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لشهر رمضان املبارك تقليد 
خاص يختلف عن كل أش���هر 
الس���نة في حياة الفنان راغب 
عالمة إذ يعتبره ليس ش���هر 
العبادة فحس���ب بل هو شهر 
صلة األرحام. ويقول: في شهر 
رمضان جتتم���ع العائلة على 
مائدة اإلفطار وتكثر الدعوات 
للزيارات العائلية واملعروف اننا 
خالل فصول السنة نكون بحالة 
من زحمة األعمال وال جند وقتا 
لنرتاح قليال، ولكن في رمضان 

توجد كل األوقات.
ويتابع عالمة: على صعيدي 
الشخصي بعد االفطار وصالة 
العش���اء ارتاح قلي���ال واغادر 
لزيارة اخوتي وأخواتي أو أننا 
نكون معا فنتسامر وال ينقضي 
الليل إال وأكون قد قرأت سورة 
أو سورتني من القرآن الكرمي.

ال أب���دل عادات���ي ع���ن كل 
السنوات السابقة ألنني أعتبر 
أن الشهر الفضيل هو للعبادة 
والصوم ومن هذا املنطق ال أقبل 
أي م���ن احلفالت التي تعرض 
علي في لبن���ان واخلارج، وال 

أشارك في احلياة االجتماعية 
الصاخبة التي يقدمها العديد من 
الفنانني، النني أقسم وقتي خالل 

ايام شهر رمضان املبارك.
أستيقظ في الصباح مثل كل 
األيام بشكل عادي وأتوجه الى 
املكتب الجنز بعض األعمال مع 
فريق املكتب، ثم أعود إلى املنزل 
البقى م���ع أوالدي خالد ولؤي 
وفي معظم الوقت احدثهما عن 
الفضيل وأتابع معهما  الشهر 
التلفزيونية  البرام���ج  بعض 
املفي���دة، واحيانا أخرج معهم 
لنزهة قصي���رة بانتظار وقت 
الذي  االفطار، وبع���د اإلفطار 
جتمتع فيه مع العائلة وأحيانا 
نفطر كل يوم ف���ي منزل أحد 
اخوتي، نصلي جماعة وجنلس 
نتسامر قليال ثم نخرج لزيارة 
ما أو نزهة صغيرة وأنا خالل 
هذا الشهر قد أسجل أغنية أو 
أغنيتني بكل راحة ألنني لست 

منهمكا بسبب ضيق الوقت.
ويتابع عالمة: إنه الشهر الذي 
يتصالح االنسان من خالله مع 
نفسه معيدا حساباته. في الشهر 

الفضيل هذا يتذكر االنسان ربه 
الذي سيحاس���به على أعماله 
معترفا بحياة ثانية. إنه التقارب 

والتواصل مع رب العاملني.

أما كيف يعيش هذا الشهر 
فقال: أقرأ كثيرا من القرآن الكرمي. 
تتواصل العائلة مبحبة وإميان 
أكثر م���ن املعتاد. جنتمع على 

اإلفطارات والسح���ور في جو 
من السعادة ال نشه���ده اال في 
هذا الشهر الفضي���ل، ال أتوقف 
عن إحياء احلفالت الرمضانية 

راغب عالمة مع ابنه لؤي

يوزع الهدايا على ذوي االحتياجات اخلاصةراغب مع اسرته

مع مايكل جاكسون

املفعم���ة باألجواء اخلاصة وثمة 
شع����ور ال يوصف. واعي���ش 
في رمض������ان بفرح وامارس 
الفضي���ل  طقوس هذا الشهر 

بكل إمي���ان وثقة، واعرف انه 
واجب علي، ل����ذلك ال أتأخ����ر 
عن تأدية واجبي االمياني، كما 
ان كل طقوس رمض����ان مغرية 
وجاذبة للنفس، ومن يدخل في 
تفاصيلها يشعر باالمان، ويرى 
نفسه في قلب احملبة، وهذا ما 

هو قائم في حياتي وايامي.
حول الذكرى التي يحملها في 
صغره في شهر رمضان يقول: 
أذكر أنني كنت أتناول الطعام 
في السر وأدعي أمام أهلي أنني 
صائم. املضحك في األمر أنني 

كنت أصدق نفسي.
ع���ن نقاط االخت���الف بني 
رمضان اليوم ورمضان األمس 
الناس  يقول: لألسف، غالبية 
متعلقة بالدنيا واملاديات وحب 
الظهور والتبجح بالصوم. اهلل 

يهدينا جميعا.
هذا ويتاب���ع راغب عالمة 
املسلسالت املص���رية والبرامج 
الترفيهي�����ة واملس���رحي���ات 
وأي عم���ل الفت عبر الشاشة 
خ�����الل الش���هر الفضيل. أما 
وجبت����ه املفضلة في رمض���ان 

فه���ي: صح���ن الفت����وش مع 
شوربة العدس.

ويخت�����م عالم���ة ح���ول 
التي ميارس���ها  الطق������وس 
ف���ي الشهر الفضي����ل بالقول: 
ابتع����د عن الصخب، ال اشارك 
أبدا ف���ي اخلي����م الرمضانية، 
ال���ى اخل����ارج  قد أس���اف���ر 
ف���ي ه���ذا الش���هر، فمعظ���م 
ألبوم���اتي سجلته����ا في شهر 
رمضان، كنت اتناول الفط���ور 
وأتوجه مباشرة الى االستوديو 

للتسجي���ل أو التصوير.
ويقول: اش���ع����ر بأن هذا 
الش���هر يحمل لي طاقة كبيرة 
تشحنني وتدفعن����ي للعط����اء 
واإلب���داع، فمع نهاية الش���هر 
الروح وراح��ة  اش���عر بفرح 
اجلس���د، وه���ذا الشعور هو 
ق���وة وأمل تش���دني للحياة 
الن ش���هر رمض���ان هو املرآة 
الكبيرة الت���ي تعكس معن��ى 
احلي������اة وعظم����ة اخلالق، 
وم���ا علين���ا نح��ن ابناء البشر 
اال تلبي����ة وتأد���ية واجب��نا 

نح�و اخلال��ق.
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