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تحت الضوء

«وداعًا» ...دراما لبنانية «تيرسو»
املسلسل الذي يحكي
قصة ضحايا الطائرة التي
ّ
تحطمت عام  ،2010باهت
وضعيف .أداء في ّ
قمة
الرداءةّ ،
ونص ضعيف،
وهنات كثيرة هنا وهناك.
ّ
لعل النقطة ُالوحيدة
املضيئة التي تحسب
ّ
له أنه لم ُيغفل الضحايا
اإلثيوبيني
زينة حداد
استبشرنا خيرًا عندما ب��دأ التحضير
مل �س �ل �س��ل «وداع� � � ��ًا» ال � ��ذي ي �ض ��يء ع�ل��ى
ّ
ّ
اإلثيوبية التي تحطمت
مأساة الطائرة
ع �ل��ى ال �ش ��اط ��ئ ال �ل �ب �ن��ان��ي ع � ��ام ،2010
وي �ص� ّ�ور واق ��ع ض�ح��اي��اه��ا وع��ائ�لات�ه��م
ق �ب �ي��ل ال� � �ح � ��ادث وب� � �ع � ��ده .ت ��وق �ع �ن ��ا أن
امل�س�ل�س��ل امل ��أخ ��وذ م��ن ص�م�ي��م ال��واق��ع،
س�ي�ق� ّ�دم ال��رواي��ة بعمق وي�ح�ت��رم ذك��رى
ال� �ض� �ح ��اي ��ا وذوي � � �ه� � ��مُ ،
وي � �ن� �ق ��ذه ��ا م��ن
ّ
�ى ال��درام��ا اللبنانية
ال�ح�ك��م امل�س�بّ��ق ع�ل� ّ
سطحية ،يتفنن بعض صناعها
بأنها
ف ��ي ت �ش��وي �ه �ه��ا ع ��ن ق �ص��د أو م ��ن دون
قصد .غير أن النتيجة ل��م تكن موفقة،
و«ك � � ��اس � � ��ت» امل� �م� �ث� �ل�ي�ن ال � ��ذي � ��ن اخ �ت �ي��ر
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ع �ج��ل ،ل ��م ي� ��أت أداؤه � ��م
ف ��ي امل �س �ت��وى امل �ط �ل ��وب .االت� �ف ��اق على
املسلسل بدأ على أساس تقديم القصة
في ّ 6حلقات ،وإذا بالعدد يصل إلى ،9
علمًا أنها لو ّ
قدمت في إط��ار خماسية
ّ
سداسية ،لكان وقعها أفضل بكثير.
أو
ّ
ال �ك��ارث��ة ال �ت��ي ش�غ�ل��ت ل �ب �ن��ان ،وض��ج��ت
بها نشرات األخبار واحتلت الصفحات
األول� ��ى ل�ل�ص�ح��ف وامل �ج�ل�ات ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
والعربيةّ ،
ّ
عبر عنها مسلسل «وداع��ًا»
ب � � �س � ��ذاج � ��ة .امل � �ش � �ك � �ل ��ة ق� � ��د ت� � �ك � ��ون ف��ي
ّ
تضمن تكرارًا
السيناريو والحوار الذي
ّ
ّ
م��زع �ج��ًا .ي�ص�ع��ب م �ع��رف��ة ك ��م م� ��رة ك ��رر
املمثلون الكالم نفسه عن عاصفة قوية
ت �ض��رب ل �ب �ن��ان .وك ��م م ��رة ط �ل��ب أه��ال��ي
الضحايا منهم تأجيل سفرهم .أضف
إلى ذلك أن أكثرية املمثلني بدوا كأنهم
ي �س� ّ�م �ع��ون درس� ��ًا ل��م ي�ح�ف�ظ��وه ج �ي �دًا...
ُ
رداءة ال تحتمل في التمثيل واألداء.
بدأ التحضير للعمل بعد فترة وجيزة
من سقوط الطائرة .وأمضت املخرجة
ك ��ارول�ي�ن م �ي�ل�ان أش �ه �رًا ط��وي �ل��ة بحثًا
ع��ن صيغة مناسبة لتقديم عمل كتبه
خالها طوني بيضون .اتجها بالنص
ّ
معًا إل��ى امل� ّ
اللبنانية ل�لإرس��ال
�ؤس�س��ة
 lbciال�ت��ي تتعامل بشكل أس��اس��ي مع
ش��رك �ت�ي�ن ه �م��ا «م� � ��روى غ � � ��روب» ال �ت��ي
ي �م �ل �ك �ه��ا م� � � ��روان ح� � � ��داد ،و «ف �ن �ي �ك��س
ب �ي �ك �ت �ش��ر إن � �ت� ��رن� ��اش� ��ون� ��ال» ل �ل �م �ن �ت��ج

هيام أبو شديد في مشهد من «وداعًا»
فاقترحت مديرة
واملخرج إيلي معلوف،
ّ
البرامج جوسلني ب�لال أن ينفذ النص
م ��ع م �ع �ل��وف .ط �ب �ع��ًا ،ل ��م ت �ك��ن ك��ارول�ي�ن
ّ
ألن ح �ب��ل ال � � ّ
�ود مع
م�م�ت�ن��ة م ��ن األم � ��ر،
معلوف قطع منذ زم��ن ،وتحديدًا منذ
أن ك��ان��ت ت�ص� ّ�ور ملصلحته الكوميديا
ّ
االجتماعية «حماتي وعقالتي» ،وكاد
أن ي�ض� ّ�رب�ه��ا ف��ي م��وق��ع ال �ت �ص��وي��ر .مع
ذل��ك ،ع��ض��ت م�ي�لان على ال�ج��رح ،ألنها
ّ
انطلقت من فكرة أن هدف النص الذي
ّ
ت �خ��ط��ط ل �ت �ن �ف �ي��ذه إن �س��ان��ي ب��ام �ت �ي��از.
ع��اش العمل فترة ف��ي دهاليز الرقابة،
وط� �ل ��ب أن ي �ج ��د م� �ب ��ارك ��ة ال ��رئ ��اس ��ات
ّ
ال �ث�ل�اث ل�ت�ت�م��ك��ن ال �ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ة من
تنفيذه .هكذا ،ب��دأ التأجيل شهرًا بعد
ش �ه��ر ،إل ��ى أن اس�ت�ب�ع��دت ك��ارول�ي�ن عن
العمل ،بعد خالفات في وجهات النظر
م ��ع اي� �ل ��ي م �ع �ل ��وف .ط � ��ارت م ��ع م �ي�لان

أسماء رافقتها في زياراتها إلى عائلة
إح ��دى ال�ض�ح��اي��ا ،أم �ث��ال روال ح�م��ادة،
ً
واخ �ت �ف ��ت أس� �م ��اء أي� �ض ��ًا ت �ع �ط��ي ث �ق�لا
ل �ل �ع �م��ل .ك��امل �م �ث��ل ع �م��ار ش �ل��ق وأح �م��د
ال��زي��ن وك��ارم��ن لبس وب��دي��ع أب��و شقرا
وجوليا ّ
قصار وطوني عيسى ونقوال
دان � �ي� ��ال وإدوار ال� �ه ��اش ��م .وك� �ع ��ادت ��ه،

ّروج المسلسل
بكثافة لمحطة
lbc

لجأ معلوف إل��ى زي ��ادة ع��دد الحلقات
ّ
«ل �ت �ح��رز ال �ب �ي �ع��ة» .وإذا ك ��ان م�خ��ط�ط��ًا
لاّ
للقصة أ ت �ك��ون ن�ه��اي�ت�ه��ا م��أس��اوي��ة،
إذ أرادت امل �خ��رج��ة م �ي�ل�ان س��اب �ق��ًا أن
ت �ت��رك ب�ص�ي��ص أم ��ل ل� ��ذوي ال�ض�ح��اي��ا،
ّ
ف�ه��ل م��ن امل�ن�ط��ق أن ت�ظ��ل ال�ن�ه��اي��ة على
حالها بعد مرور أكثر من ثالث سنوات
ع �ل��ى ال� �ك ��ارث ��ة؟ ح �ت��ى ج �ن��ري��ك ال �ع�م��ل
ً
ب��دا مضحكًا .ب��دال م��ن اختيار مشاهد
م��ؤث��رة م�ن��ه ،وج��دن��ا املمثلني ينظرون
ً
إلى السماء .آه ،فعال نسينا بأن العمل
يتحدث عن طائرة ،وال يمكن للمشاهد
ّ
تصور بهذه الطريقة .الالفت أن
إال أن
العمل التلفزيوني إعتمد بشكل كبير
ع �ل��ى ت �ق ��اري ��ر وم�ل�اح ��ق إخ� �ب ��اري ��ة م��ن
امل�ح�ط��ة ال �ت��ي ي �ت��رأس م�ج�ل��س إدارت �ه��ا
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر .ح�ت��ى أن أح ��د املمثلني
يقول في املسلسل «األخبار كلها على
ق�ن� ّ�اة ( »lbciع�ل��ى وزن «ال�ق� ّ�ص��ة كلها»)
ّ
كأنها املحطة الوحيدة التي ركزت على
التطورات في الكارثة.
األم��ل بإنتاج سخي يتناسب مع حجم
امل� ��أس� ��اة ،ل ��م ي �ت �ح �ق��ق أي� �ض ��ًا .وال �ب �ي��ان
ال �ت��روي �ج��ي ال� �ص ��ادر ع��ن امل �ح �ط��ة ،ق� ّ�دم
ّ
اإلنسانية
العمل على أنه «يروي املأساة
ّ
التي أصابت رك��اب الطائرة وذوي�ه��م»،
ّ
الفتة إلى أنه ُ
«صور في أكثر من منطقة
ّ
وب � �ل� ��دة ل �ب �ن��ان��ي��ة وف � ��ي م � �ن� ��ازل أه��ال��ي
الضحايا»ّ .
تخيلوا ماذا سيكون مصير
ّ
ف�ي�ل��م «ت��اي �ت��ان �ي��ك» (ص� ��ور ال �ع��ام 1997
ول �ع��ب ب�ط��ول�ت��ه ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و
وك �ي��ت وي�ن�س�ل��ت) ل��و ت��م ت �ص��وي��ره في
م�ن��ازل أه��ال��ي الضحايا؟ كيف ستكون
ن �ت �ي �ج��ة م �س �ل �س��ل «االج � �ت � �ي ��اح» (ال� ��ذي
أخ��رج��ه ش��وق��ي امل��اج��ري) ل��و ص � ّ�ور في
منازل األبطال؟ طبعًا ،النتيجة ستكون
ً
عمال تافهًا ال يستحق أي جائزة.
إذًا الحديث عن تكاليف مرتفعة يحتاج
إل�ي�ه��ا ال �ع �م��ل ،ل�ي��س دق �ي �ق��ًا ،ألن ك��ل ما
ت �ح �ت��اج إل �ي��ه ال �ح �ل �ق��ات ه ��و امل �م �ث �ل��ون.
حتى ه��ؤالء ،وق��ع الخالف مع بعضهم
ول ��م ي �ت��م االت� �ف ��اق م ��ع ب�ع�ض�ه��م اآلخ ��ر،
والنتيجة عمل ضعيف على مستوى
ّ
الحميمية .ورغ��م إدراك
النص تنقصه
ّ
ال �ج �ه��ة امل �ن �ت �ج��ة أن ال �ح �ل �ق��ات ت�ح�ت��اج
إل��ى ممثلني ق��ادري��ن على نقل الفاجعة
بعفوية ،فقد اتكلت على املمثلني الذين
التعامل معهم .واألسوأ
اعتادت الشركة
ّ
أن �ه��ا ح��اول��ت أن ت��وف��ر ف��ي امل �ص��اري��ف
ع��ن ط��ري��ق االس�ت�ع��ان��ة ب�ه��واة معظمهم
غ �ي��ر م��وه��وب�ي�ن .وامل ��ؤس ��ف أن خ �ب��رات
املخرج يوسف شرف الدين التي أبرزها
ف��ي م�ص��ر ،ل��م ينجح ف��ي تكريسها في
خدمة العمل ،ربما بسبب ضيق الوقت
أو ال � �ت� ��زام آخ� ��ر ف ��ي م �ص��ر أو ض �غ��وط
ت �م��ارس �ه��ا ال �ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ة ع �ل��ى م��ن
يعمل معها .قد تكون مشكلة «وداع��ًا»
ليست في نصه وال في أبطاله ،مشكلته
ّ
الحقيقية هي في التفكير في إنتاجه.
«وداعًا» من االثنني حتى الخميس  20:30على
lbci

على النت

هل يستطيع االخوان تقليد باسم يوسف؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بعد فشل الحمالت اإلخوانية الشرسة
على ال�ظ��اه��رة اإلع�لام�ي��ة ب��اس��م يوسف
وبرنامجه «البرنامج» (الجمعة 22:30
على «س��ي.ب��ي.س��ي») ،ق� ّ�رر ه� ّ�ؤالء تقليد
أسلوب ال�ج� ّ�راح امل�ص��ري ،لكنهم أثبتوا
فشلهم مجددًا .على غرار أولى الحلقات
ال� �ت ��ي ب � ��دأ ب �ه��ا ي ��وس ��ف م � �ش� ��واره ب�ع��د
«ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» على ق�ن��اة خ��اص��ة به
ّ
على يوتيوب ،خرج برنامج ّ«الشلوت»
لاّ
أخيرًا بالطريقة نفسها ،إ أنه سرعان
م ��ا أث � ��ار س �خ��ري��ة ال �ج �م �ه��ور امل� �ص ��ري.
ّ
أ ّج �م��ع امل �ع��ل �ق��ون ع �ل��ى م �ق�ط��ع ال�ف�ي��دي��و
أن��ه «ح��اول��ت أضحك بس ما عرفتش!».
امل �ش��روع ال�ج��دي��د ال��ذي ي�ق� ّ�دم��ه القيادي
اإلخ� ��وان� ��ي ال� �ش ��اب أح �م��د امل �غ � ّ�ي ��ر ،ج��اء

ليؤكد فشل التيار الديني في استخدام
ال� �ف ��ن واإلع � �ل� ��ام ل �ك �س��ب ال� � � ��رأي ال� �ع ��ام،
وافتقاره إلى سالح اإلبداع في مواجهة
حمالت اإلعالم الخاص ،وبالتالي فشل
الجماعة في حكم مصر!
ّ
وقبل برنامج «ال�ش��ل��وت» ،حاولت قناة
«أم� �ج ��اد» ال�س�ل�ف�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج
«ق �ه��وة س � ��ادة» ل�ل�م��ذي��ع م�ح�م��د ح�م��دي
ت� �ق ��دي ��م ب ��رن ��ام ��ج ي �س �خ��ر م� ��ن ال �ن �خ �ب��ة
الليبرالية وال�ف�ن��ان�ين امل�ح�س��وب�ين على
ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ح�س�ن��ي م �ب��ارك ،لكنه
ل ��م ي�ح�ق��ق االن �ت �ش��ار امل �ت��وق��ع وت��وق�ف��ت
ح�ل�ق��ات��ه م�ن��ذ ش �ب��اط (ف �ب��راي��ر) امل��اض��ي
م��ن دون أس�ب��اب واض �ح��ة .وض��ع أحمد
املغير مختلف بالنسبة إل��ى الجمهور،
إذ ي�ع�ت�ب��ره ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ن�ش�ط��اء «أح��د
املحرضني على ال�ث��وار خ�لال تظاهرات

ع��دة» ،كما يرسمون ع�لام��ات استفهام
حول أدواره املختلفة في الجماعة .ورغم
ّ
ت�ب� ّ�رؤ «اإلخ ��وان» منه ،غير أن املغير لم
ي �ب �ت �ع��د ع� �ن� �ه ��ا ،م �س �ت �خ��دم��ًا األس� �ل ��وب
ّ
ن�ف�س��ه ،أي ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ت�ص� ّ�رف��ات��ه
محض شخصية ،وليست تنفيذًا ألوامر
ال�ج�م��اع��ة .أط �ل��ق امل�غ� ّ�ي��ر ال�ح�ل�ق��ة األول��ى
م��ن ب��رن��ام �ج��ه خ�ل�ال األس �ب ��وع امل��اض��ي
على نفقته الخاصة ،فيما ج��اءت ردود
ال �ف �ع��ل ال �ش �ع �ب �ي��ة س �ل �ب �ي��ة ج� � �دًا .ب ��داي ��ة،
سخر الجميع من عدم صالحية الشاب
اإلخواني لتقديم برنامج خفيف الظل،
ق �ب��ل أن ي �ن �ت �ق��دوا اس �ت �خ��دام��ه م�ق��اط��ع
ف �ي��دي��و ف ��ي غ �ي��ر م �ك��ان �ه��ا ،األم � ��ر ال ��ذي
اع �ت �ب��روه «س�ق�ط��ة مهنية ل��م ي�ق��ع فيها
ب��اس��م ي��وس��ف» ،ال ��ذي تتهمه الجماعة
ب� ��اج � �ت� ��زاء األش � ��رط � ��ة إلدان � � � ��ة ق �ي��ادت �ه��ا

ً
وال�ت�ش�ه�ي��ر ب�ه��م أم ��ام ال �ج �م �ه��ور .م�ث�لا،
ي�ع��رض امل�غ� ّ�ي��ر مقطعًا حيث يتكلم عن
م�خ��اوف م��ن بيع ق�ن��اة ال�س��وي��س لقطر،
ث��م ي �س��أل امل �ش��اه��دي��ن« :وده هيحصل
إي�م�ت��ى؟» ،ليأتي ال��رد ع��ن ط��ري��ق مقطع
ش �ه �ي��ر ل �ل �ص �ح��اف��ي امل � �ص� ��ري ال �ش �ه �ي��ر
توفيق عكاشة يعود إل��ى أكثر م��ن عام
ي �ق��ول ف �ي��ه « ،»2013/13/13وذل� ��ك في
تعليق ساخر على قضية أخرى .وحدهم
امل��ؤم �ن��ون ب �م��ا ي�ف�ع�ل��ه ال��رئ �ي��س محمد
م��رس��ي ورج ��ال اإلخ ��وان ه��م م��ن رحبوا
بمحاولة امل�غ� ّ�ي��ر ال�ي��ائ�س��ة .وبينما كان
ص��اح��ب «ال �ش �ل��وت» ي�س�ت�ج��دي اه�ت�م��ام
املعجبني على فايسبوك وت��وي�ت��ر ،كان
باسم يوسف ُي ّ
كرم في الواليات املتحدة
من قبل مجلة الـ«تايم» كواحد من أكثر
مئة شخصية تأثيرًا في عام .2012

◄ علمت «األخبار» أن السلطات السورية
أوقفت ظهر أول من أم��س املمثل السوري
ط � ��ارق م��رع �ش �ل��ي ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة دع ��وى
قضائية رفعتها طليقته عليه .وفور ورود
ال�خ�ب��ر ،ح��اول��ت بعض امل��واق��ع اإللكترونية
ت �ص��دي��ر ال �ق �ص��ة ع �ل��ى أن �ه��ا اع �ت �ق��ال على
خلفية مواقفه السياسية .علمًا بأن املمثل
ي �ن��أى ب�ن�ف�س��ه ع��ن أي ت �ص��ري��ح ل��ه ع�لاق��ة
ب ��األم ��ور ال�س�ي��اس�ي��ة م�ن��ذ ب ��دء األزم� ��ة في
سوريا.
◄ غاب راغب عالمة السبت املاضي عن
ح �ض��ور ب��رن��ام��ج «أراب آي� ��دول» (الجمعة
وال �س �ب��ت ال �س��اع��ة  21:00ع �ل��ى  mbc1و
 )lbciال��ذي يشارك في لجنة تحكيمه إلى
ج ��ان ��ب أح �ل��ام ون��ان �س��ي ع �ج ��رم وح �س��ن
الشافعي .وغ� ّ�رد املغني على تويتر بأنه
بسبب «ارتباط مسبق له قبل  9أشهر ،فهو
مضطر إلى أن يكون خارج لبنان».
◄ أح��ال جهاز حماية املستهلك املصري
 7قنوات فضائية ه��ي« :بانوراما درام��ا
»1و «ب��ان��ورام��ا درام��ا  »2و «بانوراما
سينما» و «بانوراما أكشن» و «موجة
كوميدي» ،و «كايرو درام��ا» و «كايرو
س �ي �ن �م��ا» ع �ل ��ى ن �ي ��اب ��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة .وج��اء ذل��ك على خلفية إع�لان
ه ��ذه امل �ح �ط��ات م �ن �ت �ج��ات أج� �ه ��زة ه��وات��ف
خ�ل��وي��ة م�ق�ل��دة مل��ارك��ات ع��امل�ي��ة ت��زع��م أنها
منتجات أصلية .وقال رئيس جهاز حماية
املستهلك اللواء عاطف يعقوب ،إن الجهاز
تلقى شكوى من إح��دى الشركات العاملة
ف��ي مجال أج�ه��زة الهاتف الخلوي ،أعلنت
فيها أنها ّ
تضررت من عرض إعالنات عدة
لشركات متنوعة لبيع هواتف مقلدة تحمل
ال �ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ش��رك��ات،
م��ا ي��ؤدي إل��ى إم��داد املستهلك بمعلومات
خاطئة عن طبيعة املنتجات.
◄ عقدت املغنية هيفا وهبي (الصورة)
م��ؤت�م�رًا صحافيًا أول م��ن أم��س ف��ي أح��د
فنادق بيروت إلع�لان حفلتها في منطقة
أربيل في كردستان العراق ،أواخر الشهر
ّ
امل�ق�ب��ل ،إل ��ى ج��ان��ب امل�غ��ن��ي ال �ع��راق��ي حاتم
ال �ع��راق��ي .وك�ش�ف��ت النجمة اللبنانية أنها

ت �ق��رأ ح��ال�ي��ًا س�ي�ن��اري��و م�س�ل�س��ل ل�ب�ن��ان��ي،
لكنها رفضت إعطاء املزيد من التفاصيل
عن مشروعها التلفزيوني الجديد .ولفتت
إل��ى أن �ه��ا ت �ص� ّ�ور م�ش��اه��ده��ا األخ �ي��رة من
مسلسلها «مولد وصاحبه غايب» (إخراج
شيرين عادل) ،على أن يعرض خالل شهر
رمضان املقبل.
◄ ت �س �ت �ع��د ق �ن ��اة  lbciل �ع ��رض ب��رن��ام��ج
 Celebrity Splashف��ي منتصف شهر
أي � ��ار (م ��اي ��و) امل �ق �ب��ل .ت �ق��وم ف �ك��رة ال�ع�م��ل
التلفزيوني الجديد على تقديم عروض في
املياه ،مثل األلعاب املائية والغطس .تشارك
ف��ي ال �ب��رن��ام��ج ك��ل م��ن ن��ان�س��ي أف�ي��ون��ي
َ
ونيللي م�ق��دس��ي ،ع�ل��ى أن ُي�ك��ش��ف عن
ب��اق��ي األس�م��اء ف��ي األي ��ام املقبلة .ي��ذك��ر أن
 Celebrity Splashمن إنتاج  lbciوتنفيذ
شركة «فانيال» التي تديرها روال سعد.
◄ أث� � � � ��ارت ح� �ل� �ق ��ة ال� �ج� �م� �ع ��ة م � ��ن «ب ��س
م� ��ات وط � ��ن» ل �ل �ك��ات��ب ول �ل �م �خ��رج ش��رب��ل
خ�ل�ي��ل ع�ل��ى ش��اش��ة  lbciزوب �ع��ة م��ا زال��ت
ّ
ّتداعياتها مستمرة .أم��ا السبب ،فهو أن��ه
قلد شخصية البطريرك امل��ارون��ي السابق
م ��ار ن �ص��ر ال �ل��ه ب �ط��رس ص �ف �ي��ر .ال�ه�ج��وم
على خليل قادته شخصيات تنضوي في
ح��زب «ال �ق��وات اللبنانية» .وع�ل��ى صفحته
ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ة ،ش� ّ�ب��ه خليل ه ��ؤالء بجبهة
«ال �ن �ص��رة» ال �ت��ي «ط��ال �ب��ت ب��إع��دام��ه وق�ط��ع
رأس� ��ه أم� ��ام ال� �ش ��اش ��ات» ،م�ت��وج�ه��ًا ال�ي�ه��م
ب��ال�ق��ول« :أن�ت��م بألفاظكم ال�ج��ام��دة تهينون
البطرك والكنيسة والصليب».

