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فــي التاســع مــن شــهر أيــار عــام 
ــي  ــلح ف ــزاع المس ــى الن 2014 انته
مدينــة حمــص، وعــاد نبــض الحيــاة 
إلــى أحيائهــا القديمــة بعــد توقــف دام 

ــنوات. لس
ــي  ــر األهال ــم هج ــلح ظال ــزاع مس ن
وشــتت  قاســياً،  قســرياً  تهجيــراً 
حــدود  داخــل  الواحــدة  العائلــة 

وخارجــه.  الوطــن 
تعرضنــا لــكل أنــواع العنــف خــال 
فتــرة هــذا التهجيــر القاســي الطويل، 
وخســرنا معــه الكثيــر والكثيــر مــن 

آمالنــا وأحامنــا وطموحنــا.
وقلــق،  خــوف  وخطــف،  قتــل 
ــكل  ــة ب ــام الصعب ــك األي ــن تل عناوي

الكلمــة مــن معنــى. مــا تحملــه 
وبيوتنــا  أحيائنــا  إلــى  دخلنــا 
ــع  ــوم التاس ــك الي ــي ذل ــنا ف ومدارس
مــن أيــار، والدمــوع تغــرق عيوننــا 
ومامحنــا، دمــوع الفــرح الممزوجة 
قــد  كنــا  لعــودة  الفــرح  بالحــزن، 
لمــا  وحــزن  فيهــا،  األمــل  فقدنــا 
ــاه مــن دمــار وخــراب تعجــز  وجدن
ــوا  الكلمــات عــن وصفــه، فقــد حاول
ــدم  ــاً به ــاالً جماعي ــا اغتي أن يغتالون
ــا وأســواقنا ومدارســنا  وحــرق بيوتن

وجوامعنــا. وكنائســنا 
البنــى  وســرقة  وتدميــر  بتخريــب 
فــي  أرزاقنــا  برمــي  التحتيــة، 
الطرقــات، بتشــويه تراثنــا ومحــو 
نفتخــر  التــي  التاريخيــة  ذاكرتنــا 
بوطــن  حلمنــا  اغتالــوا  بها.نعــم 
ــه. ــا في ــا آمن ــر لطالم ــدم متحض متق
ولكــن نســوا مــن نحــن، نســوا قــراءة 
تاريخنــا، نســوا أننــا أبنــاء مدينــة 
العظيمــة  ســورية  أبنــاء  حمــص، 
ســبعة  إلــى  تاريخهــا  امتــد  التــي 
حمــص  أن  نســوا  ســنة.  آالف 
ــروب وزالزل  ــت لح ــة تعرض مدين
تاريــخ وجودهــا،  وبراكيــن عبــر 
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المواطنيـن  حمـص  كنائـس  دعـت 
كافـة، للمشـاركة وبكثافـة فـي االنتخابات 
الرئاسـية القادمـة في السـادس والعشـرين 

مـن أيـار.
وجـاء بيـان كنائـس حمص مـن خال 
األرثوذكـس،  الـروم  فـي مطرانيـة  لقـاء 
وبحضـور صاحبـي السـيادة جاورجيوس 
)أبـو زخـم( ميتروبوليت حمص وتوابعها 
عربـش  عبـدو  و  األرثوذكـس،  للـروم 
حمـص،  فـي  الكاثوليـك  الـروم  مطـران 
والرفيـق عمـر حورية أميـن فرع حمص 
لحـزب البعث العربي االشـتراكي، وعدد 

مـن أعضـاء قيـادة فـرع الحـزب. 
كمـا شـارك فـي اللقـاء عدد مـن اآلباء 
األجـاء الممثلين لكنائس حمص، وحشـد 

كبيـر مـن األهالي.
صمـت  دقيقـة  بالوقـوف  اللقـاء  بـدأ 
إجـاالً ألرواح شـهداء الوطـن األبـرار، 
عزفـه  الـذي  السـوري  العربـي  والنشـيد 

الكشـاف. فـوج 
ليؤكـد الحضور من خال بيان كنائس 
حمـص الـذي تـاه سـيادة الميتروبوليـت 
المشـاركة  أن  )أبـو زخـم(  جاورجيـوس 
إلـى صناديـق  فـي االنتخابـات والنـزول 
االقتـراع، حـق وواجب علـى كل مواطن 
سـوري يحـب وطنـه، وليثبت السـوريون 
الوطنـي  بقرارهـم  متمسـكمون  أنهـم 

ببركــة وحضــور صاحــب الســيادة 
ــم،  ــو زخ ــوس أب ــت جاورجي الميتروبولي
النــور  أم  الســيدة  كنيســة  فــي  افتتــح 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مشــروع 
االجتماعــي، يــوم الســبت 8 أيــار 2021.

األرشــمندريت  قــدس  االفتتــاح  بــدأ 
المشــروع  مديــر  العــدرة  ســرجيوس 
ــوف المشــاركين:  ــة بالضي بكلمــة ترحيبي
ــدارس  ــر الم األســتاذ مرهــف شــهلة مدي

كنائس حمص تدعو كل السوريين للمشاركة في االنتخابات 
الرئاسية القادمة ألجل سورية واستكمال انتصارها

وسـيادتهم رغم كل سـنوات الحرب، وأن 
القـرار هـو قـرار الشـعب السـوري.

التأكيـد  الكلمـات  تضمنـت  كمـا 
االسـتحقاق  فـي  المشـاركة  أهميـة  علـى 
الـذي  االنتصـار  واسـتكمال  الرئاسـي 
صنعـه السـوريون، ووفاء لدماء الشـهداء 

الجرحـى. وتضيحـات 

 بيان الكنائس المسيحية في حمص
األمل بالعمل

بشـار  الدكتـور  سـيادة  يطلقـه  شـعار 
األسـد لحملتـه االنتخابيـة المقبلـة، واألمل 
معقـود علـى المسـتقبل الـذي نرغـب أن 
علـى  الغالـي  الوطـن  لهـذا  مشـرقاً  نـراه 
العربيـة  “الجمهوريـة  جميعـاً  قلوبنـا 
العـزة والكرامـة واإلبـاء  بلـد  السـورية” 
والحضـارة  الحـرف  بلـد  والشـهامة، 
وكل  والموسـيقى  والعمـارة  والفنـون 
كل  إلـى  صـدرت  التـي  الفنـون  أنـواع 

العالـم.  أنحـاء 

وهـذا األمـل الـذي يحدونا للتأمـل فيما 
نحـن فيـه وعليـه في هـذه األيـام الصعبة، 
خـال  مـن  لتحقيقـه  نتوجـه  يجعلنـا 
األعمـال الائقـة بنـا وبكرامتنـا اإلنسـانية 
وعزتنـا ورفعتنـا، كوننـا أبنـاء الحضـارة 
والتاريـخ الضـارب فـي جـذور وجودنـا 
لمـا  الجميلـة  اللوحـة  نشـكل  كمواطنيـن 
يجمعنـا ويوحدنـا ويحقـق األمـن واألمـان 
واالسـتقرار. وهـذا كلـه مرهون بـاإلرادة 
الصلبـة والعزيمـة واإلصرار علـى بقائنا 
بوحدتنـا خلـف قيادة حكيمـة وحليمة تؤكد 
حـان،  قـد  الوقـت  أن  العمـل  خـال  مـن 
إن لـم يكـن قـد تأخـر، لننهـض مـن جديـد 
بإعـادة اإلعمـار والبنـاء لمحاربـة الفسـاد 

والمفسـدين.

ونحـن ككنيسـة مسـيحية فـي حمـص، 
وليـس كطوائـف، وإيمانـاً منـا بأننـا أبنـاء 
الحـق والحيـاة، كمـا علمنـا ربنـا ومعلمنـا 

يسـوع المسـيح لـه المجـد
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الغســانية، واآلبــاء األجــاء أفــرام ملحــم، 
يوحنــا يوســف، أنطونيــوس يوســف.

قــدس  تحــدث  أخــرى  ناحيــة  مــن 
منــذ  المشــروع  عــن  األرشــمندريت 
بدايتــه علــى الــورق، مستشــهداً بقــول 
المغيــب  المطــران  الســيادة  صاحــب 
تحلمــوا  أن  “إياكــم  يازجــي  بولــس 
أحامــاً صغيــرة”، إلــى أن أبصــر النــور 
اليــوم بمســاعدة فريــق مــن ذوي الخبــرة 
واالختصــاص، وبدعــم أبــوي وبركــة 
مــن صاحــب الســيادة راعــي األبرشــية.
ــى  ــدس األرشــمندريت عل ــد ق ــا أك كم
أن هــذا المشــروع هــو مشــروع قانونــّي، 
واجتماعــّي. نفســّي  طبــّي،   ثقافــّي، 

ــه ألقــى صاحــب الســيادة كلمــة  مــن جهت
ــرّب يســوع  ــدة بقيامــة ال ــه فيهــا معاي وّج

وبعيــد  األمــوات،  بيــن  مــن  المســيح 
الفطــر الســعيد.

هــذا  هــدف  أن  ســيادته  أّكــد  وقــد 
المجتمــع  تطويــر  هــو  المشــروع 
العنصــر  وتمكيــن  بــه،  واالرتقــاء 
ــدوره  ــدركاً ل ــاً وم ــون فاع ــوي ليك األنث

المجتمــع. هــذا  فــي  ومســؤوليته 
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أن  ســيادته  أكــد  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
وهــو  مــا،  حــد  إلــى  قــاٍس  مجتمعنــا 
مجتمــع ذكــوري لكــن هــذا غيــر مقبــول 

واجتماعيــاً. وأخاقيــاً  دينيــاً 

ــيادته  ــى س ــث تمن ــة الحدي ــي نهاي وف
لهــذا  واالســتمرارية  التوفيــق  دوام 

الكبيــر. المشــروع 
وقــدس  ســيادته  انتقــل  ثــم 
العــدرة  ســيرجيوس  األرشــمندريت 
ــر المشــروع  ــى مق ــوف إل والســادة الضي
بنــاء  الرابــع مــن  القائــم فــي الطابــق 

النــور. أم  الســيدة  كنيســة 

ماتيــوس جغنــون الباحــث التاريخــي 
تحريــر  هيئــة  فــي  الســوري وعضــو 
ــى  ــار إل ــل أن يص ــص” قب ــدة “حم جري
الورقــي  بالشــكل  صدورهــا  إيقــاف 
فــي  الحــرب  بدايــة  بعــد  األساســي 
ســورية، يتصــدّر المواقــع العالميــة حيــث 
العالمــي،  “ويكيبيديــا”  موقــع  خــّص 
العالــم الســوري “ماتيــوس جغنــون” 
باللغــة  بــه  خاصــة  تعريفيــة  ببوابــة 
اإلنكليزيــة وباقــي اللغــات، وأدرج اســمه 
Syri� ــوريين ــاء الس ــة العلم ــى الئح  عل
وأيضــاً  المعاصريــن،   an Scholars
NOTABLE PEO� الئحــة  علــى 
PLE, Scholars المشــاهير، العلمــاء 
فــي التاريــخ الســوري القديــم والمعاصــر 

للويكيبيديــا  مســتفيض  منشــور  فــي 
 ،Syrians بعنــوان  باإلنكليزيــة 
وذلــك تقديــراً لتميــزه بمجــال علــم 

أي  “اإلبيغرافيــا” 

 Blue Ocean ــن مؤسســة بدعــوة م
اإلنكليزيــة  اللغــة  لتعليــم  الدوليــة 
 TESOL أخــرى  بلغــات  للمتحدثيــن 
ــتاذ  ــق األس ــي دمش ــذي ف ــا التنفي ومديره
المــدارس  شــاركت  قــدورة،  صفــوان 
مــن  الخاصــة  األرثوذكســية  الغســانية 

ــي للمدرســين  ــي المؤتمــر الثان ســورية ف
مــن  اإلنكليزيــة  للغــة  والمتعلميــن 
ســورية وحــول العالــم عــن طريــق النــت 
باســتخدام منصــة zoom، الــذي أقيــم 
مــن 16 نيســان إلــى 7 أيــار 2021.

كانــت المحاضــرة التــي شــاركت بهــا 

مطرانية الروم األرثوذكس 
تناهض العنف ضد المراة                 

)تتمة(         يزن ديب

Outcomes“ and ” Innova� “ 
 ”tions

Miss Marisa Costantinides 
مديــرة  اليونــان.  مــن 
CELT أثينــا  فــي   للدراســات 
المؤتمــر  هــذا  فــي  دائمــة  وُمحاضــرة 

وُمحاضــرة فــي IATEFL العالمــي ، 
ــا،  ــي فرنس ــي TESOL ف وُمحاضــرة ف

واليونــان.  البرازيــل، 

 Miss Anma_Maria  مــن بلغاريا 
 تعمــل Montessori guide فــي بلغاريا
فــي مؤســس  شــريك   وهــي 

.Montessori Society Bulgaria

مالتيوس جغنون يتصدر المواقع العالمية

المدارس الغسانية األرثوذكسية في مؤتمر اللغة االنكليزية

القديمــة  للغــات  النقــوش  قــراءة  علــم 
وخصوصــاً منهــا اآلراميــة والتدمريــة 
واليونانيــة وعربيــات اليمــن المكتوبــة 
بالقلــم المســند، الــذي لــم يســبقه إليــه أحــد 
علــى  مقتصــراً  وكان  “ســورية”  فــي 

علمــاء آثــار أجانــب.

والجديــر بالذكــر أن جغنــون تمّكــن 
ــل المعرفــي  ــى هــذا الحق مــن الدخــول إل
أو  ُمعَلِّــٍم  دون  بمفــرده  التخصصــي 
ــردي  ــده الف ــل بجه ــات، ب ــد وجامع معاه
ــة  ــةُ اليوناني ــوُق اللغ ــث تَفُ ــي، حي المضن
ــا  ــا بتصاريفه ــل عليه ــي يعم ــة الت القديم
وإعراباتهــا اللغــة العربيــة بأشــواط إذ 
ــة  ــة القديم إن حــركات التشــكيل باليوناني
يبلــُغ تعدادهــا 27 حركــة بيــن 
وهــي   – وبســيطة  ُمَرَكبــة 
تختلــف اختافــاً كبيــراً عــن 
األبســط  اليــوم  يونانيــة 
منهــا بمراحــل لدرجــة 
ــوم  ــي الي أن يوناني
عليهــم  يتعــذَُّر 

تعلمهــا.

وفــي تصريــح 
لجريــدة حمــص من 

ــدارس  ــن  الم ــيدي م ــة س ــة روع المعلم
الغســانية األرثوذكســية، حــول الربــط بين 
اســتعمال الكلمــات والقواعــد عنــد تدريس 
اللغــة اإلنكليزيــة كلغــة ثانيــة فــي الصف. 

كان هنالــك 52 أســتاذاً ُمحاضــرا مــن 
ــدة  ــات المتح ــل الوالي ــة مث 9 دول مختلف

إيــران،  تركيــا،  اليونــان،  األمريكيــة، 
باكســتان، الســعودية، مصــر، وســورية.

المشــاركة: المهمــة   ومــن األســماء 
Dr. Anastasia Khwaja 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات   مــن 
وهــي المرشــد األول فــي ESL ومديــرة 
ــص  ــاء المتخص ــس األعض ــدة لمجل جدي

مغتربــه فــي كنــدا، قــال جغنــون “طبعــاً 
ــي، أفتخــر بمشــاركته مــع  هــذا شــرٌف ل
جريــدة “حمــص” وأهــل حمــص مــن 
قرائهــا باعتبــاري كنــت عضــواً فــي هيئة 
تحريرهــا مــن جهــة، وألننــي الوحيــد 
مــن  ســورية الــذي حظــي بهــذا الشــرف 
مــن جهــة أخــرى، وليــس هــذا فقــْط، 
بــل إن الموســوعة أفــردت لــي بوابــة 
باإلنكليزيــة  باســمي  خاصــة  تعريفيــة 
ــة اللغــات األخــرى كمــا أدرَجتنــي  وبكاف
Syr�  أيضــاً علــى الئحــة أخــرى بعنــوان

الســوريين  للعلمــاء   ian Scholars
المعاصرين 

ــاً.” أيض

تتوجــه أســرة جريــدة حمــص بالتهنئــة 
للباحــث التاريخــي ماتيــوس جغنــون لما 
ــز  ــق والتمي ــه كل التوفي ــة ل ــه، متمني حقق

الدائــم.

ــي. ــي TESOL العالم ف

 Dr. Naziha Ali 
كمديــرة  عملــت  باكســتان.  مــن 
ــت كعضــو  ــا عمل لمؤسســات CPD. كم
فــي TESOL واآلن تعمــل كعضــو فــي
 .TESOL Gulf Executive Board

ــور أحمــد عيســى مــن ســورية.  الدكت
رئيــس قســم اللغــة االنكليزيــة وممثــل 
عميــد كليــة الفنــون فــي جامعــة تشــرين. 

Mr. Hugh Dellar 
البريطانيــة. المتحــدة  المملكــة   مــن 
ــة  ــب االنكليزي ــب لسلســلتين مــن الكت  كات
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القوات الروسية في حميميم تحيي ذكرى عيد النصر                                                أندريه ديب 

العاملــة  الروســية  القــوات  احتفلــت 
 76 ال  بالذكــرى  فــي مركــز حميميــم 
لعيــد النصــر الروســي علــى النازيــة، 
 ،2021 أيــار   9 األحــد  يــوم  وذلــك 

بحضــور وزيــر الدفــاع الســوري العمــاد 
الروســية  القــوات  وقائــد  أيــوب  علــي 
ــندر  ــرال ألكس ــم الجن ــز حميمي ــي مرك ف
ــر مــن 1200  تشــايكوف وبمشــاركة أكث
جنــدي مــن القــوات الروســية، باإلضافــة 
إلــى مشــاركة 80 آليــة عســكرية و17 
ــارك  ــا ش ــة، كم ــة ومروحي ــرة مقاتل طائ
فــي االســتعراض العســكري بعيــد النصر 

الروســي فــي قاعــدة حميميــم العســكرية، 
ــع  ــب م ــى جن ــاً إل ــوري جنب ــش الس الجي
االســتعراض  فــي  الروســية  القــوات 

البــري والجــوي.
وفــي كلمــة لــه نقــل وزيــر الدفــاع 
الســوري العمــاد علــي أيــوب مباركــة 
ومحبــة الرئيــس األســد للقــوات الروســية 
بهــذه الذكــرى العظيمــة، وأضــاف أيوب: 
إن الشــعوب المؤمنــة وصاحبــة الحــق 
ســتنتصر بــكل تأكيــد، ووجــه الشــكر 
لــكل األصدقــاء الذيــن وقفــوا إلــى جانــب 
ســورية وفــي مقدمتهــم القــوات الروســية.
الروســية  القــوات  قائــد  بــدوره 
ــة  ــى أهمي ــار إل ــورية أش ــي س ــة ف العامل
ألمانيــا  علــى  النصــر  بعيــد  االحتفــال 
النازيــة، وضــرورة تذكــر الفضــل الكبيــر 
للمحاربيــن القدمــاء فــي تقديــم النصــر 
القــوات  أن  وبيــن  الحاليــة،  لألجيــال 
الســوفييتية هــي مــن حــررت أوروبــا مــن 

النازيــة.

حمــص  لجريــدة  تصريــح  وفــي 
أشــارت رئيســة الجاليــة الروســية فــي 

أناستاســيا  حمــص 
هــذا  أن  كولوســكينا 
ــم جــدا ألن  ــد مه العي
مــن خالــه تعــرف 
مــا  األجيــال  كل 
المحاربــون  قدمــه 
مــن  القدمــاء 
تضحيــات فــي ســبيل 
تحريــر العالــم مــن 
ووجهــت  النازيــة، 
لــكل  المعايــدة 

الشــعب الروســي متمنيــة النصــر القريــب 
كامــل  بتحريــر  واالحتفــال  لســورية 

الســورية. األراضــي 
مــن  العديــد  أقيمــت  وقــد  هــذا 
ــد  ــم بع ــدة حميمي ــن قاع ــاطات ضم النش
العــرض العســكري حيــث تــم وضــع 
األزهــار علــى ضريــح الجنــدي المجهول 

أشــجار  وزراعــة  القاعــدة،  ضمــن 
الزيتــون مــن قبــل الجاليــات الروســية 

الئحــة  ووضــع  المحافظــات،  فــي 
األشــجار  بجانــب  محافظــة  كل   تمثــل 
الفرقــة  أحيتــه  فنــي  حفــل  أقيــم  كمــا 
الســمفونية الروســية العاملــة فــي المطار.
حضــر العــرض العســكري الجاليــات 
الروســية  وعائاتهــم فــي المحافظــات 

الســورية.

الرسام األستاذ جهاد غميض

 هناك قلوب تحّررت من لعنِة السكينة...
 ووهم الهدوء...
 هناك قلوب...

 صارت جدرانها مرايا لنبض الصامتين...
 هناك يعيش المعنى...

 ويكبر وال يموت...
الشاعرة هيفاء فويتي

الماء                                                                        يارا عاد

ــح  ــم وأول النصائ ــن أه ــاء م ــرب الم ش
الطبيــة والتغذويــة تبعــاً ألهميتــه فــي الحفــاظ 
علــى صحتنــا، وقيمتــه فــي إنعــاش أجســامنا 

بشــكل يومــي.
لكميــة  وبشــكل أدق كل جســم يحتــاج 
مــاء حســب الــوزن والعمــر والجنــس وحالــة 

ــة. ــم الفيزيولوجي الجس
يجــب أن يكــون شــرب المــاء منتظمــاً 
ــرب  ــدم ش ــاً، وع ــة يومي ــات الازم وبالكمي

ــش. ــعور بالعط ــة الش ــي حال ــط ف ــاء فق الم
الماء ضروري لصحتنا.

لماذا؟ 
لدينا سبعة أسباب سنوردها تالياً:

ــاء  ــم: الم 1. ينظــم درجــة حــرارة الجس
يبقــي الجســم رطبــاً وهــو أمــر بالــغ األهميــة 
ــم، ألن  ــرارة الجس ــة ح ــى درج ــاظ عل للحف
ــاط  ــاء النش ق أثن ــرُّ ــاء بالتع ــد الم ــم يفق الجس
يحافــظ  الحــارة،  األجــواء  وفــي  البدنــي 
ــة  ــن درج ــم، لك ــرودة الجس ــى ب ــرق عل الع
تعــّوض  لــم  إذا  ســترتفع  الجســم  حــرارة 
ــد  ــمك يفق ــك ألن جس ــده وذل ــذي فق ــاء ال الم

الشــوارد والبازمــا عندمــا يكــون جافًــا.
2. يحمــي األنســجة والحبــل الشــوكي 
ــى  ــاء عل ــتهاك الم ــاعد اس ــل: يس والمفاص
تلييــن المفاصل والحبل الشــوكي واألنســجة، 
وبالتالــي االســتمتاع بالنشــاط البدنــي وتقليــل 
االنزعــاج الناجــم عــن حــاالت مثــل التهــاب 

المفاصــل.
3. يســاعد علــى منــع اإلمســاك: إن تناول 
األليــاف ليــس الطريقــة الوحيــدة للوقايــة مــن 
اإلمســاك، بــل الحفــاظ علــى كميــة المــاء 
التــي نشــربها أيضــا، ألنهــا تســاعد فــي 

ــاء. ــركات األمع ــي لح ــاء الكاف ــر الم توفي
4. يســاعد علــى امتصــاص العناصــر 
الغذائيــة: يســاعد المــاء فــي إذابــة الفيتامينات 
الذوابــة بالمــاء مثــل )مجموعــة فيتاميــن

والعناصــر  والمعــادن   )C وفيتامنــي   B
يقــوم  ثــم  الطعــام،  مــن  الغذائيةاألخــرى 
بإيصالهــا إلــى باقــي الجســم الســتخدامها.
ــؤدي  ــة: ي ــادة الطاق ــى زي ــاعد عل 5. يس
ــل  ــة التمثي ــيط عملي ــى تنش ــاء إل ــرب الم ش
التمثيــل  أن زيــادة  تبيــن  الغذائــي، حيــث 
الغذائــي تؤثــر إيجابيــاً علــى مســتوى الطاقة.

شــرب  أن  الدراســات  إحــدى  وجــدت 
ــض  ــدل األي ــاء عــزز مع ــن الم ــل م 500 م
)االســتقاب( بنســبة %30 لــدى كل مــن 
الرجــال والنســاء ويبــدو أن هــذه اآلثــار 

ــاعة. ــن س ــر م ــدوم أكث ت
6. يســاعد فــي الحفــاظ علــى نضــارة 
البشــرة: يســاعد تنــاول كميــة كافيــة مــن 
المــاء فــي الحفــاظ علــى رطوبــة البشــرة وقد 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــاج الكوالجي ــزز إنت يع
ــار  ــل آث ــي لتقلي ــده ال يكف ــاء وح تنــاول الم
ــا  ــة أيًض ــذه العملي ــط ه ــيخوخة، إذ ترتب الش
أشــعة  مــن  الشــاملة  والحمايــة  بالجينــات 

الشــمس.
ــراض: إن  ــة األم ــي محارب ــاعد ف 7. يس
ــي  ــاء يســاعد ف ــة مــن الم ــة كافي شــرب كمي

ــا: ــرة، أهمه ــراض كثي ــن أم ــة م الوقاي
التهــاب  الكلــى،  حصــى  )اإلمســاك، 
الــدم  ضغــط  ارتفــاع  البوليــة،  المســالك 

وغيرهــا(.
كمــا لدينــا حــاالت متناقضــة فــي شــرب 
المــاء )إمــا فــرط أو قلــة( يمكــن أن ينتــج عن 

تلــك الحــاالت أعــراض ســلبية، كالتالــي:
1. اإلفــراط فــي ترطيــب الجســم: شــرب 
مايزيــد عــن جالــون أو اثنيــن مــن المــاء كل 

يــوم
ــة  ــى حال ــع إل ــي الواق ــؤدي ف ــن أن ي يمك
تســمى تســمم المــاء، حيــث يخفــف المــاء 
مثــل  المهمــة  الــدم  إلكتروليتــات  الزائــد 
والمغنيزيــوم  والبوتاســيوم  الصوديــوم 

والكالســيوم، بالتالــي يــؤدي إلــى مضاعفــات 
ــام  ــل تقلصــات العضــات والضعــف الع مث
وتــورم  القلــب  ضربــات  انتظــام  وعــدم 
المضاعفــات  هــذه  لكــن  القاتــل.  الدمــاغ 

األكثــر خطــورة نــادرة الحــدوث.
الجفــاف، وإذا  ذلــك فهــو  أمــا عكــس 
كنــت قــد عانيــت مــن الجفــاف فيمــا مضــى، 
ــات  ــض العام ــى بع ــا عل ــون غريبً ــن تك فل
ــداع،  ــل: الص ــه، مث ــائعة ل ــراض الش واألع
التعــب، جفــاف الجلــد، اإلمســاك، التصلــب، 
اللــون،  داكــن  البــول  الهــش،  الشــعر 

العضــات. وتشــنجات 
فمــن المهــم جــداً معرفــة الحاجــة اليوميــة 

مــن المــاء،
حيــث ينظــم البشــر األصحــاء تــوازن 
ــم  ــوال حياته ــد ط ــكل جي ــي بش ــاء اليوم الم
ــور  ــي التط ــرات ف ــن التغيي ــم م ــى الرغ عل
البيولوجــي والتعــرض للضغــوط فيحافظــون 

ــب.  ــة الترطي ــى حال عل
ينتــج النقــص الحــاد أو المزمــن فــي ميــاه 
الجســم عنــد تقليــل المدخــول أو زيــادة الفاقد، 
ولكــن يتــم الحفــاظ علــى الترطيــب اليومــي 
بشــكل جيــد طالمــا أن الطعــام والســوائل 
متاحــان، إذ يشــمل إجمالــي اســتهاك الميــاه 
مــن ميــاه الشــرب والميــاه فــي المشــروبات 

والميــاه فــي الطعــام. 
توفــر احتياجــات الميــاه اليوميــة المحــددة 
مــن تــوازن الســوائل أو دوران الميــاه أو 
دراســات االســتهاك قيًمــا مماثلــة لمجموعــة 
معينــة مــن الظــروف، فــإن  كميــة المــاء 
اليوميةالمقــدرة ب3.7 لتــر للرجــال البالغيــن 
و2.7 لتــر للنســاء البالغــات تلبــي احتياجــات 

الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص. 
ــن  ــؤدي التماري ــن أن ت ــك، يمك ــع ذل وم
البدنيــة الشــاقة واإلجهــاد الحــراري إلــى 
الميــاه  مــن  اليوميــة  االحتياجــات  زيــادة 

بشــكل كبيــر.

ــة  ــرب كمي ــن ش ــد م ــكار للتأك ــاك أف هن
ــك: ــاء يوم ــاء أثن ــن الم ــة م كافي

أينمــا  معــك  مــاء  زجاجــة  احمــل   .1
ذهبــت، بهــذه الطريقــة يمكنــك شــرب المــاء 

كلمــا دعــت الحاجــة.
2. اِهــدف لشــرب المــاء بكميــات مثاليــة 

يوميــاً، وكحــد أدنــى 1.5لتــر.
3. نظــم وقــت شــربك للمــاء، بحيــث 
تشــرب نصــف الكميــة بحلــول منتصــف 
النهــار واالنتهــاء الكامــل قبــل حوالــي ســاعة 

ــوم. ــن الن م
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المغتربين

انتخاب أعضاء الرابطة 
األدبية القائمة على إدارة 

الميتم األرثوذكسي

»إنها ليست مهنة للمرأة«

بيد فريد وسوف

السنة )112( - العدد رقم: 2 - السبت 2021/5/22

الشــؤون  مندوبــة  بحضــور 
االجتماعيــة والعمــل، عقــد اجتمــاع يــوم 
ــي  ــان 2021 ف ــي 18 نيس ــد الماض األح
ــس إدارة  ــة، النتخــاب مجل القاعــة األثري
المغتربيــن،  أصدقــاء  لرابطــة  جديــد 
ــابق،  ــال الس ــدول األعم ــراءة ج ــد ق وبع
والتقريــر المالــي للــدورة الســابقة �2018 
للــدورة  التوقعــات  وقــراءة   ،2020

.2021 القادمــة 

جديــد.  إدارة  مجلــس  انتخــاب  تــم 
وقــد فــاز فــي االنتخابــات الســادة التاليــة 

أســماؤهم:
  1. بشــار خــزام : رئيســاً لمجلــس 

الرابطــة.
2. مايا شبوع: نائباً للرئيس.
3. ها رباحية: أمينة السر.

4. وفاء باخص: أمينة للصندوق.
5. رامز فضول: محاسباً.

6. ماجدة حنا: مشرفة لجان.
7. رزق هللا كورية: مشرف لجان.

ــد،  ــس الجدي ــاح للمجل ــق والنج التوفي
والشــكر لمجلــس اإلدارة الســابق، ولــكل 
ــي الرابطــة،  ــل ف ــى العم ــب عل ــن تعاق م
ــا بالجســد. ــكل مــن انتقــل عن والرحمــة ل

يــوم  فــي  المتحــدة  األمــم  اختــارت 
الكهربــاء  مهندســة  العالمــي  العمــال 
مــن  كواحــدة  نوفــل  صفــاء  الســورية 
قصصهــن  عرضــت  اللواتــي  النســاء 
فــي معــرض دولــي تحــت عنــوان “إنهــا 
ــال  ــوذج للعم ــرأة” كنم ــة للم ــت مهن ليس

الســوريين ضمــن أصعــب المهــن مــع 
الرجــال.

ــه  ــي، تواج ــد العال ــراج الجه ــوق أب ف
ــة  ــل مخاطــر المهن ــاء نوف المهندســة صف
ــا  ــق بأنه ــاع مطل ــاءة واقتن ــجاعة وكف بش
ــى  ــاء الســوريات عل ــع النس ــادرة كجمي ق
أداء دورهــا علــى أكمــل وجــه. تعمــل 
للطاقــة  العامــة  الشــركة  فــي  صفــاء 
الكهربائيــة فــي حمــص علــى إصــاح 
تلــف الشــبكة الناتــج عــن الحــرب بقلــب 
ال يعــرف التــردد، وعقــل ال يؤمــن إال 
بالمهمــة العظيمــة للمــرأة فــي كل تفاصيل 

الحيــاة والمجتمــع.

مبــروك للعامــات والعمال الســوريين 
فــي كل مكان.

تشــيلية  وشــاعرة  أديبــة  إيديــث، 
تصــدر  ســوري  أصــل  مــن  إســبانية 
ــوان  ــاً شــعرياً باللغــة اإلســبانية بعن ديوان
“الحنيــن   ”Nostalgias Líricas“

الغنائــي” 
المهاجريــن  ابنــة  هــي  إيديــث، 
ونعيمــة  شــاهين  يوســف  الســوريين 
خــوري اللذيــن رحــا فــي أوائــل القــرن 
العشــرين مــن ســوريا إلــى تشــيلي مرورا 
ــن  ــا م ــٍة كان فيه ــي رحل ــن، ف باألرجنتي
ــن  ــم مم ــر أمثاله ــا كان للكثي ــاب م الصع
هاجــروا وأسســوا حياتهــم بعيــداً عــن 
قلوبهــم  يغــادر  لــم  الــذي  األم  وطنهــم 
ــي  ــم ف ــن بيوته ــوا م ــل جعل ــاً، ال  ب يوم
بــاد الغربــة لهــم و ألبنائهــم امتــداداً لتلــك 
ــوب  ــي قل ــا وغرســوا ف األرض ولعاداته
المحبــة  و  االنتمــاء  شــعور  أوالدهــم 

تجاههــا. 
 ”NOSTALGIAS LÍRICAS” 
هــو إصــدار لمجموعــة مــن القصائــد 
كتبتهــا  الشــاعرة خــال الســنوات األولى 
مــن حياتهــا فــي مدريد، ففــي أثنــاء تأليفها 
لبعــض النصــوص اإلذاعيــة حيــث كانــت 
ككاتبــة  تعمــل 

سيناريو،  
روحهــا  كانــت 
الشــعرية تصــب 

أسرارها 
ــة  ــر حميمي األكث
الــورق  علــى 

ممزوجة 
بمعاناتها 

الذيــن  واألصدقــاء  لألهــل  وأشــواقها 
غادرتهــم فــي أســوأ الظــروف السياســية 
التــي كانــت تعانيهــا تشــيلي، معبــرةً عــن 
ــدة،  ــن قصي ــاٍث وثاثي ــي ث مشــاعرها ف
خمســة عشــر نصــا منهــا بعنــوان “أود”. 
ــة  فــي هــذه النصــوص تنعكــس تجرب
القســري عــن  االغتــراب  مــع  إيديــث 
ــا  ــن خاله ــرى م ــا، فن ــا وأحبائه أرضه
تأمــاٍت عميقــة وأبيــاٍت تنــم عــن الحنيــن 
الموجــع الــذي يتــوق إلــى احتضــان مــن 
بقــوا. أبيــات رغــم قســوتها ال يغيــب عنها 
خاطفــة  بنظــرات  يطــل  الــذي  األمــل 
تــاركاً األبــواب مشــرعة الســتقبال مــا قــد 

يأتــي غــداً. 
“أود أن أكون هناك اآلن

بقلب مفتوح وعيوٍن مغمضة
أود اإلحساس بالحاضر فقط
نسيان البارحة، نسيان الغد

أود! 
أود أن أكون

ال شيء سوى أن أكون”
مقدمــة  فــي  الشــاعرة  تقــول 

إيديث شاهين
لينا توماني

الغنائــي”:  الحنيــن   “  ديوانهــا 
“ وفــي ذلــك الســام� الهــوس المســتمر� 
أردت أن أغلــف الكــون بأســره. لهــذا 
الســبب، مــن أجــل الســام، فــإن يــدي 
الســاهرة حتــى طلــوع الفجــر تكتــب هــذه 

ــوم.”  ــعار الي األش
ــدر  ــي تنح ــاهين الت ــث ش ــة إيدي الكاتب
ولــدت  حمــص،  مدينــة  مــن  أصولهــا 
فــي ســانتياغو وهاجــرت إلــى إســبانيا 
ــيلي  ــي تش ــكري ف ــاب العس ــب االنق عق
وقتنــا  إلــى  مــا زالــت  عــام ١٩٧٣ و 
ــد.  ــة مدري ــي العاصم ــش ف  الحاضــر تعي
بالمؤلفــات  تفيــض  أدبيــة  مســيرة  لهــا 
أحصــت  التــي  والبــارزة  المتميــزة 
الجوائــز  مــن  الكثيــر  خالهــا  مــن 
ووصلــت الحتــال المراكــز األولــى فــي 
ــدوى،  ــة “ف ــا رواي ــن أهمه ــات، م المبيع
عــذراء حمــص العنيــدة” المترجمــة إلــى 
ــفارة  ــي بالس ــز الثقاف ــي المرك ــة ف العربي
ــر  ــا األكث ــد، وكتابه ــي مدري ــة ف المصري
شــهرة “نعيمــة، حكايــة والدتــي الطويلة” 
ــا  ــيرة والدته ــث س ــه إيدي ــذي تســرد في ال
ــودة فــي حمــص فــي عــام ١٨٩٦،  المول
الخامســة عشــرة  ســن  فــي  وزواجهــا 
ــذي كان  ــاب ال ــاهين الش ــف ش ــن يوس م
قــد هاجــر إلــى تشــيلي ثــم  عــاد ليســتقر 
فــي بلــده ســوريا، لكــّن الحــرب العالميــة 
األولــى التــي كانــت علــى وشــك االنــدالع 
يجنــدون  األتــراك  العثمانييــن  جعلــت 
الشــباب الســوريين فــي نــزاعٍ لــم يكونــوا 
ــا  ــٍل  غاشــم مم ــداء لمحت ــش ف ــه إال كب في
الهجــرة  يقــّرر  أن  إلــى  بيوســف  أدى 
ثانيــة إلــى تشــيلي مــع زوجتــه هربــاً مــن 

ماحقــة العثمانييــن. 
ترجــم الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة 
ــه  األســتاذ رفعــت عطفــة، ويمكــن قراءت
فــي مكتبــة ميغيــل ســيرڤانتس اإللكترونية 
بشــكل مجانــي، هــذا وكان قــد نُِشــر مــن 
تلــك الروايــة فصلهــا األول فــي مجلــة 
الســنونو فــي عددهــا الســادس الــذي أعيــد 
ــرين  ــي تش ــة ف ــع  المجل ــي موق ــره ف نش

ــن عــام ٢٠١٥.  ــي م الثان

الســيادة  صاخــب  وحضــور  ببركــة 
ميتروبوليــت  زخــم(  )أبــو  جاورجيــوس 
األرثوذكــس،  للــروم  وتوابعهــا  حمــص 
الرئيــس الفخــري للرابطــة األدبيــة اجتمعــت 
الميتــم  دار  فــي  للرابطــة  العامــة  الهيئــة 
األرثوذكســي، يــوم الثاثــاء 11 أيار 2021، 
وبحضــور مندوبــة الشــؤون االجتماعيــة.
وبعــد طــرح كل مــن جــدول األعمــال 
والميزانيــة العامــة لعــام 2020 والتقريــر 
المالــي والمصادقــة عليهــا، انتهــى االجتمــاع 
ــوز كل مــن  ــج عنهــا ف ــي نت ــات الت باالنتخاب

ــاء: األعض
1. سمير حداد.             5. ناهد فياض.
2. عمار خباز.             6. ماجد فرج.

3. كميل سيف.             7. توفيق عبود.
4. منذر العبد.
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أخطاء شائعة
د. جرجس سمعان

فايز بيطار ...
رجل المهمات الصعبة                                      
وجيه فرج

السنة )112( - العدد رقم: 2 - السبت 2021/5/22

 )تتمة ما نشر في العدد السابق( 
فــي حياتنــا اليوميــة تصادفنــا أحيانــاً مشــاكل 
صحيــة عابــرة وقــد اعتدنــا علــى التعامــل معهــا 

بشــكل خاطــئ
نستعرض فيما يلي بعضاً منها: 

    - الخطأ الخامس:
يقــوم بعــض األشــخاص عندمــا مشــاهدة 
خبــز ظهــر علــى  أجــزاء منــه عفــن بإزالــة 
ــه وأكل مــا تبقــى  ــة بالعفــن من األجــزاء المصاب
ــاب،  ــر مص ــه غي ــار أن ــى اعتب ــز عل ــن الخب م
هنــاك  يكــون  أن  الممكــن  فمــن  وهــذا خطــأ 
ــرة  ــر ظاه ــن غي ــن ولك ــا عف أجــزاء أخــرى به

للعيــان.
    - الخطأ السادس:

تنــاول الطعــام الــذي ســقط علــى األرض 
الطعــام  ســيتلوث  إذ  منتشــر،  شــائع  خطــأ 
بالبكتريــا الضــارة حتــى وإن كان زمــن التامس 
ــي ســلة  ــي األشــياء ف ــراً جــداً، فيجــب رم قصي

المهمــات بمجــرد مامســتها لــألرض.
    - الخطأ السابع:

إبقــاء الطعــام المتبقــي لفتــرة تزيــد عــن 
حيــث  وهــذا خطــأ  الثاجــة،  خــارج  ســاعة 
تعتبــر ســاعة مــن الزمــن حــداً أقصــى لمــدة 

الثاجــة. الطعــام خــارج  تــرك 

بيطــار  فايــز  الدولــي  الحكــم  بــدأ 
المتميــز �فــي فتــرة الثمانيــات وأوائــل 
التســعينات� مشــواره الرياضــي كاعــب 
ــق  ــع فري ــب م ــة ولع ــق المدرس ــع فري م
محافظــة حمــص المدرســي، ومــن ثــم 
شــارك فــي بطولــة المحافظــات الســورية 

مــا بيــن عامــي )1963�1964(. 

انتســب إلــى نــادي الفــداء عــام 1964 
ضمــن فئــة األشــبال بعمــر 14 ســنة، 
ــب  ــى جان ــص إل ــة حم ــب بطول ــد لع وق
أنديــة القصيــر والنجمــة وحمــص األهلــي 

ــد.  ــن الولي ــد ب والوحــدة وخال

الدرجــة  بطولتــي  علــى  وحصــل 
عــن  و1965   1964 عامــي  الثانيــة 
بطولــة الفئــات العمريــة فــي ذلــك الوقــت.

ُرفــع إلــى الدرجــة األولــى مــع فريــق 
رجــال الفــداء وأصبــح العبــاً أساســياً عام 
ــز  ــق المرك ــا الفري ــل حينه 1968، واحت
الرابــع علــى ســلم الترتيــب وربــع نهائــي 
كأس الجمهوريــة وهــو بعمر )18( ســنة.

بقــي مــع نــادي الفــداء )الوثبــة حاليــاً( 
حتــى عــام 1978، صعــد خالهــا النــادي 
إلــى مصــاف الدرجــة األول عــام 1974 
وأحــرز المركــز الرابــع موســم )75�

.)76

بعمــر   1978 عــام  اللعــب  اعتــزل 
ســنة.   )28(

التحكيــم  عالــم  فــي  مشــواره  ليبــدأ 
حيــث خضــع الكابتــن فايــز لعــدة دورات 
فــي التحكيــم وتــدرج بفئاتهــا كافــة، إلــى 
أن حصــل علــى الشــارة الدوليــة عــام 
1985 وبقــي حكمــاً دوليــاً حتــى عــام 

.1995

ــاده  ــرة باجته ــذه الفت ــال ه ــرف خ ُع
أنــه  ليثبــت  المرحــة،  وروحــه  الدائــم 
ــث  ــه، حي ــي جيل ــن أهــم الحــكام ف مــن بي
ــة(  ــات الصعب ــل المهم ــه )رج ــوا عن قال
الحساســة  بالمباريــات  تكليفــه  بســبب 
ــدوري الســوري وكأس  ــي ال ــة ف والصعب

الجمهوريــة. 

اآلســيوي  المســتوى  علــى  أمــا 
والعربــي، فــكان حكمــاً ألهــم البطــوالت 
نذكــر  الخارجيــة  الرســمية والــدورات 

منهــا:

� حكــم في بطولة كأس آســيا للناشــئين 
مبــاراة   )16( تحــت  الســعودية  فــي 
نصــف النهائــي بيــن تايانــد والســعودية 
عــام 1987، وفــي البطولــة نفســها حكــم 
مبــاراة الســعودية وعمــان مركــزي ثالــث 

ــع.  وراب

ــكو  ــي موس ــة ف ــات األولمبي � التصفي
ــعودية(. ــر والس ــن قط ــام 1986 )بي ع

لــكأس  المؤهلــة  آســيا  تصفيــات   �
.1986 مونديــال  العالــم 

� التصفيــات المؤهلــة لبطولــة األنديــة 
اآلســيوية الوحــدات األردنــي والرشــيد 

ــام 1989.  ــي ع العراق

� كأس األنديــة العربيــة لألبطــال فــي 
الســعودية عامــي 1992 و1994.

� بطولــة كأس الســوبر )النخبــة( فــي 
الســعودية عــام 1995.

األبيــض  البحــر  ألعــاب  بطولــة   �
باإلضافــة   ،1986 عــام  المتوســط 
لتحكيمــه للعديــد مــن الــدورات الخارجيــة 
ــمالية  ــا الش ــي كوري ــا دورة ف ــر منه نذك
ــة  ــة الخامس ــدورة العربي ــام 1989 وال ع

فــي المغــرب عــام 1986.

الحكــم  مــع  مســاعداً  حكمــاً  وكان 
الدولــي جمــال الشــريف فــي الــدوري 
األهلــي  مبــاراة  وقــادا  المصــري 

 .)91�90( موســم  والزمالــك 

التــي  المباريــات  أهــم  ومــن 
نذكــر:  بيطــار  فايــز  الكابتــن   قادهــا 
ــيوية  ــؤوس اآلس ــي كأس الك ــاراة نهائ مب
مرحلــة الذهــاب فــي نســختها الثانيــة، 
ــي مــع  ــد جمعــت وقتهــا نيســان اليابان وق

النصــر الســعودي موســم )91�92(.

اآلســيوية  الكــؤوس  كأس  ونهائــي 
ــة،  ــي نســختها الرابع موســم )93�94( ف
القادســية  نــادي  مابيــن  جمعــت  وقــد 

الصيــن.  جنــوب  ونــادي  الســعودي 

ــر  ــوري ذك ــم الس ــال التحكي ــن ح وع
الكابتــن فايــز أن التحكيــم فــي زمنــه كان 
يعتمــد علــى االجتهــاد الشــخصي، بعدهــا 
أصبــح هنــاك تطــورات وتعديــات علــى 
القانــون وأصبــح هنــاك مــدارس للحــكام 

تحــت رعايــة اتحــاد كــرة القــدم.

ســورية  فــي  الحــكام  أن  ويــرى 
متميــزون وخصوصــاً فــي المباريــات 
جــدارة  يثبتــون  إنهــم  حيــث  الدوليــة 
الــدوري  فــي  األمــور  أن  إال  وكفــاءة، 
فــي  وخصوصــاً  مختلفــة  الســوري 
الســنوات األخيــرة بســبب االعتراضــات 
ليــس  أنــه  إال  التحكيــم  علــى  الكبيــرة 
هنــاك أي ماحظــات مــن ناحيــة التحيــز، 
هنــاك أخطــاء كبيــرة لكنهــا قليلــة والحكــم 
معــرض للوقــوع فــي الخطــأ، لكــن علــى 
الجانــب اآلخــر هنــاك عقليــة موجــودة 
والاعبيــن  الجماهيــر  بعــض  عنــد 
ــكام،  ــاح الح ــول دون نج ــن تح والمدربي
كمــا أن الحكــم يعمــل ضمــن اإلمكانيــات 

المتاحــة وكــرة القــدم تتطــور باســتمرار، 
ــات  ــدة وتقني ــن جدي ــاك قواني ــح هن وأصب
حديثــة كالســماعات الاســلكية والرايــة 
إضافــة   ،)VAR( وتقنيــة  اإللكترونيــة 
ــي  ــذي يحــدث ف ــر ال ــك التطــور الكبي لذل
الســوري  فالــدوري  القــدم  كــرة  عالــم 
االحتــراف  مقومــات  إلــى  بحاجــة 
كوجــود ماعــب تدريبيــة وإدارات أنديــة 
ــن،  ــن محترفي ــن ومدربي ــة والعبي محترف

ولدينــا العديــد مــن المدربيــن المحترفيــن 
الخــارج أذكــر منهــم  والناجحيــن فــي 
)رضوان الشــيخ حســن � ياســر الســباعي 

� تركــي ياســين � ماهــر بيرقــدار(.

ــار  ــز بيط ــي فاي ــا الدول ــزل حكمن اعت
التحكيــم فــي نهايــة عــام 1995، وقــد تــم 
تكريمــه مــن قبــل اتحــاد كــرة القــدم ولجنة 
الحــكام الرئيســية فــي ســورية، كمــا أنــه 
ُكــّرم مــن العديــد مــن االتحــادات العربيــة 
واآلســيوية لينتقــل بعدهــا ويصبــح مراقبــاً 

للحــكام فــي ســورية.

يذكــر أن الكابتــن فايــز بيطــار كان 
ــام  ــن ع ــص م ــال حم ــادي عم ــاً لن رئيس
مــن  وكان   1996 عــام  حتــة   1980
ضمــن نخبــة حــكام ســورية فــي تلــك 
الفتــرة نذكــر منهــم )جمــال الشــريف�
نــزار وتي�قيــس العبدهللا�محمــد حيــدر (.
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الجسر األول                                                                                   هنادي أبو هنود

لشــد مــا كانــت ســنواتي الطفوليــة 
ــز  ــل عزي ــكان جمي ــة بم ــى مرتبط األول
ــة  ــات الجميل ــق بالذكري ــي، عاب ــى قلب عل
أجمــل  مــن  ومازالــت  كانــت  التــي 
الذكريــات علــى قلبــي. فذكريــات الطفولة 
لهــا طابــع خــاص فــي النفــس؛ ال تمحــى 
مــن العقــل وال تــزول مــن الوجــدان، 
خاصــة أنهــا ترتبــط بأنــاس أعــزاء، منهــم 
مــن غــادر إلــى جــوار ربــه، ومنهــم مــا 

ــاة... ــي الحي ــا ف ــتمرا معن زال مس
ــع  ــات م ــترجاع الذكري ــك كان اس لذل
أنــاس أعــزاء موجوديــن معــي، لــه وقــع 
خــاص فــي نفســي، إنهــم رفــاق الطفولــة 

ــاء األعــزاء... واألقرب
فمازلــت أذكــر بكثيــر مــن الحنيــن 
ــى  ــة إل ــبه رحل ــي ش ــب ف ــا نذه ــف كن كي
ذلــك المــكان البعيــد عــن بيتنــا والــذي 

السنة )112( - العدد رقم: 2 - السبت 2021/5/22

 ... األول(  )الجســر  يســمى  كان 
كان األمــر يتطلــب �طبعــا� ســيارة 
ــرة  ــر أن أج ــي األم ــف ف ــرة، والطري أج
ــات القــرن المنصــرم  الســيارة فــي ثمانين
ــرات ســورية... ــي خمــس لي كانــت حوال
الطفولــة  فــرح  أيضــا  أذكــر  كنــت 
األخضــر،  المــكان  ذلــك  فــي  باللعــب 
الجســر  ذلــك  فــوق  العبــور  وأذكــر 
ضفتــي  بيــن  يصــل  الــذي  الحديــدي 
الســاقية التــي كانــت تقــع خــارج حمــص 
فــي ذلــك الوقــت، إذ لــم يكــن المــكان 
مأهــوال بالســكان كمــا هــو الحــال اليــوم..
ــا نركــض  كمــا أذكــر أيضــا كيــف كن
ــار  ــة الصغ ــدأ الصبي ــف يب ــب، وكي ونلع
باصطيــاد الضفــادع وحبســها فــي أكيــاس 

ــر باســتيكية... ــون أو قواري نايل

الثانــي  تشــرين  شــهر  منتصــف  فــي 
العلميــة  المدرســة  أعلنــت   ،1911 ســنة 
األرثوذكســية فــي حمــص عــن إعطائهــا مــا 
وصفتــه علــى أنــه “هدنــة” لطلبتهــا. وعقدت 
النيــة علــى تعويضهــم مــا يفوتهــم مــن خــال 
تمديــد أجــل الســنة المدرســية شــهراً كامــاً، 
ودعتهــم لصــرف هــذا الوقــت بالمراجعــات 
ــا  ــى المدرســة حالم ــتعداد للرجــوع إل واالس

ــة. ــاح المدين ــل اجت ــاء قات ــص ظــل وب يتقل
هــذا اإلجــراء الــذي اتبعتــه المــدارس 
إطــار  فــي  كان  األرثوذكســية  الغســانية 
ــة  ــة لمواجه ــات العام ــن الترتيب ــة م مجموع
الكوليــرا )الهــواء األصفــر(، وهــي ترتيبــات 
حــول  يجــري  عمــا  كثيــرا  تختلــف  ال 
ــاً فــي مواجهــة انتشــار فيــروس  ــم حالي العال
كورونــا، علــى الرغــم مــن التطــور الكبيــر 
الــذي عرفــه القطــاع الطبــي خــال الســنوات 

ــة. ــة الماضي المئ
وتــورد جريــدة “لســان الحــال” البيروتية 
عــن مراســلها فــي حمــص أن حكومتهــا 
رســمياً،  إقفــاالً  المــدارس  أقفلــت  آنــذاك 
وســتظل كذلــك عشــرة أيــام، فــإذا تبيــن 
أن الوبــاء األصفــر خفــت وطأتــه فتحــت 
ــة. ويؤكــد المراســل  أبوابهــا وإال بقيــت مقفل
أن الهــواء األصفــر اســتفحل فــي المدينــة 
حتــى بلــغ عــدد اإلصابــات فــي أحــد األيــام 
اإلصابــات  عــدا  مــا   ،10 والوفيــات   25
والوفيــات التــي أخفــى األهالــي أمرهــا ولــم 

ــا. ــة به ــم الحكوم تعل
ويتابــع مراســل لســان الحــال فيقــول: 
»مــع فتــك الوبــاء فــي حمــص وحصــده 
النفــوس حصــداً، وال ســيما فــي األحيــاء 
ــرى  ــاكين، ال ن ــراء المس ــن الفق ــذرة وبي الق
حكومتهــا مهتمــة بنشــر بيــان رســمي تذيعــه 
فــي الجرائــد ليقــف النــاس علــى مبلــغ فتــك 
الوبــاء فــي تلــك المدينــة. علــى أن ذلــك 
واجــب علــى الحكومــة يقضــي بــه القانــون، 
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ــرة،  ــن م ــر م ــا أكث ــل به ــذي ح ــدري ال الج
خاصــة فــي القــرن الثامــن عشــر عندمــا كان 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرض منتشــراً ف الم
باســتثناء أســتراليا. ولكــن المخــاوف مــن هذا 
المــرض تراجعــت كثيــراً بعــد بــدء حمــات 
التلقيــح ضــد الجــدري منــذ ثاثينيــات القــرن 
التاســع عشــر. وتــورد جريــدة “البشــير” 
البيروتيــة أن 90 طفــاً فــي حمــص و72 
ــي  ــاح الجــدري ف ــوا لق ــاة تلق ــي حم ــاً ف طف

ســنة 1886.
فــي كثيــر مــن الحــاالت، كان انتشــار 
المــرض فــي المدينــة ناتجــاً عــن أوضاعهــا 
ــاه  ــيما مصــادر المي ــة ال س ــة المتدني الصحي
الملوثــة حيــث كان بعــض الســقّائين يجلبــون 
المجاهديــة  الســاقية  مــن  للبيــوت  الميــاه 
ضمــن المدينــة بــدالً مــن مــلء قرابهــم مــن 
ميــاه نهــر العاصــي النظيفــة، وكان الفقــراء 
فــي أغلــب األحــوال يشــربون مــن ميــاه 
اآلبــار الملوثــة. ويشــير البعــض إلــى أن 
ــة  ــي المدين ــاك ف ــن الحيّ ــرا بي انتشــار الكولي
ــاً  ــتخدامهم مياه ــة اس ــو نتيج ــنة 1890 ه س

ــم. ــي حرفته ــةً ف ملوث
كمــا كانــت البلديــة تواجــه مصاعــب فــي 
تأميــن النظافــة العامــة ضمــن أحيــاء المدينــة 
كانــت  ذلــك،  كل  وفــوق  وفــي جوارهــا. 
حمــص علــى الــدوام عقــدة التجــارة فــي 
اإلقليــم، وحيــث ينتقــل النــاس والبضائــع، 

ــة. ــراض واألوبئ ــل األم تنتق
يوهــان  األلمانــي  الفيلســوف  يقــول 
ــم دروس  ــي تعل ــل ف ــذي يفش ــه: »إن ال غوت
يبقــى  الماضيــة  آالف  الثاثــة  الســنوات 
ــى  ــذه اإلضــاءات عل ــي ه ــة«. وف ــي العتم ف
ــة  ــة حمــص لألمــراض الفتاك ــة مدين مواجه
نجــد بعــض قصــص النجــاح بفضــل اللقــاح 
ــاه  ــامة المي ــان س ــي وضم ــر الصح والحج
والغــذاء، ولعــل هــذه القصــص تقــدم العبــرة 
فــي الحــرب الحاليــة علــى فيــروس كورونــا.

ــى  ــاس عل ــون الن ــه ليك ــه إلي ــى أن تتنب فعس
بصيــرة.«

لإلصابــات  الرســمية  األعــداد  وتبــدو 
والوفيــات فــي يــوم واحــد مرعبــةً إذا مــا 
ــي  ــص ف ــة حم ــكان مدين ــدد س ــا أن ع علمن
تلــك الفتــرة كان يقتــرب مــن 65 ألف نســمة، 
ولكــن تشــاء األقــدار أال تســتمر ذروة الهــواء 
ــكان  ــح س ــام لتمن ــة أي ــوى بضع ــر س األصف
المدينــة فرصــة اســترداد أنفاســهم فــي ســنة 
شــهدت فــي مطلعهــا “التلجــة الكبيــرة” التــي 
تقطعــت بســببها ســبل التجــارة والزراعــة.

وكانــت حمــص اعتــادت انتشــار الهــواء 
ــي  ــر صح ــن حج ــه م ــا يرافق ــر، وم األصف
وفــرض نطــاق علــى محيطهــا القريــب يقيـّـد 
تجارتهــا مــع طرابلــس ودمشــق وباقــي بــاد 
الشــام. وفــي كل بضــع ســنوات كان الوبــاء 
يســجل حضــوراً فــي المدينــة كمــا جــرى في 
و1875  و1865  و1852   1848 ســنوات 

و1903. و1895  و1890 
وفــي مدينــة، بلــغ عــدد ســكانها نحــو 40 
ــت اإلحصــاءات الرســمية  ــف نســمة، كان أل
اليوميــة تشــير فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 
مــا يزيــد عــن 30 وفــاة يومياً بســبب الكوليرا 
ــغ األمــر مــن  فــي خريــف ســنة 1890. وبل
الســوء أن أرســلت إدارة واليــة ســورية إلــى 
ــكريين ذوي  ــاء عس ــن أطب ــداً م ــص وف حم
مراتــب رفيعــة ومعــارف واســعة، وأمــرت 
ــن  ــم وم ــة منه ــة صحي ــف لجن ــوب تألي بوج
األطبــاء القانونيــن فــي المدينــة لمواجهــة 
الدكتــور ســليمان  الوبــاء، وانُتخــب  فتــك 

ــة. ــدي الخــوري الحمصــي رئيســاً للجن أفن
حصيلــة وفيــات الكوليــرا فــي ذلــك الوباء 
كانــت 2000 شــخص، وهــي أرقــام رســمية 
تقــل كثيــراً عــن عــدد الوفيــات الفعلــي، وفقــاً 
لتقريــر نشــرته دوريــة “ذا النســيت” الطبيــة 
ــع  ــع تراج ــة. وم ــنة التالي ــف الس ــي منتص ف

وطــأة الوبــاء فــي نهايــة 1890، جــرى رفــع 
نطــاق الحجــر الصحــي عــن المدينــة، فــكان 
أن انتقلــت العــدوى إلــى مدينــة طرابلــس 
عــن طريــق راعــي أغنــام قــادم مــن حمص، 
ــاة 500 شــخص  ــي وف ــرا ف ــببت الكولي وتس
ــغ  ــي كان يبل ــس الت ــة طرابل ــاء مدين ــن أبن م

تعدادهــا 25 ألــف نســمة.
ــد  ــاء الوحي ــرا هــي الوب ــم تكــن الكولي ول
ــع  ــي مطل ــه، فف ــص ويات ــت حم ــذي ذاق ال
ســنة 1890 أيضــاً قاســى أطفــال المدينــة من 
مــرض الحصبــة )الحرســن أو الحميــرة( 
كتــب  تذكــر  كمــا  منهــم.  بالكثيــر  وفتــك 
التاريــخ أن حمــص عانــت كســائر مــدن باد 
ــاء الطاعــون )المــوت  الشــام مــن تفشــي وب
ــتنيان  ــون جاس ــا طاع ــث طاله ــود( حي األس
فــي ســنة 541 وطاعــون عمــواس فــي ســنة 
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وفــي ســنة 1192، وقــع وبــاء )لعلــه 
الطاعــون( فــي حمــص فــكان ســببا فــي 
ــى  ــاء إل ــل الوب ــم انتق ــا. ث ــر أهله ــاك أكث ه
إلــى مصــر  أرجــاء بعيــدة حتــى وصــل 
بعضهــم  مــات  الذيــن  الهاربيــن  بســبب 
ــي ســنة 1409، أصــاب  ــق. وف ــى الطري عل
وطرابلــس  وحمــاة  حمــص  الطاعــون 
ــر  ــا انتش ــرة. كم ــداد كبي ــببه أع ــت بس ومات
الوبــاء ســنة 1422 فــي مــدن حلــب وحمــص 
وحمــاة وهلــك مــن الخلــق عــدد ال يحصــى، 

حتــى إن حلــب خلــت مــن أهلهــا.
الطاعــون  تفشــى   ،1430 ســنة  وفــي 
فــي دمشــق وحمــص ومــات خلــق كثيــر 
وارتفعــت األســعار واشــتد الغــاء، ثــم امتــد 
ــدن  ــا عــّم م ــوادي الشــام، كم ــاة وب ــى حم إل
شــمال مصــر والقاهــرة حتــى بلــغ عــدد 
ضحايــاه نحــو 100 ألــف شــخص علــى أقــل 

ــر. تقدي
ــرض  ــن م ــص م ــة حم ــلم مدين ــم تس ول

ــا،  ــا لن ــزه فرحــا حقيقي ــك المتن كان ذل
إذ كان مشــوارا فــي أحضــان الطبيعــة...
ــن  ــر م ــرور الكثي ــد م ــوم... وبع والي
إلــى  النزهــات  تلــك  علــى  الســنوات 
)الجســر األول(، أمــر أمامــه اليــوم وأنــا 
حزينــة لهــذا المشــهد؛ فالمــاء لــم يعــد 
يترقــرق صافيــا فــي الســاقية، والطاوالت 
لــم تعــد مفروشــة علــى ضفتيــه، والمــكان 
لــم يعــد مأهــوال كالســابق، والضفــادع لــم 
تعــد تقفــز علــى ســاقيته، وأغلــق المــكان 
ونبتــت حشــائش ضــارة، وتشــكلت ميــاه 

آســنة... 
أقــف أمــام هــذا المشــهد الجديــد اليــوم 
ــبحان  ــي: س ــي نفس ــول ف ــم أق ــل، ث وأتأم
مغيــر األحــوال! ســبحان الــذي يغيــر وال 

ــر!... يتغي

ثــم أتذكــر أقــوال الشــعراء فــي رثــاء 
األطــال والديــار الزائلــة كامــرئ القيــس 

الــذي يقــول:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

           بسقط اللوى بين الدخول فحومل
وقول النابغة الذبياني: 
يا دار مية بالعلياء فالسند

          أقوت وطال عليها سالف األمد
وقغت فيها أصيانا أسائلها

         عيت جوابا وما بالربع من أحد
ثــم أعــود فأقــول: كلنــا ماضــون إلــى 
زوال والزمــان يــدور ويــدور، فــأردد 

ــه: ــي قول ــم الطائ ــع حات م
ما الدهر إال اليوم أو أمس أو غد

                      كذاك الزمان بيننا يتردد
يرد علينا ليلة بعد يومها

                   فا نحن نبقى وال الدهر ينفد
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قلب بال شطآن                     ميمونة العلي

هذا الليل أطلقني ومضى
خديجة مروان الحسن

كنائس حمص تدعو كل 

السوريين للمشاركة في 

االنتخابات الرئاسية القادمة 

ألجل سورية واستكمال 

انتصارها 
)تتمة(

السنة )112( - العدد رقم: 2 - السبت 2021/5/22

إضاءة على مسيرة حياة الشاعرة
ريتا طحاندعد طويل قنواتي )2012-1944(                  

علـى  حصلـت  حمـص،  فـي  ولـدت 
إجـازة فـي اآلداب قسـم اللغـة اإلنكليزية 
مـن جامعـة دمشـق، وأتمـت الدراسـات 
العُليـا فـي األدب اإلنكليـزي في الجامعة 

األميركيـة )بيـروت(.

اإلنكليزيـة  للغـة  مدّرسـة  عملـت 
والترجمـة والشـعر الفيكتـوري فـي 

جامعة البعـث )1995�1982(.

التحـاد  بعـد  فيمـا  انتسـبت 
وشـاركت  العـرب،  الكتّـاب 
المهرجانـات  مـن  العديـد  فـي 

الشـعرية  والنـدوات 
والتحكيميـة،  والنقديـة 
مـن  عـدد  ونُشـر 
مجـات  فـي  قصائدهـا 
مـن  كل  فـي  وصحـف 

والواليـات  واألردن  ولبنـان  سـورية 
األميركيـة. المتحـدة 

ألقـت محاضرات عـن المرأة والتربية 
اإلنكليـزي  والشـعر  األدبـي  والنقـد 
الحديـث، ولهـا العديـد مـن المداخـات 
القصيـرة  القصـة  مجـال  فـي  النقديـة 

عامـة. والشـعر  الحديـث  والشـعر 

آثـار  الثقافـة  وزراة  عـن  لهـا  صـدر 
منهـا:  أدبيـة 

حزمة ضوء 1986

حكايات شهرزاد الحمصية 1993

ال بحَر لي يا سكرةَ الطوفان
ألصبَّ في قلٍب با شطآن 

شيخ الوجوِد وجنَّتي وجهنَّمي
إني عشقتَك مارداً من جاِن 

رْت من خطوةٍ  وعشقُت أرضاً نوَّ
لما خطوَت على دجى شطآني 
يا جدوالً من نرجٍس ,لوالَك ما 

عبَّْت عيوني نعمةَ األلواِن 
لوال الهوى ما عّششْت عصفورةٌ

مذعورةٌ كانت ,با أوطاِن
هبني وجوداً من وجودَك إنني 

بوذيةٌ غرقْت مع النيران 

بين عْرِق الطين وعرِق الذاكرة
تجرحني راحاُت الغيب

وأحاجي التأويل المعلقة في عقدة الوقت
قصيٌّ كتاُب الحّظِ

عاٍر ينبُض برجفة اليباس
ال العيُن تقينا عثْرةَ السكوِت

مـن  الكسـيرة  الـروح  ينشـل  الدمـع  وال 
العيـاء

رغباتـي  يوقـظ  األفـق  وراء  شـيء  ال 
مضـة لغا ا

وال لؤلـؤ السـهرات يسـقي الحيـاة جرعـة 
ة حيا

أي الجهات ستسلك الغريبة
وكل الجهات تحمل أشباحا متشابهة

رجاال
نساء

خرابا

وحصاد األسئلة 2007

األدبـي  للنقـد  مقدمـة  إلـى  إضافـة 
مترجمـة عـن اإلنكليزيـة للناقـد داتـون 

.2011 ريتشـارد 

ُعينـت فـي الهيئـة االستشـارية لمجلـة 
النشـرة، وانتخبت فـي المجلس اإلداري 
عـن  اإلنجيلـي  للسـينودس 
كانـت  سـورية،  سـيدات 
الهيئـة  مـن  عضـواً 
لرابطـة  االستشـارية 

المغتربيـن. أصدقـاء 

آذار  مـن  الثامـن  فـي 
تـم   2008 عـام  مـن 
قبـل  مـن  تكريمهـا 
غرفـة  سـيدات 

حمـص. فـي  التجـارة 

آذار  مـن  والعشـرين  الحـادي  وفـي 
فـي العـام نفسـه، كّرمتهـا السـيدة األولى 
أسـماء األسـد مـع سـبعين أّمـاً بمناسـبة 

الثقافـة. إعـان دمشـق عاصمـة 

متزوجـة من المهندس جبـران قنواتي 
ولهـا أربعة أوالد.

توفيـت عـام 2012 فـي كندا عن عمر 
ثقافيـاً  إرثـاً  تاركـةً  سـنة  ال68  يناهـز 

أدبيـاً كبيـراً.

نتها شعَّت بعينَك عندما كوَّ
نوراً كآلهة من اليونان

لك قلعة حاصرتها وفتحتها 
وجبيُت جزية لوعتي بالجاني 

وفرضت أعرافي على سّكانها 
فتمردت بطبائع السّكان

يا ليتني كنُت التراَب إذا خطا
أو كنُت وحَي قصيدةِ النسياِن 
ألقوَل إني كنت حرفاً شارداً
وأحطَّ بين الشعِر كالغزالِن

ينا سطوراً فالهوى  يا حمُص ُضّمِ
كاهلل موجودٌ بكّلِ مكاِن

وهذيانا
يقولون :اني أحاور السحرة

واني ارفع صاة جديدة دون كتاب
يقولـون : أنـي جّمعـت صباحـات تشـرين 

كلّهـا في سـيرة اسـم
وأني عتقت من هذا االسم خمر البخور

وسلسبيل الناي
حـّب  بسـحابة  تدثـرت  انـي   : يقولـون 

ة  ر مسـحو
وانني تمسكت بقمر راحل إلى الشتاء

ينابيعه جلجلة ماء
ومداه عيون حالمة 

يقولون ويقولون 
وانا لست سوى قلب حاج

من النزول إلى الميعاد يحترق
قهوتي محروقة بالوجد

وخمري حبيس في زجاجة .

كلمة مدير التحرير
)تتمة(

مرهف شهله

ولكــن فــي كل مــرة كان أبناؤهــا يعيــدون 
بناءهــا لتبقــى مــن أقــدم المــدن المأهولــة 

فــي العالــم.

عنهــا  قــال  التــي  المدينــة  أنهــا  نســوا 
المؤرخــون والباحثــون أنهــا مدينــة بنيــت 

ــة. ــوق مدين ف

فــي ذلــك اليــوم نهضــت حمــص مــن 
تحــت الدمــار  لتبــدأ ســريعاً بنفــض غبــار 
الحــرب والمعــارك عــن كاهلهــا، ليعــود 
شــرايينها  إلــى  الصافــي  النقــي  الــدم 
ــان  ــف عــن الجري ــا توق ــا، بعدم وأوردته
والقذائــف  الهــاون  أصــوات  بســبب 

الغــادر. الرصــاص  وأزيــز 

نعــم هــؤالء أبنــاء حمــص، أبنــاء ســورية 
توالــي  رغــم  اليــوم،  بلدهــم  يبنــون 
ــات الحــرب،  األزمــات عليهــم: مــن وي

إلــى جائحــة “كورونــا”، 

االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  إلــى 
والخدميــة بشــكل كبيــر والتــي تــزداد 
قســوة يومــاً بعــد يــوم، إال أنهــم مــا زالــوا 
وأســواقهم  ومدارســهم  بيوتهــم  يبنــون 
كل  رغــم  ومســتوصفاتهم  ومشــافيهم 

الصعــاب.

جديــدة  ذكــرى والدة  اليــوم  هــذا  نعــم 
جميــع  قلــوب  فــي  والقــوة  لإليمــان 
الحمصييــن، مــن أجــل بنــاء ســورية بلــد 

والســام. المحبــة 

ــزاً  ــاً عزي ــورية وطن ــت س ــتم وعاش عش
ــاً. مكرم

هـذا  عـن  لنعبـر  جميعـاً  مدعـوون 
الشـعار بالقـول والعمـل، وهذا مـا نرغب 
االسـتحقاق  أمـام  بأننـا  اليـوم  نقولـه  أن 
والـذي  الجمهوريـة،  لرئاسـة  االنتخابـي 
هـو حـق وواجـب علينـا: حق ألننـا مكون 
أساسـي مـن مكونـات مواطني هـذا البلد،
أن  مدعـوون  ألننـا  علينـا  وواجـب 
نعبـر عـن التزامنـا بهذا الواجـب، خاصة 
بـل  علينـا،  مفروضـاً  نعتبـره  ال  وأننـا 
لكونـه واجبـاً وطنيـاً نمارسـه للتعبير عن 

الوطنـي. انتمائمـا 
جميـع  مـن  وإلحـاح  بمحبـة  ونرغـب 
حقهـم  لممارسـة  يبـادروا  أن  المواطنيـن 

بذلـك. رأيهـم  عـن  ويعبـروا  االنتخابـي 
ووفـاء منـا وتقديـراً أيضـا لتضحيـات 
جيشـنا الوطنـي العقائـدي وجنودنـا الذيـن 
الزكيـة  ودمائهـم  بأرواحهـم  يضحـون 
الوطـن،  هـذا  تـراب  وعـن  عنـا  دفاعـاً 
نترحـم على أرواح كل الشـهداء الشـرفاء 
ونصلـي  والمدنييـن،  العسـكريين  مـن 
مـن أجـل شـفاء جميـع الجرحـى الشـهداء 

األحيـاء.
اآلتـي  المسـتقبل  بـأن  الثقـة  لنـا  وإذ 
نعطـي  حيـن  ذلـك  علـى  نؤكـد  أفضـل، 
تمثيـل،  خيـر  يمثلنـا  لمـن  أصواتنـا 
للخـروج  والقـدوة  الرمـز  ويكـون 
واألزمـات  والعثـرات  العقبـات  مـن 
والمعيشـية  الحياتيـة  وخاصـة  كافـة، 
اإلنسـانية.  وبكرامتنـا  بنـا  تليـق   بقيـادة 
كريمـة  حـرة  سـورية  وعاشـت  عشـتم 
مسـتقلة، وغيـر مرتهنة ألحـد إال ألبنائها.



إعالن بالسرعة الكلية: 
   نظـراً لعـدم قـدرة اإلنسـان الحمصـي 
علـى استنشـاق الهـواء النقي بسـبب تنوع 
الكريهـة  والروائـح  السـامة  الغـازات 
ونظـراً  المدينـة،  هـواء  مـع  الممزوجـة 
األوكسـجين  علـى  حصولـه  لصعوبـة 
صحتـه  علـى  القصـوى  والخطـورة 

باالختنـاق. الدائـم  وشـعوره 
عـن  حمـص  مناخيـر  جمعيـة  تعلـن     
إجـراء مسـابقة لتصميـم وتعديـل منخـار 
قـادٍر علـى تحّمـل  نـوع أول  )حمصـي( 
ومـد  الكريهـة  حمـص  مدينـة  روائـح 

باألوكسـجين. التنفسـي  الجهـاز 
شروط التقدم للمسابقة:

   علـى المتقـدم للمسـابقة أن يـزور موقـع 
فيـه  ويقيـم  حمـص(  )مدينـة  المشـروع 
ألكثـر مـن أسـبوع وال تتحمـل الجمعيـة 

اختناقـه. مسـؤولية 
األوراق المطلوبة:

�1 شـهادة صحيـة تؤكـد خلـوه مـن كافـة 
الصدريـة. األمـراض 

�2 ثاث صور شمسـية )حاسـر المنخار( 
أبيض وأسـود قياس )2×3( سم.

�3 أن يكـون متزوجـاً مـن حمصيـة وال 
تعتبـر المـرأة األجنبيـة حمصيـة.

�4 طلـب يؤكد فيه اشـتراكه في المسـابقة 
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الرا حدادالحدود والتأديب في التربية

إن كلمـة تأديـب هـي أكثـر كلمـة يسـاء 
والتعليـم،  التربيـة  مفـردات  فـي  فهمهـا 
أو  إكراهـا  أو  سـيطرة  ليـس  فالتأديـب 
قمعـا، إنمـا هـو عمل مـن أعمـال المحبة، 
الصحيـح  الختيـار  الطفـل  إرشـاد  وهـو 

الخاطـئ. بـدل 

أال  ينبغـي  لكـن  العقوبـة  يتضمـن  وقـد 
البدنيـة.  العقوبـة  أو  الوحشـية  تشـمل 
ويحتـاج كل طفـل ألن نرسـم لـه حـدودا 
مـن السـلوكيات عليـه أال يتخطاهـا، هـذه 
مهمـة شـاقة لكـن النتيجـة الحصـول على 
أشـخاص بالغيـن ناضجيـن يعتمدون على 

أنفسـهم.

ما الذي يمنعنا من وضع الحدود؟

وضـع الحـدود نظريًـا أسـهل بكثيـر من 
نتقاعـس  أحيانًـا  عملـي.  بشـكل  تطبيقهـا 

عـن تأديـب أوالدنـا لعـدة أسـباب:

اوالً: التأديب أمر مجهد...

نحـن نفضـل أن نعيـش فـي سـام لمـدة 
طويلـة  الفوائـد  حسـاب  علـى  قصيـرة 
األمـد، نعتقـد أننـا نسـتطيع أن نبـدأ غـدًا، 
االمتحانـات،  تنتهـي  عندمـا  شـهر،  بعـد 
عندمـا نشـعر بأننـا أكثـر قـوةً، أو ننتظـر 
ليصبـح أطفالنـا واعيـن ومدركيـن لمعنى 
الحـدود، لكـن كلمـا أجلنـا أصبـح األمـر 

أكثـر صعوبـة لنـا وألوالدنـا. 

ثانيًا: نعتقد أّن التأديب ضّد الُحّب... 

ومـن  ابنـه  يمقـت  عصـاه  يمنـع  “مـن 
يحبّـه يطلـب لـه التأديـب”، التأديـب هـو 
جـزء مـن المحبـة. كوالديـن نحتـاج ألن 
فـي  ألوالدنـا  القـرارات  بعـض  نتّخـذ 
أن  فيهـا  يسـتطيعون  ال  التـي  المرحلـة 

ألنفسـهم. قـرارات  يتخـذوا 

لـن  أوالدنـا  أن  بالقلـق  نشـعر  ثالثًـا: 
نؤّدبهـم... عندمـا  يحبونـا 

يحبونـا،  ال  قـد  القصيـر  المـدى  علـى 
والديـن  “أريـد  يقولـون  تراهـم  وأحيانـا 
غيركمـا” لكـن عندما يشـعرون بحبنا لهم 

سيتاشـى. اإلحسـاس  فهـذا 

رابعًا: نخاف من ردود أفعال أوالدنا...

ينبغـي أال نخـاف مـن نوبـات الغضـب: 

عـن  كتعبيـر  البـكاء  أو  الصـراخ 
اعتراضهـم علـى الحـدود التـي وضعناها 
لهـم، وال نتراجـع حتـى لـو كانـت ردود 
أفعالهـم بصوت عـاٍل ومحرجة ومزعجة 

لـكّل مـن فـي البيـت. 

خامًسـا: نحـن ال نريـد أن يصبـح البيت 
كالمدرسة...

وضـع  بكيفيـة  مرتبـط  األمـر  هـذا 
الحـدود، وعلينـا معرفـة مـا الـذي يصلـح 

يصلـح. ال  الـذي  ومـا 

تعليمهـم أن يتحملـوا النتائـج والعواقب: 
جـزء هـام مـن وضـع حـدود ألوالدنـا أن 
نعلّمهـم أن هنـاك نتائـج لتصرفاتهـم إمـا 
جيـدة أو ضـاّرة. إذا كسـروا لعبة وهم في 
حالـة غضـب فلـن نشـتري لعبـة أخـرى، 
إذا ألقـوا الطعـام علـى األرض عليهـم أن 

ينظفـوا مـا قـد ألقوه.

مبـادئ  أربعـة  هـذه  نبـدأ؟   أيـن  مـن 
الحـدود: لوضـع 

1. ال تحـاول حـّل كّل األمـور بسـرعة 
وبنفـس الوقـت، ابـدأ باقتـراح أو اثنيـن.

2. ال تتوقـع أن تكـون أسـرتك مشـابهة 
أطفالـك  تقـارن  أخـرى، وال  أسـرة  أليـة 

بغيرهـم.

األطفـال  فوريـة،  نتائـج  تتوقـع  ال   .3
وقـد  والروتيـن،  للثبـات  يحتاجـون 
مـن  ليتأكـدوا  الوقـت  بعـض  يحتاجـون 

. يّتنـا جد

4. امـدح التصّرفـات الجيّـدة  واسـتغّل 
كّل فرصـة لتشـجيع التصـّرف اإليجابـي.

ليسـت  للطفـل  الخاطئـة  التصّرفـات 
أن  ممكـن  للسـلطة،  تحديـا  بالضـرورة 
يكـون الطفـل متذمـًرا أو منزعًجـا بسـبب 
المـرور بوقـت عصيـب في المدرسـة، أو 
للفـت االنتبـاه واالهتمام، وقـد يكون متعبًا 
التوقـف  الضـروري  فمـن  مريًضـا.  أو 
للتفكيـر فـي سـبب سـلوك الطفـل، وعلينـا 
أن ننتبـه أنـه كلمـا وضعنـا الحـدود أبكـر 
أصبحـت تربيتنـا ألوالدنـا أسـهل عندمـا 

يكبـرون.

مـع تعهـد بعـدم التصميم سـابقاً أليـة دولة 
عربيـة أو أجنبية.

فـي  االشـتراك  طلبـات  تقديـم  يتـم   5�
مناخيـر  جمعيـة  ديـوان  فـي  المسـابقة 

. حمـص
الغاية من المسابقة:

   تصميـم منخـار ذي تقنية خاصة لتحقيق 
كفـاءة عالية في التنفس، واستنشـاق هواء 
أهالـي  إلنقـاذ  محاولـة  فـي  وعليـل  نقـي 
مدينـة حمـص من خطر االختنـاق وإعادة 

تأهيلهـم لممارسـة حياة طبيعيـة وعادية.
الشروط الفنية المطلوبة:

علـى  بفتحتيـن  المطلـوب  المنخـار   1�
األقـل أبعـاد كل فتحـة ال تقل عـن )2×2( 

سـم وذو ارتفـاع ال يعيـق الرؤيـة.
د المنخـار بفلتـر يتكـون  �2 يجـب أن يـزوَّ
مـن شـعيرات باسـتيكية تتحمـل ضغطـاً 

عالـي المقاومـة ضـد الغـازات.
�3 آليـة الشـهيق: يـزود المنخـار بحوجلة 
صغيـرة مـن األكسـجين تفتـح أوتوماتيكياً 
لجرعـات  المصـاب  تعـرض  حـال  فـي 

كبيـرة مـن الروائـح الكريهـة.
�4 آليـة الزفيـر: يـزود المنخـار بمضخـة 
دفـع مـع صمـام عدم رجـوع لطـرح غاز 
ثانـي أكسـيد الكربون إلـى حوجلة خاصة 

منعـاً لطرحـه فـي الجـو ثانية.
للفـك  قابلـة  المنخـار  أقسـام  جميـع   5�
واالسـتبدال بسـهولة فـي حـال تعرضهـا 

للتلـف.
لجنـة  خـال  مـن  الفائـز  تحديـد  يتـم   6�
تحكيـم تسـمى مـن قبـل أن علـى أن تكون 
استنشـقوا  الخبـرات ممـن  مـن أصحـاب 
الغـازات فـي المدينـة ألكثـر مـن أربعيـن 

عامـاً ولـم يمـت أحـدٌ منهـم.
تحدد جوائز الفائزين كما يلي:

� الجائـزة األولـى: منـع الفائـز من دخول 
مدينـة حمص وشـم روائحهـا الكريهة.

� الجائـزة الثانية: تقديم عشـر أسـطوانات 
مـن األوكسـجين مـع مئة كمامـة مجاناً.

� الجائـزة الثالثة: تقديـم إقامة مجانية لمدة 
أسـبوع فـي مشـفى لألمـراض الصدريـة 

مـع إبرتين قبـل وبعـد الغداء.
اإلخـوة  جميـع  الجمعيـة  تعـد  كمـا     
الحماصنـة بتصنيع المنخار المعدَّل خال 
ثاث سـنوات مـن تاريخـه وتوزيعه على 

األهالـي مجانـاً.


