مدير التحرير:

صاحب االمتياز ورئيس التحرير:

المطران جاورجيوس أبو زخم

مرهف شهله
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االحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس

ترأس صاحـب السـيادة الميتروبوليت
جاورجيـوس (أبـو زخـم) القـداس اإللهي
يزن ديب
القداس اإللهي االحتفالي
االحتفالـي بعيد هامتي الرسـل ومؤسسـي
الكرسـي األنطاكـي القديسـين بطـرس منفتحيـن علـى الجميـع ولكـن بالمقابـل يمكـن أن يكـون قديسـا إن لـم يكـن شـاهدا
وبولـس ،فـي الكنيسـة المقامـة علـى يجـب أن نبقـى محافظيـن علـى تراثنـا و ليسـوع المسـيح ،وبالتالي يكون دوره هو
نشـر النـور اإللهـي وليـس احتـكار النور
وجودنـا وتأثيرنـا.
اسـمهما فـي حـي الوعـر.
اإللهي.

وقـد عاونـه فـي الخدمـة صاحـب
السـيادة الميتروبوليـت غطـاس (هزيـم)
مطـران بغـداد والكويـت وتوابعهـا للروم
األرثوذكـس ،وقـدس المتقـدم فـي الكهنـة
األب بطـرس الجمـل كاهـن الرعيـة
ولفيـف مـن كهنـة األبرشـية.
وفـي عظتـه توجـه صاحـب السـيادة
بالمعايـدة القلبيـة لقـدس األب بطـرس
جمـل ،وألبنـاء الرعيـة ولـكل مـن تسـمى
علـى اسـم القديسـين بطـرس وبولـس.
وقـد أكد سـيادته أننا نحن في الكرسـي
األنطاكـي ال نرتبـط بمكان واحد أو رعية
صغيـرة أو حتـى بلـد واحـد ،بـل نحن كما
علمنـا السـيد المسـيح يجـب أن نكـون

كلمة مدير التحرير

مرهف شهله

األمل بالعمل ...األمل بالشباب
الشباب القاعدة األساسية لبناء المجتمع
والدولة وهم عصب الحياة .....ولكن أين
شبابنا اليوم من هذه المقولة؟.
أزمات كثيرة ومتعددة األشكال عصفت
ببالدنا ،تاهَ شبابنا بسببها وأصبحوا يعيشون
حربا ً وجودية ألجل البقاء ،فالحصول على
فرصة عمل ومسكن أو أي مورد رزق أضحى
من المستحيالت بسبب تردي األوضاع
االقتصادية ،وتدني مستوى المعيشة وانعدام
أي أمل بايجاد حلول اقتصادية في األفق.
ضاعت تطلعاتهم وآمالهم وأحالمهم الكبيرة
والصغيرة ،وحل محلها اإلحباط وخيبة
االمل.
والحل الوحيد لألسف لدى غالبيتهم الهجرة،
فقد أصبحت الهجرة بالنسبة للكثيرين حلما ً
وهاجسا ً وخاصة أصحاب العقول واألدمغة،

المقـدس هـو رسـول للمسـيح علـى غرار
القديسـين بطـرس وبولـس وغيرهمـا.

كما أكد سيادته أننا نحن أبناء الكرسي
األنطاكـي أبنـاء الرجـاء وكنيسـتا لـم تكن
يومـا كنيسـة للمترفيـن بـل كانـت كنيسـة
مصلوبـة اختبـرت الصليـب المقـدس
مـن جهـة ثانية أكـد سـيادته أن حمص كنيسـتنا المقدسـة لـم تكـن كنيسـة
بـدوره تحدث صاحب السـيادة غطاس هـي أرض مقدسـة مـر بهـا القديسـون
البلاط بـل هـي كنيسـة المؤمنيـن
(هزيـم) عن أهميـة ودور وغاية الكنيسـة
واليائسـين والمعذبيـن والمضطهديـن
في تقديسـنا ،كما أنها تجعـل الناس ينمون
لهـذا فهـي تحمـل الرجـاء معهـا
بالنعمـة وبالنقاء والطهارة.
نحنـا أحفـاد بطـرس وبولـس نكتسـب
رجاءنـا مـن شـهادتهما ومـن الصليـب
المقـدس لنكـون نحـن األمـل والرجـاء
ولنكـون نحـن يسـوع المسـيح.
الذيـن عبـروا مـن أورشـليم إلـى أنطاكيـة
وأن شـعبها هو من سلالة القديسين ليسوا
مسـتوردين بـل هـم مـن يعلمـون العالـم
إضافـة إلـى أن اإلنسـان المسـيحي ال
القداسـة ،وأن كل مـن مسـح بالميـرون
الرواد األوائل للمسرح السوري

2...

القديسان بطرس وبولس

2...

قصر حمصي في البرازيل

4...

أصحاب الشهادات العليا لعدم توافر أية
فرصة تتناسب ومستواهم العلمي والفكري.
وبعيدا ً عن نزيف الهجرة وآثاره السلبية
الكبيرة على الوطن والمجتمع واألسرة
والتي تحتاج إلى بحث كبير ،هناك تحديات
خطيرة تواجه شبابنا اليوم أبرزها الوقوع في
فخ المخدرات ،والتطرف الديني ،والجريمة
بأشكالها كافة ،نتيجة الفراغ والبطالة والعوز
وتدني المستوى الثقافي وغياب الوعي
والتفكك األسري وتكاثر الفساد .

البدء بترميم الكتلة الرئيسية من ابتدائية

الغسانية األرثوذكسية في حي الحميدية
(ابتدائية القديس جاورجيوس)

4...

بعـد نهايـة القـداس اإللهـي اسـتقبل
صاحبـا السـيادة وكاهـن الرعيـة،
المحتفليـن بعيـد الكرسـي األنطاكـي مـن
أبنـاء األبرشـية فـي صالـون الكنيسـة.
للساحرة المستديرة وجه آخر
نقش رومي يوثق انتصار حمص

على الساسانيين

5...
6...

لقد أصبح لزاما ً علينا اليوم أن نتكاتف
ونتعاضد جميعاً ،ابتدا ًء من األسرة مرورا ً
بالمدرسة والجامعة
وصوالً لمؤسسات الدولة كافة حكومية كانت
أم خاصة ،أهلية ،دينية ،فنية ،رياضية...
وانتها ًء باإلعالم بأشكاله كافة :المرئي
والمسموع والمقروء ،للبدء في إطالق حملة
وطنية كبرى لمساعدة شبابنا وتذليل العقبات
أمامهم وتحفيزهم على التعلق بوطنهم
وعدم التفريط به ،وكل ذلك لن يتم إال من
خالل توفير فرص العمل المناسبة ،وتأمين
المسكن ،وفتح المجاالت أمامهم الستثمار لنعيد األمل لشبابنا بغ ٍد أفضل ،بمستقبل
مؤهالتهم ومواهبهم وإبداعاتهم.
مشرق داخل حدود الوطن فهم األمل بعودة
نعم علينا العمل بكل طاقاتنا لتوفير الظروف سورية ومن ال يملك األمل ال يملك المستقبل.
ومن الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس
الدكتور بشار األسد رئيس الجمهورية
العربية السورية في حملته االنتخابية (األمل
بالعمل) ننطلق بعنوان عريض لمرحلة قادمة
(األمل بالعمل  ...األمل بالشباب) فبالعمل
تبنى األوطان والشباب هم البناؤون ،ووطننا
الغالي سورية ما أحوجه اليوم إلعادة بنائه
عمرانيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً ،و َم ْن غير
شبابنا يستطيع ذلك؟ فهم نبض هذا الوطن،
نبض سورية الفتية والتي ستبقى فتية بشبابها
الواعد.

شبابنا اليوم لألسف مثقل بالمشاكل والهموم
االجتماعية واالقتصادية ولن ينجحوا في
الخالص منها ،وتغيير حياتهم نحو األفضل
بدون أن نقف الى جانبهم ،ونستمع إليهم،
ونحاورهم ونناقشهم ،ونأخذ بآرائهم ونجد االقتصادية واالجتماعية المالئمة ،لنساعدهم
لهم حلوال حقيقية بعيدا ً عن الشعارات على البقاء في وطنهم ،وعدم ضياعهم عشتم وعاشت سوريا وطنا ً حرا ً أبياً.
والوعود الكاذبة .
وشعورهم بالغربة داخله.
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الرواد األوائل للمسرح السوري في حمص  ...لقاء مع
سلوى شبوع
المخرج المسرحي «حسن عكال»
البــد ونحــن نتحــدث عــن الحركــة
المســرحية فــي حمــص إال أن نذهــب
باتجــاه البدايــات التــي أسســت لمــا جــاء
بعدهــا مــن تجــارب راحــت تفــرض
نفســها فــي الزمــان والمــكان وصــوالً لمــا
نحــن فيــه اآلن.
المخــرج المســرحي “حســن عــكال”
وفــي حديثــه عــن بدايــات المســرح
الســوري فــي حمــص قــال“ :إنــه مــن
الصعــب جــدا ً أن نحــدد بدقــة ك ّل شــيء
عــن البدايــة ،ولكننــا نســتطيع رغــم ذلــك
أن نتلمــس بعضـا ً ممــا وصلنــا عــن أولئك
الــرواد األجــاء الذيــن ســبقونا بوضــع
أرخ لهــا بعــض
اللبنــات األولــى والتــي ّ
الباحثيــن ،ومنهــم الكاتــب والباحــث
الحمصــي “هيثــم يحيــى الخواجــة”
مــن خــال كتابــه حركــة المســرح فــي
حمــص ،تأسيســا ً علــى بعــض الوثائــق
رغــم ندرتهــا ،وكذلــك بنــاء علــى التواتــر
الشــفاهي ،ومــع أننــا ال نســتطيع أيضـا ً أن
نلّــم بالكثيــر مــن مالمــح تلــك التجــارب،
لكنــه يتوجــب علينــا أن نذكــر بالكثيــر من
اإلعجــاب واالحتــرام شــجاعة وجســارة
الــرواد األوائــل الذيــن ربطــوا رغــم
ظروفهــم الصعبــة نشــاطهم المســرحي
بقضايــا وطنهــم وحياتهــم المعيشــية
واالجتماعيــة والسياســية فــي عصرهــم،
ولــم ينفصلــوا عنــه بــل تصــدوا لواقعهــم
القاســي المريــر تحــت وطــأة االحتــال
العثمانــي مــع آخــر مراحلــه ،والفرنســي

فــي بداياتــه منتصــف عــام  1920مــن
القــرن الماضــي ،وإبانــه حتى االســتقالل.
ويحســن بنــا القــول ّ
إن مســرحهم
والحالــة هــذه -كان نهضــة ضــدا ال حتال ليــن ” .
وعــن الطابــع البــارز للحركــة
المســرحية فــي حمــص والســمات األهــم
المميــزة لهــا أشــار الفنــان “عــكال” بأنهــا
كانــت جــادة ومســؤولة منــذ بدايتهــا
فــي تحديــد وظائفهــا فــي خدمــة الحيــاة
واإلنســان ،وماتــزال تســير حتــى اآلن
علــى هــذا النحــو الحاكــم لنشــاطها،
وتكتســب مــع الوقــت الدوافــع نفســها،
والشــرف ذاتــه ،وأنــه يتوجــب علينــا أال
ننســى أن بدايــة المســرح فــي حمــص
أرخ لهــا علــى نحــو تقريبــي،
وكمــا ّ
كانــت فــي العــام  1860أي بعــد عقــد
ونيّــف مــن الزمــن علــى بدايــة المســرح
العربــي تاريخي ـا ً مــع “مــارون النّقّــاش”
منتصــف القــرن التاســع عشــر.
وذكــر الفنــان “عــكال” ما قالــه الكاتب
والقــاص والمســرحي الحمصــي “مــراد
الســباعي” نقـاً عــن أبيــه ّ
أن والــده حدّثــه
عــن الســيد “ســليمان الصافــي” بأنــه
كان يق ـدّم فــي حديقــة منزلــه مســرحيات
حواريــة مؤلفــة لشــخصين أو ثالثــة
يمثلونهــا وكان ال ّ
شــباب كمــا هــو معروف
يــؤدون أدوار النســاء ممــا أثــار غضــب
بعــض األهالــي ،فتوقــف مضطــرا ً عــن
المتابعــة ،لكنــه مــع ذلــك كســب حــق

الريــادة األولــى حســبما ذكــر حتــى اآلن.
وعــن أهم الــرواد األوائل المســرحيين
فــي حمــص وواجبنــا تجاههــم أوضــح
الفنــان “عــكال” بأنــه يتوجب علينــا إحياء
ذكراهــم اعتراف ـا ً بجميــل فعالهــم مشــيرا ً
إلــى رائــد آخــر هــو الشــيخ “عبــد الهــادي
الوفائــي” الــذي كان يقــدم مســرحياته فــي
بيــت الميــر بحــي بــاب التركمــان فــي
حمــص بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن
علــى ســابقه الســيد “ســليمان الصافــي”
أي فــي العــام  1870حســب مــا ورد
فــي كتــاب الباحــث “هيثــم الخواجــة”،
وحركــة المســرح فــي حمــص الــذي
ورد ســابقاً ،وبيّــن ّ
أن مــا يميــز “الشــيخ
عبــد الهــادي الوفائــي” هــو تأثــره برائــد
المســرح الســوري “أبــو خليــل القبانــي”
حيــن كان يلتقيــه فــي دمشــق ويشــاهد
أعمالــه المســرحية ،وقــد تزامــن نشــاط
الشــيخ الوفائــي المســرحي بحمــص مــع
نشــاط “أبــو خليــل القبانــي” فــي دمشــق،
إلــى أن وجــد “أبــو خليــل القبانــي” مــاذا ً
لــه فــي حمــص بعــد إحــراق مســرحه
فــي دمشــق ،فالزمــه “الشــيخ الوفائــي”
طيلــة وجــوده فــي حمــص ،مســتفيدا ً مــن
تجربتــه وخبراتــه وفنونــه المشــهودة
ّ
وأن الشــيخ “عبــد
ذائعــة الصيــت،
الهــادي الوفائــي” الــذي أنشــأ أول مســرح
فــي حمــص لــم يكــن بأقــل مــن صديقــه
“أبــو خليــل القبانــي” ،وأنــه لــم يكــن أبــدا ً
رجــا” عاديـا ً بــل إنــه أخــذ مــن العبقريــة
آنــذاك مــا يكفــي ليكــون إنســانا ً متمدنــا ً
مســتنيرا ً فــي عصــر ســاد فيــه الجهــل
والتخلــف والفقــر حــدا ً ال يطــاق ،ممــا
جعلــه يخصــص ريــع أعمالــه المســرحية

القديسان بطرس وبولس Peter & Paul -
تتشـرف كنيسـة الـروم األرثوذكـس
ّ
بحـي حمـص الجديـدة ( الوعـر) بـأن
تحمـل اسـميهما وتحتفـل بعيدهمـا أبهـى
احتفـال فـي التاسـع والعشـرين مـن شـهر
حزيـران مـن كل عـام.
ونورد أدناه بإيجاز شديد قصتهما:
بطرس الرسول:

الـذي تفسـيره بطرس” ( يوحنـا  .)42 :1مـن صالبيـه أن يصلبـوه رأسـا ً علـى
وبـدأ بالتبشـير فـي السـامرة وطـاف عقـب ألنـه اعتبـر نفسـه غير مسـتحق أن
ـب كسـيّده كتـب
يُ ْ
صلَ َ
مـدن سـواحل فلسـطين
هـذا الرسـول رسـالتين
ولبنان وآسيا الصغرى
(بيـن  64و 66م)
(تركيـا حاليـاً) خمـس
همـا بطـرس األولـى
سـنوات ثـم عـاد
وبطـرس الثانيـة .
إلـى أورشـليم فألقـاه

2
للمشــاريع الخيريــة ،مؤكــدا ً ّ
أن هــذا
بالضبــط مــا فعلــه “كاتبــان مســرحيان
ّ
أطــا علينــا فــي عــام  1890وهمــا
“يوســف شــاهين” و”داوود قســطنطين
الخــوري” ليقــدم الخــوري مســرحية
“مثــال العفــاف فــي روايــة جنفيــاف”
وقــد مثلهــا تالميــذ مدرســة الــروم
األرثوزكــس ،فــي حمــص عــام 1890
وقــدم “يوســف شــاهين” مســرحية الملــك
كــورش  ،1891وبهذيــن العمليــن :قدّمــا
دعمــا ً جديــدا ً يرفــد الحركــة المســرحية
فــي حمــص ،ويدفعهــا قدم ـا ً إلــى األمــام
بإيقــاع متواتــر مســتمر محققــا ً تأثيــره
االجتماعــي ومحرضــا ً الكثيــر مــن
الشــباب للدخــول فــي مضمــار هــذا الفــن
العظيــم ،ومنهــم “محمــد خالــد الشــلبي”
الــذي كتــب ومثــل روايــات كثيــرة.
وعــن عــدد المســرحيين وأهميــة
أعمالهــم ،أكــد الفنــان عــكال أننــا ال
نســتطيع أن نتحــدث عــن الجميــع رغــم
أهميــة مــا قدمــوه مــن فــن المســرح ،لكــن
مــن المفيــد الحديــث عنهــم فــي مقــال
آخــر ،مــع فــارق مهم تجــدر اإلشــارة إليه
هنــا هــو امتيــاز الســيد “يوســف شــاهين”
عــن البقيــة مــن الــرواد ،باعتبــاره أول
مــن قــدم األوبريــت بمشــاركة “داوود
قســطنطين الخــوري”.
وختــم الفنــان حســن عــكال حديثــه
بـ ّ
ـأن الســادة “ســليمان صافــي” ،و”عبــد
الهــادي الوفائــي” ،و”داوود قســطنطين
الخــوري” ،و”يوســف شــاهين”،
و”محمــد خالــد الشــلبي” ،كان لهــم
شــرف الريــادة مــن الرعيــل األول.
جورج فارس رباحية

النامـوس وشـديد االضطهـاد لكنيسـة
المسـيح .وفـي نحـو سـنة  36ومـع ازدياد
اضطهاده للكنيسـة اتّجه من أورشـليم إلى
دمشـق مصحوبـا ً برسـائل توصيـة مـن
رئيـس الكهنـة لكـي يأتـي بمـن يجـد هناك
مـن المؤمنيـن بالمسـيح إلـى أورشـليم،

بــولس الـرسـول:

كان بطـرس الرسـول واحـدا ً مـن هيـرودس فـي الســجن
نخبـة الرسـل (اثنـا عشـر رسـوالً) الذيـن (أعمال12:3ـ)20
هـو إنـاء المسـيح
اختارهـم السـيد المسـيح .ولـد نحـو  10وخلّصـه ملاك الـرب.
المختار ومجد الكنيسـة
ُ َ
ّ
بعـد ذلـك اسـتأنف
علـم
ورسـول األمـم و ُم ِ
ق.م فـي بيـت صيـدا بالجليـل يقيـم فـي
َّ
كفرناحـوم وكانـت مهنتـه صيـد السـمك التبشـير فـي أنطاكيـا
العالـم بأسـره يُلقـب
وبطـرس هو سـمعان بن يونـا (متى  16 :وذهـب إلـى رومـا
بالمصطفـى .يهـودي
ـ  ) 17الملقب بسمعان بطرس باليونانية ،باالتفـاق مـع بولـس
الجنـس ُو ِلـدَ حوالـي
وبطـرس بالعبريـة ،وصفـا بالعربيـة ،الرسـول ،وبعـد أن
سـنة 8م فـي مدينـة
سـس كنيسـتها مـا
طرسـوس (منطقـة
وكيفـا باآلراميـة ويعنـي الصخـرة ،ولمـا أ ّ
أتـى بـه أندراوس إلى يسـوع ابتدره الرب لبـس أن قبـض عليـه نيـرون وسـجنه ثـم كيليكيـة ـ شـمال غـرب أنطاكيـا) ..وكان
عـى مـن اآلن (كيفا) صفا أمـر بصلبـه ،ولعمـق تواضعـه طلـب خبيـرا ً باللغـة اليونانيـة و ُمدقّقـا ً فـي علـم
قائلاً “ :نـت ت ُ ْد َ

مـاض إليهـا  ،أضـاء حولـه
وفيمـا هـو
ٍ
نـور مـن السـماء بغتـةً عنـد ال ُ
ظهـر علـى
ٌ
تلّـة تُدعـى كوكـب فـي الجنـوب الغربـي
مـن دمشـق ،فسـقط علـى األرض وسـمع
صوتـا ً قائلاً لـه:
التتمة في الصفحة التالية

السنة ( - )112العدد رقم - 3 :األربعاء 2021/6/30
مدير السورية للحبوب بحمص لجريدة حمص :مستمرون باستالم كافة االقماح..
عبد الرحمن الدباغ
ودخول مناطق جديدة هذا العام بزراعة القمح
 48ساعة لصرف قيم االقماح

تســتمر مراكــز شــراء واســتالم
األقمــاح فــي حمــص بعملهــا الســتالم
وأوضــح مديــر الســورية للحبــوب
كافــة األقمــاح مــن قبــل المزارعيــن مــع بحمــص أن رفــع نســبة الشــوائب
تقديــم كل التســهيالت.
واألجــرام المقبولــة ل 23بالمئــة والتــي
كانــت  20بالمئــة العــام الماضــي ،قــد
زادت مــن نســبة وكميــات األقمــاح
المســتلمة ،وأن عمليــات االســتالم تتــم
بشــكل مؤتمــت ليتــم صــرف قيــم األقمــاح
مــن المصــرف الزراعــي خــال أقــل مــن
 48ســاعة.

ســنوات الحــرب ،وأن كــوادر مديريــة
المــوارد المائيــة فــي إطــار خطتهــا إعــادة
تأهيــل قنــوات الــري ،وبعــد إنجــاز قنــاة
الــري (حمص-حمــاة) تــم إعــادة تأهيــل
قنــاة الــري جوســيه التــي تــروي أكثــر
مــن  3300هكتــار إضافــة إلعــادة تأهيــل
قنــاة الــري زيتــا التــي تــروي 3400
هكتــار ليكــون مجمــوع األراضــي التــي
تــم إرواؤهــا أكثــر مــن  3800هكتــار.
 7قرى استفادت من تأهيل قناتي الري
وأضــاف مديــر المــوارد المائيــة
بحمــص :إن عمليــات التأهيــل وضــخ
الميــاه تمــت مواكبــة لموســم القمــح فــي
األراضــي الزراعيــة ،حيــث تســتفيد 7
قــرى مــن إرواء قنــاة الــري جوســيه.

وأشــار المهنــدس نضــال قوجــه
مديــر فــرع الســورية للحبــوب بحمــص
بلقــاء مــع جريــدة حمــص ،أن عمليــات
االســتالم بــدأت منــذ الشــهر الخامــس
ويتــم االســتالم وفــق شــهادة المنشــأ فــي
وأشــار المهنــدس إســماعيل أن إعــادة
أربعــة مراكــز تشــمل صوامــع حمــص
وأكــد المهنــدس قوجــه أنه في الموســم
الحالــي دخلــت الكثيــر مــن األراضــي تأهيــل قناتــي الــري جوســيه وزيتــا خفــف
وشنشــار وتلكلــخ والمشــرفة.
الزراعيــة بموســم القمــح ومنهــا البيــارات الكثيــر مــن األعبــاء علــى الفالحيــن
بريــف القصيــر ،كمــا ســاهم فــي زيــادة
بريــف تدمــر والريــف الشــمالي.
جوسيه والنزارية ألول مرة تسلم اقماح كميــات اإلنتــاج هــذا الموســم.
مــن ناحيتــه أشــار المهنــدس علــي
حبــش مديــر صوامــع شنشــار أن صوامع
شنشــار تعمــل خــال اليــوم علــى اســتالم
كافــة األقمــاح ،وأن أكثــر المناطــق التــي
يتــم االســتالم منهــا تشــمل ريــف القصيــر
وقطينــة ،كمــا أن هــذا الموســم تــم
تسهيالت عديدة للفالحين زادت كميات االســتالم األقمــاح مــن أراض ألاول مــرة
االقماح المستلمة
بعــد عــودة الفالحيــن ألراضيهــم ومنهــا صيانة إسعافية لطريق بابا عمرو جوبر
وأضــاف المهنــدس قوجــه :إن الكثيــر جوســيه والنزاريــة والجوبانيــة.
تل الشور
مــن التســهيالت تقــدم للمزاراعيــن كان
أشــار المهنــدس أميــن عيســى مديــر
آخرهــا قــرار مجلــس الــوزراء باســتالم
الخدمــات الفنيــة بحمــص بلقــاء مــع
كافــة الكميــات الــواردة إلــى مراكــز
جريــدة حمــص أن ورشــات مديريــة
الحبــوب ،وتســليم الكميــات المرفوضــة
الخدمــات الفنيــة بــدأت بصيانــة مقاطــع
إلــى مندوبيــن مــن مؤسســة األعــاف
الطريــق الرئيســي مــن بابــا عمــرو
ضمــن مراكــز الحبــوب ،بحيــث تتحمــل
مــرورا بالســلطانية وجوبــر وتــل الشــور
المؤسســة العامــة لألعــاف نفقــات
وصــوال لقطينــة ،بعــد تعرضهــا للتخريب
تخزينهــا وأجــور تنزيلهــا .كمــا شــملت
واألضــرار خــال الســنوات الماضيــة.
القــرارات تعديــل أجــور الغربلــة لألقمــاح إلرواء أكثر من  3800هكتار ...إعادة
وأضــاف :إن عمليــات التأهيــل
(النمــوذج) أجــرام بيــن  16-23%تأهيل قناتي الري جوسيه وزيتا بريف
المســتمرة للطريــق ســتخفف الكثيــر مــن
لتصبــح علــى عاتــق المؤسســة الســورية
حمص
األعبــاء علــى األهالــي مــن ناحيــة تقليــل
للحبــوب وليــس علــى عاتــق الفــاح،
أكــد المهنــدس إســماعيل إســماعيل
وذلــك لموســم الحصــاد الحالــي .2021
المســافات ،مــع تخفيــف األعبــاء أيضــا
مديــر المــوارد المائيــة بحمــص بلقــاء
إضافــة إلعــادة قيمــة األكيــاس (الجديــدة مــع جريــدة حمــص :أن قنــوات الــري علــى الصناعييــن بالوصــول لمنشــآتهم
والمســتعملة) المســتلمة للفــاح ،بالســعر فــي أعالــي العاصــي بريــف حمــص قــد إضافــة لألراضــي الزراعيــة.
الحالــي المعتمــد لــدى المؤسســة الســورية
تعرضــت للتخريــب بشــكل كبيــر خــال
للحبــوب.

3
القديسان بطرس وبولس
( Peter & Paulتتمة)
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(شـاول شـاول لمـاذا تضطهدنـي؟)
وإذ سـأل قائلاًَ ( :مـن أنـت ياسـيد) فسـمع
الصـوت يقـــول( :أنـا يسـوع الـذي أنـت
صعـب عليـك أن ترفـس مناخ،
تضطهـده
ُ
فانهـض وقـم علـى قدميك وادخـل المدينة
 ،فيُقـال لـك مـا يجـب أن تفعـل) فهـذا
الصـوت السـماوي والنـور البهـي جعلاه
يندهـش مرتعـدا ً وأعمياه إلـى حين ،فدخل
إلـى دمشـق ُمقـادا وبإعلان مـن هللا تع َّمـد
مـن حنانيـا الـذي كان بدمشـق.
وصـار يكـرز بالمسـيح ويقـول( :إن
هـذا هـو ابـن هللا) كـرز باإلنجيل في آسـيا
وأوروبـا وكتـب رسـائله األربـع عشـرة.
توفـي مستشـهدا ً فـي مدينـة روميـة علـى
عهـد نيـرون الملـك الـذي أمـر بقطـع
رأسـه بن ْفـس السـنة التـي استشـهد فيهـا
بطرس الرسـول مصلوبا ً وكان ذلك سـنة
سـس بولـس مـع برنابـا
( 66أو  .) 68أ ّ
الكرسـي األنطاكي سـنة  ،42بعدها ذهب
إلـى رومـا باالتفـاق مـع بطـرس لتأسـيس
سـس عـددا مـن الكنائـس فـي
كنيسـتها ،وأ ّ
اليونـان وآسـيا الوسـطى.

الفنان محمود فريشخان
يستبي ُحني ال ّ
ش ُ
والربيع والتّفاصي ُل
وق ّ
صغيرة
ال ّ
يستبي ُحني ال ّ
ش ُ
وق
ُ
ب بينَ
قاب لهف ٍة من تس ّكعِ القل ِ
ودمشق َ

مناه ِل الغوايات
يستبي ُحني ال ّ
ش ُ
وق إلى نداوةٍ في أزقّ ِة
والجنون المب ّج ِل.
ت
الرغبا ِ
ّ
ِ
أتبعثر في خضرة يديكَ رهاما ً
ُ
ينتشي الحل ُم
يزهر أقواسا ً من قزحٍ وفرحٍ وحنين.
ُ
األديبة أميمة إبراهيم رئيسة المكتب
الفرعي التحاد الكتاب العربي بحمص
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قصر حمصي في البرازيل

عالء عاقل-ساو باولو

ليســاعد الالجئيــن علــى كســب العيــش،
وكذلــك كان يقــوم بــدورات مهنيــة مختلفة
لدعــم الشــباب المغتــرب ،باإلضافــة
إلــى ورشــات ونشــاطات ومعــارض
ثقافيــة عامــة لدمــج المغتربيــن بالمجتمــع
البرازيلــي.
فتعرفــت علــى الســيدة اليابانيــة
األصــل تاباتــا ( )Tábataذات الســتين
عامــا المعروفــة بمواعيدهــا الدقيقــة،
وعلــى الســيد أحمــد ( )Ahmedمــدرس
اللغــة الفرنســية ،والشــابة دانييــا عطــاهلل
( )Daniella Atallaوغيرهــم الكثير...
فــي رحلتــي االضطراريــة لتعلــم اللغة
البرتغاليــة ،كان ال بــد لــي مــن البحــث
عــن مركــز لتعليــم اللغــات وكانــت هــذه
القصــة.
وفــي شــارع ســانتا سيســيليا(Santa
 )Cecíliaذي األغلبيــة اليهوديــة يقبــع
مركــز بيبيلياســبا( )Bili Aspaللبحــوث
والدراســات األدبيــة ،مغايــرا لألبنيــة
المجــاورة المرتفعــة ،يبــدو هــذا المركــز
تمامــا كأحــد قصــور حمــص العتيقــة
الفارهــة ،فالبنــاء ذو الطابقيــن االثنيــن
مبنــي بالكامــل مــن أرضــه حتــى أعــاه
مــن الحجــر األســود المرصــوف المطابق
ألحجــار حمــص بلونهــا وحجمهــا وربمــا
رائحتهــا ،وســقفه مصنــوع مــن حجــر
اآلجــر البرتقالــي اللــون ،أمــا نوافــذه
فــي الطوابــق العليــا فمقنطــرة ومزخرفــة
مــن الجوانــب ومقســمة بأعمــدة حديديــة
طوالنيــة.

األثــاث منمــق ،وفــي صــدر الحائــط
تفاجــأت بلوحــة كبيــرة تحمــل عــددا مــن
جريــدة حمــص!! .عبــرت عــن دهشــتي
لرؤيــة هــذه اللوحــة وســألت الســكرتيرة
الجالســة خلــف مكتــب االســتقبال بلغــة
برتغاليــة فجــة :هــل تعرفيــن مــا هــذه
اللوحــة؟ أجابــت :نعــم ،شــارحة أن
المعهــد هــذا تأســس منــذ ثمانيــن عامــا
أو أكثــر ،مــن عائلــة فــرح الحمصيــة ،و
يديــره حاليــا البروفيســور باولــو فــرح.
وهكــذا توالــت دورات اللغــة ،فاألولى
كانـ�ت مـ�ع اآلنسـ�ة سـ�ميراميس( (�Sami
) ramisاليهوديــة البيضــاء ،والثانيــة
مــع الســيدة تايــس( )Thaisالبرازيليــة
الكاثوليكيــة.

وكان الطــاب -بعــد كل حصــة
مســائية -يجتمعــون فــي الســاحة الخلفيــة
للمركــز ليحتســوا قليــا مــن الشــاي أو
القهــوة مــع بعــض األطبــاق الســورية
اللذيــذة التــي كان يعدهــا أيضــا طلبــة مــن
المعهــد نفســه .ذلــك أن المعهــد كان يقيــم
اقتربــت مــن المركــز وفتحــت بوابتــه إضافــة إلــى دورات اللغــة البرتغاليــة،
الخضــراء ألطــل علــى حديقــة صغيــرة دورات تدريبيــة فــي الطهــي والطبــخ
مــن األشــجار واألزهــار ،وبطرفهــا
البعيــد كان يوجــد مقعــد حجــري يبــدو
كشــاهد علــى قصــص حــب اختلــى فيهــا
أبطالهــا بأنفســهم التواقــة ليلقــوا علــى
قمــر ليــل حمــص تحيــة المســاء.
قطعــت الحديقــة وصعــدت الدرجــات
الثــاث ألصبــح فــي مدخل بهــو متواضع
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البدء بترميم الكتلة
الرئيسية من ابتدائية
الغسانية األرثوذكسية في
حي الحميدية (ابتدائية
القديس جاورجيوس)

ببركــة صاحــب الســيادة جاورجيــوس
أبــو زخــم متروبوليــت حمــص وتوابعهــا
للــروم االرثوذكــس ،ومتابعــة األســتاذ
مرهــف شــهله بــدأت -علــى نفقــة
المدارس الغســانية األرثوذكســية -مرحلة
ترميــم الكتلــة الرئيســية فــي ابتدائيــة
الغســانية األرثوذكســية بحــي الحميديــة
(ابتدائيــة القديــس جاورجيــوس) التــي
تعرضــت لتدميــر شــبه كامــل تقريبــا،
ولســرقة محتوياتهــا كافــة خــال الحــرب
الظالمــة علــى ســوريا.

هــذا وكانــت المــدارس الغســانية
األرثوذكســية وببركــة صاحــب الســيادة،
قــد رممــت الكتلــة األولــى مــن االبتدائيــة
فــي عــام  2019وعلــى نفقتهــا أيضــا
لتســتقبل طالبهــا مــع بدايــة العــام
الدراســي .2020 - 2019
وفــي طريــق العــودة انطبعــت صــورة
جريــدة حمــص فــي ذهنــي ،آلمتنــي
رؤيتهــا فــي مدينــة تبعــد عــن حمــص
رحلــة أشــهر فــي ذلــك الزمــان ،آلمتنــي
كيــف كانــت حمــص مركــزا فكريــا
وثقافيــا قبــل مئــة عــام .آلمتنــي فكــرة أن
هنــاك مــن يحيــي حمــص وجريدتهــا فــي
غيــر مــكان مــن العالــم .ألمنــي أن هــذا
المركــز ســوري األصــل يرســم صــورة
واضحــة عــن اتســاع مــدارك أســافنا
المهاجريــن ،وقــوة أدبهــم وفكرهــم
فحاربــوا بــه وتمســكوا بوطنهــم تمســكهم
بقلبهــم ،وطــن كانــوا يشــعرون أنهــم
أبنــاؤه و بناتــه وحماتــه حتــى فــي أقصــى
األرض.

لقــد اســتطاعت المــدارس الغســانية
األرثوذكســية التــي يعــود تاريخ تأسيســها
لعــام  1887وخــال زمــن قياســي،
ترميــم فــروع مدارســها كافــة فــي أحيــاء
حمــص القديمــة ،بعدمــا تعرضــت لتدمير
وتخريــب كبيريــن ،لتســاهم فــي عــودة
األهالــي إلــى منازلهــم وأحيائهــم بشــكل
كبيــر.
وأخيــرا تعتبــر المــدارس الغســانية
االرثوذكســية فــي أحيــاء حمــص القديمة،
مــن أولــى المــدارس التي عــادت للخدمة،
لتــؤدي رســالتها الوطنيــة (التربويــة
والتعليميــة) رغــم مــا تعرضــت لــه مــن
دمــار كبيــر.
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الكوتش عزام الحسين لجريدة حمص( :سنكون رقما
صعباً في أمم آسيا....وفي سوريا لن أدرب غير الوثبة)
يزن ديب

للساحرة المستديرة
وجه آخر

إعداد :وجيه فرج

فــي بعــض األحيــان يجــب علــى المــرء
أن يختــار الوقــت المناســب حتــى يحصــل
علــى موافقــة مــن يحــب ويقنعهــا بالــزواج.

بعـد مخـاض عسـير واجهتـه كـرة السـلة التكتيـك ،والبـطء فـي إخـراج الكـرة وتركيز
السـورية ،وسـنوات عجـاف خاليـة مـن المـدرب علـى دفـاع رجـل لرجـل ممـا
أرهـق الالعبيـن نتيجـة
القاريـة
المشـاركات
النخفـاض اللياقـة البدنية.
وهزائـم تكبدهـا منتخبنـا
وصلـت فـي بعـض
وكان اللقـاء إلـى حـد
األحيـان ألرقام قياسـية،
مـا فـي متنـاول أيدينـا
كان البـد مـن انتفاضـة
وخاصـة فـي الثوانـي
تعيـد لنـا مكانتنـا بيـن
األخيـرة.
كبـار القـارة.
شـهدنا تحوال بسـيطا

الدكتور ويب

د .جرجس سمعان

فــي خضــم الحيــاة يتعــرض اإلنســان

فـي لعبـة قطـر ولكن بقي لسلســلة مــن المصاعــب والمشــاكل منهــا مــا
تكــون مشــاكل صحيــة.
األداء دون المأمـول؟

وهذا ماحققه النسـور
ببلوغهـم منافسـات كأس
آسـيا فـي أندونيسـيا التي
سـتقام فـي شـهر آب المقبل.

حاولنـا

فـي

لقـاء

فــي الماضــي كان اإلنســان يلجــأ إلــى

قطـر التركيـز علـى نقـاط ضعـف الخصـم الطبيــب الــذي يقــوم بالفحــص ثــم التشــخيص
وقــد كان العــب كــرة القــدم الســلوفاكي
وللحديـث أكثـر عـن هـذا اإلنجـاز نلتقـي مـن خلال مشـاهدتي للقـاء إيـران وقطـر والعــاج.
ذكيـاً ،حيــث أقــدم علــى طلــب الــزواج مــن
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة و نتيجــة
الســيدة التــي كانــت حكمــا ً مســاعدا ً خــال اليـوم مـع أبـرز صنـاع هـذا اإلنجـاز الكابتن فـي أرض الملعـب واعتمدنـا دفـاع المنطقـة
المبــاراة التــي أصبحــت لحظــة ال تنســى عـزام الحسـين المـدرب الوطنـي لمنتخـب الـذي كان الحـل األمثـل للحـد مـن خطـورة ظهــور

لهمــا.

سـوريا.

كابتن عزام مارأيك في هذا التأهل؟

وهــذا ماحصــل خــال مبــاراة لكــرة
القــدم فــي الدرجــة الخامســة مــن الــدوري
لقـد اسـتحق منتخبنـا هـذا التأهـل نتيجـة
الســلوفاكي ،عندمــا عــرض (لوبوميــر للعمـل الكبيـر الـذي حصـل خلال النافذتيـن
فاديــكا) الــزواج علــى الحكــم المســاعد الثانيـة والثالثـة ،ونتيجـة للـروح العاليـة التي
الســيدة (بيتــرا ليباكوفــا).
أبداهـا الالعبـون ورغبتهـم بإعـادة السـلة
وقــد كانــت المفاجــأة قويــة بالنســبة السـورية إلـى مكانتهـا بيـن كبـار القـارة.
“للســيدة الحكــم” لكنهــا تمالكــت أعصابهــا
حدثنـا عـن تحضيـرات النافـذة الثالثـة
ووافقــت علــى عــرض الــزواج.
وعـن التغييـرات التـي حصلـت قبـل بدايـة
والطريــف فــي األمــر أن المبــاراة انتهت النافـذة؟
بفــوز فريــق العريــس بنتيجــة ( ،)3-1ودون
مســاعدة مــن زوجــة المســتقبل.
وافــق نــادي كــرة قــدم كوســتاريكي،
علــى بيــع أفضــل العــب لديــه مقابــل 50
كــرة قــدم.
وانتقــل المهاجــم (روجيــر فــاالس) إلــى
فريــق (يونيفيرســيداد) الصاعــد حديث ـا ً إلــى
الدرجــة األولــى من الــدوري الكوســتاريكي،
قادمــا مــن نــادي (بومــا) الــذي يلعــب فــي
الدرجــة الثانيــة ،حســبما قالــت صحيفــة
“كوســتاريكان تايمــز”.
وكان عقــد فــاالس ( 26عامــاً) قــد
أوشــك علــى االنتهــاء مــع ناديــه الــذي كان
قريبــا ً مــن التأهــل للدرجــة األولــى ،وأراد
مالــك النــادي أن يســتفيد مــن الصفقــة بشــكل
مــا.

بدأنـا معسـكرا بمدينـة كازان الروسـية
ضـم  17العبـاً ،عانينـا فـي البدايـة مـن مقر
اإلقامـة إذ لـم يكـن بمسـتوى الئـق بمنتخبنـا
إضافـة لبعـده عن صالة التدريـب ،فكان البد
مـن تغييـره .وقـد اسـتجابت إدارة المنتخـب
لطلبـي وتـم فعلا تغييـر المقـر.
أمـا بالنسـبة للتغييـرات الفنيـة فـكان مـن
المقـرر أن أسـتلم دفـة القيـادة بعـد اعتـذار
سـاليرنو ،لكـن بسـبب جائحـة كورونـا
والخـوف مـن إصابتي تقـرر تعييـن المدرب
الروسـي ميخائيل تيرخـوف .أما على صعيد
الالعبيـن ،فتـم اسـتدعاء عامـر السـاطي
ووصلـت األوراق الرسـمية لكمـال جنبلاط
لتمثيـل سـوريا ،أمـا دوغلاس هيرينـغ فكان
مـن أحـد األجانـب المجربيـن سـابقا رفقـة
جـورج تـراي كيـل.

وســائل

التواصــل

االجتماعــي

القطرييـن ومـع عـودة التركيـز لالعبينـا وانتشــارها وســهولة الوصــول إليهــا ،ووجــود
وازديـاد التناغـم بينهم اسـتطعنا تحقيق الفوز جــزء منهــا ليــس بقليــل يهتــم بمواضيــع

حيـث شـارك الجميـع فـي التسـجيل.

طبيــة ،فقــد ظهــر طبيــب جديــد ســهل المتنــاول

وطـارق الجابـي؟

جهــد لمقابلتــه وأخــذ موعــد منــه كالطبيــب

مـا سـبب عـدم مشـاركة شـريف العـش والوصــول إليــه ،وال يحتــاج إلــى بــذل

عـدم مشـاركتهم كانـت بقـرار فنـي مـن الكالســيكي وحتــى إن خدماتــه مجانيــة....

المـدرب تيرخـوف.

إنــه الدكتــور ويــب :غوغــل ...يوتيــوب ...

ماهـي الخطـة الموضوعـة للتحضيـرات و غــدا اإلنســان بوســاطته يعالــج نفســه بنفســه

لبطولة آسـيا وهل سـيعود جوزيف ساليرنو دون أن ينتبــه إلــى أن ذلــك قــد يكــون مضــرا لــه

وجـورج كيل؟

سـنعمل علـى إقامـة معسـكر فـي
إندونيسـيا قبـل البطولـة بعد نهاية المنافسـات
المحليـة وسـيتم التحضيـر هنـاك علـى أعلـى
المسـتويات ،أمـا بالنسـبة لسـاليرنو فقـد تـم
التواصـل معه وأكـد جاهزيته للعودة لتدريب
المنتخـب بعـد حصولـه على اإلقامـة في كندا
وبالتالـي األمـر متـروك إلدارة المنتخب ،أما
بالنسـبة لجـورج كيل فاألمر بين يـدي القيادة
الرياضيـة.

ال بــل وربمــا قاتــا.
سنســتعرض فيمــا يلــي لمــاذا ال يمكــن أن
يكــون الويــب طبيبــا:
 - ١المواقــع الطبيــة التــي عــادة مــا يتابعهــا
النــاس ،ليــس بالضــرورة أن تكــون متابعــة مــن
قبــل أطبــاء اختصاصييــن ،إذ يمكن ألي شــخص
ولــو كان ليــس طبيبــا أن يكتــب مقــاال مفصــا
عــن أي مــرض ،وهــذا المقــال قــد يحتمــل فــي
جنباتــه الصحــة ...و لكنــه قــد يحتمــل الخطــأ.
 -٢المسؤولية :

الجمهور السـوري قارن بين المجنسـين
كيـل وهيرينـغ ،فمـا هـو تعليقـك علـى
مســؤوال عــن عالجــه ،فهــو ثمــرة تعبــه و
هـذه النقطـة ومارأيـك بمسـتوى السـاطي
وجنبلاط؟ وهـل هنـاك مفاجـأت سـارة علـى دراســته و عملــه ،ال بــل يهمــه جــدا أن يشــفى
مريضــه ،فمرضــاه هــم رأس مالــه الحقيقــي
مسـتوى الالعبيـن المغتربيـن؟
الطبيــب االختصاصــي عــادة يكــون

الفـرق شاسـع بيـن الالعبيـن مـن حيـث وســيتحمل مســؤولية خطأئــه فــي العــاج.
المراكـز والوظيفـة الموكلـة لهمـا ف(كيـل) أمــا الويــب فمــن المســؤول عنــه وعــن معلوماته

مـا سـبب المسـتوى الفنـي المتدنـي هـو العـب هـداف ( )shooting guardودقتهــا؟ وفــي حــال خطــأ معلوماتــه مــن يتحمــل
وقــال مالــك نــادي (بومــا ريغوبرتــو
مهمتـه هـي التسـديد والتهديـف ،أمـا هيرينـغ المسؤولية؟
لمنتخبنـا أمـام السـعودية؟

شينشــيال) فــي تصريحــات أبرزتهــا
الصحيفــة“ :ســألوني عــن روجيــر فقلــت
إنــه مــن الرائــع أن أراه يلعــب فــي الدرجــة
األولــى .لــن أغلــق البــاب أمامــه .طلبــت
 50كــرة قــدم مقابــل انتقالــه علــى أن تكــون
بحالــة جيــدة”.

وتابــع “ :نحــن نعانــي مــن مشــكالت
مرحب ـا ً
ماليــة كبيــرة وأي مســاعدة ســيكون ّ
بهــا “.

لنتفـق بدايـة أنـه مامـن سـبب يبـرر
ماحصـل ،لكـن علـى الصعيـد النفسـي لـم
يكـن منتخبنـا علـى أتـم االسـتعداد إذ بليلـة
واحـدة فقدنـا هابـو وهانـي دريبـي ،وقبلهمـا
فقدنـا وائـل جليالتـي فكانـت هنـاك إجراءات
مشـددة جدا بحسـب بروتوكول الفيبا الخاص
بفايـروس كورونـا بـات الجميع علـى معرفة
فيها .
ومـن جهـة ثانيـة عانينـا مـن ضعـف

فهـو الالعـب المـوزع والمحـرك الـذي
يقـوم بتنظيـم الهجـوم وإيصـال الكـرة
لالعـب المناسـب ()point guard
أمـا بالنسـبة لعامر فهو العب ممتـاز ويمتلك
الكثيـر مـن الحلـول ولعـب معـي فـي بطولـة
دبـي الدوليـة للشـركات عندمـا شـارك الوثبة
منـذ سـنتين وقـدم أداء رائعا.

 -٣تعلــم الخبــرة الطبيــة أنــه اليوجــد مــرض
بــل يوجــد مريــض ...مــاذا يعنــي ذلــك؟...
نفــس المــرض قــد يظهــر عنــد شــخصين
بأعــراض مختلفــة ،وخيــر دليــل مــا حظــث فــي
اآلونــة األخيــرة بمــا يخــص فايــروس كورونــا،
إذ قــد يظهــر عنــد أحدهــم بإســهال ،وعنــد
اآلخــر بأعــراض تنفســية وعنــد آخــر بترفــع
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نقش رومي يوثق انتصار حمص على الساسانيين
يُعـد الجامـع النـوري الكبيـر أضخـم
المسـاجد القديمـة وأحـد أهـم المواقـع األثرية
فـي مدينـة حمـص ،وقـد اختطـه أبـو عبيـدة
بـن الجـراح سـنة  15للهجـرة ( 636م) فـي
قسـم مـن كنيسـة يوحنـا المعمـدان .ويرجـح
أن الكنيسـة كانـت فـي حينـه متداعيـة بسـبب
التدميـر الـذي طالهـا ،كمـا طـال الكنائـس
والمعابـد فـي بلاد الشـام ،بفعـل الـزالزل
والحـروب الساسـانية
الروميـة المتكـررة ال
سـيما الغـزو الفارسـي
خلال السـنوات بيـن
 613و 628ميالديـة.
ويشـير الخـوري
أسـعد فـي كتابـه “تاريـخ حمـص” إلـى أن
المستشـرقين جعلـوا أوضـاع حمـص عائقـا ً
كبيـرا ً فـي وجـه المسـيحية ألنها كانـت مدينة
كهنوتيـة تعيـش على مـوارد الحج واسـتثمار
األقـوال التنبئيـة وبيـع التعاويـذ والطالسـم.
يُسـرف المستشرق الفرنسـي رينيه ديسو
فيذهـب إلـى أن الوثنيـة اسـتمرت فيهـا حتـى
أواسـط القـرون الوسـطى ،إال أن عبـادة
الشـمس فـي هيـكل الشـمس ربمـا اسـتمرت
حتـى نهايـة القـرن الخامـس علـى مـا وجـده
األب هنـري المنـس ،ثم اسـتحال الهيكل إلى
كنيسـة فـي تاريـخ الحـق.
ويقتـرح عالـم اآلثـار المعـروف ويليـام
وادينغتـون أن الجامـع الكبيـر فـي حمـص
هـو فـي جـزء منـه كنيسـة مسـيحية قديمـة،
والتـي احتـوت هـي نفسـها علـى بقايـا معبـد
وثنـي .ومـن الممكـن أن يكـون هـذا المـكان
هـو موقـع المعبـد العظيم للشـمس ،الذي كان
اإلمبراطـور الرومـي إلجابالـوس رئيـس
كهنـة فيـه.
ويـورد وادينغتـون رأيـه هـذا فـي
موسـوعته الخاصـة بالنقـوش الكتابيـة

اليونانيـة والالتينيـة في سـوريا التي صدرت
سـنة  1870تعقيبـا علـى النقـش الرومـي
الـذي يحمـل الرقم  2570ضمـن الفصل 23
الخـاص بالنقـوش فـي إميسـا (حمـص) .كما
يؤكـد أسـتاذ اليونانيـة القديمـة هنـري هايمـن
“مـن دون شـك” أن هـذا النقـش يخـص إلـه
الشـمس فـي إميسـا.
لحسـن الحـظ ،النقـش الرومـي مايـزال
موجـودا ً فـي جامـع
حمـص الكبيـر حيـث
ظهـر بعـد الترميمات
األخيـرة علـى قاعـدة
أحـد األعمـدة .ولكـن
القـراءة المتجـردة
للنقـش تطـرح أسـئلة أكثر مما تقـدم إجابات،
وال تحسـم الفرضيـة القائلـة بـأن موقع جامع
حمـص الكبيـر هـو ذاتـه معبـد الشـمس
الوثنـي ،كمـا أنهـا بطبيعة الحـال ال تنفي هذه
الفرضيـة.
علـى الجانـب الخارجـي لجـدار حـرم
الجامـع المطـل علـى صحنـه ،وعلـى قاعـدة
مـن المـارل القاسـي لعمـود غرانيتي يتوضع
علـى يميـن المدخـل الثانـي إلـى الحـرم مـن
جهـة الغـرب ،يوجـد نقـش باليونانيـة القديمة
يحمـل النـص التالـي:
Κυκλοτερης
κοσμοιο
τυπος
βασιλευς
εκο
Εθνεα παντα εχοντα σοφαις
φρεσιυ ηυιοχ
وقـد نقل هايمـن هذا النص إلى اإلنكليزية
كما يلي:
The king (who is) the round
image of the universe won over
the peoples having all things by
driving a chariot with skill
وأنقله إلى العربية كما يلي:

الكـون
صـورة
الملـك
علـى
انتصـر
المسـتديرة
األقـوام ونـال األشـياء كلهـا بقيـادة عربـة
(حربيـة) بمهـارة.
وفيمـا قفـز وادينغتون وهايمن لالسـتنتاج
بـأن هـذا النـص الـذي يتحـدث عـن “صورة
الكون المسـتديرة” باعتبار ذلك تكريسـا ً إلله
الشـمس ،إال أن النـص يقـدم أربعـة معطيات
مترابطـة لـم يتعـرض لهـا المستشـرقون،
وهـي الحديـث عـن (ملـك) يوصـف بأنـه
(صـورة الكون المسـتديرة) وقـد (انتصر في
معركـة حاشـدة) حيث كان (انتصـاره فردياً)
مـن دون معونـة مـن ملـوك آخريـن ما سـمح
لـه بالحصـول علـى جميـع الغنائم.
النـص بصيغتـه المجـردة عبـارة عـن
تسـجيل لنصـر حربـي هـزم فيـه الحماصنة،
بقيـادة ملكهـم الـذي
يحمـل صفـة ذات
غـزوا ً
قدسـية،
أجنبيـا ً مـن دون
االسـتعانة بأحـد.
الوصـف
وهـذا
بتقديـري ينطبـق
علـى النصـر الـذي
حققـه كاهـن الشـمس أورانيـوس أنطونينوس
الحمصي ضد جنود الملك الساسـاني شـابور
األول فـي النصـف األول مـن سـنة 253
ميالديـة عندمـا اعتلـى أورانيـوس عـرش
حمـص منصبـا ً نفسـه ملـكا ً (إمبراطـورا ً
مغتصبـا ً للحكـم) خلال فتـرة االضطرابـات
التـي شـهدتها رومـا.
وقـد سـ ّكت إميسـا نقـودا ً مؤرخـة فـي
 565حسـب التقويـم السـلوقي (254-253
م) تحمـل علـى وجههـا األول صـورة جانبية
ألورانيـوس أنطونينـوس وعلـى وجههـا
الثانـي رسـما ً للحجـر األسـود ضمـن معبـد
الشـمس ،وهـي الدليل الملمـوس الوحيد على

سوريا في المنظور
ليــس فقــط عنوانــا لمجموعــة الكتــب
التــي أصدرهــا الباحــث والمؤلــف
التشــيلي اإلســباني مــن أصــل ســوري
الدكتــور بابلــو صبــاغ حــول األحــداث
التــي عانتهــا بالدنــا فــي الســنوات العشــر
الماضيــة ،إنمــا هــو ذلــك الســراج الــذي
يوضــع فــوق المنــارة ليوضــح الرؤيــة
للســالكين فــي عتمــة التضليــل التــي
خيمــت علــى الــرأي العــام العالمــي منــذ
بــدء األزمــة الســورية وماتــزال تحــاول
تبديــل الحقائــق وتشــويهها.
كتــاب ســوريا فــي المنظــور كان
ِــر باللغــة اإلســبانية فــي نســختيه
قــد نُش َ
األولــى والثانيــة فــي عامــي  2018و
 2019و قــد أصــدر مؤلفــه مؤخــرا ً
النســخة الثالثــة باللغــة االنكليزيــة ليكمــل
توثيــق مــا قــد بــدأه فــي كتابيــه الســابقين.
يتميــز الدكتــور صبــاغ فــي عرضــه
للوقائــع بأنــه يســتند علــى جوهــر ســورية
كبلــد تميــز دون غيــره مــن البلــدان بتعــدد

األديــان واألعــراق والتعايــش الســلمي
فيمــا بينهــا علــى مــر العصــور واختــاف
الحضــارات وتعاقــب أنظمــة الحكــم فيها،
فيؤكــد علــى حــرص الشــعب الســوري
فــي الحفــاظ علــى هــذا
اإلرث والدفــاع عــن
فطــرة التوافــق المعيشــي
المتأصلــة فيــه منــذ القــدم
والتــي يصعــب علــى
غيــره مــن الشــعوب
اســتيعابها الفتقارهــم إلــى
هــذا النــوع مــن النســيج
االجتماعــي المتناســق
بانســياب طبيعــي ال يميز
بيــن أكثريــات وأقليــات و
ال يفــرض علــى أي منهــا
االنســياق إلــى غيرهــا،
فيأتــي هــذا المزيــج الرائــع تحــت فــيء
وطــن يجمــع أبنــاءه كأخــوة متحابيــن
ٍ
علــى اختالفهــم وعلــى رغــم المحــاوالت
الخارجيــة لــزرع الطائفيــة والتفرقــة فيمــا

بينهــم ،فيأتــي نفيــه لوجــود حــرب أهليــة
فــي ســورية كمــا يدعــي الغــرب ،إنمــا
حــرب فرضــت عليهــا مــن قبــل قــوى
خارجيــة أرادت أن تســتغل بعــض الفئات
المتطرفــة فــي ســعيها
إلــى فــرض أفكارهــا
و القضــاء علــى هــذا
الطابــع الســوري الرائــع.
فــي إصــداره األخيــر
عــن دار كومبلوتينســي
للنشــر ،كتــاب ســورية
فــي المنظــور يعــرض
تطــور األحــداث علــى
الســورية
الســاحة
مــن بدايــة األزمــة و
تصاعدهــا داخليــا ً و
خارجيًــا وصــوالً إلــى
مرحلــة إعــادة اإلعمــار الوطنــي فيضــع
الواقــع الســوري تحــت المجهــر وينقلــه
لنــا بــكل تفاصيلــه ،و يصــوره فــي إطــار

عبد الهادي النجار

وجـود هـذا الملـك الحمصـي.
وأرجـح أن يكـون هـذا النقش هـو الوثيقة
الماديـة الثانيـة لملـك حمـص أورانيـوس
أنطونينـوس التـي تسـجل نصـره علـى
الساسـانيين سـنة  253ميالديـة حيـث لـم
يطـل اغتصابـه السـلطة طويلاً إذ فـي ربيـع
أو صيـف  254ميالديـة قـام اإلمبراطـور
الشـرقي الجديـد فاليريـان بتنحيتـه.
يذكرنـا هـذا النقـش التاريخـي بالنقـوش
الكثيـرة التـي اسـتخدمت لتوثيـق المعـارك
الحربيـة ،ولعـل من أشـهرها إقليميـا ً النقوش
الكتابيـة علـى ضفـاف نهـر الكلب فـي لبنان.
وللمفارقـة فـإن اإلمبراطـور فاليريـان قـاد
جيـش الـروم ضـد قـوات اإلمبراطوريـة
الساسـانية بقيـادة شـابور األول فـي معركـة
الرهـا سـنة  260ميالديـة ،وكان أن هُـزم
جيـش الـروم وأُسـر
كاملاً مـن قبـل القـوات
الفارسـية ،وهـي المـرة
األولـى التـي يجـري فيها
أسـر اإلمبراطـور فـي
تاريـخ رومـا العسـكري.
ويوثّـق نقـش تصويـري
فـي منطقة رسـتم األثرية
بالقـرب مـن مدينـة شـيراز انتصـار شـابور
األول علـى فاليريـان فـي معركـة الرهـا.
النقـش الرومـي علـى قاعـدة العمـود فـي
جامـع حمـص الكبير يبلغ طوله  80سـنتمترا ً
وارتفاعـه  17سـنتمتراً ،والالفـت أن أجـزاء
مـن سـطره الثانـي تغطيهـا أرضيـة صحـن
الجامـع المكسـوة ببالط بازلتـي .ولعل تنقيب
األرضيـة المحاذيـة للعمـود يكشـف عـن
أسـطر إضافيـة مخفيـة تقـدم معطيـات جديدة
ألن النقـوش الكتابيـة توضـع فـي أماكـن
بـارزة تطالهـا عين الناظر ،ال على مسـتوى
األرض.
لينا توماني -تشيلي

الظــروف الجيوسياســية الســائدة فــي
المنطقــة والخلفية التاريخيــة واالجتماعية
لهــا ،آخــذا ً بعيــن االعتبــار كل األبعــاد
العســكرية والبروباغانديــة المؤثرة ،فنراه
يســقط نظريــات اإلعالم الغربــي ويفضح
أكاذيبــه فــي تغطيــة األحــداث ،عارض ـا ً
الســيناريو باكتمــا ٍل يمــأ تلــك الفجــوات
التــي تركتهــا وســائل اإلعــام العالميــة
ألهــداف تخــدم مصالــح الــدول المؤيــدة
لإلرهــاب فــي ســورية ،ويشــير إلــى
الخطــوات التــي يتحتــم علــى مؤسســات
الدولــة اتباعهــا فــي ظــل الوضــع الراهــن
للتقــدم علــى األصعــدة كافــة ،السياســية
منهــا واالقتصاديــة ،لتعزيــز مكانتهــا
دولي ـا ً والبحــث عــن الســبل التــي تســمح
لهــا بالنهضــة متحديـةً العقوبــات القســرية
المفروضــة علــى الشــعب الســوري
مــن قبــل الواليــات المتحــدة األميركيــة
و االتحــاد األوروبــي بشــكل أحــادي
الجانــب يخالــف كل القوانيــن الدوليــة.
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إضاءة على مسيرة حياة األديبة الحمصية
ماري عبده شقرا

ولــدت فــي أحيــاء حمــص القديمــة
عــام  .1901تلقــت دراســتها األولــى
فــي المدرســة اإلنجيليــة فــي
حمــص ،ثــم انتقلــت إلــى لبنــان
والتحقــت بمدرســة الشــويفات
ونالــت شــهادتها العاليــة high
 ،schoolأتقنــت اللغتيــن
اإلنكليزيــة والفرنســية.
بعــد عودتهــا إلــى
حمــص أصــدرت مجلــة
(دوحــة الميمــاس) فــي شــهر نيســان مــن
عــام  ,1928وهــي مجلــة تُعنــى بــاألدب
والفــن واالجتمــاع ،كمــا أنهــا مــن أوائــل
المجــات العربيــة المختصــة بقضايــا
المــرأة العامــة واألدب النســائي بشــكل
خــاص خــال الربــع الثانــي مــن القــرن
الماضــي .طبعــت فــي المطبعــة الحديثــة
فــي حمــص ب32
صفحــة ،ونشــر منهــا
أكثــر مــن  22عــدداً.

ريتا طحان

أموت
أنا لن
َ

حكمت نايف خولي

د .جرجس سمعان

لذلــك لــن يكــون الويــب قــادرا علــى

أنا لن
أموت ولن يُغَ ِيّبَني الفنا ْء
َ
سأظ ُّل أنع ُم بالوجو ِد وبالبقا ْء الــذي يســتطيع أي طبيــب و لــو كان طبيبــا
ْ
هوت
تلك العباءة ُ قد
حتَّى إذا َ
عامــا ليــس باختصاصــي أن يتوجــه أو يشــخص
لت هي من هبا ْء المــرض.
خت وتحلَّ ْ
س ْ
وتف َّ

مــن أهــم الكتّــاب والشــعراء الذيــن
كتبــوا فــي المجلــة (جبــران خليــل
جبــران -إيليــا أبــو ماضــي-
ميخائيــل بطــرس -عبــده
صيغت بُردة ً
ْ
ب
ضومــط غاتــا وغيرهــم) .هي من
ِ
خيوط التُّر ِ
فــي عــام  1929تزوجــت
كونَ من ضيا ْء
لت ُ ِ
ف ُّ
الرو َح ال ُم َّ
غلّ َ
مــن الصحفــي واألديــب ِظ ُّل الحقيق ِة هي َك ٌل وتنا ُ
ظ ٌر
نســيب شــاهين مؤســس
ٌ
وتباين بأدائِها أو بالبنا ْء
(صــدى
جريــدة
ص ٍل وتعاي ٍُش
ســورية) ،وهــو أول ووسيلةٌ لتوا ُ
لفرز وانتِقا ْء
وأداة ُ ُمختَبَ ٍر ٍ
مــن شــجعها وســاعدها علــى متابعــة
اإلحساس عب َْر دروبِها
هي تنقُ ُل
العمــل الصحفــي.
َ
توفيــت عــام  1987مخلفــة تراثــا ً
للروحِ تنس ُجهُ وتصن ُع ما تشا ْء
ُّ
ى
أدبيــا ً وصحفيــا ً هامــا ً يــدل علــى أنهــا صورا ً وأفكارا ً مشا ِع َر أو رؤ ً
أولــى الحمصيــات اللواتــي حملــن لــواء
وتُقي ُم صرحا ً
للعلوم من الذَّكا ْء
ِ
حريــة المــرأة.
األجواء تب َح ُ
حرة ً
فتطوف في
ِ
ث َّ
ُ
وكتبــت “مــاري” فــي افتتاحيــة العــدد
ُ
األرض تعب ُُر للفضا ْء
تجتاز طوقَ
ِ
األول مــن “دوحــة
ُ
أسفارها
األجرام في
بعنــوان وترافِ ُق
ِ
َ
الميمــاس”
تجلو مجا ِهلَها وتسْتجْ لي القضا ْء
األرواح”:
“إلــى
أختام الوجو ِد وما حوى
ض
«إلــى الــروح التــي وتفُ ُّ
َ
تــرف فــي دوح
ُّ
سما ْء
صل ِد تنفُذُ لل َّ
ومن الجما ِد ال َّ
اإلخــاص والواجــب،
لتُعاينَ اآلبادَ في جريانِها
إلــى الــروح الجميلــة
وتسي َح في ديموم ٍة دون ان ِقضا ْء
التــي تعشــق العاصــي
َّ
آلخر كلما
ى تعلو
َ
وأهليــه عشــقا ً مبرحــاً .من مستو ً
شفَّ ْ
رقَّ ْ
ت بالنَّقا ْء
ت شمائِلُها و َ
إلــى الــروح التعبــة التــي
ص ْ
رت في حك َم ِة َّ
للاِ الَّذي
تهجــر عالــم الكفــاح والنــزاع إلــى زاويــة وتب َّ
التفكيــر والســكينة لتســتري َح قليــاً علــى
برأ َ الوجودَ مراتِبا ً لألصفيا ْء
ضفــة العاصــي المنســاب بهــدوءٍ ودال ٍل
ليشاركوهُ في كما ِل صني ِع ِه
بيــن الريــاض واألحــراج.
ً
ٍ
موا ً في األدا ْء
س
ت
وغايا
ا
قصد
ُ
َّ
إلــى الــروح التــي تــودّ االنعتــاق مــن
فال ُك ُّل ي ْع َم ُل في الخليقَ ِة سا ِلكا ً
قيــود العالــم البالــي ...أقـدّم نبتــة أفــكاري
درجِ الزدهاءٍ واعتِال ْء
ُ
سبُ َل الت َّ ُّ
لعلّهــا تنمــو فــي حضــن الصحافــة

لهــا كتــاب مخطــوط
(عثــرات
بعنــوان
تحدثــت
نهضــوي)
فيــه عــن أهــم القضايــا
التــي تعيــق تقــدّم المــرأة
العربيــة ،ولهــا عــدة
مقــاالت نشــرت فــي
مجــات عربيــة أخــرى .فهــي أول ســيدة
حمصيــة دافعــت عــن حريــة المــرأة
وبحثــت فــي القضايــا التــي تعيــق
تقدمهــا ،فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه
المــرأة حبيســة الجــدران الص ّمــاء ،وكان
الحديــث عــن حريتهــا ومســاواتها مــع
الرجــل ورفــع الحجــاب عنهــا نوعـا ً مــن
الجرائــم التــي يحاســب المجتمــع عليهــا .الخصيــب فيتفيّــأ بظاللهــا القريــب وال ُك ُّل يُ ْس ِه ُم من خال ِل فِعا ِل ِه
والغريــب».
بت َ
ق اقتدا ًء وارتِقا ْء
ط ُّو ِر الخَل ِ
الكوتش عزام الحسين لجريدة حمص( :سنكون رقماً صعباً في أمم آسيا....وفي سوريا
يزن ديب
لن أدرب غير الوثبة) (تتمة)
بماذا تعد الجمهور السوري؟

الدكتور ويب (تتمة)

قدمنـا موسـما جيـدا وأبـدى الالعبـون
قتاليـة علـى أرض الميـدان وقدمـوا أداء
رجوليـا وقارعـوا كبـار األنديـة فـي
الـدوري أمـا في بطولـة الكأس ،فسـيكون
هنـاك كالم آخـر واإلدارة الجديـدة تسـعى
السـتعادة أبنـاء النـادي ،لكن الـكالم مبكر
حاليـا عـن وافديـن جدد سـنرى فـي األيام
القادمـة.

وبالنسـبة لجنبلاط فهـو العـب مهـم
جـدا فـي مركـزه لطولـه الفـارع وقوتـه
قبل بداية النافذة قلت بأنه ليسـت هناك
البدنيـة لكنـه بحاجـة إلـى سـرعة أكبـر قـوة فـي العالـم تمنعنا من التأهـل ،وتأهلنا
وانسـجام أفضـل مـع الفريـق.
الحمـدهللا .أمـا اليـوم فأعـد جمهورنـا
أمـا بالنسـبة لجديـد المنتخـب علـى الكبيـر بأننـا سـنكون رقمـا صعبـا فـي
مسـتوى الالعبيـن المغتربيـن فالملفـات البطولـة اآلسـيوية وسنسـعى لنكـون بيـن
كثيـرة ،ونسـعى لضـم األفضـل مـع كبـار القـارة فهـذا هـو مكاننـا.
حصولنـا علـى كل التسـهيالت مـن القيادة
أخيـرا كيـف رأيـت الموسـم السـابق
أمـا عـن بقائـي مـن عدمـه فاألمـر
الرياضيـة وتعـاون جميـع جهـات الدولـة للوثبـة؟ وماهـو جديـد النـادي وهـل
متـروك إلـى مـا بعـد نهاية أمم آسـيا .وفي
المعنيـة.
سـتبقى علـى رأس الجهـاز الفنـي؟
سـوريا لـن أدرب غيـر الوثبـة.

تشــخيص إصابــة أحدنــا بالمــرض ،فــي الوقــت

 -٤و هــو األهــم قد تكون أعــراض المريض
التــي يبحــث عنهــا علــى النــت تــدل علــى تهديــد
للحيــاة أو ألحــد أعضــاء الجســم البشــري.
فمثــا معظــم حــاالت اإلقيــاء والتعــرق تشــير
إلــى التهــاب المعــدة ،ولكــن أحيانــا قــد تكــون
جــزءا مــن أعــراض تشــير إلــى احتشــاء عضلــة
قلبيــة مهــدد للحيــاة وبحاجــة عــاج إســعافي ...
معظــم حــاالت التلــون األزرق و البنفســجي
للجلــد تشــير إلــى كدمــات نتيجــة رض،
ولكنهــا قــد تشــير إلــى تمــوت فــي المنطقــة
تــال إلصابــة ،أو ســكري أو نقــص ترويــة ...
وفــي هــذه الحــاالت قــد ال يكــون الويــب
مشــخصا خاطئــا فحســب بــل قــد يكــون موجهــا
ألي احتمــاالت تبعــدك عــن التشــخيص الصحيح
الــذي نحــن بحاجــة ســريعة إليــه ،للحفــاظ علــى
حيــاة اإلنســان أو أحــد أعضائــه.
و للتذكيــر فــإن معظــم المواقــع الطبيــة
المعتــرف عليهــا عالميــا هــي مواقــع بلغــات
أجنبيــة ليســت عربيــة كمــا أنهــا ليســت متاحــة
للجميــع إذ تحتــاج إلــى اســم مســتخدم وكلمــة
مــرور  username & passwordللولــوج
و الدخــول إليهــا.
ملخــص القــول ...ربمــا ليــس خطــأ شــنيعا
أن يتابــع اإلنســان هــذه المواقــع المتاحــة
للجميــع ،ولكــن بكثيــر مــن الحــذر ال ســيما
عنــد وجــود حالــة مرضيــة مهمــة و يبقــى
الطبيــب االختصاصــي هــو األمــان والراحــة
صاحــب المصلحــة األولــى واألخيــرة فــي شــفاء
المريــض.

سحر لحاظك

نبيل باخص

لحاظك سه ُم القدر
لسحر
ِ
ِ
ُ
ومنك الجما ُل يفوق الحور
ِ
وجنتيك ضياء الورود
وفي
ِ
أريجك نف ُح الزهر
ودون
ِ
القلوب
ت
وقد ُِّك..يامن أسر ِ
َ
لدي ِه ..تهي ُم الرؤی والفكر
ُّ
األرق
فيا أيُّهذا الغزا ُل
ويا أيُّهذا الصبا ُح األغر
ُ
ويا أيُّهذا المالكُ
الحنون
ويا أيُّهذا الضيا ُء القمر
ُ
ض ُّل
فديت ُ ِك ..هذا
الفتون ال ُم ِ
بجفنيك يبدو وهذا الخفر
ِ
وهذا الضياء الذي عندهُ
القلوب ويعشو البصر
تحار
ُ
ُ
لطيف
يؤ ِ ّكد أنّ ِك رو ٌح
ٌ
ُ
ونحن البشر
ت المالكُ ...
فأن ِ
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دعوني أنتقد المرأة
العدد  - 2846عام 2011
هنادي أبو ّ
هنود

“دعونـي أنتقـد المـرأة” ..هـذه العبارة
تذ ّكرنـي باألديبـة المسـتنيرة والصحفيـة
الراحلـة مـاري شـقرا
هـذه المـرأة التـي دافعـت عـن المـرأة
فـي عصرهـا ،ودعـت إلـى تحريرهـا من
خلال زاويـة كانـت تكتبهـا فـي مجلـة
“دوحـة الميمـاس” التـي صـدرت فـي
أواخـر العشـرينات مـن القـرن الماضـي.
وعندمـا كتبـت ماري شـقرا عن حرية
المـرأة كان واقـع المـرأة أليمـا ً أكثـر مـن
هـذا العصـر ،فعلـى األقـل لـم تكـن كل
النسـاء مسـتقالت مـن الناحيـة الماديـة،
وأغلبهـن َّ
َّ
كـن يسـكتْنَ علـى ظلـم الرجـل
وتح ّكمـه فـي مجتمـع ذكـوري كل شـيءٍ
فيـه مبـا ٌح للرجـل.
واليـوم أعتقـد َّ
أن بعـض حقـوق المرأة
باتـت متاحـة ،ليـس فقـط مـن الناحيـة
االقتصاديـة ،أو ألن المـرأة تسـتطيع أن
بحريـة أكثـر...
تدخـل وتخـرج مـن بيتهـا ّ
ومناصـب فـي
بـل ألنهـا اسـتلمت مهامـا
َ
بعـض قوانينهـا المـرأة،
دولـ ٍة سـاندت
ُ
وبقيـت قوانيـن أخرى بعيـدة ك َّل البعد عن
اسـتقاللية المـرأة وحريتهـا ال بـل بقيـت
المـرأة تابعـة للرجـل فـي بعـض األمـور.
مؤخـرا ً أعطـت الكنيسـة والدولـة
المـرأة َّ
حـق اإلرث وهـذه نقطـة إيجابيـة.
أمـا الطلاق وتعـدد الزوجـات فهـو غيـر
وارد فـي بعـض األديـان ،وهـذا إيجابـي
أيضـاً .رغـم َّ
أن بعـض الـدول العلمانيـة
منعـت تعـدد الزوجـات مثـل تونـس
وتركيـا.

لكـن فـي كل المجتعمـات العربيـة حبيبتـه...
المـرأة أقـ ّل شـأنا ً مـن الرجـل فـي بعـض
وفـي أحسـن األحـوال عندمـا يكـون
األمـور ،أنـا ال أقـول ْ
أن تعمـل المـرأة
فكـر الرجـل مسـتنيرا ً قليلاً يتـزوج
ُ
ذات الماضـي ،لكـن يبقى ماضيها
عمـ َل الرجـل وتجلـس وتتحـدث مثلـه ،حبيبتـه َ
وتتحـول إلـى رجـل آخـر( ،رغـم َّ
أن
يـؤرق حيـاة ذلـك الرجـل الحضـاري كما
ِّ
بعـض النسـاء يذهبـنَ إلـى ميـدان العمـل
يـؤرق حيـاة زوجتـه ،وكـم مـن األفلام
ّ
فـي الورشـات ويعملن أعمـال وتصرفات والقصـص تناولـت هـذه القضيـة ،وكـم
َّ
الرجـال وال يؤثـر هـذا علـى
أنوثتهـن) مـن الروايـات حكـت عـن شـرف المـرأة
لكـن انظـر مثلاً مـاذا يحـدث للمـرأة لـو ورجولـة الرجـل ...الشـرف الـذي يقـاس
اعتبـار
أنهـا أحبّـت شـابا ً وخرجـت معـه مـرات مـن زاويـة معينـة دون أن يؤخَـذ
ٌ
عديـدة ...لـم أقـل ذهبـت معـه إلـى شـقة لوجـود المـرأة .فـكل الممارسـات مباحـة
أو أقامـت معـه عالقـة جنسـية ،لـم أصـل للرجـل ومحظـورة علـى المـرأة ،مـع َّ
أن
إلـى هـذا األمـر ،لكن ما إن تعـرف المرأة العواطـف والمشـاعر خلقـت عنـد االثنين
شـابا ً أو يمسـك يدهـا حتـى تـأكل شـرفَها لتكـون الحيـاة معها أجمـلَّ ،
لكن األعراف
و ِعر َ
ضهـا ألسـنة ُالنـاس .أمـا الشـاب والتقاليـد والمجتمعـات تعمـل علـى هواها
فيتعـرض لألقاويـل القليلـة لكـن ال يعيبـه
تحـرم وتحلـل مـا أوجـده الخالـق طبيعيـا ً
ِّ
هـذا األمـر إذ سـرعان مـا ينسـى النـاس عنـد االثنيـن.
مـا فعلـه هـذا الشـاب ويقولـون ال بأس إنه
أنـا لـم أكتـب أبـدا ً عـن حريـة المـرأة
طيش شـباب ،وسـرعان ما ينتقـل هو إلى قبـل اليـوم ،وال أحـبّ أن أنتسـب إلـى
فتـاة أخـرى وأخـرى ...حتـى يعمـ َل قائمة اتحـا ٍد نسـائي أو مؤسسـة كل أعضائهـا
طويلـة عريضـة بأسـماء الفتيـات اللواتـي سـيدات ،ألننـي أتعاطـف مـع االثنيـن
َّ
َّ
عرفهـن أو
عاشـرهن برضـى أم بغيـر وأحـبّ أن أنظـر إلـى اإلنسـان المظلـوم
رضـى ...والفتـاة هنـا فـي الشـرق قطعـة أيـا ً كان ،وأعـرف َّ
أن الرجـل والمـرأة
كريسـتال تنجـرح وتنكسـر أليـة لمسـة مك ِ ّملان لبعـض ،وحيـن أكتـب اآلن عـن
بسـيطة..
قهـر أو ظلم
المـرأة فهـذا ليـس ناتجـا ً عـن ٍ
لمـاذا مازالـت الحريـة ممنوعـة عـن تعرضـت لـه فأنـا عشـتُ مراحـل حياتـي
الفتـاة ومباحـة للشـاب؟ هـل لـدى الشـاب فـي زمـن محافـظ وفـي أسـرةٍ شـرقي ٍة
عواطـف وأحاسـيس أكثـر مـن الفتـاة؟ أم محافظـة ،وال أذكر أننـي تعرضتُ للكبت
َّ
أن قلـب الفتـاة متحجـر ليس لديه إحسـاس أو الظلـم بسـبب تفضيـل الصبـي عـن
عاطفـي؟.
البنـت ،رغـم َّ
أن العصـر الـذي ولـدت فيه
الغـرب بمراحـ َل كثيرة،
تجاوزَ نـا
لقـد
ُ
َ
ونحـن بعيدون عنه بأشـواطٍ وأشـواط .أنا
ال أدعـو إلـى الحريـة الجنسـية فالكنيسـة
ب كثيرة ولسـت
حرمتهـا ألسـبا ٍ
واألديـان ّ
اآلن بمعـرض الحديـث عـن أسـباب
منعهـا ،لكننـي ال أقبـل أن تعطـى للشـاب
وتحـرم علـى الفتـاة ،وال أقبـل أن يُنظـر
َّ
إلـى الرجـل علـى أنـه “فحـل” إذا عـرف
فتيـات عديـدة وأن تُعـدَّ المـرأة سـاقطة
إذا أقامـت عالقـة واحـدة! ..ال واألسـوأ
مـن هـذا وذاك َّ
أن الرجـل إذا عـرف أنـه
كان للمـرأة عالقـة بشـاب قبلـه استشـاط
غضبـا ً وثـارت رجولتـه وشـرفه ،وتـرك

كان يميـز بينهمـا في كل شـيء ،وال أذكر
َّ
ي
أن أهلـي ّ
فرقـوا بيننـا أو فضَّلوا أخي عل ّ
فـي شـيء ،كنـت أعا َمـل علـى أننـي أنثى
أسـاعد فـي عمـل البيـت ولـم يوجـد مانـع
تحـول عملـي إلـى خـارج المنزل.
عندمـا ّ
كنـت أحـبّ أن أتصـرف كمـا يتصـرف
الرجـال ،وأن أتدبـر أمـوري الحياتيـة
عندمـا يغيـب الرجـل ،وكنـتُ أتسـاءل
دائمـاً :هـل ستشـقى المـرأة إذا غـاب
الرجـل؟ وهـل حياتهـا ناقصـة مـن دونه؟
هـذا السـؤال واردٌ جـدا ً فـي المجتمـع
الشـرقي..

وال شعيرة؟
قمحة ّ

م.جورج فارس رباحية

مــن منّــا لــم يســأل يوم ـا ً الســؤال :قمحــة
ّ
ول شــعيرة ؟!.
الســؤال الــذي يحمــل فــي طيّاتــه أمــاً
بــأن يكــون الجــواب (قمحــة) وهــو الجــواب
الــذي يحمــل فــي طيّاتــه الفــرح ،وإن كان
(شــعيرة) فـ ّ
ـإن انتكاسـةً وخيبــة أمــل تصيــب
الســائل ،وقــد يكظــم غيظــه وحزنــه أمــام
المجــاوب تخفيفـا ً عنــه ومواســاة ً لــه .فمثــا :
إن ذهــب اح ـدٌ لخطبــة فتــاة فـ ّ
ـإن أول ســؤال
مــن إخوتــه وأخواتــه ،هــا  ..قمحــة ّ
ول
شــعيرة ؟ وإن ذهــب أحــد ٌ لقضــاء حاجــة
أو عمــل فـ ّ
كالم يتلقــاه مــن صاحــب
ـإن أول ٍ
الحاجــة :ب ّ
شــر  ..قمحــة وال شــعيرة؟ وإن
تقــدّم شــابٌ مــا لوظيفــة وتمــت دعوتــه
ّ
فــإن أول
إلجــراء مقابلــة تتعلــق بالوظيفــة
ســؤال مــن والدتــه ســيكون( :آه ي ّمــا  ..قمحــة
ّ
ول شــعيرة!).
مئــات المواقــف اليوميــة تبتــدئ بنفــس
الســؤال ،هــذا الســؤال الشــعبي الــذي تتداولــه
آالف األلســنة كل يــوم ،يرتبــط عنــد النــاس
فــي ّ
أن القمــح هــو رمــز الخصــب والعطــاء
بالمكون اإلنســاني بالدرجة
والنمــاء المتعلّــق
ّ
األولــى ،فيمــا يرتبــط الشــعير (فــي العــادة)
ّ
وألن
بالمكـ ّـون الحيوانــي ( غــذاء للحيــوان)،
اإلنســاني مق ـدّم علــى الحيوانــي فـ ّ
ـإن النــاس
تحتفــي بالقمــح وتــذ ّم الشــعير رغــم حاجتهــم
لكليهمــا (تقريب ـاً) حتــى قيــل :متــل الشــعير
مأكــول  ...مذمــوم
وهنــاك تفســير آخــر للمثــل:
لــم أعــرف أهميــة هــذا المثــل لــوال أن وقعــت
عينــي علــى خبــر يتعلّــق بمعرفــة نــوع
الجنيــن فــي بطــن األم قبــل الــوالدة مــن أيــام
الفراعنــة ،ذلــك ّ
أن الفراعنــة كانــوا يأخــذون
شــيئا ً مــن بــول المــرأة الحامــل ويزرعــون
ـإن نبــت الشــعير أوالً
فيــه قمح ـا ً وشــعيراً ،فـ ّ
كان المولــودُ ذكــرا ً فالشــعير ذكــر وإن نبــت
القمــح أوالً كانــت المولــودة أنثــى (فالقمــح
أنثــى ،والغريــب ّ
أن الدراســات أثبتــت صحة
هــذه الطريقــة بنســبة خطــأ (صفــر بالمئــة)،
أي ّ
أن هــذه الطريقــة مضمونــة وأدق مــن
كل الطــرق والتكنولوجيــا الحديثــة .ربمــا
كان الســؤال (قمحــة ّ
ول شــعيرة) اختــراع
فرعونــي ،وربمــا كانــوا يتمنــون أن يكــون
الجــواب دائم ـا ً شــعيرة.
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