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�أر�شيف 
ذ�كرتي �لخا�شة هو مرجعي 

هنا، و�لما�شي �لذي 

�أ�شتدعيه �شحيق. ن�شف قرن.. �أكتب عن هذ� 

�لما�شي، و�أنا بعيدة عنه كل �لبعد؛ �لوعي، 

�لوقائع �ل�شيا�شية، �لر�أي �ل�شيا�شي... كل ذلك 

�بتعد م�شافات �شوئية، و�رتحلت معه �لذ�كرة 

نحو �أعمق مناطقها. لذلك، قد �أنزلق نحو �لذ�تية، 

ها عو�طفي، 
ّ
قد ُت�شاب مو�شوعيتي، قد تم�ش

فاأ�شرد �شيئًا عن هذ� �لما�شي بناء على ما حدث 

بعده؛ فكل يوم ياأتي بتف�شير جديد له. و�شاأحاول 

 قدر �لم�شتطاع.
ّ
هنا تفادي هذ� �لمطب

حرب حزير�ن/يونيو 1967 تتعلق بو�لدي 

وبعبد �لنا�شر وبفل�شطين. ففي قلبي حب كبير 

لأبي، وفي قلب �أبي حب كبير لفل�شطين، ثم، 

وبالقوة نف�شها، ربما، يفي�ض قلبه بحب عبد 

�لنا�شر. لذلك حزير�ن/يونيو 1967 هي حرب 

عبد �لنا�شر عنده، �أي محطة محورية في حياته. 

 
ّ
وكل هذه �لعاطفة �لعارمة �أرثها عنه، فاأ�شب

على حب عبد �لنا�شر وفل�شطين. �أقول ''حب''، 

و�أق�شد ''�لغر�م''، بمو��شفاته كلها: جارف، �أعمى، 

يكتب خطوطه �لعري�شة على �لجبين. ومثل 

�لغر�م �أي�شًا، حرب حزير�ن/يونيو 1967 هي 

هزيمة عاطفية قا�شية لأبي، �شربة لقلب عا�شق، 

ت�شتدعي من يومها مطلع �أغنية ''�لأطالل'' لأم 

كلثوم، �ل�شادرة قبل عام و�حد من �لحرب، 

و�لتي ت�شدو في مطلعها:

ْل �أين �لهوى
َ
يا فوؤ�دي ل َت�ش

1
كان �شرحًا من خيال فهوى

عودة �إلى ما�ٍض �أقدم: ت�شرين �لثاني/نوفمبر 

1956. بعد زيارة ق�شيرة لأهلنا في �شيد�، �أركب 

�أنا و�أبي و�أختي باخرة تنطلق بنا من مرفاأ 

بيروت نحو �لد�ر �لبي�شاء، في �لمغرب �لأق�شى. 

م، على غير عادته. ي�شغي 
ّ
�لدنيا ليل، و�أبي متجه

�إلى �لر�ديو بَخَفر. عدو�ن ثالثي على م�شر 

�لحبيبة: �لفرن�شيون و�لبريطانيون و�لإ�شر�ئيليون 

ق�شفو� �لمطار�ت وعدة مناطق من �لقاهرة. 

نجل�ض معه �أختي و�أنا، ن�شمت، نتحّلق حول 

ق في وجهه. ل نفهم �شيئًا وقتها، 
ّ
�لر�ديو، ونحد

�أنا و�أختي، ل نعرف كلمة عربية و�حدة. فقط �أبي 

وغ�شبه من �لنَّيل من عبد �لنا�شر. في �لد�ر 

�لبي�شاء، ي�شبح تقليد�ً عائليًا �أن نهد�أ من �للعب 

ونتجمد، ونجل�ض حول �لر�ديو، نترقب ذ�ك 

�ل�شوت �لد�فىء �لذي ي�شعل قلوبنا، فت�شرع 

خفقاته عند �إعالن �لوحدة بين م�شر و�شورية في 

�شنة 1958. في �لبيت نجّل عبد �لنا�شر، نعبده، 

ونحب �لم�شريين. وعندما يح�شر فريق ريا�شي 

�إلى �لد�ر �لبي�شاء، نهرع كلنا لم�شاهدته 

وت�شجيعه، ول نلقي ول حتى نظرة �شريعة على 

مناف�شيه. ي�شت�شيفهم �أبي في مطعمه، ونرى في 

دالل البزري*

كان �رصحًا من خيال فهوى...

* كاتبة وباحثة في علم �لجتماع �ل�شيا�شي.
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ئني هذه 
ّ
�لناطقون بها ب�شغف، وغالبًا بعنف. تهي

�لمناق�شات �ل�شاخبة لفهم �شيء من �لحرب �لتي 

�أ�شمع باندلعها و�أنا في �لمدر�شة، لكنني �أي�شًا 

مر�هقة، و�أكره نظام �لمدر�شة. �أفرح كثير�ً بهذه 

�لحرب، فقد تجّنبني �لنظام و�شر�مة �لمو�عيد. 

وربما، لو تطول، تعفيني من �متحانات �آخر 

�ل�شنة؛ تلك �لآفة �ل�شيفية �لتي تجعلني �أنطوي 

على نف�شي مع قدوم كل �شيف، حتى بعد 

�لمدر�شة و�لجامعة.

في �لبيت �لمز�ج مختلف: �لوجوه عاب�شة، 

مقّطبة. �لحرب لي�شت �إجازة ق�شرية. �لحرب قتلى 

ودمار، لكنها �أي�شًا �نت�شار. �لر�ديو يوؤكد ذلك، 

يكرره: �أ�شقطت �لقو�ت �لجوية �لم�شلحة... 

ومر�ب�ض �لمدفعية... وجنودنا �لبو��شل... مناخ 

�لحرب حا�شر في �أجو�ئنا. ُتدهن م�شابيح 

�ل�شيار�ت باللون �لأزرق �لقاتم، وُتطفاأ �لأنو�ر 

لياًل، وُت�شعل �ل�شموع وقناديل �لكاز. و�لبع�ض 

يغّلف زجاج نو�فذه و�شرفاته بالأور�ق �لال�شقة، 

و�أحيانًا بالجر�ئد. جادة �لكورني�ض مهجورة، ل 

ة ول �شيار�ت. ''�إجر�ء�ت'' غير عادية ُتخرجنا 
ّ
مار

 علينا ب�شوؤ�ل نكرره 
ّ
من يومياتنا، لكنها تلح

با�شتياء، لبع�شنا وللزو�ر �لقليلين: لماذ� ل 

ت�شترك دولتنا في �لحرب؟! فو�ني�ض، تر�نز�شتور، 

و�أور�ق ل�شقة...؟! هل هذه هي م�شاركتنا في 

هذه �لحرب؟ على هذه �لأ�شياء تقت�شر؟ �ألي�ض 

بيننا رجال...؟!

بعدما يرتاح �أبي �إلى �شير �لمعركة، 

وتطمينات �إذ�عة ''�شوت �لعرب''، ونبر�ت �لمذيع 

�أحمد �شعيد �لرتيبة، يتملكنا �ل�شجر، فيكون 

�لقر�ر باإلهائنا، �أنا و�إخوتي �لأربعة، بتعّلم لعبة 

''�ل�شكر�بل''. بالفرن�شية طبعًا. هذه �للعبة �للذيذة 

�لتي تاأخذني �إلى �لكلمات كلها، لعبة مطاردة 

�لكلمات، تبقى عندي مرتبطة بالحرب. بعد 15 

عامًا، في �أثناء �لغزو �لإ�شر�ئيلي للبنان في �شنة 

1982، �شتتحقق رغبتنا في م�شاركتنا في 

�لحرب �شد �إ�شر�ئيل، و�شاأتعلم �أي�شًا لعبة 

''�ل�شكر�بل'' بالعربية.

ر لي �أن �أقي�ض حرب 1967 بالأ�شياء، 
ّ
قد

ُ
لو ي

وجوههم وطّلتهم �ل�شينمائية عذوبة وبهاء؛ يعّلق 

�شنهم 
ُ

�أبي �آماًل على �أكتافهم �لعري�شة، على ح

�لرجولي، وكل مر�ده �نت�شار عبد �لنا�شر على 

�إ�شر�ئيل.

يقول لي �أبي �إنني كنت خير ب�شارة له، 

 في حزير�ن/يونيو 1952، قبل 
ُ

عندما ولدت

�شهر و�حد من ''ثورة �ل�شباط �لأحر�ر''. عبد 

عيد هذ� �لعام، يمالأ دنياه 
ُ
�لنا�شر �لذي يبرز ب

وينع�ض �آماله �لتي �شاعت بعد ف�شله، هو 

ورفاقه، في منع ن�شاأة �إ�شر�ئيل في �شنة 1948. 

ففي �لإ�شر�ب �لفل�شطيني �ل�شهير، في �شنة 

1936، ينّظم �أبي مع �آخرين من �أبناء مدينته 

�شيد�، عمليات تهريب �ل�شالح �إلى �لفل�شطينيين، 

ودعم �لإ�شر�ب، و�لتظاهر�ت �لغا�شبة �شد 

�ليهود، لكن هذ� كله ل يف�شي �إلى �شيء: فل�شطين 

ت�شيع، و�أبي يفل�ض، في�شطر �إلى �لهجرة �إلى 

�ل�شنغال، في �أفريقيا �لغربية، حيث ينتظره 

قريبه. غير �أن �أبي يبقى على عهده �لقديم. في 

�ل�شنغال، يتخذ مو�قف معادية لالإد�رة 

�ل�شتعمارية �لفرن�شية �لتي تقاتل جيو�شها 

�ل�شعب �لجز�ئري منعًا ل�شتقالله، ويرف�ض تقديم 

طلب �لجن�شية �لفرن�شية كما يفعل �أقر�نه من 

�لمهاجرين �للبنانيين. خالفه مع �لإد�رة 

ب ربما باإفال�شه �لثاني، فنترك 
ّ
�لفرن�شية يت�شب

�ل�شنغال لنقيم برهة في ليبيريا، ثم نعود 

فن�شتقر في �لمغرب، وتحديد�ً في �لد�ر �لبي�شاء. 

�أبي مثابر في حبه. ومثلما �أورثني فل�شطين 

ر على ثورة 
ّ
وعبد �لنا�شر، �أورثه جدي �لتح�ش

�ل�شريف ح�شين في �شنة 1916. كان عمره ت�شع 

�شنو�ت عندما رحل �لملك في�شل، فو�شع �شجن 

�لأر�ض كله بعد ذلك في �لثورة �لعربية �لكبرى 

بًا 
ّ
)1925(، وكان عمره �آنذ�ك 18 عامًا... مت�شر

طة.
َ
�لوحدة و�لتحرر من �آمال محيطه �لمحب

�إذ�ً، �أنا �أعي�ض حزير�ن/يونيو 1967 بهذ� 

�لنوع من ''�لجهوزية �ل�شيا�شية''، �أو بالأحرى 

''�لعاطفية''. في بيتنا، وفي بيوت �أقاربنا، تجري 

�لمناق�شات �لحامية بين مختلف �لتجاهات؛ 

نا�شرية، بعثية، قومية، �شيوعية... يتحاور 
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ومعهما �رتعا�شة �لعودة �إلى �ألفة �شاعت، 

فتغلبني �لده�شة: كيف لي �لآن، بعد ''مر�جعاتي 

�لنقدية'' �لي�شارية كلها، وبعد جميع �لإخفاقات 

�لنا�شرية وعيوبها، �أن �أبكي، �أن توجعني بطني، 

و�أنا �أ�شتمع �إلى هذه �لألحان و�لكلمات...؟ هل هو 

مجرد حنين �إلى كلي�شيه ''�لزمن �لجميل''؟ هل 

كان هذ� �لزمن فعاًل جمياًل، �أم �إن �لذ�كرة تجعلنا 

بلهاء نبكي على ما ل ي�شتحق �لبكاء؟ �أم �إننا، 

بحكم تكويننا �لتر�ثي، نبقى مجاذيب �لح�شرة 

�لتر�جيدية، نئّن تحت وطاأة �لزمن �لذي م�شى، 

م بالبكاء على مروره 
ّ
ن�شتاق �إلى عذ�باته، ونتنع

�لق�شير في حيو�تنا؟ لكن �أي�شًا، هل من باب 

�لعقالنية �ل�شرفة، �لعقالنية �لمطلوبة على �لأقل، 

�أن ن�شبح �أكثر ذكاء و�شخرية من ذ�ك �لما�شي 

�لذي فتح لنا �لطريق ل�شناعة ما�ٍض �آخر، 

5
جديد؟

�أربعة، �أو ربما خم�شة �أيام فقط من �لبتهاج 

�لمكّثف، ثم تاأتي لحظة �لحقيقة. �لطائر�ت 

�لم�شرية تتحطم عن بكرة �أبيها. �أر��ٍض عربية 

�إ�شافية تحتلها �إ�شر�ئيل: �شيناء، �لجولن، �ل�شفة 

ن، نلعب 
ّ
�لغربية. �لهزيمة فاقعة... نر�قب، نخم

''�ل�شكر�بل''، لنن�شى.

�أبي �شارد �لذهن، و�لدنيا ليل، ونحن بانتظار 

خطاب خطير لعبد �لنا�شر، تعلنه �إذ�عة ''�شوت 

ر بطاريات �لتر�نز�شتور كي ل تفوتنا 
ّ
�لعرب''. نغي

كلمة و�حدة. فتكون كلمات عبد �لنا�شر �لمزلزلة، 

نحفظ فحو�ها:

دنا معًا في �أوقات �لن�شر 
ّ
�أيها �لإخوة لقد تعو

�أن  ن�شتطيع  ول   )...( �لمحنة  �أوقات  وفي 

نخفي على �أنف�شنا �أننا و�جهنا نك�شة خطيرة 

ى تمامًا ونهائيًا عن 
ّ
)...(. لقد قررُت �أن �أتنح

و�أن  �شيا�شي،  دور  و�أي  ر�شمي  من�شب  �أي 

و�جبي  �أوؤدي  �لجماهير،  �شفوف  �إلى  �أعود 

كّلفُت  فلقد   ،)...( �آخر..  مو�طن  كاأي  معها 

باأن يتولى من�شب  �لدين،  )...( زكريا محيي 

رئي�ض �لجمهورية، و�أ�شع كل ما عندي تحت 

طلبه )...(.

بالجو�مد، فاألخ�شها بهذه: ر�ديو �لتر�نز�شتور 

 �لمحمول �لذي يعمل على �لبطارية، ويو�فينا

بـ ''تفا�شيل'' �لمعارك، تباعًا، و�ل�شموع و�لقناديل 

برو�ئحها �لنّفاذة �لتي �شارت مع �لوقت �أّخاذة، 

ثم �لأور�ق �لال�شقة على �لنو�فذ و�ل�شرفات، 

وم�شابيح �ل�شيار�ت �لزرقاء، وعلبة ''�ل�شكر�بل'' 

�لخ�شر�ء وتو�بعها. لكن هذه �لأ�شياء لي�شت 

وحدها �لباقية: هناك �ل�شور، و�أم كلثوم 

ي عبد �لنا�شر، 
ّ
و�لأنا�شيد، وخطاب تنح

و�لجماهير.

ل �أعرف �إن كانت �شور �لمحترقين بقنابل 

عيد هذه �لحرب، �أو في 
ُ
�لنابالم و�شلت �إلينا ب

�أثنائها، لكن من �لموؤكد �أنها مرتبطة بهذه 

�لحرب، وب�شدة. تقاوم �لموت و�لزمن، وتبقى 

عالقة: �لمحترقون �أطفال، وربما ن�شاء �أي�شًا. 

�أبد�ننا تق�شعر �أمام هذه �ل�شور. قليلة هي �ل�شور، 

�إّل �إنها طاغية، تنطق بجمودها. قوتها في 

ندرتها، ربما. لو قارنتها ب�شور فظائع �ليوم، 

�شتبدو هزيلة، �أو ُقل جنحة ب�شيطة �رتكبها 

مجرمون مبتدئون. ل�شنا معتادين في حزير�ن/

يونيو 1967 على �لفظائع. وم�شاهدة �أطفال 

محترقين بقنابل �لنابالم هي مثل عمادة �لنار. 

من بو�بتها �أدخل �إلى عالم �لكبار، و�أفقد �شيئًا 

من طفولتي، و�أعتقد، ب�شكل خطاأ، �أني لن �أ�شتفظع 

جريمة بعد �ليوم.

�أم كلثوم حا�شرة �أي�شًا. كذلك �لأنا�شيد 

�لوطنية �لحما�شية. ن�شتمع �إليها بخ�شوع عبر 

�لتر�نز�شتور، بين �لأخبار �لمبهجة و�لخبر 

�لأخير، �لمفجع، و�لأيام �لأُخرى بعده. ت�شرخ 

تها �ل�شحرية ''�شقط �لقناع عن �لوجوه 
ّ
ببح

 فنطير �ن�شجامًا مع هذ� �لكون، 
2

�لغادرة''،

و��شتب�شار�ً بهذ� �ل�شوت �لغا�شب �لو�ثق، �لذي 

بنا من �لآلهة كلها. �لأنا�شيد ل تقّل عزمًا، 
ِّ
يقر

 و''�للـه �أكبر 
3

وخ�شو�شًا ''لبيَك يا علم �لعروبة''،

 هذه �لكلمات و�لألحان 
4

فوق كيد �لمعتدي''.

ة. وطو�ل �لن�شف 
ّ
تقاوم ن�شف قرن، وما ز�لت حي

قرن هذ�، كلما �أ�شمعها، م�شادفًة، �أبكي بحرقة 

لذيذة. �أ�شتعيد وجه �أبي، وجه عبد �لنا�شر، 
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يا حبيبي كل �شيء بق�شاء

ما باأيدينا ُخلقنا تع�شاء

خيبة �أمل �أبي كبيرة، لكنها تخلو من �لمر�رة. 

ر في تف�شيرها لإخفاقات �لع�شق، 
َ
تعتمد على �لَقد

وللف�شل في تحقيق غايات �لحبيب. بعد �ن�شحابه 

من د�ئرة �لأمل �لعارم، وغو�شه �ليومي في بحر 

�ل�شرود، يزد�د �أبي طيبة. �إخفاقه �ل�شخ�شي 

متمثل في �لإفال�شين، وف�شل عبد �لنا�شر بعد 

دير ظهره للدهر، فال يعود يهتم. 
ُ
ذلك... يجعالنه ي

لكنه حزين جد�ً. حزنه بو�شع عيونه �لخ�شر�ء 

�لو��شعة.

بعد حزير�ن/يونيو 1967، �شتحتل �لهزيمة 

�شد�رة مخيلتنا �ليومية. وقد تكون تلك �لخيبة 

هي �لتي تو�شلني �إلى �لنخر�ط باكر�ً في �أكثر 

�لمنظمات �ل�شيوعية جذرية، �أكثرها نقد�ً لعبد 

�لنا�شر وللتجربة �لنا�شرية. ربما �أخذ�ً بثاأر �أبي، 

وربما دفعًا نحو خيبة جديدة، بعد �لخيبة 

�لنا�شرية. وخالل �لأعو�م �لثالثة ع�شر �لتي 

�أق�شيها في هذه �لمنظمة �لنقدية جد�ً، ل يهمد 

حبي لعبد �لنا�شر، حب بال عقل، بال �شبب 

 لأبي، لمر�هقتي، لالأزمنة 
ٌ
�شيا�شي وجيه. حب

 لنف�شي ربما، لتلك 
ٌ
و�لأمكنة �لتي عاي�شتها. حب

�لـ ''دلل'' �لتي ُكْنتها، �لتي ل ترى حدود�ً للزمن، 

وكله ملكها. و�أردد مع �أم كلثوم بيتين من 

 �أفهم �لعربية:
ُ

''�لأطالل''، بعدما �شرت

هل ر�أى �لحب �شكارى مثلنا

كم بنينا من خيال حولنا     

ينتهي خطاب عبد �لنا�شر �لطويل. �شمت 

، بين �لجير�ن، في �لبيت، 
ّ
مفاجىء ي�شود �لحي

كاأن �لحياة تتوقف. �لليل من دون قمر، �أم �إن 

 دقائق، وربما �أكثر 
ّ
غيومًا حزير�نية تحجبه؟ تمر

و�شط هذ� �ل�شكون �لمهيب. وفجاأة، �إنذ�ر، هدير 

عميق، لي�ض بالبعيد، قريب، يقترب... من �شرفة 

بيتنا �لذي يطّل على كورني�ض �لمزرعة باأمتار، 

 ناري 
ٌ
�أرى وهجًا ينبثق من ظلمة �لهدير؛ وهج

يتقدم، يقترب �أكثر فاأكثر. رجال ون�شاء بثياب 

اطة''(، متر��شون، 
ّ
يه ''�شح

ّ
�شب )ن�شم

ْ
ب �لنوم، بال�شِّ

عازمون، ي�شرخون ب�شوت و�حد مجروح: 

''نا�شر...! نا�شر....! نا�شر...!''. ��شتقال �لمع�شوق، 

ترَكنا هكذ� كاأيتام �لهوى، من دون �لتماعة 

عيونه، ول و�شامته، ول تاألقه... �أمر مرفو�ض من 

�لجماهير �ل�شادقة. ربما تحبه مهزومًا، �أو 

تف�شله مهزومًا، معلنًا هزيمته؛ لكن �لو��شح، 

على �لرغم من عتمة �لليل، �أنها تتنف�ض ع�شقًا به. 

م�شهد �لجماهير �لعفوية، �لخارجة من �لرو�فد، 

من �أزقة بيروت �ل�شيقة، �لملتقية في نهر 

�لكورني�ض �لعري�ض... هكذ�، من دون تعليمات ول 

لجان �ن�شباط، ول تعبئة، غير تلك �للوعة 

�لفّتانة... هذ� �لم�شهد �شيكون مرجعي في �أعو�مي 

�لالحقة. �شاأقارن كل تظاهرة بتلك �لتي تطبع 

مخيلتي في ليلة قاتمة من ليالي حزير�ن/يونيو 

.1967

بنهاية �لحرب، تبد�أ مع �أبي مرحلة �ل�شرود 

�لطويل، كاأنه يغادر هذه �لدنيا. �أغنية ''�لأطالل'' 

�شتعود وتح�شر بقوة من جديد. تكرر �شوؤ�لها عن 

�لهوى �لذي لم يكن �شوى �شرح من خيال، فْتنة 

�شقطت. وهو يتابع �ل�شتماع �إليها، م�شّلمًا:
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املصادر

اأغنية ''االأطالل'' الأم كلثوم، في الرابط االإلكتروني التالي:  1

https://www.youtube.com/watch?v=PzsM0sjkOsE&t=67s  

اأغنية ''�سقط القناع عن الوجوه الغادرة'' الأم كلثوم، في الرابط االإلكتروني التالي:  2

https://www.youtube.com/watch?v=SoBho9evZjU  

ن�سيد ''لبيك يا علم العروبة'' الأم كلثوم، في الرابط االإلكتروني التالي:  3

https://www.youtube.com/watch?v=ztp_EFhBtpg  

ن�سيد ''اهلل اأكبر فوق كيد المعتدي'' الأم كلثوم، في الرابط االإلكتروني التالي:  4

https://www.youtube.com/watch?v=SoBho9evZjU  

حاولت اال�ستفادة من اليوتيوبات المنت�سرة في ال�سبكة االإلكترونية الأجد هذه االألحان والكلمات. عثرت   5

عليها كـمـا هو وا�سح، لكنني، با�ستثناء اأغنية ''االأطالل'' التي حفظُت تاريخها منذ �سدورها، لم اأعثر 

على تاريخ االأنا�سيد واالأغنية االأُخرى الأم كلثوم، لذلك قد يكون ربطها بحرب حزيران/يونيو 1967 عائداً 

اإلى �سدورها قبيل اندالعها، اأو ُبعيدها اأو في اأثنائها، اإالّ اإنها بالتاأكيد �سديدة االرتباط بها.
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