
وبـاتوا يـتـجنـبون تـكـرار مأسـاتهم.
فـاحلروب ال تـسـتثـني حـزباً او فـئة
او طـــائـــفـــة بل حتـــرق نـــيـــرانـــهــا
اجلــمـــيع. انــهـم يــخــتـــلــفــون وفي
االخــتالف رحــمــة كــمــا قـال الــنــبي
مــحـمــد (ص) لــكــنـهـم يـصــحــحـون
واقف ويطفئون النيران عند قيام ا
حاولة اشعالها. طرف او جماعة 
ال يتـنوع لـبنـان تضـاريسـيا حسب
وغرافيا ايـضا. وهذا التنوع بل د
يـضفي عـلى روح اللـبـنانـي سـمة
قبـول الـتعـايش والتـنوع في جـميع
ـدن. فـصـيدا وصـور اجلـنـوبـيـتان ا
مـــثــال حـي لــلـــتــآخـي والــتـــســامح
ــشــتــرك. وبــرغم طــابع والــعــيش ا
ــكـونـات ـذهــبـيــة الحـد ا الـغــلـبــة ا
ـديـنـتـ ابـعـد ما الـلـبـنـانـيـة فـان ا
تكونا عن التـضييق وقمع احلريات
او التصرفات الالمـسؤولة. ويتمتع
ـسيـحي بـحـقوقه ـسـلم وا فـيـهمـا ا
الـتي ال تمس حـقـوق سـواه. وبرغم
اننـا زرنـا صيـدا خالل االيام االولى
من شهر رمـضان فانـنا لم نصادف
وجـهاً من وجـوه الـطـوار الديـنـية
ـكـونات مـعـلـنـة بـحـيث تـستـشـعـر ا
سـلـمة بـالـضـيق والتـضـييق غـيـر ا
واحلــــرمـــان من الـــتــــمـــتع بـــاجلـــو
السياحي واالجـتماعي العام. واني
ـدن اعـزو ذلـك ايـضـا الـى ان هـذه ا
مفتـوحة على الـبحر ومـشرعة على
الــعـالم اخلــارجي اي ان ابــوابـهـا
(مـوانـئـهـا) تـسـتـقـبـل يـومـيـا مـنذ
االف السـن بـشرا من جـنسـيات
ومـــــنــــــابت عـــــدة. وهـي مـــــوضع
ـا تـعــنـيه هـذه تـرحـاب بــالـنـظــر 
اخلصـوصـية الـبحـرية من فـائدة
مادية وثقافية للمدينة التجارية.
ولـعل الـسـوق الـشـعـبـيـة لـصـيدا
تـكـشف مـبـلـغ اهـتـمـام وجـهـائـها

بــالــنــمــو االقــتــصــادي ومــحـاوالت
الـتـطـويـر واالنـعـاش عـلى بـسـاطـة
ـــعـــيـــشـــيـــة والـــعـــامــة االوضـــاع ا
ركز اجلغرافي للمدينة الـتي تعد ا
دن جنوب لبنان. وفي هذه السوق
الـــضــيــقـــة واالفــعــوانـــيــة تــعــرض
الــصــنــاعــات الــيــدويــة واحلــرفــيـة
ــأكـوالت ـنــتــجـات الــزراعــيـة وا وا
الـشعـبيـة وتتـجـاور دكاكـ البـاعة
الـذين يــقـدمـون مـوروثـات اجلـنـوب
اللبـناني فيمـا تقدم صيـدا هويتها
الـسـاحـلـيـة في مـدخل الـسـوق عـبـر
بـســطـيـات ودكـاكـ بـاعـة االسـمـاك
الــبـحـريــة الـتي ال تـكــتـفي بـعـرض
االصــــنــــاف احملــــلــــيــــة بل بــــعض
ـسـتـوردة والسـيـمـا من االصـنـاف ا
تركيـا. والى جانب سلـطان ابراهيم
يـتم اخـتـيـار اسـمـاك بـاحـجـام اكـبر
واصـــغــر تـــطــلـق عــلـــيــهـــا اســمــاء

وعناوين مستحدثة.
صـــــــراخ الـــــــبـــــــاعـــــــة لـالعـالن عن
ـكــان ويـضـفي بـضــاعـتـهم يــعـلــو ا
عليه مـزيدا من (الفـولكلـورية) حتى
بـالـنـسـبـة لـهـيــئـة الـبـائع ومالبـسه
الــشـعــبـيـة و(شــعـارات) االعالن عن
ــنــتج. ورأيت ســيــدات بــائــســات ا
يـبــعن انــواعـا من الــنــبـات الــبـري
يقال انه يصلح لعالج بعض العلل.
وتـذكــرت مـا يـشـاع عن (اجلـرجـيـر)
ـصـري الــذي انـتـقـلت زراعـته الى ا

مـــنــطـــقــة جــبـــيل لــرؤيــة الـــســيــدة
حريصة الكنيسة والتثمال اخلارق
ــطل عــلى الــبــحـر مـن اعــلى قــمـة ا
جـبل. ووقـفت عـلى مـجريـات امـكـنة
وحــــيـــــاة تــــقع فـي االعــــالي قــــرى
مضيـئة وبيـوت من القرمـيد االحمر
تـتـوزع كــزمـرد عـلـى جـيـد حــسـنـاء
فارعة. ثم اتيحت لي فرصة او اكثر
ساحـة اجلبلية للذهاب بـعيدا في ا
احلـدوديــة الــقـريــبــة من فــلـســطـ
احملـتــلـة. كــان ثـمــة مـطــعم صـغــيـر
تديـره سيـدة تعـشق الوحـدة وتنأى
ـسـاعدة ـدن تـديـره  عن فـوضى ا
شــابـة من مــواطــنــيـهــا. يــومــهـا لم
اذا انشغل بـشيء سوى بالـسؤال: 
اخـــتـــارت هــــذه الـــســـيـــدة الـــتي ال
ـوقع الـنائي? يـعـوزهـا شيء هـذا ا
ثل هـذه الطـريقة اذا هي تـطل  و
وحشة التي قيل على قمم اجلبال ا
ان معارك دموية دارت في مـحيطها
ابان الوجود الفلسطيني في لبنان
واجـــــبت في داخـــــلي: ان الـــــنــــاس
اســرار وان الــبـاري قــال في مــحـكم

كتابه سيحوا في االرض.
الشك ان هذه السياحـة ليست بحثا
ــغــا حــسب بل عن عن الــرزق وا
النعم التي تختفي في باطن االرض
او فـوق الـقـمم. ولـلمـرة االولى احل
في بـلـدة بــرمـانـا. مــديـنـة صــغـيـرة
مكتفـية ذاتياً يـتحلى اهلـها بالكرم
والضيافـة االنيقة. تـبعد عن بيروت
نـحو  50كـيـلومـتـرا يربـطـهـا طريق
ســيـاحي ســريع مــزدحم في بـعض
نـقاط تـمـاسه تتـوفر عـلى جـوانبه
اخلـــدمــات كــمـــحــطــات الــتـــعــبــئــة
واالكــشـاك. امـا االشــجـار الـبــاسـقـة
فـــتـــحــيـــطه من
. االرز اجلانب
الذي يشتهر به
لبـنان حتى انه
احــــتل شــــعـــار
الدولـة وتوسط
علم البالد. ولم
اســـــــتــــــــمـــــــتع
بـجـمـال شـجرة
في حـيـاتي قدر
مـتـعـتي بـرؤيـة
شـــــــجـــــــرة ارز
خــضــراء فــمــا
بــــــــــــــــــــالــك اذا
تــــــــــوســــــــــطت
صورتهـا اللون
االبيض احملاط
باالحمر? وعلى
ذكــر االشــجـار
فـــــــــــان الـالفـت
لــلـــنــظــر ان الـــطــريق الـى بــرمــانــا
يحـتضن اشـجارا من الـنخـيل لكنه
ثمر كما يبدو بسبب اجلهل غير ا
في الــعـنــايـة به ومــنــهـا الــتـقــلـيح
والـــتـــشـــذيب (الـــتـــكـــريب). وخالل
حديثنـا في السيارة اسـتذكرنا قوالً
لشـاعر عـراقي يرى ان (الـنخـلة تدل
ـعنى ان على ان االرض عـراقـية) 
احـدا مـن بالد الـرافـديـن مـر بـهـا او
عاش في جـنباتـها فـشتل فسـيلة او
ألــقى نــوى تــمـرة في ارضــهــا. وقـد
يـكـون هـذا الـتفـسـيـر ليـس حقـيـقـيا
لـــــكن مـــــا يــــدعـــــمه انـي عــــرفت ان
مــسـؤولــ عــراقــيــ من احلــقــبـة
لكيـة في مقدمتهم نـوري السعيد ا
رحــمه الــله كــانــوا يــتــخــذون من
بـرمــانــا مــصـيــفــاً ومالذاً هــادئـاً
خالل رحــــلــــة االصــــطـــيــــاف الى
لـبـنـان لـواذاً وهـربـا من االشـهـر
احلــارة. وهـكـذا حتـولـت بـرمـانـا
الى مالذ مـازال يـحـتـفظ بـبـعض
اسرار من عاشوا فيها او مكثوا
شــــهـــوراً او ايــــامـــاً. وقــــيل ان
الـســعــيـد صــادف ان اســتــقـبل
جـماعـة من الشـبـاب مشـارك
في مخـيم صيـفي وحثـهم على
التفـوق والتعلم خلـدمة بلدهم
بــرغـم انه ســمع مــنــهم كالمــاً
س وجــود الـنــظـام. ثــوريـاً 
كـان الـسـعيـد لـيـبرالـيـاً يـفهم
دوافع هــذه (الــثــوريــات) وال
يــــتـــطــــيـــر من دعــــاتـــهـــا او
طــروحـات اصــحـابــهـا. كـان
يــراهـم قــلـــيـــلي خـــبــرة في
السياسـة واحلياة. ان هذه
الـــصـــفــــة تـــطـــبع ســـلـــوك
اللبناني ايـضا فجعلتهم
يـــتــعـــايــشـــون ويــتـــفــاهم
ســـيــــاســــيــــوهم بــــلــــغـــة
ـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيــة ا
الــــلـــبـــنـــانــــيـــة في اشـــد
الــــظـــــروف صــــعــــوبــــة.
بـاختـصـار انـهم تعـلـموا
من محنة احلرب االهلية
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الـعـراق وحـظي بـاقـبـال شعـبي في
وقت كـــان فـــيه عـــنـــد عـــرضه االول
مـوضع نــفـور او اسـتـغـراب. ويـرى
ؤرخون ان سوق صيدا شيد سنة ا
ــديـنــة بــحـقب 1903 فـيــمــا مـرت ا
تاريخيـة مهمة منهـا ما شهد بعض
الــتــطــور واالزدهــار كــمــا في عــهــد
الــــعـــمــــوريـــ وايــــام االشـــوريـــ

والــكـلـدان والـفــرس والسـيـمـا ايـام
العـبرانـي واالرامـي (331- 885
ق. م) ومــــنـــهــــا مــــا شـــهــــد بـــعض
االنـحـطـاط كـمـا في عـهـد احلـيـثـي
. كــمـا ذكـر هــومـيـروس ــصـريـ وا
مـديـنـة صـيـدا في إلـيـاذته وحتـدث
اكــثــر من مـــرة عن نــتــاج صــيــدون
وجتارتهـا وغناهـا قائال (ان احلذق
ـــهـــارة والـــشــهـــرة الـــتي كـــانت وا
للـصيدونـي في صـنائعـهم والقوة
والــبـأس والــبــطش الـتـي كـانت في
جيوشهم لم تنـحصر في سوريا بل
انتشرت منهم الى اقاصي االرض).
وكـانت لـصـيـدا صالت كـثـيـرة بـأ
ة بعـضهـا من سكـنها متـعددة قـد
وبــعــضــهــا من اقــتــحــمــهـا لــبــسط
ســيـطـرته عـلـيـهـا. ويـعـكس وجـهـاء
صـيـدا اهـتمـامـهم الـبعـيـد بـأحوال
ـباني ـديـنة من خالل الـشـغف بـا ا
وتــزيـ مـعــمـارهــا عـلى وفق رؤيـة
عـربيـة اسالميـة مسـتعـيرة الـلمـسة
الــقـوطــيــة فــقــصــر صـاصـي الـذي
كتـبت على واجـهته (خـان صاصي)
هـــو مــعـــلم من مـــعــالـم اســتـــقــبــال
الــقـادمـ عـبـر الــبـحـر وهـو مـكـان
اسـتـراحــة لـكـبــار الـتـجــار واعـمـدة
احلــكـم. ولــذلك  تـــزيــيــنـه بــأنــدر

ـــــــــكـــــــــونــــــــات ا
البنـائيـة كخشب
الــــــصـــــنــــــوبـــــر

واالحــجـــار احملــفــورة بـــالــزخــارف
واخلطـوط الـزهريـة والورقـية. وفي
الــوثـيــقـة فــان (خـان صـاصـي بـنـاه
سـنـة عـام  1720الـوجــيه عـلي اغـا
حــمـود وهـو من اعــيـان الـســلـطـنـة
الـعـثـمـانـيـة). والالفت لالنـتـبـاه انه
مـغـربـي االصل كـان يـشـغل مـنـصب
وانئ في جابي الضرائب ورسوم ا
ـواطن من صـيـدا. وهــذا الـتـكـلـيف 
ـغـرب يـعنـي فيـمـا يـعـنيه ا

ثـقـة الـسـلـطـنـة بـهـويـات اقـالـيـمـهـا
اخملـتلـفة وعـدم االكتـفاء بـاالعتـماد
عــلى رعــايـاهــا في االســتـانــة فـقط.
وفي الــعـام  1796تــمــلــكت عــائــلـة
صــاصي اجلــنـاح الــغــربي لـلــخـان.
وفي العام  1956ضرب زلزال قوي
ـديـنــة وجـوارهــا فـغـادرت عــائـلـة ا
صـاصي اخلـان لـكن الـعـائـلـة برغم
تـــقــادم الـــســنـــ وتــبـــدل االحــوال
واالهـــــــــوال عـــــــــادت عـــــــــام 2008
فـــاســتـــردت اخلـــان وقـــررت اعــادة
تأهـيله. وكـان اخلان قـد مر بـفترات
طويلة من االوضـاع العامة بدءا من
احلـقــبـة الــصـلـيــبـيــة ووصـوال الى
الــعـصــر الـعــثـمــاني. وداخل اروقـة
اخلان سـلطت اضـاءة متـحفـية على
خــزانـات زجـاجـيـة تــتـضـمن بـعض
الــلــقى والــوثــائق. وامــكن العــمــال
الـتنـقيب في اخلـان الـذي عد اثـرياً
ان تـصل الى قــاعـدة االعـمـدة حـيث
 الــــكــــشف عن عــــدد مـن الـــقــــطع
ـدفـونـة حتـتـهـا ومـنـهـا فـرن اثري ا
مع قـنـاة تـهويـة خـاصـة به وحـمام
ـمــلـوكي مع قـبـة ذات من الــعـصـر ا
فــتــحـات زجــاجــيــة وبــئــران حــفـرا
وبـنـيـا في اوقـات مـخـتـلـفـة وغـرفـة
اضافية بجدران وارضية مزخرفة.
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ثـمــة مــفـارقــة في هــذا الـزمن الــرديء  فــالـوجع الــيــمـني فــاق حـدود
ـتـحـدة  لـكـنــنـا لم جنـد احـدا يـشـارك االنـسـانـيـة  بـاعــتـراف اال ا
ــا صـار انــ االف االطـفــال  ومـوت االف الـيــمـنــيـ وجــعــهم وكـأ
دفون في الصدور اخرين  تسلية لهذا العالم  اليدرون بان احلزن ا
 هــو بـالــضــرورة ســيــكـون غــضب الــله االتي ولــو بــعــد حــ  عـالم
قراطـية فـي دول الغرب  ـعايـير  فـدعاة احلـرية والـد اخـتلفـت فيه ا
صـاروا من نـوادر الـقـدر يقـفـون عـلى سـاريات سـفـنـهم ويـنـظرون كم
ساعدات توقفت بسبب نيا مات هذا اليوم  ثم يـزعمون بان ا طفال 
ياه اخلـليج. يتـوجع عالم القرن  (الـ21) على باخرة اجلريان الـعالي 
حتـمل الـبتـرول تـضررت في الـبـحـر  لكـنه يـنتـظـر في الـيمن  كم من
ـوتـى هـذا االســبــوع بـســبب اجلــوع ومــرض الـســرطــان  وحتـسب ا
تحضرة  إن موتى هذا االسبوع وصل الى (3000) حاسبة الغرب ا
االف شخص نـصفهم من االطـفال  وتـعود احلاسـبة لتـسجل إن هذا
الـرقم بـاســبـوع واحـد لــيس ذا بـال  فال ضــرورة لـلـســرعـة بـارسـال
سـاعـدات .حـاكـمـيـة الـله عـلى جـمـيع الـبـشـريـة  فال تـفـرق بـ لـغة ا
واخـرى  ودين واخر  ومـذهب ومـايـقابـله  فـهي تنـشـد من البـشـرية
الـرحمـة والـتأزر  ورفع الـضـيم  والتـصدي لـلـعاديـات  فـليس هـناك
ـتـحدة  من قـهر ومـأساة ـنظـمات الـدوليـة الـتابـعة لال ا بـاعتـراف ا
انـسانـية قل نـظيـرها في الـعـاصر  مـثل مأسـاة شعب الـيمن  فـليس
اليـ من صـناعـة الـبـشر  ـرض ا ـوت االالف  و ـعـقول أن  من ا
ولم تقف دول الـعالم أمام ذلـك  ولم تعالج بـجديـة اسباب ونـتائج تلك
أساة . لم يعد بـاالمكان احلديث عن موقف ودور اجلامـعة العربية  ا
فهي الـتي جتنـبت ماجـرى في العراق وسـوريا ولـيبيـا  فكـيف بها أن
ا يـجـري في اليـمن  ولـكن رغم كل مـاجرى ويـجري حتـدد موقـفـا 
نـظمة العربـية أن تثبت موقـفا انسانيـا جتاه شعب اليمن  على هذه ا
وتعلن عن مشـروعا أو موقفا لـكل االطراف االلتزام باتـفاق استكهولم
 أو علـى االقل تطـرح فكـرة يشعـر من خاللـها االنـسان الـيمنـي هناك

صيبة اليمنية .  من لم ينسَ ا
كن ألي نحن هنـا نتجنب الدخـول بحيثـيات القضـية اليمـنية  لكن ال
ي أن يقف بجانب احلـياد  في قضيـة باتت تشكل انسان عربـي وا
مـصـيـبـة الـشـعب الـيـمني فـي هذا الـعـصـر . الـيـمن الـتـاريخ  ووجـهة
االسالم  واليمن حقيقة الرؤية  فهذا البلد العربي العريق  وتاريخه
اجلاذب لكل من يريد ان يتـعرف على ملكة سـبأ بلقيس  وعلى تاريخ
ـوغل في عمق الـبـشـرية . وتـقـول الروايـات االسالمـية ان هـذا الـبلـد ا
الـنـبي (ص) أول من أمـر بـبـناء مـسـجـد في الـيـمن  الـذي عـثر في
اقبيـته على نـسخ من القران الـكر بخط االمـام على بن ابي طالب
نـطق العقالنـي  أن تمحـو ذاكرة اجلـيل اجلديد (ع) . فلـيس من ا

حرب ال  ( 5) سنوات التي حطمت رؤى التجديد والبناء . 
ورغم إنـنا مقـتنـعون تـماما بـان اليـمنـي مثـلمـا هم مدافـعون بواسل
في كل محطات التاريخ  هم االن اكثر صالبة في الدفاع عن اليمن

التي يسكنها (25) مليون نسمة . 
ـنع إثـارة الـنخـوة عـنـد اخملـلـص ولـكن هـذا ال
بغية من العرب لوقف هــــذه احلرب اجملنونة 
ـوزعة عـلى الـعوائل وقف اجتـاهات احلــــزن ا
الــيــمــنــيــة  وفي مــقــدمــتــهم الــطــفــولــة  فــهل

يفعــــلها العرب ..?
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بيروت

ة بائع حبوب في سوق صيدا القد

الدول العربية واسرارها من خالل
ـــوفــدون من مــا يـــحـــصل عــلـــيه ا
تــســريـــبــات. ولم يــعـــرف عن بــلــد
عـربي تـغلب عـلى تـنـوعاته وداوى
جــراحه كــلــبــنــان. وبــرغم احلــرب
االهلية التي شـهدها على مدى 15
عامـا واستنـزفت قدرات هائـلة منه
ودمـرت عاصـمـته بل اجـمل ما في
بــيـــروت فــان لــبــنـــان اعــاد بــنــاء
منـظومـاته وخرج من حتت نـيران
احلـــرب الـــتي نـــشـــبت فـي الـــعــام
1975 معـافى كـخروج الـعنـقاء من
حتت الـــرمــــاد. والـــفـــضـل في ذلك
يـــعــود الـى الــطـــاقــة االيـــجــابـــيــة
واالرادة الـوطــنـيــة احلـيــة الـلــتـ

يتمتع بهما شعب لبنان. 
 } } }

وعلـى طول لـبنـان وعرضه تـنتـشر

ـزارع صــغـيـرة كـانت ام كـبـيـرة ا
لـكـنـهـا تـدر خـيـرا وفـيـرا. الـفـاكـهـة
ـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيــة ومـــعـــظم ا
السـتراتـيجيـة. ومازال مـذاق تفاح
لـبـنـان االحـمر يـذكـرنـا بـطفـولـتـنا
ابـان كـانت هـذه الـفاكـهـة تـسـتورد
مـــــنه. ومـــــازال رغـــــيف لـــــبـــــنــــان
وحـلـويـاته تـتـقـدم بـقـيـة االصـنـاف
ــوائـــد في كـل الــوجـــبــات. عــلـى ا
ة تقف لعلها الـنفس الطيبـة الكر
وراء هـــذه اخلــصـــوصـــيـــة. وكــان
اهــلــنــا يــقــولــون ان (االكل نــفس)
وحــقـاً فــثــمـة طــعــام ال يـســتــسـاغ
واخر على تواضع مـكوناته تأكل
مــنه وال تــشــبع. خــذ مـثال الــفالفل
طاعم الشـعبية التي تشـتهر بهـا ا
الـعـريـقـة في لـبـنـان وسـوريا. وفي
زيارتنـا االخيرة اتـيحت لنـا فرصة
تـنـاول مـنـتـجـات (بـربر) فـي شارع
احلـمــرا ومـنــتـجــات ابـو الــفـضل
الــشــهـيــرة في الــسـوق الــقـد في
ديـنة السـاحلـية بقـلعـتها صيـدا. ا
الــفــيــنــيــقـيــة الــتي رأى الــبــاحث
ـطــبـعي ــؤرخ الـراحـل حـمـيــد ا وا
انهـا مراصد بـابلية مـتقدمـة بعثت
لـغـزو اوربــا واالمـتـداد الى الـعـالم
الــبـعــيـد عــبــر الـبــحــر. لـقــد جـرب
مسـتثـمر عـراقي افتـتاح مـطعم في
اجلــــادريـــــة بــــاسم (بــــربــــر) لــــكن
اكـــتــشـــفــنــا فـي وجــبــة ســـريــعــة
ـسـافـة ب تـنـاولـنـاهـا منه بـعـد ا
مذاق بعد بغداد عن بيروت. 

 } } }
نـادرا مـا يـعـرف الـعـراقـيون الـذين
يحـلون سيـاحاً على لـبنان امـكنة
خـارج الـعـاصـمـة وحتـديـدا خارج
مـنــطــقــة احلـمــرا الــتي اصــبـحت
عالمــة ســيــاحــيــة فـارقــة حــتى ان
بـــعــــضـــهـم تـــوهـم ان من ال يـــزور
احلــمـرا لـم يـزر لـبــنـان اصـال. قـلـة
مــنـهم يـذهب بـعــيـدا نـصف سـاعـة
عن بــيـروت  –حـتى  –لــيــكــتـشف
ــكـــان والــزمــان. وقــبل 4 ســحــر ا
سـنوات حـرصت عـلى الـذهاب الى

ـقـطع كمـا رأيت مـثيال له  ارى هذا ا
قـبل اكــثـر من عـقـد من الـزمـان فـوق
االراضـي الـتـونــسـيــة حـيث الــبـحـر
ـــدن آللئ مـــنـــثـــورة عـــلى ـــتـــد وا
اطــرافه والــبـالد مــضــطــجــعــة عــلى
ساحل البحر. وطبيـعة البحر ملهمة
لالبـــداع ولـــهــا رمـــزيـــة خـــاصــة في
ـــيــــة كـــمــــا في االدب االداب الــــعــــا
الـعـربي. وقـد اتـخـذه الـشـعـراء رمـزا
ـتنبي وكنايـة من اجلاهلـية. وجند ا
اعـتمـد عـلى مفـردة البـحـر في بعض
قصـائده وكان يـضمـنها تـارة معنى
الـكــرم وطــوراً الــرهــبــة (ومن قــصـد
الـبـحر اسـتـقل السـواقـيا). كـمـا جند
رمـز الـبـحـر عـنـد الـشـاعـر بـدر شـاكر
السيـاب يتكرر وله عالقـة به كنافذة
عـلى الـوطن وعـلى شـواطـئه تـرسـو
ســفن االمـل ومــنــهــا تــنــطــلق نــحــو

الــعــالم الــفــســيح
بــحــسـب تــعــبــيـر
الـــدكــــتــــور رامـــز
زيـــبك فـي دراســة
عـــن (رمـــــــــــــــــــــوز
الطبيعة ودالالتها
فـي شـــــــــــــعـــــــــــــر

السياب).
تـاز لبـنان رغم
صــغـر مـســاحـته
بــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــدد
الـتـضـاريس لـكن
اخلــــصــــوصــــيـــة
الـتي يــتـمـتع بـهـا
جتـــــعـــــله بـــــلــــدا
سيـاحـيا بـامتـياز
وقـبـلـة لـلـبـاحـث
تـعة والـلهو عن ا
نح البريئ. ولم 
الله لـبنـاناً جـمال

الـطــبـيــعـة حــسب بل روعـة الــنـاس
وشهد اللهجة. ولعل الذين يرتبطون
بعالقات صداقة طيـبة مع اللبناني
يــعــرفـون قــدرة هــذه الــلــهــجـة عــلى
اخــتـراق الــقـلــوب. وهـو االمــر الـذي
يـفهم عـلى انه خاصـيـة االقنـاع التي
تـتـيح لـلـبـنانـي تمـريـر مـعـتـقداته او
مـشـاريـعه علـى تنـوع سـمـاتـها الى
االخـر. انـها لـهـجـة تتـضـمن مـفردات
تـــقـــطــر حالوة تـــلــيـق بــقـــامــة بـــلــد
سياحي ال يـعتمـد على موارد سوى
ما تـدره عليـه طبيـعته بـكل ما حتفل
بـه من صــدق وانـاقــة ونــظــافــة قـلب
واداء متـميـز. لقـد سافـرت الى بلدان
عدة في اسـيا واوربـا لكن لم تـأسر
عـاصـمــة قـلـبي كــمـا فـعــلت بـيـروت
ــا دعــوت ربـي ان يــشــمــلــني ولــطــا
بعـطفه فـينـعم عليّ الـعيش في الـبلد
الـذي تــمـنــيت ان امـضي فــيه بــقـيـة
عـمــري مـا زال هــذا احلـلم مــفـتــقـداً
بالنسبة لي لـكني امني نفسي دائما
بــتــحـقــيــقه اجال او عــاجال. انـا من
صـنف احملظـوظـ الذين لم يـنـسهم
الــلـه يــومــا ولم يــعــلق احالمــهم او
امنياتهم اال من اجل خـير ينتظرهم.
وعـسى ان تـكرهـوا شـيـئا وهـو خـير
لكم وعسى ان حتبوا شيئا وهو شر
لكم. ومـعاذ الله ان يـكون لبـنان شراً
لي او لــغــيــري. انـــا اؤمن انه خــيــر
مطـلق للـجمـيع ودليـلي انه كان رئة
ظلـومون من اهاليهم يتنفس فـيها ا
ــطــاردون في بـلــدانــهم. لـقــد كـان وا
ومــازال بـــلــد احلـــريــات الـــتي يــظن
بـعـض الــعـرب انــهــا لم جتــلب الــيه
ســوى االسـتـقـطــابـات والـصـراعـات.
واتــذكـر اني قــرأت كـتـاب الــصـحـفي
الـلـبـنـاني الـبـارز سـعـيـد ابو الـريش
ــتــرجم الى (فـــنــدق ســان جــورج) ا
الــلـغــة الــعـربــيــة واكـتــشــفت حـجم
اهـتمـام اجـهزة اخملـابـرات االجنـبـية
بـهـذا الــبـلـد وكــيف كـانت عــيـونـهـا
ـــوفـــدين ـــمـــثـــلــــة بـــانـــواع مـن ا ا
ــراســلـــ الــصــحــفــيــ تــلــتــقط وا
الــشـاردة والـواردة لـتــحـلـيل مـواقف
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عروفة عبر ا قراءته من تعليقات على أحد األحداث ا لم أكن مصدقا 
أحد مـواقع االنتـرنيـت االخباريـة  فرغـم وجود الكـثيـرين من الـشهود
واألدلـة الـواضـحـة والـصـريـحـة عـلى من فـعـلـهـا  إال أن الـكـثـيـرين ال
يريدون تصـديق احلقيقة  وصـدقوا بكل بسـاطة الرواية األخرى رغم
ما فيها من كذب وتزييف فاضح . أنني أرفض أن أكون مجامالً على
حـسـاب كـلـمـة احلق  وأقــولـهـا بـكل صـراحــة أنه اجلـهل الـذي يـفـتك
بـعـقولـنـا وأوصـلنـا إلى مـا نـحن فيه  وجـعل الـكـثيـرين يـدسـون السم
بــالــعــسل ويــقــدمــونـه لــهم وهم ضــحــايــا ال حــول لــهم وال قــوة  يــتم
ـشــاكل . أن اجلـهل ال اسـتــخـدامــهم كـحــطب إلشــعـال نــار الـفــ وا
يصنف فـقط على أن يكون اإلنـسان أمياً أي ال يـجيد القـراءة والكتابة
ـفـهـوم سـطـحي ومــتـواضع  بل اجلـهل هـو أن يـكـون حـيـث أن هـذا ا
ه اإلنـسـان مـغـيـبـاً عن مـا يـجـري حـولـه من مـجـريـات ويـعـيش في عـا
اخلـاص رافـضا االعـتـراف بـالـواقع واحلقـيـقـة أو غيـر مـبـالٍ واألمران
كلهما مفجع. جذور اجلهل متجذرة عندنا بعمق واألسباب كثيرة جدا
أهـمـهـا رداءة الـتـعـلــيم وقـلـة الـثـقـافــة واالنـعـزال عن اجملـتـمع  ولـهـذا
ولـقد شـهـدنا سـقـوط رموز مـعـركة الـوعي والـتـنويـر  قـاسيـة وصـعبـة 
فـكـريـة عـظـيـمـة تـصـادمت مع اجلـهل وافـرازاته اخملـيـفـة خالل الـفـترة
اضية  ولنطالع سيرة سيدنا محمد (ص) كيف حاربه أقرب الناس ا
إلـيه وبـدأ خـطـوة تـلـو خـطـوة حـتى وصــلت رسـالـته الـعـظـيـمـة إلى كل
أصـقـاع األرض . لـقـد خـســرنـا الـكـثـيــر  ألن اجلـهل جـعل أمـراضـاً
كثيرة تظهر في مجتمعاتـنا وحتى اآلن ندفع ثمنها أرواحاً بريئة وماالً
ووقتاً وجهـداً  والبد أن نخوض معـركة التوعيـة ونضرب أول مسمار

في نعش اجلهل .

ن لـهم قابـيـلـة إعداد الـبـرامج في رمـضان أن مـهـما حـاول الـبـعض 
ينـتزعـوا من عينيَّ دمـعة واحـدة لن يستـطيـعوا ألنني لـم أجد برنـامجا
واحـدا يـستـحق أن نـذرف علـيه دمـوعـنا الـسـخيـة إال بـرنامـجـاً واحداً
مهما حاولت أن أمسك أعـصابي وعدم ذرف قطرة واحدة من دموعي
فـأنـني أفـشل في نـهـايـة احلـلـقـة وأجـد نـفـسي أشـهق شـهـقـات كأنـني

فقدتُ عزيزا جدا على قلبي. 
بـرنامج إنـسـاني بإمـتيـاز يـعجـز عن وصــــــــفه شاعـر أو كاتــــــب أو
أيٍّ من كانت لديه قـابلــــــيـة الكتابـة في مواضيع مـختلفـة. هو برنامج
 – قـلبي اطـمأن- يـحكي لـنا حـكايـات من كل الدول الـقريـبة والـبعـيدة
ـال لتعود البسمة ة حتتاج الى قدر مناسب من ا لنطلع على حالة مـؤ

الى صاحب ذلك احلظ الذي ذهب اليه مقدم البرنامج.. 
نـقـذ حـتى هـذه الـلـحـظة ولم لم أشـاهـد وجه الـشـاب الـذي ادى دور ا

أجد له صورة في مكان ما. 
هـو يـغـطي وجهه كـأنه مالك ارسـله الـله سـبـحانه وتـعـالى لـينـقـذ حـالة
وقعت في طريقه نتيجة بحث متواصل وجهد كبير فعله الذين اشرفوا

على اعداد ذلك البرنامج.  
حتـيـة من الــقـلب لــكل من اسـهم فـي اعـداد او تـمــويل الـبــرنـامج فـهم

ثلون قمة من قمم األنسانية في هذه االرض الواسعة. 
أشعر باخلجل ألنـني الأستـــــطيع أن أنقـذ انساناً لديه مـشكله تتعلق

ال ألنـني أعيش على الكـفاف واحلمـد لله. اللهم با
إبـني لـكل من اسـهم في ذلك الـبـرنـامج بـيـتا في

اجلنة. 
لــــــو فـــــــعـل األغــــــــــــــنــــــيـــــــاء فـي كل األرض
مايـفــــــــعله هـذا البـرنامج لـعشـنا في سـعادة

التنتهي.

الوفد العراقي في باحت قصر دبانة

خارطة لبـنان امامي اسـعفتـني بها سـيدة خمـسينيـة من بلدة بـرمانا اجلـبلية
ـتوسط. ها هي مـدن بلد االرز تـتوشح بألوان التي تغفـو على ساحل الـبحر ا
متد من زرقة قوس قزح على مساحة شاسـعة يطغى عليها الـلون االخضر ا

البحر ذات اجلمال الصاخب.
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دينة مشهدان لبرمانا من شرفة فندق وجوار كنيسة ا

مام كاتدرائية من القرن الثامن
عبد احلس شعبان واحمد عبد اجمليد ا

حتضير احللوى الرمضانية في صيدا


