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ترنيمة ميالدية

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.

املسيح قام ......حقا قام
الكرام والأهل والأحباء  الأع�ضاء  لكافة  التهاين  باأجمل  بكافة هيئاته وجلانه  الأرثوذك�ضي  النادي  يتقدم 

بحلول عيد ال�ضعانني وعيد الف�ضح املجيد، متمنيني للجميع دوام ال�ضحة والعافية،  وللأردن الغايل دوام  

الرفعة  وال�ضوؤدد  يف ظل ح�رضة �ضاحب اجلللة امللك عبدالله الثاين بن احل�ضني حفظه الله ورعاه.

IöûædG ôjô– á°ù«FQ
ÚYÉª°ùdG ≈dQ  

IöûædG ôjô– áÄ«g  AÉ°†YCG
øjOGóM É«fGQ IÒJôµ°ùdG               äÉæ°ùe GQÉj.Ω         öüf ∫hDhQ.O

يف ن�شرتنا لهذا العدد....يف ن�شرتنا لهذا العدد....

O ن�شاطات لجنة العالقات العامة و اللجنة الثقافية 
O مقال ح�شري عن موؤتمر العرب الم�شيحيون: �شهادة اإ�شالمية عن دور �شركاء الوطن لل�شحفي 

بالل ح�شن التل 
O ق�شة نجاح ...م�شمم االأزياء ح�شام حدادين 

O م�شاركات عن عيد القيامة المجيد
O ذكريات مقد�شي حلقة ٤ 

O ن�شاطات لجنة العالقات العامة و اللجنة الثقافية 
O مقال ح�شري عن موؤتمر العرب الم�شيحيون: �شهادة اإ�شالمية عن دور �شركاء الوطن لل�شحفي 

بالل ح�شن التل 
O ق�شة نجاح ...م�شمم االأزياء ح�شام حدادين 

O م�شاركات عن عيد القيامة المجيد
O ذكريات مقد�شي حلقة ٤ 
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كلمة العدد

رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

احلياة .... وهبت لنا  

تنعك�س  �شوف 
عالقتنا  مع  تلقائيًا 
هم  مع من  االأفقية 
حولنا. وهي عالقة 
فكلما  طردية، 
الله  من  اقتربنا 

وتعمقت عالقتنا به نجحنا بن�شر المحبة في 
بيوتنا وفي عالقاتنا االجتماعية. 

كم هو رحيٌم و كريٌم و روؤوٌف و محب 
اْلَم�ِشيُح  َماَت  ُخَطاٌة  َبْعُد  »َوَنْحُن  الأنه 
هو  عنه  بعدنا  فالبرغم من  الأَْجِلَنا.« 
منه  نغ�شب  وعندما  منا،  قريب  دائما 
نمر  يتحملنا،  وعندما  عليه...  اأو 

ب�شعوبات الحياة هو وحده ُيعيننا. 
وهبنا  بموته  وبقيامته  بل  فقط  هذا  ولي�س 
َواَل  َيْفَنى  اَل  الحياة واأعطانا »ميراث 
ليعطينا  بالموت  الموت  ودا�س  �ُس«  َيَتَدَنّ
الم�شيح  حرية  بل  الحرية  ظل  لي�س 
اأيامنا و  الكاملة لن�شبر على كل ما تحمله 
به  نلتقي  اأن  اإلى  ال�شماء  هذه  نعي�س تحت 

ثانية. 
الم�شيح قام .. حقًا قام 

كل عيد قيامة جميد و أنتم بخري.

�شفحة  المرات على  اإحدى  في  كتبُت 
من  من�شورًا  بي  الفي�شبوك  الخا�شة 
كلمتين: الله محبة. فكانت اأحد التعليقات: 

الله عبادة مع احترامي لح�شرتك. 
تاأملت التعليق وكاتبه. لم اأجد اإال ان اأتفق 
ياأتي  من  لكن  �شواب.  على  فكالنا  معه 
اأواًل العبادة اأم الحب؟ و من اأهم اأن اأعبد 
الله واأتبع كل الطقو�س اأم اأعرفه واأحبه و 

اأتحرر من عبودية الطقو�س؟  
وهو  الطقو�س  به  تربطك  اإذا  عبادة  فالله 

محبة اذا تربطك به عالقة. 
بالن�شبة لي و لكثيرين ال�شفة الغالبة واأراها 
ومحبة.  حب  الله  اأن  جاذبية هي  االأكثر 
الأجلنا  نف�شه  بذل  حتى  للمنتهى  اأحبنا  فهو 

ففي اإنجيل يوحنا 3: 16 يقول: 
ُه هَكَذا اأََحَبّ اللُه اْلَعاَلَم َحَتّى َبَذَل اْبَنُه  »الأََنّ
اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكُلّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه  َبْل 

ُة. » َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة االأََبِدَيّ
اأ�شاليب  تتبعها  بالله   معرفتنا  الحقيقة 
ابتداًء  له  والتقرب  اتباعه  من  مختلفة 
عالقتنا  ثم  ومن  الحياة.  كلمة  قراة  من 
العامودّية هذه مع الله التي اأ�شا�شها المحبة 
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جلنة العالقات العامة

تكريم االأع�شاء القدامى من لجنة العالقات العامة ما تزال 
م�شتمرة  فكانت محطتنا التالية في منزل االأ�شتاذ المحامي 
المخ�شرم �شامي اأديب حبايب حيث كان في ا�شتقبالنا مع 

ال�شيدة عقيلته ليلي نجيب اإيليا ونجله االأ�شتاذ اأديب. 
المحامي �شامي حبايب من مواليد حيفا في فل�شطين عام 
1923. در�س الحقوق في القد�س وتخرج عام 19٤5 
للعمل  وانتقل  اأنطون عطالله  المحامي  بمكتب  وتدرب 
اأم�شى  اأن  بعد   19٤8 �شنة  فل�شطين  وغادر  حيفا  في 
فكانت  االحتالل  قوات  قبل  من  االعتقال  في  اأ�شبوع 
التي  دربه  رفيقة  التقى  حيث  لبنان   / طربل�س  وجهته 
والمميز. العظيم  الزوج  فيه  وترى  و�شاندته  دعمته 

وكان ثمرة هذا الزواج ثالثة اأبناء : اأديب  ن�شيب ديانا. 
اأربعة  لمدة   )IPC  ( العراق  نفط  ل�شركة  كمحامي  عمل 
عمان  اإلى  انتقل  ومنها  �شوريا   / حم�س  في  عامًا  ع�شر 
محطته االأخيرة حيث ا�شتقر واأ�ش�س مكتب محاماة خا�س.

األمع  من  انه  حبايب  اأديب  �شامي  المحامي  عن  ُعرف 
اأن  اإلى  المهنة  مزاولة  في  مدة  واأطولهم  المحامين 
اأحال نف�شه على التقاعد العام المن�شرم . وي�شتمر ابنه 
في  رافقه  اأن  بعد  والده  م�شيرة  على  اأديب  المحامي 

درب المحاماة على مدى اأربعين عامًا .
حيفا وهو  في  االأرثوذك�شي  بالنادي  فاعاًل  كان ع�شوًا 
ع�شوا بالنادي االأرثوذك�شي في عمان منذ عام 1965. 

زيارة منزل املحامي �شامي اأديب حبايب

اأجمل  يحمل  اإخال�س وهو  بكل  ناديه و�شنده  وقد دعم 
التطور والتقدم  له مزيدًا من  لناديه ويتمنى  الذكريات 

وي�شجع كل معارفه على االنت�شاب للنادي .
وراأينا  والمحبة  بالدفء  مميزة ممزوجة  زيارة  كانت 
المحبة  الطيبة   ليلي  الفا�شلة  وزوجته  �شامي  باالأ�شتاذ 
ليروا  بالعمر  اأمدهم  باأن  عليهم  الله  بنعم  واالإيمان 

اأحفادهم واأوالد اأحفادهم .
النادي  اأ�شرة  من  المميزة  اللفته  هذه  العائلة  �شكرت 

االأرثوذك�شي والـتي �شارك فيها كل من : 
ال�شيد مي�شيل ال�شايغرئي�س النادي وال�شيد رفيق حمارنه 
ع�شو الهيئة االإدارية وال�شيدة ديان ال�شراف الزريقات 
المكونة  اللجنة  واأع�شاء  العامة  العالقات  لجنة  رئي�شة 
وال�شيدتان  حجارة  غ�شان  ال�شيد  عماري  د.منير  من 

هيام الحلته وربى نينو .
بموفور  نَعمه  عليهم  الله  يديم  اأن  النادي  اأ�شرة  تتمنى 

ال�شحة والعافية .
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بزيارة  العامة  العالقات  لجنة  اع�شاء  قام  و  كما 
الزيارات  لتبادل  اللجنة  خطة  �شمن  االهلي  للنادي 
وكان  االردن.  في  الرائدة  ال�شبابية  الموؤ�ش�شات  مع 
النادي  مدير  كمال  �شفيان  ال�شيد  اللجنة  با�شتقبال 
ومجموعة من اع�شاء لجان النادي االهلي االجتماعية 
البداية رحب مدير  والثقافية والريا�شية والفنية. وفي 
النادي االهلي بوفد اللجنة وعرف على الح�شور ومن 
العالقات  لجنة  رئي�شة  زريقات  ديان  ال�شيدة  قامت  ثم 
و�شرحت  الطيب  اال�شتقبال  على  النادي  ب�شكر  العامة 
ما  التعاون  عالقات  بتوطيد  والمتمثلة  الزيارة  اهداف 
لما  واالهلي،  االرثودوك�شي  الرائدين  الناديين  بين 
ال�شبابية  للناديين من قوا�شم م�شتركة في خدمة الحركة 
الح�شور  وتبادل  االردنية.  والثقافية  الريا�شية 

اإقامة  بخ�شو�س  االقتراحات 
ام�شية  كاأقامة  م�شتركة  ان�شطة 
النادي  في  �شرك�شية  ثقافية 
ا فلكلوريا للرق�س  تت�شمن عر�شً
ومحا�شرة  ال�شرك�شي  ال�شعبي 

حول التاريخ ال�شرك�شي.

اجتماع اللجنة مع ممثلي جلان النادي االهلي

الفرق  بين  ودية  ريا�شية  مباريات  اقامة  اأُقترح  كما 
الريا�شية للناديين ومباريات لكبار ال�شن في طاولة الزهر.
وتم االتفاق على تبادل الن�شرات ال�شادرة عن الناديين 

وتبادل االعالنات لالن�شطة المختلفة.
لمتابعة  نادي  كل  من  ارتباط  �ضابط  اختيار  وتم 
مقترحات اللقاء.وتقرر اأن يكون ال�شيد غ�شان حجارة 

�ضابط ارتباط من النادي االرثودوك�ضي.
وفي نهاية اللقاء قام اع�شاء اللجنة بزيارة لمرافق النادي 

االهلي المختلفة واطلعوا على المباني قيد االن�شاء.
�شارك بالزيارة من لجنة العالقات العامة ال�شيدة ديان 
رزيقات رئي�س اللجنة  و د. منير عماري و د. خليل 

االطر�س وال�شيدة هيام الحلته وغ�شان حجارة.
بعد�ضة حازم علي ب�ضير

جلنة العالقات العامة
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مشاركات األعضاء

شـــــعـــــر

ماذا نعرف عن الحب : حب اأحدنا لالآخر ؟  
اإن قيامة الم�شيح كاَن اأ�شا�شها الوحدة والمحبة .... 
كانت خيطًا رفيعًا لن�شيج واحد ال تنف�شل حياكته وال 

يتفرق ....
اأحدنا  ُيحب  اأن  ق�شية    .... المحبة  ق�شية  كذلك 

االآخر  هذه قمة التدين وثمرة االيمان الحقيقي ..
وقد علمنا الم�شيح الٌمقام من بين االأموات هذا الحب 

بقوله : 
»  بهذا يعرف النا�س اأنكم تالميذي ..  اإن كاَن لكم 

حب بع�شكم نحو بع�س » 
فالقيامة هي قبول االأحياء .... انها لي�شت االأنانية 

اأو حب الذات اأو االإنطواء اأو االإنغالق والعزلة 

بقيامة امل�شيح .... 

 لوال  ال�شليب من انا يا �شيدي

اإنما هي محاولة جادة لقبول 
هي  فالقيامة    .. االآخر 
العادات  كل  من  التحرر 

ال�شيئة وال�شريرة .. 
ال�شلوكيات  التحرر من  انها 
والمجتمع  بالنف�س  ال�شارة 

....   انها التحرر من كل خطيئة 
  ..... لل�شمع  اآذان  له  من   «   : الكتاب  ويقول 

فلي�شمع ما يقوله الروح القد�س. » 
تنويه: تعتذرهيئة تحرير الن�شرة من  الخطاء الذي �شقط �شهوًا 
ال�شم ال�شاعر »جبران خليل جبران« في م�شاركة ال�شيدة فيرا 

خمي�س في الن�شرة ال�شابقة. 

فريا خميس جربان
 عضو عامل / عضو 

اللجنة الثقافية

ليبُ  مـن اأنــا يا �شّيدي                   لوالك يا فادي حياتي منْ  اكونْ  لــوال ال�شّ
لوالك كنُت تـائــها في ظلمتي                   وكـان قـلبي غارقاً  تحت الّديونْ 

فاأنا لكَ  ولغيركَ  لنْ  اأكون   والأجلك كل ُّ ت�شحيةٍ  تهون 
لي�س مثلكَ  .. من ُيحبُّني .. بفوؤادهِ  الحنونْ  

لــوال انتظاري لمجيئكَ  القريبْ                 لــوال رجــــائــي فــي الـ�شـمـــاء 
لع�ْشُت طول العمر في خوٍف ُمذيبْ                   من الغد المجهول في ليلِ  ال�شقاءْ 

اأكــونُ  فــي الـدنـيا �شراباً  ينتهي                 اإن كنتُ  قدْ  ُحرمتُ  منْ  اأمجادكَ 
ـّنــي واخــتـارني لبيتك مـــوالي اأ�شـكـُر امـتيازكَ  الذي                 قـــد �شـمـ
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صحافة/ حصري

واالأدبي وفي الترجمة على وجه الخ�شو�س، بهدف بيان 
الوحدة الثقافية لالأمة، باالإ�شافة اإلى دور العرب الم�شيحيين 
العرب  برز  حيث  العربية  الح�شارة  بناء  في  العلمي 
الم�شيحيون في المجال العلمي كالطب والعلوم وغيرهما من 

العلوم مما �شاهم في بناء الح�شارة العربية وتميزها.
كما �شيناق�س الموؤتمر دورالعرب الم�شيحيين في خدمة اللغة 
العربية حيث لعب العرب الم�شيحيون وكنائ�شهم واأديرتهم 
دورًا هامًا في  خدمة  اللغة العربية، وقد برز منهم لغويون 

اأفذاذ، �شاهموا  في اإثراء اللغة العربية وحمايتها.
الق�شايا  الم�شيحيين في  العرب  الموؤتمر دور  �شيناق�س  كما 
الم�شيحيون دورا هامًا في كل  القومية حيث لعب العرب 
على  للمحتلين  الت�شدي  في  وانخراطهم  القومية  الق�شايا 
مدار التاريخ، بما في ذلك التتار وال�شليبين  واال�شتعمار 
االأوروبي الحديث، لبيان م�شاركة اأبناء االأمة في الدفاع 
المواطنة،  اأ�شا�س  وعلى  دينهم  عن  النظر  ب�شرف  عنها 

والم�شاركة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة.
وت�شعى جماعة عمان لحوارات الم�شتقبل كي ت�شارك في 
هذا الموؤتمر المرجعيات االإ�شالمية والم�شيحية من مختلف 
من  والكّتاب  المفكرين  من  ونخبة  والمذاهب  الطوائف 
والبرلمانيين  االأكاديميين  اإلى  باالإ�شافة  الدول  العديد من 
واالأعمال  المال  ورجال  واالإعالمية  الن�شائية  والقيادات 
من المنطقة وخارجها بحيث ي�شكل الموؤتمر تظاهرة قومية 
الم�شاركة  على  القائمة  المواطنة  مفهوم  لتاأكيد  وعالمية 

والحا�شنة للجميع.
علمية  �شاهدة  �شي�شكل  اأنه  للموؤتمر،  الحقيقية  القيمة  اأن 
وتاريخية، من مفكرين م�شلمين ومرجعيات اإ�شالمية للدور 
الذي لعبه �شركائهم في هذا الوطن  التاريخي والح�شاري 
من العرب الم�شيحيين في بناء وثقافة وح�شارة هذة البقعة 
من العالم، واأنهم �شركاء اأ�شا�شيون في هذه الح�شارة وفي 
المتع�شبين والتكفيرين  تفنيدًا لمزاعم  ي�شكل  حرا�شتها، كما 

ولدعاة تهجير الم�شيحيين من بالدهم.
Bilal.tall@yahoo،com

الم�شتقبل عزمها على  اأعلنت جماعة عمان لحوارات  عندما 
عقد موؤتمر عالمي عن دور »العرب الم�شيحيين في بناء الدولة 
والح�شارة العربيتين« طرح عليها �شوؤال لماذا هذا الموؤتمر؟ 
ولماذا في هذا التوقيت؟ والجواب على ذلك ب�شيط جدًا هو اأن 
جماعة عمان لحوارات الم�شتقبل اأعلنت منذ اأنطالقها االأولى 
اأنها ت�شعى الى اإحياء االأح�شا�س بالتاريخ القومي بالتزامن مع 
�شعيها اإلى تح�شين المجتمع �شد كل عوامل الفرقه والتع�شب 
القائمة  المواطنة  مفهوم  لتر�شيخ  �شعيها  مع  اأي�شًا  وبالتزامن 
المعتقد،  حرية  واأولها  االختيار  وحرية  التعددية،  على 
العبادة،  واأماكن  ال�شماوية  االأديان  احترام  لمبدء  وتاأكيدًا 
لذلك تبنت الجماعة الدعوة لعقد هذا الموؤتمر العالمي كجزء 
من ا�شتراتيجيتها المكتوبة لمواجهة التطرف والتع�شب فاأول 
اأهداف الموؤتمر هي الت�شدي للغط الذي ت�شاعد في ال�شنوات 
االأخيرة، حول الوجود الم�شيحي في المنطقة، حيث ت�شعى 
العرب  باأن  التذكير  اإلى  الموؤتمر  هذا  خالل  من  الجماعة 
الن�شيج االجتماعي والثقافي  اأ�شا�شي من  الم�شيحيين هم جزء 
الرا�شخة،  التاريخية  الحقيقة  وهذه  للمنطقة،  وال�شيا�شي 
فجر  منذ  والم�شيحيين  الم�شلمين  بين  الروابط  متانًة  زادتها 
على  بالثناء  الكريم  القراآن  تحدث  حيث  االأولى،  االإ�شالم 
الم�شيحيين وهذه الحقيقة القراآنية �شيتناولها الموؤتمر من خالل 
اأوراق عمل تتناول الم�شيح والم�شيحيون في القراآن الكريم، 
ثم  ومن  والمتع�شبين،  التكفيريين  مقوالت  دح�س  بهدف 
يخالف  �شلوكًا  باعتباره  الم�شيحيين  اتجاه  الم�شين  �شلوكهم 

ن�شو�س القراآن.
وفعاًل  قواًل  احتفيتا  النبويتين  وال�شنة  ال�شيرة  فاإن  كذلك 
البعثة  بداية  ومنذ  باأنه  التذكير  ويكفي  واأمه،  بالم�شيح 
النبوية، فقد اأمر ر�شول الله �شحابته  بالهجرة اإلى الحب�شة 
فقد  وكذلك  النجا�شي،  هو  م�شيحي  ملك  حماية  وطلب 
م�شجده  في  نجران  م�شيحي  من  وفدًا  ال�شالم  عليه  ا�شتقبل 
كان  كما  وفادتهم،  واأح�شن  وحاورهم  المنورة  بالمدينة 
في  للرهبان  التعر�س  بعدم  جيو�شه  يو�شي  ال�شالم  عليه 
التاأكيد  اإلى  الموؤتمر  �شي�شعى  ما  وكنائ�شهم، وهو  اأديرتهم 
عليه من خالل اإبراز العناية النبوية بالم�شيحيين للرد على 

مقوالت التكفيريين.
وفي اإطار �شعيها اإلى اإبراز قيمة المواطنة كرابطة اأ�شا�شية بين 
اأبناء االأمة على اختالف اأديانهم �شتفرد جماعة عمان لحوارات 
الم�شتقبل محورًا كاماًل من محاور الموؤتمر  لبيان دور العرب 
التاريخ  مراحل  كل  في  العربية،  الدولة  بناء  في  الم�شيحيين 
الدواوين  الجي�س وروؤو�شاء  الوزراء وقادة  منهم  كان  حيث 
...الخ، لبيان اأن مفهوم المواطنة هو الذي حكم العالقة بين 

اأبناء الوطن ب�شرف النظر عن دينهم.

موؤمتر العرب امل�شيحيون ... �شهادة اإ�شالمية عن دور �شركاء الوطن

اأبناء  البالد  هذه  في  اأننا  ولتاأكيد 
اأدياننا  اختلفت  ثقافة واحدة واأن 
محورًا  الموؤتمر  �شيخ�ش�س 
الثقافي  الدور  عن  للحديث 
الم�شيحيين  للعرب  واالأدبي 
لعب  حيث  العربي  التاريخ  في 
هامًا  دورًا  الم�شيحيون  العرب 
في بناء الثقافة واالأدب العربيين 
الثقافي  في كل مجاالت االإبداع 

بالل حسن التل
صحفي وكاتب
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فعاليات ونشاطات اللجنة الثقافية

اأقامت اللجنة الثقافية فعاليات متنوعة  خالل �شهر اآذار 
منها حفل ا�شهار كتاب » الم�شيحيون في الم�شرق العربي: 
نحو دولة المواطنة« للدكتور نائل جري�س في �ضهر �ضباط 
االمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  رعاية  تحت  وذلك   ،28
الح�شن بن طالل المعظم. و فيما يلي كلمة المهند�س ا�شامة 

مدانات نائب رئي�س النادي:
�شاحب  مندوب  االأكرم  بدران  عدنان  الدكتور  ،،دولة 

ال�شمو الملكي االأمير الح�شن المعظم
ال�شيف الموقر الدكتور نائل جرج�س

ال�شيوف االأجـالء
اأيها الحفل الكريم ..... طاب م�شاوؤكم بكل الخير

االأرثوذك�شي.  النادي  رئي�س  نائب  مدانات  اأ�شامة  اأنا 
لقاوؤكم  الذي غاب عن  النادي  باإ�شمي ونيابة عن رئي�س 
النادي  واإدارة  االدارية  الهيئة  وباإ�شم  ال�شفر،  ب�شبب 
الثاني،  بيتكم  في  بكم  واأرحب  التحيات  اأطيب  اأزجيكم 

النادي االأرثوذك�شي في عمان.
ا�شت�شافته  �شرف  الح�شن  االأمير  �شمو  منحنا  لطالما 
ولقاءات  ومحا�شرات  ندوات  في  المبجلين  و�شيوفه 
ثقافية وريا�شية ذات م�شتوى ح�شاري متميز ومحتوى 

عميق، تثرينا وترفع من �شوية افكارنا وتفكيرنا.
وهو اليوم ُيكّرمنا برعاية اإطالق كتاب »الم�شيحيون في 
الم�شرق العربي - نحو دولة المواطنة« لموؤلفه الدكتور 

نائل جرج�س.
هذا  االأرثوذك�شي الحت�شان  النادي  اختيار  اأن  ولعمري 
الحدث اختياٌر في محله تماما ً لي�س الأن النادي بيٌت للثقافة 
والريا�شة والحوار والتنوع فح�شب ولكن الأنه ومنت�شبيه 
يوؤمنون بالمواطنة وبالعي�س الم�شترك بين جميع االأطياف 
في  االإيمان  هذا  النادي  ويج�شد  والمعتقدات  واالأ�شول 
جميع ن�شاطاته وفعالياته ولعل �شعار النادي يقول كل هذا:

نحن مهما اختلف الدين بنا وال�شنن 
اأخوة يجمعنا في الله هذا الوطُن

نوؤمن  ونحن 
اأن  ونمار�س 
طريقة  هي  المواطنة 
والتزام  وقناعة  حياه 
العام  بال�شالح 
جاّدة  وم�شاركة 
ال�شوؤون  في  وفاعلة 
مواطنة  وهي  العامة 

في  للم�شيحين  اأن  واأح�شب  اأخالقية  ومواطنة  قانونية 
وم�شاهمات  مطلق  التزام  منهم  ونحن  العربي  الم�شرق 

غنية لخير اأوطانهم وخير مواطنيها.
اأرحب بكم مرة اأخرى واأتمنى لكم كل الفائدة وكل التوفيق 
واأدعو الله اأن يبقى وطننا �شامخا ً قويا ً يحمينا وي�شمنا اإلى 
�شدره الرحب في ظل قيادته الها�شمية االأ�شيلة وفي ظل 
ابن  الثاني  الملك عبدالله  الجاللة  البيت �شاحب  اآل  الح�شين المعظم.،،عميد 

اأمن  بعنوان  محا�شرة  اي�شًا  اللجنة  واقامت  كما 
المعلومات  وذلك في اآذار 1٤، حيث  اأ�شار المحا�شر رائد 
على  النا�س  ي�شعها  الذي  المعلومات  خطورة  �شمور  اإلى 
ال�شبكة العنكبوتية وباالأخ�س على تطبيقات مواقع التوا�شل 
االأجتماعي، وكيف اأنها قد توؤدي اإلى اإبتزازهم اأو تجنيدهم 
هذه  حماية  كيفية  عن  تحدث  كما  اأخالقية.  غير  لغايات 
التوا�شل  ومن  ال�شابقة،  للغايات  اإ�شتغاللها  من  المعلومات 
مع اأ�شخا�س ال نعرفهم مهما كانت االأ�شباب. وكان التوا�شل 
خالل المحا�شرة مع الجمهور �شيق جدًا حيث اأبدي بع�شهم 

الخوف على اأوالدهم من هذه التطبيقات. 
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الـصحـــافـــة

Iraqi refugees apply mosaic skills gained within the Living Mosaic project in 
Madaba (Photo by Rula Samain)

MADABA — Aimed at helping people displaced by 
war and terror rebuild their lives, a project in the “City 
of Mosaics” is training Iraqi refugees with skills to face 
future challenges.  
The Living Mosaic project in Madaba, 30km southwest 
of Amman, is financially supported by the Patriarchate 
of Jerusalem in cooperation with the Knights of the Holy 
Sepulcher of Germany, according to Father Imad Twal, a 
Catholic priest in Jerusalem.
The initiative teaches Iraqi refugees to design and craft 
mosaics in order to earn a living. 
Nihad, not her real name, is one of thousands of Iraqi 
Christians who took refuge in Jordan after the Daesh 
terror group took over parts of Iraq in 2014, forcing them 
to leave their country or risk death.
“I used to be a biology teacher and I loved it. Now I am a 
refugee, broken, tired and very much desperate, and I say 
that on behalf of everyone I know,” the 37-year-old told 
The Jordan Times.
For Nihad and 15 others, life has become a little more 
bearable since joining the Living Mosaic project. 
The Latin Patriarchate funds the project and provides all 
the raw materials: mosaic stones, glue, frames and paint, 
Twal said.
In addition to teaching refugees a new skill, the project helps 
each family earn JD10 per day, creating job opportunities 
and helping them cover their living expenses, according to 
the Catholic priest.
“The project is to give dignity to those families, and, 
being in the ‘mosaic city’, with  its historical connection 
to ancient art, what better  skill to give than mosaic art, 
which will stay with them and benefit them for the rest of 
their life,” Twal said during a recent visit to Amman. 
“We are busy now, we don’t think of our problems like 
before. We learn new abilities and develop new skills,” 
said Nihad. 
From the beginning of the Living Mosaic project in 

Iraqi refugees put pieces of their 
lives back together in ‘City of 
Mosaics’
By Rula Samain - Mar 12,2017 The Jordan Times

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

م�شروع الف�شيف�شاء احلية 

للمهجرين العراقيني 

يف مادبا

November last year, one month 
of training has been given to each 
participant, so far benefiting 15 
families, said Ragda Zawaideh, 
the project director.
In the Melkite Church yard, the 
refugees are divided into groups; 
some working on making 
mosaic floors, others working on walls and pictures. 
Dealing with the refugees was a delicate task at the 
beginning, Zawaideh noted.
“Overcome by their situations, many were suffering from 
depression; they were glued to their mobiles most of the 
time, waiting for a call or a message from officials to give 
them hope or answers as to when they will depart, a matter 
which left the majority tense, and short tempered,” the 
project director recalled.
However, in a short space of time, the refugees excelled in 
their newly-acquired craft, valuing the chance to socialise 
together and being appreciative of the income that helped 
most of them to, at least, pay their rent. 
The Living Mosaic project is part of a bigger initiative 
dedicated to aiding refugees in Madaba, funded by Caritas 
Jordan in cooperation with the French embassy.
According to a Caritas report, Madaba’s refugee population 
has been growing due to lower rent and prices compared 
to Amman.
Wael Suleiman, director of Caritas Jordan, told The 
Jordan Times that Caritas has several projects in Madaba 
in addition to the Living Mosaic.
He said that among the many project Caritas provides 
for refugees are   livelihood training skills, carpentry 
and upcycling training, handcrafts (mosaic, sewing and 
embroidery, mud and clay, soap and wax making), as well 
as courses in cooking and catering.
“Securing livelihood opportunities for Iraqi refugees in 
Jordan is one of the major objectives of Caritas, and we do 
this through providing skills training and by establishing 
a business incubator in Madaba Melkite Church, where 
many displaced Iraqis live,” Suleiman explained. 
He said that Iraqi families are still forced to flee their 
homes and those already living as refugees are unable to 
return, causing the Iraqi refugee populations to continue 
to rise in Jordan.
According to the Caritas report, citing UNHCR figures,  
the total number of active UNHCR-registered Iraqis in 
Jordan is 51,837 as of November 2015, , with 89.6 per 
cent in Amman  followed by 4.5 per cent in Zarqa,  1.9 per 
cent in Balqa and 1.3 per cent in Irbid.

E-mail: rulasamain@gmail.com
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كتب واكثر مكتبة عامة قامت على مبداأ التبرع والتطوع، 
وزوجته  باكو�س،  هارفي  هما  الفكرة  هذه  واأ�شحاب 
التعليم  �شلك  من  ُمتقاعدان  اأمريكيان  زوجان  نان�شي، 
الجامعي، رغبا بعد تقاعدهما في ت�شجيع القراءة وتعزيز 
اأن  وبعد  الثالث،  العالم  في  المجتمعات  اأحد  في  الثقافة  
الجمهور  من  دعمًا  وجدا  االأردن؛  على  اختيارهما  وقع 
االأمريكي لجمع تبرعات النا�س من كتب م�شتعملة واأثاث 
االأردن،  في  عمان  اإلى  وقدما  اإلخ    .. المال  وبع�س 
الأخذ موافقة  الحكومة االأردنية الإن�شاء مكتبة تفتح اأبوابها 

لكل الجمهور من مختلف الفئات واالأعمار والجن�شيات.
كافة  بحق  يوؤمنوا  بالمكتبة  والعاملين  المو�ض�ضين 
خدمتها  من  اال�شتفادة   ، المجتمع  في  والعائالت  االأفراد 
تحته  تعمل  الذي  ال�شعار  واأن  الجليلة، خ�شو�شا  الثقافية 
وهو  Reading for All .  والمكتبة تحتوي على اأعداد 
وتت�شمن  واالإنجليزية  العربية  باللغتين  الكتب  من  كبيرة 
جميع التخ�ش�شات المهنية واالأكاديمية وبمختلف العلوم، 
باالإ�شافة اإلى مجموعة متميزة من الكتب  القيمة والنادرة 
باالإ�شافة  هذا   ، العمرية  الفئات  جميع  مع  يتنا�شب  وبما 
لتوفير الو�شائل التعليمية الحديثة واأي�شا توفير مواد الكتب 
 CD ،DVD، الـ  على  والكبار  لالأطفال  والق�ش�س 
االأعمار  مختلف  من  الطالب  ت�شتقبل  فالمكتبة   VIDEO

لتعطيهم  والخا�شة  الحكومية  والجامعات  المدار�س  من 

نافذة م�شرعة  على الثقافة واملعرفة

ـِقة �شعار » القراءة للجميع « تفتح اأبوابها للجميع،  مطل

فر�شة االطالع على محتويات المكتبة،  واإيجاد المعلومة 
الترميز  طرق  احدث  اعتمدت  حيث  وي�شر  �شهولة  بكل 
بفعاليات  االأطفال  فيحظى   ، التعليمية  والمواد  للكتب 
اليدوية  واالأعمال  الق�ش�س  قراءة  من  اأعمارهم  تنا�شب 
من  الكبار  ي�شتفيد  بينما  هادفة،  ق�شيرة  تمثيلية  اأعمال  و 
العلمية  والثقافة  ال�شحة  مجاالت  في  التوعوية  الندوات 

واالأدبية  وغير ذلك الكثير.
يقول هارفيي: »وهكذا كان، وانطلق العمل بجد ون�ضاط  
عمان.  مدينة  في  مميزًا  معلمًا  لتكون  المكتبة  هذه  في 
عالي  وتنظيم  ونظافة  باأناقة  يتفرد  مكانا  اأ�شبحت   حتى 
الم�شتوى، يجمع بين عبير ح�شارات قديمة،  وبين األق 
المو�شوعات  بتنوع  وتتميز موجوداتها  الحديثة،  الحياة 
وتوزيعها ا�شتنادا اإلى الفئة العمرية التي يخاطبها الكتاب.«
للجميع   القراءة  ت�شجيع  على  تركز  المكتبة  اأهداف  اإن 
االأخرى  الكثيرة  الم�شادر  نا�شين  غير  للكتب،  والعودة 
للراغبين  مجاني  ب�شكل  توفيره  يتم  ذلك  وكل  للثقافة، 
اال�شتفادة من موجودات المكتبة، داخل جدرانها ، وفي 
حال الرغبة با�شتعارة مواد لال�شتمتاع واال�شتفادة الأكثر 
من يوم فهناك ر�شم ب�شيط جدا كع�شوية فردية اأو عائلية  
ال�شركات  حتى  الجميع  اأمام  مفتوحة  اأبوابنا  اإن  والوقع 

والموؤ�ش�شات وكل ذلك بر�شوم رمزية.
 http://booksandmorelibrary.com                
 email : Library.booksandmore@gmail.com

 Books and More مكتبة كتب و اكرث
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قصة جناح

يح�شر  لم  �شابة  اأردنية  �شخ�شية  مع  مميز  لقاء  اأجرينا 
من  وعمل  المنا�شبة  اللحظة  وجد  من�شيًا بل  حلمه  لي�شبح 
الحلم حقيقة؛ الم�شمم ال�شاب ح�شام حدادين. كان لنا معه 
هذا اللقاء حيث عرفنا على نف�شه وتحدثنا عن الطريق التي 

�شقها واأبدع بها. 
» بعد االنتهاء من درا�شتي الجامعية وح�شولي على درجة 
تابعت  االردنية،  الجامعة  من  الت�شويق  في  البكالوريو�س 
واأكملت درا�شتي في المجال الذي اأع�شقه : ت�شميم االأزياء. 

في  جوائز  نلت  وقد  كانت الر�شم،  �شغري  منذ  موهبتي 
الر�شم من عدة منظمات اأهمها اليوني�شيف. 

في ر�شمة جدارية  �شاركت  �شنوات  كان عمري 10  عندما 
على حائط مبنى رئا�شة الوزراء اأهداًء لجاللة الملك الح�شين 
رحمه الله بمنا�شبة ذكرى ميالده. وعندما بلغ عمري ال 1٤ 
عامًا اكت�شفت اأن لدي موهبة ت�شميم االأزياء، وبداأت اأعمل 
على تطوير نف�شي تدريجيًا. وخالل الفترة من �شنة 2010 
ولغاية �شنة 2012 التحقت في عدة دورات في ت�شميم االأزياء 
من اأكاديمية Naba االإيطالية، وفي �شنة 2012 قررت اأن 
اأحول موهبتي الحتراف، لذا ثابرت وح�شلت على �شهادة 
مدر�شة Burgo االإيطالية  من  االأزياء  ت�شميم  في دبلوم 
بالتعاون مع الGSC في االأردن. عندما تخرجت في عام 

201٤ بداأت في ممار�شة مهنتي. 
من  لدي  مجموعة  اأول  كانت انطالق   2016 �شنة 
ت�شمية  »دالل« على  عليها  اأطلقت  التي  ال�شهرة  ف�شاتين 
اإلى  الله. و في �شنة 2016 �شافرت  ا�شم والدتي رحمها 
�شادي  اللبناني  الم�شمم  �شهر مع  لمدة  وعملت  بيروت 
زين الدين حيث اكت�شبت خالل هذه الفترة خبرة كبيرة، 
ومن بيروت ا�شتلهمت اأفكاري لت�شميم مجموعتي الثانية 

واأطلقت  ال�شهرة  ف�شاتين  من 
علها ا�شم »JoBeirut« الأنها 
الطبيعة  جمال  من  م�شتلهمة 
اأ�شتطيع  - و  بيروت  في 
باأن  فخر-  بكل  اقول  اأن 

عليها لم�شة اأردنية. 
مثلي االأعلى دائمًا في ت�شميم 

م�شمم االأزياء ال�شاب 

ح�شام حدادين

االأزياء الم�شمم العالمي ايلي �شعب، فاأنا معجب جدًا في 
اأفكاره واأناقة ت�شاميمه.

 بداية م�شواري في ت�شميم االأزياء لم يكن �شهاًل اأبدًا. لم 
األقى الدعم من اأحد بل بالعك�س، العديد من المحيطين بي 
لم  اأكمل درا�شتي في ت�شميم االأزياء الأنها  اأن  كانوا �شد 
اأ�شراري  ولكن  االأردن،  في  المتداولة  المهن  من  تكن 
بي  المحيطين  كل  جعل  االأزياء  لت�شميم  ال�شديد  وحبي 

داعمين لي من عائلة واأ�شدقاء.
فندق  في   2016 �شنة  كان  لدي  اأزياء  عر�س  اأول 
الميريديان -عمان، حيث تم عر�س مجموعتي االأولى 

»دالل«.
اأطلقت الحقًا مجموعتي الثانية »JoBeirut« من ف�شاتين 
االإعجاب. وحاليًا اعمل على  العديد من  ال�شهرة والقت 

ت�شميم عدة ف�شاتين لمجموعة من الزبائن.
بلدي  ا�شم  واأرفع  عالميًا  م�شممًا  اأ�شبح  اأن  طموحي 

االأردن عاليًا. 
هدفي في ت�شميم االأزياء هو اأن ت�شعر المراأة اأنها في قمة 

اأناقتها عند ارتدائها من ت�شاميمي.«
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البريطانية في 30 اأيلول �شنة 1936 مر�شوما باالأحكام العرفية.
اأر�شلت  ثم  نف�شها   ال�شنة  من  االأول  ت�شرين  في  االإ�شراب  توقف 
�شهر  في  بيـل  اللـورد  برئا�شة  فل�شطين  اإلى  ملكية  لجنة  بريطانيا 
تقدمت  وقــد  الحقائق،  لتق�شي  نف�شها  ال�شنة  من  ثاني  ت�شرين 
القومي  الوطن  تجربة  العدول عن  بمطالبها وهي  العربية  اللجنة 
اليهودي، اإيقاف الهجرة اليهودية،  منع انتقال االأرا�شي العربية 
لليهود،  اإنهاء عهد االنتداب وعقــد معاهدة بين بريطانيا وفل�شطين 
تقوم بموجبها حكومة م�شتقلة وطنية ذات حكم د�شتوري،  غير اأن 
اللجنة الملكية �شربت بالمطالب العربيـة عر�س الحائط  واأو�شت 
في تقريرها في 7 تموز 1937م بتق�شيم فل�شطين اإلى ثالث مناطق 
تقام فيها دولة يهودية ودولة عربية، واأما االأماكن المقد�شة تبقى 

تحت اإ�شراف بريطانيا .
وعند ن�شر التقرير عــم البالد اال�شتياء والغ�شب  فعـادت الثورة 
االنجليزية  والقوات  العرب  بين  ا�شتباكات  ووقعت  جديـد  من 
زعمـاء  وخا�شة  الكثيرين  باعتقال  البريطانية  ال�شلطات  وقامت 

الثورة وقامـت بنفيهم اإلى اأماكن متعددة .
القد�س  على  الثوار  �شيطرة  جيدا  اأذكر   1938 �شنة  اأوا�شط  فـي 
القديمة لمدة اأ�شبوع واأمـام ا�شتداد الثورة دعت بريطانيا اإلى عقـد 
الفل�شطينية  وعقد  الق�شية   للتداول في  لنـدن  موؤتمـر عربــي في 

الموؤتمر في 7  �ضبــا ط 1939م وانتهى اإلى الف�شل .
فــي اأعقاب ذلك اأ�شدرت بريطانيا ما ُعـرف بالكتــاب االأبي�س.

التق�شيم  فكرة  عن  تراجعها  بريطانيا  اأعلنت    1939 اآيـار   17 في 
فل�شطين خالل  اإلى  يهودي مهاجر  األف  بدخول 75  �شمحت  ولكنها 
خم�س �شنوات قادمــة، فـرف�س العرب ذلك وا�شتمرت الثورة اأمـدا 
غير ق�شيـر  وبتعبيـر اآخر اإلى ما بعـد ن�شوب الحرب العالمية الثانية.

في الحلقة القادمة اأعود بالذكرى اإلى عملي في محكمة �شلح حيفا 
الثانية ولمحه ق�شيرة عن هذه  العالمية  الحرب  اأثناء  �شنة 19٤1 

الحرب التي بداأت عام 1939 وانتهت في عام 19٤5.

نظرة  ونلقي  الما�شي  اأيام  اإلى  بالذكرى  نعود  الحلقة  هذه  في 
في  الثورات  اأعظم  من  ُتعـد  والتي   1936 ثورة  على   �شريعة 

تاريخ فل�شطين في القرن الع�شرين. 
واالإ�شرار  والفداء  الت�شحية  روح  عن  الثورة  هذه  عّبـرت   
الثورة  هذه  وتمكنت  فل�شطين.  اأبناء  بها  تميز  التي  الحقوق  على 
الفل�شطيني، بل  في بع�س مراحلها من ال�شيطرة على كل الريف 
وال�شيطرة على عدد من المدن، بينما انكفاأت ال�شلطات البريطانية 
هو  عالميا  نموذجا  الثورة  هذه  الهامة. وقدمت  المدن  بع�س  في 
حيث  الحديث  التاريخ  عبر  كامل  �شعب  به  يقوم  اإ�شراب  اأطول 

ا�شتمر 178 يومًا.
في اأال�شطر القليلة التالية لمحة عن هذه الثورة واأ�شبابها:

اثر  على   1936/٤/20 في  فل�شطين  في  العام  اأالإ�شراب  اأعلن 
ا�شت�شهاد ال�شيخ عز الدين الق�شام ورفاقه في اأحرا�س يعبـد على يد 

القوات البريطانية في 20 ت�شرين ثاني 1935.
اأمين  الحاج  برئا�شة  العليا  العربية  اللجنة  ت�شكلت  ني�شان  وفي 25 
الح�شيني مفتي القد�س ورئي�س المجل�س االإ�شالمي االأعلى  ودعــت 
البريطانية  الحكومة  ُتبّدل  حتى  االإ�شراب  في  لال�شتمرار  االأمة 
ولكن  اليهودية،  الهجرة  وتوقف  فل�شطين  في  المتبعة  �شيا�شتها 
 18 في  اأعلنت  عندما  الفل�شطيني  ال�شعب  م�شاعر  تحّدت  بريطانيا 
اآيار عن جدول العمال للهجرة وهو يق�شي بدخول ٤500 مهاجر 
يهودي ، عندهــا انتقلت الحركة الوطنية من نطاق االإ�شراب اإلى 
الم�شتعمرات  الهجوم على  وا�شتد  الدامية  الم�شلحة  الثورة  مرحلة 
وقلب  الحديدية  ال�ضكك  خطوط  تدمير  عمليات  وكثرت  اليهودية 

القطارات ون�شف الج�شور والهجوم على المخافر.

ا�شتهداف القطارات في ثورة  1936
الفل�شطيني  ال�شعب  لنجدة  تحرك  من  اأول  االأردنيون  وكان 
الح�شين  الله بن  االأمير عبد  واأر�شلوا مذكرات احتجاج وو�شطوا 
عند الحكومة البريطانية الإقناعها باإجابة مطالب ال�شعب الفل�شطيني.

 دام االإ�شراب �شتة اأ�شهر وات�شع نطاق الثورة اإذ و�شلت اأعداد من 
الثوار العرب من �شرقي االأردن و�شوريا ولبنان والعراق بقيادة 

ذ كــريــا ت مقد�شــــي )17/4(

الذي  القاوقجي  فـوزي  ال�شوري 
واتخاذ  فل�شطين  و�شوله  يوم  اأذاع 
جنين  منطقة  وخا�شة  نابل�س  مثلث 
في  اال�شتمرار  لن�شاطه وقرر  مركزا 

الن�شال اإلى اأن تتحرر فل�شطين.
وقعت معارك عديدة في جميع اأنحاء 
فل�شطين بين الثوار من جهة واليهود 

واالإنكليز من جهة اأخرى.
واأمام ا�شتداد الثورة اأ�شدرت الحكومة 

إبراهيم جورج 
ثيودوري
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قيامته العتيدة.
الف�شح الذاتي هو عبوري ال�شخ�شي من هوة الخطيئة 
الى �شفاف الخال�س االبدي الذي ال ينزع ابدا وذلك 
من خالل مقا�شد حياتي وتغير م�شاري التطبيقي للحياة 

هنا على االر�س وتمهيدا الى حالة النعمة االبدية 
افنينا  الذي  ع�شقنا  عن  ابديتنا  في  غرباء  النكون  كي 

عمرنا االر�شي به 
�شيملك معه بف�شحة االبدي  الم�شيح  فمن عا�س الجل 

ومن عا�س للخطيئة ينتقل الى جحيم خيارته.
ا�شهر  ان  يجب  االبدي  خال�شي  على  احافظ  كي 
كي  ال�شليب  على  مات  للذي  امينًا  ابقى  ان  وا�شلي 

يعبر بنا الى ف�شحه الذاتي االبدي.

بعيد  نحتفل  اذ  الم�شيحية  البيعة  ابناء  نحن  اننا 
له  منا�شب  تاريخ  بح�شب  عام  كل  الف�شح  المقد�س 
اتباع  وبين  والغرب  ال�شرق  بين  ح�شابيه  ا�شا�شيات 
تقويمين مختلفين يطيل �شرح خ�شائ�س و�شمات كل 
بالف�شح كل يوم، وخا�شة عند  اننا نحتفل  منهم، اال 
القدا�س   ( الدموية  المقد�شة غير  االلهية  الذبيحة  اقامة 

االلهي (.
ان المعنى الروحي للف�شح يكمن في ما له من معنى 
الى  تعود  وترجمتها  الكلمة  تف�شير  ان  حيث  لغوي 
في  االحمر  البحر  اليهودي  بال�شعب  مو�شى  عبور 
بعد عيد  فيما  �شمي  ما  في  الميعاد  ار�س  الى  رحلتهم 

الف�شح اليهودي
اال اننا نحتفل اليوم بعيد الف�شح الم�شيحي حيث نحتفل 
بعبور ي�شوع الم�شيح من هذه الحياة الفانية الى الحياة 
اقامه  الذي  الفداء  عمل  خالل  من  الخالدة  االبدية 
ي�شوع على ال�شليب امام نظر التاريخ الذي عجز ان 
يف�شر �شر الم�شيح الخال�شي الذي قام من بين االموت 
الظالم وعلى  اركون  على  والغلبة  االنت�شار  وحقق 

�شواد الموت  القديم
ال�شهود  �شهد  االنت�شارقد  هذا  وعلى 
الذين عرفوا الم�شيح بعد القيامة بج�شده 
الممجد والذي بقي مثقوب حتى يوؤمن 

به كل تالميذه.
وانت  الم�شيح  مع  العبور  الت�شتطيع 
وتتحول  تتغير  ان  يجب  مكانك  تبرح 
عن ما انت واقف عليه يجب ان تنتقل 
الى  االر�شية  وع�شيرتك  ار�شك  من 
تعبر  ان  يجب  ال�شماوي  المجد  ديار 
اليه هناك حيث عر�س الحمل الف�شحي 

االبدي

العبور اىل الذات

 ، وقام  ومات  �شلب  الم�شيح 
الموت  ان  اإاّل  ج�شديًا  �شلب 
مات  المح�شو�س  في  يغلبه  لم 

ولكن الموت لم يغلبه.
العظيمة  الجمعة  ان  فنرى 
لي�شت نهاية ر�شالة ال�شيد ولكنها 
نهائية  اإلى  ار�شية  محطة 

االب جورج شرايحة 
راعي كنيسة مار الياس 

مرج احلمام

اصدقاء النشرة
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اصدقاء النشرة

ومنها عادة تلوين البي�س واهدائه.
الف�شح  بي�شة  الى  ينظرون  فكانوا  االأولون  الم�شيحيون  واأما 
كرمز لقيامة الم�شيح حياً من الموت، على اعتبار ان ال�شو�س 

ي�شق ق�شرة البي�شة ويخرج منها حيًا.
جانب  من  وت�شور  وت�شكل  ُتر�شم  كانت  االأرانب   : الرانب 

البي�س، و هي ترمز للتكاثر و التزايد.
فى األمانيا حدث اأول اتحاد بين رمزي البي�شة و االأرنب كرمز 

لالحتفال بعيد القيامة اأو عيد الف�شح اأو عيد الربيع.
  يقوم االأطفال ب�شنع ع�س من اأوراق االأ�شجار وغ�شونها، مع 
خليط وعجين من الح�شائ�س، وي�شعونه فى الحديقة حيث كانوا 
الع�س  بملئ  االأرنب  �شيقوم  الف�شح  ليلة عيد  اأنه خالل  يعتقدون 

ببي�س ملون!!!
الكعك والمعمول : يقال اإن عادة �شنع الكعك المنقو�س والمعمول 
العادة في  النا�س على ممار�شة هذه  اإذ درج  �شرقية،  هي عادة 

ع�شور الم�شيحية الو�شطى.
 ت�شير التقاليد اأن النا�س مار�شوها ليجعلوا من الحلوى التي ت�شنع 
رمزًا يذكرهم ب�شاحب العيد، الرب ي�شوع الم�شيح. حيث يقال 
على  و�شع  الذي  ال�شوك  اإكليل  الى  ي�شير  المنقو�س  الكعك  اأن 
راأ�س الم�شيح اأثناء محاكمته، وهذا يرمز الى االآالم التي قا�شاها 

الم�شيح الأجل االن�شان.
الى  ب�شير  فهو  اأو هرمي(  م�شتدير  يكون  ما  )غالبًا  المعمول  اأما 
االإ�شفنجة التي غم�شها اأعداء  ي�شوع بالخل واأعطوها له وهومعلق 

على ال�شليب عندما طلب ماء لي�شرب.
اأما ح�شوة الكعك والمعمول بالتمر اأو الجوز فت�شير الى اأن وراء 
اآالم الم�شيح التي قا�شاها على ال�شليب حالوة الفداء والخال�س 

من الخطية.   
كلها رموز لكن ال�شيء الحقيقي هو اأن:

الم�ضيح قام ...وبقيامته �ضار لنا حياة

تاريخ العيد: فى عام 325، و فى مدينه Nicée فى اأ�شيا ال�شغرى، 
اأقرت الكني�شة قرار هام فى مجل�شها. لقد قرروا هناك اأن يحتفل بعيد 
القيامة فى اأول اأحد ياأتي بعد اكتمال القمر فى ف�شل الربيع  وح�شب 
النتيجة، يبداأ الربيع فى ال21 من �شهر مار�س، و هو ما يعني اأن 
ياأتي دائمًا ما بين ال22 من �شهر مار�س و  الف�شح  اأو  القيامة  عيد 

ال25 من �شهر اأبريل.
ت�ضمية العيد:  واذا عدنا الى التاريخ �شنجد اأن قيامة ال�شيد الم�شيح 
بدايات  فى   Passover )الف�شح(  اليهودى  العيد  مع  تزامنت 
الم�شيحية، فاإن اليهود الم�شيحيين كانوا يحتفلون بعيدي القيامة و 

الف�شحPassover فى ال1٤ من �شهر »ني�شان«.
تفيد معنى  )Peissah( و هي  االأ�شل  )ف�شح( عبرانية  كلمة  اإن 
العبور: اأي عبور بني ا�شرائيل البحراالحمر من م�شر )اأر�س 
العيد  على  اأطلقت  ثم  الميعاد(  )اأر�س  فل�شطين  الى   ) العبودية 
اال�شرائيلى ال�شنوي الذي فيه يحتفل اليهود بذكرى ذلك العبور 

كما يحتفولون بذكرى الحمل الذي يذبح و يوؤكل فيه.
  اأخذ الم�شيحيون يحتفلون بذكرى القيامة االآلهية وي�شمونها )عيد 
الف�شح( الأن الف�شح اليهودي لم يكن في الواقع �شوى رمز للقيامة 
المجيدة، التي كانت عبورًا من الموت الى الحياة و من االأر�س 
الى ال�شماء وثم بداأ الم�شيحيون بم�شطلح )عيد قيامة الرب ي�شوع 

الم�شيح ( تمييزًا له عن الف�شح اليهودي الذي يدعى الف�شح. 
العيد  عن  له  تمييزًا  الكبير  العيد  ي�شمونه  منا  كثيرين  اأن  كما   

ال�شغير اأي يوم ذكرى ميالد الم�شيح بالج�شد.  
على  اأطلقت  التى   Easter االأنجليزية  الت�شمية   :Happy Easter
ت�شمية عيد القيامة، يعتقد اأن اأ�شلها ياتي من من ا�شم Eostre)االإله 
 Saxon الــ  به قدماء  يعتقد  الذى كان  الربيع  اإله  العظيمة( ،  االأم 
في اأوروبا ال�شمالية، و الذي كانوا يحتفلون به فى �شكل مهرجان 
�شنوي، و لما تحول قدماء الــ Saxons الى الم�شيحية، هذا اال�شم 

تم تحويره قليال و تم اطالقه على عيد القيامة.
عادات وتقاليد عيد القيامة: 

�ضبغ واهداء البي�ض: لي�شت عادة �شبغ البي�س و اإهدائه في عيد 
الف�شح من التقاليد الم�شيحية بل هي عادة غارقة في القدم و ربما 
البي�س رمزا لعودة  الفينيقيين الذين اتخذوا  يرجع تاريخها الى 
ال�شتاء  الحياة الى الطبيعة في الربيع بعد ان تكون قد ماتت في 
وكانوا يعبدون الخالق مرموزًا اليه ببي�شة الأنهم كانوا يعتقدون 
اأن الليل هو اأول الكائنات قد تمخ�س مرة فولد بي�شة و من هذه 

البي�شة انبثقت �شائر الكائنات!. 
القديمة.   ال�شعوب  و  االمم  من  كثيرًا  االعتقاد  هذا  و�شاد 

تاريخ ورموز وتقاليد عيد القيامة

يذهبون  كانوا  مثاًل  فالم�شريون 
الى اأن الطبيعة عندما تريد اأن تجدد 
حياتها فاأنها تقدم الى االآلهة �شحايا و 
قرابين من البي�س الم�شبوغ باللون 
االأحمر. اأما في روما القديمة فكانوا 
يحتفلون بعيد ميالد الطبيعة و موتها 

وذلك بتقديم مائة بي�شة كذبيحة. 
واقبال  الم�شيحية  ظهور  وبعد 
عاداتهم  اليها  نقلوا  عليها،  الوثنيين 

 ازهار حدادين 
بقاعني
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الف�شحى   العربية  اللغة  بدء بعث  تعد  التعليمية  اللغوية 
في الع�شر الحديث . 

- اأ�شيب بمر�س ع�شال �شنة 1869م واأ�شيب ب�شلل 
اأثناء  وفي   ، داره  فلزم  االأي�شر  �شطره  عّطل  ن�شفي 
مر�شه فجع بفقد ابنه البكر ال�شيخ حبيب وهو بعد في 
�شرخ �شبابه فوقع عليه ذلك الحادث وقوع ال�شاعقة 
ولم يع�س بعد ذلك اإال اأربعين يومًا وكانت وفاته في 8 

�ضباط )فبراير( �ضنة 1871 م.  
موؤلفاته:

ترك نا�شيف اليازجي موؤلفات متعددة �شملت ال�شرف 
والتاريخ،  والطب  والمنطق  واللغة  والبيان  والنحو 
 ، المو�شوعات  متنوع  �شعريًا  ديوانًا  ترك  كما 

ومرا�شالت �شعرية ونثرية ، واأهم هذه الموؤلفات:
في  الفرا «،  جوف  �ضرح  في  القرى  •  » نار 

ال�ضرف والنحو.
الأعراب «،  لغة  اأ�ضول  في  الخطاب  •  » ف�ضل 

وهي ر�ضالة في التوجيهات النحوية.
•  » عقد الجمان في علم البيان «.

�ضتين  ي�ضتمل على  البحرين « ، وهو  •  » مجمع 
وبديع  الحريري  مقامات  غرار  على  مقامة 

الزمان الهمداني.
•  » ديوان نا�ضيف اليازجي «.

�ضعد  بن  جنبالط  بن  الله  عبد  بن  نا�ضيف  هو   -
في  ولد   . االأ�شل  الحم�شّي  المولد  اللبناني  اليازجي 
قرية كفر �شيما من قرى ال�شاحل اللبناني في 25 اآذار 
من  كثير  نبغ  التي  اليازجي  اأ�شرة  في  م   1800 �شنة 

اأفرادها في الفكر واالأدب. 
- ن�شاأ نا�شيف ميااًل اإلى االأدب وال�شعر ، واأقبل على 
الدر�س والمطالعة بنف�شه ، وت�شّفح ما ت�شل اإليه يده 
ونظم   ، ال�شعراء  ودواوين  واللغة  النحو  كتب  من 
ال�شعر وهو في العا�شرة من عمره ، ولم تكن الكتب 
المطبوعة مي�ّشرة في ع�شره فكان جل اعتماده على 
كتب ي�شتعيرها من المكتبات الخا�شة ، فمنها ما يقراأها 

مرة فيحفظ زبدتها ومنها ما ين�شخها بخط يده.
ب�شير  باالأمير  ات�شل  الثقافية  �شخ�شيته  اكتمال  بعد   -
وجعله  اإليه  فقّربه   ، لبنان  اأمير   ، الكبير  ال�شهابي 
ولما   ، �شنة  ع�شرة  اثنتي  خدمته  في  فلبث   ، له  كاتبًا 
كانت �شنة 18٤0 م وهي ال�شنة التي خرج فيها االأمير 
ب�شير من لبنان اإلى منفاه انتقل نا�شيف اليازجي باأهل 
للمطالعة والتاأليف  بها وتفرغ  فاأقام  اإلى بيروت  بيته 
والتدري�س ونظم ال�شعر ومرا�شلة االأدباء فذاع �شيته 

واأ�شتهر ذكره. 
 - ات�شل بالمر�شلين االأميركيين ي�شحح مطبوعاتهم، 
ودعي للتعليم في المدر�شة الوطنية التي كان قد اأ�ش�شها 
المعلم بطر�س الب�شتاني وذلك عام 1863 ، وا�شتغل 
محيط   « معجمه  من  االأول  الجزء  بت�شحيح  معه 
للكتاب  اأول ترجمة عربية  المحيط » ، و�شارك في 
المقد�س في الع�شر الحديث ، وهي الترجمة التي قام 
فان  وكرنيليو�س  �شميث  عالي  بهمة  االأمريكان  بها 

ديك. 
الجامعة   ( بيروت  في  االأمريكان  مدر�شة  في  علم   -
االأمريكية فيما بعد ( ، و�شنف مجموعة  من الموؤلفات 

نا�شيف اليازجي )1800-1871م (

ادب
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اثار

12كم  حوالي  بعد  على  الم�شرف  حيان  بلدة  تقع   : المقـدمة   
التجاري  اإلى الجنوب الغربي من مدينة المفرق على الطريق 
وحيان  الم�شرف  وحيان  ايدون  خالل  من  يمر  الذي  االأثري 
الرويب�س اإلى بلعما وكذلك طريق فرعي اآخر من ثغرة الجب.
الحجرية  الع�شور  اإلى  الموقع  في  اال�شتيطان  جذور  وتعود 
مرورًا  والهلن�شتية  والحديدية  والبرونزية  والنحا�شية  القديمة 
بالفترات الرومانية والبيزنطية ثم االأموية والعبا�شية والفاطمية 
حتى الفترات االأيوبية المملوكية فالعثمانية و�شوال الى االآن.

�شبب الت�شمية : المقطع االأول )حيان( ربما يكون ا�شم لرجل 
يطلق عليه حيان كما ورد في معجم البلدان للحموي، اأو ربما 
على  االطالع  )مرا�شد  في  ورد  كما  حي  لكلمة  مثنى  تكون 

ا�شماء االأمكنة والبقاع (.
اأما المقطع الثاني )الم�شرف(، فهي المنطقة اله�شبية الم�شرفة 
وهي  الرويب�س  حيان  بلدة  من  العك�س  وعلى  والمرتفعة 

المنطقة المنخف�شة الراب�شة بين التالل .        
اأهم الدرا�ضات ال�ضابقة لموقع حيان الم�ضرف الأثري :

- ذكرها متمان في م�شوحاته عام 1970م.
ذكر  حيث   ، 1981م  عام  ب�شاريللو  مي�شيل  االأب  ذكرها   -

ثالثة كنائ�س وهي : الدير والكاتدرائية والكني�شة الو�شطى .
درا�شاته  �شمن  الح�شان  القادر  د.عبد  الباحث  ذكرها   -

واأعماله منذ عام 198٤-1999م.
- التنقيبات االأثرية التي اأجرتها دائرة االأثار العامة – مكتب 

اأثار المفرق مو�شم 200٤م .
في  مجددا  الح�شان  الدكتور  قبل  من  بها  التنقيب  تم  -كما 

العامين 2013-201٤م.
وقد اأزدهر الموقع االأثري ب�شكل ملحوظ في الفترة البيزنطية 

حيث د�شنت الكنائ�س التالية :
االأثري  الموقع  من  الغربي  الجزء  في  تقع  الكاتدرائية:   - 
تتكون  البازليكا حيث  واأبعادها )36×18م( مبنية على نظام 
من  للحنية  محاذيتين  وغرفتين  وهيكل  وجناحين  �شحن  من 
الجهة ال�شمالية والجنوبية، ولها ثالثة بوابات من الجهة الغربية 
وبوابة �شمالية وجنوبية. اأما ار�شيات الحنية والغرف الجانبية 
فهي ار�شيات ف�شيف�شائية مدمرة ب�شبب حرب االأيقونات والتي 

كانت تدمر كل االأ�شكال االآدمية والحيوانية .
اأما بالن�شبة الأر�شية الكني�شة فقد كانت من األواح حجرية م�شذبة 

مع وجود لمقاعد جانبية للجناح االأي�شر .
الدين �شمن  الكاتدرائية مقبرة خا�شة لرجال  ويوجد جنوب 

كهف منحوت، مع االإ�شارة لوجود مدافن غرب الموقع .
في  يقع  الرهبان،  لتدري�س  مخ�ش�س  مكان  وهو   : الدير   - 
الجهة الجنوبية الغربية من الموقع وي�شمل الدير ما يلي :يارب 
والذي  حا�شوب  ابن  قيانو�س  الق�شي�س  للراهب  الرحمة  ا�شاأل 

د�شن هذه القاعة -ال�شالة.

حيان امل�شرف

بازليكي  نظام  ذات  كني�شة   -1
واحد  و�شحن  حنية  لها  حيث 

واأر�ضيتها من المالط
الدير  خارج  م�شتطيلة  �شالة   -2
من جهة ال�شمال الغربي مع �شالة 

م�شتطيلة �شمال الكني�شة
3- قاعة تتو�شط الدير واأر�شيتها 
باأ�شكال  المزخرف  الف�شيف�شاء  من 
هند�شية ومعينات وداخلها �شلبان 
وذات األوان مختلفة اأ�شابها الدمار 

د. عبدالقادر احلصان 
باحث آثار أكادميي 

اأثناء حرب االأيقونات وفي مدخلها الجنوبي كتابة �شريانية من 
�شطرين تذكر التالي عربيًا:  اأيها الرب ا�شاأل الرحمة للراهب 

الق�شي�س قيانو�س ابن ح�شوبه والذي د�شن القاعة بجهوده.
كني�شة  ا�شمها  البركة  من  بالقرب  الموقع  و�شط  تقع  -   كني�شة 
ابعادها  بازليكا  �شكل  على  والكني�شة  593م.  عبيده  الراهب 
الحنية  جانبي  على  ويوجد  ماء،  بئر  يتو�شطها  )23×13م( 
من  جانبية  غرف  ويحاذيها  غربي،  باب  وللكني�شة   ، غرفتان 
الجهة ال�شمالية. غرفة التعميد والنارثك�س االأو�شط واناء للتطهر.

 -   كني�شة �شغيرة في الجزء ال�شمالي ذات نظام بازيليكي .
يتم  لم  الموقع.  في و�شط  تقع  التي  الكني�شة   -   كني�شة غرب 
التنقيب بها بعد وتكون بذلك عدد الكنائ�س ثماني كنائ�س حتى 

االن والعدد قابل للزيادة م�شتقبال.
ولها  بازيليكي  نظام  ذات  االأو�شط  الجزء  في  تقع   -  كني�شة 
ال�شكل  م�شتطيلة  وحنيتها  �شمالي،  وباب  غربي  رئي�شي  باب 

واأر�شيتها من الف�شيف�شاء المدمر .
 وفي الع�شور االإ�شالمية وخا�شة الفترة االأموية فقد تم اعتماد 
االأول  الطابق  ان  حيث  العربي  البيت  في  الحوراني  النظام 
للمرافق الحيوانية والثاني للمعي�شة، و�شمن الموقع يوجد معالم 
ما  التجاري  وال�شوق  الموقع  تتو�شط  التي  البركة  منها:  اأموية 
اأموية  ومقبرة  منحوتة  اآبار  وكذلك  والدير،  الكاتدرائية  بين 
اليونانية  والكتابات  النقو�س  الى  باالإ�شافة  الموقع  �شرق 
والعربية  -الثمودية  ال�شمالية  والعربية  وال�شريانية  والنبطية 
اال�شالمية. وفي الفترة العبا�شية ا�شتخدم الموقع بعد زلزال عام 
7٤9م ب�شكل جزئي عن طريق الحجاج والبدو ب�شكل مو�شمي 
ال�شي�شان  الع�شرين  القرن  بداية  في  ا�شتوطنها  حتى  وموؤقت. 
لفترة ق�شيرة جدا وبعدها ا�شتوطن الخزاعلة - بني ح�شن منذ 
بني  وقبيلة  ح�شن  بني  قبيلة  بين  ما  القبلي  الغزو  مرحلة  انتهاء 
باأهلها االأكارم ويحافظون على  �شخر وهي االآن بلدة عامرة 

المدينة االأثرية وي�شتقبلون ال�شيوف وال�شياح على ال�شواء.
كما ا�شتخدم الموقع ب�شكل جزئي في الفترة االأيوبية المملوكية من 
حيث االإ�شافات المعمارية مثل م�شجد �شغير في الجزء ال�شمالي 
قبل  من  ترميمه  تم  .وقد  �شرقية  بوابة  وله  )9×٤م(  واأبعاده 

الباحث في العام 1999م. 
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من اأنِت

اأاأنِت من يفجر النهار ومن يحت�شن قمر الليل

ام اأنِت �شحابة في ال�شماء تمطر لتزهر االأر�س 

بالحياة

ام اأنِت الكواكب والنجوم ت�شي حتى عتمة 

الف�شاء ال�شا�شع

ام اأنِت �شحراء �شا�شعة بال بداية ونهاية

ام اأنِت محيط يتمرجح هنا وهنالك يالعب اأ�شماك البحر

من اأنِت؟

اأاأنِت من دخل الروح دون اأ�شتاذان ام اأنِت من 

تخطى ال�شريان

 من اأنِت؟

هل اأنا طفلِك ام اأنِت هي طفلتي؟

هل اأنا ليلِك ام اأنِت هي قمري؟

هل لِك لون ام اأنا هو لونِك؟

هل لِك قلب ام اإنا هو نب�شِك؟

هل لِك �شعور اأم اأنا هو حوا�شِك؟

هل لِك اآله ام اأنا هو الهِك؟

من اأنِت؟

هل اأنِت من اأجبر االآلة على خلقِك ام اأنِت 

المخلوق الذي اأ�شبح اأمًا للخالق

 من اأنِت؟

هل اأنِت من قال عنها يومًا » اأن اأكثر ما يعذبني 

في حبِك اأنني ال اأ�شتطيع اإن اأحبِك اأكثر!

 من اأنِت؟

هل اأنِت الحب ام يجب علي اأن ابحث عن الحب

من اأنِت؟

هل اأنِت من اجبر الطبيعة على اأن يكون لها ولدًا

ام اأنِت من اجبر االآلة اأن تكون له اأمًا

من اأنِت؟

اأحبِك...... لماذا اأحبِك؟

احبِك الأنِك اأنِت...

الفن والفنان

ال�شعر وال�شعراء

الروح والكيان

اأحبِك.... ولماذا اأحبِك؟

هو حبِك من اأجبرني يومًا على اأن اأقول لِك اأحبِك

 وائل سليمان

شـــــعـــــر
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اإذا  تراق�شني  باأن  وعدتني   «  : ُحرقة  في  التلميُذ  �شاح 
اأهديتها وردًة حمراء. ولكن لي�س تمث و ال وردة حمراء 

واحدة في كّل الحديقة«. 
ومن على ع�ّشه ال�شغير في �شنديانة الحديقة �شمع العندليُب 
�شكوى ال�شاب فعجب الأمره و�شرع يراقبه م�شتغربًا من 

بين االأوراق.
اغرورقت عينا ال�شاب بالدموع وهو ُيكّرر �شيحته: »ال 
ورود حمراء في حديقتي كلها«. ثم اأخذ يتمتم في ُحزٍن 

�شديد:
لقد  ؟.  ال�شعادُة  تخلق  التي  االأ�شياء  ب�شيطة  هي  كم  »اآه 
التهمُت كّل ما كتبه الحكماُء و اأ�شرار الفل�شفة لم تعد خافية 
على عقلي ومع ذلك ها هي ذي وردة حمراء تت�شبُب في 

تعا�شتي؟«.
لقد  االأ�شدق.  العا�شق  وجدُت  اأخيرًا   « العندليُب:  فقال 
اأن  للنجوم  دون  ليلة ورويُت حكايته  بعد  ليلًة  به  تغّنيُت 
اأعرفه وها اأنذا االآن اأراه اأمامي ب�شعرِه االأدكن من زهرِة 
يبحث  التي  الوردة  احمرارًا من  االأكثر  الياقوت و�شفتيه 
وجهه  جعل  �شدره  يعتمل  الذي  العذاب  ولكن  عنها. 
اأ�شحب من العاج االأ�شفرواالألم و�شع ختمه على جبينه«.

وهناك في الب�شتان كان ال�شاب لما يزل يتمتم ويقول: » 
ُيقيم االأمير حفلًة راق�شة م�شاء الغد و�شتكون محبوبتي من 
�شمن الح�شور. اإن ا�شتطعُت اأن اأجلب لها وردًة حمراء 
�شنرق�ُس معًا حتى بزوِغ الفجر. اإن ا�شتطعُت اأن اأجلب 
راأ�شها  و�شت�شنُد  ذراعّي  بين  �شاأطوقها  حمراء  وردًة  لها 
ورود  ال  ولكن  يدها.  على  �شت�شعط  يدي  و  كتفي  على 
حمراء في حديقتي. لذا �شاأظل جال�شّا و من�شيًا لن تكترث 

بي و�شيتحطم قلبي حينها«.
بالتاأكيد  اإنه   «  : قائاًل  نف�شه  اإلى  يهج�س  العندليب  ف�شرع 
وما  معاناته  في  يتج�ّشد  به  اأتغنى  فما  االأ�شدق؛  العا�شُق 
يبهجني ي�شبب له االألم القا�شي. الحب حتمًا �شيٌء رائع. 
�شراءه  الالآلئ  ت�شتطيع  فال  الدنيا  واأغلى من جواهر  اأعّز 
التجار  يكتنزه  االأ�شواق وال مما  في  ُي�شترى  مما  وال هو 
مقابل  حتى  الميزان  في  وزنه  ُيمكن  وال  خزائنهم  في 

الذهب«.

األعضاء يكتبون

العندليب  والوردة

 اأو�شكار وايلد

القيثارة  �شوُت  »�شيعلو  مناجاته:  ال�شاب  الطالب  وتابع 
ور�شاقٍة  بخّفٍة  اأنغامهما  على  حبيبتي  وترق�ُس  والكمان 
دون اأن تالم�س قدماها االأر�س ويتحلق حولها المعجبون 
لم  الأنني  تراق�شني  لن  ولكنها  �شوب.  و  حذب  كل  من 

اأح�شر الوردة الحمراء. لن تراق�شني«.
وترك ج�شده يتداعى فوق الع�شب ودفن وجهه بين كفيه 

ثم اأخذ يبكي.
ِلَم   « ال�شاب:  بجانبه  ت�شللت  رمادية  �شحليٌة  وت�شاءلت 

يبكي؟«
خيوط  اأثر  مقتفية  الهواء  في  رفرفت  فرا�ضٌة  واأ�ضافت 

ال�شم�س الذهبية:« نعم ما الذي ُيبكيه؟«
وهم�شت زهرٌة من زهور الربيع لجارتها: » ما ُيبكيه؟«

اأجابهم العندليب بنبرة حزينة: » اإنه يبكي من اأجل وردٍة 
حمراء«

وردٍة  اأجل  من   « واحد:  �شوٍت  في  جميعا  ف�شاحوا 
حمراء!! يا لُه من اأمٍر م�شحك«

الحياة  باأقدار  يوؤمنون  ال  ممن  الرمادية  ال�شحلية  وكانت 
في�شخرون منها فاأطلقت �شحكة ا�شتهزاٍء عالية.

في  هادئًا  وظّل  ال�شاب  معاناة  اأدرك  فقد  العندليب  اأما 
ال�شنديانة يفكر في لغز الحب و غرابته. وفجاأًة بعد برهة 
اأفرد جناحيه الرماديين وحّلق كالطيف في الف�شاء عابرًا 

الب�شتان.
�شوك  �شجرُة  كانت  االأع�شاب  بين  الرو�س  و�شط  وفي 
غ�شنها  على  وا�شتقّر  لمحها  فور  العندليب  ق�شدها  جميلة 
اأغني  و�شوف  حمراء  وردًة  امنحيني   « وقالت:  المزهر 

لِك اأجمل اأغنياتي«.
ولكن ال�شجرة هّزت راأ�شها قائلًة: »ورودي بي�شاء كزبِد 
البحر واأكثر بيا�شًا من الثلج المت�شاقط فوق قمم الجبال. 
اذهب اإلى اأختي التي تنُبت حول ال�شاعة ال�شم�شية القديمة 

فقد تجد عندها ما تبحث عنه ».
وحّلق العندليب مبا�شرة نحوال�شجرة النابتة قرب ال�شاعة 
حمراء  وردًة  »امنحيني  لها:  وقال  القديمة  ال�شم�شية 

و�شوف اأغني لِك اأجمل اأغنياتي«.
�شفراء  ورودي   « قائلة:  راأ�شها  هّزت  ال�شجرة  ولكن 
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حصري

ا�شفرارًا  واأكثر  الكهرمان  عر�س  تتربع  حوريٍة  ك�شعر 
اإلى  اذهب  المناجل.  تقتلعها  اأن  قبل  النرج�س  من زهرِة 
اأختي التي تنُبت تحت نافذة حجرة الطالب ال�شاب فقد تجد 

مبتغاك عندها«.
تحت  تنُبت  التي  الورد  �شجرة  اإلى  فورًا  العندليب  حّلق 
الطالب وقال لها: » امنحيني وردًة حمراء  نافذة حجرة 

و�شوف اأغني لِك اأجمل اأغنياتي«.
حمراء  »ورودي  قائلة:  راأ�شها  هّزت  ال�شجرة  ولكن 
التي  المرجان  �شعاب  من  احمرارًا  واأكثر  اليمام  كاأقدام 
جّمد  قد  ال�شتاء  ولكن  المحيطات.  كهوف  في  تتماوج 
حّطمت  والعا�شفة  براعمي  مزق  وال�شقيُع  عروقي 

اأغ�شاني وقد ال اأُنبُت اأية وروٍد هذا العام«.
اأريده هو وردة واحدة  فقال العندليب متو�شاًل: » كل ما 

فقط. اأما من طريقٍة للح�شول عليها؟«
فاأجابت ال�شجرة: » هناك و�شيلٌة واحدة ولكنها فظيعٌة جدا 

حتى اأنني ال اأجروؤ على قولها«.
فقال العندليب في لهفة: » اأرجوِك اأخبريني. ولن اأخاف 

�شماعها«.
وردًة  تريد  كنت  »اإن  قالت:  ثم  راأ�شها  ال�شجرة  اأطرقت 
حمراء فيجب عليِك اأن تخلقها باألحانك تحت �شوء القمر 
وتلّونها بدماء قلبك. عليِك اأن تغني لي بينما تدفع ب�شدرك 
قلبك  اإلى  ال�شوكة  تنفذ  اأن  اإلى  الليل  طوال  �شوكتي  نحو 

وينتقل دمك عبر ال�شوكة اإلى عروقي«.
ف�شاح العندليب: »الموت ثمٌن باهٌظ ل�شراء وردٍة حمراء 
والحياُة عزيزٌة على كل نف�س. اإنه لمن البهجة وال�شعادة 
ال�شم�س  بهاء  اإلى  ونتطلع  الخ�شراء  الغابة  في  نجل�س  اأن 
هي  كم  اللوؤلوؤي.  مركبه  في  والقمر  الذهبي  مركبها  في 
زكيٌة رائحة النباتات البرّية وكم جميلٌة هي اأ�شجار الزهر 
االأزرق في الوديان. ولكن يبقى الحب اأغلى من الحياة 

فماذا ي�شاوي قلُب طائر مقارنًة بقلب اإن�شان؟«.
الف�شاء  في  حلق  و  الرماديين  جناحيه  العندليب  اأفرد  ثم 

كطيٍف عابر متجها �شوب الب�شتان.
كما  م�شتلقيًا  يزل  لما  الطالب  كان  الع�شب  فوق  وهناك 

تركه ودموع عينه لم تجف في مقلتيه الجميلتين بعد.
الوردِة  على  �شتح�شل  �شعيدًا  »كن   : العندليب  و�شاح 
باألحاني تحت �شوء القمر واألونها  اأخلقها  الحمراء. �شوف 
العا�شق  تبقى  اأن  هو  بالمقابل  منك  اأطلبه  ما  وكل  بدمي. 

رغم  الفل�شفة  بحور  من  حكمًة  اأكثر  فالحب  االأ�شدق. 
الحب  هذا  �شدتها.  رغم  نف�شها  القوة  من  واأقوى  حكمتها 
في  كالع�شل  �شفتاه  اللهب.  بلون  ملّونين  وج�شده  جناحاُه 

حالوته واأنفا�شه كالم�شك في عطره«.
نظر ال�شاب اإلى االأعلى م�شغيًا اإلى حديث العندليب ولكنه 

لم يفهم ما قاله فهو ال يفهم اإال ما يوجد في الكتب.
اأ�شّد  وحزنت  العندليب  كالم  ا�شتوعبت  فقد  ال�شنديانة  اأما 
الحزن فرّق قلبها وخ�شعت جوارحها الأنها كانت �شديدة 

التعّلق بالعندليب الذي اتخذ لها ع�شًا بين غ�شونها.
وهم�شت قائلة: »هاّل غنيت لي الآخر مرة. �شوف اأفتقدك 

كثيرًا عندما ترحل«.
ماٍء  كخريِر  �شوته  فكان  لل�شنديانة  يغني  العندليب  واأخذ 

ين�شكب من وعاٍء ف�شي.
وعندما انتهى العندليب من الغناء نه�س ال�شاب واأخرج 
في  يم�شي  اأخذ  ثم  وقلم ر�شا�س  دفترًا �شغيرا  من جيبه 
الب�شتان ويكلم نف�شه: »اإن لهذا العندليب اأ�شلوب رائع في 
الغناء ال يمكن اإنكاره اإ�شافًة اإلى �شوته ال�شجّي. ولكنني 
اأرباب  كباقي  اأنه  اأعتقد  مثلنا.  اإح�شا�س  لديه  اأن  في  اأ�شك 
الفن يملكون االأ�شلوب المتميز لكنهم يفتقرون اإلى ال�شدق 
اأجل  من  بنف�شه  ي�شحي  لن  العندليب  فهذا  الم�شاعر؛  في 
اإال في الغناء واالألحان والجميع يعلم  االآخرين. ال يفّكر 
اأن الفنانين اأنانيون. ومع هذا يجب اأن اأعترف باأن �شوته 
يحمل من الجمال ال�شيء الكثير. واإنه لمن دواعي االأ�شف 

اأن ال يكون لهذا ال�شوت اأي معنى اأو فائدة ُترجى«.
ثم عاد اإلى غرفته وا�شتلقى على �شريره ال�شغير وبداأ يفكر 
القمُر  اأ�شاء  واآن  عميق.  �شباٍت  في  غاب  ثم  حبيبته  في 
اإلى �شجرة ال�شوك واأل�شق �شدره  ال�شماء طار العندليب 
باإحدى �شوكاتها. اأخذ العندليب يغني وي�شدو طوال الليل 
وال�شوكة تنفذ اإلى �شدره بينما القمر الهادئ ا�شترخى في 
اإ�شغاٍء �شديد لغناء العندليب. وا�شتمّر العندليب في الغناء 
واالألم  الفرح  من  مزيٌج  خالطه  الذي  ال�شجي  ب�شوته 

وال�شوكُة تتابع طريقها نحو قلبه حتى بداأ ينزف ب�شدة.
كان اأول ما غناه العندليب اأغنية عن ميالد الحب في قلب 
الجمال  رائعة  وردًة  ُتنبت  ال�شجرة  فبداأت  وفتاة.  �شبي 
بتلة بعد بتلة مع كل اأغنيٍة تتبع اأغنية. كانت الوردة �شاحبًة 
في بادئ االأمر كال�شباب الذي يطفو فوق النهر اأو كلون 
الفجر.  ال�شبح وكانت ف�شيًة كاأجنحة  ال�شماء عند بزوغ 
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أعضاء نادينا الصغار

كانت كظِل وردٍة في مراآٍة ف�شية اأو كظِل وردٍة منعك�س 
على �شفحة حو�س ماء.

اأن يدفع  اإياها  اآمرًة  العندليب  ال�شجرة في  وفجاأة �شاحت 
ال�شغير  العندليب  اأيها  بقوة  ادفع   « اأكبر:  بقوٍة  ب�شدره 
فقام   .« الوردة  تكتمل  اأن  قبل  ال�شباح  علينا  يطلع  قد 
وارتفع  فاأكثر  اأكثر  ال�شوكة  نحو  �شدره  بدفع  العندليب 
الهيام  مولد  عن  اأغنيًة  من�شدًا  فاأعلى  اأعلى  بالغناء  �شوته 

وال�شبابة في روَحي رجٍل وعذراء.
وجه  كتوّرد  الوردة  في  االأوراق  توّرد  ازداد  وعندها 

عري�ٍس حين يقّبل �شفتي عرو�شه.
قلُب  فبقي  بعد  العندليب  قلب  اإلى  ت�شل  لم  ال�شوكة  ولكن 
الوردِة اأبي�س. �شيٌء واحٌد ي�شتطيع اأن ُيغرق قلب الوردة 

بالحمرة. هو دم قلِب العندليب.
العندليب  اأيها  بقوة  ادفع   « ثانيًة:  ال�شجرة  و�شاحت 
ال�شغير قد يطلع علينا ال�شباح قبل اأن تكتمل الوردة ». 
فدفع العندليب �شدره نحو ال�شوكة بقوٍة اأكبر حتى الم�شت 

قلبه فاأطلق �شيحة األٍم رهيبة لم يعهدها �شوته من قبل.
كان االألم قا�شيًا اأيما ق�شوة فازداد �شوت العندليب اهتياجًا 
بل  الموت  يقهره  ال  الذي  الخالد  الحب  عن  اأغنيٍة  في 

يو�شله اإلى درجة الكمال فال يتال�شى عند حافة القبر.
اأوراقها  بين  ما  فاحمّر  الرائعة  الوردة  احمرار  وازداد 
العندليب  اأما �شوت  اأ�شبح كالياقوتة.  قلبها حتى  واحمّر 
فازداد خفوتًا ووهنًا وبداأ العندليب يخفق بجناحيه. بعدها 
اأكثر  يخفت  �شوته  واأخذت  رمادية  �شحابة  عينيه  غ�ّشت 

ٍة في حلقه. فاأكثر حتى اأح�ّس بغ�شّ
وبعد قليل انفجر العندليب بالغناء الآخر مرة فا�شتمع القمُر 
موعد  ن�شَي  حتى  ال�شماء  في  مكانه  في  وبقَي  اأغنيته  اإلى 

الفجر القريب.
وا�شتمعت الوردُة الحمراء اإلى اأغنيته فارتع�شت في ن�شوٍة 

عارمة ثم فتحت اأوراقها لن�شمات ال�شبح الباردة. 
عند  الوردية  كهوفه  اإلى  العندليب  اأغنية  ال�شدى  وحمل 

التالل فاأيقظ الرعاة من اأحالمهم.
و�شرعت االأغنية تعوم على امتداد النهر حتى اأو�شلها اإلى 

البحر العظيم.
اكتملت  لقد  انظر  انظر   « حما�س:  في  ال�شجرة  �شرخت 

الوردة«.
ولكن العندليب لم يحّرك �شاكنًا  ولم يجب. كان قد فارق 

الحياة و ملقى فوق الع�شب وال�شوكة مغرو�شٌة في قلبه .
غرفته  نافذة  وفتح  نومه  من  الطالب  ا�شتيقظ  الظهر  عند 
ف�شاح في ده�شة: » يا اإلهي يا لهذا الحظ الرائع!! ها هي 
وردٌة حمراء. يا للروعة لم اأَر مثلها في حياتي قط. اإنها 
جميلة جدا حتى اأنني اأكاد اأجزم باأن لها ا�شمًا ال تينيًا علميًا 

طويال«. ثم انحنى نحو ال�شجرة وقطفها.
ارتدى قبعته وخرج م�شرعًا �شوب منزل االأ�شتاذ يملوؤه 
ابنة  وكانت  يده.  في  الوردة  حاماًل  واالبتهاج  ال�شوق 
االأ�شتاذ جال�شًة عند مدخل البيت تلّف خيطًا حريريًا اأزرق 

على بكرة بينما كان كلبها م�شتلقيًا عند قدميها.
�شاح التلميذ في حما�ٍس �شديد فور و�شوله: » لقد قلِت لي 
اأنِك �شوف تراق�شيني اإن اأنا اأح�شرُت لِك وردًة حمراء. 
معي االآن الوردة االأكثر احمرارًا في العالم. �شت�شعينها 
الليلة على ف�شتانك ُقرب قلبك وبينما نحن نرق�س يا حبيبتي 
في  لك  اأكنه  الذي  الهيام  و  الحب  مدى  عن  لِك  �شتحكي 

قلبي » .
اأاّل  ولكن الفتاة قطبت حاجبيها واأجابت ببرود: » اأخ�شى 
تنا�شب الوردة لون ثوبي. وقد اأر�شل لي ابن اأخ حاجب 
ثمنها  الجواهر  اأن  يعلم  والجميع  الجواهر  بع�س  الملك 

اأغلى بكثير من الورود« .
عق ال�شاب ودارت به االأر�س ثم ا�شتعل غ�شبًا فقال:  ف�شُ

» اأتعلمين..اأنِت ناكرٌة للجميل« .
قناٍة  قرب  وقعت  حتى  الطريق  على  بالوردة  وقذف 

لمجاري المياه ثم �شحقها اإطار عربٍة و�شّتت اأوراقها.
ف�شاحت فيه الفتاة : » اأنا ناكرٌة للجميل؟!. يا لك من فظ 
ولكن قل لي من تكون اأنت؟ اإنك مجرد طالب. ال اأظن 

اأنك تملك م�شبكًا ف�شيًا لحذائك مثل ابن اأخ الحاجب« .
ثم نه�شت عن مقعدها ودخلت اإلى المنزل.

عاد الطالب اأدراجه  و في الطريق اأخذ يكلم نف�شه ويقول: 
» ما اأ�شخف الحب !  لي�س له حتى ن�شف فائدة المنطق؛ فال 
يدّل على �شيء واإنما يحدثك دومًا باأ�شياء لن تحدث ويجعلك 
ت�شدق اأ�شياًء ال ُت�شدق. في الحقيقة هذا الحب غير واقعي 
اأو عملي وهذا الزمن هو زمن الواقع. لقد اأ�شعُت وقتي 
الفل�شفة و�شوف  اإلى قراءة  اأعود  اأن  اأنه يجدر بي  واأعتقد 

اأدر�س في هذه المرة فل�شفة ما وراء الطبيعة«.
�شخمًا  كتابًا  مكتبته  من  و�شحب  غرفته  اإلى  عاد  وهكذا 

مغبرًا نف�س عنه الغبار واأخذ يقراأ.
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