
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 
المقـدس الصليـب  اختبـرت   مصلوبـة 
كنيسـة  تكـن  لـم  المقدسـة  كنيسـتنا 
المؤمنيـن  كنيسـة  هـي  بـل  البـاط 
والمضطهديـن  والمعذبيـن  واليائسـين 
معهـا  الرجـاء  تحمـل  فهـي   لهـذا 
نكتسـب  وبولـس  بطـرس  أحفـاد  نحنـا 
الصليـب  ومـن  شـهادتهما  مـن  رجاءنـا 
والرجـاء  األمـل  نحـن  لنكـون  المقـدس 

المسـيح. يسـوع  نحـن  ولنكـون 

اسـتقبل  اإللهـي  القـداس  نهايـة  بعـد 
الرعيـة،  وكاهـن  السـيادة  صاحبـا 
المحتفليـن بعيـد الكرسـي األنطاكـي مـن 
الكنيسـة. صالـون  فـي  األبرشـية  أبنـاء 

كلمة مدير التحرير
مرهف شهله

األمل بالعمل... األمل بالشباب
المجتمع  لبناء  األساسية  القاعدة  الشباب 
أين  ولكن  الحياة.....  عصب  وهم  والدولة 

شبابنا اليوم من هذه المقولة؟.
عصفت  األشكال  ومتعددة  كثيرة  أزمات 
ببادنا، تاهَ شبابنا بسببها وأصبحوا يعيشون 
فالحصول على  البقاء،  وجودية ألجل  حرباً 
فرصة عمل ومسكن أو أي مورد رزق أضحى 
األوضاع  تردي  بسبب  المستحيات  من 
االقتصادية،  وتدني مستوى المعيشة وانعدام 
األفق. في  اقتصادية  حلول  بايجاد  أمل   أي 
ضاعت تطلعاتهم وآمالهم وأحامهم الكبيرة 
وخيبة  اإلحباط  محلها  وحل  والصغيرة، 

االمل.
والحل الوحيد لألسف لدى غالبيتهم الهجرة،  
حلماً  للكثيرين  بالنسبة  الهجرة  أصبحت  فقد 
وهاجساً وخاصة أصحاب العقول واألدمغة، 

صاحب االمتياز ورئيس التحرير:
المطران جاورجيوس أبو زخم

مدير  التحرير:
مرهف شهله
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االحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس
القداس اإللهي االحتفالي          يزن ديب

ترأس صاحـب السـيادة الميتروبوليت 
جاورجيـوس )أبـو زخـم( القـداس اإللهي 
االحتفالـي بعيد هامتي الرسـل ومؤسسـي 
بطـرس  القديسـين  األنطاكـي  الكرسـي 
علـى  المقامـة  الكنيسـة  فـي  وبولـس، 

اسـمهما فـي حـي الوعـر.

صاحـب  الخدمـة  فـي  عاونـه  وقـد 
)هزيـم(  غطـاس  الميتروبوليـت  السـيادة 
مطـران بغـداد والكويـت وتوابعهـا للروم 
األرثوذكـس، وقـدس المتقـدم فـي الكهنـة 
الرعيـة  كاهـن  الجمـل  بطـرس  األب 

األبرشـية. كهنـة  مـن  ولفيـف 
السـيادة  توجـه صاحـب  وفـي عظتـه 
بطـرس  األب  لقـدس  القلبيـة  بالمعايـدة 
جمـل، وألبنـاء الرعيـة ولـكل مـن تسـمى 

وبولـس. بطـرس  القديسـين  اسـم  علـى 
وقـد أكد سـيادته أننا نحن في الكرسـي 
األنطاكـي ال نرتبـط بمكان واحد أو رعية 
صغيـرة أو حتـى بلـد واحـد، بـل نحن كما 
نكـون  أن  يجـب  المسـيح  السـيد  علمنـا 

بالمقابـل  ولكـن  الجميـع  علـى  منفتحيـن 
يجـب أن نبقـى محافظيـن علـى تراثنـا و 

وجودنـا وتأثيرنـا.

بـدوره تحدث صاحب السـيادة غطاس 
)هزيـم( عن أهميـة ودور وغاية الكنيسـة 
في تقديسـنا، كما أنها تجعـل الناس ينمون 

بالنعمـة وبالنقاء والطهارة.

إضافـة إلـى أن اإلنسـان المسـيحي ال 

يمكـن أن يكـون قديسـا إن لـم يكـن شـاهدا 
ليسـوع المسـيح، وبالتالي يكون دوره هو 
نشـر النـور اإللهـي وليـس احتـكار النور 

اإللهي.

مـن جهـة ثانية أكـد سـيادته أن حمص 
القديسـون  بهـا  مـر  مقدسـة  أرض  هـي 

الذيـن عبـروا مـن أورشـليم إلـى أنطاكيـة 
وأن شـعبها هو من سـالة القديسين ليسوا 
العالـم  يعلمـون  مـن  هـم  بـل  مسـتوردين 
بالميـرون  مسـح  مـن  كل  وأن  القداسـة، 

أية  توافر  لعدم  العليا  الشهادات  أصحاب 
فرصة تتناسب ومستواهم العلمي والفكري.

السلبية  وآثاره  الهجرة  نزيف  عن  وبعيداً 
واألسرة  والمجتمع  الوطن  على  الكبيرة 
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 
الوعي  وغياب  الثقافي  المستوى  وتدني 

والتفكك األسري وتكاثر الفساد .
شبابنا اليوم لألسف مثقل بالمشاكل والهموم 
في  ينجحوا  ولن  واالقتصادية  االجتماعية 
الخاص منها، وتغيير حياتهم نحو األفضل 
إليهم،  ونستمع  جانبهم،  الى  نقف  أن  بدون 
ونجد  بآرائهم  ونأخذ  ونناقشهم،  ونحاورهم 
الشعارات  عن  بعيداً  حقيقية  حلوال  لهم 

والوعود الكاذبة .

نتكاتف  أن  اليوم  علينا  لزاماً  أصبح  لقد 
مروراً  األسرة  من  ابتداًء  جميعاً،  ونتعاضد 

بالمدرسة والجامعة
وصوالً لمؤسسات الدولة كافة حكومية كانت 
رياضية...  فنية،  دينية،  أهلية،  خاصة،  أم 
المرئي  كافة:  بأشكاله  باإلعام  وانتهاًء 
والمسموع والمقروء، للبدء في إطاق حملة 
وطنية كبرى لمساعدة شبابنا وتذليل العقبات 
بوطنهم  التعلق  على  وتحفيزهم  أمامهم 
إال من  يتم  لن  ذلك  به، وكل  التفريط  وعدم 
خال توفير فرص العمل المناسبة، وتأمين 
الستثمار  أمامهم  المجاالت  وفتح  المسكن، 

مؤهاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم.
نعم علينا العمل بكل طاقاتنا لتوفير الظروف 
االقتصادية واالجتماعية المائمة، لنساعدهم 
ضياعهم  وعدم  وطنهم،  في  البقاء  على 

وشعورهم بالغربة داخله.

الرئيس  السيد  أطلقه  الذي  الشعار  ومن 
الجمهورية  رئيس  األسد  بشار  الدكتور 
العربية السورية في حملته االنتخابية )األمل 
بالعمل( ننطلق بعنوان عريض لمرحلة قادمة 
فبالعمل  بالشباب(  األمل   ... بالعمل  )األمل 
تبنى األوطان والشباب هم البناؤون، ووطننا 
بنائه  اليوم إلعادة  أحوجه  ما  الغالي سورية 
غير  وَمْن  واجتماعياً،  واقتصادياً  عمرانياً 
شبابنا يستطيع ذلك؟  فهم نبض هذا الوطن، 
نبض سورية الفتية والتي ستبقى فتية بشبابها 

الواعد.
بمستقبل  أفضل،  بغٍد  لشبابنا  األمل  لنعيد 
مشرق داخل حدود الوطن فهم األمل بعودة 
سورية ومن ال يملك األمل ال يملك المستقبل.

عشتم وعاشت سوريا وطناً حراً أبياً.
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الرواد األوائل للمسرح السوري في حمص ... لقاء مع 
المخرج المسرحي »حسن عكال«      سلوى شبوع 

القديسان بطرس وبولس - Peter &  Paul                                                    جورج فارس رباحية

الـروم األرثوذكـس  تتشـّرف كنيسـة   
بـأن  الوعـر(    ( الجديـدة  حمـص  بحـي 
أبهـى  بعيدهمـا  اسـميهما وتحتفـل  تحمـل 
احتفـال فـي التاسـع والعشـرين مـن شـهر 

حزيـران  مـن كل عـام.
ونورد أدناه بإيجاز شديد قصتهما:  

بطرس الرسول:
مـن  واحـداً  الرسـول  بطـرس  كان    
نخبـة الرسـل )اثنـا عشـر رسـوالً( الذيـن 
 10 نحـو  ُولـدَ  المسـيح.  السـيد  اختارهـم 
فـي  يقيـم  بالجليـل  بيـت صيـدا  فـي  ق.م 
السـمك  مهنتـه صيـد  وكانـت  كفرناحـوم 
وبطـرس هو سـمعان بن يونـا )متى : 16 
ـ 17 ( الملقب بسمعان بطرس باليونانية، 
بالعربيـة،  وصفـا  بالعبريـة،  وبطـرس 
وكيفـا باآلراميـة ويعنـي الصخـرة، ولمـا 
أتـى بـه أندراوس إلى يسـوع ابتدره الرب 
قائـاً: “ نـت تُْدَعـى مـن اآلن )كيفا( صفا 

البــد ونحــن نتحــدث عــن الحركــة 
نذهــب  فــي حمــص إال أن  المســرحية 
ــا جــاء  ــي أسســت لم ــات الت باتجــاه البداي
تفــرض  راحــت  تجــارب  مــن  بعدهــا 
نفســها فــي الزمــان والمــكان وصــوالً لمــا 

نحــن فيــه اآلن.
ــكا”  ــن ع المخــرج المســرحي “حس
المســرح  بدايــات  عــن  حديثــه  وفــي 
ــن  ــص قــال: “إنــه م ــوري فــي حم الس
ــة كّل شــيء  ــدد بدق ــداً أن نح ــب ج الصع
عــن البدايــة، ولكننــا نســتطيع رغــم ذلــك 
أن نتلمــس بعضــاً ممــا وصلنــا عــن أولئك 
ــع  ــبقونا بوض ــن س ــاء الذي ــرواد األج ال
ــا بعــض  ــي أّرخ له ــى والت ــات األول اللبن
والباحــث  الكاتــب  ومنهــم  الباحثيــن، 
الخواجــة”  يحيــى  “هيثــم  الحمصــي 
ــي  ــرح ف ــة المس ــه حرك ــال كتاب ــن خ م
ــق  ــض الوثائ ــى بع ــاً عل ــص، تأسيس حم
رغــم ندرتهــا، وكذلــك بنــاء علــى التواتــر 
الشــفاهي، ومــع أننــا ال نســتطيع أيضــاً أن 
ــم بالكثيــر مــن مامــح تلــك التجــارب،  نلّ
لكنــه يتوجــب علينــا أن نذكــر بالكثيــر من 
ــرام شــجاعة وجســارة  اإلعجــاب واالحت
رغــم  ربطــوا  الذيــن  األوائــل  الــرواد 
ظروفهــم الصعبــة نشــاطهم المســرحي 
المعيشــية  وحياتهــم  وطنهــم  بقضايــا 
واالجتماعيــة والسياســية فــي عصرهــم، 
ولــم ينفصلــوا عنــه بــل تصــدوا لواقعهــم 
ــال  ــأة االحت ــت وط ــر تح ــي المري القاس
العثمانــي مــع آخــر مراحلــه، والفرنســي 

الـذي تفسـيره بطرس” ) يوحنـا 1: 42(.
وطـاف  السـامرة  فـي  بالتبشـير  وبـدأ 

مـدن سـواحل فلسـطين 
ولبنان وآسيا الصغرى 
خمـس  حاليـاً(  )تركيـا 
عـاد  ثـم  سـنوات 
فألقـاه  أورشـليم  إلـى 
هيـرودس فـي الســجن 

)أعمال12:3ـ20( 
وخلّصـه مـاك الـرب.
اسـتأنف  ذلـك  بعـد 
أنطاكيـا  فـي  التبشـير 
رومـا  إلـى  وذهـب 
بولـس  مـع  باالتفـاق 
أن  وبعـد  الرسـول،  
مـا  كنيسـتها  أّسـس 

لبـس أن قبـض عليـه نيـرون وسـجنه ثـم 
طلـب  تواضعـه  ولعمـق  بصلبـه،  أمـر 

علـى  رأسـاً  يصلبـوه  أن  صالبيـه  مـن 
عقـب ألنـه اعتبـر نفسـه غير مسـتحق أن 
كتـب  كسـيّده   يُْصلَـَب 
هـذا الرسـول رسـالتين 
66م(  و   64 )بيـن 
األولـى  بطـرس  همـا 

. الثانيـة   وبطـرس 
بــولس الـرسـول:

المسـيح  إنـاء  هـو 
المختار ومجد الكنيسـة 
ورسـول األمـم وُمعلِّـم 
ب  يُلقَـّ بأسـره  العالـم 
يهـودي  بالمصطفـى. 
حوالـي  ُوِلـدَ  الجنـس 
مدينـة  فـي  8م  سـنة 
)منطقـة  طرسـوس  
كيليكيـة ـ شـمال غـرب أنطاكيـا(.. وكان 
خبيـراً باللغـة اليونانيـة وُمدقّقـاً فـي علـم 

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

حولـه  أضـاء   ، إليهـا  مـاٍض  هـو  وفيمـا 
نـوٌر مـن السـماء بغتـةً عنـد الُظهـر علـى 
تلّـة تُدعـى كوكـب  فـي الجنـوب الغربـي 
مـن دمشـق، فسـقط علـى األرض وسـمع 

لـه: قائـاً  صوتـاً 
التتمة في الصفحة التالية

ــن  ــام 1920 م ــف ع ــه منتص ــي بدايات ف
القــرن الماضــي، وإبانــه حتى االســتقال.
مســرحهم  إّن  القــول  بنــا  ويحســن 
ضــد  نهضــة  كان  هــذه-  -والحالــة 

. الحتاليــن” ا
للحركــة  البــارز  الطابــع  وعــن 
المســرحية فــي حمــص والســمات األهــم 
المميــزة لهــا أشــار الفنــان “عــكا” بأنهــا 
بدايتهــا  منــذ  ومســؤولة  جــادة  كانــت 
ــاة  ــة الحي ــي خدم ــا ف ــد وظائفه ــي تحدي ف
واإلنســان، وماتــزال تســير حتــى اآلن 
لنشــاطها،  الحاكــم  النحــو  هــذا  علــى 
وتكتســب مــع الوقــت الدوافــع نفســها، 
ــا أال  ــه يتوجــب علين ــه، وأن والشــرف ذات
ننســى أن بدايــة المســرح فــي حمــص 
تقريبــي،  نحــو  علــى  لهــا  أّرخ  وكمــا 
كانــت فــي العــام 1860 أي بعــد عقــد 
ــف مــن الزمــن علــى بدايــة المســرح  ونيّ
ــاش”  العربــي تاريخيــاً مــع “مــارون النّقّ

منتصــف القــرن التاســع عشــر.
وذكــر الفنــان “عــكا” ما قالــه الكاتب 
ــاص والمســرحي الحمصــي “مــراد  والق
الســباعي” نقــاً عــن أبيــه أّن والــده حدّثــه 
بأنــه  عــن الســيد “ســليمان الصافــي” 
ــه مســرحيات  ــدّم فــي حديقــة منزل كان يق
ثاثــة  أو  لشــخصين  مؤلفــة  حواريــة 
يمثلونهــا وكان الّشــباب كمــا هــو معروف 
ــار غضــب  ــؤدون أدوار النســاء ممــا أث ي
ــف مضطــراً عــن  ــي، فتوق بعــض األهال
المتابعــة، لكنــه مــع ذلــك كســب حــق 

الريــادة األولــى حســبما ذكــر حتــى اآلن.
وعــن أهم الــرواد األوائل المســرحيين 
فــي حمــص وواجبنــا تجاههــم أوضــح 
الفنــان “عــكا” بأنــه يتوجب علينــا إحياء 
ــل فعالهــم مشــيراً  ــاً بجمي ذكراهــم اعتراف
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 
ــي”  ــى ســابقه الســيد “ســليمان الصاف عل
مــا ورد  1870 حســب  العــام  فــي  أي 
ــة”،  ــم الخواج ــث “هيث ــاب الباح ــي كت ف
الــذي  حمــص  فــي  المســرح  وحركــة 
ــز “الشــيخ  ــا يمي ــن أّن م ورد ســابقاً، وبيّ
عبــد الهــادي الوفائــي” هــو تأثــره برائــد 
المســرح الســوري “أبــو خليــل القبانــي” 
حيــن كان يلتقيــه فــي دمشــق ويشــاهد 
ــاط  ــن نش ــد تزام ــرحية، وق ــه المس أعمال
ــي المســرحي بحمــص مــع  الشــيخ الوفائ
نشــاط “أبــو خليــل القبانــي” فــي دمشــق، 
إلــى أن وجــد “أبــو خليــل القبانــي” مــاذاً 
لــه فــي حمــص بعــد إحــراق مســرحه 
ــي”  ــي دمشــق، فازمــه “الشــيخ الوفائ ف
طيلــة وجــوده فــي حمــص، مســتفيداً مــن 
المشــهودة  وفنونــه  وخبراتــه  تجربتــه 
“عبــد  الشــيخ  وأّن  الصيــت،  ذائعــة 
الهــادي الوفائــي” الــذي أنشــأ أول مســرح 
ــه  ــل مــن صديق ــم يكــن بأق ــي حمــص ل ف
“أبــو خليــل القبانــي”، وأنــه لــم يكــن أبــداً 
رجــا” عاديــاً بــل إنــه أخــذ مــن العبقريــة 
ــاً  ــاناً متمدن ــون إنس ــي ليك ــا يكف ــذاك م آن
ــل  ــه الجه ــاد في ــر س ــي عص ــتنيراً ف مس
والتخلــف والفقــر حــداً ال يطــاق، ممــا 
جعلــه يخصــص ريــع أعمالــه المســرحية 

هــذا  أّن  مؤكــداً  الخيريــة،  للمشــاريع 
بالضبــط مــا فعلــه “كاتبــان مســرحيان 
وهمــا   1890 عــام  فــي  علينــا  أطــّا 
“يوســف شــاهين” و”داوود قســطنطين 
مســرحية  الخــوري  ليقــدم  الخــوري” 
“مثــال العفــاف فــي روايــة جنفيــاف” 
الــروم  مدرســة  تاميــذ  مثلهــا  وقــد 
ــام 1890  ــص ع ــي حم ــس، ف األرثوزك
وقــدم “يوســف شــاهين” مســرحية الملــك 
ــا  كــورش 1891، وبهذيــن العمليــن: قدّم
ــرحية  ــة المس ــد الحرك ــداً يرف ــاً جدي دعم
ــى األمــام  فــي حمــص، ويدفعهــا قدمــاً إل
بإيقــاع متواتــر مســتمر محققــاً تأثيــره 
مــن  الكثيــر  ومحرضــاً  االجتماعــي 
الشــباب للدخــول فــي مضمــار هــذا الفــن 
ــد الشــلبي”  ــم، ومنهــم “محمــد خال العظي

ــرة. ــات كثي ــل رواي ــب ومث ــذي كت ال
وأهميــة  المســرحيين  عــدد  وعــن 
ال  أننــا  عــكا  الفنــان  أكــد  أعمالهــم، 
ــم  ــع رغ ــن الجمي ــتطيع أن نتحــدث ع نس
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” 
ــاره أول  ــرواد، باعتب ــن ال ــة م ــن البقي ع
مــن قــدم األوبريــت بمشــاركة “داوود 

قســطنطين الخــوري”.
وختــم الفنــان حســن عــكا حديثــه 
ــأّن الســادة “ســليمان صافــي”، و”عبــد  ب
ــطنطين  ــي”، و”داوود قس ــادي الوفائ اله
شــاهين”،  و”يوســف  الخــوري”، 
لهــم  كان  الشــلبي”،  خالــد  و”محمــد 

األول. الرعيــل  مــن  الريــادة  شــرف 
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القديسان بطرس وبولس
Peter &  Paul )تتمة(

جورج فارس رباحية
واســتام  شــراء  مراكــز  تســتمر 
األقمــاح فــي حمــص بعملهــا الســتام 
كافــة األقمــاح مــن قبــل المزارعيــن مــع 

التســهيات. كل  تقديــم 

قوجــه  نضــال  المهنــدس  وأشــار   
ــوب بحمــص  ــرع الســورية للحب ــر ف مدي
ــات  ــص، أن عملي ــدة حم ــع جري ــاء م بلق
االســتام بــدأت منــذ الشــهر الخامــس  
ــم االســتام وفــق شــهادة المنشــأ فــي  ويت
ــص  ــع حم ــمل صوام ــز تش ــة مراك أربع

وشنشــار وتلكلــخ والمشــرفة.

تسهيالت عديدة للفالحين زادت كميات 
االقماح المستلمة

وأضــاف  المهنــدس قوجــه: إن الكثيــر 
ــن كان  ــدم للمزاراعي ــهيات تق ــن التس م
ــوزراء باســتام  ــس ال ــرار مجل آخرهــا ق
مراكــز  إلــى  الــواردة  الكميــات  كافــة 
ــة  ــات المرفوض ــليم الكمي ــوب، وتس الحب
إلــى مندوبيــن مــن مؤسســة األعــاف 
ضمــن مراكــز الحبــوب،  بحيــث تتحمــل 
نفقــات  لألعــاف  العامــة  المؤسســة 
ــملت  ــا ش ــا. كم ــور تنزيله ــا وأج تخزينه
القــرارات تعديــل أجــور الغربلــة لألقمــاح 
 16-23% بيــن  أجــرام  )النمــوذج( 
لتصبــح علــى عاتــق المؤسســة الســورية 
للحبــوب وليــس علــى عاتــق الفــاح، 
ــي 2021.  ــاد الحال ــم الحص ــك لموس وذل
إضافــة إلعــادة قيمــة األكيــاس )الجديــدة 
والمســتعملة( المســتلمة للفــاح، بالســعر 
الحالــي المعتمــد لــدى المؤسســة الســورية 

ــوب. للحب

48 ساعة لصرف قيم االقماح
للحبــوب  الســورية  وأوضــح مديــر 
الشــوائب  نســبة  رفــع  أن  بحمــص 
ــي  ــة والت ــة ل23 بالمئ ــرام المقبول واألج
كانــت 20 بالمئــة العــام الماضــي، قــد 
األقمــاح  وكميــات  نســبة  مــن  زادت 
المســتلمة، وأن عمليــات االســتام تتــم 
بشــكل مؤتمــت ليتــم صــرف قيــم األقمــاح 
مــن المصــرف الزراعــي خــال أقــل مــن 

ســاعة.  48

وأكــد المهنــدس قوجــه أنه في الموســم 
الحالــي دخلــت الكثيــر مــن األراضــي 
الزراعيــة بموســم القمــح ومنهــا البيــارات 

بريــف تدمــر والريــف الشــمالي.
جوسيه والنزارية ألول مرة تسلم اقماح

مــن ناحيتــه أشــار المهنــدس علــي 
حبــش مديــر صوامــع شنشــار أن صوامع 
شنشــار تعمــل خــال اليــوم علــى اســتام 
كافــة األقمــاح، وأن أكثــر المناطــق التــي 
يتــم االســتام منهــا تشــمل ريــف القصيــر 
تــم  الموســم  هــذا  أن  كمــا  وقطينــة، 
االســتام األقمــاح مــن أراض ألاول مــرة 
ــا  ــم ومنه ــن ألراضيه ــد عــودة الفاحي بع

ــة. ــة والجوباني ــيه والنزاري جوس

إلرواء أكثر من 3800 هكتار... إعادة 
تأهيل قناتي الري جوسيه وزيتا بريف 

حمص
 أكــد المهنــدس إســماعيل إســماعيل 
مديــر المــوارد المائيــة بحمــص بلقــاء 
ــري  ــوات ال ــص: أن  قن ــدة حم ــع جري م
ــد  ــي العاصــي بريــف حمــص ق فــي أعال
تعرضــت للتخريــب بشــكل كبيــر خــال 

ســنوات الحــرب، وأن كــوادر مديريــة 
المــوارد المائيــة فــي إطــار خطتهــا إعــادة 
ــاة  تأهيــل قنــوات الــري، وبعــد إنجــاز قن
ــل  ــم إعــادة تأهي ــاة( ت ــري )حمص-حم ال
ــر  ــروي أكث ــي ت ــيه الت ــري جوس ــاة ال قن
مــن 3300 هكتــار إضافــة إلعــادة تأهيــل 
قنــاة الــري زيتــا التــي تــروي 3400 
ــار ليكــون مجمــوع األراضــي التــي  هكت
ــار. ــن 3800 هكت ــر م ــا أكث ــم إرواؤه ت

7 قرى استفادت من تأهيل قناتي الري

المائيــة  المــوارد  مديــر  وأضــاف   
بحمــص: إن عمليــات التأهيــل وضــخ 
الميــاه  تمــت مواكبــة لموســم القمــح فــي 
األراضــي الزراعيــة، حيــث تســتفيد 7 
قــرى مــن إرواء قنــاة الــري جوســيه.

وأشــار المهنــدس إســماعيل أن إعــادة 
تأهيــل قناتــي الــري جوســيه وزيتــا خفــف 
الفاحيــن  علــى  األعبــاء  مــن  الكثيــر 
ــادة  ــي زي ــا ســاهم ف ــر، كم ــف القصي بري

ــذا الموســم.  ــاج ه ــات اإلنت كمي

صيانة إسعافية لطريق بابا عمرو جوبر 
تل الشور

ــر  ــن عيســى مدي ــدس أمي ــار المهن أش
مــع  بلقــاء  بحمــص  الفنيــة  الخدمــات 
مديريــة  ورشــات  أن  حمــص  جريــدة 
ــة مقاطــع  ــدأت بصيان ــة ب ــات الفني الخدم
عمــرو  بابــا  مــن  الرئيســي  الطريــق 
مــرورا بالســلطانية وجوبــر وتــل الشــور 
وصــوال لقطينــة، بعــد تعرضهــا للتخريب 
ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــرار خ  واألض
التأهيــل  عمليــات  إن  وأضــاف:   
المســتمرة للطريــق ســتخفف الكثيــر مــن 
األعبــاء علــى األهالــي مــن ناحيــة تقليــل 
ــا  ــاء أيض ــف األعب ــع تخفي ــافات، م المس
علــى الصناعييــن بالوصــول لمنشــآتهم  

الزراعيــة. لألراضــي  إضافــة 

الفنان محمود فريشخان

يستبيُحني الّشوُق والّربيع والتّفاصيُل 
 الّصغيرة

 يستبيُحني الّشوُق 
ودمشُق قاَب لهفٍة من تسّكعِ القلِب بيَن 

 مناهِل الغوايات
يستبيُحني الّشوُق إلى نداوةٍ في أزقِّة 

 الّرغباِت والجنوِن المبّجِل.
 أتبعثُر في خضرة يديَك رهاماً 

 ينتشي الحلُم
 يزهُر أقواساً من قزحٍ وفرحٍ وحنين.

األديبة أميمة إبراهيم رئيسة المكتب 
الفرعي التحاد الكتاب العربي بحمص

تضطهدنـي؟(  لمـاذا  شـاول  )شـاول 
وإذ سـأل قائـاً: )َمـن أنـت ياسـيد( فسـمع 
الصـوت يقـــول: )أنـا يسـوع الـذي أنـت 
تضطهـده صعـُب عليـك أن ترفـس مناخ، 
فانهـض وقـم علـى قدميك وادخـل المدينة 
فهـذا  تفعـل(  أن  يجـب  مـا  لـك  فيُقـال   ،
الصـوت السـماوي والنـور البهـي جعـاه 
يندهـش مرتعـداً وأعمياه إلـى حين، فدخل 
ـد  إلـى دمشـق ُمقـادا وبإعـان مـن هللا تعمَّ

مـن حنانيـا  الـذي كان بدمشـق. 
)إن  بالمسـيح ويقـول:  يكـرز  وصـار 
هـذا هـو ابـن هللا( كـرز باإلنجيل في آسـيا 
 وأوروبـا وكتـب رسـائله األربـع عشـرة. 
توفـي مستشـهداً فـي مدينـة روميـة علـى 
بقطـع  أمـر  الـذي  الملـك  نيـرون  عهـد 
فيهـا  استشـهد  التـي  السـنة  بنْفـس  رأسـه 
بطرس الرسـول مصلوباً وكان ذلك سـنة 
)66  أو 68 (. أّسـس بولـس مـع برنابـا 
الكرسـي األنطاكي سـنة 42، بعدها ذهب 
إلـى رومـا باالتفـاق مـع بطـرس لتأسـيس 
كنيسـتها، وأّسـس عـددا مـن الكنائـس فـي 

اليونـان وآسـيا الوسـطى.
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البدء بترميم الكتلة قصر حمصي في البرازيل                                 عالء عاقل-ساو باولو
الرئيسية من ابتدائية 

الغسانية األرثوذكسية في 
حي الحميدية )ابتدائية 

القديس جاورجيوس(

فــي رحلتــي االضطراريــة لتعلــم اللغة 
ــث  ــن البح ــي م ــد ل ــة، كان ال ب البرتغالي
ــم اللغــات وكانــت هــذه  عــن مركــز لتعلي

القصــة.
 Santa(ــيليا ــانتا سيس ــارع س ــي ش وف
Cecília( ذي األغلبيــة اليهوديــة يقبــع 
مركــز بيبيلياســبا)Bili Aspa( للبحــوث 
لألبنيــة  مغايــرا  األدبيــة،  والدراســات 
المجــاورة المرتفعــة، يبــدو هــذا المركــز 
العتيقــة  تمامــا كأحــد قصــور حمــص 
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 
نوافــذه  أمــا  اللــون،  البرتقالــي  اآلجــر 
فــي الطوابــق العليــا فمقنطــرة ومزخرفــة 
ــة  ــب ومقســمة بأعمــدة حديدي مــن الجوان

ــة.  طوالني

اقتربــت مــن المركــز وفتحــت بوابتــه 
ــرة  ــة صغي ــى حديق الخضــراء ألطــل عل
وبطرفهــا  واألزهــار،  األشــجار  مــن 
البعيــد كان يوجــد مقعــد حجــري يبــدو 
كشــاهد علــى قصــص حــب اختلــى فيهــا 
أبطالهــا بأنفســهم التواقــة ليلقــوا علــى 

ــاء.  ــة المس ــص تحي ــل حم ــر لي قم
قطعــت الحديقــة وصعــدت الدرجــات 
الثــاث ألصبــح فــي مدخل بهــو متواضع 

الحائــط  صــدر  وفــي  منمــق،  األثــاث 
تفاجــأت بلوحــة كبيــرة تحمــل عــددا مــن 
ــدة حمــص!!. عبــرت عــن دهشــتي  جري
ــة هــذه اللوحــة وســألت الســكرتيرة  لرؤي
ــة  ــتقبال بلغ ــب االس ــف مكت ــة خل الجالس
برتغاليــة فجــة: هــل تعرفيــن مــا هــذه 
أن  شــارحة  نعــم،  أجابــت:  اللوحــة؟ 
ــا  ــن عام ــذ ثماني ــس من ــذا تأس ــد ه المعه
أو أكثــر، مــن عائلــة فــرح الحمصيــة، و 
ــرح. ــو ف ــور باول ــا البروفيس ــره حالي يدي
وهكــذا توالــت دورات اللغــة، فاألولى 
Sami- )كانــت مــع اآلنســة ســميراميس 
والثانيــة  البيضــاء،  (اليهوديــة   ramis
مــع الســيدة تايــس)Thais( البرازيليــة 

ــة.  الكاثوليكي

حصــة  كل  -بعــد  الطــاب  وكان 
مســائية- يجتمعــون فــي الســاحة الخلفيــة 
ــاي أو  ــن الش ــا م ــوا قلي ــز ليحتس للمرك
القهــوة مــع بعــض األطبــاق الســورية 
اللذيــذة التــي كان يعدهــا أيضــا طلبــة مــن 
المعهــد نفســه. ذلــك أن المعهــد كان يقيــم 
ــة،  ــة  البرتغالي ــى دورات اللغ ــة إل إضاف
الطهــي والطبــخ  فــي  تدريبيــة  دورات 

ــش،  ــى كســب العي ــن عل ــاعد الاجئي ليس
وكذلــك كان يقــوم بــدورات مهنيــة مختلفة 
باإلضافــة  المغتــرب،  الشــباب  لدعــم 
ومعــارض  ونشــاطات  ورشــات  إلــى 
ثقافيــة عامــة لدمــج المغتربيــن بالمجتمــع 

البرازيلــي. 
اليابانيــة  الســيدة  علــى  فتعرفــت 
األصــل تاباتــا )Tábata( ذات الســتين 
الدقيقــة،  بمواعيدهــا  المعروفــة  عامــا 
وعلــى الســيد أحمــد )Ahmed( مــدرس 
اللغــة الفرنســية، والشــابة دانييــا عطــاهلل 
)Daniella Atalla( وغيرهــم الكثير...

وفــي طريــق العــودة انطبعــت صــورة 
آلمتنــي  ذهنــي،  فــي  حمــص  جريــدة 
رؤيتهــا فــي مدينــة تبعــد عــن حمــص 
ــك الزمــان، آلمتنــي  ــة أشــهر فــي ذل رحل
فكريــا  مركــزا  حمــص  كانــت  كيــف 
وثقافيــا قبــل مئــة عــام. آلمتنــي فكــرة أن 
هنــاك مــن يحيــي حمــص وجريدتهــا فــي 
ــذا  ــي أن ه ــم. ألمن ــن العال ــكان م ــر م غي
المركــز ســوري األصــل يرســم صــورة 
واضحــة عــن اتســاع مــدارك أســافنا 
وفكرهــم  أدبهــم  وقــوة  المهاجريــن، 
فحاربــوا بــه وتمســكوا بوطنهــم تمســكهم 
أنهــم  يشــعرون  كانــوا  وطــن  بقلبهــم، 
أبنــاؤه و بناتــه وحماتــه حتــى فــي أقصــى 

األرض.

ببركــة صاحــب الســيادة جاورجيــوس 
أبــو زخــم متروبوليــت حمــص وتوابعهــا 
للــروم االرثوذكــس، ومتابعــة األســتاذ 
نفقــة  -علــى  بــدأت  شــهله  مرهــف 
المدارس الغســانية األرثوذكســية- مرحلة 
ابتدائيــة  فــي  الرئيســية  الكتلــة  ترميــم 
ــة  ــي الحميدي ــية بح ــانية األرثوذكس الغس
)ابتدائيــة القديــس جاورجيــوس( التــي 
تعرضــت لتدميــر شــبه كامــل تقريبــا، 
ولســرقة محتوياتهــا كافــة خــال الحــرب 

الظالمــة علــى ســوريا.

الغســانية  المــدارس  وكانــت  هــذا 
األرثوذكســية وببركــة صاحــب الســيادة، 
قــد رممــت الكتلــة األولــى مــن االبتدائيــة 
فــي عــام 2019 وعلــى نفقتهــا أيضــا 
العــام  بدايــة  مــع  طابهــا  لتســتقبل 

.2020  -  2019 الدراســي 

لقــد اســتطاعت المــدارس الغســانية 
األرثوذكســية التــي يعــود تاريخ تأسيســها 
قياســي،  زمــن  وخــال   1887 لعــام 
ترميــم فــروع مدارســها كافــة فــي أحيــاء 
حمــص القديمــة، بعدمــا تعرضــت لتدمير 
ــودة  ــي ع ــاهم ف ــن، لتس ــب كبيري وتخري
ــم بشــكل  ــم وأحيائه ــى منازله ــي إل األهال

ــر. كبي
وأخيــرا تعتبــر المــدارس الغســانية 
االرثوذكســية فــي أحيــاء حمــص القديمة، 
مــن أولــى المــدارس التي عــادت للخدمة، 
)التربويــة  الوطنيــة  رســالتها  لتــؤدي 
ــه مــن  ــة( رغــم مــا تعرضــت ل والتعليمي

ــر. دمــار كبي
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اإلنســان  يتعــرض  الحيــاة  خضــم  فــي 
لسلســلة مــن المصاعــب والمشــاكل منهــا مــا 

صحيــة. مشــاكل  تكــون 
إلــى  يلجــأ  اإلنســان  كان  الماضــي  فــي 
ــخيص  ــم التش ــص ث ــوم بالفح ــذي يق ــب ال الطبي

والعــاج.
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة و نتيجــة 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  ظهــور 
ــود  ــا، ووج ــهولة الوصــول إليه ــارها وس وانتش
بمواضيــع  يهتــم  بقليــل  ليــس  منهــا  جــزء 
طبيــة، فقــد ظهــر طبيــب جديــد ســهل المتنــاول 
بــذل  إلــى  يحتــاج  وال  إليــه،  والوصــول 
كالطبيــب  منــه  موعــد  وأخــذ  لمقابلتــه  جهــد 
مجانيــة....   خدماتــه  إن  وحتــى  الكاســيكي 
 ... يوتيــوب  غوغــل...  ويــب:  الدكتــور   إنــه 
ــج نفســه بنفســه  و غــدا اإلنســان بوســاطته يعال
دون أن ينتبــه إلــى أن ذلــك قــد يكــون مضــرا لــه 

ال بــل وربمــا قاتــا.
ــن أن  ــاذا ال يمك ــي لم ــا يل ــتعرض فيم سنس

ــا: ــب طبيب ــون الوي يك
١ - المواقــع الطبيــة التــي عــادة مــا يتابعهــا 
النــاس، ليــس بالضــرورة أن تكــون متابعــة مــن 
قبــل أطبــاء اختصاصييــن، إذ يمكن ألي شــخص 
ــاال مفصــا  ــب مق ــا أن يكت ــس طبيب ــو كان لي ول
عــن أي مــرض، وهــذا المقــال قــد يحتمــل فــي 

جنباتــه الصحــة... و لكنــه قــد يحتمــل الخطــأ. 
٢- المسؤولية : 

يكــون  عــادة  االختصاصــي  الطبيــب 
و  تعبــه  ثمــرة  فهــو  مســؤوال عــن عاجــه، 
ــدا أن يشــفى  ــه ج ــل يهم ــه، ال ب دراســته و عمل
مريضــه، فمرضــاه هــم رأس مالــه الحقيقــي 
العــاج.  فــي  خطأئــه  مســؤولية   وســيتحمل 
أمــا الويــب فمــن المســؤول عنــه وعــن معلوماته 
ودقتهــا؟ وفــي حــال خطــأ معلوماتــه مــن يتحمــل 

المسؤولية؟
٣- تعلــم الخبــرة الطبيــة أنــه اليوجــد مــرض 
ذلــك؟... يعنــي  مــاذا  مريــض...  يوجــد   بــل 
شــخصين  عنــد  يظهــر  قــد  المــرض  نفــس 
بأعــراض مختلفــة، وخيــر دليــل مــا حظــث فــي 
اآلونــة األخيــرة بمــا يخــص فايــروس كورونــا، 
وعنــد  بإســهال،  أحدهــم  عنــد  يظهــر  قــد  إذ 
ــع  ــر بترف ــد آخ ــية وعن ــراض تنفس ــر بأع اآلخ
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فــي بعــض األحيــان يجــب علــى المــرء 
ــل  ــى يحص ــب حت ــت المناس ــار الوق أن يخت
علــى موافقــة مــن يحــب ويقنعهــا بالــزواج.
ــدم الســلوفاكي  ــد كان العــب كــرة الق وق
ذكيــاً، حيــث أقــدم  علــى طلــب الــزواج مــن 
ــال  ــاعداً خ ــاً مس ــت حكم ــي كان ــيدة الت الس
المبــاراة التــي أصبحــت لحظــة ال تنســى 

ــا. لهم
لكــرة  مبــاراة  خــال  ماحصــل  وهــذا 
ــدوري  ــن ال ــة م ــة الخامس ــي الدرج ــدم ف الق
)لوبوميــر  عــرض  عندمــا  الســلوفاكي، 
المســاعد   الحكــم  علــى  الــزواج  فاديــكا( 

ليباكوفــا(. )بيتــرا  الســيدة 
بالنســبة   قويــة  المفاجــأة   كانــت  وقــد 
ــا  ــت أعصابه ــا تمالك ــم” لكنه ــيدة الحك “للس

ووافقــت علــى عــرض الــزواج.
والطريــف فــي األمــر أن المبــاراة انتهت 
بفــوز فريــق العريــس بنتيجــة )1-3(، ودون 

مســاعدة مــن زوجــة المســتقبل.
وافــق نــادي كــرة قــدم كوســتاريكي، 
ــل 50  ــه مقاب ــب لدي ــل الع ــع أفض ــى بي عل

ــدم. ــرة ق ك
وانتقــل المهاجــم )روجيــر فــاالس( إلــى 
ــاً إلــى  فريــق )يونيفيرســيداد( الصاعــد حديث
الدرجــة األولــى من الــدوري الكوســتاريكي، 
ــي  ــب ف ــذي يلع ــا( ال ــادي )بوم ــن ن ــا م قادم
قالــت صحيفــة  حســبما  الثانيــة،  الدرجــة 

ــز”. ــتاريكان تايم “كوس
قــد  عامــاً(    26( فــاالس  عقــد  وكان 
ــذي كان  ــه ال ــى االنتهــاء مــع نادي أوشــك عل
ــى، وأراد  ــة األول ــل للدرج ــن التأه ــاً م قريب
مالــك النــادي أن يســتفيد مــن الصفقــة بشــكل 

مــا.
وقــال مالــك نــادي )بومــا ريغوبرتــو 
أبرزتهــا  تصريحــات  فــي  شينشــيا( 
الصحيفــة: “ســألوني عــن روجيــر فقلــت 
إنــه مــن الرائــع أن أراه يلعــب فــي الدرجــة 
األولــى. لــن أغلــق البــاب أمامــه. طلبــت 
50 كــرة قــدم مقابــل انتقالــه علــى أن تكــون 

بحالــة جيــدة”.
وتابــع: “ نحــن نعانــي مــن مشــكات 
ــاً  ــرة وأي مســاعدة ســيكون مّرحب ــة كبي مالي

ــا “. به

بعـد مخـاض عسـير واجهتـه كـرة السـلة 
مـن  خاليـة  عجـاف  وسـنوات  السـورية، 

القاريـة  المشـاركات 
وهزائـم تكبدهـا منتخبنـا 
بعـض  فـي  وصلـت 
األحيـان ألرقام قياسـية، 
انتفاضـة  مـن  البـد  كان 
بيـن  مكانتنـا  لنـا  تعيـد 

القـارة. كبـار 
وهذا ماحققه النسـور 
ببلوغهـم منافسـات كأس 
آسـيا فـي أندونيسـيا التي 

سـتقام فـي شـهر آب المقبل.
وللحديـث أكثـر عـن هـذا اإلنجـاز نلتقـي 
اليـوم مـع أبـرز صنـاع هـذا اإلنجـاز الكابتن 
لمنتخـب  الوطنـي  المـدرب  الحسـين  عـزام 

سـوريا.
كابتن عزام مارأيك في هذا التأهل؟

لقـد اسـتحق منتخبنـا هـذا التأهـل نتيجـة 
للعمـل الكبيـر الـذي حصـل خـال النافذتيـن 
الثانيـة والثالثـة، ونتيجـة للـروح العاليـة التي 
السـلة  بإعـادة  ورغبتهـم  الاعبـون  أبداهـا 

السـورية إلـى مكانتهـا بيـن كبـار القـارة.
الثالثـة  النافـذة  تحضيـرات  عـن  حدثنـا 
بدايـة  قبـل  التـي حصلـت  التغييـرات  وعـن 

النافـذة؟
الروسـية  كازان  بمدينـة  معسـكرا  بدأنـا 
ضـم 17 العبـاً، 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 فعـا تغييـر المقـر.
أمـا بالنسـبة للتغييـرات الفنيـة فـكان مـن 
اعتـذار  بعـد  القيـادة  دفـة  أسـتلم  أن  المقـرر 
كورونـا  جائحـة  بسـبب  لكـن  سـاليرنو، 
والخـوف مـن إصابتي تقـرر تعييـن المدرب 
الروسـي ميخائيل تيرخـوف. أما على صعيد 
السـاطي  عامـر  اسـتدعاء  فتـم  الاعبيـن، 
ووصلـت األوراق الرسـمية لكمـال جنبـاط 
لتمثيـل سـوريا، أمـا دوغـاس هيرينـغ فكان 
رفقـة  سـابقا  المجربيـن  األجانـب  أحـد  مـن 

جـورج تـراي كيـل.
المتدنـي  الفنـي  المسـتوى  سـبب  مـا 

السـعودية؟ أمـام  لمنتخبنـا 
يبـرر  سـبب  مامـن  أنـه  بدايـة  لنتفـق 
لـم  النفسـي  الصعيـد  علـى  لكـن  ماحصـل، 
بليلـة  إذ  االسـتعداد  أتـم  علـى  منتخبنـا  يكـن 
واحـدة فقدنـا هابـو وهانـي دريبـي، وقبلهمـا 
فقدنـا وائـل جلياتـي فكانـت هنـاك إجراءات 
مشـددة جدا بحسـب بروتوكول الفيبا الخاص 
بفايـروس كورونـا بـات الجميع علـى معرفة 

. فيها
ضعـف  مـن  عانينـا  ثانيـة  جهـة  ومـن 

التكتيـك، والبـطء فـي إخـراج الكـرة وتركيز 
ممـا  لرجـل  رجـل  دفـاع  علـى  المـدرب 
نتيجـة  الاعبيـن  أرهـق 
النخفـاض اللياقـة البدنية.
وكان اللقـاء إلـى حـد 
أيدينـا  متنـاول  فـي  مـا 
الثوانـي  فـي  وخاصـة 

األخيـرة.
شـهدنا تحوال بسـيطا 
فـي لعبـة قطـر ولكن بقي 

األداء دون المأمـول؟
لقـاء  فـي  حاولنـا 
الخصـم  نقـاط ضعـف  التركيـز علـى  قطـر 
وقطـر  إيـران  للقـاء  مشـاهدتي  خـال  مـن 
فـي أرض الملعـب واعتمدنـا دفـاع المنطقـة 
الـذي كان الحـل األمثـل للحـد مـن خطـورة 
لاعبينـا  التركيـز  عـودة  ومـع  القطرييـن 
وازديـاد التناغـم بينهم اسـتطعنا تحقيق الفوز 

التسـجيل. فـي  الجميـع  شـارك  حيـث 
مـا سـبب عـدم مشـاركة شـريف العـش 

الجابـي؟ وطـارق 
عـدم مشـاركتهم كانـت بقـرار فنـي مـن 

تيرخـوف. المـدرب 
ماهـي الخطـة الموضوعـة للتحضيـرات 
لبطولة آسـيا وهل سـيعود جوزيف ساليرنو 

وجـورج كيل؟
فـي  معسـكر  إقامـة  علـى  سـنعمل 
إندونيسـيا قبـل البطولـة بعد نهاية المنافسـات 
المحليـة وسـيتم التحضيـر هنـاك علـى أعلـى 
تـم  فقـد  بالنسـبة لسـاليرنو  أمـا  المسـتويات، 
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.
الجمهور السـوري قارن بين المجنسـين 
علـى  تعليقـك  هـو  فمـا  وهيرينـغ،  كيـل 
السـاطي  بمسـتوى  ومارأيـك  النقطـة  هـذه 
وجنبـالط؟ وهـل هنـاك مفاجـأت سـارة علـى 

المغتربيـن؟ الالعبيـن  مسـتوى 
الفـرق شاسـع بيـن الاعبيـن مـن حيـث 
المراكـز والوظيفـة الموكلـة لهمـا ف)كيـل( 
 )shooting guard( هـداف  العـب  هـو 
مهمتـه هـي التسـديد والتهديـف، أمـا هيرينـغ 
الـذي  والمحـرك  المـوزع  الاعـب  فهـو 
الكـرة  وإيصـال  الهجـوم  بتنظيـم  يقـوم 
)point guard( المناسـب   لاعـب 
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.
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أضخـم  الكبيـر  النـوري  الجامـع  يُعـد 
المسـاجد القديمـة وأحـد أهـم المواقـع األثرية 
فـي مدينـة حمـص، وقـد اختطـه أبـو عبيـدة 
بـن الجـراح سـنة 15 للهجـرة )636 م( فـي 
قسـم مـن كنيسـة يوحنـا المعمـدان. ويرجـح 
أن الكنيسـة كانـت فـي حينـه متداعيـة بسـبب 
الكنائـس  طـال  كمـا  طالهـا،  الـذي  التدميـر 
الـزالزل  بفعـل  الشـام،  بـاد  فـي  والمعابـد 

الساسـانية  والحـروب 
ال  المتكـررة  الروميـة 
سـيما الغـزو الفارسـي 
بيـن  السـنوات  خـال 
مياديـة. و628   613
الخـوري  ويشـير 

أسـعد فـي كتابـه “تاريـخ حمـص” إلـى أن 
المستشـرقين جعلـوا أوضـاع حمـص عائقـاً 
كبيـراً فـي وجـه المسـيحية ألنها كانـت مدينة 
كهنوتيـة تعيـش على مـوارد الحج واسـتثمار 
األقـوال التنبئيـة وبيـع التعاويـذ والطاسـم. 
يُسـرف المستشرق الفرنسـي رينيه ديسو 
فيذهـب إلـى أن الوثنيـة اسـتمرت فيهـا حتـى 
عبـادة  أن  إال  الوسـطى،  القـرون  أواسـط 
الشـمس فـي هيـكل الشـمس ربمـا اسـتمرت 
حتـى نهايـة القـرن الخامـس علـى مـا وجـده 
األب هنـري المنـس، ثم اسـتحال الهيكل إلى 

كنيسـة فـي تاريـخ الحـق.
ويليـام  المعـروف  اآلثـار  ويقتـرح عالـم 
حمـص  فـي  الكبيـر  الجامـع  أن  وادينغتـون 
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 
رئيـس  إلجابالـوس  الرومـي  اإلمبراطـور 

كهنـة فيـه.
فـي  هـذا  رأيـه  وادينغتـون  ويـورد 
الكتابيـة  بالنقـوش  الخاصـة  موسـوعته 

نقش رومي يوثق انتصار حمص على الساسانيين                      عبد الهادي النجار

وجـود هـذا الملـك الحمصـي.
وأرجـح أن يكـون هـذا النقش هـو الوثيقة 
أورانيـوس  حمـص  لملـك  الثانيـة  الماديـة 
علـى  نصـره  تسـجل  التـي  أنطونينـوس 
لـم  حيـث  مياديـة   253 سـنة  الساسـانيين 
يطـل اغتصابـه السـلطة طويـاً إذ فـي ربيـع 
اإلمبراطـور  قـام  مياديـة   254 صيـف  أو 

بتنحيتـه. فاليريـان  الجديـد  الشـرقي 
بالنقـوش  التاريخـي  النقـش  هـذا  يذكرنـا 
المعـارك  لتوثيـق  اسـتخدمت  التـي  الكثيـرة 
الحربيـة، ولعـل من أشـهرها إقليميـاً النقوش 
الكتابيـة علـى ضفـاف نهـر الكلب فـي لبنان. 
قـاد  فاليريـان  اإلمبراطـور  فـإن  وللمفارقـة 
اإلمبراطوريـة  قـوات  ضـد  الـروم  جيـش 
الساسـانية بقيـادة شـابور األول فـي معركـة 
ُهـزم  أن  وكان  مياديـة،   260 سـنة  الرهـا 
وأُسـر  الـروم  جيـش 
القـوات  قبـل  مـن  كامـاً 
المـرة  وهـي  الفارسـية، 
األولـى التـي يجـري فيها 
فـي  اإلمبراطـور  أسـر 
تاريـخ رومـا العسـكري. 
تصويـري  نقـش  ويوثّـق 
فـي منطقة رسـتم األثرية 
بالقـرب مـن مدينـة شـيراز انتصـار شـابور 

الرهـا. معركـة  فـي  فاليريـان  علـى  األول 
النقـش الرومـي علـى قاعـدة العمـود فـي 
جامـع حمـص الكبير يبلغ طوله 80 سـنتمتراً 
وارتفاعـه 17 سـنتمتراً، والافـت أن أجـزاء 
مـن سـطره الثانـي تغطيهـا أرضيـة صحـن 
الجامـع المكسـوة بباط بازلتـي. ولعل تنقيب 
عـن  يكشـف  للعمـود  المحاذيـة  األرضيـة 
أسـطر إضافيـة مخفيـة تقـدم معطيـات جديدة 
أماكـن  فـي  توضـع  الكتابيـة  النقـوش  ألن 
بـارزة تطالهـا عين الناظر، ال على  مسـتوى 

األرض.

اليونانيـة والاتينيـة في سـوريا التي صدرت 
الرومـي  النقـش  علـى  تعقيبـا   1870 سـنة 
الـذي يحمـل الرقم 2570 ضمـن الفصل 23 
الخـاص بالنقـوش فـي إميسـا )حمـص(. كما 
يؤكـد أسـتاذ اليونانيـة القديمـة هنـري هايمـن 
“مـن دون شـك” أن هـذا النقـش يخـص إلـه 

إميسـا. فـي  الشـمس 
مايـزال  الرومـي  النقـش  الحـظ،  لحسـن 
جامـع  فـي  موجـوداً 
حمـص الكبيـر حيـث 
ظهـر بعـد الترميمات 
األخيـرة علـى قاعـدة 
ولكـن  األعمـدة.  أحـد 
المتجـردة  القـراءة 
للنقـش تطـرح أسـئلة أكثر مما تقـدم إجابات، 
وال تحسـم الفرضيـة القائلـة بـأن موقع جامع 
الشـمس  معبـد  ذاتـه  هـو  الكبيـر  حمـص 
الوثنـي، كمـا أنهـا بطبيعة الحـال ال تنفي هذه 

الفرضيـة.
حـرم  لجـدار  الخارجـي  الجانـب  علـى 
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 

يلي: كما 
 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 
عربـة  بقيـادة  كلهـا  األشـياء  ونـال  األقـوام 

بمهـارة. )حربيـة( 
وفيمـا قفـز وادينغتون وهايمن لاسـتنتاج 
بـأن هـذا النـص الـذي يتحـدث عـن “صورة 
الكون المسـتديرة” باعتبار ذلك تكريسـاً إلله 
الشـمس، إال أن النـص يقـدم أربعـة معطيات 
المستشـرقون،  لهـا  يتعـرض  لـم  مترابطـة 
بأنـه  يوصـف  )ملـك(  عـن  الحديـث  وهـي 
)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.
عـن  عبـارة  المجـردة  بصيغتـه  النـص 
تسـجيل لنصـر حربـي هـزم فيـه الحماصنة، 

بقيـادة ملكهـم الـذي 
ذات  صفـة  يحمـل 
غـزواً  قدسـية، 
دون  مـن  أجنبيـاً 
بأحـد.  االسـتعانة 
الوصـف  وهـذا 
ينطبـق  بتقديـري 
علـى النصـر الـذي 

حققـه كاهـن الشـمس أورانيـوس أنطونينوس 
الحمصي ضد جنود الملك الساسـاني شـابور 
 253 سـنة  مـن  األول  النصـف  فـي  األول 
عـرش  أورانيـوس  اعتلـى  عندمـا  مياديـة 
)إمبراطـوراً  ملـكاً  نفسـه  منصبـاً  حمـص 
مغتصبـاً للحكـم( خـال فتـرة االضطرابـات 

رومـا. شـهدتها  التـي 
فـي  مؤرخـة  نقـوداً  إميسـا  سـّكت  وقـد 
 254-253( السـلوقي  التقويـم  565 حسـب 
م( تحمـل علـى وجههـا األول صـورة جانبية 
وجههـا  وعلـى  أنطونينـوس  ألورانيـوس 
للحجـر األسـود ضمـن معبـد  الثانـي رسـماً 
الشـمس، وهـي الدليل الملمـوس الوحيد على 

سوريا في المنظور                                                                       لينا توماني- تشيلي 

ــب   ــا لمجموعــة الكت ــط عنوان ــس فق لي
والمؤلــف  الباحــث  أصدرهــا  التــي 
التشــيلي اإلســباني مــن أصــل ســوري 
ــداث  ــول األح ــاغ ح ــو صب ــور بابل الدكت
التــي عانتهــا بادنــا فــي الســنوات العشــر 
الماضيــة،  إنمــا هــو ذلــك الســراج  الــذي 
ــة  ــح الرؤي ــارة ليوض ــوق المن ــع ف يوض
التــي  التضليــل  عتمــة  فــي  للســالكين 
خيمــت علــى الــرأي العــام العالمــي منــذ 
ــزال تحــاول  ــدء األزمــة الســورية ومات ب

تبديــل الحقائــق وتشــويهها.
المنظــور  كان  فــي  كتــاب ســوريا 
ــختيه  ــي نس ــبانية ف ــة اإلس ــَر باللغ ــد نُِش ق
األولــى والثانيــة فــي عامــي 2018 و 
مؤخــراً  مؤلفــه  أصــدر   قــد  و   2019
النســخة الثالثــة باللغــة االنكليزيــة ليكمــل 
توثيــق مــا قــد بــدأه فــي كتابيــه الســابقين. 
ــي عرضــه  ــاغ ف ــور صب ــز الدكت يتمي
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، 
ــوري  ــعب الس ــرص الش ــى ح ــد عل فيؤك

فــي الحفــاظ علــى هــذا 
عــن  والدفــاع  اإلرث 
فطــرة التوافــق المعيشــي 
المتأصلــة فيــه منــذ القــدم 
علــى  يصعــب  والتــي 
الشــعوب  مــن  غيــره 
اســتيعابها الفتقارهــم إلــى 
ــيج  ــن النس ــوع م ــذا الن ه
المتناســق  االجتماعــي 
بانســياب طبيعــي ال يميز 
بيــن أكثريــات وأقليــات و 
ال يفــرض علــى أي منهــا 
االنســياق إلــى غيرهــا، 

ــيء  ــع تحــت ف ــج الرائ ــذا المزي ــي ه فيأت
وطــٍن يجمــع أبنــاءه كأخــوة متحابيــن 
علــى اختافهــم وعلــى رغــم المحــاوالت 
الخارجيــة لــزرع الطائفيــة والتفرقــة فيمــا 

بينهــم، فيأتــي نفيــه لوجــود حــرب أهليــة 
ــا  ــرب، إنم ــي الغ ــا يدع ــورية كم ــي س ف
ــوى  ــل ق ــن قب ــا م ــت عليه ــرب فرض ح
خارجيــة أرادت أن تســتغل بعــض الفئات 
ســعيها  فــي  المتطرفــة 
أفكارهــا  فــرض  إلــى 
هــذا  علــى  القضــاء  و 
الطابــع الســوري الرائــع.
فــي إصــداره األخيــر 
كومبلوتينســي  دار  عــن 
كتــاب ســورية  للنشــر، 
يعــرض  المنظــور  فــي 
علــى  األحــداث  تطــور 
الســورية  الســاحة 
و  األزمــة  بدايــة  مــن 
و  داخليــاً  تصاعدهــا 
إلــى  وصــوالً  خارجيًــا 
ــة إعــادة اإلعمــار الوطنــي فيضــع  مرحل
ــه  ــر وينقل ــت المجه ــوري تح ــع الس الواق
لنــا بــكل تفاصيلــه، و يصــوره فــي إطــار 

فــي  الســائدة  الجيوسياســية  الظــروف 
المنطقــة والخلفية التاريخيــة واالجتماعية 
ــاد  ــار كل األبع ــن االعتب ــذاً  بعي ــا، آخ له
العســكرية والبروباغانديــة المؤثرة، فنراه 
يســقط نظريــات اإلعام الغربــي ويفضح 
ــة األحــداث، عارضــاً  ــي تغطي ــه ف أكاذيب
ــك الفجــوات  ــاٍل يمــأل تل الســيناريو باكتم
ــة  ــام العالمي ــائل اإلع ــا وس ــي تركته الت
ــدة  ــدول المؤي ــح ال ــدم مصال ــداف تخ أله
إلــى  ويشــير  ســورية،  فــي  لإلرهــاب 
ــى مؤسســات  ــم عل ــي يتحت الخطــوات الت
الدولــة اتباعهــا فــي ظــل الوضــع الراهــن 
ــة، السياســية  ــى األصعــدة كاف ــدم  عل للتق
مكانتهــا  لتعزيــز  واالقتصاديــة،  منهــا 
ــاً والبحــث عــن الســبل التــي تســمح  دولي
لهــا بالنهضــة متحديــةً العقوبــات القســرية 
الســوري  الشــعب  علــى  المفروضــة 
ــة   ــدة األميركي ــات المتح ــل الوالي ــن قب م
أحــادي  بشــكل  األوروبــي  االتحــاد  و 
الجانــب يخالــف كل القوانيــن الدوليــة.
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إضاءة على مسيرة حياة األديبة الحمصية 
ماري عبده شقرا              ريتا طحان

سحر لحاظك  نبيل باخص

الكوتش عزام الحسين لجريدة حمص: )سنكون رقمًا صعبًا في أمم آسيا....وفي سوريا 
 لن أدرب غير الوثبة(   )تتمة(                                      يزن ديب 

أنا لن أموَت
حكمت نايف خولي

ولــدت فــي أحيــاء حمــص القديمــة 
عــام 1901. تلقــت دراســتها األولــى 

فــي  اإلنجيليــة  المدرســة  فــي 
حمــص، ثــم انتقلــت إلــى لبنــان 
ــت بمدرســة الشــويفات  والتحق
 high ونالــت شــهادتها العاليــة

اللغتيــن  أتقنــت   ،school
ــية. ــة والفرنس اإلنكليزي
إلــى  عودتهــا  بعــد 
حمــص أصــدرت مجلــة 

)دوحــة الميمــاس( فــي شــهر نيســان مــن 
عــام 1928, وهــي مجلــة تُعنــى بــاألدب 
والفــن واالجتمــاع، كمــا أنهــا مــن أوائــل 
بقضايــا  المختصــة  العربيــة  المجــات 
المــرأة العامــة واألدب النســائي بشــكل 
ــع الثانــي مــن القــرن  خــاص خــال الرب
الماضــي. طبعــت فــي المطبعــة الحديثــة 

ب32  حمــص  فــي 
منهــا  ونشــر  صفحــة، 

أكثــر مــن 22 عــدداً.
لهــا كتــاب مخطــوط 
)عثــرات  بعنــوان 
تحدثــت  نهضــوي( 
فيــه عــن أهــم القضايــا 
ــرأة  ــدّم الم ــق تق ــي تعي الت
عــدة  ولهــا  العربيــة، 
فــي  نشــرت  مقــاالت 

مجــات عربيــة أخــرى. فهــي أول ســيدة 
المــرأة  حريــة  عــن  دافعــت  حمصيــة 
تعيــق  التــي  القضايــا  فــي  وبحثــت 
تقدمهــا، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
المــرأة حبيســة الجــدران الصّمــاء، وكان 
الحديــث عــن حريتهــا ومســاواتها مــع 
الرجــل ورفــع الحجــاب عنهــا نوعــاً مــن 
ــم التــي يحاســب المجتمــع عليهــا. الجرائ

لسحِر لحاظِك سهُم القدر
ومنِك الجماُل يفوُق الحور

وفي وجنتيِك ضياء الورود
ودون أريجِك نفُح الزهر

وقدُِّك..يامن أسرِت القلوَب
لديِه ..تهيُم الرؤی والفكر

فيا أيُّهذا الغزاُل األرقُّ
ويا أيُّهذا الصباُح األغر

ويا أيُّهذا الماُك الحنوُن
ويا أيُّهذا الضياُء القمر

فديتُِك ..هذا الفتوُن الُمِضلُّ
بجفنيِك يبدو وهذا الخفر

وهذا الضياء الذي عندهُ
تحاُر القلوُب ويعشو البصر

د أنِّك روٌح لطيٌف يؤّكِ
فأنِت الماُك... ونحُن البشر

أنا لن أموَت ولن يُغَيِّبَني الفناْء
سأظلُّ أنعُم بالوجوِد  وبالبقاْء

حتَّى إذا تلَك العباءةُ قد هوْت
وتفسَّخْت وتحلَّلْت هي من هباْء

هي من خيوِط التُّرِب صيغْت بُردةً
َن من ضياْء وَح الُمكوَّ لتُغلَِّف الرُّ

ِظلُّ الحقيقِة هيَكٌل وتناُظٌر
وتبايٌن بأدائِها أو بالبناْء

ووسيلةٌ لتواُصٍل وتعايٍُش
وأداةُ ُمختَبٍَر لفرٍز وانتِقاْء

هي تنقُُل اإلحساَس عْبَر دروبِها
وحِ تنسُجهُ وتصنُع ما تشاْء للرُّ

صوراً وأفكاراً مشاِعَر أو رؤًى
وتُقيُم صرحاً للعلوِم من الذَّكاْء

ةً فتطوُف في األجواِء تبَحُث حرَّ
تجتاُز طوَق األرِض تعبُُر للفضاْء

وتُرافُِق األجراَم في أسفاِرها
تجلو مجاِهلَها وتْستْجلي القضاْء

وتفُضُّ أختاَم الوجوِد وما حوى
لِد تنفُذُ للسَّماْء ومن الجماِد الصَّ

لتُعايَن اآلبادَ في جريانِها
وتسيَح في ديمومٍة دون انِقضاْء

من مستوًى تعلو آلخَر كلَّما
رقَّْت شمائِلُها وَشفَّْت بالنَّقاْء

ِ الَّذي وتبصَّرْت في حكَمِة للاَّ
برأَ الوجودَ مراتِباً لألصفياْء

ليشاركوهُ في كماِل صنيِعِه
اً في األداْء قصداً وغاياٍت ُسموَّ

ً فالُكلُّ يْعَمُل في الخليقَِة ساِلكا
جِ الزدهاٍء واعتِاْء ُسبَُل التَّدرُّ

والُكلُّ يُْسِهُم من خاِل فِعاِلِه
ِر الَخلِق اقتداًء وارتِقاْء بتَطوُّ

مــن أهــم الكتّــاب والشــعراء الذيــن 
كتبــوا فــي المجلــة )جبــران خليــل 
ماضــي-  أبــو  إيليــا  جبــران- 
عبــده  بطــرس-  ميخائيــل 

وغيرهــم(. غاتــا  ضومــط 
فــي عــام 1929 تزوجــت 
واألديــب  الصحفــي  مــن 
نســيب شــاهين مؤســس 
)صــدى  جريــدة 
أول  وهــو  ســورية(، 
متابعــة  مــن شــجعها وســاعدها علــى 

الصحفــي. العمــل 
تراثــاً  مخلفــة   1987 عــام  توفيــت 
أدبيــاً وصحفيــاً هامــاً يــدل علــى أنهــا 
ــواء  ــن ل ــي حمل ــات اللوات ــى الحمصي أول

حريــة المــرأة.
وكتبــت “مــاري” فــي افتتاحيــة العــدد 
“دوحــة  مــن  األول 
بعنــوان  الميمــاس” 
األرواح”:  “إلــى 
التــي  الــروح  »إلــى 
دوح  فــي  تــرفُّ 
والواجــب،  اإلخــاص 
الجميلــة  الــروح  إلــى 
التــي تعشــق العاصــي 
وأهليــه عشــقاً مبرحــاً. 
إلــى الــروح التعبــة التــي 
تهجــر عالــم الكفــاح والنــزاع إلــى زاويــة 
ــى  ــاً عل ــر والســكينة لتســتريَح قلي التفكي
ــدوٍء ودالٍل  ــة العاصــي المنســاب به ضف

واألحــراج. الريــاض  بيــن 
إلــى الــروح التــي تــودّ االنعتــاق مــن 
قيــود العالــم البالــي... أقــدّم نبتــة أفــكاري 
الصحافــة  حضــن  فــي  تنمــو  لعلّهــا 
القريــب  بظالهــا  فيتفيّــأ  الخصيــب 

والغريــب«.

علــى  قــادرا  الويــب  يكــون  لــن  لذلــك 
تشــخيص إصابــة أحدنــا بالمــرض، فــي الوقــت 
لــو كان طبيبــا  الــذي يســتطيع أي طبيــب و 
عامــا ليــس باختصاصــي أن يتوجــه أو يشــخص 

المــرض.
٤- و هــو األهــم قد تكون أعــراض المريض 
التــي يبحــث عنهــا علــى النــت تــدل علــى تهديــد 
البشــري.   الجســم  أعضــاء  ألحــد  أو   للحيــاة 
ــير  ــرق تش ــاء والتع ــاالت اإلقي ــم ح ــا معظ فمث
ــون  ــد تك ــا ق ــن أحيان ــدة، ولك ــاب المع ــى الته إل
جــزءا مــن أعــراض تشــير إلــى احتشــاء عضلــة 
قلبيــة مهــدد للحيــاة وبحاجــة عــاج إســعافي ...
معظــم حــاالت التلــون األزرق و البنفســجي 
رض،  نتيجــة  كدمــات  إلــى  تشــير  للجلــد 
ولكنهــا قــد تشــير إلــى تمــوت فــي المنطقــة 
ــة ... ــص تروي ــكري أو نق ــة، أو س ــال إلصاب  ت
الويــب  يكــون  ال  قــد  الحــاالت  هــذه  وفــي 
مشــخصا خاطئــا فحســب بــل قــد يكــون موجهــا 
ألي احتمــاالت تبعــدك عــن التشــخيص الصحيح 
الــذي نحــن بحاجــة ســريعة إليــه، للحفــاظ علــى 

ــه. ــد أعضائ ــان أو أح ــاة اإلنس حي
الطبيــة  المواقــع  معظــم  فــإن  للتذكيــر  و 
المعتــرف عليهــا عالميــا هــي مواقــع بلغــات 
ــة كمــا أنهــا ليســت متاحــة  ــة ليســت عربي أجنبي
للجميــع إذ تحتــاج إلــى اســم مســتخدم وكلمــة 
مــرور  username  &  password للولــوج 

و الدخــول إليهــا.
ــس خطــأ شــنيعا  ــا لي ــول ...ربم ملخــص الق
المتاحــة  المواقــع  هــذه  اإلنســان  يتابــع  أن 
للجميــع، ولكــن بكثيــر مــن الحــذر ال ســيما 
يبقــى   و  مهمــة  حالــة مرضيــة  وجــود  عنــد 
الطبيــب االختصاصــي هــو األمــان والراحــة 
صاحــب المصلحــة األولــى واألخيــرة فــي شــفاء 

المريــض.

الدكتور ويب )تتمة(
د. جرجس سمعان

مهـم  فهـو العـب  لجنبـاط  وبالنسـبة 
الفـارع وقوتـه  لطولـه  فـي مركـزه  جـدا 
أكبـر  سـرعة  إلـى  بحاجـة  لكنـه  البدنيـة 

الفريـق. مـع  أفضـل  وانسـجام 
علـى  المنتخـب  لجديـد  بالنسـبة  أمـا 
فالملفـات  المغتربيـن  الاعبيـن  مسـتوى 
مـع  األفضـل  لضـم  ونسـعى  كثيـرة، 
حصولنـا علـى كل التسـهيات مـن القيادة 
الرياضيـة وتعـاون جميـع جهـات الدولـة 

المعنيـة.

بماذا تعد الجمهور السوري؟
قبل بداية النافذة قلت بأنه ليسـت هناك 
قـوة فـي العالـم تمنعنا من التأهـل، وتأهلنا 
جمهورنـا  فأعـد  اليـوم  أمـا  الحمـدهللا. 
فـي  صعبـا  رقمـا  سـنكون  بأننـا  الكبيـر 
البطولـة اآلسـيوية وسنسـعى لنكـون بيـن 

كبـار القـارة فهـذا هـو مكاننـا.
السـابق  الموسـم  أخيـرا كيـف رأيـت 
وهـل  النـادي  جديـد  وماهـو  للوثبـة؟ 

الفنـي؟ الجهـاز  رأس  علـى  سـتبقى 

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

القادمـة.
فاألمـر  عدمـه  مـن  بقائـي  عـن  أمـا 
متـروك إلـى مـا بعـد نهاية أمم آسـيا. وفي 

سـوريا لـن أدرب غيـر الوثبـة.
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قمحة واّل شعيرة؟
م.جورج فارس رباحية

ــا لــم يســأل يومــاً الســؤال: قمحــة  مــن منّ
واّل شــعيرة ؟!.

ــاً  ــه أم ــي طيّات ــل ف ــذي يحم ــؤال ال الس
بــأن يكــون الجــواب )قمحــة( وهــو الجــواب 
ــرح، وإن كان  ــه الف ــي طيّات ــل ف ــذي يحم ال
)شــعيرة(  فــإّن انتكاســةً وخيبــة أمــل تصيــب 
الســائل، وقــد يكظــم غيظــه وحزنــه أمــام 
المجــاوب تخفيفــاً عنــه ومواســاةً لــه. فمثــا : 
إن ذهــب احــدٌ لخطبــة فتــاة فــإّن أول ســؤال 
واّل  قمحــة   .. ،هــا  وأخواتــه  إخوتــه  مــن 
شــعيرة ؟ وإن ذهــب أحــد ٌ لقضــاء حاجــة 
أو عمــل فــإّن أول كاٍم يتلقــاه مــن صاحــب 
الحاجــة: بّشــر .. قمحــة وال شــعيرة؟ وإن 
دعوتــه  وتمــت  لوظيفــة  مــا  شــاٌب  تقــدّم 
ــإّن أول  ــة ف ــق بالوظيف ــة تتعل ــراء مقابل إلج
ســؤال مــن والدتــه ســيكون: )آه يّمــا .. قمحــة 

واّل شــعيرة!(.
ــس  ــدئ بنف ــة تبت ــف اليومي ــات المواق مئ
الســؤال، هــذا الســؤال الشــعبي الــذي تتداولــه 
آالف األلســنة كل يــوم، يرتبــط عنــد النــاس 
فــي أّن القمــح هــو رمــز الخصــب والعطــاء 
والنمــاء المتعلـّـق بالمكّون اإلنســاني بالدرجة 
األولــى، فيمــا يرتبــط الشــعير )فــي العــادة( 
بالمكــّون الحيوانــي ) غــذاء للحيــوان(، وألّن 
اإلنســاني مقــدّم علــى الحيوانــي فــإّن النــاس 
تحتفــي بالقمــح وتــذّم الشــعير رغــم حاجتهــم 
ــل الشــعير  ــل: مت ــى قي ــاً( حت ــا )تقريب لكليهم

مأكــول ... مذمــوم    
للمثــل:  آخــر  تفســير   وهنــاك 
لــم أعــرف أهميــة هــذا المثــل لــوال أن وقعــت 
نــوع  يتعلّــق بمعرفــة  عينــي علــى خبــر 
الجنيــن فــي بطــن األم قبــل الــوالدة مــن أيــام 
الفراعنــة، ذلــك أّن الفراعنــة كانــوا يأخــذون 
ــول المــرأة الحامــل ويزرعــون  شــيئاً مــن ب
فيــه قمحــاً وشــعيراً، فــإّن نبــت الشــعير أوالً 
كان المولــودُ ذكــراً فالشــعير ذكــر  وإن نبــت 
ــح  ــى )فالقم ــودة أنث ــت المول ــح أوالً كان القم
أنثــى، والغريــب أّن الدراســات أثبتــت صحة 
هــذه الطريقــة بنســبة خطــأ )صفــر بالمئــة(، 
أي أّن هــذه الطريقــة مضمونــة وأدق مــن 
كل الطــرق والتكنولوجيــا الحديثــة. ربمــا 
ــراع  كان الســؤال  )قمحــة واّل شــعيرة( اخت
ــون  ــون أن يك ــوا يتمن ــا كان ــي، وربم فرعون

ــاً  شــعيرة. الجــواب دائم

“دعونـي أنتقـد المـرأة”.. هـذه العبارة 
والصحفيـة  المسـتنيرة  باألديبـة  تذّكرنـي 

الراحلـة مـاري شـقرا
هـذه المـرأة التـي دافعـت عـن المـرأة 
فـي عصرهـا، ودعـت إلـى تحريرهـا من 
مجلـة  فـي  تكتبهـا  كانـت  زاويـة  خـال 
فـي  صـدرت  التـي  الميمـاس”  “دوحـة 
أواخـر العشـرينات مـن القـرن الماضـي.
وعندمـا كتبـت ماري شـقرا عن حرية 
المـرأة كان واقـع المـرأة أليمـاً أكثـر مـن 
كل  تكـن  لـم  األقـل  فعلـى  العصـر،  هـذا 
الماديـة،  الناحيـة  مـن  مسـتقات  النسـاء 
وأغلبهـنَّ كـنَّ يسـكتَْن علـى ظلـم الرجـل 
وتحّكمـه فـي مجتمـع ذكـوري كل شـيٍء 

فيـه مبـاٌح للرجـل.
واليـوم أعتقـد أنَّ بعـض حقـوق المرأة 
الناحيـة  مـن  فقـط  ليـس  متاحـة،  باتـت 
المـرأة تسـتطيع أن  االقتصاديـة، أو ألن 
تدخـل وتخـرج مـن بيتهـا بحّريـة أكثـر... 
بـل ألنهـا اسـتلمت مهامـا ومناصـَب فـي 
المـرأة،  قوانينهـا  بعـُض  سـاندت  دولـٍة 
وبقيـت قوانيـن أخرى بعيـدة كلَّ البعد عن 
اسـتقالية المـرأة وحريتهـا ال بـل بقيـت 
المـرأة تابعـة للرجـل فـي بعـض األمـور.
والدولـة  الكنيسـة  أعطـت  مؤخـراً 
المـرأة حـقَّ اإلرث وهـذه نقطـة إيجابيـة. 
أمـا الطـاق وتعـدد الزوجـات فهـو غيـر 
وارد فـي بعـض األديـان، وهـذا إيجابـي 
أيضـاً. رغـم أنَّ بعـض الـدول العلمانيـة 
تونـس  مثـل  الزوجـات  تعـدد  منعـت 

وتركيـا.

العربيـة  المجتعمـات  كل  فـي  لكـن 
المـرأة أقـّل شـأناً مـن الرجـل فـي بعـض 
المـرأة  تعمـل  أْن  أقـول  ال  أنـا  األمـور، 
مثلـه،  وتتحـدث  وتجلـس  الرجـل  عمـَل 
أنَّ  )رغـم  آخـر،  رجـل  إلـى  وتتحـول 
بعـض النسـاء يذهبـَن إلـى ميـدان العمـل 
فـي الورشـات ويعملن أعمـال وتصرفات 
 ) أنوثتهـنَّ علـى  هـذا  يؤثـر  وال  الرجـال 
لكـن انظـر مثـاً مـاذا يحـدث للمـرأة لـو 
أنهـا أحبّـت شـاباً وخرجـت معـه مـرات 
عديـدة... لـم أقـل ذهبـت معـه إلـى شـقة 
أو أقامـت معـه عاقـة جنسـية، لـم أصـل 
إلـى هـذا األمـر، لكن ما إن تعـرف المرأة 
شـاباً أو يمسـك يدهـا حتـى تـأكل شـرفَها 
الشـاب  أمـا  ُالنـاس.  ألسـنة  وِعرَضهـا 
فيتعـرض لألقاويـل القليلـة لكـن ال يعيبـه 
هـذا األمـر إذ سـرعان مـا ينسـى النـاس 
مـا فعلـه هـذا الشـاب ويقولـون ال بأس إنه 
طيش شـباب، وسـرعان ما ينتقـل هو إلى 
فتـاة أخـرى وأخـرى... حتـى يعمـَل قائمة 
طويلـة عريضـة بأسـماء الفتيـات اللواتـي 
بغيـر  أم  برضـى  عاشـرهنَّ  أو  عرفهـنَّ 
رضـى... والفتـاة هنـا فـي الشـرق قطعـة 
لمسـة  أليـة  وتنكسـر  تنجـرح  كريسـتال 

بسـيطة..
لمـاذا مازالـت الحريـة ممنوعـة عـن 
الفتـاة ومباحـة للشـاب؟ هـل لـدى الشـاب 
عواطـف وأحاسـيس أكثـر مـن الفتـاة؟ أم 
أنَّ قلـب الفتـاة متحجـر ليس لديه إحسـاس 

عاطفـي؟.
لقـد تجاَوَزنـا الغـرُب بمراحـَل كثيرة، 
ونحـن بعيدون عنه بأشـواٍط وأشـواط. أنا 
ال أدعـو إلـى الحريـة الجنسـية فالكنيسـة 
واألديـان حّرمتهـا ألسـباٍب كثيرة ولسـت 
أسـباب  عـن  الحديـث  بمعـرض  اآلن 
منعهـا، لكننـي ال أقبـل أن تعطـى للشـاب 
م علـى الفتـاة، وال أقبـل أن يُنظـر  وتحـرَّ
إلـى الرجـل علـى أنـه “فحـل” إذا عـرف 
سـاقطة  المـرأة  تُعـدَّ  وأن  عديـدة  فتيـات 
واحـدة!.. ال واألسـوأ  أقامـت عاقـة  إذا 
مـن هـذا وذاك أنَّ الرجـل إذا عـرف أنـه 
كان للمـرأة عاقـة بشـاب قبلـه استشـاط 
غضبـاً وثـارت رجولتـه وشـرفه، وتـرك 

حبيبتـه...
يكـون  عندمـا  األحـوال  أحسـن  وفـي 
يتـزوج  قليـاً  مسـتنيراً  الرجـل  فكـُر 
حبيبتـه ذاَت الماضـي، لكـن يبقى ماضيها 
ق حيـاة ذلـك الرجـل الحضـاري كما  يـؤّرِ
األفـام  يـؤّرق حيـاة زوجتـه، وكـم مـن 
وكـم  القضيـة،  هـذه  تناولـت  والقصـص 
مـن الروايـات حكـت عـن شـرف المـرأة 
ورجولـة الرجـل... الشـرف الـذي يقـاس 
مـن زاويـة معينـة دون أن يؤَخـذ اعتبـاٌر 
لوجـود المـرأة. فـكل الممارسـات مباحـة 
للرجـل ومحظـورة علـى المـرأة، مـع أنَّ 
العواطـف والمشـاعر خلقـت عنـد االثنين 
لتكـون الحيـاة معها أجمـل، لكنَّ األعراف 
والتقاليـد والمجتمعـات تعمـل علـى هواها 
م وتحلـل مـا أوجـده الخالـق طبيعيـاً  تحـّرِ

عنـد االثنيـن.
أنـا لـم أكتـب أبـداً عـن حريـة المـرأة 
إلـى  أنتسـب  أن  أحـّب  وال  اليـوم،  قبـل 
أو مؤسسـة كل أعضائهـا  نسـائي  اتحـاٍد 
االثنيـن  مـع  أتعاطـف  ألننـي  سـيدات، 
وأحـّب أن أنظـر إلـى اإلنسـان المظلـوم 
والمـرأة  الرجـل  أنَّ  وأعـرف  كان،  أيـاً 
ـان لبعـض، وحيـن أكتـب اآلن عـن  مكّمِ
المـرأة فهـذا ليـس ناتجـاً عـن قهـٍر أو ظلم 
تعرضـت لـه فأنـا عشـُت مراحـل حياتـي 
شـرقيٍة  أسـرةٍ  وفـي  محافـظ  زمـن  فـي 
محافظـة، وال أذكر أننـي تعرضُت للكبت 
عـن  الصبـي  تفضيـل  بسـبب  الظلـم  أو 
البنـت، رغـم أنَّ العصـر الـذي ولـدت فيه 
كان يميـز بينهمـا في كل شـيء، وال أذكر 
لوا أخي علّي  أنَّ أهلـي فّرقـوا بيننـا أو فضَّ
فـي شـيء، كنـت أعاَمـل علـى أننـي أنثى 
أسـاعد فـي عمـل البيـت ولـم يوجـد مانـع 
عندمـا تحـّول عملـي إلـى خـارج المنزل. 
كنـت أحـّب أن أتصـرف كمـا يتصـرف 
الحياتيـة  أمـوري  أتدبـر  وأن  الرجـال، 
أتسـاءل  وكنـُت  الرجـل،  يغيـب  عندمـا 
غـاب  إذا  المـرأة  ستشـقى  هـل  دائمـاً: 
الرجـل؟ وهـل حياتهـا ناقصـة مـن دونه؟ 
المجتمـع  فـي  جـداً  واردٌ  السـؤال  هـذا 

الشـرقي..


