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ياسين فضيل

أول
رمضان
من دون
بوتفليقة
صحيح ..سيقضي الشعب
الجزائري رمضان  2019من
دون بوتفليقة..
منذ  1999لم يغادر
كرسي الرئاسة ،وطمع
في الخامسة ،لوال الحراك
الشعبي ،الذي أفسد خطة
محيط الرئيس ،الذي قدم
خطة محبكة ،تبقيه على
العرش مدى الحياة...
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وهو الذي تمنى أن يخرج من قصر المرادية
إلى مقبرة العالية ،في جنازة رسمية بمقاييس
عالمية ..لكن شباب الحراك لم يحقق له هذه
األمنية ،بل ضغط عليه في مليونيات جابت
شوارع الوطن ،رافضة له مواصلته في الحكم
والبقاء فيه لفترة ..بل كان التنحي الفوري
مطلبا أساسيا دون مفاوضات ،ليجد االستقالة
والخروج من الباب الضيق الحل أقرب وليس له
خيار آخر .
حقا لن يدشن بوتفليقة المطار الدولي الجديد..
كما ل��ن يدشن أيضا الجامع الكبير ،الذي
بلغت تكلفة إنجازه  200مليار ،بل إن األمور
تتجه إلى تضييق الخناق على محيطه ،الذي
كان سببا في وصول البالد إلى حالة االنسداد
السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ولعل أيامنا
الرمضانية هذه ستأنينا بأخبار اعتقاالت جديدة
في أوساط محيط الرئيس السابق ،وتقديمهم
إلى العدالة التي حررها الحراك الشعبي ،وبات
الشعب يهتف بحرية القضاء واستقالله ..ونظرا
إلى تسارع األحداث ،أخذت األخبار العاجلة على
شاشات التلفزيون الحظ والنصيب األوفر من
االهتمام ،سواء من طرف قاعة تحرير األخبار،
أو من المشاهد ،الذي يتلهف إلى معرفة آخر
التطورات في قضية محيط الرئيس ،إذ أصبح
حديث العوام من الناس في رمضان في الليل
والنهار ،ولعل ألشد المتشددين من أصحاب
ال��س��واك ونصف ال��س��اق حكم فقهي في
تناول أخبار تلوكها األلسن وتتواتر في نقلها
جماعات وجماعات قد يذهب باألجر من الصيام
في رمضان ،ألن قدسية هذا الشهر تترفع عن
سفاسف القول في السياسة..
الشيء الجميل في ه��ذا الشهر ،هو عودة
روح التضامن بين الجزائريين وإعانة الفقراء
والمساكين ،بما يضمن للجزائري كرامته دون
إشعاره بأنه محتاج إلى إعانة من طرف أخيه..
نبل طبع الشعب الجزائري يجعلك تقسم بأغلظ
األيمان على أنه شعب المعجزات ،ويستحق أن
يستلم مشعل الحكم ،لبناء جزائر تسع الجميع
ويعيش فيها الجميع ،دون تمييز عرقي أو
جهوي أو طائفي أو طبقي ..فالجزائر بلد كل
جزائري مهما كان أصله أو فصله..
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مشاهير

عيد عالمي
للصحافة
�إذا�أردت�أنحتكمعلى
تطور بلد ما ،فانظر
�إل���ى �صحافته ،هل
هي حرة �أم مقيدة؟
اجل����زائ����ر ،ب��ع��د 22
فيفري ،ر�سم �شبابها
ط���ري���ق���ا ل��ت��ح��ري��ر
ال�صحافة ،وا�ستطاع
احل��راك ال�شعبي �أن
يفك قيد ال�صحافة،
التي عانت القيود
والتعتيم والتكميم
يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س
ال�سابق ،بوتفليقة،
مل����������دة ق�����ارب�����ت
ع�����ش�ري���ن ���س��ن��ة..
ح��ق لل�صحفيني �أن
يفتخروا باحلراك،
ووج����ب ع��ل��ي��ه��م �أن
ي���رف���ع���وا ل��ل�����ش��ب��اب
ق��ب��ع��ة االح���ت���رام،
يف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي
حل��ري��ة ال�صحافة،
لأنه لوال احلراك ما
كانت ال�صحف اليوم
لتتكلم بحرية عن
الف�ساد واال�ستبداد
واملف�سدين ،الذين
�أك���ل���وا م���ال ال�شعب
اجلزائري دون وجه
ح��������ق ..م����ادام����ت
ال�صحافة ح��رة ،فال
خوف على احلراك،
وال خ�������وف ع��ل��ى
م�ستقبل البالد..
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= فاروق كداش

ثالثي «بال حدود» من الس فيغاس إلى العمرة
أطلقت الشركة المنتجة لسلسلة «بال
حدود» ،ممثلة في شركة «أكساس برود»،
البوستر الدعائي األول للعمل المقرر بثه على
قنوات «الشروق ،»TVالذي تم تصوير معظم
مشاهـده فـي مدينة «الس فيغاس»،
بالواليات المتحدة األمريكية ،بمشاركة
أبطالها األساسيين :مصطفى هيمون
وحميد وحزيم ،باإلضافة إلى الفكاهية
بختة ،وياسمين عماري وعثمان داوود ،وأيضا
مغني الراب سولكينغ ،الذي سيشارك في
إحدى الحلقات كضيف شرف ،علما أن العمل
من إخراج زكريا حمدان .
وتعود سلسلة «بال حدود» ،التي عرفت
شهرة كبيرة في تسعينيات القرن الماضي،
بعد غياب دام ألكثر من  15عاما عن
الشاشة الصغيرة.هذا ،وتزامن إطالق البوستر
الدعائي األول لـ «بال حدود» ،مع سفر الثالثي،
مصطفى «غير هاك» وحزيم حميد ،إلى
البقاع المقدسـة ألداء مناسك عمرة شعبان،
وهو مـا جعل «فايسبوكيين» ُ
كثرا يعلقون
ضاحكين« :من حجة الس فيغاس إلى عمرة
سيدنا شعبان» !!

’
Ω

حسين بن حاج يعلن عن ديو
«سولكينغ» بعد رمضان
مع ُ

بعد هجوم حـاد ،ش ّنه عليه
نشطاء ُ
كثر على مواقـع
التواصل االجتماعي ،قـرر نجم
«ذا فويس  ،»4الفنان حسين
بن حاج ،االنسحاب كليا
من حلبة مواقع التواصل
االجتماعي ،رغبة منه في

أخذ قسط من الراحة ،حسب
ما أعلنه.بن حاج ،الذي سبق
أن شارك في برنامج «ألحان
وشباب  ،»4قال إنه يعيش
حالة من الضغط ..فـي إشارة
إلى الحمالت التي تعرض
لها مؤخرا من قبل الجمهور

الجزائري ،غداة حلوله ضيفا
على برنامج « 360درجة»
المغربي ،الذي قال فيه إن
الراي فن مغربي ،قبل أن
يتراجع ويصرح بأن البعض لم
يفهم مقصده !!في سياق
آخر ،كان حسين بن حاج قد
نشر صورة له مع فنان الراب
األول في الساحة الفنية حاليا،
«سولكينغ» ،وأرفقها بتعليق:
«شكون راه باغي الجديد مع
خويا سولكينغ؟؟» ،في إشارة
منه إلى وجود مشروع أغنية،
سيجمع بينهما بعد رمضان،
حسب بعض المصادر ،بعدما
التقى االثنان صدفة في مدينة
مراكش المغربية.

"عقلية كوباي "2تعود بضيوف كبار

كشف أمين  TGVعن عودة برنامج
«عقلية كوباي» ،بموسم ثان ،خالل الشهر
الفضيل ،وبأسماء قوية جدا ،على غرار
الشاب بالل الصغير ،والفنانة ريم حقيقي،
والالعب علي بـن شيخ ،واليوتيوبر أنس
تينا ،والشاب فيصل الصغير ،وفوزيـة
عداس ،ونجمي التيك توك،
تيقرتي ،ومفيدة ّ
طاهر  MGRورشيدو ،وزنقا كريزي ،وأنيس
الحراشي ،والشاب مازي ،ومقدم نشرات
األخبار الجوية ،الشيخ فرحات.أمين ،ص ّرح
بأن «عقلية كوباي  »2ستعود من خالل
أستوديو ضخم ،تتسع مساحته لنحو 1200
متر ،فيما يستوعب األستوديو نحو 200
مقعد (متفرج) ..كل هذا ،باإلضافة إلى بناء
إسطبل كبير ،ستكون حاضرة فيه مختلف
الحيوانات.
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زووم

=نسيبة.ع = كاريكاتري :فاتح بارة

لكسب مال
إضافي
في عطلهن
السنوية

تعاني غالبية اإلدارات والمصالح،
خاصة في المؤسسات العمومية،
شغورا للعديد من مناصب السيدات،
في رمضان ،بحجة المسؤولية األسرية،
والتفرغ لشؤون البيت والمطبخ
على الخصوص ،لكن الواقع غير
هذا ،فالكثير من الموظفات يتركن
مكاتبهن ليلتحقن بعالم التجارة
في رمضان ،يحضرن مختلف األطباق
والحلويات ،ويوجهنها إلى السوق
لجني نصيب إضافي من المال في
هذا الشهر الفضيل.
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�شاع يف ال�سنوات القليلة الأخ�يرة �أن العامالت
يف القطاع احلكومي هن �أك�ثر املتخلفات عن
منا�صب عملهن يف �شهر رم�ضان املبارك .ورغم
�أن الأ�سباب كثرية وخمتلفة� ،إال �أن �أطرفها ،بل
�أخطرها ،ال�سعي وراء م�صدر رزق ثان.
ال�سيدة �سامية� 44 ،سنة عاملة ب�أحد مالحق
البلديات الغربية لوالية البليدة ،ويف جل�ست لها
مع ال�رشوق العربي� ،أكدت لنا �أنها ت�ستفيد من
عطلتها ال�سنوية يف �شهر رم�ضان ،حتى تتفرغ
ل�صناعة القطايف وقلب اللوز وبيعها يف حمل
ت�ستعريه عن البلدية التي تعمل بها ل�شهر
واح���د ..تقول ال�سيدة �سامية" :زوجي معاق
وعاطل عن العمل ،وراتبي �ضئيل ..لهذا ،وجدت
�أن العمل بهذه الطريقة ي�ساعدين على تغطية
نفقات ال�شهر الكرمي ،والعيدين" .ت�ؤكد �سامية
�أن ما جتنيه يف ه��ذه الفرتة من �صناعة وبيع

احللويات يعادل خم�سة �إلى �ستة رواتب �شهرية
تتقا�ضاها من عملها كموظفة حكومية .وهذا
رمبا ما ي�شجعها �أكرث على الت�ضحية بعطلتها
ال�سنوية املخ�ص�صة للراحة ،ما دامت تتح�صل
على الن�صيب الذي يجعلها توفر كل م�ستلزمات
�أبنائها.

جمعيات تتحول إلى مصانع
للطعام

بغ�ض النظر عن االج��راءات الإداري��ة ،وفيما �إن
كان القانون ي�سمح بهذا �أم ال ،تقبل وداد� ،صاحبة
جمعية خم�ص�صة لل�صناعات التقليدية والرتاث
بتيبازة ،على ا�ستغالل مقر جمعيتها وحتى
الفتيات املرتب�صات لديها ،ل�صناعة "الديول"
و"ال�صام�صة" و"البوراك" ،وتعليبها وبيعها،
ح�سب الطلب� ،أو توزيعها على املحالّ التجارية..
حاولنا التقرب من وداد و�س�ؤالها عن ن�شاطها،
ف�صارحتنا ال�سيدة الثالثينية" :يقل ن�شاط
املنخرطات يف �شهر رم�ضان ،ف�أغلبهن يف�ضلن
التفرغ للطبخ وال�ضيافة ،فيعزفن عن االلتحاق
باجلمعية ،لهذا فكرت مع بع�ض املرتب�صات
ال��ق�لائ��ل يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ق��ر وجتهيزاته
واحل�صول على املال ."..وقد �أكدت املرتب�صات� ،أو
�رشيكاتها يف الإنتاج الرم�ضاين� ،أنهن �سعيدات
وفخورات بدخولهن عامل الإنتاج يف هذا ال�شهر
الف�ضيل ،مع العلم �أن بع�ضهن موظفات و�أخريات
طالبات جامعيات ومتمدر�سات.

العمل الرمضاني مصدر
لتوفير نفقات العطلة

فيما تلج�أ بع�ض العامالت �إلى ترك منا�صبهن
يف ال�شهر الف�ضيل ،والتوجه �إلى �أن�شطة �أخرى،
فقط من �أجل جني املال ،لأن رواتبهن ال�ضئيلة
قد ال تكفيهن يف غالب الأحيان .وهناك فئة �أخرى
من املوظفات ،رواتبهن ممتازة ،ولكنهن وجدن يف
�شهر رم�ضان فر�صة فريدة للح�صول على مال
�إ�ضايف ،وهو ما تقوم به "�س .ز"� ،إطار مبديرية
الرتبية� ،إذ ورغم من�صبها احل�سا�س ،واحلاجة
املا�سة �إلى خدماتها يف هذه الفرتة احلا�سمة من
ال�سنة الدرا�سية� ،إال �أنها تختار الغياب بعطلة
مر�ضية يف �آخ��ر �أي��ام رم�ضان لإع���داد طلبيات
زميالتها وجاراتها من حلويات العيد�" .س .ز"،
حتاول كل �شهر رم�ضان �أن تقوم بهذه العملية،
حتى يت�سنى لها جمع مال �إ�ضايف لل�سفر يف عطلة
مع �أبنائها �إلى خارج الوطن.
ومع �أن ترك من�صب ال�شغل ،خا�صة يف الفرتات
التي يكون طاقم العمل يف حاجة �إلى خدمات
املوظفة ،يعد خرقا للقانون ،وم�سا�سا بال�ضمري
املهني� ،إال �أن رج��االت القانون ي�ؤكدون �أن��ه يف
الكثري من االحيان ال ميلك امل�س�ؤولون حرمان
املوظفات من حقهن يف عطلة �سنوية� ،أو عطل
مر�ضية ،حتى و�إن كانوا يعلمون بن�شاطات
كهذه ،مبا �أنها تظل �أن�شطة حرة وفو�ضوية ،فال
ميكن �أن يتعامل معها القانون يف مثل هذه احلالة،
�إال بوجود �أدلة وبراهني قاطعة.
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عادات

= هاجر لوناوسي

البوقاالت والقطايف وقلب الوز..

12

عادات لن ي�ستغني عنها اجلزائريون ...يتميز
ال�شعب اجلزائري ،خالل �شهر رم�ضان ،بعادات
وتقاليد تعود �إلى ما ميلكه من تعدد وتنوع ثقايف،
حيث تنطلق �إجراءات التح�ضري لل�شهر الف�ضيل
بتنظيف وتزيني البيوت و��شراء م�ستلزمات
الطهي والتوابل ،وتنظيم �إفطارات عائلية ،وموائد
الرحمة يف الأحياء وامل�ساجد.
وعند ثبوت ر�ؤي��ة هالل رم�ضان ،تذيع و�سائل
الإع�لام اجلزائرية «امل�سموعة واملرئية» اخلرب،
ويه ّنئ اجلميع بع�ضهم البع�ض بقدوم ال�شهر
«�صح رم�ضانك».
املبارك بهذه اجلملة:
ّ
ومن ثم يبد�أ اجلميع بقراءة القر�آن الكرمي� ،أو �إذاعة
�آيات منه عرب مكربات ال�صوت .ويتبع ذلك �إلقاء
بع�ض الدرو�س الدينية املتعلقة بهذه املنا�سبة،
ويرافق ذلك �إلقاء الأنا�شيد الدينية� ،أو ما ي�سمى
بالتوا�شيح.
وعن عادات اجلزائريني يف رم�ضان ،فهي عادات
كثرية تنزل مرة واحدة يف هذا ال�شهر ،منها غلق
املحالت التجارية يف نهار رم�ضان ،ب�شكل يكاد
يكون كامال ،ويتغري ن�شاط كثري من املحالت
قبل ق��دوم ال�شهر الكرمي نحو بيع الزالبية
واخلبز وبع�ض امل�رشوبات كـ "ال�رشبات" ،وهو
م�رشوب �أق��رب �إل��ى الليمون ،وطبق �رشبة
فريك� ،رشق البالد ،واحلريرة غرب البالد،
كطبق رئي�س فوق مائدة رم�ضان.
يوم ال�سابع والع�رشين من �شهر رم�ضان،
يخت�ص ب��ع��ادات خا�صة ،حيث يعكف
الأه���ايل على عملية ختان الأب��ن��اء� ،أو ما
يعرف عند العامية بـ "الطهارة" ،وذلك يف
ج��و احتفايل بح�ضور الأق����ارب والأح��ب��اب
مل�شاركتهم �أجواء الفرحة..
الأطفال الذين ي�صومون لأول م��رة ،تقام لهم

احتفاالت خا�صة ،ت�شجيعا لهم على ال�صوم،
وترغيبا يف ال�شهر الكرمي ..ويحظون بالتمييز
من �أجل دفعهم �إلى املواظبة على �أداء فري�ضة
ال�صيام ،و�سط احتفال بهيج ب�صـــيامهم .ويتم
�إع��داد م�رشوب خا�ص ،يتم حت�ضــــريه باملاء
وال�سكر والليمون ،مع و�ضعه يف �إناء "م�رشب"،
بداخله خامت من ذهب �أو ف�ضة ،من �أجل تر�سيخ
وت�سهيل ال�صيام على الأبناء م�ستقبال .علما �أن
كل هذه التح�ضريات جتري و�سط جو احتفايل،
بح�ضور الوالدين واجلد واجلدة و�أفراد �آخرين من
الأ�رسة والأق��ارب .وهذا مت�سكا بعادات وتقاليد
�أجدادهم وال�سري على درب ال�سلف.
رمبا تغريت بع�ض عادات ال�سهر قليال مع دخول
التلفزيون على موجة الرتفيه ..لكن عموما هناك
تقدي�س حقيقي من اجلزائريني ل�شهر ال�صيام.
ومن العادات املهددة باالنقرا�ض عادة ماي�سمى
ب��ـ "البوقاالت" ،ال��ت��ي ك��ان��ت جتمع الن�ساء
والفتيات ،طيلة �سهرات

رم�ضان ،يف حلقات ي�ستمعن فيها �إلى خمتلف
الأمثال ال�شعبية� ..ساعيات �إلى معرفة ما يخبئه
لهن القدر ،من خالل ما حتمله هذه الأخرية من
"فال" ليلة القدر.
ويتحلق الأطفال يف ال�شوارع وال�ساحات
.التمر واحلليب..
ونظرا �إلى ات�ساع القرى والتباعد بني �أطرافها،
اتخذ الإبالغ بوقت الإفطار
وغالبا ما يبد�أ الإفطار عند �أهل اجلزائر بالتمر
واحلليب .ويتبعون ذلك بتناول الأطباق الرئي�سة:
ال�رشبة �أو احل��ري��رة ،وع��دة �أطباق متنوعة مع
الرببو�ش.
بعد تناول طعام الإفطار ،ي�أتي دور تناول احللوى،
و�أ�شهرها ح�ضورا يف �شهر رم�ضان قلب اللوز،
والقطايف ،واملقروط ،والزالبية� ..أما بالن�سبة �إلى
طعام ال�سحور ،فيتناول �أهل اجلزائر "امل�سفوف"،
وهو الك�سك�سي املجفف.
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مجتمع

= صالح عزوز

توبة رم�ضان:

من ال�صور التي تثلج ال�صدور ،وت�رس النفو�س
يف �شهر رم�ضان ،تلك الوفود التي تتجه �إلى
امل�ساجد بعد �أذان كل �صالة ،من �أجل �صالة
اجلماعة ،ويزيد جمالها يف �صالة الرتاويح ،حني
ترى النا�س مثنى وثالث ورباع ،من كل الفئات،
يخطون بخطوات �رسيعة من �أجل اللحاق
بال�صفوف املتقدمة يف امل�سجد� ..صور تدوم
�شهرا كامال ،تتزين امل�ساجد من خاللها بكل
الوجوه ،وهم �ضيوف الرحمان يف بيته يف هذا
ال�شهر ،توبة للأ�سف ال تتوا�صل عند الكثري من
النا�س ،حني تنتهي الأيام املعدودة لهذا ال�شهر،
حتى يرتاجع عدد امل�صلني وي�صل يف بع�ض
الأحيان �إلى �صفني ال �أكرث ،يف م�سجد يت�سع
ملئات امل�صلني.
هي ال�صور الأجمل يف �شهر رم�ضان ،بالإ�ضافة
�إلى �صور كثرية للتكاتف وامل�ساعدة ،والإفطار
اجلماعي الذي يعك�س مت�سك املجتمع
اجلزائري بالكثري من العادات وال�سنن التي
متيز هذا ال�شهر الكرمي على مر الوقت ،حتى
و�إن خد�شت بع�ض ال�سلوكات الطائ�شة،
هذه ال�صور اجلميلة من تال�سن �أو �شجارات
يف ال�شوارع ،وكذا االحتكار لل�سلع واجل�شع
وغريها ،لكن حني يحل الظالم وترى النا�س
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يتوافدون على امل�ساجد بذلك الكم الهائل من
امل�صلني ،ين�رشح ال�صدر وتطمئن النف�س،
خا�صة حني ترى الكثري من النا�س الذين
يهجرون امل�ساجد يف �أيام ال�سنة الأخرى ،قد
حنوا �إليها يف ال�شهر الكرمي ،ويت�سابقون �إلى
ال�صفوف الأولى من �أجل نيل الأجر العظيم،
وكذا قراءة القـــــــر�آن واال�ستغفــار والذكر
وغريها من الأعمال ال�صاحلات يف �شهر رم�ضان،
غري �أنه وللأ�سف هذه ال�صور اجلمـــيلة التي
ي�صنعها امل�صلون يف امل�ساجد يف ليــــــايل و�أيام
�شهر رم�ضان ،ال تبقى بعده وتتال�شــــى مــــع
مــــرور الوقت ،حتى ت�صبح م�ساجدنا خاويـــــة
علـــى عرو�شها وتبقى فقط الوجوه التي �ألفت
الوجود يف امل�ساجد ،حتى ت�صبح �صالة الظهر
مثال يف منت�صف النهار ال ت�ضم �إال �صفني �أو
ثالثة �صفوف على الأكرث ،بعدما كان امل�صلون
ي�صلون خارج امل�سجد يف كل ال�صلوات حني
ت�ضيق امل�ساجد بهم.
نحن ال ننكر �أن يف �شهر رم�ضان ،توجد هناك
الكثري من الأ�سباب ،التي تر�سم هذه ال�صور
اجلميلة لأمواج امل�صلني الذين يتوافدون على
امل�ساجد يف كل الأوقات دون ا�ستثناء ،لهذا ال
ميكن احلكم على �أن هجرة امل�صلون للم�ساجد

بعد رم�ضان ،كانت مق�صودة �أو �أن بع�ض النا�س
يذهبون �إلى امل�سجد من �أجل التظاهر �أمام
النا�س على �أنهم حمافظون على ال�صلوات،
�أو هي مبثابة �إعالن عن انتهاء �صالحية هذه
التوبة ،فمثال يختار الكثري من العمال يف كل
املجاالت العطلة يف �شهر رم�ضان من �أجل الراحة
والتفرغ للعبادات ،لهذا ي�صبح للكثري منهم
الوقت من �أجل ح�ضور ال�صلوات اخلم�س يف
امل�ساجد وكذا �صالة الرتاويح ،بالإ�ضافة �إلى
هذا عودة الكثري من العمال �إلى مدنهم من �أجل
ق�ضاء ال�شهر الكرمي مع �أهلهم ،وهو ما يزيد عدد
امل�صلني يف امل�ساجد وهو ما ن�شهده يف كل �سنة
يف هذا ال�شهر الكرمي ،وهي من الأ�سباب التي
تزيد من عدد امل�صلني يف امل�ساجد.
بني هذا وذاك ،ف�إن ظاهرة تراجع عدد امل�صلني،
بعد �شهر رم�ضان الكرمي ،هي ظاهرة معروفة
وتتكرر كل �سنة ،فما �إن تنتهي هذه الأيام
املباركة حتى ت�صبح م�ساجدنا خاوية على
عرو�شها ،لكن امل�ؤكد واملالحظ� ،أن الكثري من
امل�صلني حافظوا على هذا احل�ضور وال�صالة يف
امل�ساجد و�أ�صبحوا من عمارها اليوم ،ومهما يكن
ف�إن رم�ضان املبارك ،كان مباركا على الكثري من
النا�س يف حياتهم.
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تحت المجهر

=صالح.ع = كاريكاتري :فاتح بارة

خدمات الهاتف النقال في شهر رمضان:

وحدات مجانية للعشق
الممنوع

يتنافس متعاملو الهاتف النقال في تقديم األفضل من الخدمات الرفيعة والجيدة في شهر رمضان الكريم ،تصل في
"احك دون انقطاع" ،حيث تسهل عمليات
الكثير من األحيان إلى تقديم وحدات مجانية دون انقطاع ،وشعارهم في هذا
ِ
التواصل بين األشخاص طيلة هذا الشهر الكريم في كل األوقات ،ويصل الحد إلى وضع تسهيالت وتخصيص قرض من
الوحدات يستخدمها الزبون عند الحاجة ،وتحذف منه بعد الشحن ..وسمحت هذه التسهيالت كلها بالتواصل المستمر حتى
الملل ،سواء في الدردشة أم التواصل عن طريق الرقم الخاص.

هي �صيغة من �صيغ التناف�س بني متعاملي
الهاتف النقال ،مبختلف �أنواعها يف اجلزائر،
كل يريد الو�صول �إلى �أكرب �رشيحة ممكنة من
الزبائن ،من �أج��ل اختيار خدماتهم ،حت�صن
بذلك وجودهم يف املجتمع ..لهذا ،تعمل دائما
هذه ال�رشكات على تقدمي خدمات تكون ذات
جودة تتما�شى من متطلبات ال�سوق ،وخا�صة
مع احتياجات الزبون بكل �أنواعه ،مركزين خا�صة
على ال�سعر ،وهو الأهم عند الكثري من النا�س،
وكذا اخلدمة املقدمة من طرف متعامل النقال الذي
يدخل يف مناف�سة كبرية مع املتعاملني الآخرين يف
ال�شهر الكرمي.

اإلنترنت بميغات كثيرة
ومجانية االتصال في شهر
رمضان
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تركز ه��ذه ال�رشكات يف عر�ض خدماتها على
متطلبات الزبون كدرا�سة ميدانية ،ت�ستطيع من
خاللها �أن ت�صيب �أكرث عدد ممكن من الأفراد ،وهو
ما نالحظه اليوم ،حني اعتمدت على تقدمي خدمة
الإنرتنت ب�شكل كبري� ،سمحت للكثري من الأفراد

بربط هذه ال�شبكة بالهواتف النقالة ،و�أ�صبحت
هذه اخلدمة يف متناول اجلميع يف املكان والزمان
دون انقطاع ،خا�صة يف �شهر رم�ضان ،حني تقدم
عرو�ضا مغرية جدا ،واملهم فيها هو املناف�سة على
املرتبة الأولى عند الزبائن ..لذا ،جتد �أن املناف�سة
ت�صل �إلى هذه احلدود من اخلدمة املقدمة يف �شهر
رم�ضان الكرمي.
ولعل امل�ستفيد الأكرب من هذه اخلدمات يف �شهر
رم�ضان الكرمي خا�صة ،هم ال�شباب ،باعتبارهم
ال�رشيحة الأكـــــرب مــــــن املجتمــــع ،حيــث
ت�صل احل��ال عند الكثري منهم �إل��ى ��شراء �أكرث
من �رشيحة ملا فيها من مميزات مغرية ،من
كل متعاملي الهاتف النقال يف اجلزائر ،فتجد
ال�شخ�ص الواحد ميلك ثالثة خطوط للهاتف
�أو �أك�ثر من �أج��ل اال�ستفادة من هذه اخلدمات،
تخ�صها هذه ال�شـــــركات يف �أيام وليايل رم�ضان
دون انقطاع� ،سواء عـــن طريق الإنرتنت وما
ت�ضمه من تطبيقات االت�صال� ،أم عن طريق
الوحدات املجانية التي تهدى �إلى كل من ي�شحن
خالل اليوم �أو الليل يف رم�ضان ،حيث تخ�ص�ص
لكل خدمة مميزات تتما�شى مع كل الطلبات،

وي�صل الإغراء يف هذه اخلدمات مثال �إلى �شحن
 100دج مقابل �ساعتني �أو ثالث من االت�صال،
�إلى كل ال�شبكات الأخرى و�إلى نف�س ال�شبكة
جمانا� ،أو بطاقة  1000دج ،مقابل �أ�سبوع كامل
من االت�صال مع خدمة الإنرتنت والفي�سبوك
جمانا ..والأمثلة كثرية ،عن اخلدمات املغرية التي
تعر�ضها خمتلف �رشكات الهاتف النقال للزبون
يف �شهر رم�ضان.
وقدمت هذه اخلدمات املجانية خدمة الع�شق يف
الهاتف خالل هذا ال�شهر ،وهذا ال يخفى على
�أي ك��ان ،حيث يبيت الكثري من ال�شباب على
�شا�شات الهواتف النقالة والدرد�شات ،ما دامت
الإن�ترن��ت واالت�صال متوفرين وبتدفق كبري،
ودون انقطاع ،و�أ�صبح الكثري من النا�س يختارون
اخلدمة الأح�سن من حيث اجلودة وكذا ال�سعر
املنا�سب ..غري �أنها كلها منا�سبة من حيث ال�سعر،
خا�صة يف �شهر رم�ضان ،كما ال ميكن �أن ننكر
�أنها توفر خدمات كثرية يف هذا ال�شهر الكرمي
ل�رشيحة �أخرى من املجتمع وهم املعتمرون ،من
حيث ال�سعر املنا�سب.
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حوار العدد

النجم السـوري

قصي خولي

للشروق العربي:

أنا ال أعترف
بالحظ
وتعمدت
تجسيد
األدوار
الصعبة
18

=حاوره :طارق معوش
ألنه اقترب من مشاكل
الشباب ودق على عصب
أحزانهم ،فقد تربع على
قلوب الجماهير ،وألنه تشبع
حتى النخاع بمبادئ العروبة،
فقد ظل جل همه إيجاد سبيل
إلنقاذ جيل بأكمله من الغرق،
وبعيدا عن الوسامة وغيرها
من أدوات الشهرة الزائفة،
يشق "قصي خولي" رحلة
كفاح ونضال عبر ّ
الشاشة
.ودائما يتحفنا برمضان باروع
األعمال الدرامية ..كيف ال
وهو يطل علينا بمسلسل
"خمسة ونص" مع نادين
نسيب نجيم ،ورغم حرصه
الشديد عن االبتعاد التام عن
اإلعالم ككل والسبب راجع
إلى األوضاع التي تعيشها
البالد ،إال أنه أبى إال أن يكون
ضيفا على الشروق العربي
لنكشف مع بعض تفاصيل
جديدة لمسلسل خمسة
ونص ومواضيع مثيرة تنشر
ألول مرة -من لبنان وموفد
الشروق العربي طارق معوش
كان معه هذا اللقاء..

م�سل�سل خم�سة ون�ص ي�شد
االنتباه من حيث العنوان
والأبطال ..واجلمهور
مت�شوق �إلى معرفة
تفا�صيل العمل ..يقاطع
لريد
ال مي��ك��ن �إع���ط���اء تفا�صيل،
ولكن كل ما �أقوله هو �أن العمل
م����أخ���وذ م��ن ق�����ص��ة �أجنبية
ج��رت معاجلتها ال�ستخراج
م�سل�سل م��ن  30حلقة،
كما �س�أقوم ب��دور �شاب ثري
�صاحب �سلطة ومال ونادين
�ستلعب دور طبيبة �أمرا�ض
�رسطانية تدعى بيان ،ثم
يتم تر�شيحها لالنتخابات
ّ
لت�صبح نائبة يف الربملان� .أما
معت�صم النهار ف�سيلعب دور
«بودي غارد» ،تن�ش�أ عالقة
عاطفية بينه وب�ين بيان،
ومن خالل العمل �ستكون
هناك �أح���داث مثرية ت�شد
امل�شاهد �أكيد ،وعن نف�سي،
�أراهن على هذا العمل.

أراهن على مسلسل
«خمسة ونص»
�أنت كممثل ،كيف تف�صل بني التمثيل
والواقع؟ وهل تتقم�ص ال�شخ�صية
التي جت�سدها ،خا�صة �أن الكثري من
امل�شاهدين اعتقدوا �أن دورك بهارون
الر�شيد الذي عر�ض برم�ضان 2018
يعترب جزءا منك؟
التقم�ص مفهوم قدمي رمبا م�أخوذ عن امل�رسح
وال�سينما ويعمل مبفهومه بع�ض املمثلني
ب�سبب �أن العمل يف ال�سينما ي�ستغرق �أ�شهرا
طويلة .ولكننا �إذا دخلنا يف هذه املتاهة لن نعد
ن�ستطيع �إنتاج فعل مبدع ،فالتقم�ص �شيء
�سيئ� ،أنا كق�صي خويل ال �أتبع هذا املفهوم و�أخرج
من ال�شخ�صية بعد انتهاء امل�شهد مبا�رشة،
وبر�أيي �أن كل جيل ال�شباب من خريجي املعهد
و�صلوا �إلى مرحلة من التكنيك العايل يف التمثيل
الذي هو حالة تكاملية على املمثل �أن يفهمها .
ملاذا �إذن يراك اجلمهور يف �صورة
مغايرة لأبناء جيلك؟
متيزت لأين تعمدت جت�سيد الأدوار ال�صعبة،
فمنذ كنت طالبا يف املعهد العايل
للفنون امل�رسحية تتلمذت
على ي��دي الفنان "غ�سان
م�سعود" ،وه���و م��ع��روف
ب��ق�����س��وت��ه م���ع ط�لاب��ه،
وي��درب��ه��م على �أ�سلوب
ت�شيخوف"
"�أنطون
الغام�ضة وحكايات
" �شك�سبري "
املعقدة.
هل

قصي الخولي رفقة صحفي مجلة الشروق العربي

يجب �أن يكون كل ممثل خريج
معهد؟
لي�س بال�رضورة ،فنحن لدينا الكثري من املمثلني
البارزين واملميزين والدراما ال�سورية جعلت غري
الدار�س واملوهوب يخ�ضع ملا ي�سمى بـ"ور�شة
عمل" كبرية جدا من خالل امل�سل�سالت التي
عمل بها وم��ن خ�لال عمله م��ع جمموعة من
املخرجني واملمثلني الذين لهم طريقتهم اخلا�صة
يف الأداء..
املعهد ال ي�صنع ممثال ،املعهد ينمي موهبة
وي�صقلها ويوعيها من خالل ما يقدم من
قدرات ثقافية للممثل كتاريخ م�رسح وفن
و�أدب خالل �أربع �سنوات ،لكن بعدم وجود
املوهبة ال ي�ستمر املمثل .
وهناك الكثري من اخلريجني يتمتعون
مبوهبة قليلة ن�سبيا لكنهم
اج��ت��ه��دوا ك��ث�يرا وعملوا
بينهم وب�ين �أنف�سهم
وقفة مع ال��ذات كبرية
وا�ستطاعوا �صنع
�شيء مميز .
تنكر �أن
احلظ لعب
دورا كبريا
يف �صنع

جنوميتك..؟
�أن��ا ال �أ�ؤم���ن باحلظ،
لكني مقتنع ب�أن النجاح
ثمرة للكفاح ،فعندما بد�أت
العمل يف التلفزيون ،وقفت
خائفا مرتبكا �أمام الفنان "يا�رس
العظمة" يف �سل�سلة "مرايا"� ،إال
�أنه طم�أنني وتنب�أ يل ب�أنني �س�أكون
�أحد �أهم الفنانني ال�سوريني ،و�إذا

اعتمدنا نظرية احلظ هذه �ستجدين الأ�سو�أ حظا
بني زمالئي ،ف�أنا مل �أحقق �شهرة �رسيعة مثل
بقية �أبناء دفعته يف املعهد �أو الدفعات الالحقة .
تريد القول ب�أنك زحفت ببطء نحو
ال�شهرة؟
لي�س ببطء ولكن بح�ساب ،فقد ظللت �أقدم �أدوارا
متفرقة ،جعلتني معروفا عند اجلمهور ،مثل:
"الأرواح املهاجرة" ،و"عائلتي و�أنا" ،و"اخليزران"،
و"دنيا" ،و"�أحالم ال متوت" ،و"العفرات"،
و"البطرين" ،و"ن�ساء �صغريات" ،و"ليل
امل�سافرين" ،و"ال�صفقة" ،و"قانون ولكن" ،و"الزير
�سامل" ،و"بنات �أكريكوز" ،و"الف�صول الأربعة"،
و"�أحالم كبرية" ،و"ع�رص اجلنون" وغريها من
الأعمال الأخرى  .حتى و�صلنا �إلى مرحلة هارون
الر�شيد وخم�سة ون�ص.

أنا شاب من بين عشرات
النجوم الوسيمين في سوريا
تعترب نف�سك و�سيم ال�شا�شة ال�سورية؟
(ي�ضحك) �أن��ا �شاب من بني ع�رشات النجوم
الو�سيمني يف �سوريا.
ماذا تعني لك هذه الو�سامة؟
مل �أعتمد يوم ًا عليها يا طارق و�أنت بهيد ال�س�ؤال
حترجني عن جد ،لأين �إن ا�ستثمرت و�سامتي
لأجن��ح ،ف�س�أف�شل بعد �سنوات عندما �أ�صل
�إلى الأربعني وتختفي هذه الو�سامة .املعجبات
واملعجبون هم ر�صيدي ،ولكني على ثقة من
�أنهم يحبونني ملوهبتي ،ال فقط ل�شكلي.
هل ت�شعر ب�أن و�سامتك �أ�صبحت عبئ ًا
عليك لأنها ح�رصتك يف �أدوار معينة؟
ت�رض ب��ي ،لأن��ه��ا معيار
مالحمي مل تفدين �أو
ّ
غ�ير �أ�سا�سي ،كما �أن��ن��ي م���ؤم��ن ب���أن الفنان
املتميز وامل��وه��وب ق��ادر على جت�سيد خمتلف
ال�شخ�صيات.
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في الواجهة

=نسيبة.ع = ت�صوير سبع زهور

الجزائريون اقتنوا
مالبس العيد في
موسم «الصولد»

أعلنت المحال التجارية قبل أيام قليلة فقط عن انتهاء موسم التخفيضات ،حسب ما حددته وزارة التجارة ،وعلى غير
العادة في السنوات الفارطة ،يؤكد الباعة أن جل السلع قد نفدت في وقت قياسي ،خاصة مالبس ومستلزمات النساء
واألطفال ،لكن السلع الجديدة لقيت عزوفا ،وهاهي تواجه الركود على رفوف المحالت.

مل يكن ق��رب مو�سم "ال�صولد" حجة كافية
لتف�سريتعطلبيعاملنتجاتيفهذاالوقتبالذات،
خا�صة �أن هذه الفرتة من ال�سنة هي الأكرث �إقباال
للمواطنني على خمتلف ال�سلع خا�صة الألب�سة،
الأحذية ،العطور ..فتوايل املنا�سبات ،كحفالت
التخرج ،رم�ضان ،عيد الفطر ،الأفراح واملنا�سبات
العائلية ،عيد الأ�ضحى ،الدخول االجتماعي..
كلها منا�سبات حتتاج �إلى اقتناء هندام يليق بها،
فيما ال يزال التجار ي�ؤكدون وقوعهم يف م�شكل
عزوف الزبائن ،حتى �إن البع�ض ا�ست�سلم وقرر
عدم الت�سوق برتكيا �أو طلب �سلع من بلدان
�أوروبية ،كما يفعل يف العادة يف كل املوا�سم املهمة..
ولتحليل هذه الظاهرة ،حاولنا االت�صال بجمعية
حماية امل�ستهلك ،لعلها تف�رس ما يحدث يف �سوق
الألب�سة اجلزائري خا�صة ،وقد �أطلعنا الدكتور
عبد الكرمي بابا ،ع�ضو فعال باجلمعية ،على
�أن "املواطن اجلزائري قد اكت�سب وعيا حيال
موا�سم "ال�صولد" ،وا�ست�سلم مل�صداقية بع�ض
املاركات ،وبخا�صة البارزة منها ،عندما اكت�شف
�أنه ب�إمكانه احل�صول على ملبو�سات ذات جودة
عالية ب�سعر ي�ساوي �أو يقل عن قيمة امللبو�سات
ال�صينية..لذلك،ف�إنامل�ستهلكاجلزائريخا�صة
حمدود الدخل� ،أخذ يكت�سب ثقافة اغتنام فر�صة
التخفي�ضات ،حتى يت�سنى له اقتناء جمموعة
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من املالب�س التي تالئم املنا�سبات".

رفع األسعار أوقع التجار
في الركود

بالإ�ضافة �إلى الأ�سعار املنا�سبة التي ي�أتي بها
مو�سم التخفي�ضات ،هناك �أ�سباب �أخ��رى
يجدها املواطن اجلزائري الب�سيط حجة على
�أ�صحاب املحالت ،اغتنام حلول �أي منا�سبة
كانت� ،سواء دينية �أم اجتماعية ،لرفع الأ�سعار،
�إذ �إن بع�ض املنتجات وا���س��ع��ة الطلب قد
ت�صل قيمتها �إل��ى ال�ضعف �إذا اق�ترب العيد..
تقول ال�سيدة "حليمة .ب"� ،أم لأربعة �أطفال
متمدر�سني" :خالل ثالث ال�سنوات الأخرية،
�أ�صبحت �أقتني مالب�س �أوالدي قبل مدة طويلة
جدا من حلول العيد ،وال�سبب الرئي�س� ،أنني يف
�سنة  2015ت�سوقت و�شاهدت �أ�سعارا معقولة،
ثم تركت الأمر ،طمعا يف دخول موديالت جديدة
�إلى ال�سوق� ،أو انخفا�ض �أ�سعار هذه ..ح�رضت
ميزانية كافية وتوجهت جمددا �إلى ال�سوق قبل
نحو ع�رشة �أيام عن عيد الفطر� ،صدمت فعال
ب�أن قطع مالب�س الأطفال التي كانت ب�سعر
�ألفي دينار �أ�صبحت بقيمة �أربعة �آالف وخم�سة
�آالف دينار� "..صدمة ال�سيدة حليمة ،مبا واجهته
يف �أ�سواق العا�صمة� ،أفقدتها الثقة يف التجار،

وجعلتها تن�ضم �إلى قائمة املواطنني املقاطعني
ل�سلع العيد.

"الفرص تأتي مرة"

تقول ن��ورة� ،أم لثالثة �أطفال� ،إن الفر�ص قليلة
يف ال�سوق ،و�أحيانا ،ال ت�أتي �سوى مرة واحدة،
وعلينا ا�ستغاللها للتوفري .ال�سيدة ن��ورة،
مت�ضي مببد�إ �أنها كلما وجدت قطعا رخي�صة
يف املحالت ،اقتنت منها كمية معتربة� ،رشيطة
�أن تكون بجودة عالية .تروي لنا بع�ض املواقف
ال��ت��ي حت��دث معها ،ف��ت��ق��ول" :خارج مو�سم
التخفي�ضات ،زرت م��رة املركز التجاري لباب
ال��زوار ،فوجدت �إحدى العالمات ال�شهرية تبيع
قم�صانا �أ�صلية من القطن ،ب�سعر  400دينار
فقط ،فاقتنيت كل الألوان والت�صاميم املوجودة،
ول�ست م�ضطرة �إلى �إعادة �رشاء قم�صان جديدة
يف املنا�سبات القادمة ،"..ع��دا ذل��ك ،واجهت
ال�سيدة نورة مواقف م�شابهة ،حيث وجدت قبل
�أيام �رساويل جينز متقنة ال�صنع ،ب�سعر 500
دينار تباع ب�ساحة ال�شهداء ،تقول" :مل �أف ّوت
الفر�صة �أي�ضا ،لقد اقتنيتها بهذا ال�سعر للدخول
املدر�سي ،و�س�أن�سقها لأوالدي مع قم�صان
جميلة ،بدل �رشاء بدالت مبا يفوق خم�سة �آالف
دينار ،فراتب زوجي ال ي�سمح."..

=فاروق كداش= كاريكاتري :فاتح بارة

يدو ّن يوميات
يصورون بنات ّ
الموائد
والتراويح
والسهرات الصوم على أنستغرام
وفايسبوك

ظواهر

عاثت مواقع التواصل االجتماعي
في عشر السنوات األخيرة فسادا
في المجتمع ،وهاهي تنخر عظم
الشهر الكريم بسلوكيات أقل ما
يقال عنها إنها مخالفة للشرع
ومنافية للعادت والتقاليد…
الشروق العربي ،تنقل صورة
بصورة يوميات صائمات يافعات
على أنستغرام وسناب شات.

يوميات صائمة
على أنستغرام

تعي�ش العديد من البنات حالة من الهي�سرتيا
يف �شهر رم�ضان ،فال وقت لديهن مل�ساعدة الأم
يف الطبخ �أو حت�ضري املائدة ،ف�ضال عن �أعمال
التنظيف ،لكن ال �شيء يطفئ اجلوع ك�سيلفي
مع املاما وهي حت�رض ال�شوربة ،وتنزيل ال�صورة
على �أن�ستغرام مع تعليق�" :أنا وماما يف الكوزينة"،
قبل الأذان ب�ساعة ،تعلن للجميع �أن ال�صيام
�أجهدها وبوا�سطة فيلرتات ال�سناب ت�صور
نف�سها تبكي جوعا ،متذكرة �أغنية �صويلح:
"راين ميتة بال�رش وكر�شي راهي تقرقر"…
بعد حني ،يرتفع �صوت الأذان ،ال جمال لتك�سار
ال�صيام ،بل ل�صورة للمائدة الطويلة ،التي
تعبت الأم يف حت�ضريها ،مرفقة بتعليق �آخر:
"�صح فطوركم"… يف وقت الإفطار ،تخجل
البنات من ت�صوير العائلة لكنهن ينتظرن انتهاء
الرجال من الأكل لت�صوير ما تبقى من الطبق مع
تعليق ثالث� ":شوربة ماما روعة" ،ويا ويحكم لو
قامت �إحداهن بعمل طبق �سلطة ،فقد ت�صور
الكيفية خطوة خطوة ،لتعلق يف الأخ�ير وهي
تت�صبب عرقا" :وا�ش رايكم يف التحفة ديايل"…
عندما يجيء وقت غ�سل ال�صحون ،ال ت�شمر
ال�سواعد بل ت�صور الأط��ب��اق �سيلفي مرفقة
بـ"وقت املواعن ..نتلقاو يف الرتاويح"… وي�أتي
وقت الرتاويح ،وتخلّد الفتيات خروجهن بطقم
ال�صالة ،وك�أنهن خارجات �إلى ال�سهرة ،وي�صورن
�أنف�سهن بوقار وح�شمة… بعد الرتاويح تعود
معظم العائالت �إلى البيت ،غري �أن هناك من

تنهي ال�سهرة يف املركز التجاري للت�سوق� ،أو �أي
مكان يعج باحلياة… قد مير الأمر يف �صمت �إال
لبنت الأن�ستغرام التي ت�ستغل هذه "اخلرجة"
لت�صوير كل �شيء ..املحالت ،املالب�س ،الآي�س
ك��رمي ،واب��ن الأخ��ت وابنة الأخ وهما يلعبان
مع تعليق  qu'ils sont mignonsطبعا هذه
ال�صور يتم تبادلها بني ال�صديقات فقط ،وال
تخرج من �إطار هذه احللقة ال�ضيقة ،ولكن �أحيانا
قد تنتقم �إحداهن بو�ضعها يف مواقع �أو �صفحات
فاي�سبوك ..فاحلذر احلذر.
ريتاج تقول عن ه��ذا املو�ضوع" :هناك الكثري
من ال�سلوكيات ال�سلبية على مواقع التوا�صل
االجتماعي يف �شهر رم�ضان الكرمي ،مثل ت�صوير
موائد الإفطار للتباهي ،بينما ال يجد الكثري لقمة
ي�سدون بها رمقهم ،وهناك من �صورت نف�سها
وهي تت�صدق على الفقراء وامل�ساكني".

سكوت ..نحن نصوم،
نصور
عفوا
ّ

�س�ألنا بع�ض البنات عن ظاهرة الت�صوير يف
�شهر رم�ضان ،فكانت الردود متفاوتة بني م�ؤيدة
ومعار�ضة ..مثل وف��اء ،التي ترف�ض مثل هذه
الت�رصفات وتعتربها ح��رام��ا�" :شهر رم�ضان
لي�س للتباهي �أو ت�صوير خ�صو�صيات العائلة،
بل للعبادة وال�صوم وال�صدقة" ،وتوافقها خولة،
التي مل تتجاوز ال�ساد�سة ع�رشة" :تر�سل �إيل
الكثري من ال�صديقات �صورهن على الأن�ستغرام
وهن يقمن ب�شتى الأمور من عمل ال�سلطة �إلى
الرتاويح وال�سحور" ..يف املقابل ،ترى منال �أن هذه

ال�صور لتم�ضية يوم ال�صيام الطويل ومل�شاركة
ال�صديقات يومياتهن لك�رس ال��روت�ين�" :أنا
�أ�سمتع مع حبيباتي ب�صورنا على الأن�ستغرام،
كما نتبادل و�صفات الطبخ و�صور العائلة وعبايات
الرتاويح وغريها" ،وعن عدم اختيار فاي�سبوك يف
رم�ضان تقول نهاد" :الفايب�سوك رجايل والكثري
من ال�شباب يح�رشون �أنف�سهم يف كل بو�ست
و"�ستاتو" بينما على ال�سناب و�إن�ستغرام هناك
خ�صو�صية �أكرث"…

"منافقات" أون الين

يف رم�ضان يتغري كل �شيء ،فال جمال للحديث
عن املاكياج والفا�شن واملانيكور و�آخ��ر خطوط
املو�ضة ،بل الأيقونات تتحول �إلى �أدعية و�أحاديث
نبوية و�صور دينية� ،أما فاي�سبوك فتتغري �صورة
الربوفايل لبنات باحلجاب �أو �صورة للكعبة �أو
املدينة ال�رشيفتني… وترى يا�سمني �أن هذا
نوع من النفاق االجتماعي املنا�سباتي" :هناك
تناق�ض كبري بني الربوفايالت قبل وبعد رم�ضان،
فمن �صور املو�ضة اجلريئة وال�سيلفيهات املائعة
�إلى �صور احلجاب والأدعية ،حتى ح�سابات
الفا�شوين�سيتا واليوتيوبرز تتحول �إلى منابر
للدعوة ،وتعود رمية �إل��ى عادتها القدمية بعد
رم�ضان� ..أت�أ�سف ملثل هذه الت�رصفات".
�أما �سمرية فتف�ضح بع�ض ال�صديقات" :يف �شهر
رم�ضان يتوقف الغزل واحلب ليقوم مقامه التزهد
والعبادة ،غري �أن هناك من توا�صل الدرد�شة مع
حبيب القلب يف ال�سهرة وك�أن ال�صيام نهارا فقط
وبعد الع�شاء افعل ما ت�شاء".
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ظواهر

= صالح عزوز

يحدث في شهر رمضان:

ككل شهر رمضان ،تتكرر
الكثير من السلوكات ،سواء في
الشوارع أم أماكن العمل ،وكذا
في المساجد ،بل أصبحت ضمن
العادات التي تميز يوميات وليالي
شهر القرآن ،سلوكات في غالبها
تكون منافية للمقاصد الحميدة
لهذا الشهر الكريم ،بل وتزرع
الفتنة بين المصلين ،تنتهي في
بعض األحيان إلى التنابز داخل بيت
اهلل عز وجل ،دون مراعاة لقدسية
هذا المكان ،الذي كان من الواجب
علينا ،أن نلتزم فيه بأخالق رفيعة
مثل التسامح والعفو والتجاوز عن
الخطإ ،تعكس قيمة هذا الصرح
الديني ،غير أنه ولألسف ينساق
الكثير منا وراء هوى النفس ،فتنجر
عنه تجاوزات أخالقية كثيرة.
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تتحول بع�ض �أوقات ال�صالة� ،إلى دقائق لل�رصاع
والكالم البذيء يف بع�ض الأحيان ،وقد ي�ستغرب
الكثري حني يقر�أ حديثنا عن الكالم البذيء يف
امل�ساجد ،لكنها حقيقة واقعية يف �شهر رم�ضان،
وتكون يف الغالب من �أجل الت�سابق �إلى ال�صف
الأول ،وه��ذا حر�صا منهم على �أج��ر ال�صفوف
الأولى ..فينتج عن هذا الت�سابق �إثم ولي�س �أجرا،
حني يتحول الأمر يف حلظة نرفزة بني امل�صلني �إلى
التنافر �أو ال�سب وال�شتم ،الذي يحرم يف الطرقات
ويف احلياة اليومية ،لكن للأ�سف هناك من ي�أتي
هذا ال�سلوك وهو يف بيت من بيوت اهلل عز وجل،
و�أك�ثر من هذا يف ال�شهر الكرمي ،ال��ذي يفر�ض
علينا الورع والتقوى واالبتعاد عن كل ما يخد�ش
ال�صيام.
لكن يف بع�ض الأحيان حتدث هذه املناو�شات
لأ�سباب كثرية ولي�س فقط عند الت�صادم املبا�رش
مع �شخ�ص �آخر حني تقام ال�صالة ،وهذا ملا اهتدى
الكثري من امل�صلني �إل��ى طريقة �أخ��رى للحفاظ
على مكانه يف ال�صف الأول ،حتى ولو كان غائبا،
�أو يتحدث يف الهاتف �أو يف جل�سة مع �أ�صدقائه
يف �ساحة امل�سجد ،وهو حجر مكانه يف ال�صفوف
الأولى ،في�ضع مثال :ال�سواك �أو ال�ساعة �أو الهاتف
النقال� ،أو رخ�صة ال�سياقة ،بل من امل�صلني من
يحجز مكانه م��ن �صالة امل��غ��رب حتى �صالة
الرتاويح ،بهذه الأ�شياء ،وهذا ما يدخل الكثري من
امل�صلني يف �رصاعات دائمة ،مع من اتخذوا هذه
الطريقة كحيلة من �أجل ال�صالة يف ال�صف الأول،
دون التزاحم مع غريه من �أجلها ،في�أتي قبل �أن
تقام ال�صالة بدقيقة �أو دقيقتني ،يتخطى �إخوانه
يف ال�صفوف.
كما �أن فو�ضى الأط��ف��ال التي ت���ؤرق امل�صلني
يف �شهر رم�ضان �أ�صبحت ظاهرة ت�شوه ليايل
رم�ضان خا�صة يف �صالة الرتاويح ،ما ينتج عنها يف
بع�ض الأحيان ت�صادم بني امل�صلني ،لأن بع�ض
امل�صلني يعرت�ض على نهي �أوالده وهم ميرحون
بل ويعبثون يف امل�سجد ،وي�صل احلال يف بع�ض
الأحيان� ،إلى متزيق امل�صاحف �أو رمي الأو�ساخ
داخ��ل امل�سجد �أو بيت الو�ضوء ،بل فيهم من
يتحدي من ينهر �أوالده ،بالإتيان بكل العائلة
يف �صالة �أخ��رى ،والغريب �أن هذا الأم��ر يحدث
والقيم على امل�سجد ،حتى
على م��ر�أى الإم��ام
ّ
ا�ستفحلت هذه الظاهرة يف امل�ساجد ،و�أ�صبح
كل منا ينادي نف�سي نف�سي ،والنهي عن املنكر
�صعب ويخيف ،حتى ولو تعلق الأمر بقد�سية
و�سكينة بيوت اهلل عز وجل.
هي من الظواهر التي تتكرر يف �شهر رم�ضان
الكرمي ،ظواهر يف جمملها منافية ل�سمو الأخالق
التي متيز هذا ال�شهر الكرمي ،لكنها للأ�سف
�أ�صبحت من العادات التي �ألفها النا�س ،وهذا يف
غياب من ينهي عن هذه ال�سلوكات التي خلقت
الفتنة بني امل�صلني ..وب�ين ه��ذا وذاك ،تتعدد
التجاوزات يف امل�ساجد يف �شهر رم�ضان من �شهر
�إلى �آخر ،يف �صور كثرية ،ال تعك�س حقيقة الأخالق
التي يجب �أن نلتزم بها يف هذه الأيام املباركة.
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هنالك بعض التجارات التي تزدهر مع شهر رمضان ،وتعرف إقباال كبيرا من طرف الصائمين ،طيلة أيام الشهر ،هذه
التجارات التي تعود بالدخل الوفير على أصحابها خاصة فئة النساء.

وت�أتي املخبوزات -ب�أنواعها-يف �صدارة هذه
التجارات املربحة ،ولي�س هناك �أف�ضل من اقتناء
خبز تقليدي �ساخن مطهو بجودة� ،سواء كان
"ك�رسة" �أم "مطلوعا" ،فتح�ضري هذه الأنواع من
اخلرب غري حمبب يف البيت بالن�سبة �إلى الكثري،
�سواء ب�سبب �ضيق الوقت �أم عدم الرغبة يف
الدخول يف التفا�صيل وبذل اجلهد.
وم��ن بني ه���ؤالء ال�سيدة "نوال"� 42 ،سنة،
التي تتحدث عن عدم ا�ستعدادها لتح�ضري
"املطلوع" ،بالرغم من �أن عائلتها تف�ضله:
"عائلتي ال تتنازل عن تناول خبز "املطلوع"،
طيلة �شهر ال�صيام ،ولأنني ال �أ�ستطيع حت�ضريه
ب�سبب التزاماتي� ،أجل�أ دائما �إلى جارة يل� ،أبتاع
من عندها ثالث وحدات من املطلوع ،خا�صة �أنها
�سيدة نظيفة جدا ،و"املطلوع" الذي حت�ضرّ ه،
يتمتع به�شا�شة رائعة".
فيما جت��ري "نوال" وراء "مطلوع" جارتها ،ال
يتنازل "ن�سيم" عن "ك�رسة" "طاطا فاطمة
احللواجية" ،التــــــي حتـ ّول ن�شـــاطها يف
رم�ضان �إلى حت�ضري "الك�رسة" ،وبيــعها �إلى
�شباب احل��ي و�أ�صحــــابهــــم ،خا�صـة �أن
ال���ذوق -ح�سبه -ال يقــــاوم" :ك�رسة "طاطا
فاطمة" رائعة ،اعتـــــدت علــــى اقتنـــائها للبيت
منذ  4موا�ســـــم كاملــــة ،وال �أ�ستغنــــــي عنها،
وال تر�ضينـــــي تلك املح�ضرّ ة بالبيت ،وال

�أتوانى عن �إخبار النا�س بها ،خا�صة �أن ثمنها
رمزي مقارنة بروعتها".

"البوراك" بذوق السمك
وفواكه البحر

كثري من الأ�شخا�ص يتجولون يف نهار رم�ضان
�رشقا وغربا ،وعلى م�ستوى العا�صمة ال ميكن
�إغفال �شاحنة عمي حممد ،التي ين�صبها على
حم��ور الطريق الرابـــــط بني الرويبة وعني
طاية ،الذي ي�ضع بني �أيادي زبائـــــنه ت�شكــــيلة
رائعة من "البوراك" املح�شـــــو بالأ�سمــاك
والق�رشيات ،وح�ساء ال�سمك ال�ساخن واللّذيذ..
هذا البائع الذي امتلك قاعدة من الزبائن دامت
وفية له على مدار ال�سنوات ،خا�صة � ّأن ما يقدمه
مغر جدا".
طازج وب�سعر ٍ
ونف�س امل�شهد ،يتكرر على الطريق امل�ؤدي �إلى
والية تيبازة ،على م�ستوى �سطاوايل وزرالدة،
وحتى ت�سالة املرجة ،ط��اوالت لبيع البوراك
امل��ح����ّضررّ  ،ال���ذي ال ينق�صه ���س��وى زيــــــت
�ساخـــــن للقلي ..وكل هذا ب�أ�سعار مر�ضية".

تجارة المنكهات
واألعشاب العطرية

ولأن املوائد الرم�ضانية والأطباق ال تتنازل عن
نكهات الأع�شاب العطرية ،فالكثري يزيدون

من جمهودهم لتوفري "الق�صرب"" ،املعدنو�س"،
"النعناع"" ،الزعيرتة" ..بكميات وفرية خالل
ال�شهر ال��ك��رمي ،ل��ت��وف�ير متطلبات امل��ن��ازل
اجلزائرية ،التي ال تتنازل عن هذه املنكهات
الطبيعية التي ت�ضاعف الذوق.

الشاربات والعصائر
الطبيعية

ال تزال "ال�شاربات" بنكهة الليمون والنعناع
ترتبع على عر�ش امل�رشوبات املربِ ّ دة يف رم�ضان،
رغم كرثة الع�صائر املتوفرة يف ال�سوق ،وال تزال
جتارتها تتنامى وتزدهر كل �سنة ..فال�شاربات
التقليدية ال ا�ستغناء عنها ،رغم وفرة ال�شاربات
امل�صنعة ،وخالل ال�سنتني الأخريتني انت�رشت
جتارة الع�صائر الطبيعية على م�ستوى بع�ض
الأحياء.

بيع الحلويات والمعسالت

يتناول اجلزائريون يف رم�ضان �أ�شياء تفوق
امل��ي��زان��ي��ة امل��ع��ت��ادة ،ل��ه��ذا ي��زي��د الإق��ب��ال على
واملع�سالت
احللويات التقليدية باملك�رسات
َّ
و"الباتي�رسي" ،فهذا النوع من التجارة يزدهر
الب ْطن ون�شاطها التجاري
ب�شـــــــدة �أمام ُ�س ْلطَ ةِ َّ
ُمغْ ٍر جدا.
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عادات

= فاروق كداش

أصلها وتاريخها وعاداتها

أسرار
طقوس
«الطهارة»
في الجزائر
يرجع تاريخ الطهارة �أو اخلتان �إلى �آالف ال�سنني.
فح�سب امل�ؤرخ هريودوت ،ف�إن القدماء امل�رصيني
كانوا "يطهرون" �أوالده���م ،كما كانت احلال
بالن�سبة �إلى الإثيوبيني والفنيقيني والكنعانيني،
وانت�رشت هذه العادة بني اليهود وامل�سيحيني
الأق��ب��اط ،وتر�سخت مبجيء الإ���س�لام ،الذي
جعل منها �سنة حميدة وطق�سا دينيا و�صحيا يف
�آن واحد…كان اليهود يختنون �أوالدهم يف اليوم
الثامن من ميالدهم ،تيمنا ب�سيدنا �إبراهيم-
عليه ال�سالم -الذي "خنت" نف�سه ثم بعد ذلك
ولده �إ�سحاق بعد ثمانية �أيام من ميالده.
معنى كلمة طهارة يف اللغة هي النقاء وال�براءة،
�أم��ا "اخلتان" ،فهي اجللدة التي تقطع ،التي
تغلف احل�شفة .والطهارة تعني خروج الفرد من
النجا�سة �إلى حالة ونقاء.

طقوس وعادات
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جتتمع الكثري من املناطق اجلزائرية يف عادات
الطهارة مع اختالف طفيف من مكان �إلى �آخر،
ففي مدينة البليدة يتم حت�ضري جبة ال�صبي
وطرزها مبا يعرف بغرزة احل�ساب ،كما يطرز
الربنو�س بنف�س الغرزة ..وحتر�ص العائالت
يف االحتفال على التقدام ،وهو عبارة عن �شعر
ي�ضاهي يف جماله �أجمل الأغاين ال�شعبية .وعادة
ما تخرج الأم �شورة زواجها لينام عليها �أمريها
ال�صغري ،وهي م�صنوعة بغرزة ال�شبيكة ذات
اللون الوردي… وكان البليديون القدماء ي�أخذون
ال�صبي املطهر �إلى احلجام ،ويطلقون البارود يف
موكب �صاخب.
عادة ما يكون لبا�س ال�صبي يف العا�صمة عبارة
عن القمي�ص الأبي�ض و�رسوال املدور �أو اللوبياء
وكراكو �صغري بالقطيفة ومطرز الفتلة الذهبية
�أو املجبوذ� ،إ�ضافة �إلى الطربو�ش الرتكي وحذاء
البابو�ش .احلناء جزء ال يتجز�أ من هذه الطقو�س

في ليلة مباركة من ليالي رمضان ،قوامها
ألف شهر ،تدق الطبول وتخضب الحناء،
وترتفع أصوات النسوة بالزغاريد عاليا ،ويلتف
الرجال حول مهد طفل صغير ،سيصبح بعد
ضربة مقص رجال مكتمل الرجولة ،سيتطهر
في نظرهم ،رغم أنه لم يكن مدنسا..
سيصبح مسلما ،رغم أن اهلل فطره على
الدين الحنيف… الشروق العربي ،تغوص في
طقوس الماضي لتكشف أسرار الختان في
الجزائر.

املندثرة ،حيث حتر�ص العائلة على و�ضع احلناء
للطفل قبل اخلتان ،وذل��ك بو�ضعها يف ق�صعة
مزينة بال�شموع والتمر و"الدراجي" ،وتبل بقليل
من ماء الزهر ،حتى يكون للطفل حظ واف��ر يف
امل�ستقبل ،وهو عبارة عن ف�أل فقط ال غري.
وك��ان��ت العديد م��ن العائالت قدميا حتر�ص
على و�ضع منديل �أحمر ح��ول رقبة ال�صبي،
وهذا لإبعاد ال�شيطان عنه ،وحت�صينه من عني
احل�سود ..وهناك بع�ض الأمهات من كن ي�ضعن
ويدهن ج�سمه
القطران على جبني املختنت،
ّ
باملاء املرقي وخليط البي�ض وال�سانوج ..وكانت
العائالت تعلق منديال �أحمر على باب البيت
مدة �أ�سبوع ،كي يعرف �أن فيه وليمة ختان.من
العادات الذميمة املنقر�ضة ،و�ضع الكحل لل�صبي
املطهر ،و"الت�سبيع" له بامللح ،و�إعطاء الفتاة العزباء
ما تبقى من حنة ال�صبي ،كي تتزوج ،و�إه��داء
الطربو�ش للمر�أة العاقر ،وخيط اجلراحة كي
حتتفظ الفتاة ب�رشفها ،وعند رجوعه من عملية
اخل��ت��ان ،يقومون بك�رس بي�ضة على ر�أ�سه،
ل�رصف البالء يف اعتقادهم ،كما يحتفظون بدم
اخلتان يف قما�ش وي�صنع منه حجاب واق.

أهازيج الطهارة

الكثري م��ن الأه��ازي��ج ت��راف��ق عملية اخل��ت��ان،
وترددها الن�سوة ع��ادة ..بفرحة عارمة وبقلب
واحد ين�شدن" :طهر يا املطهر و�صح ليديك ال
جترح وليدي وال تغ�ضب عليك ،طهر يا املطهر يا
بو�شا�شية طهر يل وليدي لعزيز علي" وي�صحن
يف جلبة�" :صالة على النبي حممد� ،صالة
ال�صالية والنجوم العالية يف حياتك يا العري�س ويف
حياة رجالنا حبابك يا العري�س وا�ش كانوا يعملوا
يف احلنة يربطو واملالئكة فارحني"…
هذه الأغ��اين واملدائح هي من اخت�صا�ص فرقة
الفقريات يف تلم�سان مثال ،والعي�ساوة �أو الڤ�صبة

ح�سب ال��والي��ات الأخ���رى ،ويف بع�ض املناطق
يقدم بعدها التمر وامل�سفوف بالع�سل والرفي�س
لتحلية الفم.

الطهارة بين البارح واليوم

يف ال�سابق ،كانت الطهارة حفال روحيا ب�أمت معنى
الكلمة ،بعيدا عن التكلف والبذخ ..كانت العائالت
تختار ليلة ال�سابع والع�رشين من �شهر رم�ضان،
تربكا بليلة القدر ،كما يعرف هذا اجلميع ،وكانوا
يختارون ماعدا هذه الليلة يوما فرديا عادة ما يكون
االثنني والأرب��ع��اء ،رغم �أن اخلتان كاحلجامة
املنهي عنها يومي الأربعاء واجلمعة .وكان احلفاف
هو من يقوم بالطهارة ،ويجب �أن ي�ستهل العملية
بقطع خ�صلة رمزية من �شعر ال�صبي املطهر ،وكان
من امل�ستحيل �أن حت�رض هذه العملية �أي امر�أة،
مهما كانت ،وحتى �إنه يف بع�ض املدن الأورا�سية
ال يح�رض الأب عملية ختان ابنه ،حتى يبقى
االحرتام كامال بينهما ،وي�صبح االبن "�آرڤاز" ،بعد
�أن تنزع منه قطعة اجللد املعروفة بالغلفة �أو اجللدة
يف قامو�سنا.

يوم تدفن الطفولة وتقدس
الرجولة

تبدو عملية اخلتان التقليدية �رضبا من �رضوب
اخليال بالن�سبة �إل��ى الأجيال اجل��دي��دة ..فهل
تعلمون �أن اخلتان التقليدي كان يتم ب�سكني
وخيط رقيق وماء وت��راب ،تو�ضع يف ق�صعة من
نحا�س خا�صة ،وحتر�ص العجائز والن�سوة على
دفن اجللدة يف نف�س املكان الذي نزع منه الرتاب..
ق��د تبدو ه��ذه الطقو�س �رشكية ،لكن النية
ال�صادقة هي التي كانت تعبد الطريق له�ؤالء
لإمت��ام �س ّنة �إ�سالمية حممودة ،عمرها �آالف
ال�سنني.
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رمضانيات
للمة عائلية مثالية:

جزائريات
ينشدن
"بنة
زمان"
في قدور
الطين
والطاجين
المغربي

26

=راضية حجاب = ت�صوير سبع زهور
تتسابق سيدات البيوت هذه األيام
على اقتناء واستعمال أواني الطبخ
الطينية والتقليدية طمعا في ضمان
"بنة زمان" لعائلتها ،خصوصا خالل
شهر الفضيل ،األمر الذي جعلنا نقترب
من بعضهن سائلين عن السبب.
تقول ال�سيدة "�أ�سماء"� 34 ،سنة ،من العا�صمة:
"نكهة الأكل يف رم�ضان مميزة ،لهذا �أحر�ص على
�أن �أعطي لأطباقي رائحة مبهجة ،وهل هناك
�أجمل من تذق الطعام من �أوان طينية وفخارية
وح�ساء مطهو على نار هادئة داخل الفخار؟ لهذا
ال�سبب �أقتني ق��درا من الفخار لزيادة النكهة
واال�ستمتاع ببنة زمان".
ومل يختلف ال�سبب عند �سيدة �أخرى" :الطهي يف
الأواين اخلزفية والطينية له طعم �آخر ،فف�ضال عن
"البنة"التي ال تقاوم ،فالأكل �صحي للغاية وبعيد
كل البعد عن مواد الطالء وبقايا املعادن التي قد
تتفاعل مع مانطبخه يف كثري من الأحيان".

أستعمل الفحم في رمضان !

�صدمتنا ال�سيدة "نوال"من العا�صمة دائما،
حينما �أخربتنا �أنها تطبخ على الفحم يف رم�ضان،
وهي عادة د�أبت عليها منذ �سنوات" :هذا خام�س
رم�ضان ال��ذي �أف�ضل فيه الطهو على الفحم،
�أوقد موقد ال�شواء يف باحة البيت و�أن�صب قدري
الطيني يف ال�صباح الباكر ليطهى احل�ساء على
نار هادئة ،وحتى الطواجن �أن�صبها هناك لنتمتع

برائحة الفحم الزكية والطعام يكون �أك�ثر من
لذيذ".

" الطبخ في الطواجن
متعة أخرى"

تعرف "�سارة" ب�أنها من ع�شاق الطواجن املغربية،
وحتبذ دائما الطبخ فيها ،لأنها تنكه الأك��ل-
ح�سبها" :-الطبخ يف الطواجن املغربية متعة ال
يعرفها �إال من ا�ستك�شفها ،فالطاجني املغربي
يعلمك ال�صرب وانتظار ما �ستكون عليه النتيجة
التي ي�ستحيل �أن تخذلك مهما كان ،لكن يجب
ح�سن اختيار الطاجني ،فالتقليد كثري يف ال�سوق
اجلزائرية".

عمي علي« :تجارة الفخار
والطواجن مربحة
في رمضان»

يقول عمي علي� 73 ،سنة� ،صاحب حمل �شهري
وكبري لبيع الأواين ��شرق العا�صمة� ،إن جتارة
الطواجن املغربية وقدور الفخار والطني تزدهر
وتلقى رواجا كبريا يف رم�ضان" :بحلول كل �شهر
ف�ضيل ،يزداد الطلب على قدور الفخار والطني
التي حتاكي بنة طبخ اجلدات والأمهات� ،إ�ضافة
�إل��ى الطاجني املغربي ال��ذي ي�ستعمل بكرثة
والطلب عليه كبري جدا ،وهو متوفر من احلجم
ال�صغري �إلى احلجم العائلي" ،وحول الأ�سعار
ي�ضيف" :هناك القدر التقليدية التي يبد�أ
�سعرها من  2000دينار ،وتقابلها القدر الرتكية
والإيطالية انطالقا من  3800دينار فما فوق� .أما
يف ما يخ�ص الطواجن ،فهناك اجلزائري املقلد
ب�سعر  1800دينار والطاجني الإ�سباين ويبلغ
ثمنه  2800دينار فما فوق".
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ضيف العدد

نجمة الكوميديا المصرية

=حاورها يف القاهرة :طارق معوش

بدرية طلبة
للشروق العربي:

«أمي
مصدر
قوتي
في كل
شيئ»
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ممثلة من طراز خاص ،دائما ما تضفى جوا من البهجة على العمل
فتمنحه مذاقا مختلفا ،يعتبرها زمالؤها تميمة الحظ عليهم
فيحرصون على وجودها بأفالمهم ..إنها الممثلة خفيفة الظل بدرية
طلبة التي استضافتنا في مصر بتلقائيتها المعهودة وخفة ظلها
التي يشهد لها الجميع ،فكان لنا معها هذا الحوار.

فخورة بمشاركتي
عادل إمام في مسلسل
«فالنتينو»

يف البداية حدثينا عن م�سل�سل
"فالنتينو" الذي ت�شاركني به يف �شهر
رم�ضان؟
فالنتينو بطولة الزعيم عادل �إمام ،ومعه عبلة
كامل ودالل عبد العزيز من �إخ��راج رامي �إمام
ت�أليف �أمين بهجت قمر ،وتدور �أحداثه حول
“نور عبد املجيد” ال�شهري بفالنتينو ،الذي
ميلك مدار�س �إنرتنا�شيونال هو وزوجته؛ ولكن
ت��دور بينهما بع�ض اخلالفات ط��وال �أح��داث
امل�سل�سل ،ومن هنا تبد�أ املغامرة واملفاج�آت.
وال �أ�ستطيع الإف�صاح �أكرث عن تفا�صيل العمل
لظروف خا�صة بامل�سل�سل .كل ما �أ�ستطيع
قوله� ،أين فخورة جدا بعملي مع الزعيم و�أملي
�أن يلقى النجاح.
�شاركت بنجاح يف تقدمي برنامج
"نف�سنة" مع هيدي كرم وانت�صار،
فلماذا اعتذرت عن اال�ستمرار
فيه؟ هل ب�سبب ان�شغالك
مب�شاريع فنية �أم
لوجود خالفات بينك
وبني زميالتك
بالربنامج مثلما
يقال؟
مل �أع���ت���ذر ع���ن ت��ق��دمي
"نف�سنة" كما �أ�شيع،
ل���ك���ن ان���ت���ه���ت ف�ت�رة

تعاقدي كمقدمته ومل �أ�ستطع التجديد لي�س
الن�شغايل ب�أعمال �أخ��رى ،وال لوجود خالفات
بيني وب�ين هيدي �أو انت�صار لكن ال�سبب
احلقيقي هو انتهاء الربنامج �أ�سا�سا ،فالربنامج
كان خم�ص�صا له عمل مو�سمني فقط واحلمد
هلل مت ذلك.
�صفي جتربتك يف برنامج نف�سنة؟
�أعترب نف�سنة �إ�ضافة يل ،ف�إذا كنت معروفة لدى
اجلمهور بن�سبة  ،%50نف�سنة عرف النا�س
ببدرية  %99ف�أدين للأ�ستاذ طارق نور بف�ضل
كبري.
ي�شتاق �إليك بامل�رسح واملعروف
عنك جنمة الكوميديا بامل�رسح؟
م��ه��م��ا ح��ق��ق��ت م���ن جن���اح���ات بال�سينما
والتليفزيون ،يبقى امل�رسح ع�شقي الأول ،فهو
امل��ر�آة التي �أرى من خاللها م�ستواي الفني،
خا�صة «ال�سوك�سيه» الأخ�ي�ر ،فهو مبثابة
الرتمومرت وامل���ؤ��شر ال��ذي يك�شف م��دى حب
اجلمهور للفنان ،واحل��م��د هلل يظهر ه��ذا يف
م�رسحية بدرية اتخطفت التي تعر�ض للعام
الثالث على التوايل ومت عر�ضها يف �أك�ثر من
حمافظة و�أكرث من بلد على �أمل �أن نحط الرحال
باجلزائر �إن �شاء اهلل.

أتمنى زيارة الجزائر قريبا
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻤﺑﺜﺎﺑﺔ �ﺮﺿﺑﺔ
ﺍﺤﻟﻆ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ �إﻟيﻚ؟
ﻫﻮ ﻃﺒﻌﺎ ﺩﻭﺭﻱ ﻓي ﻣ�ﺮﺴﺣﻴة «�أﻧﺎ ﻭﻣﺮﺍﺗي
ﻭﻣﻮﻧﻴﻜﺎ» ،ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺠم اﻟﻜﺒﺮﻴ �ﺳﻤﺮﻴ
ﻏﺎﻢﻧ ...ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﺍ�ﺳﺘﺤ�ﺴﺎﻧﺎ
ﻛﺒﺮﻴﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﺠﻟﻤﺎﻫير �ﻷﻥ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﺎﻥ
ﺗﻠﻘﺎﺋيا ﻭﻋﻔﻮيا ﻓﻴﻪ ﻃﺮﺍﻓﺔ ﻭﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻣﻦ �ﺷﺠﻌﻨﻲ
ﻭﻃﻠب مني ﺍﻤﻟﻮﺍ�ﺻﻠﺔ ﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻨ ﺎﻤﻟ�ﺮﺴﺡ ،ﻭﻫﺬﺍ �أﻋﺘﺮﺒﻩ ﺠﻧﺎحا
ﻭﺍﺤﻟﻤﺪ ﻪﻠﻟ لأﻥ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺧ�ﺼﻮ�ﺻﺎ
ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ �إﻟﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻭﺧﻔﺔ
ﺭﻭﺡ ﻭﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭ�أﺭﺟﻮ �أن �ﺃﺯﻭﺭ اجلزائر
ﻭ�ﺃﻋﺮ����ﺽ فيها ﻣ�ﺮﺴﺣﻴت���ي «ﺑﺪﺭﻳﻪ
ﺍﺗﺨﻄﻔﺖ» ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺗظى ﻤﺑﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺒيرة
ﻭﺠﻧﺎﺡ ﻛﺒﺮﻴ ﻓي ﺟﻤﻴﻊ ﺤﻣﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣ�ﺮﺼ
وبع�ض الدول العربية ..وعلى ح�سب
علمي� ،أن ﺟﻤﻬﻮﺭ اجلزائر ﺫﻭﺍﻕ ﻭﺩﻣﻪ
ﺧﻔﻴﻒ ﻭﻳﻌ�ﺸﻖ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻤﻟ�ﺮﺼﻱ.

اجلامعة تطلعني على ما حدث يف يومها ،الق�سوة
مفيدة �أحيانا "ب�س م�ش يف كل الأوقات".
م�ؤخرا وعرب �إحدى القنوات
الف�ضائية �رصحت ب�أنك نادمة على
عملية جتميل �شطف الدهون ما
ال�سبب؟
ه��ذه العملية التي �أجريتها منذ م��دة ،تركت
�أث��را ل��دي و�أ�صبح عندي (دي��ف��وه) ون��ادم��ة لأين
كنت �شبيه الفنانة ال�شهرية كيم كرد�شيان،
حيث كنت بطلة جمباز ،ومن املفرو�ض تفادي
عمليات �شطف الدهون وللأ�سف ومل �أ�سمع
الن�صيحة ومن خالل لقائي هذا �أملي �أن يتفادى
�أي �شخ�ص مثل هذه العمليات والرتكيز على
الريا�ضة الطبيعية.

أمي مصدر قوتي
ماذا عن ال�سينما؟
�أه��م �أدواري بال�سينما هو فيلم «ال تراجع وال
ا�ست�سالم» ،الذي �أعتربه نقلة كبرية يف حياتي
خا�صة عندما �أك��ون مع فنانة �أع�شقها كنجمة
يا�سمني عبد العزيز التي متتاز بخفة دم وقبول
غري طبيعي ،و�أنا �شخ�صيا �أحبها جدا و�أعتز كثريا
ب�أفالمي معها ،بداية من فيلم «�صايع بحر»
والآن�سة مامىو «الدادة دودي» و«جوازة مريي»
و«الثالثة ي�شتغلونها» .كما �أعتز بنجاح دوري
بفيلم ديزال مع حممد رم�ضان.
لو نتحدث عن بدرية الإن�سانة،
كثريا ما تتكلمني بلقاءات
تلفزيونية عن والدتك ،ما ال�سبب؟
لأنها الوحيدة من علمتني ال�صرب والت�سامح،
فهي قدوتي التي �أ�سري على نهجها يف احلياة،
مل �أ َر يف حياتي مثل �إن�سانيتها ،فقد ظلت تخدم
وتفان
وال��دي  17عاما يف مر�ضه بكل �إخال�ص
ٍ
وحب دون تذمر ،ووهبت له �صحتها وعمرها،
فقد كانت حتمل �أبي على ظهرها لتدخله احلمام
بعد �أن برتت قدماه االثنتان نتيجة جلطة �أدت
�إلى �شلل وكانت ترف�ض م�ساعدة �أي �شخ�ص
يف حمله ما عدا �أوالده .كنت دائما �أرى �أمي جتل�س
حتت قدمي �أبي وك�أنها تقول له �أنا قدماك اللتان
فقدتهما ،وكانت دائما ت�صربه على حتمل قدره.
�أبي �أي�ضا كان يحبها كثريا حتى �إنه يف �آخر حلظة
من عمره �أم�سك بيدها ثم �أ�سلم الروح.
وت�ستطرد طلبة حديثها عن والدتها قائلة� :أفتخر
كثريا عندما �أ�سمع �أ��سرة وال��دي يطلقون على
�أمي (الأ�صيلة) ،ولذلك حاولت بعد وفاة والدي
تعوي�ضها و�أن �أقدم لها ما حرمها منه الزمان ولكن
ما فعلته من �أجلها ق�شور مقارنة مبا ت�ستحقه،
�إلى �أن جاء اليوم امل�ش�ؤوم ورحلت والدتي ورحل
معها قلبي الذي كان ينب�ض بحبها ،وذلك من
خم�س �سنوات ومنذ ذلك احلني و�أن��ا �أتناول
مهدئات لأين دخلت يف نوبة من االكتئاب ال�شديد

�إلى درجة �أنني يف عز تهريجي النا�س تقول يل:
«عينك مليانة حزن يا بدرية».
�سمعت �أنك قا�سية يف تربية بنتيك
ويف نف�س الوقت �صديقة لهما ،كيف
ا�ستطعت عمل توليفة بني الق�سوة
ِ
وال�صداقة وهل الق�سوة مطلوبة يف
تربية البنات؟
ك��ن��ت قا�سية ج���دا يف ف�ت�رة ط��ف��ول��ة "هايدي
و�سلمى" ،حيث كنت �أما �صعبة كي �أ�ستطيع
تربيتهما على القيم واملبادئ التي تربيت عليها،
خوفا من ادعاء �أنهما "بنتا ممثلة" فال ت�ستطيعا
حتمل امل�س�ؤولية ،لكن بعد م��رور ال�سنوات
تفهمتا ذلك و�أ�صبحتا �صديقتني �إلى درجة �أن
هايدي املتزوجة تطلعني على خططها اليومية
يف �أ���ش��ي��اء
لبيتها وابنتها ،وت�أخذ ر�أيي
ببيتها،
ك��ث�يرة مرتبطة
كذلك �سلمى
الطالبة يف

كلمة ختام ننهي بها لقاءنا هذا مدام
بدرية؟
�أ�شكر جملة ال�رشوق العربي على اهتمامها
بالفنان العربي يف كل مكان ..ومن خالل هذا اللقاء
�أمتنى من ربنا �أن يحفظ م�رص واجلزائر وكل
البلدان العربية ال�شقيقة ،و�إن �شاء اهلل نر�سم
الب�سمة والفرحة على كل الوجوه لأن الفن هو
الر�سالة النبيلة التي ت�صل �إلى الأعماق...
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البريستيج في إعداد طاولة اإلفطار
يحرم العائالت متعة المشاركة

شهر رمضان يكشف
مجددا انقطاع صلة الرحم
بين الجزائريين
تغيرت عادات الجزائريين في الشهر
الفضيل كثيرا ،اندثر بعضها بفعل
التكنولوجيا وما فرضته من عزلة
وما وفرته من سبل سهلة وسريعة
للعيش ،أما بعض هذه العادات
المندثرة فقد عصفت به الطباع
الجديدة التي اكتسبتها العائالت،
منها طغيان الشكليات ومظاهر
االستعراض ،فلم تعد الوضعية المادية
لألفراد تسمح لهم بإحياء عادات شب
عليها األجداد واآلباء ،كااللتفاف حول
طاولة اإلفطار أو صينية الشاي في
السهرات الرمضانية.

�أدى ان�����س��ي��اق ال��ن��ا���س خ��ل��ف م�صاحلهم
ال�شخ�صية وان�شغالهم التام بوظائفهم� ،إلى
وجودهم يف حيز �ضيق من العزلة .وحتى غالء
املعي�شة وارتفاع �أ�سعار املواد ال�رضورية لإعداد
طاولة �إفطار حمرتمة� ،ساهم ب�شكل وا�سع يف
حتفظ العائالت اجلزائرية على دعوة بع�ضها
البع�ض ،وتكبد م�صاريف �إ�ضافية يف هذا ال�شهر
الف�ضيل.

دعوات على األنستغرام

لقد تبقى لفئة وا�سعة من اجلزائريني� ،أ�سلوب
واح��د ل��دع��وة �أرح��ام��ه��م �إل��ى اكت�شاف طاولة
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�إفطارهم ،وم�شاركتهم �إياها ،لكن هذه املرة
بالنظر فقط ،ولي�س بتقا�سم لقم الطعام
وال����شراب ،ومتعة الإف��ط��ار اجلماعي ،بحيث
يهرع الكثري �إلى ت�صوير موائدهم ،وت�صويب
ال��زووم على �أ�شهى الأطباق قبل الإف��ط��ار ،ثم
ن�رشها على ال�شبكة مع دع��وة افرتا�ضية �إلى
الإفطار قبل خم�س دقائق من �أذان املغرب ..تقول
حياة ،ربة منزل ،من العا�صمة" :عائلتي متكونة
من عدد كبري من الأف��راد ،وعائلة زوجي كذلك،
�أم��ا ميزانيتنا ال�شهرية فمحدودة ،غري كافية
ال�ستقبالهم على الإفطار ،وال منزلنا ال�ضيق
جدا ..لهذا� ،أ�شاركهم �أطباقي عرب الأن�ستغرام،
و�أكتفي بدعوتهم افرتا�ضيا ،ومتني �إفطار طيب
و�صيام مقبول".

البريستيج يقطع صلة
الرحم بين الجزائريين

التهافت على اقتناء �أغلى و�أفخر �أطقم املائدة،
من قبل بع�ض ربات البيوت ،واملزايدة يف جلب
الكماليات لتزيني �أطباق الطعام� ،شكل عقدة
لكثري من العائالت الأخرى حمدودة الدخل ،التي
بالكاد ت�سمح لها ميزانيتها ب�رشاء قطع �إ�ضافية
من اللحم �أو اقتناء بع�ض احللويات التقليدية
يف رم�ضان ،بالإ�ضافة �إلى ال�رضوريات ..فالنوع
الأول من العائالت يعترب �شهر رم�ضان مو�سما

لإ�شباع البطون ،وا�ستعرا�ض �أطقم ال�شاي
والطعام ،وفر�صة للتباهي ،فال يروقهم �أب��دا
اجللو�س �إلى طاولة �إفطار حتمل �أواين عادية،
و�أطباقا متوا�ضعة� ،أو �صينية �شاي خالية من
�أطيب احللويات و�أنواع املك�رسات ..لهذا ،ف�إنهم
بالعادة �إما يرف�ضون دعوات �أ�رس �أخرى ،تختلف
معهم يف عاداتهم� ،أو �إنه ال ت�صلهم دعوات �أ�صال.
تقول م��روى�" :أبي عامل ب�سيط ،بالكاد يوفر
لنا طعاما ومالب�س للعيد ،يف �شهر رم�ضان ،وال
ميكننا �رشاء �أواين فاخرة� ،أو اقتناء �أطعمة غريبة
غالية الثمن ،لذلك ،ف�إن �أعمامي وحتى عائلة
�أمي ،ال يحبذون زيارتنا يف رم�ضان ،رغم �أنهم
ي��زورون بع�ضهم بع�ضا "..ت�ضيف م��روى �أن
�أ�رستها ال تتلقى الدعوات من الأق��ارب �أي�ضا،
و�أنهم خ�لال العيد� ،إن ح��دث وزاره��م �أق��ارب
يف�ضلون ع��دم تناول حلوياتهم الب�سيطة،
وي�سارعون يف ال��رح��ي��ل ،تقول م���روى" :لقد
ق�ضى التفاخر والربي�ستيج على �صلة الرحم يف
جمتمعنا".

الضيافة في رمضان فضائل
عديدة ،وحسنات ال تعد

التقينا الإمام اخلطيب مل�سجد الأخ�رض الفياليل
بالبليدة ،ليطلعنا على موقف الدين الإ�سالمي
من الدعوة �إلى ال�ضيافة يف ال�شهر الف�ضيل ،فعدد
لل�رشوق العربي بع�ض �أه��م ف�ضائل الإفطار
اجلماعي ،و�أولها �صلة الأرح���ام ،فاللقاءات يف
�شهر الرحمة ،ال تكون بغر�ض �إ�شباع البطون
فقط ،و�إمنا لتقا�سم نعم اهلل بني �أفراد العائلة �أو
اجلريان والأحباب ،والف�ضل الثاين هو الت�شارك
يف �أجر �إفطار ال�صائمني ،وحتى نية �إهداء هذه
احل�سنات ،يقول ال�شيخ زبري �إن "امل�سلم م�أجور
عليها" ،و�إنه يجب املحافظة على عاداتنا الدينية
واالجتماعية القدمية ،حتى حت��ل ال�برك��ة يف
بيوتنا.
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جمالك

= �إعداد= :نسيبة.ع

نصائح ضرورية للحفاظ على جمالك
استعدادا للعيد

يؤثر شهر رمضان على البشرة والشعر ،بسبب طول فترة الصيام ،والتغير الذي يمس النظام الغذائي ..لذلك ،يجب اتباع
بعض النصائح ،التي تقدمها لك خبيرة التجميل بمدرسة اليد الذهبية من أجل الحفاظ على صحتك..

�أوال ،يجب تناول كميات وفرية من املياه وال�سوائل،
لأن نق�ص املاء يف اجل�سم ي�ؤدي �إلى جفاف الب�رشة،
وبالتايل ،تفقد ن�ضارتها وحيويتها .وميكن �أي�ضا
�رشب ال�شاي ،مع االبتعاد عن امل�رشوبات الغازية
والقهوة ،الحتوائها على الكافيني ال�ضارة نوعا ما
بالب�رشة.
ترطيب الب�رشة ب�شكل يومي قبل النوم ،مع
ا�ستخدام منظف منا�سب لنوع الب�رشة ،وتدليك
الوجه ب�شكل دائ��ري من الأ�سفل �إلى الأعلى،
وا�ستخدام كرميات واقية لل�شم�س عند اخلروج،
دون �أن نن�سى املنطقة املحيطة بالعني ،وذلك
بو�ضع دوائر من ثمرة اخليار جممدة �أو كمادات
ال�شاي وتركها قليال على املنطقة ،ملنع ظهور
ال�سواد مع �أخذ ق�سط كاف من النوم.
ميكنك �أي�ضا اال�ستعانة مبا�سكات لن�ضارة
الب�رشة ،ا�ستعدادا للعيد ،وذلك بو�ضع بيا�ض
بي�ضة يف وعاء ،مع ع�رصة ليمون وملعقتني من
الزبادي ون�صف ملعقة ن�شاء ..اخلطي املكونات،
وادهنيها كما�سك على الوجه كامال ،عدا منطقه
العني ..اتركي املا�سك ملدة  20دقيقة ،مع حماوله
اال�سرتخاء .دون �أن نن�سى �أن��ه ميكننا �أي�ضا
عمل مق�رشات طبيعية للب�رشة واجل�سم،
وذلك بخلط ملعقتني من القهوة مع القليل من
الليمون و�أي كرمي مرطب ،وا�ستخدامه بطريقه
دائرية لتح�سني عملية �سريان ال��دورة الدموية
والتخل�ص من ال�سيلوليت.
التغذية ال�صحية مهمة جدا� ،إذ يجب االبتعاد عن
الدهون وال�سكريات قدر الإمكان ،وا�ستبدالها
باخل�ضار والفواكه الغنية بالفيتامينات.
���ش��ع��رك ،ه��و الآخ����ر ،يف ح��اج��ه �إل���ى التغذية
بالفيتامينات ،و�إلى الرتطيب ،فهو تاج اجلمال،
يجب حمايته با�ستعمال ما�سكات وحمامات
زيتية ،قبل اال�ستحمام ،وذلك بوا�سطة زيت جوز
الهند �أو حمام زيت اخل��روع ،لل�سيدات اللواتي
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يعانني من ت�ساقط ال�شعر .ون�ستطيع �أي�ضا
فرك فروة الر�أ�س ،با�ستخدام مزيج البي�ض وزيت
الزيتون ،دون �أن نن�سى �أطراف ال�شعر.
لإعطاء حيوية �أكرث ،يرتك املا�سك ملدة  20دقيقة
على الأقل ثم ي�شفط باملاء الفاتر .ويجب �أي�ضا
اختيار �شامبو وبل�سم مالئمني� .أو �إ�ضافة ملعقة
من خل التفاح يف امل��اء ،عند االنتهاء من غ�سل
ال�شعر ،بعدها ،من ال�رضوري جتفيفه.
العناية بالأيدي والأرجل� ،رضورية ،كذلك ،للتمتع
باملزيد من الأنوثة ..ميكنك حت�ضري كرمي لتق�شري
اليدين -و�إذا �أردت �أن حت�صلي على �أف�ضل النتائج
املرجوة منه ،عليك تق�شريهما �أوال -يتم مزج ملعقة
من الفازلني ،وملعقتني من ال�سكر ،يف راحة اليد
ثم دعكهما ..و�إذا مل يتوافر لديك الفازلني ،ميكنك
ا�ستبداله بكرمي مرطب ،تعاد العملية مرة واحدة
كل �أ�سبوع.
يجب�أنتخ�ص�صيبع�ضالوقتللعنايةبقدميك
�أي�ضا ،للتخل�ص من التورم وتفادي اجلفاف،

احر�صي على تغليف القدمني بالفازلني ،وانتعال
اجلوارب القطنية قبل اخللود �إلى النوم ،للح�صول
علىقدمنيناعمتني�،إذ�إناحلرارةت�ضاعففعالية
املرطب ..وتعترب �أحما�ض الفاكهة رائعة للتخل�ص
من خاليا اجللد امليت .لذا ،انقعي قدميك يف املياه
الفاترة املحتوية على �رشائح الليمون �أو الربتقال.
للح�صول على قدمني ناعمتني ،اب�سطي كرمي
الطفح اجللدي اخلا�ص بالأطفال على قدميك،
وغلفيهما بكي�س بال�ستيكي ،قبل نقعهما يف املياه
ال�ساخنة ملدة  20دقيقة.
ت�ؤكد اخلبرية مبدر�سة اليد الذهبية �أن العمل
بهذه الن�صائح اجلمالية ،التي قدمتها لك ،طوال
�شهر رم�ضان� ،سيمكنك من التمتع بب�رشة
�صحية ونظرة خالل العيد ،كما �سرتيح خاليا
الب�رشة وب�صيالت ال�شعر من العناية الروتينية
التي تعتادينها بقية ال�سنة ،والأه��م� ،أن��ك لن
ت�صابي مب�شاكل �صحية مبجرد انق�ضاء �شهر
ال�صيام.
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أزواج

في شهر رمضان:

حمظوظة هي التي يقف �إلى جنبها زوجها يف
املطبخ خا�صة يف ال�شهر الكرمي ،يف ظل ال�شهية
التي تتملك الكثري منا ،لذا فهو ي�ساعدها على
حت�ضري خمتلف امل�أكوالت للجلو�س �إليها وقت
الإفطار ،بل فيهم من يجتهد معها يف تقدمي ما
ت�ستطيع تقدميه للأ�رسة ،وي�ساعدها حتى
على ترتيب الأطباق على املائدة ،فلي�س من
ال�سهل �أن يحمل الرجل املئزر ويتقدم �إلى املطبخ
من �أج��ل حت�ضري �أط��ب��اق �شهر رم�ضان التي
تختلف وتتنوع من يوم �إلى �آخر يف ظل الكثري
من الذهنيات التي ت�سود جمتمعنا منذ
زمن بعيد ،غري �أن الكثري منهم خالفوا
التقليد املعروف يف جمتمعنا،
وه��و جلو�س ال��زوج
�أم�������ام ال��ت��ل��ف��از
ملتابعة الربامج
الرم�ضانية� ،أو
ال��ن��وم حتى
يحني وقت
الإفطار ثم
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= صالح عزوز
في الوقت الذي تشتكي الكثير من
الزوجات في شهر رمضان ،كثرة
األعمال المنزلية؛ خاصة تحضير
وجبات اإلفطار ،التي تتطلب
الجهد والوقت ،من أجل تقديم
األفضل لألسرة ،واالجتهاد في
تنويع المأكوالت على مائدة
اإلفطار ،تجد في المقابل زوجات
سهل عليهن أزواجهن هذا العمل،
وتحولوا في هذا الشهر الكريم ،إلى طباخين
ماهرين ،يقدمون ما لذ وطاب من األطباق،
بل تعدوا زوجاتهم في فتح الشهية على
مائدة اإلفطار ،نتيجة لحسن اختيارهم،
وأضعف اإليمان من بعض األزواج في الطبخ
في الشهر الكريم ،من اختار لنفسه تخصصا
يقاسم المطبخ مع زوجته لتحضيره.

اجللو�س �إلى املائدة ،من �أجل الأكل ،بل والتعليق
على بع�ض الأطباق ،يف املقابل جتد املر�أة يف املطبخ
تتجول بني الأث��اث لتح�ضري بع�ض الأطباق
اخلا�صة بهذا ال�شهر الكرمي ،ولعل هذا التحول

الذي نتج يف ال�سنوات الأخرية هو مناف�سة الرجل
للمر�أة يف الطبخ� ،سواء كان من باب الف�ضول� ،أم
ممن �أ�صبح ي�ستهويهم فن الطبخ ،وحتولوا �إلى
ماهرين فيه ،وتقدموا على املر�أة خطوات عمالقة
يف هذا امليدان.
بني من يراه �أمرا عاديا ورمبا واجبا ،خا�صة من
تكون زوجته عاملة ،وبني ما ال يهمه الأمر ويراه
�أم��را خا�صا بالزوجة دون غريها �أو امل��ر�أة ب�صفة
عامة� ،سواء كانت زوجة �أم �أختا �أم �أما وغريها،
ا�ستطعنا �أن نقف على بع�ض الأزواج و�أن ن�أخذ
ر�أيهم يف هذا املو�ضوع ،وحتى و�إن اختلفت الآراء
وكل يديل بدلوه� ،إال �أن الكثري منهم من يود لو �أنه
قادر على تقدمي وجبة بيده يف هذا ال�شهر الكرمي
ويكون متمكنا فيها ،يف حني برر بع�ضهم ب�أن
املطبخ للزوجة ،لأنه مهما يكن الزوج قادرا على
تقدمي بع�ض الأطباق� ،إال �أن ذوقها يبقى حمدودا،
وال ميكن �أن ي�صل �إلى ذوق ما تقدمه الزوجة،
وهذا بحكم الطبيعة� ،إال �إذا كان الزوج متخ�ص�صا
يف الطبخ �سواء "�شاف" �أم عامال يف املطابخ ،يف
حني وكما كان متوقعا ،فيه من الرجال من يرون
�أن مكان الرجل ال ميكن �أن يكون يف املطبخ مهما
ك��ان ،نعم ميكن امل�ساعدة يف و�ضع املائدة
ال غري وهذا �أمر نادر كذلك� ،أما �أن جتل�س
الزوجة وزوجها يقدم لها الأطباق خا�صة يف
�شهر رم�ضان ،فهذا �أمر ال ميكن ت�صوره،
كما علق بع�ضهم على املو�ضوع.
بني من ي�ستطيع وبني ما ال ي�ستطيع
�أن يكون طباخا ،وبني من يعار�ض الفكرة
متاما ،يوجد الكثري من الرجال ،يتقنون الطبخ
بكل فنونه ،خا�صة يف �شهر رم�ضان.

زووم

=نسيبة.ع

أئمة التراويح يحصدون
معجبات على طريقة
النجوم!

يعرف على الفتيات والمراهقات الجزائريات اهتمامهن بأبطال المسلسالت التركية ،وتلقيبهم بألقاب المغازلة عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،بعد اإلدمان على متابعة إنتاجاتهم وحتى حياتهم الشخصية بكل تفاصيلها ..هذه العدوى،
يبدو أنها انتشرت سريعا ،لتحمل طابعا روحانيا في شهر رمضان ،فمست حتى القارئين واألئمة الشباب المشهورين
بحناجرهم الذهبية ،وتجاوبهم عبر الفضاء االفتراضي.

ال��ظ��اه��رة ،و�إن ك��ان��ت دخيلة على املجتمع
اجلزائري ،غريبة على عاداته وحرمته ،عجز
الأخ�صائيون عن �إعطاء تف�سري لها ،هل هي
�إيجابية تدعو بنات حواء �إلى الهرولة �إلى بيوت
اهلل بدل القبوع خلف التلفـــاز� ،أم �إنها انحالل
وتدين �أخالق بات يرتب�ص حتى برجال الدين..
يروي القارئ "ح� .س" ،من حجوط والية تيبازة،
�أنه بد�أ قبل �أربع �سنـــــوات ب�إمامـــة �صــــالة
الرتاويح ب�أحد امل�ساجد ،يقول" :منذ البداية،
ك��ان امل�سجد ميتلئ ع��ن ب��ك��رة �أب��ي��ه ،حتى
ناحية الن�ساء ،وزادت �شهرتي عندما طلبت
لل�صالة بعدد من امل�ساجد الأخ��رى ،حتى �إنه
بلغ م�سامعي �أن امل�صلني ينتقلون من مدينة
�إلى �أخرى من �أجل ال�صالة خلفي "..هذا الأمر
ال��ذي ح��دث مع ال��ق��ارئ "ح� .س" ،وم��ع الكثري
من الأئمة والقارئني الذين �سحروا م�سامع
النا�س بثقافتهم و�أ�صواتهم ،كان من �ش�أنه �أن
يعر�ضهم ملواقف حمرجة �أي�ضا� ،إذ ي�ؤكد ذات
القارئ� ،أنه �أن�ش�أ ح�سابا على موقع فاي�سبوك،
حتى يتمكن م��ن التوا�صل م��ع ال�صفحات
املحلية ،و�إذاعة الأماكن التي ي�صلي بها الرتاويح
يف رم�ضان ،ي��ق��ول" :بد�أت ت�صلني ر�سائل
ت�شجيع ،ثم ر�سائل مغازلة من فتيات �أعجنب

ب�صوتي ،وهو ما �أحرجني جدا وا�ضطرين �إلى
اتخاذ بع�ض االجراءات الإلكرتونية".

عندما تهون المسافات

ن��ور ال��ه��دى ،خريجة كلية العلوم ال�رشعية
بخروبة ،فتاة متدينة ومواظبة على ال�صلوات،
مقيمة مبدينة بوقرة بالبليدة ،ح�رضت قبل
�سنتني �صالة ال�تراوي��ح مب�سجد الرحمة،
تقول�" :أغرمت ب�صوت ال��ق��ارئ ،لقد اق�شعر
بدين عند �سماعه ..وبكيت من اخل�شوع "..نور
الهدى ،حدثت �صديقاتها وقريباتها مبا حدث
معها ،وبحثت عن هوية القارئ ،ثم �أخذت هي
و�صديقاتها وجاراتها ي�س�ألن عن مكان وجوده،
ويتنقلن �إلى مدينة براقي ليال لل�صالة خلفه،
�أو حيثما حل لل�صالة .تقول �إحدى قريبات نور
الهدى" :ال يعنينا متابعة امل�شاهري من املغنني
واملمثلني ،ولكننا من متابعات هذا القارئ"...
نتطلع دائما �إلى جديده عرب اليوتيوب ،ونتابع
بثه املبا�رش ح��ول بع�ض الق�ضايا ،وال تفوتنا
ال�صالة خلفه يف رم�ضان.

غزل على المباشر

يف حني ،تتابع بع�ض امل�صليات قارئا معينا �أو

�إماما لأجل �صوته� ،أو لأ�سلوبه ،هناك م�صليات
�أخريات� ،أو زوارات م�ساجد يف ال�شهر الف�ضيل،
يح�رضن �إل��ى بيوت اهلل �أثناء الرتاويح ،حتى
يت�سنى لهن التعليق على �صفحات القارئني
و�إثبات ح�ضورهن ومتابعتهن ،وحتى يكون
لهن �سبيل ملغازلة ال��ق��ارئ ،بامتداح �صوته
�أو هيئته وت�شبيهه بقارئي ال�سعودية ،عرب
تعليقات �أو ر�سائل خا�صة ..وهذا ما وقفنا عليه
ونحن نت�صفح ح�سابات بع�ض القارئني ،حتى
�إن بع�ض الفتيات واملراهقات املعجبات بقارئ
معني ،يتجر�أن يف الكثري من الأح��ي��ان ،على
امتداح حليته �أو قمي�صه �أو �أي �شيء �آخر يروقهن
فيه ،دون حرج �أو احرتام.
وبخ�صو�ص هذه الت�رصفات ،يقول الإمام "عقبة.
ر" ،من الرويبة بالعا�صمة ،حمدثا ال�رشوق
العربي يف ات�صال هاتفي" :هناك بع�ض الفتيات
اللواتي ي�أتني �إلى امل�ساجد ،وينتظرن خروج
القارئني ،وال يتحرجن يف طلب احلديث �إليهم
ومغازلتهم ..وهذا الأم��ر غري جائز يف ديننا ،وال
يعرب عن �أخالق املر�أة امل�سلمة العفيفة التي تاجها
احلياء ،ف�ضال عن كونها ت�ضايق القارئني كثريا،
وت�سبب لهم الإحراج".
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نوستالجيا

= فاروق كداش

«شرط بنت سلطان» و«ضحكني سردوك البارح»
و«فاطمة المعكرة» و«لقيمة يا التاقة»

«حاجيتك ماجيتك ..كليت عشاك
وخليتك» ،مقدمة كانت تستهل
بها جداتنا قصصهن المروية بالتراث
والمسقية بالتقاليد ،بعد الصالة عن
النبي -صلى اهلل عليه وسلم -تبدأ
القصة بتفاصيلها ،الحبكة جزائرية
والعبرة عالمية تتخطى حدود الزمان
والمكان ..الشروق العربي ،تجمع أندر
القصص والمحاجيات الجزائرية ،لترويها
لكم في ليلة مباركة من ليالي
رمضان.

كانت الق�ص�ص واملحاجيات تواكب �سهرات
رم�ضان يف �سطح ال��دار �أو يف احلو�ش �أو يف �أي
مكان جتتمع فيه العائلة بعيدا عن �صخب
املقاهي الرجالية بال�شاي والنعناع والدومني.
ق�ص�ص ب��د�أت تندثر روي��دا روي��دا ،بعد �أن كان
تراثنا يزخر بالكثري منها� ،أ�صبح ال يتذكر جيل
اليوم �سوى بع�ضها وباال�سم فقط ،طبعا ال �أحد
يعرف تفا�صيلها والعربة منها.
لتق�صي هذه النظرية� ،س�ألنا بع�ض ال�شباب عما
يعرفونه عن حماجيات زمان ،فكانت ال�صدمة،
فمثال �سهام� ١٨ ،سنة ،تقول يف املو�ضوع" :كانت
جدتي -رحمها اهلل -تروي لنا بع�ض الق�ص�ص
قبل النوم ،و�أن��ا يف اخلام�سة وال�ساد�سة ،مثل
لوجنة بنت الغول ،التي كنت �أع�شقها و�أطالبها
بها يف كل مرة نبيت يف بيتها… الآن ن�سيتها
بعد �أن رحلت جدتي"� .أما عماد ،طالب يف كلية
الطب ،فكان له ر�أي خمتلف" :ال �أحب الق�ص�ص
واملحاجيات ،لأنها ال متت للواقع ب�صلة وال تعلمنا
�شيئا" ،وعندما �س�ألته :هل كان هناك من يروي
له هذه الق�ص�ص ف�أجاب بالنفي.
�أما ب�سمة ،وحل�سن حظنا ،فتجيب على ماهية
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املحاجيات يف تربية الطفل لكونها طالبة يف علم
النف�س" :الق�صة �أو املحاجية �أو اخلرافة ،تنمي
اخليال ،وتعلم املبادئ ،وتنبهنا �إلى قوى اخلري
وال�رش املوجودة يف الطبيعة الب�رشية ،وتعطينا
نظرة م�سبقة عن ق�سوة احلياة ،وتغر�س يف
نفو�سنا قيم ال�شجاعة وال�صرب واملثابرة…
واملحاجيات اجلزائرية حتمل كل هذه العنا�رص
من غيالن و�أم��راء وبنات طيبات وخيال وا�سع
ي�ضاهي خيال الكاتب تولكيان �صاحب روائع
�سيد اخلوامت".

و�أ�صبح من ال دراي��ة له يكتب عن لوجنة وعن
حبها ملقيد�ش ،غري �أنهما �شخ�صيتان خمتلفتان
متاما… كانت جدتي تقول يف روايتها القدمية
لهذه الق�صة �إن القراب والأواين و"الڤ�صعات"
كانت تتكلم ،وت�أتي �صاغرة لت�ضع لها الغولة
�أم لوجنة احلناء ،و�إن الق�صعة الكبرية التي كان
يختبئ حتتها وليد ال�سلطان ،الذي وقع يف حب
لوجنة ،رف�ضت �أمرها لتنقذهما من بط�ش
الغولة ،وتهرب يف النهاية لوجنة مع الأمري وتنتهي
الق�صة ب�سالم بعد مغامرات �أخرى.

سم ّاع الندى ولونجة

وين تهرب يا لي وراك
الموت

من الق�ص�ص املندثرة ،التي كانت جدتي حتكيها
يل يف ال�سهرات الرم�ضانية �أو ال�شتوية ق�صة
ال�شجعان وبنت ال�سلطان التي �رسقها الغول،
وكل كان لديه قدرة خا�صة� ،أي الق�صة �سبقت
الأبطال اخلارقني �أو الأنفجزر يف هوليوود منهم
"�سماع الندى" و" دڤاڤ الأر�ض" و"�سالك
ال�شعرة من العجني" ،وا�ستعمل كل منهم
موهبته لإنقاذ بنت ال�سلطان.
�أما �أ�سطورة لوجنة ،فهي �أ�شهر من �أن حتكى،
تلك اجلميلة الفاتنة التي ي�رضب بها املثل يف
اجلمال ،وم��ن حت�سب نف�سها جميلة تقارن
بلوجنة "وا�ش حا�سبة روح��ك لوجنة بنت
الغول" ..رواي���ة لوجنة تعر�ضت للكثري من
التحريف مع الوقت ،خا�صة على الإنرتنت،

من الق�ص�ص القدمية التي يرويها الأجداد ،هذه
املرة ،ق�صة رجل كان يخاف املوت ،فهرب منه،
فراح ي�سافر ويرحل من مكان �إلى مكان ،عله
ينجو من املنية املحتومة ،ويف �أحد الأيام� ،صادف
امر�أة فائقة اجلمال يف �سوق �إحدى املدن ،فتبعها
بعد �أن وقع يف حبها من النظرة الأولى ،فدخلت
ق�رصا كبريا بينما بقي هو ينتظرها عند البوابة،
و�أم�ضى الرجل الولهان ليلته يف االنتظار ،حتى
بزغ �شعاع الفجر ،فتجر�أ على طرق الباب ،لكن
بدل الفاتنة فتحت له الباب عجوز يف غاية القبح،
وحني �س�ألها عن جميلة ال�سوق� ،أخربته �أنها
امل��وت ال��ذي كان يهرب منه… وبقيت الق�صة
خالدة با�سم «وين تهرب يا يل وراك املوت».

حكاية "عيشة إذا صبرت"

حماجية �أخ��رى ،يقال �إن �أ�صلها �أمازيغي ،هي
ق�صة "عي�شة �إذا �صربت" ،تروي ق�صة حطاب
لديه �سبع بنات ،ذهب يوما ليقتطع احلطب،
ف����أراد �أن يجتث �شجرة قدمية من جذورها،
فخرج منها عفريت ا�سمه "�رسور"� ،أه��دى
احلطاب �سلة عجيبة مقابل �أال يقطعها ،وكانت
هذه ال�سلة حتمل كل ما ّ
لذ وطاب من الطعام،
واكت�شفت جارته �رسها بعد �أن �أخربتها عي�شة
ابنته ال�صغرى ال�ساذجة ،فا�ستبدلتها ب�سلة
مزيفة .بعدها ،عاد احلطاب �إلى العفريت ،ف�أهداه
هذه امل��رة طاحونة عجيبة ،تخرج الدقيق عند
الطلب ،و�أخذتها اجل��ارة اجل�شعة م��رة �أخ��رى.
يف املرة الأخ�يرة ،طلب العفريت من احلطاب �أن
يرتك عي�شة تفتح الباب �إذا طرقها �سائل ..وفعال
فتحت عي�شة الباب ،لكنها وج��دت نف�سها يف
ق�رص كبري ،وعندها خدم وجوار يخدمونها ،ومرت
الأيام� ،ضجرت فيها عي�شة ،وحنت �إلى والديها
و�أخواتها ،فطلبت من �رسور �أن تزور عائلتها…
ف�أخرب �رسور �صاحب الق�رص املتواري عن الأنظار
قائال" :عي�شة حبت ت�شوف خواتتها �سبت
حريتها" ..وعادت عي�شة �إلى بيتها ،فغارت منها
�أختها الكربى ملا ر�أته من جمالها وثيابها الغالية،
فحر�ضتها على معرفة �صاحب الق�رص ،وكان من
عادة �صاحب الق�رص �أن يقول عند حلول الظالم:
"اطفي امل�صباح يا�رسور ..وخلي اخليال يزور"
يف ذات الليلة ،خرجت عي�شة ب�شمعتها الباهتة،
جتوب الق�رص ،فوجدت يف �إح��دى الغرف �أمريا
فائق الو�سامة �أم��ام �رسيره درج �رسي ،فنزلت
عي�شة بف�ضولها املعهود الكت�شافه ،فوجدت
حرفيني من �أمهر ما ر�أت عينها يحيكون الڤندورة
وي�صنعون خيط الروح ،وكلما �س�ألتهم ملن هذه
الهدايا يجيبون لعي�شة �إذا �صربت"
وعندماهمتباخلروجمنالغرفةان�سكبال�شمع
ال�ساخن على وجه الأمري النائم ،فا�ستيقظ فزعا،
ف�رضب بيده عي�شة فوجدت نف�سها يف ق�رص ملكة
الغيالن وبناتها ال�سبع…وعا�شت عي�شة خادمة
يف هذا الق�رص ،وكانت �صاحبته ت�أمرها بغ�سل
الأر���ض بدموعها وتنهاها عن فتح علبة املرح
"حوكة الزهو" ..وفتحتها عي�شه الف�ضولية فر�أت
جمموعة من املو�سيقيني يغنون "هذا عر�س
علي بن غول" ،فعاقبتها الغولة ب�إعطائها �شمعة
لتنري لبناتها وهن ي�ضعن احلناء على �أيديهن
اخل�شنة ..وا�ستغرق و�ضع احلناء �ساعات طويلة
حتى ذابت ال�شمعة ف�أحرقت يد عي�شة ف�رصخت
"كية يف علي بن غول"…وعندها وجدت عي�شة
نف�سها مرة ثانية يف ق�رص الأمري علي بن غول،
وانتهت الق�صة كعادة الق�ص�ص اجلزائرية ،بزواج
عي�شة من فار�س �أحالمها.

من قصص القصبة…
فاطمة المعكرة

من ق�ص�ص حي الق�صبة العتيق ،التي حكتها يل
�إحدى العجائز التي قابلتها هناك ،وهي اللة باية،

و�أنا �أجتول ق�صة بيت يف زنقة بن فار�س عن فتاة
جميلة يتيمة ،تدعى فاطمة املعكرة� ،أي "املزوقة"،
من فرط جمالها كان يظهر للعيان �أنها ت�ضع كحال
وحرقو�سا ..وكان لها �أخت كربى تدعى �صليحة
مل تكن على قدر من اجلمال ..وورثت كل منهما
ن�صف ال��دار �أو "الدويرة" ،كان لفاطمة �صوت
عذب كانت تطرب به كل اجل�يران ،فا�شتغلت
"م�سامعية" بينما عملت �صليحة يف الن�سج
والطهي… يف �أحد الأيام ،ح�رضت �صليحة طبقا
من املثوم ،فو�صلت رائحته العبقة �إلى بيت اجلارة
الفقرية التي كانت تنتظر مولودا ،فا�شتهت �أكله،
لكن عزة نف�سها منعتها من ال�س�ؤال ،فراحت
تطلب من فاطمة من ال�سطح بع�ض اجلمريات
لإ�شعال كانونها ،وكلما ت�شعله ينطفئ وتعود
لتطلب اجلمريات مرة �أخ��رى ،فتفطنت فاطمة
�إل��ى الأم���ر ،فطرقت بابها ودخ��ل��ت تتفح�ص
بيتها املتوا�ضع لتجد الكانون خامدا وال يوجد
�أكل فوقه ،ف�سارعت �إلى �أختها تطلب طبقا من
"املثوم" جلارتها فرف�ضت ذلك ..فعر�ضت عليها
عر�ضا غريبا� ،أن تعطيها الطبق مقابل ح�صتها
من البيت… فقبلت �صليحة اجل�شعة العر�ض
املغري كي تتخل�ص من العار الذي و�صم عائلتها
با�شتغال �أختها كم�سامعية ،بينما �أخذت فاطمة
طبق املثوم مزهوة فرحة… كانت فرحة اجلارة
بهذا الطبق ال تو�صف ،ودعت جلارتها الطيبة،
�أن يكتبها اهلل مع امل�ؤمنات ال�صاحلات… تقول
الرواية �إن فاطمة توفيت ليلتها ،وعرثت عليها
�أختها م�سجاة يف احلرير ،وكانت غرفتها تفوح
م�سكا… ومل تغادر دويرتها �إال �إلى مثواها الأخري.

خليلة فضة…
قصة سندريال الجزائر

هذه املحاجية القدمية ت�شبه ق�صة �سندريال،
للكاتب �شارل بريو ،ولكنها �أق��دم تاريخيا ،هي
ق�صة ام��ر�أة عاقر كانت حتلب بقرة ،فدعت اهلل
�أن يرزقها بفتاة �أ�صفى من بيا�ض احلليب،
فا�ستجاب اهلل لدعائها ورزق��ه��ا ببنت بهية
الطلعة… �سمتها "خليلة ف�ضة"… ماتت الأم

بعدها وتزوج والدها من امر�أة قا�سية جدا ،كانت
ت�سيء معاملتها ،وكانت تغار من ف�ضة ب�شكل
ال يو�صف ،وكان من عادتها �أن تطل من النافذة
خماطبة ال�شم�س" :يا �شم�س طلي و�إال نطل
أنت" ،وترد ال�شم�س عليها:
�شكون الزينة �أنا و�إال � ِ
"�أنت زينة و�أنا زينة ب�صح خليلة ف�ضة هي الزين
واحليــلة"… �ضاقـــــت زوجـــــة الأب ذرعا
بجمـــــال"ربيبـــتها"،فلج�أت�إلىحيلةللتخل�ص
منها� ..أعطتــــهـــا كبة كبرية من ال�صوف ،وطلبت
منها �أن ت�ساعدها يف فرد خيوط ال�صوف ،و�أال
تتوقف حتى ت���أم��ره��ا ..وب���د�أت "ف�ضة" بفرد
اخليوط واالبتعاد عن البيت حتى وجدت نف�سها
تائهة و�ســـط ال�براري ..واخــــتب�أت قرب كهف
ر�أت فيه نورا غريبا ،و�إذا ب�سبعـــة فـــــر�ســـان
يدخلون الكهف ،بعـــــد مغادرتهـــا د�أبت ف�ضة
على تنظيف املكان والطهي ثم االختباء بعيدا
عن الفر�سان… الحظ الفر�سان التغيري الذي
طر�أ على املكان ،فكلفوا �أ�صغرهم مبراقبة املكان
يف غيابهم… يف ال�صباح الباكر ،ظهرت ف�ضة
وال�شاب متوار عن الأن��ظ��ار ،ف�أعجب بها �أميا
�إعجاب ،و�أخرب �إخوته مبا ر�أى�" :شفت حورية من
اجلنة ،العني الزرقا واخلد ورقة" ..مل ي�صدقه �أحد،
فقرر كبريهم تق�صي الأمر بنف�سه ،وظهرت ف�ضة
كاملعتاد ،ف�صاح بها�" :إن�س و�إال جان"فردت�" :إن�س
وخري اجلن�س ،ونقول ال �إله �إال اهلل" ،وق�صت له
"خليلة الف�ضة"حكايتها ..فقرر الفر�سان تبنيهــــا
وعا�شت معهم ب�سالم… زوجــــة الأب كعادتها
�س�ألت ال�شم�س عن جمالها ف�أجابــتها�" :إن
ف�ضة التي تعي�ش يف الكهف هي الزين واحليلة"،
ف�أر�سلت ابنتها للتخل�ص من عدوتها ،فغرزت
م�شطا م�سموما يف �شعر ر�أ�سها… فغا�صت
ف�ضة يف غيبــــوبــة ،حزن الفر�سان عليـــــها
و�أركبــــوهــــــا ناقة تدعى "عيني"وراحت جتوب
بها البالد ،و�صادف �أن �رصخ ولد �صغري" :عيني
عيني" ،فتوقفت الناقة ،و�أ�سقطت حملها ،فخرج
امل�شط من ر�أ�س ف�ضة ،و�أفاقت لتجد نف�سها يف
ح�رضة �سلطان البالد ،الذي �أعجب بها وتزوجها
بعد ذلك.
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صائمون

يشتهي الكثير من الناس في شهر
رمضان أطباقا عديدة ،وربما يتحول
سلوكهم غريبا في التبضع ،يصل
في األمر إلى أن يشتري الواحد نفس
الشيء ،عدة مرات وهو ال يدري،
كمن يشتري الخبز كلما وقف عند
الخباز ،وربما يصل العدد إلى عشر أو
خمس عشرة خبزة من كل نوع ،ثم
يرميها في القمامة ولألسف ،ومنهم
من يشتري مأكوالت ،ال يمكن أن
تؤكل في هذا الشهر ،ألنها ثقيلة
كما يقال بالعامية على المعدة،
كمن يشتهي "بوزلوف" في
هذا الشهر الكريم ،لكن
في بعض األحيان ال
يقتصر األمر على
مجرد شرائها ،بل
فيهم من يسافر
إليها عشرات
الكيلومترات
من أجل
شرائها،
وهذا
قبل أذان
اإلفطار
بساعة أو
أقل ،غير أن
هذه الرحلة
قد تصبح
مميتة.

زالبية بوفاريك وقلب اللوز
العاصمة ..ولبن البليدة
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ي�شد الرحال الكثري من ال�صائمني قبيل �أذان
الإف��ط��ار� ،إل��ى �أمكنة خمتلفة من �أج��ل البحث
عما ي�شتهونه �أو ما يرونه الأح�سن على حد
اعتقادهم ،حتى لو كانت هذه املواد �أو املنتجات
متوفرة يف حيهم �أو مدينتهم ،غري �أنهم يف�ضلون
التنقل بحثا عنها� ،إل��ى �أبعد مكان للح�صول
عليها ،في�صل الأم��ر بهم �إل��ى �سري كيلومرتات
عديدة ب�سياراتهم ،ويتجاوزون احلدود اجلغرافية
لواليتهم ،وهم يف الغالب يريدون تق�صري الوقت
كما يقال بالعامية ،لأنهم يف �شهر ال�صيام من
�أجل العودة عندما يحني �أذان الإفطار ..ويف نف�س
الوقت� ،رشاء م�أكوالت رفيعة وذات جودة عالية،
حتى ولو كانت باهظة الثمن ،ومعروفة عند عامة
النا�س بجودتها ،والأمثلة كثرية يف هذا ،وهو ما
ن�شهده مثال من كل �سنة يف �شهر رم�ضان ،حني
يتنقل الكثري من النا�س �إلى مدينة "بوفاريك"،

=صالح.ع = كاريكاتري :فاتح بارة

الساعة األخيرة قبل أذان اإلفطار:

صائمون يموتون
في الطرقات من أجل
«الزالبية» أو «قلب
اللوز»

من كل الواليات املجاورة لها ،بحثا عن "الزالبية"،
حتى ولو كانت متوفرة بالكمية وال�سعر املنا�سبني
يف مكان �سكناهم ،بل نف�سها ،غري �أن ال�شهية
منها ال تكون �إال بالتنقل �إليها ،و�رشائها من م�صدر
تقدميها كما يعرب عنه الكثري ،حتى ولو تطلب
الأمر الوقوف يف الدور ،من �أجل فقط كلغ  ،1ل�ساعة
�أو اثنتني ،بالإ�ضافة �إلى هذا ،جند �أن الكثري من
ال�صائمني كذلك ،ينتقلون من �أمكنة بعيدة �إلى
اجلزائر العا�صمة بحثا عن"قلب اللوز" ،وتراهم
يقفون يف الدور وقتا طويال من �أجل احل�صول عليه،
حيث جتد �أن الزبائن ي�أتونه من كل الواليات
املجاورة ،وال يهم ال�سعر �أو الوقت للح�صول على
بع�ض القطع منه ،بل الأهم هو ذوقه.

تنقالت نتجت عنها حوادث
مميتة

لعل الوقت الذي يختاره الكثري من ال�صائمني
من �أج��ل البحث عمـــــا ي�شتهونــــه والتنـقل

�إليه يكون يف الغالب �ساعة �أو �ساعتني قبل �أذان
الإفطار ،لذا تراهم ي�سارعون من �أجل اقتنائه
والعودة �إلى مقر �سكناهم ،قبل الإفطار للجلو�س
�إلى العائلة ،وك�أنهم ي�سابقون الزمن ،هذا ما نتج
عنه يف الكثري من امل��رات ح��وادث كانت مميتة،
والتقارير التي يقدمها القائمون على حوادث املرور
يف هذا ال�شهر ،ت�ؤكد �أن �أغلبها وقع قبيل الأذان
ب�ساعة �أو �ساعتني على الأك�ثر ،نتيجة للتهور
الذي يقع فيه ال�صائم يف حماولة منه للو�صول
قبيل الإفطار ،دون مراعاة للإ�شارات املرورية،
وتتحول هذه ال�شهيــــة التـــي حملت ال�صائم
�إل��ى ح��دود جغرافية �أخ��رى �إل��ى م�أ�ساة يف �شهر
رم�ضان الكرمي.
ه��و هو�س ال�شهية ال��ذي يقع فيه الكثري من
ال�صائمني يف هذا ال�شهر الكرمي� ،شهية ت�صبح
قاتلة حني يح�رض التهور.
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رياضة
الحكم الدولي السابق سليم أوساسي
يفتح قلبه لـ«الشروق العربي»:

ودية «الخضر -رومانيا»
من أجمل ذكرياتي
الرمضانية ..وأسوئها
حادثة عين مليلة
يفتح الحكم الدولي السابق ،سليم أوساسي ،قلبه لقراء «الشروق العربي»،
ويكشف جوانب من مسيرته في سلك التحكيم ،وذكريات مهمة مقترنة
بشهر رمضان الكريم ،معترفا بأن زالبية بوفاريك سحرته كثيرا ،كما يؤكد أن
من أجمل ما يحتفظ به في هذا الشهر الكريم هو إدارته للمباراة الودية بين
المنتخب الوطني ونظيره الروماني عام  ،2000أما أسوأها فحادثة عين مليلة
ضد مولودية الجزائر ،كما يتحدث أوساسي عن يومياته في رمضان ،ووفائه
لمزرعته في نواحي قجال بسطيف وقصته مع بولحبيب والمالعب المصرية
وأمور أخرى تكتشفونها في هذا الحوار.

بداية ،ما تعليقك بخ�صو�ص
الت�رصيحات الأخرية لرئي�س
احتاد عنابة الذي قال ب�أنه �رصف
 7ماليري �سنتيم ل�رشاء املباريات
مقابل ال�صعود
�إلى الرابطة
الثانية؟
�أظن �أن ما تلفظ
ب��ه رئي�س ناد
كبري م��ن عيار
احت����اد عنابة
يف ب�ل�اط���و
ب��ال�����ص��ورة
يندرج يف
خا نة
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خيبة �أمل يف عدم حتقيق ما مت حتقيقه من قبل
ال غري ..فبعد هذه الت�رصيحات املثرية ،نالحظ
بع�ض الأطراف بد�أت تنق�ص من وط�أة ال�صدمة
التي خلفتها مثل هذه الت�رصيحات ،والقول �إن
الرئي�س العنابي مل يعرف �صياغة كالمه،
هنا �أتعجب ملا �آل��ت �إليه منظومة كرتنا
للم�ستوى املتدين لبع�ض امل�س�ؤولني
ع��ن الأن��دي��ة ،وك��ذا على م�ستوى
ال���راب���ط���ات وح��ت��ى ع��ل��ى �أع��ل��ى
م�ستوى ..مل��ا ن��اد بحجم احت��اد
عنابة يتحدث با�سمه من
ال يح�سن الت�رصيح بل
يتفنن يف التجريح ظنا
منه �أن���ه ��صري��ح فهو
ك��م��ث��ل م���ن ي����ضرب
بكل قواه

= م.وليد
يف الريح� ..أرجو من الهيئات الق�ضائية �أن ترفع
ال�ستار لك�شف �أطنان من العار داخل الغار.
ما ر�أيك يف نتائج قرعة "كان "2019
التي �أوقعت املنتخب الوطني يف
املجموعة الثالثة رفقة ال�سنغال
وتنزانيا وكينيا؟
�أعتقد �أن املنتخب الوطني هو الآن بني يدي
م��درب له كل موا�صفات النجاح ،لأن��ه برهن
عن ذلك حيثما درب ،ثم �إن طريقته املحرتفة
يف التعامل مع حميط املنتخب تزيد من فر�ص
جن��اح��ه وم��ن معه يف ال��ق��ادم م��ن املناف�سات
واملحطات� .أم��ا بخ�صو�ص القرعة ،ف���أرى من
جهتي �أن "اخل�رض" لهم فر�صة يف �إثبات الذات
ولهم انتهاز كل اجلزئيات مع �أخذ كل الرتتيبات
يف مثل هذه املنا�سبات .فالدور الثاين يف املتناول �إذا
لعبنا مبثل الإرادة وتطبيق خطة لعب جزائرية
بحتة بخ�صو�صيتها التي �أب��ان عنها كل من
حملوا الألوان الوطنية م�ؤخرا.
هل لديك ذكريات بخ�صو�ص
مباريات �أدرتها يف املالعب
امل�رصية؟
مل ي�سبق يل �إدارة مباراة دولية يف جمهورية م�رص
العربية وانتهت بفوز املحليني ..هذا ن�صيبي..
�أول مباراة �أدرتها يف م�رص يف �إطار رابطة الأبطال
الإفريقية للأندية جمعت نادي الأهلي �ضد نادي
النب الإثيوبي وانتهت ب�إق�صاء الأهلي امل�رصي..
ثم للفريق الأومل��ب��ي امل�رصي ال��ذي تبارى مع
نظريه الغاين و�أق�صي كذلك من الدور الأخري من
ت�صفيات الألعاب الأوملبية� .أتذكر �أنه بعد �إق�صاء
ن��ادي الأهلي ف��وق ميدانه و�صادف ذل��ك عيد
الأ�ضحى و�أن��ا مب�رص ،وبعد املباراة طلب مني
عدم اخلروج ...وبقيت يف الفندق ال �أبايل حتى
عدت �إلى �أر�ض وطني الغايل.

عيدا عن م�شوارك كحكم دويل �سابق،
كيف تق�ضي يومياتك ،وما هي
ميولك؟
بحكم اهتمامي مبجال الفالحة التي �أع�شقها
و�أ�ضعها ف��وق ك��ل اع��ت��ب��ار ،ف���أن��ا كما تعلمون
م�ستثمر فالحي بعد تخرجي ك�إطار خمت�ص
يف الفالحة منذ �سنة  ،1988وبعد ا�ستفادتي
من قطعة فالحية �ضاحية �سطيف ،يف منطقة
"قجال" وبئر الأبي�ض بالتحديد و�أنا �أق�ضي كل
وقتي يف املزرعة التي �أ�س�ستها حجرة حجرة
و�شجرة �شجرة حتى �صارت واحلمد اهلل مكانا
الئقا ومفيدا ال يثنيني عن املكوث فيه �أي عائق.
ماذا عن يومياتك يف �شهر رم�ضان
الكرمي؟
يف فرتة ال�شهر الف�ضيل� ،أتوجه �صباحا �إلى املزرعة
وال �أعود �إلى البيت �إال بعد �صالة الع�رص ،لأنني
�أمار�س ريا�ضة امل�شي كل م�ساء حفاظا على
لياقتي ،فرغم �أنني �أوظف عامال دائما يف املزرعة،
�إال �أنني �أط��وف بني الأ�شجار لأتفقدها ،وبني
خاليا النحل .وبحكم �أن يل ح�صانا ف�أنا ال �أركبه
ولكن �أم�سك به و�أم�شي به لأنني �أجد متعة
كبرية يف ذلك ،كما �أدخل يف كل وقت �إلى زريبة
الغنم لأتفقد اخلرفان ال�صغار �إن كان ينق�صها
�شيء ما..
هل �أنت من النوع الهادئ �أم املرنفز
خالل ال�شهر الكرمي؟
ك��ل م��ن ع��رف��ن��ي ع��ن ق���رب ���س��واء يف جم��ال
الريا�ضة �أم يف احلياة العامة ي�ؤكد لكم �أنني من
الطبع الهادئ جدا وبخا�صة يف ال�شهر الف�ضيل.
حتى ملا �أكون يف ال�سيارة ال يزعجني الت�رصف
الطائ�ش لبع�ض متهوري املقود ،بل ال �أرد على
ا�ستفزازاتهم كا�ستعمال منبه ال�صوت ب�إفراط
ق�صد نرفزتني ..فتجدين �أرد بابت�سامة فيها
الكثري من ال�سماحة ،فهذا طبعي دون مزايدة �أو
مغاالة ..لأنني بب�ساطة ل�ست من فئة املدخنني
ب�شتى �أنواعه وحتى القهوة �أرت�شفها دون �سكر.
لذا ال �أت�أثر بنق�صان كمية ال�سكر يف املخ وما ي�شبه
من م�ؤثرات الإدم��ان من القهوة وال�سجائر ،ما
ي�ؤثر على مزاج املرء ملا احلوا�س تطلب ما ينق�صها
يف وقت تناولها عادة..
كيف كنت تقوم ب�إدارة املباريات
كحكم خالل �شهر رم�ضان؟
كنت �أح�رض لياقتي البدنية بطريقة �شاقة على
مدار ال�سنة ،وبالنظر �إلى ق�رص قامتي الن�سبي
فقد كنت �أعو�ض ما ك��ان ينق�صني من طول
بحركية دائمة وحترك بدين م�ستمر لأكون دائم
القرب من الكرة ق�صد متكيني من القرار الأقرب
�إلى ال�صواب ..وكنت �أ�سطر برناجما مبعية �إخوة
متمكنني يف الأمر لكي �أكون يف م�ستوى ثقة من
يعينني على الأقل من الناحية البدنية ،لأنني
كنت على يقني من �أن اللياقة البدنية املمتازة

بولحبيب وعدنا بطبق
«جوزية» لكنه تراجع
بعد خسارة «السي آس
سي» أمام الشاوية
تمُ كّ ن احلكم من قرارات فنية وتقنية �صائبة،
فاملخ يكون ممونا مب��ادة الأك�سجني ال��ذي هو
ب��دوره ميكن احلكم من مكافحة التعب حتى
نهاية املباراة .ميكن القول �إن �إدارة مباراة يف ال�شهر
الف�ضيل يف حالة �صيام �أ�سهل يف ما يخ�ص
احلكم نف�سه �إن ك��ان حم�رضا جيدا من كل
النواحي ،ولن يكون من الذين ي�سهرون حتى
�ساعة مت�أخرة من الليل ،فتخور ق��واه البدنية
�أوال ثم املعنوية مع كل دقيقة متر ،ليجد نف�سه
مت�أثرا نف�سيا بعد كل خط�إ تقديري ،ومع مناق�شة
قراراته من طرف الالعبني وكل من معهم.
هل لديك ذكريات وطرائف يف �شهر
رم�ضان؟
ككل حكم �أدار مباريات يف �شهر رم�ضان ويف كل
امل�ستويات من هرم كرتنا� ،أحتفظ بذكريات
منها �أين مرة و�أنا مبدينة بوفاريك امل�ضيافة لإدارة
مباراة يف الق�سم الثاين� ،أتذكر �أين كلفت من كان
ا�صطحبته معي من �سطيف �سائقا �أن يقتني
يل "زالبية" هذه املدينة امل�شهورة عامليا ،وكذا
بع�ض احلاجات كـ"ال�شاربات" بكمية كافية
لتمكيننا من الإف��ط��ار ونحن يف طريق العودة
�إلى �سطيف ،وكذا �إدخ��ال الفرحة للأهل بهذه
احلاجات الرم�ضانية املميزة .ومرة يف ق�سنطينة
وقعت حادثة لن �أن�ساها ما حييت ،حيث كنت
معينا لإدارة مباراة حملية حا�سمة بني "ال�سي
�آ���س �سي" واحت��اد ال�شاوية مبلعب ال�شهيد
"حمالوي" بعد �صالة الظهر ..قبل املباراة دخل
رئي�س �شباب ق�سنطينة حممد بوحلبيب
املدعو �سو�سو ،وبعد الرتحيب بنا وعدين ب�أنه
�سيقدم لنا هدية بعد امل��ب��اراة تتمثل يف طبق
"اجلوزية" امل�شهورة ،لكن بعد انتهاء املباراة
بخ�سارة "ال�سي �آ�س �سي" فوق ميدانه �أترك
لكم تخيل �أين كان م�آل ما وعدنا به الأخ الرئي�س

�سو�سو؟؟ علما �أين ال �أحتفظ ب�أي �ضغينة للأخ
حممد بوحلبيب على ما �صدر منه يومها..
هل �أ�شهرت بطاقة حمراء �أو �إنذارا يف
حلظة غ�ضب يف رم�ضان؟
ب�رصاحة و�صدق ،ال �أتذكر �أنني كنت مرنفزا
�أو �صاحب مزاج �سيئ يف يوم من �أيام رم�ضان،
ومل ي�سبق يل �أن عاقبت العبا �أو م�سريا تع�سفا
�أو حتت غطاء غلبني رم�ضان مثال� .أتذكر مرة
يف مدينة "ال�شمرة" املجاهدة ،يف م��ب��اراة من
م�ستوى ال�رشيف ،و�أنا �أكتب تقرير نهاية املباراة
وتدوين ما �أخرجت من بطاقات �أثناء اللعب على
ورقة املباراة ،تقدم مدرب الفريق املحلي امل�شهور
بـ"عي�سى " DTSوطلب ال�صفح عما �صدر منه
من كالم غري الئق وهو يوجه العبيه فوق امليدان
حتت ال�صيام ..فطلبت منه التعقل يف حينها دون
�إ�شهار �أي بطاقة يف حقه.
  
ما هي �أجمل ذكرياتك الريا�ضية يف
رم�ضان؟
من بني �أجمل ذكرياتي كحكم� ،إدارت��ي ملباراة
دولية ودية جمعت مبدينة عنابة بني املنتخب
اجلزائري ونظريه الروماين وهذا �سنة .2000
وما �أ�سو�أ ذكرياتك الريا�ضية يف �شهر
رم�ضان؟
�أ�سو�أ ذك��رى يف هذا ال�شهر املبارك تبقى دون
منازع �آخر مباراة ر�سمية يف م�شواري الريا�ضي
املتوا�ضع ،وكانت يف مدينة عني مليلة �سنة
.2000
هل من �إ�ضافة يف الأخري؟
بكل �إخ�لا���ص ووف���اء� ،أمتنى لكل ق��راء جملة
"ال�رشوق العربي" الغراء �صيام �شهر رم�ضان
�إمي��ان��ا واحت�سابا يف كنف ال��ه��دوء على كل
امل�ستويات ،و�أن يخاف اهلل يف نف�سه كل من له
م�س�ؤولية و�إ�رشاف يف حميط كرتنا ،حتى تعود
�أوا�رص الثقة والطم�أنينة �إلى قلوب الريا�ضيني
وتن�سج خيوط املحبة بني �أبناء الوطن الواحد.
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رغم نجوميتهم وشهرتهم العالمية

في وقت يستعد فيه النجمان العربيان ،رياض
محرز ومحمد صالح ،للمشاركة في كأس
إفريقيا ،مباشرة بعد نهاية شهر رمضان
المعظم ،فإن العبين آخرين ينتظرون بفارغ الصبر
نهاية المنافسات ،التي يشاركون فيها من أجل
أداء واجباتهم الدينية ،على غرار نجم ريال مدريد،
كريم بن زيمة ،ذي األصول الجزائرية ،والعب
مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي ،ذي األصول
اإلفريقية ،بول بوغبا.

ل������ن
يركن ال��دويل اجل��زائ��ري ريا�ض
حم��رز ،ه��ذه ال�صائفة� ،إل��ى الراحة،
حيث �سي�شارك يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا يف
م�رص ،و�سيكون خالل �شهر رم�ضان يف ترب�ص
م��ع املنتخب ال��وط��ن��ي ،حت�ضريا للمناف�سة
القارية.
وي��ل��ت��زم ال�لاع��ب اجل��زائ��ري ،ري��ا���ض حم��رز،
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بال�صيام
خ�لال �شهر رم�����ض��ان ،حيث �أدى منذ
�سنتني منا�سك العمرة ،وزار يومها مركز رعاية
املعاقني لدعمهم معنويا.ال�صحف الإجنليزية
تطرقت مرات عديدة �إلى �أخالق هذا الالعب
اجلزائري امل�سلم ،حيث قالت �صحيفة “دايلي
طبق تعاليم دينه
ميل” ب���أن ريا�ض حم��رز ُي ّ
الإ�سالمي احلنيف ،وال ي�رشب اخلمر ،كما ال
يح�رض احتفاالت �أعياد امل�سيح” ،م�ضيفة �أنه
ت�رصفاته� ،أو خالل توا�صله
“متوا�ضع وخجول يف
ّ
مع الغري ،رغم �شهرته الكروية العاملية".ويعترب
النجم امل�رصي ،حممد �صالح� ،سفريا للإ�سالم
يف املالعب الأوروبية ..كيف ال وهو الذي �أ�سلم
ب�سببه بع�ض �أحبائه من اجلمهور الإجنليزي.
�صالح ال��ذي ي�ستعد للم�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا ،التقطته الكامريات املو�سم
املا�ضي ،خالل �شهر رم�ضان ،وهو يرف�ض
�رشب املاء �أثناء التدريبات ،التزاما ب�صيامه،
رغم �شعوره بالتعب والإرهاق.
ورغم �أن فريقه ي�أمره دائما
بالإفطار خالل ال�شهر،
�إال �أنه جنح يف �إقناع
فريقه ب�أن ال�صيام
ل��ن ي���ؤث��ر على
�أدائه ،و�أنه معتاد
على رم�ضان،
م�ؤكدا �أن��ه لن
ي��ت��خ��ل��ى عن

�أداء فري�ضة ال�صيام �أبدا.
كما يعترب الالعب ،بول بوغبا ،م�سلما ملتزما،
بدليل تنقله �إلى البقاع املقد�سة لأداء العمرة.
وقال يف ت�رصيحات �صحفية“ :ال�شعور يف مكة
ال يو�صف ،وال يعرف قيمة هذا ال�شعور �إال من
زارها� ..أدعو اهلل �أن مينح الفر�صة للأ�شخا�ص
الذين مل يت�سن لهم زيارة هذا املكان ،بزيارته
�إن �شاء اهلل”.بوغبا ،هو الع��ب فرن�سي من
�أ�صل غيني ،لوالدين م�سلمني ،عرف بالتزامه
الديني ،ومواظبته على �صوم �شهر رم�ضان..
وقبل �أن ي�ؤدي هذا العام منا�سك العمرة ،فقد
احل���ج ،ف�ضال عن
�سبق ل��ه �أن �أ ّدى فري�ضة
ّ
مواظبته على االحتفاء باملنا�سبات الدينية.
و�إل��ى جانب حمرز و�صالح وب��ول بوغبا ،ف�إن
كرمي بن زمية� ،أحد �أبرز مهاجمي فريق ريال
وجه ر�سالة م�ؤخرا �إلى
مدريد الإ�سباين ،الذي ّ
امل�سلمني “ال�صائمني” ،ع�بر ح�سابه على
�أن�ستغرام متمنيا لهم “�إفطارا طيبا” ،و�أرفقها
ب�صورة ملائدة الإفطار ،وكتب باللهجة اجلزائرية:
“�صحة فطوركم” .كما ن�رش بن زمية يف ال�سابق
�صورا له من مكة ،بعد �أدائ��ه منا�سك احلج.
وعرف هو الآخر بالتزامه واحتفائه باملنا�سبات
الدينية .وخ�لال ك�أ�س العامل � 2014أده�����ش
بن زمية العامل حني قال" :لن �أفطر ،و�س�أ�صوم
ال�شهر الف�ضيل� ،أن��ا حري�ص على ال�صيام يف
التدريبات �أو حتى يف �أيام املباريات ،الأمر �أفعله
مع كل الأندية التي لعبت لها ومع فريقي ريال
مدريد الإ�سباين ،ولن �أتخلى عنه حتى اللعب
مع منتخب الديوك".

ظواهر

=راضية حجاب = كاريكاتري :فاتح بارة

ي�أتي رم�ضان كل �سنة ،ويكون فر�صة لإحداث
تغيريات جذرية على كل الأ�صعدة ،من نف�سية
واجتماعية ودينية وغريها ،ويتم ا�ستغاللها �إلى
�أق�صى حد ،واجلزائريون -مثل �سائر امل�سلمني-
ي�ؤثر رم�ضان حتى على توا�صالتهم االفرتا�ضية
ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،يف �سبيل
الو�صول �إلى �أف�ضل ن�سخة ممكنة عن النف�س.
ولأن الكثري ال ميكنهم اال�ستغناء عن ال�شبكة
العنكبوتية يف رم�ضان ،يحاول بع�ض املدمنني
م�سايرة الظرف ،وحماولة عدم ت�ضييع وقت
العبادة يف رم�ضان ،و�أول خطوة اتبعوها هي
تغيري واجهات ال�صفحات واجلروبات وحماولة
�إعطاء احل�سابات �صبغة دينية ،وهي الفكرة
التي ما تفت�أ تالقي ا�ستح�سانا عند النا�س،
الذين يتبنونها مطلع كل �شهر كرمي ،يف حماولة
لل�صوم الإلكرتوين ،وكخطوة مل�ضاعفة الأجر وربح
الثواب.
وي���ح���اول
معظم

الأئمة والدعاة ورج��ال الدين حتفيز ال�شباب
لل�صوم الإلكرتوين� ،إما عن طريق خطب �صالة
اجلمعة وحتى بع�ض الدرو�س الدينية املحفزة
التي تن�شط من خاللها احللقات.
ويف ذات الإطار ،تزينت معظم ال�صفحات بعبارة
"اللهم بلغنا رم�ضان" ،وعبارة "اللهم �إين �صائم"،
ف�ضال عن الأهلة واخللفيات الدينية والرم�ضانية
اجلميلة ،وهناك بع�ض ال�صفحات �رشعت يف
ن�رش كل ما هو ديني والبعد العك�سي لل�شهر
الكرمي ،و�أخ��رى تن�رش فيديوهات رم�ضانية
وحتى النكت اتخذت �صبغة رم�ضانية رائعة.
وككل رم�ضان ،ال مفر من �صفحات الطبخ التي
تعدت الطبخ لت�صل �إل��ى كيفيات التح�ضري
للوالئم وموائد الإفطار و�أخرى حتث على �صلة
الرحم وتبادل الزيارات .دون �أن نغفل �صفحات
ت���ع���ود كل
جمع "قفة رم�ضان" ،التي
�سنة بقوة �أكرب
وع�������زم

م�ضاعف ،حتى تت�ساوى النفو�س والبطون يف
ال�شهر الف�ضيل ،كخطوة نحو الت�آلف والرتابط.
ونحن جنري عددا من االت�صاالت الهاتفية لعدد
من رجال الدين والأئمة ،وقفنا على ا�ستعداداتهم
لإطالق خطب ودرو���س تدعو ال�شباب عموما
�إل��ى ��ضرورة ال�صيام الإلكرتوين من كونه �أمرا
حمبوبا ومطلوبا.
ويف �سياق مت�صل ،يقول "ال�شيخ نور الدين"،
�إمام م�سجد� ،إن مثل هذا الت�رصف من �ش�أنه
الرقي بالنف�س الب�رشية والو�صول بها �إلى �أرقى
املراتب املمكنة نف�سيا ،ويقربه من اخلالق.
ويوافقه ال��ر�أي "ال�شيخ �أحمد"� ،إم��ام وخطيب
م�سجد بالرويبة،نه�أ�أالبييب ال��ذي ي��رى �أنه
حتى يف ح��ال ع��دم ال��ق��درة على مفارقة هذه
املواقع ،ي�ستثمر امل�سلم يف ذلك ويحاول ك�سب
الأجر والوقت ،ويحاول قدر امل�ستطاع التقرب
بالعبادات� ،سواء من خالل الدخول يف جتمعات
للذكر ولال�ستغفار ،ومن مل ي�ستطع فعل
ه��ذا ،م��ا عليه �إال �أن يتوقف ع��ن زرع
الفنت وتبادل ال�صور اخلاد�شة للحياء
واالكتفاء باجلانب الديني ،فرم�ضان
فر�صة ال تتكرر �إال مرة واحدة كل
�سنة.
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روبورتاج

القاوري والشاوي والزوالي وغيرها

كـــلـمــــات
عاميـــة
ال يعـــرف
الجزائريـون
أصلها
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تعيش الجزائر حالة من
الديغلوسيا اللغوية
أو االزدواجية ،فهي
مزيج من لغات عدة
أمازيغية وبونيقية
وعربية ِح ْم َيرية
وتركية وفرنسية
تتعايش كلها في
ألسنة العامة… فهل
تساءلتم عن أصل
كلمة زوالي وشاوي
وباالك وغيرها من
الكلمات التي تجعل من
لهجتنا أكثر اللهجات
جماال ورونقا… الشروق
العربي تفتح القواميس
وتنفض الغبار عن
المخطوطات لتكشف
خبايا عاميتنا
وأسرار
دارجتنا.

=فاروق كداش = كاريكاتري :فاتح بارة
تعج لهجتنا الدارجة بكلمات دخيلة ،جنهل �أ�صلها
وكيف �أ�صبحت جزءا من موروثنا اللغوي ..من هذه
الكلمات كلمة ڤاوري التي تعني بالن�سبة �إلينا رجال
�أوروبيا �أو غربيا ذا ب�رشة بي�ضاء ..وتنحدر من كلمة
"ڤاور" التي تعني الكافر التي كانت ت�ستعمل يف
عهد الدولة العثمانية خ�صي�صا ل�شتم م�سيحيي
دول البلقان…كما تندرج هذه الكلمة يف القامو�س
الفار�سي حتت ا�سم  :ڤابر وحتمل نف�س املعنى.
من الكلمات عربية الأ�صل كلمة "زرب" التي
نق�صد بها ه��رول وتعجل ،وه��ي يف الواقع كلمة
ف�صحى تعني جريان الوادي يف االنحدار ،وم�شية
ال�صياد ل�صيده وفيه العجلة و�رسعة التحرك� ،أما
كلمة "فرطا�س" فال تعني الأ�صلع بل من لديه
�أنف عري�ضة… من الكلمات العربية الف�صيحة
التي ن�ستعملها يف حياتنا العادية "احلراڤة" التي
تعني يف الف�صحى ال�سفينة ال�صغرية �أو البوطي..
�أما �أ�شهر كلمة يف لهجتنا ،فهي بزاف ولغويا تنحدر
من "باجلزاف" من غري وزن… وقد ت�ستغربون �إن
قلت لكم �إن كلمة مدحدح تعني الرجل ال�سمني
الق�صري بالف�صحى� ،أما "�أطنح" فهو العمود الثابت
الذي ت�شد �إليه ال�سفن� ،أما خورطي فم�شتقة من
فعل خرط �أي كذب كذبة ال ت�صدق� ..أما من لهجتنا
الوهرانية ،فكملة "زعق" ،فتعني �صاح �صيحة
مفزعة� ..أما كلمة "�شوية" ،فتعني عند العرب ما
تبقى من ال�شاة.
كلمة جنم يف اللهجة الب�شارية تعني النبات الذي
ال �ساق له ،وهو نف�س تف�سري اجلاللني
ل�سورة الرحمن يف الآي��ة الكرمية:
"والنجم وال�شجر ي�سجدان".

عالش قلبك حزين عالش
هكذا كي الزوالي

بيت خلده الراحل دحمان احلرا�شي ،يروي معاناة
املهاجر امل�سكني ،وا�ستعان للت�أكيد على الهم
واحلزن بكلمة "الزوايل" التي ت�شتق من الكلمة
الرتكية "زافايل" التي بدورها م�شتقة من العربية
"الزوال" ومعناها اال�ستحالة واال�ضمحالل ،وقد
ا�ستعملت هذه الكلمة عند الأتراك للتعبري عن
كل فقري معدم.
كملة الزرودية �أو اجلزر التي نغذي بها عيوننا
م�شتقة من ا�سم مدينة تون�سية ا�سمها زرود
التي كانت تعرف يف زمن امل�ؤرخ الإدري�سي بكرثة
�إنتاجها للجزر� .أما الربتقال ،فالكل يطلق عليه
ا�سم الت�شينة ،فهل ت��دري من �أي��ن �أت��ت هذه
الكلمة ،لقد اقتب�سها اجلزائريون من الإ�سبان
الذين كانوا ي�ستوردون نوعية من الربتقال من
ال�صني ويطلقون عليها ا�سم نارجنا ت�شينا وال
يزال �أهل بورتوريكو يطلقون علي الربتقال ا�سم
ت�شينة .وللأمانة ،ف�إن الإ�سبان �رسقوا كلمة
نارجنا من "النارجن" العربية.

أصل كلمة شاوي

ال�شاوية لي�ست عرقا حمددا كما يعتقد البع�ض،
ب��ل ت�ضم ع��دة �أع���راق حتالفت م��ع بع�ضها،
وهي تعرب عن مهنة الأج��داد ال�رشيفة ،وتعني
"القائمني على املا�شية والبقر" ،وقد و�صف
الرحالة الإفريقي ح�سن الوزان الفا�سي املعروف
با�سم ليون الإفريقي ،قبائل ال�شاوية ب�شعب
�إفريقي يعي�ش عي�شة العرب ي�سكنون �سفح
الأطل�س وي���ؤدون اخل��راج �إلى
ملك تون�س ،وا�ستثنى
���س��ك��ان منطقة
ت��ام�����س��ن��ا
ا لذ ين

 800كلمة
إسبانية
في اللهجة
الوهرانية
كانوا منف�صلني �آنذاك ،غري �أن هذه القبائل الأبية
�أعلنت عليه احلرب وانت�رصت عليه عام 915
هجري و�أ�صبح ا�سم ال�شاوية المعا م�شهورا
و�سار بذكرها الركبان.
كلمة يا�رس التي تعني الكثري يف منطقة والد نايل
وبع�ض املناطق الأخرى م�شتقة من كلمة ي�رس
العربية ،فيقال ي�رست الغنم �أي كرثت وكرث لبنها
ون�سلها� ..أما كلمة "يزي" فم�شتقة من "يجزي"
�أي توقف عن فعل �شيء ما.
الإ�سبانية بدورها حا�رضة يف اللهجة اجلزائرية
خا�صة الوهرانية مثل في�شطة ،التي تعني
فيي�ستا �أي حفلة ،وكلمة �سمانة التي تعني
�أ�سبوعا بالإ�سبانية ،و"ال�سومة" التي تعني
الثمن ،وكلمات �أخ��رى مثل ال�شنڤلة والبابور
وال�براك��ة  barracaوب��ل��وزة  blusaوالبندير
ّ
 panderoوالدورو  duroوكلمة ڤانة وتعني
الرغبة ..وقد �أح�صى الباحثون �أكرث من 800
كلمة �إ�سبانية يف اللهجة اجلزائرية.

منه �أي بيت يف بالدنا ،كلمة عربية ف�صيحة،
وتعني الق�صعة الكبرية وق��د ذكرها ال�شاعر
الكندي اجلاهلي يف بيت من �أبياته :ويف جفنة ما
يغلق الباب دونها مكللة حلما مدفقة ثردا…
ولنقفز قليال يف جغرافية بالدنا اجلميلة �إلى
الهقار ولغة التوارق الذين يطلقون على اجلراد
�أو ال�ضفادع ا�سم "�آجرو" وجمعها "�أجران" ،ومنها
ا�ستمدت كلمة "جرانة"� ،أما العرتو�س ،فكلمة
عربية تعني ال�شاة التي تذبح يف رجب تقربا من
الآلهة.
�أما كلمة نو التي تعني املطر يف الكثري من مناطق
بالدنا ال�شا�سعة ،فم�شتقة من كلمة "نوء"
وتعني عند العرب القدامى "�إله املطر" ..وهناك
من ي�ؤكد �أنه ا�سم جنم كانت العرب تعبده لينزل
املطر عليها مدرارا.

العامية الجزائرية..
هل هي لهجة تركية؟!

حتمل اللهجة اجلزائرية كما هائال من املفردات
الرتكية جتعلها الأقرب �إلى لهجات الأنا�ضول مثل
باالك (رمبا) وبكو�ش (�أطر�ش) وخي�شة وتق�شرية
(جوارب) وبوط �أو بقراج وب�شماق (حذاء) وطنجرة
وكلمة نني (من) و"ني�شان"�أو "يادا�س"�أو طابونة
وتب�سي (�صحن)… معظم هذه الكلمات ال تزال
ت�ستعمل يف العا�صمة وبايلك ال�رشق التي كانت
تعترب �أكرب بايلكات اجلزائر يف العهد العثماين.

الجفنة… في قصائد
الجاهلية

اجلفنة �أو ذاك الإن��اء ال��ذي ال
يخلو

النو ..الشرك األصغر في لغة األجداد
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نوستالجيا

= مرا�سل ال�رشوق العربي من م�رص :احمد حنفي

عمارة

عمارة تاريخية
ساحرة
بتصميم
أرستقراطي

بمصر

ت��ق��ع ال��ع��م��ارة ع��ن��د نقطة �سحرت ه��ذه ال��ع��م��ارة ،بت�صميمها الغريب
تقاطع ،يف ���ش��ارع �رشيف و�سحرها امل�ستوحى من اخل��ي��ال ،نخبة من
وق�رص النيل ،يف و�سط البلد بالقاهرة� ،صممها �أثرياء وم�شاهري تلك احلقبة من الزمن ،ف�سكنها
املهند�سان املعماريان" ،ماك�س" و"جا�سنت فنانون و�سيا�سيون ورجال �أعمال معروفون ،من
رو�سي" ،ومت بنا�ؤها عام  ،1938وتعترب �أ�ضخم العرب واليهود ،مثل اخلواجة "رميون �شمال"،
عمارة يف القاهرة الكربى ..ت�صميمها يحمل الكثري �صاحب حمالت �شمال ،وت�أ�س�س بها مكتب
لوكالة رويرتز.كما عرفت العمارة
من ال�سحر والغرابة ،فهي على
�أحداثا تاريخية وفنية عديدة ،فقد
�شكل حرف " ،"Uم�صممة على
�سكنتها ليلى مراد ،حني تزوجت
برجني� ،أحدهما بحري ،ويتكون
�أن��ور وج��دي ،كما �سكنها جنيب
م��ن  11طابقا ،والآخ���ر قبلي،
ال��ري��ح��اين ،ال���ذي ك��ان ي�سكن
ويتكون من  13طابقا ،كل برج له
الطابق ال�ساد�س �شقة ،321
 3مداخل رئي�سة.
التي �أغلقتها ابنته بعد وفاته ،كما
تتكونالعمارةمن�370شقةو27
�سكن يف العمارة املو�سيقار الكبري
م�صعدا ،وكانت امل�صاعد تق�سم
حممد عبد الوهاب ،ال��ذي كان
�إل��ى  3ف��ئ��ات :الأول���ى "برميو"
ي�سكن يف ال�شقة املجاورة لنجيب
لل�سكان ،والثانية "�سكوندو"
أحمد باشا عبود صاحب عمارة اإليموبيليا ال��ري��ح��اين ،كما ك��ان��ت حتتوي
للخدم ،والثالثة للم�شاهري.
املالك الأ�سا�سي للعمارة هو �أحد �أكرب الأثرياء العمارة على مكتب ال�سيدة �أم كلثوم وعبد احلليم
مب�رص ،يف حقبة الأربعينيات واخلم�سينيات ،حافظ ،و�رشكة �إنتاج �أفالم للفنان �أنور وجدي،
وهو املليونري امل�رصي �أحمد با�شا عبود ،الذي و�رشكة �إنتاج الفنانة الكبرية ماجدة ال�صباحي،
امتلك ن�سبة  50باملئة من العمارة� ،أما الباقي ،التي تعرفت يف هذه العمارة على زوجها �إيهاب
فكان م��ن ن�صيب �إ�سماعيل با�شا �صدقي نافع ،وتزوجته بها.كما �سكن العمارة العديد من
وح�سني با�شا �رسي و�ألفون�س �ألفي
الفنانني ،على غرار الفنان عبد العزيز حممود..
وزهري جراين واليهودي اخلواجة
وما زالت ال�شقة �إلى حد الآن حتمل ا�سمه
ن�صريي ،وكلهم من الطبقة
حتى بعد �أن امتلكتها ابنته..و�سكنها
الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة يف
�أي�ضا الفنان حممد فوزي� ،صاحب
م�رص.
حلن الن�شيد الوطني اجلزائري،
وامل��و���س��ي��ق��ار ك��م��ال الطويل
وحممود املينيجي والفنانة
علوية جميل ،واملخرج
حم���م���ود ذو ال��ف��ق��ار
والراحلة �إ�سمهان.

عاشت
فيها
أم كلثوم
وإسمهان،
وأشهرت
فيها
ليلىمراد
إسالمها
ركن نوستالجيا في هذا العدد
يأخذكم إلى أكبر وأغرب عمارة
في مصر ..عمارة تكاد تدخل في
عجائب مصر وتاريخها ،فهي التي
جمعت الفنانين والسياسيين
في الزمن الجميل ،وهي العمارة
التي شهدت تاريخا وأحداثا
تشبه حكايات ألف ليلة
وليلة.
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من هنا مر أشهر الفنانين
العرب ...وأنتجت أهم
األفالم ولحنت أجمل ألحان
الزمن الجميل

أفالم صورت داخل العمارة

لكم �أن تتخيلوا ال��ك��م الهائل م��ن الفنانني
واملخرجني واملنتجني ،الذين كانوا يزورون العمارة
يوميا ،ولكم �أن تتخيلوا اجلو الفني البهيج الذي
كان يف العمارة �آن��ذاك ،فهنا ت�سمع �أحل��ان ،وهنا
تكتب �سيناريوهات ،وهناك يلتقي املمثلون
واملخرجون واملنتجون والكتاب والأدباء..
�صور يف العمارة العديد من الأفالم ،التي عرفت
جناحا جماهرييا كبريا ،يف حقبة الأربعينيات
واخلم�سينيات ،زمن الأبي�ض والأ�سود ..ومن
بني الأفالم التي �صورت يف العمارة:
فيلم "حياة �أو موت" ،بطولة عماد حمدي ومديحة
ي�رسي فيلم "بني ال�سماء والأر�ض" ،بطولة
الأيقونة هند ر�ستم ..وقد ج��اءت فكرة الفيلم
عندما ك��ان املخرج �صالح �أب��و �سيف يف زي��ارة
�شخ�صية �إلى �أحد الفنانني ال�ساكنني بالعمارة،
ومل��ا �صعد امل�صعدتوقف به ل�ساعات قبل �أن
يتم ت�صليحه ،فجاءته فكرة فيلم "بني ال�سماء
والأر�ض".

فيلم غزل البنات ..حلم
نجيب الريحاني قبل وفاته

روى لنا امل���ؤرخ الفني حممود معروف� ،صاحب
كتاب "عمارة الإميوبيليا" ،خالل لقائنا معه� ،أن
فكرة فيلم "غزل البنات" ال�شهري ،جاءت �صدفة،
بعد لقاء ع��ادي جمع املمثلة الراحلة ليلى مراد
بجارها الفنان الكبري جنيب الرحباين ،يف �أحد
امل�صاعد املخ�ص�صة للفنانني داخل العمارة.
معاك قبل ما �أموت" ..هذه هي
"�أنا عايز �أمثل
ِ
اجلملة التي جعلت ليلى م��راد تفكر يف فيلم
يجمعها بنجيب الريحاين ،وطلبت من زوجها
الفنان املعروف� ،أنور وجدي� ،إنتاج هذا العمل،
فاجتمع جنيب وليلى و�أن��ور وو�ضعوا فكرة �أحد
الأعمال اخلالدة يف تاريخ ال�سينما امل�رصية ،فكان
احلوار لنجيب الريحاين ،والق�صة وال�سيناريو
والإخ���راج لأن��ور وج��دي ،والبطولة لليلى مراد
وجنيب الريحاين ..وقد جمع العمل كوكبة من
جنوم الزمن اجلميل ،منهم يو�سف وهبي ،و�أنور
وجدي ،وحممد عبد الوهاب ،و�سليمان جنيب،
وحممود املليجي ،و�إ�ستيفانرو�ستي ،وفريد
�شوقي ،وهند ر�ستم ،وزينات �صدقي.
ولكن ت�شاء الأق��دار �أن يتوفى جنيب الريحاين
بعد االنتهاء من ت�صوير الفيلم ،وقبل م�شاهدته،
�إثر �إ�صابته مبر�ض التيفوئيد ،عام 1949م.

وشهدت العمارة قصصا
كثيرة بقيت خالدة إلى
يومنا هذا:
إسالم ليلي مراد..

تزوجت الفنانة اليهودية “ليلى مراد” من الفنان
املخرج الراحل� ،أنور وجدي ،عام  ،1945وكانت
�شقتهما يف ع��م��ارة “الإميوبيليا” ه��ي ع�ش
الزوجية ال��ذي جمعهما ،وال�شاهد على �أب��رز
املحطات الفنية والإن�سانية يف حياتهما م ًعا.

لحظة إعتناق الفنانة اليهودية ليلى مراد اإلسالم

ومن �أبرز تلك املحطات ،يوم �أبدت ليلى لزوجها
عن رغبتها يف دخ��ول الإ���س�لام ،وك��ان ذل��ك يف
�إح��دى ليايل رم�ضان عام  ،1946فكيف دخلت
ليلى الإ�سالم؟عا�شت ليلى مراد مع زوجها عاما
كامال يف �شقة الإميوبيليا متذمرة من �صوت
الأذان ،الذي كان يزعجها وي�ؤرق نومها ،خا�صة
�أذان الفجر ،وكانت يوميا تطلب من زوجها تغيري
ال�شقة لهذا ال�سبب ..وقد �ألف زوجها هذا التذمر،
ومل يعد يعري اهتماما ل�شكاويها �أو تذمرها..
ومرت الأي��ام والأي��ام ،و�أ�صبح الأذان يطرب �أذين
الفنانة ال��راح��ل��ة ،وي��دخ��ل قلبها ،ليبعث فيها
�إح�سا�سا جميال ،ي�شعرها بالأمان ،وبالقرب
من اهلل -عز وجل -وكرب داخلها هذا الإح�سا�س
حتى ق���ررت ذات ي��وم ال��دخ��ول يف الإ���س�لام،
و�أيقظت زوجها ،الذي كان نائما ،لتخربه وتلح
عليه يف طلبها ،وهو �أن ي�ساعدها على الدخول
يف الإ�سالم ..ا�ستغرب زوجها كثريا يف البداية ثم
�ساعدها على ذلك ،وذهبت �إلى م�شيخة الأزهر
و�أعلنت �إ�سالمها ..وا�ستقبلها يف م�شيخة الأزهر
ال�شيخ حممد البكري ،وكيل الأزه��ر ،و�أهداها
زوجها �أنور وجدي م�صحفا يف علبة فاخرة مر�صعة
بالف�ضة احلرة.

الملك فاروق ،الفنانة
كاميليا ..وعمارة
اإليموبيليا..

�سكنت الفنانة كاميليا يف عمارة الإميوبيليا لفرتة
من الزمن ..كاميليا ،عرفت بعالقاتها الغرامية
مع امللك ف��اروق ،واتهمت باجلو�س�سة ل�صالح
�إ�رسائيل ،وماتت يف ح��ادث غام�ض يف انفجار
طائرة .وقال بع�ض امل�ؤرخني �إن احلادث مل يكن
�صدفة بل ت�صفية قامت بها م�صالح املخابرات
امل�رصية ،بعد ت�أكدهم من ت��ورط كاميليا مع
املو�صاد.
كما تقول بع�ض الروايات �إن عمارة الإميوبيليا
كانت ع�ش احلب ،الذي جمع امللك فاروق بالفنانة
كاميليا ،و�إنه كان يزورها يف العمارة متخفيا ودون
حرا�سة.

اإليموبيليا تسببت
في وفاة مالكها

ظلت العمارة ملكا للمليونري �أحمد عبود با�شا،
حتى عام  ،1961العام الذي كان عام �ش�ؤم على
مالك العمارة ،حيث مت ت�أميمها يف �إط��ار حملة
الت�أميمات التي �أمر بها الرئي�س الأ�سبق ،جمال
عبد النا�رص ،و�أ�صبحت من ممتلكات الدولة،
و�أوكلت مهمة ت�سيريها �إلى �رشكة ال�شم�س
للإ�سكان والتعمري ،وهي التي ت�سريها حاليا..
فكان ه��ذا الأم��ر قاتال ل�صاحب العمارة ،الذي
�أ�صيب بذبحة �صدرية خطرية ،وحالة نف�سية
مت�أزمة ،جعلته يغادر م�رص �إلى �أوروبا ،ومات هناك
مت�أثرا مبا ح�صل له.

عمارة اإليموبيليا اليوم

بعد �أن كانت عمارة الإميوبيليا مليئة بجوها
البهيج ،وبعد �أن كانت جتمع الفنانني وامل�شاهري
واخلدم واحل�شم ،وبعد �أن كانت ت�سلب العيون
والعقول ،ب�سحرها وحكاياتها� ،أ�صبحت اليوم
�شبه مهجورة ..فبعد �أن مات معظم الفنانني
الذين �سكنوها ،قرر معظم الورثة غلق ال�شقق
وتركها ف��ارغ��ة ،ما جعل املكان موح�شا مليئا
بالطاقة ال�سلبية والرهبة ،وال جند اليوم فيها
غري حار�س العمارة ،واملحالت التجارية ،وبع�ض
مكاتب املحا�سبة واملحاماة.
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أسرارهن

=نسيبة.ع

فتيات يلهثن خلف الجمال االصطناعي

�شعرها وتبحث عن طريقة دائمة لتوحيد لون
الب�رشة �أو �أي �أ�سلوب ي�ساعدها على الظهور
جميلة ط��وال الوقت دون ا�ستعمال املكياج يف
رم�ضان.

الجمال االصطناعي
يمنع العبادة

تتوقف غالبية الفتيات في شهر رمضان عن التبرج وتطبيق المكياج ،أثناء فترة
الصيام ،وهو السبب الذي يجعل بعضهن يبحثن عن سبل جمالية ،لتفادي ظهور
عيوبهن ،وقد وفرت مراكز التجميل مؤخرا ،العديد من الحلول ،التي تمكن هذه
الفئة من التمتع بمظهر يكاد يبدو طبيعيا ،ويغنيهن عن التطبيق اليومي
للمكياج ومستحضرات التجميل.

زاد الإقبال ب�شكل رهيب على مراكز و�صالونات
العناية والتجميل ،ع�شية حلول ال�شهر الف�ضيل،
طلبا للتقنيات احلديثة التي تعمل على ر�سم
وحتديد احلواجب ،وطالء الب�رشة بطبقة من
كرمي الأ�سا�س الدائم ،وحتى تركيب الرمو�ش،
�إذ ت�ؤكد �صاحبة مركز الفرا�شة للعناية بالب�رشة
بالبليدة� ،أن الفتيات ،خا�صة من يفقن خم�سا
وع�رشين �إلى � 40سنة ،يتوافدن عليها بكرثة
هذه ال�سنة ،بعد �إعالنها توفر هذه التقنيات عرب
الإنرتنت ،تقول اخلبرية" :جل الزبونات طلنب
منتجات ميكنها �أن تدوم ل�شهر كامل� ،أي �إلى
غاية انق�ضاء �شهر رم�ضان ،كما �أكدت كل واحدة
منهن على طلب منتجات تتوافق مع هيئتهن
الأ�صلية بحيث يبدين طبيعيات."..
حتى ال�سيدات اللواتي ال يجدن حرجا يف
ا�ستعمال املكياج يف �شهر ال�صيام ،بنت يقبلن
على ه��ذه التقنيات يف رم�ضان ،ل�سبب �أن
بع�ضهن يعجزن عن تطبيقه و�إزالته مع �ضيق
ال��وق��ت ال���ذي ي��واج��ه��ه��ن ..ر���ش��ي��دة ،موظفة
ب�رشكة ات�صاالت ،التقيناها مبركز الفرا�شة،
ب�صدد تركيب رمو�ش ا�صطناعية" :عملي يف
اال�ستقبال ،يحتم علي الظهور يف �أح�سن �صورة
�أمام الزبائن ،مهما كانت الظروف ،وان�شغايل
بني العمل وم�س�ؤوليات البيت ال ي�سمح
يل بالتزين يوميا ،وحتى حرمة ال�شهر
الف�ضيل ،لذلك اخرتت تركيب رمو�ش
بارزة لتفادي مكياج العيون متاما."..

المكياج يجلب لي
المشاكل في رمضان

ت��وج��ه بع�ض ال�����س��ي��دات وال��ف��ت��ي��ات �إل��ى
املظهر الطبيعي امل��وح��د ،ع��ن طريق حتديد
احلواجب بتقنية امليكرو بالدينغ� ،أو تطبيق
فونداي�شن ،وحتى ر�سم بثور �سوداء وبنية ال
تزول بالغ�سيل ،ي�أتي من منطلق البحث عن
مظهر طبيعي وجذاب ،يوحي بعدم ا�ستعمالهن
م�ستح�رضات وم�ساحيق التجميل ..ذلك
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�أنهن يتعر�ضن النتقادات الذعة ،و�أحيانا لل�سب
وال�شتم يف ال�شارع ب�سبب ا�ستعمال املكياج
يف رم�ضان ..تقول وافية ،طالبة لغة فرن�سية
بجامعة اجل��زائ��ر " :2اعتدت على ا�ستعمال
املكياج ،وال �أ�ستطيع التخلي عنه ،فمالحمي
تتغري متاما عند ترك التزين ،ولكنني عادة ما
�أواجه انتقادات ومعاك�سات وح�شية يف ال�شارع،
جلر�أتي يف اختيار �أل��وان املكياج ،لهذا ف�ضلت
اجلمال اال�صطناعي هذه ال�سنة� ."..أما ن�رسين،
زف��اف��ه��ا �أي����ام ف��ق��ط ،فقد
ال��ت��ي م��ر على
التقيناها
ت���غ�ي�ر
ل�����ون

ملعرفة موقف الدين من جلوء املر�أة �إلى اجلمال
اال�صطناعي يف رم�ضان ،توا�صلنا مع ال�شيخ
زب�ير� ،إم��ام وخطيب ،فقال" :الهدف من تزين
املر�أة هو جذب االهتمام و�إعجاب املحيطني بها،
وهذا غري جائز �رشعا خا�صة يف �شهر رم�ضان،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن ا�ستعمال
م�ستح�رضات التجميل الدائمة ،التي تغطي
الب�رشة �أو تلت�صق بالرمو�ش �أو �أي جزء من
اجل�سم يجب غ�سله ،حت��ول دون �صحة
الو�ضوء ،"..وفيما قاله اخلطيب ال�شيخ زبري،
يدعو الن�ساء �إلى ترك التزين لغري الزوج يف �شهر
رم�ضان ،ي�ضيف" :لو كانت امل��ر�أة ت�رص على
التزين ،فمن الأح�سن لها ا�ستعمال زينة ي�سهل
�إزالتها للو�ضوء و�أداء العبادات."..
ل�ل�إ���ش��ارة ،ف���إن الإق��ب��ال الكبري على اجلمال
اال�صطناعي يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة ج��اء كنتيجة
حم�ضة ،لرتويج اخل�براء ح��ول �أم��ان التقنيات
احلديثة ،وفاعليتها يف منح ال�سيدة جماال طبيعيا
وغري متكلف.
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موضة

قفاطين2019

بروكار حرير
وديباجات
أخرى
هناك قطع ال تتغير مع تغير الزمان
والمكان ،وال تتحول مع تحول
الموضة والصيحات ،وهو حال
القفطان بكل أصالته وتفاصيله،
بين البسيط والراقي ،يصلح في
سهرات رمضان العائلية ،وفي العيد
والخطوبة والزواج.
اخترنا لك في هذا العدد آخر
اإلصدارات لربيع و صيف ٢٠١٩
لتختاري بدورك الموديل الذي
يلهمك ويناسب شخصيتك.
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= �إعداد :فاروق كداش
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أسرارهن

= صالح عزوز

مصليات النساء في رمضان:

تحولت المصليات الخاصة بالنساء في شهر رمضان ،من أماكن للعبادة والذكر ،إلى جلسات للتالقي بين النسوة من
كل الفئات العمرية ،والحديث في أمور قد يتجاوز بعضها الحدود ،وتمس الشرف واألخالق ..ونتيجة النتشار هذه الظاهرة،
خصص لها الكثير من األئمة وقتا كبيرا ،للحديث عنها في الدروس الرمضانية ،بل ويقف بعضهم في خطب الجمعة
على ما يحصل في هذه المصليات بنبرة شديدة ،وكأن بعض النساء لم تكفهن كل األماكن األخرى ،من بيوت وأماكن
عمل وغيرها للحديث في األمور الدنيوية ،فاخترن هذا المكان المقدس ،في ليالي الشهر الكريم.
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�إن �شهادة بع�ض الن�سوة يف هذا املو�ضوع ،هي
ما دفعنا �إلى اخلو�ض فيه ،حيث ت�شتكي الكثري
من الن�ساء احلالة التي و�صلـــت �إليها بع�ض
امل�صليات لكي ال نعمم ،وحتولت �إل��ى مكان
ي�شبه يف بع�ض الأحيان �صالونات احلالقة �أو
�أماكن التجمعات الن�سوية ،التي يقال فيها،
ما يقال وما ال يقال ،يف الكثري من املوا�ضيع التي
تخو�ض فيها الن�سوة ،دون التقيد بقد�سية
امل�سجد الذي تتلخ�ص مهمة الواحد منا فيه،
يف الذكر واال�ستغفار وقراءة القر�آن ،ومن الأمثلة
ما عربت عنه �إحداهن ،حني �أر�سلت �شكوى
كتابية �إلى الإمام ،تنبهه �إلى ما يحدث يف امل�صلى
اخلا�ص بالن�ساء ،ويف املكان العلوي من امل�سجد
ال��ذي يخ�ص�ص يف الغالب مل�صليات الن�ساء
لتجنب االختالط مع الرجال ،حيث ذكرت �أن
�أغلب الن�ساء اللواتي ي�أتني �إلى هذه امل�صليات،
يق�ضي �أغلبهن الوقت يف احلديث الهام�شي،
وانتقلن من الكالم يف الطبخ وما ت�شتهيه الأنف�س
يف رم�ضان من �أطباق متنوعة� ،إل��ى موا�ضيع
�أخ��رى ،مت�س احلياة اخلا�صة ل�ل�أف��راد ،وبهذا

وقعت الكثري من الن�ساء يف الغيبة والنميمة،
وغريها من الآث��ام واملعا�صي ،التي تنق�ص �أجر
ال�صوم وال�صالة.

وعروض الزواج حاضرة
في المصليات

كما ت�ستغل الكثري من الن�ساء الفر�صة يف هذه
الأماكن ،من �أجل ربط العالقات والتعارف مع
الن�ساء ،من كل الفئات ،ينتهي بع�ضها �إلى
عرو�ض زواج يف ما بينهن ،بل فيه الكثري من
الن�ساء من يق�صــــدن هـــــذا املكان مـــن �أجل
هذا املو�ضــــوع بالذات ،حيــــث يحــــر�ص
بع�ضهـــــن على البحث ع��ن فتاة ملتزمة
بال�صالة ،ترى فيها اخلري والثقة لعر�ضها على
�أخيها �أو �أح��د �أقربائها ،كانت هذه العادة فقط
يف الأع��را���س لكن مع مر الوقت حتولت �إلى
امل�صليات الن�سوية.
الغر�ض من احلديث يف ه��ذا املو�ضوع لي�س
جتريحا يف �أخ�لاق الن�ساء ،وال �إنقا�صا لهن يف
�أعمالهن اخلريية ،من �صالة وغريها يف ال�شهر

ال��ك��رمي ،غري �أن��ه يف الآون���ة الأخ�ي�رة ،انت�رشت
الكثري من الظواهر التي �شوهت هذه الأماكن
وقد�سيتها ،واحل��دي��ث ال يقت�رص فقط على
م�صليات الن�ساء بل حتى الرجال كذلك يف �شهر
رم�ضان ،غري �أن املر�أة ،باعتبارها لي�ست مطالبة
باخلروج �إل��ى امل�سجد ،من �أج��ل �إقامة �صالة
الرتاويح ،كان الأجدر بها ،حني تخرج� ،أن ت�ستغل
هذا الوقت الثمني من �أجل الذكر وال�صالة ال غري،
وال جتل�س يف هذا املكان املقد�س �إل��ى الن�ساء
اللواتي ،يخرجن فقط للت�سكع والغو�ص يف
خ�صو�صية الأ�شخا�ص من علم �أو من دون علم،
ويتجر�أن على �أمور مت�س الأخ�لاق ،وهن بني
يدي اهلل عز وجل واملالئكة من حولهن يف هذه
الأمكنة املقد�سة.
نتيجة لهذه الظاهرة التي م�ست امل�صليات
الن�سوية يف رم�ضان� ،أخذ الكثري من الأئمة يف
الطلب من الأزواج عدم ترك زوجاتهم يتوجهن
�إلى امل�ساجد� ،إذا ت�أكد �أنها ت�أتي فقط للهو احلديث
ولي�س لل�صالة واال�ستغفار ،وبهذا تفوت الكثري
من الن�ساء �أجر هذه ال�صالة.
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موضوع العدد

=ناصر بن عيسى = ت�صوير سبع زهور-خالد مشري

«ال يمكننا العيش بعيدا عن مسيرات الخير ،التي وحدت
الجزائريين» ..جملة رددتها سيدة ،بعد أن أنهت واجبها
في مسيرات الحراك الشعبي ،الذي ح ّلق بالجزائر إلى عالم
آخر ،بعد أن صار الشعب يق ّرر باإلجماع والسلطة تستجيب
صاغرة ،حتى ولو أبدت مقاومة في بعض األمور.

البعد ال�سيا�سي امل�ستعجل وال��ظ��ريف لهذه
امل�سريات التي �أملتها الظروف القاهرة يف البالد،
بعد �أن تيقن اجل��زائ��ري��ون من �أنهم عر�ضة
لل�سخرية من جمتمعات �أخ��رى ،بعد �أن عاث
�أمثال جمال ولد عبا�س وبن حمو وغريهما ف�سادا
يف �صورة اجلزائر ،هو ال��ذي جعلهم يرف�ضون
ّ
ومتجذرة
الأمر الواقع الذي حاولت ع�صابة قوية
يف البالد غر�سه بالقوة ،من خالل و�ضع رئي�س
مل يعد قادرا على الكالم وال على ال�سمع وال على
التفكري ،رئي�سا بال�صورة وهم يحكمون بدال
عنه بقيادة �شقيقه ال�سعيد ،وينهبون املال العام.
و�ضع بد�أ بالع�رشات وانتقل �إلى الآالف ومنه �إلى

ع����شرات الآالف ،ومن
م����ئ����ات
ا لآ ال ف
حت������ ّول
�إل����������ى
املاليني،
����ش���ع���ب
جمعه ال�شارع وامل�شاعر ،يف ما ي�شبه اجلمهورية
الأفالطونية الفا�ضلة التي ال �شيء فيها �سوى
اخل�ير ،حتى تتخيل يف بع�ض امل�سريات �أنك
تتج ّول و�سط املالئكة ول�ست مع الب�رش.
النا�س �صاروا ي�ضبطون �ساعاتهم ويومياتهم
على م��وع��د اجل��م��ع��ة ،فمبا�رشة بعد �صالة
اجلمعة يلتقون يف �أكرب عر�س يف تاريخ الب�رشية،
ليو�صلوا �أ�صواتهم �إل��ى ال�سلطة ،يرف�ضون
قراراتها االرجتالية التي ال تتما�شى مع طلباتهم
ويقبلون البع�ض منها بطريقة ح�ضارية فيها

الكثري من �صور الت�ضامن والإخاء الذي عجزت
خمتلف احلكومات منذ اال�ستقالل وخمتلف
الأحزاب عن الإتيان مبثله ،بل عجز كل ر�ؤ�ساء
ال��ب�لاد م��ن عهد �أح��م��د ب��ن بلة �إل��ى عهد عبد
العزيز بوتفليقة مرورا ببومدين وال�شاذيل وكايف
وبو�ضياف وزروال ،عن جمع واح��د باملئة من
هذه احل�شود التي مل جتلبها حافالت جمانية
�إلى و�سط املدن وال قطع الكا�شري ،و�إمنا جمعتها
روح وطنية خا�صة ج��دا ،وحب احلياة يف كنف
الأخوة والتعاي�ش الذي ولّد �صداقات قوية وحتى
ق�ص�صا عاطفية بني النا�س.
امل�سريات التي جمعت كبار ال�سن واملر�ضى
واملعوقني من كل �أطياف املجتمع� ،صارت ج ّنة
بالن�سبة �إلى الأطفال الذين �أم�ضوا عطلتهم
الربيعية ال�سابقة ،يف قلب احلراك ال�شعبي ،وقد
�ضحوا ب�أيام اللعب من �أجل ال�سري مع �أوليائهم
يف امل�سريات يلتقطون �صورا للذكرى وللتاريخ
ويتعلمون ال�سيا�سة و�أ�شياء �أخرى كانوا غافلني
عنها ..ولو خيرّ ت �أي طفل بني �أخذه �إلى حديقة
الت�سلية واحليوان وامل�سابح� ،أو امل�شاركة يف
�سي�رص على �أن ي�سري و�سط
امل�سريات ،ف�إنه
ّ
�أم��واج النا�س ،يهتف با�سم احلرية ،ويطالب
بالتغيري وبرحيل رم��وز الف�ساد الذين خطفوا
ب��راءة الأطفال وزرع��وا بدل الأم��ل ،ب��ذور الأمل،
وجعلوا ال�صغار يعرفون كلمات غريبة وغري بريئة
مثل احلرقة والكا�شري وال�شيتة.

ضحوا بعطلهم
أطفال ّ
وبلعبهم من أجل
المشاركة في المسيرات
المليونية
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أخيرا وجدت صديق العمر!

يقول وائل ،وهو �شاب يف الثامنة والع�رشين ربيعا،
ب�أنه من �أول جمعة الحظ �شابا يعت�صب علما
وي��ذرف دموعا وهو ي�صيح ب�أعلى �صوته" :لقد
�أذهلنا العامل بثورتنا ،وال نريد �أن ي�ضحك علينا
نف�س العامل ونحن عاجزون عن �صنع رئي�س
كامل الأو�صاف وال�صحة" ،ويكمل وائل حديثه:
"زلزلني كالم ال�شاب املدعو طارق ،وتقدمت
منه وطلبت التعرف عليه وكانت املفاج�أة ب�أن
ا�ستح�سن وجهات نظري ،وو�ضع يده يف يدي
بالرغم من �أنه ي�صغرين بخم�س �سنوات ،هو
طالب جامعي يف كلية الطب ،و�أن��ا مهند�س يف
�رشكة خا�صة ،هو �أعزب و�أنا �أب لطفلة ،هو من
عائلة فقرية جدا ،و�أنا من عائلة مي�سورة احلال،
ومع ذلك اجتمعنا و�رصنا �أ�صدقاء وال نظن �أن
من جمعتهم امل�سريات �سيفرقهم �أي ظرف
�آخر" ..كالم وائل مل يكن زبدة تذيبها �شم�س
اليوم املوايل ،فقد قررا معا االن�ضمام �إلى ال�شباب
املكلف بتنظيف ال�شوارع �أثناء امل�سريات وتنظيم
امل�شاة ،وكتابة الالفتات ،ومل يعد وائل ُي�شاهد �إال
مع �صديقه الطالب اجلامعي ،يتبادالن الن�صائح
وي���زوران بع�ضهما البع�ض ويف زم��ن امل�سريات
يكونان املن�شطني الأك�ثر حركة ور�أف��ة بالكبار
وبال�صغار� ،إلى درجة �أن وائل ا�شرتى الكثري من
املظالت والقبعات ووزعها رفقة �صديق العمر طارق
يف هذه امل�سريات التي بلغت فرتة الربيع احلارة
نوعا ما ب�شم�سها يف وقت الظهرية ،خا�صة �أن
طارق طالب طب وميكنه م�ساعدة النا�س يف حالة
�رضبات ال�شم�س �أو �أي وجع �سواء بن�صائحه �أم
ببع�ض الأدوية التي يح�رضها معه.
يف كل التجمعات احلزبية واحلكومية يوجد طاقم
طبي كامل ،ومع ذلك حتدث الإ�صابات الطبية،
و�أحيانا حاالت الوفاة ،ولكن يف م�سريات اخلري،
مبجرد �أن ي�شعر �شخ�ص واح��د ب��الأمل حتى
يتح ّول ال�شارع كله �إلى م�ست�شفى ،ويتحول كل
امل�شاركني وامل�شاركات �إلى �أطباء وممر�ضات.
لبنى �أي�ضا� ،شابة ا�صطحبها والدها �إلى امل�سرية
فتعرفت على �شابة يف عمرها� ،أي الع�رشين،
وجمعتها ب�صديقتها اجل��دي��دة كلثوم ،زمالة،
و�صارا يلتقيان يف كل م�سرية ويف خارجها ،وتقول
لبنى" :ظننت �أن ال�صداقات تربطها الدرا�سة
واجل�يرة ،ولكن امل�سريات منحتني نظرة �أخرى
عن ال�صداقة ،ف�أح�سن �صديقة من جتمعني بها
مغامرة جميلة ،ونكون معا �ضمن قافلة الدفاع عن
حرية اجلزائر� ،أ�شعر �أحيانا ب�أنني �أنا ح�سيبة بن
بوعلي و�صديقتي كلثوم هي جميلة بوحريد"،
احلي
�صديقات لبنى يف الدرا�سة اجلامعية ويف
ّ
�رصن يغرن من �صديقتها اجلديدة التي بنت
معها ج�سور ال�صداقة املتينة يف م�سرية اخلري التي
غيرّ ت اجلزائريني ونقلتهم �إلى عامل ال �شبيه له،
�إال ما حدث مع رعيل الثورة الأول.
ولنا يف �صحابة ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم-
خري مثال ،عندما جمعتهم الر�سالة و�رضورة �إزاحة
ع�صابة قري�ش من الوجود وا�ستعادة احلرية
ف�سموا �أنف�سهم بال�صحابة ،وقال فيهم
والإميان،
ّ

تعالى" :حممد ر�سول اهلل والذين معه �أ�شداء
على الكفار رحماء بينهم"� ،إلى �آخر الآيات التي
تر�سم حقيقة ال�صحابة الذين �ساروا مع بع�ض يف
�أروع حراك ت ّوج يف الأخري ببناء الدولة الإ�سالمية
التي �أو�صلت نورها �إلى القارات اخلم�س ،لأن
كل من كان هدفه خرييا وح�ضاريا رافقته عني اهلل
التي ال تنام.

نظرة فموعد ..فلقاء

�ضمت الكثري
�أجمل ما يف م�سريات اخلري� ،أنها ّ
من �أفعال وعالقات اخلري الربيئة ،ومنها الزواج..
ففي مدينة ق�سنطينة بنت عائلتان عالقة
اقرتان بني �شاب و�شابة ،الأول تاجر رفقة والده
يف حمل للمرطبات ،وال�شابة جامعية مهند�سة
�أنهت درا�ستها اجلامعية منذ ب�ضعة �أ�شهر ،اللقاء
ح��دث يف ثالث اجلمعات بعد الثامن مار�س،
حيث دخلت الن�ساء والعائالت عموما بقوة يف
هذه امل�سريات ،والتقت عائلتان وجتاذب الوالدان
�أطراف احلديث و�أطراف احللم ببلد ال ُيظلم فيه
�أحد ،والتقت الوالدتان �أي�ضا ،وبد�أ التيار ي�سري
بينهما وك�أنهما تتعارفان منذ �سنوات ،وتبادلت
العائلتان الزيارة والعواطف الأ�رسية الراقية ،كانتا
تتحدثان كثريا عن ال�سيا�سة وقليال عن جزائر
امل�ستقبل و�صار اللقاء يف كل جمعة يف �ساحة
البري�ش بق�سنطينة ..وبقدر ما كانت �شوارع
املدينة جتمع مئات الآالف من النا�س ،بقدر ما
وت�رصان على �إجناح هذه
كانت العائلتان تلتقيان
ّ
امل�سريات� ،إلى �أن تعرفت ابنة �إحدى العائلتني
بابن العائلة الأخ��رى ،وجتاذبا الإعجاب يف �إطار
�أخالقي راق ،وكانت ال�رسعة يف التنفيذ ب�إعالن
اخلطبة يف �صباح اجلمعة املا�ضي ،واللقاء بعد
�صالة اجلمعة يف امل�سرية الراقية.
يقول والد العرو�س ،وهو �أ�ستاذ جامعي يف الرابعة
واخلم�سني من العمر" :لقد قر�أت عن الكثري من
الزيجات التي حدثت �إبان الثورة ،وكان اجلامع
فيها هو امل�صري امل�شرتك وال��ه��دف احل�ضاري،

وغالبية عظماء الب�رشية ارتبطوا من �شاركتهن
الهم ال�سيا�سي �أو االجتماعي ،و�أنا فخور
نف�س ّ
ب�أن ابنتي تعرفت على �رشيك العمر يف م�سريات
العمر ،التي جعلت اجل��زائ��ري�ين لأول م��رة يف
عمر عليهم ع�رشين
تاريخهم يزيحون رئي�سا ّ
�سنة".
هناك من حاول اتهام رواد امل�سريات وهم �شعب
ميثل دول��ة قائمة بذاتها ب���أن ال�شباب يذهب
ملعاك�سة البنات والعك�س ،وهو ر�أي من ي�شاهد
اجلزء الفارغ من الك�أ�س فقط ،وكما غاب الو�سخ
الظاهر على �أبدان ال�سائرين املتظاهرين وعلى
ال�شوارع ،ف�إنه غاب يف �سلوك النا�س ،وال �أحد يف
هذه اجلمهورية ب�إمكانه �أن ميار�س املمنوع من
معاك�سة وحتر�ش� ،أو جمرد �إر�سال كلمة �إعجاب
�إلى �شابة و�سط عائلتها املطالبة باحلياة ال�سعيدة
ومتابعة الفا�سدين يف البالد من �أجل بلد جديد
مبني على الأخالق �أوال وقبل كل �شيء.
لقد كانت التجمعات الب�رشية الكربى دائما
ملتقيات خري� ،سواء كفاحا �أم جهادا �أم علما �أم
دينا مثل منا�سك العمرة واحل��ج ،فهي فر�ص
من ذهب لأج��ل عقد العالقات العائلية امل�ؤدية
�إلى الزواج ،وكثري من ال�صحــــابة والرعيل الأول
اختاروا �رشيكة العمر يف موا�سم احلـــــج الأكرب،
وكانت هذه الزيجـــــات الأجنـــــح دائما لأنها
بد�أت مبنا�سبة غالية علــــــى قلـب الرجل واملر�أة،
فتحقق الت�آلف الذي حلم به النـــا�س يف احلياة
العامة طوال العمر ،فتحقق يف مثل هذه املنا�سبات
التاريخية ومنها احل��راك ال�شعبي اجلزائري،
الذي �سي�ؤرخ له وبه اجلزائريون واجلزائريات
بعد �سنوات ورمبا قرون ،لأنه �أعاد للجزائريني
حريتهم ال��ت��ي ُ�سلبت منهم ،حتى �صارت
ع�صابة من الرجال تختار لهم من يقودهم .قبل
�أن يقذفوهم جميعا يف مزبلة التاريخ ،و�ستبقى
�أي �صداقة �أو عالقة عاطفية نبيلة خالدة ،لأنها
متت يف منا�سبة راقية لن ين�ساها اجلزائريون
ّ
واجلزائريات �أبدا.
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بوراك الموتزاريال والطماطم الكرزية
املقادير:

=�أوراق الديول من نوع «العائلة»
= 250غ �صدر دجاج مقطع
= 250غ طماطم كرزية
= 150غ جنب موتزاريال
=زبدة ذائبة للدهن
=ملعقة كبرية زيت
=ملح/فلفل �أ�سود
الشاف عبير
جريبية

لنجاح هذه
الوصفة
استعملي

طريقة
التح�ضري:

يف مقالة ن�ضع ملعقة
الزيت ونقلي الدجاج مع امللح
والفلفل الأ�سود ،عندما ين�ضج نرتكه
على جنب ،ن�أخذ ورقتان من الديول ون�ضع
يف و�سطهما الدجاج املقلى ون�ضيف قطع جنب
املوتزاريال والطماطم الكرزية ،ثم نقوم ب�شد
حواف الديول بالأ�سياخ ال�صغرية حتى نتح�صل
على �شكل مربع ،ثم ندهن املربعات جيدا،
ون�ضعها يف �صينية مدهونة بالزيت وندخلها
الفرن تن�ضج ونزين ح�سب الرغبة.
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أسياخ البوراك بالدجاج
املقادير:

=ديول من نوع «العائلة»
= 04حبات بطاطا
= 500غ �صدر دجاج مقطع مربعات
متو�سطة احلجم
=ملعقة كبرية زيت
=ملح/فلفل �أ�سود
=زبدة للدهن
=�أ�سياخ
=�أوراق الثوم للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف مقالة ن�سخن ملعقة الزيت ونقلي الدجاج مع امللح و الفلفل الأ�سود ثم ن�ضعه على
جنب ،من جهة �أخرى نغلي البطاطا يف املاء وامللح (البطاطا يجب ان تكون مقطعة
�إلى قطع بنف�س حجم قطع الدجاج) ،عندما تن�ضج البطاطا و هي متما�سكة نقطرها
من املاء ،ثم ن�أخذ الأ�سياخ وندخل فيها قطعة من الدجاج ثم قطعة من البطاطا ،ثم
نكرر العملية مرتني ،ثم ن�أخذ ورق الديول ونقطعه على �شكل �رشيط ونقوم بلفه
حول �أ�سياخ الدجاج و البطاطا ثم ندهنها بالزبدة ون�ضعها يف �صينية فرن مدهونة
بالزيت ،عندما تن�ضج نخرجها ونلفها ب�أوراق الثوم للزينة (�أنظري ال�صورة).
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لنجاح هذه
الوصفة
استعملي

عش الطير بالجوز
املقادير:

= 01كي�س قطايف من نوع
"العائلة"
= 250غ جوز
= 02مالعق كبرية ماء الزهر
= 03مالعق كبرية �سكر
= 150غ زبدة ذائبة
=قرفة
=لوز وجوز للتزيني
= 100غ ع�سل

لنجاح هذه
الوصفة استعملي
قطايف من نوع

طريقة التح�ضري:

يف وعاء نخلط اجلوز املد�ش�ش
مع ال�سكر والقرفة وماء الزهر
ونرتكه على جنب ،ثم ن�أخذ
حزمة �صغرية من القطايف
وندهنها بالزبدة الذائبة ،ثم
نلفها على �شكل ع�ش �صغري و
ن�ضع داخلها خلطة اجلوز ،ثم
نزينها باجلوز و اللوز ونكمل
كمية القطايف املتبقية بنف�س
الطريقة ،ثم ن�ضع �أع�شا�ش
القطايف يف �صينية وندخلها
الفرن ،وعندما تن�ضج وت�أخذ
اللون الذهبي نخرجها من الفرن
ونفرغ عليها الع�سل مبا�رشة وهي
�ساخنة.
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تحلية القطايف باللوز والشانتيي
املقادير:

= 01كي�س قطايف من نوع "العائلة"
= 250غ لوز مرحي متو�سط
= 50غ �شكوالطة ذائبة
= 200غ �شانتيي
= 100غ زبدة ذائبة
= 100غ ع�سل
=جوز هند ملون �أخ�رض للتزيني �أو
مك�رسات ح�سب الرغبة

طريقة التح�ضري:

يف وعاء نخلط اللوز مع ال�شكوالطة الذائبة ونرتك
اخلليط على جنب ،ثم ن�أخذ كمية من القطايف
ون�ضعها يف قالب التقطيع ونر�صها قليال ثم نر�شها
جيدا بالزبدة ،ثم ن�ضع فوقها طبقة من خليط
اللوز وال�شكوالطة ثم ن�ضع طبقة �أخرى من
القطايف ونر�ش �أي�ضا جيدا بالزبدة ،ثم ن�ضعها
يف �صينية وندخلها الفرن ،وعندما تن�ضج وت�أخذ
اللون الذهبي نخرجها ثم ن�سكب عليها الع�سل
ونرتكها تربد ،ثم نزينها بال�شانتيي
ونر�شها بجوز الهند امللون �أو املك�رسات ح�سب
الرغبة.
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لنجاح هذه
الوصفة استعملي
قطايف من نوع
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«عجيجات» السمك
املقادير:

= 500غ �سمك �أبي�ض
= 200غ �سبانخ
= 03ف�صو�ص ثوم مهرو�سني
= 02حبات بي�ض
= 02مالعق كبرية فرينة
= 01مالعق �صغرية توابل ال�سمك
= 02مالعق كبرية زيت

صلصة الطماطم:

= 02حبات طماطم كبرية
= 02مالعق كبرية طماطم م�صربة من نوع "عزيزة"
= 02ف�صو�ص ثوم مهرو�سة
= 01ملعقة �صغرية كمون
= 01ملعقة �صغرية را�س احلانوت
=ملح /فلفل �أ�سود

الشاف عبير
جريبية

طريقة التح�ضري:

نقطع ال�سمك وال�سبانخ ون�ضيف الثوم
والفرينة وتوابل ال�سمك وامللح
والفلفل اال�سود وجنمعهم بالبي�ض ،ثم
بوا�سطة ملعقة ن�ضع "العجيجات" يف
�صينية فرن مدهونة بالزيت وندخلها
الفرن ونرتكها تن�ضج.
ويف ذلك الوقت نقوم بتح�ضري �صل�صة
الطماطم :يف قدر ن�سخن الزيت ونقلي
الطماطم الطازجة املرحية ثم ن�ضيف
الثوم والطماطم امل�صربة ورا�س احلانوت
وامللح والفلفل اال�سود والكمون ثم
نرتك ال�صل�صة تن�ضج على نار هادئة.
نقدم "عجيجات" ال�رسدين مع ال�صل�صة
كما هو مو�ضح يف ال�صورة.
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لنجاح
هذه الوصفة
استعملي طماطم

لحم متبل بالطماطم
املقادير:

= 500غ حلم بقري
= 02مالعق كبرية طماطم م�صربة من
نوع "عزيزة"
= 03ف�صو�ص ثوم
= 01ملعقة �صغرية فلفل �أحمر
=ملح /فلفل �أ�سود
= 02مالعق كبرية زيت زيتون
= 04حبات بطاطا م�سلوقة
= 100غ جنب �أبي�ض
= 50غ زبدة

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي طماطم

صلصة الطماطم:

= 01حبة طماطم كبرية
= 02مالعق كبرية طماطم م�صربة من
نوع "عزيزة"
= 03ف�صو�ص ثوم مهرو�سني
= 01ملعقة �صغرية "را�س احلانوت"
= 01ورقة رند
= 01ملعقة كبرية زيت
=ملح /فلفل ا�سود
=ماء مرق البقر

طريقة التح�ضري :

يف وعاء ن�ضع اللحم املقطع الى مكعبات ون�ضيف له الطماطم امل�صربة والثوم
املهرو�س وزيت الزيتون و الفلفل االحمر وامللح والفلفل اال�سود ونرتكه يف
التتبيلة ملدة �ساعة ،ثم ن�ضعه يفور حتى ين�ضج،
يف ذلك الوقت نقوم بتح�ضري �صل�صة الطماطم كاالتي:
يف قدر ن�سخن الزيت ونقلي الطماطم الطازجة املرحية ،ثم ن�ضيف الثوم
ون�ضيف الطماطم امل�صربة وورقة الرند ورا�س احلانوت وامللح والفلفل
الأ�سود ،ثم منرق بن�صف كوب ماء مرق البقر ونرتك ال�صل�صة تن�ضج.
ن�أخذ البطاطا امل�سلوقة واملهرو�سة ون�ضيف لها اجلنب االبي�ض وملعقة
الزبدة ،ثم ن�شكلها كويرات تقدم مع اللحم وال�صل�صة (�أنظري ال�صورة).
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فخذ دجاج "باني"
املقادير:

= 06قطع �أ�سفل فخذ الدجاج
= 04حبات بي�ض
= 100غ فرينة
= 03حبات جزر مب�شور
= 100غ خبز حمم�ص ومرحي
=ملح/فلفل ا�سود
=زيت للقلي

صلصة الطماطم:

= 01حبة طماطم كبرية مرحية
= 02مالعق كبرية طماطم م�صربة من
نوع «عزيزة»
= 01حبة ب�صل �صغرية
= 01ملعقة كبرية زيت
=ملح/فلفل ا�سود
= 01ملعقة �صغرية زجنبيل
= 01ملعقة �صغرية «را�س
احلانوت»
=زعيرتة
=ماء مرق دجاج

طريقة التح�ضري:

يف قدر ن�ضع الزيت ي�سخن
ونقلي الب�صل والدجاج ،ثم
ن�ضيف التوابل والطماطم
والطماطم امل�صربة ونرتك
املقادير تتقلى جيدا ،ثم
ن�ضيف كوب ماء مرق دجاج
وعندما ين�ضج الدجاج ننزع
الدجاج من ال�صل�صة.
نقوم بغم�س الدجاج يف
الفرينة ثم البي�ض املخفوق
ثم اخلبز املرحي املمزوج
مع اجلزر املب�شور ،ثم ن�سخن
الزيت ونقلي الدجاج الباين،
يقدم الدجاج مع ال�صل�صة
(�أنظري ال�صورة).

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي طماطم
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عش بيض السمان
املقادير:

= 400غ ديك رومي مفروم
= 04حبات جزر مب�شورة
= 01حبة بي�ض
= 02مالعق كبرية ب�صل مفروم
=ملح/فلفل ا�سود
= 01ملعقة �صغرية زجنبيل
= 02ملعقة كبرية زيت
= 03حبات بي�ض �سمان م�سلوقني للتزيني

صلصة الطماطم:

= 01حبة ب�صل
= 02مالعق كبرية طماطم م�صربة
= 01ف�ص ثوم مهرو�س
= 01مالعق �صغرية توابل دجاج
=ماء مرق الدجاج
=ملح/فلفل ا�سود
= 01ملعقة كبرية بقدون�س

طريقة التح�ضري:

يف وعاء ن�ضع اللحم املفروم ون�ضيف الب�صل وامللح والفلفل اال�سود
والبقدون�س وجنمع بالبي�ض ،ثم ن�شكله على �شكل خبيزات ونقليها يف ملعقة
زيت حتى تن�ضج.
يف مقالة ويف ملعقة زيت نقلي اجلزر ون�ضيف له امللح والفلفل اال�سود
ونرتكه على جنب.
يف قدر ن�سخن الزيت ونقلي الب�صل وف�ص الثوم ون�ضيف الطماطم امل�صربة
والتوابل وامللح والفلفل اال�سود ونقليها جيدا ،ثم ن�ضيف ماء مرق الدجاج
ونرتكها على نار هادئة حتى نتح�صل على �صل�صة.يف �صحن التقدمي ن�ضع
�صل�صة الطماطم ،ثم خبيزة الديك الرومي ،ثم قليل من اجلزر املب�شور ،ثم
ن�ضع خبيزة الديك الرومي مرة �أخرى ،ثم قليل من اجلزر املب�شور ،ون�ضعها
على �شكل ع�ش ون�ضع بداخله حبات بي�ض ال�سمان امل�سلوقة (�أنظري ال�صورة).

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي طماطم
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حلوة القلوب الزرقاء
املقادير:

= 02حبات بي�ض
= 250غ زبدة
= 01كوب �سكر ناعم
= 03مالعق كبرية مايزينة
=ن�صف كي�س خمرية كيميائية
= 01ملعقة �صغرية فانيليا
=فرينة للجمع

الحشو:

الشاف عبير
جريبية

= 200غ جوز الهند
=مربى من نوع "التينا" للجمع
=كريات ال�سكر للتزيني
=�شكوالطة بي�ضاء
=ملون غذائي �أزرق

طريقة
التح�ضري:

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي مربى

يف وعاء
نخفق
البي�ض
ون�ضيف
ال�سكر
الناعم
ونخلط جيدا،
ثم ن�ضيف الزبدة
و نوا�صل اخللط،
ثم ن�ضيف الفانيليا
واملايزينة ،ثم اخلمرية ويف
الأخري ن�ضيف الفرينة بالتدرج
متجان�سة
وجنمع حتى نتح�صل على عجينة
�ساعة ،ثم نب�سط
ونوعا ما وطرية ،ثم نرتكها ترتاح ملدة ن�صف
العجينة ونقطعها بوا�سطة قالب تقطيع دائري ال�شكل حتى نتح�صل على دوائر ،ثم ن�ضعها يف �صينية فرن
مر�شو�شة بالفرينة وندخلها الفرن وعندما تن�ضج نخرجها تربد ونحتفظ بها على جنب.يف وعاء نخلط
جوز الهند باملربى حتى نتح�صل على خليط متجان�س ونرتكه على جنب.يف حمام مائي نذوب ال�شكوالطة
البي�ضاء ون�ضيف لها قليال من امللون الغذائي ،ثم بوا�سطة فر�شاة نقوم بدهن قوالب ال�سيليكون (على �شكل
قلب) بال�شكوالطة البي�ضاء امللونة ونرتكها جتمد ،ثم منلأ قوالب ال�سيليكون بح�شوة جوز الهند ،ثم ننزعها
بت�أين من القوالب ،ن�أخذ قطع الب�سكويت التي و�ضعناها جانبا م�سبقا ونقوم بطليها بال�شكوالطة البي�ضاء
الذائبة ،ثم مبا�رشة ن�ضع فوقها القلوب ونزين حافاتها بكريات ال�سكر (�أنظري ال�صورة).
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حلوى المكسرات
املقادير:

العجينة:

= 250غ فرينة
= 125غ زبدة
= 01حبة بي�ض
=ر�شة ملح

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي مربى
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الحشو:

= 150غ عجينة القطايف حمم�صة يف
الزبدة
= 100غ لوز مرحي مد�ش�ش
= 100غ جوز
=مربى للجمع من نوع "التينا"
=ع�سل
=ف�ستق ولوز للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف وعاء نخلط الفرينة والزبدة
الطرية ور�شة ملح ثم جنمع بحبة
البي�ض ،نرتك العجينة ترتاح ثم
نب�سطها ونقطعها دوائر ،ثم نر�ش قوالب
"الدزيريات" بالفرينة ون�ضع العجينة
داخلها ثم ندخلها الفرن ،عندما
تن�ضج ننزعها من القوالب ،و�أثناء
طهي القوالب ويف وعاء ن�ضع عجينة
القطايف املحم�صة ون�ضيف لها اللوز
املرحي واجلوز واملربى
ونخلط حتى
نتح�صل على
ح�شو متما�سك
نوعا ما ،ثم
ن�أخذ قوالب
العجينة
ون�ضع
داخلها
قليل من
احل�شو
ونزينها
باملك�رسات
ونفرغ فوقها
ملعقة �صغرية من
الع�سل (�أنظري ال�صورة).

«سيقار» بالمربى
املقادير:

=�أوراق الديول
= 200غ لوز مرحي
=ن�صف ملعقة �صغرية قرفة
= 01ملعقة كبرية مربى
= 3مالعق كبرية ماء الزهر
= 100غ زبدة ذائبة للدهن
=علبة مربى من نوع "التينا" للتزيني
=جوز الهند للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف وعاء ن�ضع اللوز
املحم�ص واملرحي
ون�ضيف له املربى وماء
الزهر ثم نخلط كل
املقادير جيدا،
ن�أخذ �أوراق الديول
ونقطعها على �أربعة ،ثم
ن�أخذ قطعة ون�ضع قليل
من ح�شو اللوز واملربى،
ثم نلفها حتى نتح�صل
على �سيقار ،ثم ن�ضع
ال�سيقار يف �صينية فرن
مدهونة بالزبدة ،وندهن
ال�سيقار جيدا بالزبدة
الذائبة ثم ندخلها الفرن،
عندما تن�ضج نخرجها
ثم نغم�سها يف املربى ثم
نغم�سها يف جوز الهند
(�أنظري ال�صورة).

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي مربى
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هالالت باللوز والمربى
املقادير:

=� 04صفار بي�ض
= 250غ زبدة طرية
=كوب مايزينة
=كوب �سكر
= 01ملعقة �صغرية فانيليا
=فرينة للجمع
=مربى من نوع "التينا"
= 150غ لوز مورق للتزيني
= 01حبة بي�ض للتزيني
=�شوكوالطة للتزيني

لنجاح
هذه الوصفة
استعملي مربى
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طريقة التح�ضري:

يف وعاء نخفق البي�ض ون�ضيف ال�سكر ثم الزبدة
ونخلط جيدا ،ثم ن�ضيف الفانيليا واملايزينة،
ثم ن�ضيف الفرينة ونخلط حتى نتح�صل على
عجينة متجان�سة نوعا ما وطرية ونرتكها ترتاح
ملدة ن�صف �ساعة ،بعد �أن ترتاح العجينة نر�ش
الفرينة ونب�سطها ،ثم نقطعها بوا�سطة قالب
تقطيع دائري ال�شكل ،ثم ن�ضع قليل من املربى
يف ن�صف الدائرة ونغطيه بالن�صف الآخر من
الدائرة ،ثم بوا�سطة �شوكة نر�ص على حافة
العجينة ون�شكلها على �شكل هالل ،ثم ندهن
الهالالت بالبي�ض ونغم�سها يف اللوز املورق ،ثم
ن�ضعها يف �صينية فرن مر�شو�شة
بالفرينة وندخلها الفرن،
عندما تن�ضج نخرجها
ونزينها بال�شكوالطة
(�أنظري ال�صورة).

= راضية حجاب

طيلة شهر الصيام:

مطاعم تعمل لتأمين
وجبات إفطار النساء
العامالت
تستعين فئة من السيدات العامالت ،وحتى ربات البيوت ،بالخدمات المطبخية
الجاهزة ،التي تقدمها مجموعة من المطاعم وشركات إعداد األكل
المتخصصة ..هذه األخيرة التي تضاعف من أرباحها مع قدوم كل شهر فضيل.

"فريدة"� ،صاحبة مطعم يف طريق النمو وجد
طريقه �سهال نحو منازل اجلزائريات ،خا�صة
�أن �صاحبته متتلك �صفحة خ��ا���ص��ة على
الفاي�سبوك ،وه��و الأم��ر ال��ذي �ساعدها كثريا
يف تو�سيع �أعمالها ورفع عدد الطلبات" :احلمد
هلل� ،أمورنا بخري ،وال نتوقف عن العمل حتى يف
ال�شهر الف�ضيل ،فالعديد من زبوناتنا العامالت
يلج�أن �إلينا لإعداد جزء �أو كل من وجبات الإفطار
اليومية ،فهناك فئة ال ميكنها احل�صول على
�إجازتها ال�سنوية يف رم�ضان ،وبالتايل ال تتمكن
من حت�ضري كل ما يلزم لوجبة متكاملة ،فتلج�أ �إلينا
ونحن نقوم بالدور
ع�����ن�����ه�����ا،
و تذ هب

را�ضية عما نقدمه لها".
"دار ال�سلطان" ،هو مطعم بالعا�صمة يقدم
خدماته يف الطهو خالل �شهر رم�ضان املعظم،
ويقول �صاحبه �إن لديهم الكثري من الطلبات
التي مت احلجز لها قبل �شهرين كاملني ،وعليه
فطاقمه يقوم بالعمل طوال �شهر ال�صيام لت�أمني
وجبات جاهزة لعائالت جزائرية رباتها ن�ساء
عامالت ال ميلكن الوقت وال اجلهد للطبخ".

ال يسعني طبخ
األطباق الجانبية

تقول ال�سيدة "ن�سيمة" ،عاملة بقطاع ال�صحة،
�إن��ه ال ي�سعها الطبخ يف نهار رم�ضان ل�ضيق
ال��وق��ت وال��ت��زام��ه��ا امل��ه��ن��ي" :عملي
كممر�ضة يعيقني ع��ن دخ��ول
املطبخ با�ستمرار خ�لال �شهر
رم�ضان الكرمي ،فعدا ال�شوربة
ال ي�سعني حت�ضري �أي �شيء
�آخر ،قبل �سنوات كنت �أ�ستعني
بامر�أة كانت تطهو يل لكن �أكلها مل

زووم

يكن يف امل�ستوى ،وتعرفت على �أحد املطاعم الذي
يقدم وجبات طيبة ج��دا ،واتفقت مع م�سريته
على متكيني من �أطباق جانبية وبع�ض املقبالت
لأوازن الأكل ال�صحي لعائلتي".

ال أجيد الطبخ !

تعرتف ال�سيدة ن�رسين بعدم �إجادتها للطبخ،
الأمر الذي يجعلها ت�ستنجد ب�إحدى امل�ؤ�س�سات
النا�شئة واملتخ�ص�صة يف حت�ضري وتوزيع الطعام:
"�أنا �شخ�صيا ال �أجيد الطبخ ،ولأن ال�صيام
ي�ستلزم طعاما لذيذا ،قررت اال�ستنجاد مبح�رضة
طعام ،وحقيقة �أطباقها يف القمة ،و�أ�سعارها كذلك،
فعائلتي را�ضية متاما عما تتناوله".

أستنجد بهم للعزومات

�أما �شقيقتها "فريال"� ،أم لأربعة �أطفال ،فتو�ضح
�أنها عاجزة عن حت�ضري ح�ص�ص كبرية من الأكل
لعزوماتها يف رم�ضان" :زوجي يحب"اللمة"
و"العر�ضات"يف رم�ضان ،وحقيقة ال �أملك القدرة
لتح�ضري �أك�ثر من خم�س ح�ص�ص ،كما �أنني
ال �أجيد حت�ضري كل الأطباق ،وعليه فنحن ومن
�سنتني خلت ن�ستنجد مبح�رض طعام وطاه
حمرتف ،يتكفل بتح�ضري الكمية املطلوبة ب�أذواق
رائعة".

أسعار مدروسة

ترتاوح �أ�سعار الأطباق اجلانبية ما بني  300دينار
و 1500دينار ح�سب املكونات ،والبوراك ب�سعر
 120دينار للوحدة �إذا كان بالأ�سماك و 50دينارا
�إذا كان باللحم �أو الدجاج و 20دينارا للمملوء
بالبطاطا �أو ال�سلق� ،أما املعجنات ،فانطالقا من 30
دينارا ،واحل�ساء  200دينار لأربع وحدات �صغرية
واحلريرة بـ 400دينار� ،أما ال�سلطات فانطالقا من
 200دينار ،واملحاجب بـ 25دينارا ال �أكرث"..
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رمضانيات

=فاروق كداش = ت�صوير سبع زهور

شربات بوفاريك
شربات الميخي أو بوفاريك أو القارص ..تسميات عديدة لمشروب واحد يعد األصل في موائد رمضان ،ورغم مرور مئات
السنين ،ال يزال يحتفظ بركنه الركين فوق السفرة الجزائرية ..وإن اشتهرت مدينة البليدة بتحضيره ،فإن كل الجزائر تطفئ
عطشها برشفة منه ،تبتل بليمونه العروق ،وتنتعش بياسمينه الشرايين… للشربات أصل وتاريخ ،تكشفهما لكم
الشروق العربي ،رشفة بعد رشفة.

تختلف الروايات حول م�صدر ال�رشبات ..فهناك
من يقول �إن �أ�صلها مغربي ،ن�سبة �إلى �صانع
يدعى ميخي ،وهناك من ي�ؤكد على �أ�صلها
الرتكي ،وهذا الأقرب �إلى احلقيقة ،وهي منحدرة
م��ن كلمات "�رشبت  "Şerbetiبالرتكية،
التي تنحدر بدورها من كلمة "�رشاب" باللغة
العربية ،خا�صة �أن هذا ال�رشاب املنع�ش موجود
يف البلدان التي دخلتها الدولة العثمانية ،كم�رص
والعراق واجلزائر… وكان من عادة ال�سالطني
العثمانيني توزيع هذا ال�رشاب املنع�ش على
الرعية عند والدة �أولياء العهد والأمراء ،وكان لون
ال�رشبات العثمانية �أحمر ،وحت�رض بالقرنفل
وماء العنب والقرفة والزجنبيل والتمر الهندي..
وبالإ�ضافة �إل��ى دوره��ا االجتماعي ،ك��ان هذا
ال����شراب العجيب ي�ستعمل يف ال��ت��داوي من
الأمرا�ض ال�صدرية ونزالت الربد و�أمرا�ض املعدة
والقولون.وح�سب بع�ض املخططات العثمانية
النادرة ،ف�إنه كان هناك ما يقارب  300نوع من
ال�رشبات املختلفة ،املجهزة من الزهور املختلفة،
لكن الأ���ش��ه��ر �آن���ذاك ك��ان يح�رض م��ن زه��رة
اليا�سمني ،والزنبق ،ووردة البنف�سج.
وال تزال ال�رشبات �سيدة على املائدة الرم�ضانية
وقت الإفطار يف تركيا ،و�إل��ى جانب ذلك ففي
العديد من املناطق يف تركيا ت�ستمر عادات توزيع
ال�رشبات بعد الإجن��اب ،وي��وم اخلطوبة وبعد
ال��زواج كذلك.بع�ض امل�صادر التاريخية تعود
بال�رشبات �إلى القرن التا�سع امليالدي يف العهد
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الإ�سالمي ،وكانت حتل حمل النبيذ �أو اخلمر،
ويطلق عليها ا�سم "ال�رشبة" �أو "ال�رشيبة"،
وكانت لها دواعي ا�ستعمال كثرية ماعدا �إطفاء
عط�ش ال��ظ��م���آن ،ك��م��داواة احل��م��ى ونق�ص
ال�شهية ..ويف القرن احلادي ع�رش امليالدي ،ظهر
يف الأندل�س كتاب ال�رشبات الذي كان ي�ضم
و�صفات حت�ضري ال�رشبات ،و�أي�ضا العجائن
املخمرة وامل��رب��ى .وانت�رشت ه��ذه الو�صفات
املنع�شة يف كامل �أرج��اء �أوروب���ا ،ودخلت كلمة
"�رشبات" �إلى قامو�س الأكادميية الفرن�سية
عام الثورة الفرن�سية� ،أي �سنة  ،1789حتت
التعريف التايل�" :رشاب يتحول �إلى �سوربيه �أي
ماء مثلج".

بوفاريك… شربات وزالبية

يقرتن ا�سم ال�رشبات يف الأذه��ان مع مدينتي
البليدة وبوفاريك ،اللتني ارتبطتا تاريخيا بهذه
امل�رشوب املنع�ش لعقود ،جنبا �إلى جنب الزالبية
وال����ورود .ورغ��م ال����صراع القائم ب�ين املا�ضي
واحلا�رض� ،إال �أن ربات البيوت يحاولن الت�شبث
بعادات زمان… فقدميا ،يف املدينة كان يف حديقة
كل بيت يف مدينة الزهور �شجرة ليمون ،تتوارث
اجلدات والأمهات كيفية االعتناء بها ..ومع زحف
الإ�سمنت تراجع عدد الأ�شجار ،و�أ�صبح الليمون
ي�ستبدل بالنكهات اال�صطناعية وامللونات
وحم�ض ال�سرتيك.وتعمد الكثري من ربات
البيوت �إلى تدبرية ذكية لتدارك نق�ص الليمون

يف �شهر رم�ضان املعظم ،ب�رشاء كميات كبرية
منه يف مو�سمه وع�رصه واالحتفاظ به يف الثالجة،
كي يت�سنى لهن ا�ستعماله يف حت�ضري الو�صفة
الأ�صلية املكونة من الليمون الطبيعي وال�سكر
واحلليب ،التي ي�ضاف �إليها قطرات من ماء الزهر
�أو ماء الورد ،وبعدها تعطر بزهور اليا�سمني �أو �أي
نكهة ح�سب ال��ذوق.وك��ان الرجال يف زمن غري
بعيد ي�شرتون قطع الثلج من �أحد م�صانع باب
"الرحبة" ،وحتديدا عند بداية طريق ال�رشيعة،
ويو�ضع مزيج ال�رشبات والثلج يف �آنية من الفخار،
ولي�س م��ن م��ع��دن� ،أو ي�سكب يف زج��اج��ات،
ويغطى بقطعة قما�ش مبللة بالثلج ،كي يبقى
باردا مدة طويلة خا�صة يف ف�صل ال�صيف احلار.

شربات الخطوبة

�رشبات اخلطوبة ،لي�ست عادة م�رصية فقط
بل كانت تقليدا منت�رشا يف مرا�سيم اخلطوبة
يف اجلزائر ،خا�صة يف العا�صمة .وح�سب خالتي
فاطمة ،ف���إن ه��ذه العادة اختفت تدريجيا من
موائد اجلزائريني ،خا�صة يف حفل اخلطوبة…
وت�ضيف خالتي فاطمة" :عادتنا زم��ان� ،أنه
بعدما يزور اخلطابة �أي بيت ،تقدم لهم القهوة
واحللويات ..ويف حالة القبول ،تقدم ال�رشبات
مباء الزهر والقرفة واملربي ،وكان يقال للحماة
امل�ستقبلية �إنها "تروح حتل ال�رشبات" ،ومل يكن
للن�سوة �أن يطلقن زغاريد الفرح� ،إال بعد ارت�شاف
هذا ال�رشاب املنع�ش اللذيذ".
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قصة مكان

= صالح عزوز

برج
القنطرة

مهم جدا في الجزائر ،يمتد إلى حقبة الدولة العثمانية ،كان
نعرج في ركن قصة مكان لهذا العدد ،على معلم تاريخي
ّ
بمثابة درع واقية وحصن قوي ،ساعد في كثير من المرات على صد الهجمات والمخاطر التي كانت تحدق بالعاصمة في
تلك الفترة ،كما كان بمثابة صرح وبرج مراقبة يستطيع من خالله القائمون على األمن في زمانه ،الوقوف على كل
صغيرة وكبيرة في المعابر التي تسمح بالدخول إلى العاصمة.

�أطلق على ه��ذا املعلم التاريخي ،الكثري من
الأ�سماء ،كلها حتمل مدلوالت وتفا�سري ،كل
ا�سم على حدة ،فقد �سمي بربج القنطرة ن�سبة
�إلى القنطرة �أو اجل�رس الذي كان يقوم بحرا�سته،
وكذا �إلى الطريق ال�رشقي الذي كان مير به ،كما
�سمي بربج "الأغا يحيى" الذي �أعاد بناءه �سنة
 ،1824بالإ�ضافة �إل��ى هاذين اال�سمني فقد
�سمي كذلك "بحو�ش الأغا" لأنه كان يحتوي
ع��ل��ى �إ���س��ط��ب�لات
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للخيول ،كما ذكر يف بع�ض كتب التاريخ ،كما
�سماه بع�ض امل�ؤرخني ثكنة القنطرة� ،أما يف الفرتة
اال�ستعمارية ،فقد �أطلق عليه ا�سم البيت املربع،
ن�سبة �إلى �شكله املربع الذي ي�صل �إلى  85م لكل
�ضلع فيه ،غري �أنه ورد اختالف كبري يف كتب التاريخ
يف م��ا يخ�ص ال�سنة التي
�أ�س�س فيها ،ويرجح

الكثري من امل�ؤرخني �أنه يعود �إلى �سنة ،1746
وذه��ب بع�ضهم الآخ��ر �إل��ى �سنة  ،1724كما
اختلف امل�ؤرخون كذلك يف م�ؤ�س�سه احلقيقي� ،أو
من و�ضع له حجر الأ�سا�س يف هذا املكان بالذات،
غري �أنهم ا�ستقروا على �شخ�صية واحدة يف بنائه،
وهو بابا احلاج بن الداي بابا عبدي.

الموقع واألبعاد

يقع ب��رج القنيطرة يف بلدية "احلرا�ش" ،على
ال�ضفة اليمنى لوادي احلرا�ش ،يف احلي امل�سمى
"ح�سن بادي"� ،أو املعروف عند العامة بـ"بلفور"،
يف �أعلى منطقة ،حيث ي�صل �إل��ى ارتفاع 60م
عن م�ستوى البحر .يبعد عن بلدية "احلرا�ش"
مب�سافة ت�صل �إلى 500م على اجلنوب الغربي،
وعلى م�سافة 13كلم عن العا�صمة ،يرتبع على
م�ساحة تقدر بـ  7225مرت مربع ،وهو تابع حاليا
للوزارة املنتدبة للدفاع الوطني .مل يكن اختيار
هذا املكان لو�ضع حجر الأ�سا�س لهذا الربج من
باب ال�صدفة� ،أو ملجرد �إعمار املكان ،لكن لعدة
اعتبارات �أخرى جاءت يف كتب التاريخ بالتف�صيل
اململ ،وهذا للأهمية الكربى لهذا املكان ،حيث
ق�سمت �أ�سباب ه��ذا االختيار �إل��ى ق�سمني
�أ�سا�سيني ،الق�سم الأول ،وهو املتعلق باجلانب
االقت�صادي،كنتيجة للحاجة الكبرية والظروف
االقت�صادية التي مرت بها الدولة العثمانية يف تلك
احلقبة ،بعد نق�ص نفوذها يف اخلارج وف�شلها يف
تو�سيع حدودها لإثراء اقت�صادها ،وحتول تركيزها
�إلى الداخل ،للحفاظ على قوة االقت�صاد ،حتى
ولو كان عنوة وبالقوة ،وهذا بفر�ض ال�رضائب
على �سكان �سهل متيجة ،وهذا ما حتم على
القائمني على الدول العثمانية �رضورة بناء هذا
الربج ،الذي يكون مبثابة ثكنة ع�سكرية للتدخل
واحلماية يف حالة عدم ت�سديد ال�رضائب من
طرف ال�سكان ،كما �أنه �أ�س�س بعيدا عن زخم
املدينة ،لكي يحافظ على عن�رص املفاج�أة يف �أداء
مهامه� ..أما العامل الثاين ،الذي ا�ستدعى بناء هذا
الربج ،فهو �أمني حم�ض ،وهو القرب من القنطرة،
بحيث ال تبعد عنه �إال بـ 800م ،كما �أن��ه يقع
على حماذاة الربج للطريق ال�سلطاين ال�رشقي،
وهذا لت�أمني جميع املعابر امل�ؤدية �إلى القنطرة،
وبالتايل الدخول �إلى مدينة اجلزائر ،بالإ�ضافة
�إلى كونه يقع يف �أعلى ربوة ت�سمح مببد�إ الدفاع
والتح�صني ،وتعطي هذا ال�برج املناعة الكافية
من �أجل الت�صدي لأي اعتداء �أو هجوم مهما كان
نوعه� ،أي وفر احلماية الكبرية باعتباره حماطا
مبنحدرات من كل اجلوانب ،كما �أن اختيار املوقع
العايل فوق �أعلى ربوة كان بحكمة بالغة ،وقراءة

م�ستقبلية ،للكثري من الكوارث الطبيعية التي
قد تنجم ،مثل الفي�ضانات التي كانت ت�أتي
مفاجئة يف كثري من الأحيان وكذا الأعا�صري نتيجة
للأمطار القوية ،كما اختري لأ�سباب مناخية �أخرى
كالرياح ال�شمالية والغربية الباردة والرطبة يف
ال�صيف واجلنوبية الغربية ال�ساخنة ،وكذا يبقى
حتت �أ�شعة ال�شم�س طوال اليوم.

برج يختلف في مهامه
عن باقي األبراج األخرى

نتيجة لبعده عن البحر ،مل تكن مهامه هي
نف�س تلك املهام الأخرى التي ت�ؤ�س�س من �أجلها
الأبراج غالبا ،وهي حرا�سة املدينة وكذلك ل�صد
احلمالت البحرية ،لذا ال يختلف اثنان يف العالقة
التي جتمع الربج بالبحر ،وهي عالقة وطيدة..
وعن املهام التي تقام مثلها هذه الأب��راج .غري �أن
هذا ال ينطبق على برج القنطرة ،الذي �أن�شئ
لأغرا�ض �أخرى ،كما �أنه ال يحمل نف�س العنا�رص
املعمارية التي ت�ستخدم يف الأبراج الأخرى ،وكذا
ال يحتوي على نف�س اخل�صائ�ص كذلك ،مقارنة
بالأبراج الأخ��رى ،ويعترب برج القنطرة من بني
الأبراج النادرة والوحيدة يف اجلزائر ،التي حتمل
معامل ا�ستثنائية ،منها �أنه يختلف عن الأبراج
الدفاعية التي تكون يف الغالب مزودة بفتحات

للمدفعية ،وهو لي�س كذلك ،لذا فقد انح�رصت
مهامه يف مهام �أخرى على غرار مراقبة القنطرة،
وكذا الإ�رشاف على الطريق ال�سلطاين ،بالإ�ضافة
�إلى جمع ال�رضائب التي تطرقنا �إليها �سابقا من
�سهل متيجة.

حصن صد الحمالت
اإلسبانية وغيرها

لقد حمل هذا الربج دالالت كبرية يف ت�أ�سي�سه ،ومل
يكن �أبدا من �أجل التزيني �أو غريها ،لأنه بف�ضله
ا�ستطاع القائمون عليه �أن ي�ؤمنوا معربا هاما من
املعابر امل�ؤدية �إلى مدينة اجلزائر ،وخل�صت مهامه
يف الدفاع واملراقبة ،لذا زود بعنا�رص معمارية هامة،
خا�صة �أنه يقع يف مكان ا�سرتاتيجي هام جدا،
ميكّ نه من املراقبة ال�شاملة ،لذا ،فقد زود ب�أربعة
�أبراج ركنية يتم من خاللها حرا�سة كل ال�سبل
والطرق امل�ؤدية �إلى القنطرة ،ومن �أجل ال�رسعة
وربح الوقت كذاك للو�صول �إلى القنطرة يف حال
وقوع مكروه ،فقد حر�س القائمون عليه يف فتح
باب ثانوي من اجلهة ال�شمالية للربج ،وتظهر هذه
احلقيقة التاريخية ومهامه الكبرية التي �ساعدت
على الدفاع والتح�صن� ،أن��ه بف�ضل هذا الربج
انهزمت القوات الإ�سبانية بقيادة "اويلي" �سنة
 1775عند و�صول التعزيزات من ق�سنطينة،
حيث كانت هذه القنطرة مبثابة معرب للجيو�ش
والفر�سان ،وحتى للجمال كذلك ،التي كانت
�سببا مبا�رشا يف �إحلاق الهزمية بالإ�سبان ،وهنا
ظهرت قوة هذه القنطرة التي كانت مبثابة درع
لإف�شال كل اخلطط واملخاطر ،التي كان الربج
حار�سا لها.هو معلم تاريخي كغريه من املعامل
الأخ��رى التي تزخر بها اجل��زائ��ر ،التي حتكي
ق�ص�صا خمتلفة عن ح�ضارات مرت من هنا،
وتركت وراءها ح�ضارة معمرة �إلى حد ال�ساعة،
عرب هذه املعامل.

شكر خاص للدكتور مفتاح
عثمان مدير الديوان بجامعة
الجزائر  2أبوالقاسم سعد اهلل
على الصور والمعلومات

87

النساء ورمضان

= هاجر لوناسي

تحضير الشوربة لثالثة أيــام ...حلــــول تلجـــأ إليــــها المــــرأة لتوفق
بين عملها وبيتها...

النساء العامالت
في حيرة بين تلبية
السهرات العائلية
ورفضها لقلة النوم...

لعل أكثر ما يميز يوميات النساء الجزائريات العامالت ،في الشهر الفضيل ،هو
التعب واإلرهاق الذي يصاحب ضغط تحضير وجبة اإلفطار في موعدها المحدد،
والخوف من عدم التوفيق بين تحضير المائدة الرمضانية والواجبات المنزلية وبين
أوقات العمل اليومي ،فضال عن السهرات الرمضانية والدعوات العائلية التي
تضطر المرأة إلى تلبيتها ومجاراتها ،حفاظا على الروابط األسرية ،ولو كان ذلك
على حساب صحتها وطاقتها ،ما يؤثر على مردوديتها في العمل نتيجة نقص
النوم وفقدان التركيز والصداع المتواصل لألسباب سالفة الذكر .

بحلول �شهر رم�ضان ،حت�رض املر�أة العاملة جدوال،
تق�سم فيه جل �أعمالها املنزلية اليومية بالرتتيب،
حتى يت�سنى لها تق�سيم وقتها مبا يتنا�سب مع
موعد خروجها من العمل �إلى غاية وقت الإفطار..
فاجلزائريات ،تعلمن هذه التقنيات يف تنظيم
الوقت من الف�ضائيات الأجنبية والعربية ،لأنهن
وجدن فيها راحتهن ومت�سعا من الوقت �أي�ضا.
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امل��ر�أة ،كلما �أخ��ذت حريتها زادت م�س�ؤوليتها،
فم�شكلة التوفيق بني �أوقات العمل والأ�شغال
املنزلية باتت ت���ؤرق معظم الن�ساء العامالت
الالتي يواجهن غ�ضب الزوج ولومه� ،إذا مل يجد
املائدة متزينة مبختلف الأطباق ،التي يحبها
وي�شتهيها ..فحجة الرجال تتمثل يف �أن عمل
املر�أة قرار خا�ص بها ،ويجب �أن تتحمل عواقبه

يف نف�س الوقت .لذا ،يجب �أن تدبر املر�أة �أمورها
مبختلف الو�سائل ،فمثال ،يح�رضن الأك��ل
مرة كل يومني �أو ثالثة �أي��ام ،ملدة ت�صل حتى
�أ�سبوعا يف بع�ض احلاالت ،خا�صة بالن�سبة �إلى
طبق ال�شوربة� ،إ�ضافة �إلى امل�أكوالت املجمدة
التي ال طعم وال رائحة لها ..وهناك �أخريات
ممن يح�ضرّ ن الأكل يف ال�سهرة ،مبزج املقادير
واملكونات فقط ،وبعد اخلروج من عملها يف الغد،
تبا�رش يف الطهي ..وهذا ما ي�سهل العملية �أكرث.

الزوج الغائب الحاضر
في جدول أعمال المرأة

تتنوع احللول والتدابري التي تلج�أ �إليها امل��ر�أة..
فرغم التعب وامل�شقة يف عملها� ،إال �أنها ت�ضع
�أ�رستها وزوجها من �ضمن �أولوياتها ،وتن�سى
متاعب ال�شغل حني تدخل باب املنزل..
ف�إن م�ساعدة الزوج لزوجته وم�شاركتها يف حمل
ثقل امل�س�ؤولية من االحتماالت غري ال��واردة يف
�أبجدياتهم ،لأن الرجال ح�سب معظم الن�ساء
ال يقدرون ازدواج��ي��ة عمل امل��ر�أة خ��ارج البيت،
واالهتمام بالأطفال واملطبخ ،وهم غري متفهمني
للو�ضع �إطالقا ..رغم �أن الر�سول� -صلى اهلل
عليه و�سلم -كان ي�ساعد �أهل بيته� ،إال �إذا كانت
املر�أة حمظوظة ورزقها اهلل ببنات تدربهن على
م�ساعدتها يف املطبخ حتى تخفف بع�ض ال�شيء
من معاناتها.
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مشايخ
فمديرا
مديرا للتدريب
مديرا للم�ساجد ،ثم
ثم
ً
ً
ً
للدعوة والإر�شاد.
ويف �سنة 1971م انتقل �إل��ى اململكة العربية
ال�سعودية لي�شغل من�صب �أ�ستاذ يف جامعة
ودر���س �أي�ضا يف جامعة
�أم القري مبكة املكرمةّ ،
ال�رشيعة بقطر.
ويف �سنة 1981م ،رج��ع �إل��ى م�رص لي�شغل
من�صب وكيل وزارة الأوقاف مب�رص.

ركن مشايخ،
في هذا العدد
الرمضاني ،من
مجلة الشروق
العربي ،يدخل
بكم إلى حياة
أحد رموز الدعوة،
في العصر
الحديث ..هو
اإلمام ،الخطيب،
العالمة ،الداعية،
الذي ذاع صيته
في العالم
اإلسالمي عامة،
وهو من عاش
خادما للشريعة
السمحة ،ومات
وهو يخدمها..
إنه الشيخ محمد
الغزالي.

ول��د ال�شيخ الغزايل ي��وم � 22سبتمرب 1917م
يف قرية نكال العنب� ،إيتاي البارود يف حمافظة
البحرية ،بجمهورية م�رص ،وقد �سماه وال��ده
حممد الغزايل (ا�سم مركب) تيمنا بال�شيخ "�أبي
حامد الغزايل" ..ن�ش�أ ال�شيخ الراحل يف �أ�رسة
ب�سيطة متدينة ،متكونة من الأب والأم و� 5إخوة.
توجهنا �إلى قرية 'نكال العنب' مبحافظة البحرية،
حيث ن�ش�أ ال�شيخ حممد الغزايل ،حيث ا�ستقبلنا
ال�شيخ "حممد فايز" ،وهو ابن �شقيق ال�شيخ
الغزايل ،وي�شغل من�صب كبري �أئمة امل�ساجد
ب����إدارة الأوق���اف مبدينه "�إيتاي البارود" ،كما
التقينا يف نف�س املكان بالأ�ستاذ "عالء ح�سن"،
ابن �شقيقة ال�شيخ الغزايل ،وهو مدير �إدارة حمو
الأمية بـ"�إيتاي البارود" ،ورووا لنا الكثري عن حياة
ال�شيخ ومواقفه ،نك�شفها لكم يف هذا الركن..

واملودة والرحمة ..فقد كان حمرتما للجميع حتى
من كان يخالفه يف الديانة �أو االعتقادات ،وكانت
طريقته يف الدعوة متح�رضة جدا ،ما جعل من
ي�سمعه يحبه ويحب ما يدعو �إليه.
بد�أ ال�شيخ عمي العمل ك�إمام وخطيب مب�سجد
العتبة اخل�رضاء ،ومل يتوقف عن طلب العلم،
ف��ك��ان م�ستواه يعلو ويعلو ،وب���د�أ ي��ت��درج يف
ً
مفت�شا يف امل�ساجد ،ثم واعظً ا
املنا�صب ،ف�صار
ال لق�سم امل�ساجد،
وكي
ثم
ال�رشيف،
بالأزهر
ً

ورغم ان�شغاله بكل هذه املنا�صب وامل�س�ؤوليات،
�إال �أن طلبه للعلم مل يتوقف"..
وعن طريقة ال�شيخ يف الدعوة يقول الأ�ستاذ
عالء ح�سن:
"لقد فتح اهلل عل ال�شيخ الغزايل
ب��ال��ع��ل��م ال��وف�ير يف ك��ل ال��ع��ل��وم
الإ�سالمية ،فقد كان بالفعل عالمة
نابغة ،فكان يجيد علم التف�سري
والفقه ،وملما بكامل تفا�صيل هذه
العلوم ،حتى قال عنه �أحد العلماء
�إنه �أحد ال�صحابة ،وجاء به الزمن
مت�أخرا..
وم��ا ميز ال�شيخ ،هو طريقته يف
ال��دع��وة ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ري��دة من
نوعها ،فمن جهة مل يكن يخاف �أو
يخ�شى �أح��دا ،مهما كان من�صبه يف
قول كلمة احل��ق ،وال يغري معتقداته
حتى لو و�ضع حتت ال�ضغط ،ومن
جهة �أخرى ،كانت دعوته �إلى الدين
بطريقة متح�رضة �سمحة وعالية
الليونة..
و�أتذكر حادثة وقعت لل�شيخ �أثناء فرتة حكم
الرئي�س �أن��ور ال�سادات ،حيث قرر هذا الأخري
�إ�صدار قانون جديد ل�ش�ؤون الأ�رسة ،وكان من
بني بنوده ما يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية ،وقد
عرب ال�شيخ �آنذاك عن رف�ضه القاطع لهذه البنود،
وبلغ رف�ضه �إلى امل�س�ؤولني بالدليل واحلجة،
وبالفعل ا�ستمع الرئي�س ال�سادات �إلى وجهة
نظر ال�شيخ الغزايل ،ومت �إلغاء هذا القانون..

مشوار دعوي حافل...

يقول ال�شيخ "حممد فايز"" :ن�ش�أ عمي -رحمه
اهلل -يف �أ�رسة ب�سيطة يف حي ب�سيط يف �أ�رسة
حمافظة ومتدينة ،كان منذ �صغره �شديد احلب
للدين والقر�آن وال�سنة ،ف�أراد �أن ي�سخر حياته
كلها يف خدمة الدين و�إي�صاله �إلى العامل عن طريق
الدعوة ال�سليمة املبنية على العقل وال�سالم
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الشيخ رمضان البوطي ,والرئيس السابق الشاذلي بن جديد رفقة الشيخ محمد الغزالي

حمل ال�شيخ حممد الغزايل فكرا نريا ،يدعو �إلى
الي�رس ،بعيدا عن الت�شدد والغلظة يف الدعوة
واملعاملة ،كما �أنه كان يدعو ب�أ�سلوب �أدبي راق يف
القول والكتابة ،حتى لُقب ب�أديب الدعوة ،وكان
يرف�ض رف�ضا قاطعا كل �أنواع التع�صب والت�شدد،
ويعتربها قلة وعي وقلة معرفة بالدين احلقيقي".
يوا�صل الأ�ستاذ عالء ح�سن:
"يف �أحد الربامج الإذاعية يف �إذاعة القر�آن الكرمي،
�سئل ال�شيخ ال�شعراوي عن �أعلم �أهل الأر�ض
يف ع�رصنا ،ف�أجاب دون �أدن��ى ت��ردد� :إنه ال�شيخ
حممد الغزايل"..

من قسنطينة الجزائرية..
بدأت قصة حب الشيخ
الغزالي للجزائر

زار العالمة حممد الغزايل خالل م�شواره الدعوي
معظم البلدان الإ�سالمية ،لكن �أحبهم �إلى قلبه
هي اجلزائر ودون منازع ،و�أخربنا كل من التقيناه
من �أ�رسته خالل �إجنازنا لهذا العمل� ،أنه من �شدة
ما تكلم ال�شيخ عن اجلزائر �أحببناها مثله من
دون حتى �أن نزورها.
بد�أت ق�صة ال�شيخ الغزايل مع اجلزائر عام ،1984
حني اكتمل ت�شييد جامعة الأم�ير عبد القادر
للعلوم الإ�سالمية بق�سنطينة ،حيث مل يجد
الرئي�س الراحل ،ال�شاذيل بن جديد� ،أح�سن من
ال�شيخ الغزايل ليعطيه من�صب رئي�س املجل�س
العلمي للجامعة ،وهي مهمة ح�سا�سة ويف غاية
الأهمية ،وقد �رصح �آن��ذاك ال�شيخ الغزايل عن
�أول لقاء جمعه بالرئي�س اجلزائري ال�شاذيل بن
جديد قائال" :طلب مني ب�رصاحة �أن �أعاونه يف

الشيخ الغزالي
والرئيس
الشاذلي بن
جديد ...عالقة
نادرة بين حاكم
وعالم
أزه��ر يف اجلزائر ت�ؤدي
بناء جامعة لكي تكون � َ
نف�س دور الأزهر يف م�رص ،ويف العامل الإ�سالمي
كله ،لأن موقع اجلزائر ومركزها يجعالنها قادرة
على حماية الثقافة الإ�سالمية ون�رشها"..

بيت الشيخ محمد الغزالي في قرية
نكال العنب ،إيتاي البارود في محافظة
البحيرة ،بجمهورية مصر

�ساهم ال�شيخ الغزايل ب�شكل فعال يف حتديد
اال�سرتاتيجية العلمية بجامعة الأم�ير عبد
القادر ،و�أ�س�س لربامج تعليمية وا�ضحة وثرية،
ودر�س فيها الفقه والتف�سري ..وما مميز هذه
التجربة هو حب اجلزائريني لل�شيخ رحمه
اهلل ،فقد كان يح�رض حما�رضاته جماهري
غفرية بني طلبة جامعيني و�شعب ب�سيط،
وك��ان��ت ق��اع��ات امل��ح��ا��ضرات تكتظ عن
�آخرها ،و�إلى حد اليوم مازال اجلزائريون
يحبون ال�شيخ الغزايل ب�شكل مميز
ويتذكرون م��روره اجلميل يف بالدهم
يف فرتة الثمانينيات ،وهو من كان يطل
عليهم عرب �شا�شة التلفزيون طيلة �شهر
رم�ضان قبل �أذان املغرب.
بقي ال�شيخ الغزايل مدة � 5سنوات يف اجلزائر،
كان عطا�ؤه فيها بغري ح�ساب ،فهو مل يبخل
بجهده وعلمه على �أبناء هذا ال�شعب طيلة فرتة

وجوده يف اجلزائر.

الشيخ الغزالي والرئيس
الشاذلي بن جديد ...عالقة
نادرة بين حاكم وعالم

لقي ال�شيخ الغزايل خالل فرتة �إقامته باجلزائر
معاملة خا�صة جدا من رئي�س اجلزائر �آن��ذاك،
الذي اعتربه �ضيفه اخلا�ص ،فوفر له كل و�سائل
الراحة من �إقامة مريحة و�سائق خا�ص ،وكل ما
يحتاجه ال�شيخ يف عمله الدعوي ،والأه��م من
هذا� ،أن الرئي�س ال�شاذيل بن جديد جعل عالقته
بال�شيخ مبا�رشة ،ما جعل عالقة الرجلني منوذجا
قل ما جند مثله يف التاريخ بني حاكم وع��امل..
فاملعروف عن هذه العالقة� ،أنها كانت دائما متوترة
عرب التاريخ ،لكن عالقة ال�شيخ الغزايل والرئي�س
ال�شاذيل بن جديد �صنعت التميز والفارق.

وتشاء األقدار أن يدفن
بجانب اإلمام مالك
والصحابة..

عا�ش ال�شيخ حياته كلها يف خدمة ال�رشيعة
الإ�سالمية ومات وهو يخدمها �أي�ضا ،فقد وافته
املنية يوم  9مار�س 1996م �أثناء م�شاركته يف
م�ؤمتر حول الإ�سالم وحتديات الع�رص ،الذي
نظمته العربية ال�سعودية ،ودفن مبقربة البقيع
باملدينة املنورة ،لأنه كان قد �أو�صى بذلك.
وقد كان من املفرو�ض �أن يدفن ال�شيخ يف املكان
املخ�ص�ص للعلماء ،لكن ال�شخ�ص الذي كان
يحفر القرب ورغم حماوالته العديدة مل يتمكن من
حفر القرب ،فقد كانت الأر�ض �صلبة جدا وال تلني
حتت �رضبات ف�أ�سه القوية ،فا�ستغرب الرجل
وح��اول احلفر بجانب قرب الإم���ام مالك وباقي
ال�صحابة فوجد الأر�ض لينة ،ومت حفر القرب يف
هذا املكان ال�رشيف ..وهكذا دفن ال�شيخ بجانب
الإمام مالك وال�صحابة ،ر�ضوان اهلل عليهم.
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إسالميات

=�إعداد :الشيخ عبد القادر براهيمي

مظاهر وظواهر
=يجيب عليها  :الشيخ
عبد القادر براهيمي

�س�ؤال� :أن��ا مري�ضة يف عيني اليمنى،
والبد من تقطري ثالث قطرات متفرقات
يوميا ،فهل �أفطر يف رم�ضان �أم ال؟
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كلما حل علينا ال�شهر الكرمي ،تتكرر جملة من الظواهر ال�سلبية،
واملظاهر اجلوفاء ،التي تزيدنا بعدا عن هداية رم�ضان ومقا�صد
ال�صوم ،وقد اجتهدت يف ح�رص �أهم ما ينبغي �أن تن�رصف �إليه
هممنا وجهودنا يف رم�ضان ،فوجدتها خم�سة:
•احفظ لسانك :فال�صائم التقي يحفظ جوارحه ،ال�سيما
ال�ص َيا ُم مِ َن
الل�سان ،قال النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم« :ل َْي َ
�س ِ ّ
َ
الرف َِثَ ،ف ِ�إ ْن َ�سا َّب َك �أَ َح ٌد
وال�ش ِب�ِ ،إ َمّ َ
نا ِ ّ
ال�ص َيا ُم مِ َن ال َلّغْ ِو َو َّ
الأكْ ِل رُّ ْ
�صائِ ٌم» (رواه ابن خزمية
�صائِ ٌم� ،إِ ِ يّن َ
�أَ ْو َجهِ لَ َعل َْي َكَ ،ف ْل َتقُلْ � :إِ ِ يّن َ
واحلاكم) .وكما �أن ال�سباب وال�شتم ي�ضيع الأج��ر ،فالكذب
«م ْن
و�شهادة الزور تذهبه ،قال النبي� -صلى اهلل عليه و�سلمَ :
اجةٌ فيِ �أَ ْن َي َد َع طَ َع َام ُه
لمَ ْ َي َد ْع ق َْولَ ال ُّز ِ
�س للِ َهّ ِ َح َ
ور َوا ْل َع َملَ بِ هِ َفل َْي َ
َو�شرَ َ ا َب ُه» (رواه البخاري) ،وكان ابن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه-
يحلف« :باهلل الذي ال �إله �إال هو ما على الأر�ض �شيء �أحوج �إلى
طول �سجن من ل�ساين».
•حافظ على صلواتك :يف وقتها ،وجماعة ،ما تي�رس لك
حب
عبدِ ي بِ ْ�ش ْيءٍ �أَ َّ
ذلك ،ف�إن نبينا الكرمي يقولَ « :و َما َّ
تقر َب �إِليَ َّ ْ
يتقر ُب �إِ َّ
يل بال َّن َوافِ ل َح َّتى
ي
�إِليَ َّ ممِ َّ ا ا ْفترَ َ ْ�ض ُت ُه َعل َْيهِ َ ،و اَل َي َزالُ َع ْبدِ
َّ
�أُ ِح َّبه» ،فهي عماد الدين ،وركنه الركني ،ومن �صام ومل ي�صلّ ،
كمن و�ضع نقودا يف جيب مثقوب ،فهو يجمع وي�ضيع.
•اُتل القرآن :فرم�ضان �شهر القر�آن والذكر واملناجاة ،قال اهلل
تعالىَ :
ا�س»،
ان ا َلّذِ ي �أُ ْن ِ��زلَ فِ يهِ ا ْلق ُْر� ُآن ُهدى لِل َّن ِ
«�ش ْه ُر َر َم َ
�ض َ
ر�سالة اهلل �إليك� ..أال تقر�ؤها ولو مرة يف رم�ضان؟ ود�ستور اهلل لك
�أال تطلع عليه ولو فرتة؟ ..هي جبال من احل�سنات ،فلك بكل حرف
ح�سنة� ..أكرث من ثالثة ماليني ح�سنة يف اخلتمة الواحدة ،ولذا،
كان ال�سلف �إذا دخل رم�ضان �أقبلوا على القر�آن وتركوا غريه.
•أحي ليالي رمضان بالقيام والتهجد :فرم�ضان �أي�ضا
�شهر القيام :بالقيام تغفر الذنوب ،قال النبي� -صلى اهلل عليه
�سابا غُ فِ َر َل ُه َما َتق ََّد َم مِ ْن
«م ْن قَا َم َر َم َ
�ض َ
و�سلمَ :
ان ِ �إ َ
ميانا َو ْ
احتِ َ
َذ ْنبِ هِ » ...فبالقيام تك�سب الأج��ور .قال النبي� -صلى اهلل عليه
�ص َلّى َم َع ا ِلإ َم ِام َح َّتى َي ْن�صرَ ِ َف ُح ِ�س َب َل ُه
الر ُجلَ ِ�إ َذا َ
و�سلم�« :إِ َّن َّ
قِ َيا ُم ل َْيلَةٍ » ،فتعب الأبدان يزول وتبقى لذة الأجر واملناجاة.
•تصدق ولو بتمرة :كان النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم-
يخ�ص رم�ضان بزيادة خري ،قال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما:
ان َر ُ�سولُ َهّ
ان �أَ ْج َو َد
اللِ� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أَ ْج َو َد ال َّن ِ
ا�سَ ،وكَ َ
كَ َ
ان َي ْلقَا ُه فيِ كُ ِ ّل ل َْيلَةٍ مِ ْن
ون فيِ َر َم َ
ني َي ْلقَا ُه ِجبرْ ِ يلُ َ ،وكَ َ
ان ِح َ
�ض َ
َما َيكُ ُ
ان فَي َد ِار ُ�س ُه ا ْلقُر� َآنَ ،فلَر ُ�سولُ َهّ
اللِ� -صلى اهلل عليه و�سلم-
َر َم َ
َ
�ض َ ُ
ْ
يح المْ ُْر َ�سلَةِ » ،بل هل تريد �أن ت�صوم رم�ضان
�أَ ْج َو ُد بِ الخْ َ يرْ ِ مِ َن ِّ
الر ِ
�صائِ ما
مرتني؟ قال النبي� -صلى اهلل عليه و�سلمَ :
«م ْن ف ََّطر َ
ال�صائِ ِم َ�ش ْي ٌء».
كُ تِ َب َل ُه مِ ثْلُ �أَ ْج ِرهِ �إِ َّال �أَ َّن ُه َال َي ْنق ُ
ُ�ص مِ ْنَ �أ ْج ِر َّ

اجلواب :اختلف الفقهاء يف ما يو�ضع
يف العني كقطرات ال��دواء �أو كالكحل
ونحوه ،هل يفطر �أم ال ،وخالفهم هذا
مبني على �أمر �آخر ،وهو :هل تعترب
العني منفذا كالفم� ،أو لي�س بينها
وبني اجلوف قناة؟
فذهب الأحناف وال�شافعية �إلى �أنه ال
منفذ بني العني واجلوف ،وبناء على
ذل��ك ،فهم ال ي��رون ما يدخل العني
مفطرا.
وذهب املالكية واحلنابلة �إلى �أن العني
منفذ �إلى احللق كالفم والأنف ،ف�إن
دخ��ل العني �شيء ووج��د طعمه يف
حلقه فقد �أف��ط��ر .وال��ط��ب احلديث
يثبت وج��ود قناة ت�صل بني العني
والأنف ثم البلعوم.
لذا� ،أرى -واهلل �أعلم� -أن القطرات يف
العني تفطر �إذا وجدت �أثرها يف حلقك،
فتعيدين ق�ضاء اليوم� ،أما �إن كان الأثر
ي�سريا �أو مل حت�سني به ،فال تفطر �إن
�شاء اهلل.
�س�ؤال .:هل يبطل ال�صيام �إذا غ�سلت فمي
مبعجون الأ�سنان يف النهار؟

اجل��واب : :يجوز لل�صائم ا�ستعمال
املعجون وفر�شاة الأ�سنان يف نهار
رم�����ض��ان ،ب����شرط �أن ينقى الفم
باملاء جيدا من �آثار املعجون ،حتى ال
تت�رسب مادته �إلى احللق ،ف�إن بقيت
رائحة املعجون �أو طعمه ف�إن ذلك ال
ي� ِ ّؤثر ما دامت مادة املعجون نف�سها قد
زالت ،وين�صح يف ذلك بو�صية النبي-
�صلى اهلل عليه و�سلم -حني قال:

«وبالغ يف اال�ستن�شاق �إال �أن تكون
�صائما» ،ف�أن�صحك بعدم املبالغة
والتخفيف احتياطا وحفظا لل�صيام.
���س���ؤال:ه���ل ع��ل��ي �إث�����م يف م��ت��اب��ع��ة
امل�سل�سالتالرم�ضانية،خ�صو�صااجلديدة
التي تنتج خ�صي�صا ل�شهر رم�ضان؟

اجل�����واب : :ال��ن��ظ��ر���� ،س���واء �إل���ى
امل�سل�سالت �أم الأف�ل�ام التي نرى
كثريا منها ال��ي��وم مليئة بامل�شاهد
اجلن�سية ال�رصيحة وال��ك�لام يف
الع�شق وال��غ��رام ،وحتى العالقات
املحرمة ،فيه مع�صية عظيمة� ..ألي�س
ربنا �سبحانه يخاطبنا فيقول« :قل
للم�ؤمنني يغ�ضوا من �أب�صارهم» ثم
�أكّ د على الن�ساء فقال« :وقل للم�ؤمنات
أب�صارهن»
يغ�ض�ضن من �
ّ
وال��ن��ب��ي (�����ص) ق���ال يف احل��دي��ث
ال�صحيح�« :إن اهلل كتب على ابن �آدم
حظه من الزنا� ،أدرك ذلك ال حمالة،
فزنا العينني النظر ،»...وفعل ذلك يف
رم�ضان ينايف املق�صد من ال�صيام،
ويذهب عظيم الأج��ر والثواب ،قال
ر�سولنا الكرميُ « :ر َّب �صائم لي�س
له من �صيامه �إال اجلوع والعط�ش»،
تخيل لو �أنك ت�صلي وت�شاهد هذه
امل�سل�سالت ،فهل يعقل ه��ذا؟ كال،
فكذلك ال�صيام عبادة مثل ال�صالة،
ينبغي �أن نحفظ جوارحنا �أثناءها
من املعا�صي ،والعجيب �أن الإنتاجات
ال�سينمائية يف البالد امل�سلمة ترتكز
على رم�ضان ،وك���أن املق�صود �شغل
ال�صائم عن �أه��م حمطات ال�سنة
(رم�ضان) ،لذا وجب �أن نتنبه �إلى هذا
وال ن�ضيع �أثمن حلظات القرب من
اهلل يف مع�صيته.

ماأعظمرمضان

عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا كان �أول
ليلة من �شهر رم�ضان �صفدت ال�شياطني ،ومردة اجلن ،وغلقت �أبواب النار ،فلم يفتح
منها باب ،وفتحت �أبواب اجلنة ،فلم يغلق منها باب ،وينادي مناد :يا باغي اخلري �أقبل،
ويا باغي ال�رش �أق�رص ،وهلل عتقاء من النار ،وذلك كل ليلة» رواه الرتمذي

بيروقراطية مفيدة

عمار يزلي
حدث لي هذا منذ مدة غير قصيرة
نسبيا ،وفي رمضان ،حيث إنه ما
إن بدأت في الصوم ..دون صوم..
حتى حضرت مشكلة! لقد انتهت لي
صالحية بطاقة التعريف ،وأنا مجبر
على تجديدها لكي أتمكن من استخراج
مرتبي الشهري ذلك الزهيد! عندي
"بيرمي" لكن هو اآلخر "بالي" ولم
أجدده! فكان علي أن أك ّون ملفا
جديدا للحصول على "الهوية" ،كأني
غير جزائري وغير معروف و"ماعنديش
دوسي" أصال! وتعال لترى بأذنيك
وتسمع بعينيك ما يحدث وما حدث
معي في رمضان! شهر الصيام
والمحبة والغفران! الحمد لله "ما
جيتش نصوم" ..وإال كنت سأفطر على
واحد أو اثنين!

كان علي �أن �أ�ستخرج �أول وثيقة تثبت
�أين ولدت من �أبوين ولي�ست مرميا
يف الزنقة! وكان ذلك بالعودة �إلى
بلديتي الأ�صلية التي ال تبعد كثريا
عن «القمر»! بل �إن ال�سماء �أقرب منها!
ففوجئت هناك بعد رحلة م�ضنية
و�أنا �صائم! �أي فاطر! (تعرفون �أين ال
�أ�صوم بحكم �أين م�ضطر �إلى الأكل
كل ثالث �ساعات بحكم ثلثي املعدة
امل�ست�أ�صلني!) ،ب�أين غري متزوج
عندهم! �أي �إن البلدية التي تزوجت
فيها قبل كذا من �سنة! ال �أتذكر!
مل تر�سل �إلى البلدية الأ�صلية التي
ولدت فيها الإ�شعار بالزواج! وكان
علي �أن �أعود �إلى بلدية عقر داري
لكي �أطلبها ولكي �أر�سلها «بيدي»
ورجلي»� ،إلى البلدية الأ�صلية لكي
�أثبت لهم �أين متزوج! لكي يعطوين
وثيقة  !S12طلبوا مني بعد �أن �أ�شهرت
لهم «�إ�سالمي» �أي ،زواجي وبطاقة
التعريف منتهية ال�صالحية (ال
يقبلون ا�ستخراج الوثيقة �إال �إذا
كانت الوثيقة املطلوبة منتهية
ال�صالحية! البا�سبور مثال عليك �أن
تنتظر حتى ميوت لكي جتدده ،حتى
ولو كنت على �سفر �أو حج ،فعليك
�أن تنتظر موته لكي حتج! انتظرت
يومني حتى يثبت زواجي (كنت
�أمتنى �أن �أعرف ماذا كتب يف �إ�شعار
بالزواج هذا بعد كل هذه املدة و�أنا
قد زوجت اثنتني من بناتي و�رصت
جدا بالأقدمية! رمبا يكتبون فيها
هذه العبارة :ذات يوم من الأيام تزوج
فالن من فالنة !»..ويومني حتى
يوقعها رئي�س البلدية ،قبل �أن �أعود
�إلى عقر داري! احلمد هلل وجدت �أبناء
�أعمامي الذين �أم�ضيت عندهم هذه
الأيام ...فاطرا!..
ثاين م�شكلة واجهتها مع الأ�سبوع
الأول من رم�ضان ،و�أنا فاطر! ..هو
جواز �سفر حماتي ..التي تتهي�أ
للحج هذه ال�سنة! (لعلها ال تعود �إن
�شاء اهلل �آمني!) ،هي نف�س امل�شكلة
التي واجهتني قبل ذلك مع بطاقة
التعريف البالية التي كان علي �أن
�أر�شحها لعهدة جديدة! قبل عهدة
�أبدية للبيومرتي! جواز �سفرها
ميوت يف ذي القعدة (رمبا متوت هي
قبل ذلك!)..على مقربة من �أيام
من ذي احلجة! (لو كان غري �سموه..
«ذا اجلواز»! لأنه من دون جواز حج
الذي هو فيزا �ضمن الكوطا الوطنية
للحج! فال حج وال حاجة! ال يف نف�س
يعقوب وال يف نف�س العقاب ،لذا رحت
�أ�ستخرج لها وثيقة «الأ�س دوز»! (فقد

�رصت جمربا و�أعرف الدو�سي الكامل
زعمة!) كنت �أجري و�أجري لعلي
�أمتكن من ت�سهيل مهمة لقاء ربها
هناك ،فيما كانت زوجتي مبهورة مبا
�أفعل لأجلها ،معتقدة �أن ما �أفعل من
�أجلها ،هو طلب الأجر واحل�سنات وهي
تعرف مقدار عالقتي ب�أمها :القط
مع الف�أر! «نتاع بكري �أما عالقتهما
اليوم فهي �سمن على ع�سل! م�صاحلة
وطنية!).
اكت�شفت العجب ،عندما عرفت
ال�سبب! حماتي مولودة باخلارج!
باملغرب ،بوجدة ،جارة عائلة
بوتفليقة .وكان علينا �أن نثبت
زواجها قبل ن�صف � 70سنة! لأن
البلدية الفرن�سية وقتئذ قامت
بدورها و�سجلت زواجها لكن من الزوج
الأول� ،أما البلدية الوطنية ف�رضبت
النح لأن العالقات بقيت مقطوعة
بني البلدين ال�شقيقني ،اللي تنو�ض
لك ال�شقيقة يف الرا�س ،ملدة! وكان
علينا �أن نذهب �إلى البلدية التي
تزوجت فيها من جديد ،لكي
ن�ستخرج الإ�شهار بالزواج! الذي فيه
كل مالحظات الزواج الأول والطالق
ثم الزواج الثاين ثم الطالق الثاين..
«خالوطة» من املالحظات يف ماذا؟
يف �شهادة ميالد! اهلل يرحم الوالدين
وا�ش دخل الزواج يف �شهادة امليالد!
مرتي ولدت معي؟ (مزية كنت
فاطر!) يا �أخي على فهامة! يح�سبون
�أنف�سهم مازالوا فرن�سيني م�سيحيني
الذين يربطون الزواج بامليالد
باعتبار الزواج يف امل�سيحية رباطا
�أبديا ونهائيا!) .يف البلدية قيل لنا
�إنهم هم من يتكلفون بذلك ولي�س
نحن! لأن امليالد يف دولة �أجنبية!
(فهمت بعدها �أن احلج م�شى! وحظها
من القرعة ذهب وحظي �أنا من
عدم عودتها قد تبخر! و�أجري على
اهلل! :البلدية تر�سل بعد �أ�سبوعني
الإ�شعار بالزواج �إلى الوالية والوالية
بعد �أ�سبوعني �أو �أكرث �إلى الداخلية
والداخلية �إلى اخلارجية بعد �شهرين
واخلارجية �إلى ال�سفارة اجلزائرية
يف الرباط ..وال�سفارة �إلى القن�صلية
ثم تر�سل القن�صلية �إلى ال�سفارة
وال�سفارة �إلى اخلارجية ..وتهب هي
ال�ستخراجها من اخلارجية! وتكون
حماتي قد ماتت و�شبعت موت و�أنا
قبلها!!وفعال ،مل حتج وماتت ح�رسة
على احلج ..فيما �أنا فرحت مبوتها
و�شكرت الدولة على البريوقراطية
املفيدة � ..أحيانا.
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