
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6328-6329 Saturday-Sunday 20-21/4/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6328-6329 السبت-االحد 16 من شعبان 1440 هـ 20-21 من نيسان (ابريل) 2019م

 w O Ë Ëb U½Ë— V³ Ð WÞdý e d  W dÝ

 Â«œdðu½ WOz«—bðUJ  ÂUN ≈ —bB  qÒJAð U¹—uÝ w  W OM

 ÊU e «- „—u¹uO½

عــمل فـريق بـحــثي من جـامـعـة
نــــيــــويــــورك عـــلـى تــــمـــشــــيط
اإلنــتـرنت لــلـعــثــور عـلى أكــثـر
الـنـصـائح شـيـوعـا التـي تدعي
الـنجـاعة بـشـأن احلصـول على

نوم هانئ.
وقــارنــوا فـي دراســة بــحــثــيــة
نــــشــــرت فـي دوريـــة (ســــلــــيب
هــيـلـث) بـ تــلك االدعـاءات أو
الــــنــــصـــــائح وأفـــــضل األدلــــة
العلمية. وهم يأملون أن يسهم
 تـــبــديـــد خـــرافــات الـــنــوم في
حتــــســــ رفــــاه األشــــخــــاص
وصحـتهم اجلسـدية والعـقلية.
وهـــنــا يـــبــرز ســؤال مـن مــنــا
مـذنب بــتــصـديق واتــبــاع تـلك

اخلرافات?
ــــــكــــــنك اخلــــــرافــــــة األولى: 
الــتـــعـــايش مع أقل مـن خــمس
ساعات من النـوم يبدو أن هذه
هي اخلــرافــة الــتي لن تــتــبــدد
ولن تـــنــتــهي. فــقــد اشــتــهــرت
رئـيــسـة الـوزراء الــبـريـطــانـيـة
السابقة مارغريت تاتشر بأنها
تـنـام ألربع سـاعات في الـلـيـلة

ــانــيـة ــســتــشــارة األ وقــالت ا
أنغيال ميـركل إنها هي األخرى
تنام العدد نفسه من الساعات.
وفـي الــواقع فــإن الـتــخــلي عن
ســاعــات الــنــوم لــقــضــاء وقت
ـكـتب شـائـعـة في إضـافي في ا
حـــكــايــات الـــنــجـــاح في دنــيــا
األعـمــال وريـادة األعـمـال. ومع
ذلك قال الباحثون إن االعتقاد
ـدة تـقل عن خـمس بـأن الـنـوم 
ســاعـــات أمــر صـــحي هــو من
أكــــــثــــــر اخلــــــرافــــــات ضـــــررا
بــالــصــحــة. وقــالت الــدكــتـورة
البـاحثـة ريبـيكا روبـنز: (لـدينا
أدلة مستفيضة تظهر أن النوم
خلــمس سـاعـات أو أقـل بـشـكل
دائـم تــــزيــــد من احــــتــــمـــاالت
حــدوث عــواقب وخــيــمــة عــلى

الصحة).
ومن ضـــــمـن هـــــذه اخملـــــاطــــر
احملـتـمــلـة اإلصـابــة بـأمـراض
الـقلب واألوعـيـة الدمـويـة مثل
الـنـوبـات الـقـلـبـيـة والـسـكـتات
الدمـاغيـة. وتوصي روبـنز بدال
من ذلـك بـأن يــسـعى الــشـخص
لــلـحـصـول عـلى نـوم مـتـواصل

مـن ســبع إلى ثــمــاني ســاعـات
في الـلـيـلـة. اخلــرافـة الـثـانـيـة:
شــرب الــكــحــول قــبل الــذهــاب
للسرير يعزز نومك يقول فريق
البـاحث إن فـكرة أن الـكحول
يـســاعـد عــلى االسـتــرخـاء هي
مــحض خــرافــة ســواء أكــانت
كـأسا من الـنبـيذ أو جـرعة من
الــــويــــســــكي أو زجــــاجــــة من

البيرة.
وقـالـت الـدكــتــورة روبـنــز: (قـد
يساعدك ذلك على النوم ولكنه
يـقــلل بــشــكل كـبــيــر من جـودة

راحتك في تلك الليلة).
إنه يعطل بـشكل خـاص مرحلة
(حـركـة الـعـ الـسـريـعـة) وهي
مـرحـلـة مـهـمـة لـلـغـايـة خـاصـة

لتعزيز الذاكرة والتعلم.
اخلــرافــة الــثــالــثــة: مــشــاهــدة
التلفزيون فـي السرير تساعدك

على االسترخاء
هل فـكرت يـوما كـالتـالي: (أريد
أن اسـتـرخي قـلـيال قـبل الـنوم
ســأشــاهـــد الــتـــلــفــاز لـــبــعض

الوقت).
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{ مانـيال - وكاالت - شاهـد مئات
السائح وسط حـالة من الصدمة
ــثـــلــ يــرتــدون أزيــاء اجلــنــود
الـــرومــان وهم يــدقـــون مــســامــيــر
طـــولـــهـــا أربع بـــوصــات فـي يــدي
وقدمي فلبيني على صليب خشبي
في يــوم اجلــمــعــة الــعــظــيــمــة في
رة سـيح وهي ا محـاكـاة لصـلب ا
الثالثة والثالث التي يشارك فيها
هذا الرجل في ذلك الـطقس.وتبدي
الـكنـيسـة الكـاثولـيكـية في الـفلـب
حتـفـظـها جتـاه هـذا التـقـلـيد. وفي
كل عــام يــزور الـســائــحــون إقــلـيم
بامباجنـا شمالي العـاصمة مانيال
ـشـاهــدة هـذا الـعــرض بـاإلضـافـة
إلى حـفاة يـجـلدون أنـفـسهم كـنوع
ـاني مـن الـتـوبـة.وقــال الـسـائح األ
يوهـان تنكن فـي تصريح (اعـتقدت
أنهم لن يدقـوا مسامـير في أيديهم
وأقــدامـــهـم لــكـــنـــهم فـــعــلـــوا ذلك.
بـالـنــسـبـة لي مـشــاهـدة هـذا األمـر
يـحدث أمـامي شيء رائع).ويـعتـقد
ـتـديـنون وبـيـنـهم روبن إيـناجي ا
(58 امـــا) الـــذي يـــشـــارك لـــلـــمــرة
الـــثـــالــــثـــة والـــثالثــــ في طـــقس
الصلب(أن توبتـهم تمحو اخلطايا
وتــــــشــــــفـي األمـــــراض وتــــــمــــــنح
الـــبــركــة).وكـــان إيــنـــاجي من بــ
أربــعـة جــرى صـلــبـهـم في الـقــريـة
ومـــنـــهـم امـــرأة تـــشـــارك لـــلـــمـــرة
الـسـابـعـة عــشـرة. وصُـلب خـمـسـة
فــلــبــيـــنــيــ آخــريـن في قــريــتــ

أخري في بامباجنا.
الى ذلك تــرأس الـبــابـا فــرنــسـيس
قــداس اجلــمـعــة الــعــظـيــمــة الـذي
خـصـص لـضـحـايا تـهـريـب الـبـشر
ـــهــــاجـــريـن مـــنـــددا ومــــعـــانــــاة ا
بالزعماء أصحاب القلوب القاسية
والذي يسـتغلون مـحنتهم من أجل
حتــقـيق مـكـاسـب سـيـاسـيـة.ورأس
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيس قـــداس درب

ـدرج الــصــلــيب الــتــقــلــيــدي فـي ا
الـرومــاني بــرومــا والـذي حــضـره
آالف األشــــخــــاص الــــذين كــــانـــوا
يـــرفـــعـــون شـــمــوعـــا.وفـي خـــتــام

الـهـجــرة مع سـاسـة مــثل الـرئـيس
األمــريــكي دونــالــد تــرامب ووزيــر
الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني
الـــــذي يــــرأس حـــــزب الــــرابـــــطــــة

البيـئة.وجعل الـبابا مسـألة الدفاع
ـالمح ــــــهــــــاجـــــريـن أحـــــد ا عن ا
الـرئــيـســيـة لــرئـاســته لــلـكــنـيــسـة
الــكــاثــولــيـكــيــة وتــصــادم بــسـبب

الـقــداس تال الــبــابــا صالة حتـدث
فـــيــــهـــا عـن الـــفـــقــــراء واجلـــوعى
ـــــســـــنـــــ واألطــــفـــــال الـــــذين وا
يــتـعــرضـون النــتـهــاكـات وقــضـيـة

ـنـاهض لــلـهـجــرة كـمـا أغـلق ا
مـوانئ إيـطـالـيـا في وجه سـفن
اإلنـقاذ الـتي تـديرهـا جـمعـيات

خيرية.
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ـــعـــجـــزة  وبـــعــد أن ــا يـــشـــبه ا
ــدة 9 أيـــام إثــر غــادرت الـــعـــالـم 
دخـــولــهـــا قــسـم الــطـــوار عــادت
سـيـدة مـغـربـيـة إلى احلـيـاة مـجـددًا
بــعـد أيــام أمـضـتــهـا داخل قــبـرهـا

عجزة. فيما يشبه ا
وعـاشت مــنــطـقــة (ابن أحــمـد)  في
ـغـربـيـة ضـواحي مـديـنـة ســطـات ا
ليـلة األربعاء حالة استنفار قصوى
بعد ذيوع خبر سماع صوت امرأة
دفـنت قـبل تـسـعـة أيـام من قـبـرها

وفق ما ذكرت مواقع محلية.
كـانت  تلك السيـدة قد أجرت عـملية
اضي ومـكثت جـراحيـة األسبـوع ا
ــدة يــومـ ثم في قــسم اإلنـعــاش 
أخــبــرت طــبــيــبـــتــهــا األســرة أنــهــا
تـوفـيت واســتـخـرجت لــهـا شـهـادة

الوفاة.
ــصـدر ذاته أن الــسـيـدة وأضـاف ا
 تغـسـيلـها ودفـنهـا بإحـدى مقـابر
ـدينـة قـبل أن يـقول مـجـمـوعة من ا
الـــشــبـــان إنــهم ســـمــعـــوا أنــيـــنــهــا

وصراخها مساء األربعاء.
وفــور الــتــأكــد من ســمــاع أصـوات
داخل الـقبـر  االتـصال بـعنـاصر
ــلــكي الــتي أشـرفـت عـلى الـدرك ا
عـمليـة إعادة فـتح القـبر واسـتخراج
الــــصـــــنــــدوق وسـط تــــكـــــبــــيــــرات

قبرة. اجلماهير التي حجت إلى ا
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سـمـعتُ قـبل يـومـ أنَّ مـطربـاً خـلـيـجـيـاً يـحـمل صـفة
سـفيـر فوق الـعادة لـلنـوايا احلـسنـة  وانّ هنـاك عدداً
آخر من الـفنّـان والـفـنّانـات العـرب يـشغـلون مـنصب
سـفــيـر الــسالم  أو الـنـوايــا احلـســنـة ( من دون فـوق
ـتـحدة . الـعـادة ) لـدى مـنـظـمـات شـتى تـابـعـة لأل ا
فضالً عن ألقاب أخرى المـعة تقترن بأسـماء منظمات

دولية .
تحدة . أوالً أريد أن أصحح لغوياً لأل ا

عـاجم اللـغويـة الرائدة  ال يـجوز القـول في اجمـاع ا
بـجــمع نـيّــة عــلى نـوايــا  فـجــمع نــيّـة نــيّـات . ذلك انّ
ـرأة اخلبيثـة  وقى الله منها النوايـا جمع نوية وهي ا

تحدة وأمينها ومنتسبيها ومقرها . األ ا
تـأخرين قبل ولم يجـز جمعَ نيّـة على نوايـا إالّ بعض ا
ـصـري  وبـطـريـقة سـنـوات قـلـيـلـة في مـجـمع الـلـغـة ا

محمّلة بالتأويل ال تستسيغها طويّة العرب النقية.
تـحدة بـها حـاجة لـهذا االلـتفاف ال أحـسب أنَّ األ ا
الـلـغـوي من أجل ايـجـاد مـفـردة قلّ اسـتـخـدامهـا في
ــفــردة األوضح واألصح حــ تــتــوافـر قــريــبــاً مــنّــا ا
واألكـثــر خـلـوداً كــمـا في احلــديث الـنـبــوي الـشـريف
(إنّما األعمال بالـنيّات). ومَن أفصح قوالً من الرسول

العربي الكر بعد كتاب الله .?
أمّا ثـانيـاً فـاأللقـاب تعـطى لـعمل يـوازيهـا ويـليق بـها 
وليـس الستـعـراضـات مواسـمـيـة  يـزداد فيـهـا الـنجم
تكـسّباً مـادياً وإعالميـاً فوق تكـسّبه . فال نرى لـسفير
سـالم عـربـي أثــراً في بــلــدان الـعــرب الــتي احــتــرقت
بـاحلـروب مـعـظم مـدنـهـا في الـعـراق وسـوريـا والـيـمن

وليبيا  ونزح نصف سكّانها .
ومـع كـــثـــرة ســـفـــراء اجلـــوع واجملـــاعـــات والـــزراعـــة
ـضـطـهـدة ازداد الـعـرب جـوعـاً والـتـغـذيـة والـطـفـولـة ا
وعـطشـاً ويتـمـاً وتشـرداً  من دون أثر حلـاملي الـلقب
من أجل ية  وال نـقول عـا السـامي في حمالت عـربية 

. عذّب قضايا أولئك البشر ا
كـنّـا نــتـوقع أن يــقـلّـد ســفـيـر عــربي لـلـسالم والــنـيـات
ـيـة اجنــيـلـيـنــا جـولي  ويـزور ـمـثــلـة الـعــا احلـســنـة ا
ــبـادتــ بـاحلــرب  كـمـا فــعـلت ــوصل  أو احلـلب ا ا
النجـمة االمريكيـة واحتضنت االطفـال االيتام وتبرعت

لهم من مالها اخلاص .
ليـنـزعـوا هذه االلـقـاب الـتي ال تـليق إالّ بـفـرسـان الفن
والــكـلـمـة واالنـســانـيـة  ال قـاطـفي ســذاجـة اجلـمـهـور

نظمات الدولية. اخملدوع وغفلة ا
مادام تـحدة مسؤولـية اللقب الـذي تمنحه  لتعِ األ ا
ال حـاملـه الهيـاً من حـفـلـة بـيروت الـى حفـلـة الـقـاهرة 

يعي شيئًا.
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ـغرب هم ـسـتـشـفيـات الـعـمـومـيـة بـا ـتضـرر من إضـراب األطـبـاء بـا ا
عـوزة من الـذين اليتـوفـرون على تـغـطيـة صـحيـة وحتى أفراد األسـر ا
إذا وجدت فـإنـهـا التـنفـعـهم في شيء السـتـعـادة كل مـصـاريف العالج

الباهضة الثمن.
ــصـحـات اخلــاصـة أن تـراكم ثـروات وفي هـذا االطـار اســتـطـاعت ا
واطن الـثقة في مـستشـفيات الـصحة الـعمومـية وبذلك بسبب فـقدان ا
ـواعيد صار وضع األسر جـد مقـلقا أمـام انتـظارات متـكررة ويـائسة 
األطباء التي بـدورها تخـضع للمـحسوبيـة والزبونـية من أجل الكشف
والـفــحص الـذي قــد يـطـول لــشـهــور يـوازيه وضع سـيء يـعـرفـه قـطـاع

الصحة العمومية.
ـا تــصــطـحب أحــد أفــرادهـا لــيــخـضع وقـد تــصــطـدم بــعض األســر 
للـعالج وتـكون قـد قـطعت مـئـات الكـيـلومـتـرات لتـفاجـأ في األخـير أن
الطبـيب اخملتص مـضرب عن الـعمل بـدون سابق إعالم. ما احلل إذن?
هل بدورهم سيقومون بـوقفة احتجـاجية أمام وزارة الصحـة العمومية
وارد البشرية.. أم ستتوجه إلى التي بدورها تعاني من قلة الصـحة وا
سبق لتحلب جيوبها مصحات القطاع اخلاص التي تشترط الدفع با
الـية  و تـضطـرها في عـدة أوقات لـلتـسول  أو تـدفعـها ومدخـراتهـا ا

لالقتراض مكرهة من البنوك .
ـقـابل جنـد أن الـطـبـيب فـي الـقـطـاع الـعـام يـعـيش بـدوره ظـروفـا في ا
ـسـتـشفـيـات الـعمـومـية مزريـة في الـعـمل بـانعـدام شـروط العـمل في ا
تـعـارف علـيه دولـيا الـتي الترقى التي التـسـتجـيب للـشـروط العـلـميـة ا

رضى وأسرهم في العالج. لطموحات ا
وبـذلك صــرنـا نــتـابع إضـرابــات ألطـبــاء هـنــا وهـنـاك وتــنـظــيم وقـفـات
ـستشفـيات أو حمل الـشارة احلمراء لـكن هؤالء األطباء احتجاجـية با
ـهـني يـكــونـون مـضـطـرين لـلـقـيـام بـهـذا االضـراب ورغم ضـمـيـرهم ا
ـغرب ـشـروعـة وأيـضـا الصالح قـطـاع الـصـحـة بـا حـمـاية حلـقـوقـهم ا
الـذي بـدوره يــحـتـاج إلى طــبـيب مـخــتص الصالح أعـطـابـه ومـشـاكـله
توارثـة عبر تـعاقب احلكـومات ألنه قطـاع يأتي في مقـدمة القـطاعات ا
ـغرب إلى جـانب قطـاع التعـليم. هل مـشاكل وزارة الـصحة احليويـة با
هي بسبب الـسياسـة احلكومـية الـتي جتعل أصحـاب الوزرة البـيضاء
شروعة يضربون عن العمل ويـنضمون في نقابـات لتحقيق مطـالبهم ا
غربية. وفي هذا الصدد ومع توالي ملكة ا التي يضمنها لهم دستور ا
االضرابات صرنا نسمع أطـباء يقدمون استقـاالتهم من العمل بعدما
يـئـسـوا من انــتـظـارت ووعـود الصالح قــطـاع الـصـحـة الــعـمـومـيـة. وال
نستغرب  حينـما نسمع بهجـرة أطر صحية مخـتصة في تخصصات
دقيـقة نـحو اخلـارج وحتقق الـنجـاحات تـلو الـنجاحـات لسـبب واحد
ــهـجــر من يـقــدر كـفــاءتـهــا ويـكـافــئـهــا عـلى أنـهــا وجـدت في بــلـدان ا
غرب في طـريقه للقطع مردوديتها وعـطائها الـعلمي. لهذا الـسبب هل ا
مع الصحـة باجملـان خلوصـصة قطـاع الصـحة العـمومـية بـالكامل من
ـصـحات اخلـاصة الـذي يـنهـبون أجل عيـون وإرضـاء خواطـر أرباب ا

عوزين. عرق الفقراء وا
وهل يحق للـطبيب أن يـضرب عن العـمل وهو يقدم
خـدمــات لــلـنــاس لــكن مــاحـيــلــته إذا كــان الـواقع

الصحي متعبا وفقيرا ومهمشا.
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اخملــفــر حــســبـمــا ذكــرت تــقــاريـر
صحفية.

وقصد اللصـوص مركز شرطة غير
خــاضع لــلــحــراســة بــعـدمــا ذهب
ضـبــاطه إلى مـركــز جتـاري مــحـاذ
حتى يـشاهـدوا مبـاراتي برشـلونة

وقـالــــــت الــشـرطــة الـكــيـنــيـة في
بــيــــــــــــان أن كــافـــة الـــعــنـــاصــر
غـــادروا أمــــاكــــنــــــــــهم وذهــــبـــوا
ـــا عـــادوا ـــبـــاراة و ـــشـــاهـــدة ا

وجدوا أن باب غرفة السالح قد 
كسره.

وتمكن الـلصوص من سـرقة بنادق
وطـــلــــــــــــقـــات ذخـــيـــرة من قـــسم
ــنــطــقــة نــانــدي غــربي شــرطـــة 
كــيــنــيـا وحــ عــاد الــضــبـاط من
ـوعـد الـكـروي اكتـشـفـوا هـول ما ا

وقع.

اإلسـبـاني مع مـانشـسـتـر يونـايـتد
اإلجنـلـيزي ويـوفـنتـوس اإليـطالي
ضـد أياكس أمـستـردام الـهولـندي
في ربـع نـــــهـــــائي دوري أبـــــطـــــال
ـتابـعـة النـجـم لـيـونيل أوروبـا 

ميسي وكريستيانو رونالدو.

ولم تـــوضح الـــشـــرطـــة مــا إذا
كــــانت ســــتــــتــــخــــذ إجــــراءات
تأديـبية بـحق عناصـرها الذين
تركوا مـكاتبـهم وانصرفوا إلى
مـبــاراة كـرويـة تـاركـ وراءهم

قطع سالح.
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اسـتـغلت مـجـمـوعة من الـلـصوص
انــشــغــال عـــنــاصــر مـن الــشــرطــة
ـشـاهـدة مـبـاراتي الـكـيـنـــــــــــيـة 
كـــرة قــــدم امس االول وســــرقـــوا
كـمـيـة من األسـلـحـة والـذخـيـرة من

(يــونــيــســكــو) في الــعـام 2011
ي عــلى الئـحـتــهـا لــلـتــراث الـعـا
ــة في كــجــزء مـن الــقــرى الــقــد
شـمــال سـوريــا الـتي بُــنـيت بـ
درجة القرن األول والسابع وا
أيـــضـــاً عـــلـى قـــائـــمـــة الـــتـــراث
ــــهـــدد بـــاخلـــطـــر. اإلنـــســـاني ا
ـواقع األثـرية وتـضررت مـئـات ا
فـي ســـوريــــا خالل الــــســــنـــوات
عارك والقصف اضية نتيجة ا ا
فــــضالً عـن أعــــمــــال الــــســــرقــــة
والنهب إال أن كنـيسة قلب لوزة
ورغـم تــواجـــدهـــا في مـــنـــطـــقــة
ـنأى من أضرار ساخـنة بـقيت 

عارك. ا
معجبون بأناقتها-

من جـــهــته يــقـــول الــبــاحث في
الـتـاريخ فــايـز قـوصـرة لـفـرانس
دينة إن برس أثناء جتـوله في ا
عـمـاري في كـنيـسـة قلب (الـفن ا
لوزة يفوق الـكنائس األخرى في
ــنــطـقــة جــمــاالً). وأضـاف (من ا
يـتعـمق في تـاريخ الـفن الـقوطي
وخــصـوصــا الــقـوطي الــكــنـسي
ـعماري قد يجد أن هـذا الطراز ا
انــتــقل إلى أوروبــامـن ســوريـا)
مضيفاً أن (أكـبر إثبات على ذلك

هو كاتدرائية نوتردام).
ويشـير إلى التـشابه بـ كنـيسة
قـلب لـوزة وكـاتـدرائـيـة نـوتـردام
من حــيث الــواجــهــة والــبــرجـ

والسقف اخلشبي.
تـبدو الـكـنـيسـة مـهـجورة تـمـاماً
الـيوم وتـشـكل مـكـاناً يـلـهـو فيه
األطفال الذين يتسلقون نوافذها
وجـــدرانـــهــــا ويـــقــــفـــزون فـــوق
حـجارتـهـا الضـخـمة. وقـد كـتبت
عــلـى جــدرانــهــا حــديــثــاً بــعض

فهومة. الكلمات غير ا
وقـبل انـدالع الـنـزاع في سـوريا
كـانت الـكـنــيـسـة تـشـكل مـقـصـداً
لـلــسـيـاح خـصــوصـاً في فـصـلي
الصـيف والـربيع وفـق ما يـقول
عصام إبراهيم أحـد سكان قرية
طلع على تاريخها قلب لوزة وا
مـشيـراً إلى أن (صـورتـهـا أيـضاً
مـطـبـوعــة عـلى إحـدى صـفـحـات

جواز السفر السوري).
وأضـاف إبـراهــيم (جـرى اهـمـال
ـاضـية الـكنـيـسـة خالل الـفتـرة ا
نـــتــيـــجــة احلــرب وكـــان هــنــاك
تقصيـر من ناحيـة حمايتـها بعد

مغادرة حراس اآلثار).
وتــابع (نــتــمــنـى أن تــعــود كــمـا
كـانت مـقـصداً لـلـسـيـاح  إذ أنـها

تشكل عامل فخر بالنسبة لنا).
يوافقه وسـام محمـد أحد سكان
الــقــريــة أيــضــاً الــرأي. ويــقـول
(نـحن مــعـجـبـون بــأنـاقـتـهـا وال
ة بل نعتبرها مـجرد أحجار قد
أنــهــا أحــد رمــوز احلـضــارة في

بالدنا).

{ قـلب لـوزة (سـوريـا)-(أ ف ب)
 –تنـتصب فـي قريـة صغـيرة في
شمـال غرب سـوريـا أثار كـنيـسة
تعـود الى مـئات الـسـن يـرتفع
عـنـد مـدخـلهـا بـرجـان تـمـيـزهـما
نــقــوش مــحـفــورة بــدقــة يــقـول
باحثون أنـها كانت مـصدر إلهام
لبناء كـاتدرائيـة نوتردام باريس

الـتي تـعـرضت قـبل أيـام حلـريق
ضخم.

تعتبر كنـيسة قرية قلب لوزة في
محـافـظـة إدلب تعـود إلى الـقرن
ـــــيـالدي من أبـــــرز اخلـــــامـس ا
الكنـائس البيـزنطيـة في سوريا
بل أنهـا الـصرح الـهنـدسي الذي
اسـتــوحى مـنه مـعــمـاريـون كـثـر

بـنــاء كـنـائس وكــاتـدرائـيـات في
أوروبـــا. وتـــقــول اخلـــبـــيــرة في
التراث في الـشرق األوسط ديانا
دارك لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس أن
ـثل كــنــيـســة قــلب لـوزة (تُــعــد ا
ـعمـاريـة التي األقـدم للـهـندسـة ا
تــقــوم عــلى واجــهــة مــؤلـفــة من
برج يـفصـلهمـا مدخل مُقـنطر

عـــــرفت الحـــــقـــــاً بــــالـــــعـــــمــــارة
الرومانسكية).

وكـنــيـسـة قـلـب لـوزة من الـطـراز
ديـرية الـعامة البـازليـكي وفق ا
ـــتـــاحف الـــســـوريـــة لـألثـــار وا
و(ظـــلت تــــســـتـــخــــدم لـــلـــصالة
واالحتفاالت الديـنية حتى القرن
يالدي). يشار الى الثاني عشر ا
أن الكنـيسـة مهجـورة مذاك. وقد
بــنـى كــنــيــســـة قــلب لــوزة وفق
دارك مـــســيــحــيـــون مــحــلــيــون
جـــمـــعـــوا ثـــرواتــهـم من إنـــتــاج
الـنبـيـذ وزيت الـزيتـون. وشـكلت
الكـنيـسـة مقـصداً لـلحـجاج كـما
لزوار دير مار سمعان العامودي

القريب.
تقـول دارك أنه خالل تـلك الفـترة
(كان التجار والرهبان واحلجاج
ـنطقة يتنقـلون بكـثرة ب هذه ا
وأوروبـا. لـذا لــيس مـفـاجـئـاً أن
ـعمارية تكون وجدت الـهندسة ا
هـــذه طــريــقـــهــا تــدريـــجــيــاً إلى
أوروبــــا حــــتى قـــبـل احلـــمــــلـــة
الــصــلــيـبــيــة في الــقــرن الــثـاني

عشر).
تُزين الـكـنيـسة وهي بـ األقدم
في ســوريــا من الــداخل أقـواس
ــــلــــيــــئـــة حتــــمل جــــدرانــــهــــا ا
بـــالــزخـــارف الـــنـــبـــاتـــيـــة. وقــد
ـتـحدة أدرجـتـها مـنـظـمـة األ ا
لـلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلـوم


