
                تقدیم كتاب د. محمد مروة

وُذال ُجْبًنا هاٍر، ُجْرٍف شفا على واقفًة األّمة إلى رائًیا الشمال، وذات الیمین ذات ناظریك                 تقلُِّب
بصیَرُته، َعمیْت لمن إّال بیٌّن وهو الحقِّ خطُّ متوازَیْین: ین خطِّ على سائًرا العالم وإلى                وعمالة...

 وخطُّ الباطِل وهو بیٌِّن إّال لمن أغراه الدرهُم والدنیار.

لیَس فالوقُت ویمشَي، سالَحه یحمَل أْن إّال المتوازَیْین یِه بخطَّ العاَلم هذا في اإلنساِن أماَم َیُعْد                 لم
 وقَت الترقِّب واالنتظاِر المتخاذل...

انتصاِر َة قصَّ تحكي روایًة الكلماِت َحَبَك مقاِوًما، سالًحا الكلماِت امتشق مرّوة محّمد              وها
مستحیلٌة أسطوریا وحًشا وأخیلتهم العرب أذهان في ارتسَم الذي اإلسرائیليِّ الغوِل على              المقاومِة
للمخرِز الَیِقظِة العیِن مقاومِة ة وقصَّ الدمار، آالِت على الشهداء دماِء انتصاِر َة قصَّ وتحكي               مقاومُته،
الجسَر العابریَن [شرِق حاوي خلیل به بّشر الذي الجدید الشرِق انتصار َة وِقصَّ الرؤوس،               المـُتعدِِّد
الغوَلُة به رت وبشَّ األكبُر، الشیطاُن أجله من َعِمَل الذي الجدیِد الشرق على خفاًفا]، الصبح                في
یدیُن ال من إبادِة على ویعملون الحمَر، الهنود أبادوا الذین المتصهینین، المغامرین بالِد من                القادمُة

 بدیِن دوالرهم.

تؤّرخ روایًة أكادیمّیة، دراسًة دراسته معِرِض في لسنا ونحن تاریخیة، روایًة الكتاَب هذا               فلُنسمِّ
أّن طالما وأترابهم، أحفاده إلى ُیهدَیها أن أراد بكاتبها كأّني لبنان، على اإلسرائیلّیة الحروب                آلخر
في سیقرأون الذین أحفاُدهم أو األحفاُد هؤالء فیها، جرى ما على شاهدین كانوا وأترابهم                أوالده
أرَض األیِّام أحد في سّموها قد كانوا التي فلسطین أرَض غادروا قد الشتات یهوَد أّن ما                  مكاٍن
قراءَة سُتشّوقهم الجاّفة، التاریِخ دروَس ُیحّبون ال الشّبان أّن وبما ذلك؟ كان كیف وسیسألون                المیعاد،

قا... ا مشوة أو فیلًما سینیمائی التاریخ قص 

أْن یجب ال التي واألسماَء األحداَث خاللها من لتتعّرف حفیدتي إلى ُنسختي سُأهدي بدوري                وأنا
وتتمازج شعِرها... شعریَّة نثرها شعریُّة ُتضاهي جمیلًة عربیة لغًة منها وتتعلََّم الذاكرة، عن               تغیَب
الشرِق هذا تاریخ في العظیم الحدِث عن ممتنٍع سهٍل بكالم تتحّدث بالمـُتخیَّل، والَخطابُة األخباُر                فیها

وعِة الكامنِة فیها.  المریِض، وهذه السهولة أو البساطُة هي سرُّ الرَّ

یا نعْم العظیمة، وقیُمُه العظیم.. فنُّه إّال اإلنساِن من یبقى ال الروایة: في مرّوة محّمد                 یقول
كائٌن اإلنساَن إّن القائُل وأنت صادًقا، كنت فألّنك الدنیا، هذه في تستحقُّ ما تنْل لْم إْن                  صدیقي،

 محدوُد األجِل، یقطُع رحلَة الحیاِة كالظلِّ الذي ینطوي ویزوُل سریًعا...
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كتاب أو العظیم االنتصاِر رمِز ملیتا على بالكالم روایته بدأ األدیب الشاعر المعلُِّم مرّوة                محّمد
یهدأ لْن لك أقول صدیقي یا ال موالي؟ یا الطوفاُن هدأ هل وبعبارِة وأسراِره، األسطوريِّ                 الزمِن
إعالِم ووسائَل دوٍل رؤساَء یشتروا أن الصحراٍء لبدِو أتاحت التي النفِط، آباُر تجفَّ أن قبل                 الطوفان
ـ المنصرِف اللبناِن هذا في المرتزقَة والساسَة والمثقَّفین را، متحض عاَلًما ُیسّمى كان الذي               العالِم

 وكان في قدیم الزمان ممنوًعا من الصرف ـ  والشرِق برّمته.

أسماَء الكاتُب لهم اختار وآخرون الحقیقّیة، بأسمائهم ُسّموا بعُضهم ُكثر، العبون الروایة              في
 ذاَت داللٍة معّینة:

غالب، فاسمه الشیُخ أّما تعالى، هللا الخضوٍع رمُز وهي الكلمُة تعنیه ما مع ساجد اسُمه                 المجاهُد
 والغاِلُب اُهللا عّز وجّل.

من المقاوم ذلك الصهیونّي، العدوِّ لمحاربِة نفَسُه نذَر الذهن، متوقُّد إنسان المقاوم: رمُز               ساجد:
مع تولُد الصباح، في تولُد ألرٍض جدیًدا تاریًخا بدمِه كتَب القمم، إّال تسكن ال التي النسور                  ساللة
إنُّه القتال... وفي األخالِق في موهبٍة صاحَب ساجد كان یقوُل معًنى: للشهادة وأعطى               األغنیات....

هاد ولیس بزاهد، كان فِرًحا بما یقوم به ومقتنًعا بما یفعل...   یشبُه الزُّ

المجد... كتابِة وفي التاریخ، صناعِة في فنانا الیوَم یكوَن أن وعلیه الیوم هذا طویًال انتظَر                 إّنه
رت تحرِّ إخوانِه ودماِء بدماِئِه والشرفاء.... الُعظماُء یدفَعه أن بدَّ ال الذي الثمن سیدفُع النهایة                وفي
حون الفالَّ رواها كما دماًء األرَض روى ...2006 العام من تموز قبل أرًضا تكْن لم التي                 األرُض

 ماًء...

علیه ینطبق یفعلون، ال ما یقولون الذین الَكثرِة من ولیس ویفعل، یقول فهو غالب الشیخ                 أما
غیِرِه، تعلیم قبل نفسه بتعلیِم فلیبدأ إماًما، للناِس نفَسُه َب نصَّ من السالم:« علیه البلغاء سیِّد                 قوُل
والحرام الحالِل حدوَد ثقافُتُه تتجاوُز مثّقف شیٌخ بلسانه... تعلیمِه قبل بسیرته تعلیُمُه              ولیكن
األساس، منذ الصیهیونّیة الحركة طات مخطِّ فهِم إلى الدنیا، في یجري ما فهِم إلى التقلیدّي                بمفهومهما
ُیقاِوُمها، من یؤّیدون ال وعالنیة ا سر ولكّنهم الصهیونّیة، الحركة ضدَّ ینظرون الذین من واحًدا                لیس

 یحقدوَن على المقاومِة ألسباٍب معلومٍة أو غیر معلومٍة.

وتوراتهم الیهود أسفاِر في جاء ما یروي الذي وهو وجهادیا: سیاسیا دوًرا یؤّدي شیٌخ                هو
وشارَك الشرور أصل هي إسرائیل إّن قال وحًشا، ولیس أخالقيٌّ عامٌل اإلنساَن أّن یرى                المزّورة،
المقاومة، سیِِّد وإلى المغیَّب اإلمام وإلى اإلسالمّیة، الثورة ر ُمفجِّ إلى یرمز الشیخ هذا محاربتها:                في
ُنظرائِه وبین بینه الكاتب ُیقارن الحیاد... على یقْف ولم بالفعل، القوَل قرَن شیٍخ كلِّ                وإلى
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وبعد القتال، في ُیشارك الشؤون، كّل في رأَیه یسأُله الذي األنموذُج وهو ُیسّمیهم، كما                المـُتصهینین
  انتهاء الحرب ُیشارك في إعادة اإلعمار...

والزیتون التیِن من فیها الطاهر، ثوبه من تُهّف التراِب رائحُة متهالكة، قدیمٌة سیُّارتُه الشیخ                هذا
 والزوفا الشيُء الكثیر. في الروایة تركیٌز على الدور اإلیجابيِّ للمرأِة:

یة... مضح صابرًة محبة، وزوجًة الحیاة، مشقِّات من تعّلمْتها فطریة حكمًة تحمُل ُأّمیة              أّما
 وحبیبًة ال تزال مستوطنًة الخیاَل على الرغِم من تقادِم السنین...

وصالبًة.... ة قو إّال والحرُب األیُّام تِزْدها لم آخر، شأٌن فلها ساجد المجاهِد زوجُة فاطمُة                أّما
علیها وأّن كبیرة، مسؤولّیاتها أّن تعرف والتفاؤل، الصدمات على والمّرة، الحلوة األّیام على               تعّودْت
ذخیرُة (فهم الحاقدة النیران من وتحمیهم آمنٍة، مناِطَق إلى وتحملهم بأطفالها تنجو كیف ُتفّكر                أن
یا تقول: وإّنما وحَده، لساجد تدعو ال اَهللا، تدعو وحیَن سیعود...)، كان إن تعرُف ال الذي                  الحبیِب

 رّب... ِاحِم من تبّقى... واحفِظ السواعَد والبنادق...

في وهي الجبهة؛ على ما مكان في المرابَط المقاوَم زوَجها – الفواطِم ككلِّ – المنتظرُة                 فاطمُة
ر وتتذكُّ شهیٍد، وأغلى فقیٍد أغلى وتبكي أطفاَلها تحتِضن تزل لم الجنوِب، أرِض من ما                مكاٍن
وعُد ینتظُره حیث من الفجر، مع الفراشات، مع عائًدا تنتظره الكلماِت، كّل والكلماِت...               األحادیَث

 اهللا، وواجُبه المقّدس... ودُمُه سیكون فخًرا على صدور أطفاله...

على نموَت ولن الحیاة، هامِش على نعیَش لْن والُدكم: قاَل لقد أبنائي: یا اسمعوا ألطفالها:                 تقوُل
المعاني، بحلِّ كفیلٌة األیَّام أّن أدركوا لكّنهم الكلمات، هذه معنى األطفاُل یدرِك لم الحیاة:                هامِش

 وإفهامهم القصَد الذي تحمُله تلك الكلمات...

 هذا الكتاب معبٌّر عن میزة من میزات صاحبه، وهي الصدق والطیبة...

 هو في هذا المجتمع الماّديِّ المتكالب على حطاِم الدنیا، غریٌب كغربِة المقاومة بین العرب...

ال الحطام ووراء المناصِب وراء الساعون اآلنّي. وبالربِح بالمناصِب، یفّكر ال یكتب              من
 یكتبون، أو لدیهم من یكتُب عنهم، أو ُیصّحح لهم ما یكتبونه...

من حّتى ُمحارَبًة كانت 2006 العام تّموز حرب وقبل 2000 العام في التحریر قبل                المقاومُة
یتحّدثون كانوا مشروَعهم، یخفوا ولم حقدهم، یخفوا لم المعادیة المشاریع وأصحاُب األعداُء              أهلها؛
المقاومُة لوال الذین الناس هؤالء كّل هل عنها؟ راضین جمیًعا المقاومِة أهُل كان هل لكن                 عالنیة...
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هي إن معها كانوا المقاومة؟ مع وقالًبا قلًبا كلُّهم كانوا أرضهم، وإلى قراهم إلى بالعودِة َحَلموا                  لما
 َنَجحت، ولیسوا معها لو لم تستطْع إكماَل التحریر...

هْم َیُغرَّ لم الذین المسلمین عدُد هو ما الدنیا... عبیُد الناُس غریًبا: وال مستغرًبا لیس األمر                 هذا
 باهللا الَغرور بعد وفاِة نبیِّهم؟ ماذا فعَل أنصاُر عليٍّ بعلیِّهم، وماذا فعل المسلمون بالحسین؟

 التاریخ ال ُیعید َننفَسه ولكّن البشَر هْم أنفسُهم وإن تغّیرت ُسحنهم وأزیاؤهم وأسنَُّتهم...
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