُّ 

الغضب،  عنَد  الجسم  الستجابة  االنتباُه  يجب  لذلك، 

واتِّخاذُ خطوات للتهدئة باستمرار:

 التعرُّف إىل عالمات الغضب

النََّفُس،  ع  يترسَّ كما  أرسع،  بشكل  القلُب  ينبض 

عالمات  تاُلَحظ  وقد  للترصُّف.  الشخص  ويتحرضَّ 

أخرى أيضاً، مثل التوتُّر أو الشدِّ يف الكتفني أو انقباض 

العالمات، يجب  الشخُص هذه  القبضتني؛ فإذا الحظ 

أن يخرَج من املكان الذي هو فيه إذا كان لديه تاريٌخ 

من فقدان السيطرة.

 العدُّ إىل 10

يفكَِّر  أن  يمكن  بحيث  للتهدئة  الوقَت  ذلك  ر  يوفِّ

إىل  الدافع  عىل  ويتغلَّب  صفاءً،  أكثر  بشكل  الشخُص 

الترصُّف.

 التنفُّس ببطء

مع  الشهيق،  من  أطول  ة  ملدَّ بزفرٍي  الِقياُم  يجب 

بالشهيق  يقوم  فالشخُص  الزفري؛  خالل  االسرخاء 

بشكل تلقائي أكثر من الزفري عندما يشعر بالغضب، 

ولذلك ينبغي فعُل العكس؛ فهذا سوف يجلب التهدئَة 

أكثر  بشكل  التفكري  عىل  ويساعد  ال،  فعَّ نحو  عىل 

صفاءً.

عندما يصبح الشخُص قادراً عىل التعرُّف إىل عالمات 

عن  بالبحث  والبدء  نفسه،  تَهدئة  يمكنه  الغضب، 

وسائل شاملة للسيطرة عىل غضبه:

 مامرسة التامرين

والتوتُّر  ة  الشدَّ مستويات  خفُض  يمكن 

واالسرخاء.  الرياضية  التمارين  بممارسة 

واليُوغا  والسباحة  وامليش  الجرُي  ويعدُّ 

أن  يمكن  التي  األنشطة  من  ل  والتأمُّ

فممارسُة  التوتُّر؛  من  الحدِّ  عىل  تساعَد 

الحياة  من  كجزٍء  الرياضية  التمارين 

من  للتخلُّص  جيِّدة  وسيلة  هي  اليومية 

االنزعاج والغضب.

 االعتناء بالنفس

يمكن تخصيُص وقت لالسرخاء بشكٍل 

قدٍر  عىل  الحصوِل  وضماُن  منتظم، 

رات  كاٍف من النوم. ولكنَّ معاقرَة املخدِّ

أسوأ،  الغضب  مشاكَل  تجعل  والكحول 

بحاجة  نحن  التي  الضوابَط  تُنِقص  حيث 

إليها ملنعنا من الترصُّف بشكٍل غري مقبول ونحن 

غاضبون.

 مامرسة الهوايات

يمكن للكتابة والرسم أو أيِّ عمل إبداعي أن يقلَِّل من 

التوتُّر، ويساعد عىل الحدِّ من مشاعر الغضب.

 النقاش حوَل موضوع الغضب

املشاعر مع صديق  مناقشُة  تكوَن  أن  يمكن 

الحصول  عىل  ذلك  يساعد  قد  حيث  مفيدًة، 

عىل وجهة نظر مختلفة عن الوضع.

كيف أضبط نفيس عند الغضب؟

أشعر بالندم الشديد بعد كّل ثورة غضب تبدر منّي تجاه اآلخرين ال 
سيما إن كانوا من أهيل وأصدقائي حتى لو كنت محقا يف موقفي، 

فماذا أفعل ألضبط نفيس من الغضب الزائد املزعج لآلخرين؟

السلحفاة الطائرة
قال كليلة لدمنة: إعلم أن من ال يسمع القول النافع من أصدقائه وال يعمل 

بنصائحهم املخلصة يصيبه ما أصاب السلحفاة.
فسأله دمنة: وماذا أصاب السلحفاة؟

ألف  قد  وكان  بطتان وسلحفاة،  فيها  يعيش  كان  ماٍء  أن عني  زعموا  قال: 
األزمان  بعض  يف  ماؤها  نقص  العني  تلك  إن  ثم  وصادقه.  بعضاً  بعضهم 
نقصاناً كبريا، فلما رأت البطتان ذلك قالتا: »إنه ينبغي لنا ترك ما نحن فيه، 

والتحول إىل غريه«.
فودعتا صديقتيهما السلحفاة وقالتا: عليك السالم فإنا ذاهبتان.

قالت السلحفاة: إن نقصان املاء هنا يعرض حياتي للخطر، فأنا ال أعيش إال 
به.. أرجوكما أن تأخذاني معكما.

قالت البطتان: كيف نأخذك ونحن نطري يف الجو مرسعتني، وأنت تزحفني 
عىل األرض ببطٍء شديد؟

السلحفاة،  صديقتهما  إلنقاذ  وسيلًة  البطتان  وجدت  طويل  تفكرٍي  وبعد 
فقالتا لها:

- ال نستطيع اصطحابك معنا حتى تشرطي لنا أننا إذا حملناك فرآك أحٌد 
فذكرك، أن ال تجيبيه.

فقالت: نعم. ولكن كيف السبيل إىل ما ذكرتما؟
فقالتا: تعضني عىل وسط عود، وتأخذ كل واحدٍة منا بطرفه يف منقارها.

فرضيت بذلك، وطارتا بها.
الناس، فقال بعضهم لبعض: »انظروا إىل العجب العجاب: سلحفاة  فرآها 

بني بطتني تطريان بها يف الهواء«.
فلما سمعت السلحفاة ذلك قالت: رغٌم ألنفكم.

فلما فتحت فاها بذلك الكالم وقعت إىل األرض وماتت.
وإنما رضبت لك هذا املثل لتعلم بأن من ال يطع نصيحَة أصدقائه األوفياء 

املخلصني إنما يرض نفسه.

يعطينا  شجر  فهنالك  عزيزتي  يا  بالتأكيد 
تثمر  ال  الشوكوالتة  أشجار  ولكن  الشوكوالتة، 
من  وتشرينها  تعرفينها  التي  الشوكوالتة  حبات 

الدكان.
التي  الكاكاو  بذور  تثمر  أشجار خاصة..  فهناك 
وسيالن  املكسيك  أهمها  بلدان  عدة  يف  تزرع 

وافريقيا، وكذلك يف مدينة يافا يف فلسطني..
يشبه  قرن  يف  بذور  عن  عبارة  ثمارها  وتكون 
تجّف  عندما  البذور  هذه  تؤخذ  الفاصولياء، 
كما  اللذيذ.  الكاكاو  رشاب  منها  ويعمل  وتطحن 
تصنع منه حبات الشوكوالتا اللذيذة بعد إضافة 

النكهات أو املكرسات املرغوبة.

فزورة
رمضان

؟
 أرسل اسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إىل بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

املريض

والكحل

شكا رجل إىل طبيب 
وجعاً يف بطنه فقال: ما 

الذي أكلت؟
قال: أكلت رغيفا محرقا.

فدعا الطبيب بكحل ليكحل املريض، 
فقال املريض:

إنما أشتكي وجعاً يف بطني ال يف 
عيني.

قال الطبيب: قد عرفت، ولكن 
أكحلك لتبرص املحرق، فال تأكله.

طــــرائف

رمضانية

أصدقاء دنيا الفرح

محمد

السويلميني
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تسايل

حلول األلعاب تنرش يف صفحات »أبواب« السبت

5/21 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22

1/20 إلى 12/222/18 إلى 1/19

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

الرسطان

العذراء

2/19 إلى 3/20 الحوت

شخصية برج الثور

يعترب برج الثور من الشخصيات العنيدة خاصة عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات. 

وبشكل عام، فهو صبور ومخلص لعلمه وال ميانع من بذل جهدا زائدا اليوم يف 

العمل ويجني املكافآت الحقا. يقدر الراحة والرفاهية ويعشق الطعام، وهو 

من النوع الذي قد يبادر بفتح باب السيارة لك. فترصفاته لبقة ويتمتع بالحنان 

وعالقاته  وعمله  لحياته  مستمرة  توقعات  وضع  ويحب  اإلستقرار  إىل  ومييل 

الشخصية.

نقاط القوة: الثقة بالنفس، اإلجتهاد يف العمل، يساعد اآلخرين، عطوف، جذاب.

عيوب الثور: عنيد، كسول، متحكم، مادي، أناين

6/22 إلى 7/22الجوزاء

ك��ن ح��ذرا م��ن الن��اس الذين 

حول��ك وخاص��ة ذوي المزاج 

الحاد. هناك ش��خص مهم قد 

يكون مزعجا لك. 

يبدو ان هناك فرصة للحصول على ترقية اذا كان ذلك يعني االساءة الى من 

تحب فارفضها.

الف��رص  م��ن  العدي��د  هن��اك 

السانحة ولكن ال تندفع اليها 

االن. انتظر الفرصة السانحة. 

المفروض انك علمت االن ما 

هو الصحيح وم��ا هو الخطأ. 

هن��اك اعتب��ارات مالية يجب 

حلها اوال. 

بس��بب  الكثي��ر  تخس��ر  ق��د 

تس��رعك ولذل��ك توق��ف ع��ن 

تبذير النقود, اس��تثمرها في 

شيء يساعدك. 

ال تكترث كثيرا اذا اخرت قرارك 

فالتأخي��ر افض��ل ل��ك. س��وف 

م��ن  المزي��د  عل��ى  تحص��ل 

المعلومات قريبا.

احص نقودك واال فان ش��خصا 

القي��ام  يس��تطيع  ق��د  اخ��ر 

بمغامرة رابحة. س��وف تقدر 

على موقفك. 

هن��اك مش��كلة تتفاع��ل في 

ه��ذا  القادمي��ن  اليومي��ن 

لطل��ب  مالئ��م  غي��ر  الوق��ت 

االموال او الخدمات.

تجربت��ك وخبرتك ف��ي تقدم 

وهذا ش��يء رائ��ع. التفاصيل 

تعتم��د  ف��ال  دقيق��ة  ليس��ت 

عليها. 

برأس��ها  تط��ل  المس��ؤولية 

هن��اك  ان  واألس��وأ  البش��ع 

للس��يطرة  بحاج��ة  تشويش��ا 

عليه كن صبورا. 

ال تراه��ن كثيرا على اش��اعة 

سمعتها النها قد تكون غير 

صحيحة. كن حذرا.

يمك��ن ان تؤجل خالف��ا ماليا 

بتأخير القرار. اذا لم تستطع 

التأجيل عليك الرفض. 

8/23 إلى 9/22األسد

القوس

10/23 إلى 11/21

امليزان

الدلو

3/21 إلى 4/19 الحمل

حل العدد
السابق

Kakuro

حل العدد
السابق

قم باستكمال الشبكة، حتى يصبح كل صف وعامود واملربع الذي يتكون من 3 صفوف 
وأعمدة )باللون الغامق( يحتوي عىل كل رقم من 1 - 9

لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 9-1 يف 
املربعات الفارغة.

مفاتيح الحل هي االرقام املوجودة يف املربعات 
السوداء وهي التي تعطي حال ملجموع االرقام.

االرقام املوجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
واالرقام املوجودة تحت الخط تعطي الحل 

العامودي.

مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 
1 ورقم 5 سيكون حال لرقم 4 ورقم 1 او رقم 2 

ورقم3.
اي من املربعات ستحل بالشكل الصحيح تعتمد 

عىل حل املفتاح باالتجاه اآلخر
ال يجوز تكرار الرقم يف الحل لذا رقم 4 سينتج عنه 

االرقام 1 و3.

يعرفعنالالعابالر

جلايوفناهـناةيضاي

سموتثشطهـومفيدةلل

لالااهـنموةماعةحص

عابالفرديةالتيتك

ةوفلااهـسرامينمبس

البدنيةومنهـالعبة

نععافجدللهـيتاركلا

النفسبكلاعضاءالج

لاويديالاةصاخومس

ارجلوحدثيومامعفت

اركلاةبعلسرامتةا

ثيهـانهـااوسعتشابا

طوابرضاهـلزاغيحار

رحتهـارضافنهـضدهـرب

يزارلاركبوبااهـنم

كلمة الرس

صاحب موسوعة »الحاوي« 
أشهر موسوعة طبية عربية 

من ثالثة مقاطع و)12( حرفا

يعرف عن االلعاب الرياضية انها 
تقوي الجسم وتنشطه ومفيدة 

للصحة عامة ومنها االلعاب 
الفردية التي تكسب من يمارسها 
القوة البدنية ومنها لعبة الكراتيه 

للدفاع عن النفس بكل اعضاء 
الجسم وخاصة االيدي واالرجل 

وحدث يوما مع فتاة تمارس لعبة 
الكراتيه انها اوسعت شابا راح 
يغازلها رضبا وطرحته ارضا 

فنهض وهرب منها.

الحل السابق: الخوارزمي

الكلامت 

املتقاطعة

أفقياً:

1 - مسترشق فرنيس نقل إىل 
الفرنسية حكايات »ألف ليلة 

وليلة« 2 - ما يكتمه اإلنسان - علة 
- نوع 3 - صحراء واسعة - شقيق 

4 - بحر - ثروة ُمعّدة لالستثمار 
5 - راية كبرية - ُجمع الكف 6 - 
جواب - مصباح - نقيض ميت  

7 - زمن - ظرف أو وضع - رسعة 
الفهم واالستنتاج 8 - أخو األب - 

حربي 9 - أفعى - قهوة - ما يجري 
يف عروق اإلنسان 10 - فاتج مغويل 

حفيد جنكيز خان 11 - فالح - 
صنف من األسماك.

عمودياً:

1 - مسترشق هولندي من مؤلفاته 
»تاريخ اللغات السامية« 2 - 

نيشان - خفق القلب - حاجة 3 
- حكى - ضد راحة 4 - ضد يسار 

- بارع 5 - شعب - مكسب - صنف 
6 - هرب - متأللئ 7 - نظيف 

- عدم وضوح 8 - دنيء - نفى 9 - 
سارق - بسط - تسوية - محبة 10 
- تخلّص - من املعادن 11 - رسب 

من الطيور - ناعم - لنّي.
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أفقياً:

1 - وليم تورنر 2 - حق - يأمر 3 - يحتاج - بؤساء 4 - 
متبرص - مهب 5 - فر - لهب - بار 6 - وحش - إرسال 7 

- كلمات - بس- جر 8 - أب - صالحون 9 - رتل - مرح 10 
- جرى - سنام 11 - جبان - خرب - فج.

عمودياً:

1 - وليم فوكنر 2 - رحل - تعب 3 - يحتم - شمال 4 - 
مقاتل - أب - جن 5 - جبهات - مر 6 - ود - صرب - رصاخ 
7 - بر - سبّاح 8 - نيء - باسل - رس 9 - رأسمال - حصن 

10 - ماهر - جو - أف 11 - مرأب - برنامج.

- حل كلامت متقاطعة:
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رمضان

تغلّب عىل العطش يف رمضان

بهذه األطعمة 

رمضان

ومن العادات التي رصدها ابن الحاج عادات التسحري ومنها: 
تسحري املؤذنني يف القاهرة، حيث يهرع املؤذنون عند منتصف 
لديهم  يكون  حتى  للسحور،  الناس  لتنبيه  املآذن  إىل  الليل 
يختلط  فال  الفجر  حلول  قبل  واإلمساك  للتسحر  كاٍف  وقت 
عليهم األمر حال ضيق الوقت أو ذهابه، وقد سمى ابن الحاج 
إذ  الصيام،  عىل  املسلم  يساعد  ألنه  املبارك  بالغداء  السحور 
ذلك عىل  أشبه  وما  كلوا وارشبوا«،  »تسحروا  املؤذنون:  يقول 
183من  الكريمة  اآلية  ويقرأون  أقوالهم  من  معلوم  هو  ما 
كُِتَب  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  تعاىل  قوله  وهي  البقرة  سورة 
تَتَُّقوَن«  لََعلَّكُْم  َقبِْلكُْم  ِمن  الَِّذيَن  َعىَل  كُِتَب  كََما  يَاُم  الصِّ َعلَيْكُُم 
اآليات  يقرأون  أي  يسقون  ثم  عدة  مرات  ذلك  ويكررون 
بُوَن  يرَْشَ اأْلَبَْراَر  »إِنَّ  من  بدءًا  اإلنسان  سورة  من  الكريمة 
نَْحُن  »إِنَّا  تعاىل  قوله  إىل   »)5( كَاُفوًرا  ِمَزاُجَها  كَاَن  كَأٍْس  ِمْن 
القصائد  ينشدون  وأحيانا   ،»)23( تَنِْزياًل  الُْقْرآَن  َعلَيَْك  لْنَا  نَزَّ
ألنه  الليل؛  منتصف  يف  التسحري  الحاج  ابن  وانتقد  الدينية. 
الجسم  لخمول  املبكر  السحور  يؤدي  الفجر، وربما  بعيد عن 
والنوم عن صالة الفجر، ورسعة الجوع يف أول النهار، وفضل 
أن  كما  ال يجوع رسيعا.  الفجر حتى  السحور من وقت  قرب 
املتهجدين يف املساجد  العالية ربما تؤثر عىل  املؤذنني  أصوات 

عليهم. سلبا وتشوش 
القاهرة  يف  الحاج  ابن  للتسحري رصدها  أخرى  وهناك طريقة 
أصحاب  بها  يطوف  حيث  بالطبلة  التسحري  وهي  أيضاً 
عامة  يؤجرها  طوابق  من  مكون  سكني  تجمع  )الربع  األرباع 
الناس  فينتبه  عليها  ويرضبون  البيوت  عىل  وغريهم  الناس( 
أهل  وبعض  اليمن  وأهل  اإلسكندرية  أهل  وأما  للسحور. 
البيوت وينادون  األبواب عىل أصحاب  بدق  املغرب فيسحرون 
عليهم قوموا كلوا. وأما أهل الشام فإنهم يسحرون بدق الطار 
استنكر  وقد  واللعب  واللهو  والرقص  والغناء  الشبابة  ورضب 
أن  إىل  وأشار  جداً«.  شنيع  »هذا  عنه:  وقال  ذكره  الحاج  ابن 
بعض أهل املغرب يفعلون قريبا من فعل أهل الشام، حيث إذا 
كان وقت السحور يرضبون بالنفري عىل املنار ويكررونه سبع 
فإذا قطعوا حرم  أو خمساً  باألبواق سبعاً  ثم يرضبون  مرات 
لعادات  الحاج  ابن  انتقاد  من  وبالرغم  عندهم.  ذاك  إذ  األكل 
تسحري املرصيني إال أنه حسنها عن عادات املغاربة والشاميني 
الذي  البلد  من  وكان  املغاربة  بعض  »رأيت   : قال  ثم  ومن 
هذا  يف  املسحرين  سمع  أن  ملا  واألبواق  بالنفري  فيه  يسحرون 
هذه  ما  قال  وارشبوا  وكلوا  تسحروا  يقولون  -القاهرة-  البلد 
شناعة  أكثر  وهو  عليه،  تربى  بما  الستئناسه  وأنكرها  البدعة 
يظهر  أن  قل  فالعوائد  هنا  أنكره  بما  املنع  إىل  وأقرب  وقبحا 

الحق معها إال بتأييد وتوفيق من املوىل سبحانه وتعاىل«.
وهو  التسحري  وجوه  من  آخر  وجها  الحاج  ابن  رصد  كما 

أو  الصواري  فوق  ترفع  التي  املنرية،  بالفوانيس  التسحري 
األماكن املرتفعة، حيث اتخذ ضوء الفانوس كدليل عىل استمرار 
وقت السحور فإذا أطفئت فهذا يعني أن وقت الصيام قد بدأ. 
من  لعدد  الحاج  ابن  من  أيضاً  االنتقاد  العادة  هذه  القت  وقد 
االعتبارات منها أن بعض الفوانيس قد يطفئها الهواء يف أثناء 
فيرك  طلع  قد  الفجر  أن  موقودة  يراها  ال  من  فيظن  الليل 
فيترضر  ذلك  إىل  مضطرا  يكون  وقد  وغريهما  والرشب  األكل 
صومه. وربما ينساها من هو موكل بها موقودة أو ينام عنها 
يرشب  أو  فيأكل  يطلع  لم  الفجر  أن  كذلك  يراها  من  فيظن 
فيفسد صومه. وربما يحاول أن ينزلها املسؤول عنها فتشتبك 
وهي موقودة وال يقدر عىل خالصها، ومع تكرار املحاولة ربما 

يسقط الفانوس عىل رأسه فيتعرض إلصابة مميتة.
للسنة  متبعاً  كان  ما  األمور هو  أن أصح  الحاج  ابن  رأى  وقد 
ام  ابن  أذان  عىل  واإلمساك  بالل  أذان  عىل  التسحر  من  األوىل 
مكتوم. لكن بالرجوع لرحلة ابن جبري نجد أن ما شاهده ابن 
زيارة  ففي  قديم،  بل  غريباً  محدثاً  يكن  لم  القاهرة  يف  الحاج 
املدينة  يف  كامالً  رمضان  صام  579ه�  عام  ملكة  جبري  ابن 
املقدسة، ومما رصده من العادات الرمضانية عادات التسحري 
يف  الحاج  ابن  رصدها  التي  املظاهر  جميع  بني  جمعت  التي 
القاهرة، ومن هذه العادات رضب الفرقعة وهي قرع الطبول 
عالية الصوت ثالث مرات: أولها عند أذان املغرب والثانية عند 
ثم  اآلخرة،  العشاء  أو  الليل  منتصف  يف  والثالثة  العشاء  أذان 
يف  املئذنة  أو  الصومعة  فوق  بالتسحري  الزمزمي  املؤذن  يقوم 
ركن املسجد الرشقي بسبب قربها من دار أمري مكة، وتسحريه 
السحور  عىل  والحث  والذكر  بالدعاء  القاهرة  مسحري  مثل 
يف  ويعاونانه  خلفه  يرددان  صغريان  أخوان  فعله  يف  يعاونه 
فعله، وفوق املئذنة نصب خشبة طويلة يف رأسها عود علق يف 
طرفيه قنديالن كبريان من الزجاج، اتخذا عالمة عىل السحور 
فما دام وقت السحور دامت اإلضاءة فإذا انتهى وقت السحور 
القنديلني ورشع  املؤذن  أنزل  الفجر  مع طلوع  اإلمساك  وجاء 
ابن  باألذان، وذكر  الحرم  باقي مؤذني  فيتبعه  الفجر  أذان  يف 
جبري أن من لم يسمع نداء التسحري من أهل مكة يصعد فوق 
داره فإذا وجد املصبحان مضاءان استمر يف الطعام والرشاب 
الحاج من  ابن  ما شاهده  إذن،  أمسك.  فإذا وجدهما مطفأين 
عادات التسحري يف القاهرة كان أمراً قديماً غري محدث، ووجد 
وقت  بها  يعلمون  للصائمني  عدة  وسائل  توفري  وهي  لعلة 
السحور واإلمساك يف عرص كانت فيه وسائل اإلعالم محدودة.

مجمل القول، أن كتب الفقه تعد من أهم املصادر التي ال غنى 
اجتماعي  واقع  عىل  بناء  الفتاوى  صدور  بحكم  للمؤرخ  عنها 
أقرب  منها  املستمدة  التاريخية  املادة  تكون  وعليه  معاش، 

للواقع الذي كان.

ومن  الصيف،  السنة،  فصول  أحر  يف  السنة  هذه  رمضان  شهر 
العرق مما سيزيد من شعورنا بالعطش  الطبيعي فقد كثري من 
يف نهار رمضان. هناك اعتقاد خاطئ بني الكثريين وهو أن تناول 
كمية كبرية من املاء يف فرة السحور سيمنع العطش يف رمضان، 
إال أن هذا غري صحيح. فإن األمر يعتمد عىل األطعمة التي تتناولها 
التي  السحور  أطعمة  قائمة  عىل  معنا  تعرف  الفرة.  هذه  يف 

تساعدك عىل التغلب عىل العطش يف رمضان.
أساسية لسحور صحي وذلك ألنه  املدمس كوجبة  الفول  اشتهر 
يفضل  لذلك  بالجوع.  الشعور  وأيضا  بالعطش  الشعور  يمنع 
تناول طبق من الفول املدمس يضاف إليه ملعقة واحدة من زيت 

الزيتون.

السلطة الخرضاء

السحور  يمكننا الحصول عىل نظام غذائي صحي سواء كان يف 
من  تحميك  أنها  حيث  الخرضاء،  السلطة  من  بطبق  اإلفطار  أو 
وضع  تتجنب  أن  لك  نصيحتنا  الصوم.  أثناء  بالعطش  الشعور 
امللح فيها واستبداله بقطرات من الليمون، حيث أن امللح يزيد من 

جفاف الفم وقد يسبب لك العطش الشديد.

الزبادي

تناول يف السحور كوباً من الزبادي ويمكنك إضافة بعض قطع 
الفاكهة إليه لتزيد من كمية املاء يف الجسم، وبالتايل تجنب الشعور 

بالعطش يف رمضان.

الربتقال

لذلك  للجسم،  املياه  لتوفري  املثايل  املصدر  هي  الفاكهة  تعترب 
يمكنك أن تتناول بعض رشائح البطيخ أو الربتقال بجانب وجبة 

السحور.

ال للحلويات والبهارات

تجنب الحلويات يف وجبة السحور، ليس ألنها ستسبب لك الشعور 
بالعطش يف رمضان فقط، بل ألن حركة الجسم تكون بطيئة يف 
هذا الوقت مما يسمح بتخزينها عىل هيئة دهون وهو ما قد يؤدي 

إىل السمنة.
البهارات  عىل  تحتوي  التي  الوجبات  من  بالتقليل  أيضا  ينصح 
الجسم بحاجة  السحور، فهي تجعل  والتوابل خاصة عىل وجبة 

إىل كميات كبرية من املاء بعد تناولها.

يف ميزان وآراء ابن الحاج: 

سحور رمضان وعاداته

محمد فوزي رحيل 

يعد شهر رمضان واحداً من أهم 
املواسم اإلسالمية، بحكم ارتباطه 
بأحد أعمدة اإلسالم الخمسة وهو 
الصوم، ومن ثم تحرص كل الشعوب 
اإلسالمية عىل إتمام هذه الشعرية 
عىل النحو األمثل من صيام يف النهار 
وتطوع يف الليل بالقيام واإلكثار 
من قراءة القرآن الكريم، ناهيك عن 
اإلنفاق يف وجوه الرب. وبالرغم من وحدة 
الهدف والقواسم املشرتكة إال أن كل شعب 
من الشعوب اإلسالمية له ما يميزه من العادات 
الرمضانية التي رصدتها كتب الرحالة واملؤرخني، 
وعليه فقد اهتم الباحثون بالبحث يف هذين النوعني من 
املصادر عن العادات الرمضانية بحكم أنها مظاهر 
حضارية ال غنى عن االهتمام بها ودراستها. غري أن 
الباحث املدقق يجد هناك مصادر أخرى غري تقليدية 
يمكن أن يلجأ إليها املؤرخون للجوانب الحضارية 
ومنها كتب الفقه التي لم يتوقف الكثري منها عند 
ذكر األحكام املرتبطة بالشعائر لكنها تعدتها لرصد 
العادات املرتبطة بهذه العبادات ووضعها يف امليزان 
النقدي لبيان مدى مطابقتها للرشع أو مخالفتها، ومن 
أبرز من اهتم بهذا األمر الفقيه املغربي املالكي ابن الحاج.
وابن الحاج هو اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن 
محمد العبدري املالكي الفايس الشهري بابن الحاج املتوىف 
737هـ. كان قاضيا وفقهيا مالكيا رحل من فاس إىل 
مرص وصحب الشيخ أبا محمد بن ابي حمزة، الذي أقرتح 
عليه تأليف أهم مؤلفاته وهو كتاب »املدخل إىل 
تنمية األعمال بتحسني النيات والتنبيه عىل 
كثري من البدع املحدثة والعوائد املنتحلة«. 
قال العالمة ابن حجر العسقالني: »هو 
كثري الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع 
يفعلها الناس ويتساهلون فيها وأكثرها 
مما ينكر وبعضها مما يحتمل«. ومن 
خالل تصفح هذا الكتاب القيم يمكننا 
رصد كثري من العادات والتقاليد 
الرمضانية يف مرص واملغرب والشام، 
التي وضعها ابن الحاج موضع النقد 
والتمحيص لبيان مدى رشعية هذه 
العادات.



13
آخر األسبوع الجمعة 24 أيار 2019

رمضان

املتسحرون..

تصيل عليهم املالئكة

فاتح املرشق اإلسالمي..

قتيبة بن مسلم..

الطريق إىل الصني!

رمضان

حسـني كمـال

للس�حور يف رمضان حكم بالغة، لكن هناك من قد 
يهمله وال يحرص عليه، وقد يكتفي البعض بتناول 
الطعام بعد الراويح ويقول »أنا ال أتس�حر«.. وإذا 
كان رمض�ان هو ش�هر الخ�ري واملثوب�ة وحصاد 
الحس�نات ورجاء العفو واملغفرة من اهلل عز وجل، 
فم�ا أحوجن�ا إىل أن نلتمس الس�بل املؤدية إىل هذا 
الخري، ومنها اتباع منهج النبي صىل اهلل عليه وسلم 

يف شهر الصيام، ومنه الحرص عىل السحور.
يق�ول الدكت�ور أحم�د كريم�ة، أس�تاذ الرشيع�ة 
اإلسالمية، بجامعة األزهر، السحور سنة عن النبي 
صي اله عليه وس�لم، وفيه فوائد كثرية، فهو يجلب 
الربك�ة ويعني عىل الصيام والعبادة يف رمضان، لذا 
حثنا عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم عليه ونهى عن 
تركه، فقال صىل اهلل عليه وس�لم »تسحروا فإن يف 
الس�حور بركة«، وقال: الربكة يف ثالثة: )الجماعة، 
والثريد والسحور(. وقال أيضا )ال تزال أمتي بخري 

ما عجلت الفطر وأخرت السحور(.
ويقصد بالس�حور تن�اول أي يشء من مطعوم أو 
م�رشوب، قبل الفج�ر، ولو عىل حس�يات من ماء، 
فم�ن كان عنده ش�بع، أو مرض، فم�ن املمكن أن 
يرشب عصائ�ر، أو حليبا، فإن ل�م يجد فعىل ماء، 
التماس�ا للربكة، فهي بركة باطنية وظاهرية، فأما 
الباطنية يف ري الجسد، ورضا الحواس واألعضاء، 
واملعنوي�ة تتمثل يف قوة العزيمة، باإلضافة إىل ما ال 
يعلمه إال اهلل عز وجل من بركات إن جهلناه يف زمن 

فستكشفه يف زمن آخر.
لذل�ك فإذا كان اإلنس�ان مش�بعا أو غ�ري راغب يف 
طعام، فليجدد نيته بالسحور ويحرص عىل تناول 
يشء ول�و قليال، أو رشبة ماء فقط تحقيقا للس�نة 

وامتثاال ألمر النبي صىل اهلل عليه وسلم، 
هناك فوائد روحية واجتماعية، تتمثل يف لقاء األهل 
ع�ىل مائدة الس�حور وع�ىل طاعة م�ن طاعات اهلل 
وس�نة من س�نن نبيه صىل اهلل عليه وسلم، يف وقت 

يمتلئ بالروحانيات والربكات.

فحينم�ا يجم�ع بينه�م الحديث ب�ني األرسة يدب 
الحب والود والتآلف ويقوي بينهم الصلة والراحم 
عن طيب نفس، وحرص املس�لم ع�ىل هذه الوجبة 
يعود عليه بالخري والربكة أيضا حينما يصبح يومه 
صائم�ا، ذلك ألن النبي، صىل اهلل عليه وس�لم، أمر 
ب�ه وبني أنه ش�عار صيام املس�لمني، والفارق بني 
صيامه�م وصي�ام أهل الكت�اب، لذلك ح�ث عليه، 
ونهى عن تركه. ويتحقق الس�حور بأقلَّ ما يتناوله 
اإلنس�ان من طعام أو رشاب، ف�ال يختص بطعام 
معني، ولكن يستحب تناول التمر يف السحور لقول 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )نعم سحور املؤمن 

التمر( رواه أبوداود.
ينبغي االنتهاء من السحور قبل الفجر بوقت كاف..
ْرنَا َمَع  فعن زيد ابن ثابت ريض اهلل عنه قال: )تََسحَّ
اَلِة ُقلُْت  َُّ َعلَيِْه َوَس�لََّم ثُمَّ َقاَم إىَِل الصَّ النَِّب�يِّ َصىلَّ اهلل
ُحوِر َقاَل َقْدُر َخْمِسنَي آيًَة(  كَْم كَاَن بنَْيَ اأْلََذاِن َوالسَّ
رواه البخاري، هذا الحديث دليل عىل أنه يس�تحب 

تأخري السحور إىل قبيل الفجر.

األمري  بن  حصني  بن  عمرو  بن  مسلم  بن  قتيبة  هو 
أبوحفص الباهي، ُوِلَد سنة 49ه� بأرض العراق يف بيت 
إمارة وقيادة، تعلَّم العلم والفقه والقرآن، يف نفس الوقت 

الذي يتعلم فيه فنون الفروسية.
نشأ قتيبة عىل ظهور الخيل، ولفتت مهاراته القائد املهلب 
ومعادن  األبطال  معرفة  يف  خبرياً  وكان  صفرة،  أبي  بن 
بن  الحجاج  الشهري  العراق  لوايل  به  فأوىص  الرجال، 
يوسف الثقفي، فانتدبه لبعض املهام ليختربه بها، وأبدى 
ه عبدامللك بن  ثم والَّ فذَّة،  قيادية  فائقة وموهبة  شجاعة 
ا وصلها  ه -أيًضا- خراسان، فلمَّ ، ووالَّ مروان مدينة الرَّيِّ
وراء  ما  بالد  حرب  إىل  ته  بهمَّ عال  705م(  )86ه�،  سنة 
النهر، وأقام بخراسان ثالث عرشة سنة، وانطلق منها اىل 

فتوحاته الكبرية.
للمسلمني،  بالسيطرة  كلها  دانت  قد  خراسان  تكن  لم 
وهو إقليم شاسع مرامي األطراف، لم يكن املسلمون قد 

واصلوا الفتح بعده، وبالتايل كانت يف حاجة إىل الكثري من 
الجهد إما الستكمال الفتوحات أو تأمني املناطق التي تم 
فتحها بالفعل، ومنها بدأ قتيبة بن مسلم فتوحاته حتى 
بالد الصني، التي بادر ملكها إىل التودد إىل قتيبة، فأخذ 
قسمه  عن  الراجع  إىل  يدفعه  حتى  إليه  بالهدايا  يرسل 
الذي أقسمه بأن يدخل املسلمون الصني، وأرسل له حفنة 

من تراب الصني ليطأها حتى يكون قد أبر بقسمه.
ليطأنَّ  أنه  أقسم  القيادة  ويل  ملا  مسلم  بن  قتيبة  وكان 
أرض الصني، وتوغل يف بالد ما وراء النهر إىَِل أن وصل 
إىَِل تركستان التي هي اآلن خاضعة للصني، فأرسل ملك 
الصني إليه وزراءه ووفده، وقالوا له: ال تدخل إىل أرضنا 
ونحن نرضيك بما تشاء وندفع لك من الجزية ما تشاء، 
نَْحُن  قالوا:  الصني،  أرض  أطأ  أن  أقسمت  لهم:  َفَقاَل 
نعطيك تحله اليمني، فذهب وفد ملك الصني وأخذوا تراباً 
فوطأه  قتيبة،  إىَِل  به  وجاءوا  وحملوه  الصني  تراب  من 

بقدمه ووقف عليه، وأخذ منهم الجزية.
وراح يخطط لكي يؤمن حدود الدولة اإلسالمية، ويثبت 
فتح البالد التي وطأتها جيوش االسالم، إال أن التغريات 
الخليفة  الفرة عقب وفاة  التي وقعت يف هذه  السياسية 
األموي الوليد بن عبدامللك وتويل من بعده الخالفة أخوه 
عىل  واليًا  منصبه  من  قتيبة  بالقائد  أطاحت  سليمان، 
خراسان ومن قيادة الجيش، ليتوقف عند التخوم الغربية 

لإلمرباطورية الصينية.
عام  يف  عبدامللك  بن  لسليمان  املوالية  الجيوش  قتلته 
التي  امليتة  وهي  ميالدية،   715 سنة  املوافقة  هجرية   96
أغضبت حتى أعداء »قتيبة«، فقال قائل منهم: »يا معرش 
يف  جعلناه  فينا،  فمات  منا  كان  لو  قتيبة،  قتلتم  العرب 
بن  »قتيبة  وبوفاة  غزونا«،  إذا  به  نستفتح  فكنا  تابوت، 
عند  الجبهة  هذه  عىل  املسلمني  فتوحات  توقفت  مسلم« 
الحد الذي تركها هو عليه فسمي عن حق بفاتح املرشق.

د. سيد حسن السيد

بابتس�امة  الزوجي�ة  اس�تقبي خالفات�ك   
وكلم�ات طيب�ة بدال م�ن التجه�م والعبوس 
واالنفعال وعندما تثور الخالفات واملشاحنات 
يج�ب الح�رص عىل تس�ويتها ب�روح األخذ 
والعط�اء واحتوائه�ا ب�كل حكمة وكياس�ة 
ومودة حتى ال تتفاقم املشكالت وتمر بسالم

 اتفق�ي م�ع زوج�ك ع�ىل األس�لوب الذي 
تنفقان به وجابها األزمات املالية بش�جاعة 
مع محاولة ادخار مبلغ من املال ملواجهة أي 
عجز من املمكن أن يحدث يف ميزانية االرسة

 حاويل االتفاق معه عىل املبادئ التي ينبغي 
اتباعه�ا يف تربي�ه األبن�اء وتوجيههم حتى 
التنشأ أي رصاعات بينكما بسبب االختالف 

عىل أسلوب الربية األمثل لالبناء
 احرم�ي خصوصيات زوج�ك وال تحاويل 
التدخل فيها واعطيه مطلق الحرية يف شئون 
عمل�ه وامتنعي ع�ن انتقاد ذوق�ه أو وجهة 

نظره وال تقطعي خلوته إذا خال بنفسه.
 ال يج�ب تأخ�ري إعداد وجب�ة اإلفطار عن 
موعده�ا ألن الج�وع ملهبة وح�اويل تنويع 
أصناف الطعام اليومية يف حدود اإلمكانيات 

املتاحة حتى ال يشعر بالروتني أو امللل
 مراع�اة تعامل الزوجة مع الزوج بحس�ن 

خلق وخص�ال حميدة واحرام ومحبة يرك 
أثراً جمي�الً يف نفس الزوج نتيجة الش�عور 

بالسكينة وراحة البال والسعادة الزوجية.

سلوكيات و آداب الرشاب

 ال يجب الرشب من فم الس�قاء س�واء كان 
زجاجة أو دورقاً إذا كان الغري يرشبون منه 
لضم�ان عدم وقوع ما يرض بالصحة يف املاء 

وأيضا ملراعاة الذوق االجتماعي
 ال يج�ب النف�خ يف الرشاب مل�ا يف النفخ أو 
التنفس م�ن أرضار صحي�ة ومنافاة آلداب 
اللياقة ويف حالة احتس�اء الش�وربة وكانت 

ساخنة يمكن تركها حتى تربد
 من املستحب عند تناول الطعام أو الرشاب 
الجلوس وعدم الوقوف وقد ثبت أن ذلك من 

األفضل صحيا
 ال يجب تناول ال�رشاب يف انية من الذهب 
أو الفض�ة ألن ذلك يعترب م�ن مظاهر الكرب 
واالس�تعالء املنه�ي عن�ه ديني�ا كن�وع من 
التعايل عىل الفقراء واملحتاجني وعدم احرام 

ملشاعرهم
 ال داعي م�ن اإلرساف يف تناول الرشاب أو 
الطع�ام ألن ذلك يرض بالصحة والس�يما أن 

املعدة هي بيت الداء

سلوكيات رمضان: يف آداب 

األرسة والرشاب والطعام
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عىل عكس املنطق السائد يف هذا العرص، تعيش 

الفنانة السورية سمر سامي يف شبه عزلة عن 

املجتمع »الفني« القائم عىل املجامالت واملظاهر، 

وامتدت هذه العزلة إىل العالم االفرتايض الذي 

قاطعته بكافة أشكاله. هكذا غابت ابنة حي 

»الخالدية« يف حمص عن اإلعالم، ولكن النجمة 

الستينية حارضة بقوة بشكل متواصل منذ أكثر 

من 40 عاماً عىل الشاشتني الصغرية والكبرية من 

خالل مهنتها كممثلة، ويكاد اسمها ال يغيب عن 

أهم األعمال الدرامية يف كل موسم.

رواق الفنون

زلزال وكلبش 3 وملس أكتاف

إبراهيم  الرحيم كمال وإخراج  تأليف عبد  منها »زلزال« 
فخر وبطولة محمد رمضان وحال شيحة وماجد املرصي 
النجوم، وتعرضه  الغني ومجموعة كبرية من  ومنى عبد 
دويدار  باهر  تأليف   »3 و»كلبش  يس،  إم  دى  قنوات 
كرارة وروجينا ويرسا  أمري  ميمى وبطولة  بير  وإخراج 
و»ولد  إي،  أون  قنوات  وتعرضه  سليم،  وهشام  اللوزي 
سامي  محمد  وإخراج  سالمة  أيمن  تأليف  الغالبة« 
وتعرضه  عمر  ومي  املقدم  وانجي  السقا  أحمد  وبطولة 
هاني  تأليف  أكتاف«  و»ملس  مرص،  ىس  بي  إم  قنوات 
جالل  يارس  وبطولة  املنباوي  حسن  وإخراج  رسحان 
ودنيا وتعرضه يس  الوهاب وحنان مطاوع  عبد  وفتحي 
الحدوتة 3« تأليف رشيف نجيب وأيمن  بى يس، و»بدل 
غانم  سمري  دنيا  وبطولة  الحلفاوي  خالد  وإخراج  وتار 
بى  يس  قنوات  وتعرضه  غانم  وسمري  عبدالعزيز  ودالل 
يس، و»الربنسيسة بيسة« تأليف مصطفى عمر وفاروق 
هاشم وإخراج أكرم فريد وبطولة مي عز الدين وبويس 
ومريفت أمني وتعرضه يس بى يس، و»أبو جبل« تأليف 
محمد سيد برش وإخراج أحمد صالح وبطولة مصطفى 
شعبان وعائشة بن احمد ومحمود البزاوي ومحمد لطفي 

وتعرضه قنوات أون.

حكايتي وقمر هادئ وابن أصول

»حكايتي« تأليف محمد عبداملعطي وإخراج أحمد سمري 
بدير  وأحمد  عامر  ووفاء  صربي  ياسمني  وبطولة  فرج 
إي  وأون  ىس  إم  دي  قنوات  وتعرضه  عوف  أبو  ومها 

ويس بى يس، و»قمر هادي« تأليف إسالم حافظ وإخراج 
رؤوف عبد العزيز وبطولة هاني سالمة وداليا مصطفى 
ويرسا اللوزى وتعرضه قنوات أون، و»ابن أصول« تأليف 
أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد بكري وبطولة حمادة 
رشاد  وعماد  حالوة  وأحمد  الدين  نجم  وسوزان  هالل 
وتعرضه قنوات دي إم يس، و»شقة فيصل« تأليف محمد 
عامر  ايتن  وبطولة  عادل  وإخراج شريين  العزب  صالح 
وكريم محمود عبدالعزيز وصالح عبداهلل وتعرضه إم بي 

يس.

عالمة استفهام وهوجان وبركة

وإخراج سميح  حافظ  إسالم  تأليف  استفهام«  و»عالمة 
النقاش وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكي ومى سليم 
وتعرضه قنوات الحياة ودي إم ىس وأون اي ويس بى يس، 
رشين  وإخراج  العزب  صالح  محمد  تأليف  و»هوجان« 
العزيز  عبد  محمود  وكريم  إمام  محمد  وبطولة  عادل 
الحياة، و»بركة« تأليف محمد الشواف  وتعرضه قنوات 
وإخراج محمود كريم وبطولة عمرو سعد وهالة صدقي 

وسيد رجب وتعرضه قنوات يس بى يس.

آلخر نفس وزي الشمس وولد الغالبة

عي  حسام  وإخراج  جمال  أمني  تأليف  نفس«  »آلخر 
وأحمد  عبدالوهاب  وفتحي  عبدالعزيز  ياسمني  وبطولة 
الشمس«  و»زي  الحياة،  قنوات  وتعرضه  حسني  صالح 
وبطولة  العزيز  عبد  سامح  وإخراج  نعوم  مريم  تأليف 
وتعرضه  بدر  وسوسن  الرشبيني  ودينا  سليمان  جمال 

عمر  تأليف  مرة«  و»حدوتة  مرص«،  ىس  بي  »ام  قنوات 
عبد  غادة  وبطولة  أحمد  ياسمني  وإخراج  عبدالحليم 
الرازق وأحمد صفوت وعبد الرحمن أبو زهرة وتعرضه 
تأليف  و»قابيل«  البلد،  وصدى  والناس  القاهرة  قنوات 
وبطولة محمد  الشناوي  كريم  وإخراج  الدين  عز  محمد 
ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وتعرضه قنوات ام بي 
بمليون  »فكرة  مسلسل  أيضا  تعرض  والتى  مرص،  ىس 
تأليف أمني جمال وإخراج وائل احسان وبطولة  جنيه« 
عي ربيع وكريم عفيفي وسهر الصايغ، ومسلسل »طلقة 
حظ« تأليف إيهاب بليبل وإخراج احمد خالد أمني وبطولة 
وتعرضه  حافظ  ومحمود  عامر  وايتن  خاطر  مصطفى 
قنوات دي ام ىس والحياة وأون ويس بى يس، و»الواد سيد 
الشحات« تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي 
وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وتعرضه قنوات دي ام 
تأليف  مريو«  و»سوبر  حكايات،  تي  آر  وإيه  ودبي  يس 
أحمد محيي وإخراج خالد الحلفاوي وبطولة إيمي سمري 
و»الزوجة  تن،  قنوات  وتعرضه  املريغني  وحمدي  غانم 
18« بطولة حسن الرداد وسلوى خطاب وتعرضه قنوات 

صدى البلد والنهار والقاهرة والناس.

طلقة حظ وسوبر مريو

مسلسل »بروفا« إخراج رشا رشبتجي وبطولة مرصيني 
وتعرضه  صباغ  ووسام  فهمي  أحمد  منهم  ولبنانيني 
روتانا دراما وإل بي يس، و»مملكة الغجر« بطولة فيفي 
عبده وحرية فرغي وحسام فارس تأليف محمد الغيطي 

وإخراج عبدالعزيز حشاد وتعرضه قناة النهار.

ترفع بطلة »الندم« من قيمة أي عمل تشارك فيه، رغم أنها 
ليست من خريجي املعهد العايل للفنون املرسحية، حتى إن 
نجمة »لعنة الطني« لم تكمل تعليمها يف املدرسة االبتدائية، 
التي هربت منها بعد أول صفعة تلقتها من معلمة جاهلة. 
أغلفة  املكتوبة عىل  الحروف  بنفسها، وفك  القراءة  فتعلمت 

املجالت وصلت إىل قراءة روائع األدب العاملي.
األول  بعملني:  املوسم  هذا  كبرية«  »أحالم  صاحبة  تطل 
وإخراج  سليمان  حازم  )سيناريو  الذئاب«  تشيخ  »عندما 
 /I See medIA ورشكة  »أبوظبي«  إنتاج  فهد/  عامر 

»أبوظبي« . 
»الجليلة«  تظهر  الرشيد،  هارون  والدة  »الخيزران«  بقوة 
الزمان عىل  انقلب  الذئاب« كامرأة صلبة،  يف »عندما تشيخ 
عائلتها الثرية، فتزوجت من كاتب عدل فقري، ولكنها بقيت 

مسامع  عىل  يوم  كل  يف  »الجليلة«  تعيد  بأصولها.  متمسكة 
وتاريخها،  عائلتها  حكاية  عزمي«  »املحامي  الوحيد  ابنها 

وكرم جده، كي ال ينىس جذوره.
امرأة  العار«  »زمن  نجمة  تظهر  والضعف،  القوة  وبني 
الفجر  ساعات  يف  بجني  ومتلبّسة  نفسياً  مريضة  ضعيفة 
و»الربستيج«  األناقة  بكامل  مخمي  مجتمع  وسيدة  األوىل، 

يف النهار.
»أثر  فهو  املوسم  هذا  فيه  تظهر  الذي  الثاني  العمل  أما 
قنوع(  زهري  إخراج  الكريم  عبد  محمود  )كتابة  الفراشة« 
الهادي  عبد  الفنان  جانب  إىل  البطولة  دور  فيه  وتلعب 

الصباغ.
التلفزيوني  لإلنتاج  العامة  املؤسسة  إنتاج  من  والعمل 
من  مستوحاة  وقصته  الحياة«(  »خبز  )مرشوع  واإلذاعي 

رائعة ماركيز »الحب يف زمن الكولريا«.
مرة  كل  ويف  بصمت.  الفنية  مكانتها  سامي  سمر  صنعت 
محوراً  وتشكل  املشهد  عىل  سالم«  الزير  »أخت  تستحوذ 
خياراتها  يف  وتحتفظ  مشاهدها،  عدد  كان  مهما  للعمل 
عمل  يف  تشارك  ما  ونادراً  الخصوصية،  من  بالكثري  الفنية 

دون أن ترك انطباعاً مؤثراً لدى الجمهور.
الناس وهمومهم  مأساة  تعيش  تزال  ال  الواقع،  أرض  وعىل 
لم تهجرها  التي  اليومية، يف مدينة »جرمانا« قرب دمشق، 
بسبب الحرب. بعيداً عن أضواء املهرجانات وأغلفة املجالت، 
األول  عرابها  بمساعدة  النارنج«  »شجرة  نجمة  تحولت 
أم  تغني  فتاة صغرية  أتايس، من  فردوس  السوري  املخرج 
كلثوم وعبد الوهاب وفريوز يف نادي »املوغامبو« يف حلب، إىل 

فنانة من الدرجة األوىل، وحققت معجزة فنية. »االخبار«

25 مسلسالً تتنافس يف ماراثون 

الدراما الرمضانية

سمر سامي ممثلة تعيش

يف شبه عزلة عن املجتمع الفني

روبرت باتينسون

د شخصية البطل  يجسىّ

الخارق »بامتان«
»باتمان«  دور  للعب  مفاوضات  حالياً  باتينسون  روبرت  الربيطاني  املمثل  يخوض 
)الرجل الوطواط( يف الفيلم املقبل الذي يحمل توقيع مخرج والسيناريست األمريكي 
مات ريفز، واملقرر طرحه يف 25 حزيران )يونيو( 2021. باتينسون بطل سلسلة أفالم 
»تواياليت«، هو املرشح األّول للعب شخصية الرجل الخارق بعد إعالن األمريكي بن 
أفليك اعتزاله الدور، فيما يتوقع أن تنهي رشكة »وورنر بروز« االتفاق قريباً بحسب 

ما أكدت مجلة »فارايتي« األمريكية.
ومن املقّرر أن يبدأ التحضري للفيلم خالل األشهر املقبلة، عىل أن يبدأ التصوير يف بداية 
عام 2020 ،علماً بأّن املمثل البالغ 33 عاماً أجرى تدريبات تأهلّه للدور أمام ريفز قبل 
االنتهاء من كتابة الفيلم. ويف حال حصوله عىل الشخصية، فسيكون أصغر ممثل يلعب 

دور »باتمان«.
بشأن  والتكهنات  الجدل  من  حالة  املاضية  الفرة  قد شهدت خالل  هوليوود  وكانت 
هوية املمثل الذي سيحظى بالفرضة، خصوصاً بعدما قال ريفز أن النسخة املرتقبة 
من الرشيط ستدور أحداثها حول شباب »باتمان«. تجدر اإلشارة إىل أنّه قبل بن أفليك، 
جّسدت دور »الرجل الوطواط« مجموعة من املمثلني البارزين، عىل رأسهم: آدم ويست 
عام 1966، ثم مايكل كيتون، وفال كيلمر، وجورج كلونى، وكريستيان بيل. »وكاالت«
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سينمائيا  موسما  العرض  دور  تشهد  تقريبا  شهر  بعد 
جديدا وكبريا بأفالمه الخمسة املقرر عرضها، يف موسم 
وكازابالنكا  عز،  أحمد  بطولة  »املمر«  وهي.  الفطر  عيد 
ومحمد  سعد  محمد  بطولة  والكنز  كرارة،  أمري  بطولة 
رمضان وهند صربي، وسبع الربمبة بطولة رامز جالل 

وحملة فرعون بطولة عمرو سعد.
أسباب  لعدة  وذلك  الثقيل  العيار  من  املتنافسة  األفالم 
أهمها أنها أفالم تحمل توقيع أسماء نجوم اكتسبوا ثقة 
احمد  مثل  اإليرادات  أعىل  أفالمهم  وحققت  جمهورهم 
إىل وجود  باإلضافة  كرارة وعمرو سعد  أمري  وأخريا  عز 

فيلمني كوميديني لكل من محمد سعد
وهنا نستعرض مناطق تميز كل فيلم ويأتي يف املقدمة 
يتناول  إذ  إنتاجيا  الضخمة  األفالم  من  وهو  »املمر« 
بعد  ما  فرة  خالل  العسكرية  الوطنية  املالحم  إحدى 

االستنزاف.
وكيفية  املسلحة  القوات  رجال  شجاعة  يرصد  والفيلم 
مجموعة  بطولته  يف  ويشارك  الوطن،  أرض  عن  الدفاع 
وأمري  أحمد رزق  أحمد عزو  أبرزهم:  النجوم  كبرية من 
كرارة ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمود 
وتأليف  النجوم  من  الرشنوبي وغريهم  حجازي ومحمد 
أمري طعيمة وإخراج رشيف عرفة وهو من األفالم التي 
سيكون لها عالمة يف تاريخ السينما املرصية مثلما يؤكد 

جميع أبطاله وصناع العمل.
السينما  الثانية ألمري كرارة يف  البطولة  »كازابالنكا« هو 
مخرج  مع  حققه  الذي  النجاح  بعد  الفيلم  هذا  ويأتي 
العمل بير ميمي يف فيلمهم األول »حرب كرموز« يشارك 

يف بطولته النجمة غادة عادل وعمرو عبد الجليل .
يف  تدور  التي  األفالم  من  أيضا  هو  فرعون«  »حملة 
الشهري  الشاب  يحيى  حول  والتشويق  اإلثارة  من  إطار 
الذي يرتكب عددا من االغتياالت يف مرص لكنه  بفرعون 

يضطر للسفر إىل سوريا إلنقاذ حبيبته.
الفيلم من تأليف كريم حسن بشري وإخراج رءوف عبد 
العزيز وبطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد املغني 
تم  املريغني وقد  وحورية فرغي ومحمد لطفي وحمدي 
الذي  تايسون  املالكمة  بملك  صناعه  قبل  من  االستعانة 
سيجذب  فهل  املرصية  السينما  يف  األوىل  مشاركته  تعد 
وهناك  فرعون؟  حملة  اىل  املرصي  الجمهور  تايسون 

فيلم »سبع الربمبة« بطولة رامز جالل وجميلة عوض.
»الكنز 2« يعرض الجزء الثاني من الفيلم الذي يشارك 
سعد  محمد  بينهم:  من  النجوم  من  حشد  بطولتة  يف 
ومحمد رمضان وهند صربي وتأليف عبد الرحيم كمال 

وإخراج رشيف عرفة.

رواق الفنون

الثالثني:  عامها  بعد  تبلغ  لم  التي  الخطيب  وعد  وقالت 
الذي  القايس جدا  الخيار  الفيلم، ألبّرر البنتي سما  »صنعت 
اضطررنا إىل اتخاذه« والقايض ببقاء العائلة يف سورية خالل 
الذي  حلب  مستشفى  يف  وذلك  دموية،  النزاع  مراحل  أكثر 
يعمل فيه زوجها الطبيب حمزة والذي كان عرضة للقصف.

ويستعرض »إىل سما« الذي يتّخذ شكل رسالة توّجهها األّم 
إىل ابنتها ويتضّمن مشاهد مؤثّرة جدا صّورتها الخطيب يف 
شوارع حلب ومحيط املستشفى، مسار وعد الطالبة فالزوجة 

والوالدة.
ففي عام 2011، كانت هذه الشابة تدرس أصول التسويق يف 
جامعة حلب بعد تخلّيها عن فكرة خوض مجال الصحافة، 
ألن هذه املهنة محفوفة باألخطار يف نظر أهلها، لكن »املعادلة 

انقلبت رأسا عىل عقب عند انطالق التظاهرات األوىل«.
عن  األخبار  يف  يتكلمون  »كانوا  كان  يف  املخرجة  ورّصحت 
إرهابيني ال عن متظاهرين. ولم تكن يف الجامعة أي وسيلة 

إعالمية لنقل التطّورات. وكانت الفكرة تقيض بحمل الهاتف 
التصوير  الخطيب  وعد  وبدأت  األحداث«.  لتوثيق  الخلوي 
بني  حلب  مدينة  يف  املعارك  اندالع  مع  تزامنا   2012 عام  يف 
التي سيطرت عىل األحياء الرشقية منها  املعارضة  الفصائل 
الكامريا  الغربية. ولم تفارقها  األحياء  الحكومية يف  والقوات 
منذ ذلك الحني، وقد صّورت بها كل املشاهد التي جرت عىل 
البنتها  األوىل  الكلمات  إىل  القصف  من  منها،  ومسمع  مرأى 
مرورا بتوافد الجرحى إىل املستشفى. فخلّدت لحظات وضع 
شقيقهما  وفاة  عىل  يتحرّسان  صبيني  ونحيب  ميت  مولود 
األصغر. ونالت بفضل تسجيالتها هذه مكافآت عدة، أبرزها 

جائزة يف مهرجان بايو ملراسي الحرب سنة 2017.
وذكرت أنه »عندما عرضت األرشطة عىل أشخاص من حويل 
األمر  أن  فأدركت  قصتي.  هذه  جميعهم  يل  قالوا  حلب،  يف 

يستحق العناء«.
وصّورت وعد رحلة العودة إىل حلب املحفوفة باألخطار التي 

لحماها  زيارتها  بعد  يوليو 2016،  بها مع طفلتها يف  قامت 
خمس  طوال  األمرين  »قاسينا  وقالت:  تركيا.  يف  املريض 
وبما  الوثائقي(  يف  يظهرون  )الذين  األشخاص  مع  سنوات 
أنني أتقن استخدام الكامريا ولدّي معارف يف قنوات أجنبية، 

سعيت إىل اإلضاءة عىل الوضع يف حلب«.
وخالل خمس سنوات، جمعت تسجيالت تبلغ مئات الساعات 
نرشت جزءا منها عىل اإلنرنت مع الحرص عىل التسّر عىل 
وابنتهما  ووعد  حمزة  اضطر  لكن  توقيفها،  خشية  هويتها 
حيث  لندن  يف  تقيم  العائلة  وباتت  البلد،  مغادرة  إىل  سما 

تتعاون وعد مع القناة التلفزيونية الرابعة.
أالن  املمثل  إىل  »كان« سعفة ذهبية فخرية  ويمنح مهرجان 
دولون رغم وجود عريضة واحتجاجات من جمعيات نسائية 

تعارض هذا التكريم.
املسابقة  الشهري شارك سبع مرات يف  الفرنيس  املمثل  وكان 

الرسمية ملهرجان »كان« من دون أن يكافأ حتى اآلن.

الفيلم السوري »إىل سام« أمام 

جمهور مهرجان كان

أفالم مرصية 

تتنافس عل 

شباك موسم 

عيد الفطر

مادونا تعلن يف »يوروفيجن«: 

جميعكم فائزون

يوروفيجن  منافسة  يف  للمتسابقني  مادونا  األمريكية  البوب  نجمة  قالت 
إىل هذا  الوصول  النظر عما سيحدث.  »أنتم جميًعا فائزون، بغض  لألغنية: 
املكان، لم يكن أمراً سهالً«. وأضافت: »يف البداية كان عليك أن تحلم وتؤمن 
رأيي هذا ما  اآلن، ويف  أنت فيه  الذي  املكان  إىل  الحلم، وربحت طريقك  بهذا 

يجعلك رابحا«.
وظهرت مادونا يف مقابلة قصرية مع مقدم يوروفيجن آيس آزار قبل أن تؤدي 
الجديدة  وأغنيتها  )كالصالة(  أبراير«  »اليك  القديمة  الكالسيكية  أغنيتها 

»فيوترش« )املستقبل(.

هيا مرعشيل.. نجمة 

»عندما تشيخ الذئاب« 
السورية )1994(  فاملمثلة  عابراً،  دراما رمضان  ليس مرور هيا مرعشيل يف 
وضعت بصمتها عىل كل األعمال التي قّدمتها بأداء محرتف تفّوقت فيه عىل 
بنات جيلها، بحسب ما قالت الناقدة اللبنانية زكية الديراني يف جريدة االخبار 

البريوتية.
طارق  املمثل  ووالدها  مرعشيل،  إبراهيم  الراحل  اللبناني  الفنان  هو  جدها 
التمثيل  الراحلة رندة مرعشيل. هكذا، حملت حّب  املمثلة  مرعشيل، ووالدتها 
يف جيناتها. هذا العام، أطّلت يف ثالثة أعمال هي: »مسافة أمان« )تأليف إيمان 
)كتابة  الذئاب«  تشيخ  و»عندما  و»لنا»(،   ،lbci حجو  الليث  إخراج  سعيد، 
صمت«  و»دقيقة  فهد(  عامر  إخراج  ناجي،  جمال  رواية  سليمان عن  حازم 

)لسامر رضوان وشوقي املاجري(.
القوية  الفتاة  سندس  بشخصية  الذئاب«  تشيخ  »عندما  يف  حضورها  أّن  إال 
التي تثق بنفسها، له طعم آخر. أضافت مرعشيل إىل سندس دلعها الفائض، 
وحركاتها املثرية وطّوعت جسدها يف خدمة حكاية فتاة تشبه بنات جيلها يف 
ماذا  األحداث. تعرف جيداً  املايض حيث تجري  القرن  ثمانينيات وتسعينيات 
املايض  صاحب  حداد(  )سلوم  الجليل  عبد  الشيخ  عن  تنجو  لن  لكنها  تريد، 
الفاسد الذي يتلطى بثوب التشدد الديني. لعبت هيا دورها بكل حرفية أمام 

مجموعة كبرية من املمثلني، لتتّوج نجمة يف العرشين.

بالرغم من احتدام املعارك، قّرر زوجان البقاء مع 
طفلتهما الصغرية يف حلب املحارصة التي أصابها 
الدمار، هي لتصّور وهو ليطبّب... وتربّر املخرجة 
السورية وعد الخطيب قرارها هذا يف وثائقي هّز 
مشاعر الجمهور يف مهرجان كان السينمائي. 
وقد أصاب القيّمون عىل هذا الحدث السينمائي 
البارز يف اختيارهم وثائقي »إىل سما«، الذي 
توّقعوا له أن يحّرك عواطف املشاهدين.

عرض الفيلم الوثائقي »إىل سما« يف مهرجان كان 
السينمائي الـ72 الذي شارك الربيطاني إدوارد 
واتس يف إخراجه، خالل جلسة خاصة، وحظوظه 
وافرة للفوز بجائزة »العني الذهبية« التي تكّرم 
منذ عام 2015 عمال وثائقيا يعرض يف كان، 
بغّض النظر عن الفئة املشاركة فيها.
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سهري بشناق 
أوراق متعبة

بش�غف كبري لم تتمكن من انتظار 

انته�اء الرواية فانتقل�ت للصفحة 

االخرية لتكتش�ف النهاية متجاهلة 

اح�داث فصوله�ا التي تب�دو انها 

اجمل بكثري من سطور النهاية 

تقول نهاية الرواية »لن تكتش�في 

ه�ذه  طيل�ة  مع�ك  بقائ�ي  رس 

الس�نوات، اغضب فاع�ود.. احاول 

نس�يانك بام�راة اخرى فاكتش�ف 

باني اضعف بكثري من ان افعل«. 

لن تكتش�في رس بقائي معك لربما 

هو الحب، بل العشق. والتوحد بك، 

لربما يكون ذلك.

لك�ن ادرك جيدا ن رس بقائي معك 

وطيل�ة هذه الس�نوات برغم وجود 

اس�باب كثرية تدفعني للرحيل ولم 

ارح�ل، هو اني يف كل يوم اراك كما 

رايتك للمرة االوىل.

يف كل يوم عندما احدق يف مالمحك 

جي�دا واراك وانت تعيش�ني ايامك، 

اشعر باني احبك بكل يشء تقومني 

ب�ه وكأن�ي اتع�رف علي�ك للمرة 

االوىل..

ل�م تتوقف ع�ن دهش�تي.. ال زلت 

تلك املرأة التي ان وجدت بني نساء 

اخريات تقع عيناي عليها واستمر 

لم اتمكن من الرحيل يف اي يوم من 

االيام الني لم اش�عر ابدا امامك اال 

بالبدايات.. 

والعالقات مع س�نوات العمر تفقد 

رونقه�ا وكأنن�ا نعتاد وج�ود من 

نح�ب.. ونتوقف ع�ن رؤيتهم وان 

ح�دث عك�س ذل�ك فانن�ا نراه�م 

يش�بهون االخرين.. كأي يشء آخر 

ع�ادي ال يثري دهش�تنا وال يجعلنا 

نشعر باننا مختلفون امامهم..

وكأنن�ا بين�ا وبني الح�ب عالم من 

الغربة والرتابة القاتلة

ال تسألني بعد اليوم ملاذا لم اغادرك 

برغم كل ما كان منك 

فمث�ي ال يقوى عىل ذل�ك النه كلما 

آخ�ر  كأي يشء  ي�راك  ان  ح�اول 

بحياته.. لم يستطع.

ف�أي رحي�ل تتحدث�ني عن�ه وان�ا 

بع�د كل ه�ذه الس�نوات ال زل�ت 

اراك اجمل النس�اء.. فذاك الجمال 

الذي يحتويني وتلك املش�اعر التي 

تعيدني دوما للبديات تذكرني بان 

الرحيل عنك ليس يل ولن يكون..

اغلقت الرواية وقد وصلت اخريا اىل 

نهايتها.

نهاية غري متوقعة بالنسبة لها فهي 

كانت تريد له ان يبتعد 

ان يرحل عنها.. 

فصوله�ا  تكم�ل  ان  عليه�ا  كان 

االخرى لتكتشف كيف يحبها 

وم�رات  م�رات  اوصلت�ه  وكي�ف 

للرحيل ولكنه لم يقَو عىل ذلك 

ان  ارادت  كب�ري  بش�فغف  لكنه�ا 

تكتش�ف ملاذا لم يرحل وملاذا يبقى 

معها طيلة هذه السنوات..

تذكرت جي�دا وهي تغل�ق روايتها 

ب�ان عال�م الروايات عال�م حالم ال 

عالقة له بالحياة 

تذكرت جيدا ب�ان هذا الرجل الذي 

ال ي�زال يح�ب وي�رى م�ن يحبها 

كم�ا رآه�ا بلقائهم�ا  االول  لي�س 

س�وى حلم ال نراه اال بني صفحات 

التلفاز  الرواي�ات وع�ىل شاش�ات 

ليعوض بنا جزءاً من واقع ال نريده 

ونتمنى ان يكون مختلفا.

ارادت ان تع�ود لفص�ول الرواي�ة 

لتكتشف تفاصيل حبه لها 

كان يراها غاضبة.. امرأة مستفزة.. 

أمراة ال تقهر ويستمر بحبها.

كان يراها ام�راة تحلم وتدافع عن 

احالمها وتحقق م�ا تريد وما تراه 

له�ا دون ان يقف بوجهها يشء وال 

يثنيه�ا عن ذلك مش�اعر او حب او 

انهزام امام من تحب.

ارادت ان تع�ود لفص�ول الرواي�ة 

ب�ني  م�ا  تق�رأ  بتمع�ن  تقرأه�ا 

س�طورها؛ لتكتش�ف كي�ف يحب 

الرجل حبا حقيقياً واحداً بحياته 

لتكتشف كيف يمكن لهذا الحب ان 

يكون مختلفا ال يشبه اي يشء آخر 

الن�ه يجعلنا نرى م�ن نحب وكأننا 

نراه�م للم�رة االوىل دوم�ا يجعلنا 

نعي�ش اللهف�ة والدهش�ة وجمال 

اللحظ�ات ،لنم�ر من ام�ام كل ما 

يتعبنا ويؤملنا بهم نعود ألنهم االغىل 

واالجم�ل وال يشء مثله�م بايامن�ا 

واعمارنا 

ارادت ان تع�ود لفص�ول الرواية؛ 

لتتع�رف اكث�ر واكث�ر ع�ن قدرة 

الرجل عىل التمس�ك بمن يحب كما 

يج�ب اال ي�رك له�ا ب�اب الرحيل 

مرشعا امامها ب�ل يف كل مرة تريد 

ب�ه ان تغي�ب، يعيدها الن�ه يدرك 

جي�دا انه ال يقوى ع�ىل ابتعادها ال 

اليوم وال يف اي يوم اخر بحياته.

ارادت ان تع�ود لفص�ول الرواي�ة 

ولكنها ل�م تفعل فه�ي قد وصلت 

للنهاية التي بها اكتش�فت ملاذا هو 

لم يغادرها ابدا؟.

ول�م يرح�ل عنها رغم م�رور هذه 

الس�نوات الطويل�ة، لت�درك جيدا 

ان الرج�ل ال يحتاج الس�نوات وال 

يحت�اج لقي�ود بحيات�ه تمنعه من 

الرحي�ل الن�ه يس�تطيع ان يرحل 

ويغ�ادر من يح�ب دون ان يتنازل 

عنها ليبقيها بحلم تعتقد من خالله 

بانه لها وهو ليس لها 

وحده الحب الحقيقي 

وحده�ا تل�ك املش�اعر الت�ي م�ن 

خاللها نرى من نح�ب وكأننا نراه 

للمرة االوىل.

وحدها نبضات القلب التي امام من 

نحب ال تكون كاي نبضات اخرى.

انه�ا  ال تج�رؤ عىل ق�راءة الفصل 

االخريمن الرواية.

وحدها عيونن�ا التي ترى من نحب 

بأن�ه مختل�ف ع�ن كل الب�رش وال 

نش�عر بانن�ا ن�رى الحي�اة اال من 

خالله.

ه�ي تلك التي تبقين�ا مع من نحب 

ال يشء اخ�ر يقودن�ا للص�دق مع 

انفسنا ومع من نحب.

فذاك الرجل كان يحب حقا 

ولربم�ا كان يريد ان يكون مختلفا 

امامه�ا أقل ضعفا وأق�ل حبا وأقل 

صدقا، لكنه لم يتمكن من ان يكون 

سوى »هو«.

وألي�س الحب ايض�ا نصيب قلوبنا 

ال نفلت منه مهم�ا حاولنا ان نبدل 

انفسنا...؟؟؟

فص�ل الرواي�ة األخري ه�ذا ذكرها 

جيدا بيشء ما كان يعني لها الحياة 

ومض، النها كان�ت تتمنى ان تجد 

من يراها بعيون البدايات واال يفقد 

تلك اللهفة والدهشة امامها 

كم كان الفصل االخري موجعا لها.. 

فهي س�تعيد ق�راءه الرواية مرات 

وم�رات ولن تجرؤ عىل اعادة قراءة 

سطور النهاية ابدا بعد اليوم.

التطهري

كن�ت اتابع الفيلم األمريكي الش�هري »التطهري« وهو يف جزئني 

وربم�ا لفرط تعط�ش املنتج ومعه الجمهور للفكرة س�يكون 

هن�اك جزء ثالث وربم�ا رابع اىل ان يتح�ول الفيلم االفرايض 

اىل واق�ع مثل كثري م�ن األفالم األمريكية التي قرأت املس�تقبل 

وتنبأت به كأحداث 11 أيل�ول وانهيار الربجني وحتى انتخاب 

اول رئيس اس�ود وبطل س�ينما رؤس�اء لغاية انتخاب ترمب 

نفس�ه وحرب النجوم وس�قوط االتحاد الس�وفييتي وحروب 

العراق وافغانستان والربيع العربي حتى احداث ليبيا وسوريا 

واليمن وكوريا وأخريا ايران.

فك�رة الفيلم وهو من انتاج عام 2013 تقوم عىل ترشيع جرائِم 

القت�ِل التي تُصبُح قانونيًّة مُلّدة اثنتي َعرشة س�اعة يف يوم 21 

اذار م�ن كُّل ع�ام، يتاح فيه�ا القتل املجنون ف�ال احد بمأمن 

يف الش�ارع وال يف البي�ت يفرغ األمريكي�ون يف الوقت املتاح كل 

االحق�اد ووتظهر الكراهية بكل صنوفها حتى ان املتعطش�ني 

ملث�ل ه�ذا الجنون من خ�ارج البالد األمريكية يأتون ملمارس�ة 

القتل فيما يسمى بسياحة الجريمة.

اله�دف املعلن من القتل هو تخفيض معدالت الجريمة يف بقية 

أيام السنة عن طريق القيام بطقس »التطهري«.

لكن الهدف الحقيقي الذي تم الكش�ف عن�ه يف احداث الفيلم 

بنس�خته الثانية، هي أهداف اقتصادية ترم�ي اىل تقليل عدد 

البرش وتقليص نفقات الخزينة عىل الصحة والتعليم والس�كن 

والرواتب بمعنى تصغري الكعكة واملس�تفيد هم املخططون او 

ما يعرفون بالفيلم »اآلباء املؤسسون« وقد َرِبَح الفيلم أضعاف 

أضعاف ميزانيّته.

َحظَي القناع البش�ع ال�ذي َظهَر بالفيلم بش�عبيّة كبرية صار 

يُس�تخدم يف َحف�الت الهلويني، ما يدل عىل رغب�ة دفينة يف ان 

يصبح الفيلم حقيقة.

ليل�ة »التطه�ري« ه�ذه ال تختلف كث�ريا عن واقع السياس�ات 

األمريكي�ة يف عالم الواقع فال يزال ش�عار معي او ضدي ماثال 

للعيان وال تزال جهود هدم الكيانات االقتصادية املنافسة تبذل 

عىل أوس�ع نطاق وال ي�زال ايضا التطهري يمارس تارة باس�م 

االٍره�اب ومرة باس�م الدفاع عن ارسائي�ل وثالثة تحت عنوان 

أمن أمريكا املهدد.

..دائم�ا هناك لعب�ة الجزرة مثل إغراءات الرفع للش�عوب مما 

ترتب له االدارة للفلس�طينيني وللعرب باموالهم او العصا كما 

فعلت مع العراق وسوريا وإيران وحتى دول الخليج.

ألي�س التطهري بعينه هو ما تفعله الوالي�ات املتحدة االمريكية 

الي�وم ..لكن ماذا اذا فرغت أمريكا من العالم وأصبحت وحيدة 

بال خصوم وال اتهديد وأصبحت عاجزة عن خلق أعداء.. اظنها 

س�تتحول اىل الداخ�ل للبحث عن خصوم واع�داء عندها فقط 

س�يُصِبح فيل�م التطهري حقيقة واحتفاالً س�نوياً تس�فك فيه 

الدماء يف مقابل تسمني جيوب املؤسسني.

أمريكا ليس�ت كلها طغاة وجبابرة فيه�ا معدمون وفقراء مل 

منه�م األغني�اء وم�ن طلباتهم يف الع�الج والتعلي�م واإلعالة.. 

ال حاج�ة لرشاكته�م وال حاجة ألع�راق وال إىل أص�ول طارئة 

فالجنس األبيض سيعود ليسود وهو كذلك.

لس�ت عنرصيا وال منحرف�ا لكن هذه قراءة ملس�تقبل غامض 

لواق�ع هيلوود، ومن رحم صناعة الس�ينما االمريكية عىل أيدي 

مفكرين وعلماء وخرباء ال يؤمنون بعامل الصدفة فكل يشء له 

هدف وغاية وعدة وعتاد.

عصام قضامينكل جمعة

تصوير: رعد العضايلة

وس�ط بهجة ورض�ا ومحبة، اب�دى مجموعة من ذوي 

اإلعاق�ة الحركية، وزعت عليهم كراس متحركة تعينهم 

عىل تس�يري حياتهم، ابدوا شكرهم لكل عمل خري يقوم 

ب�ه اصحاب القلوب الرحيمة تزامنا مع ش�هر رمضان 

املبارك.

وقام�ت اللجن�ة االجتماعية يف املرك�ز الوطني للبحوث 

الزراعية بتوزيع 19 كرس�ياً متحركاً يف إطار املسؤولية 

املجتمعي�ة للمرك�ز الوطن�ي يف مناط�ق عني الباش�ا 

واألغوار والس�لط، ضمن الحمالت الخريي�ة للمركز يف 

ش�هر رمضان. كما تش�تمل الحملة عىل توزيع مراوح 

تربيد كهربائي�ة ومواد غذائية لخم�س عرشة أرسة تم 

تحديدها يف وادي األردن.

وب�نّي الدكت�ور نزار ح�داد، مدير عام املرك�ز الوطني 

تعك�س روح  الحمل�ة  ه�ذه  أن  الزراعي�ة،  للبح�وث 

املواَطن�ة الصالحة لدى العامل�ني يف املركز إيماناً منهم 

بمس�ؤوليتهم تجاه هذه الفئة من بنات وأبناء املجتمع 

األردني.

وتجدر اإلشارة إىل دور املركز الفاعل يف تأهيل وتدريب 

60 ش�خصاً تقريب�اً م�ن ذوي االحتياج�ات الخاص�ة 

بتشغيلهم لفرات تدريبية تقارب الشهرين عىل مختلف 

األعمال الزراعية التي تناسب طبيعة إعاقة كل منهم.

م�ن جانبه، ثّمن عضو مجل�س الالمركزية يف محافظة 

البلقاء أسامة وريكات دور املركز الوطني يف دعم اللواء 

باألعمال التطوعية وتمكني املجتمع�ات املحلية، مؤكداً 

عىل مس�اندة أعضاء مجلس املحافظة ألهداف ورسالة 

املركز الوطنية والبحثية.

ه�ذا وب�نّي منس�ق الحمل�ة املهن�دس رزق بالونة أنه 

تم اختي�ار املس�تفيدين بعناية بالتعاون م�ع قيادات 

مجتمعية من املجتمع املحي يف املناطق املستهدفة.

البدايات.. رواية ال تنتهي.. بفصلها األخري

كراٍس متحركة لذوي اإلعاقة الحركية لصالح الفقراء من اللجنة االجتامعية

يف املركز الوطني للبحوث الزراعية
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