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تقرير

برنارد شو على رصيف الحلبونة:
الحرب تعلن موت الكتاب
دمشق ــ سناء إبراهيم
يحدثنا ّأحــد املترجمني السوريني
م ـمــن ت ـبــقــوا ف ــي ال ـب ـلــد ،ع ــن حــادثــة
جـ ــرت ف ــي عـ ــام  ،2004ع ـنــدمــا جــاء
ّ
عسكري إلــى منزله ليسلمه مذكرة
تبليغ للحضور إلــى فــرع فلسطني
في البرامكة .العسكري كما وصفه
املترجم شاب لطيف وخجول .جلس
العسكري فــي غــرفــة املكتبة ،وعلى
الحائط املقابل تمامًا ملكان جلوسه،
وق ـ ـ ــع ن ـ ـظـ ــره عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـك ــارل
ّ
ماركس كانت قد علقت أعلى املكتبة.
يقول املترجم:
سألني الشاب :مني هاد؟ أجبته :هاد
كاتب.
ً
أردف ق ــائ ــا :ه ــاد ك ـب ـيــر ،م ــا هـيــك؟
ليستطرد :من وين هاد الكاتب؟
أجبته :من أملانيا .سألني ّ
مرة أخرى:
ّ
أملانيا هــي بعيدة مــا؟ أجبته بهزة
من رأسي ،نعم.
شرب العسكري قهوته ،واستأذنني
الذهاب ،وقبل أن يصل عتبة الباب:
ً
التفت ّ
إلي قائال :ممكن أسالك سؤال:
لـيــش ك ــل ال ـلــي بـيـسـتــدعــوهــن على
الفرع عندن كتب؟
بعد سطوة زائر الفجر على مقتني
ّ
والقراء ،وبعد اعتبار القراءة
الكتب
ت ـه ـم ــة ،جـ ـ ــاءت ال ـ ـحـ ــرب امل ـج ـنــونــة
ل ـت ـس ـطــو ع ـل ــى ال ـك ـت ــب وامل ـك ـت ـب ــات،
ليخترق الرصاص صفحات الكتب
ويـغـتــال أبـطــال ال ــرواي ــة .بــاتــت حال
الكتب كـحــال ال ـنــاس ،تعاني املــوت
واالكتئاب والعزلة .مكتبات ضخمة
ضاعت تحت الــركــام ،لم يلتفت إلى
حــزن أبطالها ســوى مؤلفيها ومن
يقتنيها.

القرآن يدير ظهره لإلنجيل

ال ـ ـحـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي فـ ـيـ ـه ــا ب ــالـ ـت ــزام ــن
مـ ــع هـ ـج ــوم مل ـس ـل ـحــي الـ ـق ــاع ــدة عـلــى
مستشفى جسر الشغور عبر تفجير
ع ــرب ــة ب ــي أم ب ــي مـفـخـخــة اسـتـهــدفــت
املستشفى ،ما أدى إلــى أضــرار مادية
وإص ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــدد مـ ــن ع ـن ــاص ــر حــام ـيــة
املستشفى املحاصرين.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»
إن ع ـنــاصــر امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـحــاصــريــن
ت ـص ـ ّـدوا لـلـهـجــوم الـعـنـيــف بـمـســانــدة
س ــاح املــدفـعـيــة ال ــذي اس ـت ـهــدف عــدة
ت ـج ـم ـع ــات مل ـس ـل ـحــي «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فــي
م ـح ـيــط امل ـب ـن ــى ،م ــا أدى إلـ ــى سـقــوط
ّ
قـتـلــى .وف ــي ري ــف إدل ــب الـشــرقــي ،شــن
تنظيم «الـقــاعــدة» هجومًا على مطار
أبـ ــو ال ـظ ـه ــور ال ـح ــرب ــي امل ـح ــاص ــر مــن
محور بلدة تل سلمو شرق املطار ،في
محاولة للتقدم نحو بوابته الرئيسية.
وقال مصدر عسكري من داخل املطار
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن قـ ـ ــوات ح ـم ــاي ــة س ــور
املطار تمكنت من إفشال الهجوم دون
ّ
أي خسائر فــي صفوفها ،فيما سقط
ف ــي ص ـف ــوف امل ـس ـل ـحــن أك ـث ــر م ــن 15
ً
وأجبروا على االنسحاب.
قتيال،
ِ

حـ ّـدثـنــا املـتــرجــم زي ــاد امل ــا (مترجم
بليخانوف) عن مكتبته التي ضاع
معظمها كـمــن يـحـتـضــر :هـنــاك في
الـ ـق ــاب ــون ح ـيــث ك ـنــت أسـ ـك ــن ،كنت
سعيدًا في مكتبتي التي كانت مكانًا
لطعامي وشرابي ونومي ودراستي
وتــرجـمـتــي .كـنــت أسـتـمـتــع بالنظر
إل ـي ـهــا ،أم ــأ عـيـنـ ّـي بـعـنــاويـنـهــا .لم
يــرســم الــواقــع لــي ص ــورة ّ
سيئة عن
الوضع رغــم التحذيرات املتواصلة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــونـ ــي إل ـ ـ ــى بـ ـي ــع املـ ـن ــزل
والـخــروج .تمسكت بالبقاء ،إلــى أن
خرجت مجبرًا تحت القصف الــذي
طــال فــي مــا بعد املـنــزل وأحــالــه إلى
ركام.
نسأله ،مــاذا حـ ّـل بالكتب؟ ّ
حولوها
ّ
إلى ّ
سجادة غطت أرض الغرفة .بعد
ثالثة أيام على القصف عدت ألتفقد
امل ـنــزل .أخـبــرنــي الـجـيــران أن البيت
تــم تعفيشه (ســرقـتــه) قبل أن ينال
م ـنــه ال ـق ـصــف .ي ـق ــول زي ـ ــاد :وج ــدت
كـتـبــا مـنـهــا مـفـتــوحــة ع ـلــى األرض
تفرقع ضحكاتها ،كتب أخرى كانت
مغلقة تنتحب وتبكي ،إلى جانبها

ّ
كتب غطت وجهها بكتب أخرى .في
ال ــزاوي ــة املـقــابـلــة أدار ال ـق ــرآن ظهره
لإلنجيل ،وكذلك فعل اإلنجيل ،وقد
فـتــح ك ــل منهما صـفـحــاتــه بــاتـجــاه
السماء .يبدو الكتابني كما لو كانا
فــي حــالــة خصومة ،تمامًا كما هي
ح ــال أتـبــاعـهـمــا اآلن ع ـلــى األرض.
ّ
املقدس الذي أشعل الحرب لم يشغل
اهتمام أحد سوى أرضية الغرفة.

موت الخجل...

ُ
ما لم تسط عليه األزمــة سطا عليه
موت الخجل .على رصيف الحلبونة
(ال ـب ــرام ـك ــة ـ دمـ ـش ــق) ،وج ـ ــدت على
ال ـص ـف ـحــة األول ـ ـ ــى م ــن أحـ ــد الـكـتــب
إهـ ً
ـداء بتوقيع الفنان الراحل هاني
الـ ــرومـ ــانـ ــي ،جـ ــاء ف ـي ــه« :مـ ــن هــانــي
ال ــروم ــان ــي إل ــى ال ـصــديــق ال ـع ــزي ــز...
أهدي هذا الكتاب» .الكتاب الذي من
املفترض أن يكون في مكتبة املهدى
إليه ،بات مكانه على رصيف الكتب
ال ـت ــي ت ـب ــاع ب ــأث ـم ــان رخ ـي ـص ــة .في
االسـتـفـســار عــن امل ــوض ــوع ،أخبرنا
بائع الكتب أن ابنة الصديق املهدى
إل ـي ــه ق ــد بــاع ـتــه ال ـك ـت ــاب م ــن ضمن
مجموعة من الكتب تعود لوالدها،
ّ
مــع تكتم شــديــد أص ـ ّـر عليه البائع،
مــن دون أن نعلم مــا الـسـبــب أو ما
العائد الــذي ستجنيه فيما لو كان
السبب ماديًا.
جـ ـ ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــارد شـ ـ ـ ـ ــو ،ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي (- 1856
 ،)1950كان قد ّ
تعرض للموقف ذاته
عـنــدمــا تــوجــه ال ــى إح ــدى املكتبات
ال ـتــي تـبـيــع كـتـبــا مستعملة ،فوقع
نـ ـظ ــره ع ـل ــى كـ ـت ــاب يـ ـح ــوي بـعــض
مسرحياته القديمة ،وعندما فتحه
هاله أن يــرى النسخة التي كــان قد
أهداها إلى صديق له ،وكتب عليها
ّ
بخط يده« :إلى من ّقدر الكلمة الحرة
حق قدرها ،إلى الصديق العزيز مع
أحـ ّـر تحيات بــرنــارد شــو» .فما كان
م ــن «شـ ــو» إال أن اش ـت ــرى النسخة
مـجــددًا وكتب تحت اإله ــداء األول:
«جــورج بــرنــارد شو ّ
يجدد تحياته
ال ـحــارة إل ــى الـصــديــق الـعــزيــز الــذي
ي ـقـ ّـدر الكلمة حــق ق ــدره ــا» ،وأرس ــل
النسخة بالبريد املضمون إلى ذلك
الصديق.

بطل ألبير كامو في روايــة الغريب،
ومـ ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب؟ «ألنـ ـ ـ ــه ي ـش ـب ـه ـنــي»،
يجيب .وبماذا يمكن أن تحتفظ أو
تنقذ من مكتبتك أيضًا؟
ـ ـ أنـقــذ ه ــادي الـعـلــوي .مل ــاذا؟ ألنني
«أخو قحبة».

يغضب كي يستريح
إذن تعالوا الــى أصــل الحكاية :كان
الـبــاحــث ه ــادي الـعـلــوي يـعــانــي من
الــربــو ،وكــانــت لــديــه ع ــادة أن يطلب
م ــن أص ــدق ــائ ــه أن ي ـح ـكــوا ل ــه شيئًا
يـجـعـلــه يـنـفـعــل ،فــاالن ـف ـعــال ّ
يسبب
ل ــه ي ـس ـرًا ف ــي الـتـنـفــس ،واألص ــدق ــاء
مـ ــا كـ ــانـ ــوا يـ ـت ــأخ ــرون عـ ــن ن ـجــدتــه
ّ
بالقصص املـسـتـفــزة .الـكــاتــب نبيل
امل ـل ـحــم ص ــدي ــق ال ـع ـل ــوي ،روى لنا
كيف جعل هادي يغضب عندما قال
لــه «ي ــا أخ ــو حـســن ال ـع ـلــوي» ،وكــان
معروفًا عن هادي أنه ال يحب أخيه،
وبينهما عداوة كبيرة ،فما إن سمع
ً
اسم أخيه ،حتى غضب وأطلق سيال
من الشتائم لصديقه ،بما فيها «انت
أخو القحبة».

ّ
الملوحي ...باع كتبه وأبطاله

يسترجع املترجم زيــاد املــا بعضًا
م ــن ذكــريــاتــه م ــع ال ـشــاعــر ال ـســوري
عبد املعني امللوحي ( 1917ـ .)2006
كيف كــان يعتني بمكتبته ،وينظر
إليها كما لو أنها قطعة من روحه،

ف ـي ـعـ ّـدل م ــن هـنــدامـهــا وي ـحـ ّـســن من
مظهرها .وحده كان يرى التفاصيل
الصغيرة التي ال يمكن لآلخرين أن
ّ
يالحظوها .يــروي لنا صديقه املال
ً
قــائــا :فــي إحــدى امل ـ ّـرات جلست في
مكتبته ،وكانت تضم  14ألف كتاب.
ن ـظــر امل ـل ــوح ــي إلـ ــى رف ـ ــوف املـكـتـبــة
وقال فجأة« :الله يرضى عليك ،هداك
ً
الكتاب كأنه ّ
مقدم شوي ،أعده قليال
ليصبح في موازاة الكتاب األحمر».
وكيف كانت النهاية؟ النهاية كانت
أن انـ ــزاح األح ـمــر عــن األخ ـضــر إلــى
األب ـ ـ ــد .ف ـقــد بـ ــاع امل ـل ــوح ــي مكتبته
قبل وفاته بــ 4ماليني ليرة ،وكانت
تساوي في ذلــك الوقت أكثر من 10
مــايــن ،ووزع الـعــائــد عـلــى أوالده.
ضــاعــت املكتبة ومعها تــاهــت روح
الـشــاعــر صــاحــب الـقـصـيــدة األشـهــر
في هجاء اإلله :أبهيرتي خرف اإلله
ومات من زمن بعيد
ف ـعــام تـعـبــده الـبـهــائــم ف ــي الــركــوع
وفي السجود؟
م ــات امل ـلــوحــي ب ـح ـســرتــه ،وه ــا هو
ّ
زياد املال وقد أضاع مكتبته ال يطلب
سـ ــوى اسـ ـتـ ـع ــادة ك ـت ــاب واحـ ـ ــد من
ترجماته ،الجزء الثاني من ترجمة
األعمال الكاملة لـ بليخانوف.
ي ـقــول ل ــه نـبـيــل امل ـل ـحــم« :املـجـمــوعــة
كاملة عـنــدي ،تعال وخــذهــا ،وحني
أهمس له :عن جد؟ يجيبني:
فليأخذ الكارثة عن ظهري».

تقرير

«االئتالف» ال يقاطع دي ميستورا
واصلت املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي
مـيـسـتــورا لـقــاءاتــه الـتـشــاوريــة فــي جـنـيــف ،حيث
الـتـقــى أم ــس وف ــدي كــل مــن روس ـيــا وبــريـطــانـيــا،
وموفد «االئتالف» املعارض هيثم املالح ،وآخرين.
«االئتالف» عاد عن قراره السابق الذي أعلنه قبل
أيام بمقاطعة دي ميستورا ،بعد ضغوط غربية.
وقــال في بيان صدر عن مكتب املوفد الدولي أنه
«كجزء من املشاورات الجارية ،التقى دي ميستورا
مع وفد من االتحاد الروسي برئاسة املمثل الدائم
في األمم املتحدة في جنيف أليكسي بورودافكني...

نبيل الملحم سينقذ(ميرسول)
فيما لو دخل أحد الفصائل املسلحة
منزله فــي املستقبل وخـ ّـيــره مــا بني
ّ
ال ـث ــاج ــة وامل ـك ـت ـبــة ،ي ـقــول ال ــروائ ــي
السوري نبيل امللحم ،حتمًا سأختار
ّ
ّ
ال ـث ــاج ــة؛ فــال ـثــاجــة بــالـنـسـبــة إلــى
امللحم أه ــم مــن مكتبته الـتــي تضم
 10آالف كـتــاب .نسأله ،لــو أتـيــح لك
أن تنقذ كتابًا واحدًا ،ما هو الكتاب
الـ ــذي سـتـنـقــذه؟ يـجـيــب« :مكتبتي
عــبء عـلـ ّـي ،تزعجني رائحتها ،هي
ماضي ،ال أحب أن ّ
ّ
أبدد
فقط جزء من
املاضي ،لكنني سأنقذ «ميرسول»،

ومــع وفــد مــن اململكة املتحدة لبريطانيا برئاسة
سايمون غــاس ،املدير العام السياسي في وزارة
ّ
ّ
إمكانية
الخارجية» .وأشار البيان إلى أنه «ناقش
التوصل إلــى حــل سياسي مــع الباحث السوري
وال ـنــاشــط الـسـيــاســي سـمـيــر ت ـقــي ،ال ــذي يشغل
منصب املدير العام ملركز بحوث الشرق في دبي...
والـتـقــى مـبـعــوث االئ ـت ــاف الــوطـنــي لـقـ ّـوى الـثــورة
واملعارضة السورية ،هيثم املالح ،الذي سلم املبعوث
األم ـم ــي رس ــال ــة مـ ّ
ـوج ـهــة إل ـيــه م ــن قـبــل االئ ـتــاف
ّ
تضمنت شرحًا وتوضيحًا ملوقفهم بشأن سبل
حل الصراع في سوريا» .كما أكد البيان أن «دي
م ـي ـس ـتــورا ح ـ ّـث االئـ ـت ــاف ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
املساهمة في مشاورات جنيف».
في السياق ،قالت املتحدثة باسم املبعوث األممي،
جيسي شــاهــن ،إن « 30جـمــاعــة مــن املـعــارضــة
املسلحة رفضت املشاركة في محادثات جنيف».
ولفتت إلى أن هذه الجماعات بررت عدم مشاركتها
بـ«فقدان دي ميستورا لحياده» .وأشــارت إلى أن
«امل ـســؤولــن الــدولـيــن يــواصـلــون الـقـيــام بــدورهــم
واإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل م ــع الـجـمــاعــات
املسلحة الفاعلة في الصراع الدائر في سوريا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

ــرة تدعم اإلرهابيين
كانت واضـحــة.وأضــاف« :السعودية
أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـ ـي ـ ــوم م ـ ـحـ ــور االعـ ـ ـت ـ ــداء
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ض ـ ــد األم ـ ـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة
والعالم العربي ،كما أن بعض بلدان
املنطقة أضحت أداة لتنفيذ سياسات
أمريكا والكيان الصهيوني» ،ذاكـرًا
بعض هــذه البلدان «بما فيها قطر،
وتــرك ـيــا كــانــت م ـنــذ ال ـب ــداي ــة حـمــالــة
ال ـ ـح ـ ـطـ ــب ل ـ ــدع ـ ــم تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ج ـب ـهــة

النصرة وداعــش اإلرهابيني ،وحتى
بعد صدور قرارات مجلس األمن في
هذا الخصوص».
وبـ ـ ـ ـ ـ ــارك لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
«ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـع ــرب ــي
السوري في القلمون وباقي مناطق
سوريا».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ــدق ـي ـق ــة
والفاحصة التي رصدت في املنطقة

ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن «ت ــركـ ـي ــا هـ ــي إحـ ــدى
الـجـهــات الـتــي تـقــدم الــدعــم واإلم ــداد
ل ــإره ــابـ ـي ــن مـ ــن أجـ ـ ــل ن ـق ـل ـه ــم ال ــى
س ــوري ــا ،فــي حــن ت ـقــول تــركـيــا إنها
تقدم الدعم لبعض هذه املجموعات»،
معتبرًا أن هــذه السياسة «تـعــارض
املصلحة الوطنية لتركيا ،وما نعقد
األمــل عليه هو تغييرها ،وأن يسلك
املسؤولون األت ــراك السبيل املنطقي

والعقالني ويدعموا السالم واألمــن
واالستقرار في املنطقة».
وأعاد بروجردي تأكيده أن التفاوض
عـلــى امل ـلــف اإلي ــران ــي ال ـن ــووي يــأتــي
بـمـعــزل عــن أي قـضــايــا أخ ــرى «ولــن
تـســاوم إي ــران على قضايا حلفائها
بهذا االتجاه ،رغم الضغط األميركي
عليها».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد املـ ـعـ ـل ــم أن «الـ ـشـ ـع ــب

والـجـيــش ال ـس ــوري أظ ـهــرا بــوضــوح
معنى امتالك االرادة الصلبة لهزيمة
اإلرهاب وداعميه ومواصلة مكافحة
خطر اإلرهــاب واالرهابيني» ،مشيرًا
ال ــى ال ـت ـقــديــر ال ــواس ــع لــدعــم ط ـهــران
ووقــوفـهــا بثبات الــى جــانــب سوريا
الـ ـت ــي تـ ــدافـ ــع عـ ــن وح ـ ـ ــدة أراض ـي ـه ــا
ومصالح شعبها.
(األخبار ،سانا)

