ملف العدد

بعيدا عن ميوالتهما
السياسية المثيرة للجدل

إيدير وآيت منقالت
في ميزان
العالمية

21

«سموم» في متناول
الجزائريات وما خفي أعظم

خلطات مسرطنة
وهورمونات حيوانية
بغرض «التسمين»

34

فاقت تكلفة بنائه  650مليون
دوالر

متحف اللوفر أبو ظبي ..
أول متحف عالمي في
الوطن العربي
76
بعد مرور سنة على تدشينها

المدينـــة الذكيــة
«سيدي عبد اهلل»...
تعيد السنة

الخبير االقتصادي الدكتور بشير
مصيطفى لـ«الشروق العربي»

أجور الموظفين
لن ترتفع والقدرة
الشرائية للمواطن
ستتراجع

88

64

في حوار «ناري» محمد خساني
لـ«الشروق العربي»:

عادل إمام مُ لهمي األول..
و«رجالوي» كان مكتوبا لي

72

الكتمال إطاللتك األنيقة

تعرفي على أجمل ألوان طالء
األظافر وأشكالها لعام 2018

32

ياسين حموش:
خروجي من «مُ نشد
الشارقة  »10سببه
ضعف التصويت
وال عالقة لفلسطين
16
بإقصائي!

5

االفتتاحية

لم يحدث في تاريخ
الجزائر ،منذ أن
أشرق نور اإلسالم
فوق هذه الربوع
الطيبة ،وقد
تداول على حكم
هذه البالد قبل
الوجود العثماني
عشر أسر أمازيغية،
أن تم التشكيك
في قدسية اللغة
العربية ،أو في
انتساب الشعب
الجزائري إلى
اإلسالم والعروبة،
إال بعد أن دخل
االستعمار الفرنسي
بالدنا وشرع في
زرع سمومه
بين أبناء الشعب
الواحد ،عبر
سياسته المعروفة
«فرق تسد».

حسان زهار
بل �إن احلركة الو
طنية يف جمملها التي قاو
مت
امل
�ست
عم
ر،
مل
تر
فع
�شعارا للهوية
خارج دائرة الإ�سالم
والعربية ،ومنذ ت�أ�سي�س ج
مع
ية
ال
عل
ماء
ا
مل�س
لم
ني
وقبلها ح
�سنة ،1931
زب ال�شعب اجلزائري ،كان ا
ل�ش
عار
ال
كب
ري
ال
ذي
يو
مبختلف انت
حد اجلزائريني جميعا
ماءاتهم هو (الإ�سالم ديننا
وا
لع
رب
ية
لغ
تن
ا)،
و
هو
�سارت عليه جب
نف�س املنهج الذي
هة التحرير الوطني التي
حر
رت
ا
جلزا
ئر
�
أر
�ضا
و
�شع
با.
مل تتغري هذه ال
قناعة الرا�سخة ،منذ  15ق
رنا
كا
مل
ة،
و
ظل
ا
ل
أ
مر
ك
اال�ستقال
ذلك بعد
ل ،يف حالة من التناغم واال
ن�س
جام
الت
ام،
ال
ذي
ال
يل
وموروثنا الأ
غي امتدادنا التاريخي
مازيغي ،باعتبار هذا امل
ور
وث
حا
لة
ث
قاف
ية
هو
ياتية ت�شكل ثراء
للأمة �ضمن انتما
ئنا احل�ضاري العربي اال�سالم
ي،
�
إ
لى
�
أن
و�ص
لنا
يف
ا
لع
قد
�إلى
ين الأخريين
نغمة خمتلفة� ،صار فيه ه
ذا
ا
الن
تم
اء  
حمل
ت�ش
كي
�أمتان ،وب
ك ،و�صارت فيه الأمة وك�أنها
تنا ن�سمع عن رايات �أخرى
تر
فع
هنا
و
هنا
ك،
و
�
أ
�صو
العربية
ات ن�شاز تدعو لإق�صاء
وطرد العرب «املحتلني» ،بل
وا
عت
بار
رم
وز
ا
لف
تح
ا
ال�
سالمي لهذه الأر�ض
املعطاء ،كحال البطل العظ
يم عقبة بن نافع جمرمني.
وحتى �أكون دقيقا ،ف�
إن ال�ضجة التي رافقت حف
لة
ا
يد
ير
و
�
آ
يت
من
قال
ت،
�سقف ه
رفعت من
ذا التنابز ،مع �أن هذين الف
نان
ني
ه
ما
ج
زائ
ري
ان
�
أ
وال
العاملية فنيا
و�أخريا ،و�إذا ما حققا
فال�رشف كل ال�رشف للج
زائ
ر،
و
لي
�س
ل
لع
رب
حت
ديدا �أو للأمازيغ
وفقط ،متاما ك
ما كانت عاملية خالد وما
مي
�
رش
ف
ل
لج
زائ
ري
ني
ج
وبع
ميعا ،وقبلهما
دهما ،كل الذين رفعوا ا�
سم
ا
جلزا
ئر
عال
يا،
�س
واء
املخ
من الفنانني �أو الالعبني �أو
رتعني �أو العلماء وغريهم.
�إن اجلزائر جلم
يع �أبنائها ،للذين ي�شعرون
�
أن
هم
عر
ب،
�
أو
�
أ
ولئ
ك
ا
لذ
ين يعتقدون �أنهم
�أمازيغ ،ففي النها
ية ال فرق عند اهلل �إال بالتق
وى
وا
لع
مل
ا
ل�
صال
ح،
و
ال
لي
�س بالعرق �أو
�شوفينية ،والفن الذي يبد
عه
ا
جل
زائ
ري
ون
هو
فن
ي
اجلميع،
ع�شقه اجلميع ويت�رشف به
ومثلما نرف�ض ت�سيي�س الد
ين
وال
عر
ق،
ال
ي
نب
غي
ت�س
�إلى درجة ال�س
يي�س الفن واملو�سيقى
قوط يف م�ستنقع االبتذال.
ثقافيا ،ال ميكن �إل
غاء الآخر يف اجلزائر ،لأن
«ا
ل
آخ
ر»
هو
ب�ش
كل
�
أو
ب
�
آ
لكن
خر هو «�أنا»،
ح�ضاريا ال ميكن �أن نكون ك
ما
ير
يد
بع
�ض
امل
تع
�صب
دائرة احل
ني ،جزءا من �أوروبا �أو �ضمن
�ضارة املتو�سطية ،ح�ضاريا
ن
حن
ك
ما
بي
نها
بي
ان
ثو
رة
ال�شيخ ابن با
�أول نوفمرب ،ورددها
دي�س «�شعب م�سلم ،و�إلى الع
رو
بة
ين
ت�
سب
»..
وا�
ضح
ة،
�ساطعة ،بينة ،ال
تقبل التحويل �أو ال
تحوير ،لكن مبفهوم االحت
واء
ال
ا
ل
إ
ق�ص
اء،
وال
تن
وع
والرثاء.
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بعد انت�شار �شائعة وفاته ..بال�صور:

مشاهير

المُوزع الموسيقي محمد سمير حي يُرزق!

هكذا نحن
العرب!

بعد �إ�شاعات كثرية حتدثت عن وفاته،
والتي تناقلها العديد من الفنانني قبل �أن
يعودوا وين�رشوا اعتذارا عن ذلك ،بينهم
الفكاهي ح�سان «الفهامة» ،ن�رش ال�شاب
حمفوظ – املعروف ب�أغنية «وان تو ثري
فيفا الجلرييا» مع ال�شابة �صونيا � -صورة
حديثة له مع املوزع املو�سيقي املعروف
حممد �سمري الذي يعاين من مر�ض خبيث
و�أرفقها بتعليق« :مع �أخي و�صديقي
املاي�سرتو حممد �سمري يف بيته بالبليدة..
حممد بخري ادعولو با�ش يربا» .يُ �شار �إلى
�أن املو�سيقي حممد �سمري حلن العديد
من الأغاين الرايوية امل�شهورة على غرار
«�سيدي اجلوج» التي ا�شتهر بها ال�شاب ح�سان،
وقدم «ديوهات» كثرية مع جنوم الراي يف
الت�سعينات على غرار ال�شاب �سيد �أحمد احلرا�شي وال�شاب بالل بابيو وال�شاب ح�سان وغريهم من
الفنانني.

حصري وخاص بمجلة «الشروق
العربي»..

فريدة كرمي :بعد
Ω
دور «خالتي بوعالم»
انتظروين يف «موح
الجميالت» يف رم�ضان!
’

ذك������رت ت���ق���اري���ر مل��ن��ظ��م��ات غري
حكومية يف االحت���اد الأوروب�����ي �أن
اخلليج العربي دف��ع �أك�ثر م��ن 450
مليار دوالر خالل فرتة �أزمة اخلليج
يف  1990من �أجل ا�سقاط �صدام ح�سني،
وب��ع��د مقتل ���ص��دام� ،أ�صبح ال��ع��راق
حليفا لإي��ران ،ودفعت دول اخلليج
مليارات ال��دوالرات ملحاربة تركيا
ف�أ�صبحت تركيا و�إي���ران حليفتني،
ودفعت الدول املحا�رصة لقطر منذ
قرابة ال�سنة ما يقارب ملياري دوالر،
ف�أ�صبحت قطر حليفة ا�سرتاتيجية
لإيران!
و�أ����ض���اف ال��ت��ق��ري��ر �أن دول اخلليج
وال���ت���ح���ال���ف ال�������س���ع���ودي امل����صري
االم��ارات��ي دف��ع��ت م�لاي�ير �إ�ضافية
فوق ميزانية احلرب من �أجل ا�سقاط
حركة �أن�صار اهلل يف العا�صمة �صنعاء،
ف�أ�صبح احلوثيون حلفاء لإيران!
كما قدمت دول اخلليج وعلى ر�أ�سها
ال�����س��ع��ودي��ة م��ل��ي��ار دوالر لإ���س��ق��اط
ملف �إي��ران النووي ،ف�أ�صبح االحتاد
الأوروبي حليفا لإيران!
�أمام هذه املعطيات اخلطرية ،ميكن
للقارئ �أن ترت�سم يف خميلته �سقطا،
حكام العرب الذين ال يعتربون من
�أخطائهم ،علما �أن العرب ي�شكلون 5
باملئة من �سكان العامل ،وي�ستوردون
 50باملئة من �سالح العامل ،و 60باملئة
من العرب ه��م الأم��ي�ين ،ويجربون
�أ�سلحتهم على بع�ضهم البع�ض ،كما
تفعل االن ال�سعودية وم�رص واالمارات
يف اليمن ،و�سوريا وال��ع��راق وليبيا،
�أما العدو احلقيقي للعرب وهو «بنو
�صهيون» فيتعاملون معه «بالدعاء
اخلفي» يف امل�ساجد فقط.
تلك هي �صورة عامة عن حال العرب
وح��ال��ن��ا ال��ي��وم ،ف��ه��ل ي��ج��وز ل��ن��ا �أن
نحلم ب�إ�رشاقة جديدة يف امل�ستقبل
لنمحي �آث��ار الدمار واخل��راب الذين
جادوا به حكام العرب؟!

و�ضعها ال�صحي مقلق بعد انتقال «ميكروب» جل�سمها..

هل تعرضت الفكاهية عتيقة طوبال
لخطأ طبي في فرنسا؟
ك�شف �أحد الأ�صدقاء
املقربني من الفنانة
الفكاهية عتيقة طوبال،
واملطلعني عن كثب على
حالتها ال�صحية� ،أن الو�ضع
ال�صحي للأخرية �أ�ضحى
ُمقلقا للغاية ..قائال:
«ب�رصاحة الو�ضع ال�صحي
للفنانة عتيقة طوبال مقلق
جدا ..ذهبت من اجلزائر
واقفة على قدميها كي
تخ�ضع لعملية جراحية
دقيقة على عمودها الفقري،
وقيل لنا يف امل�ست�شفى
الأمريكي بباري�س ب�أن
العملية قد جنحت ..ثم
تعر�ضت ملجموعة عمليات
ّ
�أخرى نتيجة «ميكروب»
خطري يكون قد انتقل

�إليها يف ذات امل�ست�شفى..
امل�ؤ�سف �أن عتيقة عادت
�إلى �أر�ض الوطن على كر�سي
متحرك وهي ال ت�ستطيع
الوقوف على قدميها ،ما
يرجح تعر�ضها خلط�أ طبي..
يعني ب�إمكان عتيقة و�أفراد
عائلتها مقا�ضاة امل�ست�شفى
الأمريكي ،فقد ذهبت واقفة
وعادت حممولة ..وال �أمل
الآن �إال يف عبقرية الأطباء
اجلزائريني ..عتيقة الآن
بني يدي اهلل القادر على كل
�شيء ..وبني �إخوانها الأطباء
الذين ن�أمل �أن يحققوا
املعجزة وي�صلحوا ما �أف�سده
�أطباء امل�ست�شفى الأمريكي
بباري�س»!

ك�شفت الفنانة فريدة كرمي ،املعروفة
فنيا بـ»خالتي بوعالم» ،ح�رصيا ملجلة
«ال�رشوق العربي» ،عن تفا�صيل العمل
اجلديد الذي �ص ّورته م�ؤخرا يف تون�س
�إلى جانب كل من الفنانة رمي غزايل ،نوال
زعرت ،حميد عا�شوري ،فوزي �صاي�شي،
عادل �إيبيزا و»اليوتيوبر» �إ�سالم زنقا،
واملقرر عر�ضه خالل �شهر رم�ضان
ح�رصيا على قناة «ال�رشوق العامة».
وك�شفت «كرمي» لـ»ال�رشوق العربي»
�ستج�سد يف ال�سل�سلة ،وللمرة
�أنها
ّ
الثانية� ،شخ�صية �سيدة م�سرتجلة
تدعى «موح الجميالت» ،م�شرية �إلى
�أنها ال جتد �أي م�شكلة يف تقم�ص مثل
هذه النماذج املوجودة يف جمتمعنا!!
وكانت املرة الأولى التي قدمت فيها فريدة
كرمي هذه النوعية من ال�شخ�صيات ،يف
اجلزء الثاين والثالث من �سل�سلة «جمعي
فاميلي» ،و�أ�صبحت م�شهورة جدا بها� ،أال
وهي �شخ�صية «خالتي بوعالم».
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يف ظل �صمت اجلهة
املنتجة للربنامج..

تحضيرا لفيديو كليب جديد
ينهمك في تصويره منذ فترة،
نشر الفنان جميل غولي أو
« ،»Djamالعضو السابق
لفرقة «جمعاوي أفريكا»،
صورا له باللوك الجديد.
و�س�أل جميل متابعيه
عرب �صفحته اخلا�صة
على «فاي�سبوك»
قائالTresses« :
..Caribéennes
للفيديو كليب
اجلديد ما
ر�أيكم؟؟»
ليحظى
املن�شور
بتعليقات
عديدة.

يذكر �أن جميل
غويل ،وهو الرئي�س
ال�سابق لفرقة
«جمعاوي �أفريكا»،
�أعلن قبل �سنتني عن
تفكك الفرقة بعد
قرار �أع�ضائها خو�ض
جتارب فنية فردية..
وكان جميل قد
خا�ض م�ؤخرا جتربة
فنية جريئة بقراره
دخول غمار ت�صفيات
م�سابقة برنامج
املواهب «النجم
اجلديد»� ،أو «La
 »Nouvelle starعلى
قناة « »M6الفرن�سية،
وحظي ب�إعجاب وثناء
جميع �أع�ضاء جلنة
التحكيم.

10

�سهيلة
بن ل�شهب
ال تنفي
وال تؤكد
خبر
تنشيطها
لـ«ألحان
وشباب!!»8

بعد اللغط الكبير الذي صاحب خبر تنشيطها
للموسم الثامن من برنامج «ألحان وشباب»،
المقرر انطالق بثه شهر مارس الداخل ،صرّحت
«بنت العرب» سهيلة بن لشهب أنها تجهل
مصدر هذه التسريبات ،مضيفة« :لم تتصل بي
أي جهة من داخل البرنامج ،وإذا وصلني أي
عرض سأعلنه ولي الشرف أن أكون منشطته
منال غربي».
من جهة �أخرى� ،أعلنت «�ساهو» عن قرب خو�ضها لتجربة التمثيل للمرة الثانية
�رصحت �أنها
من خالل م�سل�سل جزائري �سيعر�ض خالل ال�شهر الف�ضيل ،كما ّ
�ستخو�ض جمال التقدمي يف برامج منوعات جديد ،بالإ�ضافة �إلى حت�ضريها
لفيديو كليب خا�ص ب�أغنية رايوية جديدة ،خا�صة بعد جناح «ليك ما نولي�ش».

من توقيع
ال ُملحن
منير
الجزائري..

نجم «ستار
أكاديمي»8
كريم كامل
يطرح أول
أغنية له باللهجة
الجزائرية!

طرح جنم «�ستار �أكادميي »8امل�رصي كرمي كامل �أخريا،
�أغنيته اجلديدة «مازال» ،وذلك عرب قناته اخلا�صة
على «يوتيوب» ..وتعد هذه الأغنية ـ للتذكري  -هي
�أول عمل لكرمي باللهجة اجلزائرية من كلمات و�أحلان
منري اجلزائري .علما �أن كرمي كان من �أكرث جنوم «�ستار
�أكادميي» يف مو�سمه الثامن جماهريية .كما �أن «�ستار
�أكادميي» مل يكن هو �أول ظهور فني له� ،إذ �شارك «كامل»
يف �أعمال متثيلية بهوليوود قبل دخوله الربنامج،
ومازال ميثل هناك ،ويُ عد فيلم « »Vagaryمن �أهم �أعماله،
كما عمل كرمي موديل ل�رشكات عاملية ،ومت تن�صيبه
�سفرياً للنوايا احل�سنة ملنظمة « »Y-Peerعن فئة ا ُ
ملغنني
ال�شباب� .أي�ضا �شارك يف التمثيل مب�رص من خالل م�سل�سلي
«ال�صعلوك» بطولة خالد ال�صاوي و»فوق م�ستوى ال�شبهات»
بطولة ي�رسا ،ومن �أعماله الغنائية فيديو كليب «جاي
ملني»� ،أغنية «دنيا الغرام»« ،نف�سي �أتوب» ،وفيديو كليب
«حكايات يف بالدي» مب�شاركة النجمة املقدونية Dani
 Dimitrovskaوالفريق التون�سي «�سي ليم هاف».

= ك-فاروق

جودا أكبر ،فاتنازيا الحب
العابر لألديان ،قصة
من خيال الحقيقة
تروي لقاء روحين في
زمن الحرب والترس
والمتجنيق« ،الشروق
العربي» تسرد لكم أكبر
دراما في التلفزيون
الهندي تفوقت على
آالف األعمال ،فبعد
«جودا» ال مكان
الشواريا وبعد أكبر ال
مكان لروشان.

تدور �أحداث هذا امل�سل�سل
يف حقبة �صعبة من تاريخ
الإم�ب�راط���وري���ة املغولية،
وع��ل��ى خلفية �سيا�سية
ت��دق ال�ساعة مت��ام احلب
ب�ين الأم�ب�راط���ور امل�سلم
«جالل الدين حممد �أكرب»،
وب�ين الأم�ي�رة الراجبوتية
الهندو�سية «جودا»…
ت���زوج �أك�ب�ر م��ن ج���ودا من
�أج����ل ت��و���س��ي��ع مملكته،
لكنه مل ي��ك��ن ي���دري �أن
ه���ذه االم��ي�رة ال��ت��ي تعبد
البقر و»�شيفا» �ستملك
قلبه بقلبها وروحه بروحها،
رغ��م �أن ال��ب��داي��ات كانت
�شاقة بني االثنني ،فجودا
الأمرية الرقيقة ارغمت على
الزواج وكرهت زوجها �أ�شد
ال��ك��ره لفظاظته وتربيته
الع�سكرية الغليظة.
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�رش�سة جلودا الأمرية التي ا�صبحت يف فرتة
وجيزة املف�ضلة لدى االمرباطور.

رحلة البحث عن �أمرية راجبوت

حقائق وراء الت�صوير

تقول بع�ض امل�صادر التاريخية �أن جالل الدين
�أكرب مل يحاول �إدخال جودا للإ�سالم والدليل �أنه
بنى لها معبدا هندو�سيا ومل يكن يحاول تو�سيع
مملكته لن�رش الإ�سالم �إمنا مل�صالح �شخ�صية.
وكان هذا االمرباطور العظيم بفتوحاته يحب كثريا
اال�ستماع للمناظرات الدينية وكان على خالف
دائم مع رجال الدين يف دولته وقام بت�أ�سي�س
مذهب ديني ا�سماه الدين الإلهي وقد كان �أقرب
لل�صوفية منه للإ�سالم .هذا االختالف املذهبي
جعل رجال الدين يثورون عليه بتحري�ض ابنه
"جهانكري" على التمرد على �أبيه ،لكنه يف النهاية
متكن من �صد هذا االنقالب و�سامح ولده على
فعلته ،ولكن خلف هذا اخلروج ال�رصيح على
طاعته جرحا كبريا يف حياته.

يعد كا�ستنيغ م�سل�سل "جودا" �أكرب كا�ستينغ
يف تاريخ التلفزيون الهندي ،فالختيار البطلة مت
اختبار �أكرث من  7000ممثلة على مدار � 3سنوات
ليتم اختيار "باردهي �شارما" التي ا�صبحت
مبجرد ظهورها يف اجلزء الأول املمثلة االكرث �أجرا
يف التلفزيون بـ� 50ألف دوالر للحلقة الواحدة.
قبل جودا مل يكن لباردهي جتربة كبرية يف
التمثيل ماعدا م�شاركتها الرمزية يف م�سل�سلني
يف عام  2010وعام .2012
�أما دور االمرباطور �أكرب فعاد دون كا�ستينغ للممثل
املبدع راجات توكا�س الذي بد�أ م�شواره التلفزيوين
وعمره � 15سنة حت�صل على  5جوائز عن دوره
يف جودا �أكرب ،تزوج من املمثلة �رش�شتي نايار
بعد جدل كبري ب�سبب عالقات زوجته ال�سابقة،
خا�صة مع املمثل �أريان وف�سخه خطوبته معها.
ولكونها �أكرب دراما تاريخية خ�ص�ص مل�سل�سل
جودا الذي تعر�ضه قتاة �سي بي �سي بنة ميزانية
كبرية قدرت بـ 200مليون دوالر لـ 566حلقة على
مدار اربعة موا�سم والرقم مر�شح لالرتفاع مع

تكملة املوا�سم الباقية.

التاريخ الرابح

مند فرتة طويلة ،حت�صد الأعمال التاريخية الهندية
جناحا كبريا مت�صدرة الرايتنغ البوليوودي ،فقبل
التلفزيون كان لل�سينما موعد �سنة  2008مع
ق�صة جودا و�أكرب وقد تقم�ص النجمان اي�شواريا
راي وهريثيك رو�شان دورهما باحرتافية كبرية
وكان هذا الفيلم الأكرث �إيرادا يف الهند ل�ستنني
متتاليتني.
�أافالم الفانتازيا التاريخية جتند لها دائما ميزاينات
�ضخمة وت�صور يف ديكورات ا�سطورية وتتخللها
رق�صات مبهرة ب�أزياء تاريخية مكلفة ،و�آخر عناقيد
مالحم الهند فيلم بادمافاتي التي تقوم بدور
البطولة فيه دبيكا باديكون يف دور امللكة بادميني.
وتعر�ض الفيلم لالنتقاد ب�سبب ال�شبه الكبري
بني ازياء جودا وبادميني مما ا�ستوجب تغيري
الكثري من التفا�صيل يف مالب�س دبيكا باديكون
لتفادي التقليد,

حرملك الهند

ي�سوق امل�سل�سل �أحداثا تاريخية كثرية حقيقية
حول احلروب التي خا�ضها جالل الدين لتو�سيع
مملكته �ضد مملكة الراجيبوت ،لكن ركز على
امل�ؤامرات داخل ق�رص االمرباطور ،خا�صة من
زوجاته املائة واجلواري الـ 3000اللواتي كن
يخططن لقتل "جودا" يف �أكرث من منا�سبة،
وكانت رئي�سة وزرائه ومربيته تكننان عداوة
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= ك-فاروق

حب على �ضفاف احلرام

يف �أحد احياء العا�صمة الراقية يعي�ش عادل 35
�سنة مع �صديقته الفرن�سية "لو�سيل دافان" يف
بيت واحد منذ � 3سنوات ،حتى و�إن كانا يقطنان
يف �أكرب املدن اجلزائرية �إال �أن و�ضعيتهما �صعبة
ح�سب ت�رصيحاتهما ب�سبب اجلريان واملحيط،
يقول عادل "لو�سيل ترف�ض ال��زواج الآن وتقول
�أنها غري م�ستعدة له و�أنا �أنتظر الوقت املنا�سب
ملفاحتة �أهلي يف املو�ضوع" ،وي�ضيف "�أهلي ال
يعرفون �أنني �أ�سكن مع لو�سيل"… بالن�سبة
البنة مدينة تولون الفرن�سية "ف�ضلت العي�ش
مع عادل ،لأين مغرمة به وتركت كل �شيء ورائي
وتبعته".ويبدو �أن هناك نوعا من التواط�ؤ من
املجتمع فيما يخ�ص الرجال الذين ي�ساكنون
�أجنبيات مغرمات ،فحكيم �صحفي يف جريدة
فرانكوفونية يقطن مع �صديقته االجنليزية
التي تكربه �سنا بـ� 5سنوات وتدعى مريديث..
هذا الأخري �أكد �أنه ال يواجه �أي م�شكل مع عائلته
التي يقول �أنها متفتحة ،غري �أنه وجد م�شكلة يف
ايجاد �شقة للإيجار وا�ضطر للبحث يف الأحياء
"ال�شيك"� ،أين ثمن الإيجار مرتفع وال يطالب
فيها ب�إثبات الزواج.

ليلة القب�ض على العا�شقة

هناك الكثري من الق�ص�ص تنتهي تفا�صيلها يف
�أروقة املحاكم ،ففي مرات عدة يتم القب�ض على
�شباب مع �صديقاتهم حتت �سقف واحد دون
عقد زواج �رشعي �أو حتى �إداري ،وتتم مالحقتهم
بتهمة الدعارة� ،إال �أن هذا الرادع القانوين ال يخيف
البع�ض مثل المية � 25سنة وحبيبها ال�سابق
ريا�ض � 33سنة اللذان جربا العي�ش �سويا يف
مدينة وه��ران ،بعيدا طبعا عن �أهلهما ،فالمية
�أفهمت �أمها الأرملة �أنها تعي�ش مع زميلتها يف
العمل .تقول المية" :لقد ندمت �أ�شد الندم
على جتربة الكونكيبناج ،كنا نقطن يف الطابق
و ال
الأخري من عمارة يف حي �شعبي
مي�ض ي��وم �إال وتنعتني
احدى اجلارات بالعاهرة
كلما التقتني…كنت
�أظن �أن ال �شيء قد
يحدث يل مادمت
م��ع م��ن �أحب"،
وي����ن����ق����ط����ع
نف�سها كمن
ت�����غ�����رق يف
دم���وع���ه���ا

يعيشون تحت سقف واحد

جزائريون
يف�ضلون
(الكونكيبيناج)
�أو «امل�ساكنة»
على الزواج

مجتمع

المية �إلى بيت �أمها حتمل كفن �رشفها يف يديها
امللطختني.


الكونكوبينة… �أو الزوجة الثانية

ال توجد �إح�صائيات وال �أرق��ام ح��ول امل�ساكنة،
لكنها موجودة حتت ت�سميات �أخ��رى ،فهناك
من الفتيات من يع�شن يف �شقق يكرتيها �أثرياء
متزوجون ،يح�سبون ال�شباب يعود يوما رغم
كرثة امل�شيب ،ورغم �أنهم ال يق�ضون مع بع�ض
�سوى بع�ض الليايل� ،إال �أن ه��ذه احل��ال��ة تعد
كونكوبيناج م�ؤقت .هناك اي�ضا من املتزوجني
من يرف�ض الزواج بثانية ب�سبب زوجته الأولى
�أو ب�سبب ما يرتتب عن العر�س من م�صاريف
كثرية ،لكنهم ال يتوانون يف املعا�رشة احلرام باكرتاء
�شقق يزورنها كل �سنة مرة.

بروباغندا احلالل

جل الذين �س�ألناهم عن ر�أيهم حول امل�ساكنة،
رغم أن ظاهرة المساكنة مرفوضة جملة عار�ضوا ب�شدة الفكرة ،منطلقني من خلفية دينية
وتفصيال في المجتمع الجزائري المحافظ ،إال وبروبغاندا �ضد �أي عالقة حرام… نفت �إميان 28
أنها موجودة وتفرض علينا عالمات استفهام� ،سنة �أن تكون هذه الفكرة قد مرت يف ذهنها ولو مرة
كيف يمكن أن تكون مالمح هذه الحياة التي "هذا خمالف لل�رشع والقانون و�أي م�ستقبل و�أي
يعيشها شاب وفتاة تحت سقف واحد من
ا�ستقرار لبيت دون زواج"� ،أما ن�سيمة � 32سنة
دون أن يربط بينهما الزواج؟ هل يحقق هذا موظفة فتقول "الزواج �أمان ،ف�أي �أمان �سينعم به
النوع من االرتباط متطلبات كل منهما؟ ما �شخ�صان منبوذان من املجتمع ،وهناك �أي�ضا
السبب الرئيس الذي يدفع الشبان والشابات م�شكل الإجناب والن�سب وامل�شكالت العائلية،
إلى مثل هذا النوع من االرتباط؟ هل هو
خا�صة من جانب املر�أة" .
والثورة
الجنس ،أم الرغبة في كسر الموروث
حمود ،تقني �سامي يف الإعالم الآيل ،يدق م�سمارا
على الدين؟ وهل تنتهي المساكنة عندما
يف نع�ش امل�ساكنة قائال "احلب هو اكت�شاف
يفقد الجنس بريقه ويبدأ كل منهما في البحث
الآخ��ر بحقيقته وتفا�صيل حياته ،وتعهد من
عن شريك جديد؟
الرجل للمر�أة ان يحميها وي�ؤازرها وهذا ما يجلبه
"اكت�شفت مع الوقت �أن ريا�ض يخونني مع الزواج ،ومن يقول ان الزواج نهاية اقول له بل هو
�أخرى لديها �شقة ،وعندما واجهته �رصخ يف وجهي بداية كل خري".
"ل�ست زوجتي…" ،فقلت له�" :أنت من يرف�ض
م�ساكنة… �أو مترد
الزواج"؟ ،فرد با�ستهزاء�" :أنا عندما �أتزوج اختار
ي�ؤكد اخ�صائي علم االجتماع �سيد علي �سيلمي
ب���ن���ت ف��ام��ي��ل��ي��ا
�أنه من بني الأ�سباب التي ت�شجع على امل�ساكنة
ما�شي…" ،مل
التحرر املادي للمر�أة ،التي �أ�صبحت تعتمد على
ي���ن���ه اجل��م��ل��ة
نف�سها وال حتتاج لأهلها لتحقيق الذات ،بالإ�ضافة
ول��ك��ن ق�صة
�إل��ى انت�شار الفل�سفة الوجودية يف جمتمعنا،
احل��������������ب
�إذ ا�صبح الفرد يعي�ش لنف�سه ،واختفى مفهوم
امل����زع����وم����ة
التعاي�ش والت�ضحية ،وحل حمله مفهوم البحث
انتهت بعودة
عن امللذات ،وما يحدث يف حدائقنا
دليل على حجم الكبت املوجود
داخل ال�شباب ،زد على ذلك
موجة تقليد الغرب يف كل
�شيء.
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تتوقع اخلروج يف
�رصاحة ،هل كنت ّ
منت�صف امل�شوار �أي ُربع النهائي؟
 ال ،مل �أكن �أتوقع ذلك بتاتا!! ..لأنني وبكل توا�ضعكنت من املر�شحني لنيل اللقب ،لكن هكذا �أراد
اهلل «نحن نريد واهلل يفعل ما يريد» ..ودائما نعود
ل�سبب الت�صويت ،حيث �أن الن�سبة مل تتجاوز
الـ.%4
هل ترى �أن االهتمام بفن الإن�شاد
يف اجلزائر غري جمد لكم ..وهنا
نق�صد قلة برجمتكم يف املهرجانات
والتظاهرات الفنية الكربى؟
 نعم ،املُن�شد يف اجلزائر -وكما يقولون بالعامية«حمقور» -وثقافة الإن�شاد �ضعيفة جدا ..وهنا
�أنا ال �أق�صد الإن�شاد فح�سب ،بل الفن الهادف
والغناء امللتزم كله �أ�صبح منا�سباتيا ..املولد النبوي،
عيد الفطر ،عيــــد الأ�ضحى� ،شهر رم�ضان ،وهذا
على عك�س الغناء املاجن والأنواع الأخرى من
الفنون ..لكن مع ذلك ننتظر ونقول القادم �أجمل
ب�إذن اهلل.
يف اعتقادك ،ما الذي ينق�ص نوعية
الفن الذي تقدمه ،وهو فن هادف
جدا كي يعرتف به م�س�ؤولو الثقافة
يف بالدنا؟
 ما ينق�ص الإن�شاد يف بالدنا هو طريقة ت�سويقهوالرتويج له ،كما �أنه يف اجلزائر ال يوجد جتديد �أو
ع�رصنة لهذا الفن مثل ما هو احلال مع ماهر زين
�أو �سامي يو�سف ..نحن بقينا يف القدمي !!..لهذا
مل ت�سمع به وزارة الثقافة وامل�س�ؤولني� ،أو رمبا
م�صطلح «�إن�شاد» ال ُيعجب بع�ض امل�س�ؤولني..
مع �أن املن�شد يف الأول ويف الأخري هو مغن ملتزم،
وهذه الفكرة «الزم» يفهمها امل�س�ؤولون على قطاع
الثقافة عندنا!!
كم�شاهد ومتتبع لل�ساحة الفنية ،ما
ُ
ر�أيك بربامج الهواة على غرار «�ستار
�أكادميي» و»�أراب �أيدول» و»�أحلان
و�شباب» وغريها..؟
 هذه امل�سابقات عاملية �صحيح ،و�أخرجت فناننيكبار �صحيح ..لكن يف غري االلتزام والفن الهادف..
ثم واهلل هي مواهب و�أ�صوات حمدودة جدا� ،إن
مثل هذه الربامج هي التي �صنعتهم� ،ضف �إلى
مدعمون من �رشكات �إنتاجية كبرية ال
ذلك �أنهم ّ
تدعمنا نحن كمن�شدين.

حلم والدتي رحمها اهلل حتقق بعد
وقويف على م�رسح «املجاز»

املالحظ �أن والية امل�سيلة دائما
ما تكون هي الأوفر حظا يف دخول
«من�شد ال�شارقة» ،ما ال�رس يف
برنامج ُ
ذلك من وجهة نظرك؟
 يف اعتقادي ال�شخ�صي ،واهلل �أعلم ،منطقتنا«امل�سيلة» �أو «احل�ضنة» ربنا حباها بحناجر
متميزة و�أ�صوات عذبة اغتنمها �أ�صحابها فيما

الإن�شاد� ،أم اكتفيت بالتجربة
واخلربة؟
 مل �أدر�س الفن �أو املو�سيقى ،كنت ع�صاميا� ،إلىجانب �أن احتكاكي بالفنانني الكبار �أعطاين زادا
وخربة �أكرب يف هذا املجال ،كما �أين ا�ستفدت من
اال�ستماع لكبار املُن�شدين ومن البحوث يف علم
املقامات ،والفن ب�صفة عامة.

ير�ضي اهلل� .ضف �إلى ذلك الرتبية املحافظة لأبناء
املنطقة وحر�صهم الدائم على جتويد القر�آن.
�أثارت حلقتك يف برنامج «�أحكي
حكايتك» تعاطف الكثريين؟ هل
ت�شعر �أنك حققت حلم الوالدة
رحمها اهلل بوقوفك على م�رسح
«من�شد ال�شارقة»؟
ُ
 احلمد هلل ..حلم الوالدة حتقق بوقويف علىم�رسح «املجاز» وت�صفيق اجلمهور يل وثناء جلنة
التحكيم ..كما �أن حب النا�س لأحلاين اعتربه
�رشفا يل وو�ساما �أ�ضعه على �صدري واعتز به،
لأنه حتقيق حلُ لم �أمي رحمها اهلل ،ثم �س�أقول لك
�شيئا مهما..
تف�ضل..
 الوالدة رحمها اهلل هي �أول من اكت�شفنيو�ساندين� ،أرادت �أن تراين من�شدا ناجحا،
و�شجعتني على التقدمي مل�سابقة «من�شد
ال�شارقة» ..لكنها توفيت مبر�ض ال�رسطان قبل
�أن يتحقق حلمها ..لذا فخور جدا ب�أين حققت حلم
�أعز �إن�سانة يل.
موهبتك وا�ضحة �أداء ،فهل در�ست

و�رصحت عن تهمي�ش و�إجحاف
�سبق
ّ
تعر�ضت له من قبل ال�سلطات
ّ
الوالئية للم�سيلة ..هل تغيرّ الأمر
«من�شد ال�شارقة
بعد م�شاركتك يف ُ
»10؟
 التهمـــي�ش الذي تـحــــدثـــــت عنــــه يفبرنامج «�أحكي حكايتك» لأخي و�صديقي
يو�سف نكّ ـــاع كان يف بدايـــــات عام ،2012
حيث كانت بدايـــة �صعبــــة بالن�ســــبة يل..
لكن احلمد هلل اعتالئي لأهـــم امل�سارح اليوم
�أعطاين حقي ..مع ذلك ،كنت �أنتظر ات�صاال من
امل�س�ؤولني عن قطاع الثقافة بعد متثيلي للجزائر،
لكن للأ�سف مل �أتلق �أي ات�صال بعد عودتي من
ال�شارقة ،وهنا مل افهم اخللل �أين؟
ما جديدك خالل الفرتة املقبلة؟
 جديدي �أوال ..هو افتتاح �رشكة انتاجية �سمعيةب�رصية « »AnA productionوهي ت�ضم
فريقا متميزا من كامل الوطن� .أما جديدي الفني
أخ�صكم به ح�رصيا فهو قرب طرحي لأول
الذي � ّ
�ألبوم بعنوان «تذكرة �سفر» ،ي�ضم ثماين �أغان
خمتلفة جلهة املقامات ،ومن تلحني ملحنني
عامليني� .أما الإ�صدار الثاين ،ف�سيكون فيديو
كليب من �إنتاج �رشكة عاملية �سيجري ت�صويره
يف الإمارات وذلك رفقة جمموعتي الرائعة
«جمموعة ال�صوت اجلديد» ..ويف الأخري جزيل
ملجمع «ال�رشوق» جملة وجريدة وقنوات
ال�شكر ّ
على دعمكم الكبري وتغطيتكم الرائعة مل�شاركتي
يف «من�شد ال�شارقة».
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مجتمع

=عزوز صالح= كاريكاتري :فاتح بارة

أم تتهم رضيعها بأكل تذكرة سفرها وشاب يرفض الدفع ألنه في عطلة

طرائف التهرب من دفع تذكرة
السفر في «ترامواي الجزائر»

يتحجج الركاب في «الترامواي» بالكثير من األسباب عند عدم دفع ثمن تذكرة السفر المقدرة بـ 40دج ،تجمع بين الطرافة والغرابة،
وتكون في الغالب مدهشة وفي بعض األحيان مستفزة للمراقبين ،ألنه ال معنى لها ،وال عالقة لها بالتهرب من دفع ثمن التذكرة،
استطعنا أن نرصد البعض منها ،وندونها في لحظات للضحك وأخرى لالستغراب.

"راين كوجني ...منخل�ص�ش"
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يعتقد البع�ض �أن دفع ثمن التذكرة ،هو فقط
عند الذهاب �إلى العمل �أو الدرا�سة� ،أما من
يريد اخلروج للتنزه �أو من هو يف عطلة فركوب
"الرتامواي" جماين ،وهذ �أمر طريف ،هي حادثة
�شدت �إليها الكثري من الركاب وانق�سموا بني
�ضاحك وم�ستغرب ،من ردة فعل �شاب طلب منه
مراقب التذاكر �إظهار تذكرة ال�سفر ،ف�أجابه �أنه ال
ميلك تذكرة الركوب ،وحني ا�ستف�رسه املراقب
على ال�سبب ،رد عليه �أنه يف عطلة وال ميكنه �أن
يدفع ثمن هذه اخلدمة ،وبقي االثنان يف الأخذ
والرد لفرتة طويلة ،وو�صل الأمر �إلى نقا�ش حاد
بني الطرفني ،فلم يجد املراقب �إال اال�ست�سالم
والذهاب ،وهو يت�أفف من بداية هذا اليوم
التعي�س.

ب�أمر ا�ستغرب له كل من كان حوله ولي�س املراقب
فح�سب ،وهو �أنه مل يدفع ثمنها ،لأنه لي�س من
�سكان العا�صمة ،وهو من مدينة �أخرى وهي
"�سكيكدة" ،وحينما �أراد املراقب معرفة ال�سبب،
وما دخل �إقامته يف التهرب من دفع التذكرة ،رد
عليه �أنه مادام �أنه يف "ترامواي" خا�ص بالعا�صمة،
فلن يدفع ثمن تذكرته ،والغريب يف الأمر �أنه بقي
متم�سكا بفكرته ،بل دافع عنها بحجج م�ضحكة،
وبالرغم من تدخل بع�ض الركاب ملعرفة ما الفرق
بني كونك عا�صمي او �سكيكدي �أو من مدينة
�أخرى يف دفع ثمن التذكرة� ،إال �أنه بقي يراوغ بني
الهزل تارة واجلد تارة �أخرى ،حتى ملّ منه كل
املراقبني وذهبوا وتركوه جال�سا م�رصا على ر�أيه،
ومل ن�ستطع نحن معرفة عالقة �أ�صل ال�شخ�ص
بدفع تذكرة ال�سفر.

"�أنا من �سكيكدة ول�ست
من العا�صمة� ..إذا ال �أدفع"

"خمل�صونا�ش يف ال�رشكة...
لن �أدفع ثمن التذكرة"

حادثة طريفة �أخرى ،حدثت مع �شاب من خارج
العا�صمة ،فحني طلبت منه تذكرة ال�سفر ،حتجج

موقف �آخر طريف ،حني حتجج موظف ب�رشكة
يف عدم دفع ثمن تذكرة �سفره ،ب�أن ال�رشكة

التي يعمل بها مل تدفع له راتبه ال�شهري على
حد قوله ،و�أ�رص على عدم دفع ثمن التذكرة �أو
النزول يف املوقف املوايل ،بل دفع املراقب من �أمامه
وغري مكان وقوفه يف "الرتامواي"� ،أمام ا�ستغراب
وده�شة اجلميع ،وبقي يردد �أن امل�شكلة لي�ست
يف �شخ�صه ،بل يف رب العمل ،خماطبا املراقبني:
"روحو �أهدرو معاه" ،ويق�صد مدير �رشكته.
�أما �أطرف ق�صة وقعت يف التهرب من دفع تذكرة
ال�سفر يف "الرتامواي" ،فكانت من �سيدة كانت
حتمل ر�ضيعها معها ،حني طلب منها املراقب
ا�ستظهار تذكرة �سفرها� ،أ�شارت �إلى الر�ضيع،
متهمة �إياه ب�أنه هو من �أكل التذكرة ،و�سبب لها
كل هذا احلرج �أمام امل�سافرين.
هي بعــــ�ض الطرائـــف التي حتدث يف
"الرتامواي" وما �أكرثها ،واملتمثلـــة يف الأ�سباب
التي يقدمها الكثري من الركـــاب يف التهرب من
دفع ثمن التذكرة ،والتي تنق�سم بني من يتخذها
لي�ستفـــز املراقبني بها ،وبني مــــن يريــد بها
لفت االنتــــباه فقط ،وت�ستمــــر هــــذه النكت
الطريفة يوميا.

=عزوز صالح

يحلقن نصف الشعر
ويتركن الباقي

ت�رسيحة مهربة من الع�صور القدمية

لعل املتتبع لهذه املو�ضة اجلديدة يف ت�رسيح ال�شعر
اليوم لدى الكثري من الفتيات ،يجد �أنها متتد �إلى
ع�صور م�ضت ،وقريبة �إل��ى حد كبري من ع�رص
"الفايكينغ" ،حني كان يقوم الكثري من
�سكان هذه املناطق بتحليق ن�صف ال�شعر
وترك الن�صف الآخر ،عند الرجال �أو الن�ساء
على حد �سواء ،يف �صور متيزهم عن غريهم
يف احلروب ،وهذا
ما نالحظه اليوم
يف انت�شار هذه
ال��ت����سري��ح��ة يف
�شوارعنا ،و�إن
كانت تنت�رش على ا�ستحياء� ،إال �أنها م�ست الكثري
من الفتيات املراهقات خا�صة.
�أردن��ا �أن نقرتب �أكرث من بع�ض الفتيات اللواتي
ت�صادفنا بهن يف ال�����ش��وارع بهذه الت�رسيحة

ظواهر

الغريبة ،خا�صة طالبات الثانوية� ،إال �أن �أغلبهن
اعتذر عن احلديث يف ه��ذا املو�ضوع ،وك�أنهن
ي��درك��ن �أن��ه��ن على خ��ط���أ ،ح�ين ظ��ه��رن بهذا
اال�ستثناء يف ال�شوارع والأماكن العامة� ،أو �أن هذا
"اللوك" اجلديد غري مرغوب فيه يف جمتمعنا ،بل
فيهن من قفزت هروبا ونرفزة ،حني اقرتبنا منها،
وك�أن هذه الت�رسيحة ال تظهر للعيان ،ونحن من
يريد �إظهارها �إلى املجتمع ،مل ني�أ�س وا�ستطعنا
�أن ن�ستدرج �إحداهن حتى ولو �أنها حدثتنا على
م�ض�ض واكتفت باحلديث عما تالقيه كل فتاة
تتزين بهذه الت�رسيحة يف جمتمعنا ،من نقد
وتعليقات �ساخرة من ال�شباب كل يوم� ،أما �سبب
اختيارها لهذه الت�رسيحة فهو تقليد املمثالت
ال�شهريات ،على حد قولها.
بالإ�ضافة �إلى �أننا ت�صادفنا مع �صديقة ،كانت قد
تزينت بهذه الت�رسيحة مند �سنتني ،لكنها مل
ت�صمد كثريا ،وا�ست�سلمت يف الأخري وتخلت عنها،
لأنها عا�شت اجلحيم كما قالت ،من تعليقات
ال�شباب التي ال تنتهي يف كل مكان وزمان� ،سواء
من �أف��راد �أهلها �أو الغرباء ممن تت�صادف بهم يف
كل مكان ،بل ويف بع�ض الأح��ي��ان و�صل الأم��ر
�إلى العنف اللفظي من بع�ض ال�شباب� ،أو�صلها
الأمر �إلى امل�شادة الكالمية ،بل �إلى حد الت�صادم
اجل�سدي مع الكثري من ال�شباب املراهق.

ت�رسيحة يراد بها الت�شبه مبمثالت
الإغراء يف الغرب

انتشرت في اآلونة األخيرة بين المراهقات ،تسريحة شعر
جديدة ،حيث يحلقن النصف ويتركن النصف األخر ،تظهر
فيها الفتاة في صورة غريبة ومضحكة في نفس الوقت،
غير أن الكثير من الفتيات اتخذتها موضة العصر ،وأصبحت
محبوبة في أوساط الطالبات المراهقات خاصة ،أردنا أن
نالمس هذه التسريحة عن قرب من أجل معرفة أسبابها
ودوافعها وأصلها.

ت�صنف مثل هذه الت�رسيحات من بني
�أغ���رب ت�رسيحات ال�شعر اخلا�صة
بالن�ساء يف العامل ،خا�صة بني املمثالت
اللواتي يخرتن الظهور يف املنا�سبات
الفنية واالحتفاالت بهذا املظهر ،الذي
ت�صفنه ال��ك��ث�ير م��ن جم�ل�ات الفن
ومتابعة الفنانني ،ب�أنه الأغ��رب ،بل
يف بع�ض الأح��ي��ان الأق��ب��ح ،وال تليق
هذه الت�رسيحة بنجمة من جنمات
الأف�لام امل�شهورة ،حتى و�إن رحب
بها الكثري� ،إال �أنها بقيت ت�رسيحة
يف م��ق��ام ع��م��ل ���ش��اذ ي���راد به
حتقيق التميز يف ليلة من
الليايل فح�سب� ،أما فتياتنا
وللأ�سف ات��خ��ذن هذا
"اللوك" مبثابة مظهر
من مظاهر التح�رض
واالنفتاح.
�إنها مو�ضة �شاذة
ت���������ض����اف �إل�����ى
خمتلف املو�ضات
ال��ت��ي ن��راه��ا ال��ي��وم،
وت�شبها �آخر بالغرب،
يعك�س م���دى ت���أث��ر
ف��ت��ي��ات��ن��ا امل��راه��ق��ات
باملدار�س الغربية يف
الهيئة واللبا�س.
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من أعالي جرجرة صدحا عشقا وبزيت الزيتون استمدت حنجرتهما قوة شمشون ،وبين انامل أمهما تمخض الحليب شعرا ..ايدير وآيت
منقالت قصة صداقة ونجاح وخيبات ترويها «الشروق العربي» لمن يحرك الرحاية ويدعونا على طبق تيكربابين.
رغم �أن حفلته الأخرية يف القاعة البي�ضاوية و�صلت
ايراداتها �إلى  3مليار �سنتيم ،اال انها لي�ست
املرة الأولى التي يلتقي فيها ايدير بالقاعات
الربي�ستيجية يف انحاء العامل يف فرن�سا والواليات
املتحدة ،يف «لينكولن �سنرت» كان هذا رفقة املغنية
املغربية جناة عتابو يف .2010
وعرف حفله بباري�س يف قاعة «الغراند ريك�س»
جناحا كبريا بح�ضور قامات الأغنية الفرن�سية
«الفارياتي» التي تعاونت معه يف �ألبوم ici et
d>ailleurs
وغنى ايدير ديوهات كثرية معظمها مع فنانني
جزائريني مثل مامي و�آيت منقالت  ،ومع
فرن�سيني مثل فران�سي�س كابرال و�شارل
ازنافور وهرني �سلفادور وبرنارد الفيلييه وجريارد
لونورمان… هذه الأ�سماء من اجليل القدمي
والتي معظمها ال يعرف النجاح بني �شباب اليوم
امثال �سوبرانو وماتر جيمز وجول.
بعدها انح�رصت حفالت ايدير بني فرن�سا

وبلجيكا واملغرب.

ن�صو�ص مهربة من املا�ضي

يرى النقاد املو�سيقيون �أن ا�شهر جناحات ايدير
و�آيت منقالت هي من ق�صائدهما الأولى التي
كانت تروي اجلبل واملر�أة  ،تروي الفقر واحلاجة،
تروي احلب العفيف ،يف اغريب يعري ايدير الغربة
ويف �سندو يرجع بذكرياته �إالى �أمه التي كانت
متخ�ض احلليب وت�شكو همومها لل�شكوة�.آيت
منقالت �شهدت اغانيه الأولى اي�ضا الإعجاب
واالندها�ش من حيث الكلمة والن�ص مثل
«طايري»« ،تيرباتني« ،ابحري»« ،ط�س ط�س،
«ا�رسفو» ،ومن ال يعجب مبن يقول ب�شاعرية
متناهية «فتحت اخلزانة املغلقة منذ �شبابي،
كتاب احلب الذي تركته وجدته مغطى بالغبار،
نف�ضت الغبار لكي ي�ستطيع ر�ؤيتي قال :من هذا
الذي يوقظني ،حتى الأوراق مل تتعرف علي،
والكتاب الذي كتبته ن�ساين وك�أن ما وجدته مل
يكن مني وك�أن يدا �أخرى كتبته يف غيابي»,
رقيه كتابات مولود
ن�ص ي�شبه يف
ّ
فرعون يف ا�أيام بالد القبائل ويف عفويته
ارها�صات فاطمة نايت من�صور يف
«ق�صة حياتي» ،ولآنه ابن الن�ص
وال�شعر قام برتجمة ا�شهر اغنية
للفلكلور العاملي للمغني املتح�صل
على جائزة نوبل �سنة  2016بوب
ديالن ،فحول بلوين ذي ويند �إلى
»لوجاب دڤادو».

الأ�سطورية هي التي �صنعت من ايدير النجم
الذي نعرفه جميعا… تهويدة �ساحرة كتبها
ال�شاعر بن حممد ،جابت انحاء املعمورة ،ومتت
ترجمتها �إلى اكرث من  20لغة ،حتكي ق�صة
بي�ضاء الثلج القبائلية «غريبة» التي تخرج
جلمع القوت وتعود تطرق باب بيتها لتجد والدها
ينتظرها وخوفا من وح�ش الغابة يطلب منها ان
.ترج خلخالها كي ي�سمح لها بالدخول
يقال �أن هذه الأ�سطورة هي التي �ألهمت الكاتب
الفرن�سي �شارل بريو لكتابة حدوتته ال�شهرية
ليلى والذئب… «افافا ينوفا» ا�شتهرت يف ال�صني
وكندا والهيت باراد الفرن�سي واحتلت منذ
�صدورها �سنة  1984املركز الثاين مبا�رشة.
اختيار ايدير بعدها لفرن�سا للغربة مل يكن
حم�ض ،بل كان م�رشوعا ت�سويقيا يف بلد
�صنفت الأمازيغية فيه �سنة  1999كثاين لغة
بعد الفرن�سية ،ويتكلم الأمازيغية يف فرن�سا
حوايل مليوين �شخ�ص ،يتوزعون بني القبائلية
وت�شلحيت وتريفيت وت�شاويت.

التهويدة التي �ألهمت
العامل

لن نهذي لو قلنا ان اغنية «افافا ينوفا»

جعفر
وتانينا… يف
جالبيب الوالدين
اليويتوب يعيد
اكشتاف ايقونتي
القبائل
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كتب ر�شيد �أولب�صري يف اغنية «افافا ينوفا» مقاال
م�شوقا يروي فيه ميالد هذه الأ�سطورة قائال:
«كنت �أقطن يف حي املرادية ،وكان ايدير يعي�ش
غري بعيد يف حي ديار ال�سعادة انذاك ،كنت
ا�سمع ابن عمي ح�سان الذي كان �صديق ايدير
املقرب وهو يحكي لنا عن يوميات ت�سجيل
الأغنية… تارة ايدير ينتهي من املو�سيقى وتارة
اخرى يلتقي بالفنانة نوارة لو�ضع �صوتها على
الأغنية… و�أخريا �أخربنا ان ايدير هو من �سيغني
«افافا ينوفا» ال نوارة وال �آيت مي�سالين وهكذا…
لغاية اليوم الذي ب�رشنا ب�أن ايدير دخل ا�ستوديو
«�أوراني�س» للت�سجيل النهائي كان ميالد «افافا
ينوفا» مبثابة والدة قي�رصية ع�سرية انتهت
ب�رصخات «غريبة».

ايدير و�آيت منقالت يف زمن اليوتبوب

�أعاد ال�شباب اكت�شاف ايدير على اليوتيوب من
خالل روائع مثل «�سندو» و»�أندا يال» و»زويت
رويت» و»�أغريب» والتي بلغ عدد م�شاهداتها
حوايل  8ماليني م�شاهدة بكل ن�سخها ،ترجمة
«افافا ينوفا» للعربية واالجنليزية لوحدها ح�صدت
 6.4مليون م�شاهدة بتعليقات انبهر ا�صحابها
بجمال هذه التهويدة العجيبة.
على اليوتيوب �آيت منقالت �أعيد اكت�شافه من
زاوية اخرى ب�أا�ساطريه وق�ص�صه امليثولوجية على
�شكل كونبيل والتي ت�ضم اكرث من � 5ساعات من
الأغاين بن�سب م�شاهدة عالية جدا ت�صل للمليون
يف اغلبها� ،إلى جانب ابداعات كثرية مثل «ا�رسفا»
بـ 1.1مليون م�شاهدة و»�صرب ايوليم» بـ 900الف
م�شاهدة و»اد نوغال» بـ 700الف م�شاهدة ،و�إذا
ح�سبنا معظم فيديوهات �آيت منقالت فالعدد قد
ي�صل �إلى  25مليون م�شاهدة.

اقتبا�سات �شاعر
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ان يكون جاهال لغته الأم .واعرتف �آيت منقالت
انه يقتب�س �أحيانا رغم ان تقريبا جميع اغانيه
الـ� 222أ�صلية ،فمثال قام با�ستلهام اغنية «�أممي»
من رواية الأمري للكاتب االيطايل ميكيافيلي.
يف رحلة الع�رشين �ألبوم التي تغني بها طيلة
ن�صف قرن ،غنى �آيت منقالت يف كل مكان
ابتداء من واليات بلده �إلى مونرتيال وفرن�سا التي
�شهدت �صاالتها العديد من حفالته من الزينيت
بباري�س ا�إلى الأوملبيا.

ثالثة رجال يف الأرينا

�سيحيي عمالقة الفن القبائلي ا�آيت منقالت
وايدير وحممد عالوة حفال �ضخما يوم  12جانفي
 2019يف القاعة الأ�سطورية باري�س بري�سي �أو
االكور هوتيل ارينا والتي تت�سع لـ� 20ألف متفرج،
ولكونه �أول حفل �ضخم يجمع بني ايقونتي
الأغنية القبائلية ،اقرتحت �رشكة يونرف�سال
ميوزيك على النجوم الثالثة نقل احلفل على
املبا�رش ،غري �أن منتجي احلفل رف�ضوا هذا
العر�ض املغري.

فيزا ا�سمها ايدير

� 50سنة هو عمر فن �آايت منقالت ،فال�شاعر
الذي �صدح بالقبائلية خماطبا املر�أة والرجل
والعجوز وال�شيخ ،مناجيا الطبيعة وال�شم�س،
مغازال احلب ومعانقا الن�ضال يعرتف «�أنا ال �أجيد
القبائلية جيدا» ،لكن هذا توا�ضع من مغن حت�صل
على دكتوراه فخرية «�أونريي�س كوزا» ال ميكن

قبل حفل القاعة البي�ضاوية الأخري لإيدير ،راح
املغني اليهودي باتريك برويل يردد يف الأو�ساط
ال�صحفية انه من املنتظر ان ي�شارك يف حفلة
العودة يف  ،غري �أن ا�سمه وا�سم �صديقه الآخر
انريكو ما�سيا�س ال يزاالن مدرجني �ضمن
القائمة ال�سوداء لل�سفارة اجلزائرية ،وهذا

يف زمن يفر�ض عليك التواجد على مواقع
التوا�صل االجتماعي كهوية بيومرتية
افرتا�ضية ،جند �أن �إيدير ولوني�س �آيت
منقالت ي�سبحان عك�س التيار وال يوليان
للفاي�سبوك اعتبارا ،ف�إيدير مثال لديه
�صفحة ت�ضم � 786ألف معجب ال ي�ضع فيها
بو�ستات كثرية ويكتفي بالتنويه حلفالته
القادمة (�آو االدمن الذي يدير �صفحته)
وال ي�شارك معجبيه �آراءه التي يدعي
فيها الذود على اللغة الأمازيغية� .أما
�آيت منقالت فمحبوه على الفاي�سبوك �أقل
بكثري ،ف�صفحته الر�سمية ال يتابعها �سوى
� 54ألف معجب .باال�ضافة �إلى �أن �أيقونتي
الفن القبائلي لي�س لديهما اليفات

يقابلون من خاللها جمهورهما على النت،
�أما ال�صفحات اخلا�صة بالفان�س فال تتجاوز
ثالث �أو �أربع بعدد اع�ضاء يرتاوح بني �ألفني
وثالثة �آالف.
و�أحيانا تدور بع�ض املناق�شات يف بو�ستات
ايدير فرتى احدهم يكتب" :ال �أحد ميلأ
قاعة الزينيت �إال �إيدير" ،لرتد عليه
متحم�سة" :الزينيت لي�ست بري�سي".
من �أكرث البو�ستات تعليقا يف �صفحة
ايدير ت�رصيحه الأخري حول الراحل
معطوب الونا�س و�أنه مل يكن منا�ضال
يف الق�ضية الأمازيغية على حد قوله،
ما �أثار حفيظة جي�ش معجبي الونا�س،
خا�صة و�أن ايدير و�صفه بالولد ،ما اعتربه

ب�سبب دعمهما ال�سافر ال�رسائيل .فهل حاول
برويل وانريكو ا�ستغالل ايدير للت�سل�سل �إلى
�أر�ض ال�شهداء؟

ظالل �أبوين

وراء كل رجل عظيم ابناء عظماء ،هو املثل املحرف
قليال الذي ينطبق على حياة �آيت منقالت
وايدير .ثانينا هي ابنة ايدير ذات ال�صوت امل�رضج
بزيت الزيتون ،هي قفة اخلي�شة التي يرمي
فيها �أ�رساره ،مدللة والدها الذي ال يرف�ض لها
طلبا لدرجة انه اح�رض �صديقه �آيت منقالت
ليغني معها يف قاعة الالمربا يف فرن�سا هي التي
كانت تريد ان تك�رس خجلها بالوقوف �إلى جانب
مطربها املف�ضل بعد �أبيها ..وبد�أت تانينا تظهر مع
والدها يف كل مكان تدعمه ب�صوتها وبتوا�شيحها
الأمازيغية.
اما �آيت منقالت يتكئ بني الفينة والأخرى على
كتف ثالث اوالده جعفر الذي ورث حب املو�سيقي
وموهبة املو�سيقى منه وا�صبح بعد تدريب طويل
يعزف يف حفالت والده على ال�سنتي والناي ،كما
ا�صبح العالمة الفارقة يف �إعادة توزيع �أالبومات
لوني�س والده… هذه الرابطة القوية تف�رس حالة
�آيت منقالت املزرية بعد تعر�ض جعفر حلروق
خطرية �سنة  1987ا�ستدعت نقله للعا�صمة،
ثم باري�س ،بقي فيها  5ا�شهر مع والده ،ورغم ان
هذه احلروق خلفت بع�ض الآثار اجل�سدية ،اال
�أنها �صنعت جلعفر مكانة خا�صة يف قلب �شاعر
الأغنية الأمازيغية.

الفان�س تقزميا للراحل ،وو�صف �أحد
املعلقني "هذا انحراف كبري مل �أنتظره
من ايدير" ،و�آخر يف كومنت قا�س" :ايدير
يتنكر ل�صديقه"… هذا الهجوم ت�ضاعف
بعد ظهور ايدير على قناة ال �صله لها
بالأمازيغية ال من بعيد وال من قريب.
املت�صفح ل�صفحتي املغنيني يح�سب �أنه
يت�صفح �صفحات لفنانني فرن�سيني ،فال
مكان لبو�ستات وتعليقات بلغة ال�ضاد،
خا�صة و�أن العديد منها عبارة لت�شكرات
جلمهور مدن  ،فتقر�أ �شكرا "الون" و�شكرا
"جون�سفيل" و"جانفيليييه"و"تولوز"
وغريها من حمافظات فرن�سا.

بعيدا عن ميوالتهما السياسية املثيرة للجدل
=ليلى .م

ايدير � ..أفافا ينوفا

كانت حفلة �إيدير باجلزائر بعد غياب � 40سنة �أهم
حدث فني يف اجلزائر ،غطى الكثري من العاهات
ال�سيا�سية واالجتماعية التي تعي�شها البالد،
حيث تزامن واجلزائر حتتفل لأول مرة بر�أ�س
ال�سنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر ،وقد حاول
�إيدير كما فعل قبله لوني�س �آيت منقالت �إبعاد
"تهمة" ال�سيا�سة عن ن�شاطه الأخري يف اجلزائر
وف�ضل عودته عن طريق الديوان الوطني حلقوق
امل�ؤلف لي�ؤكد ان عودته فنية فقط ولي�ست لها
�أبعادا �أخرى،غري �أن املتتبع لفنه وجناحه وو�صوله
�إلى م�شارف العاملية كان ب�شعر و�إيديولوجيات
وثقافة وهوية �أمازيغية طبعت �أغانيه منذ ن�صف
قرن تقريبا ،وقد اعرتف بنف�سه ان جناحه يكمن
يف القوة على مترير الر�سائل ال�سيا�سية التي
يحملها �شعره مثل ما حملها �شعر لوني�س �آيت
منقالت قبله.و�صل ايدير �إلى العاملية ب�أغنيتني
"افافا اينوفا" و"ا�سندو" �صدفة ح�سب قوله ،فهو
مل يفكر مطلقا يف احرتاف الغناء ،لأن اهتمامه
العلمي كان وا�ضحا ،حيث در�س اجليولوجيا،
وكان يف بعثة ا�ستك�شاف للبرتول والغاز الطبيعي
بال�صحراء ،اين اكت�شفه زمال�ؤه وهو "يدندن"
ويغني ق�صيدة "افافا ينوفا" التي �أ�صبحت رمزا
للأغنية القبائلية التي مل متت بعد �أربعة عقود
من الزمن والنا�س يرددونها بنف�س الإح�سا�س.
�شعر ايدير انه موهوب فعال ووجد الكثري من
الفنانني ي�شجعونه وعلى ر�أ�سهم �رشيف
خدام الذي اكت�شف �آيت منقالت قبله بخم�س
�سنوات تقريبا يف برنامج �إذاعي وبد�أا يف كتابة
الأغاين �سنة .1979
مل يكن ايدير يتخذ من الفن مك�سبا ماديا بقدر
ما هو و�سيلة لالقرتاب من النا�س على مدار
ع�رش �سنوات ،كانت كافية لربوزه كفنان كبري من
منطقة  ،يغني يف فرن�سا ويف اوروبا ،وعامليته جاءت
من عودته للغناء بعد انقطاع دام ع�رش �سنوات
تقريبا ،مل ي�سجل فيها اي �أغنية جديدة �إلى غاية
 ،1991حيث عاد فعليا للغناء ب�إعادة ت�سجيل 17
�أغنية� ،سبق وان غناها .وكان حفل باري�س يف
ال�سابع من �شهر فيفري عام  1992يوما تاريخيا
يف حياته ،حيث �صنف النوع الغنائي الذي ي�ؤديه
�ضمن الغناء العاملي.
عاد ايدير بعمل �آخر �أدخله العاملية واالحرتافية
جمددا يف  1993بالغناء مع فرقة "بلو �سيلفريي"
و�أدخل على املو�سيقى �آالت جديدة كالقيثارة

والناي والأورغ �إ�ضافة �إلى الدربوكة التي هي يف
الأ�سا�س تعود للطرب والغناء العربيني.
كما متكن �إيدير من ت�سجيل ديو مع �آالن
�ستيفان عنوانه "ا�سالتني" وبهذا �ضمن املطرب
اجلزائري املغرتب �إيدير الوقوف على خ�شبة
الأوملبيا الباري�سية ثالثة �أيام على التوايل ،ليواجه
العامل العربي بفن جزائري.
ما يعرف عن �إيدير �أي�ضا �أنه من دعاة ال�سالم،
حيث يعد من بني الفنانني املتحم�سني
للتظاهرات الفنية امل�ساندة للق�ضايا الإن�سانية
والقومية ،حيث ا�شرتك هو وال�شاب خالد يف
 22يناير  1995يف حفل ح�رضه � 6000شخ�ص
من خمتلف اجلن�سيات ،وهذا لدعم امل�ساعي
الدولية وتر�سيخ فكرة الأمن وال�سالم واحلرية يف

العامل يف �إطار الن�شاط ال�سنوي جلمعية اجلزائر
احلياة ،التي يرت�أ�سها ال�شاب خالد .كما �شارك
�إيدير يف حفل تكرميي ملعطوب الونا�س.
كانت �سنة � 1999أهم �سنة يف م�سار ايدير الذي
احرتف الغناء مع فرق عاملية ،حيث ا�ستطاع جمع
عدد كبري من الفنانني واملو�سيقيني مثل الفرن�سي
ماين �شاو وفرقة زيدة اجلزائريني واالجنليزيني ما
ك�سيبم فور�ستي وااليرلندي كارن ماتيو�س
وقناوي ايدي�سيون وجيل �سريفات ودان ارمرباز
والأوغندي جيوفري وهذا لت�سجيل �أغنية "افافا
اينوفا" التي و�صلت العاملية.
و�إلى جانب الفن ،لإيدير اهتمامات بالبيئة
والطبيعة ،وهذا ما جعله ينخرط يف جمعية �إيكول
�أك�سون التي ت�سعى لإعادة االعتبار للطبيعة
وبالأخ�ص الغابات ،وي�شجع غر�س الأ�شجار من
طرف الأطفال ب�إعطائهم جائزة مالية رمزية.
ما يعاب على ايدير انه رف�ض طلب دعوة حمافظ
تظاهرة ق�سنطينة عا�صمة الثقافة العربية
واتهموه بزرع التفرقة ،خا�صة بعد ظهوره على
الركح مع احد دعاة االنف�صال "فرحات مهني"
يحمالن علما غري الراية اجلزائرية .كما �أن غيابه
املتعمد عن اجلزائر لـ� 40سنة ا�ستنزف فيها
�شبابه وفنه يف فرن�سا نقطة يالم عليها كثريا من
طرف خ�صومه	 .
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لوني�س �آيت منقالت ..الفيل�سوف

لوني�س ا�آيت منقالت ،بقيثارة ميتلك ركح
الق�صيدة الأمازيغية على مر �أربعة �أجيال كاملة،
يت�صدر قائمة الفنانني وال�شعراء بكلمات متميزة
فيها التح�سني والبديع واال�ستعارة والت�شبيه
وكثري من الفل�سلفة والرمزية �إلى درجة انه من
ال�صعب تفكيك وفهم �أغانيه ،لكن من ال�سهل
جدا فهم معناها وهي ال تخرج عادة عن دفاعه
عن الق�ضايا ال�سيا�سية كالهوية واللغة الأمازيغية
التي نا�ضل من اجلها و�سجن ب�سببها منت�صف
الثمانينات يف �أعقاب الربيع الأمازيغي .
مطرب و�شاعر متميز قال عنه كاتب يا�سني انه
الوحيد القادر على ح�شد اجلماهري حوله �أينما
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غنى يف اجلزائر وخارجها ،وهو فعال ما وقع ،ففي
حفل خم�سينيته بالقاعة البي�ضوية يف مار�س
 2017كان حفله �أ�سطوريا ح�رضه ع�رشات
الآالف من املعجبني ،قدموا من ربوع الوطن مبا
فيهم عرب �أحبوا غناءه و�صوته وحكمته .
هو مزيج بني فنان و�شاعر وفيل�سوف و�سيا�سي
ويلقب باحلكيم ،رافق الكاتب مولود معمري
يف انتفا�ضة الربيع الأمازيغي و�سجن بتهمة
املعار�ضة ،كما رف�ض و�سام جوقة ال�رشف من
وزارة الثقافة الفرن�سية ،ورف�ض مرافقة الالعب
الدويل زين الدين زيدان �إلى اجلزائر �سنة ،2006
ورغم انه يرتدد كثريا للغعناء يف فرن�سا ،حيث يف
كل مرة ت�ضيق قاعة الزينيت بجمهوره� ،إال ان

لوني�س �آيت منقالت بقي ي�سكن قرية ايغيل
بواما�س ال�صغرية ب�أعايل جبال جرجرة ومل يغادر
اجلزائر حتى يف �سنوات الإرهاب .
�سرية الفنان من ال�ستينيات �إلى يومنا هذا بد�أت
قوية منذ �أول �أغنية له بربنامج اذاعي كان يقدمه
الفنان الراحل �رشيف خدام ،ومل يتجاوز لوني�س
ال�سابعة ع�رش من العمر �أنذاك ،يقال عنه انه كان
خجوال جدا ومل ي�صدق احد �أن الأغنية كانت من
كلماته و�شعره مما �أعطاه انطالقة �رسيعة وقوية.
تغري م�ساره الفني مع تغري الر�ؤية لديه و�صقل
فكره متا�شيا مع ما عا�شته اجلزائر من حقبات
وتطورات ،ففي البداية كان لوني�س �شاعرا
رومن�سيا حاملا عا�شقا للجمال واحلب وهو ما ميز
�أغانيه �إلى غاية نهاية الثمانينيات ،ثم دخل يف
املرحلة الفل�سفية ال�سيا�سية ولقب باحلكيم
نظرا لأغانيه الطويلة امللتزمة التي حتمل الكثري
من الرمزية مثل �ألبومه الأخري «الورقة البي�ضاء»
الذي �صدر يف  2010ويحكي فيه على ل�سان رجل
يريد �أن ي�صبح �شاعرا «ا�ستيقظت فجرا وقررت
�أن �أ�صري �شاعرا� ،سهرت ليال طويلة ورف�ض
ال�شعر ان يحاورين وظلت الورقة بي�ضاء»....
ويف املرحلة الأخرية حملت �أغانيه فكرة التطلع
�إلى احلياة والبهجة والأمل حني �رصح يف فرن�سا
قائال «مل �أكن اعتقد �أنني �س�أ�ستمر يف الغناء لهذه
ال�سنوات ويف هذا  ،لكن مل ال �أن �أوا�صل الغناء كما
كنت افعل دائما».
ورغم اتهامه مبمار�سة ال�سيا�سة احلزبية،
ظل لوني�س ينفي ويتحا�شى ال�رصاعات
ال�سيا�سية بقوله «ل�ست منخرطا يف دعم اي
توجه �سيا�سي ...وم�شاركتي يف جتمع �شعبي
للمرت�شح عبد العزيز بوتفليقة �سنة  1999كان
جمرد ف�ضول ملعرفة برنامج مرت�شح لرئا�سة
اجلمهورية ،»...وطالته الكثري من االنتقادات مما
جعله ميتنع عن قبول دعوة ر�سمية للم�شاركة يف
دعم بوتفليقة لرئا�سيات . 2004
لوني�س �آيت منقالت جعل من ال�شعر الآمازيغي
مرجعا للجمالية ،فهو يتقن ربط الكلمات
للح�صول على �شعر عذب ،كما يبدع يف التن�سيق
بني الكلمات عندما يقول «عط�شان لوجهك
وجائع ل�صوتك» و»لو ان ريح الدهر حل مبنزيل
لعرفت حبي والهوى الفتان ،لكن هذا الدهر
يعك�س حبنا حتى �أموت وقاتل �أ�شجاين» ،هذه
�أبيات من ديوان �شعره مرتجم ومنظم.
لكن �آيت منقالت كما �إيدير رف�ض امل�شاركة يف
حفالت ق�سنطينة عا�صمة الثقافة العربية �سنة
 2015وهو ما وهج الر�أي العام �ضده و�أمطروه بكل
الألقاب العن�رصية ،وهو ما �أزعجه وقاطع الكثري
من و�سائل الإعالم التي اتهمته بن�رش التفرقة يف
اجلزائر ،وقال بن �شيخ حمافظ التظاهرة �أنذاك
ان �آيت منقالت ي�ؤمن بالنزعة الرببرية وال ي�ؤمن
بالعروبة ،كما يعاب عليه رفع �شعار «�أنا ت�شاريل»
كمندد للهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف جملة
�شاريل ايبدو التي ن�رشت بدورها ر�سوما م�سيئة
للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.

فيما استوفى الثنائي «خالد» و«مامي» شروط العالمية..

=رابح.ع

رغم أشعاره الضاربة في جذور الثقافة األمازيغية «منقالت» ليس عالميا
ورد اسم الفنان إيدير في الكثير من
التقارير والتصنيفات الفنية التي اعتبره
بعضها مطربا عالميا على غرار الشاب
خالد والشاب مامي!! ..إال أن «عالمية»
إيدير تبقى قاب قوسين أو أدناه ،خاصة
وأن بعض المختصين في أمور الفن
يرون أن تلك العالمية لم تتوسع إلى
خارج أوروبا ،وأن أداء الفنان لعدد من
«الديوهات» مع فنانين فرنسيين ال يعني
«عالمية» بحد ذاته!!.

خالد ومامي :النافذة التي �أطل منها
العامل على املو�سيقى اجلزائرية

مع ذلك ،اعترب تقرير م�ص ّور وموثق بالفيديو �أعده
�أحد املواقع الفرن�سية  م�ؤخرا �أن �إيدير من الفنانني
اجلزائريني الذين رفعوا ا�سم بالدهم عالي ًا يف
�سماء العاملية ،وورد يف التقرير �أ�سماء جنوم يف
كرة القدم واملو�سيقى والتمثيل ،ر�أى املوقع �أنهم
�أبوا �إال �أن يناف�سوا كبار النجوم على ال�صدارة،
منهم :العامليان خالد ومامي ومغنية الأرانبي كنزة
فرح و�سعاد ما�سي ولينا دوران وريا�ض حمرز
ويا�سني ابراهيمي و�أمال بانت واملمثلة �صوفيا

بوتلة ابنة املو�سيقار �صايف بوتلة ،التي اقتحمت
العالية من بوابة «هوليوود» بعد متثيلها �أمام
النجم العاملي توم كروز.
�أمالوني�س�آيتمنقالتاملُلقببـ»احلكيم»،فرغم
�أ�شعاره ال�ضاربة يف جذور الثقافة الأمازيغية ،والتي
ترجمت للغة العربية من قبل املرتجم اجلزائري
�أحمد �سليم �آيت وعلي ،ف�إن الكثريين ال يعتربونه

«عامليا» رغم عمق �أ�شعاره التي ي�صنفها البع�ض
يف خانة ال�سهل املمتنع «فهو يقول الأ�شياء عارية
بال�شكل الذي يجعل الدار�س �أو املتلقي يت�ساءل
عن الكيفية التي يالم�س بها حكمة �إن�سانية
عميقة يف جملة واحدة».
مبقارنة عاملية خالد ومامي ب�إيدير �أو قرينه �آيت
منقالت ،ف�إن جنمي الراي بلغا �شوطا كبريا من
العاملية بالنظر خل�صو�صية املو�سيقى الرايوية
التي فجرت عامل املو�سيقى يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي من خالل «ديدي» لل�شاب خالد ليلحق
به ال�شاب مامي بالديو الذي قدمه مع «�ستينغ»
والذي وزعت منه ماليني الأ�سطوانات.
ويعترب الثنائي ال�شاب خالد وال�شاب مامي النافذة
التي �أطل منها العامل على فن الراي لي�أتي بعدهما
ال�شاب ف�ضيل ور�شيد طه وباقي الفنانني ،كما
ميكن قيا�س عاملية خالد ومامي بعدد الديوهات
التي قدماها مع فنانني عرب و�أجانب ..ويكفي
�أن جنومية «الكينغ» بلغت الهند بعد �أن قدم
«ديو» مع فنانة هندية ،هذا عدا اجلوائز العاملية
التي ح�صل عليها خالد ومامي �أ�شهرها «امليوزيك
�أواردز» وغريها ..ما يجعلهما فنانان عامليان بامتياز
بعد ما ا�ستوفيا كل �رشوطها!!

في مقدمتهم أزنافور وفرانسيس كابريال وباتريك برويال..

«من هنا وهناك» :إيدير يُدخل نجوما فرنسيين إلى األمازيغية!
مع عودة الفنان الكبير إيدير إلى الساحة الغنائية العام الماضي باأللبوم الموسوم «من هنا وهناك»،وبحفلين  قرر أن يصالح
بهما جمهوره الجزائري بعد غيابه عنه  38سنة ..اختار األيقونة إيدير أن تكون «طلته» عبر المنصة الجزائرية مع عدد من الفنانين
الفرنسيين الذين لم يتأخروا فيمشاركته تلك العودة التي تزامنت واالحتفاالت الخاصة بـينّاير»!!.

«�أزنافور» ُيده�ش �إيدير
بـ«طالقته» الأمازيغية؟؟
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جاء �إ�رصار الفنان �إيدير على
�أن �أداء ثنائيات غنائية مع جنوم
وعمالقة الفن يف فرن�سا ،يف �إطار
�سعيه لبعث م�رشوع ن�رش
اللغة الأمازيغية -التي لطاملا
نا�ضل لأجلها -يف العامل ،وتقدم
م�رشوع الألبوم الذي ر�أى النور
يف العام املا�ضي ،املُغني ال�شهري
�شارل �أزنافور ،فران�سي�س
كابريل ،باتريك برويل ،ماك�سيم
لوفوري�ستيي ،غرون كور ماالد ،برنارد الفينيي ،جريارد لينورمان ،هرني
�سالفادور مب�شاركة �رشفية من ابنته «ثانينا» .ولت�شويق  ،ن�رشت قناة
�إيدير على موقع «اليوتوب» مقتطفات من ت�سجيل �إيدير ولقائه مع ه�ؤالء
الفنانني ،حيث قام الفنان �إيدير برتجمة الأغنية ال�شهرية لأزنافور «البوام»،
وبدا �إيدير خالل الفيديو من�سجما ومنده�شا يف نطق الأخري للكلمات
بالأمازيغية ،وعنه �أكّ د �صاحب «�أفا فا ينوفا» �أنه كان من بني الناطقني

اجليدين للغة الأمازيغية وك�أ ّنه
من منطقة القبائل.
تعد �أغنية «�صباحيات ال�شتاء»
من �أحب �أغاين �إيدير �إلى قلبه،
كونها حتكي ق�صة عا�شها يف
�صغره ،ويف هذا الألبوم اقرتح
ايدير على الفنان جريارد
لينورمان �أن ي�ؤديها معه� .أما
فران�سي�س كابريل املحبوب
جدا عند اجلزائريني ،والذي
ا�شتهر كثريا ب�أغنية «�أحبها حتى
املوت» ،فقد قام �إيدير ب�إقحامه
يف الألبوم وا ّتفقا على �أداء ثنائي لأغنية بالفرن�سية والأمازيغية عنوانها «ال
كوريدا» (م�صارعة الثريان).
من جهته ،بدا الفنان ماك�سيم لوفوري�ستيي بل�سان طليق عندما غنى
بالأمازيغية �أغنية «وي�س ماديا�س وا�س» �أي «هل ترى ي�أتي يوم» ،رغم �أنه
ال يفهم �شيئا -على حد قول �إيدير -واكتفى بقوله �أنه يحرتم ن�صو�ص �إيدير
العاملية ،و�أن املعنى ي�شبهه متاما.

=رابح.ع

«الشروق العربي» سألتهم عن موقعهما على خريطة األغنية العاملية
وهل بلغاها مقارنة بخالد ومامي؟

على هامش إعدادنا للملف
الخاص باأليقونتين «إيدير»
و»آيت منقالت» ،سألت مجلة
«الشروق العربي» عددا من
الفنانين الجزائريين عن موقع
كل من الفنانين على خريطة
األغنية العالمية؟؟ وهل
بلغاها فعال مقارنة بنجمي
الراي الشاب خالد والشاب
مامي؟؟ ..فجاءت اإلجابات
مختلفة وأحيانا صادمة..
نترككم تكتشفونها من خالل
التصريحات التالية:

يوبا« :ر�أيي ال ُينق�ص
من قيمة �أيت منقالت»!

خريج برناجمي «�أحلان و�شباب» و»�أراب
�أيدول� »4أجراد يوغرطة عندما �س�ألناه ،اعترب
الفنان �إيدير عاملي ،بينما ر�أى �آيت منقالت
فنانا حمليا!! وبرر ذلك بقوله« :يف اعتقادي �إيدير
وتاكفارينا�س وحدهما من بلغا العاملية يف الأغنية
الأمازيغية ..طبعا هذا الر�أي ال ينق�ص �شيئا من

�آيت منقالت وفنه الذي تربينا عليه .لكن �إيدير
بر�أيي بلغ العاملية من خالل �أكرث من �أغنية،
�أ�شهرها «�أفا فا ينوفا» التي �أعيد غنا�ؤها ب�أكرث من
 14لغة و»ا�سندو» و»زويت رويت» التي �أعادها
ملك الراي ال�شاب خالد مع فنانة هندية معروفة.
�أما �أيت منقالت بالن�سبة يل فهو «�أيقونة» حقيقية
يف ال�شعر والتغني بالهويات �إلى جانب �أنه فنان
رزين جدا ولهذا نطلق عليه «املطرب احلكيم».
«يوبا» ر�أى �أن الفنان القبائلي تاكفارينا�س هو

فنان عاملي بكل ما حتمله كلمة عاملية من معنى:
«�أعترب �أغنية «زعما زعما» التي �أنتجتها ال�رشكة
الفرن�سية العمالقة  BMGلتكفارينا�س هي
بوابته الأولى للعاملية ،بعد جناحه حمليا بـ»وايثلها
ويا الالل» ..يكفي �أن �أغنية «زعما زعما» بثت
على كربى القنوات الفرن�سية  M6وحتى عرب
التلفزيون ال�سينغايل ..وهذا يبقى جمرد ر�أيي
ال�شخ�صي طبعا».
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� أن�س تينا« :على اجليل اجلديد �أن
ُيكمل امل�شوار»

ا ُ
ملو�سيقار جمال بافدال
يرافع يف عاملية خالد ومامي

من جهته ،اعترب «اليوتيوبر» �أن�س تينا� ،سليل
منطقة «�إيلماين» الواقعة ب�ضواحي بني
ورتيالن ،فن �إيدير ولوني�س �آيت منقالت عاملي
وذلك بالنظر للق�ضايا اجلوهرية واملوا�ضيع التي
يقدمانها من خالل �أ�شعارهما .قبل �أن يف�سرّ :
«�إيدير فنان عاملي ولديه العديد من الأغاين
املنت�رشة يف �أوروبا على غرار «�أزواو» التي �أداها مع
�أمري الأغنية الرايوية ال�شاب مامي ،والتي �أعادها
بدوره باللغة الفرن�سية� ،ضف �إلى ذلك �أغنية «ما
بقى يف الدنيا بنى» التي قدمها ال�شاب خالد مع
مغنية هندية على حلن «زويت رويت» .واجلميل
يف �إيدير �أنه �أو�صل الأغنية الأمازيغية لي�س للعامل
فح�سب ،بل �إنه �أو�صل املو�سيقى القبائلية
للجزائر العميقة من خالل مو�سيقاه التي تعتمد
على الب�ساطة ،و�أي�ضا �أو�صل املو�سيقى الأمازيغية
للجزائريني الذين ال يتكلمون القبائلية ..لذا
�شخ�صيا �أعتربه �سفري الأغنية الأمازيغية ،كما
�أن مواقفه و�سطية ولي�ست  ،ويف العديد من
املنا�سبات� أعطى �صورة جيدة عن الأمازيغ».
وعن �آيت منقالت ،قال �أن�س تينا�« :شخ�صيا
كانت يل الفر�صة �أن التقيت �إيدير و�آيت منقالت،
ودون مبالغة �أو اطراء ،وجدتهما �شخ�صيتان
ب�سيطتان مت�شبعتان بالثقافة الأمازيغية.
�أيت منقالت معروف بن�ضاله الطويل على مدار
� 50سنة «وحتى واحد ما يقدر يزايد عليه» �أو
يتن�صل ملا قدمه من خالل �أ�شعاره ،لقد �أعطى
الكثري للأغنية الأمازيغية وعلى اجليل اجلديد
�أن ُيكمل امل�شوار بعد ما حتققت الكثري من
املطالب».
واختتم �أن�س كالمه قائال« :كي كنا �صغار تربينا
على رائعة «�أفافا ينوفا» لإيدير والعديد من الأغاين
لأيت منقالت ..وهذا الثنائي ،يف اعتقادي،
رفقة معطوب الونا�س لو كان اجلميع يفهم
كالمهم لوجد �أن ن�ضالهم كان وال يزال من �أجل
اجلزائر كلها ولي�س من �أجل الق�ضية الأمازيغية
فح�سب».

املو�سيقار جمال بافدال ،عندما �س�ألناه ،رافع
طويال لعاملية �إيدير ،معتربا عاملية خالد ومامي
«وقتية»!! وبرر ذلك بقوله« :ال جمال ملقارنة
الأيقونتان �إيدير و�آيت منقالت بالعاملية التي
بلغها خالد ومامي ..فالأوالن قامة من حيث
املحتوى واملو�سيقى واللحن والأ�شعار ،خا�صة
�آيت منقالت الذي يعترب بحرا عميقا يف ال�شعر،
بينما خالد ومامي كانت وراء انت�شارهما �رشكات
�إنتاج عاملية ،يعني الأمر «بيزن�س»� ..شخ�صيا
�أرى �أن جنوميتهما قد �أفلت ،عك�س �إيدير و�آيت
منقالت اللذان دخال التاريخ من خالل فنهما
الأ�صيل» .وذهب بافدال بعيدا حني قال« :عاملية
خالد ومامي هي عاملية �سندويت�ش!!».

الأول مل�ؤديها هو الربح والريتم اخلفيف ل�ضمان
انت�شارها يف ال�صيف ويف الأعرا�س على وجه
اخل�صو�ص وهذه حقيقة يجب �أن جنهر بها».
وعن عاملية �إيدير و�آيت منقالت ،قالت احل�سوبة:
«�إيدير عاملي مثل خالد ومامي ،لأن �أغانيه بلغت
الهند وال�صني ،بينما �آيت منقالت هو فنان
حمبوب ،لكنه يبقى حملي و�شهرته ال تتعدى
فرن�سا ،وهذه حقيقة البد من االعرتاف بها
كذلك» .الفتة من جهة �أخرى ب�أن هناك � 6أو 7
�أغان لإدير تفكر يف �إعادة ت�سجيلهما على غرار
«�أفافا ينوفا» و»ا�سندو» و»يا مغار»  .

�سليم ال�شاوي� :إيدير و�آيت منقالت
وخالد وتاكفارينا�س تنكروا للجزائر

ح�سيبة عمرو�ش� :شهرة �آيت منقالت
ال تتعدى اجلزائر وفرن�سا!

الفنانة ح�سيبة عمرو�ش قالت �إن الأغنية
القبائلية بحاجة ما�سة لفنانني من �أمثال �أيت
منقالت و�إيدير« :الأغنية الأمازيغية كانت
الهم
زمان� ..أما الآن فهي �أغنية جتارية للأ�سفّ ..

الفنان �سليم ال�شاوي ،وبخالف كل الفنانني
الذين ات�صلنا بهم ،ر�أى �أن �إيدير و�آيت منقالت
وال�شاب خالد وتاكفارينا�س كلهم تنكروا
للجزائر عندما كانت يف حاجة ما�سة �إليهم!! وقد
�أ�صرّ �صاحب رائعة «زوايل وفحل» �أن نن�رش ر�أيه
كما هو« :اجلزائر كانت بحاحة لأوالدها خالل
الدم� ..أما
الدم وكي خرجنا من ع�رشية ّ
ع�رشية ّ
الآن واجلزائر تنعم بالأمن واال�ستقرار ما جدوى
كل هذه الهالة لعودة �إيدير للمن�صة اجلزائرية؟؟..
�إيدير وقت الإرهاب كان يرف�ض الغناء يف اجلزائر..
وعندما كان يف قمة جمده الفني كان يف�ضل الغناء
يف املغرب ويتحدث با�سم الفرن�سيني!! �إيدير
عال�ش ما دار�ش «ديو» مع حممد الطاهر الفرقاين
رحمه اهلل قبل وفاته �أو مع �أحد �شيوخنا الكبار
اللي ما زالوا على قيد احلياة وراح يتملق ملطربي
الأغنية الفرن�سية� ..شخ�صيا �أنا ال ميثلني ال
�إيدير وال خالد وال �آيت منقالت وال تاكفارينا�س،
كل واحد ميثل نف�سه» .واختتم �سليم ال�شاوي
ت�رصيحه لـ»ال�رشوق العربي» بقوله« :الفنان
الكبري �أكلي يحياتن �أحرتمه ،لأنه وقف مع اجلزائر
وقت ال�شدة ومل يهرب �إلى ال�ضفة الأخرى� ..صمد
مثل ع�رشات الفنانني «الرجال» ُيغني للب�سطاء
الدم ..له�ؤالء
وللأمل وب�أن تخرج اجلزائر من دائرة ّ
�أرفع القبعة وفقط».
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=رليلى مصلوب= كاريكاتري :فاتح بارة

بفضل األنترنت ومواقع
التجارة الدولية

جزائريـ ــون
يخترقـ ـ ــون
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
الصينيـ ـ ـ ـ ــة
بأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الدجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
�إنها وبب�ساطة هذه الأ�شالء املتناثرة داخل املذابح
من �أرجل الدجاج التي كانت قبل �سنوات طويلة

مجتمع

فتحت مواقع التجارة الدولية في العالم الكثير من اآلفاق للشباب الجزائري ،وبفضل
شبكة االنترنت توصل عدد منهم إلى اكتشاف أسواق مجهولة وغريبة حولت القمامة
والمزابل والفضالت العضوية إلى مصادر للثروة غير التقليدية ،تجنى منها رؤوس
أموال ال يمكن تصور حجمها قد تصبح في المستقبل بديال للبترول...
تلقى يف املزابل ويتقزز منها اجلميع وتلقى للقطط
والكالب ،اليوم هي مطلوبة بقوة يف العامل ب�أ�رسه
وب�أ�سعار خيالية ،يقوم بت�صديرها عدد قليل من
اجلزائريني ميثلون و�سائط للتجارة الدولية
نحو ال�صني وهونغ كونغ واليابان ،وح�سب وزارة
التجارة ف�إن �أح�سن م�صدر ل�سنة  2015هو
�شاب يف العقد الثالث كان يقوم بت�صدير �أرجل
الدجاج �إلى ال�صني و�إلى دول جنوب �رشق �آ�سيا.
ات�صلنا ببع�ض املذابح ا�ستف�سارا عن جدوى هذه
التجارة اجلديدة التي خلقتها و�سائل االت�صال
و�شبكات االنرتنت عرب العامل ف�أكدوا �أن جمموعة
من ال�شباب مبا فيهم امر�أة تبلغ من العمر 30
عاما ي�صدرون كميات كبرية من بقايا الدجاج �إلى
ال�صني كالر�أ�س والأرجل.
وقد �رصح لنا ال�سيد �إيدير علي� ،صاحب مذابح
بوالية تيبازة ،بو�سماعيل ،القليعة ،البليدة
بحجم ي�صل � 6آالف دجاجة يوميا ..انه تلقى
ات�صاالت كثرية من طرف �شباب لل�رشوع يف
ت�صدير كميات معتربة من �أرجل الدجاج "نحن
ن�أمل �أن نتعامل مع ه�ؤالء ال�شباب الذين لهم
�أفكار جديدة يف التجارة ،وبدال من �إلقاء �أطنان
من بقايا الدجاج وخا�صة الأرجل يف املزابل ،نحن
م�ستعدون لبيعها وت�صديرها وهو مك�سب
�إ�ضايف لكل املذابح ،وميكن انعا�ش كامل ن�شاط
تربية الدواجن يف اجلزائر".

وقال لنا ال�سيد �إيدير �أن وزن �أرجل الدجاجة
الواحدة ميثل  7باملائة تقريبا �أي ما يعادل طنا
يوميا من �أرجل الدجاج يوفرها مذبح واحد.
ومبا ان اجلزائريني ي�ستهلكون قرابة ربع مليون
طن �سنويا من اللحوم البي�ضاء املنتجة حمليا ف�إن
ه�ؤالء امل�صدرين اجلدد ب�إمكانهم ت�صدير �أكرث من
� 17ألف طن �سنويا من �أرجل الدجاج ح�سب ما
�رصح لنا به رئي�س احتاد التجار اجلزائريني.
حاولنا معرفة املزيد عن هذه التجارة املجهولة،
لكن ممار�سيها ال يزالون غري معروفني يف اجلزائر
ويتعاملون عن طريق الو�سائط جلمع الأرجل
وت�صنيفها وتعليبها ،ثم جتميدها ،فدخلنا �إلى
بع�ض املواقع االلكرتونية للتجارة الدولية الرائجة
يف هذا املجال وهو موقع "علي بابا" هونغ كونغ
املحدودة للتجارة الدولية واقرتحنا عليهم ت�صدير
كميات من �أرجل الدجاج من اجلزائر فرحبوا
بالفكرة و�أر�سلوا لنا �رشوط العمل والأ�سعار
وطريقة الت�سديد والت�سليم.
ويبلغ �سعر الطن الواحد من �أرجل الدجاج ح�سب
الأ�سعار التي تلقيناها من املوقع االلكرتوين بني
 550دوالر �إلى  1150دوالر للطن ح�سب حجم
الكمية امل�صدرة والنوعية ،وبعملية ب�سيطة ف�إن
اجلزائر تلقي �سنويا ما قيمته  20مليون دوالر
من �أرجل الدجاج يف املزابل.
وت�ستعمل �أرجال الدجاج يف املطاعم الفاخرة يف
ال�صني وجنوب �رشق �آ�سيا ،وتعترب من الوجبات
الباهظة الثمن ،كونها غنــــية بال�سيليـــــنيوم
وهو عن�رص ين�شـــــط وظائــــف الـغدة
الدرقية ويحتــــوي على كميات كبرية
من الكوالجــــــان الذي يحافظ على
ال�شباب واجلمال ،كما يدخل يف
�صـــناعة مواد التجميل العاملية،
وح�ســـب بعــ�ض املعلومات
ف�إن ع�صــــري �أرجل
الدجاج من العـ�صائر
النادرة يف املطاعم
ال�صينية.
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جمالك

= �إعداد :صبيحة سعود

الكتمال إطاللتك األنيقة
تعرفي على أجمل ألوان طالء األظافر وأشكالها لعام 2018

االهتمام والعناية باألظافر من األساسيات الجمالية للمرأة لما لها من تأثير وجاذبية على المظهر ،لدرجة ال يمكن ألي أنثى أن تتجاهل
أن إطاللتها ال تكتمل من دون أظافر ناعمة ،بألوان متناغمة لمظهر أنيق ،يناسب المناسبة التي تحضرها ،ومع حلول العام الجديد
.نجول بك سريعا على أحدث وأجمل االبتكارات في عالم طالء األظافر وأشكالها الدارجة

�ألوان مميزة بانتظارك ملوا�سم الأعياد
واملنا�سبات

تهتم املر�أة الع�رصية ب�أظافرها اهتماما خا�صا،
كونها ال تعك�س جمالها فح�سب� ،إمنا تعك�س
نظافتها وعنايتها ال�شخ�صية ،ومع حلول كل
مو�سم جديد تطلق املاركات الرائدة يف عامل
طالء الأظافر جمموعة ابتكاراتها الغنية بالألوان
والظالل ،من �أحدث االبتكارات لهذا العام نالحظ
الظالل والتدرجات الغنية باللون الأحمر التي
متتد من الأحمر الربغندي العميق �إلى الأحمر
الزاهي ،ف�إذا كنت من ع�شاق هذا اللون لديك
خيار وا�سع لالنتقاء من درجات الأحمر ،اللون
الذي ترغبني خا�صة يف املنا�سبات اخلا�صة كعيد
احلب ،فالأظافر باللون الأحمر متنحك �أياد
�ساحرة يف هذه املنا�سبة ،وميكنك
موديالت
اختيار
و ز خر فا ت
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لتزيني الأظافر بطرق ممزوجة وع�رصية يف هذه
املنا�سبة� .إ�ضافة �إلى تدرجات اللون الأحمر
ميكنك اختيار اللون الذهبي الالمع والأزرق
والزهري واللون الربتقايل ودرجات البيج الفاحت
والوردي الفاحت ،ودرجات الأ�صفر �ستعطيك
�إطاللة جريئة وع�رصية خا�صة للب�رشة ال�سمراء،
ودرجات البنف�سجي الداكن والأخ�رض خا�صة
الزيتوين ،وطالء الأظافر ب�ألوان جذابة كالأ�سود،
مع ا�ستعمال ال�سرتا�س لتزيينها ،اختيار منط
الأظافر املربعة الكبرية ليربز جمال وروعة هذا
الت�صميم.

الأظافر ثالثية الأبعاد
من �أحدث �صيحات املو�ضة
و�أكرثها ا�ستخداما

تتعدد طرق تطبيق طالء الأظافر
باختالف الألوان واالك�س�سورات،
ومن �آخر �صيحات مو�ضة الأظافر
و�أكرثها ا�ستخداما هي الأظافر
الثالثية الأبعاد ،التي ميكن
و�ضعها ب�شكل كال�سيكي
الفت� ،أو ب�شكل قوي وجريء.
وللح�صول على �أظافر ثالثية
الأبعاد ،هناك عدة طرق تختلف
باختالف طول �أظافرك
و�شكلها ،من املربعة �إلى
الدائرية وحتى املثلثة ،لكن
للأظافر الق�صرية ال ميكنك
و�ضع الكثري من الإك�س�سوارات،
لذلك تن�صح خبرية العناية
بالأظافر مبدر�سة «اليد الذهبية»
بتحقيق هذه التقنية عن طريق
التنويع با�ستخدام الألوان ،والتوجه
�إلى الألوان القوية والالفتة ،كالأ�صفر

والأخ�رض والأحمر على �أظافر مطلية باللون
الأ�سود� ،أو �إلى ر�سم �أ�شكال هند�سية ،كاملربعات
وامل�ستطيالت� ،أو و�ضع حبوب ال�سرتا�س على
�أطراف الأظافر ،ب�شكل ناعم �أو على ظفر واحد.
�أما الأظافر الطويلة املربعة ،فيمكن و�ضع
�إك�س�سوارات كبرية عليها ،م�ستوحاة من الفواكه
والأزهار والورود� ،أو و�ضع ربطات ب�شكل تدريجي
على الأظافر لتحقيق نظرة ثالثية الأبعاد ،كما
ميكنك ر�سم �أ�شكال ب�ألوان خمتلفة على طالء
الأ�سا�س.
وللأظافر الطويلة ذات ال�شكل الدائري �أو املثلث،
ميكن اال�ستعانة ب�إك�س�سوارات م�ستوحاة
من احلياة اليومية ،مبا يعك�س ميوالت املر�أة
وحاالتها النف�سية .وتتعدد �أ�شكال ا�ستخدام
الإك�س�سوارات وطريقة و�ضعها على الأظافر،
وتختلف من منا�سبة �إلى �أخرى ،و�إذا كنت حتبني
�أظافر  ،3Dوال تتجرئني على تطبيقها لكونها
غري عملية ب�إمكانك اال�ستعانة ب�أ�شكال �صغرية
وناعمة على ظفر واحد ،ما مينحك �أظافر ع�رصية
والفتة من دون �أن تفقد �أظافرك نعومتها.

زووم

=راضية حجاب

«سموم» في متناول الجزائريات وما خفي أعظم

خلطات مسرطنة وهورمونات
حيوانية بغرض «التسمين»

«سعيدة» شابة ،في عقدها السادس والعشرين ،طالبة ماستر ومقيمة في العاصمة ،تعمل بنصف دوام ،تجاري دراستها وتدفع أجرة
اإليواء ،تقول إنها يئست من الظفر بعريس كونها –على حد قولها -نحيفة جدا ،األمر الذي جعلها خارج خارطة االهتمامات –تضيف
 موضحة أنها انطلقت في رحلة البحث عن الكمال الجسدي واكتساب بعض الكيلوغرامات لتعوض هذا التأخر في االرتباط ،مشيرةالستعمالها تحاميل لتكبير المؤخرة وخلطات مسمنة تقتنيها عبر الفضاء االجتماعي ،والتي أعطت نتائج محسوسة.
ول�شدة �صدمتنا من هذا التفكري العك�سي ،قررنا البحث
يف املو�ضوع� ،أين اكت�شفنا فئة ال ب�أ�س بها ت�ستميت
�صاحباتها لزيادة �أوزانهن ب�شتى الطرق ،م�ستعمالت
كل ما هو خلطات لأع�شاب جمهولة يتم ت�صنيعها
بطرق جمهولة ،وحتى �أدوية موجهة لغري اال�ستعمال
الب�رشي ،تروج لها حمالت العطارة االلكرتونية ،وحتى
بع�ض املحالت الفعلية التي ي�سوق بع�ضها حتت
الطاولة.

يريدين ممتلئة

ومن بني ه���ؤالء فتاة يف العقد الثاين تقول �إن خطيبها
يريدها ممتلئة ،و�أنها ا�ستعملت كل الطرق املمكنة
لت�سمن ،لكن دون ج��دوى ،ف�سمنتها كانت م�ؤقتة
و�رسعان ما تفقد تلك الكيلوغرامات الإ�ضافية� ،إلى
�أن ان�ضمت ل�صفحة فاي�سبوكية مغربية� ،سوقت لها
منتجا خا�صا مل تذكر مكوناته �ساعدها و�أعطاها النتائج
املرجوة� ،أين �ضاعفت حجم مالمح الأنوثة عندها وهي
جد را�ضية على النتائج املح�صلة .وحول تركيبة هذه
اخللطة �أو املنتج قالت �إنه من الع�سل وبع�ض الزيوت.

�أقرا�ص هرمونية حيوانية

وخ�ل�ال بحثنا ه���ذا� ،أ��س�رت لنا
بع�ض الأط��راف التي �ساعدتنا
�أن بع�ض اخللطات املتداولة
يف �سوق العطارة ي�ستعمل
فيها ع�سل مغ�شو�ش وزيوت
جمهولة امل�صدر ،و�أ�شياء غري
مرخ�صة ،متزج بطرق جمهولة
لتتحول �إلى خلطات م�رسطنة،
ت�ستعمل فيها بع�ض الأدوي��ة غري
امل�رصح بها ،والأدهى من هذا ا�ستعمال
�أقرا�ص هورمونية حيوانية لغر�ض الت�سمني
تت�صدرها �أقرا�ص "الديك�ساميثازون" التي ي�ستخدمها
مربو املا�شية لت�سمني حيواناتهم ،والتي ال ت�سوق �إال
بو�صفة طبية! وعن الت�أثريات اخلطرية لهذه الأقرا�ص،
يقول الدكتور "جميد زيتوين"� ،أخ�صائي �أمرا�ض باطنية
مب�ست�شفى �سليم زم�يريل" :ت�سبب هذه الأقرا�ص
�أمرا�ض �ضغط الدم� ،ضمور الع�ضالت ،قرحة املعدة،
ا�ضطراب الغدد ،الك�آبة ،ت�شقق اجللد وتورمه".

حتاميل لتكبري امل�ؤخرة ت�سبب ال�رسطان
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وب�سبب املو�ضة اجلديدة وال�سعي لتكبري الأرداف ،يتم

ت�سويق م�ستح�رضات خا�صة حملية م�ستقدمة من
�صحرائنا وحتى من املغرب ،والتي بالرغم من نتائجها
ال�رسيعة� ،إال �أن بع�ض امل�ست�شفيات �أح�صت
حاالت اللتهابات متفاوتة اخلطورة على م�ستوى
امل�ستقيم ،ف�ضال ع��ن ت�سببها يف الإم�ساك
واحل��م��ى ،نتيجة تعفن اجل��رح ال��ذي حتدثه
التحاميل امل�ستعملة ،والتي ت�ؤدي يف النهاية
للإ�صابة ب�رسطان امل�ستقيم .و�أو�ضحت
لنا طبيبة� ،أن هذه الأع�شاب ت�سبب يف
الغالب م�شاكل خطرية ،كما �أن هذا
النوع من التكبري غري مدرو�س،
ما يجعل ه��ذه املناطق التي
يتم تكبريها غري متنا�سقة
وتخلق م�شاكل للعظام.

ّ
الع�شاب �أولى من الطبيب

تقول �أخ�صائية التغذية "فريدة لوين" �أن
الكثري من الفتيات ي�ستكرثن قيمة فح�ص
عند طبيب خمت�ص ،بينما تدفعن �أ�ضعافا
م�ضاعفة عند حمالت العطارة،
وهذا لأن اجلهل مع�ش�ش
ف��ي��ن��ا ،وه���ن يجهلن
العواقب الوخيمة
للت�سمني غري
امل��درو���س وغري
امل������ؤط�����ر م��ن
ق��ب��ل طبيب
خم����ت���������ص،
ف���������أي ع�ل�اج
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى
ك���ت���ل���ة اجل�����س��م
والهورمونات وحتاليل
وغريها.
وبالرغم من تزايد حتذيرات
ال����وزارة م��ن ت��ن��اول الأدوي���ة
جم���ه���ول���ة امل�������ص���در �أو
ا�ستخدامها يف زيادة الوزن
لت�أثريها على خمتلف
وظ��ائ��ف اجل�����س��م� ،إال
�أن تعاطيها ال ي��زال
م�ستمرا وت�سويقها
يف الذروة.

�إعداد :نسيبة عالل

أسوأ ما قد تقبلين عليه كأم هو االهتمام بالعادات الغذائية الجديدة والمتغيرة ألبنائك الذين يكبرون بسرعة ،على حساب غذائك الصحي
الذي يضمن لك االستمرارية ويمدك بالطاقة ألداء مسؤولياتك على أحسن وجه.

«ال�رشوق العربي» ،ات�صلت ب�أخ�صائية تغذية،
لت�ضع بني يديك هذه الأطعمة ال�صحية ،التي قد
ت�شكل نظاما غذائيا منا�سبا لك ك�أم� ،سنق�سمها
عرب ثالث وجبات رئي�سية يف اليوم ،حتى ال نغري
التوقيت على الأقل.

الوجبة الصباحية «فطور الصباح»

احلليب مع القهوة ...ال ندري �إلى متى �سيبقى
الأخ�صائيون يحذرون من عاداتنا ال�سيئة هذه،
لكن الأخ�صائية يف التغذية والعناية اجل�سدية
رمية نغو�ش ،و�صاحبة مركز «نغو�ش» لل�صحة
واجلمال ،حتاول �إقناع الأمهات خا�صة والن�ساء
عامة بالتخل�ص من عادة �رشب احلليب بالقهوة

�صباحا ،وتدعو �إلى ا�ستبدالها مب�رشوبات
�صحية �أكرث ،كاحلليب لوحده� ،أو ع�صائر الفواكه
الطبيعية الطازجة وبالتحديد ع�صري الربتقال،
�أو ع�صري الليمون ،حتى ت�ساعدك على �شحن
ن�شاطك وحيويتك للقيام ب�ش�ؤون املنزل
والأطفال او التوجه للعمل ،وهذه الع�صائر من
املفرت�ض �أن ترفق بقطعة حلوى �شهية لل�سيدات
اللواتي ال يعانني من ال�سمنة� ،أما الأمهات التي
�أ�ضافت الوالدة �إلى �أج�سامهن كيلوغرامات
�إ�ضافية �سببت لهن ال�سمنة ،فتن�صحكن
�أخ�صائية التغذية رمية نغو�ش ،با�ستبدال قطعة
احللوى بقطعة خبز �أ�سمر ،مطلي مبعجون
فواكه طبيعي ،دون ا�ضافات� ،أو بحوايل  20غراما

ك�أق�صى تقدير من الزبدة النباتية� ،أو زبدة الكاكاو،
وهناك عن�رص �رضوري من املفرت�ض �أن يدخل يف
تركيبة الفطور ال�صحي لكل �أم ،خا�صة الأمهات
اجلدد ،هو البي�ض ،فح�سب الأخ�صائية يف
التغذية ،ف�إن البي�ض هو م�صدر غني بالربوتني،
الذي يجعل ال�شخ�ص ي�شعر بال�شبع ال�شديد
ملدة طويلة دون الرغبة يف تناول وجبات طفيلية،
فمن الأح�سن لل�سيدات الراغبات يف احلفاظ
على ر�شاقتهن ،تناول بي�ضة �إلى ثالث بي�ضات
�صباحا ،ح�سب الن�شاط الذي تبدين عليه،
تفاديا لتلك الوجبات التي تنتظر حلول العا�رشة
من كل يوم حتى تهجم على ر�شاقتك ،وت�شعرك
باجلوع ،ثم الندم.

وجبة منتصف اليوم «الغداء»

لطاملا نالحظ يف حميطنا العديد من الأمهات
اللواتي ين�شغلن ب�ش�ؤون املنزل� ،أو مالعبة
الأبناء وتغذيتهم� ،أو حتى بالعمل �إلى غاية ما
بعد الظهر ب�ساعة �أو �ساعتني� ،أو رمبا �أكرث ،دون
الرغبة يف تناول وجبة الغداء ،بل وي�شعرن باجلوع
�أحيانا ولكنهن ال يجدن الوقت والفر�صة املواتية
للجلو�س �إلى الطاولة� ،أخ�صائية التغذية ال�سيدة
رمية نغو�ش ،وعرب هذا املو�ضوع ،حتذركن ب�شدة
من هذه العادة ال�سيئة ،التي ت�سفر عن ثالثة
�أ��ضرار رئي�سية بج�سم ال�سيدة ،خا�صة بعد
الوالدة ،فهي �أوال ت�شعرها باجلوع بعد االمتناع
الطويل عن الطعام ،ما يفتح �شهيتها اللتهام
كميات كبرية من الطعام قد تفوق حاجتها ،ما قد
يتحول �إلى �سمنة يف ظرف قيا�سي ،كما �أن له
�آث��ارا نف�سية ت�ستخف بها معظم ال�سيدات،
عن جهل� ،أو المباالة ،فال�سيدة

التي تكر�س وقتها لغري نف�سها �ست�شعر مع
مرور الوقت بالإهمال والإهانة ما يجعلها تنتقم
بالطعام �أحيانا ،بتناولها الكثري من الأطباق ،وهذا
ما يك�سبها �سعرات حرارية �أي�ضا� ،أكرث مما هي يف
حاجته ،ثالثا وهو الأ�سو�أ ،هو �إهمال وجبة الغداء
التي من املفرت�ض ان تكون متنوعة ،بني معادن
وبروتينات وفيتامينات ،والتعود على عدم تناول
هذه الوجبة الرئي�سية مع مرور الزمن ،ما يجعل
ج�سمها عر�ضة للأمرا�ض وفقدان املناعة.

الوجبة المسائية «العشاء»

نف�س ال�شيء بالن�سبة للغداء ،قد تهمل الأم
لوجبة الع�شاء �إل��ى
ت���ن���اول���ه���ا
�ساعات مت�أخرة
م���ن ال��ل��ي��ل،
ف��ي��ن��ت��ه��ي
ال���ط���ع���ام يف
ج�سمها �إلى
ك��ول�����س�ترول
وم��واد خمزنة
ت�����س��ب��ب لها
ال�سمنة ،لعدم

ه�ضمها ،فاخللود �إلى النوم العميق بعد الطعام
منهي عنه متاما يف قامو�س التغذية ال�صحية،
�إذ �أن التوقيت املنا�سب لتناول وجبة الع�شاء
ح�سب الأخ�صائية يف التغذية ال�سيدة رمية
نغ�شي ،هو ما بني املغرب والع�شاء� ،أي يف حدود
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،اذ من امل�ستح�سن،
�إن مل نقل من ال����ضروري القيام بحركات ولو
ب�سيطة ،كجلب الأواين �أو مالعبة ال�صغار قبل
النوم او ال�صالة ،حتى يجد الطعام يف ج�سمك
جمراه الطبيعية� ،أما بالن�سبة للكمية الواجب
تناولها ،فيف�ضل �أن تكون نباتية �أح�سن �شيء،
عبارة عن �سلطة ب�سيطة وغنية� ،أو وجبة خفيفة
خالية من الدهون.
مالحظة� :إن الأم التي تعتاد على
ن��ظ��ام غ���ذائ���ي �صحي،
ميكن ان تعود عائلتها
وتورث �أبناءها نف�س
ال��ع��ادات الغذائية
ال�صحيحة ،التي
ت�ساعدهم على
منو اف�ضل بعيدا
عن الأمرا�ض.

هذه قوانين الساعة البيولوجية

احترمي النوم الذي
يمنحك الراحة الكافية

أكثر ما تشتكي منه األمهات في لقاءاتهن ،هو تغير برنامج النوم لديهن ،وعدم
تمتعهن بالقدر الكافي من الراحة خالل الليل ،فمن المعروف أن األم في العائالت
الجزائرية على وجه الخصوص هي آخر من ينام ليال ،وأول من يستيقظ صباحا ،إذا كيف
يمكنك التخلص من هذه المشكلة؟

لهذه األسباب على األمهات ممارسة الرياضة

من بين أهم أسباب السمنة ،أمراض
القلب ،السكري ،الكولسترول ،ضغط الدم،
لدى السيدات ما بين سن الثالثين والستين
سنة ،والتي يحصيها األخصائيون عبر
العالم ،هو امتناع السيدات عن ممارسة
الرياضة.

ثم ان حوايل  80باملائة من ال�سيدات اجلزائريات،

ال يعرفن �أهمية الريا�ضة يف هذا ال�سن ،ومنهن
ن�سبة كبرية من الأمهات ،رغم �أن �أطباء الن�ساء
يذكرون با�ستمرار �رضورة ممار�سة الريا�ضة يف
فرتة ما بعد الإجناب ،اال ان تو�صياتهم ي�رضب
بها عر�ض احلائط عائدة ،فحتى قاعات الريا�ضة
الن�سوية التي �شهدت انت�شارا وا�سعا يف
ال�سنوات الأخرية ،متتلئ بال�شابات الباحثات
عن �أج�ساد املمثالت واملغنيات املم�شوقة� ،أو
بامل�سنات امل�صابات ب�أمرا�ض التنف�س وال�سمنة
املفرطة.

ملاذا عليك ممار�سة الريا�ضة؟

بداية من �سن الأربعني� ،سي�أخذ منحنى ال�صحة
خا�صة يف النزول ،و�ستتحولني الى عر�ضة
لأمرا�ض الع�رص املزمنة ،و�سوف ي�صبح الغذاء
ال�صحي غري كاف للحفاظ على ن�ضارة ب�رشتك،
وقوامك ال�صحي ،ومناعتك ،لذلك� ،سي�صبح من
ال�رضوري زيارة اجليم ،ورفع م�ستوى ن�شاطك،
خا�صة �إذا كنت ال متار�سني عمال خارجا عن
م�س�ؤولياتك كزوجة و�أم ،فاجل�سم يف هذه املرحلة
العمرية� ،سيطالبك بن�شاطات ت�شده ،وحت�سن
حالتك النف�سية امل�سئولة يف الأ�سا�س عن باقي
التغريات الفيزيولوجية الأخرى ،واذا حتدثت الى
كوت�ش متخ�ص�صة يف متابعة فئتك العمرية،
�ستخربك انه من ال�رضوري ممار�سة الريا�ضة
مبعدل مرتني يف الأ�سبوع ل�ساعتني� ،أما �إن كان
قد داهمك مر�ض ما قبل هذا العمر ،ناجت عن
ال�ضغط ،او الوالدات املتكررة ،ف�سي�صبح هذا الكم
غري كاف جل�سمك ،ورمبا لهذا ال�سبب ،كثريا
ما ين�صح الريا�ضيون ،بالتعود على ممار�سة
الريا�ضة ،يف عمر مبكر ،والتعود عليها.
�أما بخ�صو�ص نوع الريا�ضة التي يجب على
الأمهات ممار�ستها ،فال ي�سعنا �أن نن�صحك ب�أي
من الريا�ضات الن�سوية ال�شهرية ،فقط لأن لكل
�سيدة ما ينا�سبها من ن�شاط ريا�ضي ،ح�سب
�سنها ،وقتها ،حالتها الفيزيائية وال�صحية ،وكذا
م�ستوى حتملها مع الوقت ،وال�شخ�ص املنا�سب
للقيام بهذه املهمة هو خمت�ص يف الريا�ضة
والن�شاط اجل�سدي ،لذلك نن�صحك
بالتوجه �إلى اجليم ،قبل التفكري يف
اقتناء املعدات الريا�ضية للممار�سة
يف املنزل.

قبل ع�رش �سنوات فقط ،كان من غري الالئق� ،إن مل نقل
من غري املمكن �أن تلمح � ًأما مع �أبنائها بحذاء ريا�ضي جتوب
ال�شارع� ،أو يف مكان العمل ،فالهندام ال�سائد ،هو حذاء بكعب
عال �أو متو�سط الطول ،لكن هذه املوازين تغريت فج�أة،
ومل يعد من احلرج �سيدتي ارتداء احلذاء الريا�ضي يف اي
مكان تق�صدينه ،بغري بع�ض اال�ستثناءات ،كال�سهرة ،او
الزيارات العائلية ،ففي الوقت الذي ت�سارعت فيه وترية
احلياة اليومية ،وازدادت م�س�ؤولية الأمهات عبءا على
عبء بني البيت والتنقالت اخلارجية� ،أباحت املو�ضة بع�ض
املحظورات ،بل وكر�ست �إبداعات امل�صممني لت�سخر لك
الأحذية املريحة والعملية ،بل �إن املوديالت املتنوعة التي
تتهافت على �سوق الأحذية الريا�ضية الن�سوية ،باتت تفوق
�أنوثة الكعب العايل امل�ضني ،الذي ال ي�ساعدك على التنقل
بني البيت واحل�ضانة والعمل وال�سوق ،فال ينتهي يومك �إال
منهكة القدمني والظهر.

ما هو الحذاء المناسب؟

تغير الموضة بهذا الشكل السريع والملفت ،جعل الكثير من
االفكار تتبدد في هذا المجال ،وألغى مفاهيم سادت طويال في
عالم األزياء واالكسيسوارات ،كاالعتقاد بأن األحذية الرياضية
موضة رجالية وإيحاء بالذكورة ،فماذا عن ارتداء األمهات
لألحذية الرياضية؟

يف  ،2018احلذاء الريا�ضي املنا�سب ل�سيدة بني �سن 35
�إلى � 50سنة ،هو احلذاء الأ�صلي �أوال ،فالأحذية ذات املاركات
العاملية املتواجدة يف اجلزائر ،مل تعد تختلف يف �أ�سعارها كثريا
عن الأحذية ال�صينية ال�سيئة ،والأحذية املقلدة ،الفارق قليل
مقارنة باجلودة التي ت�ضمن لك االحتفاظ بالقطعة الأ�صلية
ثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف املدة التي ت�ستعملني فيها حذاء
ريا�ضيا مقلدا.
�أما بالن�سبة للأنواع واملوديالت فكونك يف هذا ال�سن يقل�ص
من خياراتك بخ�صو�ص احلذاء الريا�ضي� ،سواء يف الألوان
�أو الت�صاميم ،لذلك حاويل اختيار الت�صميم املب�سط ،الذي
ال يحتوي على الكثري من التفا�صيل ،خا�صة الإيحاءات
الريا�ضية �أو الورود والأ�شكال ال�شبابية ،تفادي متاما احلذاء
املطبع ،والذي يحتوي على ال�سال�سل والإك�سي�سوارات
امللفتة ،و�إال �ستبدين كن�صف �أ�سفل من مراهقة ،الألوان
مهمة �أي�ضا ،لذلك حاويل اعتماد الألوان الغامقة ،كالأ�سود،
الكحلي ،الرمادي ،البني ،الأخ�رض الغامق ،قد جتدين
حذاءك املف�ضل لدى عالمة .BIRSHKA

أنت حامل؟ ..حذار

استمتعي بشهور حملك

عزيزتي ،كونك حامال ال يعني انقطاعك عن العيش بطريقة طبيعية ،فاالنصياع
خلف التحذيرات والتهديدات المشددة لطبيبتك النسائية ،قد يفقدك االستمتاع
بهذه المرحلة الجميلة من عالقتك بابنك القادم للحياة قريبا ،خاصة إذا كانت تجربة
األمومة األولى تنتقص للخبرة واإلطالع ،وقد يشكل الخوف من فعل كل شيء
أمراضا ،من المحتمل انتقالها إلى طفلك.

السفر والرحالت

ال يجب ان يكون لديكما ر�صيد مايل �ضخم
لل�سفر من فرتة لأخرى ،قد يحتاج الأمر فقط �إلى
تنظيم رحلة قريبة �إلى مكان هادئ ،لوحدكما
او رفقة الأطفال ،فاالبتعاد عن جو البيت والعمل
كفيل �أحيانا بتح�سني املزاج وجركما بعيدا عن
امل�س�ؤوليات املتنامية ،والواجبات التي ال ح�رص
لها.اخلروج من فرتة لفرتة قد يحيي عالقتك
بال�رشيك ،يف الوقت الذي ي�ؤثر ايجابا على جو
العائلة ،ونف�سية الأطفال.

عنصر المفاجئة

جميعا دون ا�ستثناء نحب املفاج�آت ال�سارة،
ونتوق �إليها �أحيانا� ،سهرة جميلة مع العائلة� ،أو
دعوة �أحباب و�أقارب ي�شتاق �إليهم زوجك وال يجد
مت�سعا من وقت لزيارتهم ،تنظيم حفلة �صغرية
مبنا�سبة عيد ميالد �أحد �أفراد العائلة ،او �رشاء
كتاب� ،أو ثوب� ،أو �أي غر�ض يحتاج �إليه زوجك� ،أو
يحب احل�صول عليه ،والعديد من الأفكار املبهجة
التي تختلف باختالف ال�شخ�صيات والظروف،
�أفكار ب�سيطة وجميلة ،ميكنها �أن تن�رش البهجة
يف النفو�س ،وتنع�ش عالقتك الفاترة

بال�رشيك.

أطباقه المفضلة ..الطريق
المختصر

هناك مثل �شائع تعرفه غالبية الن�ساء ولكنهن
ال يعملن به عادة ،يقول�« :أقرب طريق �إلى قلب
الرجل ،معدته» ،والعبارة هنا وا�ضحة وخمت�رصة،
عليك فقط عدم ن�سيانها� ،إذا بدا لك انك يف حاجة

�إلى �إنعا�ش م�شاعر زوجك� ،أو �أنك يف حاجة �إلى
ال�شكر والثناء ،فكل ما عليك القيام به هو �إعداد
طبقه املف�ضل بطريقة جيدة� ،إذ ميكنك اال�ستعانة
بكتب الطبخ العديدة املتواجدة يف املكتبات� ،أو
بقنوات ومواقع الطبخ التي ال ح�رص لها على
االنرتنت ،يف �سبيل ا�ستعادة ال�سعادة الزوجية.
مالحظة :ال تدللي �أطفالك �أمام زوجك ،بع�ضهم
يغار.

كل النساء على وجه المعمورة معرضات لبلوغ سن اليأس ،الذي قد يصادف السيدة ،بينما تهم بمغادرة الثالثينات ،كما قد يتأخر سنوات
أخرى ،ليمنعها من اإلنجاب ،فتتوقف فرص كونها أما مرة أخرى ،ويترك سن اليأس في العادة آثارا نفسية عميقة على السيدات ،أردنا أن
نوضح لك في هذا الموضوع طرق تفاديها.

ال�شعور بالإجناز

�إذا �شارفت على �سن الي�أ�س ،وبد�أت تظهر لك
�أعرا�ض غريبة ،كانقطاع الطمث ،واملرور بنوبات
حرارة جتتاح �صدرك عرب الرقبة �إلى الوجه،
وزاد توترك وقلقك عن امل�ألوف بكثري،
ال يجب هنا �أن تقفي لتبكي على
الأطالل ،و�إمنا يجب ا�سرتجاع
الإجنازات والتحديات التي مررت
بها يف حياتك حتى تزيدك قوة
وعزمية ملوا�صلة احلياة بن�شاط
وعطاء ،فهذه املرحلة العمرية
التي �سميت بـ"�سن الي�أ�س"،
كان من الأجدر ت�سميتها�" ،سن
الن�ضج" ،فبلوغك هذه املرحلة
يعني انك اجتزت الكثري من املحن
والتحديات ،و�أكرب اجناز لك يف احلياه
هو كونك �أما معطاء.

ا�شغلي نف�سك مبا هو مفيد

العمر مي�ضي ،ولي�س ب�أيدينا �إيقافه ،ولكن
ميكننا ا�ستثماره ،فبلوغك �سن الي�أ�س
ال يعني انذارا بتوقف مهمتك يف احلياة،
و�إمنا العك�س ،لذلك حاويل تطوير
مكت�سباتك وتنميتها� ،سيكون
لديك مت�سع من الوقت� ،إذا
توقفت عن الإجناب� ،أو قدمت

لتقاعدك عن الوظيفة التي كنت ت�شغلينها،
بنف�سك
اهتمي
و بعقلك

�أكرث ،مار�سي الن�شاطات الإن�سانية التي
توا�صلني بها الب�صم على وجه املجتمع.
يف هذه املرحلة من العمر� ،سيكون عقلك قد
اكتمل ،ويكون اميانك يف امل�ستويات املطلوبة،
فال تبخلي على نف�سك بتقوية عالقتك مع اهلل،
ا�ستثمري وقتك يف العبادة ،وفعل اخلري مبد يد
العون.

ال�صحة تبقى تاجك

قد حتتاجني يف هذه املرحلة �أكرث من غريها
�إلى االهتمام ب�صحتك وبطعامك،
فانخفا�ض ن�سبة الأ�سرتوجني يف
ج�سمك يجعلك عر�ضة لبع�ض
الأمرا�ض كه�شا�شة العظام ،لذلك
�أكرثي من �رشب احلليب الغني
بالكال�سيوم ملنع هذا املر�ض ،وحاويل
ا�ست�شارة �أخ�صائي تغذية حتى
ي�ساعدك على اتباع نظام
غذائي �صحي ،ومن املهم
�أي�ضا ،ممار�سة الريا�ضة
يوميا للحفاظ على
لياقتك وحمايتك من
الأمرا�ض �أي�ضا ،والأهم
للحفاظ على مزاجك
جيدا طوال الوقت.

هل ترتدين تصاميم فساتينك بعمر السنتين؟

انتقدت الممثلة المصرية نيلي كريم بشدة ،موضة األمهات
اللواتي يلبسن نفس تصاميم بناتهن الصغيرات ،ورفضت الفكرة
بشدة ،خالل ظهورها في برنامج الموضة الشهير الذي يعرض
على قناة  ،MBC4 ، PROJECT RUNWAYوقد دعمها في
رأيها المصمم العالمي إيلي صعب ،لكن ،رغم االنتقادات الكثيرة
والكبيرة التي طالت هذه الصيحة المنتشرة على نطاق واسع
مؤخرا ،إال أن الكثيرات يفضلنها ،أما نحن فنخبرك أنها:

خطأ

قد تت�ساءلني مل��اذا؟ و�أن��ت الأم ال�سعيدة بف�ساتينها الكثرية التي اخرتت
البنتك ت�صاميم مطابقة لها م�ؤخرا ،ال بل ومن نف�س خامات الأقم�شة التي
ترتدين ،ومن نف�س الألوان �أي�ضا.
أوال :عليك �أن تعلمي تاريخ هذه املو�ضة ،ورمب��ا ،ال بل من امل�ؤكد �أنك
�ستغريين ر�أي��ك بخ�صو�صها عندما نطلعك عليه ،مو�ضة مالب�س الأم
والبنت املت�شابهة يف احلقيقة بد�أت عندما ت�رسبت وانت�رشت �صور عن
جل�سات ت�صوير بريطانية وهولندية ،عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
لأمهات يحتفلن بزفافهن على املن�صة رفقة بناتهن غري ال�رشعيات،
انت�رشت هذه املو�ضة على نطاق وا�سع ،عندما انتهجها م�صمم �أزياء تركي،
واعتمد على جل�سات الت�صوير �أي�ضا للرتويج ملجموعاته ،وكان مو�ضوع
جمموعاته تلك ،ف�ستان الأمريات ال غري ،فلم يخرج عن هذا الت�صميم �أبدا،
بينما بد�أت االمهات العربيات تقليد هذه املو�ضة ،بتف�صيل قفاطن ،وعباءات
لبناتهن ال�صغريات اللواتي ال تنا�سبهن مو�ضة ال�سيدات هذه.
ثانيا :للمو�ضة قوانني وا�ضحة جدا منذ الأزل ،من �أهمها� ،أنه ما ي�صلح
ل�سيدة ثالثينية �أو �أربعينية� ،أو خم�سينية ،ال ميكن �أن ي�صلح �أبدا لفتاة ما
بني ال�سنتني �إلى الع�رشين �سنة ،فال الألوان الدارجة ميكن �أن تنا�سب
الفئتني معا ،فالدرجات يف الألوان ،رمبا جاءت لت�صنع الفارق بني الأعمار ،و�إال
ملا كان الأرجواين الذي تف�ضلينه خمالفا للموف �أو البنف�سجي امل�شع الذي
تف�ضله ابنتك ،حتى خامات الأقم�شة ،وطبعاتها ،يجب �أن تكون خمتلفة،
هذا �إذا جتنبنا احلديث عن الأمر املف�صول فيه ،وهو الت�صاميم �أو الق�صات،
فال ميكن �أبدا االقتناع بفكرة ارتداء نف�س الت�صميم الذي ارتديته و�أنت
طفلة ذات ال�سنة ،فكيف ت�سمحني لنف�سك �أو لطفلتك اليوم بارتداء نف�س
الف�ستان �أو البدلة؟

نصائح في املوضة لألمهات

هكذا
تبرزين
أنوثتك
من جديد

اجلمال� ،أو املظهر الالئق ،واحد
من �أهم املقومات الأ�سا�سية
للأنوثة يف ع�رصنا ه��ذا ،لكن
بع�ض ال�����س��ي��دات يتخلني
عن االهتمام به يف مرحلة من
م��راح��ل العمر ،فيما تكر�س
امل��و���ض��ة اهتمامها ب���إر���ض��اء
اجلميع ،ومواكبة كل الأعمار.
ك��ون��ك �أم تهتمني مبظهر
�أبنائك ونظافتهم وحتر�صني
با�ستمرار على مواكبتهم
للمو�ضة ،ال يعني �سيدتي
التخلي عن االهتمام بهندامك
وروت��ي�ن اجل��م��ال خا�صتك،
لأن���ه� ،أوال« :لنف�سك عليك
حق» ،ثانية :حتى ت�ستمرين
يف ال�شعور ب�أنوثتك والتمتع
مبعنويات عالية ،ثالثا وهو
الأه���م :لكونك (ام���ر�أة) ،ومن
خ�لال ه��ذا املو�ضوع املف�صل،
�سننقل �إليك �أيتها الأم �أهم ما
اطلعنا عليه من خالل جوالتنا
ع�بر �أه���م حم�ل�ات امل��ارك��ات
ال�شهرية ،بالإ�ضافة �إلى ن�صائح
خرباء املظهر ،لن�ساعدك على
ا���س�ترج��اع �أن��اق��ت��ك ،وروح��ك
ال�شبابية املا�ضية.

الراحة في البساطة

بغ�ض النظر عن املقولة الفرن�سية ال�شهرية يف
عامل املو�ضة والأزي���اء« ،كل ما هو ب�سيط ،فهو
جميل» ،لقد تو�صلنا م�ؤخرا �إلى قناعة عاملية يف
هذا املجال تخربنا ب�أنه «كل ما هو
ب�سيط ،فهو مريح» ،لذلك من
�أهم الأفكار التي نر�شدك
�إليها ،والتي من املمكن
�أن�����ك تعلمينها،
دون اجل����ر�أة على
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ،ه��و
ات��ب��اع الب�ساطة
يف خم���ت���ل���ف
االط�لاالت� ،سواء،
لل�سهرة� ،أو العمل،
�أو امل�شاوير اليومية،
واالبتعاد عن االط�لاالت
املركبة وامل��ع��ق��دة ،بحثا عن
مظهر ال�سيدة ،وعليك ان تعلمي
ايتها الأم ،ب�أن الب�ساطة هي الوحيدة التي توحي
ب�سنك ومب�ستواك احلقيقيني ،لأنها ت�سمح
للمحيط ب�أن يلمح �شخ�صيتك �أي�ضا ،باملوازاة مع
ذلك ،متنعك االطالالت الب�سيطة من الوقوع يف
�أخطاء املو�ضة ال�شائعة التي ترتب�ص بال�سيدات،
فتحول بينك وب�ين الظهور ب�إطاللة العجوز
املبتذلة� ،أو املراهقة املت�صابية.

األلوان "فخ إحذريه"..

�ستبحثني وتبحثني ،ثم تقفني حمتارة ،تائهة
�أم���ام الأل���وان التي تالئم �سنك ،ث��م الأل���وان
التي جتعلك خمتلفة عن الظهور على �شكل
طفلتك ال�صغرية �أو املراهقة ،يف النهاية �ستلجئني
للأ�سود كخيار حم��اي��د ،وه��ذا ح�سب خ�براء
املظهر من الأخطاء ال�شائعة الأخرى التي تنتهي

�إليها ال�سيدات� ،أما ما هو �سائد خالل املوا�سم
الأخ�يرة بالن�سبة للأمهات و�سيدات املجتمع
الراقيات ،فهو الأزرق امللكي� ،أو الأخ�رض اليانع،
وكذا تدريجات البيج الفاحتة �أو املائلة للذهبي،
هي خيارات ت�ساير متطلبات املو�ضة،
من ناحية �أخرى ،مالئمة ،للأعمار
ب�ين  35و� 50سنة ،ناهيك
عن �أنها �أف�ضل الألوان التي
قد ت�ستعملينها للتعبري
عن النعومة والن�ضج،
لأن��ه��ا باخت�صار� ،أك�ثر
م��ا تتجنبه املراهقات
وال�صغريات بالعادة.

المخملي يا أمي..

ه��ك��ذا ���س��ت����صرخ ابنتك
الراغبة يف ارتداء �إطاللة الن�ساء
اليافعات ،لكنها لن تتمكن من
التمتع بف�ستان متو�سط ال��ط��ول من
قما�ش (القطيفة) �أو �أي خامة خمملية �أخ��رى،
ينتهي بياقة من الفرو املخالف للونه ،لأنها
الإطاللة الأن�سب لك �سيدتي� ،أو كنزة خمملية
مع بنطال كال�سيكي ،او تنورة طويلة �أو متو�سطة
الطول ،هذا ال�ضبط ما ال ت�ستطيع غري الأمهات
االعتماد عليه لإطاللة ب�سيطة تن�ضح باالتزان
والوقار.
يف ال�سياق ذاته ،ي�ؤكد خرباء املظهر م�ؤخرا على
��ضرورة �أن متتلك كل �سيدة ف�ستانا بخامة
خمملية �ضمن جمموعتها لأه��م الإط�لاالت،
فقط يجب �أن ت��ك��ون ق�صته املكبة واملميزة
منا�سبة جل�سم ال�سيدة ،على �أن ال يكون كا�شفا
للتفا�صيل ال�سيئة ،فقد تعمل هذه اخلامة ،مهمة
معاك�سة متاما ومنافية للمهمة النبيلة يف �إبراز
�أنوثتك ،خا�صة يف املنا�سبات اخلا�صة والر�سمية.

نعلم أن مسؤولياتك المتزايدة بمجرد الزواج ،واإلنجاب فيما بعد ،تحول بينك وبين االستمتاع بوقتك الخاص ،وممارسة هواياتك المحببة
التي دأبت عليها في بيت العائلة ،لكن في الواقع المسؤولية ليست حجة واهية تمنعك من نشاطاتك التي تشكل عالمك الخاص ،وال
األمومة كذلك.
�سيدات كثريات يحطن بك �سواء يف العائلة� ،أو
الأ�صدقاء ،او حتى يف العمل ،ميار�سن خمطط

العي�ش اخلا�ص بهن بكل �أريحية ،فيما ال جتدين
�أنت الوقت الإ�ضايف حتى لت�رسيح �شعرك ،بينما

م�س�ؤولياتهن تفوق م�س�ؤولياتك بكثري ،ملاذا؟

ما الســــــــــر؟

القرار للعودة �إلى هوايتك املف�ضلة� ،سواء ت�صميم
الأزياء ،الر�سم ،الطبخ ،الريا�ضة ،املو�سيقى...
هو �أهم خطوة جريئة يجب �أن تخطيها باجتاه
التنفي�س عن ذاتك ،وا�سرتجاع دقائق �أو �ساعة
يوميا خل�صو�صيتك ،بعيدا عن م�س�ؤوليات
البيت ،الزوج ،الأبناء ،ال تفكري �أبدا ب�أن ما
�ستقومني به تافه ومل يعد ينا�سب �شخ�صيتك،
بعد تخطي كل هذه ال�سنوات ،ال ت�ستمعي
لأ�صداء املحيطني بك �أي�ضا ،ولتكن هوايتك
ركوب الدراجة ،لأن الأخ�صائيني يف علم النف�س
ي�شجعون ال�سيدات والأمهات باخل�صو�ص
للعودة الى هواياتهن اخلا�صة ،لل�شعور بال�شباب،
وحت�سني املزاج من جهة ،ومن جهة �أخرى لك�رس
الروتني املتعلق بامل�س�ؤوليات والواجبات اليومية،
ولتجديد احلياة الزوجية ،واحل�صول على
م�ساحة خا�صة لنف�سك ،فبينما زوجك يف العمل،
و�أطفالك يف املدر�سة ،عليك ان متار�سي �أي
هواية كنت متار�سينها او اكت�شفتها حديثا ،هذا
قد ي�ساعدك على الدخول على الهام�ش الذي
و�ضعتك فيه ان�شغاالتك وتكري�س وقتك للعائلة،
قد مينحك �أي�ضا فر�صة للثناء والت�شجيع من
قبل الزوج والأبناء نظري الإبداعات التي تقومني
بها ،كخياطة ثوب جميل� ،أو �إعداد حلوى �شهية
ي�ستمتع بها اجلميع.

=رابح.ع

مينا عطا

حوار

على الرغم من عدم
فوزه بلقب «ستار
أكاديمي  ،»10إال أنه
اكتسب ُحب الجمهور
وأضحى له آالف
ال ُمحبين والمعجبين
في مصر والجزائر
وكامل الوطن
العربي ،وأكد
موهبته أكثر بعد
إصداره ألغنية
«حالة مؤقتة» التي
حققت نجاحا كبيرا..
مجلة «الشروق العربي»،
التقت الفنان المصري
الشاب «مينا عطا» في
كواليس حفل ملكة
جمال العرب الذي أقيم
بالجزائر ،وكان معه
هذا الحوار الحصري
الذي كشف خالله مينا
عن مشاريعه الجديدة،
اإلشاعات التي تالحقه
وتفاصيل زيارته للجزائر
وغيرها..

أتطلع لغناء الراي الجزائري
لكن اللهجة صعبة!

هذه �أول زيارة يل للجزائر ..وم�ؤكد
لن تكون الأخرية!!
تقيم زيارتك الأولى للجزائر ،وهل
 بداية ،كيف ّتوقعت �أن جتد كل هذه احلفاوة يف انتظارك �سواء
باملطار �أو خالل حفل ملكة جمال اجلزائر؟
 �رصاحة ،ال �أ�ستطيع و�صف تواجدي باجلزائريف كلمات� ..أول ما جاءتني الدعوة لإحياء �سهرة
ملكة جمال العرب باجلزائر رحبت بالدعوة ،ومن
غري �رشوط ،لأين كنت م�شتاقا لزيارة هذا البلد
الغايل على قلبي .كما كنت مت�أكدا من جناح �أول
لقاء مبا�رش يل مع اجلمهور اجلزائري الذي �أنا على
توا�صل دائم معه.

وال يدخل مبا�رشة يف "اجل ّو" ،ف�شعر البع�ض ب�أنني
مغرور ملجرد كوين ال �أتعاطى مع امل�شرتكني �أكرث
من الالزم ،وال �أحب �أن �أبدي ر�أيي يف �أ�صواتهم.

هل تراودك الفكرة الآن لتح�ضري
عمل فني جزائري خال�ص حتى
يكون "عربون" حمبة بعد زيارتك
للجزائر؟
 �أكيد ومن غري �شك ،و�أ�صارحك القول �أين �آملبغناء الراي اجلزائري منذ فرتة ،لكن للأ�سف
تخونني اللهجة ،لأنها �صعبة �شوية (ي�ضحك).
ملاذا مل تفكر يف �أداء "ديو" مع كنزة
مر�سلي �أو �سهيلة بن ل�شهب؟
 ال يوجد يف اجلزائر كنزة و�سهيلة فقط� ..أكيدتوجد �أ�صوات �أخرى رائعة وكنزة و�سهيلة منهم
�أكيد ..الأمر ي�رشفني ،هذه �أول زيارة يل للجزائر
وم�ؤكد لن تكون الأخرية ،وعندما �أجد الفكرة
والكالم املنا�سب لن �أتردد و�سي�رشفني ذلك.
�رصاحة ،ما الذي تغيرّ يف �شخ�صية
"مينا" بعد برنامج "�ستار �أكادميي"؟
 �أعتقد �أين اكت�سبت خربة �أكرب يف احلياة ون�ضج ًايف التعاطي مع الأمور الفنية ،لكن �شخ�صيتي
مازالت هي نف�سها ب�سيطة ،كذلك حياتي التي
�أعي�شها ب�شكل طبيعي (نقاطعه).
لكن البع�ض حكم عليك وعلى
ت�رصفاتك يف "الأكادميية" ب�أنك
مغرور؟
 �صدقني هو ُحكم م�سبق!! ..ف�أنا دخلتالأكادميية ك�شاب مر ّتب ،يتكلم بطريقة الئقة،
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ما و�صلت له توفيق من اهلل ور�ضا �أبي
و�أمي عني

مل حت�صل على لقب «�ستار �أكادميي»،
لكن مع ذلك تتمتع بجماهريية
كبرية؟
 ال ميكنني القول �سوى �أن ذلك توفيق من اهللور�ضا �أب��ي و�أم��ي عني� ..إلى جانب �أن النجاح
دائما ما يعتمد على ال�سعي واالجتهاد لتقدمي
فن حقيقي .وما ال يعرفه الكثريون �أنني �أغني منذ
طفولتي ،ومع ذلك مل �أجد من ميد يل يد العون.
ُتعترب من �أكرث خريجي برنامج
«�ستار �أكادميي» من يكرث احلديث
العاطفية ،ملاذا؟
عن عالقاتهم
ّ
يتحدثون به عني،
 رمبا لأ ّنهم ال يجدون �شيئ ًاّ
في�شيعون ذلك .و�آخر تلك الإ�شاعات �أين على
ُ
عالقة مع رنا �سماحة ،رغم �أن كل ما يف املو�ضوع
هو �أنني ورنا نقدم برناجما م�شرتكا على �إحدى
القنوات الف�ضائية.

�أحد املخرجني لأخو�ض التجربة ..و�إذا ما ف�شلت
ف�أنا �أعترب انتمائي الأول والأخري هو للمو�سيقى
والغناء ،كما �أن �أي جتربة جديدة �أخو�ضها هي
مبثابة �إ�ضافة يل.

هذا جديدي يف 2018

هل �أنت مرتبط �أو على عالقة؟
 يرد يف خجل :ليه الإح��راج ده!!� ..أمتنى ذلكطبعا ،خا�صة و�أن احلب هو �أهم و�أجمل �شعور
ميكن للمرء �أن ينتابه ،فما بالك �أنني �شخ�ص
رومان�سي.
مـــا هي اللحظات ال�سعيدة التي
تريد لو يعود بك الزمن لتعي�شها
جمدداً؟
 يفكر قليال� :أك��ي��د ال��ف�ترة التي �أم�ضيتها يفالأكادميية ،فهي جتربة خمتلفة ومميزة ومهمة
على امل�ستويني ال�شخ�صي والفني.
غادرت «�ستار �أكادميي» رغم كونك
من �أقوى �أ�صوات املو�سم العا�رش،
بينك وبني نف�سك مقتنع بنتيجة
الت�صويت؟
 من الآخر خروجي كان ظلما يل ،وي�ؤ�سفني �أن�أقول �أن الأكادميية ت�سري وفقا ل�سيا�سة معينة،
فا�ستبعادي ك��ان وفقا لتلك ال�سيا�سة ،لكن

احلمد هلل خرجت لأجد حب املاليني بانتظاري،
و�صدقني هذا �أهم من اللقب بكثري.
بعد جتربتك يف الإذاعة كمن�شط،
هل لديك نية لدخول عامل
التمثيل؟
 �أمتنى ذلك ،رغم �أن جمال التمثيل من املجاالتال�صعبة .هناك اتفاق مبدئي جرى بيني وبني

�أغنية «حالة م�ؤقتة» تعترب �أول
جناح حقيقي لك بعد تخرجك من
تقيم هذه
«�ستار �أكادميي  ..»10كيف ّ
التجربة؟
 �أعتربها ف�أل خري وخطوة �أ�سعدتني� ..أن ي�سمعالنا�س ما تقدمه يف ال�شارع ويف املنزل و�أثناء قيادة
ال�سيارة� ،أمر ي�شعرك بن�شوة النجاح ..كما �أن
«حالة م�ؤقتة» هي مبثابة خطوة �أولى يل ،ف�أنا ما
زلت يف بداية امل�شوار ،ونهاية «�ستار �أكادميي» هو
بداية لنا جميعا.
ُحكـــــــي عن م�رشوع «ديو» بينك
وبني الفنان حكيم ،ما مدى �صحة
ذلك؟
 حتى الآن ال يوجد اتفاق بيني وبني �أي جنمبعينه ..ولكني �أمتنى �أن �أقوم بعمل ديو مع عمرو
دياب �أو تامر ح�سني فهما «القمة» بالن�سبة يل.
ما جديد مينا عطا خالل الفرتة
املقبلة؟
 حاليا �أقوم بالعمل على �أغنية جديدة �ستكون«م��ف��اج���أة» مع امللحن حممد رحيم ،وه��ي من
كلمات �أحمد را�شد و�أحلان �أحمد عبد ال�سالم.
ختام ًا ..هل من كلمة تريد �أن تختم
بها هذا احلوار؟
 �أ�شكركم على ه��ذا اللقاء املمتع واجلميل،و�سعيد جدا بزيارتي الأولى للجزائر والتي لن
تكون الأخ�يرة �أكيد� .سي�أتي يوم نكرب فيه مع ًا
بف�ضل الدعم املتبادل بيننا ك�شباب ،ومن خالل
جملتكم �أوجه حتية خا�صة لل�شعب اجلزائري
ولكل جمهوري الذي �رشفني بح�ضور احلفل
ومل�ست فيه احلب احلقيقي ..حبيبكم مينا عطا.
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بسكويت بالحليب والحلوى
املقادير:

الشاف عبير
جريبية

= 200غ فرينة
= 04حبات بي�ض
= 180غ �سكر
= 180مل حليب من نوع «»LOVELY
= 180مل زيت
= كي�س ون�صف خمرية كيميائية
=كي�س فانيليا
= 400غ �شانتيي  380 +مل حليب بارد
من نوع «»LOVELY
=حلوى للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف وعاء وبوا�سطة خفاق كهربائي نخق جيدا
البي�ض ،ثم ن�ضيف ال�سكر ونخفق جيدا �أي�ضا ،ثم
ن�ضيف الزيت واحلليب ونوا�صل اخلفق ،ثم ن�ضيف
الفانيليا والفرينة واخلمرية الكيميائية،يف قالب
حلوى مدهون بالزبدة ومر�شو�ش بقليل من الفرينة
نفرغ اخلليط ثم ندخله الفرن على درجة ،°180
يف ذلك الوقت نقوم بتح�ضري ال�شانتيي ،نفرغ
احلليب يف وعاء ون�ضيف له تدريجيا ال�شانتيي،
عندما ين�ضج قالب الب�سكويت نرتكه يربد ثم
نق�سمه �إلى ن�صفني  ،ن�أخذ كمية من ال�شانتيي
ون�ضعها فوق الن�صف الأول ثم نغطي بالن�صف الثاين،
بوا�سطة كي�س حلواين نزين �سطح قالب الب�سكويت
بال�شانتيي وكذلك بحبات احللوى.
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قطع الحلوى بالشكوالطة
املقادير:

= 180غ فرينة
= 03حبات بي�ض
= 150مل زبدة ذائبة
= 150مل حليب من نوع
«»LOVELY
=كي�س خمرية كيميائية
=كي�س فانيليا
= 100غ �شكوالطة  80 +مل
حليب من نوع «»LOVELY
= 100غ �شانتيي90 +
مل حليب بارد من نوع
«»LOVELY
=حلوى للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف وعاء وبوا�سطة
خفاق كهربائي نخفق
البي�ض جيدا ،ثم ن�ضيف
ال�سكر ونخفق جيدا ،ثم ن�ضيف
الزبدة واحلليب ونخفق املقادير ،ثم
ن�ضيف الفانيليا والفرينة واخلمرية
الكيميائية ونخلط جميع املقادير،

بعدها ن�ضع اخلليط يف قالب مربع
�أو م�ستطيل ال�شكل (ح�سب الذوق)
مدهون بالزبدة ومر�شو�ش بالفرينة
وندخله الفرن على درجة .°180
بعدما ين�ضج القالب نقوم بتقطيعه
بوا�سطة قالب
تقطيع دائري
ال�شكل
�إلى قطع

�صغرية ،ثم نقوم بطالء قطع احللوى
بال�شانتيي (�شانتي خمفوقة مع
احلليب البارد) وندخلها الثالجة
مدة  15دقيقة ،يف ذلك الوقت نقوم
بتذويب ال�شكوالطة ون�ضيف لها
احلليب ونرتكها تربد قليال ،ثم نخرج
قطع احللوى من الثالجة ون�سكب
فوقها ال�شكوالطة ونزينها باحللوى .
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كاب كيك

املقادير:

= 02حبات بي�ض
= 120غ زبدة ذائبة
= 04مالعق كبرية حليب من نوع
«»LOVELY
= 140غ فرينة
= 100غ �سكر
=ن�صف كي�س خمرية كيميائية
=ر�شة ملح
=كي�س فانيليا
=ملعقة كبرية كاكاو
=قوالب حلوى ورقية
مقادير الطالء:
= 50غ زبدة طرية
= 02مالعق �صغرية حليب من نوع
«»LOVELY
= 150غ �سكر ناعم
=ملعقة �صغرية فانيليا
=ملون غذائي �أحمر
=كريات حلوى �صغرية للتزيني

طريقة التح�ضري:

يف وعاء وبوا�سطة خفاق كهربائي نخفق البي�ض جيدا ،ثم
ن�ضيف ال�سكر ونخفق جيدا ،ثم ن�ضيف الزبدة
واحلليب ونخفق املقادير ،ثم ن�ضيف الفانيليا والفرينة
واخلمرية الكيميائي��ة والكاكاو ونخل��ط جميع املقادير،
ث��م ن�ض��ع قلي�لا م��ن اخللي��ط يف قوال��ب احلل��وى الورقية
وندخله الفرن على درجة .°180
يف وع��اء وبوا�سطة خفاق كهربائي نخف��ق الزبدة وال�سكر
الناعم ون�ضيف احلليب والفانيليا و�أخريا امللون الغذائي،
ث��م ن�ضع اخللي��ط يف كي�س حلواين وعندم��ا نخرج احللوى
من الفرن ن�ضع فوقها الطالء و نزينها بكريات احللوى.
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طرطات الليمون
املقادير:
العجينة:
= 200غ فرينة
= 125غ زبدة
=حبة بي�ض
=ر�شة ملح

الشاف عبير
جريبية

طريقة التح�ضري:

يف وعاء ن�ضع الفرينة ون�ضيف
ر�شة امللح والزبدة الطرية
ونخلط املقادير ،ثم جنمع
بحبة البي�ض ونرتك العجينة
ترتاح ،بوا�سطة �آلة الع�صري
(الأف�ضل تكون من نوع )Sonashi
نقوم بع�رص حبتني من الليمون،
ثم يف وعاء ن�ضع �صفار البي�ض
ون�ضيف ال�سكر ونخلط ،ثم
ن�ضيف ع�صري الليمون واملاء
واملايزينة ونخلط جيدا جميع
املقادير ،ثم نفرغ اخلليط
يف قدر ون�ضعه فوق النار مع
التحريك حتى نتح�صل على
كرمية متجان�سة.
نب�سط العجينة ونقطعها دوائر،
ثم ن�ضعها يف قوالب مر�شو�شة
بالفرينة وندخلها الفرن على
درجة حرارة  ،°180عندما
تن�ضج نرتكها تربد ،ثم نفرغ
فيها الكرمية ونزينها بكرمية
ال�شانتيي وحلوى املرينغ كما
هو مو�ضح يف ال�صورة ،كما
ميكنك تغيري التزيني ح�سب
رغبتك.

الكريمة:
= 400مل ماء
= 140غ �سكر
=�صفار  04حبات بي�ض
= 04مالعق �صغرية مايزينة
=ع�صري  02حبات ليمون
=كرمية ال�شانتيي وحلوى املرينغ للتزيني

لنجاح الوصفة استعملي أجهزة
«سوناشي» الكهرومنزلية
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طرطة البرتقال
املقادير:

= 06حبات برتقال
= 60غ لوز مرحي
= 02حبات بي�ض (يف�صل ال�صفار
ويخفق البيا�ض حتى ي�صبح كالثلج)
= 04مالعق كبرية �سكر
=ملعقة كبرية فرينة
=علبة ب�سكويت
=ناباج

طريقة التح�ضري:

بوا�سطة �آلة الع�صري (الأف�ضل تكون
من نوع  )Sonashiنقوم بع�رص04
حبات برتقال ،ويف وعاء نخلط
�صفار البي�ض وال�سكر واللوز و06
مالعق كبرية من ع�صري الربتقال
ونخلط جميع املقادير ،ثم ن�ضيف
الفرينة ،ويف الأخري ن�ضيف بيا�ض
البي�ض ونخلط بت�أين.
يف قالب حلوى دائري ال�شكل مدهون
ومر�شو�ش بالفرينة ،ن�أخذ قطع
الب�سكويت نغم�سها يف ع�صري
الربتقال املتبقي ون�ضعها يف القالب
بحيث تكون حبات الب�سكويت
متال�صقة حتى يتغطى �سطح
القالب ،ثم نفرغ فوقها خليط
الربتقال واللوز ،بعدها ن�أخذ
 02حبات برتقال نقطعهما دوائر
ون�ضعهما على �سطح الطرطة ،ثم
ندخل الطرطة للفرن على درجة
180حرارة  ،°وعندما تن�ضج وت�أخذ
اللون الذهبي نخرجها من الفرن
وندهنها بالناباج (�أنظري ال�صورة).

لنجاح الوصفة استعملي أجهزة
«سوناشي» الكهرومنزلية
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عصير الليمون الهندي ( )Pamplemousseوالموز
املقادير:

= 02حبات ليمون هندي
()Pamplemousse
= 02حبات موز مهرو�ستان
=ورقات نعناع مقطعة
=ال�سكر ح�سب الذوق
= 1ون�صف لرت ماء

طريقة التح�ضري:

لنجاح الوصفة استعملي أجهزة
«سوناشي» الكهرومنزلية

بوا�سط��ة �آلة الع�صري (الأف�ضل
تكون من ن��وع  )Sonashiنقوم
بع��صر الليم��ون الهندي ،ويف
خ�لاط كهربائي ن�ض��ع ع�صري
الليم��ون الهن��دي وامل��وز
والنعن��اع وال�سك��ر ونخل��ط
جمي��ع املكونات ،ث��م ن�ضيف
امل��اء تدرجيا حت��ى نتح�صل
على ع�صري الليم��ون الهندي
واملوز.
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كريمة اليوسفي «الماندرين»
املقادير:

= 04حبات يو�سفي
=�صفار حبة بي�ض
= 40غ مايزينة
= 300مل ماء
= 40غ �سكر
= 40غ ع�سل
= 100غ ب�سكويت مرحي

طريقة التح�ضري:

ب��وا���س��ط��ة �آل����ة الع�صري
(الأف�����ض��ل تكون م��ن نوع
 )Sonashiن��ق��وم بع�رص
اليو�سفي (امل��ان��دري��ن)
ونحتفظ ب��ال��ق����شرة ،يف
وع��اء ن�ضع �صفار البي�ض
ون���خ���ل���ط ،ث����م ن�����ض��ي��ف
الع�سل وع�صري اليو�سفي
وامل��������اء وامل���اي���زي���ن���ة
ونخلط جميع املقادير،
ثم نفرغ اخلليط يف قدر
ون�����ض��ع��ه ف���وق ال��ن��ار مع
التحريك حتى نتح�صل
على كرمية متجان�سة.
ن����أخ���ذ ق���وال���ب ت��ق��دمي،
ن��ف��رغ داخ����ل ك��ل قالب
ق��ل��ي��ل م���ن الب�سكويت
امل�����رح�����ي ،ث����م ن��ف��رغ
الكرمية ونزين بق�رشة
ال��ي��و���س��ف��ي امل��ك��رم��ل��ة
(انظري ال�صورة).

لنجاح هذه الوصفة استعملي
آلة تحمري Panineuse
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روبورتاج

=ليلى.م = ت�صوير  :خالد مشري

بعد مرور
سنة على
تدشينها

الطريق امل�ؤدي �إلى التجمع ال�سكاين الأ�ضخم
يف اجلزائر عرب الطريق االجتنابي اجلنوبي وهو
حديث الإجناز ي�سهل كثريا الو�صول �إلى املدينة� ،أو
عن طريق خط ال�سكة احلديدية ،حيث افتتح خط
اجلزائر غرب وحتظى �سيدي عبد اهلل مبحطة قطار
حديثة جتنب �سكانها �أزمة ال�سري اخلانقة.
جتاوزنا �ساحة م�صطفى بن بولعيد عند مدخل
املدينة «الذكية» ،ثم توغلنا يف نهج
وا�سع كبري يحمل ا�سم الرئي�س
الراحل احمد بن بلة ،على جوانبه
ترا�صت املباين ال�ضخمة العالية
والباهتة اللون ،كانت املدينة تبدو
ك�أنها خر�سانة� ،أو غابة من �إ�سمنت
م�سلح وجدران عالية كتب عليها
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«عدل» بالبنط العري�ض ،ونظرا المتداد املباين على
مد الب�رص ت�صاب بدوار �أو اختناق وحتاول العثور
على وجهتك ب�شق الأنف�س وال ت�ستطيع نظرا
لتداخل الأرقام والعمارات ،وحتتاج �إلى مر�شد �أو
دليل ملعرفة العمارة املق�صودة ،فالكثري ممن يزورون
املدينة يتفاج�أون من �ش�ساعتها وكرثة مبانيها،
حيث ت�ضم �أكرث من � 55ألف �سكن� 44 ،ألف �سكن
لربنامج عدل و� 5آالف لل�سكن الرتقوي العمومي،
فهي متتد على م�ساحة  70كلم مربع تابعة �إداريا
لبلدية حماملة ،يحيط بها حزام خلم�س بلديات
كربى غرب العا�صمة وهي �سويدانية ،زرالدة،
حماملة ،الرحمانية ،الدويرة ،وهي اكرب جتمع �سكاين
يقطنه �أكرث من ربع مليون ن�سمة.

تقع غرب الجزائر وعلى بعد 20
كلمترا أكبر مدينة حديثة بنيت
في الجزائر منذ االستقالل وخارج
محيط العاصمة العمراني ،يطلق
عليها المدينة الذكية كما سماها
المسؤولون ،لكنها في األساس
أنشئت من عنق رحم أزمة السكن
الخانقة ،فلم تكن موجهة لتكون
ذكية وال غبية ،بل كانت مجرد حل
سريع وعاجل المتصاص غضب
الجزائريين الذين لم يستفيدوا من
برامج سكنات عدل لسنة 2001
و 2002وبرنامج  2013ومع ذلك
بقي مشروع مدينة سيدي عبد
الله يتخبط في اإلنجاز أكثر من 20
سنة .

بعد مرور �سنة من تد�شينها ،ال تزال �سيدي
عبد اهلل ور�شة مفتوحة� ،صهاريج ماء تابعة
للبلدية جتوب الأحياء� ،أ�شغال احلفر والتهيئة
متوا�صلة ،مياه مت�رسبة ،وحل ،و�سكان يبدعون
يف �إعادة تهيئة �شققهم من الداخل بالطالء
واجلب�س والبالط ووو ،و�أطفال ميرحون على
املراجيح ،النا�س يف �سيدي عبد اهلل ال يتوقفون
عن ال�شكوى واحلديث عن النقائ�ص التي ال
متت ب�صلة للمدينة الذكية على الإطالق ،بعد
ا�صطدامهم بالكثري من امل�شاكل التي �أتعبتهم
وخ�سفت مبعنوياتهم يف مدينة الأحالم .

ال�سلطة الرابعة
من املنار �إلى �سيدي عبد اهلل

� أغلب ال�صحفيني ا�ستفادوا من �سكنات عدل
مت توجيههم �إلى مدينة �سيدي عبد اهلل ،منهم
�سكان فندق املنار او ما ي�سمى بال�سكنات الأمنية
التي خلفت �أزمة كبرية ،ومل تتمكن احلكومة من
حلها �سوى يف �إطار توزيع �سكنات عدل على
حوايل � 200صحفي يقطنون فندق املنار منذ
ربع قرن تقريبا ،التقينا مع احد ال�صحفيني من
جريدة «لو�سوار داجلريي» وهو ع�ضو �أي�ضا يف
تنظيم نقابي ،تغمره الفرحة بعد ح�صوله على
�سكن برنامج عدل  3لـ 2013وقال �أن النقابة
عملت جهدا كبريا يف ترحيل ال�صحفيني �إلى
�سكنات الئقة بعد م�أ�ساة ال�سكن يف فندق املنار
«هناك �صحفيني ق�ضوا ع�رشين �سنة رفقة
عائالتهم يف غرفة واحدة ،البع�ض �أبناءه يف �سن
الزواج ،لكن اليوم كل �صحفيي املنار ا�ستفادوا
من �سكنات الئقة يف مدينة �سيدي عبد اهلل» .

بني الذكاء والغباء مدينة بدون روح

خمطط �سيدي عبد اهلل خمتلف كثريا عن الواقع
املج�سد ،فامل�س�ؤولون الذين تبنوا م�رشوع املدينة
الذكية ركبوا موجة اال�سم فقط ،لأن الكثري من
التقنيات ومعايري الذكاء مفقودة هنا ب�شهادة
ال�سكان الذين يتخبطون يف نف�س م�شاكل
الأحياء ال�سكنية االجتماعية االخرى ،ال ماء ،ال
غاز ،قليل من املدار�س مقارنة بحجم ال�سكان،
التالميذ يتنقلون �إلى متو�سطات وثانويات
حماملة للدرا�سة ،ال توجد �أنظمة متطورة للأمن
واحلرا�سة ،وال �أنظمة �إنذار وال اثر للمدينة
الرقمية �أو الإيكولوجية �سوى بنايات مرتا�صة

تعك�س حجم �أزمة ال�سكن .
حاولنا معرفة معايري املدينة الذكية و�إ�سقاطها
على �سيدي عبد اهلل فلم جند �شيئا يربط
اال�سم بالواقع ،فاملدينة الذكية م�صطلح ظهر
�سنة  2000ويق�صد بها �إما مدينة «املعرفة»
مركز بحوث وجامعات وخمابر� ،أو «املدينة
الرقمية» االلكرتونية التي ت�سري بزر حا�سوب� ،أو
الإيكولوجية ،ح�سب التخطيط والأهداف ،غري
�أن مدينة �سيدي عبد اهلل كانت مدينة �سكنية
اجتماعية هدفها انفراج �أزمة ال�سكن فقط كما
يبدو بعد �سنة من التد�شني.
لي�س بال�رضورة �أن تكون املدينة الذكية غابة
من اال�سمنت ت�ضم �آالف ال�سكنات ،بل املفهوم
احلقيقي للذكاء هو �إدارة املدينة ب�شكل ي�ضمن
عامل الأمن واملوارد املالية وبالتايل حتقيق
«ال�سعادة» ح�سب ما قال لنا �أحد املهند�سني ،وقد
ح�صل على �سكن ترقوي بقيمة مليار �سنتيم،
وقال «ال فرق بني �سكنه و�سكنات عدل �سوى
انه يدفع � 40ألف دينار �شهريا لت�سديد ال�سكن
يف حني يدفع �صاحب �سكن عدل بني � 6إلى 8
�آالف دينار �شهريا فقط ،نعي�ش نف�س الظروف
ونف�س امل�شاكل» ،و�أ�ضاف املهند�س معلقا على
م�صطلح املدينة الذكية قائال «�أين �إ�شارات املرور
ال�ضوئية التي يتم التحكم فيها ال�سلكيا� ،أين
�أنظمة الإنذار والأمن� ،أين ا�ست�شعار املواقف
ال�شاغرة� ،أين الرقمنة؟ اين حت�سني م�ستوى
املعي�شة ،فالأ�سعار هنا جد ملتهبة ،نحن نتوجه
�إلى �سوق زرالدة القتناء اخل�رض والفواكه
والألب�سة ،كل �شيء يف �سيدي عبد اهلل باهظ،
فال اعتقد �أن م�صطلح الذكاء يليق بها على الأقل
يف الوقت احلايل».
فاملدينة الذكية

تر�صد البنية التحتية الأ�سا�سية كالطرق
واجل�سور والأنفاق وال�سكك احلديدية واملطارات
والقطارات واملوانئ البحرية وكذلك االت�صاالت
واملياه والطاقة والأبنية الرئي�سية ،كل ذلك
من �أجل الو�صول �إلى الدرجة املثلى من املوارد
والأمن.
وت�ستطيع املدينة الذكية �أن توفر خدمات
للمواطنني مبا يعزز �شعورهم بال�سعادة
وال�صحة والراحة والأمان ،غري ان ال�سنة الأولى
من تد�شني �سيدي عبد اهلل مل ي�شعر قاطنوها
بال�سعادة ،بل بالتعب والإرهاق يف احل�صول على
�أبرز �رضوريات احلياة .
م�رشوع �سيدي عبد اهلل ح�سب ال�سكان ال
يحتوي على م�ست�شعرات للك�شف عن �أماكن
ت�رسب املياه يف املدينة و�إ�صالحها على الفور،
�أو ملراقبة نوعية الهواء مل�ساعدة الأ�شخا�ص
امل�صابني باحل�سا�سية من �أخذ احتياطاتهم �أو
ا�ستخدام امل�ست�شعرات ملعرفة �أن مكان �صف
ال�سيارات ممتلئ ويقوم ب�إر�شاد ال�سائق �إلى
�أماكن �صف �أخرى .يف حني كنا ملف وندور للعثور
على مكان �شاغر لركن ال�سيارة ويف الأخري توقفنا
على حافة الطريق .
فعندما كما نبحث عن العمارة ب 21مل نتمكن
من العثور عليها �إال مب�ساعدة ال�سكان ،وت�ساءلنا
عن جدوى الذكاء اال�صطناعي املفقود متاما ،فال
الفتات وال �إ�شارات وال �أنظمة تدلك على وجهتك
�سوى بالرجوع �إلى العن�رص الب�رشي .
بعد �سنة من تد�شني املدينة ،غابت �آثار الذكاء
متاما ،و�صفة الغباء �أ�صبحت ل�صيقة باملدينة،
رمبا لعدم اكتمال الكثري من الأ�شغال التي
ين�ص عليها املخطط مثل الإقامات الع�رصية
وا�ستحداث مناخ م�صغر وحزام اخ�رض و20
كلمرتا من مياه البحريات و�إقامة
القطب البيوتكنولوجي الرابع
من نوعه دوليا وقطب �صحي
لأمرا�ض الكبد والقلب وقطب
جامعي وغريها من امل�شاريع
االقت�صادية قيد الإن�شاء ،وميكن
االنتظار عقد �آخر من الزمن
لتغيري مالمح �سيدي عبد اهلل،
فرمبا �ست�صبح مدينة ذكية
يقطنها االذكياء اي�ضا.
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مجتمع

في شهر الحـــب

=نسيبة.ع= كاريكاتري :فاتح بارة

الشائع عن سكان شمال افريقيا ،وبالتحديد الجزائر ،أنها شعوب تكظم المشاعر ،وال تعبر عن الحب قوال ،أو على حد الحديث الشعبي:
«ناقصة حنان» ،وفاقد الشيء ال يعطيه بطبيعة الحال ،فعلى خالف بعض الشعوب العربية ،كمصر وسوريا ،لم يعتد الجزائريون تبادل
األحاسيس ،والمجامالت ،وقد يرجع ذلك إلى الطبيعة والخشونة في المعامالت التي توارثها الجزائريون جيال عن جيل منذ زمن بعيد ،فال
ثقافة للتهادي ،وال أجواء رومنسية باستثناء شهر واحد في السنة.

تبد�أ حمى احلب يف االرتفاع لدى اجلزائريني
مع حلول ال�شهر الثاين من كل عام ،تزامنا وعيد
احلب امل�صادف للرابع ع�رش فيفري ،لهذه املدة
الق�صرية فقط ميكنك ان تالحظ موجة من
الرومن�سية تغرق ال�شارع اجلزائري ،بالدمى
والدببة والقلوب احلمراء والبي�ضاء ،الدالة عن
احلب وال�صفاء ،ويت�أهب باعة الورود ملو�سم ربح
وافر بعد ركود طويل م�س �سلعهم ،واملالحظ يف
بداية فيفري من كل �سنة �أن م�شاعر اجلزائريني
تنتع�ش �صغارا وكبارا ،فمهوم ال�سانفلتان لديهم
ال يرتبط بالع�شاق فقط ،فلرمبا هي الفر�صة
الوحيدة يف ال�سنة ،ليعرب فيها االبن عن حبه لأمه
�أو �أبيه ،وال�صديقة ل�صديقتها �أو معلمتها ،والزوج
لزوجته.

حرج يف الإف�صاح عن امل�شاعر

ال ندري يف �أي منعرج �أخذت م�شاعر اجلزائريني
يف االنحدار ،ويف �أي نقطة بالذات ،حتول الإف�صاح
عن امل�شاعر حتى لأقرب املقربني من العائلة
�أو الأ�صدقاء ،مبثابة حماباة زائدة ،وجماملة
زائفة ،من �أين انطلقت هذه املفاهيم
امل��غ��ل��وط��ة لتخيم بعقر
عقولنا اليوم ،حتى
�إن ال��ب��ع�����ض �إذا
�أخ�بره �أح��د مبدى
حبه وتقديره له،
واهتمامه به،
اع��ت��ق��د
�أن
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ل��ه حاجة ع��ن��ده ،يجامله ليق�ضيها منه ،فقد
ا�ستوطنت املاديات وامل�صالح يف تفكري اجلزائريني
و�أل��غ��ت بذلك امل�شاعر والعالقات الإن�سانية
ال�صادقة ،من املمكن �أن يرتبط هذا الأمر بالبنية
االجتماعية �أو الظروف اليومية التي يعي�شها
الأف��راد على اختالف �أعمارهم وم�ستوياتهم،
لكن ما ال �شك فيه ،هو �أن امتناع اجلزائري
عن الإف�صاح عن م�شاعره واختالجاته الطيبة
للغري ،لي�س مرده يف الأ�صل �إلى عقيدته الدينية
امل�سلمة ،فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكن
يخجل �أبدا من الإف�صاح عن م�شاعره ،لأ�صحابه
وال حتى لزوجاته ،وال يجد �أي حرج يف هذا ،بل
كان يفعل ذلك علنا ،فيقول يف جمع �أ�صحابه ،يف
حق عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�" :إين رزقت حبها".
قناعة ال ميكن

احلب مواقف

�أن تهزها ريح من معتقدات
اجلزائريني ،جريانا �أو
�أ�صدقاء� ،أو �إخوة،
�أو ع�شاقا ،فلو
���س���أل��ت �أي��ا
ك���ان ،عن

�سبب تردده يف التعبري عن حبه لأحبته ،لأخربك
�أن "احلب مواقف" ،و�أن اللحظات التي تكون فيها
�إلى جانب �أحبتك يف حاجتهم� ،سواء يف �رساء �أو
�رضاء ،هي �أ�صدق تعبري لهم عن احلب ،وكذلك
يردون حبهم لك� ،إذ ميكن �أن تتخيل �أي موقف
�آخر غري عبارات الثناء وامل��ودة والغزل �إن �أحبك
�صديق �أو جار �أو قريب ،فقد يهديك� ،أو يتقا�سم
معك �أعباءك �أو يق�ضي حاجة ا�ست�صعبت عليك،
لكنه لن يخربك �أنه يحبك .والغريب �أن الكثري
من الأفراد يعتقدون �أنهم الوحيدون �أو القلة التي
متر بحالة خا�صة وا�ستثنائية ،يف عدم قدرتها
على قول وتكرار كلمة �أحبك ،ولكنها يف الواقع
ظاهرة م�ستفحلة يف املجتمع اجلزائري ،الذي
يتميز عن غ�يره من املجتمعات ،بكونه عمليا
�أكرث ،ي�صدق املواقف �أكرث من الكلمات ،فلو قارناه
باملجتمع الفرن�سي مثال الذي يرتك العديد من
عاداته يف طباع اجلزائريني ،لوجدناه خمتلفا
متاما ،فالفرن�سيون مي�سون وي�صبحون على
عبارات احلب ،بينما قد يقولها اجلزائري حوايل
ع�رش مرات يف العمر ال �أكرث ،ويربهنها باملواقف
الفر�صة.
والأفعال كلما �سنحت

=صالح عزوز= ت�صوير  :خالد مشري

«الشروق العربي» تنقلكم في
رحلة صيد بشواطئ «باينام»

روبوتاج

للوقوف عن قرب على �صيد
ال�سمك ،كان واجبا علينا التنقل
�إلى ال�شواطئ ،واحل�ضور رفقة من
فتنتهم زينة البحر واجللو�س �إليهم
والذهاب معهم يف رحلة اكت�شاف
لهذا العامل ،كانت وجهتنا �شاطئ
«باينام»� ،شاطئ ما �إن حتط
قدميك عليه� ،أول ما يلفت
نظرك تلك القوارب ال�صغرية
من كل الأحجام وهي م�ستلقية
جنبا �إلى جنب ،وك�أنها تق�ص
لبع�ضها �أنينها وق�سوة البحر
عليها ،تروي �أوجاعها يف �صمت،
و�آثار املد واجلزر يظهر على جوانبها
يف خطوط طول ودوائر عر�ض،
وك�أنها تنزف كحال من ي�سيل دما
جراء �رضب ال�سياط وقوة اجلالد،
غري �أن حبيبات الرمل م�سحتها
مع مرور الوقت وما بقي �إال الأثر
يظهر عليها ،كما يخيل لك وهي يف
تلك الو�ضعية� ،أنها كحال �شخ�ص
جنا من البحر لتوه من غرق �أكيد
وهو م�ستلقي على بطنه ،يلتفت
ب�صعوبة �إلى البحر من خلفه من
�شدة تعبه ،رمبا متد �إليه الأمواج
يدها مرة ثانية فتخطفه.
مازحنا «الونا�س» قائد هذه
الرحلة قائال« :ال تخفي �أو تفتخر
مبا تناولته يف وجبة الغداء ،لأنه
بعد قليل �سوف ينك�شف �أمرك،
خا�صة ممن لديه دوار البحر ،فحني
يتوقف القارب �سوف يهزك الدوار
بقوة فيخرج كل ما يف بطنك عنوة».

بين من اتخذها حرفة وبين من يراها مجرد هواية ،تتالقى كل يوم
الكثير من القوارب في البحر من أجل التمتع بصيد األسماك ،الذي أصبح
إدمانا عند الكثير من األشخاص ،فهو يعلم الصبر واالنتظار ،وكذلك
الوقوف على ثروة سمكية هائلة من كل األنواع ،لو لم تفسد الكثير
منها يد البشر ،مساحات زرقاء صافية لوثتها القمامات التي تنتشر في
كل مكان ،لكن وبرغم هذا مازال هذا الكنز البحري موجودا في الجزائر،
كانت لنا فرصة مالمسة العمق عن قرب ،في جولة سياحية ال تباع وال
تشترى بالمال.
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كانت ال�ساعة ت�شري �إلى متام الثانية والن�صف،
حني و�ضعنا القدم الثانية يف القارب ال�صغري
ونحن نلب�س �سرتة الإنقاذ لالحتياط ،فالبحر
�صامت و�إذا نطق �سوف يحرك كل من حوله كما
قال «كرمي» املر�شد الثاين على القارب ،متجهني
�إلى املجهول ،لكن الرفقة التي كانت معنا تعرف
جيدا الوجهة وما حتمله من مفاج�آت ،بد�أ الزحف
�إلى الأمام على وقع �صوت حمرك �صغري بعد ما

جهز بالبنزين املطلوب لإمتام هذه الرحلة ،يدور
بالقوة من �أجل التغلب على �أمواج �صغرية� ،إال �أنها
ورثت العنف عن الكبرية منها ،تركنا الياب�سة
وانتقلنا ببطء �إلى ت�ضاري�س �أخرى ،تت�شابه
على مد الب�رص ،وهي عبارة عن م�ساحة زرقاء
تعلو وتنزل مرة �أخرى يف حركات �آلية ،وك�أنها ت�شد
بع�ضها البع�ض من اخل�رص وترتاق�ص على �أنغام
�صامتة ال ت�سمعها �إال هي� ،أما نحن فبقينا ندعو

اهلل ،على �أن يجذبنا حبل �رستنا �إلى �أهلنا �ساملني
بعد هذه الرحلة.
�أول ما يخطر ببالك و�أنت فوق هذه امل�ساحة
ال�صغرية من اخل�شب ،تلك اجلماعات من
ال�شباب امل�ساكني ،الذين اختاروا هذه الآلة
للهروب من واقعهم يف اجلزائر ،والبحث عن
حياة �أف�ضل وراء البحر ،وتدرك يف هذه اللحظة،
�أن الكرب �أعظم حني يرمي الواحد منهم روحه
فوق قارب �صغري مثل هذا ،فدية للرثوة و�شقراوات
�أوروبا ،ومن يربر هذا الفعل يجب �أن يكون له

احلجة البالغة ،كيف ال وهو بني �أنياب ظلمة الليل
وجربوت البحر .كما �أنك ت�ستح�رض يف حلظة
ق�صرية ،كل الأفالم التي �شاهدتها عن القر�ش
وكيف ميزق الأج�ساد والأح�شاء ،غري �أنك
تبت�سم بداخلك ،لأنك يف �آمان.
غرقنا يف هذا التفكري ،وملا التفتنا �إلى اخللف،
�أ�صبحت عمارات ومنازل مدينة «باينام» عبارة
عن جمموعة من علب �صغرية من الكارتون ال
تكاد تفرق الفا�صل بينها.

68

..وتبد�أ عملية الت�سخني «ت�سخني
البو�صت» يف قامو�س ال�صيادين

هي عملية تقوم على حتديد املكان الذي يتوفر
فيه ال�سمك مبختلف الأنواع� ،أماكن يحددها
�أهل اخلربة يف هذا املجال عن طريق �أدوات من
الطبيعة على غرار ال�صخور �أو «الرو�شيات»
تغنيك عن ا�ستعمال البو�صلة �أو �آلة حتديد
املكان ،طريقة عجيبة تعطيك القيا�س املحدد،
فرمبا جتد الأ�سماك يف مكان �أنت فيه ،ولو
حتركت مرتا واحدا ميينا �أو �شماال لن جتدها،
ثم يقوم ال�صيادون برمي خيط ال�صيد الذي
يختلف يف ال�سمك من � 5أو � 20أو � 45سنتيم� ،أو
�شبكة معلقة فيها «الطعم» ،الذي يكون يف الغالب
«�رسيدين» �أو «كروفات» ،لكن �أغلبهم يف�ضل
ال�صيد بال�رسدين ال�صغري ،لأنه ين�رش الرائحة
�أكرث من ال�سمك الآخر ،فيكون احلظ �أكرب يف
ال�صيد وجتمع الأ�سماك يف هذا املكان.

تقنيات ال�صيد ال يعرفها الإن�سان
العادي

ال تظن �أنك مبجرد رميك خليط �أو �شبكة
�صيد� ،أنك �أ�صبحت �صائدا حمرتفا للأ�سماك،
فهناك تقنيات وخطوات خا�صة ودقيقة يقوم
بها املحرتفون يف هذا املجال ،ال يعرفها الإن�سان
العادي ،فرتى املخت�ص يف هذا املجال ،ي�سرتق
ال�سمع �إلى �أ�صوات رمبا تكون على عمق  30مرتا
حتت املاء ،بل يعرف اللحظة التي �أكلت ال�سمكة
طعمها �أو مل�سته فقط ،وعند القب�ض عليها يعرف
هذا من خالل الدقات ال�رسيعة �أو الطرق اخلفيف
املتوا�صل وك�أن ال�سمكة تقول له لقد �أم�سكتني،
وهو ي�شدها �إلى الأعلى برفق ،و �أكرث من هذا

�أنه وقبل خروجها من املاء يكون قد عرف نوعها
وحجمها دون حتى النظر �إليها.

�أروقة ال�صيد حتدد نوعية ال�سمك

ي�ضم البحر كل �أنواع الأ�سماك وهو ما يعرفه
العامة من النا�س ،غري �أن االخت�صا�صيني يف هذه
املهنة يعرفون عناوين كل نوع من ال�سمك �إذا
�صح القول ،فكل نوع منها يدور يف ق�سم خا�ص به،
وعندما يخرج ال�صياد لل�صيد ،يختار نوع ال�سمك
الذي يريد �صيده انطالقا من هذه التجزئة.

التيارات البحرية وحكايتها مع ال�سمك

تتجاذب التيارات البحرية فيما بينها فيجتمع
ال�رشقي واجلنوبي على الغربي وال�شمايل،
وهي من الظواهر التي ت�ؤثر على عملية ال�صيد،
بحيث كلما كانت هذه التيارات قوية كلما نق�صت
كمية تواجد ال�سمك يف هذه الأماكن ،وهي من
الأمور التي �أ�صبحت معروفة عند ال�صيادين،
فهم يدركون متام الإدراك �أن كل يوم له ميزته يف
ال�صيد� ،أما �أيام التيارات البحرية القوية فهي ت�ؤثر
ب�شكل كبري على هذه العملية ،واملحظوظ من
رزقه اهلل يف هذه احلاالت بكنوز البحر.

�أنواع ال�صيد املختلفة مبا فيها
املحرمة

ت�صادفنا يف هذه اجلولة مع الكثري من القوارب التي
تتبع الأ�سماك يف الأعماق ،غري �أن طريقة ال�صيد
تختلف من �شخ�ص لآخر ،و�إن كان البع�ض منها
و�سيلة للق�ضاء على هذه الرثوة البحرية الثمينة،
ولي�ست و�سيلة لل�صيد يف غياب الرقابة عليها،
ولعل من بني �أنواع ال�صيد الذي يق�ضي على

الرثوة ال�سمكية هي ما يعرف بطريقة ال�سحب
�أو ما يعرف عند ال�صيادين بـ»الكركار» ،فعندما
يقوم بها ال�شخ�ص يف غري موا�سمها والإكثار منها،
ت�ؤدي �إلى تهدمي �أع�شا�ش ال�سمك ،وال�صخور
التي يرتبى بينها ،تدفعه بذلك للهجرة �إلى
مناطق �أخرى.

طريقة ال�شبكة امل�ضيئة

طريقة ي�ستعملها ال�صيادون ل�صيد �سمك رفيع
الثمن وهو ما يعرف بـ»�صبادو» ،تقوم على ن�صب
ال�شبكة معاك�سة للتيار البحريـ فلو و�ضعتها
مقابله ،جلمعت لك ماعدا الأكيا�س والقمامات،
تعلق فيها الأ�ضواء من خمتلف الألوان ،جللب
هذا النوع من ال�سمك.

طريقة «ال تران»

ت�ستعمل يف هذه الطريقة �سمكة م�ضيئة لها
�صنارة �أو �أكرث معلقة على جوانبها ،تعمر بالطعم
وترمى �إلى العمق على طول  25مرتا �أو �أكرث وراء
القارب وي�سري ببطء ،ت�ستعمل خا�صة يف الليل
من �أجل ا�صطياد �سمك «كاالمار» �أو «باراكودا».
تركنا البحر بعد ما �أخذنا الوقت ومل نكد ننتهي �إال
وقد حل الظالم ،ورجعنا على حكاية اجلن وامل�س
يف البحر ،وما يروى عن ظهور قر�ش يف وقت
م�ضى ،وعلى �أ�صوات غريبة ت�صعد من العمق،
وكذلك عن �صيد املجوهرات من زينة الن�ساء
خالل ف�صل ال�صيف ،وحني الم�سنا الياب�سة،
بد�أت رائحة القمامة تنت�رش ،يف ليلة باردة بد�أت
ت�سدل �ستارها على البحر ،الذي تزين بلون
ذهبي من ال�سماء.

69

70

71

لقاءالعدد

في حوار «ناري» محمد
خساني لـ»الشروق العربي»:

=رابح.ع
 نعم ،لأنه يف يوم من الأيام عندما قررت �أن�أخو�ض جتربة "الوان مان �شو" على خ�شبة
م�رسح "علولة" ،ح�رض بع�ض املمثلني لي�ستهزئوا
بي..بكيت يومها بحرقة وقررت �أن �أحتدى
نف�سي و�أريهم من هو "خ�ساين" !! ..عملت ليل
وعدت لنف�س امل�رسح و�أنا ع�ضو جلنة حكم
نهار ُ
وجنم يف "الوان مان �شو" ،واليوم من ا�ستهز�أوا
بي �أ�ضحوا معقدين من جناحي وي�شعرون
ب�ضعف جتاهي.
طيب ،ما ردك على من اعترب
خربتك �صغرية جدا على خو�ضك
لع�ضوية حتكيم برامج الهواة؟
 �أوال ،جلنة التحكيم ال حتتاج �أن يكون عمرك� 70سنة ..ثانيا �أنا �أحتدى اجليل القدمي -مع
احرتامي له� -أن يعرف تقنيات "الوان مان �شو" �أو
"�ستاند�آب" ..من ينظر للأمور من هذه الزاوية
ال�ضيقة �أقول له اذهب عند "مي�سي" �أو
"كري�ستيانو" وقل له ملاذا �أخذت الكرة
الذهبية وعمرك ال يتجاوز 23
�سنة؟؟ ..باخت�صار "ال�صح يف
اللي �صدق ما�شي يف اللي
�سبق".
�إ�رصارك على
تقم�ص الأدوار
ّ
عر�ضك يف
الن�سوية ّ
الكثري من املرات
لالنتقادات ،لكن مع
ذلك ت�صرّ على تقم�صها..
فهل هو حتد� ،أم عناد� ،أم ماذا؟
 ال هذا وال ذاك� ،أنا ممثل ومبدع ،واملر�أة اجلزائريةفيها موا�صفات كثرية جتعل املمثل يج�سدها
بطريقة فكاهية ..ثم -وهذا هو املهم« -كي راجل
يلعب دور مرا ت�ضحك معاه �أكرث من لو �أن امر�أة
جت�سدها» ،نحن نبحث يف الأخري عن �إ�ضحاك
اجلمهور والرتفيه عنه.

في حوار من نار طرحنا فيه كل األسئلة ووضعنا أمامه كل االتهامات ،جاءت اجاباته
قوية ،وفي أحيان كثيرة صادمة!! محمد خساني الذي ّ
يشبه «معاناته»بكريستيانو يدافع
عن الناخب الوطني رابح ماجر ويفتح النار على بعض أنصاف المواهب ،قرر من البداية
أن يكون حواره مع مجلة «الشروق العربي» غير عادي وغير تقليدي ..فكانت منا األسئلة
ومنه األجوبة ..تابعوا واكتشفوا:

"ال�صح يف اللي �صدق ما�شي
يف اللي �سبق"
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من ممثل هاو يف "قهوة القو�سطو" �إلى
جنم فكاهي يف "جرنان القو�سطو"
وع�ضو جلنة حتكيم يف " DZكوميديا
تقيم ُمتعة هذه
�شو" ..كيف ّ
الرحلة؟
أقيمها بقوة الإرادة و�أقي�سها على �أ�سا�س املوهبة
� ّالتي حباين بها اهلل� ..ضف �إلى ذلك ثقتي الكبرية
يف �أحالمي التي كانت تكرب معي كل يوم ..كل

هذه الأ�شياء -احلمد هلل -جعلتني �أجنح و�أ�ستمر
و�أحت ّول يف ظرف � 5سنوات فقط من مت�سابق
هاو يف "قهوة الق�سطو" �إلى ع�ضو جلنة حتكيم يف
برنامج " DZكوميدي�شو".
ُ
"عدت �إلى م�رسح عبد القادر علولة
جنما بعد ما ق�صدته هاويا" ..هكذا
�رصحت ذات مرة وك�أنك �أردت �أن ت ّلمح
ّ
تعر�ضت لها يف بداياتك
لـ"حقرة"
ُ
ّ
الأولى؟

(نقاطعه) ..لكنك ق ّلدت ال�شاب عبدو
وهواري املنار وهي معظمها وجوه
منبوذة يف جمتمعنا� ..رصاحة �أمل
تخ�ش ردود الفعل ال�سلبية جتاه هذا
التقليد؟
 بع�ض النا�س منافقني!! ..ي�سمعون ال�شابعبدو ويذهبون �إلى امللهى الذي يغني به ويبعرثون
النقود على هواري املنار وال�شابة �صباح و ..و ..وملا
يرى «�سكات�ش» يف التلفزيون يقلد ه�ؤالء ي�صبح
�إماما ويبد�أك باملواعظ� ..أنا الكل يعرف �أين ال �أ�سمع
�سوى الراي اجلميل مثل ال�شاب ن�رصو وال�شاب
بالل واملرحوم ح�سني وخالد و�أحمد وهبي
وبالوي الهواري ،والأغاين ال�رشقية واملغربية
وال�شعبي الأ�صيل ..ومن اجليل اجلديد �أ�سمع
بالل ال�صغري وكادير اجلابوين وح�سام ور�ضا
الوهراين وهواري الدوفان ،لأنهم �أ�صدقائي.

ُر�شحت لتج�سيد دور «رجالوي» يف
«عا�شور العا�رش ،»2لكنك اعتذرت
عنه يف �آخر حلظة ..ملاذا؟ وهل
�صحيح �أنه حدث �صدام بينك وبني
جعفر قا�سم؟
 نعم« ،رجالوي» كان مكتوبا يل يف الأ�صل،و�أم�ضيت على العقد مع املخرج جعفر قا�سم
واتفقنا على كل �شيء ..لكن امل�شكلة وقتها �أنني
كنت مرتبطا بت�صوير براميات « DZكوميدي
فطلبت من جعفر �أن يعطيني يوما واحدا
�شو»،
ُ
يف الأ�سبوع لت�صوير الربامي الأ�سبوعي� ،إال �أنه
علي �أن �أكون رهن «عا�شور
رف�ض ،وا�شرتط ّ
العا�رش» فقط ..ولأين فنان يحرتم كلمته رف�ضت
�أن �أكون �سببا يف خ�سارة �رشكة الإنتاج الأخرى
«نوت فاوندويلكوم» ،وذهبت �إلى فرن�سا لعر�ض
م�رسحي ..وعندما ُعدت و�أنا بالطائرة ،و�صلتني
ر�سالة من م�ساعدة جعفر تقول «�إما تكون معنا
�أو ال تكون؟؟» ..مل �أرد عليها وقررت �أن �أجتاهل
الر�سالة و�أتفرغ ملا كنت ملتزما به.
�صــراحة ..هل ندمت على الدور
الذي ا�شتهر به بعدها املمثل علي
�رشف؟
 ال مل �أندم �إطالقا ..لأنني �أخذت جناحا كبريايف «نا�س ال�سطح» و�سل�سلة «�أنا وياك» وطبعا
علي
م�سل�سل «اخلاوة» الذي كان جتربة جديدة ّ
�أال وهي الدراما ..ثم لو ج�سدت دور «رجالوي» ملا
قمت بدور «طارق» يف «اخلاوة».
�رصحت يف �أكرث من لقاء ومنا�سبة
ّ
�أن «الزعيم» عادل �إمام هو ُملهمك..
لكنك مل تذكر من هو ُملهمك
وعرابك حمليا (جزائريا)؟
ّ
 نعم عادل �إمام هو ملهمي الأول و�سيبقى..�أي�ضا �أحمد حلمي وكرمي عبد العزيز وق�صي
خويل وبا�سل خياط� .أما يف اجلزائر فل�سوء
احلظ الأ�سماء التي �س�أذكرها اجليل اجلديد
ال يعرفها !! ..وهنا �أق�صد الفنان امل�رسحي
القديراملرحوم �سرياط بومدين واملخرج القدير
املرحوم عبد القادر علولة.
ما ر�أيك يف العودة القريبة
لزعيم الفكاهة اجلزائرية عثمان

عريوات؟
 رغم �أننا مل ن�ستفد منه كثريا ب�سبب غيابه،لكن عودته �سيكون فيها قوة للفكاهة اجلزائرية
و�إن �شاء اهلل يح�صلي �رشف العمل معه ..مثلما
ا ل�رش ف
يل
ح�صل

بعض
الناس منافقون
يسمعون عبدو واملنار
وملا يرون «سكاتش»
يف التلفزيون يقلدهما
يصبحون أئمة «ويبداوك
باملواعظ»!!
و �شجعني
والتقيت به
كثريا .عثمان عريوات قيمة م�ضافة ومهمة جدا
للكوميديا اجلزائرية.
م�ؤخرا ركبت موجة الدفاع عن
الناخب الوطني رابح ماجر ،ما
الق�صة؟
يدعيه
كما
�شخ�صيا
«ماجر»
أعرف
�
ال
 �أوال� ،أناّ
البع�ض..دافعت عنه ،لأين ال �أحب الظلم ..ثم
�إن الرجل مل يكن قد بد�أ يف تويل مهام عمله حتى
خرج البع�ض ينتقدونه وي�شتمونه وك�أنه عدو
للوطن!! ..ملاذا مل يفعلوا ذلك مع الأجانب؟؟..
تعرف ملاذا؟؟ لأننا معقدون من �أي �شيء ناجح
ي�أتي من داخل الوطن.
�أ�رشفت على �إخراج فيديو  -كليبني

لل�شاب بالل ،لكن رغم حتقيقهما
لنجاح كبري وعدد م�شاهدات عال� ،إال
�أن البع�ض كان راف�ضا لهذا التعاون و..
 (يقاطعنا) ا�س�أل ال�شاب بالل يقول لك �أنلديه �صديقني :حممد خ�ساين وموموح وب�س..
«عال�ش؟؟ لأننا �أ�صدقاء تاع �صح و�صداقتنا خالية
من امل�صالح واملاديات» ..بالن�سبة للكليب الأول
«حبايبنا» ،فقد �أخذ جناح  10ماليني م�شاهدة،
�أما الفيديو كليب الثاين «رومانتيك» فاحلمد
هلل ك�سرّ الدنيا وحطم كل الأرقام القيا�سية يف
اجلزائر بـ 25مليون م�شاهدة يف �أقل من ثالثة
�أ�شهر ..رقم مل ي�سبق �أن بلغه فنان يف اجلزائر..
باخت�صار «الكليب» كان رائعا ب�شهادة اجلميع.
حدثنا عن حممد خ�ساين الأب
والإن�سان؟
 حممد خ�ساين الإن�سان يحب بيته و�أوالده«�إياد» و»�سمر» وخمل�ص لبيته� ..أخاف عليهم
من ن�سمة الهواء� ..أعمل ليل نهار و�أكاد �أ�سكن
يف الطائرة من كرثة �سفرياتي لأوفر لهم حياة
فيها رفاهية ..و�إن �شاء اهلل ال يحتاجون �شيئا يف
وجودي .ابني «�إياد» مولوع بال�سيارات ال�صغرية
(ي�ضحك) �أ�رصف الكثري على �ألعابه ..وابنتي
«�سمر» حتب الرق�ص كلما ت�سمع املو�سيقى.
ما هو طموحك اليوم؟
 يف اجلزائر ،حققت كل �شيء واحلمد هلل ..حلميوطموحي اليوم هو الولوج �إلى م�رص وامل�شاركة يف
الأفالم امل�رصية مع عمالقة الفن يف م�رص.
ماذا حت�رض لرم�ضان  2018غري
م�سل�سل «اخلاوة»2؟
 �أعمايل يف رم�ضان القادم هي «اخلاوة »2و�سل�سلة«�أنا وياك» جزء ثاين.
كلمة �أخرية؟
 �أمتنى لبلدي اجلزائر اال�ستقرار واالزدهار..و�أن يبعدها اهلل عن اخلونة ،كما �أمتنى ال�شفاء
العاجل ل�صديقي هواري «بو�ضو» .وقد قطعت
عهدا على نف�سي عندما ُي�شفى �إن �شاء اهلل
�س�أعمل معه بدون مقابل مدى احلياة ،وذلك
فرحا وحمدا هلل على �شفائه.

لجنة التحكيم ال تحتاج أن يكون عمرك  70سنة وأتحدى الجيل
القديم أن يعرف تقنيات «الوان مان شو» أو «الستاندآب»!
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يكفي أن تتجول
بأحد المراكز التجارية
بالعاصمة ،وما
جاورها حتى تلحظ
التحول الرهيب في
العادات الشرائية
للجزائريين ،يبدو أنها
األزمة االقتصادية
التي صرحت بها
الحكومة نهاية السنة
الفارطة ،ها هي
تبلغ المواطنين على
اختالفهم منذ أول
أيام العام الجديد.

مجتمع

بعد وقف االستيراد والزيادات في األسعار

األزمة المالية تغير
العادات الشرائية
للجزائريين

اعتاد املواطن اجلزائري على �سماع �أخبار الزيادات
الطفيفة يف املواد الغذائية ،والتي �إن جمعتها يف قفة
مقتنيات واحدة لوجدت نف�سك ،ت�ضيف حوايل
�ألف دينار مليزانية الت�سوق ،كل �شهر تقريبا،
ولكن ما مل نعتد عليه ،هو ذاك التحول الذي
م�س ال�سلوك ال�رشائي ،والذي بات جليا وا�ضحا
للعيان� ،إذ �أ�صبحنا نلحظ جت�سيد ال�شعارات
على م�شارف املراكز التجارية التي تراجع الإقبال
عليها ب�شكل رهيب ،ب�شهادة و�إح�صائيات
�أ�صحابها والقائمني عليها ،فعلى عك�س ما
كان �سابقا ،وما هو عادي وحمتمل ،ف�إن التوجه
�إلى �أماكن الت�سلية التابعة للمراكز التجارية
ت�ضاعف موازاة مع تراجع الإقبال على
املراكز التجارية ذاتها وعلى �سلعها،
فاملواطن اليوم مل ينقطع عن عادته يف
زيارة مركز �أردي�س� ،أو فاميلي �شوب
نهاية الأ�سبوع ،ما انقطع عن القيام
به فعال هو ملء عربات الت�سوق
باملقتنيات ،والوقوف لفرتات
طويلة يف طوابري االنتظار �أمام
�شبابيك الدفع ،فحتى العاملني
بهذه الأخرية يعربون عن
ارتياحهم من تخفيف �ضغط
العمل ،والأخطاء والعقوبات
النابعة عنه ،فبمجرد �إقبال
 ،2018حتى تقل�ص عدد
املتهافتني على ما تعر�ضه
هذه الف�ضاءات التجارية
من �سلع مغرية� ،إلى حوايل
الن�صف ،وقلت املعامالت،
�إذ يرجح �أنهم �أدركوا �أخريا
�رضورة اخل�ضوع للمناخ
االقت�صادي.

وعي� ..أم �أنها الأزمة؟

ملاذا توقف اجلزائريون
عن �رشاء قطع الديكور،
والأواين وعبوات حفظ
الطعام الكثرية التي ال

طائل منها؟ هل توقف ال�شعب عن ا�ستهالك كل
تلك الكميات من احللويات ،وال�شكوال ،واجلنب..
طواعية� ،أم �أنه قرر -هو �أي�ضا -تركها ،لأن �أ�سعارها

مل تعد تنا�سب ميزانيته املحدودة؟ ..نعم ،رمبا
نحن ال�شعب الوحيد على هذه الأر�ض ،من
كان يقبل على �رشاء �أغرا�ض ال ي�ستهلكها
ولن ي�ستهلكها يوما ،فقط لأنها تخ�ضع م�ؤخرا
لتخفي�ض �أو امتياز ،بل رمبا لأن غالفها اخلارجي
ملفت ،يجعل البع�ض يعتقد �أنه قد ي�ستعملها
يوما ما.
�أجربت الأزمة االقت�صادية التي وقعت فيها البالد
م�ؤخرا ،مواطنيها على االكتفاء مبا هم يف حاجة
�إليه فعال ،فلم يكن من عادات املت�سوقني ما �أ�صبح
مالحظا عليهم اليوم ،من تدقيق يف الأ�سعار،
و�ضبط للكميات ،ومعاينة لو�صل ال�رشاء قبل
مغادرة الف�ضاء التجاري ،لقد تعلم اجلزائريون
�أخريا ،كيف ينظرون �إلى وزن العبوة �أو
مقدارها بدل االطالع على امل�صدر ومكان
ال�صنع ،فقد تر�سخ يف الأذهان� ،أن احلكومة
قد منعت ت�سعمائة �صنف من اال�سترياد،
ودون معرفة ما هي هذه الأ�صناف
بال�ضبط ،كان لزاما تعويد النف�س على
املنتوج اجلزائري منذ البداية ،ومقارنة
اجلودة املحلية بدل املقارنة مع اجلودة
الأوروبية.
حتى تلك ال�سلع اجلديدة التي
كانت تنفد مبجرد دخولها ال�سوق،
حبا يف االطالع والتجربة ،مل ي�شفع
لها �سعرها ،وال �شكلها وال حتى
الإ�شهار الكثري للرتويج لها لكي
يقبل عليها املواطن ،فقد �أ�صبحنا
ن�شهد �سلعا مكد�سة ال يقربها
امل�شرتي الذي نفدت لديه روح
املغامرة بخ�صو�ص املنتجات
اجلديدة ،وحتول فج�أة من
االهتمام بال�شكليات �إلى
الرتكيز على الأ�سا�سيات،
فيجد نف�سه يعي�ش كل
ظروف الأزمة املالية ،يف
الوقت الذي ي�سعى
بكل ال�سبل للفرار
منها.
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قصة مكان

=�أبو ظبي  :آ.إيزة

فاقت تكلفة بنائه  650مليون دوالر

من منا ال يُحب الرحالت السياحية المليئة
بالمغامرة واإلثارة واالستكشاف ؟ متحف
اللوفر أبو ظبي الذي أصبح جاهزا الستقبال
الزوار أواخر سنة  ،2017يجعلك تُبحر بعيدا
في عالم الفن والحضارات ،إلى آالف السنين،
حيث  يُمكنك فتح نافذة ثقافات العالم ،التي
تحدث عنها «غاندي» وكأنك تُجرب رحلة فريدة
من نوعها في التاريخ التي جسدتها شخصية
«نادين» في مسلسل كبسولة الزمن.

الطبيعية
منذ �أن ت�صل �إلى جزيرة ال�سعديات
ّ
ال�ضخمة والتي تبعد  500مرت عن �ساحل �أبو
العربية امل ّتحدة ،يخيل �إليك
ظبي ،يف الإمارات
ّ
من الوهلة الأولى �أنك يف حلم ،ل�شدة انبهارك
باملناظر اخلالبة التي جمعت ما بني �أ�شجار
النخيل والرمال والبحر و�إبداعات الإن�سان ،حيث
تظهر املباين واملطاعم الفريدة من نوعها التي
حتيط باملتحف ،وت�ستمتع مبذاق البيتزا وهي
تخرج من موقد ي�أخذ �شكل حبة �أنانا�س عمالقة
يف مطعم «�سموكن باينابل» بالنادي ال�شاطئي،
و�إن حتركنا �أكرث باملناطق املجاورة نلمح من بعيد
�أ�شعة ال�شم�س تُغازل الرمال الذهبية التي
تنبهنا بوجود ال�سالحف البحرية ال�صقرية املنقار
النادرة.

� أغلب الأعمال املعرو�ضة ترتكز
حول التاريخ الديانة»  5باملئة منها
خم�ص�صة للفن احلديث»
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يف ُحدود ال�ساعة العا�رشة �صباحا تُفتح �أبواب
املتحف لي�ستقبل الزوار وال�سياح الذين �أتوا
من خمتلف دول العامل مبختلف �أعمارهم،
ومعظمهم ُي�سابق الزمن ،الكت�شاف هذا ال�رصح
الثقايف واحل�ضاري ،الذي ُيعد �أول متحف عاملي يف

الوطن العربي ،الذي حتت�ضنه جزيرة ال�سعديات
التي تهدف اجلهات الو�صية� إلى جعلها� ،إحدى
الثقافية يف العامل ،من خالل
أهم الوجهات
� ّ
ّ
ت�شييد معامل �ضخمة� ،أهمها :منارة ال�سعد ّيات،
متحف ال�شيخ زايد الوطني ،متحف جوجنهامي
�أبوظبي ،املتحف البحري ،دار امل�سارح والفنون،
متحف اللوفر �أبو ظبي.

«ن�سخة من القر�آن الكرمي تعود �إلى
القرن التا�سع ع�رش ،كتبت بالذهب على
خمطوطات زرقاء»

عندما ترى املياه من بعيد وهي تغمر بناية
املتحف يخيل �إليك �أنك يف �إيطاليا «البندقية» ،لقد
�أبدع املُ�صمم واملهند�س املعماري العاملي «جان
نوفيل» احلائز على جائزة «برتزكر» العاملية،
وجعل من املبنى ذاته تحُ فة فنية ،وج�سد فيه
البعد الروحي والفل�سفي ،وتظهر هند�سته
الب�سيطة واملُعقدة بذات الوقت ،والتي ا�ستمدها
من البيئة الرتاثية يف الإمارات ،حيث ا�ستوحى
الفكرة من �أ�شجار النخيل فجعلها تظهر جليا
للناظرين ب�سقف املبنى ،الذي ُي�شبه املظلة
وتتخلله فراغات تعرب من خاللها �أ�شعة ال�شم�س
لتنور املكان نهارا ،ويف امل�ساء تتلألأ النجوم

و ُيعاك�سها �ضوء القمر ليخرتق البناية ،وبلغ قطر
قبته ال�ضخمة  180مرت ،واعتمد على اللون
الأبي�ض وعلى الأ�سقف املُنخف�ضة ،و�أبرز الإبداع
الهند�سي املُعا�رص امل�صنوع من اخلر�سانة فائقة
املتانة ،ويتكون املتحف من  55مبنى منف�صال
مبا فيها   23قاعة عر�ض ،حيث تت�ضمن
امل�ساحات الداخلية� ،سل�سلة قاعات عر�ض
ومعار�ض ،وي�ضم املتحف يف �أول �أجنحته ،غرفة
هادئة عر�ضت فيها ن�سخة من القر�آن الكرمي
تعود �إلى القرن التا�سع ع�رش ،كُ تبت بالذهب
على خمطوطـــــات زرقاء ،وتقـــول الأبحاث �أن
تاريخها يعود �إلى القرن الرابع الهجري ،و�إلى
جانبها كتاب توراة ميني ،و�إجنيل من القرن
الثالث ع�رش    .
كما ت�صل م�ساحة قاعات العر�ض �إلى 6400
مرت مربع ،والتي ت�ضم �أكرث من  600حتفة
فنية ،يف حني خُ �ص�صت  200مرت مربع ملتحف
الأطفال ،حيث تعر�ض �أعمال فنية متميزة ،من
جمموعته الدائمة و�أخرى ت�ضم �أعماال ُمعارة
من م�ؤ�س�سات فرن�سية �رشيكة�،إلى جانب
تخ�صي�ص معار�ض ُم�ؤقتة وور�ش عمل تفاعلية،
خا�صة بهذه الفئة ال ُعمرية ،ف�ضال عن تخ�صي�ص
مطعم ومتجر ومقهى وحديقة عامة.

ويتميز اللوفر �أبو ظبي بقبته التي تت�ألف من
� 7850شكل هند�سي ،متنوع االحجام و الزوايا،
والتي ترتفع على �أربعة �أعمدة تف�صل بينها
م�سافة  110مرت� ،أما �أعلى نقطة بالقبة فرتتفع 40
مرتا على م�ستوى �سطح البحر ،ويتكون هيكلها
الأ�سا�سي من � 10آالف قطعة ،وهي ت�سمح
لأ�شعة ال�شم�س باخرتاقها وباملرور ،وهذا ما
�أ�سماه امل�صمم ج.نوفل «�شعاع النور   .

 300عمل فني ُمعار من متاحف
فرن�سية �رشيكة يف يوم االفتتاح
� 10سنوات من الإجناز بتكلفة فاقت
 650مليون دوالر

كلـف بناء املتحف وحده حكومة �أبوظبي 654
مليون دوالر ،فيما حتفظ امل�س�ؤولون الإماراتيون
والفرن�سيون عن ذكر التكلفة النهائية لهذا
امل�رشوع الثقايف ال�ضخم ،الذي �سيدوم 30
عاما و�ستة �أ�شهر ،على ح�سب االتفاق ما بني
احلكومتني «الإماراتية والفرن�سية» ،على �أن
تقدم فرن�سا خربتها يف املتاحف ،وتُعري �أعماال فنية
وتنظم معار�ض م�ؤقتة ،ويتعاون املتحف �أي�ضا  مع
ُم�ؤ�س�سات ومعاهد ومرافق فنية وثقافية وطنية
وعاملية.

قبة املتحف تت�ألف من � 7850شكل
هند�سي

ُيج�سد املتحف روح االنفتاح واحلوار بني الثقافات
واحل�ضارات ،هو مركز للتعليم والت�سامح
والتقبل ،اعتربته الدولتان هدية للعامل ،لأنه
يحمل ر�سالة �إن�سانية وثقافية وح�ضارية،

ومن �أبرز الأعمال الفنية املعرو�ضة من املجموعة
نذكر منها :لوحة «جميلة احلداد» للفنان العاملي
ليوناردو دافن�شي ،ومنحوتة «املالحة» العاجية
النادرة من �إمرباطورية بنني «متحف برانلي –
جاك جرياك» ،والكرة االر�ضية للفنان فين�سينزو
كورنيلي «مكتبة فرن�سا الوطنية» ،وزوج من

الأواين من متحف جيميه «املتحف الوطني
للفنون الآ�سيوية» ،ولوحة نابليون عابرا جبال
الألب ،للفنان جاك لوي�س دايفيد «املتحف
الوطني لق�رص فر�ساي»� ،إلى جانب عر�ض متثال
«�أمرية من باخرتيا» ،الذي يعود تاريخه لأواخر
االلفية الثالثة قبل امليالد ،و�سوار �رشق �أو�سطي
مزين بر�أ�س �أ�سدين ،ولوحة فنية من �أعمال
الفنان عثمان حمدي باي ،تعود ل�سنة 1878
بعنوان «�أمري �شاب منكب على الدرا�سة» ،ولوحة
ورينيه ماغريت «القارئة اخلا�ضعة» ،ولوحة
بيكا�سو بعنوان «�صورة �شخ�صية المر�أة» تعود
ل�سنة  ،1928ف�ضال عن عر�ض �أقدم �صورة
فوتوغرافية معروفة المر�أة منتقبة ،وملحمة نادرة
من العاج من �إمرباطورية بنني ،ومنحوتة قي�رص
روماين ،وخيول ال�شم�س ،منحوتة فرعونية
يف �صورة هرم ،تابوت الأمرية الفرعونية منوت
طاوي ،ومتثال «عني غزال» الأردين ال�شهري،
ومعلما بنقو�ش كوفية ي�شري �إلى امل�سافة من
مكة ،و�أكرث من  400درهم ف�ضي �أثري يعود �إلى
بدايات الع�رص الإ�سالمي  .

«ثالثة جدران حجرية منحوت عليها
ن�صو�ص م�ستوحاة من ثقافات عاملية»

�أما من االعمال الفنية اخلارجية التي �ضمها
املتحف ،فقد برز عمل الفنانة جيني هولزر ،التي
�شاركت يف العديد من املعار�ض العاملية ،نفذت
ثالثة جدران حجرية منحوت عليها ن�صو�ص
م�ستوحاة من ثقافات عاملية ،تت�ضمن مقتطفات
من مقدمة ابن خلدون ،ون�صو�صا من جمموعة
مكتبة عاطف �أفندي يف ا�سطمبول ،ون�صو�صا
م�ستوحاة من لغات بالد الرافدين «ال�سومرية
والأكادية املكتوبة باخلط امل�سماري» املوجودة
على لوح اال�سطورة املعرو�ض يف متحف «فوردير
ا�سياتي�شي�س» يف برلني ،ون�صو�صا ُمدعمة
بال�رشح من طبعة عام  1588ملقاالت الكاتب
والفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل دي مونتني ،من
مكتبة بلدية بوردو.
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= إ�رشاف :بثينة فضيل
تليق التنورة الماكسي» الطويلة»
بمختلف األوقات ،حسب تصميمها
ونوع قماشها ،وقد لفتت العالمات
التجارية ودور األزياء العالمية
بموديالت التنانير الماكسي التي
ق ّدمتها بقماش ناعم وخفيف ،يليق
باإلطالالت النهارية والكاجوال ،وتنانير
بقماش برّاق يناسب أكثر المناسبات
المسائية من سهرات أو عشاء...
بعض هذه التنانير جاء أحادي اللون،
فيما بعضها اآلخر تزيّن بالرسومات أو
الطبعات أو جمع درجات متن ّوعة من
األلوان حيث يمكنك أن تختاري حذاء
بكعب عال مع التنورة الماكسي إذا
كان تصميمها رسمياً والمناسبة
التي ستذهبين إليها رسمية ،كما
يمكنك أن تختاري معها حذاء
ّ
مسطحاً كـ»الباليرين» إلطاللة
عصرية وشبابية ،وإذا كانت
التنورة الماكسي منقوشة
أو مطبّعة ،اختاري معها
توب أو قميص ناعم
بلون واحد وزيّني
إطاللتك بـإكسسوارات
الفتة ،فبهذه الخيارات
ستحصلين على طلّة
عصرية جذابة ،دون أن
تكون صاخبة.

موضة

التنورة
الماكسي
إلطاللة
محتشمة
و عصرية
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= إ�رشاف :بثينة فضيل

البشرة المشرقة هي عنوان جمالك لعام ..2018تعرفي
على أجمل أنواع الهاياليتر بين البودرة والسائل والكريم،
والمستحضرات المتأللئة التي تعكس األضواء وتبرز جمال
مالمحك بشكل هادئ ورقيق .
ضعيها على أعلى عظم الخدين واألنف ووسط الشفة
والجبين للحصول على شكل ثالثي األبعاد ،والتي تجعل بشرتك
تشع بالصحة والجاذبية الساحرة.

t

أفضل أنواع «الهاياليتر» لبشرة متوهجة
و مشرقة في 2018

علبة الهايليتر  winter solstice paletteمن Huda beauty

هايليتر  FENTY BEAUTY Killawatt Trophy Wifeمن Rihanna

t

t
هايليتر سائل من makeup revolution liquid Highlighters
علبة الهايليتر  sugar-glow-kitمن Anastasia beverly hills

t
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t

من Make up for ever
بودرة الهايليتر pro light fusion highlighter

= إ�رشاف :بثينة فضيل

أقراط ذهبية من
JAMES AND ELIZABETH

t

t

t

تكتمل أناقة المرأة باإلكسسوارات التي تُز يّن بها إطاللتها ،وقد
لعبت هذا الموسم اإلكسسوارات
دورا كبيرا في الموضة السيما
المجوهرات و بشكل خاص
األقراط الكبيرة التي شوهدت
بكثرة على منصات العروض و
ضمن مجموعات ٌكبرى لدور األزياء
العالمية و قد أصبحت من ابرز
الصيحات لهذا الموسم.
لهذا فقد اخترنا مجموعة من
أجمل التصاميم و أكثرها تميزا
إلطاللتك.
يمكنك اختيار األقراط الكبيرة مع
مختلف اإلطالالت الرسمية منها و
الكاجوال وهي تليق بشكل خاص
بتصاميم األكتاف المكشوفة ،أو
الياقات العالية  ،أو قصات الكتف
الواحد ،كما يمكن اختيار األقراط
الملونة مع األزياء الناعمة أما
الموديالت المصنوعة من الذهب و
الفضة فتتناسب مع األزياء الملونة
أقراط كبيرة من الكريستال من Gucci
المعرقة.
أو ٌ

أقراط كبيرة باللون األسود من
SCHOULER1 PROENZA

t

هذا الموسم...موضة األقراط
الكبيرة

أكسسوارت

أقراط كبيرة باللون األحمر من Marni
أقراط من الحجر
الملون من Etro

t

أقراط من اللؤلؤ و الكريستال من
MCQUEEN ALEXANDER

t
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=صالح عزوز

الفنانة التشكيلية «نبيلة

باي» للشروق العربي:

مميزون

في رحم الصبر ينمو اإلبداع ،وفي حضن االجتهاد يعلو سقف الطموح ،لتخرج إلى
الوجود أعمال فنية راقية ،كانت أنامل الفنانة "نبيلة باي" شاهدة على ميالد قطع
صغيرة تفتن عين كل ناظر إليها ،نرحل من خاللها في ركن "مميزون" إلى عالم ساحر
من مختلف األلوان في الخزف الفني "السيراميك" ،الذي يتسع يوما بعد يوم ليصبح
ضمن ثقافة تزيين المحيط عند الكثير من األسر..

� 13سنة من التحدي

تقف اليوم الفنانة الت�شكيلية "نبيلة باي" على
خربة يف هذا امليدان ت�صل �إلى � 13سنة ،بعد ما
كانت جمرد هواية ،لكنها مع مرور الوقت والظروف
حتولت �إلى ع�شق بال حدود و�سقف عال يناطح
�أعلى القمم ،اختارته عن حب بعد ما جتردت من
علم الكيمياء لتتفرغ �إلى عاملها اجلميل رغم كل
العناء والعراقيل التي ال يخلو �أي ميدان منها ،غري
�أن الإرادة كانت �أقوى والطموح كان �أوك�سجني
اال�ستمرار يف هذا امليدان ،فهي لي�ست وليدة
ال�صدفة يف هذا املجال الفني ،لكن ا�ستمر حب بد�أ
منذ الطفولة حني كانت تر�سم على الورق ،ثم
االنتقال �إلى مرحلة الطرز على القما�ش ،لتحط
الرحال يف ال�سرياميك الذي تعلمت كل قواعده
الفنية ،بدءا من الفنون اجلميلة �إلى التجارب
امليدانية ،حتى �أبدعت فيه �أناملها اليوم.

مادة �أولية �أوروبية
والرتوي�ض ب�أنامل جزائرية

منهم املادة ومنا الإبداع� ،شعار انطلقت به الفنانة

البع�ض ،لدي الكثري من القطع مثل احللي،
اللوحات ،النق�ش ،واخت�صا�صي هو املزج بني
الكثري من الطرق يف هذا الفن ،لذا ا�ستطيع العمل
بثالث تقنيات خمتلفة يف القطعة الواحدة".

"فن ال�سرياميك بالن�سبة يل ر�سالة
قبل كل �شيء"

"نبيلة باي"مند ولوجها هذا العامل ،بعد ما اختارت
التحرر من العمل عند اخلوا�ص ،و�أ�رصت على
�أن ت�صبح قائدة عزف �أورك�سرتا هذا الفن لوحدها
وهذا �إميانا بقدراتها وحق م�رشوع ،فانتقلت �إلى
ور�شة خا�صة بها عن طريق م�شاريع تدعيم
ال�شباب "لون�ساج" ،ت�شتغل وت�شغل اليوم بع�ض
الأ�شخا�ص رفقتها وهو تطور كبري بالن�سبة لها
يف عاملها ،و�أ�صبحت �أعمالها الإبداعية يف اخلزف
الفني "ال�سرياميك" مطلب الكثري من الزبائن
من خمتلف الأنواع �سواء التقليدية �أو الع�رصية،
حمققة بذلك �أذواق الكثري من الأفراد بلم�سات
دقيقة تبهر الأعني.

يف ختام احلديث �إلينا �أقرت الفنانة الت�شكيلية
"نبيلة باي" على �أنها را�ضية �إلى حد ال�ساعة مبا
و�صلت �إليه ،لكن طموحها مازال ينمو يوما بعد
يوم" :احلمد هلل ،را�ضية مبا قدمت يف م�سرية
� 13سنة ،لكن �سقف طموحي �أكرب من هذا،
خا�صة و�أين �أريد �أن �أفتح ور�شة لتدري�س فن
ال�سرياميك للأوالد مند ال�صغر ،فقد كان هواية
بالن�سبة يل ،وحتول �إلى ع�شق وحب ،واليوم
�أريده ر�سالة يتوا�صل بها الأجيال ،هو لي�س
جمرد جتارة بالن�سبة يل"� .إنها ف�سحة زمنية بني
الألوان يف عامل فن ال�سرياميك ،من �إم�ضاء الفنانة
الت�شكيلية "نبيلة باي" التي �أ�شعلت فتيل ثورة يف
هذا امليدان بتحفها الراقية.

"ال�صرب مفتاح النجاح يف هذا امليدان...
و�أعمل بثالث تقنيات"

"من يريد النجاح يف هذا امليدان يجب �أن
يتحلى بال�صرب وهو الأ�سا�س يف الو�صول �إلى
�أعمال �إبداعية وحتف راقية يف فن ال�سرياميك،
الفكرة يف هذه القطع قد ت�أتيك و�أنت نائم،
كحال من يكتب ال�شعر �أو النرث،بالن�سبة يل �أحب
قطعا تتكون من الورود ك�أي امر�أة� ،أحب كذلك
النق�ش على الطني وهو لني وهو ما �أف�ضله عك�س
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إبداع

الحلم لك....

شعر :حسين عبروس
احل�سن يل واحللم لك
واحلب للقلب الذي
رفرف العمر يف داخلي
مبا ملك
�أو ّ
حدث النب�ض بال�شوق
الذي يف داخلك
�رس الكون
هذا الذي كان ّ
من �أزل �سبحان
�سوى الهوى
�سبحان من ّ
�سبحان من ع ّلم الطري
�رس الفلك
ّ
احلب يل والوجد لك
ما الذي يخفي الف�ؤاد
يف �سنا ب�سمتك
ما الذي ي�سكن اجلفن
يف نظرتك؟
�سيد الأ�شواق
يا ّ
ع ّلمني مواقيت الهوى
كي �أعرفك
�أنبئ مبا يف داخلك
ّ
ميتد العمر
�إن
يف خفقة املاء
يف ر�شفة الك�أ�س
يف حلظة الأن�س
احل�س
يف دفقة
ّ

ما الذي تراه
يو�صل القلب
بالقلب الذي ه ّلل
هلل ما �أحلى يف خلوتي
وحدتك
وهذا الذي يعاودين
ما �أروعك
رب �إنيّ تهت
ّ
يف درب الهوى
�رسي
هائما فذاك ّ
يف العيون
لكي �أعبدك
تن�أى اخلطى بيننا
و� ّ
أظل من�شدا
هلل ما �أعظمك
�أنت الذي ّ
قدر القرب
ّ
وال�صد
والبعد والوجد
من ذا الذي مينعك
�أنت الذي �صاغ
طيب ال�شذا يف القلب
كي يحملك
احلمد لك
وال�شكر لك
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تحت الظل

بداية دكتور ،ما هي توقعاتكم
االقت�صادية ل�سنة  2018خا�صة يف
جمال القدرة ال�رشائية للمواطن
الب�سيط؟
يتعلق الأمر باالنعكا�سات الأولى للتو�سع النقدي
الذي �رشع فيه مبوجب التمويل لقاء �سندات
احلكومة لأكرث من �سنة �أي لأكرث من ال�سنة
املحا�سبية حل�ساب الناجت الداخلي اخلام� ،أي
انعكا�سات �آلية (التمويل غري التقليدي) لتمويل
جزء من نفقات احلكومة لعام  2018وال�سنوات
التالية .واالنعكا�سات �ستكون طبيعية بالنظر
الى �أ�سا�سيات ال�سوق وهي:
 -1زيادة الت�ضخم النقدي فوق عر�ض ال�سلع ما
يعني ارتفاع الأ�سعار عدا الأ�سعار املدعمة� ،أي
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات التي تخ�ضع للأ�سعار
املقننة مثل ال�سكر والزيت واحلليب واحلبوب
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=ليلى.م =لصالح عزوز= ت�صوير  :خالد مشري
اجلزائري خالل  2018ب�سبب التو�سع النقدي
وم�شتقات احلبوب مثل اخلبز.
 -2زيادة عجز موازنة الدولة جراء حتمل اخلزينة الذي يغذي املعرو�ض من العملة الوطنية مقابل
جزءا من الت�ضخم الذي يقع على ال�سلع كمية حمدودة من النقد الأجنبي.
واخلدمات املدعمة ،ورمبا �ستلج�أ احلكومة الى � -6أما �أجور العائالت فلن ترتفع ،ما ي�ؤكد فر�ضية
قانون مالية تكميلي يف حالة ت�أكد و�ضعية العجز تراجع القدرة ال�رشائية بالن�سبة ل�رشيحة
املوظفني يف الوظيف العمومي والقطاع االقت�صادي
املايل يف املوازنة خارج حدود نفقات التجهيز.
 -3هناك جزء من ارتفاع الأ�سعار �سيت�أتى من مبا فيها القطاع اخلا�ص.
التدابري التي جاء بها قانون املالية  2018يف �أ�سعار  -7احتياطي ال�رصف �سي�ستمر يف الرتاجع و�أتوقع
الوقود و�ستم�س الزيادة املتوقعة �أ�سعار النقل �أن يفقد ما ال يقل عن  10ماليري دوالر خالل عام
واملنتجات الفالحية وكافة املنتجات املحلية كثيفة .2018
� -8سعر برميل النفط �سيبد�أ يف الرتاجع مع نهاية
اال�ستخدام كاملازو .
 -4وهناك جزء من زيادة ا�سعار يخ�ص املواد الربع الأول من  2018مبا يعيق تطوير ح�صيلة
املقيدة عند اال�سترياد  851مادة) مع بع�ض الندرة النقد الأجنبي لدى البنك املركزي قبل �أن يعاود
يف ال�سوق الوطنية وذلك وفق قاعدة العر�ض ال�صعود يف بداية الربع الأخري من ال�سنة.
 -9التوازنات الكلية م�ضمونة بف�ضل تدابري
والطلب.
 -5ومن التوقعات الأخرى ا�ستمرار تراجع الدينار احلكومة اجلديدة ،حيث �سيرتاجع العجز
التجاري ب�شكل ملمو�س �إلى ما دون عتبة
 10ماليري دوالر �آخر ال�سنة مبا ي�ؤثر ايجابا
على ر�صيد ميزان املدفوعات ،وي�ستمر ر�صيد
املوازنة حتت ال�صفر ب�سبب عجز املوازنة ،ويظل
م�ستوى البطالة م�ستقرا حول عتبة  12باملائة
بف�ضل تدابري الت�شغيل احلكومية.

يشرح الخبير االقتصادي والوزير السابق الدكتور بشير مصطفى في هذا الحوار مع مجلة
"الشروق العربي" ،آثار األزمة االقتصادية على مستقبل العائالت الجزائرية ،مستشرفا بأن
أجور العائالت لن ترتفع مما يؤكد فرضية تراجع القدرة الشرائية للمواطن ،موضحا أن
االرتفاع الملحوظ في أسعار النفط بعد صدمة االنهيار مؤقت وسيعاود سعر البرميل
مرة أخرى النزول بداية من شهر افريل .2018ويرى مصيطفى أن أي تعديل في شكل
العملة الوطنية يعني إبطال التعامل بالدينار الحالي ويعني بالضرورة سحب السيولة إلى
الجهاز البنكي وخاصة السيولة الضخمة السائلة في السوق الموازية وهذا جد مفيد في
تتبع األثر الجبائي وإعادة االعتبار للحسابات البنكية.

كيف تقيمون �سنة  2017من ناحية
الت�سيري املايل خا�صة و�إيجاد بدائل
املحروقات؟
�سنة  2017متيزت مبا يلي:
 -1تراجع موجودات النقد الأجنبي لدى بنك
اجلزائر �إلى ما دون  100مليار دوالر لأول مرة يف
خم�س �سنوات الأخرية.
 -2اعتماد قانون مالية متعدد ال�سنوات لأول مرة
يف التاريخ االقت�صادي للجزائر (.)2019 – 2017
 -3ارتفاع الت�ضخم فوق توقعات احلكومة (4
باملائة) �إلى  5.8باملائة=.
 -4ارتفاع البطالة لأول مرة منذ  2010فوق عتبة
 10باملائة الى  12.6باملائة.
 -5اعتماد احلكومة
التمويل غري التقليدي
لأول مرة يف تاريخ اجلزائر
االقت�صادي.
 -6البدء يف تركيب
ال�سيارات بعد �صدور
قانون منظم عن وزارة ال�صناعة.
 -7الرتخي�ص للتمويل الت�شاركي
(اال�سالمي) عرب بنكني عمومني (القر�ض
ال�شعبي اجلزائري) و(بنك التنمية
املحلية).
 -8البدء يف تطبيق منوذج النمو اجلديد
( )2020 -2016املبني على تنوع االقت�صاد وفك
االرتباط باملحروقات.
 -9عودة �أ�سعار النفط لالرتفاع يف اجتاه 68
دوالرا للربميل بدفع من تراجع املعرو�ض من
ليبيا وكرد�ستان ومن تراجع الدوالر يف �أ�سواق
ال�رصف.

�أتى قرار ال�رشوع يف عملية تركيب
ال�سيارات باجلزائر ب�أثر عك�سي،
حيث ارتفعت ا�سعار ال�سيارات �إلى
اثمان خيالية هي الأعلى يف العامل،
ماذا تتوقعون لهذا القطاع ،وهل
�ستعود ال�سوق لال�ستقرار من جديد
ومتى؟
نعم� ،ستعود �أ�سعار ال�سيارات للنزول يف حالة
تعديل القانون اخلا�ص برتكيب املركبات
واملوروث عن احلكومة ال�سابقة .واالرتفاع الذي
ح�صل يف �سوق ال�سيارات يعود �إالى:
 -1رخ�ص اال�سترياد التي �ضغطت على
العر�ض.
 -2القيد على الكم بحيث مل يواكب النق�ص
الذي ح�صل عند تطبيق رخ�ص اال�سترياد.
 -3الطابع االحتكاري (احتكار القلة) لقانون
الرتكيب املوروث عن احلكومة ال�سابقة مما قلل
من عدد املتدخلني يف �سوق تركيب ال�سيارات.
ومبعاجلة هذه العوامل ب�شكل مدرو�س �ستعود
الأ�سعار �إلى النزول.
مل ت�ستمر حياتكم ال�سيا�سية يف
احلكومة زمنا طويل  ..ما هي
الأ�سباب؟
لي�س هناك �أي �سبب �سوى �إلغاء الهيكل
(كتابة الدولة لدى الوزير الأول لال�ست�رشاف
واالح�صائيات) بعد � 13شهرا من ا�ستحداثه
يف �سبتمرب  2013مبوجب التعديل احلكومي.
وهي الفرتة التي قدم فيها القطاع فيها ما يلي:
 -1م�رشوع منوذج النمو اجلديد (.)2019
 -2ر�ؤية اجلزائر .2030
 -3االن�ضمام �إلى برنامج تقا�سم املعارف (ي�ضم
 33دولة ) مع كوريا اجلنوبية KSPوالذي يعرف

بـ
 123 -4م�رشوع لتطوير االقت�صاد والتما�سك
االجتماعي وت�صميم خاليا اليقظة
اال�سرتاتيجية وحماربة الفقر وحت�سني دخل
العائالت وحتقيق يقظة الإقليم.
 -SNIS5م�رشوع النظام الوطني للمعلومة
االح�صائية
 -6املر�سوم التنفيذي للم�صالح اخلارجية
لال�ست�رشاف والإح�صائيات عرب الواليات.
تتجه احلكومة اليوم �إلى منع
اال�سترياد عدا «املوز» ،ما هي
قراءتكم لهذا القرار؟
يف  17جويلية �( 2015أي قبل قرابة � 3سنوات)
ن�رشت يل ال�صحافة بيانا �أدعو فيه �إلى و�ضع
قائمة رمادية للواردات تخ�ص حتديد اال�سترياد
ب�شكل مدرو�س وباتباع �آلية (احلواجز غري
اجلمركية) ،وتطبيق �سيا�سة �إحالل الواردات.
وبالتايل ف�إن تقييد اال�سترياد ي�صب يف نف�س
الفكرة التي الزلت �أ�ؤمن بها وهي تطبيق
�سيا�سة �أكرث جناعة يف جمال التجارة اخلارجية
مبنية على �آليتني هما:
 �إحالل الواردات بتفعيل امل�ؤ�س�سة الوطنيةوتطبيق ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني احلكومة
والقطاع اخلا�ص - .الرتكيز على ال�صناعات
امل�صدرة مبا فيها ال�صناعات الفالحية و�صناعة
االبتكار.
ال�رشكة الأمريكية «�أناداركو»
م�ستعدة لدفع ماليني الدوالرات من
�أجل حقوق ا�ستغالل الغاز ال�صخري
يف اجلنوب ،ما هي خفايا هذا؟
ال�صني بنت خمططها التنموي (– 2012
 )2017على الغاز ال�صخري ب�سبب املزايا
الن�سبية لهذا النوع من الطاقة يف ال�صني (املرتبة
الثانية عامليا)� .أمريكا كذلك �رشعت يف التو�سع

يف اال�ستثمارات ال�صخرية على ح�ساب الطاقات
التتقليدية (املرتبة الأولى عامليا).
وح�سب وكالة الطاقة الأمريكية ( )2012حتتل
اجلزائر الرتبة الثالثة عامليا باحتياطي يقدر بـ30
تريا مرت مكعب �أي  18باملائة من االحتياطي
العاملي.
�إذن حت�صيل حا�صل �أن تتمتع اجلزائر باملزايا
الن�سبية لهذا النوع من الطاقات الأحفورية
وباملزايا التناف�سية �أي�ضا يف افريقيا وحو�ض
املتو�سط .ولكن قيد التكنولوجيا والتمويل ورد
الفعل من ال�سكان واجلمعيات و�أن�صار التوازن
البيئي مازال يحد من �إمكانية اال�ستك�شاف
واال�ستغالل وطنيا� ،أما دوليا فكما ا�ستثمرت
ال�رشكات الأمرييكية يف النفط والغاز اجلزائري
منذ اال�ستقالل فهي تنتهج نف�س ال�سيا�سة
�سواء تعلق الأمر بالغاز ال�صخري (حيازة
التكنولوجيا) �أو النفط ال�صخري (م�ستقبال)
�أو الطاقات املتجددة (برنامج )2030 – 2020
املعروف بربنامج � 22ألف ميغا واط.
يف ظل االرتفاع الن�سبي ل�سعر
البرتول ،هل ميكن �أن ن�ستغني عن
خيار طباعة النقود؟
ارتفاع �أ�سعار النفط م�ؤخرا (نهاية  2017وبداية
 )2018م�ؤقت و�سيبد�أ الرتاجع �شهر �أفريل
.2018
جمموع هذه العوامل (امل�ؤقتة) �ساعدت على
امت�صا�ص الفائ�ض يف �أ�سواق النفط مع ثبات
الطلب وهو العامل الرئي�س يف ارتفاع الأ�سعار.
و�أتوقع عودة الرتاجع بدءا من �آخر مار�س بداية
�أفريل .2018
وعليه ،ف�إن خيار التمويل غري التقليدي
�سي�ستمر ،و�ست�ستفيد اخلزينة من زيادة
�أ�سعار النفط يف متويل عجز املوازنة املقدر بـ19
مليار دوالر فيما ي�شبه ب�آلية �صندوق �ضبط
االيرادات.
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يقرتح البع�ض حتويل منتدى رجال
الأعمال �إلى نقابة �أي ت�صبح �رشيكا
اجتماعيا للحكومة ،هل هي طريقة
�أخرى للنفوذ؟
ال �أظن ،لأن ت�رصيح ال�سيد رئي�س اجلمهورية
�إلى تقرير (�أوك�سفورد بيزن�س) املن�شور يف
الثالثاء  23جانفي  2018قد ح�سم يف دور وحدود
القطاع اخلا�ص ،كما �أن جتميد خمرجات الثالثية
(احلكومة – الباترونا – االحتاد العام للعمال
اجلزائريني) املنعقدة يف ال�سبت  23دي�سمرب
 2017يف مو�ضوع ال�رشاكة بني احلكومة والقطاع
اخلا�ص �أعطى للمتابعني �إ�شارات ايجابية عن
حدود نفوذ ر�أ�س املال اخلوا�ص.
ما هي قراءتكم لتغيري ر�سومات
العملة �إلى �شخ�صيات؟
�إن �أي تعديل يف �شكل العملة الوطنية يعني
�إبطال التعامل بالدينار احلايل ويعني بال�رضروة
�سحب ال�سيولة �إلى اجلهاز البنكي وخا�صة
ال�سيولة ال�ضخمة ال�سائلة يف ال�سوق املوازية
(تقديرات بـ 43مليار دوالر) .وهذا جد مفيد يف
تتبع الأثر اجلبائي و�إعادة االعتبار للح�سابات
البنكية والدفع االلكرتوين والدفع بالنقود
الرمزية (ال�صكوك وال�سندات) ب�رشط
�إعطاء حتفيزات منا�سبة حلملة
احل�سابات اجلارية وح�سابات
اال�ستثمار وتفعيل �شبابيك
ال�صريفة اال�سالمية.
�أما الت�أثري على التوازنات
وم�ؤ�رشات
الكربى
االقت�صاد الكلي فلن
يحدث �إال يف حالة واحدة
وهي ا�ستبدال قيمة
العملة من الدينار �إلى
الدينار اجلديد ب�شكل
غري مت�ساو (دينار جديد
بـ 10دينار حاليا) ،حيث
ترتفع قيمة العملة الوطنية
اجلديدة بـ 10مرات �إزاء
العمالت الأخرى (القدرة
ال�رشائية لل�رصف) باملعنى
اال�سمي ولي�س احلقيقي ،لأن
حقيقة االقت�صاد تكمن يف انتاج
الرثوة وت�صدير الفائ�ض من الرثوة.
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لو �أعيد ا�ستدعاءكم للحكومة ،ما
هي مقرتحاتكم يف ظل الظروف
احلالية؟
 -1االنتقال من منهجية الت�صحيح الذي تقوده
االجراءات �إلى منهجية ال�ضبط الذي تقوده
ال�سيا�سات.
 -2ال�رشوع يف تطبيق ر�ؤية اجلزائر  2030التي
متت �صياغتها يف .2013
 -3توفري �رشوط جناح منوذج النمو اجلديد
لتحقيق االكتفاء الذاتي �أوال ،ثم الأمن االقت�صادي
من خالل رقم منو  6.5الى  7باملائة وحتقيق
معيارية التنوع االقت�صادي ،ولتحقيق ذلك ينبغي
�أن نعمل على  06م�ستويات هي:
�أ -املعرفة وبوابتها التعليم.
ب -الر�ؤية وبوابتها اال�ست�رشاف وال�سيا�سات
متو�سطة و بعيدة املدى.
ج� -ضبط ال�سيا�سات االقت�صادية وعلى ر�أ�سها
ال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سة اجلبائية.
د -امل�ؤ�س�سة وبوابتها تدريب املوارد الب�رشية
وتراكم ر�أ�س املال الب�رشي.
هـ -العالقة الوظيفية بني امل�ؤ�س�سة والبحث
العلمي وقطاع الإنتاج.

و -الإدارة الذكية املبنية على الت�سهيل والرقمنة
وخاليا اليقظة اال�سرتاتيجية.
جـــاء يف حوار لكم �أن العمل
احلقيقي للحكومة �سوف يبد�أ
من ربيع 2019؟ ملاذا هذا التاريخ
بال�ضبط؟
هو التاريخ الذي ا�ست�رشفته لعودة التوازن
لالقت�صاد الوطني وتخطي �أزمة املوازنة
وا�ستكمال �أدوات تطبيق منوذج النمو اجلديد
ومنها ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني احلكومة
والقطاع اخلا�ص ،وتفعيل القطاعات الراكدة وعلى
ر�أ�سها الفالحة وال�صناعة.
كما �أن عام  2019منا�سب لتحقيق �رشوط
الإقالع االقت�صادي للدولة ب�رشط ا�ستكمال
الإطار الت�رشيعي لال�ستثمار والدخول �إلى
مرحلة التحول يف انتاج الطاقة و�إحالل الواردات،
وهو ما بد�أت �إ�شاراته تلوح يف الأفق ب�إنتاج 4.3
�آالف ميغاواط كهرباء ،االجتاه نحو � 75ألف �سيارة
م�صنعة �سنويا ،تراجع عجز امليزان التجاري
بـن�سبة الن�صف ( 50باملائة) �إلى عتبة  7ماليري
دوالر ،تراجع عجز املوازنة نحو عتبة  55مليار
دينار يف موازنة  2019من �سقف  2344مليار
دينار يف موازنة .2016
الكل يبحث عن  1000مليار دوالر..
هل امل�شاريع املنجزة تربر هذا املبغ
ال�ضخم؟
بر�أيي جزء مهم من هذا املبلغ مت �إنفاقه فعال يف
تنفيذ برامج اال�ستثمار والبنية التحتية منذ عام
 2000وهو تاريخ ال�رشوع يف برامج النمو .ولكن
جزءا �آخر يكون �ساحة لبع�ض ال�شوائب مثل:
 -1املبالغة يف التقديرات املالية للم�شاريع.
� -2إعادة تقييم امل�شاريع ب�سبب تراجع العملة
الوطنية خالل هذه الفرتة.
� -3إعادة تقييم امل�شاريع ب�سبب ت�أخر الإجناز يف
امل�رشوعات احلكومية الكربى.
 -4بع�ض الثغرات يف �إدارة التجارة اخلارجية مثل
�سوء الفوترة وخ�سائر ال�رصف.
 -5بع�ض الثغرات يف تطبيق معيارية (ر�شادة
النفقات) وخا�صة نفقات التجهيز.

=حسان زهار= كاريكاتري :فاتح بارة

السيسي نموذجا« ..التفويض
اإللهي» للحكام العرب
ماذا يحدث في العالم العربي بسبب جنون حكامه وسيطرتهم األبدية على الكرسي؟ ألم يتعظ هؤالء الحكام من مآسي الثورات األخيرة التي كانت
كلها بسبب هذا الجور والطغيان الذي مأل اآلفاق؟ وما وظيفة علماء األمة في مواجهة هذه المهزلة؟ ،هل تحول رجال الدين في معظمهم إال
من رحم ربي إلى تجار يبيعون األمة الذل ملفوفا بسيليكوم الديكتاتورية؟!
ما يقع اليوم يف م�رص حتديدا ،يف خ�ضم معركة
االنتخابات الرئا�سية املوعودة التي يرت�شح لها
اجل�نرال ال�سي�سي ،بعد انقالبه على �رشعية
الثورة و�إطاحته ب���أول رئي�س م�رصي منتخب
منذ م�رص الفرعونية ،ي�ؤكد �أن حكام العرب ال
يتعظون ،وي�سعون جهدهم ملزيد من اخلراب،
يف مقابل �ضمان البقاء يف احلكم ،مدججني يف
نزعتهم التدمريية تلك برت�سانة من املنافقني
الذين يزينون لهم �سوء عملهم ،وهم يظنون
�أنهم يح�سنون �صنعا.
يف مهازل �أم الدنيا ،التي تختزل ما يحدث يف دول
اجلوار العربي ،بات وا�ضحا �أن الع�سكر لي�سوا
وحدهم يف معركة التخدير ال�شعبي ،ف�إلى
جانبهم ع�لاوة على القوى العلمانية
ال�شمولية و�إن كانت بلبا�س
دميقراطي ،يقف قطاع من
ال�سلفيني االنبطاحيني،
وحت��دي��دا يف ح��زب النور،
م��ن ال��ذي��ن �سكتوا على
االنقالب �ضد ال�رشعية،
وال��ذي��ن ب��ارك��وا ال��دم��اء ،يف
مقدمة القوى التي
ت�ؤيد ال�سي�سي
يف م�����س��ع��اه
ل����ل����ب����ق����اء يف
احلكم ،واملثري
يف الق�ضية �أن
امل�ب�رر امل��رف��وع هذه
امل���رة ك��م��ا �أع��ل��ن ذل��ك
��ص�راح���ة امل���دع���و حممد
�سعيد �أر����س�ل�ان� ،أح��د
�أقطاب ال�سلفية املدخلية،
�أن «ال�رشع يقول �أن ويل
الأم��ر ال ينازع ،ال يف مقامه
وال من�صبه وال يناف�س عليه ،بل
عار�ض من
هو باق فيه �إال �إذا عار�ض ِ
موانع الأهلية ،فال�رشع يقول �أن ويل الأمر
و ال
امل�سلم ال ينازع يف مقامه
من�صبه ،ال��ذي باركه
اهلل عز وجل فيه �إياه».
ب�شكل �أو ب���آخ��ر ،دول��ة
مثل م�رص ،عا�شت �أن��واع��ا من
ال�شمولية املطلقة ،منذ عبد
النا�رص وال�سادات ثم مبارك،

جتد نف�سها تدخل مرحلة «التفوي�ض االلهي»
حلاكم متغلب و�صل �إل��ى ال�سلطة بوا�سطة
الدبابة ،لكنه مع ذلك ال يعدم م�شايخ يعطونه
احلق االلهي يف حكم م�رص ،بل وجترمي جمرد
الدخول يف مناف�سة انتخابية دميقراطية معه،
لأن الرت�شح يف مواجهة ال�سي�سي بحد ذاته بات
حتديا للإرداة االلهية التي جت�سدت يوم �أن حلم
ب�أنه يحكم م�رص و�أن اهلل جلت قدرته هو من كلفه
بهذه املهمة العظيمة.
باملح�صلة ،بتنا اليوم ن��رى ،قبيل انطالق تلك
االنتخابات �إن ج��از لنا ت�سميتها كذلك� ،أن
ال��دخ��ول يف مناف�سة
�سيا �سية

مع ال�سي�سي على كر�سي الرئا�سة هو يف مرتبة
الكفر البواح ،الأمر الذي �أتاح له �أن يرهب الكثريين
ممن ت�سول لهم �أنف�سهم االقرتاب من احلكم،
�أما الذين فعلوا ذلك فعليا فقد كان م�صريهم �إما
االعتقال �أو احل�صار والتهديد.
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة باملر�شح الرئا�سي ال�سابق
�أحمد �شفيق ،حني عودته من الإم���ارات ،حني
متت حما�صــرته يف اقامة جربية �أجربته على
االن�سحاب ،واكتملت بتوقيف رئي�س الأركان
الأ�سبق �سامي ع��ن��ان ،ال��ذي ورغ��م خلفيته
الع�سكرية ،مت توقيفه لكي ين�سحب من
ال�سباق ،قبل �أن ين�سحب باقي املرت�شحني خوفا
من م�صري م�شابه ،ويبقى ال�سي�سي املر�شح
الوحيد يف �سباق �ضد نف�سه.
وامل�ؤكد من خالل جتارب عربية �أخرى،
�أن ال�سي�سي� ،سيعمل ف��ور فوزه
بالعهدة الرئا�سية الثانية� ،إلى
تعديل الد�ستور و�ضمان حكم
�أبدي على ر�أ�س م�رص� ،إلى
�أن يتوفاه اهلل �أو يرتك ابنه
على ر�أ���س��ه��ا كما كان
ينوي مبارك من قبله،
ولن يكون هناك خروج
�سل�س م��ن احل��ك��م �أو
ت��داول طبيعي طاملا �أن هذه
العقليات البالية ما تزال م�سيطرة،
وطاملا ال زال حكام العرب يعتقدون
�أنهم ميتلكون التفوي�ض االلهي
للبقاء ع��ل��ى ���ص��دور ال�شعوب
العربية.
�إن��ه��ا مهزلة �أخ���رى تتجدد يف م�رص
ال�سي�سي اليوم ،لتعيد �إنتاج نف�س
التجربة البائ�سة يف �سوريا والعراق
وليبيا واليمن ،حيث القذايف والأ�سد
وعلي عبد اهلل �صالح ،مل يكونوا �سوى
عينة ب�سيطة من حالة اجلنون العربي الذي
ال يتوقف �أبدا ،والذي يبدو �أنه لن يتوقف �إال
بفناء ال�شعوب العربية كلها وعن بكرة
�أبيها ،وعلى ر�أي ع��ادل �إم���ام ،حتى
ي�ستيقظ ه���ؤالء احلكام يوما ،فال
يجدون �شعوبا يحكمونها ،بعد �أن
تكون تلك ال�شعوب قد رحلت وتركت
يف الق�صور امللكية واجلمهورية حكاما ال
يرحلون وال يتزحزحون �أبدا.
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التصافح والتقبيل بين األقارب في األسر

مجتمع

من عالمة لالحرتام إلى فتنة بين األفراد
حدث تصدع كبير داخل الكثير من األسر ،وتوترت عالقات العديد من األفراد ،ووصل األمر إلى حد العداوة وقطع صله الرحم بينها،
ويرجع هذا إلى ظاهرة التصافح والتقبيل التي تنتشر في مجتمعنا مند أزمنة بعيدة بين األقارب واألهل ،وتحديدا بين الرجال والنساء،
وهي داللة على االحترام والتقدير بين األشخاص في اعتقادهم ،ظاهرة انقسم الرأي فيها ،بين من يعتبرها من العادات السيئة التي
ورثتها األجيال جيال عن جيل وجب تركها ،وبين من يعتبرها عادة سليمة ال تضر ،وجب الحفاظ عليها للحفاظ على الترابط األسري ،أما
الوقوف عند هذه التفاصيل وتحريمها فهو أمر مبالغ فيه ال أكثر وال أقل.

�شباب يرونها ظاهرة منافية لل�رشع
والأخالق و�أباء يعتربونها متردا على
العادات..

وقفنا على الكثري من الق�ص�ص واحلكايات التي
عقّدت العالقات الأ�رسية و�أحدثت الفرقة والتنافر
بينها ،وو�صل احلال عند بع�ض الأفراد �إلى هجرة
كل من ال يقبل ت�صافح وتقبيل �أهله �أو العك�س،
واالمتناع عن هذه احلركة الب�سيطة �أحدث
ت�شققا كبريا يف العالقات بني الأ�رس يف ر�أيهم،
بالإ�ضافة �إلى �أنها لي�ست من العادات التي
ت�سيء �إلى الأخالق �أو الدين مادامت �أنها تكون
بني الأقربني ولي�س مع الغرباء ،لكن للأ�سف
الكثري من ال�شباب �أ�ساء ترجمتها فقط ،فكيف
يرف�ض الواحد منهم تقبيل �أو الت�صافح مع زوجة

الأخ� ،أو بنت اخلالة �أو بنت العمة ،وهو فعل غريب
يف اعتقادهم ،وحترمي هذه العادات التي تدل
على االحرتام بني الأ�شخا�ص ،هو �أمر مبالغ فيه،
بل مترد على العادات والتقاليد التي ن�ش�أت عليها
الكثري من الأ�رس ،بعيدا عن الأهواء والو�سو�سة
على حد تعبريهم ،وال ميكن تركها بحال من
الأحوال.
يف حني جند على الطرف النقي�ض ،من يعتربها
من العادات وال�سلوكات القبيحة التي تربى
عليها الكثري من الأ�شخا�ص ،يجب �أن ينتبه �إليها
الأفراد اليوم ،بل يجب تركها كلية� ،صحيح هي
من العادات التي ورثها الكثري يف جمتمعنا ،لكن
يجب �أن نتجنبها ،لأنها تنايف ال�رشع ،وهي من
الق�ضايا التي ف�صل فيها مند زمن بعبد وال حتتاج
�إلى نقا�ش �أو دليل ،وبالرغم هذا ،ف�إننا نالحظ �أن
الآباء والأمهات خا�صة متم�سكون بهذه التقاليد
حتى ولو كانت تنايف الأخالق والدين وهو �أمر
عجيب ،فلم�س اليد �أو التقبيل املبالغ فيه كما نراه
يف الكثري من املناطق يف اجلزائر ،قد ي�ؤدي �إلى �أمور
�أخرى مت�س العالقات الأ�رسية بال�سوء ،ويوقع
الكثري من الأفراد يف احلرام ،وهي من الأ�شياء
التي ال ينتبه �إليها الكثري منا ،ويعتربها جمرد
�أمور ب�سيطة ،لكنها يف احلقيقة تو�صل �إلى �أبواب
ال�شبهات من �أقرب الطرق.

الطرد ...ملن يعتذر
عن الت�صافح �أو التقبيل

و�صل احلد عند الكثري من الأفراد� ،إلى طرد �أحد
من �أقربائه وهجره ،حتى ولو كان ابن �أخته �أو ابن
�أخيه �أو ابن عمه وغريهم من املحارم ،لأنه اعتذر
على عدم الت�صافح مع ن�ساء البيت ،و�أق�سم على
عدم التوا�صل معه مادام على هذا التفكري ،فمن ال
يقبل الت�صافح مع خالته �أو بنت خالته �أو بنت عمه
هو �إن�سان غري طبيعي يف نظره ،وجب طرده من
كامل العائلة وعدم احلديث �إليه حتى يتوب عن
هذا الأمر حد قوله.
بني هذا وذاك� ،أو�صلت هذه احلركة الب�سيطة
مند
الكثري من الأ�رس �إلى الفراق
�سنني ،وحتولت هذه
العادة التي كانت
تعترب فيما م�ضى
عالمة لالحرتام
�إلى فتنة زرعت
ال�شقاق بني
الأ�رس.
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على أثر ثورة بوعمامة
المعممة..
عمار يزلي
بؤر الفتن التي تعمل
فرنسا والجهات األجنبية
على تحريكها في الجنوب
والجنوب الغربي ،والشرق
وفي بعض المناطق
الداخلية اليوم ،هي جزء
من حملة تاريخية باألمس،
ال يمكن نسيانها من
مقاومة األمير إلى ثورة
بوعمامة ،هذه األخيرة التي
تمثل امتدادا لثورة أوالد
سيدي الشيخ ،حيث كان
السبب الرئيس في إنفجارها
توسيع دائرة االستغالل
االقتصادي لمادة «الحلفة»
بمنطقة السهوب ودخول
مشروع خط السكة
الحديدية :آرزيو ـ سعيدة
حيز التنفيذ ،صاحبها تسرب
مباشر للحملة التبشيرية
التجسسية بالمنطقة ،وهو
ما شكل اعتداء روحيا
واقتصاديا مباشرا على
المنطقة.

فامل�صال�ح االقت�صادي�ة كان�ت دوم�ا وراء
االحتلال .فامل�صال�ح كان�ت دوم�ا وراح
املطام�ح ،كم�ا املطام�ح كان�ت تق�ف خلفه�ا
دوما املطامع.
فلق�د ع�رف ا�ستغلال احللف�ة ابت�داء م�ن
 ،1862منوا م�ضطردا� ،إذ �سجل ا�ستغالل
�أق�ل م�ن  4500ط�ن قب�ل  ،1868لريتف�ع
مع�دل ا�ستثمارها �إلى � 37أل�ف طن ابتداء
م�ن  ،1870لي�ص�ل �إل�ى  92843ط�ن
�سن�ة ( 1885ح�س�ب �أ .جيلايل �ص�اري يف
«انتفا�ضة .)»1881
ه�ذا امل�ص�در الأ�سا��س لالقت�ص�اد
الكولوني�ايل يف منتجات الورق وال�صناعات
الأخ�رى ،كان يتطلب و�سائ�ل نقل داخلية
لإي�ص�ال املنت�وج �إل�ى غاي�ة موان�ئ وه�ران
و�آرزي�و .وعلي�ه ،فق�د كان�ت ا�سترياتيجي�ة
�إقام�ة خ�ط حدي�دي راب�ط بين ال�سه�وب
وامل�واينء الغربي�ة� ،أكثر م�ن �ضرورة
اقت�صادي�ة ،لأنه كان ي�ش�كل �أي�ضا �رضورة
�إ�سرتاتيجي�ة �سيا�سي�ة وع�سكرية ملراقبة
املناط�ق ال�صحراوي�ة والتحك�م يف زم�ام
الأم�ور الع�سكرية بها ،كم�ا ي�شري �إلى ذلك
د .جياليل �صاري.
لق�د �ش�كل �ش�ق اخل�ط احلدي�دي� :آرزي�و
�سعي�دة ،بداية من �سن�ة � ،1879أول خرق
واغت�ص�اب مك�ش�وف «ل�سي�ادة القبائ�ل
ال�سيدة «البو�شيخية» وحلفائها من قبائل
عربية وبربرية.
ه�ذا اخل�ط� ،سيبل�غ طول�ه الإجم�ايل 483
كل�م� ،ش�ق معظم�ه (نح�و  381كل�م) م�ا
بين نهاي�ة  1879و�أوت  ،1882وه�ي
الفترة التي عرف�ت فيها ث�ورة بوعمامة �أوج
عملياتها الع�سكرية �ضد القوافل التجارية
وعل�ى املراكز الفرن�سي�ة املتقدمة يف جنوب
«عمال�ة وه�ران»� ،إ�ضافة �إل�ى الهجوم على
�شركات ا�ستثمار احللفة وخطوط ال�سكة
احلديدية.
ه�ذا عل�ى امل�ست�وى االقت�ص�ادي ،غير �أن
ث�ورة بوعمام�ة ،ال ميك�ن �إرج�اع �أ�سبابه�ا
�إل�ى العن�صر االقت�ص�ادي اال�ستغلايل
فق�ط ،ب�ل �أن ال�ش�كل اال�ستعم�اري
ال�ذي اتخ�ذه التوغ�ل الفرن�س�ي يف عم�ق

ال�صح�راء -ع�سكريا واقت�صادي�ا -مل يلبث
�أن �أدخ�ل احلملات التب�شريي�ة كج�زء
م�ن �إ�سرتاتيجيت�ه الرامي�ة �إل�ى تذوي�ب
ال�شخ�صي�ة الوطني�ة الثقافي�ة والروحي�ة
متهيدا لإلغ�اء «الهوي�ة اجلزائرية» ب�شكل
نهائ�ي .هذا العن�صر الأخير ،كان يف الواقع
منبع رد الفعل ال�رسيع واملوحد لكل القبائل
والتجمع�ات ال�سكني�ة الريفي�ة باملنطق�ة،
وحتى داخل حدود الرتاب املغربي.
انطلقت ب�ؤرة التوتر �أ�سا�سا يف فرباير 1881
�إثر عملية الإبادة التي نفذها الثوار مبنطقة
«بير الغرام�ة» �ض�د البعث�ة التب�شريي�ة
بقي�ادة « ،» Paul flattersال�ش�يء ال�ذي
�أوق�د حمي�ة بوعمام�ة ليعلن اجله�اد ثالثة
�أ�شهر بعد ذلك (�أبريل  :)1881ثورة �سوف
تقل�ق امل�د اال�ستعماري الر�أ�سم�ايل ملدة غري
ق�صيرة وتو�س�ع دائرة املقاوم�ة والدعوة �إلى
اجله�اد حتى داخل التراب املغربي ،خا�صة
بعد ر�سائ�ل الفقهاء امل�سلمين املغاربة �إلى
مواطنيه�م ،كم�ا نلم��س م�ن ن��ص ه�ذه
الر�سال�ة التي �أر�سله�ا �أحد الفقه�اء املغاربة
�إل�ى مواطن�ي اململك�ة العلوي�ة ،يطالبه�م
فيه�ا بتكوين جي��ش مغرب�ي واال�ستعداد
للجه�اد..« :اعلم �أيها املجاه�د يف �سبيل اهلل
�أن الن�صارى ملكوا اجلزائر وغنموا �أموالها،
وانت�شروا يف �ساحاته�ا حت�ى و�صل�وا �إل�ى
وهران و تلم�س�ان ومغنية وتافنة ،وطمعوا
يف ه�ذا املغ�رب ويف الو�ص�ول �إل�ى مدين�ة
فا�س».
لق�د �شكل�ت ث�ورة بوعمام�ة  -جنب�ا �إل�ى
جن�ب مع «عب�د امللك ب�ن حم�ي الدين بن
عب�د الق�ادر اجلزائ�ري» رد الفع�ل امل�سل�ح
الأخير �ض�د اال�ستيط�ان الكولوني�ايل
والتو�سع الر�أ�سمايل التب�شريي يف اجلنوب
ويف مناطق جبال جرجرة ب�شكل خا�ص ،ال
يزال �أثر هذه املقاومة مل ينته� ..إلى اليوم!
والي�وم ،والبل�د يع�اين م�ن تدخلات ع�دة
جنوب�ا وغرب�ا و�رشق�ا ،و�شم�اال ،ال ميك�ن
رك�ن التاري�خ للتاري�خ ،لأن يف التاريخ عربة،
وم�ن ال يق�ر�أ التاريخ ال يع�ي الدر�س ..ومن
ال يع�ي الدرو��س ،تلمي�ذ غب�ي عل�ى ر�أي
اجلرنال «جياب» زعيم ديان بيان فو..
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أشهر رسامة في العالم بعد فريدا كالو
باية محي الدين الجزائرية التي
ألهمت بيكاسو وأذاقته الكسكسي
باية محي الدين أو باختصار باية المرأة والرسامة والمبدعة العصامية المتمردة ..باية التي رأت الدنيا ورودا وطواويس وربابات ،باية
التي لم تلطخ لوحاتها «النية» بعجرفة القدم الرجالية والتي رسمت الجزائر بقلبها األبيض وريشتها العذراء.
تعبرت الر�سامة باية حمي الدين من �أ�شهر
الر�سامات اجلزائريات يف العامل ،بفر�شاتها
ر�سمت املر�أة والطبيعة والواقع ،لكن ب�أ�سلوب
خا�ص مل يقلدها فيه �أحد ..باية هذا اال�سم
اجلميل الذي يعني الل�ؤلوة النا�صعة يرمز لكفاح
امر�أة جزائرية اثبتت �أن الفن لي�س له حدود.
كتبت نور حمي الدين حفيدة الر�سامة املبدعة
يوما يف �صحيفة ثانوية الك�سندر دواما «مل �أحظ
مبعرفة جدتي� ..أريد �أن �أرويها على ل�سان �أبي
بعطائها وحنانها� ..أنا فخورة ب�أن �أكون حفيدة
�سيدة البليدة».

مذكرات مراهقة

يف عام � 1947ضجت باري�س بقادمة جديدة،
فتاة هزيلة مل تتجاوز ال�ساد�سة ع�رش ،ال تعرف
القراءة والكتابة ،اكت�شفتها الفرن�سية «مارغريت
كامينا» ف�أهدتها عتاد ر�سم «غوا�ش» فبد�أت هذه
الأخرية ت�سبح وت�سبح حد الغرق يف عامل من
اخليال والفانتازيا ..ولإميانها الكبري مبوهبتها
عرفتها عرابتها مارغريت باخلبري الفني «اميي
مايت» الذي قدمها لعامل باري�س املخملي ..بعد
�شهور من اقامتها يف فرن�سا تزور باية حمي الدين
ور�شة مادورا يف مدينة «فالوري�س» يف اجلنوب
الفرن�سي ،اين التقت لأول مرة ببيكا�سو الذي ال
ي�ضاهيه ر�سام يف ال�شهرة والعاملية..
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�أغرم بيكا�سو بر�سومات باية ب�شكل يفوق
الو�صف وطلب منها العمل معه يف اتولييه
ال�سرياميك ،مل ترد باية �إغ�ضاب بابلو رغم انها
مل تكن مقتنعة بفن ال�سرياميك ،لكنها ابدعت
يف عملها امل�شرتك الذي بقي يف فرن�سا يف متحف
فالوري�س ..بعد الزمالة� ،أتت ال�صداقة فكان
بيكا�سو للهرب من �صخب احلياة يزور باية
لتناول «الك�سك�سي» الذي كانت جتيد حت�ضريه،
وكان يطلق عليها لقب «الرببرية».
وكانت هذه العالقة املهنية وراء لوحة بيكا�سو
املثرية للجدل «ن�ساء اجلزائر» والتي حطمت
الرقم القيا�سي كاغلى لوحة يف العامل على
الإطالق بـ 179مليون دوالر يف مزاد كري�سيتي.
رغم �شهرتها ،بقيت باية وفية لأ�صالتها ،ومل تكن
ترتدي من مو�ضة �شانيل �أو ديور ،بل تلب�س
بفخر ال�رسوال العا�صمي والبابو�ش املطرز
بالذهب مما كان يزيد من �إعجاب النقاد لها ،فقد
قال عنها الناقد الفرن�سي �إدموند �شارل رو« :كانت
باية ولوحاتها �شخ�ص واحد وك�أنها �شخ�صية
ا�سطورية ،ن�صف امر�أة ون�صف ع�صفورهارب
من �أكواريل».

�صمت الفرا�شات

النقاد ،وتديل عناقيد العنب من لوحاتها �أفحم
الر�سامني ،ور�سمها للنبات واجلماد من زاوية
جديدة �أدخل فن باية �إلى اكادميية الفن بفلورن�س
وبرلني واي�شي باليابان.
يدرج ا�سم الر�سامة اجلزائرية باية حمي الدين
بني �أ�شهر ر�سامات الفن احلديث يف العامل مثل
فريدا كالو ومتارا دي ملبيكا ،كيف ال ،وهي من
زينت لوحاتها اكرب دور عر�ض يف العامل من اجلزائر
وباري�س وهافانا وطوكيو والكويت وتون�س
وبروك�سل ووا�شنطن.

� أغلى لوحات لر�سامة جزائرية

ف�أدخلت الآالت املو�سيقية تيمنا بزوجها املطرب،
و�أ�ضافت التفا�صيل التي ا�ضحت اللم�سة التي
تعرف بها لوحة الفنانة املوهبة باية الرببرية..
ر�سمها لعيون املر�أة اجلزائرية كحبة لوز �أده�ش

و�صلت العديد من لوحات الراحلة باية حمي
الدين �إلى �أ�سعار خيالية ،فلوحتها امل�شهورة
«راق�صات وعازفات» التي ر�سمتها �سنة 1976
و�صل ثمنها يف املزاد العلني �إلى � 30ألف يورو ،فيما
ا�شرتى ثري فرن�سي لوحة املر�أة الطائر بـ� 21ألف
يورو ،وو�صل ثمن لوحة الراق�صات والطاوو�س
�إلى � 34ألف يورو ح�سب موقع اخلربة الفنية
«اجوت» ،لت�صبح هكذا من اكرث الر�سامات �إيرادا
يف تاريخ الر�سم اجلزائري ،والقائمة طويلة.

عند عودتها �إلى اجلزائر عام  1953انقطعت باية
عن العامل بعد زواجها مبا�رشة من املو�سيقار احلاج
املحفوظ حمي الدين الذي كان يكربها بـ� 30سنة
واجنبت منه � 6أوالد ،بينما كان لديه � 8أوالد من
زيجات اخرى.
�10سنوات �أطبق فيها ال�صمت على باية فال
مكان للفرا�شات والطيور و�أوالد بلدها يقتلون
وي�رشدون من م�ستعمر قلب الألوان دما �أحمر.


عيون اللوز

بعد اال�ستقالل وبالتحديد عام � 1963أقنعها
حمافظ متحف اجلزائر للفنون اجلميلة �أنذاك
جون ميزون�سول بالعودة للر�سم ،فلم تخفت
موهبتها ،بل زادتها ال�سنني والتجربة خياال
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كالم في الممنوع

ترددت كثيرا في التطرق
لهذا الموضوع الحساس،
لكن تعدد الحاالت لشباب
تائهين القيتهم ،يبحثون
من دون جدوى عمن
يسمونها «بنت الفاميال»
بغرض الزواج وإقامة أسرة
متماسكة ،يدفعني دفعا
لكي أقدم على هذا النوع
من النقاش الملغم ،مع
علمي أن الكثيرات من بنات
جيلي ،سيقرأن الموضوع من
زاوية سيئة ،وربما يسارعن
إلى اتهامي بإهانة البنت
الجزائرية ،والله يعلم أني
ال أريد إال اصالحا ،ومحاولة
للتنبيه إلى مخاطر حقيقية
يعيشها المجتمع في سرية
تامة.
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بنت «الفاميال»
ال�شب��اب اليائ�س الذي��ن القيتهم ،وقد تعبوا م��ن رحلة البحث عن
«بنت الفاميال» التي ميكنها �أن تكون �رشيكة حياة حقيقية ،يكاد
يجمع��ون �أن البحث عن تلك النوعي��ة يف هذا الزمن ،ي�شبه البحث
ع��ن �إب��رة و�س��ط �أكوام م��ن الت�بن� ،إنه��م يتحدثون بح��سرة مثرية
لال�ستغ��راب ،ع��ن جتارب مريع��ة يف �أثناء حماوالتهم ط��رق �أبواب
عائالت تبدو يف الظاهر حمرتمة ،و»نا�س مالح»  ورمبا كانت عائالت
متدين��ة ،وم�شه��ود له��ا باحل�س��ب والن�س��ب وبالأخ�لاق وال�رصامة،
�إال �أن��ه م��ع �أول عملي��ة بح��ث وحت��ر ،يف تاري��خ البن��ت املعني��ة �أو
املر�شحة  لتك��ون زوج��ة امل�ستقب��ل ،تك��ون ال�صدمة كب�يرة جدا،
ب�سبب ظهور ما ي�سمى بـ»التاريخ الأ�سود» لتلك املر�أة ،من خالل �إما
تع��دد عالقاتها العاطفية� ،أو اكت�شاف �أم��ر ح�ساباتها ال�رسية عرب
الفي�سب��وك �أو الوات�ساب �أو ال�سناب �ش��ات وغريها من مواقع التوا�صل
االجتماعي.يقول ه�ؤالء املفجوع��ون� ،أنهم لي�سوا مالئكة ،و�أنهم
ه��م �أي�ض��ا وبدورهم ،كان��وا �أ�صح��اب �سواب��ق ،ولطاملا لعب��وا ببنات
النا���س ،عرب لعبة احل��ب ووعود الزواج الزائف��ة ،و�أنهم لطاملا ظلوا
اللي��ايل الطويل��ة ي�سرتق��ون حلظات ال�شه��وة املحرم��ة يف ال�شوارع
وع�بر مواقع التوا�ص��ل خفية عن �أهلهم و�أه��ل الفتيات املغفالت،
لكنهم حينما قرروا التوقف عن هذه اللعبة ،وعندما قرروا التوبة
والعدول عن احلرام ،والبحث عن �سبيل للحالل ير�ضي اهلل� ،أغلقت
جمي��ع الأبواب يف وجوهه��م تقريبا ،وات�ض��ح �أن اللعب��ة التي كانوا
يلعبونها خفية ،لعبها كث�يرون غريهم ،مع كثريات �أخريات� ،إلى
درج��ة مل يعد ممكنا معها العثور على فتاة م��ن دون �سوابق ،بع�ض
تلك ال�سوابق يندى لها جبني االن�سانية.
ورغ��م �أين كنت يف كل م��رة� ،أ�رص على �رضورة ع��دم التعميم ،و»�أن
اخل�ير م��ا زال كاي��ن» ،و�أن بن��ات الفامي�لا ،موج��ودات بك�ثرة ،وال
يتطل��ب الأم��ر �إال بع���ض ال�صرب والتح��ري والتوكل عل��ى اهلل� ،إال �أن
الإجاب��ات يف الغالب تكون �صادمة ،من قبي��ل �أن كل قطة مغم�ضة،
فتح��ت عينيه��ا يف زم��ن الأنرتني��ت ،و�أن لعبة اجل��وال يف اليد ،قد
حول��ت الكث�يرات ع��ن امل�سار املح�ترم لعائالتهن ،ف�ص��ارت هناك
عائ�لات �أو فاميالت حمرتم��ة وبناتها للأ�سف غري ذل��ك ،بدليل �أن
الأولياء ،هم يف العادة �آخر من يعلم مبا يجري يف غرف بناتهم من
انتهاك لقواعد ال�رشف واحل�شمة.
كن��ت و�أنا �أ�ستمع لتلك الكلمات� ،أ�شعر ب�أمل قاتل ،لأين �أعلم �أن الأمر
و�ص��ل بالفع��ل �إلى ح��دود غري معقول��ة ،ورغم غريت��ي على بنات
جن�س��ي� ،إال �أن الكارث��ة �أكرب م��ن �أن نغطيها بال��صراخ �أو الرف�ض �أو
توزيع االتهامات الفارغة.
لقد كان ابن البلد يف املا�ضي ،حتى وهو يف بلد الغربة ،عندما يقرر
ال��زواج يع��ود �إلى البلد لينتق��ي عرو�سا (في��ارج) ،مل تلوثها ثقافة
ع��صر اال�سته�لاك واالنح�لال يف الغ��رب ،وها ه��ي املعادل��ة تبدو
وك�أنه��ا تنقل��ب اليوم ر�أ�سا عل��ى عقب ،وقد حدثني ه���ؤالء ال�شباب
ع��ن رغبتهم يف الذه��اب �إل��ى �أوروبا وال��زواج ب�أجنبي��ات ،بالن�سبة
�إليه��م ،ف�إن الأجنبية التي ت�ضمن ل��ه �أوراق الإقامة ،لن تلعب معه
لعبة ال�رشف الزائد ،بل تكون �أكرث �صدقا ووفاء.
وم��ع ذلك ،ف���إين �أ�رص عل��ى حقيقة �أن بن��ات «الفامي�لا» موجودات
وبك�ثرة ،لكن لأنهن مي�شني مع احليط كم��ا يقال ،ف�إنهن مي�ضني يف
�صمت ،بعك�س الأخريات ممن ميلأن الدنيا �ضجيجا حتى ظهر �أنهن
�أغلبية ،لك��ن هذا ال يعني عدم دق نواقي�س اخلطر ،والتحذير من
خطورة ما يجري اليوم� ،ضمن هذا الت�سونامي اجلارف لكل ما تبقى
من �أخالق وقيم وح�شمة.
دون �أن نن�سى بطبيعة احلال التنويه �إلى عقدة العقد والتي تعمدت
عدم الرتكي��ز عليها حلاجة يف نف�سي «يعقوب��ة» ،والتي تقول ب�أن
امل�شكلة الأ�سا�سية رمبا هي يف «ولد الفاميال» �أوال ،هل يوجد فعال
�أم يتعر���ض ه��و �أي�ضا لالنقرا���ض وبالتايل ال بد مما لي���س منه بد «
عفوا تعف ن�سا�ؤكم».

