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ياسين فضيل

التطبيع..
خيانة!
ما كنت أحسب نفسي أحيا
إلى زمن أضطر فيه إلى سل
قلمي من غمده ،وقد كان
معدا لمنازلة األعداء واألشرار،
إال ألواجه به حكام اإلمارات
العربية المتحدة ،الذين كنا
نعدهم من األخيار..

فقد كان لزاما علينا ،بحكم األخوة في العروبة
والــديــن ،أن ننصر الدين وأرض األنبياء وأولى
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ..لكن ،صرنا
إلى وصف الشاعر بحق ،وهو يصفنا وكأنه
بيننا:
وإخــوانــا حسبتهم دروعــا فكانوها  ..ولكن
لألعادي..
وخلتهم سهاما صائبات فكانوها  ..ولكن
في فؤادي..
لقد فهم االحتالل الصهيوني عقلية الحكام
العرب ،ودرس شطحاتهم ،وهو يعيد ويكرر
مشاهدة مشهد يرقص فيه حاكم السعودية
بالسيف ،فرحا بقدوم ترامب إلى المملكة العربية
السعودية ..وبالمقابل ،حملة شعبية شرسة ضد
رقصة الملك ،تابعها الصهيوني نتنياهو ،فعلم
أن ما يمكن تحقيقه بالرقص والتطبيع مع
هؤالء الحكام لن يتحقق بالحرب مع الشعوب..
فأول تصريح لترامب ،عقب إعالن تطبيع اإلمارات
مع إسرائيل ،أن هناك دوال عربية سارعت إلى
االتصال به ،وتساءلت عن تأخر دعوتها إلى
السير خلف تطبيع اإلمـــارات ..وهو ما يطرح
استفهامات حــول خلفية وتوقيت اإلمـــارات،
للخروج من جحرها ،إلعالن التطبيع ،واالعتراف
الرسمي باحتالل فلسطين ،واعتبار القدس
المحتلة ملكا للصهاينة.
الحسنة الوحيدة لرئيس أمريكا ،أنه أجبر الحكام
الــعــرب على الظهور على حقيقتهم ،أمام
شعوبهم وأمام العالم.
والغريب ،أن أشباه دعاة إماراتيين وخليجيين باركوا
هذا التطبيع ،وعدوه نصرا لهم ولدولتهم..
على الرغم من مرارة ما أعيشه ،من غصب ساطع،
وغصة في حلقي ،من جــراء بهدلة التطبيع
اإلماراتي ،إال أن قلبي يصدح بجزائريتي ،التي ال
تقبل التلوين وال المراوغة ،أن قضية فلسطين
تسري في جسدنا مسرى الدم في العروق.
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ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ

= ﻓﺎروق ﻛﺪاش

ابن يوسف
باليلي يخطف
األضواء من
والده

معﻚ ﺇلﻰ
اﻷبد..

الذيـــن سلــــــقــونا
بــألــســنــــــــة حــــداد،
ويـــنـــبـــشـــونـــنـــا
بــــأقــــالم شــــــداد،
ألننا قلنا إننا مع
فلسطيـــن ظالمة
أو مــظــلــومــة ،لن
يحركوا منا شعرة،
مــــا دمـــنـــا ننصر
قضيــة ،نحسبها
قضيــة حــيــاة أو
مــــوت ،أو قضية
وجود ،إن صح هذا
القول.
إننا نعتز بجزائرنا،
إذ هـــي الـــدولـــة
الــوحــيــدة ،المتفق
فــيــهــا حــكــومــة
وشـــعـــبـــا ،رئــيــســا
ومـــرﺅوســـا ،على
أن فسلطين مبدأ
ال يقبل النقاش،
كيفما كان الحال
والمقال.
وســـتـــأتـــي أيــــام
وأعــوام ،يجد فيها
الخونة من الحكام
العرب ،أن مصيرهم
إلى مزبلة التاريخ..
ال المكان معطر ،إال
بريح الغدر والخيانة،
وال التاريخ يرحمهم،
فــيــخــرجــهــم من
مزبلته.
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نشر الالعب الجزائري ،يوسف باليلي،
صورا عديدة تجمعه بابنه .وحصدت
هذه الصور آالف اإلعجابات ،وقد نوه
المتابعون بالشبه بين األب وابنه
وخفة الظل التي تجمعهما.
ومن بين الصور الرياضية
التي لقيت رواجا كبيرا
هذه الصائفة،
صورة الالعب
الفرنسي فرانك
ريبيري ،وهو
يعصب رأسه
بفوالرة جزائرية،
وقد أثارت
الكثير من الجدل
بين المستحسن
والمستهزﺉ.

’
Ω

وحيدة قروج تمثل
الجزائر في ملكة
جمال العالم

تحضر ملكة جمال التراث اإلفريقي ،وحيدة
قروج ،للمشاركة في مسابقة ملكة جمال
الكون ،المزمع إقامتها شهر ديسمبر وستمثل
وحيدة الجزائر ،بعد أن غاب التمثيل الجزائري عن
مسابقات الجمال مدة طويلة ،وقد حصدت جنوب
إفريقيا اللقب العالمي العام الفائت ..فهل يبقى
اللقب إفريقيا هذه السنة.

سهيلة
بن لشهب
تجهز يتيمة
من برنامج
شروقي
نشرت اإلعالمية فضيلة مختاري
بوستا تشكر فيه النجمة سهيلة
بن لشهب ،التي راسلتها خصيصا
لتجهيز إحدى اليتيمات المشاركات
في برنامج خط أحمر… وقد عبرت
اإلعالمية عن مدى رقي المؤثرة
والمغنية ،وأنها ألحت على عدم
نشر اسمها ،وأن يكون هذا سرا..
غير أن هناك بعض األسرار يمكن
البوح بها لتكون قدوة.

ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

= ﻟﻴﻨﺔ .س

هرعوا إليها بعد غلق دام أكثر من  5أشهر كاملة
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عادوا إليها ،بعد ترقب وانتظار ،دام أشهرا عديدة ..دخلوها ،في مشهد مهيب وجلل ،بشوق كبير ،باكين خاشعين
متضرعين هلل بأال يغلق أبواب بيوته في وجوههم ...ارتدوا الكمامات ،والتزموا تدابير الوقاية من فيروس كورونا ،خوفا
من الطرد ..مصلون هرعوا إلى المساجد قبل فتحها ،لتنظيفها وتعقيمها وتحضيرها الستقبال العائدين إليها ،بعد
فراق أشهر عديدة ،جعلهم يستذكرون مكانتها في حياتهم وقلوبهم ،ويلمسون طعم الراحة النفسية والطمأنينة
التي كانوا يجدونها فيها...
عودة اجلزائريني اإلى بيوت اهلل بعد فتحها ،كانت تاركي ال�شلة ،ون��ذر هلل اأن��ه �شيلتزم ب�شلة مبكر للظفر بال�شفوف االأولى يف ال�شلة ،اأمام كرثة
مميزة جدا ب�شوق كبري ولهفة وم�شاعر اختلجت االأوق��ات اخلم�ص يف امل�شاجد ،ما ا�شتطاع اإلى الوافدين الذين قدموا من املناطق واالأحياء املجاورة
وامتزجت بني احلنني والبكاء والدموع ،حلظات ذلك �شبيل .ومنهم من كان من امل�شلني ،لكن يف لتاأدية ال�شلة يف م�شاجد تزيد طاقتها عن االألف
فارقة يف تاريخ امل�شلني ،الذين حرموا عبادة اهلل يف البيت ،دون التنقل اإلى امل�شجد ،غري اأنه تراجع عن م�شلّ  ،وفق ما تن�ص عليه �رصوط اال�شتئناف..
بيوته الأول مرة يف حياتهم ،فكانت القطيعة فر�شة تهاونه يف التنقل اإلى امل�شجد.واأو�شح كمال تواتي واأف��اد اأح��د امل�شنني من العا�شمة ب �اأن ال�شلة
لتجديد اإميانهم ورفع درجاته وعزميتهم يف جهاد اأن عدد امل�شلني اجلدد ممن مل تلم�ص جباههم امل�شجدية جنته وراحته الدنيوية التي تغنيه عن
�شجاجيد امل�شاجد قبل وباء كورونا ،باتوا االآن كل امللذات ،واأن فيها فر�شة الدعاء والت�رصع هلل
اأنف�شهم.
يف تزايد بعد اإعادة الفتح ،وا ّأن منهم من �شارحه باأن يرفع عنا الوباء واالأمرا�ص واأن يلطف بنا.
صور المصلين في المساجد باأنهم مل ي�شلوا يوما يف حياتهم يف امل�شجد قبل
كورونا ،واأنهم �شعروا بق�شاوة غلقها بعد فقدان متطوعون يغزون المساجد
تغزو مواقع التواصل
هذه النعمة الروحانية ،واأنهم ندموا كثريا على ما للتنظيف ومراقبة تطبيق
االجتماعي
ت��داول العديد من امل�شلني �شورهم يف مواقع فرطوا و�شيعوا..ودعا االإمام هوؤالء وكل اجلزائريني
البروتوكول الصحي
التوا�شل االجتماعي ،وهم داخل امل�شاجد ،حيث الذين اأبدوا ارتباطا قويا بامل�شاجد ،اإلى اال�شتمرار وك�شف تواتي كمال ،اإم��ام م�شجد االإر���ش��اد
�شابه اأول ي��وم لعودة امل�شلني ي��وم العيد ،كما على نف�ص النهج والقوة االإميانية .ذلك اأن غالبية باملدنية ،عن تهاطل التربعات وامل�شاعدات من
علق على ذلك البع�ص ،وانت�رصت التهليلت اجلزائريني ميلكون عاطفة اإميانية قوية غري قبل كافة فئات املجتمع ،للم�شاهمة يف تنظيف
من اهلل على مو�شوعية ،ومو�شمية ال تعمر طويل .لذا ،فاإن امل�شاجد وتقدمي يد امل�شاعدة للرتتيب والتعقيم،
والتكبريات واحلمد وال�شكر ،باأن ّ
امل�شتوى
نف�ص
يف
اال�شتمرار
على
النف�ص
جهاد
فيما تربع اآخ��رون مبختلف منتجات التنظيف
عباده بف�شله.واأرفق هوؤالء �شورهم بتعليقات
�شغرية ،تعرب عن عظمة امل�شهد ،وتوافد امل�شلني التعبدي بات اأمرا مطلوبا.
والتعقيم ،وجتندت فئة اأخرى لل�شهر على مراقبة
على غري العادة.واأكد كمال تواتي ،اإمام م�شجد ودعا تواتي االأئمة اإلى الرتحيب بامل�شلني وح�شن وتطبيق الربوتوكول ال�شحي للوقاية من فريو�ص
االإر�شاد باملدنية ،باأن عودة امل�شلني اإلى بيوت ا�شتقبالهم ،وعدم لومهم وتاأنيبهم على ما فات كورونا ،خا�شة ما تعلق بارتداء الكمامات والتزام
اهلل ،بعد غلق دام عدة اأ�شهر ،ب�شبب وباء كورونا ،وعدم تخويفهم باأن كورونا وغلق امل�شاجد عقاب م�شافة االأمان والتباعد اجل�شدي بني امل�شلني.
كانت ا�شتثنائية ،حيث اإن امل�شلني باتوا اأكرث من اهلل.
قلوب الن�شاء تخفق للعودة اإلى بيوت اهلل من
جديد
حر�شا على تاأدية �شلواتهم يف امل�شجد ،اأكرث من
مصلون :في المساجد
ال تزال قلوب العديد من الن�شاء معلقة وتخفق
ذي قبل ،ف�شل عن حر�شهم على اتباع اإجراءات
طمﺃنينتنا وج ّنتنا
للعودة اإلى امل�شاجد من جديد� ،شواء لتاأدية �شلة
الوقاية واحلماية من فرو�ص كورونا ،وتطبيق
الربوتوكول ال�شحي ،املحدد من قبل اجلهات عرب اجلزائريون الذين تعودوا على ارتياد امل�شاجد اجلمعة اأم ح�شور احللقات االإر�شادية اأم االأق�شام
عن فرحتهم وابتهاجهم بالعودة اإلى ال�شلة يف التعليمية للقراآن وحفظه ،وعربت هوؤالء الن�شوة
املخت�شة ،خ�شية غلقها يف حال عدم االلتزام.
بيوت الرحمان من جديد .واأك��دوا اأن حرمانهم عن حنينهن الكبري ،وك��م يتمنني االلتقاء يف
منها جعلهم يفقدونها ويفقدون معها الراحة االأق�شام امل�شجدية ،لتدار�ص الذكر وعلوم القراآن
جباه ألول مرة تالمﺟ
النف�شية والطماأنينة التي مل يجدوها يف اأي وال�شنة النبوية.
سجاجيد المساجد
ك�شف بع�ص املواطنني اأن وب��اء ك��ورون��ا كان مكان ،رغم حر�شهم على تاأدية ال�شلة اجلماعية وتدعو بع�ص مرتادات امل�شاجد اإلى اإع��ادة فتح
مبثابة ال�شفعة التي جعلتهم ي�شتفيقون من مع اأ�رصهم.ولعل اأكرث من فقد هذه النعمة هم االأق�شام التعليمية اخلا�شة بالكبار التي ال يكرث
تق�شريهم يف حق اخلالق ..فمنهم من كان من االأ�شخا�ص امل�شنون ،الذين كانوا على موعد فيها العدد ويحافظ فيها على االإجراءات الوقائية.

زووم

= ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰوز

ظاهرة عناد الطفل:

سلوﻙ يزعج ا�باء
ويؤرقهم
يعتبر سلوك عناد الطفل ،من الظواهر التي تؤرق اآلباء اليوم .لذا ،فهم في الغالب ،يقعون في حرج من هذه التصرفات،
سواء في البيت ،أم في الشارع ،وفي كل األماكن األخرى دون استثناء ،حيث يتصرف الطفل بعصبية كبيرة تجاه والديه
وكل من يحيط به ..وهي من الظواهر التي يشتكي منها أغلب األشخاص اليوم ،وال يجدون لها تفسيرا واضحا ،وال
طريقة سلسلة للتعامل مع هذا السلوك.

يعتق�د بع��ص علم�اء النف��ص واالجتم�اع،
واأخ�شائي�ي االأطفال اأن ه�ذا ال�شلوك هو �شلوك
�شلب�ي م�ن ط�رف الطف�ل ،بحي�ث اإن�ه ال يتقب�ل
االأوام�ر م�ن الوالدي�ن� ،ش�واء عدم لع�دم معرفته
لل�شب ،اأم لع�دم اإدراكه لهذا الفعل ،وهو يقوم به
فق�ط من اأجل االمتناع ،ال ل�شيء اآخر ،حتى ولو
كان ما يطلب منه يف �شاحله اأو فائدة له.
وتظهر العديد من طرق الرف�ص والعناد
عن�د الطف�ل ،كاإ��رصاره عل�ى القي�ام
ب�ش�يء ،حت�ى ول�و كان �ش�ارا ل�ه.
لذا ،ال تهمه النتيجة بقدر فر�ص
راأي�ه ،اأو اخل�روج م�ن البي�ت
حت�ى ول�و من�ع م�ن ذل�ك ،ول�و
بال��رصب ،لكن�ه يبق�ى م��رصا
على هذا الفعل حتى يحققه.
غري اأن ما ال يعرفه االآباء ،اأن هذا
ال�شلوك ال يولد مع الطفل،
وه��و لي�ص وراث��ي��ا ،كما
يعتقد الكثري منا ،حتى
اإن بع�ص االأفراد يعرب
ع��ن ك��ون �شلوك
الطفل ه��ذا ،ورثه
م��ن اأب��ي��ه اأو اأم��ه،
اأو م��ن �شخ�ص
اآخر .وهي ترجمة
خ���اط���ئ���ة ل���ه���ذا
ال�شلوك ،بحيث
اإن ه��ذا ال�شلوك
يتطور م��ع الطفل
م���ن���ذ ال�����ش��غ��ر،
وال ي���ول���د م��ع��ه،
نتيجة للكثري من
االأ���ش��ب��اب ،اأهمها
ط��ري��ق��ة تربيته
يف ال�����ش��ن��وات
االأول�����ى من
ع����م����ره،
ع���ل���ى
غرار
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الت�شاهل من طرف االآباء معه ،يف فر�ص راأيه ،ويف
طلب بع�ص االأ�شياء ،فهم يقدمونها له من اأجل
اإر�شائه .لذا ،مع مرور الوقت ،ي�شبح من ال�شعب

تقبله للرف�ص من طرفهم ،وهنا يخلق لديه
هذا ال�شلوك .لهذا ،ي�شبح اعتقاده اأن حتقيق ما
يريده ال يكون اإال عن طريق االإ�رصار والعناد .لذا،
ي�شبح هذا ال�شلوك مرهقا للآباء ،وي�شعهم
يف الكثري من االأحيان يف حرج معه� ،شواء يف
البيت اأم يف االأماكن االأخرى.
كما جند اأن الكثري من االأطفال يعتربون
العن�اد ه�و الو�شيل�ة الوحي�دة
لتحقي�ق رغبته�م يف احل�ش�ول
عل�ى االأ�شي�اء ،ويعت�ربون م�ن
يعار�شونه�م كم�ن تدخ�ل يف
�شخ�شيته�م واآرائه�م ..ل�ذا،
ال يتقبلون�ه به�ذا ال�شل�وك،
كم�ا اأن�ه يف بع��ص االأحي�ان ،قد
يك�ون ه�ذا ال�شل�وك مكت�شب�ا
م�ن حمي�ط الطف�ل ،وه�و يف
ه�ذه املرحل�ة ،ال ي�شتطي�ع
التمييز بني ما هو مفيد وما هو
�ش�ار .ل�ذا ،يتب�ع ط�رق العي�ص
وو�شائل التوا�شل يف حميطه،
على غرار العناد ،يف احل�شول
عل�ى م�ا يري�ده .باالإ�شاف�ة
اإل�ى ه�ذا ،ق�د يك�ون ه�ذا
ال�شل�وك ناجت�ا ع�ن
ف�شول بع��ص االأطفال
يف معرف�ة م�ا يحي�ط
به�م ،وه�ذا ال يك�ون
اإال بالعن�اد ،لتحقي�ق
م�ا يريدون�ه ،حت�ى ول�و
كان ه�ذا يتعار��ص مع راأي
م�ن ه�و معه�م عل�ى غ�رار
الوالدين.ه�و �شلوك منت�رص
ب�ني االأطف�ال الي�وم ،واأ�شب�ح
ظاه�رة ت�وؤرق االآب�اء ،وج�ب
البحث عن طرق التعامل
معهاب�شل�شة،خا�شة
اأن الطف�ل ال ي�زال يف
مرحل�ة الف�ش�ول
واالكت�شاف.
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أصحاب السوء:

ال ينتبه الكثير منا ،إلى أن العالقات
بين األفراد ،لها تأثير واضح في
حياتهم ،بين مؤثر ومـتأثر .وهذا ال
يظهر إال بعد فوات األوان ،خاصة في
السلوكات السيئة .والحديث في هذا
الموضوع ،هو الحديث عن تأثر شبابنا
بمن يحيط بهم ،وقد يكون سببا
مباشرا في انحرافهم كما نراهم
اليوم في الكثير من العائالت ،في
غياب رقابة اآلباء ،وال ينتبهون إال وقد
فات األوان ،وال يمكن بذلك إنقاذهم
من أنياب المخدرات والجريمة بكل
أنواعها.
كان من الواجب علينا لتفادي هذا االنحراف
الذي يقع فيه الكثري من �شبابنا اليوم ،مراقبة
ال�شحبة ال��ت��ي يق�شي اأغ��ل��ب وق��ت��ه معها،
وحماولة معرفة �شلوكاتهم وطريقة ت�رصفاتهم
ومعي�شتهم ،لكن للأ�شف العديد منا ال
ياأخذ هذه االأم��ور على حممل اجلد،
حتى يفوت االأوان ،خا�شة اأن
رقعة اجلرمية اليوم ات�شعت
يف الكثري من املجاالت .لذا،
وج��ب احلر�ص الدائم،
لعدم الوقوع يف دائرة من
دوائرها.

الشارع
أصبح يربي
أكثر من
العائلة

ال ي��خ��ت��ل��ف اث���ن���ان يف
كون ال�شاب اليوم اأ�شبح
ي��ق�����ش��ي اأغ���ل���ب وق��ت��ه يف
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ال�شارع ،يف غياب رقابة االآباء .لذا ،فاملجال مفتوح
اأمامه للقيام مبا ي�شاء وهم يف غفلة عن هذا ،بل
واأكرث من هذا ،ال ينتبه اإليه وقد ق�شى الليل خارج
البيت ،مع اأ�شدقاء ال�شوء ..يكون االأمر يف البداية
من اأجل ال�شمر فح�شب ،يف املزاح وتبادل النكت،
وم��ع م��رور ال��وق��ت ،يتطور اإل��ى اأ�شياء اأخ��رى،
قد تكون ال�شبب االأول يف بداية انحرافه .لذا،
يطرق اأبواب االنحراف بداية من هذه ال�شهرات
والتجمعات الليلية ،التي تتم يف اخلفاء بعيدا عن
اأعني النا�ص ،وبعيدا عن اأعني االآباء خا�شة ،وهم
امل�شوؤولون االأولون عنهم قبل املجتمع.

كثرة الملهيات واإلغراءات

انت�رصت يف ال�شنوات االأخرية الكثري من امللهيات،

وفتحت الكثري من اأبواب االإغراءات ،واأ�شبحت
حت�شد الكثري من عقول ال�شباب اليوم باأعداد
كبرية ،خا�شة يف وجود اأ�شحاب ال�شوء ،الذين
يزينون لبع�شهم ه��ذه امل��ل��ذات ،التي ت�شبح
مع مرور الوقت اإدمانا يف كل املجاالت ،ال ميكن
التخل�ص منها ب�شهولة .لذا ،يجد ال�شاب اليوم
نف�شه حما�رصا من كل اجلوانب من ال�شهوات
بكل اأنواعها من جهة ،ومن اأ�شدقاء ال�شوء من
جهة اأخ��رى ،الذين يجرونه رغما عنهم اإليها،
وه��ذا يف غياب الواعظ اخللقي اأو ال�رصعي اأو
الرتبوي ،وكذا رقابة االآباء التي تكون يف الكثري
من االأحيان واق��ي ال�شدمات للأبناء ،لكن يف
غيابهم ي�شبحون معر�شني لكل الهزات يف
املجتمع ،خا�شة وهم يف مرحلة عمرية ه�شة،
تتاأثر بكل التحوالت ،ويف بع�ص االأح��ي��ان ال
يفرقون بني ما هو خري وما هو �رص ،لذا يكونون
�شحايا هذه ال�شحبة التي تزين لهم كل
�رص ،جتده اأمامهم ،حتى ي�شلوا اإلى
مرحلة ال��ل رج��وع ،حينها يكون
طريق العودة �شعبا ..ه��ذا ،اإن
مل يت�شببوا يف جرائم تق�شي
على حياتهم كليا� ،شواء يف
ظلمات ال�شجون اأم املوت
االأكيد.
تعترب ال�شحبة مقيا�ص
اأخ��لق الفرد ،ولها تاأثري
وا����ش���ح ع��ل��ى �شلوكه
حا�رصا وم�شتقبل .لذا،
وجب علينا مراقبة �شحبة
اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا ع��ل��ى حد
�شواء.

ﻫﻮ وﻫﻲ

=ﻧﺴﻴﺒﺔ.ع

هل يحق للرجل البحث في ماضي المرأة قبل الزواج؟

اعتادت العائالت الجزائرية على بروتوكول خاص في الزواج ،إذ من
الضروري أن يقوم أهل الخاطب بالسؤال والتقصي عن الفتاة التي تقدم
لها وأصولها وسمعتهم ،لمعرفة ما إن كانت امرأة ذات حسب ونسب،
والعكس بالنسبة إلى هؤالء أيضا .ومع مرور الوقت وتغير عادات الزواج،
أصبح المقبل على الزواج يبحث في ماضي شريكته ،وهل لها عالقات غرامية
سابقة؟ هذا ما بات يثير جدال واسعا في األوساط االجتماعية ،بين من يمنح الخاطب حرية التأكد من سمعة زوجته
المستقبلية ،ومن يعتبر أن هذا التصرف ليس من حقه وليس في صالح الزوجة.

الزواج كالبطيﺘ ال عالقة
للماضي بما تكشفه
العشرة

خليل� 32 ،شنة ،ي�شبه ال��زواج بحبة البطيخ،
يقول" :املراأة يا ت�شيب يا تخيب ،من املمكن اأن
تتزوج فتاة تبدو �شاحلة وما�شيها غري �شائب،
ولكنك تكت�شف اأنها غري منا�شبة لك اإطلقا،
وال يوجد ان�شجام بينكما ،لذلك من اجليد اأن
يرتبط الفرد انطلقا من نية �شافية ح�شنة،
معلقة باهلل -عز وجل ،-فالتاأقلم بني الزوجني
والع�رصة الطيبة ميكن لها اأن ت�شلح اأخطاء
املا�شي ،وتغري �شورة املراأة يف نظر زوجها ،حتى
واإن كانت مذنبة".
بخلف ه��ذا ،يرف�ص �شدام التنكر للأفكار
الذكورية التي �شيطرت على جزء من املجتمع،
يقول مهما تكلمنا ،ال ميكن جت��اوز فكرة اأننا
كجزائريني نرجح اأن يكون العيب يف االأنثى
ولي�ص يف الرجل ،حتى اإن املراأة التي ت�شتحوذ
على قلب رجل وحت�شل عليه يف احللل تتفاخر
بذلك اأمام الن�شاء ،اللواتي كن يطمعن يف الزواج
منه ،بينما من غري الرجولة اأن يتزوج الواحد منا
فتاة كان يكلمها رجال قبله ،لذا من حق الرجل

التاأكد اإن كانت املراأة التي �شتدخل بيته ليق�شي
حياته معها ام���راأة �شاحلة ولي�ص لها ما�ص
ملطخ".

من حقنا التنقيب في
ماضي الرجل أيضا

تنتقد اآمال� 34 ،شنة ،فكرة اأن ينب�ص اخلاطب
يف ما�شي الفتاة ،تقول .." :امراأة اأو رجل ،كلنا لنا
ما�ص ،تختلف درجات االأخطاء التي اقرتفناها
فقط ،فكلنا نعي�ص يف جمتمع واح��د ،ومررنا
بفرتات مراهقة و�شباب يف بيئة م�شابهة ،اإذا كان
من ال�رصوري البحث اإن كانت الفتاة اأخطاأت يف
ما�شيها ،فمن حقنا نحن الن�شاء اأن ننقب يف
ما�شي الرجال اأي�شا ،واأن نرف�ص الرجل الذي
اأقام علقات غرامية ،اأو الذي �شجن اأو تعاطى
خمدرات."..
اأم��ا هبة� 26 ،شنة ،فلها راأي م�شابه نوعا ما:
"الطيور على اأ�شكالها تقع ،اإذا كان للرجل
ما�ص �شيئ ،فمن املوؤكد اأنه �شيلتقي �رصيكة
لها نف�ص املوا�شفات ،والعك�ص بالن�شبة اإلى
االأ�شخا�ص الذين لهم �شرية طيبة ،فاهلل ال يظلم
اأحدا ،وكل منا ياأخذ الن�شيب الذي ي�شتحقه هو

اإال يف حاالت االبتلء."..
ي�شري االأ�شتاذ عقبي موؤمن ،حمام لدى املجل�ص
متخ�ش�ص يف �شوؤون االأ�رصة ،اإلى اأنه بات من
التح�رص والوعي ال�شوؤال عن الفتاة قبل االإقبال
على خطبتها ،مثلما كان يفعل اآباوؤنا يف ال�شابق،
تفاديا للحوادث التي تكرر وقوعها ،التي عادة
ما يكون تربيرها الزواج باالإكراه" :من بني اأكرث
اأ�شباب الطلق �شيوعا يف املجتمع اجلزائري
خلل الع�رصية االأخرية ،اكت�شاف الزوج خيانة
زوجته مع حبيبها ال�شابق الذي كانت تربطها به
علقة غرامية قبل الزواج ،اأو يكت�شف �شمعتها
ال�شيئة يف منطقتها اأو يف مكان عملها ،فيطلقها
قبل الدخول اأو بعده ،ذلك اأنه مل يت�شن له ال�شوؤال
عن ما�شيها وال عن حا�رصها �شابقا ،الأنه يقطن
يف مقاطعة اأخرى ،اأو لقناعات �شخ�شية".
مع ه��ذا ،ال يجد الكثري من ال�شباب حرجا يف
االرتباط من فتاة لها ما�ص �شيئ ،ويقبلون على
هذه اخلطوة بكل ثقة يف تغيريها واإ�شلحها ،وال
يهمهم اإن كان من حق الرجل احلكم على فتاة
انطلقا من اأخطاء �شابقة فقط ،كل ما يركزون
عليه ،اأن ال��زواج الناجح قائم على قيادة الرجل
وتقومي ما اأف�شده املا�شي.

15

أزواج

= ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰوز

رجال يصرخون:

إرضاء زوجتي ضرب من الخيال
وأقرب إلى المستحيل

أصبح إرضاء الزوجة عند الكثير من الرجال غاية ال تدرك ،نتيجة للعديد من المعطيات الحديثة ،التي تدخل ضمن الحياة
الزوجية .لذا ،يشتكي الرجل اليوم من هذه الظاهرة ،التي لم يلق لها حال على حد تعبيره ،فمهما قدم أو اجتهد ،لن ينال
رضا الزوجة ،وتبقى دائما تطلب األفضل في كل شيء ،سواء في المعاملة أم في المستلزمات أم في الطلبات .لذا ،أصبح
هذا األمر يؤرق الرجل اليوم ،خاصة في ظل الكثير من الظروف االجتماعية الصعبة ،التي وقعت على كاهل الرجل.

شاكية باكية
مهما قدمت لها

يجتمع الكثري من الرجال يف نقط واح��دة ،يف ما
يخ�ص علقاتهم بالزوجة ،حيث يعترب العديد
منهم اأن اإر�شاءها �رصب من امل�شتحيل ..لذا،
ال تهتم لهذا االأمر كثريا ،فهما قدمت اأو اجتهدت
يف حتقيق ما تريده� ،شتبقى تتطلع اإلى ما هو
اأف�شل ،حتى ولو كانت يف حالة ح�شنة ،اإال اأنها
ترى نف�شها دائما غري حمظوظة بني الن�شاء،
بل وتعتقد اأن الن�شاء االأخريات يتقدمن عليها يف
احلياة .وهذا نتيجة الأن الزوج ال يقدم لها ما تريد
على عك�شهن ..وهذا ما يوؤرق الرجل اليوم ،الذي
يبقى ي�شعى اإلى هدف لن يتحقق اأبدا .غري اأنه
يجد نف�شه جمربا دائما على اجلري وراءه ،حتى
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ولو كان متيقنا من كونه لن يحقق ر�شا زوجته
مهما حدث.ينتج عن هذه الطلبات املتوا�شلة من
طرف الزوجة ،التي يف الغالب لن تر�شيها مهما
كانت ،ت�شدع االأ���رصة .ففي الوقت الذي يبذل
الرجل الكثري من املجهود لتحقيق هذا اال�شتقرار،
بوجوب توفري ال�رصوريات مثل ،يف ظل الظروف
االجتماعية ال�شعبة ،رمبا تبقى الزوجة متعلقة
بالكماليات .وهنا يحدث �رصخ يف العلقة ،لذا
يجد الرجل نف�شه غري مرغوب فيه من
ط��رف ه��ذه ال��زوج��ة ..واأك��رث من
هذا ،رمبا تعتربه عاجزا ،الأنه
مل ي�شتطع توفري ما تريده،
رغ���م اأن��ه��ا تعي�ص معه
حتت �شقف واح��د ،وترى
كل الظروف املحيطة به،
واجتهاده الدائم يف احلفاظ
على ا�شتمرار هذه العلقة
بال�شيء الي�شري واملتوفر.
ي�����ش��اف اإل����ى اأ���ش��ب��اب
ت�شدع االأ���رص اليوم ،هذا
ال�شبب ،وه��و ع��دم ر�شا
ال��زوج��ة مبا يقدمه ال��زوج،
واأ�شبحت هذه الظاهرة توؤرق
الزوج اليوم ،الأنه اأ�شبح يكلف
نف�شه ما ال طاقة له من اأجل
حتقيق ر�شاها ،غري اأنه ال
يجد الدعم

من طرف زوجته .لذا ،مع مرور الوقت ،يعتربها
اأنانية تفكر فقط يف ما ير�شيها ،ولي�ص يف الظروف
املحيط بزوجها من اأجل اإ�شعادها ،حتى ولو كان
ه��ذا على ح�شاب راحته ،اأو رمب��ا �شقائه بني
الرجال ،اأو خدمتهم يف ظروف مهينة ،بل وي�شل
االأم��ر من بع�ص الن�شاء ،اإل��ى دف��ع زوجها اإلى
املداينة ،من اأجل توفري ما تريده ،ويبقى بعدها
هو معلقا من عرقوبه بني اأقرانه ،بينما تتمتع هي
مبا تريد .وما اأكرث االأمثلة يف جمتمعنا اليوم،
حني اأ�شبح اإر�شاء الزوجة �رصبا من
اخليال ،اأو �شبه م�شتحيل.
ظ��اه��رة ت����وؤرق ال��ك��ث��ري من
ال��رج��ال ،واأ���ش��ب��ح اإر���ش��اء
ال��زوج��ة مثل ال�شعود يف
�شلم ،كلما �شعدت درجة
اأن���ت مطالب بال�شعود
اإل��ى الدرجة التي فوقها،
ولن تتوقف يف ال�شعود،
يف ح�������رصة زوج�����ة لن
ت��ر���ش��ي��ه��ا ..ف��ل تتعب
نف�شك.

ﺣﻮار اﻟﻌﺪد
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جميلة من جميالت الدراما السورية ،صعدت سلم النجاح،
درجة تلو أخرى ،وحققت حضورا قويا والفتا ،فحجزت
لنفسها مكانا بين نجمات الصف األول ..قدمت شخصيات
متنوعة ،وتحدثت لهجات مختلفة ،وقد فاجأت المشاهدين
بإتقانها المطلق للهجات الخليجية والمصرية.
حصدت جماهيرية عالية جدا ،وكانت طيبتها ،إلى جانب
جواز سفرها ،الذي أدخلها
جمالها ،هي
الناس ،كما تقول.
إلى قلوب
هبة نور ،تعتبر اآلن
الفنانة
من أبرز الممثالت
واحدة
السوريات
حضورا على
شبكات التواصل
االجتماعي .يؤكد
هذا ويدل عليه
الحضور الذي حققته
من خالل أعمالها
المختلفة« .الشروق
العربي» ،التقت بها
في دمشق،
وكان معها
هذا اللقاء
الخاص.
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غي�ب ملحو® �سجل للفن�نة هبة نور عن
ال�س��سة موؤخرا ،اأهو اعتزال اأم اإع�دة ح�س�ب�ت؟
 اأود اأن اأو�شح اأوال اأنني مل اأعلن يوما اعتزايل .وكل ما يف االأمراأنه بعد م�شاركتي يف بطولة م�شل�شل "ما وراء الوجوه",
ا�شطررت اإلى االبتعاد عن التمثيل لظروف عائلية ،كما اأن
االأزمة ال�شورية اأثرت يف خياراتنا الفنية.
ولكن الأزمة ط�لت اجلميع ،ومل يتوقف اأحد
عن العمل!
 هذا �شحيح ،ولكن معظم املمثلني عملوا مبا ال ير�شيهمفنيا ،وتعر�شوا للظلم ب�شبب ذلك .واأنا �شخ�شيا مل اأجد
العر�ص الذي ينا�شبني .جميع الفنانني مروا بحالة من عدم
التوازن ،وكل منهم تعامل معها بالطريقة التي تنا�شبه.
هن�ك من يتحدث عن �سبب ث�ل åلختف�ئك،
الزواج...
 اأحتفظ كثريا على ما يتعلق بحياتي اخلا�شة ،واأ�شعر باأنال��زواج واحلياة العاطفية اأم��ور تخ�شني وح��دي ،ال �شيما
بوجود �شبكات التوا�شل االجتماعي ،اأو باالأ�شح ال�شو�شيل
ميديا باالإجماع ،حيث تكرث االإيجابيات وال�شلبيات ،فتجد
من ال يقدر ظروفك لتنطلق حملت التجريح ...لذا ،اأحاول
قدر االإمكان اأن اأحافظ على خ�شو�شيتي ،واأبدو عفوية يف
ت�رصفاتي.
ب�رصاحة ،لقد تزوجت مرة واحدة يف حياتي وتطلقت ،واأنا
اليوم ل�شت مرتبطة باأحد.
ولكن منذ فرتة لي�ست ببعيدة oحدد ت�ريï
زواجك!
 ال تعليق.لالأ�سف ،ل تزال كلمة "مطلقة" تلقى
�سدى �سلبي� لدى �رشائح ب�سيطة يف
املجتمع .بعد اإعالنك خرب طالقك،
م�ذا تتوقعني؟
 للأ�شف ،ال تزال جمتمعاتنا العربية تنظر اإلىامل��راأة املطلقة نظرة دونية ،وتعيب عليها ذلك.
فاأي اأم �رصقية ترف�ص اأن يرتبط ابنها بامراأة
مطلقة .ومهما كان احلب قويا بني ال�رصيكني،
ال بد من اأن يظهر االختلف يف الطباع عندما
يعي�شان حتت �شقف واحد ،مما يوؤدي اإلى
ح��دوث امل�شاكل بينهما ،وال ي�شتطيعان
اال�شتمرار يف حياتهما الزوجية يف ظل
اخللفات ،فتنتهي علقتهما بالطلق.
ما هو ذن��ب املطلقة اإذا ف�شلت جتربة
زواجها؟ وما العيب يف ذلك؟ لكن ت�شوء
االأم��ور بوجود االأطفال ،فين�شوؤون
يف بيئة غ��ري �شليمة ويدفعون
الثمن .وبالن�شبة اإيل ،اأف�شل
االنف�شال الذي تليه �شداقة،
لتجنيب االأوالد امل�شاكل
والعقد النف�شية التي
ترتتب على انف�شال
الوالدين.

كم ا�ستمر زواجك؟
 نحو ثلث �شنوات.هل عملك يف الفن ك�ن اأحد الأ�سب�ب
التي اأدت اإلى طالقك؟
 ال ،الأنني مل اأكن اأمثل حني وقع الطلق.يعني اأنك تزوجت وتطلقت خالل
فرتة ابتع�دك عن الفن؟
 -ال تعليق.

تمنيت تجسيد شخصية
سعاد حسني وال أنكر أنني
أشعر بالقليل من الظلم

ت�ألقت ب�أعم�ل عدة ،اأهمه� �سقف
الع�مل واأهل الراية وزمن الع�ر
وغريه� من اأعم�ل ن�جحة ..هل
ترين اأنك بعد كل هذه الأعم�ل
جنحت يف ت�سلق �سلم النجومية خالل
فرتة وجيزة؟
 ال اأع��رف اإذا كنت جنحت اأم ال ،وتقييم هذااملو�شوع ال يعود اإيل ،اأنا �شخ�شيا من عام اإلى اآخر
ما زلت اأ�شعر باأنني ممثلة جديدة ،ومع كل دور
اأوؤديه اأكت�شف املزيد ،اأكون م�رصورة عندما ي�شار
اإيل على اأنني كونت ا�شما يف عامل الفن ب�رصعة،
واأمتنى اأن اأوا���ش��ل طريقي ،علما اأنني حتى
اللحظة اأ�شعر باأنني مظلومة فنيا وعلي بذل
املزيد من اجلهد واالجتهاد ب�شكل اأكرب.
اأفهم من كالمك اأن هبة نور ت�سعر
ب�لظلم وب�أنك مل حت�سلي فني� على
م� ت�ستحقينه؟
 ال اأنكر اأنني اأ�شعر بالقليل من الظلم .اأكيد؛الأنني اأ�شتطيع اأن اأق��دم اأك��رث مما قدمته حتى
االآن.
وم� ال�سيء الذي مل يره املنتجون
فيك؟
 اأن��ا نلت حقي يف بع�ص االأع��م��ال ،من بينهام�شل�شل «زم��ن ال��ربغ��وث» ،ال��ذي يعترب اأول��ى
جتاربي كبطولة يف عمل �شامي ،الأن النا�ص
اأحبوا �شخ�شيتي وتفاعلوا معها.
هل هن�ك دور معني لعبته ‡ثلة
غريك ،وكنت تتمنينه لنف�سك؟
 من �شنوات ،كنت اأمتنى جت�شيد �شخ�شية�شعاد ح�شني ،ولكن ،عندما قدمت منى زكي
الدور كنت وجها جديدا يف الفن اآنذاك.
هل ك�ن اجلم�ل جواز �سفرك لدخول
ع�مل الفن؟
 اأكيد ،ال�شكل ي�شاعد الفتاة ،لكن امللمح ت�شاعديف البداية فقط ،اليوم هناك ع�رصات الفتيات
اجلميلت يحاولن ط��رق ب��اب الفن ،املو�شوع
لي�ص فقط ملمح خارجية اأو كاريزما ،هذا االأمر قد

ا   ر ر    اوق ا

ي�شاعد على خلق القبول لدى امل�شاهد يف االأعمال
االأولى ،لكنه ال يكفي اأبدا لل�شتمرارية .فاجلمال
اإلى زوال ،واالإبداع م�شتمر ،واإذا كان ال�شكل هو
املطلوب ملا بقيت العملقة منى وا�شف حتتل
املركز االأول يف ال�شاحة الفنية ب�شوريا والعامل
العربي.

إﺫا كان الشكل هو
المطلوب لما بقيت
العمالقة منى واصف تحتل
المركز األول

هل خ�سعت لعملي�ت جتميل من
قبل� .سوؤال غ�لب� م� تواجه به
الفن�ن�ت يف اأي حوار �سح�يف .كيف
�سيكون ردك علين� لو وجهن�ه اإليك؟
 ت�شحك� ..شاألتزم ال�شمت! حقيقة ،اأنا مل اأخ�شعالأي عملية جتميل من قبل ،والكثري اعتقدوا اأنني
اأجريت بع�ص عمليات التجميل ،ولكن املو�شوع
ب�رصاحة هو اأن لون �شعري كان اأ�شود غامقا،
وعندما �شبغته واأ�شبح اأ�شقر وظهرت باللوك
اجلديد على ال�شا�شة ،بات كل من ي�شاهدين
يقول اإنني اأجريت عمليات جتميل ،ولكنني اأوؤكد
اأنني مل اأخ�شع الأي عملية ،وكل ما قمت به هو
اأنني غريت لون �شعري واأجريت تقوميا الأ�شناين
فقط ،ولكنني دائمة االعتناء بب�رصتي وبنف�شي،
من خلل تفا�شيل ب�شيطة تقوم بها املراأة بعيدا
عن اجلراحة.

تفهم الجرأة في مجتمعنا
بطريقة خاطﺆة وتتجه نحو
االبتذال

تقولني دائم� ب�أنه ل حدود جلراأتك،
م�ذا تق�سدين بهذا الكالم؟
 -اأنا مع اجلراأة يف طرح الن�ص.

وعلى م�ستوى ال�سكل؟
 اأنا معها� ،رصط اأن تكون بعيدة عن االبتذال ،كماقلت من قبل .فللأ�شف ،تفهم اجلراأة يف جمتمعنا
بطريقة خاطئة ،وتتجه نحو االبتذال .اجلراأة يف

ال�شكل ال تعني اأن اأكون مغرية فقط ،بل ميكن
اأن تعني القبح.
اأي �سخ�سية ت�سبهك اأكرث يف الأعم�ل
التي قدمته�؟
 �شخ�شية "ناديا" ،التي ج�شدتها يف م�شل�شل"وراء الوجوه" ،الأنها تتحدث عن فتاة حتكم
عقلها ،وال تتبع قلبها يف مو�شوع االرتباط والزواج،
فتبحث عن ال�رصيك القادر على اإ�شعادها وتاأمني
راحتها وا�شتقرارها على جميع ال�شعد.
م� راأيك يف مع�دلة البطل الو�سيم
ال�سوري والبطلة احل�سن�ء اللبن�نية؟
 جتيب ممازحة :املعادلة جميلة جدا ،ولكننياليوم اأف�شل قلبها ،فت�شبح البطلة ح�شناء �شورية
والبطل و�شيم لبناين.
وهل ال�سبب هو النق�ض يف اجلميالت
ال�سوري�ت مثال؟
 بالطبع ال ،ولكن �رصكات االإنتاج التي ر�شخته��ذه املعادلة لبنانية ،ول��ذل��ك مل ت�شع جلعل
النجمات ال�شوريات يف الدرجة االأولى .وهنا ،ال
يقع اللوم على املمثلني ،بل على �رصكات االإنتاج
واملخرجني ،الأنهم ال يعطون الفر�ص اإال الأ�شماء
معينة ،وال يغامرون يف �شناعة النجوم.
التن�زلت بكل مع�نيه� ،هل تعر�ست
له�؟
 مل اأتعر�ص لهذا املوقف اأبدا ،والتنازالت لي�شتالتنازالت اجل�شدية املبتذلة فقط ،فهناك اأنواع
كثرية للتنازالت ..فمن املمكن اأن يوجه اإليك
اأحدهم كلمة ال تقبلها ،فت�شطر اإل��ى التنازل
وت�شكت عنها ،من اأج��ل اأن تقوم بخطوة اإلى
االأمام ،ويقدرك العامل بال�شكل ال�شحيح .واملمثلة
تتعر�ص ملواقف ميكن التغا�شي عنها ،لكنني
حتى االآن مل اأتعر�ص الأي موقف قا�ص ،واأنا من
ال�شخ�شيات التي ال ت�شتطيع اأن تتنازل ،الأنني
عاطفية ،ودائما اأحلق قلبي يف اأي اأمر يعرت�شني.
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حجاب موسم الدخول

فساتين
وزخرفات
وحقائب
صغيرة

اكد اتجاه الموضة في الحجاب أن
الفستان ذي الطبعات والرسمات
هو الرائج هذا الموسم واإلطاللة
ال تكتمل إال بخمار موحد اللون
حسب اللون الطاغي إما خمار
بلون مختلف بدرجة صديقة لدرجة
الحجاب ،أضيفي حذاء رياضي أبيض
وحقيبة يد صغيرة فهي على
الموضة في هذه األيام ويمكنك
استبدالها بحقيبة الخصر الصغيرة
أيضا .طبعة الورود هي األكثر
إقباال لدي الجزائريات ويمكن
تنسيقها مع أي حذاء خاصة صندل
"المول" ،ننصحك بتوحيد التنسيق
مثال إن كان الفستان زهريا يمكن
إختيار األبيض كلون ثاني فقط
بالنسبة لألكسسوارات… كما
سبق وأن ذكرنا في مقال آخر عن
الموضة أن الموديالت البوهيمية
هي اختيار بديهي خاصة في شهر
سبتمبر الذي يبتميز بإستمرارية
الطقس الحار فيه…
آختيار التحرير :فستان أبيض
بتطريزات برتقالية ووودية مع
حقيبة يد صغيرة برتقالي ناري
وصندل شفاف بقاعدة برتقالية
أيضا.
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هن مؤثرات على إنستغرام،
وقدوة للكثيرات في مجاالت
عدة من الثقافة والموضة
والجمال والاليف ستايل… ولكن
ال تفلح معظمهن في لفت نظر
متتبعاتهن ،بطالت في كثير من
األحيان غير موفقة… الشروق
العربي تختار لكن  5طالت ناجحة
لشهيرات إنستغرام.

أميرة ريا..
صندل وفستان

t
t

اعتمدت المؤثرة ،أميرة ريا ،هذا
الموسم على صندل المول
الشفاف المسطح ،وكان نقطة
مشتركة بين العديد من طالتها،
خاصة أن هذا النوع من األحذية
يالئم الفساتين التي ارتدتها ريا
باألبيض وبالرسمات المزهرة.

منال حدلي…
مخالب الموضة

عرضت منال حدلي لوك حجابيا،
بطبعة النمر ،نسقته مع خمار
بالدانتيل بلون البيج… وقد
واكبت منال توندونس الموضة
التي روجت لطبعات النمر والفهد
والثعبان.

شيرين بوتلة..
الحياة بالوردي

اختارت الممثلة ،المؤثرة ،شيرين
بوتلة ،أن تقضي موسم الصيف
بالطالت الفضفاضة ،مع
القطع االنسيابية ،ذات القماش
الخفيف… وأكثر طالتها نجاحا،
هذا الفستان البوهيمي المزهر .

وحيدة قروج…
فستق جزائري

أما ملكة جمال التراث اإلفريقي،
وحيدة قروج ،فقد روجت للطلة
البوهيمية بامتياز مع تنورة
عريضة وقميص سبنسر ،ونسقته
بحقيبة صغيرة جدا بلون الفستق .

t
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إيناس عبدلي…
ملكة السافانا

رغم حداثة سنها ،إال أن إليناس
عدلي حسا مرهفا في الموضة،
والدليل اعتمادها على طبعة
األدغال وأوراق الشجر الرائج جدا…
هل إيناس جاين؟ وأين طرزان؟
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شهادات وقصص يرويها ضحاياهم

طرائف
ومﺁسي
بخالء الجزائر
في 2020
طرائف البخالء ال تقتصر على الجاحﺮ وجحا،
بل تزخر يومياتنا بهذا الصنف المنبوذ
من الناس… الشح عقيدتهم ،والتقتير
ديدنهم ،واالدخار فلسفة تغنيهم عن
البذخ واإلسراف… الشروق العربي
تروي قصصا طريفة وأخرى أقل
طرافة عن بخالء الجزائر في .2020

ت�شحكنا كثريا ق�ش�ص البخل التي ن�شمعها
هنا وهناك ،ولكن رغم طرافتها اإال اأن تاأثريها
االجتماعي يبكي اأك��رث مما ي�شحك… فاملراأة
البخيلة تدمر اأ�رصتها وتف�شد زواجها ،اأما الرجل
البخيل فحدث وال حرج ،خا�شة اإن كانت زوجته
ال تعول نف�شها ،ف�شل عن حال االأوالد.
ي�شكو الكثري من ال�شباب خا�شة ،من بخل
اأحد اأ�شدقائهم الذي ي�شتعمل حيلة ال�رصوال
القدمية ،التي يتحجج بها كي ال يدفع" ،ن�شيت
ن��ق��ودي يف ال�ش����روال االآخر" ..ه��ي جملة
�شمعناها جميعا يف يوم من االأيام… ون�شيت
ماجبت�ص الدراهم… ف �وؤاد ،ي��روي اأن �شديقه
البخيل يتعمد عدم التقدم اأوال لدفع امل�رصوبات
يف املقهى ،ويتعمد الرجوع اإلى اخللف بحجة اأنه
يتكلم يف الهاتف… البخيل اأي�شا يبحث عن
ال�شفقات املربحة ،لكنه ال يدفع �شيئا يف املقابل…
ولكن قبل اخل��و���ص يف ق�ش�ص اأخ���رى ،علينا
اأن نفرق بني م�شطلحني هما البخل وال�شح.
فالبخيل ال يعطي ،ولكن ال�شحيح يبخل حتى
على نف�شه ،وهي حالة من البخل اأق��رب اإلى
املر�ص النف�شي.

الصنف زوج والمهنة بخيل
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تقول �شامية اإن اأك��رب بخيل عرفته هو زوجها
ال�شابق ،ال��ذي ال ي�رصف على بيته اأي فل�ص.
وت�شيف" :لقد و�شل بي االأمر اأنني اأكلت اخلبز
املبلل باملاء واأنا �شائمة" .وهي هكذا ت�شور الزوج
البخيل على عائلته ،بينما ي�شوي اللحم وياأكل
"الدي�شري" ،كما تقول اإن تعلق االأمر ب�شخ�شه.
ال�شيدة حورية تقول اإن زوجها رغ��م ح�شن
ع�رصته بخيل ج��دا ،اإل��ى درج��ة اأن��ه ال ينفق
اإال القليل عليها وعلى اأوالده���ا ويعتمد �رصاء
اخل�رصوات والفواكه الرخي�شة جدا ،رغم اأنه تاجر
مي�شور احلال ،وت�شيف" :ال يلب�ص اإال �رصواال

واحدا وقمي�شا واحدا وال ي�شرتي احلذاء اإال بعد اأن
يتمزق اإربا اإربا".

الخطيب ليوم الضيق

حتكي مي�شاء عن جتربتها مع خطيبها البخيل،
فتخربنا اأن��ه دعاها اإل��ى اخل��روج ل�رصاء بع�ص
حاجيات العر�ص ،واألح عليها اأن تاأتي قبل وجبة
الغداء ،فظنت اأنه يدعوها اإلى اأحد املطاعم ،غري
اأنه دخل اإلى اأحد املقاهي وخرج وهو مي�شح فمه
املليء بفتات اخلبز… ثم اأو�شلها اإل��ى البيت
بعدها… وانتهت الق�شة بف�شخ اخلطوبة ..فما
اأوله فتات اآخره �شتات.
اأم��ا �شارة ،فتكمل يف بخل اخلطاب ،وت��روي اأن
اأحدهم خطبها فكلمته يف الهاتف لتتعرف عليه
اأكرث ،فقال لها :بعد �شل�شلة طويلة من ال�شكاوى
عن حال الدنيا وغلئها ،اإن اأم��ه فر�شت عليه
غرامة كبرية جدا بعد اأن طلبت منه اأن يح�رص لها
كيلو من املوز لتاأخذه يف زيارة اإلى مري�ص… ما
اأوله موز اآخره عوز.
واآخ���ر ق�شة بخل روت��ه��ا �شاكية باكية اإح��دى
املتدخلت يف �شفحة فاي�شبوكية ،عن خطيبها
ال��ذي اأخ��ربه��ا اأن��ه ال ميلك ثمن ���رصاء املهيبة،
ب�شبب اأزمة كورونا ،لكن االأدهى اأن املعني باالأمر
جموهراتي.
يبدو اأننا �شنورد كتابا خا�شا ،بعنوان ف�شل
اخلِ طاب يف بخل اخلُ طاب ..ويف اأحد ف�شوله ق�شة
�شاب و�شيم خطب فتاة فاأراد اأن يختال فدعاها
هي و�شديقاتها اإلى الغداء ،غري اأنه يف نهاية الوجبة
تفاجاأ بغلء الفاتورة التي و�شلت اإل��ى مليون
ون�شف مليون �شنتيم ،فادعى اأن��ه �شيغ�شل
يديه ثم هرب من الباب ال�شيق ،ومل يظهر له اأي
اأثر بعدها .والغريب ،اأن الفتاة مل يكن لديها مال
كاف ،فاأخربت والدها الذي اأ�رصع الإنقاذها ،وف�شخ
اخلطوبة مع اخلطيب الهارب بعد اأن انهال عليه

�رصبا… ما اأوله هرب اآخره �رصب.

ربات بيوت مقترات

من ق�ش�ص البخل الطريفة ،حكاية ربة بيت
ترويها اإحدى اجلارات عنها ،فتقول اإنه يف مرة من
املرات ،اأر�شلت ولدها لي�شرتي كرا�شا من املكتبة
اأو الوراقة ،فعاد تنق�شه خم�شة دنانري ،فاأقامت
الدنيا عليه ومل تقعدها ،واأجربت زوجها على اأن
يذهب الإح�شار خم�شة الدنانري… وق�شة اأخرى،
ترويها اأخت عن اأخيها البخيل ،الذي عندما قررت
النزول عنده يف ال�شيف لل�شتجمام الأنه يقطن
يف وهران وهي يف منطقة داخلية ،اأجربها على اأن
تدفع ثمن الغداء والع�شاء وحتى فطور ال�شباح
من مالها ،بدافع اأنه ماعندو�ص ال�رصف ،وحتى
ثمن البنزين والقهوة وال�شكر ..فعادت م�رصعة
اإلى البيت على اأال تعود ثانية اإلى بيت امل�شحاح
ولو كان اأخا مباح.
ويف هذا ال�شياق ،ت�شتكي الكثري من عائلت
ال�شاحل �شح اأف���راد عائلتهم ال��ذي��ن ياأتون
للت�شيف عندهم دون اأن يدفعوا �شنتما واحدا،
فتحرج هذه العائلت اأمام بخل �شيوفهم.
ق�ش�ص كثرية �شمعتها هنا وهناك ،عن بخيلت
هذه املرة ،فاإحداهن تقول� :شديقتها ال ت�شرتي
ال�شندويت�ص اإال بعد ال�����ش�وؤال ع��ن ال�شعر،
ورغ��م اأنها اإط��ار يف �رصكة ،اإال اأنها تت�شاجر مع
بائع ال�شاندويت�شات اإذا كان الفرق بينه وبني
اآخ��ر ع�رصة دنانري فقط .وزميلة اأخ��رى تر�شلها
زميلتها ل�رصاء الغداء ،ويدفعن لها ثمن غدائها
بجملة "وانت ا�شرتي وا�ص حبيتي" ،فت�شرتي
لهن ما يردن وت�رصي لنف�شها من نقودهن طبعا
اأغلى االأطباق"… واأخرى "البا�ص بيها" ح�شب
زميلتها ،لكنها ت�رصب "القارنطيطا" فقط عند
الغداء… ولكم مني ق�ش�ص اأخ��رى اإن كان يف
اجليب بقية.
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أزواج
يشكون
تعنيف
وضرب
زوجاتهم
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العنف المعنوي
على قائمة
اعتداءات المرأة
علـى
الرجل
تعج أروقة المحاكم الجزائرية
بقضايا العنف األسري ،أغلبها
لزوجات يتعرضن لمختلف
أشكال التعنيف ،ضرب ،سب،
شتم وتشهير وأحيانا حتى
القتل ،وقضايا أخرى تسجلها
المصالح األمنية بكثرة مؤخرا،
تخص أزواجا يتعرضون لمثل هذه
االعتداءات من قبل زوجاتهم،
كانت سابقا طي الكتمان أو
اإلهمال.

ال�شعف املادي واجل�شدي يعر�ص اأزواجا لل�رصب
فتحي ،كهل يف اخلم�شينيات من العمر ،يعمل
حماال ينقل الب�شائع من ال�شاحنة اإلى املحلت،
متزوج وله �شتة اأطفال ،م�شاب مبر�ص ال�رصع،
تقوم زوجته االأربعينية بتعنيفه ،واإ�شداء االإهانة
اإليه وال�رصب باأي �شيء تطاله يدها من اأمامها.
تقول ابنته التي مل تتخط �شنها الع�رصين:
"الأمي �شخ�شية فلذية ،تتحمل نوبات مر�ص
وال���دي ،جتابه ذل��ك لوحدها ،اأحيانا يخربها
اجل��ريان باأنه ملقى يف ال�شارع ،فت�شارع اإليه
ت�شاعده ،ويتاأبطها اإلى املنزل اأو امل�شتو�شف،
تتعاون معه على م�شاريف البيت من �شناعتها
للحلويات ..كل هذا ال يحجب �شورة ال�شيدة
العنيفة التي توؤذي زوجها بعبارات جارحة قبيحة
كلما فتحت فمها ،وت�رصبه على م��راأى اأبنائها
ال�شتة اإذا اأغ�شبها اأو رف�ص لها طلبا ،حتى اإن
والدي ي�شاب بنوبات ال�رصع عندما ت�ش�����ربه
اأحي����انا ."..ت�شيف ابنة فتحي اأن هذا االأخري
تعر�ص مرة العتداء ج�شدي بوا�شطة اأداة ب�شط
العجني اخل�شبية ،ما اأرداه اأر�شا مت�رصرا من نوبة
�رصع طويلة اأي�شا ،وقد مت نقله اإلى امل�شفى،
حيث اأقبلت اإدارة امل�شفى على طلب رجال االأمن
والتحقيق يف االأم���ر ،واأج��رب فتحي على اإي��داع
�شكوى لتتوقف زوجته عن تعنيفه ،ومل تكن
تلك اآخر مرة يقدم فيها �شكاوى ثم يعود ليتنازل
عنها الحقا وي�شامح زوجته ،الأنها تتحمل مر�شه
وعبء اأوالده.

العنف المعنوي
أشد أﺫى للرجل

با�شتثناء العنف اجل�شدي ،والتعدي بال�رصب
على الزوج ،هناك اأوجه �رصر كثرية ت�شيب بها
املراأة رجلها ،حيث يعترب ال�شب وال�شتم والت�شهري
من اأكرث الق�شايا التي جتوب املحاكم اجلزائرية
اأي�شا ،التي تت�شبب يف عقد واأمرا�ص نف�شية
وخ��راب بيوت اإذا ما تعر�ص لها زوج يعي�ص يف
جمتمع ذك��وري ،يقد�ص ال�شفات الرجولية.
�شماح ،هي اجللد وال�شحية يف ق�شتها الغريبة،
التي ترويها بذاتها لل�رصوق العربي .." :تزوجت
موظفا حكوميا ب�رصكة م��رم��وق��ة ،م�شتقل
ماديا ،لكن �شخ�شيته متذبذبة جدا ،اإذ يتعمد
جتريحي اأمام امللإ ،ويثري ال�شخرية حويل خا�شة
بح�شور عائلته ،هذا االأمر ا�شتفزين كثريا واأنا التي
كنت خجولة جدا وانطوائية ،ما جعلني اأتعلم الرد
عليه واأتفنن يف اإيذائه لفظيا مثلما يفعل ،خا�شة
بعدما اكت�شفت اأنه ال ميكنه االإجناب ،ثم اأحيل
مبكرا على التقاعد .اأعرتف باأنني متاديت كثريا،
ودخلت مرحلة االنتقام اللذيذ "..زوج ال�شيدة
�شماح مل يتحمل االأمر ،وبتحري�ص من اأ�شدقائه
وعائلته ،قام بتطليقها ورفع العديد من الق�شايا،
منها ال�شتم والت�شهري واالب��ت��زاز ،ومتكن من
اإثبات كل ذلك ب�شهود.
هذا ،وتختلف ممار�شات العنف املعنوي وتتعدد،
اإذ ي�شتكي بع�ص االأزواج من ت�شلط زوجاتهم،
وا�شتعمالهن االأط��ف��ال اأو احلقوق ال�رصعية

لل�شغط على الزوج اأو ا�شتنزاف اأمواله اأو و�شعه
يف حالة نف�شية حرجة ،بحيث اإن هناك اآالف
احلاالت حيث تتمكن الزوجة من احل�شول على
دالئ��ل وبراهني عن خيانة زوجها ،اأو انحرافه،
وتظل مم�شكة بها مع التهديد بف�شحه و�شط
العائلة اأو مع زملئه ،فيما ت�شتخدم زوج��ات
اأخريات اأبناءهن اأو احلق يف املعا�رصة الزوجية
للح�شول على املال اأو لق�شاء ماآرب اأخرى .يكتب
"�ص .ل" على حائط جمموعة فاي�شبوكية
طالبا امل�شاعدة من اأهل القانون" :يف كل خلف
مع زوجتي �شببه رغبتها يف احل�شول على املال
مببالغ كبرية اأو ال�شفر اأو اإقامة العزومات ،تاأخذ
اأبنائي ومتنعني من روؤيتهم ببيت اأهلها ملدة
تفوق ال�شهر اأحيانا ،حتى اإن حياتنا احلميمية
م�رصوطة باملال واملقاي�شة."..
عنف الزوجة �شد الزوج ينت�رص بوترية ت�شاعدية
خميفة ،اإلى حد اأ�شبح ي�شنف كظاهرة اجتماعية
يف اجلزائر ،اإذ ورغم الذكورية ال�شائدة ،هناك
�شيدات ي�شتقوين على الرجل وي�شتعملن
معه العنف اجل�شدي واملعنوي ب�شتى اأ�شاليبه،
ولهذا تف�شريات عديدة من قبل اخلرباء ،اإذ يرجح
االأخ�شائيون النف�شانيون اأن الظاهرة نا�شئة عن
التحرر الذي ت�شهده املراأة واال�شتقللية ،ما يعزز
�شعورها بالقوة والتملك وحب ال�شيطرة ،من
ناحية اأخرى ال�شعف الذي قد يكون عليه الزوج
كاملر�ص ،اأو ال�شعف اجلن�شي اأو املادي والدخل
ال�شعيف.
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مروجون في أثواب متسولين

في العاصمة ،كما في غيرها من المدن الكبرى ،ال تكاد تعبر شارعا أو زقاقا إال وقبالتك متشرد ينزوي بنفسه في
مدخل عمارة أو بالقرب من بيوت اهلل .فقد أصبح هذا المشهد جزءا من الديكور العام ،يمر به المواطنون ،هذا غير آبه،
واآلخر يلقي عليهم بعض الشفقة ..لكن ،من يتوقع أن من هؤالء المتشردين عشرات المجرمين ،يتربصون بالمارة
متخفين خلف ثياب رثة بالية.

من الشارع ..إدارة الدعارة

باية ،امراأة يف عقدها اخلام�ص ،اأم لفتاتني غري
�رصعيتني ال تعرف اأرا�شيهما ،وهي تعي�ص
لوحدها منذ اأكرث من ت�شع �شنوات ،متنقلة بني
اأقبية عمارات كل من �شارع العربي بن مهيدي،
و�شارع عمريو�ص واأودان ،مت اإلقاء القب�ص عليها
مرتني� ،شنة  2013و�شنة  ،2017واأدينت
هذه ال�شيدة املت�رصدة بتهم خمتلفة ،يقول
�شهود عيان ممن يعرفونها عن كثب ،اإنها تقوم
باحلديث اإلى احل�شناوات اللواتي تقابلهن،
وخا�شة الفتيات اجلامعيات وفتيات ال�شارع
اللواتي يخلو لهن اجل��و بعد املغرب ،وتعقد
�شفقات معهن على اأن تقوم باإر�شالهن ملواعدة
�شخ�شيات نافذة ،وال�شهر مع م�شوؤولني مقابل
اأجرة تتلقاها من هوؤالء ،حتى اإنها باتت معروفة
بن�شاطها ه��ذا ،ولها زبائنها وزبوناتها .كما
ثبت على باية تهمة ال�رصقة عدة مرات ،فهي
تنتقي �شحاياها جيدا ،خا�شة زوجات االأغنياء
اللواتي يق�شدن بع�ص حملت العا�شمة،
ي�شفقن على حالها التي تبدو �شيئة
من مظهرها ،في�شفقن عليها.

إدمان وترويج
المخدرات
باستعمال
المجانين

ي��رتدد ال�شاب االأربعيني
�شليمان على اأحياء و�شط
ال��ب��ل��ي��دة ،ي��ق��ال اإن���ه كان
يقطنها قبل اأن يفقد
عقله ب�شبب
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اإدمانه املبكر الأنواع متعددة من املخدرات ،ويلقى
به يف م�شحة "جوان فيل" للأمرا�ص العقلية.
بعد هروبه من هناك قبل خم�ص �شنوات
تقريبا ،اأ�شبح �شليمان اأداة يف اأي��دي مروجي
املخدرات وبائعي املمنوعات ،يقومون باإيداع
كميات من احل�شي�ص يف مرتعه ،واإعطائه
القليل منها ليتعاطاها نهارا جهارا ،على اأن يقف
البائع على بعد اأمتار منه ،خا�شة يف االأحياء،
التي تتعر�ص ملداهمات اأمنية كثرية بني الفينة
واالأخ��رى� .شليمان ،ورغم اإ�شابته باجلنون،
ميكن اأن يعتمد عليه املروجون لنقل �شلعهم
املمنوعة من حي اإلى اآخر.

قتلة بال عقل

اأ�شبحت �شوارعنا خطرية مبا يكفي ،ليتوجب
على اجلميع اتخاذ احليطة واحلذر عند عبورها،
اإذ ت�شري اآخر االح�شائيات اإلى اأن اأكرث من 156
األف �شخ�ص فاقد للعقل ب�شكل كلي اأو جزئي
موزعني على  48والي��ة ،من
هوؤالء من له نزعة انتقامية،
ومنهم م��ن ت�شول له
و�شعيته النف�شية
ب���االع���ت���داء

والتعن����يف مبختلف الطرق والو�شائل حتى
بالقتل والتنكيل باجلثث ..يروي ال�شاب اأحمد
كيف �ش��اهد باأم عينه جمنونا يقتل اأمه بدم بارد
يف حي الدرب بتي�شم�شيلت .." :املدعو خالد
ج��اري ،عمره يفوق الثلثني �شنة ،وقد فقد
عقله منذ نحو ع�رص �شنوات ،عائلته تقول اإنه
تعر�ص للم�ص وال�شحر من قبل عمته العجوز
وزوج��ة وال��ده .منذ ذل��ك احل��ني ،يعتدي على
والدته ،ويعنف كل من حوله ،يتعاون اجلريان
مع اأخيه االأ�شغر على ربطه ،لياأمنوا مكره وغدره،
ولكن قلب والدته يلني ل�رصاخه واأنينه ،فتفك
اأ�رصه ..وهو ما حدث ذات �شباح م�شوؤوم ،بينما
بقيا مبفردهما يف البيت ،وبينما اأم��ه العجوز
حمنية تغ�شل ملب�شه يف فناء بيتهم العربي،
انهال عليها بلوح خ�شبي اأفقدها وعيها ،حتى
يتمكن من الفرار من الباب اخلارجي."..
خالد كان يرت�شف قهوته يف نافذة غرفته املطلة
على الفناء ،واإذا به ي�شاهد املنظر املرعب،
فاأخرب اجلريان وقاموا باللحاق به ،ونقل والدته
اإلى امل�شفى ،لكنه تبني يف ما بعد اأنها اأ�شيبت
بنزيف داخلي اأودى بحياتها.
يرجع اخلبري االجتماعي ،االأ�شتاذ اجلامعي،
عمري زي��ن العابدين ،تف�شي اجل��رمي��ة يف
اأو�شاط املجانني ،املت�شولني واملت�رصدين ،اأوال
اإلى عدم وعيهم االجتماعي اأكرث من غريهم،
ويف اأحيان كثرية تكون اجلرمية بالن�شبة
اإليهم و�شيلة للعي�ص واال�شتمرار
اأو بدافع انتقامي ،كما اأن تعامل
القانون مع هذه احل��االت وعدم
خ�شوع بع�شها للردع والعقاب
ج��ع��ل ه���ذه ال��ف��ئ��ة اأك����رث طلبا
وا�شتغلال من قبل االأ�رصار.

=ﻧﺴﻴﺒﺔ.ع

السفر من دون محرم

ﻫﻲ

تسعى الكثير من الفتيات لتطوير أنفسهن والبحث عن فرص أفضل للعمل والدراسة ،وفي كثير من األحيان يقابلن فرص
العمر في بلدان أجنبية ،هنالك يبدأ حلم الهجرة والرغبة في مغادرة الوطن للدراسة أو التوظيف ،لكن عائق السفر من دون
محرم يحول بينهن وبين بلوغ الهدف ،فتتحطم أحالمهن قبل أن تتحقق.

بين الدين واألعراف
االجتماعية

تتختلف الروؤى وتتباين حتى بني رجال الدين،
بني من يعترب اأن �شفر امل��راأة من دون حمرم،
حمرما �رصعا يف جميع احلاالت ،وبني من يبيح
ذلك ب�رصوط دقيقة ،اإال يف حني كان التخ�ش�ص
الذي �شتدر�شه املراأة خارج موطنها غري موجود
فيه اأو غري مي�رص لها االلتحاق به ،وهو تخ�ش�ص
يفيد الب�رصية ويطابق فطرتها كامراأة .باالإ�شافة
اإلى موقف الدين احلنيف من �شفر املراأة لوحدها،
تقف االأعراف االجتماعية هنا يف اجلزائر ،كعائق
اآخ��ر .فاأغلب العائلت املحافظة ترف�ص ترك
بناتها للإقامة بعيدا عنها ،خوفا من اأن تنحرف
الفتاة وال جتد من يقومها ،اأو اأن حتتاج يف بع�ص
حمطات حياتها وجود رجل ي�شندها وي�شاعدها
ويحميها .وه��ذا االأخ��ري ،هو مق�شد الدين من
حترمي ال�شفر من دون حمرم ،ح�شب ما يف�رصه
امل�شايخ واملفتون.

عائلتي ترفض الهجرة
بمفردي

�شناء� ،شابة جامعية ،حت�شلت على �شهادة
املا�شرت يف اللغة االإجنليزية �شنة  ،2018بامتياز،
ومت انتقاوؤها تلقائيا للح�شول على منحة
درا�شية اإل��ى بريطانيا ،تقول �شناء" :ال�شفر
واالإق��ام��ة يف اأح��د البلدان االإ�شكندنافية حلم
يراودين منذ ولوجي اجلامعة اأول مرة ،لكنني
مل اأجتر أا على اإبلغ عائلتي به ،وال على
اجتياز امتحان امل��رور ،الأنني متيقنة
م��ن رف�����ص وال���دي واإخ��وت��ي لفكرة
ال�شفر ،فهم يعار�شون فكرة املبيت يف االإقامة
اجلامعية ،ف�شل عن االإقامة بعيدا عن الوطن."..

اأما نائلة� 31 ،شنة ،من البليدة ،متح�شلة على
�شهادة عالية يف الكيمياء ،لديها خربة � 6شنوات يف
�شناعة مواد التجميل ،قدمت مبح�ص ال�شدفة
على وظيفة يف االإم��ارات العربية ،فتم قبولها،
وعر�ص عليها راتب مغر جدا ،مع اإقامة �شاملة..
تروي نائلة موقف عائلتها .." :ملا مت التوا�شل
معي �شعدت جدا ،و�شعرت باأنها فر�شة العمر
��داي يف
التي ال تعو�ص ،لكن كيف اأح��دث وال� ّ
االأم��ر؟ اأب��ي رف�ص بحجة اأن النا�ص �شتتكلم
عنا ،واأخربين اأنه علي البحث عن عري�ص بدل
البحث عن الهجرة واالغ���رتاب بعيدا ،واأم��ي
�رصدت علي �رصيطا من االأح��داث والتوقعات،
واأخربتني اأنه يف حال توفيت ،وهي املري�شة ،ال
ميكنني روؤيتها ..اأ�شبت باالإحباط".

الزواج جواز سفر الراغبات
في الهجرة

ي��زي��د اهتمام الفتيات ال��راغ��ب��ات يف الهجرة
بالزواج ،فهن يف العادة يبحثن عن رجل ميكنه
اأن يقا�شمهن وح�شة الغربة ،وي�شكل بالن�شبة
اإليهن ج��واز ال�شفر ال��ذي يعرب عن راأي الدين
ومعتقدات املجتمع .اأماين ،واحدة من هوؤالء ،بداأت
التجارة وهي �شابة ع�رصينية يف اجلامعة ،وتطور
ن�شاطها اإل��ى اال���ش��ت��رياد ،وه��ي حتلم
وت��خ��ط��ط م��ن��ذ �شنوات
كيف تتمكن من ال�شفر

لل�شياحة وجلب ال�شلع ،فوالدها �شيخ م�شن
وعلقتها مبحارمها من اأعمام واأخ��وال �شيئة،
جربت مرة ال�شفر اإلى دبي ،تقول" :حت�شلت
على �شكن �شريينغ يل والأخي االأ�شغر ،اأقمت
اأنا يف غرفة مع فتيات من خمتلف اجلن�شيات،
وكذلك اأخي مع �شباب اآخرين ،جلبت بع�ص
ال�شلع وبعتها ،لكنني اكت�شفت اأنني اأنفقت
على �شفرنا اأكرث بكثري من اأرباحي ،فقد �شجلت
خ�شارة كبرية ،وعلي العودة مبفردي ،لهذا ،اأفكر
بجدية يف االرتباط فقط لهذا ال�شبب ،ولكن كل
من يتقدم اإيل يرف�ص فكرة الهجرة ..اإنه احلظ
الذي ال يحالفني."..
يقول الدكتور املفتي دحماين عبد ال�شمد ،اإنه
رغم تغري الزمن وتطور املراأة يف جميع امليادين،
وزي��ادة احلاجة اإلى علمها وخربتها وخدماتها،
اإال اأن��ه ال يجب اخل��روج عن تعاليم ال�رصيعة
االإ�شلمية ال�شمحة ،التي حترم �شفر امل��راأة
ل��وح��ده��ا ،مهما بلغت ال�����رصورة ،وه���ذا كله
ملخ�ص يف قول الر�شول الكرمي -عليه ال�شلة
وال�شلم" :-ال يحل الم��راأة توؤمن باهلل واليوم
االآخر اأن ت�شافر م�شرية ليلة ،اإال ومعها رجل ذو
حرمة منها" .ويف نظر الدين ،لي�شت الدرا�شة
ب�رصورة تبيح ال�شفر بغري حمرم يف وقتنا احلايل،
وال العمل للمراأة ،مادام كل هذا متوفرا يف وطنها
ويف جامعاته ،وحتى عرب االإنرتنت.
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نجم الشاشة العربية

نضال الشافعي

للشروق العربي

من مشاهد قصيرة ،شارك فيها نجوم الكوميديا لحظات البهجة ،صنع النجم الشاب ،نضال الشافعي ،حكايته الخاصة،
ونسج عالقة ثقة مع الجمهور ،مؤكدا قدراته الفنية ،التي تتنوع ما بين مختلف األلوان الفنية ،وإن كانت تتألق أكثر في
يشغل تفكيره دائما،
الكوميديا ..فهو فنان يمتلك هدفا ثابتا يسعى لتحقيقه ،حال المجال الفني،
مهنته الصعبة،
ويرغب في تحسينه وتغييره إلى األفضل ،يؤمن برسالته الكامنة خلف
الجمهور بسهام
ويخطو دائما نحو أهدافه التي يسعى لتحقيقها ،يرغب في إصابة قلب
أدواره الفنية ،التي تخلد في ذاكرة المشاهد دائما ،إنه الفنان نضال
الشافعي.
ونتعرف أكثر على
أردنا بمجلتنا “الشروق العربي” ،الخوض داخل كواليس أعماله الجديدة،
التالي.
حياته وطموحاته وآماله التي يسعى لتحقيقها ،فكان لنا معه الحوار

كيف ترى اأ�سداء م�سل�سل "قيد
ع�ئلي" ،الذي ك�ن ملم� ب�أملع جنوم
ال�س�حة الفنية للزمن اجلميل؟
 اأ�شكر اهلل على ف�شله وتوفيقه ،وعلى االأ�شداءال��رائ��ع��ة ال��ت��ي و�شلتني ع��ن ال��ع��م��ل ،حيث
اإن من �شاهدوا العمل عرب اأغلب دول العامل
العربي اجنذبوا اإلى ال�شخ�شيات املوجودة فيه
وترتيباته ،واأحداثه ..حتى اإن اجلمهور تعامل مع
امل�شل�شل على اأنه م�شل�شل كبري .فحني اأتقابل
مع النا�ص يف ال�شارع اأو على مواقع التوا�شل
االجتماعي ،يكون هناك جتاوب كبري بيني وبني
اجلمهور .هذا ،اإلى جانب اال�شتق�شاءات التي
تقوم بها القنوات العار�شة للعمل من اأجل معرفة
ردود الفعل ،واحلمد هلل كانت اإيجابية للغاية ،واأنا
�شعيد بها.
ج�سدت اأدوار ال�رش عدة مرات ،اأبرزه�
يف م�سل�سلي "ال�سك" و"دلع بن�ت"..
وموؤخرا" ،قيد ع�ئلي" ،م� ال�سبب؟
 ال اأح��ب الت�شنيف اأو الو�شع يف قالب فنيواحد ،حتى اإذا كان املك�شب هو زيادة �شعبيتي
اأو جمهوري ،وتكرار اأدوار ال�رص غري مق�شود
ومتوقف على نظرية العر�ص والطلب ،واختياري
من �شمن االأدوار املعرو�شة علي.
�سبهك اجلمهور ب�لراحل ع�دل اأدهم
يف طريقة اأداء ال�رش ..م�ذا ميثل لك
ذلك؟
 �رصف كبري يل ت�شبيهي بغول التمثيل عادلاأده��م ،ولكننا خمتلفان يف بع�ص اللفتات ،وكل
منا لديه كاريزما خا�شة ،واأنا من ع�شاقه ،وتاأثرت
بجميع جن��وم ال�شينما االأب��ي�����ص واالأ���ش��ود،
مثل زكي ر�شتم ،حممود املليجي ،وا�شتيفان
رو�شتي وغريهم ،فلكل منهم مدر�شة متثيل
خا�شة به.
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م� الدور الذي تعتربه نقطة حتول

فى حي�تك الفنية؟
“ الديلر “ ،يعترب نقطة حتول ،ونقطة
حتول ثانية فرقة “ناجى عطلة“ ،مع
عادل اإمام ،وم�شل�شل “دلع بنات“,
و“ال�شك“ ..ه���ذه كانت
نقاطا مهمة فى تقدمي
اأدوار ال�����رص ،و“دلع
بنات“ على وجه
اخل�����ش��و���ص
بتقدمي دور
“ مر و ا ن
اأب���������و

العرب“,
ال�����ذي اأع���ت���ربه
���ش��خ�����ش��ي��ة �شعبة
"�شوية" و���رصي��رة
"�شويتني" ،فكانت
نقطة حت��ول حقيقية
اأن النا�ص ت�شتثري
م��ن��ي ال��ل��غ��ة اجل���ادة
وم���لم���ح ال�����رصي��ر
اأي�شا ،واحلمد هلل ،رد
الفعل ك��ان عظيما.
وت��ع��ت��رب م���ن نقط
التحول الكبرية يف
حياتي.

  اوق ا ر  ا ل ا 

هل اأخذتك الدرام� من ال�سينم�؟
 اأنا بداأت مب�شاهد �شغرية يف ال�شينما؛ واأ�شعرجتاه ال�شا�شة الكبرية بنوع من االنبهار يجعلني
�شعيفا اأمامها ،وال ميكن اأن ت�اأخ��ذين الدراما
التلفزيونية منها اإال ب�شكل موؤقت؛ لكنني بعد
اأن انتهيت من فيلم (الور�شة) للمخرج حممد
ح��م��دي ،ال��ذي ك��ان نقلة لي�ص لن�شال فقط
اأو للم�شاركني يف العمل ،بل يف اعتقادي نقلة
لل�شينما امل�رصية بالكامل ملرحلة جديدة من
االحرتافية ،خا�شة والعامل يعي�ص فقرا يف جديد
ال�شينما ،ب�شبب كورونا التي اأوقفت حال الفن
ال�شابع ككل.

لست سياسيا بل فنان ..لذا
أقدّم أعمالي بلغتي

هل اأنت مقتنع ب�رشورة اأن يت�سمن
الفيلم ال�سينم�ئي ر�س�لة �سي��سية اأو
اجتم�عية؟
 الفن غر�شه املتعة يف االأ�شا�ص ،لكن بعد ثورات�شي�شني،
الربيع العربي اأ�شبحنا جميعنا ُم ّ
وال�شيا�شة مل تعد بعيدة عن اأي واحد فينا ،وكل
�شخ�ص اأ�شبح له راأيه ،وو�شط هذه احلالة من
الرغبة يف التغيري ال ميكن اأن يكون الغر�ص
االأ�شا�شي للفيلم هو تقدمي �شاعة ون�شف
ال�شاعة من التفاهة اأو الل�شيء ،ينبغي اأن
نراعي اهتمامات النا�ص االآن وما ي�شغلهم ،وهو
ما اأحر�ص كفنان على االقرتاب منه يف اأعمايل.
لكن العبقرية اأال اأق���دم ذل��ك ب�شكل خطابي
ومبا�رص ،الأنني ل�شت �شيا�شيا بل فنان ،لذا
أقدمه بلغتي ،واأنا اأعتقد متاما اأن اأكرب مكا�شب
ا ّ
ث��ورات الربيع العربي ،اأنها جعلت كل �شخ�ص
�شيا�شيا ويفهم يف اأمور ال�شيا�شة ،له اأفكاره التي
يحر�ص على نقلها اإلى االآخرين.
هل حتب الكوميدي� اأكرث؟
 اأنا اأحب التمثيل واأ�شتمتع به ،واإن كنت ال اأنكراأن للكوميديا بريقا خا�شا ،وه��ذا طبيعي الأنها
تخلق البهجة خ�شو�شا يف اأجواء متوترة؛ كالتي
نعي�شها حاليا وعلى مدى �شنوات.

ولهذا يراه� اأغلب الفن�نني الطريق
الأ�رشع اإلى ال�سهرة؟
 بالتاأكيد ،ال�شحكة واالبت�شامة تفتح قلوباجلمهور؛ لكن يبقى املحك ه��و ج��ودة العمل
ولي�ص نوعه؛ فالعمل اجليد �شواء كان اأك�شن
اأم تراجيديا اأم حتى رعبا ،قد يتفوق على عمل
كوميدي م�شنوع ب�شكل �شيئ.

فيلم زنزانة  7هو إعادة
الحقوق إلى أصحابها..
واالنتقام من رجال أعمال
فاسدين

اإلى اأين و�سل قط�ر فيلم "زنزانة ?"7
الفيلم اأ�شبح جاهزا للعر�ص ،فقط ظروف انت�شارفريو�ص كورونا جعلت من املنتجني يوؤجلونه.
حيث انتهينا من امل�شاهد االأك�شن االأخ��رية مع
�شهر اأفريل ،اخلا�شة باملطاردات والتفجريات،
وا�شتعنا فيها بخرباء عامليني .فالفيلم ينتمى اإلى
االأك�شن ،ويعتمد على احلركة واملفاجاآت املتتالية،
التى اأبدع كاتب ال�شيناريو ،ح�شام مو�شى ،يف
ر�شم �شخو�شها وتفاعلهم ،كما قدم املخرج ،اإبرام
ن�شاأت ،اأف�شل ما لديه يف اإخراج ال�شورة واحلركة
ب�شكل عاملي ،لي�ص تقليدا للأعمال االأجنبية،
لكنها ال تقل براعة عن التنفيذ ذاته.
م� حقيقة طلب النجم �ستيفن
�سيج�ل مبلغ� �سخم� نظري امل�س�ركة
فى الفيلم؟
 ال�رصكة املنتجة هي التي توا�شلت مع مديراأعماله ،الذي اأبدى موافقة اأولية على م�شاركة
النجم العاملي ،لكنه عاد عن موقفه وكانت له
بالفعل مطالب ،لي�شت مادية فقط ،لكنها مبثابة
تدخل فى العمل و�رصوط مل تقبلها �رصكة االإنتاج،
وكان الت�شوير قد توقف لفرتة لعدة اأ�شباب ،منها
انتظار رد النجم العاملي ،وكذلك ا�شتبدال بع�ص
الديكورات وبناء ديكورات جديدة ،ولي�ص كما
اأعلن البع�ص من كون الفيلم لن يرى النور.
كيف ا�ستعددت ل�سخ�سية من�سور

الع�يق التي جت�سده� يف الفيلم؟
 من�شور العايق ،هو �شخ�ص ت�شعه ظروفه يفمواقف �شعبة ،ويدخل على اإثر ذلك ال�شجن،
ثم يخرج منه ب�شداقة مع حربي ،الذي يج�شد
دوره الفنان اأحمد زاه��ر ،ليكونا �شداقة تخدم
م�شاحلهما يف اإعادة احلقوق اإلى اأ�شحابها ،واأي�شا
االنتقام من رجال اأعمال فا�شدين .اال�شتعداد لهذه
ال�شخ�شية كان من ال�شكل الظاهري ،من حيث
امللب�ص وت�رصيحة ال�شعر وطريقة احلركة واالأداء
وغريها ،بخلف البحث يف م�شمون ال�شخ�شية
املليئة باخلري وال�رص يف نف�ص الوقت .ومثلما
كانت م�شاهد االأك�شن �شعبة من حيث التنفيذ،
ف�اإن انفعاالت من�شور املت�شاربة يف الكثري من
امل�شاهد كانت اأ�شعب ،لتخرج تلك ال�شخ�شية
برتكيبتها النف�شية املرهقة ،ب�شكل يت�شق مع
الواقع من خلل هوؤالء االأ�شدقاء ،الذين يلتقون
داخل حمب�شهم يف زنزانة  ،7حيث ين�شم اإليهم
�شديق ثالث ،كان يعمل "هجاما" ،ويج�شد دوره
الفنان مدحت تيخا ،وي�شاركهما املغامرات ،لكن
بح�ص كوميدي.
حدثن� عن م�س�ركتك يف م�سل�سل
"هجمة مرتدة"?
 "هجمة مرتدة" ،عمل خمابراتي يتحدث عنبطوالت الع�شكرية امل�رصية وجهاتها ال�شيادية،
وهو ماأخوذ من ملفات املخابرات امل�رصية ،وبداأ
العمل عليه بالتح�شريات منذ اأكرث من  3اأ�شهر،
حيث انتهى ال�شيناري�شت باهر دويدار من كتابة
معظم االأح���داث ،واملخرج اأحمد علء والنجم
اأحمد عز ر�شحاين للم�شاركة يف هذا العمل الذي
يحكي ق�ش�شا من اأر�ص الواقع وقريبة احلدوث،
فهي لي�شت ملفات عتيقة ،بل اإن اأحداثها جرت
قريبا ،وق��د بداأنا الت�شوير داخ��ل ديكور مبنى
املخابرات يف اأ�شتوديو النحا�ص ،مب�شاركة معظم
اأبطال العمل ،هند �شربي وندى مو�شى وه�شام
�شليم ..ومن املقرر االنتقال اإل��ى بع�ص الدول
العربية لت�شوير بع�ص امل�شاهد هناك ،للنتهاء
من امل�شل�شل.
هل ندمت على اأحد اأعم�لك
ال�س�بقة؟
 ل�شت نادما على اأي عمل قدمته ،ولكن هناكاأعمال كنت اأمتنى اأن تظهر للجمهور اأكرث من
ذل��ك ،مثل فيلم "عمر االأزرق" ،وك��ان طموحي
فيه اأن املنتج اأو املوزع يحت�شن الفيلم ويعر�شه
ب�شكل اأف�شل.
يق�ل اإنك ل توؤمن ب�ل�سداقة يف هذا
الوقت ،م�ذا عن اأ�سدق�ء الطفولة؟
 ما زل��ت على توا�شل دائ��م معهم ،واأي�شا يلأكن
العديد من االأ�شدقاء من الو�شط الفني ،وا ُّ
لهم جميعا احل��ب واالح���رتام والتقدير ،منهم
الفنان اأحمد ال�شقا وحممد ع��ادل اإم��ام واأحمد
ال�شعدين وعمرو مهدي وحمزة العيلي ،وغريهم
من اأ�شدقاء املعهد.
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واإعطائه حيوية وقوة وملعانا.

ترطيب الجسم وحمايته
بخطوات بسيطة وعملية

بالن�شبة اإل��ى تبيي�ص االأم��اك��ن الداكنة من
اجل�شم ،واإع��ط��ائ��ه النعومة املثالية ،تو�شي
خبرية التجميل والعناية مبدر�شة اليد الذهبية،
بالتزام �رصب املياه ال�شافية بوفرة خلل اليوم،
خرجت الكثير من السيدات ،بعد انتظار طويل ،للتمتع بالعطلة ،وبرمجت رحالت
باتجاه الشواطئ والغابات ،حيث تشتد خطورة أشعة الشمس المحرقة على
مع العمل على حت�شري منقوع الليمون ،النعناع
البشرة المتعبة ،وتكثر العوامل المؤثرة على صحة الشعر ولمعانه ونعومة
والزجنبيل اأو ما يعرف بالدي توك�ص ،لتنظيف
جمعت
الجسم .الشروق العربي ،وباستشارة خبيرة التجميل بمدرسة اليد الذهبية،
اجل�شم وطرد ال�شموم التي تظهر اآثارها على
لك بعض أهم االحتياطات الضرورية التي يجب اتباعها ،لتفادي الخطر ،ولتوفير
الب�رصة ،مع التق�شري امل�شتمر مرة كل اأ�شبوع،
الحماية الكافية ،بعد الخروج المفاجئ إلى الطبيعة .واألهم من كل هذا ،محاولة
وو�شع الكرميات املرطبة وخا�شة م�شتح�رصات
رفع المعنويات واستعادة الثقة بالنفس.
الوقاية من ال�شم�ص ،عند مغادرة املنزل ،ولو
توحيد لون الشعر ومعالجته لدى املحلت ،وبجرعات م�شبوطة .هذا ،وتن�شح مل�شاوير ق�شرية .وعند القيام بالتنظيف العميق
خبرية ال�شعر مبدر�شة اليد الذهبية ،ال�شيدات للب�رصة يف هذه الفرتة ،با�شتخدام البخار ،تن�شح
منزليا
اأدى غلق �شالونات العناية والتجميل واخلوف الراغبات يف اتباع طرق و�شائل تقليدية ،باالعتماد اخلبرية بتطبيق قناع الع�شل واحلليب ،اأو اأقنعة
م��ن ال���رتدد عليها يف م��ا بعد ،لتفادي العدوى على حمامات الزيوت با�شتخدام زيت االأرغان املواد الطبيعية االأخرى ،التي تنا�شب نوع ب�رصة
اأو زيت اللوز ،اأو �شناعة البل�شم ذي كل �شيدة ،اإذ اإن هذه اخلطوة مهمة جدا لغلق
بفريو�ص ك��ورون��ا ،اإل��ى اإه��م��ال الكثري من
املعول ال�شحري ،بنقع االأرز يف املاء امل�شامات ومنع ت�رصر اجللد لفرتة اأطول ،وهي ال
ال�شيدات االعتناء بجمال �شعرهن،
ل�شاعات طويلة على اأال تتجاوز تقل اأهمية عن عملية تنظيفه وترطيبه.
ومنحه اللون والق�شة املنا�شبة،
ثلثة اأي���ام ،ثم ت�شفيته
وال���ع���لج���ات ال��ت��ي تقيه
نصائح عامة من خبيرة
واالحتفاظ باملاء ،لغ�شل
اأذى العوامل اخلارجية.
العناية والتجميل
ال�شعر ،اإذ اأثبت هذا
تقول خبرية التجميل
امل��ن��ق��وع جن��اع��ت��ه اتباع نظام غذائي متوازن ،غني بالفيتامينات
وال��ع��ن��اي��ة مبدر�شة
يف الق�شاء على واملعادن ،وخال من الدهون ال�شارة واملواد احلافظة
ال��ي��د ال��ذه��ب��ي��ة اإن��ه
اأغلب م�شاكل وامللونات ،مينح اجل�شم �شحة داخلية واإ�رصاقة
ع��ل��ى ال�����ش��ي��دات،
ال�������ش���ع���ر خارجية ،ويحافظ على الوزن املثايل ،والر�شاقة
قبل التفكري يف اخلروج
املرتاكمة ،التي تتيح لكل �شيدة التمتع باأجمل الثياب.
للعطلة اأو العمل ،اإعادة
�رصب مغلي النعناع يهدئ االأع�شاب ،وي�شاعد
تلوين �شعرهن الفاقد
يف التخل�ص من خوف املر�ص وانتقال العدوى،
حل��ي��وي��ت��ه ،ح��ت��ى دون
ويعدل املزاج ،مما ي�شمح للج�شم برفع مناعته
احلاجة اإل��ى زي��ارة حلقة،
ومعنوياته ،والظهور دائما ب�شحة جيدة.
وذلك الإبراز توهج خ�شلته
اتباع جميع و�شائل واآلية الوقاية اأمر �رصوري،
بعد انطفائها ،اأو الإخفاء ال�شيب
حتى يف حال فتح جميع املرافق ،والتذكر
وتوحيد اللون.
دائما اأن اإمكانية العدوى بالكورونا
ميكن كذلك القيام بعلجات ال�شعر
اأو بغريها من االأمرا�ص قائمة،
منزليا ،ويف ظ��رف وجيز ج��دا ،يكفي
وي���ج���ب م��ن��ح اجل�����ش��م
اأخ���ذ الطريقة ال�شحيحة عرب
وال��ن��ف�����ش��ي��ة احل��م��اي��ة
فيديوهات االإن��رتن��ت ،و�رصاء
اللزمة.
م�شتح�رصات الربوتيني مثل،
التي اأ�شبحت متاحة بوفرة
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مراهقات متأثرات بأغاني الراي وفيديوهات التيك توك
تشبع جيل
األلفية الثانية
بكم هائل
من المحتويات
الدخيلة ،التي
تخالف العادات
واألعراف،
إذ أصبح
باإلمكان
إنتاج
واستهالك
فيديوهات
رقص
واالستماع إلى
جديد األغاني
الهابطة
فور نزولها،
فقط عن
طريق الربط
باإلنترنت.
هذا األمر
أسهم كثيرا
في انحراف
جيل كامل
من األطفال
والمراهقين،
الذين يتأثرون
بهذه
المحتويات
ويسعون
لتقليدها
والتمرد على
عادات وأعراف
المجتمع.
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يطبقن تعليمات مغني
المالهي ويرقصن بجنون
ويلبسن المكشوف

من خ�شائ�ص اأغ��اين ال��راي ،خا�شة ما ي�شجل عن �شهرات
امللهي واأماكن املجون ،اأنها حتتوي عبارات ماجنة ،ودعوات
اإلى االنحلل ،يف اإيحاء باأن الفتيات اللواتي يقمن ببع�ص
الت�رصفات املخلة ،ويرتدين نوعا من الثياب املك�شوفة واالألوان
ال�شارخة ،يتمتعن بالنعومة واالأنوثة والتحرر .وي�شور هذا
النوع من االأغاين للمراهقات اأن بطلته هن الن�شاء املرغوبات،
اللواتي لهن اأهمية ومكانة يف املجتمع ،ما يدفع باملراهقات
والفتيات غري مكتملت الن�شج اإلى التاأثر بهذه االأغاين واالقتداء
بها وحماولة تقليد بطلتها يف الت�رصفات واللبا�ص واحلركات.

أولياء تحت الصدمة

اأ�شبحت انعكا�شات ما تبثه تطبيقات االإن��رتن��ت ،وم��ا اآل
اإليه الفن يف اجلزائر ،جلية يف ال�شوارع ،وحتى داخل االأ�رص
اجلزائرية .ويعترب اللبا�ص والكلم وبع�ص احلركات اأكرث هذه
ال�شور و�شوحا ..تروي ال�شيدة حبيبة اأنها اأقامت حفل ميلد
ابنتها ،ذات � 13شنة ،وعزمت بنات خاالتها وعماتها" :تفاجاأت
بهن ي�شغلن مو�شيقى الراي عرب الهاتف ،ويقمن بحركات
غاية يف التنا�شق ،ولكنها بدت يل مقززة ،ت�شاءلت :اأين تعلمÏ
ه��ذا؟ خا�شة اأن رق�شهن ي�شبه رق�ص امللهي ،فاأجنب معا
بكلمة واحدة( :من التيك نوك)".
تقول ال�شيدة ن�شرية ،وال��دة رفيدة� 15 ،شنة" :جلبت لوحا
اإلكرتونيا لي�شاعد ابنتي على الدرا�شة ،وليمكنها من االطلع
على و�شفات الطعام الب�شيطة ،والتمتع ببع�ص األعاب الفتيات
يف �شنها ..مع الوقت ،بداأت اأالحظ اأن رفيدة تق�شي فرتات اأطول
‘
يف الت�شفح ،لكن ال نتائج يف املدر�شة ،وال

املطبخ ..طلبت �شماعات اأذن وراحت تنغم�ص اأكرث يف عزلتها..
عزلتها."..
هذه الدرجة من االإدم��ان على تطبيقات االإنرتنت اأ�شبحت
تدخل يف قائمة املعتاد واملقبول للأطفال واملراهقني فوق � 14شنة،
يف قامو�ص اخل��رباء ،مقارنة مبا حتتله التكنولوجيا يف احلياة
اليومية الأفراد هذا اجليل ،لكن ما بداأت ال�شيدة ن�شرية تلحظه
على غرار الكثري جدا من االأمهات ،اأ�شابها بال�شدمة واحلرية ما
جعلها عاجزة عن الت�رصف .ت�شيف" :ت�رصفات ابنتي تغريت
كثريا ،واأ�شلوبها اأ�شبح �شوقيا يف احلركة والكلم اأي�شا ،م�شيتها
تغريت و�شوتها تعرى من اأنوثته .اأما م�شطلحاتها يف احلديث،
فهي الكارثة ،كلها عبارات مله ،ت�شحبها اإ�شارات وحركات
اأعني و�شفاه خا�شة بفئة من املنحلت اأخلقيا."..

رحلة التقليد إلثبات الذات وتحصيل
الشهرة واإلعجاب

االأ�شتاذة عثماين اأ�شماء ،اأخ�شائية ،باحثة يف علم النف�ص،
اأجرت الكثري من االأبحاث امليدانية حول ظاهرة تاأثر االأطفال
واملراهقني وال�شباب باملحتويات التي تقدمها مواقع التوا�شل
االجتماعي ،ويف كل مرة تكون النتائج كارثية اأك��رث ،مقارنة
باالنت�شار ال�رصيع لو�شائل التكنلوجيا بني هذه الفئات،
تقول االأ�شتاذة عثماين" :اأجرينا درا�شة حول تاأثريات تطبيق
تيك توك ،وتو�شلنا اإلى اأن كل م�شتعمليه دون ا�شتثناء من
املراهقني واالأطفال يتلقون حمتويات ماجنة ،عبارة عن رق�ص
واأغاين ملهي� ،شواء بعلم اأوليائهم اأم من دون علمهم ،كما اأن
االإجمايل متاأثر مبا يتلقاه ،وينعك�ص ذلك على �شلوكه اليومي،
ت�رصيحة ال�شعر والهندام ،والرغبة
اأ�شلوبه يف احلديث،
التمرد واالنحلل االأخلقي".
يف ال���ت���ح���رر،
النف�شية التي تن�شاأ لدى
وع��ن احلالة
االأطفال واملراهقني املتاأثرين
باأغاين ال��راي وفيديوهات
ال��ت��ي��ك��ت��وك ،ت�شيف
االأخ�شائية النف�شية
وال��ب��اح��ث��ة ..." :ما
ي�شاهده الفرد دون
��� 21ش��ن��ة على
هذه التطبيقات،
ي��ب��دو ل���ه خ��ارق��ا،
وغري معتاد يف بيئته،
ثم يكت�شف اأن اأفرادا يف مثل �شنه
هم من يقومون بالتمايل بذلك ال�شكل
اأم��ام عد�شات الكامريا ليح�شدوا مليني
االإعجابات ،ويتمتعوا بال�شهرة ،فينبذ قيود
حميطه وت�شبح اأعرافه وعاداته جمرد عوائق
يف وجه اإثبات ال��ذات ،ولفت االنتباه اإلى الطريقة
الرائجة يف هذه التطبيقات".
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تمرد بعض الفتيات
في مجتمعنا:

فتيات
ضحية
التحرر
المزعوم

أصبح من الصعب السيطرة على سلوك
ّ
يتقن
بعض الفتيات ،اللواتي أصبحن
فن التمرد على العرف والتقاليد وأخالق
المجتمع بكل الطرق ،ضاربات بذلك
التربية واألخالق عرض الحائط .والغريب،
أن أغلبهن يعتقدن أن هذا التجاوز
في الممارسات هو وليد التحضر
واالنفتاح المزعوم ،الذي يساوي
بين الجنسين ..انسلخن بذلك
من عفتهن وأنوثتهن ،وهن ال
يعلمن ،بل تجرأت الكثير منهن
في تخطي الحدود الحمراء في
العديد من التصرفات ،في
غياب رقابة اآلباء والمحيط،
مادام يدخل في إطار
الحرية الشخصية ،التي
ساوت بين الخير والشر،
ووضعتهما في خانة
واحدة.

احلديث عن �شوء اأخلق بع�ص
الفتيات ،لي�ص من باب التجريح يف
�شلوك االأنثى ،ولي�ص تهجما عليها ،كما
تروج له بع�ص الن�شاء ،لكن بع�ص ت�رصفاتهن
جت��اوزت الطبيعة واملنطق ،بعيدا عن ال�رصع
والدين ،واالأمثلة كثرية عن هذه التجاوزات يف
عاملنا اليوم ،منها فتيات عاريات يرتاق�شن اأمام
الكامريات يف �شبكات التوا�شل االجتماعي،
ت�شاهدن من طرف املليني يف كل اأقطار العامل.
وهذا ،من اأجل احل�شول على بع�ص االإعجاب
وال��غ��زل ،وه��ي تداعب خ�رصها واأنوثتها اأم��ام
املليني.
كما نقف اليوم على فتيات م�شرتجلت ،يحملن
ال�شيوف وال�شكاكني ،وي�شهرنها يف االأماكن
العامة ،يدخلن يف �شجارات ال تنتهي ،بدعوى
الدفاع عن ال�رصف واالأخ��لق ،ويلحقن ال�رصر
باملمتلكات اخلا�شة والعامة ،ويلحقن اأذى للكثري
من النا�ص يف الطرقات واالأم��اك��ن العمومية،
وهذا ما نلحظه موؤخرا ،على من�شات التوا�شل

م��ن فتيات
االجتماعي،
وي��رك�����ش��ن وراء
يحملن اأدوات حادة،
بع�شهن يف الطرقات اأو وراء بع�ص ال�شباب ،على
مراأى من النا�ص ،يف حلقات للعنف من اجلن�ص
اللطيف ،ال��ذي اأ�شبح عنيفا يف ظل الكثري من
الظروف ،والتاأثر بالكثري من ال�شلوكات ،متا�شيا
مع التح�رص املزعوم.
كما اأ�شبحت الكثري منهن كذلك ،ال يبالني
بالكلم البذيء وال�شب وال�شتم يف االأماكن
العامة� ،شواء يف الهواتف النقالة اأم على املبا�رص
يف االأماكن العمومية والطرقات ،وهذا ما نح�رصه
وح�����رصن��اه يف الكثري م��ن امل��واق��ف��� ،ش��واء يف
ال�شجارات بينهن اأم مع الرجال على املبا�رص يف
و�شائل النقل ،اأو االأماكن العمومية ،اأو مع الغائب
عرب الهاتف النقال ،دون خوف وال وجل ،واأكرث من
هذا دون خجل وال حياء.
التحرر الذي تنادي به الكثري من الن�شاء اليوم،

الذي اأ�شقط عنهن لبا�ص احلياء ،دفع بالعديد
منهن اإلى ممار�شة الكثري من االأخلق ال�شيئة
التي يندى لها اجلبني .والغريب ،اأنه يف الطرقات
وعلى م��راأى من النا�ص� ،شواء يف الكلم اأم يف
الت�رصفات� ،شاربات بذلك االأخ��لق والعرف
وحتى املنطق ،عر�ص احل��ائ��ط ،ال يبالني مبا
يحيط بهن �شواء من اأهل اأم اأقارب.
احلديث عن ه��ذه الت�رصفات التي تقوم بها
بع�ص فتياتنا ،لي�ص الغر�ص منه ت�شويه
�شورة االأنثى العفيفة يف جمتمعنا ،ولي�ص معناه
احلديث عن ���رصورة ع��ودة الفتاة اإل��ى قوقعتها
واالإغلق عليها ،فهي جزء من املجتمع ت�شارك
فيه اإلى جنب الرجل ،يف كل املجاالت ،الثقافية
وال�شيا�شية واالإعلمية وغريها ،لكن عن طريق
اأفكارها واأطروحاتها ،ولي�ص باجل�شد العاري
واخل�شونة يف الكلم ،والدو�ص على االأخلق،
بدعوى امل�شاواة والتحرر ،واأكرث من هذا تقبل كل
�شيء دون االحتكام اإلى العقل والف�شيلة.
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ﻋﺎداﺗﻨﺎ
الوالدة بين البارح واليوم

حكاية الشهر الثالث
وحرز الحزام
وزوج بيضات

تحمل في أحشائها ثمرة الحب المقدس ،يتحرك فتتحرك معه كل مشاعر
األمومة ،هي تحبه وتنتظر أن تقر عيناها به ،وتحلم بأول صرخة وأول رضعة
وأول ابتسامة وأول خطوة… وأول طقوس الفرحة وأول تقميطة وأول
تحنيكة… الشروق العربي تبحث الفروق السبعة بين الحمل والوالدة بين أمس
المخاض العسير ويوم حقنة الظهر بال ألم.

يف القدمي ،مل يكن هناك اختبار حمل وال حتاليل،
لكن رغم كل هذا ،كانت العائلة ت�شهر على راحة
املراأة احلامل ..وكانت علمات احلمل هي اختبار
احلمل ،الذي تقريبا ال يخطئ ،كالدوخة وقلب
املراأة الذي "يدور" ،ح�شب تراث اجلدات… ويف
حال ال�شك ،ت�شاأل العرو�ص حديثة العهد بكل
�شيء اأمها اأو حماتها ،التي هي على دراية تامة
بهذه االأمور… وكانت الن�شاء ال ين�رصن خرب
احلمل ،اإال بعد م��رور ال�شهور الثلثة االأول��ى،
خمافة من العني واحل�شد… اأم��ا ال�شاذجات
منهن ،فيذهنب اإلى الطالب من اأجل عمل حرز
يحفظ اجلنني ،ويربطن ذلك احلرز يف اأحزمتهن،
ويبقينه معهن حتى يحني موعد الوالدة… طبعا
جهل منهن ،فن�شاء زم��ان مل يكن مب�شتوى
الوعي الديني املوجود بني ن�شاء اليوم ،ومع هذا،
يقعن يف ال�رصك االأكرب ،وما يحدث من الق�ش�ص
االآن يجعل العجوز ترك�ص فزعا.
وك��ان��ت اجل���دات ي��ح��ذرن م��ن ع��دم اإت��ي��ان ما
ت�شتهيه املراأة احلامل ،مما لذ وطاب ،حتى
ال تظهر عليها "توحيمة" اأو "وحمة"
على ج�شم الر�شيع ،حمراء كانت اأو
�شوداء.

أم وحبل وألم

يف ما م�شى ،كانت املراأة ال تذهب اإلى
امل�شت�شفى اأو كلينيك لت�شع
حملها ،ب��ل تلد مب�شاعدة
القابلة اأو اأم��ه��ا اأو عجوز
�شليعة يف ذلك… ويف
بع�ص املناطق النائية،
تلد بنف�شها ب�شد حبل
مربوط يف ال�شقف،
وعند ع�رص
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الوالدة ،كانت الن�شوة يعطني املراأة بي�شتني بزيت
الزيتون لت�شهيل املخا�ص… وكان من عادات
الن�شوة اآنذاك ،الذهاب اإلى الطالب يف كل �شاردة
وواردة ،فيعطيهن حروزا اأخرى ،جتعل املخا�ص
بردا و�شلما عليهن ،في�رصبن املاء املرقي بفاحتة
الكتاب و�شورة القدر واآية الكر�شي ،وهذا ما كان
يقال ،وما خفي اأعظم ،وبعدها مي�شدن به اأي
يدلكن بخفة بطونهن… هذا اخلوف كان مربرا،
الأنه يف غياب طب اليوم كانت الكثريات يلفظن
اأنفا�شهن بعد الوالدة وكذلك �شغارهن.

طقوس من زمن "النية"

نف�ص العادات جندها يف مناطق خمتلفة ،فاحلماة
تعلق احلبل الذي �شتلد مبعيته كنتها وحت�رص
بع�ص قطع القما�ص للمولود ،وتقوم بتهري�ص
اإدباغة هيماث وتغربل ب�شا�ص كي

= ﻓﺎروق ﻛﺪاش
ت�شبح ناعمة وكذلك الكحل ..وحت�رص ن�شاء
االأورا�ص ال�رصة اأو الكمو�شة للمولود واالأم ،فيها
ملح وكمون اأ�شود �شانوج تو�شع يف القدم كي
تبعد العني احلا�شدة.
ومن العادات غري املحببة ما كانت تفعله بع�ص
الن�شاء عند والدة االإناث ،فلم يكن يطلقن زغاريد
اإال على الذكور فقط… اأما البع�ص االآخر ،فكن
يطلقن زغرودة واحدة على االأنثى مقابل ثلث
للذكر .ومن ع��ادات التفرقة اأي�شا ،ع��ادة اإعطاء
النف�شاء املاء يف اإبريق اإن ولدت ذكرا ،اأو يف جرة اإن
كانت اأنثى.
م��ن ب��ني ال��ع��ادات الغريبة يف بع�ص املناطق،
جتفيف احلماة الغلف ال��ذي يولد فيه الطفل
اأحيانا اأو ال�رصة وت�شعه يف حمفظة نقود ابنها ،اأو
حتى زوجها ،كي يكرث املال والربكات.
عند قطع احلبل ال�رصي كانت القابلة ت�شع نقطة
من ع�شل اأو كحل ليجف اجلرح ب�رصعة ،وعندما
يجف يو�شع بني حاجبي الر�شيع ،ويخ�شب
باحلناء ،ويخفى يف �شندوق خ�شبي… وهناك
من يقوم بدفنه وغر�ص �شجرة فوقه…

سنة أولى عسل

عند تقميط الطفل يو�شع كحل يف عينيه ،كي
يظهر اإن كان فيهما ا�شفرار ،واإن وجد تو�شع
لويزة من ذه��ب بني كتفيه كي تزول… عند
الر�شاعة االأولى ،اإذا اختنق املولود قليل يجذب
اأنفه قليل ،واإن جاءته احلازوقة يو�شع خيط اأحمر
على جبينه..
يف منطقة القبائل ،زمان ،ي�شتقبل املولود باإعطائه
ر�شفة ع�شل ،كي تكون حياته حلوة امل��ذاق،
وتلب�ص امل��راأة اإبزميا قوق راأ�شها وح��زام اأقو�ص
على خ�رصها يربط فيه خنجر ومنجل وكتاب
وقلم ،ويح�رص البغرير..

زوم

=ﻧﺴﻴﺒﺔ.ع =  : ôjƒ°üJﺳﺒﻊ زﻫﻮر

كورونا تعصف بأنشطة قاعات األفراح وتبعاتها

منع إقامة األعراس يشل قطاعات برمتها

محالت كثيرة
جالتها الشروق
العربي بكل من
العاصمة وتيبازة
والبليدة ،بعضها
لبيع األلبسة
التقليدية ،وأخرى
لفساتين السهرة
واألفراح ،جميعها
اشتكى أصحابها
من ركود السلع،
وتكدسها،
وأكدوا تضررهم
من قرارات الغلق،
حتى إن بعضهم
اعتبرها مجحفة
وغير مدروسة،
كيف للوصاية
السماح بفتح
محالت المواد
الغذائية حيث
تتعرض أغلب
السلع للمس من
قبل الزبائن فيما
ضيقت سابقا
على محالت
األلبسة.
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تمديدات في ﺁجال الكراء
لتفادي التعويضات في زمن
األزمة

عمر� ،شاحب حم��لت لكراء ف�شاتني االأف��راح
الفاخرة ،دخلت ال�رصوق العربي حمليه ،فوجدناه
يعج مبختلف االألب�شة التقليدية والع�رصية،
من اآخر ال�شيحات العاملية ،لكنه فارغ متاما من
الزبائن ،وحتى من الباعة .فح�شب ال�شيد عمر،
كان لديه موظفتا ا�شتقبال ،ولكنه ا�شطر اإلى
ت�رصيحهما ،ب�شبب توقف العمل نهائيا ،يقول:
"كان علي اتخاذ الكثري من القرارات االأخرى ،من
بينها اإيجاد تعوي�شات للزبونات اللواتي دفعن
م�شبقا للح�شول على ف�شتان زفاف ،فارتاأيت
متديد و�شل ال��ك��راء اإل��ى �شن����ة كاملة حتى
تتمكن الزبونة من ا�شتغلله الحقا "..للعلم ،فاإن
�شاحب حملت اللبا�ص االأبي�ص كان قد اقتنى
موديلت فريدة من دبي �شهر فيفري الفارط،
اأياما فقط قبل اأن تعم جائحة كورونا ،وحتيلها اإلى
الركود.

أنشطة معلقة
إلى إشعار ﺁخر
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عبد الرحمن� ،شاب ثلثيني ،يعيل اأ�رصته،
املتكونة من الوالدة وخم�ص اأخ��وات ،بع�شهن
مقبلت على اجتياز امتحانات م�شريية .يعمل
هذا ال�شاب طباخ منا�شبات ،وقد كان يجني
من عمله ربحا وف��ريا ،اإل��ى غاية �شدور قوانني
منع االأعرا�ص واجلنائز ،حني دخلت العائلة يف
اأزمة مالية ،واأ�شبح على عبد الرحمن اال�شتدانة
ل�رصاء قوت يومه�����م ،يق�����ول" :من���ذ بداأت
اأطبخ يف املنا�شبات ،ال اأذكر اأنني توقف����ت عن
العمل الأك��رث من ثلثة اأي��ام ،لكن كورونا التي
جاءت يف غفلة منا جميعا ،اأحالتني على البطالة،

ومل اأمتكن من احل�شول على اأي عمل اآخر ،مع
اأن ديوين ترتاكم يوما بعد اآخر ،وعلي دفع تكاليف
علج اأمي."..
�شاحبة قاعة احلفلت التي ي�شتغل عبد الرحمن
ل�شاحلها ،يف اأغلب االأحيان ،اأعربت هي االأخرى
عن تذمرها من ام��ت��داد ف��رتة احلجر ال�شحي
ومنع االأعرا�ص ،واأنها وقعت يف االإفل�ص ب�شبب
اجلائحة ،فقد كان دخلها اليومي يتجاوز مائة
األف دينار ،بينما وجدت نف�شها من دون مداخيل
ل�شتة اأ�شهر قابلة للتمديد ،تقول ال�شيدة ل .ح :
"اأنا على و�شك اجلنون ،ال اأحد من مالكي قاعات
االأف��راح توقع االأم��ر ،وح�شب ح�شابه ،لقد طال
الغبار ممتلكاتنا ،ال نحن ح�شلنا على تعوي�شات
اأو م�شاعدات ،وال ال��دول��ة ات��خ��ذت اإج���راءات
�شارمة وحجرا كليا لوقف انت�شار الوباء وعودة
االأعرا�ص".
وكذلك كل االأن�شطة التي ترافق ن�شاط قاعات
االأفراح ،ككراء الكرا�شي ومعدات الديكور ،حتى
امل�شورون الذين ينتظرون ال�شيف لتقدمي
خدماتهم وا�شعة الطلب ،ت�رصروا ب�شدة من
ق��رار منع اإقامة االأع��را���ص .تقول زه��ور ،م�شورة
حمرتفة" :باالإ�شافة اإلى توقفنا عن العمل هذه
الفرتة ،كان علينا الدفع من مالنا اخلا�ص لت�شديد
نفقات ا�شتخراج ال�شور التي ا�شتغلنا عليها يف
بداية اجلائحة ،فاالأ�شخا�ص الذين دفعوا ت�شبيقا
مقابل ت�شوير اأعرا�شهم بع�شهم طلب الت�شوير
يف امل��ن��زل نظري م��ا ���ش��دده ،فيما طلب اآخ��رون
ا�شرتجاع املال".

صالونات التجميل تفقد
صفتها الصيفية

ع��ادة ما تتمتع العرائ�ص باالأولوية على باقي
ال��زب��ون��ات يف �شالونات التجميل ،فهن من

يحظني باالهتمام االأوفر ،لكن غيابهن عن هذه
امل�شاحات ب�شبب القوانني االأخرية اأف�شح املجال
اأمام مدمنات العناية واالهتمام بالذات .ال�شيدة
م��رمي� ،شاحبة �شالون احل��لق��ة والتجميل
 ،Melibeautyبالبليدة من املت�رصرين بقرارات
الغلق ب�شبب ك��ورون��ا ،ولكنها توؤكد اأن عمل
ال�شالونات خا�شة املحرتفة ،ال يتوقف مبنع
االأعرا�ص ،تقول �شاحبة �شالون Melibeauty
" :هناك موا�شم اأخرى تقبل فيها ال�شيدات على
االهتمام ب�شكلهن ،بتغيري لون ال�شعر اأو ق�شه
وعمل تنظيف لب�رصتهن ..ففي االأعياد مثل ،يكرث
الطلب على خدمات ال�شالونات املحرتفة ،بالفعل
هناك تراجع ملحوظ يف عدد العرائ�ص ،ولكن
هناك دائما �شيدات يرغنب يف احل�شول على
خدماتنا لل�شعور بالنعومة واالأنوثة واكت�شاب ثقة
يف النف�ص ،مع اتخاذ جميع االحتياطات والتدابري
الوقائية اللزمة".

مصممات أزياء يتحولن إلى
خياطة األلبسة الجاهزة

يف فرتة �شابقة ،كان االإقبال على امللب�ص التقليدية
وا�شعا جدا ،تقول موظفة مبحل العلمة ال�شهرية
"�شلطانة"بالبليدة :كانت العرائ�ص تاأتينا من كل
�شوب ،ياأخذن كراكو جاهزا ،اأو نف�شل لهن على
مقا�شهن وذوقهن األب�شة راقية" .توقف ن�شاط
"�شلطانة" كالكثري من امل�شممات الأ�شباب عدة،
فحتى العرائ�ص اللواتي كن يجهزن ت�شديرتهن
م�شبقا ،توقفن خوفا من ال��ع��دوى ،اأو ب�شبب
توقف و�شائل النقل ..هذا فيما وجدت �شليمة
حل ذكيا لتفادي االأزم��ة ،اإذ انتقلت من ت�شميم
االألب�شة التقليدية ،اإلى خياطة االألب�شة اجلاهزة،
وحت�شري طلبيات اجلملة ،حتى ال تغلق ور�شتها
الكبرية يف وجه العاملت ،وتقطع رزقها.

ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ

= ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰوز

عدوى األلعاب اإللكترونية:

نساء يقعن في محظور
اإلدمان عليها

انتقلت عدوى األلعاب اإللكترونية من األطفال الصغار والمراهقين ،إلى العديد من الشرائح االجتماعية ،وأصبح العديد
منهم مهتما بهذه األلعاب ،التي تنوعت في الشكل والهدف ،والوقت والمواد واألجهزة المستعملة عند لعبها ،ووقع
العديد من األشخاص من كال الجنسين ،في هذا اإلدمان ..ولعل ما نالحظه اليوم ،أن المرأة في مختلف مجاالت الشغل،
وحتى الماكثات بالبيت ،أصبحت مدمنة على هذه األلعاب ،بشكل كبير ،وتقضي الساعات الطوال أمام هذه األجهزة،
تتصيد األهداف والجوائز ،مثلها مثل طفل صغير أو شاب مراهق.

من التجربة إلى اإلدمان

يبد أا الوقوع يف مثل هذا االإدمان ،مبجرد الف�شول
والبحث عن خفايا هذه االألعاب ،من اأجل معرفة
اأ�شا�شياتها ،لكن ما ال تعرفه امل��راأة ،اأنها مبجرد
ال�شغط على الزر االأول ف�شوال ،تكون قد فتحت
على نف�شها باب االإدم��ان على م�رصاعيه .هذا
االإدم��ان ،مع مرور الوقت� ،شوف يكلفها الكثري
من ال�شاعات اأم��ام هذه االأجهزة ،وال ميكن اأن
تق�شي يوما دون اجللو�ص اإليها ،مهما كانت
الظروف املحيطة بها� ،شواء كانت عاملة اأم ماكثة
ب�������ل
ب��ال��ب��ي��ت،

وي�شل االأم��ر يف العديد من امل��رات اإل��ى اإهمالها
�شغلها وعملها من اأجل هذه االألعاب.
الغريب ،اأن الكثري من الن�شاء اليوم ،ونتيجة
لق�شائهن الكثري من ال�شاعات اأمام هذه االأجهزة،
اأ�شبحن متفوقات يف لعبها ،ويناف�شن ال�شباب
امل��راه��ق فيها ،وه��و ما يزيد من حر�شها على
التقدم يف هذه االألعاب ،من اأجل مناف�شة الرجل
يف هذا املجال ،حتى ولو كان على ح�شاب وقتها
وواجباتها.
كما نتج عن هذا االإدمان من طرف املراأة للألعاب
االإلكرتونية الكثري من امل�شاكل يف بيتها الزوجية،
الأنها يف الكثري من املرات ،قد ت�شتغني عما هو
اأه��م يف حياتها ،من �شغل البيت وتربية
االأوالد ،وتبقى تناف�ص على االأه��داف
واجلوائز ،حتى ولو كانت وهمية على
هذه االألعاب االإلكرتونية ،غري مبالية مبا
يحدث يف بيتها ،ورمبا قد تكون �شيعت
الكثري من االأم��ور داخ��ل االأ����رصة ،وهي
يف غفلة ال تدري ،الأنها تق�شي ال�شاعات
ال��ط��وال اأم���ام ه��ذه ال�شا�شات��� ،ش��واء يف
الهاتف النقال اأم على �شا�شة التلفاز.
لعب املراأة هذه االألعاب مع اأ�رصتها من اأجل
الت�شلية لبع�ص الوقت ،لي�ص عيبا اأو حراما،
كما يعتقد البع�ص ،غري اأنها ،وللأ�شف ،عندما
تقع يف حمظور االإدم��ان ،قد يتحول هذا االأمر

عليها بال�شلب� ،شواء يف علقتها مع االأ�رصة ،اأم مع
نف�شها ،الأنها يف الغالب لي�شت األعابا تثقيفية اأو
مفيدة ل�شحة العقل والبدن ،قد ت�شتفيد منها املراأة
يف حياتها اليومية مع اأ�رصتها وحميطها ،بل هي
جمرد األعاب ال غري ،اأغلبها يدخل يف اإطار ت�شييع
الوقت واجلهد واملال ،ويبقى ال�شخ�ص حما�رصا
باالأوهام ،طول الوقت ،ال يفيد وال ي�شتفيد بها
ومنها .فباالأم�ص ،كان ال�شغار وال�شباب فقط
واقعني يف هذا املحظور ،لكن ،للأ�شف ،اليوم،
حتى الزوجات العاملت واملاكثات بالبيت.
مل يبق �شيء اإال والم�شته االأيادي الناعمة اليوم،
واأ�شبحت مدمنة عليه،
كحالال�شباباملراهق،
تقبع ال�شاعات
الطوال اأمام هذه
ال�����ش��ا���ش��ات،
ت���������ط���������ارد
ال���ل����ش���يء
واالأه�������داف،
وت�������ف�������رح
ب���اجل���وائ���ز
الوهمية.
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ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج في مجتمعنا:

هل السبب حقا
مادي بحت؟

تراجعت نسبة الزواج في مجتمعنا في السنوات األخيرة ،بشكل كبير والفت
لالنتباه ،واختلفت األسباب والحجج بين األفراد ،الذين لم يقرروا إلى حد الساعة،
دخول القفص الذهبي كما يقال ،بالرغم من كون الكثير منهم تجاوز سن
األربعين ويطرق أبواب نصف قرن من العمر ،غير أنه ال يملك تلك الرغبة في
االرتباط ،على األقل قي الوقت الحالي ،ولم يستطع المختصون الوقوف على
سبب موحد بين األفراد ،في ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج ،حتى وإن كانت
أغلب التحاليل ترجع هذا السبب إلى أسباب مادية بحتة.

= ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰوز
يف ما م�شى ،كان الكثري منا يعتقد اأن هذا العزوف
اللفت للنتباه ،يرجع يف االأ�شا�ص اإلى اأ�شباب
مادية دون غريها ،لكن اخلو�ص يف هذا املو�شوع،
مع الكثري ممن طلقوا الزواج اإن �شح القول ،ي�شع
يده على الكثري من العوامل االأخ��رى ،ولي�شت
املادية فح�شب ،والدليل اأن العديد من ال�شباب
مرتاحون ماديا لكنهم قرروا البقاء عزابا ،وعدم
املغامرة يف هذه العلقة حتى ولو كانت علقة
�رصعية.مل ينكر الكثري من ال�شباب اأن غلء
املهور وتكاليف االأعرا�ص يف وقتنا احل��ايل ،من
بني االأ�شباب التي منعتهم من الزواج ،حتى ولو
كانت لديهم الرغبة يف االرتباط ،بحكم ظروفهم
االجتماعية �شواء ال�شكن غري اللئق اأم غري
املتوفر اأ�شل ،اأو ال�شغل غري امل�شتقر ،بقي عائقا
اأمامهم الإمتام ن�شف دينهم .لكن ،ال ميكن اأن
نرجع هذا العزوف الرهيب ،الذي اأ�شبح ظاهرة
وجب الوقوف عندها من طرف املخت�شني ،اإلى
اجلوانب املادية فح�شب ،فهناك اأم��ور اأخرى،
كانت كذالك �شببا مبا�رصا يف عزوف ال�شباب
عن الزواج ،وقد و�شلوا اإلى �شن متقدمة.

التجارب السابقة الفاشلة

من بني االأ�شباب التي اأوق��ع��ت العديد من
ال�شباب يف اخلوف من الزواج ،واأ�شبح بالن�شبة
اإليهم عقدة ال ميكن جتاوزها ،هو النظر حولهم
اإلى جتارب فا�شلة يف هذا الزواج ل�شباب مثلهم،
لذا يعتقد الكثري منهم اأن هذه العلقة ،هي حالة
وحيدة تقا�ص عليها كل احلاالت التي تاأتي من
بعدها ،خا�شة بني اأف��راد جيلهم ،فهم بذلك
يغلقون الباب اأمام التجربة الفردية ،فقط باأخذ
العربة من جت��ارب غريهم ،خا�شة اأن حاالت
ف�شل ال��زواج اأو الطلق يف جمتمعنا جتاوزت
اخلط االأحمر ..لذا ،ال يريدون اأن يكونون رقما
اآخر يف هذه االإح�شائيات.

الخوف من المسؤولية

ي�شاف اإلى اأ�شباب عزوف ال�شباب عن الزواج،
خوف الكثري منهم من م�شوؤولية الزواج ،خا�شة
يف ظ��ل ال��ظ��روف االجتماعية ال�شعبة التي
نعي�شها اليوم .لذا ،يف�شل الكثري منهم جتاوز
هذه الظروف ال�شعبة� ،شواء من حيث ال�شغل
اأم ال�شكن وهو اأعزب ،على اأن تكون له عائلة،
يكون هو امل�شوؤول االأول عنها ،ورمبا ال ت�شمح له
الظروف باأن يوفر متطلبات وحاجيات االأ�رصة،
مقارنة بحاجياته هو وح��ده .ومنهم من يرجع
هذا اإل��ى عدم وج��ود البنت املنا�شبة للزواج يف
اعتقادهم ،يف ظل التطور احلا�شل يف التكنولوجيا
احلديثة ،التي فتحت اأبوابا اأخرى اأمام البنت،
واأ�شبح من ال�شعب التعامل معها ،لتاأثرها
بالعامل اخلارجي يف اأم��ور اأخ��رى ،مقارنة ببناء
علقة زوجية.بني هذا وذاك ،تبقى هذه الظروف
ن�شبية بني االأفراد ،فلي�ص ما ف�شل معي يف�شل
مع غريي والعك�ص ،ويبقى الزواج جتربة فردية ال
ميكن تعميمها على كل االأفراد.
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كرعين وطابونة وحتان

يدعون أن اللهجة
اليزال الكثير من دعاة التطبيع اللغوي ّ
الجزائرية ليست عربية بل هجينة ،لكنها حسب دراسات لغوية
عديدة تعد من بين أقرب اللهجات إلى الفصحى… نحن ال
ندعي ،بل نورد هاهنا دالئل على تأثر لهجتنا باللهجات العربية
التي جلبتها القبائل على رأسها قبيلة بني هالل.

هل يتكلم الجزائريون الفصحى حقا؟
42

�شاأت
ا للهجة
اجل��زائ��ري��ة
يف القرن الثامن،
م��رت��ك��زة ع��ل��ى اللغة
العربيةواالأمازيغيةوالبونيقيةواللتينية،ب�شكل
اأقل… ودخلت العربية مع الفتح االإ�شلمي
اإلى �شمال اإفريقيا ،بعد اأن كانت اللغة ال�شائدة
هي الرببرية االأمازيغية .وعند اختلط الرببر
بالناطقني بالعربية من اأهل الدين واحلكم ،تغري
النطق وحتول واأ�شاب العربية الف�شحى تهجني
بربري .ويقول الرحالة املقد�شي عن لهجتنا اإنها
كانت منغلقة وت�شبه الل�شان الرومي .وبعدها
ترك اال�شتعمار االإ�شباين ومن بعده الفرن�شي
اآثارهما على لهجتنا.

عربية العرب الرحالة

لكننا نخطئ حني نعتقد اأن العرب الذين كانوا
يهاجرون اإلى اجلزائر ،اإما فتحا اأو �شفرا ،كانوا
ين�رصون اللغة العربية الف�شحى ،بل كانت كل
قبيلة تن�رص لهجتها .وهذا ما حدث يف اجلزائر
مع هجرة قبائل بني هلل ،التي ن�رصت لغتها
ومفرداتها واالخت�شار واختزال احل��روف الذي
كان مييزها ،اإما باإدماج كلمتني اأو حذف بع�ص
احل��روف ،كقولنا" :كي راك اليوم" ،اأي "كيف
اأراك اليوم" .وال يزال البع�ص يقول" :كيفراك"
اأو "ا�شكون" واأ�شلها اأي�ص يكون ،وهي نف�ص
الكلمة التي ال ت��زال قبائل قي�ص تنطقها يف
�شوريا.ويف الكويت ت�شتعمل كل�ص التي نعرفها
لكن للنفي اأحيانا يعني دائما اأي�شا.

من هم بنو هالل؟

هي قبيلة عربية هوازنية قي�شية م�رصية عدنانية
من و�شط جند .ويقال اإن العدنانية منهم اأ�شلهم
يعود اإل��ى �شيدنا اإ�شماعيل عليه ال�شلم…
وت�شكل هذه القبيلة االأغلبية ال�شاحقة من عرب
اجلزائر ،ودخلوا املغرب الكبري �شنة  .1052من
بني اأ�شهر قبائلهم زغبة ورياح واالأثبج وقرة وبنو
عدي.ولكن ،ملاذا هاجروا اإلى اجلزائر؟ و�شلت

الدولة
ا لفا طمية
اإل��ى اأوج قوتها يف
عهد املعز لدين اهلل ،الذي
اختار القاهرة عا�شمة له ،وخلف على منطقة
املغرب العربي بلكني بن زيري… غري اأن اأحفاد
بلكني اأرادوا اخل���روج ع��ن ال��دول��ة الفاطمية،
فتمردوا .وبعد اأن عجزت الدولة الفاطمية يف
اإر�شال من يردهم اإلى طاعتها ،اأر�شلوا قبائل بني
هلل وبني �شليم وا�شتوطنت مناطق �شهول
وه�شاب و�شحاري اجلزائر ،وتلتها قبائل اأخرى
مثل طرود وعدوان يف القرن الرابع ع�رص… واإن
و�شعنا خارطة لغوية للجزائر يف تلك الفرتة ،جند
اأن لهجة اأهل ال�رصق متاأثرة بقبيلة بني رياح
الهللية ،وقبيلة بني عامر بن زغبة الهللية
اأي�شا كان لها تاأثري وا�شح على منطقة الغرب
اجلزائري… بينما و�شعت قبيلة بني �شليم
ب�شمتها على لهجة اأهل ميزاب ،وقبائل الطرود
وعدوان التي غذت لهجة وادي �شوف حتى اإن
بع�ص القبائل اليمانية اأثرت يف اللهجة اجلزائرية
يف اأق�شى غرب اجلزائر ،على احلدود املغربية،
على راأ�شهم عرب املعقل.والدليل على تاأثر اللغة
العربية باللهجات القبلية خا�شة الهللية منها،
كلمات متداولة يف اأكرث من بلد ،مثل كلمة اخزر ،اأو
انظر ،التي تنت�رص يف اجلنوب العراقي.

قاموس جزائري عربي

كثرية هي الكلمات اجلزائرية من اأ�شل عربي
هليل ،مثل "حتان" ،وهي "حتى اأن" و"فاين"
وهي "يف اأين" وب��زاف وهي "بجزاف" اأي كرثة
و"موراك" وهي "ما وراءك" و"ماعلبالي�ص"
و"هي ما على بايل �شيء" ،و"عل�ص" ،وهي
"على اي�ص" وهي لهجة بدوية و"كيفا�ص" وهي
"كيف اإي�ص"يف امل�رصق تنطق منف�شلة و"فا�ص؛
يعني يف "اأي �شيء" ،ويف جيجل هناك كلمات
حلوة وتنطق بك�رص احلرف االأول وفتح الياء ،مثل
"دي�ص" اأي "ذا اأي �شيء" و"بي�ص" وهي "باأي
�شيء" و"علي�ص" وهي "على اأي �شيء"…
وكلمات ال ت�شتعمل كثريا يف اللهجات امل�رصقية

لكنها جتد مكانها يف لهجتنا مثل ي�شتق�شي
واأ�شبحت ي�شق�شي.وحتى يف ت�رصيف االأفعال
مثل مانكل�ص ومانهدر�ص وتنق�شم اإل��ى ما
الفعل -ال�شيء.وهناك كلمات نرددها دوما وال ندري اأنها ذكرت يف
ق�شائد عربية ف�شحى ،مثل كلمة جفنة اأو ق�شعة،
جاءت يف بيت لل�شاعر اجلاهلي الكندي يقول
فيه" :ويف جفنة ما يغلق الباب دونها مكللة حلما
مذاقه ثردى" ،وتورد الكثري من املعاجم كلمات من
الدارجة اجلزائرية ،هي من اأ�شل عربي هليل اأو
قبلي ،منها ل�شان العرب وجمهرة اللغة واملحيط
والو�شيط ،مثل خراط اأو كذاب والزنقة ،اأي ال�شكة
ال�شيقة ،و"فريتها" اأي فريتها فريا اأي عمل �شيئا
فاأجاده و"باين" مبعنى بائن اأو ظاهر… وكلمات
كثرية اأخرى مثل عف�ص اأي دا�ص برجله ،جْ َ
واجل َّبانة
ُ�ش َّمى بها املقابر؛ الأنها تكون
وهي َّ
ال�شحراءَ ،وت َ
ال�شحراء.ويف لهجة ال�شطايفية ،مثل دنق
يف َّ
مبعنى حدق يف ال�شيء ،ويف ل�شان العرب دنق
اإليه النظر ،ويقول احل�شن الب�رصي ال تدنقوا
فيدنق عليكم ،ويف اللهجة االأورا�شية كلمة جعجع
مبعنى ذا �شوت عال مزعج ،وهي ماأخوذة من
اجلعجعة اأو �شوت الرحى..من الكلمات العربية
اأي�شا "الطابونة" ،ويف القامو�ص املحيط طنب النار
يطبنها اأي يدفنها كي ال تنطفئ ،و"الفروج" هو
الفتي من ولد الدجاج ،ويا�رص اأو كثري ،ويف ل�شان
العرب يقال اليا�رص من الغنى وال�شعة ،وهرد
يعني بالف�شحى اأف�شد ومزق وهو اأي�شا مبعنى
الطعن يف العر�ص ،اأم��ا كلمة ك��راع فهي مادون
الركبة اإلى الكعب.

في األخير...

قد أالّف ال�شيخ الب�شري االإبراهيمي -رحمه اهلل-
ر�شالة يف هذا الباب �شماها االألفاظ العربية يف
الدارجة اجلزائرية ،لكنها مفقودة ح�شب بع�ص
امل�شادر رمبا كنا اعتمدنا عليها يف هذا البحث
الب�شيط .ويف االأخري ،ال ي�شعنا اإال اأن نع�شق اأكرث
لهجتنا يف كل �شرب من هذا الرتاب الغايل ..واآخر ما
نقوله "تبقاو على خري" اأو ابقوا على خري.
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القطعة التي
تواكب كل
الصيحات
اإليبوليت تعود وال
أبيض بدون ذهب
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بعد الفستان األسود و
أخمر الشفاه يكمل التي
شورت األبيض ثالوث عالم
الموضة ،قطعة يقول عنها
المصممون أن ال عمر لها
وال تكاد تخلو منها خزانة
في كل بيوت البشر…ولكن
كيف ننسقها هذا الموسم
وما هي الموديالت الرائجة.
من الموديالت الواسعة
الرواج هذا الموسم الـ"تي
شورت" األبيض ذي كتفين
أو اإليبوليت وهي موضة
بدأت في الثمانينات،
الموديل أنثوي ويرفع من
خط الكتفين ليبدو الجسم
متوازنا…وقد قامت العديد
من دور الموضة بادراجه
في مجموعاتها خاصة آش
أند أم وزارا ومونجو وهي
ماركات لها محالتها في
الجزائر ويمكنكن إيجاد
هذا الموديل لديها بأسعار
معقولة جدا.
من الموديالت التي أعجبتني
الـ"تي شورت ليكات" وهو
مزيج بين تي شورت أبيض
وليكات بالدنتيال ويمكنكن
تقليده بسهولة بخياطة جزء
سفلي من الدنتيل األبيض…
برافو مسبقا.
خاصية التي شورت األبيض
أنه يتناسق مع كل القطع
مثل سروال الجينز "موم " ذي
الخصر العالي والمستوحى
أيضا من سنوات الثمانينات،
باإلضافة إلي التنورة
الفضفاضة أو البليسيه أو
المستقيمة حسب الذوق…
أما رأي قسم الموضة
فالتنورة الميدي هي أحسن
أختيار وإن كانت بليسيه
فهذا سيكون أكثر موضة
وإن كانت بطبعات فهذه
هي قمة األناقة خاصة مع
حذاء كعب عالي لألنيقات أو
حذاء رياضي للرياضيات.
وألنه ابيض الموضة هذه
السنة تزينه بالذهب فال
ضير من إرتداء قالدات ذهبية
مزيفة طبعا بحلقات خشنة
ومع براسليه المانشيت
العريض ..وقد فهمتن
المغزى األبيض ال يليق إال
بالقطع المذهبة الكبيرة.
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ينافسن الرجل حتى في أعمال الشر:

نساء قائدات في الجريمة
وترويج المخدرات
أصبحت المرأة اليوم قائدة في كل المجاالت ،وقدمت العديد من األفكار في شغلها وميدانها ،كانت إضافة لشخصها
ولمحيطها على حد سواء .وفي المقابل ،هناك من سارت عكس هذا التيار من النجاح ،وكانت قائدة في أعمال الشر،
وكانت بذلك حقا زعيمة العصابات في الجزائر في الفترة األخيرة .وهذا ما شهدناه ،من توقيفات ومتابعات في المحاكم،
بتهم مختلفة بين تشكيل عصابة أشرار ،واالعتداءات على أمالك الغير ،والسرقات المنظمة.

مل تكن امل��راأة ،يف ما م�شى ،جتراأ اإلى مد يدها
اإلى ما ال يحق لها ،بل ويف بع�ص االأحيان تتنازل
عن حقها ،جتنبا ملا قد يقال حولها ،يف جمتمع
يعتقد اأن امل��راأة هي املخطئة مهما كانت بعيدة
ع��ن اجل��رمي��ة ،ومل تكن �شببا فيها� ،شواء
من قريب اأم بعيد .لكن العك�ص اليوم ،حني
اأ�شبحت لي�ص عن�رصا فقط ،يف خلق الفو�شى
وال�شغب يف الكثري من االأماكن،
بل القائدة التي تاأمر وتنهى،
وتقدم اخلطط وكيفية تطبيقها
يف اأر�ص الواقع ،وحتولت بذلك
من خملوق �شعيف يخاف من
الظهور اأمام الرجال ،اإلى اآخر يقود
الرجال ،وي�شريون وفق كلمها
وخططها.
لعل م��ن ب��ني امل��ي��ادي��ن التي
اأ�شبحت املراأة حقا قائدة فيها،
هو ت�شكيل اأوكار للدعارة ،وهذا
ع��ن طريق العمل م��ع فتيات
امل��له��ي وال��ب��غ��اء ،يف جمتمع
ال ي��زال ال��رج��ال يبحثون فيه
عن ال�شهوة يف كل مكان .لذا،
اغتنمت الكثري م��ن الن�شاء
ه���ذا ،و�شكلن ف��رق��ا لتلبية
ح��اج��ة ال��رج��ال م��ن ال��رذي��ل��ة،
التي اأ�شبحت اليوم متار�ص
يف كل مكان ،وبكل الطرق
واالأ�شكال.
كما اأننا وقفنا اليوم،
على الكثري من
اأعمال ال�شلب
وال�����ن�����ه�����ب
وال�������رصق���ات
املنظمة ،كانت املراأة
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا منذ
ال���ب���داي���ة ،بكل
م���ا ي��ح��ي��ط بها
م��ن تفا�شيل،
منذ اأن كانت
فكرة اإل��ى اأن

اأ�شبحت واقعا ،لي�شت جمموعة ت�شم بنات
جن�شها فح�شب ،بل �شبكات خمتلطة ت�شم
حتى الرجال من خمتلف االأع��م��ار ،ي�شريون

حتت اإمرة هذه املراأة ،التي اأ�شبحت قائدة يف كل
عمليات التزوير والت�شهري ،واالبتزاز ،وغريها.
تقف كذلك ،على راأ���ص الكثري من �شبكات
ترويج املخدرات ،بني االأفراد واجلماعات ،يف كل
االأماكن ،دون ا�شتثناء ،م�شتغلة بذلك ه�شا�شة
عقول ال�شباب ،واأ�شبحت تقدم لهم هذه
ال�شموم يف اأقرب مكان لهم ،عن طريق �شبكة
هي القائدة يف توزيعها على ح�شب الطلب من
حيث النوع والثمن.
اإن هذه احلقائق مل تكن من باب ال�شدفة اأو
احلديث فح�شب ،بل هي وقائع ن�شهدها اليوم،
�شواء ما يتداول يف االأخبار يف خمتلف و�شائل
االإعلم ،اأم على �شبكات التوا�شل االجتماعي
بكل اأنواعها ،التي قدمت املراأة قائدة يف عمليات
الن�شب واالحتيال وت�شكيل جماعة اأ�رصار ت�شم
كل اجلن�شني ،ا�شتطاعت من خللها اخلروج
عن املاألوف ،وهو اأن قائد هذه العمليات يكون يف
الغالب رجل ،لكن يف ال�شنوات االأخرية ،مل تبق
املراأة تناف�ص الرجل يف جماالت
احلياة والنجاحات االأخرى
بل حتى يف اأعمال ال�رص.
ط��رق اجلن�ص اللطيف
اأبواب ال�رص بكل اأنواعه،
لي�ص عن�رصا فيه بل قائد
يقدم اخلطط وي�شكل
اجل��م��اع��ات ،من
اأج���ل اجل��رمي��ة
وال���������رصق����ة
وال�شطو على
املمتلكات.
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أزواج

هل يحل السخاء
العاطفي محل الرخاء
المادي؟

معاناة
النساء
مع
الزوج
البخيل

الشائع ،في السنوات القليلة األخيرة،
أن العديد من الخالفات التي تحدث
بين األزواج ،وقد يصل صداها أروقة
المحاكم ،سببها الرئيس هو المال.
فغالبية الرجال الذين يفضلون
االرتباط بسيدة عاملة ،يطمعون
في أن تقاسمهم مصاريف البيت.
وجل اللواتي يخترن رجال ثريا لالرتباط،
هدفهن العيش في بحبوحة ورخاء.
لكن واقع عدم االتفاق على األمور
المالية غالبا ما يحدث شرخا اجتماعيا،
وال يمكن هاهنا للسخاء العاطفي
تعويض البخل المادي.
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عندما يعجز الحب عن حجب
عيوب الشريك

عندما تخرجت يا�شمني من اجلامعة ،وبداأت
العمل اأ�شتاذة تعليم اأ�شا�شي ،تقدم خلطبتها
ع�����رصات ال��رج��ال مي�شوري احل���ال ..مل يكن
يهمها الرخاء املادي ،بقدر ما بحثت عن ال�شخاء
العاطفي .تروي ق�شتها" :حدث اأن اجنذبت اإلى
زوجي ،الذي ير�شل اإيل ق�شائد حب ،ويغدقني
بالرومن�شية والكلمات اجلميلة ،يعاملني كاأنثى
عرب الهاتف ،مل اأنتبه اإلى بخله املادي ،بينما اأغرق
يف بحر من عاطفته اجليا�شة نحوي .كنت اأفكر
اأحيانا يف كونه ال يجلب اإيل هدايا قيمة ،وال ينفق
ولو دينارا على م�شاويرنا معا ،لكنني كنت اأعذره،
بحجة اأن مدخوله �شعيف ،وباأنه يدخر لزفافنا
يف اأقرب وقت "..يا�شمني ،كالكثري من ال�شيدات
ذوات الطبيعة غري املادية ،ان�شدمت بواقع مر
بعد ال��زواج .." ،ظل زوجي ميدحني وي�شعرين
ب��احل��ب ،ولكن ذل��ك مل يتعد ح��دود الكلمات
وحت�شري القهوة ،واالهتمام بتفا�شيلي ال�شغرية،
حتى اأ�شبح االأم��ر ي�شيبني بالغثيان ،خا�شة
عندما اكت�شفت اأن اأنوثتي تتبخر يف وقت اأفكر
فيه كيف اأ�شدد فواتري االإيجار والكهرباء ،وكيف
علي اأن اأ�شتيقظ باكرا الأح�رص له وجبة الغداء،
الأنه ال ينفق على الطعام خارجا."..

تعويض الحرمان هل يبدد
البخل؟

ن��وره��ان ،اأم لثلثة اأط��ف��ال ،تزوجت باأ�شلوب
تقليدي ،منذ � 12شنة ،حاولت كل بال�شبل جلعل
زوجها املي�شور ينفق عليها وعلى اأوالده ،خا�شة
اأنها ماكثة يف البيت ،ومن امل�شتحيل اأن متار�ص
اأي مهنة مع تربيتها لثلثة �شغار ،واإقامتها بعيدا
عن قلب املدينة .خلل بحث نورهان
ع��ن �شبل ج��دي��دة ل��ذل��ك ،وج��دت

=ﻧﺴﻴﺒﺔ.ع
اإر�شادات خرباء نف�شانيني ين�شحون بتقدمي
مقابل عاطفي للزوج ،حتى ي�شبح �شخيا ،تقول:
"حتليت بالكثري من ال�شرب ،وحاولت مرارا التغيري
من طباعه ال�شيئة ،فقد ن�شحني البع�ص باأن
اأمنح زوجي رعاية عاطفية فريدة ،واأغ��دق عليه
باحلب واحلنان ،ذلك اأن بخله املادي ناجت عن
عي�شه يتيما ،يعاين م��ن احل��رم��ان العاطفي
وامل��ادي ،لكن النتائج ذاتها ،حتى اإن زوجي بداأ
يبادلني امل�شاعر اجلميلة والرومن�شية يف البداية،
ثم راح يتهمني بتمثيل احلب اأمامه للح�شول
على املال ،ولتبديد ثروته ال�شغرية".

أزواج يبحثون عن الحجة
والدليل

زينب ،ابنت عائلة مرموقة ،ت�شغل من�شب
م�شوؤولة مبيعات ب�رصكة عمها ،تزوجت من
رجل بخيل ،ومل تنتبه اإلى االأم��ر منذ البداية،
تقول" :عندما ك��ان زوج��ي يجلب يل هدايا يف
اأع��ي��اد امل��ي��لد ،اأو املنا�شبات ال�شعيدة ،كنت
اأ�شاب بال�شخط بدل الفرح ،فهو ال ينفق اأكرث
من األف دينار على �رصاء هدية ب�شيطة جدا،
عطر اأو مكياج مقلد ،اأو ملب�ص معرو�شة حتت
التخفي�ص ال تنا�شب املو�شة ..لهذا ،اأتذمر اأمامه،
واأعترب ت�رصفه قلة تقدير وحب يل ،خا�شة اأن
راتبه ممتاز "..بعد مدة ،بداأ زوج زينب يقلل من
نفقاته ،ويتظاهر باأنه ين�شى املنا�شبات ،لكي
ال يجلب الهدايا� ،شديقاتها األقني اللوم عليها،
الأنها كانت ال تبدي �شعادة ولو مزيفة حيال ما
يجلبه ،وال ت�شعره بالتقدير ،فغريت من طباعها،
ولكن زوجها ظل يتمادى يف بخله ،ويجعلها تنفق
من راتبها على م�شتلزمات البيت ،من دون
اأن ي�شاعدها .وت�شيف زينب اأنه يخفي بخله
ال�شديد خلف حجة كوين ال اأ�شعد مبا يقدمه وال
األقي له اهتماما.
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كي ال يرثهم
األعمام وأوالدهم

أﺳﺮ

رجال يـــوزعــــــــون
ميـــراثهــــم
علــى بناتهم
قبل وفاتهم

كثرية هي الق�ش�ص لرجال مل يهبهم اهلل اإال
البنات ،فيهبون ثرواتهم كلها لبناتهم ،قبل اأن
تتوفاهم املنية ،خوفا من اأن ي�شاركهم االأعمام
والعمات واأبناوؤهم يف املرياث ،اإما جهل اأو عمدا..
هذه الظاهرة زادت من حدة امل�شاكل العائلية
ح��ول امل��رياث الكبري ،اأي م��رياث اجل��د ،فيحمل
البع�ص حقدا دفينا الإخوتهم ،ويتعمدون ِهبة
جميع ما ميلكون لبناتهم ،متنا�شني اأنهم بذلك
يحرمون ما اأحله اهلل.بعد وفاة والدها ،تروي فريدة
ّ
معاناتها مع عائلتها ،خا�شة اأنها البنت الوحيدة
لوالدها املتوفى ،ودخلت يف �رصاع مع اأعمامها،
الأنهم رف�شوا التنازل لها عن بيت والدها ،وحتى
ال�شيارة التي تركها .واالأده��ى ،اأنهم مل يكونوا
يزورونه باملرة ،لبع�ص املناو�شات بينهم ب�شبب
الزوجات… ودفعت فريدة ثمن ه��ذا ال�رصاع
غاليا ،خا�شة اأنها ال متلك مكانا اآخر تاأوي اإليه ،مع
اأمها ..وبدل التنازل عنه ،طالبوها بحقوقهم ،اأو
البيع يف املزاد العلني ،كي ينال كل ن�شيبه ،خا�شة
اأنها ال متلك املال ل�رصاء ن�شيبهم ،رغم قلته…
ودقوا يف بيتها م�شمار جحا.
يف حادثة خمالفة متاما ،رف�ص اأح��د املقاولني
االأغنياء اأن يرتك �شيئا لعائلته ،فوهب عقاراته
كلها لبناته الثلث ،ومل يرتك �شوى �شيارته،
التي مل ي�شعفه امل��وت اأن يحول اأوراقها…
والدليل ،منازعات ق�شائية على �شيارة فارهة
بن�شف مليار �شنتيم ،واإن خالف الراحل ال�رصع
وال��دي��ن ،اإال اأن بناته تنف�شن ال�شعداء ،الأن
والدهم مل يرتك لهوؤالء اجلوارح القنا�شة �شيئا
ي�شعونه حتت اأ�رصا�شهم.
حاالت م�شابهة عديدة متر على اأ�شماعنا ،اأو يف

يموت األب ويترك بناته وحيدات بال سند… تبدأ إجراءات الميراث
والفريضة ،فتظهر فجأة عصبة أبعد ما تكون
عن الراحل ،فال مودة وال
صلة وال تزاور ،ولكن
عند حضور المال يغيب
العقل ،وتزول المشاعر..
وإن تعلق األمر بقوارير
مقهورة من الحزن…
الشروق العربي تبحث
في موضوع مشاركة
العائلة في ميراث أبي
البنات ،وتروي قصصا،
وتستقي شهادات من
صلب "الفريضة".
وفاة االأب ،حتى ال يحتجن اأي
املحاكم ،عن اأعمام اأكلوا حقوق اليتيمات ،بدافع
االنتقام اأو ال�رصه ،والكثري يرف�شون ت�شوية �شيء ،واإن بقي �شيء من املرياث فل منا�ص من
تق�شيمه ح�شب ال�رصع وقانون املواريث"…
االأوراق والفري�شات اإال بعد م�شاومات و�شيعة.
بينما ال تخلو هذه الدنيا من اخلري ،الذي ن�شتقيه هدى ،تخالفها ،وهي البنت الو�شطى من بني
من ق�ش�ص رجال تنازلوا عن ن�شيبهم من مرياث خم�ص بنات" :ال يحق الأحد اأن ياأخذ تعب والدي،
اأخيهم املتوفى ،ل�شالح بناته ،كي يوفروا لهن وما ادخره لنا ،ول�شت اأعار�ص الدين ،لكن ،هل
رغد العي�ص ،منهم عمي اإ�شماعيل ،الذي ترك يعقل اأن يرث اأبي ابن عمي -رحمه اهلل -وه�����و
له اأخوه ح�شة جيدة من مرياثه بعد التق�شيم ،ولد طائ�ص يعاقر اخلمر "..ال�شيدة خديجة،
فتنازل عنها لبنات اأخيه ،ملمحا اإلى اأنه يحفظ وهي مر�شدة دينية ،توؤكد لنا من خلل �شفحتها
هكذا ذكرى اأخيه املتوفى… وهناك من تنازل على فاي�شبوك ،اأن االإ�شلم اأعطى ح�شة االأ�شد
دون اأن يعرف كم ترك اأخوه من مال اأو اأطيان… للبنات عند وفاة والدهم ،ومل يبخ�شهم حقهن
يف حني اإن هناك بع�ص الق�ش�ص ي�شوبها �شيء اأب��دا ،والكل يعرف اأن البنت اإن كانت وحيدة
من العدالة االإلهية ،كق�شة رجل ا�شتولى على ورثت ن�شف اأملك والدها ،واإن كن ع�شبة من
مرياث وال��ده ،وحرم اأخوته منه ،وبعد �شنوات ،البنات يرثن الثلثني والباقي يوزع على العائلة،
رجع هذا امل��رياث اإليهم على �شكل ن�شيب من فقد يكون هناك من يحتاج هذا املرياث لفقر اأو
تركته هو ،بعد اأن تويف باأزمة قلبية حادة ،قبل اأن حلاجة ما" ..وت�شيف" :اأطلب الهداية لكل من
يتحايل على ال�رصع كي ال يتعدى حدود اهلل".
ي�شوي اأمور نقل امللكية والهبة.
يف �شياق مت�شل ،يقوم الكثري من االآباء بتوزيع
سر وحكمة
تركتهم على بناتهم ،اإن توج�شوا خيفة من
اأوالده���م ال��ذك��ور ،وك��ي ال يطغى الذكر وياأخذ ولكن ،ما �رص توريث الع�شبة من االأمهات واالآباء
حظه وحظ االأنثيني ،يهب االأب �شيئا لبناته ،واالأعمام والعمات واأبنائهم؟ يقول ال�شيخ �شعيد
قطعة اأر�ص اأو �شقة اأو �شيارة اأو مبلغا من املال ،كل رحلي ،اإمام م�شجد الرويبة�" :رص توريث الع�شبة
يرجع اإلى فل�شفة االإ�شلم يف نظام االأ�رصة .فهي
ح�شب ما اأنعم اهلل عليه.
لي�شت االأ���رصة ال�شيقة املح�شورة يف الزوجني
واأوالدهما ،كما هو معروف عند الغربيني وغريهم،
جدل وجدال
عينة خمتلفة من بل هي االأ�رصة املمتدة ،اأو املو�شعة ،التي يدخل
عن ه��ذا املو�شوع� ،شاألنا ّ
النا�ص ،فكانت ردودهم متفاوتة ..فاأمني ،يرى فيها االأقارب واالأرحام… والدليل ،قوله تعالى:
خريا
باأنه من غري اجلائز اأن يخالف النا�ص الدين من ((كتب عليكم اإذا ح�رص اأحدكم املوت اإن ترك ً
اأجل عدم ترك مرياث لعائلتهم .اأما اأروى ،فراأيها الو�شية للوالدين واالأقربني باملعروف حقا على
و�شط" :من ال�رصوري تاأمني حياة البنات قبل املتقني))( ،البقرة.)180 :
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قوالب كريمة الجبن والشمندر «البيطراف»
=  : ôjƒ°üJﺳﺒﻊ زﻫﻮر-ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﺮي

الشاف عبير
جريبية

املقادير:

=½ لرت حليب من
نوع «zLOVELY
= 02مالعق كبرية
م�يزينة
= 50غ زبدة
= 50غ فرينة
= 150غ جنب اأبي�ض
=ملح/فلفل اأ�سود
= 03حب�ت �سمندر
متو�سطة احلجم
مغلى يف امل�ء و مقطع
مكعب�ت
= 03مالعق كبرية
بقدون�ض
= 01ف�ض ثوم مهرو�ض
= 02مالعق كبرية
زيت الزيتون
=ملح/فلفل ا�سود
= 01ملعقة كبرية
ع�سري ليمون

طريقة التح�ضري:

يف قدر ن�سع الزبدة ونرتكه�
تذوب فوق الن�ر ،ثم ن�سيف
له�  50غ من الفرينة ونخلط،
ثم ن�سيف له� احلليب
املمزوج مع امل�يزينة
ونحرك ،ثم ن�سيف امللح
والفلفل الأ�سود ،عندم�
يغلي اخلليط ن�سيف له
اجلنب الأبي�ض ونرتكه على
ن�ر ه�دئة ونخلط املق�دير
حتى نتح�سل على كرمية
اجلنب ،ننزع الكرمية من
الن�ر ونرتكه� تربد قليال
ثم نفرغه� يف قوالب
وندخله� الثالجة كي تربد،
يف ذلك الوقت ويف وع�ء
ن�سع ال�سمندر ون�سيف له
البقدون�ض والثوم والزيت
وع�سري الليمون وامللح
والفلفل الأ�سود ونخلط
املق�دير وقبل التقدمي
نخرج القوالب من الثالجة
ون�سع فوقه� ال�سمندر (اأنظري
ال�سورة).

لنجاح هذه الوصفة
استعملي حليب
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مثلجات جوز الهند
املقادير :

= 100غ جوز
الهند
= 500مل
حليب من نوع
{zLOVELY
= 100مل ق�سدة
�س�ئلة
= 80غ �سكر
=� 04سف�ر بي�ض
= 01ملعقة
�سغرية ف�نيلي�
= 01ملعقة
كبرية حليب
بودرة من نوع
{zLOVELY

طريقة التح�ضري:

يف قدر نخلط احلليب مع
الف�نيلي� ونرتكه يغلي ،ثم
ن�سيف له ال�سكر املمزوج
مع �سف�ر البي�ض والق�سدة
ونحرك ثم ننزعه من
الن�ر ون�سيف له جوز
الهند وبودرة احلليب ،ثم
ن�سعه يف خالط كهرب�ئي
و منزجه ثم نفرغه يف
ق�لب ون�سعه يف الفريزر
(جممد الثالجة) و بعد
ثالث �س�ع�ت نخرجه
ونقوم مبزجه مرة اأخرى
ثم نعيده اإلى الفريزر
ونرتكه مدة � 24س�عة قبل
التقدمي ونزين بجوز الهند
كم� هو مو�سح يف ال�سورة.

لنجاح هذه الوصفة
استعملي حليب
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معجنات بالدجاج والباذنجان
املقادير:

= 500غ عج�ئن القمح الك�مل
=�سدر دج�ج
= 02حب�ت ب�ذجن�ن
= 03مالعق كبرية زيت زيتون
= 02مالعق كبرية بقدون�ض

لنجاح هذه الوصفة
استعملي حليب

=ملح/فلفل ا�سود
=ن�سف لرت حليب من نوع ""LOVELY
= 03مالعق كبرية ق�سدة  01 +حبة بي�ض
= 100غ جنب
=ملح/فلفل ا�سود/جوزة الطيب

طريقة التح�ضري:

نغلي املعجن�ت
يف امل�ء وامللح ثم
نقطره� ونرتكه� على
جنب  ،يف مقالة ن�سع
ملعقة من الزيت و
ن�سع قطع الدج�ج و
ن�سيف امللح والفلفل
الأ�سود ،عندم�
تن�سج ننزعه� ويف
نف�ض املقالة ن�سيف
ملعقت�ن من الزيت
ون�سع الب�ذجن�ن
املقطع مكعب�ت
ونرتكه ين�سج ون�سيف
له امللح والفلفل
الأ�سود وعندم� ين�سج
ننزعه من الن�ر
ون�سيف له البقدون�ض
ونرتكه على جنب،
يف قدر ن�سع احلليب
يغلي ثم ن�سيف له
اجلنب وامللح والفلفل
الأ�سود وجوزة الطيب
ثم ن�سيف الق�سدة
املمزوج معه� حبة
البي�ض املخفوقة
ونحرك ونرتكه� على
ن�ر ه�دئة مع التحريك
ملدة خم�سة دق�ئق
حتى نتح�سل على
�سل�سة ثم ننزعه� من
الن�ر.
ن�أخذ املعجن�ت
ون�سيف له� ال�سل�سة
ونخلط ثم ن�سعه� يف
�سحن التقدمي ون�سع
فوقه� الب�ذجن�ن
والدج�ج.
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تحلية البسكويت بكريمة القهوة
املقادير :

= 20قطعة
ب�سكويت
= 50مل قهوة
�س�ئلة من نوع
""CAFESTA
= 100غ زبدة
طرية
= 01ملعقة
�سغرية حليب
= 300غ �سكر ن�عم
= 03مالعق كبرية
قهوة
=ك�ك�و للتزيني

لنجاح هذه الوصفة
استعملي قهوة
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طريقة التح�ضري:

يف وع�ء و بوا�سطة خف�ق كهرب�ئي نخفق
الزبدة حتى ت�سبح ك�لكرمية ،ثم ن�سيف
تدريجي� ال�سكر الن�عم و احلليب ونوا�سل
اخلفق ثم ن�سيف  03مالعق قهوة �س�ئلة
ونخفق حتى نتح�سل على كرمية الزبدة،
ثم ن�أخذ �سحن التقدمي ون�سع الب�سكويت
وندهنه ب�لقهوة ال�س�ئلة ( 50مل قهوة) ،ثم
ن�سع فوقه كرمية الزبدة والقهوة ،ثم ن�سع
الب�سكويت ونوا�سل نف�ض العملية للمرة
الث�نية ،وفوق الب�سكويت نزين بوا�سطة
كي�ض حلواين ن�سع فيه كرمية الزبدة ثم
نر�ض الك�ك�و (اأنظري ال�سورة) .

حلوى القهوة
املقادير :

البسكويت :

= 40حب�ت بي�ض
= 125غ �سكر
= 125غ فرينة

كريمة
الشانتيي:

= 200غ بودرة
ال�س�نتيي
= 180مل قهوة
�س�ئلة ب�ردة من نوع
{zCAFESTA

شراب السكر:

= 01كوب م�ء
=ن�سف كوب �سكر

طالء القهوة :

= 50مل قهوة
�س�ئلة من نوع
{zCAFESTA
= 01ملعقة كبرية
حليب
=�سكر ن�عم

طريقة التح�ضري:

يف وع�ء نخفق البي�ض جيدا ون�سيف
له ال�سكر ونخفق جيدا حتى ي�سبح
لون البي�ض وال�سكر نوع� م� ابي�ض،
ثم ن�سيف له الفرينة ونخلط جيدا،
ن�أخذ �سينية فرن ن�سع فوقه� ورق
الطهي ونفرغ عجينة الب�سكويت يف
ال�سينية وندخله� الفرن على درجة
 °180ونرتكه� تن�سج ،ويف ذلك الوقت
نح�رش كرمية ال�س�نتيي بوا�سطة خف�ق
كهرب�ئي ن�سع بودرة ال�س�نتيي ون�سيف
له� القهوة ال�س�ئلة الب�ردة تدريجي�
حتى نتح�سل على كرمية ال�س�نتيي،
ثم نقوم كذلك بتح�سري �رشاب ال�سكر
يف قدر ن�سع ال�سكر وامل�ء
ونرتكه يغلي على ن�ر ه�دئة حتى
نتح�سل على �رشاب ونرتكه على جنب،
ونح�رش طالء القهوة يف وع�ء ن�سع
القهوة ال�س�ئلة ون�سيف له� ملعقة
احلليب ون�سيف له� ال�سكر الن�عم
تدريجي� حتى نتح�سل على طالء.
ن�أخذ الب�سكويت ونقطعه بوا�سطة
ق�لب تقطيع على �سكل دوائر ثم ن�سع
القطعة الأولى داخل ق�لب التقطيع
وندهنه� ب�رشاب ال�سكر ثم ن�سع فوقه�
قليال من كرمية ال�س�نتيي ،ثم ن�سع
قطعة اأخرى من الب�سكويت ثم ندهنه�
ب�رشاب ال�سكر ونكرر نف�ض العملية
ون�سع فوقه� قطعة الب�سكويت الث�لثة
والأخرية ثم نزين بوا�سطة كي�ض
حلواين وبكرمية ال�س�نتيي ون�سع طالء
القهوة فوق قطعة احللوى (اأنظري
ال�سورة).

لنجاح هذه الوصفة
استعملي قهوة

59

موس القهوة
املقادير :

= 06بي��ض بي�ض
= 100غ �سكر ن�عم
= 100غ بودرة
ال�س�نتيي
= 90مل قهوة
�س�ئلة من نوع
{zCAFESTA
= 50مل قهوة
�س�ئلة جد مركزة
للتزيني من نوع
{zCAFESTA

لنجاح هذه الوصفة
استعملي قهوة
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طريقة التح�ضري:

يف وع�ء نخفق بي��ض
البي�ض ك�لثلج و
ن�سيف له تدريجي�
ال�سكر الن�عم ،ثم
ن�سيف كذلك كرمية
ال�س�نتيي ( 100غ بودرة
ال�س�نتي�  90+مل قهوة
�س�ئلة ب�ردة خمفوقة)
نخلط جميع املق�دير
حتى نتح�سل على
مو�ض ،ثم ن�سيف
قطرات من القهوة
ال�س�ئلة املركزة ،ثم
ن�سع املو�ض يف كي�ض
حلواين ونفرغه� يف
قوالب التقدمي وندخل
القوالب يف الثالجة
وقبل التقدمي نزينه�
بقطرات من القهوة
ال�س�ئلة املركزة
(اأنظري ال�سورة).

ﻣﻮﺿﺔ

اللون البرتقالي لون
الدخول دون منافس،
وأطلق عليه المصممون
األحمر الجديد…لون قوي
ناري ولكنه في نفس
الوقت أنثوي ال يذعن إال
للمرأة فقط…ماهي
القطع الرائجة بهذا
اللون كيفية تنسيقه…
كل هذا وأكثر في
الشروق العربي.
عادة ما تكون المرأة
التي يستهويها هذا
النوع من األلوان،
مفعمة بالحيوية
والنشاط ومغامرة
وال تريد اإلغراء عكس
من ترتدي األحمر.من
القطع الجميلة باللون
البرتقالي الجامبسوت
أو الكونمبي وقد يليق
بالتايور بسروال عريض
من التحت وتوب كاش
كور.يتالئم هذا اللون
مع ألوان عديدة يمكنك
اعتمادها مثل األسود
والفوشيا الذي يبدو
غريبا لكنه يتماشى مع
البرتقالي كثيرا ودرجات
البرتقالي األفتح وحتى
األصفر والتوركواز…أما
البني فيثري هذا اللون
ويجعله أكثر دفئا…
ال تنسقي البرتقالي مع
األحمر واألزرق واألبيض
إال إذا كان البرتقالي غير
طاغي كلون.
البرتقالي ال يأتي
وحيدا بل يحضر معه
اكسسواراته مثل
حقائب اليد وأكثر ما
لفت آنتباهنا هذا
الموسم حقيبة اليد
الكروية وحقيبة
العقدة وحقيبة
شانيل التي التموت.
أما األحذية فاختاري
وال تحتاري الحذاء
الرياضي الذي يجاري
خرجاتك اليومية أما
للطلة الكالسكية
فعليك بالكعب العالي
أو القصير خاصة الموديل
الشفاف الرائج جدا هذا
الموسم أما قمة األناقة
فتجدينها في موديل
مانولو بالنيك العالمي.
يمكن تسنيق الفستان
البرتقالي بالمول والحذاء
السبارسيات اإلغريقي
أيضا…
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= ﻓﺎروق ﻛﺪاش

البرتقالي يلهب
خريف 2020

القطع
الرائجة
وكيفية
تنسيقها
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ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﻨﺎس

=ﻧﺴﻴﺒﺔ.ع

كورونا تعزز الشعور
بالمسؤولية
االجتماعية

مواطنون
أكثر وعيا
وسلوكيات حضارية
خوفا من الفيروس
العادات ال�شحية ت�شتخلف ت�رصفات متجذرة
بع�ص مواقع العمل يكرث فيها االختلط اأكرث
من االأماكن العمومية ،ومبا اأن النا�ص يق�شون
اأغلب يومهم يف موقع واحد ،فاإن اإمكانية نقل اأي
عدوى تزداد وترتفع .وهناك بع�ص الت�رصفات
التلقائية التي يعتاد عليها الزملء يف العمل،
بحيث ت�شبح روتينا ي�شريون عليه ب�شفة اآلية.
يقول عبد الوهاب ،موظف ب�رصكة تاأمينات
بالبليدة .." :ميكن الأي اأجنبي اأن يلحظ عاداتنا
ال�شيئة يف ما م�شى ،نحن جنل�ص يف كرا�شي
بع�شنا ،ويرت�شف الواحد منا من قهوة زميله ،ال
بل يدخن الثلثة من عود �شيجارة واحد حتى
ينطفئ �رصيعا وال يرتك رائحة قوية يف املكتب،
ناأكل مع بع�ص ،ون�شتعمل الفوطة الوحيدة
عند الو�شوء ..كل هذا توقف فور ظهور كورونا،
الأننا جميعنا خ�شينا من املر�ص على اأنف�شنا و
اأهلينا ،اأمتنى اأن ي�شتمر هذا النظام اجليد بعد
كورونا ،واأن يلتزم جميعا بخ�شو�شية اأغرا�شه
وطعامه".

موظفون ممنوعون عن
القبل واالحتضان

ح�شان ،يعمل قاب�شا يف عيادة متعددة اخلدمات،
وهو يقيم مع عائلته ال�شغرية ووالدته امل�شنة،
ي��روي لنا كيف اكت�شب وعيا ب�شبب انت�شار
الوباء" :يف ال�شابق ،كنت اأتوجه مبا�رصة اإلى
املطبخ عند عودتي من العمل ،اأفتح الثلجة،
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واأت���ذوق الطعام املطهو ،اأقبل اأم��ي ،واأجل�ص
للحديث اإليها ،من دون اأن اآخذ حماما اأو اأغري
ملب�شي ،لكن انت�شار ال��وب��اء جعلني اأفكر
األف مرة قبل اأن اأمل�ص مقب�ص الباب اخلارجي،
توقفت عن تقبيل اأمي واحت�شانها منذ �شتة
اأ�شهر .واأح��اول اأال اأتناول الطعام يف غري اإنائي
اخلا�ص ،واأن��ام يف قاعة اال�شتقبال ،بعيدا عن
زوجتي واأبنائي."..

ال جنائز وال مناسبات خوفا
من نقل العدوى

�شاهمت القوانني والتعليمات ال�شارمة ،التي
اتخذتها احلكومة لردع املواطنني عن التجمع
خا�شة يف اإطار املنا�شبات ،يف احلد من الظاهرة،
غري اأن اخلوف الذي يتملك االأ�شخا�ص ذوي
املناعة ال�شعيفة ،واأق��ارب��ه��م ،يعد اأك��رب رادع.
حميدة� ،شيدة حمافظة ،ملتزمة باأداء واجباتها
االجتماعية جت��اه العائلة واالأح��ب��اب ،ال تفوت
بالعادة ،منذ ما يزيد عن ع�رصين �شنة ،اأي دعوة
اإلى ح�شور االأفراح ،وال تتوانى عن ح�شور كل
جنازة بلغت م�شامعها ،لقريب اأو بعيد ،تقول
حميدة" :يل �شتة اأوالد ،ميتنعون عن اخلروج
اإال لل�رصورة ،خوفا علي من املر�ص ،رغم اأنهم
كانوا يق�شون معظم يومهم بعيدا عن البيت،
فكيف يل اأن اأخرق قوانني احلجر يف بيتي واأزور
االأف��راح واجلنائز؟ اجلميع ي�شاأل عني ،حتى
اإنهم يت�شلون متعجبني على هاتفي عندما ال

قبل هذا ،لم يكن الجزائريون يغسلون
أيديهم عند دخول المنزل ،وال يعقمون
المشتريات فور ولوجهم ،وقد كان
العناق والتصافح والتقبيل حتى مع
الغرباء عادة يومية واسعة االنتشار،
واالحتكاك في األسواق واألماكن
المزدحمة ال يضايق المارة والمتسوقين،
لكن جائحة كورونا قلبت الكثير من
الموازين.

يقابلونني."..

الكمامة لضمان السالمة

رغم تراجع املخالفات التي تورط املواطنني يف دفع
غرامات ،نظريا تهاونهم يف لب�ص قناع الوجه ،ال
يزال ال�شواد االأعظم من اجلزائريني حمافظني
على ارت��دائ��ه .يقول ال�شي ب��وع��لم� ،شائق
�شيارة اأجرة ،اإنه يعلق قناع الوجه خا�شته داخل
�شيارته ،حيث يرتديه قبل حزام االأمان .وتوؤكد
�شماح اأنها اعتادت على لب�ص الكمامة قبل و�شع
خمارها منذ اأ�شهر ،تقول" :اأفكر كيف ميكنني
التخلي عن ارتداء غطاء الوجه ،لقد اأ�شبح جزءا
مني "..وت�شيف �شماح �شاحكة" :اعتدت على
احلرمة ،اأخاف يوم ينق�شي كابو�ص كورونا اأن
اأن�شى ارتداء خماري الأنني تخليت عن غطاء
الوجه ،فحتى يف العمل علي ارتداوؤه � 12شاعة
يف اليوم."..
ه���ذا ،فيما اع��ت��رب اأخ�����ش��ائ��ي��ون اجتماعيون
ونف�شانيون �شلوك الفرد اجلزائري يف االآونة
االأخرية ،مبثابة الطفرة االجتماعية ،حيث اأ�شبح
االأ�شخا�ص اأكرث وعيا ،والتزاما حيال اأنف�شهم
وعائلتهم ،باعتبار اأن فريو�ص كورونا ا�شتطاع
اأن يق ّوم الكثري من ال�شلوكيات ال�شيئة وغري
ال�شحية ،التي تر�شخت ل��دى اجلزائريني،
وعجزت االأنظمة الرتبوية والتعليمية وحتى
موؤ�ش�شات التن�شئة االأخرى على غرار االأ�رصة
وامل�شجد عن طم�شها.

= ﻟﻴﻨﺔ .س

آباء يؤجلون الفكرة
وأطباء ينصحون
بالوقاية واالحتياط

إنجاب
طفل
في زمن
الكورونا..
مغامرة
بات إنجاب طفل في زمن كورونا حلما ،ومشروعا يحتاج إلى تخطيط وبرمجة دقيقة ،بسبب حالة القلق والخوف من
اإلصابة بعدوى كورونا ،وتأثير ذلك على نوعية التكفل بالحامل ومولودها ،وكذا المتابعة الطبية على مدار  ٩أشهر
كاملة ،في المؤسسات الصحية أو العيادات الخاصة ،ما قد يسبب تعقيدات صحية للمولود ووالدته...

وت��رتدد العديد من الن�شاء ،ال�شيما من �شبق
لهن االإجن���اب ،يف احلمل من جديد ،ب�شبب
االأو�شاع ال�شحية اال�شتثنائية ،فيما غامرت
اأخريات ،ممن تقدم بهن العمر اأو من تزوجن
حديثا ،يف ظل عدم تفهم االأزواج وعدم تقبلهم
فكرة التاأجيل.

نساء يتخوفن من الحمل
في ظل كورونا

مدة قريبة،
وتوؤكد "فريدة .ق" اأ ّنها تز ّوجت منذ ّ
لكنها ا ّأجلت فكرة االإجن��اب اإل��ى غاية اجنلء
االأو���ش��اع ال�شحية اال�شتثنائية التي تعرفها
اجلزائر ،ملا ت�شمعه هنا وهناك من �شوء تكفل
ب��احل��وام��ل واخل���وف م��ن انت�شار ال��ع��دوى يف
االأو�شاط اال�شت�شفائية.
وت�شيف فريدة اأن ما يتم تداوله عرب االإنرتنت
من ح��وادث تتعلق بتعر�ص حوامل للإ�شابة
بكورونا وتردد الطواقم الطبية و�شبه الطبية يف
التكفل بهن ،جعلها حت�شب األف ح�شاب قبل
االإقدام على هذه اخلطوة.
ب��دوره��ا ،اأف���ادت "�شمية .ل" باأنها ترغب يف
ا�شتقبال مولودها االأول يف اأجواء بهيجة و�شعيدة،
ت�شاركها فيها جميع العائلة واالأحباب ،وتدعو
اإليها االأ�شدقاء ..غري اأن هذا ال ميكنه التحقق يف
مثل هذه الظروف .واأو�شحت �شمية اأن قلقها
االأول واالأخري هو اخلوف من اأي تعقيد �شحي
قد ي�شيبها اأثناء احلمل ،نظرا اإلى �شعف اجلهاز
املناعي للحامل ،وتراجع ظروف التكفل باملر�شى

يف امل�شت�شفيات.اأما "فريال .م" ،فاأ�شافت اأن
التكفل باحلوامل يف احل��االت العادية �شيئ
للغاية ،فما بالك يف مثل هذه الظروف التي تعرف
فيها خمتلف امل�شالح �شغطا رهيبا ..وت�شري
فريال اإل��ى كونها ت��رتدد كثريا يف اإجن��اب طفلها
الثاين ،وتوؤجل الفكرة منذ اأ�شهر عديدة ،حيث
قالت" :اأن تكوين حامل يف طفلك و�شط تف�شي
وباء عاملي مل يتم اكت�شاف علج اأو لقاح له ،اأمر
لي�ص مريحا على االإطلق ،ومثري للقلق لك".

الحوامل من الفﺆات
المعرضة لﻖصابة
وجهازهن المناعي ضعيف

يوؤكد العديد من املخت�شني يف طب الن�شاء
والتوليد اأن اجلهاز املناعي للحوامل �شعيف،
ما يجعلهن اأكرث عر�شة للإ�شابة بااللتهابات
التنف�شية الفريو�شية ،مبا يف ذلك كوفيد .19
ويو�شح الربوفي�شور م�شطوح ،رئي�ص م�شلحة
طب الن�شاء بامل�شت�شفى اجلامعي نفي�شة
حمود "بارين" �شابقا ،اأن حالة قلق كبرية تراود
احلوامل اللواتي يق�شدن م�شلحته للمتابعة
والك�شف ،يحاول املخت�شون التقليل منها،
خا�شة اأنه اإلى غاية االآن ،ال توجد دالئل علمية
اأو درا�شات توؤكد اإمكانية انتقال العدوى من االأم
اإلى جنينها ،غري اأنه يف�شل الرتيث يف اتخاذ قرار
احلمل يف هذه الفرتة ال�شيفية ،التي يزيد فيها
عادة عدد ال��والدات مبا يجعل امل�شالح يف حالة
�شغط كبري .واأردف م�شطوح اأن االإج���راءات

الوقائية اخلا�شة باحلوامل هي ذاتها املو�شى
بها لبقية االأ�شخا�ص واملر�شى املزمنني ،املتمثلة
يف ارت��داء الكمامات والتباعد اجل�شدي وعدم
اخل��روج اإال لل�رصورة وع��دم ال��رتدد كثريا على
االأو�شاط اال�شت�شفائية العمومية اأو اخلا�شة.

مختصون يوجهون دعوات
لتﺃجيل الحمل

رغ��م ا ّأن ال��درا���ش��ات العلمية اخلا�شة بتاأثري
فريو�ص كورونا على احلوامل ال تزال قليلة وغري
موؤكدة ،اإال اأن العديد من املخت�شني يدعون اإلى
تاأجيل فكرة احلمل يف الوقت الراهن ،حيث مت
اكت�شاف م�شاعفات للفريو�ص قد ت �وؤدي اإلى
جتلط يف الدم ،ما قد يوؤثر على امل�شيمة التي تعد
م�شدر غذاء للجنني.ويفيد الربوفي�شور خياطي
م�شطفى ،رئي�ص الهيئة الوطنية لرتقية ال�شحة
وتطوير البحث "فورام" ،با ّأن اأف�شل احللول يف
الوقت الراهن قبل جلب لقاح ملواجهة فريو�ص
كورونا ،هو تاأجيل احلمل ،خا�شة ملن �شبق لهن
االإجناب ،نظرا اإلى التاأثريات ال�شحية اجل�شدية
والنف�شية على االأم ومولودها .ودع��ا خياطي
الن�شاء اإلى اعتماد و�شائل منع احلمل االآمنة،
التي ال تتوفر على م�شاعفات جانبية ،الأن
احلمل يف هذه الظروف يعد �رصبا من املغامرة.
من جهتها ،اأكدت العديد من القابلت ا ّأن غالبية
اال�شتف�شارات التي ت�شلهم تتعلق باخلوف
من االإ�شابة بعدوى كورونا ،وعلقة االإ�شابة
باجلنني وكذا اإمكانية الر�شاعة الطبيعية.
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المعلق الرياضي

عصام الشوالي

في حوار صريح لمجلة
"الشروق العربي"

يتحدث المعلق الرياضي الشهير ،عصام الشوالي ،في هذا الحوار الذي خص به مجلة الشروق العربي ،عن العديد من
الجوانب التي تخص قصته مع التعليق الرياضي ،وكيف اقتحمه صدفة من بوابة اإلعالم التونسي ،مرورا بعدة قنوات،
وصوال إلى بين سبور ،كما تحدث عن سر تعلقه بالكرة الجزائرية ،منذ مطلع الثمانينيات ،معترفا بأنه لم يكن سهال
التعليق على مباراة أم درمان  ،2009بين الجزائر ومصر ..كما يبدي الشوالي رأيه في رياض محرز والمصري صالح وعدد من
النجوم الجزائرية ،التي يعتمد عليها الناخب الوطني ،جمال بلماضي ،مثلما يؤكد أن ميسي هو أحسن العب ،ورونالدو
يصفه بأنه أحسن مهاجم .كما تتابعون عدة مسائل وآراء وإجابات صريحة في هذا الحوار.

ع�س�م ،يف الطور البتدائي ،هل كنت
مولع� ب�ل�سح�فة والتعليق؟
مل يخطر ببايل ولو للحظة واح��دة ..م��ن خلل
درا�شتي ،كنت الألتحق بكلية احلقوق والعلوم
ال�شيا�شية بتون�ص العا�شمة ،بعد نيلي �شهادة
البكالوريا اجتهت اإلى االأدب الفرن�شي بكلية
االآداب مبنوبة ،مل يكن يل يف البداية اأي ت�شور
لللتحاق باحلقل االإعلمي ،ال�شدفة هي التي
اأحلقتني بهذه املهنة ،اأتذكر اأنه يف �شنة 1994
اأن�شاأت تون�ص ،يف وق��ت نظام الرئي�ص بن
علي ،قناة  21التلفزية لل�شباب ،بعدها ب�شنة
اأ�شافوا قناة اإذاعية لل�شباب والريا�شة� ،شاركت
بال�شدفة يف امل�شابقة.
اأم�زلت تذكر من �سجعك على ولوج
ع�مل ال�سح�فة الري��سية؟
كان ذلك باإيعاز من عائلتي ،وبخا�شة �شقيقتي،
اإ�شافة اإلى اأنني اأحب الريا�شة ،خا�شة تفا�شيل
كرة القدم ،وال�شدفة هي التي جعلتني اأكون
اليوم يف هذا املجال.
من الف�س�ئية التون�سية اإلى قن�ة
اأرتي اإلى اجلزيرة ثم بيني �سبور..
مل�ذا هذا التغيري ،هل هو اإلى
الأح�سن اأم الظروف هي التي حتمت
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محرز يحتاج إلى رابطة
األبطال ..ميسي أحسن
العب ورونالدو أكبر
هداف
ذلك؟
التغيريات فر�شها التطور واالح��رتاف ،اأنا مثل
اللعب املحرتف ،اأتلقى عرو�شا ،ختمتها يف
تون�ص يف القناة ال�شابعة التون�شية بنهائي
اليورو �شنة  2000بني اإيطاليا وفرن�شا ،ونهائي
رابطة االأب��ط��ال بني الريال وفالن�شيا ،نهائي
تون�شي اأي�شا ب��ني ال��رتج��ي وح��م��ام االأن��ف،
وبختام األعاب املتو�شط  2001تلقيت عر�شا
من اأرت��ي ،اأي احرتاف خارجي ،مبعنى تغطية
ال��دورات الكربى والتعليق عليها ،ق�شيت فيها
ما يقارب ت�شع �شنوات حلوة ،وبعد نهاية القناة
 2009انتقلت اإلى اجلزيرة الريا�شية التي متلك
كل احلقوق ،واأوا�شل رحلة احللم والتاألق ..فلم
اأمانع ،الأنني دائما اأبحث عن التطور يف تطور،
وبعدها ببني �شبور ،اأي اجلزيرة الريا�شية يف

علقت على  170نهائي
وبعض الزمالء يلقبونني
بملك النهائيات

�شكلها املتطور ،وجدت فيها راحتي ومكانتي
واحرتام كل النا�ص ،والبطوالت التي اأحبها واأريد
التعليق عليها ،يعني التنقل بني القنوات طبيعي
جدا ،ولي�ص من اأجل املال ،رف�شت عرو�شا اأخرى
مببالغ كبرية ،لكنني رف�شتها الأن "الع�رصة"
واملبادئ اأهم من اأموال الدنيا.
علقت على كل املن�ف�س�ت الق�رية
والدولية ،م� هي املن�ف�سة التي
بقيت را�سخة يف ذهنكم؟
علقت على كل اللقاءات االإقليمية واجلهوية
من البطوالت العربية واالإفريقية ،كاأ�ص اخلليج
وكاأ�ص اأوروب��ا وكاأ�ص العامل ،اأي ما يعادل دور
 170نهائي ،حتى اإن بع�ص الزملء يعلقون
علي لقب ملك النهائيات ،حققت كل ما اأ�شبوا
اإليه يف م�شريتي ،وال ينق�شني �شوى ال�شوبر
الكل�شيكو االأرجنتيني الأن له قيمة كبرية.
هل تن�سح الأبن�ء بدخول ع�مل
التعليق وال�سح�فة الري��سية؟
اأن��ا دميقراطي ،وال��دي اأع��ط��اين احلرية يف كل
�شيء ،حرية يف العمل ،يف اختيار الدرا�شة ،اختيار
يف ال��زواج ،اأبنائي اأح��رار يف النطاق املو�شوعي
ال�رصعي ،دوري توجيه االأوالد ولي�ص عندي من
االأوالد من هو موهوب خللفة والده.

بينك وبني حفيظ دراجي من�ف�سة
اإقن�ع امل�س�هد العربي ،األي�ض كذلك؟
مل اأدخ��ل يوما يف مناف�شة مع اأي اأح��د ،ت�شوري
للحياة ،العمل ال�شحفي للتعليق خا�شة نابع
من متعة �شخ�شية ،اأنا اأعي�ص عاملي ال�شحري،
احلمد هلل ،من خ��لل ه��ذه املهنة ،متكنت من
زي��ارة اأغلب امللعب العاملية ،وعلقت على كبار
اللعبني واملدربني واالأندية والبطوالت واالأحداث
العاملية الكربى التي اأ�شعدت ال�شعب التون�شي
والعربي .اأبدا مل اأدخل املناف�شة مع اأي اأحد ،اأملك
منهجا اأ�شري عليه ،اأن اأكون االأول اأو الثاين اأو الثالث
اأو اخلام�ص اأو اخلم�شة اآالف ،املهم بالن�شبة
اإيل هو حتقيق طموحاتي ،حمبة النا�ص ونعمة
ال�شهرة ،ال�شفر واأي�شا االأح��داث الكربى التي
خلدت فيها �شوتي اإلى االأبد ،خا�شة انت�شارات
التوان�شة والعرب واملباريات التاريخية .كل واحد
يجتهد ويبدع ،واملجال يكفي كل املبدعني .يف
البيني �شبور منلك مبدعني ،يف النهاية االأهم هو
اإمتاع امل�شاهد.
علقت على العديد من لق�ءات
الأندية اجلزائرية ،م�ذا يحتفظ
ع�س�م يف ذاكرته؟
عهدي مع الكرة اجلزائرية من �شنة  1981والفوز
املوؤهل لكاأ�ص العامل باإ�شبانيا اأمام نيجرييا ب�0/2
يف الغو�ص ،بجيل ذهبي من اللعبني ،على
غ��رار ع�شاد وبلومي وماجر وقري�شي وفرقاين
ومن�شوري وقندوز ،والقائمة طويلة .كنت اأ�شتمع
اإلى االإذاعة اجلزائرية ولقاءات اخل�رص ،خا�شة مع
تراجع الكرة التون�شية واملغاربية .ومغاربيا ،كان
هو االأقوى .اأما على م�شتوى التعليق ،فقد علقت
على الفوز التاريخي اأمام كوريا يف كاأ�ص العامل
 ،2014واملباراة الكبرية اأمام اأملانيا يف ثمن النهائي،
اجلزائر اأمريكا يف  2010بجنوب اإفريقيا ،كما
علقت اأي�شا على البطولة العربية وكاأ�ص اإفريقيا..
واليوم ،بعد � 12شنة ،اأ�شكر كل ال�شطايفية على
تكرميهم يل ،ولن اأن�شى حفاوة ا�شتقبالهم يل يف
 ،2008لقد كنت �شاهدا على انت�شارات االحتاد
والن�رص  ،1-4يومها قلت املقولة ال�شهرية :ملعب
النار واالنت�شار.
متيل يف بع�ض التعليق�ت اإلى اأندية
على ح�س�ب اأخرى ولعبني على
ح�س�ب اآخرين ،م� قولك؟
اأح���اول اأن اأك��ون حمايدا يف تعليقاتي ،بع�ص
امل�شاهدين يقولون اإنني متناق�ص يف تعليقي..
مثل ،مل��اذا اأنتقد العبا اليوم واأمدحه غ��دا ..الأنه
بب�شاطة ،اللقاءات تختلف ،م�شيي عندما يكون
�شيئا ال بد من اأن نقول احلقيقة ،بعيدا عن
التجريح .يف االأخري ،هو منط تعليق ،وهو طبيعة
يف �شخ�شيتي ،اأتذكر مرة املنتخب التون�شي كان
له العب ا�شمه ح�شني الراقد وكان �شيئا ،قلت
على الفريق كله راقد ،و�شميت اللعبني وقلت
ح�شني الراقد امل�شاكني الراقد عبد النور الراقد..
بالتايل ،اأن��ا تلقائي وعفوي يف تعليقي ،ال اأختار

أتمنى عودة قوية
للبطولة لتعود أيام
جياسكا والوفاق
والحمراوة والمولودية

اأندية على اأخ��رى ،وال جنوما على جنوم ،الأنهم
يفر�شون اأنف�شهم .هناك ف��رق ،اإعطاء العب
حقه ،واآخ��ر جتامله ب�شبب انتماء ..طلبوا مني
يف ا�شتفتاء اأح�شن ع�رصة العبني عرب مل اأ�شع
اخلزري ،رغم اأنه اأح�شن العب تون�شي.

على اأمر اآخر.
رون�لدو اأو مي�سي؟ ومل�ذا؟
ح�شب راأيي ،فاإن مي�شي اللعب االأكرث تكامل،
فهو هداف وممرر ومراوغ ومبدع ،بينما رونالدو
العب قوي جدا على امل�شتوى البدين والذهني
والتهديفي� .رصاحة ،اأح�شن العب هو مي�شي،
واأكرب هداف هو رونالدو.

م�ذا تذكر من لق�ء اأم درم�ن بني
اجلزائر وم�رش؟
لي�ص من ال�شهل التعليق على مباراة اخل�رص يف
اأم درمان ،الأنها كانت �شعبة جدا وتاريخية علي
كمعلق ،مع مائة مليون م�رصي واأربعني مليون
جزائري ،جاءت بعد ظروف لقاء العودة بالقاهرة،
ولعبت يف اأجواء م�شحونة وترا�شق اإعلمي ،وكان
ال بد علي من اأن اأكون مو�شوعيا يف تعليقي ،حتى
ال اأتهم باأنني مع اجلار ،اأو يتهمني اجلار باأنني
مع ال�شعبية ،الأن م�رص عادة ما ت�شنع النجوم..
كنت مو�شوعيا يف تعليقي ،اأعطيت كل فريق
حقه ،تفاعلت مع املباراة ،فازت اجلزائر وتاأهلت،
عو�شتها م�رص يف كاأ�ص اإفريقيا  ،2010وفازت
برباعية ،علقت على املباراة كمحايد رفقة حفيظ
واأحمد علي ،وكنت اأي�شا حمايدا ،مل اأتوتر يف
لقاء اأم درم��ان ،دخلتها دون ح�شابات ..يتاأهل
الذي يتاأهل ،مهمتي تقدمي طبق اإلى اجلمهور
الريا�شي .اأتذكر اأنه قبل اللقاء كانت حملت من
ال�شحافة اجلزائرية على اأنني اأمتنى فوز م�رص،
والعك�ص �شحيح .كنت حمظوظا الأين علقت
على تلك املباراة التاريخية.

هل تفكر يف مدر�سة للتعليق
م�ستقبال؟
فكرة جيدة ،ومل ال اإن�شاء مدر�شة للتعليق ..كنت
حما�رصا لدى االحتاد العربي لكرة القدم ما بني
 2004و .2008بالتايل ،لو تتوفر الظروف يكون
م�رصوع لت�شجيع ال�شبان واكت�شاف املواهب،
اأمتنى اكت�شاف اأربع مواهب للم�شتقبل ،لريفعوا
م�شعل التعليق بيننا.

من هو الأح�سن ،حمرز اأم �سالح؟
نحن نفتخر بلعبني مثل حمرز و�شلح ،لقد
و�شل اإل��ى العاملية ،ويلعبان يف اأح�شن بطولة
يف العامل� .شلح حقق نتائج باهرة ،منها رابطة
االأبطال ومونديال االأندية وهو هداف ل�شنتني،
اأرقام قيا�شية مل حتقق منذ  60اأو � 70شنة ،اإنه
العب متكامل .فيما يخ�ص حم��رز ،فهو العب
فني م��ه��اري ،ريا�ص اأق��وى اأي�شا ،املهم نحن
نفتخر بهذين اللعبني ،ريا�ص يحتاج اإلى رابطة
االأبطال مع ال�شيتي ليكون احلكم فيه اأكرث �شكا،
حتى الكرة الذهبية متنح على االألقاب ولي�ص

هل من كلمة اإلى اجلمهور اجلزائري؟
علقتي وطيدة باجلمهور اجلزائري ،األتقي به
يف ال�شيف يف احلمامات اأو تون�ص العا�شمة،
واألتقي به يف كل امللعب الريا�شية التي اأزورها،
واأحتدث رمبا يوميا معهم ،اإن �شاء تدوم االأخوة
بني ال�شعبني اجلزائري والتون�شي وكل البلدان
العربية ..اأمت��ن��ى امل��زي��د م��ن التطور للكرتني
اجلزائرية والتون�شية ،كما اأمتنى عودة البطولة
املحلية بقوة لتعود اأيام اجليا�شكا ومولودية وهران
ومولودية اجلزائر والوفاق ال�شطايفي وكل االأندية
االأخرى.

كيف تعي�ض الكرة يف زمن كورون�
ودون جمهور؟
تريد احلقيقة ،نحن را�شون مبا اأعطانا اهلل ،اإنها
ف��رتة �شعبة وع�شرية ،حياتنا تغريت على كل
امل�شتويات ،وبخا�شة يف تعاملنا مع النا�ص ومع
العائلة ،نحن ن�شطر اإل��ى غ�شل االأي��دي كلما
مل�شنا �شيئا ،اإن �شاء اهلل تون�ص واجلزائر يكونان
يف اأمان م�شتقبل ،البد من اأن نتحمل امل�شوؤولية
اأمام هذا الوباء ..كورونا در�ص لنا.
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اجتمع القائمون على شؤون الكرة
في الجزائر ،على رأي واحد ،وأعلنوا
نهاية الموسم الكروي في زمن
الكورونا ،بتتويج فريق شباب بلوزداد
بطال له ،مع العديد من اإلجراءات
اإلدارية والرياضية األخرى ،انطالقا من
عدة اعتبارات وحسابات ،تناقشها
القائمون على البطولة ألسابيع
عديدة ،كالصعود إلى القسم األول
المحترف والنزول إلى القسم الثاني
المحترف وباقي األقسام األخرى..
إجراءات طبقت بمنطق العقل على حد
قول الكثير منهم ،وكذا الحفاظ على
صحة الالعبين قبل كل شيء ،وعدم
المغامرة في ظل الطرف الصحي الذي
يمر به العالم وليس الجزائر فقط.
قبل احلديث عن هذا القرار ،الذي رجح ل�شالح
فريق �شباب ب��ل��وزداد ،ومنحه لقب البطولة
يف زم��ن ال��ك��ورون��ا ،وج��ب احلديث عن الكثري
من االأح���داث التي �شبقت ه��ذا ال��ق��رار ،التي
�شغلت اجلماهري اجلزائرية ،وك��ل املتتبعني
ل�شوؤون البطولة اجلزائرية ،التي مرت مبو�شم
ا�شتثنائي هذه ال�شنة ،كما �شهد ظهور العديد
من التوترات� ،شواء بني ال�شخ�شيات الريا�شية
املعروفة يف ال�شاحة الريا�شية ،اأم بني خمتلف
اجلماهري ،كل يغني على ليله.
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احتجاجات ومسيرات
في زمن الكورنا

من اأه��م الو�شائل التي اتخذتها الكثري من
اجلماهري الريا�شية ،لل�شغط على الرابطة
ورئي�شها ،القيام مب�شريات ليلية اأو يف و�شح
النهار ،تنادي ب�رصورة التطبيق العادل للقوانني،
بعيدا عن احل�شابات ال�شيقة ،واالحتكام اإلى
املنطق كما كانوا ي���رددون ،يف زم��ن الكورونا،
�شاربني بذلك كال االإجراءات ال�شحية عر�ص
احلائط ،التي من اأجلها اأ�شدل ال�شتار على
البطولة الوطنية ،كما زعم القائمون على �شوؤون
الكرة ،بفارق ثلث نقاط بني املت�شدر والو�شيف،
وبقاء اأرب��ع وع�رصين نقطة ف��وق الب�شاط مل
تلعب بعد ،اأي ثماين مقابلت لكل الفرق ،وهو
ما ا�شتغرب له الكثري بعدم ا�شتكمال البطولة،
لي�ص يف اجلزائر فح�شب بل حتى خارج الوطن
وبقي ال�شوؤال مطروحا اإلى حد ال�شاعة.

الكشف عن ملفات الفساد
في هذه الفترة

ا�شتغل الكثري من االأط��راف هذه املرحلة ،من
توقف البطولة الوطنية ،ب�شبب فريو�ص كورونا،
ملعاجلة فريو�ص اآخر اأكرث حدة من كورونا ،وهو
الف�شاد الريا�شي ،الذي ينخر الكرة اجلزائرية

يف �شمت ،لكن ال�شوؤال الذي بقي معلقا :ملاذا
هذه الفرتة بالذات؟ خا�شة اأنها م�شت فريقا دون
اآخر ،وهو ما اعتربه حمبو الفريق املت�رصر ،مبثابة
و�شع الع�شا يف العجلت ،بعد النتائج التي قدمها
فريقهم طيلة فرتة العودة من البطولة� ،شمحت
له بتجاوز الكثري من الفرق ،وو�شلت نتيجة
ال�رصب يف م�شداقية نتائج الفريق ،اإلى �شجن
رئي�شه ،ب�شبب هذا امللف ال��ذي ظهر فجاأة،
بالرغم من كون الكثري من ملفات الف�شاد التي
يعرفها العام واخلا�ص ،ال يزال املت�شببون فيها
ينادون على املنابر ب�رصورة التطبيق ال�شارم
للقوانني ،نا�شني بذلك اأنهم احللقة االأهم يف
هذا الف�شاد.
لعل االأهم من كل هذا ،اأن فريو�ص كورنا ك�شف
�شوءة الكرة اجلزائرية ،يف الكثري من القرارات
االرجتالية ،التي ال متت اإلى املنطق ب�شيء،
كما اأظهر عجز القائمني على الكرة يف اجلزائر
عن اال�شتجابة للظروف اال�شتثنائية التي متر
بها الكرة ،والدليل اأن اأغلب البطوالت يف العامل
اأكملت امل�شوار باتخاذ اإجراءات فورية ،غري اأننا
بقينا متعلقني دائما بعدم وج��ود االإمكانيات.
والغريب ،اأن املليري ت�شب يف هذا املجال ..فاإلى
متى نبقى نتعذر بنق�ص االإمكانيات وعدم
مقارنتنا بالدول االأوروبية؟
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شهدت ارتفاعا صاروخيا وأصبحت محل أطماع كبار أوروبا
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يعتبر الدولي الجزائري ،إسماعيل بن ناصر ،اكتشاف الموسم الكروي المنصرم ،بفوزه بكأس إفريقيا لألمم واختياره أحد
أحسن العبي وسط الميدان في المنافسة القارية ،حيث خطف األضواء سواء مع المنتخب الجزائري الذي أصبح فيه العبا
أساسيا ،أم مع ناديه ميالن الذي أصبح قطعة أساسية فيه ،حيث شارك تقريبا في لقاءات النادي وأصبح مطلوبا في أكبر
األندية العالمية على غرار الريال والمان سيتي.

امل�شتوى املميز الذي قدمه بن نا�رص جعله من
بني اللعبني الذين اختارهم موقع "هو�شكورد"
الربيطاين الأف�شل ت�شكيل يف املو�شم املن�رصم،
للعبني الذين بدوؤوا امل�شابقة دون اأن تتجاوز
اأعمارهم حاجز ال� 21عاما.

هكذا انضم بن ناصر إلى
المنتخب الجزائري

قبل ان�شمامه اإلى املنتخب اجلزائري ،رف�ص
بن نا�رص اللعب للمنتخب املغربي ،باعتبار
اأن وال��ده يحمل اجلن�شية املغربية ،ووالدته
جزائرية ،وف�شل اللعب للمنتخب اجلزائري،
ل�شبب واحد هو اإعجابه بامل�رصوع الريا�شي
ال��ذي قدمه له رئي�ص الفاف ال�شابق حممد
روراوة .ويف هذا االإط��ار ،قال العب و�شط فريق
ميلن االإي��ط��ايل ل�شحيفة اإيطالية�" :شبب
اختياري الدفاع عن قمي�ص منتخب حماربي
ال�شحراء ،على املنتخب املغربي ،على الرغم
من اأن وال��دي يحمل اجلن�شية املغربية ،ال
يعود اإلى كون والدتي جزائرية ،ولكنني
اقتنعت بامل�رصوع الريا�شي اجلزائري
واآمنت به ،لذلك ف�شلته على اللعب
ملنتخب املغرب".
وع��ن اللحظة االأف�شل يف م�شريته،
ق��ال ال���دويل اجل��زائ��ري اإن���ه "يعترب
الفوز بكاأ�ص اأ· اأفريقيا عام 2019
م��ع املنتخب اجل��زائ��ري ،اللحظة
االأف�شل له منذ بداية م�شريتي
الكروية"" ,مل نفز بكاأ�ص اأفريقيا
منذ  29عاما ،وبالتايل ،كانت
االنت�شارات كبرية ،ما جعلنا
نبذل جمهودات كبرية من
اأج��ل اإ�شعاد جماهرينا...
ت�شوروا5مليني�شخ�ص
خرجوا للحتفال باللقب
يف العا�شمة اجلزائرية،
مل اأ�شاهد �شيئا مثل هذا
من قبل".

وع��ن �شبب م��غ��ادرت��ه ن���ادي اأر���ش��ن��ال ،قال
اإ�شماعيل ب��ن ن��ا���رص" :عقدي م��ع اأر�شنال
االإجنليزي كان ميتد ل�� 3شنوات اأخ��رى ،غري
اأنني ف�شلت مغادرته لكي اأمتتع بوقت لعب
اأف�شل ،مل اأ�شتطيع العي�ص يف لندن ،بجانب
�شعوري بعدم اأهميتي يف الفريق ،باالإ�شافة
اإلى اأنني كنت األعب يف غري مركزي احلقيقي،
و�شعرت ب�شغوط كبرية ،لذلك ف�شلت الرحيل
اإلى اإمبولى االإيطايل".واعترب بن نا�رص االإيطايل،
ب���اري�������ص
العب و�شط
������ش�����ان
ج��ريم��ان

الفرن�شي ماركو فرياتي ،واالإ�شباين األكانتارا،
جنم بايرن ميونيخ االأملاين ،اأنهما اللعبان اللذان
اأ ّث��را فيه كثريا ،وق��ال النجم اجلزائري يف هذا
ال�شدد" :اأعمل بجد من اأجل تطوير اإمكاناتي،
اأنا اأتطلع اإلى حت�شني عدة جوانب يف طريقة
لعبي ،من بينها اإخراج الكرة ب�رصعة ،وال�شعي
للوجود ب�شكل اأكرب يف منطقة جزاء املناف�ص،
اأ�شعى دائما مل�شاهدة ماركو فرياتي واألكانتارا
للتعلم منهما".واعرتف اإ�شماعيل بن نا�رص
بالتاأثري الكبري الذي ميتلكه النجم ال�شويدي
زالت��ان اإبراهيموفيت�ص على العبي ميلن.
وقال اإنه ي�شعى دائما الأن يكون مثاليا" ،عندما
تلعب بجانب زالتان ال ميكنك القيام بهفوات،
هو يدفعك اإلى تقدمي اأف�شل م�شتوياتك".هذا،
وك�شفت ال�شحافة االإيطالية اأن القيمة ال�شوقية
للنجم اجلزائري اإ�شماعيل بن نا�رص �شهدت
ارتفاعا �شاروخيا يف الفرتة االأخرية ،لت�شل اإلى
مبلغ  50مليون يورو ،ما يعادل األف مليار
�شنتيم .هذا التقييم ا�شتند على
ع��دة معطيات مو�شوعية ،من
اأب��رزه��ا تطور م���ردوده الفردي
الفني والتكتيكي ،ف�شل عن
م�شاهمته يف النتائج التي
حققها فريقه.
ويعد هذا املبلغ اأكرث من
�شعف ما دفعه ميلن
للتعاقد م��ع الع��ب
الو�شط اجل��زائ��ري
يف ال�شيف املا�شي،
حيث تنقل اإلى ميلن
خ���لل ف���رتة االن��ت��ق��االت
ال�شيفية املا�شية ق��ادم��ا من
اإمبويل مقابل  18مليون يورو ،ليفر�ص
نف�شه يف الت�شكيلة االأ�شا�شية ب�شكل
م�شتمر .و���ش��ارك ب��ن نا�رص يف 32
م��ب��اراة م��ع ميلن يف املو�شم احل��ايل،
اأ�شهم خللها يف هدفني بني �شناعة
وت�شجيل.
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تقودك منعرجات جبال الشريعة،
المحفوفة بأشجار األرز الباسقة ،إلى
منطقة تدعى سيدي الكبير ،تيمنا
بمؤسس البليدة .وغير بعيد عن قلب
المدينة بنحو  ٤كليمترات فقط،
تتراءى للزائر بنايات ،يختلف طرازها،
تتناثر حول معلم تاريخ وديني
وسياحي ،يتيمن به البليديون أيما
تيمن .الشروق العربي ،زارت ضريح
سيدي الكبير ،ورصدت قصة المكان
وصاحبه.
ال��ط��ري��ق اإل���ى �شيدي الكبري ي�شبه رحلة
اال�شتجمام ،و�شط الطبيعة العذراء .والو�شول
اإلى املكان يعد مبثابة بلوغ حمطة بعيدة من
الزمن .فال�شلمل املوزعة يف حميطه ،واالأبواب
املقو�شة على الطراز االإ�شلمي ،وحتى القبب
املبعرثة هنا وهناك ،توحي بروحانية املكان
وقد�شيته.مع بداية القرن ال�شاد�ص ع�رص
امليلدي ،كانت البليدة ال تزال عبارة عن بع�ص
القرى واملدا�رص املتباعدة ،التي تعود اإلى �شكان
بربر ،وبع�ص القبائل ذات االأ�شول العربية.
و�شادف ذلك نزوح اأعداد معتربة من امل�شلمني
االأن��دل�����ش��ي��ني ،ال��ذي��ن اأق��ام��وا
مبتيجة ،حاملني معهم العلم
والثقافة.

•معلم تاريخي وديني وسياحي بالبليدة
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وم��ن بني ه��وؤالء ال��واف��دي��ن ،ك��ان هناك عامل،
مهند�ص ري ،تلقى الرتحيب والقبول من اأ�شهر
قبائل البليدة اآنذاك ،قبيلة اأوالد �شلطان .ويقال
اإنه تزوج امراأة جميلة منهم .وقد �شاعده اأعيانها
على اإقامة جتمع للأندل�شيني القادمني اإليها .مع
مرور الوقت ،اأخذ هذا التجمع ،حتت اإمرة العلمة
�شيد اأحمد الكبري ،ينمو ويتاأطر ،ويزداد حت�رصا
وب��روزا مبختلف العلوم ،واملن�شاآت ال�رصورية
للحياة املتطورة اآنذاك.
فقد اأن�شاأ �شيدي اأحمد م�شجدا ليتعبد فيه اأهل
املنطقة .واأق��ام لهم فرنا كبريا ،وحماما .وظهرت
العديد من االأ�شواق ،حتى اإن الرجل الذي كان
مهوو�شا بالفلحة والب�شتنة وخدمة االأر���ص،
�شق قنوات املياه اإليها بف�شل خربته ،وا�شتغل
زخ��ر املنطقة ب��امل��وارد املائية .وراح ه��ذا التجمع
ال�شغري يكرب وميتد ،حتى اأ�شبح مدينة .فقرر
�شيدي اأحمد الكبري اإن�شاء �شور حلماية االأهايل،
وكان به �شبعة اأبواب ،مل يتبق منها يف يومنا هذا
غري الت�شمية ،باب اخلويخة ،باب الزاوية ،باب

الدزاير ،باب ال�شبت ،باب الرحبة ،باب الق�شبة،
باب القبور.
تقول االأ�شطورة ،التي يختلف حولها الكثري من
الباحثني يف تاريخ البليدة ،اإن �شيدي الكبري كان
يحلم بجعل مدينة البليدة جنة غناء ،مبختلف
اأنواع الورود والنباتات النادرة والفواكه واخل�شار
التي مل ت�شهدها باقي القبائل من قبل ،وقد
اجتهد يف م�رصوعه ،وحق����ق منه الكثي���ر
بالفعل .ومبا اأن تخ�ش�شه كان يف الري ،فقد كان
�شيدي اأحمد الكبري دائ����م البحث عن منابع
للمياه ،حتى اإن��ه ،من �شدة ما متنى اأن يكون
هناك منبع ،دعا اهلل يف قلبه و�رصب بع�شاه على
االأر�ص ،فان�شق هنالك واد غزير� ،شمي يف ما بعد
على ا�شمه.
�شنة  1540م ،تويف موؤ�ش�ص البليدة� ،شيدي
اأحمد الكبري ،فاأقيم له �رصيح اأعلى ال��وادي ،يف
منطقة جبلية هادئة ،جميلة ،كانت يف ما م�شى
منتزها لل�شكان .وبد أا النا�ص يزورون �رصيحه،
يف االأعياد واملنا�شبات ،وحتى للتربك والت�رصع

والدعاء ،باعتبار الرجل �شاحلا تقيا ،والتزال هذه
العادة لدى البليدين اإلى يومنا هذا ،حيث يقام
بال�رصيح ما يعرف ب�"الوعدة" ،وتاأتي الن�شاء
الإ�شعال ال�شموع ،وو�شع احلناء ،طمعا يف الزواج
واالإجناب ،اإذ رغم الدعوات املتكررة للأمة بالكف
عن هذه العادات التي ت�شيء اإل��ى الدين ،مل
تتوقف ،اإذ يعترب املكان روحانيا بالنظر اإلى كم
االأ���رصح��ة املحيطة به اأي�شا ،التي تعود اإلى
رجال اأتراك يقال اإنهم كانوا اأعيانا وم�شلحني،
ين�رصون الدين ويحكمون بالعدل ،خا�شة وقد
اأن�شئ م�شجد �شغري بالقرب منها ،وزاوية حلفظ
وترتيل القراآن .يذكر اأن جزءا من املكان تعر�ص
للتخريب واحلرق يف اأيام الع�رصية ال�شوداء .وقد
فر ال�شكان من �شواحيه ،و�شاده الرعب والفراغ،
قبل اأن يعود البليديون وغريهم اإل��ى التنزه
والتربك فيه ،خلل ال�شنوات القليلة االأخ��رية،
ليظل �رصيح العلمة الكبري ،موؤ�ش�ص البليدة،
�شيدي اأحمد ،معلما تاريخيا ،ودينيا و�شياحيا يف
املنطقة.
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وجدت قرب أدرار
قبل  58سنة

= ﻓﺎروق ﻛﺪاش

من عباس بن فرناس إلى أسطورة
إيكار إلى مصير إيميليا إيرهارت
الغامض ،مرورا بأنطوان دو سانت
إيكسبيري… هي ملحمة الطيران التي
ألهمت آالف العاشقين للتحليق أعلى
من النسور ..وللجزائر قصتها مع أحد
هؤالء الطيارين العالميين ،الذي حلق
فوق الصحراء فدفنته رمالها.

‘  11فيفري  ،1962واجلزائر على م�شارف
اال�شتقلل ،عرثت دورية من ال�رصطة الفرن�شية
على م��وم��ي��اء م�شجاة ،ق��رب هيكل طائرة
حمطمة ،يف موقع على طريق كانت ت�شمى
الطريق االإم��رباط��وري رق��م اثنان ،تربط بني
وهران ومدينة غاو يف مايل ،يف ه�شبة تانزروفت،
يف اأق�شى جنوب �رصق ال�شحراء ،على تخوم
اإيفورا�ص املالية ،قرب اأدرار.
متكنت ال�رصطة من التحقق من هوية
املومياء ،من خلل دفرت الطائرة ،وهو
ال��ط��ي��ار ال��ربي��ط��اين وي��ل��ي��ام نيوتن
الن��ك�����ش��رت ،امل��دع��و ب��ي��ل ،ال��ذي
اختفى ع��ام  ،1933اأي منذ
ثلثني �شنة تقريبا… كان
ه��ذا الطيار املتهور املجازف
قد قرر حتقيق رقم قيا�شي
ب��ال��ط��ريان ال���ف���ردي ،عرب
ال�شحراء ،على م Ïطائرة
املونوبل�ص ،التي �شماها
تيمنا بال�شحراء "�شليب
ال�شحراء ال�شغري" ..وقد
�شبق له النجاح يف الطريان
بني كرويدن باإجنلرتا وداروي��ن
باأ�شرتاليا ،رفقة الطيارة االأ�شرتالية
جي�شي مود ،املعروفة ب�شوبي ،التي
كانت يف ذات الفرتة خطيبته…
لكنه مل يكن يواجه مكانا عاديا ،بل �شحراء
�شا�شعة ،تبتلع ك��ل م��ن ي�شهو اأو يخطئ،
وتخفي معامل جرميتها بني الرمال… عند
اختفاء طائرة "بيل" ،قام اال�شتعمار الفرن�شي
بالبحث عنه ،ومت�شيط كل املنطقة ،لكن دون
جدوى ،ل�ش�شاعة حميط البحث.
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وعرث عليه بعدها بعد عدة عقود ودفن يف منطقة
ر"ان.

يوميات طيار طائﺢ

ودون "بيل" يف دف��رته اأيامه الثمانية االأخ��رية،
و�شورها على اأنها كانت �شاعات طويلة من االآالم

اأمي احلبيبة ،اأبي العزيز ،اأ�شدقائي ..ال حتزنوا..
اأنا امل�شوؤول الوحيد عما اأ�شابني… كان جنونا
مني".
وحت�شلت خطيبته �شوبي على دفرته اخلا�ص،
ح�شب اآخ��ر اأمنياته ،وق��ام��ت بعدها بن�رص
يومياته .وقد األهمت هذه اليوميات الع�شيبة
االأدب���اء ،منهم الكاتب �شيلفان اإي�شتوبال،
فكتب روايته "اآخر رحلة طريان للنك�شرت",
واقتب�شت الق�شة �شينمائيا �شنة 2009
يف فيلم "النك�شرت" ،للمخرج كرمي
دريدي.

مومياء على
الطريق
الصحراوي

و كا نت
وال��ي�اأ���ص،
اآخر كلماته" :مل يعد هناك ماء… ال ريح تهب…
اأنا اأنتظر املوت" ..
واأ�شاف يف �شفحة اأخ��رى" :عزيزتي �شوبي،

وتبقى مومياء النك�شرت
لغزاحمريا،فعادةماحتفظ
امل��وم��ي��اءات الطبيعية
بفعل الربد والثلج ،ولكن
مومياء النك�شرت اأبقت
على م��لم��ح الطيار كما
ه��ي ،رغ��م م���رور �شنوات
ع��دي��دة يف ���ش��ح��راء قاحلة،
ترتاوح حرارتها ما بني  35و80
درجة اأحيانا… ويوؤكد العلماء اأن
هناك عوامل اأخرى قد توؤدي اإلى حفظ
اجلثث ،مثل امللح واحلرارة العالية ..واالأمثلة
كثرية ،من االإن�شان اأوتزي ،وماموث �شيبرييا،
ورجال امللح يف �شهراباد باإيران ،واآخرها يف �شحراء
غوبي ،حيث عرث على مومياءات تعود اإلى 500
�شنة خلت.

= ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰوز

ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ العﺮﺑي ﺯﻛال:
كثيرة هي األسماء الفنية ،التي ترحل في صمت في الجزائر ،كان حضورها
مدويا في الساحة الفنية لعدة عقود ،استطاعت هذه األسماء أن تؤسس
للمكتبة الثقافية ،دعائم صلبة ال يحركها مد وجزر السنوات المتعاقبة عليها.
نقف اليوم وقفة احترام وتذكر وشكر وعرفان ،لممثل قدم للفن الجزائري،
أعماال لن تموت ،مهما حدث ،استطاع من خاللها أن يؤرخ للحظات خالدة
في ذاكرة الجمهور ،سواء من جالسه وتعرف عليه عن قرب ،أم من المس
أعماله التي ال تزال اليوم ،قطعة أساسية في الثقافة الجزائرية ..هو الفنان
الراحل «العربي زكال» ،الذي رحل سنة  ،،2010تاركا وراءه إبداعات فنية ،في كل
المجاالت ،فقد كان أينما تضعه تجده إن صح القول.

متتد م�شاركة ال��ف��ن��ان يف �شناعة الثقافة
اجلزائرية ،اإل��ى �شنوات اخلم�شينيات ،عرب
امل�رصح ،الذي �شنع منه فنانا فذا ،ا�شتطاع اأن
يلج اإلى فن التمثيل من اأبوابه كلها ،وهو ما �شمح
له بالتواجد يف الكثري من االأعمال بعد اال�شتقلل
عرفانا لقدرته على التقم�ص واأداء الدور باإتقان،
خا�شة يف االأعمال الثورية التي ال تزال اليوم ،روائع
لن تزول ،وتبقى خالدة ،يتعاقب على م�شاهدتها
االأجيال جيل بعد جيل ،بنف�ص احلما�ص ونف�ص
ال�شوق ،واالهتمام ،عرف عنه من جال�شه ،اأنه
�شخ�ص قوي يف ح�شوره ،متوا�شع ،وح�شا�ص
دائم االبت�شامة� ،شمح����ت له هذه االأخلق باأن
يكون حمبوبا بني كل م����ن عمل معه اأو عرفه
عن قرب ،باالإ�شافة اإلى متكن���ه يف تقدمي اأدواره
برباعة متناهية� ،شغلت كل من �شاهده.
عرف عنه كذلك �شمة اخلجل ،التي فر�شت
على ك��ل م�ن حوله اأن يحرتمه ،ك��ان بحق
مو�شوعة ثقافية ت�شري على قدميها اإن �شح
القول ،الأنه بب�شاطة كان متعدد التخ�ش�شات،
لذا �شوف يبقى مدر�شة للأجيال لكي جتل�ص

يف مدر�شته من اأج��ل �شقل موهبتها ،وحذو
حذوه ،ملن اأراد ال�شعي للعل.
اإن احل��دي��ث على العربي زك���ال ه��و مبثابة
احلديث عن فنان كر�ص حياته كلها خلدمة

ملهم في
الثقافة
الجزائرية
ال يزال
شامخا
الفن ،وهذا من خلل الكثري من االأعمال التي
تقم�ص فيها اأدوارا كبرية ومميزة ،على غرار
الفيلم الثوري معركة اجلزائر ،االأفيون والع�شا،
ح�شان طريو� ،شنوات اجلمر ،وقبل هذه االأعمال
اخلالدة والروائع االأبدي�ة ،فقد قدم اأكرث من 18
م�رصحية.
هي حمطة من حمطات اأ�شماء من الذاكرة
لهذا العدد ،التي اخرتناها اأن تكون يف حق فنان
وممثل ،بارع ومتمكن ،ال يزال اليوم حا�رصا بيننا
بروائعه التي ال مت��وت ،ن�شهد له من خللها
على همته وقدرته االإبداعية التي ات�شف بها
طيلة م�شواره الفني ،ال��ذي ميتد اإل��ى ما قبل
اال�شتقلل ،لذا يعترب من بني القلئل الذين
مار�شوا الفن ،بكل األوانه ،واأن يهدوا اإلى مكتبة
الثقافة يف اجلزائر ،هدايا ال تقدر بثمن ،يف ظل
تراجع الفن االأ�شيل والهادف يف اجلزائر ،لذا
بقيت اأعمالهم الواجهة اجلميلة ،التي يطل من
خللها اجلمهور على �شينما وم�رصح كانا بحق
مدر�شتني للرتبية واالأخلق واالإبداع.
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بين التطبيع والمعاهدة...
تزييف للحقائق باسم الدين

= :OGóYEGاﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

=يجيب عليها  :اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
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ال يزال بعض المسلمين في عصور التخلف عن ركب الريادة
الحضارية ُي ْم ِع ُنون في هدم أصول مقررة من الشرع الحنيف:
اك ُم ُهَّ
ين َقا َت ُل ُ
ه ُ
اهلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ين
ّما َي ْن َ
كالوالء والبراءِ « :إ َن َ
وك ْم ِفي ِّ
الد ِ
ك ْم َو َ
اج ُ
ار ُ
َوَأ ْخ َر ُج ُ
ه ْم
ظ َ
ك ْم َأن َت َو َّل ْو ُ
اه ُروا َع َلى ِإ ْخ َر ِ
وكم ِّمن ِد َي ِ
ه ُم َّ
ه ْم َف ُأول ئ َ
ِم َ
ّما
ون» ،واألخوة اإلسالميةِ « :إ َن َ
الظال ُ
ِك ُ
َو َمن َي َت َو َّل ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ِم َأ ُخو
سل ُ
ون ِإ ْخ َو ٌة» ،ونصرة المظلوم وعدم خذالنه« :ا ْل ُم ْ
ِمَ ،ال َي ْ
ِم ُهَ ،و َال َي ْخ ُذ ُل ُهَ ،و َال َي ْ
ك ِذ ُب ُهَ ،و َال َي ْح ِق ُر ُه» ،الدفاع عن
ظل ُ
ا ْل ُم ْ
سل ِ
المقدساتُ :
ِموا َو ِإ َّن ََهّ
ّه ْم ُ
ين ُي َقا َت ُل َ
«أ ِذ َن ِل َّل ِذ َ
اهلل َع َلى
ظل ُ
ون ِب َأ َن ُ
ه ْم َل َق ِدي ٌر ا َّل ِذ َ
ه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍّق ِإ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا
َن ْ
ار ِ
ص ِر ِ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
َر ُّب َنا ُهَّ
اهلل» ..وغيرها كثير .وال أدل على ذلك مما يحصل مع قضية
المسلمين األولى :قضية فلسطين ،وهذا التهاوي األخالقي
الذي وصل حد تقديم اليد للمحتل الغاصب الظالم غير المسلم،
مع قطع يد العون عن المظلوم المسلم المدافع عن أرضه
ومقدساتنا ،ولكن الخطير أن ُتلوى أعناق النصوص و ُت َح َّرف معاني
الدين و ُت َز َّيف حقائق التاريخ والسير ،تبعا لهوى القادة والساسة...
ومن المعاني التي يراد تمريرها معنى :المعاهدة مع اليهود.
• 1أما المعاهدة – وهي تطبيع  :-فيستدل لها من القرآن
والسنة :فمن القرآن« :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» ،ويتناسون
تتمة اآلية« :وإن يريدوا أن يخدعوك ــ أي اليهود ــ فإن حسبك اهلل
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» ،اآلية ،ثم قال بعدها« :يا أيها
النبي حرض المؤمنين على القتال».
ومن السنة ،بمعاهدة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ليهود بني
قريضة وبني النضير وبني قينقاع في المدينة بل وللمشركين
في مكة ،وهذا استدالل باطل وقياس مع الفارق الكبير.
فالنبي عاهد قبائل اليهود وقد كانوا يعيشون بين المسلمين
مسالمين ،ولم يعاهدهم وقد هجروا المسلمين وقتلوهم
و َن َفوهم ،ولكن هذا نصف الحقيقة ،ونصفها اآلخر ،أنه قاتلهم
وطردهم لما خانوا العهد في غزوة األحزاب ،بل حين كشف
يهودي ستر امرأة مسلمة واحدة ،ألغى رسول اهلل– ص-
عهدهم وقاتلهم وأجالهم من المدينة .فما نقول لنساء
وأطفال فلسطين حين نضع أكفنا في أكف قاتلهم ومستبيح
أعراضهم ودمائهم باسم الدين -وما نقول لشعب كامل محاصر
في غزة ،ونحن نعاون غاصبيهم اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ..أما
االستدالل بصلح النبي مع مشركي مكة ،فمكة وقت صلح
الرسول -ص -لهم دار كفر أصلي لم تدخل بعد وتتحول إلى دار
إسالمية ،وفلسطين دار إسالم .ولذا ،نقول لمن يزين الباطل:
هاتوا دليال على أن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -أو الخلفاء
الراشدين صالحوا كفارا على التنازل لهم عن أرض إسالمية؟
ولذلك ،أفتى العلماء في مؤتمرات كثيرة كمؤتمر علماء
فلسطين األول المنعقد في يناير  ..1935فتوى األزهر في اجتماع
لجنته المنعقد في عام  ..1956المؤتمر اإلسالمي الدولي في عام
 1989وغيرها ،بحرمة التطبيع مع المحتل.
• 2وأما وصف اليهود ،فهو تعميم خاطئ أيضا :فرفضنا ليس
لليهود عموما ،بل للصهاينة خاصة ،الذين احتلوا أرضا ليست
لهم ،وطردوا شعبها طوال أكثر من نصف قرن من الزمن.
* وفي الختام أقول :إن اإلسالم وشرائعه ال يرضى بالظلم أو
الركون إليه« :وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»،
كما ال يرضى بالذلة والهوان ألي مسلم« :وهلل العزة ولرسوله
وللمؤمنين» ،ويثبت حق اإلنسان في رد الظلم وعدم قبول
االعتداء« :ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا ولينصرن اهلل
من ينصره» ،والنصرة تكون بكل الوسائل المتاحة ،أدناها النصرة
بالقلم واللسان.
كما ال يسعني إال أن أحيي كل الداعمين للحق الفلسطيني ،وعلى
رأسهم شعب الجزائر ودولتها ،الذين يرفضون التطبيع بكل
أشكاله ومستوياته ،ويقفون مع صاحب القضية والحق ..مع
فلسطين ظالمة أو مظلومة.

�ضوؤال اأن���� ام����راأة م��ت��زوج��ة وع���م��ل��ة،
ووالداي حمت�ج�ن ،ف�أح�ول م�س�عدتهم�
مببلغ كل �سهر ،مع العلم اأنهم� مل يطلب�
مني ذل��ك ،غري اأنني األقى مع�ر�سة من
زوجي ،بحجة اأنه يجب ا�ستئذانه ،و�سبب
يل بع�ض امل�س�كل ،فم� قولكم؟

 :ÜGƒ÷Gعليك اأن تعلمي اأن االإ�شلم
جعل الذمة املالية للمراأة م�شتقلة،
فلها احل��ق يف االإن��ف��اق من حر مالها
مبا �شاءت ،واإعانتك والديك عمل
�شالح ،واأن��ت م�شكورة على ذلك،
ولي�ص للزوج فيه اعرتا�ص ،وقد كان
النبي ﷺ ياأمر الن�شاء بال�شدقات ،بعد
خطبة العيد ،فيت�شدقن ،وال يقول
لهن� :شاورن اأزواجكن ،بل ياأمرهن
بال�شدقة وي��ق��ول« :اإين راأيتكن اأكرث
اأه���ل ال��ن��ار» وي �اأم��ره��ن بال�شدقة
واال�شتغفار ،وياأمر بلال باأن ياأخذ ما
يتربعن به ،وقد ثبت عنه ﷺاأن ميمونة
قالت :يا ر�شول اهلل! اأ�شع�����رت باأين
اأعتقت فلنة -جاريةً له���ا-؟ فقال عليه
ال�شلة وال�شلم« :اأما اإنك لو اأعطيتها
اأخ��وال��ك لكان اأعظم الأج���رك» ،ومل
يقل لها :مل مل ت�شتاأذنيني يف ذلك؟
ب��ل اأم�شى عتقها ،ولكنه اأخ��ربه��ا
باأنها ل��و كانت ت�شدقت بها على
اأخوالها و�شاعدت بها اأخوالها لكان
اأعظم الأجرها ،من باب �شلة الرحم،
فكيف ب��ال��وال��دي��ن؟! ول��ك��ن ال مانع
من اأخ��ذ خاطر االأزواج ،والعناية مبا
ير�شي االأزواج ،واال�شتئذان من باب
اال�شرتاك يف الراأي ال فر�شه ومن باب
ح�شن الع�رصة اأي�شا،من دون اأن
تق�رصا يف ما يتعلق بالوالدين ،وعلى
االأزواج اأن يتقوا اهلل واأن ي�شجعوكن
على بر الوالدين ،واأال يعرت�شوا على
ذلك.
�ضوؤال اأن� امراأة متزوجة ويل ن�سيب من
امل�ل ورثته عن اأبي -رحمه اهلل ،ودائم�
اأزك��ي��ه يف ع������س��وراء� ،سمعت يف اإح��دى
احل�س�ض اأن��ن��ي اأ�ستطيع تقدمي الزك�ة
لزوجي ،وزوجي عنده دين منذ ع�مني مل
ي�سدده ،فهل ي�سح ذلك؟

:ÜGƒ÷Gاختلف الفقهاء يف ج��واز دفع

الزوجة زكاتها اإلى زوجها على قولني:
القول االأول :ذهب اأبو حنيفة رحمه اهلل
تعالى وبع�ص الفقهاء اإلى اأنه ال يجوز
اأن تدفع الزوجة زكاة مالها اإلى زوجها،
حمتجني باأن الرجل من امراأته كاملراأة
من زوجها.
القولالثاين:جوازذلكوهوقولجماهري
الفقهاء ،منهم :الثوري وال�شافعي
وابن حزم و�شاحبا اأبي حنيفة ،وهو
اإح��دى الروايتني عن مالك واإحدى
الروايتني عن اأحمد.
وا�شتدلوا مبا رواه البخاري وم�شلم
ع���ن زي���ن���ب ام���راأة ع���ب���د اهلل بن
م�شعود قالت :قال ر�شول اهلل ﷺ:
«ت�شدقن يا مع�رص الن�شاء ولو من
حليكن» ،قالت :فرجعت اإلى عبد اهلل
فقلت اإن��ك رجل �شعيف ذات اليد -
كناية عن الفقر  -واإن ر�شول اهلل ﷺ
قد اأمرنا بال�شدقة فائته فا�شاأله ،فاإن
ك��ان ذل��ك يجزئ عني واإال �رصفتها
اإلى غريك ،قالت :فقال عبد اهلل :ائتيه
اأن��ت ،قالت :فانطلقت ف�اإذا ام��راأة من
االأن�شار بباب ر�شول اهلل ﷺحاجتي
حاجتها ،فخرج علينا بلل فقلنا له:
ائت ر�شول اهلل ﷺ فاأخربه اأن امراأتني
بالباب ت�شاأالنك :اأجت��زئ ال�شدقة
عنهما على زوجيهما وعلى اأيتام يف
حجورهما؟ وال تخرب من نحن ،فدخل
بلل ف�شاأله فقال :من ه�ما؟ فقال:
امراأة من االأن�ش���ار وزينب ،فقال :اأي
الزيانب؟ فقال :ام�����راأة عب�د اهلل ،فقال:
«اأجران :اأجر القرابة واأجر ال�شدقة»،
ق���ال ابن قدامة :والأنه  -اأي الزوج  -ال
جتب نفقته عليها فل مينع دفع الزكاة
اإليه كاالأجنبي ،بعك�ص الزوجة ،فاإن
نفقتها واجبة عليه.
وعليه ،يجوز ل��ك ذل��ك ب�رصط اأن
تكون حاجته حقيقية وغري متوهمة،
كما اأن تكون يف ال�����رصوري��ات ال يف
الكماليات ،وق�شاء الدين ملن عجز
عنه من ال�رصورة ..واهلل اأعلم.

اﻟﻤﻀﺮوﺑﻮن »ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ«

عمار يزلي
ال أحد يجهل
كيف كان ،وال
يزال المواطن،
رغم الرغبة في
التغيير ،هو القاعدة
الجبائية الكبرى
التي تدفع الضرائب
على مختلف
مستوياتها
وأنواعها ،اقتطاعا
وقبل أن تصب
في حسابه،
فيما كان رجال
المال و»العمايل
السودة» يتهربون،
بالقانون الذي
خاطوه على
حسابهم في
الوزارة األولى في
غرف «البغل ـ
مان» ،كي يدفع
المواطن عنهم
الضريبة ،فيما هم
يستفيدون من
كل التسهيالت
واإلعفاءات..

نمت على هذه الذكريات
األليمة ،ألجد نفسي أنا جامع
الضرائب ،في عز «التكشف»
واألزمة المالية .بدأت بتعداد
عدد الموظفين والعمال ،الذين
يمكن اقتطاع الضرائب مباشرة
من جلودهم ..فوجدت عددهم
يزيد عن  10ماليين .رفعت نسبة
التحصيل الضريبي إلى الضعف،
ليصبح العامل والموظف تخصم
من مرتبه  70في المائة ،ألجل
الضرائب :مقابل العمل ،التقاعد،
التنفس ،خنق حركة المرور،
المشي ،الصخب والصراخ،
إزعاج السلطات ،الحماية
األمنية للمنشآت األمنية! «حق
اللي راك عايش» ،حق اللي
عندك الجنسية الجزائرية ،حق
اللي راك تهدر وما يديرولك
والو ،حق اللي متزوج وحق
اللي راك عاد عازب ،حق اللي
عندك سكن أو ما عندكش
ما يهمش! حق اللي عندك
باسبور ،حق اللي عندك بيرمي،
حق اللي عندك بطاقة تعريف،
حق اللي قريت أو ما قرييتش
كيفكيف ،حق اللي عندك اللي
يقرا أو اللي ما يقراش! حق اللي
تسافر ،حق اللي تاكل وتشرب
وتروح للمرحاض! حق اللي
راك تصلي وما يرفدوكش!
أضف إلى ذلك ،أخذ الجزية عن
يد ونحن صاغرون! صرنا نأخذ
من المواطن الجزية ،ليس
لكونه غير مسلم! ألن الجزية
ال تؤخذ إال من غير المسلمين
من أهل الكتاب من الذميين
الذين يرغبون في البقاء على
دينهم! ال! إنما تؤخذ الجزية
لكونك مسلما! المسلم عليه
أن يدفع الجزية إلى بيت مال
غير المسلمين لكي نتركه
يصلي ويسلم ويحج ويعمر
ويصوم ويقول« :أشهد أن ال

إله إال اهلل وأشهد أن محمدا
رسول اهلل»! وما نديروله والو!!
المهم أن حجم الضرائب زاد بعد
هذا اإلصالح الضريبي إلى 90
في المائة ،وبقيت فقط 10
في المائة من المرتب الصافي
للمواطن لكي يعيش «العزة
والكرامة»!
خرج المواطنون يشتكون في
الشوارع بأن أصحاب المال
واألعمال والشكارة قد سلبوهم
أرزاقهم ودمروا معيشة
الضنك أصال بسبب الغالء
وندرة المواد في السوق ،بعد
احتكار أصحاب المال واالقتصاد
الخاص كل أشكال التجارة
الداخلية والخارجية ،لكي ال يفكر
المواطن في شراء منتج آخر غير
منتجهم المحلي ،ولو اضطر
إلى الموت جوعا أو عطشا ،إال
أن يكون من عندهم ،وهم
أصحابه ومسوقوه أو منتجوه
أو بائعوه! اشتكوا وبكوا،
وضربوا بالغاز و»الهراوات
المسيلة للدموع» والدم ،وقرر
المواطن السكوت والصمت
والتوجه نحو التسول والنشل،
ألنهم لم يتعودوا على العمل!
فلقد عودناهم على الكسل
واالتكال ،ففقدوا القدرة
وخاصية العمل ،وصار العمل
عندهم هو الربح السريع بال
عمل ،المتمثل في التسول
في أحسن األحوال ،والسرقة
في أهون الحال والجريمة في
أحسن األهوال!
رقيت من منصب آمر الميزانية
والخزينة إلى وزير الهم
والدراهم ،وأنا أنوي «التشرشح»
لرئاسة حزب بالشكارة ،لكي
أكمل للناس ديونهم ،وألتمم
عليهم نقمتي ولكي أرضى له
االستسالم دينا!
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