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  احلياة درب على حمطات
  )وذكريات خواطر(

 

  رحمون ممدوح
  صفحة 640 ،2005 النفائس، دار: بيروت

   
 والسيرة الرواية،: هما الكتابة ضروب من ضربين ازدهار تقريباً، قرن ربع منذ العربية، الثقافية احلياة تشهد

 جانب إىل فباتت، الذاتية السيرة أمّا. طويالً عليها تربع التي مكانته عن الشعر تقصي اليوم الرواية وتكاد. الذاتية
 احلديثة العربية الرواية أن والالفت. البشري التاريخ جوانب بعض لتقويم وعلمياً رحباً  ميداناً التاريخية، الكتابة
 أحد للروائي الذاتية السيرة يف التفتيش بات حتى الراوي، لدى الذاكرة خمزون وإىل الذاتية السيرة إىل بقوة، تستند،
 لكن الذاتية، للسيرة جديد صوغ جمرد إىل أنماطها، بعض يف حتولت، املعنى، بهذا والرواية،. روايته تفكيك عناصر
  .الشائع احلكائي الفن إىل األقل، على الشكل يف تنتمي، مطابقة سردية وتقنيات" مبتكرة" فنية بأدوات

 يف كتاب من وأكثر ذاتية سيرة من أقل فهو ؛"احلياة درب على حمطات: "رحمون ممدوح كتاب نقرأ السياق هذا يف
 ائتالف يف وباإلخوانيات بالسيرة الذكريات تشتبك وفيه معاً، والتوثيق والوجدانيات التذكر من مزيج إنه. اخلواطر

 السورية والثورة وفلسطين دمشق عن الذكريات يف جولة هو احلص سليم الرئيس له قدم الذي الكتاب وهذا. مفيد
 الوحدة ظل ويف االستقالل بعد ثم الفرنسي االنتداب إبان يف سورية يف الصاخبة السياسية واحلياة الكبرى

  .املصرية – السورية
 بعض تصحح جديدة معلومات عن فضالً  والصور، الوثائق من وافر عدد على احتواؤه الكتاب هذا يميز ما ولعل

 يف فيجعله عفلق ميشال ميالد تاريخ تصحيح إىل املؤلف ينبري املثال، سبيل وعلى. الشائعة التاريخية املعلومات
 عدة يف جاء كما 1910 سنة يف وليس بغداد، يف قبره شاهدة على ورد كما 1911 سنة يف وليس 1912 سنة

 التواريخ مع أوالده وأسماء زوجته واسم اسمه فيه يظهر عفلق مليشال عائلي قيد إخراج صورة نشر ولهذا. مصادر
  .دمشق يف األورثوذكسي البطريركي املكتب عن صدرت كما عفلق زواج وثيقة ونشر مليالدهم، الصحيحة

 

  احلافلة السيرة
 وأهل. املسيح ميالد ليلة أي ،25/12/1928 ليلة دمشق يف امليدان بحي املوصلي زقاق يف رحمون ممدوح ولد

 من نخبة أبنائه من وملع السورية، الوطنية احلركة يف كبير شأن له كان الذي احلي بهذا االفتخار شديدو امليدان
 زيادة، نقوال ولد وفيه البيطار، بهجت وحممد عفلق وميشال األشمر حممد أمثال واملفكرين والسياسيين اجملاهدين

. انللميد اجملاور القيمرية حي يف املولود زريق قسطنطين بالتحديد، شقيقته منزل ويف أرجائه، يف درج كما
 الرحمن عبد بتهريب قام الذي هو رحمون سعيد فجده الوطن؛ على الغيرة شديدة عائلة إىل ينتمي رحمون وممدوح

 عند شعبي بمهرجان استقبله الذي وهو ،1927 سنة يف الكبرى السورية الثورة إخماد بعد فلسطين إىل الشهبندر
 اخلطيب بهيج على النار أطلق الذي الفرا جنيب منزله يف أخفى الدين عز وعمه. 1938 سنة يف دمشق إىل عودته

 وفلسطيني سوري رحمون وممدوح. تهريباً فلسطين إىل ذلك، بعد نقله، ثم. لفرنسا املوايل) املديرين حكومة رئيس(
 فإذا عثمانية، أنها على نشأت التي املنطقة هذه يف العائالت أحوال من الكثير تشبه حال وهي معاً، ولبناين وأردين

 بعد صار، العثماين فوالده. خمتلفة حال على تستفيق الشام، بالد من األتراك خروج بعد وضحاها، عشية بين بها،
 ثم أردنياً والده حتول بعد ما ويف. بيروتية صارت أيضاً العثمانية ووالدته. دمشقياً العثمانية، الدولة انهيار

 العشرين، القرن تسعينيات يف لبنانياً صار السوري وهو. وفلسطين األردن بين وأعماله إقامته بسبب فلسطينياً
 وكان بنونة، إدريس عليه عرض وقد. باملغرب يقيم عائلته من جزء وهناك. أردنيين وأوالده الدين عز عمه وبقي
  .احلاجة النتفاء قبولها عدم عن فاعتذر املغربية اجلنسية الفترات، إحدى يف سورية يف للمغرب سفيراً

 يف تطوع حتى والوطنية، بالسياسة املفعم امليدان حي يف الرجال مبلغ بلغ إن ما رحمون ممدوح فإن حال، أي يف
 عبد امللك تزور وهي مئير غولدا عينه بأم شاهد كيف يروي وهو. جبع منطقة يف وخدم 1948 سنة اإلنقاذ جيش

 عهد يف باإلعدام عليه حُكم فلسطين، سقوط بعد ،1949 سنة ويف. 1948 سنة يف الشونة قصر يف احلسين بن الله



  112، ص )2006 ءاتش( 65، العدد 17المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق

 

2 
 

 أطاح الذي االنقالب لوال معاً وبشقيقه به يُنفذ اإلعدام وكاد دمشق، يف اليهودي الكنيس نسف بتهمة الزعيم حسني
  .األول وجنا الثاين فأعدم الزعيم
 بعد امليدان بحي الوالدي منزله يف وُضعت البعث حلزب األوىل املبادئ أن رحمون ممدوح سيرة يف الغريب

 هذا إىل ينتمِ مل ذلك ومع. البيطار ومدحت البيطار الدين وصالح السيد وجالل عفلق ميشال بين متتالية اجتماعات
 العرب القوميين حلركة التأسيسية اخلاليا إحدى وكانت" العرب القوميون" باسم عُرفت جمموعة إىل وإنما احلزب،

  .بعد ما يف
 

  جديدة معلومات
 إىل الزعيم حسني رسالة مثل مرة أول ينشر وبعضها قبل، من كاملة تنشر مل التي الوثائق من بكثير الكتاب يحفل

 إىل أرسالن عادل األمير ورسالة أيضاً، األشمر حممد إىل احلسين بن الله عبد امللك ورسالة األشمر، حممد اجملاهد
 عن اجمليد عبد بن احلميد عبد السلطان من صادرة ووثيقة ،1925 ثورة عن) ؟( فريد والشيخ) ؟( الفاضل الشيخ
 فضالً  عفلق، يد بخط 1949 سنة يف الزعيم حسني إىل املشهورة عفلق ميشال ورسالة اخلالفة، عن تخليه أسباب

 سجن يف التعذيب مارسوا الذين بأسماء قائمة الكتاب يتضمن ذلك، على وعالوة. السراج احلميد عبد من رسائل عن
 أحمد الرئيس تهريب حادثة الكتاب يسردها التي احلوادث أملع ومن). 62 ص( 1949 سنة يف السجناء بحق املزة

 الذي هو رحمون ممدوح وكان. الفرنسية االستخبارات أيدي من وإنقاذه 1955 سنة الدويل بيروت مطار يف بالّ  بن
 مطار من ،"مسعود املزياين" آنذاك احلركي اسمه وكان بالّ، بن إخراج احلكيم، عدنان من وبمساعدة بنفسه، توىل

  .دمشق إىل بيروت
 وبحوث وثائق: وفلسطين البعث: "بعنوان وهو الكتب أحد غالف صورة أطرفها ومن. صورة 96 نحو الكتاب يتضمن

 جملة أعداد ألحد أُخرى صورة وعلى". عفلق ميشيل أحمد املؤسس القائد لرحيل 12 الذكرى يف الفكرية الندوة
 ميشيل أحمد إىل عفلق ميشال حتول وهكذا". أديباً عفلق ميشيل أحمد: "التالية العبارة وردت العراقية" األقالم"

  .حسين صدام ترهات من وهذه عفلق،
* * *  
 تسلسلها تفقد حتى والتواريخ الوقائع تتشابك احلاالت بعض ويف. متعددة أزمنة يف رحمون ممدوح كتاب يجول

 الغوطة أهايل بين حدثت التي لالشتباكات عرضه يف فمثالً، تواريخه؛ إىل افتقر الوقائع من كثيراً إن ثم. الزمني
 ذكر يجب وكان). 429 ص..." (منزيل إىل عدت األيام أحد يف: "يقول الوحدة، زمن يف اليرموك خميم وأهايل

 نائب بي اتصل: "يقول دمشق إىل مكاريوس املطران زيارة على الكالم معرض ويف. التقريبي حتى ولو التاريخ،
 من كان فربما األمر، يكن ومهما. ذلك حدث متى يفصح ال الكتاب أن غير." السراج احلميد عبد السيد الرئيس
 على الثاين، القسم ويتضمن كاملة، الذاتية السيرة األول القسم يتضمن بحيث أُخرى، بطريقة الكتاب تقسيم األجدى

  .وهكذا... الرابع القسم يف واحملاضرات الثالث، القسم يف والوثائق الرسائل ثم املؤلف، خواطر املثال، سبيل
 

  فخر أبو صقر



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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