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�شمو الأمرية دينا مرعد تكتب للن�شرة

اجلدالت املت�شاربة حول التدخني

» ال�سيجارة... 

تــدور حـولنا 

ب�سمت مثل 

الثعلب املاكر.. 

لت�سطاد فري�سة 

جديدة«. 
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ترنيمة ميالدية

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.
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يف ن�شرتنا لهذا العدد....يف ن�شرتنا لهذا العدد....

^ مــــقـــــال ... مفهومنا عن الف�شيلة 

^ مقال... التكيف الزواجي 

^ الحلقة ال�شابعة والثامنة من ذكريات مقد�شي 

^ ال�شحافة تكتب ... ب�شكليت احمر

تهنئة بعيد الفطر السعيد
يتقدم �لنادي �لأرثوذك�سي بكافة هيئاته وجلانه وموظفيه باأ�سمى �آيات 

�بن  �لثاين  عبد�لله  �مللك  جاللة  �لوطن  قائد  �إلى  و�لتربيكات  �لتهاين 

�ل�سعيد  �لفطر  �لكرمية بحلول عيد  �لها�سمية  �حل�سني �ملعظم و�لعائلة 

�أعاده �لله على �جلميع باخلري و�ليمن و�لربكات .

كما يقدم �لنادي �لأرثوذك�سي �أجمل �لتهاين لأع�سائه وموظفيه ...

عيدًا �سعيدًا وكل عام وانتم بخري .



3 تــمــوز   2017    |    العدد   377

كلمة العدد

رىل هاين السماعني 
رئيسة حترير النشرة  

بالد الُعرب ....

جمالية  فيها  و  غريبة 
الوقوف  ت�شتحق 
بين  وقفت  عندها. 
فراأيت  التاألم،   و  التاأمل 
العربية  الجوامع  اأن 
حية،  تزال  ال  الم�شتركة 

اأياما معدودة  لح�شور موؤتمرات  عندما نتغرب 
التي  القوى  هي  ما  ندري  ال   بها،  الم�شاركة  و 
التعارف... هل  دقائق  اأول  في  لبع�ض  تجذبنا 
الواحدة  الثقافة  اأم  اللغة  اأم  الب�شرة،  لون  هي 
الم�شتركة. ففي معظم الموتمرات التي �شاركت 
بها تكون هناك  جن�شيات من دول متعددة... 
الدول  من  الم�شاركون  ينجذب  جميعها  في  و 
واأول  ترتيب،  اأو  لبع�ض دون تخطيط  العربية 

�شوؤال نوجهه يكون: من اأي بلد ح�شرتك؟ 
االأ�شدقاء  بع�ض  لي  اأكد  كما  غالبيتنا  حال  هكذا 
اأي�شًا ي�شافرون ب�شكل متكرر لح�شور  الذين هم 
موؤتمرات دولية خارج الوطن. و الحدث  نف�شه 
داخل  بالراأي  نختلف  قد  فترانا  معي.  تكرر 
اأو  الموؤتمر،  في   المناق�شات  وخالل  القاعات 
نتعار�ض في ااّلراء و قد يحتد النقا�ض فيما بيننا، 
والت�شلب  االحتداد  هذا  ينقلب  ما  �شريعًا  لكن 
ال  التي  القهوة  ا�شتراحة  في  �شداقة  الى  بالراأي 
عما  بالحديث  ن�شتمر  الأننا  دقائق  الع�شر  تتعدى 
جرى داخل القاعة لكن بروح الدعابة واحترام 
فكر االخر. و االأمر ال يتوقف هنا، اأحيانا نقرر 
باأن نتجمع بعد نهار طويل من النقا�ض لن�شتك�شف 
المدينة الجديدة كمجموعة كبيرة عربية - و لغير 

العرب لهم معنا مكان اي�شًا.  وهذا ما يحدث ! 
ظاهرة  فيه  وراأيت  المتكرر  االأمر  هذا  فتاأملت 

ال�شعوب  واأن  االأ�شا�ض،   من  تجذبنا   التي  هي  و 
�شيا�شيًا  كانت  لو  حتى  متحابة  باالإجمال  العربية 
مختلفة �شيئا ما؛ عند الحوار نركز على الجوامع و 
نناق�ض الفوارق فنحن ل�شنا في �شدد الحرب على 
َنا.  ما ح�شل باأننا التقينا و قررنا اأن نت�شاحب  َبع�شُ
في  تربينا  من  فنحن  تخطيط.   دون  ونتجمع 
مكبرنا...  في  وّحدتنا  م�شطلحات  على  �شغرنا 
»بالد  غَنّينا  و  راأ�شها.  على  العربية«  »القومية 
اأدوار  م�شرحياتنا  في  لعبنا  و  اأوطاني«  العرب 

البالد العربية! 
نحن من يمثل بلده في الموتمرات االأجنبية ونعك�ض 
�شورة االأردن باأبهاه - اأو على االأقل معظم من 

عاينتهم. 
اأمل   عندي  يزال  وال  بعروبيتي  اأومن  اأزال  ال 
ال�شعوب متحابة،  النازفة.  العربية  القومية  ب�شفاء 
ال�شيا�شات متغيرة، و الواقع يبقى باأننا جميعًا نريد 
من  والأوالدنا  لنا  الهانئ  العي�ض  نريد  و  ال�شالم 

بعدنا ... فلن�شَع لل�شالم اأفرادًا و�شيا�شات.
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مقــــال

و�شريف  ممتازًا  تعني  ف�شيلة  كلمة  مفهوم 
جهة  من  كلقب  تفيد  االإن�شان  وف�شيلة 
اأخالقة و�شلوكه، وهي ما تقابل اليوم لقب 
�شاحب ال�شمو اأو الرفعة اأو المعالي. ولكن 
اأو  العدل  اأو  الّبر  تعني  الديني  المفهوم  في 

اال�شتقامة . 
اأن نميز بين ف�شائل ج�شدية وف�شائل  علينا 
روحية. الف�شائل الج�شدية هي التي يعملها 
�شواء  بها  ويبالغ  ج�شدية  بدوافع  االإن�شان 
بدوافع  ال�شجود  اأو  ال�شالة  اأو  ال�شوم  في 
وحب  والمناف�شة  الغيرة  مثل  ج�شدية 
حتى  لالآخرين  المماثلة  بدافع  اأو  الظهور 
يكون مثل باقي المجتمع الذي يعي�ض فيه اأو 
تحت عوامل ال�شغط من الوالد اأو المدر�ض 
المر�شد بداعي الطاعة. كل هذه دوافع  اأو 
ج�شدية، اأي تنبع من االإن�شان دون اقتناع 

روحي .
من الناحية الروحية، نجد اأن كلمة الف�شيلة 
اأو  االإن�شانية  القدرات  اأيًا  لتفيد  تاأتِ   لم 
لتفيد  جاءت  واإنما  الب�شري،  اال�شتحقاق 
»اأعمال الله في االإن�شان « . وهي تفيد �شلوك 
في  المتوا�شل  وال�شعي  باالجتهاد  االإن�شان 
وبالف�شيلة  والفكر.  للقلب  الله  حفظ  اإطار 
نهرب من الف�شاد الذي في العالم بال�شهوة .

في  عمل  ولها  معرفة  اأنها  بما  الف�شيلة 
االإن�شان، هي ال�شلوك الذي يمد الج�شد بقوة 
واالإرادة  للبذل،  بقوة  والنف�ض  لل�شبر، 

بقوة عزيمة وهذه القوة فعالً  غير عادية .

مفهومنا عن الف�شيلة

متطلبات  اإعجاز  من 
تحب  اأن  الف�شيلة 
وحقيقة  عدوك 
على  ي�شتحيل  الأنه 
يمار�ض  اأن  االإن�شان 
على  المحّبة  ف�شيلة 

الدكتور سميح 
جنيب خوري

الذاتية  بقدراته  بها  يبلغ  واأن  الم�شتوى  هذا 
يحب  اأن  ي�شتطيع  فمن  االأعداء.  محبة  الى 
عن  األهاه  قد  الله  حّب  كان  اإذا  اإال  عدوة 
اأو  الحيوانية.  غرائزه  واأن�شاه  ذاته  حب 
من ي�شتطيع اأن يحب عدوه اإال اإذا اأخرجته 
اإلى  والميل  الذات  �شلطان  من  الله  روح 
النعمة والثاأر. وال�شيء الوحيد الذي يجعل 
الموؤمن  االإن�شان  حياة  في  الف�شيلة  هدف 
بوحدانية ربه، هو ملكوت الله حقاً  وفعاًل، 
في  لله  اآخر  غريم  كل  من  يتخل�ض  اأن  هو 

القلب . 
في  توجد  اأ�شا�شية  ف�شائل  ثالث  هناك 
الالهوت هي : االإيمان والرجاء والمحبة . 
لله عن  للتقرب  المعرفة  االإيمان هو عامل 
لالإيمان  امتداد  والرجاء   . الحق  طريق 
الهي  الله وهو  نف�شه وي�شتمد قوته من وعد 
مرتبط بوعود روحية ، بينما االأمل ب�شري 
مرتبط باأماني اأر�شية . والمحبة فهي الله، 
اأبدية  : » ومحبة  نابعة من طبيعته  ومحبته 
 .» الرحمة  لك  اأدمت  ذلك  من  اأحببتك 

)ارميا 31 : 3 ( .  
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لقاء مع اعضاء

فتاة بكامل رونقها ورد حليتها زيتون وتين 
قالدتها عناقيد عنب اأوراقها زينة للناظرين
زهر  وعطرها  الزعرور  راأ�شها  ِك�شاُء 

اليا�شمين
 قوُتها زيت و زعتر هندباء وليمون وقمٌح 

طحين
�شاحل  االأم  على  مطلة  الجمال  بكل  تقف 

فل�شطين 
اأغنياتها الدلعونة والميجنا والعتابا

 ومو�شيقاها �شدو ناي ويرغول حزين
تراثها كنائ�ض ومعابد واأديرة اأغنت اأر�شها 
دون ا�شمها كما تاريخها في �شجل الخالدين

البتول  واأمه  الم�شيح  اأقدام  عطرته   ترابها 
�شذى القدي�شين 

اأع�شابها دواء لكل من اأعياه مر�ض واألم به 
وجع واأنين

اأثقلته  مكتئب  لكل  الروح  يعيد   هواوؤها 
الهموم وطول ال�شنين

�شغيرة بتعداد �شكانها كبيرة عظيمة بتنوعها
 وقد �شمت تحت جناحيها بالحب م�شيحييها 

والم�شلمين 
مثال يحتذى رمز للتاآخي وعي�ض للكل 

تربوا عليه في معبد القد�ض وفل�شطين
ماأ�شاتها اليوم احتالل جاثم بغي�ض لعين 

�شرق االأر�ض والماء وفاته

عابود

الحنين  باأبدية   اأننا 
م�شكونين

ا�شتبد  مها  الظلم 
واأ�شواكه قويت

حرية  لفجر  بد   ال 
بالت�شحية م�شمخ

عزمي شاهني

بالدم  األما  تعمد  ويمحو  عتمه  يطرد   اأن 
والحب الثمين

فالظلمة مهما ا�شتد �شواد ليلها
 ال بد ل�شم�ض العدل اأن تبدد �شملها 

رئتيها  من  وتزيل  بغيها  كالرداء  وتطوي 
االأنين

�شالم على اأر�ض تفي�ض طهرا وجالال
االأغلى  هما  واأم  الأب  ج�شدين  ترابها  �شم 

وخيرة الم�شحين
وقد�شتها وباركتها دماء �شهيد منحها الروح 

والولد والجنين
الدار ومن  �شلم على  اليها  يا مغادرا مبكرا 

فيها  
بالحب  زمان  يرجعها  ال�شحكات  ف�شدى 

م�شى
ا�شتياق  مكنونه  يك�شف  الذكريات   وكنز 

لبيدرها والفالحين
لودياناها  وجبالها  وقمحها  حبا  يفي�ض 

و�شوت المزارعين.
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مشاركات  اعضاء

في  ح�شلت  التي  الحادة  االجتماعية  التغيرات  اإن 
ب�شكل  اأثرت  الما�شي  القرن  من  االأخير  الن�شف 
كبير جدا على الزواج والتوقعات والخبرات للذين 
تزوجوا والذين ما زالوا متزوجين،التغييرات في 
قوانيين الطالق والحرية وال�شلوك المنفتح للحاالت 
الجن�شية واالإف�شاح عنها، اإذ لم تكن هذه الموا�شيع 
في  �لمر�أة  �نخر�ط  وكذلك  �ل�سابق،  في  مطروحة 
تذهب  الزواج  من  وحاجاتها  توقعاتها  جعل  العمل 
وعليه   واالإنجاب.   االقت�شادي  االأمن  عن  بعيداأ 
تترتب  الزوجين  بين  الزواجي  التكيف  غياب  فاإن 
عليه اآثار جانبية �شلبية لباقي االأ�شرة. و اأن التكيف 
اآداء  من  االأ�شرة  يمكن  التي  الركائز  اأحد  الزواجي 
التكيف  هذا  انخفا�ض  �شاأن  ومن  بكفاءة،  وظائفها 
الوظائف،فالعالقة  تلك  في  عام  ا�شطراب  اإحداث 
والتفاهم  واالحترام  الحب  على  تقوم  الزواجية 
العميق الم�شترك،واإنه لمن الحكمة تجاوز الحواجز 
الت�شاور  خالل  من  الزوجية  الحياة  تواجه  التي 
اأنه  طرف  كل  ي�شعر  ان  بد  الراأي،وال  وتبادل 

م�شارك في الحياة الزوجية.
اإن التكيف الزواجي يتمثل في القدرة على التوا�شل 
وحل  والتفاهم  الزوجين،  بين  الحوار  واإقامة 
امتزاج  بينهما،وهو  تن�شاأ  قد  التي  ال�شراعات 
في  الزوجين  بين  تام  وتكامل  واحتواء  وا�شتيعاب 
التعبير  على  القدرة  اإلى  باالإ�شافة  النواحي،  جميع 
الوجدانية  والم�شاركة  واالنفعاالت  الم�شاعر  عن 
يت�شمن  الزواجي  فالتكيف  والعطاء،  والحب 
�شلوكات اإرادية لها اأهداف تحققها وحاجات ت�شبعها.

التكيف الزواجي

Marital Adjustment 
ال  الزواجي  التكيف  اإن 
يق�شد به مجرد �شد الحاجات 
منتظمة  ب�شورة  الجن�شية 
للتعاون  و�شيلة  ،وال 
و�شيلة  االقت�شادي،وال 
بين  العاطفي  للتجاوب 

د. مازن بطشون 
دكتوراه إرشاد نفسي 

وتربوي

�شخ�شية  نمو  على  القدرة  هو  واإنما  فقط  الزوجين 
الزوجين معاأ في اإطار التفاني واالإيثار واالحترام 
قدرة  اإلى  باالإ�شافة  المتبادلة،  والثقة  والتفاهم 
وحل  الزواج  م�شوؤوليات  تحمل  على  الزوجين 
مع  التفاعل  على  القدرة  ثم   ، الموجودة  م�شكالته 

الحياة  .
فيها  يختل  اأزمات  من  زواج  اأي  يخلو  وال 
الزوجين،  بين  العالقة  وتتوتر  الزواجي  التكيف 
اأمورهما ، ويختلف  وت�شطرب حياتهما ، وتتاأزم 
الزوجية والتكيف بين  العالقة  تاأثير االأزمات على 
الزوجين ،فاالأزمات ال�شديدة والمزمنة اأ�شد خطراأ 
على الزواج من االأزمات االخرى،الأنها تدل على 
التاأقلم  عليها،اأو  التغلب  التاأزم،و�شعوبة  ا�شتمرار 
معه ،اأما االأزمات الخفيفة والمتو�شطة وهي ال�شائعة 
وتقوية  الزواج  تنمية  في  مفيدة  فهي  الزوجين  بين 
تجعل  التي  الخبرات  واكت�شاب  الزواجية  العالقة 
التفاعل اإيجابياأ. واأن الحياة الزوجية ال�شعيدة ت�شاعد 
على اإ�شباع العديد من حاجات الزوجين التي تقوم 
على االأخذ والعطاء والتعاون المتبادل فيما تقت�شيه 
الحياة من ممار�شات للحقوق والم�شوؤوليات،والتي 
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مشاركات  اعضاء

والتقدير  والرحمة  والمجاملة  التفاهم  على  تعتمد 
المو�شوعية  والمواجهة  المتبادل  واالأحترام 
للم�شكالت الزوجية المختلفة – اإلى جانب ذلك فاإن 
التكيف الزواجي يوؤدي اإلى تحقيق ذاتية الفرد وقلة 
عدم  اأو  باالكتئاب  ال�شعور  اأو  والقلق  التوتر  حدة 
الر�شى .وقد يتحقق للفرد من خالل �شعوره بالر�شا 
وال�شعادة الزوجية العديد من النجاحات في مجاالت 
الحياة االجتماعية والعملية ،وقد يحدث العك�ض في 
االأفراد  فيتعر�ض  المتكيف  غير  الزواج  حاالت 
النف�شية  اال�شطرابات  اأو  الم�شكالت  من  للعديد 
وعدم اال�شتقرار وال�شعور بالنق�ض الم�شاحب لعدم 
تقدير الذات وقد ين�شاأ عن الزيجات غير المتكيفة ما 
ي�شمى بالطالق العاطفي اأو ال�شيكولوجي  . والتكيف 
لتجنب  ميل  لديهما  زوجين  وجود  هو  الزواجي 
المتبادلة  م�شاعرهما  تقبل  اأو  حلها،  اأو  الم�شكالت 
والم�شاركة في المهام واالأن�شطة، وتحقيق التوقعات 
الزواجية لكل منهما، ويكون التكيف الزواجي في 
لدى  العاطفي  التعبير  وفي  التما�شك  وفي  االآراء 
والجن�شية  االأ�شا�شية  حاجاتهما  وا�شباع  الزوجين 
والر�شا. ال�شعادة  لهما  تتحقق  بحيث  والعاطفية 

الخبراء  عند  تعتبر  دائما  كانت  الزوجية  والعالقة 
جزء  اأهم  بانها  المختلفة  العلوم  في  والم�شوؤوليين 
من حياة االإن�شان . اأن االحداث التي يمر بها الفرد 
لي�شت هي ال�شبب في عدم تكيفه ،بل طريقة الفرد في 
التفكيرهي التي ت�شبب عدم التكيف،لذلك فالفرد هو 
الم�شوؤول عن تكيفه،فعدم التكيف يوؤدي اإلى العزلة 
فاأفكار  االآخرين،  تجاه  والعدوانية  واالن�شحاب، 
الفرد هي التي ت�شبب حالة عدم التكيف، وعندما يبداأ 
تح�شن  ي�شاعد على  ذلك  فاإن  اأفكاره،  بتعديل  الفرد 

يوؤدي  دائماأ  التكيف  ،ف�شوء  لديه  التكيف  م�شتوى 
اإلى نتائج �شلبية ب�شبب التفكير الخاطئ،فالفرد ي�شعر 
كما  �لأمور  تاأتي  �لتكيف عندما ل  بالإحباط وعدم 
توقع، ف�شوء التكيف ال يكون لديه ب�شبب توقعاته، 

ولكن الأن توقعاته غير منطقية.
الزواج بازدياد  وفي االأردن نالحظ ان م�شكالت 
نظر�أ للكثير من �ل�سغوط و�لم�سكالت �لتي يتعر�ض 
لها االإن�شان في مجتمعنا االأردني،واالأ�شرة االأردنية 
،واالجتماعية  االقت�شادية  الحياة  نواحي  جميع  في 
اأفراد  على  كبير  ب�شكل  اأثر  ذلك  كل  ،والنف�شية 
هما   ،اللذان  والزوجة  الزوج  وخا�شة  االأ�شرة 
لكثرة  ،ونتيجة  االأ�شرة  داخل  الفقري  العمود 
واالأزمات  االفراد  واحتياجات  الحياة  متطلبات 
من  بنا  تحيط  التي  الطاحنة  والحروب  ال�شيا�شية 
من  جميعا،كان  علينا  ،واأثرها  االتجاهات  جميع 
في  االزواج  م�شاعدة  على  نعمل  اأن  ال�شروري 
تدعيم التكيف الزواجي وتح�شين تقدير الذات.لهذا 
فاإنني ب�شدد القيام ببحث لتح�شين التكيف الزواجي 
                                . المجانية  االإر�شادية  الجل�شات  من  عدد  �شمن 

Email:mazenbatshon@hotmail.com
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 نشاطات اللجنة الثقافية

عقدت اللجنة الثقافية في النادي االأرثوذك�شي 
ندوة   2017/5/23 الموافق  الثالثاء  يوم 
بعنوان » توقف عن اإيقاف نف�شك !«، والتي 
االإداري  والتوجيه  التدريب  م�شت�شار  قدمها 

طارق الرب�شي . 
دار محور الندوة عن االأ�شباب الرئي�شية التي 
العائلية  القرارات  عن  عن  نتوقف  ان  تجعلنا 
نف�شية  معيقات  كانت  اإن   ، اليوميه  حياتنا  في 
عادات  ب�شاطة  بكل  اأو  محددة  معتقدات  اأو 

تراكمت معنا عبر الزمن . 
ت�شاعد  التي  االأ�شاليب  بع�ض  عر�ض  تم  كما 
اأ�شلوب  مثل  المعيقات  هذه  من  تحرر  في 
 Emotional Freedom العاطفية  الحرية 
على  يعتمد  اأ�شلوب  وهو   ،Technique
 Energy بالطاقة  المرتبط  النف�ض  علم 

ندوة

توقف عن ايقاف نف�شك 

الطب  من  جذوره  وي�شتمد    Psychology
الحديث . كما تم �شرح  النف�ض  ال�شيني وعلم 
اإعادة  في  ا�شتخدامها  الممكن  الطرق  بع�ض 
برمجة المعتقدات المحددة مثل اأ�شاليب االإيحاء 
 ،Hypnotherapy الذاتي والعالج باالإيحاء
علم  من  الم�شتمدة  االأ�شاليب  لبع�ض  باالإ�شافة 
على  باالأ�شا�ض  تعتمد  والتي  ال�شلوكي  النف�ض 

مبداأ التعزيز .
وانتهت الندوة من خالل نقا�ض مع الح�شور 

واالإجابة على اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم .  
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 موقع ابونا...إعالم من أجل اإلنسان

The Jordan Times’ reporter Rula Samain on 
Monday, May 8, launched her book “Fortress 
of Peace — Jordan’s Interfaith Drive and 
Model of Coexistence”, which documents the 
Kingdom’s interfaith drive.

“My intention is to present my country through 
this book … to present the true picture of our 
community and our country to the world,” 
Samain said during the launch.
“As a journalist, I did not focus mainly on the 
bright side. Rather, I left it to my sources to 
talk freely, to consider the book as a platform 
for healthy dialogue and sincere advice, 
to highlight the weak points and provide 
solutions in order for this dialogue to continue 
and be built upon for the benefit of all,” the 
author continued.
The book focuses on Jordan as an exemplary 
model of peace, interfaith harmony, tolerance 
and dialogue, Samain told The Jordan Times 
in a recent interview.
The book is divided into five sections: 
the Hashemites’ philosophy of religious 
coexistence since the Great Arab Revolt, 
Jordan’s initiatives in interfaith dialogue, the 
Amman Message and its accomplishments, 
“A Common Word” and “The World Interfaith 

Book on Jordan’s interfaith drive 
launched

اإ�شهار كتاب ح�شن ال�شالم: التجربة الردنية يف 

احلوار بني اأتباع الديان

Harmony Week”.
Key religious, political and academic figures 
attended the launch ceremony.
Among them was former minister and 
academic Kamel Abu Jaber, who said that, 
under the guidance of the Hashemites, 
Jordan had become a successful state by 
all standards following the collapse of the 
Ottoman Empire.
“The Ottoman Empire started an era with only 
one faith: Islam, and ended after 400 years 
in 1917 with 18 faiths, which the Jordanian 
system’s constitution preserved by law and 
customs”, Abu Jaber added.
Father Rifat Bader, the director of the Catholic 
Centre for Studies, said that the book conveys 
a religious message in its essence.
The book “states that Jordan is a pioneer in 
two directions. The first direction is internal, 
as it focuses on the unity of the Jordanian 
family despite the fact that there could be 
differences, rather than disputes, on ethnic 
or religious grounds. The second direction 
is a message addressed to the world outside 
Jordan, which indicates that religious 
harmony is possible,” Bader said.
Senator Haifa Najjar said the wisdom of the 
Jordanian leadership and the awareness of 
Jordanians have protected the Kingdom from 
the conflicts engulfing the region.
The book chronicles “Jordan’s global stances 
in support of humanity and justice, not only 
with regard to Palestine, Iraq and Syria, 
but also to other countries, which stands 
as testimony to its proactive and humane 
beliefs,” Najjar said.
Fri, 05/05/2017
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 جلنة العالقات العامة

الدجاجة  اأن  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 
الهل  و8قطع  لل�شيوف  4قطع  تقطع 

البيت...
البامية  قيمة  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 

والملوخية النا�شفة للزنقات. 
كبرت يا اأمي وعرفت الفرق بين ال�شميد 

الناعم وال�شميد الخ�شن.
الهري�شة  اأنه  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 
بت�شرب القطر وهي �شاخنة، والفرن ما 

بنفتح على الكيك
لحم  بين  الفرق  اأمي وعرفت  يا  كبرت 

الخروف ولحم العجل.
اأمي وعرفت �شر قدح ال�شمن  كبرت يا 

البلدي عالمن�شف والمقلوبة. 
الرز الزم  اأن  اأمي واأدركت  يا  كبرت 

يتوطى النار عليه.
كا�شات  انه  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 
فيها ماء  للقهوة بنحط  الع�شير وفناجين 

اول تنحط في المجلى
المطبخ  انه  اأمي  وعرفت  يا  كبرت 
م�ض ب�ض جلي، المطبخ :اأر�شية وغاز 

و�شباك نظيف.
�شكل  قدي�ض  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 

معجون االأ�شنان في المغ�شلة بنرفز.
كبرت يا اأمي وعرفت اأنه قعدة االطفال 
القلب  بتقطع  ال�شالون  طقم  على 

كبرت يا �مي ........ 

وخ�شو�شا لو كان ما�شك كا�شة بيب�شي.
في  االكل  انه  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 
ال�شرير والكوب على الكومدينة و�شحن 

البزر جنبه بحرقوا الدم.
الدع�ض  اأنه  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 
عال�شجاد ب�شب�شب الحمام بتجيب الجلطة.
طقم  قيمة  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 

البور�شالن عند كل عزومة
الحمل  معني  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 

والوالدة وقيمة االأمومة
يعني  �شوي  وعرفت  اأمي  يا  كبرت 

ع�شقي لبيتي وزريعتي وكراكيبي
كبرت وكل اللي عملته فيك ب�شوفه بعيني
كبرت وفهمت قدي�ض تعبتي في حياتك 

تحية كبيرة لكل اأم 

اختارها طوين الشامي 
نائب رئيس اللجنة الثقافية 
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موؤلف ور�شام، وناقد ت�شكيلي، فل�شطيني من ال�شريان 
االأرثوذك�ض االأ�شل ولد في بيت لحم في عهد االنتداب 
البريطاني، ا�شتقر في العراق بعد حرب 1948. انتج 
الموؤلفة والمترجمة،  الروايات والكتب  نحو 70 من 
وقد ترجم عمله اإلى اأكثر من اثنتي ع�شرة لغة. وكلمة 

جبرا اآرامية اال�شل تعني القوة وال�شدة.
القد�ض وانكلترا واأمريكا  ولد في بيت لحم در�ض في 
االأدب  لتدري�ض  العراق  جامعات  في  للعمل  تنقل  ثم 
النخبة  على  قرب  عن  تعرف  وهناك  االإنجليزي 
االأدبية  الوجوه  اأهم  مع  متينة  عالقات  وعقد  المثقفة 
مثل ال�شياب والبياتي. يعتبر من اأكثر االأدباء العرب 
اإنتاجا وتنوعا اإذ عالج الرواية وال�شعر والنقد وخا�شة 
موؤ�ش�شات  في  كاإداري  االأدب  خدم  كما  الترجمة 
بكنية  �لفل�سطينية  �لأو�ساط  بع�ض  في  عرف  �لن�سر. 
»اأبي �شدير« التي ا�شتغلها في الكثير من مقاالته �شواء 

باالنجليزية اأو بالعربية. 
الكتاب  اأبرز  العربي  للقارئ  اإبراهيم جبرا  قدم جبرا 
االأدبية  والمذاهب  بالمدار�ض  وعرف  الغربيين 
الحديثة، ولعل ترجماته ل�شك�شبير من اأهم الترجمات 
ترجماته  وكذلك  الخالد،  البريطاني  للكاتب  العربية 
»ال�شخب  لرواية  نقله  مثل  الغربي،  االأدب  لعيون 
والعنف« التي نال عنها الكاتب االأميركي وليم فوكنر 
جائزة نوبل لالآداب. وال يقل اأهمية عن ترجمة هذه 
الرواية ذلك التقديم الهام لها، ولوال هذا التقديم لوجد 

قراء العربية �شعوبة كبيرة في فهمها.
تقدم  اأن  يمكن  الروائية  جبرا  اإبراهيم  جبرا  اأعمال 
ماأ�شاة  للتعبير عن عمق ولوجه  االإيحاء  �شورة قوية 
�شعبه، واإن على طريقته التي ال ترى مثلبًا وال نقي�شة 
مرهف  مثقف،  حدقتي  من  تنطلق  روؤية  تقديم  في 
في  لكنه  بحق.  �شعبه  روح  فهم  على  وقادر  وواع 
وفهم  به،  المحيط  العالم  فهم  على  قادر  ذاته  الوقت 

كيفيات نظره اإلى الحياة والتطورات.

جربا اإبراهيم جربا

 1994 – 1920

بع�ض �لمقتب�سات من موؤلفاته 
يكتبون  قد ال  بالفطرة.  �شعراء.  كلهم  الفل�شطينيون   ^

�شعًرا، ولكنهم �شعراء، الأنهم عرفوا �شيئين اثنين هاّمين. 

جمال الطبيعة، والماأ�شاة. ومن يجمع بين هذين، ال بد 

اأن يكون �شاعًرا.  

^ الغربة نف�سها هي غربة عن مكان، عن جذور، 
وهذا هو جوهر الأمر. الأر�ض. الأر�ض هي كل �سيء. 
نعود اإليها محّملين باكت�سافاتنا. ما دمنا معّلقين 
فردو�ض  في  فاإننا  الراك�سة،  بال�سحب  اأهدابنا  من 
الآن  با�ستمرار. وعلينا  المجانين هذا. نهرب، نهرب 
اأن نعود اإلى الأر�ض، حتى لو ا�سطررنا فيما بعد اإلى 
انطالق جديد. يجب اأن تكون لنا تحت اأقدامنا اأر�ض 
ما  ل�سدة  ونهجرها  ونخا�سمها،  نحبها،  �سلبة، 

نحبها ونخا�سمها، فنعود اإليها.
ال�سداقات  فبع�ض  نظرة،  اأول  من  اأحياناً  الحب  كان  اإذا   ^

كالحب، ينبثق عند اأول نظرة.  

^ �شتعلي على الب�شر ، على همومهم ، حقارتهم ، 

ق�شوتهم ، ولكنني اأخفقت . �شيء ما ي�شتطرد بي 

اإلى ما اأعجز عن اإدراك كنهه . �شيء �شارد، تح�س به 

الحوا�س كلها.
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�سجرة �لبلوط و�لكني�سة �لرو�سية �لأرثوذك�سية .
اإلى  الخليل  في  ال�شريف  االإبراهيمي  الحرم  تحول 
قلعة اأمنية اإ�شرائيلية ح�شينة  بعد ما ارتكب اليهودي 
 25 في  مجزرته  غولد�شتاين  باروخ  المتطرف 
1994، فقتل 29 م�شليا م�شلما في  فبر�ير )�سباط( 
االإ�شرائيلية  ال�شلطات  تقتطع  اأن  قبل  الفجر،  �شجود 
جزءا منه للم�شلين اليهود. ويظل هذا الحرم رمزا 
الحكومة  اإعالن  بعد  وخ�شو�شا  الديني،  لل�شراع 
اال�شرائيلية �شمه وكذلك م�شجد بالل الذي يطلقون 
عليه ا�شم »قبة راحيل« في بيت لحم، لقائمة التراث 

اليهودي.
المحكمه  في  عملي  عن  لمحه  القادمه  الحلقه  في 

بالقد�ض اأيام االنتداب البريطاني.

في هذه الحلقه �شاأ تكلم عن مدينة الخليل  عام 1942 
�شمن  تقع  التي  ال�شلح  محكمة  الى  نقلت  حيث 
حوالي  ام�شيت  ان  بعد  هناك  الحكومـي  المجمع 
ال�شيد  وقتها   ال�شلح  قا�شي  وكان  حيفا،  في  ال�شنه 

رزق حلزون.  
اأكثر من 3500 �شنه  اإلى  يعود تاريخ مدينة الخليل 
ق.م. حيث كانت تدعى قرية اأربع ن�شبة اإلى ملكها 
العناقيين.  قبيلة  الى  المنتمي  اأربع  الكنعاني  العربي 
ات�شلت  ولما  حبري  اأو  حبرون  با�شم  ُعرفت  ثم 
المدينة ببيت ابراهيم على �شفح جبل الراأ�ض المقابل 
خليل  الى  ن�شبة  بالخليل  الجديدة  المدينة  �شميت  له 
الرحمن النبي ابراهيم عليه ال�شالم،   وعندما احتلها 
ال�شليبيون عام 1099م اأطلقوا عليها ا�شم ابراهام ثم 

عادت اإلى ا�شمها الخليل بعد جالء ال�شليبيين عنها.
الحرم  موقع  على  كني�شة  بنيت  1172م   �شنة  وفي 
�شيدت  منها  الغرب  والى  ال�شريف،  االإبراهيمي 
القلعة، ولكن بعد معركة حطين �شنة 1187م ا�شتطاع 
القائد �شالح الدين االأيوبي اأن يحررها من ال�شليبيين 

ويحول كني�شتها اإلى جامع وهو الحرم الحالي. 
اأهـم المعا لم في الخليل الحرم االإبراهيمي ال�شريف، 

ذ كــريــا ت مقد�شــــي )18/7(

إبراهيم جورج 
ثيودوري

�سجرة �لبلوط في �لخليل الحرم االبراهيمــي ال�شريف
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مناحيم بيغن بتفجير الجناح الجنوبي من فندق الملك 
الع�شكرية  العامة  لالدارة  مقرا  كان  الذي  داوود 
�شخ�ض،    91 مقتل  عن  اأ�شفر  والذي  البريطانية 
28 منهم بريطانيين، 41 من العرب،  و 17 من 
الى  باال�شافة  الفندق   نزالء  اأفراد من   5 و  اليهود 

45 جريحا .

فندق الملك داوود

فندق الم

فندق الملك داوود بعد االنفجار
ال�شرق«  »بيت  عن  معلومات  القادمه  الحلقه  في 
االنتداب  انتهاء  بعد  لبنان  الى  وهجرتنا  القد�ض  في 

البريطاني.

في هذه الحلقه نرجع بالذاكره الى عام 1943 خالل 
عملي في المحاكم الفل�شطينيه بالقد�ض.

اأم�شيت حوالي ال�شنة في محكمة �شلح الخليل وُنقلت 
المحكمة  ثم  ومن  القد�ض  �شلح  محكمة  الى  بعدها 
ق�شم  العليا(  اال�شتئناف  محكمة  واخيرا  األمركزية 

الق�شايا الجزائية(.
ق�شايا  ق�شم  اأي�شا  تت�شمن  العليا  اال�شتئناف  محكمة 

االإ�شتئناف الحقوقية والمحكمة العليا. 
كان اأخر مرجع  لالإ�شتئناف هـو مجل�ض الملك الخا�ض 
بلندن )Privy Council(. وكان هناك محامي عـربي 
محكمة  من  اليه  المحالة  الق�شايا  في  للمرافعة  خا�ض 

االإ�شتئناف العليا في القد�ض حقوقية كانت اأم جزائية.
ا�شكندر  ال�شاعر  منهم  المحكمة  ق�شاة  بع�ض  اأذكر 
الكاتب  ح�شن  ال�شلح(   )محكمة  البيتجالي  الخوري 
عبد  واأمجد  المركزية(  )المحكمة  خوري  واليا�ض 
المحامين  ومن   ) العليا  اال�شتئناف  )محكمة  الهادي 
اأذكر فوزي الغ�شين، هنري كتن، اأنطون عطاالله.  
اأن�شطا�ض حنانيا، عي�شى  فايز نزال،  حنا عطاالله.  

نخله وجورج اإيليا.
�شتاوري  وهـم  المحكمة  في  الزمالء  بع�ض  اأذكر 
دعدو�ض )المحكمة المركزية( حفيظ غنام، محفوظ 
غنام، بدر الكالوتي  وفايز اليا�ض )محكمة االإ�شتئناف 

العليا( . وكان في الق�شم اأي�شا موظفين يهود .
كان مدير قلم محكمة اال�شتئناف العليا ال�شـد  م�شيل 

قطران . 
ولوائح   . االنكليزية  باللغة  المحاكم  �شجالت  كانت 
الدعوى تقدم اإما باللغة االنجليزية اأو العربية اأو العبرية.
اأعود بالذكرى الى يوم 22 حزيران 1946  وذلك 
بقيادة  اليهودية  االرغون  ع�شابة  قامت  عندما 

)18/8( 
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ال�شيجارة  الكثير منا ال يعرف كيف ومتى دخلت 
في حياتنا، ولكن عند الت�شاوؤل والقليل من التفكير 
نكت�شف انها باتت موجودة في حياتنا ب�شكل دائم، 
منتظرة  الماكر  الثعلب  مثل  ب�شمت  حولنا  تدور 
فمنذ  جديدة.  فري�شة  لت�شطاد  المنا�شب  الوقت 
على  ومكرمة  معززة  ال�شجائر  راأينا  الطفولة 
اأحب  وراأينا  للتقديم،  جاهزة  الف�شية  ال�شواني 
الدخان كل  واأعز من هم علينا يجل�شون وينفثون 
االأقارب  وثم  باالأهل  مرورا  الجدة  من  يوم، 
واالأ�شدقاء. ووجدنا ال�شيجارة في كل مكان اأينما 
الدكانة  الى  ال�شوبرماركت  من  وتواجدنا،  التفتنا 
ال�شغيرة خارج مدر�شتنا. فبدون قول اأي كلمة، 
ومقبول.  طبيعي  �شيء  التدخين  اأن  لدينا  تعزز 
عند  تعلن  الرجولة  وباتت  وكبرنا  االأيام  ومرت 
ن�شاأ جيل كامل تحت  �شيجارة وبذلك  اأول  تدخين 

غيوم �شوداء مدمن على الدخان.

التدخين  �شركات  اأي�شا  كبرت  �شيجارة  كل  ومع 
يتناف�ض  مغري  �شوق  في  جديدة  اأخرى  وظهرت 
فيه المال على ح�شاب ال�شحة وت�شخمت ميزانياتها 
ب�شكل فاق ميزانيات دول باأكملها. واإذا عملت بحثا 
ب�شيطا على محرك البحث االإلكتروني »غوغل«، 
تجد اأن راتب المدير العام لهذه ال�شركات العالمية 
الراتب  وهذا  دوالر.  ماليين  الخم�ض  يفوق 

المعلن، ناهيك عن المكافاآت المالية االأخرى.

اجلدالت املت�شاربة حول التدخني.. من اخلا�شر ومن الرابح؟

جلنة العالقات العامة 

هذا  اأن  قناعة  على  اأنا 
بع�ض  �شيزعج  المقال 
عنان  و�شيطلق  النا�ض، 
حدة  و�شيرفع  الحوار 
في  واالنق�شام  الجدل 
االآراء ما بين الذين »مع« 

سمو األمرية 

دينا مرعد

�شيرفعون  الـ«مع«  فجماعة  التدخين.  »�شد«  اأو 
على  »الخوف  اأو  ال�شخ�شية«  »الحرية  راية 
االقت�شاد االأردني“ اأو ينا�شدون بـ«اتركوا لنا �شيئًا 
»ال�شد«  بينما جماعة  همومنا«.  ننّف�ض من خالله 
يطالبون حقهم في حماية اأنف�شهم واأطفالهم وحقهم 

االأ�شمى في »تنف�ض هواء نقي«. 
االأ�شوات  وتتعالى  النقا�ض  ويحتد  الجدل  وي�شتد 
وكاأن المعركة هي بيننا نحن! بينما الخ�شم ال�شحيح 
والمعني خارج كليا من الحلبة؛ بل وربما يتواجد 
في اأفخم فندق في اإحدى الجزر ال�شياحية الجميلة، 
�شهيا وربما  يتذوق طعاما  ال�شم�ض،  م�شتلقيًا تحت 
واإطاللته.  �شحته  على  للحفاظ  الريا�شة  يلعب 
اأال يدخن،  ينوي  فهو  الحقيقي؛  الخ�شم  نعم، هذا 
ال�شيجارة  تظل  باأن  بعزم  وي�شعى  ينوي  ولكن 
ال�شعلة  فم الآخر دون توقف، وكاأنها  م�شتعلة من 
االأولمبية المقد�شة؛ الى اأن تكت�شح العدد االأكبر من 
انت�شار  الرئات وتب�شمهم بالحبر االأ�شود كعالمة 
ملوثة بال�شحار وبتحدي »ها اأنا هنا وهذه رئتي الأبد 
الفندق  فاتورة  �شيدفع  من  واإال،   ... االآبدين« 
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والق�شر الجميل والطائرة الخا�شة و.. و.. ! 

عن  عبارة  هو  واآخرا،  اأوال  فالمو�شوع،  نعم، 
وهذه  العالمية.  التدخين  ل�شركات  �شخمة  تجارة 
هدف  اال  لها  فلي�ض  جدا،  و�شهلة  مربحة  التجارة 
الى  الطفولة  ال�شباب من  اأن ت�شطاد  واحد، وهو 
وهذا  ال�شرك.  من  نجوا  واإال  �شنة،  الـ26  عمر 
ومبني  الدوالرات  بباليين  ممول  الواحد  الهدف 
فقد  وبهذا،  علمية.  واأ�ش�ض  دقيقة  درا�شات  على 
فهمت هذه ال�شركات �شايكولوجيا كيفية التحّول من 
تدخين ال�شيجارة االأولى اإلى مدّخن مدمن ومن ثم 
اأطلقت  اأنها  ا�شتهالك علبة كاملة يوميًا، حتى  اإلى 
التي يمر بها مدمنو  المختلفة  المراحل  اأ�شماء على 
التمهيدية،  بالمرحلة  تكون  فالبداية  التدخين، 
التجريبية،  المرحلة  تليها  المحاولة،  مرحلة  ثم 
الجولة  وُتختتم  المنتظم،  اال�شتهالك  مرحلة  ثم 
الحياة  لمدى  الزبون  يبقى  ثم  ومن  باالإدمان. 

دون الحاجة للت�شويق االإ�شافي. 

هذه  ولكن  خ�شارة.  اأو  ربح  يوجد  تجارة  وكاأي 
الخ�شارة  اأن  حيث  نوعها،  من  فريدة  التجارة 
تم�ض  ولكن  العادة،  هو  كما  بم�شاهميها  تم�ض  ال 
الذين هم م�شتهلكوها وم�شدر رزقها في  بزبائنها 
التي  نوعها  من  الوحيدة  التجارة  فهي  واحد!  اآن 
بعد  بالطبع  ببطء،  ولكن  زبونها  بقتل  علنا  تزمع 
اأن تكون قد خنقت رئتيه وحرقت جيوبه وامت�شت 
من  الأنف�شنا،  ولو  ونعترف  اأعيننا  فلنفتح  دماءه. 
المعركة..  هذه  في  »الرابح«  ومن  »الخا�شر« 
التدخين؟ واالأهم من  اأو »�شد«  اأنت »مع«  وهل 

ذلك اأنت »�شد من« بال�شبط؟!
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كتب وكتاب

ا�شاألوا   ، العرو�ض  ي�شقط  قد  ولكنه  الجيو�ض  يقود   )القلب 
�شجرة الدر عن ذلك . فمن هي �شجرة الدر؟(

الم�شتع�شم  العبا�شي  الخليفة  اأهداها  تركية  جارية  باأنها  قيل 
فتزوجها  ال�شالح  بالملك  الملقب  اأيوب  الدين  نجم  اإلى 
واأنجب منها ولداً  �شمي خليالً  توفي �شغيراً  حيث عرفت 
العقل  ورجاحة  والذكاء  بالجمال  تت�شم  وكانت  خليل.  باأم 
ي�شبه  خطها  وكان  الدولة  �شوؤون  باإدارة  زوجها  وت�شارك 

خط زوجها الى درجة كبيرة . 
النيل  �شاطئ  على  تزحف  ال�شليبية  القوات  كانت  وبينما 
باتجاه المن�شورة توفي الملك ال�شالح فا�شطرت اإلى اإخفاء 
خبر وفاته لئال ي�شعف ذلك معنويات الجنود ويوؤثر في �شير 
المعركة . فكان االأطباء يدخلون يومياً  اإلى غرفة زوجها 
توقيع  الر�شمية عليها  االأوراق  يزال حياً  وتخرج  ما  كاأنه 
ال�شلطان وبعد انت�شار الجي�ض الم�شري على ال�شليبيين في 
موقعة المن�شورة اأر�شلت اإلى نوران �شاه ابن الملك ال�شالح 
لتولي ال�شلطة بعد اأبيه وخالل فترة ح�شوره التي قاربت 3 
وكان  وكفاءة  حنكة  بكل  الدولة  �شوؤون  تدير  كانت  �شهور 
نوران �شاه �شخ�شاً  غير منا�شبٍ  الإدارة �شوؤون الدولة لما 
ات�شم به من �شوء الخلق وقلة المعرفة واأخذ يطالب زوجة 
اأبيه فكانت تجيبه  اأبيه بالمال والمجوهرات التي كانت عند 
ولكنه  الدولة  �شوؤون  واإدارة  الغزاة  �شد  في  اأنفقتها  باأنها 
اأخذ بم�شايقتها وتهديدها فذهبت اإلى بيت المقد�ض خوفاً  من 
غدره وانتقامه ، ولكنه لم يدعها و�شاأنها فقررت التخل�ض 
منه فهاجمه اأن�شارها وقتلوه وبايع اأمراء المماليك واأعيان 
 . م   1250 عام  م�شر  على  �شلطانة  الدر  �شجرة  الدولة 
اأحفظ ملكة  اللهم  المنابر »  لها على  الخطباء يدعون  وكان 
الم�شلمين ع�شمة الدنيا والدين اأم خليل الم�شتع�شمية �شاحبة 
باأنها كانت ذات  اإيا�ض  ابن  ال�شالح » . وقد و�شفها  الملك 

�شهامة زائدة، قوية الباأ�ض . 
اإن اأول عمل قامت به كان ت�شفية الوجود ال�شليبي ورغم 
واأنفةً  من  احتجاجاً   البالد  االأمور في  ا�شطربت  فقد  ذلك 
فعمت  الن�شاء  حكم  الم�شلمون  يعّتد  لم  حيث  امراأة  حكم 
الفو�شى وزاد من خطورة الو�شع ان�شمام علماء الم�شلمين 
اإلى العامة برف�شهم حكم امراأة ، وقد عير الخليفة العبا�شي 
اأهل م�شر عندما طلب منه المماليك تاأييده لحكمها فرد عليهم 
فاأعلمونا حتى  قد عدمت  عندكم  الرجال  كانت  اإن   ( قائالً  

�شجرة الدر والقبقاب

لها  ت�شفع  ( ولم  لكم رجالً   ن�شير 
البالد  اأمور  ت�شيير  في  نجاحاتها 
عن  التنازل  من  بدا  تجد  فلم 
اأيبك  عزالدين  لالأمير  العر�ض 

الذي تزوجته . 
الزوجين  بين  الخالف  دب  ثم 
غيرتها  و�شدة  ت�شلطها  ب�شبب 
من  يتزوج  اأن  فحاول  عليه، 

اإبنة �شاحب المو�شل نكاية بها فغ�شبت لذلك واأخذت تفكر 
اأيبك  واأخبر  بذلك  المو�شل  �شاحب  فعلم  منه  بالخال�ض 

بذلك فقرر قتلها . 
اأخذت �شجرة الدر تتودد اإليه من جديد ودعته اإلى زيارتها 
من  لي�شتحم  الحمام  اإلى  الدخول  منه  وطلبت  ق�شرها  في 
ال�شفر فدخل الحمام ولم يخرج منه حيث قام خم�شة  م�شقة 
مماليك  ولكن  بالليل،  فجاأة  مات  اأنه  وادعت  بقتله  غلمان 
اأيبك عرفوا الحقيقة فاأعدموا القتلة وعينوا الطفل نورالدين 
علي نجل عزالدين اأيبك مكان اأبيه حيث كان يبلغ من العمر 

15 عاماً .
بقتل  االأمر  والدته  من  بتحري�ض  به  قام  عمل  اأول  فكان   
التي كانت تتحرق �شوقاً   اأمه  اإلى  الدر حيث حملها  �شجرة 
ب�شربها  الجواري  قامت  حيث  بقتلها  فاأمرت  منها  لالنتقام 
بالقباقيب اإلى اأن ماتت واألقيت جثتها من �شور القلعة ولي�ض 

عليها من الثياب اال �شروالٌ  وقمي�ضٌ  . 
باأم  المدعوة  االأولى  اأيبك  امراأة  قامت  بذلك  واحتفاالً  
من  حلوى  ف�شنعت  الدر  �شجرة  و�شرة  غريمة  علي 
الرقاق والحليب المحلى بال�شكر ووزعتها على العامة من 
الم�شريين الذين لم يعرفوا ا�شم الحلوى فاأطلقوا عليها ا�شم 

�شاحبتها » ام علي » .
جمعت  مقتولة  باأنها  اأيقنت  لما  الدر  �شجرة  باأن  قيل  وقد 

مجوهراتها و�شحقتها بالهاون لئال ياأخذها ابن زوجها. 
اأن كانت �شجرة الدر ملء االإ�شماع واالإب�شار حيث  وبعد 
لما  المماليك  لدولة  المعا�شرون  الموؤرخون  عليها  اأثنى 
ال�شليبيين  وهزم  الدولة  باإدارة  جليلة  اأعمال  من  به  قامت 
اأن  غير  يوماً   �شوى 80  تدم  لم  والتي  فترة حكمها  خالل 
القباقيب   « �شوى  الحكاية  من  يتذكرون  يعودوا  لم  النا�ض 

وحلوى اأم علي » ؟ ! 

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 
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يبيعون  الغور  في  االأطفال  اأرى  عندما 
)الُخ�شرة( على جوانب الطرقات ..تعود 
ة من جديد ..!! اأتذكر اأّيام �ُشكنانا  اإلّي الُغ�شّ
البندورة  كانت  ..واأّيام  المزارع  في 
اأو  )الُبك�شة  ..كانت  واأقّل  التراب  ب�شعر 
ال�شّحارة( بع�شرين و ثالثين قر�شًا ..يعني 
م�ض جايبة همها ..!! كانت الحياة تتوقف 
بالن�شبة لنا ..حتى )حق الخبز ( ال يتوفر 
ال�شّحارة(  اأو  )الُبك�شة  اأحمل  ..كنُت  اأبدًا 
اإلى  �شعودًا  بها  اأ�شير  و  اأحيانًا  كتفي  على 
ال�شارع الرئي�شي م�شافة تزيد عن عن )2 
كيلو متر ( كي اأبيعها بالثمن البخ�ض ؛ اأو بـ 
) حق خبزات ( ذلك اليوم ..!! كنت في 
..وكنت  حينها  االبتدائي  الرابع  ال�شف 
اأحمر(  )ب�شكليت  بـ  ..اأحلم  االأطفال  ككل 
..ورغم اإنني وكما يقولون عني ) دّلوع 
البابا ( ..اإاّل اإنني لم اأحقق ُحلمي بالب�شكليت 
اأفكار  تنتابني  وكم   !!.. االأحمر  لالآن 
ب�سكليت  �أي  على  )�أ�سّوط(  لأن  فجائية 
ما  �شرعان  اإنني  ..اإال  ُقّدامي  من  مارق 
ب�شكليت(  )امتالك  هو  حلمي  باأّن  اأتذكر 

ولي�ض اللعب عليه ..!! 
جوانب  على  ترونهم  الذين  االأطفال 
الطرقات يبيعون الُخ�شرة ..لي�شوا تجارًا 
.. بل اأ�شحاب اأحالم ..!! منهم من يحلم 
بب�شكليت ؛ لي�ض �شرطًا اأحمر.. ومنهم من 
اأ�شلي( ..ومنهم من  ي�شعى ل�شراء )بوت 

ب�شكليت احمر

صحافة الدستور

بتكاليف  )يحّو�ض( 
المدر�شية  الرحلة 
اأغلبهم  ولكّن   ..
ثانية  يقف  باأاّل  يحلم 
الطريق  جانب  على 
الطفولة  اأّيام  ..الأن 
لم  وهو  منه  تهرب 

كامل النصريات

صحفي

يمار�شها بعد ..!!
التي  المتعاقبة  الحكومات  طول  على 
جدد  وزراء  دخل  ..وكلما  عا�شرتها 
كبار  م�شوؤولين  تعيين  تم  النج..وكلما 
..كنت اأ�شاأل نف�شي ذات االأ�شئلة المتكررة 
على  خ�شرة  باع  منهم  حدا  ؛  ترى  يا   :
جانب الطريق ..؟ اأو حدا منهم كان يحلم 
بب�شكليت اأحمر اأو ببوت اأ�شابع ..؟ واإال 
كل  تحقيق  مع  البابا(  )دّلوعي  كانوا  كلهم 
في�ض  وما  دّلوع  مثلي  اأحالمهم..م�ض 
تحقيق ..!! اأ�شئلة ال تنتظر اإجابة ..ل�شبب 
واحد فقط ؛ وهو : اإني اأنا ما بحب اأنّق على 

حدا ..!!
kamelnsirat@yahoo.com 
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توزيع طرود اخلري

نحن مهما �لدين بنا و�ل�سنن               �أخوة يجمعنا في �لله هذ� �لوطن

انطالقا من فل�شفة النادي االأرثوذك�شي باأننا في هذا 
فيها  الدين  يجمعنا  واحدة،  اأ�شرة  الواحد  الوطن 
الدينية،  المنا�شبات  ان  منطلق  ومن  ويوحدنا، 
اأوا�شر  المبارك، فر�شة لتعزيز  ك�شهر رم�شان 
ال�شعب  اأبناء  يبن  الم�شترك  والم�شير  االأخوة 
النادي  في  العامة  العالقات  لجنة  قامت  الواحد، 
العائالت  على  الرم�شانية  الخير  طرود  بتوزيع 
مجل�ض  مع  بالتعاون  الزرقاء  مخيم  من  المحتاجة 
رئي�ض  ال�شايغ  مي�شيل  ال�شيد  وبرعاية  الكنائ�ض، 

نشاطات جلنة العالقات العامة

النادي وبح�شور ال�شيد رفيق حمارنه ع�شو الهيئة 
االإدارية، والدكتور خليل االأطر�ض وال�شيد غ�شان 

حجارة ممثلي لجنة العالقات العامة. 
وقد تم توزيع ما يقارب 100 طرد على العائالت 
غذائية.  مواد  على  الطرود  واحتوت  المحتاجة. 
الم�شتفيدة عن خال�ض �شكرها  وقد عبرت العائالت 
اللفتة  هذه  على  االأرثوذك�شي  للنادي  وامتنانها 
االأرثوذك�شي  النادي  اأ�شالة  تج�شد  التي  الكريمة 

وعمق جذوره في هذا الوطن. 

د. خليل األطرش
جلنة العالقات العامة
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نشاطات جلنة العالقات العامة

بعد�شة حازم علي ب�شير
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شـــعــــر

قال: �لليالي جرعتني علقما

قلت: �بت�سم ولئن جرعت �لعلقما!

فلعل غيرك �إن ر�آك مرنما

طرح �لكاآبة جانبا وترنما

�أتر�ك تغنم بالتبرم درهما

�أم �أنت تخ�سر بالب�سا�سة مغنما؟!

يا �ساح ل خطر على �سفتيك �أن

تتثلما و�لوجه �أن يتحطما

فا�سحك فاإن �ل�سهب ت�سحك و�لدجى

متالطم ولذ� نحب �لأنجما

إيليا أبو ماضي
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الصحة والتغذية

بعد تعر�ض اللحوم لنار قوية تن�شاأ مواد م�شرطنة . 
المواد  لنمنع �شرر  اللحوم  ناأكل مع  اأن  فماذا علينا 

الم�شرطنة ؟ 
بالتغذية  االخت�شا�شي  عيراني  رالف  الدكتور 
عند  تتكون  التي  المواد  هذه  من  يحذر  العالجية 

تعر�ض اللحوم لنار قوية ويقدم لكم الحل . 
مواد  عليها  تن�شا  قوية  لنار  اللحوم  تعر�ض  بعد 
 HAA Heterocyclic بينها   م�شرطنة عدة ومن 
  HAA المواد  هذه  اإن    Aromatic Amines
وجود  مع  ولكن  االإن�شان  �شحة  على  جدا  خطرة 
الكير�شتين ال ت�شتطيع مواد HAA ان توؤذي خاليا 

االإن�شان .
اأو  اللحمة  مع  التالية  الماأكوالت  ا�شتهالك  يجب 
الدجاج اأو ال�شمك المعر�ض للنار القوية ب�شبب غناها 

بمادة الكور�شتين :
ب�شل احمر ، بطاط�ض ،  �شب طرخون ، بروكولي، 
ب�شل اخ�شر ، خ�ض، جرجير، بندورة ) طماطم(، 

فلفل حار اأح�شر، �شمار، �شبانخ، لوبياء.
يمكن اإعداد �شلطات من هذه المكونات وتناولها مع 

اللحمة او الدجاج .
هذه االأطعمة التي ذكرناها هامه جدا ب�شبب احتوائها 
على مادة الكير�شتين . فماذا تقدم لنا هذه المادة عدا 
وقايتنا من المواد الم�شرطنة التي تتكون عند تعر�ض 

اللحوم للنار القوية ؟
ت�شاعد مادة الكير�شيتين quercetine على محاربة 
وال�شرايين  والمفا�شل  الج�شم  في  االلتهابات 

واالأع�شاء.
الأنها  ال�شيخوخة  وتاأخير  الب�شرة  تجديد  على  ت�شاعد 

.Elastase و ال  Collagenase تمنع اأنزيمات ال
تمنع  الأنها  البرو�شتات  ت�شخم  عدم  على  ت�شاعد 
الغلوكوز  تحول  تمنع   Aromatase انزيم  افراز 

 .Sorbitol الى �شوربيتول  glucose
ت�شاعد مادة Quercetin على محاربة الح�شا�شيات 
خا�شة الربو وح�شا�شية الجلد عبر منع فرز هرمون 
حبة  مع  البطاطا  تناول  ذلك  على  مثال  اله�شتامين 

البركة او زيت حبة البركة .
تمنع مادةQuercetin معدن Cadmium  الثقيل 
معدن  مع  االأمر  كذلك   . الكلى  خاليا  اإتالف  من 

الر�شا�ض والزئبق .
بع�ض االأ�شخا�ض يعانون من ارتفاع في الحديد في 
ج�شمهم نتيجة مر�ض معين او هم في طبيعتهم الجينية 
 Quercetin تناول  اإن  لذلك  الم�شكلة  هذه  لديهم 
في  المرتفع  الحديد  م�شتوى  تخفي�ض  على  ي�شاعد 
الدم . اإن كثرة الحديد في الكبد والدم قد توؤدي اإلى 
وحتى  وت�شمعه  الكبد  خاليا  كتلف  خطيرة  اأمرا�ض 

�شرطانات بع�ض االأع�شاء . 

من كتاب قوة �ل�سفاء في �لخ�سار 
�لدكتور ر�لف عير�ني 



تــمــوز   2017    |    العدد   22377

اجتماعيات

جاءت نتائج فعاليات )طاولة الزهر ( ل�شهر ايار عام 2017 كتالي :     

�لمركز �لأول : جري�ض فحل               �لمركز �لثاني : توفيق من�سور

جاءت نتائج فعاليات )لعبة ال�شدة( الهاند ل�شهر حزيران عام 2017 كتالي :  

�لمركز �لأول : ��سامة فاخوري                �لمركز �لثاني : نتلي عنكي

فعاليات ون�ساطات لجنة �لألعاب �لترفيهية

الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا 
تنعى �أ�سرة �لنادي �لأرثوذك�سي

�لمرحوم توفيق عبد �لم�سيح �فتيم �سنوده ) �بو رمزي (
�شقيق ال�شيد فوزي عبد الم�شيح �شنوده

 » رئي�ض النادي �شابقا «
و�شقيق الع�شو العامل ال�شيد جبرا عبد الم�شيح �شنوده 
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اجتماعياتكلمة العدد

OGóM êQƒL Ëóf π«eG
 …ó«©°ùdG …Qƒf ¿Ghôe ôjôM

 Êƒ©≤H êQƒL πFGh √QÉ°S
ÉHÉ°S …Îe ¢SÉ«dG

 »°SÉÑ©dG Òª°S ôªY ≈ª∏°S
¬°ù∏¡dG ¿ÉfóY ÜÉ¡jG √QÉ°S
 §«Ñ°V ÒÑ°SG êQƒL Î«H

√ÒªY »LÉf π°SÉH ΩOBG
øjOGóM óæ°S ∞«°S óLh

ÈædG ΩÉ°ùH …Dƒd óLÉe
ÈædG ΩÉ°ùH …Dƒd Ëôc

 ¬ª«©£dG äõY óFGQ πjƒL
êôY’G óªfi π°SÉH ¬fÉªL
 á«°ù«°ùb ¢SÉ«dG …ôµ°T É«fÉJ

 ¿É£«ÿG äOƒL Ëóf ∞«°S
¿É«µjÉH ∞°Sƒj ∂jÉg ó«ØjO
ôØ¶ŸG ΩÉ°üY ó›G ΩÉ°üY
¢ûÑM Òª°S ¬eÉ°SG ∫hQÉc

 º«æZ ∫ƒL ∫ÉªL ∫ƒL
êôØdG í«ª°S ⁄É°S É°SÉe

 ÜQGƒ°ûdG ΩôcG ≈°ù«Y øjQÉc
…QƒN ÒgR óFGQ ájGQ

¢û£≤e ¢ùjƒd ¥QÉW ¢ùjƒd
ìƒ∏a ¥hQÉa ¢SQÉa Ëôc

áãdÉãdG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
áãdÉãdG

á©HGôdG
á«fÉãdG

á©HGôdG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG

á°ùeÉÿG
áãdÉãdG
á«fÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
á©HGôdG

á«fÉãdG

á«fÉãdG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG
≈dhC’G

á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG
á°ùeÉÿG

áãdÉãdG
á«fÉãdG

á©HGôdG
á°ùeÉÿG
á©HGôdG
á©HGôdG
á©HGôdG

áãdÉãdG
áãdÉãdG
á«fÉãdG
á«fÉãdG
á«fÉãdG

á°ùeÉÿG
á©HGôdG

07/11
07/12
07/12
07/13
07/14
07/14
07/16
07/17
07/17
07/17
07/19
07/20
07/21
07/22
07/24
07/24
07/25
07/27
07/27
07/27
07/29
07/30
07/30
07/31

07/01
07/02
07/03
07/03
07/03
07/03
07/04
07/05
07/05
07/07
07/07
07/07
07/07
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/09
07/09
07/09
07/09
07/09
07/09

QÉ°üf ’ƒ≤f óFGQ ¢SQÉa
hôH √QÉ°ûH ≈°ù«Y ÉjOÉf

 π«∏W Ö«‚ º«gGôHG Ö«‚
¢û«bÉb ¿ÉMôa OÉjG ÉjÉe
øjOGóM õjÉa ¿õj ájGQ

É«fÉæM …ôµ°T …OÉa ¢ù«dG
 …ó«HõdG OÉjG »∏Y å«d

 ≈°ù«©dG ‹óæH ±hDhQ ‹Éàf
 IQÉéM π«∏N ¿É°ùZ ÉjÉf

∂jhO »ª∏M óªMG óFGQ Éæj
ó©°SC’G OGDƒa …ó› OGDƒa

¿GÈL ó«°TQ OÉªY π°ü«a
¬∏≤H OhGO óLÉe OhGO

 ¥hô≤Y ¢SÉ«dG ôeÉ°S ¢SÉ«dG
¢û«bÉb ÉæM º«∏°S Éæ«J

ôª°SC’G »µ∏e ∞°Sƒj Ëôc
√QhGƒ°ûdG ≈∏Y ôeÉ°S ∞«∏N

IQƒ°TÉH êQƒL OÉ¡L êQƒL
√Qƒ°TÉH êQƒL OÉ¡L Q’ÉJ

ójR ƒHCG óªMG Òæe ójR
iÉæµe Qƒ¡°ûe ¿ÉØjG Ωôc

 hÎ«H ¿É©ª°S »eGQ …õeQ
¬∏ÑdG Òæe ö†N GQÓc

ƒæ«f ¬∏dGóÑY …ófÉZ hQófG
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من واقعنا

بعد�سة ��سامة �لعقاربة 


