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ــف  ــن نق ــي ...فنح ــا وطن ــذرا ي ع
أمــام عظمتــك اليــوم بخجــلٍ  وحيــاء، 
ــاك. ــاك وأضنين ــاك وآلمن ــد جرحن لق

عــذرا يــا وطنــي فقــد تخلينــا عنــك 
واتهمنــاك بأنــك مــن تخلــى عنــا..

ــتطع أن  ــم نس ــي ل ــا وطن ــذرا ي ع
نحميــك مــن الغربــان الذيــن يحومــون 

فــي ســمائك..

عــذرا يــا وطنــي.. عــذرا مــن 
كل  مــن  عــذرا  وطنــي..  شــهداء 
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لحمايتــك  أرضــك  دم روت  قطــرة 
مــن يــد الغــدر..

أضعنــا  لقــد  وطنــي  يــا  عــذرا 
البحــار  أعمــاق  فــي  شــبابك 
أبــواب  وعلــى  والمحيطــات، 
الســفارات، وبيــن أيــدي المهربيــن 

الرقيــق...  وتجــار 

ــا  ــد أصبحن ــي.. فق ــا وطن ــذرا ي ع
نتســول وطنــا آخــر نعيــش فيــه ونحن 

نملــك أجمــل األوطــان ...

ــاك  ــد جعلن ــي.. فق ــا وطن ــذرا ي ع

ــب  ــم الحلي ــا ً عاجــزا ً عــن تقدي وطن
ألطفالــه، والــدواء لمرضــاه، والعمــل 
لشــبابه، واألمــان لكبــاره، والكهربــاء 

ــه... والمــاء لمواطني

ــا  ــد اطفأن ــي... فق ــا وطن ــذرا ي ع
التــي  وثقافتــك  حضارتــك  منــارة 
كانــت ترســل نورهــا للعالــم أجمــع.

ــد طمســنا  ــي.. لق ــا وطن ــذرا ي ع
وزّورنــا تاريخــك، وســرقنا وبعنــا 

تراثــك.. 

عــذرا يــا وطنــي.. لمــا أوصلنــاك 

إليــه.. فقــد تحولــَت  مــن وطــن الفــرح 
واألمــل واألمــان، إلــى وطــن اليــأس 

والخــوف والقلــق.. 

وطنــي  يــا  عــذرا  أســتمحيَك 
البهــي، الجميــل 

ســوريا  يــا  عــذرا   ِ أســتميحك 
العظيمــة الحبيبــة  فنحــن ال نســتحقك. 

ــرناك  ــد خس ــب.. لق ــي الحبي وطن
وخســرنا أنفســنا...

حــراً  وطنــي  وعــاش  عشــتم 
مكرمــاً... عزيــزاً 

االحتفال بعيد رقاد سيدتنا والدة اإلله في قريتي المرانة ورباح  
بمناســبة عيــد رقــاد ســيدتنا والــدة 
يــوم  الســيادة  صاحــب  تــرأس  اإللــه، 
الســبت 14 آب 2021 صــاة الغــروب 
ــي  ــكل ف ــيدة الهي ــول الس ــة دخ ــي كنيس ف
ــي  ــي ف ــداس اإلله ــم الق ــة، ث ــة المران قري
ــاح.  ــة رب ــي قري ــيدة ف ــاد الس ــة رق كنيس

وفــي عظتــه فــي نهايــة القــداس توجــه 
أبويــة  بكلمــة  المؤمنيــن  نحــو  ســيادته 
بهــذه  المؤمنيــن  فيهــا  عايــد  رعائيــة 

المناســبة:
الموســم  هــذا  فــي  ســنة  كل  “فــي 
ــاً،  ــا جميع ــى قلوبن ــدس عل ــارك المق المب
ــي  ــذراء ف ــيدة الع ــاد الس ــد رق ــل بعي نحتف
ــه  ــرب اإلل ــن ال ــل م ــة، ونتأم ــذه القري ه
ــذه  ــول ه ــع ح ــاً أن نجتم ــا دائم أن يؤهلن

النعمــة العظيمــة جــداً.
فنحــن النجتمــع كأفــراد وال گهيئــة 
اجتماعيــة والگمجموعــة بشــرية متباينــة 

بعضنــا  مــع  يجمعنــا  فالــذي  مختلفــة 
البعــض ويجعلنــا فــي هــذه المجموعــة 
ــو شــخص يســوع المســيح، وشــخص  ه
الــرب يســوع المســيح هــو الــذي يوحدنــا 
مــع بعضنــا البعــض فــا العاقــة الدمويــة 
ــة  ــات االجتماعي ــدية وال العاق وال الجس

ــود”.  ــاس بالوج ــي األس ه
ثم شرح عبارة اإلنجيل:

“لقــد ســمعنا اإلنجيــل عندمــا بشــر 
ــول:  ــا يق ــان حاله ــم كان لس ــاك مري الم
ِلــي  ِليَُكــْن  ّبِ.  الــرَّ أََمــةُ  أَنَــا  »ُهــَوذَا 
ذهبــت  عندمــا  لذلــك  قَْوِلــَك«.  َحَســب 
-وكانــت  لتخبرهــا  أليصابــات  إلــى 
المعمــدان-  بيوحنــا  حبلــى  أليصابــات 
يوحنــا  إن  يقــول  اإلنجيلــي  والنــص 

جنينــا  كان  الداخــل عندمــا  مــن  فــرح 
وانتفــض ابتهاجــاً فــي بطنهــا، وقالــت 
لهــا أليصابــات مباركــةٌ انــِت بيــن النســاء 
ومباركــة ثمــرة بطنــك، مــن أيــن لــي هــذا 

أن تأتــي أمُّ ربــي إلــي؟َّ.

ــذراء  ــات أن الع ــعرت أليصاب ــد ش فق
ــن أجــل  ــد م ــه المتجس ــي أم اإلل ــم ه مري
العــذراء مريــم:  لهــا  اإلنســان وتقــول 
تعظــم نفســي الــرب وتبتهــج روحــي بــاهلل 
 المخلــص ألنــه نظــر إلى تواضعــي هذا”.

ــرح  ــيدة ش ــاد الس ــد رق ــة عي ــن أهمي وع
ســيادته: 

ــذراء  ــال الع ــد انتق ــو عي ــوم وه “والي
مريــم وهــو عيــد أهــم مــن بشــارتها ومــن 
عيــد ميادهــا، هــذا العيــد يعطينــا صــورة 
واضحــة علــى أننــا نحــن البشــر لــم نخلــق 
فقــط لنكــون موجوديــن علــى األرض، 
ــالة،  ــة ورس ــل أمان ــا نحم ــا ألنن ــل خلقن ب
والعــذراء مريــم حملــت هــذه الرســالة 
ولذلــك هــي تأهلــت أن تكــون أم اإللــه 
ــي  ــذراء وف ــوالدة ع ــل ال ــت قب ــي كان الت
ــذراء،  ــوالدة ع ــد ال ــذراء وبع ــوالدة ع ال

وصانتهــا،  بتوليتهــا  حفظــت  ألنهــا 
ــة طاهــرة مباركــة، وكل  ــك بقيــت نقي لذل
األجيــال يســبحونها ويكرمونهــا ألنهــا 

ــص. ــه المخل ــيح اإلل ــا المس ــت لن جلب
ــرم  ــن النك ــا نح ــا نكرمه ــك عندم لذل
ــا  ــل نكــرم فيه ــا شــخصها البشــري ب فيه
كلمــة  وســماعها  وطاعتهــا،  خدمتهــا 
اإللــه، وحفظهــا لحياتهــا نقيــة طاهــرة 
مقدســة، ومدعــوة لتنتقــل بعــد الحيــاة إلــى 
الحيــاة الثانيــة فــي الملكــوت الســماوي”.

ثم توجه للعائلة بكلمة تربوية:
“كمــا أتوجــه اليــوم لآلبــاء واألمهــات 
ألن المســؤولية تقــع علــى عاتقهــم فــي 
تربيــة األوالد، فالمجتمــع المســيحي يعلــم 
يبيــن األســاس فــي حياتنــا  الصــح، و 

ــاة.  ــي الحي ــة ف ــياء الثانوي واألش
ــن  ــاً الحاضري ــم جميع ــه لمحبتك نتوج
والغائبيــن عــن الكنيســة ونتمنــى مــن 
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االحتفال بعيد رقاد سيدتنا والدة اإلله في قريتي
المرانة ورباح                               )تتمة(

وأســرار  قلوبكــم  تحفــظ  أن  العــذراء 

بيوتكــم لمــا تاحظــه الكنيســة مــن تفــكك 

فــي العائلــة مؤخــراً وهــذا ليــس مــن 

المجتمــع المســيحي بــل هــو خــارج عــن 

المجتمــع.

وأعايــد بهــذا العيــد المبــارك المقــدس 

كل مــن يحمــل اســم العــذراء مريــم.

ــي  ــاس، ه ــي األس ــم ه ــذراء مري فالع

مثــال الســيدة الفاضلــة الكاملــة المتجملــة 

والنعــم  والبركــة  والنقــاوة  بالفضيلــة 

ــا. ــى مثاله ــون عل ــال أن نك ــا مث وتعطين

وعيالكــم  حياتكــم  الــرب  ليبــارك 

ويقدســكم”.  معكــم  ويكــون 

آب   15 األحــد  الثانــي  اليــوم  وفــي 

2021 تــرأس ســيادته القــداس اإللهــي 

فــي كنيســة رقــاد الســيدة - ربــاح.

وبركــة  للجميــع،  مباركــة  مواســم 

برعايتهــا  تشــلمنا  مريــم  العــذراء 

ــم. ــن شــرور العال ــا م ــا، وتحمين ومحبته

                   رحلة مغترب من فرنسا
)حكاية بصمة سورية(  إعداد: هنادي أبو هنود 

لنــا  تــروي  مشــوقة  قصــة  إنهــا 
ــه  ــة مغتــرب حــاول أن يشــق طريق حكاي
االغتــراب،  ودنيــا  الطــب  عالــم  فــي 
فلــم تكــن الطريــق ســهلة. لقــد واجــه 
مصاعــب جّمــة، وتعــرض لــكام جــارح 
ألنــه ســوري، لكــن اإلرادة والتصميــم 
واالنتمــاء وحــب الوطــن، كلمــات جعلتــه 
يتجــاوز كل العقبــات التــي وقفــت فــي 
ــده  ــه لبل ــة حب ــي النهاي ــن ف ــه، ويعل وجه
وانتمــاءه ألرضــه؛ إنــه الطبيــب الجــّراح 

إبراهيــم كــرم.
تخــرج الدكتــور إبراهيــم كــرم فــي 
جامعــة دمشــق عــام 1991 بمعــدل جيــد 
جــدا، وكانــت أطروحــة التخــرج عــن 
أمــراض الصــدر، لكنــه أصيــب بإحبــاط 
بســبب عــدد الوفيــات المرتفــع،  ممــا 

ــة. ــة البولي ــى الجراح ــه إل ــه يتج جعل
فــي البدايــة قــام بمحاولــة الســفر إلــى 
ــار  ــه إظه ــم اشــترطوا علي ــركا، لكنه أمي
وثيقــة أنــه غيــر إرهابــي، فــكان جوابــه: 
بلــدك صانــع اإلرهــاب، وعليــك أن تثبــت 

أنــت أنــي إرهابــي.
ولذلك لم يحصل على الفيزا.

حصــل   1996-1997 عامــي  بيــن 
علــى شــهادة الدراســات العليــا بالجراحــة 
وفتــح  دمشــق  جامعــة  مــن  البوليــة 
ــل فــي  عيــادة فــي حــي التضامــن، ثــم قُب
ــة البعــث  ــح جامع ــن لصال مســابقة معيدي

والتحــق بخدمــة العلــم، وحصــل علــى 
منحــة داخليــة لمــدة 9 أشــهر لتعلــم اللغــة 
ــل  ــا وقُب ــى فرنس ــافر إل ــم س ــية. ث الفرنس
)دكتــوراه فــي التشــريح الجراحــي( علــى 

ــه. ــة مونبليي ــن جامع ــل م ــاث مراح ث
وصــل فــي 15 تمــوز عــام 1997 
ــي  ــة باللغــة الفرنســية ف وبعــد دورة مكثف
تولــوز ذهــب إلــى مقابلــة البروفســور 
المشــرف، والصدمــة الثانيــة كانــت أّن 
عليــه االختيــار بيــن التشــريح والجراحــة 

ــة. البولي
العبارة الصادمة بفرنسا :

مــن الواضــح أننــا الننتمــي لنفــس 
كــرم(،  الدكتــور  )يــروي  الحضــارة 
بمعنــى أن حضارتي الســورية لــم تعطني 
المســتوى المطلــوب كــي أقــارب البحــث 

ــيين. ــلوب الفرنس ــس أس ــي بنف العلم
وحيــن رجعــت إلــى الســكن الجامعــي 
حكيــت الموقــف للمشــرفة علــى الموفدين 
ــل  ــق، راس ــل أحم ــه رج ــي: إن ــت ل فقال

باريــس.
موافقــة  علــى  وحصلــت  فراســلت 
ــريطة  ــور Gérard Benoit ش البروفس
ــث،  ــروع البح ــوع مش ــر موض أن أحّض
إلــى  وذهبــت  فعــاً  حضرتــه  وقــد 
المذكــور،  البروفســور  مــع  موعــدي 
وحيــن اطلــع علــى المشــروع رمــاه فــي 

ســلة المهمــات وقــال لــي: مســتواه مــن 
مســتوى الوســخ:

.c’est de la merde   
فاســترجعت األوراق الثــاث مــن ســلة 

ــه:  ــت ل ــات وقل المهم
“أفــكاري ال ترمــى مــع المهمــات”، 

فطلــب منــي غاضبــاً أن أنصــرف.
وفــي الممــر ســألني مســاعده عمــا 
أذهــب  أن  ونصحنــي  معــي  جــرى 
ــور   ــى البروفس ــروعي عل وأعــرض مش
Vincent Delmas فــي جامعــة باريــس 

الخامســة، وهــذا مــا حصــل.
أعجــب  ديلمــاس  “البروفســور 
بالمشــروع” ، ولكــن طلــب منــي البحــث 
ــدة، وكانــت المعلوماتيــة  عــن أفــكار جدي
ــام  ــي ع ــتخدامها ف ــم اس ــة تعمي ــي بداي ف
1997 فاســتغليت ال week-end كــي 
حيــث  المعلوماتيــة  قاعــة  إلــى  أذهــب 
وقعــت علــى برنامــج يســتخدمه باحثــون 

لتحويــل  كنديــون 
عناصــر تشــريحية 
ــى  ــد إل ــة البع ثنائي
البعــد  ثاثيــة 
surf driv- ( 
فحظيــت   ،)er
باهتمــام  الفكــرة 

البروفسور 
ولكــن  الجديــد، 
مــن  البــد  كان 
علــى  الحصــول 
ــراء ال  ــل لش تموي

ــق  ــك صدي ــي ذل software. ســاعدني ف
ولكــن  بكنــدا،  أعمــال  رجــل  ســوري 
ــات  ــة إلجــراء التلوين عــدم وجــود إمكاني
النســيجية والمناعيــة الضروريــة لدراســة 
أدخلــت  الحــوض،  وأوعيــة  أعصــاب 

قلبــي. الــى  والقنــوط  اليــأس 
أن  أحــب  كمــا  الحيــاة  إرادة  ولكــن 
ــن حمــص  أســميها جمعتنــي صدفــة باب
العديــة الدكتــور عصــام عبــد الصمــد 
رحمــه هللا، والــذي قــرر أن يخصــص 
النســيجية  للتلوينــات  شــهرية  ميزانيــة 
والمناعيــة ضمــن مخبــره غيــر المعــد 
المهمــات، ولكــن كرمــه  لهــذه  أساســاً 
ورغبتــه الكبيــرة بالمســاعدة أعطيانــي 

الدافــع والهمــة لمتابعــة المهمــة.
وحيــن بــدأت تظهــر نتائــج أبحاثــي 
يحجــز  كــي  يتهافــت  الجميــع  صــار 
الســمه مكانــا ضمــن قائمــة المؤلفيــن بمــا 
 .Gérard Benoit في ذلــك البروفســور
مــن  مكننــي  األبحــاث  هــذه  نشــُر 
الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه بدرجة 
شــرف، وهــذه األبحــاث لهــا تطبيقــات 
ــدة: كاســتئصال  ــة الفائ ــي غاي ســريرية ف
المثانــة عنــد الســيدات مــع إجــراء تحويــل 
ــن  ــم يك ــة ل ــي عملي ــك وه ــي مستمس بول
مــن الممكــن إجراؤهــا لــو لــم يمكننــا 
األســلوب الجديــد الــذي وضعــت ُ حجــر 
األســاس لــه مــن تمثيــل أوعيــة وأعصاب 

ــاد.   ــة األبع ــة ثاثي ــوض بطريق الح
فــي  وكان  الهاتــف  رن  يــوم  وذات 
 الجهــة األخــرى الدكتــور بيــان الســيد.
ــي  ــي نصحن ــال ل ــه وق ــن نفس ــر ّف ع ع
 Gérard Benoit البروفســور 
فــي  تســاعدني  كــي  معــك  بالتواصــل 
ــول  ــة للحص ــاث الضروري ــاز األبح إنج
علــى درجــة الدكتــوراه فــي التشــريح 

دمشــق. جامعــة  لصالــح 
وهكــذا اســتطعنا بفضــل الهمــة العاليــة 
للدكتــور الســيد، ومســاعدة الدكتــور عبــد 
الصمــد، تطبيــق االســتراتيجية البحثيــة 
نفســها مــع التوســع بآفــاق جديــدة، بحيــث 
يضــع  أن  الســيد  الدكتــور  اســتطاع 
بصمتــه المميــزة ويعطــي لعملنــا ألقــاً 
ــي، ال  ــه القاصــي والدان ــهد ل ــزاً يش وتمي
ــد  ــور محم ــى الدكت ــعل إل ــل المش ــل نق ب
زيتــون الــذي حصــل أيضــا علــى درجــة 
 الدكتــوراه بعــد إنجــاز أبحــاث تلتقــي مــع 
البحثــي  األســلوب 
ــى األدب  ــذي أغن ال
بمصطلــح  الطبــي 

جديــد:
التشريح 

المساعد 
 بالكمبيوتر

comput--
er assisted 

 Anatomical
 Dissection
)C A A D

مجمــل هــذه األبحــاث تركــت أثــراً 
الحديــث،  الطبــي  األدب  فــي  مميــزاً 
ــاد  ــب ب ــي أغل ــا ف ــا زال يستشــهد به وم
العالــم،  ســواء فــي المقــاالت الراقيــة 
ــا  ــة، وأن ــاث الطبي ــدات األبح ــي مجل أم ف
الطريقــة  هــذه  بــأن  أفخــر  شــخصياً 
الفريــدة والجديــدة تقــارن بأبحــاث مميــزة 
أشــهر   Cabrol البروفســور  كأبحــاث 
فرنســا  تاريــخ  فــي  القلــب  جراحــي 

الحديــث.
د.كــرم:  يقــول  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
“وفــي النهايــة أفخــر أيًضــا بــأن هــذه 
الرحلــة أعطتنــي إمكانيــة المشــاركة فــي 
ــزة  ــورية الممي ــة الس ــذه البصم وضــع ه
ــة” ــة الحديث ــاث العلمي ــجل األبح ــي س ف
هــا هــي قصــة أخــرى تدعونــا للفخــر 
بأبنائنــا المغتربيــن الذيــن حققــوا إنجازات 
ــذه  ــن ه ــراب، لك ــاد االغت ــي ب ــدة ف عدي
ــم  ــزن ألنه ــا بالح ــزوج دائم ــعور مم الش
ــم  ــا دون أن نحظــى بوجوده ــدون عن بعي

معنــا..

ومتــى ينتهــي نزيــف االغتــراب!؟؟... 

للحديــث بقيــة...

ــتحق  ــكاد أن تس ــدة ت ــة فري ــا قص إنه

الترجمــة الــى عمــٍل  ســينمائي!!



3 السنة )112( - العدد رقم: 4 - الخميس 2021/8/19

مهرجان القلعة والوادي
يعكس صورة سوريا الثقافية والحضارية                            سلوى شبوع

أجندة حمصية                                                عبد الرحمن الدباغ

بيــن قلعــة الحصــن األثريــة ووادي 
النضــارة فــي حمــص، يقيــم مهرجــان 
ــة  ــوادي ســنوياً، فعاليــات ثقافي القلعــة وال
وفنيــة ورياضيــة منّوعــة فــي مختلــف 
قــرى منطقــة الــوادي. ويأتــي المهرجــان 
ــا محافظــة حمــص  ــود تبذله تتويجــاً لجه
الســياحة  وزارتــي  مــع  بالتعــاون 
والثقافــة، بهــدف تنشــيط الســياحة فــي 
ــن  ــراث والف ــى الت ــاظ عل ــورية والحف س

والحضــارة. 
بــدأت فعاليــات مهرجــان “احتفاليــة 
24 تمــوز،  فــي  العــام  لهــذا  النصــر” 
بحضــور  آب،   6 لغايــة  واســتمرت 
وفنيــة  واقتصاديــة  رســمية  فعاليــات 
وشــعبية وجمهــور مــن أهالــي مدينــة 

المجــاورة. والقــرى  حمــص 
ــة  ــترا مديري ــة أوركس ــتهلّت فرق واس
ثقافــة حمــص حفــل االفتتــاح بتقديمهــا 
ــادة  ــة بقي ــة ومحلي ــة وعربي ــي وطني أغان
ثقافــة  مديــر  لبّــاد”  “حّســان  األســتاذ 

حمــص. 
وشــملت فعاليــات المهرجــان مواضيع 
متنّوعــة منهــا: افتتــاح أســبوع األفــام 
الســورية والروســية علــى مســرح جامعة 

رئيس غرفة صناعة حمص لجريدة 
حمص :  ال مجال  إال بالطاقة البديلة 

لتستمر الصناعة... االستثمار بالطاقات 
البديلة استثمار واعد 

ــة  ــس غرف ــوان رئي ــب األخ ــد لبي  أك
ــدة  ــع جري ــاء م ــي لق ــص ف ــة حم صناع
حمــص أنــه نتيجــة الظــروف االقتصاديــة 
الكهربــاء  تأميــن  وصعوبــة  الحاليــة 
للمنشــآت الصناعيــة، فــا حــّل إال التوجه 
للطاقــات  البديلــة لســتمر عجلــة الصناعة 

ــاج. باإلنت
وأضــاف: إن غرفــة صناعــة حمــص 
بعــد عــدة ورشــات واجتماعــات قــررت 
ــاء  ــد الكهرب ــركة لتولي ــيس ش ــدء بتأس الب
الصناعيــة،  بحســياء  البديلــة  بالطاقــة 
ســواء عبــر الطاقــة الشمســية أم طاقــة 
100 ميغــا علــى  الريــاح وباســتطاعة 

ــل. ــدة مراح ع
وأوضــح األخــوان أن الشــركة تضــم 
المحليــة  اإلدارة  وزارة  هــم:  شــركاء 
بحســياء  األرض  صاحبــة  والبيئــة 
وزارة  الثانــي  والشــريك  الصناعيــة،  
الكهربــاء التــي تملــك محطــة تحويــل 
الكهربــاء بحســياء الصناعيــة، إضافــة 
ــه مــن  ــن، مشــيرا أن لعــدد مــن الصناعيي
المتوقــع أن ينجــز المشــروع خــال ســتة 

أشــهر.

زينة عبد هللا
)بأقالم الشباب(

 بقاء األخوة

ــي  ــاب ف ــة معــرض للكت الحــواش، وإقام
مرمريتــا،  وثقافــي  الجامعــة  مكتبــة 
باإلضافــة الــى ملتقــى الشــعر شــارك فيــه 

ــاء.  ــعراء واألدب ــن الش ــدد م ع
المهرجــان  فعاليــات  كمــا تضّمنــت 
ومعــرض  للزهــور،  معــرض  افتتــاح 
للمنتجــات التراثيــة والريفيــة بمشــاركة 

مجموعــة مــن الفنانيــن والحرفييــن. 
مــن جهــة أخــرى أقيمــت فعاليــات 
رياضيــة منّوعــة، تضمنــت -ألول مــرة- 
انطــاق فعاليــة الطيــران الشــراعي مــن 
مدينــة الحــواش، شــارك فيــه 31 طيــاراً 
ــان  ــراق وعم ــان والع ــورية ولبن ــن س م
ســباق  أقيــم  كمــا  وفرنســا،  وإيطاليــا 
ــيّارات، وســباق  ــة والّس للدّراجــات الناريّ
ماراثــون الــوادي شــارك فيــه 800 شــاب 
وشــابة مــن أنديــة حمــص وبفئــات عمرية 
مختلفــة، حيــث انطلــق مــن عيــن العجــوز 
ــة الحــواش.  باتجــاه ســاحة ملعــب جامع
وضمــن سلســلة فعاليــات المهرجــان، 
بحضــور  حمــص  جمهــور  حظــي 
عــدد  أحياهــا  موســيقية  فنيــة  حفــات 
مــن المطربيــن الســوريين مــع فرقهــم 
الموســيقية ومنهــم: حســن خلــف، وميرنــا 

ملّوحــي، ومحمــد علــي، وتيــم نجــار، 
فصحــى  وفرقتــا  معمــاري،  وريمــون 
وموزاييــك الغنائيتــان، وعــرض لكــورال 
الــوادي، باإلضافــة إلــى عرض مســرحي 
راقــص قدمتــه فرقــة أجيــال علــى مســرح 

جامعــة الحــواش. 
ــة  ــان القلع ــات مهرج ــت فعالي واختتم
والــوادي بحفــل فنــي غنائــي أحيتــه الفنانة 
الموســيقية  وفرقتهــا  بيطــار”  “لينــدا 
هللا”  فتــح  “عدنــان  المايســترو  بقيــادة 

علــى مــدّرج الزويتينــة. 
ــم  ــات المهرجــان تكري وشــهدت فعالي
عــدد مــن الفنانيــن والكتـّـاب والرياضيين، 
العربــي  الجيــش  جرحــى  مــن  وعــدد 

ــوري.  الس
القلعــة  مهرجــان  هامــش  وعلــى 
كتــاب  توقيــع  حفــل  أقيــم  والــوادي 
للدكتــور  األمــم”  وعصبــة  “ســوريا 
وزيــر  نائــب  الجعفــري”  “بّشــار 
مســرح  علــى  والمغتربيــن  الخارجيــة 
بحضــور  الخاصــة،  الحــواش  جامعــة 
ودينيــة  ودبلوماســية  رســمية  فعاليــات 

وشــعبية.  وثقافيــة  وفنيــة 

كمــا أشــار رئيــس غرفــة صناعــة 
ــة  ــات البديل حمــص أن االســتثمار بالطاق
هــو اســتثمار واعــد لســوريا التــي تتجــه 
إلــى االعتمــاد علــى الطاقــات البديلــة، 
ــد  ــض الفاق ــرع لتعوي ــل األس ــون الح لتك

الكهربائــي. 

الدكتور فراس زريقا مدير مشفى جامعة 
البعث لجريدة حمص:  المشفى صرح 
طبي وعلمي وإضافة هامة للقطاع 

الصحي بحمص
أكــد الدكتــور فــراس زريقــا مديــر 
مشــفى جامعــة البعــث فــي لقاء مــع جريدة 
حمــص أنــه بعــد عمــل مســتمر وتضافــر 
ــاح  ــم افتت ــات، ت ــف المؤسس ــود مختل جه
مشــفى جامعــة البعــث التعليمــي والمــزود 
ــة 15  ــة وبكلف ــزات الطبي ــدث التجهي بأح
مليــار ل.س، بينهــا 8 مليــارات تكلفــة 
تكلفــة  مليــارات  و7  اإلنشــاء،  أعمــال 

ــاً. ــودة حالي ــة الموج ــزات الطبي التجهي

وأضــاف الدكتــور زريقــا: إن مشــفى 
جامعــة البعــث يضــم 300 ســرير، وتبلــغ 
مســاحته الطابقيــة 13 ألــف متــر مربــع، 
كافــة،  الطبيــة  االختصاصــات  وفيــه 
وســيكون تقديــم الخدمــات بالفتــرة األولــى 

ــي. بشــكل مجان
ــه  ــيكون ل ــفى س ــى أن المش ــيراً إل مش
دور وإضافــة مهمــة فــي تحســين الواقــع 
الصحــي بحمــص، بعــد تضــرر وخــروج 
الكثيــر مــن المشــافي والمراكــز الصحيــة 
ســنوات  خــال  للتخريــب  لتعرضهــا 
الحــرب. كمــا ســيكون للمشــفى جانــب  
تعليمــي لتدريــب طلبــة كليــة الطــب فــي 

ــث. ــة البع جامع
ــث  ــة البع ــر مشــفى جامع وأشــار مدي
مــن  الكــوادر  بتأميــن  البــدء  تــم  أنــه 
خــال طــاب الدراســات العليــا بجامعــة 
تشــرين، وســيتم تأميــن بقيــة األعــداد 
مــن بقيــة الجامعــات، مــع تقديــم كافــة 
التســهيات والدعــم لتأميــن كافــة الكوادر 

للمشــفى.
أن  زريقــا  الدكتــور  وأوضــح   
ــتمر  ــل مس ــة، والعم ــح حقيق ــم أصب الحل
فــي المؤسســات كافــة، لتقديــم أفضــل 
تدريجــي  وبشــكل  الصحيــة  الخدمــات 

حمــص. ألهالــي 
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الدكتــور “نضــال ســطوف” عميــد 
كليــة الهندســة المعماريــة فــي جامعــة 
البعــث، تحــدث لجريــدة حمــص عــن 
آفــاق االســتفادة مــن حاويــات الّشــحن 

ــة  ــي مرحل ف
إعادة 

إعمار 
سورية، 

وخصوصاً 
ــدالع  ــد ان بع

الحرب 
الكونية 

عليهــا، ومــا 
ــنوات،  ــر س ــد عش ــور بع ــه األم ــت إلي آل
ــى  ــي البن ــراً ف ــاراً كبي ــا دم ســببت خاله
وهّجــرت  العامــة،  والمرافــق  التحتيــة 

البلــد. ســكان  مــن  كبيــرا  عــددا 
وأوضــح الدكتــور “ســطوف” بــأّن 
حاويــة الشــحن هــي المنتــج األساســي 
فــي  البضائــع  لتســليم  يســتخدم  الــذي 

مــكان  أي 
العالــم  مــن 
الحــد  مــع 
ــن  ــى م األدن

التكاليف 

ــتخدامها  ــى اس ــد تنام ــات، وق والمضاعف
التجــارة  نطــاق  علــى  متزايــد  بشــكل 
 /225/ مــن  ازداد  حيــث  العالميــة، 
ــى /675/  ــام 2000 إل ــة ع ــون حاوي ملي
ويقــدر   ،2014 عــام  حاويــة  مليــون 
عــدد الحاويــات التــي يتــم تداولهــا حــول 
ــات  بـــ  ــن األوق ــت م ــي أي وق ــم ف العال
/20-17/ مليــون حاويــة، مشــيراً إلــى 
ــات  ــن حاوي ــى م ــداد ال تحص ــود أع وج
ــر المســتعملة حــول  الشــحن الفارغــة غي
العالــم.. والتــي تأخــذ مســاحة كبيــرة علــى 
أرصفــة الشــحن، ويعــود الســبب فــي 
ذلــك إلــى الكلفــة الباهظــة إلعــادة شــحن 
هــذه الحاويــات الفارغــة إلــى مصدرهــا، 
ــون  ــاالت يك ــم الح ــي معظ ــه ف ــث إن حي
شــراء أخــرى جديــدة مــن آســيا أقــل كلفة.
وبالنســبة لســورية أوضــح بــأّن هنــاك 

نقطتيــن رئيســيتين:
األولــى: مــن الطبيعــي فــي الفتــرة 
القادمــة )مرحلــة إعــادة اإلعمــار ومــا 
يســبقها(، أن يصــل إلى الموانئ الســورية 
ــنوياً،  ــحن س ــات الش ــن حاوي ــن م المايي
وبالتالــي ســتعاني الموانــئ الســورية مــن 
تكــدس الحاويــات ومــا لذلــك مــن أعبــاء 

ــة. ــة كارثي ــة واقتصادي ــج بيئي ونتائ
الثانيــة: مــن الحتمي أن يعــود المايين 
مــن المهجريــن إلــى عملهــم األساســي في 
مدنهــم، التــي باتــوا ال يملكــون مســكناً 
وال مــأوى فيهــا، وإنّــه مــن المهــم العمــل 
جديــاً فــي مجــال االســتفادة مــن حاويــات 
البنــاء  فــي مختلــف مجــاالت  الشــحن 
االقتصــادي الســريع، ليكــون ذلــك منبهــاً 

الصحافــة  عيــد  آب   15 يصــادف 
الســورية، هــذا اليــوم الــذي خصصــه 
ــك  ــذه المناســبة وذل ــن له اتحــاد الصحفيي
عقــب زيــارة الســيد الرئيــس بشــار األســد 
لمؤتمــر الصحفييــن فــي مثــل هــذا اليــوم 

ــام 2005. ــن ع م
يســتخدم مفهــوم الصحافــة گســلطة 
رابعــة وقــد قــال إدمونــد بــروك بهــذا 
تجتمــع هنــا  الصــدد “ثــاث ســلطات 
تحــت ســقف البرلمــان ولكــن هنــاك فــي 
قاعــة المراســلين تجلــس الســلطة الرابعــة 

ــاً”. ــم جميع ــم منك ــي أه وه
فالصحافــة اصطاحــاً هــي فــن إنشــاء 

الجرائــد والمجــات وكتابتهــا.
الصحفــي،  صناعــة  فهــي 
والصحافيــون هــم القــوم الذيــن ينتســبون 

بهــا. ويعملــون  إليهــا، 
ــل  ــة وص ــوم حلق ــة الي ــدّ الصحاف وتُع
بيــن الســلطات والنــاس، وعــادةً تضــم 
ــة مواهــب عــدّة مــن الصحفييــن  الصحيف
ورســامي  الفنانيــن،  ذلــك  فــي  بمــا 
الكاريكاتيــر، والمصوريــن، وغيرهــم، 
ومــن الجديــر بالذكــر أّن الصحــف الثريــة 
ــي  ــليها ف ــا بمراس ــظ دائًم ــرة تحتف والمؤث
داخــل وخــارج البــاد، فيقــع علــى عاتقها 
مســؤولية تنظيــم ذلــك لجمــع المعلومــات 
مــن مصــادر مختلفة.ومســاعدة النــاس 
علــى إدراك حقوقهــم ، وذلــك مــن خــال 
الكتابــة بشــكل يومــي وأســبوعي، مــع 

مــع مطلــع الســتينات ارتفــع في ســاحة 
تــذكاري،  نصــب  بدمشــق  األموييــن 
لــه واجهتــان واســعتان مــن الباســتك 
الملــون تمثــان أعــام الــدول المشــاركة 

ــي. ــق الدول ــرض دمش ــي مع ف
درج النــاس مــع مــرور الوقــت علــى 
وصــار  الدمشــقي،  بـــالسيف  تســميته 
دمشــق  رمــوز  أشــهر  مــن  واحــداً 
المعماريــة وشــعاراً للقنــاة األولــى فــي 
ــدل  ــع تب ــذاك، وم ــون الســوري آن التلفزي
وظيفــة النصــب بانتقــال معــرض دمشــق 
الدولــي إلــى الغوطــة ُكلِّــف الفنان إحســان 
عنتابــي بتجديــد واجهتيــه اللتيــن صممهما 
ــاؤوط، فاســتخدم  ــادر أرن ــد الق ــان عب الفن
الزجــاج المعشــق، واســتبدل األشــكال 
الهندســية المجــردة بشــكل زخرفــي يمزج 
بيــن النــار والــوردة ليكــون هــذا النصــب 
واحــداً مــن أهــم وأكبــر واجهــات الزجــاج 

ــم. ــي العال المعشــق ف

ومحرضــاً ومرشــداً للجهــات المعنيــة، 
لكيفيــة االســتفادة منهــا إليــواء المهجريــن 
العائديــن إلــى أرض الوطــن فــي المرحلة 
الثانيــة مــن إعــادة اإلعمــار، وإمكانيــة 
ــي  ــآت ف ــاكن والمنش ــك المس ــتخدام تل اس
المراحــل التاليــة لمرحلــة إعــادة اإلعمــار 

إســكانياً وســياحياً.
وعــن األســباب والمبــررات الموجبــة 
حاويــات  تدويــر  إعــادة  لضــرورة 
الشــحن، واســتخدامها مــن جديــد قــال: 
ــررات  ــس مب ــا بخم ــن تلخيصه ــه يمك إن
أساســية وهــي: االقتصــاد فــي التكاليــف-
ــي  ــة البيئة-الســهولة ف ــتدامة وصداق االس
تعــدد  النقــل- 

إمكانيات 
التصميم-

ــي  ــة ف والمرون
 . لتشــكيل ا

وتحــدث عــن عمــارة حاويات الشــحن 
بأنهــا مــن أحــدث االتجاهــات المعماريــة 
العالميــة حاليــاً، وأنّهــا اجتاحــت مختلــف 
ــاً:  ــاً وعمراني قطاعــات العمــارة، معماري
الســكن: وحيــد العائلــة، متعــدد العائــات.
واألبنيــة العامــة: التجاريــة، اإلداريــة، 

ــة، الخ...  الثقافي
الهندســة  كليــة  إدارة  أّن  وأّكــد 
المعماريــة بجامعــة البعــث، وإحساســاً 
منهــا بأهميــة 
ــاه  ــذا االتج ه

المعماري، 
أطلقت 

مــن  العديــد 
األبحاث 

والنــدوات العلميــة، إضافــة إلــى إطاقهــا 
مــن خــال مشــاريع التخرج عــام 2018، 
مســابقة أفــكار إليجــاد حلــول متميــزة 
لتجمــع ســكني مؤقــت يســتوعب حوالــي 
المهجريــن  إليــواء  نســمة،   25000

الوطــن.  أرض  إلــى  العائديــن 
وأضــاف إّن هــذه التجربــة إضافــة 
الشــحن  حاويــات  ســكن  تجربــة  إلــى 
ــوم  ــة للعل ــة الخاص ــة العربي ــي الجامع ف
ــث  ــة البع ــة جامع ــا، وتجرب والتكنولوجي
فــي مشــاريع الســكن المؤقــت لطــاب 
الســنة الثالثــة والرابعــة فــي مجــال إعــادة 
واالســتفادة  الشــحن  حاويــات  تدويــر 
ــددة  ــة متع ــان ٍ خدمي ــاكن ومب ــا كمس منه
جريئــة  خطــوات  تعتبــر  الوظائــف، 
إعــادة  مرحلــة  بدايــة  فــي  ومهمــة 
ــين  ــن المهندس ــل م ــة جي ــار، لتهيئ اإلعم
الشــباب لفهــم واســتيعاب هــذا االتجــاه 
العمــارة  مــن  والضــروري  المهــم 
ــا  ــة والمســتدامة، ولم ــة والبيئي االقتصادي
لهــا مــن أثــر فــي رســم خطــوط واضحــة 
أمــام المهتميــن والمؤثريــن فــي المرحلــة 
)المرحلــة  اإلعمــار  إلعــادة  الحاليــة 

الثانيــة(. 

ــة أن  ــد الكتاب ــار عن ــن االعتب ــذ بعي األخ
تكــون األخبــار مناســبة لجميــع القــراء 
التعليميــة  مســتوياتهم  اختــاف  علــى 

وحاالتهــم العاطفيــة واالجتماعيــة.
مفاهيــم  الصحافــة  بمفهــوم  ترتبــط 

الصحافــة. وحريــة  التعبيــر  حريــة 
فــي بعــض مناطــق العالــم تعتبــر مهنة 
الصحفــي عاليــة الخطــورة ومنظمــات 
هــي  حــدود”  بــا  “مراســلون  مثــل 
ــة  ــي الممارس ــق ف المســؤولة عــن التحقي
ــا.  ــرة وتعزيزه ــفافة والح ــة الش الصحافي
إن المراســلين فــي الخــارج وفــي مناطــق 
الحــرب فــي وضــع خطــر خــاص، ممــا 

ــر. ــة للخط ــم عرض يجعله
و قبــل 15 عاًمــا بالضبــط، احتفــل 
المؤتمــر العــام الرابــع التحــاد الصحفييــن 
فــي  الرئيس”ضيفًــا  “الســيد  بحلــول 
النــدوة التــي أقيمــت احتفــااًل بـــ “انتصــار 
إســرائيل”،  علــى  اللبنانيــة  المقاومــة 

ــداً. ــدوة عي ــك الن ــن تل ــل م فجع
األعيــاد  اعتمــاد  أن  ورغــم 
يرتبــط  غالبــاً  الرســمية  والمناســبات 
بأحــداث أو إنجــازات مهمــة، لكــن اتحــاد 
ــم يجــد أهــم مــن  الصحفييــن الســوريين ل
زيــارة الســيد الرئيــس، الــذي كان يقضــي 
ــى  ــه إل ــس، لتحويل ــة كرئي ــنته السادس س
عيــد يحتفــل بــه فــي كل  15 مــن آب منــذ 

.2006 عــام 
وكل عــام والصحفيــون الســوريون 

ــر ــف خي بأل

السيف الدمشقي

في ساحة األمويين

في دمشق



5 السنة )112( - العدد رقم: 4 - الخميس 2021/8/19

حمزة محمود سالمة بطل 
لعبة التايكونجتسو

عبير منون

البطــل حمــزة محمــود ســامة مواليــد 
ــة  ــي مدرس ــة ف ١/٢ /٢٠٠٦ درس اإلعدادي
ــة  ــل الدراس ــو اآلن يكم ــد، وه ــظ المحم حاف
الثانويــة فــي مدرســة الفارابــي )نــزار تامــر 

ــو. ــة  التايكونجتس ــارس لعب ــل(، ويم خلي
ــي  ــأت ف ــه: نش ــن بدايات ــزة ع ــول حم يق
مــدرب  فوالــدي  الرياضــة،  تحــب  أســرة 
ورياضــي.. ومنــذ الصغــر وأنــا أمــارس 

الرياضــة، ففــي عمــر ثــاث ســنوات
كنــت أذهــب مــع والــدي إلــى 
صالــة التمريــن حيــث تعلمــت 
حاصــل  وأنــا  التايكونــدو، 
علــى حــزام ٢ دان دولــي فــي 
اآلن  أنــا  ولكــن  التايكونــدو. 
التايكونجتســو  لعبــة  أمــارس 
لاعــب  وتتيــح  أشــمل،  ألنهــا 
قــدرة أكبــر علــى المنــاورة أثنــاء 

القتــال.
شــخصية  تبنــي  الرياضــة 

اإلنســان، وتمنحــه الثقــة بالنفــس، وتســاعده 
وتنمــي  القــرار،  اتخــاذ  ســرعة  علــى 
ــي  ــاب الت ــة األلع ــة، وخاص ــات رائع صداق
ــي  ــس، وه ــن  النف ــاع ع ــي جالدف ــص ف تخت

تعتبــر أســلوب حيــاة كامــل.
الــدور  والمدرســة   لألهــل  كان  وقــد 
الكبيــر  فــي تشــجيعه علــى الرياضــة يقــول 
ــاة  ــي حي ــر ف ــدور األكب ــك: لألهــل ال ــي ذل ف
أي رياضــي، وخاصــة إذا كانــوا يمارســون 
المحفــزون  فهــم  جميعــا،  الرياضــة 
وماديــا  نفســيا  والداعمــون  والمشــجعون 

كافــة. األصعــدة  وعلــى  واجتماعيــا 
ــين،  ــاتذة ومدرس ــن أس ــة م ــا المدرس أم
ويميزونــه  الرياضــي  يدعمــون  فدائمــا 
ويشــيدون بــه، ألن الرياضــي تكــون ســيرته 
والجميــع  الجميــع  يحــب  فهــو  حســنه، 
ــر  ــي الحاضــن األكب ــة ه ــه. والمدرس يحبون

ــرة.  ــد األس ــي بع ل
ــا  ــة التايكونجتســو حالي ــرت لعب ــد اخت وق
عــن قناعــة ألنهــا تضــم العديــد مــن األلعاب، 
فالتايكونجتســو فــن دفاعــي هجومــي فيــه 
فــي  الموجــودة  القتاليــة  الحــركات  أكثــر 
ــه،  ــدو، الكاراتي ــل )التايكوان ــاب مث عــدة ألع
كوانــدو،  الجيــت  الجــودو،  الماكمــة، 
ــض  ــد بع ــا تس ــاي( كم ــواي ت ــدو، الم اإليكي
الثغــرات ونقــاط الضعــف الموجــودة فــي 
ــارات  ــك األلعــاب، وتضــع حــركات ومه تل
فنيــة مضــادة لهــا. باإلضافــة إلــى أن النظــام 
التحكيمي للعبة التايكونجتســو أشــمل وأوســع 
وأكثــر تطــورا أثنــاء البطــوالت، فهــو يســمح 
لاعــب أن يمارســها علــى حقيقتهــا كمــا 
ــس  ــب يلب ــي،   والاع ــكل حقيق ــا بش يتعلمه
واقيــات بشــكل كامــل )واقيــات رأس وصدر 
وأســنان ومحاشــم  وأيــد  وأرجــل  وظهــر 

ــب(. ــأذى الاع ــث ال يت بحي
وقــد حصلــت علــى المركــز الثالــث فــي 
ــة المفتوحــة، وكانــت  ــة بيــروت الدولي بطول
المشــاركة كبيــرة، وأســتعد حاليــا للمشــاركة 
للتايكونجتســو،  الجمهوريــة  بطولــة  فــي 
فــي  للشــباب  المفتوحــة  العــرب  وبطولــة 
الشــهر العاشــر إن شــاء هللا لنرفــع علــم بلدنــا 

ــة. ــل الدولي ــي المحاف ــب ســوريا ف الحبي
ــد المــدرب القديــر   ــى ي ــا أتــدرب عل  وأن
مــن  الكثيــر  خــّرج  الــذي  ســامة  باســم 
األبطــال، الذيــن رفعــوا العلــم الســوري فــي 

ــم ..  ــد منه ــا واح ــة وأن ــل الدولي المحاف
ــى أن  ــة، وأتمن ــادي الوثب ــى ن ــب إل أنتس
ــو  ــة للتايكونجتس ــة خاص ــاك صال ــون هن يك
وأن تكــون مجهــزة بشــكل جيــد، وأن يكــون 
وديــة ومعســكرات  لقــاءات  دائمــا  هنــاك 

ــة.  ــة وخارجي داخلي
للتنســيق  بالنســبة  أمــا 
بيــن الدراســة واللعبــة: إن 
علــى  تســاعد  الرياضــة 
ــد،  ــكل جي ــت بش ــم الوق تنظي
الذاكــرة، وتعطــي  وتنشــط 
هــدوءا نفســيا، وهــي عامــل 
مؤثــر ودافــع إيجابــي ألننــي 
عندمــا أتوجــه إلــى الرياضــة 
فأنــا أمــأل وقتــي باألشــياء 

والمفيــدة. الجميلــة 
الرياضــة  بممارســة  الجميــع  أنصــح 

... لهــم  حيــاة  أســلوب  تصبــح  حتــى 
فــي نهايــة اللقــاء: أشــكر الماســتر “معــد 
ورد” لســعيه الدائــم فــي تطويــر ونشــر لعبــة 

التايكونجتســو. 
والشــكر  للكابتــن فــراس معــا الــذي كان 
لــه الفضــل األكبــر فــي إنشــاء اتحــاد لأللعاب 
القتاليــة ودعمهــا، ومــن بينهــا اللجنــة العليــا 

للتايكونجتســو.. وهللا ولــي التوفيــق..

يعتبــر اليــوم اســتخدام الليزر فــي عالم 
طــب األســنان فتحــاً جديــداً مــن التطــور، 
وألن طــب األســنان فــن مبني على أســس 
علميــة فقــد دأب البحــث العلمــي لمحاولــة 
ــوازن  ــق الت ــات تحق ــى تقني ــول إل الوص
ــل  ــاج األمث ــض والع ــة المري ــن راح بي

لفمــه وأســنانه.
وحيــث إن تطبيقــات الليــزر تؤمــن 
مجموعــة  إجــراء  األســنان  ألطبــاء 
واســعة مــن المعالجــات الســنية والفمويــة 
فعاليــة وراحــة  وأكثــر  أســرع  بشــكل 
ــح بإمــكان  ــد أصب بالنســبة للمريــض، فلق
اســتخدام  العالــم  فــي  األســنان  أطبــاء 
ــة  ــم اليومي ــي معالجاته ــزر ببراعــة ف اللي
بدمــج دقيــق بيــن التكنولوجيــا والعلــم 
متميــزة  معالجــات  لتقديــم  والخبــرة 

لمرضاهــم. األلــم  وبأدنــى درجــات 
مــا هــو الليــزر: هــو مصطلــح مأخــوذ 
مــن الحــروف األولــى باللغــة اإلنجليزيــة 
تعنــي:  كلمــات  لمجموعــة  اختصــاراً 
االنبعــاث  بوســطة  الضــوء  تضخيــم 

المحفــز.
وجهــاز الليــزر هــو أداة تصــدر حزماً 
ضيقــة وشــديدة مــن الطاقــة الضوئيــة قــد 
ــزح  ــوس الق ــوان ق ــاً بأحــد أل يكــون مرئي
أو غيــر مرئــي كاألشــعة تحــت الحمــراء، 
ومــن خــال إعــدادات معينــة لجهــاز 
الليــزر يتمكــن الطبيــب مــن إجــراء طيف 
األســنان،  عاجــات  مــن  جــداً  واســع 
وعندمــا يامــس ضــوء الليــزر األنســجة 
فإنــه يســبب تفاعــاً ونظــراً لكــون أنســجة 
فــم اإلنســان مختلفة التركيــب من مكونات 
نســيجية متعــددة، يمتــص كل منهــا ضــوء 
الليــزر بدرجــة مختلفــة حســب لــون هــذا 
وبالتالــي  الجهــاز  وإعــدادات  الضــوء 
ــة  ــي المعالج ــوب ف ــر المطل يحصــل األث
الســنية، فنجــد عندمــا نســتخدم الليــزر في 
الجراحــة أنــه يعمــل كأداة حــادة قاطعــة، 
فــي حيــن عندمــا يســتخدم فــي الحشــوات 
فإنــه يســاعد علــى تقويــة الرابــط بيــن 
تبييــض  فــي  أمــا  والســن،  الحشــوة 
ــراري  ــل كمصــدر ح ــه يعم ــنان فإن األس

ــض. ــة التبيي ــل وتســريع عملي لتفعي

استخدام الليزر في
طب األسنان

د. قيصر إدمون كباش

أهــم اســتطبابات الليــزر فــي طــب 
األســنان:

-1 النخــور الســنية: يســتخدم الليــزر 
إلزالــة نخــر األســنان وتهيئــة وتحضيــر 
الحشــوات،  لوضــع  الســنية  الحفــرة 
حيــث يســتطيع أن يعقــم منطقــة التســوس 
)النخــر( باألكســدة بوســطة ثانــي أكســيد 
الكربــون دون الحاجــة للتخديــر كمــا كان 
يحــدث أثنــاء اســتخدام األجهــزة الــدوارة 
فــي حفــر األســنان ومــا تحملــه مــن أذيــة 
صوتيــة وألميــة، كمــا أظهرت الدراســات 
أن تحضيــر الســن بالليــزر يزيــد مــن 
ــة بالســن وهــو  ــاط الحشــوة التجميلي ارتب
ــك الحشــوات  مــن أهــم عوامــل نجــاح تل
للبكتيريــا مــن  لمنــع حصــول تســرب 
ــدل  ــي تب ــوة وبالتال ــواف الحش ــال ح خ
فــي لونهــا مــع تنخــر جديــد، وال يقتصــر 
ــة  ــوات التجميلي ــى الحش ــزر عل دور اللي
يســتطيع  الطبيــب  إن  بــل  الجديــدة، 
-باســتخدامه الليــزر- إزالــة الحشــوات 
القديمــة المشــّوهة مــع غيــاب صــوت 
الحفــر الســني الشــديد والتقليــل مــن قلــق 
كميــات  واســتخدام  المريــض  وخــوف 
قليلــة مــن المخــدر أو االســتغناء عــن 

ــاً. ــر تمام التخدي
-2 أمــراض اللثــة: يمكــن اســتخدام 
وتعديــل  إلزالــة  قاطعــة  كأداة  الليــزر 
الضخامــة  خاصــة  اللثويــة  األنســجة 
تتبــع  أو  تصاحــب  قــد  التــي  اللثويــة 
المعالجــة التقويميــة أحيانــاً، حيــث يــزداد 
حجــم اللثــة ممــا يــؤدي لمنظــر غيــر 
ــتطيع  ــض ويس ــامة المري ــي البتس تجميل
ــك الضخامــات  ــة تل طبيــب األســنان إزال
وتشــكيل اللثــة جماليــاً مــن خــال ضــوء 
الليــزر بجلســة واحــدة، خاصــة أن الليزر 
يســاهم فــي تخثيــر األوعيــة الدمويــة ممــا 
ــى إنقــاص النــزف وتخفيــض  يســاعد عل
نســبة االلتهابــات بعــد العمــل الجراحــي، 
تفتيــح  فــي  الليــزر  الســتخدام  إضافــة 
لــون اللثــة أو مــا يســمى توريــد اللثــة 
ــاً  ــاً غامق ــة لون ــب اللث ــن تكتس ــك حي وذل
نتيجــة التدخيــن الشــديد فيتــم بوســطة 
ــة الســطحية  ــزر تقشــير الطبق ضــوء اللي
مــن اللثــة دون نــزف أو ألــم وخــال 
أســبوعين تعــود اللثــة لوضعهــا الطبيعــي 

بلونهــا الــوردي المتميــز.
ــة  ــر عملي ــنان: تعتب ــض األس -3 تبيي
ــر اإلجــراءات  تبييــض األســنان مــن أكث
ــا  ــي يســتخدم فيه ــة الشــائعة والت التجميلي
ــع  ــة توض ــة مبيض ــادة هامي ــب م الطبي
للضــوء  ويعرضهــا  األســنان  علــى 
لتســريع تفاعلهــا مــع تصبغــات األســنان 
وإزالتهــا والتــي قــد تتطلــب بيــن نصــف 
ســاعة إلــى ســاعة واحــدة وتترافــق غالبــاً 
لمــدة  باألســنان  شــديدة  حساســية  مــع 
ــن أن اســتخدام  ــي حي ــر، ف ــن أو أكث يومي

الليــزر لتفعيــل المــادة المبيضــة يختصــر 
الوقــت إلــى عشــرين دقيقــة مــع تخفيــف 
للحــد  فــي األســنان  الحساســية  درجــة 

ــى. األدن
لقــد أصبــح مثبتــاً بالبحــث العلمــي 
المســتند علــى التجــارب الســريرية أن 
ضــوء الليــزر المطبــق حســب التعليمــات 
ــا مــن الشــركات المصنعــة  الموصــي به
ال يســبب آثــاراً جانبيــة تذكــر إال فيمــا 
نــدر، وبــات تطبيقــه متاحــاً لكافــة الفئــات 
واســعة  مجــاالت  فتــح  وقــد  العمريــة 
لتحقيــق التــوازن بيــن اســتخدام طــرق 
المعالجــات الســنية مــن جهــة وراحــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــض م المري
دمتم بصحة وسامة.



الرحالــة  مجموعــة  مــن  الصــورة 
الفرنســي لوســيان تينــول، وهــي ملتقطــة 
فــي  يظهــر  مــا  وكل   ،1902 ســنة 

يعــد موجــوداً. لــم  الصــورة 

الطــرق  ملتقــى  )بركــة  تنويــه: 
فــي  وجدتــه  وصــف  هــي  الخمســة( 
جريــدة حمــص الصــادرة فــي 24 شــباط 
1912، ولعلهــا المســمى األول لســاحة 
الشــهداء المعروفــة باســم ســاحة الســاعة 

القديمــة.

ــات  ــع لعرب ــي الصــورة أيضــاً تجم ف
الديلجنــس، وهــي وســاطة النقل الرئيســية 
القريتيــن  مثــل  المدينــة  أريــاف  إلــى 
ــاورة  ــدن المج ــى الم ــك إل ــر، وكذل وتدم

ــق. ــس ودمش ــاة وطرابل ــل حم مث

الحيــة  بالتفاصيــل  غنيــة  الصــورة 
ــة البســيطة كلهــو األطفــال ضمــن  اليومي
ــا  ــن، كم ــة المتجولي ــاه والباع ــة المي برك
ــك  ــي ذل ــائد ف ــاس الس ــط اللب ــرض نم تع
الوقــت ألهــل المدينــة وزوارهــا القادميــن 

ــف. ــن الري م
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صــورة هــي األقــدم لـــ )بركــة ملتقــى 
الطــرق الخمســة( التــي يحتــل مكانهــا 
حاليــاً الســاعة القديمــة فــي مركــز مدينــة 

حمــص.

الصــورة ملتقطــة مــن ســوق الجنــدي 
باتجــاه بدايــة شــارع الســرايا )القوتلــي(، 
ملتقــى  بركــة  الصــورة  فــي  وتظهــر 
تعــرف  كانــت  كمــا  الخمســة  الطــرق 
ــع القــرن الماضــي. ســاحة الشــهداء مطل

ــاة،  ــي طــرق حم ــة ه الطــرق الخمس
الشــياح(،  )جــورة  البلــدي  والمســلخ 

ــي  ــا ل ــم” قاله ــاد وتعل ــة اعتي “ الرؤي
ألســمع  جهــدا  بذلــت  عيــون،  طبيــب 

التتمــة فالجملــة ســافرت بــي بعيــداً.
ــي مــع نظــارة  ــة ل تذكــرت أول تجرب
مــا  لشــدة  أرفضهــا،  كــدت  العيــون، 
اعتــدت الرؤيــة وســلمت أنهــا نهائيــة 
وصحيحــة، وكــم كان المشــهد الجديــد 

وســطوعاً. أشــد وضوحــاً 
أجــل الرؤيــة اعتيــاد ومــوت لــكل 

والجمــال. النــور  منابــع 
نعتــاد األشــياء واألماكــن والنــاس مــن 
ــر  ــا كل أث ــل فين ــا تقت ــة أنه ــا لدرج حولن

للدهشــة.
يمضــي نهارنــا وكأننــا معــه روبــوت 
نتعلــم  أن  لنــا  تحكم.فكيــف  بجهــاز 
تصحيــح مســار رؤيتنــا، نتمــرس فــي 
 تجديــد نظرتنــا لــكل مــا ألفنــا أو حكمنــا؟!
النابضــة  بروحــه  فينــا  اإلنســان  هــو 
بالجمــال، يســتحيل أن يســتمر بوجــود 

حــي مــع التســليم بالرؤيــة.
التعلــم هــو الخيــار األنبــل واألمثــل 
لاســتمرار، البحــث فــي ثنايا الــروح عن 
ــز البصــر  ــي الغائــب، تركي ــم والغاف النائ
علــى جمــال يجــول فــي القلــب والرقــص 

لقــد باتــت حياتنــا مكتوبــة بالمختصــر، 
متجليــة بعامــات االختصــار، وغــدت 
الضــروري  علــى  ومقتصــرة  ضيقــة 
والــازم لعــدم قدرتنــا علــى التوســع إلــى 

األرحــب ..

أو  بالمختصــر،  يدرســون  طابنــا 
باألحــرى مختصــر المختصــر، كتبهــم 
مدونــات صغيــرة تحمــل أجــزاء قليلــة 

مــن الكتــاب المصــدر.

وأهدافنــا مختصــرة أيضــاً، ومقتصــرة 
علــى الضــروري والنافــع الــذي يكفــل 
مقتضيــات  ويســد  المســتقبل،  تأميــن 

ــع... ــي الواق ــاة ف الحي

فباتــت أحامنــا تنحصــر فــي دراســة 
صغيــرة نحقــق بهــا مكســبا ماديــا مريحا، 
ثــم وظيفــة مختصــرة بغــض النظــر عــن 
ــن  ــبيل تأمي ــي س ــا ف ــا وأحامن طموحاتن
لقمــة العيــش، ثــم االرتبــاط مــع شــخص 

ــاة... ــي الحي يســتطيع أن يســاعدنا ف
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بالمختصر                هنادي أبو هنودالبحث عن الجمال            ريتا دغالوي

الســوق،  وبــاب  )القوتلــي(،  والســرايا 
والحميديــة. والبركــة كمــا هــو ظاهــر 
فــي الصــورة مربعــة الشــكل، وســتجري 
ــال  ــنة 1913 خ ــدود س ــي ح ــا ف إزالته
تســلم عبــد الحميــد باشــا الدروبي لرئاســة 
بلديــة حمــص ليُشــاد مكانهــا نافــورة مــاء 

ذات مســقط دائــري.
ثــم تــزال هــذه النافــورة وتبقى الســاحة 
مــن دون معلــم مميــز حتــى ســنة 1923 
التــي تشــهد نصــب ســاعة فــي وســط 
الســاحة ســتعرف الحقــاً بالســاعة القديمــة 

ــاحة  ــي س ــد ف ــاعة الجدي ــييد الس ــد تش بع
الحكومــة )ســاحة جمــال عبــد الناصــر(.
ــرى  ــا اليس ــة العلي ــي الزاوي ــر ف يظه
ــراً  ــاً صغي ــا مطعم ــدو أحدهم ــان يب مح
الموالــح،  لبيــع  محمصــة  والثانــي 
ــاً  ــن الحق ــن المحلي ــكان هذي ــغل م وسيش

فنــدق قصــر رغــدان.

علــى إيقاعــه، علــى موســيقى خفيــة ترنــم 
دون توقــف، تبعــث الحيــاة فــي كل مشــهد 

مهمــا كان قاســياً.
اإلصغــاء لــكل همســة وســط ضجيــج 
ــى  ــزال عل ــا مان ــا أنن ــادر، نشــعر معه ه

ــاة. قيــد الحي
اســتقبال كل مختلــف ٍ بحضــن واســع 
وهــو يحررنــا مــن رؤيــة صنميــة ضيقــة 
عقيمــة، يمضــي بنــا نحــو معــانٍ  تشــبهنا.
ال نجمــل أو نضيــف تأثيــرات وهميــة 
بــل نلملــم العبــث مــن حولنــا لنبــدع منــه 

لوحــة مــن نبــض قلوبنــا وأرواحنــا.
الدهشــة،  عــن  الدائــم  البحــث  هــو 

الجمــال. وجــود  ويقيــن 
) الصور مشهد يرافقني كل صباح(

لــم نعــد نعيــش أحامنــا كالســابق، 
مقتصــرة  والدراســة  مقيــدة،  فالهوايــة 
ــا  ــي منه ــادة ال نجن ــي م ــطور ف ــى س عل
ســوى النجــاح فقــط، وال ننطلــق منهــا 

إلــى رحــاب العلــم.

ــلية  ــي التس ــا ف ــا أن نمضــي يومن همن
واالبتعــاد عــن بــذل الجهــد، والتأكيد على 
الــازم والضــروري، حتــى باتــت حياتنــا 
تشــبه ملخصــات الطــاب التي يدرســونها 
ــم  ــي عقوله ــا- ف ــى قلته ويحشــرونها -عل
التــي تعشــق التســلية واللهــو، ال المغامــرة 

واقتحــام المجهــول.

لقــد بتنــا نعيــش فــي تعقيــد مختصــر، 
يحــاول جهــده أن يختصــر كل شــيء فــي 

حياتنــا نحــو األســهل.

إننــي أخشــى أن يتحــول كل شــيء 
حولنــا إلــى مختصــرات معــدة مســبقا، أو 
ــع بحــث  ــا م ــنوات أعمارن ــل س أن تتعام

االختصــار...
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نديم ناصر مدرس من حمص برتبة فارس
ريتا طحان

آب  مــن   23 فــي  حمــص  ولدفــي 
المــدارس  فــي  درس  عــام1939. 
الغســانية األورثوذكســية حتــى الصــف 

ســنة.   14 خــال  الثانــوي  الثالــث 
فــي عــام 1954 حصــل علــى شــهادة 
الكفــاءة التــي تدعــى اليــوم شــهادة التعليــم 

ترتيبــه  وكان  األساســي 
ــورية. ــي س األول ف

 1957 عــام  وفــي 
الشــهادة  علــى  حصــل 
العلمــي  الفــرع  الثانويــة 
وكان ترتيبــه أيضــاً األول 
فحصــل  ســورية،  فــي 
ــة مــن  ــى منحــة جامعي عل
الحكومــة الســورية وأوفــد 

إلــى ألمانيــا لدراســة الفيزيــاء النوويــة 
ــي  ــهادة ف ــال ش ــلمية، ون ــراض الس لألغ
)امتيــاز(.  بمرتبــة  النوويــة  الفيزيــاء 

بــاد  فــي  المغريــات  رغــم  لكــن 
االغتــراب، ورغــم العــروض الماديــة 
ــه  ــع يحث ــده داف ــاك، كان عن ــة هن والعلمي
للعــودة إلــى بلــده، فأحيانــاً يتعلــق المــرء 
ببلــده دون أن يعــرف الســبب، ربمــا بقــي 
مربوطــاً بــه بحبــل خفــي ســاكن فــي 
ــتقر  ــروح، مس ــي ال ــق ف ــدان، متعم الوج
فــي القلــب، وربمــا كانــت المحبــة واعيــة 
تعــرف أن تختــار هــذا البلــد ألنهــا منشــأه 
 1964 عــام  العــودة  فآثــر  وموطنــه، 
والتصميــم  والشــوق  بالحنيــن  محمــاً 

ــاح.  ــى النج عل
كانــت محبتــه للعلــم جــذوة متقــدة، 
ومحبتــه لطابــه شــعلة ال تنطفــئ، ارتبــط 
ــرق  ــد كل الط ــم وتمهي ــب العل ــم بح معه

ــه. ــة إلي الموصل
ــال  ــارة لألجي ــم من ــن أن المعل ــد آم لق
حصيلــه  يقــدم  أن  إال  فأبــى  القادمــة، 
تعبــه وعصــارة خبرتــه ومعرفتــه ألبنــاء 
ــي  ــث ف ــيء كان يبع ــن ش ــا م ــاده، فم ب
قلبــه الســعادة ســوى رؤيــة طابــه دائمــاً 

ــى. ــب األول ــي المرات ف
كان صاحــب الفضــل الكبير والرســالة 
ليبنــوا  لطابــه  قدمهــا  التــي  الســامية 
مســتقباً، ويســير معهــم خطــوة بخطــوة 

ــدف. ــق اله ــق تحقي ــم طري ــئ له ليهي
ــي  ــة التدريــس عــام 1964 ف ــدأ مهن ب

ــي حمــص  ــم ف ــب )جســر الشــغور( ث إدل
عــدة  فــي  دّرس  حيــث  عامــز1965 
مــدارس ومعاهــد منهــا: المعهــد العربــي 
اإلســامي، مدرســة رفيــق رزق ســلوم، 

المدرســة اإلنجيليــة.
المــدارس  لجنــة  فــي  عضــواً  كان 
األرثوذكســية  الغســانية 
وحتــى   1971 عــام  منــذ 
ــي  ــام 2017، وعضــواً ف ع
األدبيــة  الرابطــة  جمعيــة 
للميتــم األرثوذكســي، كمــا 
أنــه عضــو ومؤســس فــي 
أصدقــاء  رابطــة  جمعيــة 

لمغتربيــن. ا
يجيــد اللغــات اإلنجليزيــة 
والفرنســية واأللمانيــة، متــزوج ولديــه 

ــة.  ــدان وابن ول
معلــم مثــل األســتاذ نديــم ناصــر قــد ال 
يتكــرر، فقلمــا تجــد معلمــاً يحشــو أدمغــة 
والتهذيــب  والمعرفــة  بالعلــم  طابــه 
ــم، إذ  ــتاذ ندي ــل األس ــا يفع ــرام كم واالحت
الــذي  الهــدف  يســعى معهــم ليصيبــوا 
ــي  ــة ف ــات الكامل ــوا العام ــه وينال يبتغون
ــة  ــم كامل ــه عاماته ــكل طاب ــاء، ف الفيزي
أو شــبه كاملــة فــي الشــهادة الثانويــة، 
ــق  ــب لتحقي ــف يوجــه الطال إذ يعــرف كي
بالعطــاء  حافلــة  مســيرة  إنــه  الهــدف. 
فــي مدارســنا الغســانية، وفــي المــدارس 
والتهذيــب  التعليــم  وفــي  األخــرى، 
فــإذا ســألته عــن مســيرة  والتواضــع، 
ــة،  ــدم المعرف ــى ع ــل ادع ــه الطوي عطائ
أو قــال إن ذلــك ال يهــم، أو انتقــل إلــى 

موضــوع آخــر.
ــاً  ــاً خفي ــت أن تضــيء جانب وإذا حاول
فــي حياتــه، قــال لــك محبتــي لطابــي 
ــي  ــر ف ــم أم ــن هــي أه ــم ناجحي ورؤيته
ــى  ــي عصــر انته ــارس ف ــه ف ــي، إن حيات

ــان.  ــه الفرس في
واليــوم ال تســعفنا الكلمــات والعبارات 
لــه، فكــم مــن طالــب أصبــح  عرفانــاً 
مجتهــداً بفضلــه، وأمســى طبيباً ومهندســاً 
ــح  ــب فت ــن طال ــم م ــه، وك ــل تعليم بفض
فكــره وذهنــه علــى آفــاق جديــدة مــن 

ــه. ــل توجيهات ــم بفض العل
فشكراً له بحجم عطائه وغيرته.

    »مداح نفسه كذاب«!!
يزيد جرجوس

ياريت
فايزة معماري

حكيمتي                                                                                                               حكمت نايف خولي

عبــارة كثيــرا مــا نرددهــا، خاصــة 
ــه، أو  ــدح نفس ــة شــخص يمت ــي مواجه ف
شــيئا مــا مــن أفعالــه. ولكنهــا فــي الحقيقــة 
تحتــاج إلــى بعــض التأمــل والتفكيــك.. 
ــاء  ــرة كبن ــذه الفك ــاذا تنطــوي ه ــى م فعل
تاليــا  يصــح  وهــل  نفســي؟،  اجتمــاع 

تعميمهــا علــى اإلطــاق..؟!!
  العبــارة تطلــب مــن النــاس، بطريقــة 
بمــا  إعجابهــم  إخفــاء  بأخــرى،  أو 
يفعلــون، أو حتــى بأنفســهم، وتبتزهــم فــي 
ــك.. فهــي تهــدد مــن يفعــل بالســخرية  ذل
وبتهمــة “الكــذب”، أي إنهــا تجــرده مــن 
المنجــز الــذي قدمــه، أكان عمــا حســنا، 
أم جميــا، أم إبداعــا مــا فــي مجــال مــن 

ــاالت. المج
ــا،  ــم إغفالهــا عمــدا هن النقطــة التــي ت
هــي أنــه ال يوجــد مبــدع أو منتــج أو 
مجتهــد، إال ويحــس بالرضــى واإلعجاب 
والفخــر، بمــا قــدم مــن عمــل أو اجتهــاد.. 
ــل،  ــداع والعم ــيات اإلب ــن أساس ــذا م وه
يكمــل  أن  مجتهــد  أو  لمبــدع  فكيــف 
ــب  ــاج، إذا كان “ال يح ــي اإلنت ــه ف طريق
ــا”؟!  ــه أيض ــل و”ال يعجب ــل”، ب ــا يفع م
ولمــاذا ســيقدم مــا يقدمــه إذا كان كذلــك؟!

ياريت فيي صير 
فراشة  صغيرة  وِطير

طير  عا  أبعد  مدا
ع  باد  ما  فيها  حدا

ال صوت فيها وال  صدى
آخد  معي  شوية  ورق  آخد  قلم

تعبان  من  كتر  األلم
اقعد  واترجاه  يكتب  عالهدى

يكتب غزل
يرسم  ورد  مفتوح  قلبو  للندى

يرسم  أمل
ما عاد  أعرف  كيف  شكلو  هاألمل
خلّي القلم  يرسم  لحالو  متل ما بيريد

ويلونو   ويزيد

أنا من أكوُن ومن تكوُن حكيمتي ؟
هَي طيُف روحي توأمي وحياتي

هَي جوهُر التفكيِر ملهمةُ الرؤى
همُس األماني في دجى الظلماِت

وشراُع أحامي إلى قِمِم العا
نبُض الفؤاِد وشهقتي هَي ذاتي

  إن األســاس فــي الحيــاة واإلبــداع 
والعمــل، هــو أنــه ينطلــق مــن إدراك 
الــذات الجميلــة، واإلعجــاب بمــا تقدمــه. 
فــذاك هــو الدافــع األول، ممزوجــا بماقاة 

ــاب. ــك اإلعج ــع لذل المجتم
ــا  ــان فيم ــع اإلنس ــد قم ــاذا إذا نري فلم
يفعــل، ودفعــه لممارســة تقيــة اإلعجــاب 
ــا هــو ثمــن  ــط!! وم ــي الســر فق بنفســه ف
مفيــدة  نتائــج  االزدواجيــة، وألي  هــذه 

تفضــي؟!
الفكــرة،  المقولــة  هــذه  أن  يبــدو    
ــيء،  ــدي الش ــن فاق ــن م ــي الكثيري ترض
الذيــن ســيريحهم منــع اآلخــر المنتــج مــن 
التعبيــر عــن ذاتــه المجتهــدة، فــي محاولة 

ــاك. ــا هن ــاواة” م ــن “مس ــث ع للبح
  أنــا أريــد وأدعــم شــاعرا ينهــي نصــا 
جميــا، فيقــول للنــاس تعالــوا اســمعوا 
قصيدتــي الجميلــة، وفنانــا تشــكيليا يحتفي 
انتهائــه مــن صياغــة لغــة  بثقــة عنــد 
ــدي  ــا يب ــا متقن ــنا، وعام ــة تدهش بصري
ــل أنجــزه بالجــد  ــات رضــاه عــن عم بثب
والمثابــرة.. حتــى ال نصنــع منهــم بقمعنــا 
ــرون. ــا ال يضم ــرون م ــن” يظه “منافقي

ألوان من قوس القزح 
أل  أل ..... من لون  العلم
وياخد  نجومو  الخضر
يرّشا  ع  طول  العمر

واترك  الورقات  للغيم  للنجمات
للقمر  السهران  مع  كمشة  والد

ناطرين  العيد
للريح ....

تاخدا  وتروح  وين  ما  تريد
بلكي  بيقراها  حدا 

بلكي .... وبيرد الصدى
قومي ارجعي  فلّوا  العدا

قومي  ارجعي  فلّوا  العدااااااا
فلّوا العدا

في البَدِء كنا في كياٍن واحٍد 
ثمَّ افترقنا في الزماِن اآلتي 

وغدا لكٍلّ في الوجوِد كيانَه 
وكم التقينا في مدى الحيواِت !

فتعارفْت أرواُحنا في غبطٍة 
وتناغمْت بعذوبِة الهمساِت 

في كِلّ لُقيا تلتقي نظراتُنا 
تتفاهُم األرواُح بالخلجاِت 

ونُحسُّ مياً للتجاذِب بيننا 
دُ القلباِن بالخفقاِت  يتوحَّ

لغٌز دفيٌن مبهٌم وطاسٌم 
ترمي بنا في غمرةِ العتماِت 

إثناِن نحن؟ أم الجسوُم تمايزْت 
والروُح شطُر الروحِ في الجباِت؟

رحماَك ربي ال تباعْد بيننا 
فقلوبُنا انفطرْت من النكباِت 

ها نحن نخشُع تحت ظِلَّك نحتمي 
هيِّْئ لنا أمَل اللقاِء اآلتي
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يســرنا أنَّ مدينتنــا قــد أخــذت 

ر الفنــون الجميلــة حــقَّ قدرها،  تقــدِّ

شــعروا  قــد  فيهــا  الفنانيــن  وأنَّ 

ــة  ــوا فرق ــم فألف ــاس له ــر الن بتقدي

موســيقية قوامها المطرب الشــهير 

عبــد الرحمــان الزيــات بصوتــه 

ــى العشــر شــوا  العــذب، ومصطف

بكمنجتــه، وكامــل ســفور بعــوده، 

وســركيس بعــوده أيضــاً، ومحمــد 

صابونــي بقانونــه، ومحيــي الديــن 

ــه. شــاهين بدف

وقــد حضرنــا ليلــةً  أحيتهــا هــذه 

الفرقــة فــي قهــوة الفــرح فأعجبنــا 

ــاً  ــأنا حمص ــا وهنـَّ ــا وإجادته بفنه

بهــا.

ر أبنــاء  وإننــا لنرجــو أن يقــدِّ

وهــي  الفرقــة  هــذه  حمــص 

ــي حمــص  ــا ف ــن نوعه ــى م األول

حــق قدرهــا ويقبلــوا عليهــا إقبــاالً 

ــك  ــن تهتُّ ــي أفضــل م تســتحقه فه

عشَّــاق  وعنــاق  الراقصــات، 

الســينما.

أصبحــت  التــي  الســحرية  العبــارة 
فــي  المواطنيــن  أســماع  علــى  تتــردد 
الدوائــر الحكوميــة التــي يضطــر إلــى 
أو  الخاصــة  الســيارات  أو  مراجعتهــا، 
العموميــة التــي يجبــر علــى ركوبهــا، أو 
ــه  ــتري حاجات ــي يش ــات الت ــى المح حت
منهــا الــكل يســمعه عنــد الدفــع نفــس 
العبــارة )مــا معــي فراطة( وهــذه الفراطة 
أصبحــت تشــكل مدخــوال إضافيــا لبعــض 
الموظفيــن أو الســائقين أو البائعيــن، بينمــا 
ــكين. ــن المس ــى المواط ــا عل ــبب عبئ تس

وقــد يقــول قائــل )وهــل تهــم الفراطــة 
يدفعهــا  التــي  الضخمــة  المبالــغ  امــام 
ذلــك المرهــق للبقــاء علــى قيــد الحيــاة؟( 
ــم  ــاق، إذ ل ــي األخ ــكلة ف ــب: المش فأجي
ــه  ــا يحصــل علي ــي بم ــد البعــض يكتف يع
مــن عمــوالت فــي الدوائــر الرســمية، 
ــات العامــة  أو مــن المخصصــات للمركب
والخاصــة، أو مــن زيــادة األســعار علــى 
المــواد، بــل أصبحــوا يريــدون االســتياء 
حتــى علــى الفراطــة التــي كان المواطــن 
ــظ بهــا، ألنهــا مــن  ــر يأمــل أن يحتف الفقي

ــع. ــرش يجم ــوق الق ــرش ف ــه والق حق
ــزام  ــو إل ــداً وه ــيط ج ــوب بس والمطل
لوائــح  وضــع  علــى  ذكرتهــم  مــن 
باألســعار الحقيقيــة، والتــي يفتــرض أنهــا 

)الفراطــة(. وتأميــن  مدروســة، 
ورغــم شــكي فــي تلبيــة طلبــي لكننــي 
ــع،  ــرى تنف ــل الذك ــر، لع ــت أن أذك أحبب
تبــدأ  أن رحلــة اإلصــاح  إلــى  وأنبــه 

ب..الفراطــة

صغيرةً كنُت

ألتحُف ضباَب حمَص

وأغّردُ لقرميِدها

وحجارتِها الّسوِد.

و مع مواكِب سنونواتِها

أطيُر

يأخذُنــي الحنيــُن إلــى شــتاءاتِها الممعنــاِت 
فــي البــرِد

الممتلئاِت بالدّفِء

وحكاياِت مداخنِها في ليالي كانون.

***

عندَ ضفاِف قلعتِها وحول خندقها

أبــي  بانتظــاِر  تُــورُق  أحامــي  كانــت 
يعــودُ مــن عملــِه.

وبين الجاراِت كانْت أّمي

صبيةً ممشوقةَ القدِّ

تنهُل من طيبتهن ماَء الوفاِء.

يومها كانت “سميرة توفيق”

تجمــُع بحــاوةِ صوتِهــا رهــَط النّســاِء 
للجمــاِل الّشــغوفاِت 

يقلّدَن غمزةَ عينها

كي يحاورَن الحبيَب بعدَ تعٍب وكدّ.

ــُل  ــوِد تحم ــا األس ــي بمنديِله ــت جدّت وكان
ــِة ــَص الّضيع قص

وأسراِرها

والعتابا.

تحكي عن الجنّية الساكنِة في النهِر

والعســكِر التّركــي يأخــذُ الّشــباَب إلــى 
الســفِربرلك.

وتغضُب لمنظِر راقصٍة

ما معي ) فراطة (
المتفائلة بعودة الفراطة الى جيبها: 

نهلة كدر

حمص
أميمة إبراهيم

تتلّوى وتهّز خصَرها النّحيَل

فتضحُك البناُت لطرافتِها

وظرافتِها.

وإذ كاَن رفاُق الحّي يلعبوَن

ــِة وأرتحــُل  ــُت أضــمُّ شــخوَص الحكاي كن
مــع ســندباد

وبقايا من سندويشِة الّزيِت والّزعتِر

مازالْت في يدي.

***

ضاعْت من ذاكرتي التفاصيُل!

التــي ســُرُت ورفاقــي  تلــَك العراضــةُ 
ُمصفّقيــن وراءهــا 

هــل كانــْت لمحمــود عندمــا بَّشــرِت الدّايــةُ 
بمولــِده بعــدَ ســبعِ بنــاٍت؟

أم لعبــِد المســيحِ وقــَت معموديتِــِه وشــفائِه 
مــن الحصبــِة؟!

ــا  ــةُ مثلم ــه خديج ــوُب األزرُق ترتدي والث
ــا ماري

وتدخاِن معاً كنيسةَ السيّدةِ

تنــذراِن أن تــزورا معــاً مســجدَ خالــد بــن 
الوليــد.

هل أشعلتا الشمَع يوَمها أم سجدتا؟!

***

جدّةً صْرُت

ــُر  ــاَم حمــَص وأطي ــُت ألتحــُف غم ومازل
ــنونو مــع مواكــِب الّس

حالمةً بالدّفِء

وكانوُن صاَر غوالً يستبيُح الّروَح

ويترَكها للّظاِم


