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 )األخيرة - 4(شـهادة أستاذ زائر في جـامعـة حلب 
 طلبة الكبت والعشائر والقَصَص الشعبي والحزبيون يفصلون األساتذة 

 .حلقة أخيرة من شهادة استاذ زائر في آلية الفلسفة والعلوم االنسانية في جامعة حلب السورية
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في رئيس قسم الفلسفة في الكلية ماروني من مشتى الحلو، وآان نال منحة حزبية بعثية لمتابعة دراساته العليا 
ة                          دريس في الكلي اد للت ا وع خرج منه اد السوفياتي السابق، فت عات االتح اء تدريسي علمت أن. إحدى جام أثن

ة ى جلس تدعته ال ه، واس ذي يرأس فة ال م الفلس ي قس وء اإلدارة ف ه بس ة اتهمت ة الطالبي ة البعثي ة الحزبي الجماع
بة. محاسبة أو محاآمة حضرها الطلبة البعثيون في الكلية       ومن التهم التي وجهها اليه الطلبة في جلسة المحاس

ات ى الطالب لط عل ه يتس ة، ان ي الكلي تاذ او اداري ف ور أي اس ن دون حض دهم م م وح تي اقتصرت عليه ال
لتي ُوجهت. المحجبات ويضايقهن وال يحترم تقاليدهن ومشاعرهن الدينية، ألنهن محجبات             والتهمة األخرى ا

اك بعض زجاجات ه من هن يا، أن يجلب ل سة في روس اليه أيضًا، انه طلب من طالب مؤمن نال منحة للدرا
 .الفودآا

رارًا أخيرًا انتهت جلسة محاسبة الطلبة الحزبيين البعثيين الستاذهم ورئيس قسم الفلسفة في آليتهم، باتخاذهم ق
مع ة،  مبرمًا غير قابل سوى للتنفيذ، بعزله من وظيفته في رئاسة القسم، وعودته استاذًا عاديًا للفلسفة في الكلي
اديمي، العلم أنه حزبي بعثي، وبينت لي صلتي االآاديمية به أنه آان يسيء التصرف في عمله االداري واالآ

ة. آغيره من االساتذة واالداريين من دون ان يختلف عنهم في شيء                 دة عام وحين يتحول سوء التصرف قاع
في مؤسسة تعليمية او في غيرها من المؤسسات، على ما هو عليه الحال في سوريا، ال تعود هذه الصفة، اي
ل ير قاب ًا، وغ لوآًا عادي ير س ل يص افرًا، ب ورًا او ن ًا أو منظ ود مرئي ه، وال يع ق علي وء التصرف، تنطب س
نافرًا ذا شخصًا  سلوآه ه ه  ذي يبدي من يحسن التصرف، وال ى سلوك  للمحاسبة التي ال بد من ان تنصب عل

 .وخارجًا على القاعدة المالوفة السائرة
ادي، ر ع ا أم ة، وآأنه ي الكلي رام ف رور الك ّرت م تي م ذه ال ه ه ن وظيفت فة م م الفلس ة فصل رئيس قس حادث
د من ة السورية، يستطيعون فصل العمي ات الجامع في أي من آلي ن  جعلتني أعلم ان الطلبة الحزبيين البعثيي

 .وظيفته، إذا رغبوا وأرادوا
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تشكل الطالبات المحجبات اآثر من نصف عدد الطالبات في الكلية، واذا اشرنا الى ان المسيحيات ال يتحجبن،
ات ات العربي ن الطالب احقة م ة الس تنتج ان الغالبي اب، نس داء الحج ى ارت ة عل ن بكثاف ات ال يقبل وأن الكردي
ل وحاجب برز األسود الثقي ه، لي كاله وألوان وع اش ذي تتن داء الحجاب ال ى ارت ل عل تي تقب لمات هي ال والمس
ا دعونني اليه ات ي لتي أخذت بعض الطالب الجسم آله سوى العيون، بروزًا مشهودًا، حتى في آافيتريا الكلية ا

يت. للجلوس معهن، جماعات جماعات، من دون أن تدعوني أي منهن مفردة لمجالستها وتناول القهوة                      وقد رأ
دة أن الواح ا شلال وجماعات، آ خرجن منه ا ي دخلنها آم ها ي ات في طوال سنتين دراسيتين في الكلية أن الطالب

ًا. منهن تخاف أو ال تقوى وال تتجرأ على التنقل والجلوس منفردة                  ذا، قياس وحين فكرت في سلوك الطالبات ه
على ما علمته وتصورته عن حياتهن ومجتمعهن العائلي واألهلي، ونمط العالقات السائدة في دوائر المجتمع،

ات يستدعي. رأيت أن حياتهن الجامعية شلال وجماعات أمر عادي وطبيعي              ياة الطالب ي ح ك أن ال شيء ف ذل
في ا او  ا بنفسها في الكافيتيري ي حال انفراده ة ف تفعله الطالب ذي س ا ال ا، إذ م ان تكون الواحدة منهن بمفرده
د أن ا، فال ب ي الكافيتيري بة بنفسها وجلست وحدها ف غيرها من األماآن في الكلية؟ ولو حدث أن انفردت طال
ط زول وس ب ومع د ومحاصر ومراق م زائ ا جس ان، آأنه ة والالأم ن االضطرابات والالدع يء م عر بش تش
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 .الجموع المتكوآبة آتال وجماعات
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ما. مرة دعتني طالبة محجبة لتناول القهوة والتحادث في الكافيتريا               ا لتحرس آل منه ا، آأنم ا معه آانت أخته
ا                       . األخرى الم بمفرده ال تباشر الع ا، ف كىء عليه وقالت. ولتشعرا باألمان، وبأن للواحدة منهما قرينتها التي تت

ة آي تتمرن حادث معي باالنكليزي د الت يزي، وتري درس األدب االنكل لي الطالبة التي دعتني لمجالستها إنها ت
 .لذا طلبت مني أن نلتقي ساعة في النهار لهذه الغاية. على المحادثة في هذه اللغة التي تدرس آدابها

ردين من دون. بعد لقاءين أو ثالثة، صارت تأتي وحدها من دون شقيقتها القرينة للقائي               اني منف وبعد لقائنا الث
اآلها ها، ومش ا وإخوت ع أهله ا م ة معاناته األخت، أقلعت عن محادثتي باالنكليزية، وأنطلقت تروي لي بالعربي

 .العاطفية والجنسية، وشعورها باالختناق في حياتها
لذي ا وتحاصرها، وال الحجاب ا لتي تعيش فيه ة ا ية والمغلق ة القاس ة العائلي من أحاديثها استنتجت أن ال البيئ

ا        ارب لحياته ا ومس ًا م د متنفس ن أن تج ا م ه، يمنعانه ى. ترتدي أتي ال وال، وت يًا محم ا شخص ك هاتف ي تمتل فه
ة الفضائية                       ى المحطات التلفزيوني د عل ا تري ة ال... الجامعة، وتجلس في الكافيتريا، وتشاهد م هذه الحري لكن 

عن حياتها ورغباتها وإرادتها الشخصية، وال عن المشكالت التي تعيشها، وال عنتتيح لها قط التعبير الفعلي      
ها  ات نفس امض،. مكنون عور غ ها آش ل تعيش ها، ب ات نفس ا ومكنون ا وإرادته م موضوعًا لرغبته وهي ال تعل

ي ل داخل ًا، ب ار خارجي يق والحص ذين الض در ه ون مص ن دون أن يك ار، م يق والحص ًا بالض عر دائم لتش
ها، اة نفس ة الحي واء وطبيع ا يالبسان اله ي، آأنهم ي أو الحقيق وشخصي، ومن دون أن تدرك مصدرهما الفعل
ى االنفجار من شدة ًا عل ا موشكة دائم ا إنه ي الكافيتري اتنا ف في إحدى جلس ن قالت  ا، حي على ما فهمت منه

ى نحو. الكبت النفسي في حياتها اليومية      ا عل واالصح القول، على ما استنجت، إن هذا الكبت ال يالبس حياته
د. شخصي ومنفرد، بل هو يالبس الحياة اليومية آلها        لكن الفرق بينها وبين األخريات أن شيئًا ما في نفسها، ق

اًال ات بوصفه ح يكون دراستها األدب االنكليزي، هو الذي أشعرها بهذا الكبت الذي يعيشه اآلخرون واألخري
اتهم         ة. عادية وطبيعية، فال يشعرون بوجوده في أنفسهم وحي مع طبيع م  م بتالؤمه ه عنه ون يدفعون د يكون وق

م م يعيشون حياته ا أنه تها، طالم ا أو معاآس ى الخروج عليه الحياة التي ال شيء فيها وال في أنفسهم يدفعهم ال
ت ردم شعورهم بالكب تي ت ذه الشلل والجماعات ال ا ه الطالبية شلًال وجماعات، وال يرون أنفسهم اال في مراي

 .والضيق في حال انفراجهم بأنفسهم
وي اتف الخلي ة، آاله ه الحديث ائل التواصل والترفي يزي أن وس ة األدب االنكل ع طالب اديثي م ي من أح والح ل
ة ا للتواصل والحري ًا م ح ثقوب والتلفزيون واالنترنت وحتى دراسة األدب االنكليزي أو الفرنسي، فيما هي تفت
ل وتنشئ حيزًا ما لالبتعاد عن نمط الحياة التقليدية المحافظة وحصارها، تضاعف الكبت والضيق، بدل أن تقل

ة         ات العربي ن المجتمع يره م وري، وغ ع الس ي المجتم ا ف ي. منهم وس ف ة والجل اة الجامعي ه الحي ذي تتيح فال
الكافيتريا من تعارف وتخالط وتالق بين الشابات والشبان، يضاعف الكبت الجنسي والعاطفي وال يصرفه، ما
ن شاب سية بي ة أو جن ة أو صلة عاطفي ى عالق ي، أي ال ى شيء فعل دامت هذه الكوى أو الثقوب ال تفضي ال
لذي ير الشخصي ا ا للتعب ر فيه ي أمور ال أث وفتاة، تقتصر عالقتهما على اللقاء شلًال وجماعات، والتحادث ف
م وضيقهم يظل مكتومًا، بل ضائعًا وغير موجود أصًال، إال في حاالت نادرة تعّذب أصحابها وتضاعف آبته

 .بأنفسهم، مثل طالبة االدب االنكليزي
ضيقها بنفسها، ه عن  فكيف لطالبة مثلها محجبة وتراوغ أختها وقرينتها آي تلتقي أستاذًا في الكافيتريا لتحادث
تة، ة مكبو ات عاطفي وتتوسل اللغة االنكليزية للبدء بهذه اللقاءات، ومعجبة ببرنارد شو وفولكنر، وتكتب يومي

ارت... وليس من سبيل لتطوير آتابتها هذه ونشرها            ا دامت ا خت ه، م بر عن شه وتع ا تعي آيف لها أن تختبر م
اع ة واالجتم ة العربي ا اللغ واء ومشاعر تكبته ات وأه دراسة األدب االنكليزي لتجعله وسيطًا للتعبير عن رغب

 .العربي
ا، بحال ة والشخصية وآتمانه ق بكبت المشاعر الفردي ا يتعل هذه في م اة  حال الفت وآان أن فكرت آم شبيهة 
ترك المجتمع السوري آله، حين يكتم النظام السياسي البعثي أنفاسه، ويخلي بين الناس وأنفسهم وأجسامهم وي

 .هذه النفوس واالجسام في حال من االستنقاع والرثاثة والكتمان السياسي واالجتماعي
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حضور الطلبة من أصول أو مصادر عشائرية هو األقوى واألبرز في الكلية، مع العلم أن نسبتهم من مجموع
ة،. في المئة 25الطلبة ال تتجاوز الـ  ات االجتماعي يقيم هؤالء ويعيشون في مناطق عشائرية الترآيب والعالق
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ا الزراعي القريب                   50تمتد خارج دائرة يبلغ طول قطرها         ع ريفه ة م ب، المدين ن. آلم، هي محافظة حل وحي
يرة ة سوى تجمعات سكانية فق داء القاحل ي األم م أبصر ف ائرية، ل اطق العش ذه المن رافقت طالبًا في زيارة له

دو      ة للب ا مضارب طيني ران، آأنه م. العم ي مواس ة اال ف ى الكلي ات ال يحضرون ال ذه التجمع ة ه م طلب معظ
ًا. االمتحانات الفصلية    م جميع ب، وه ة حل ي جوار مدين وبعضهم يقيم في ضواحي السكن العشوائي الناشئة ف

ة حول حلب                             دائرة الزراعي .قليلو الخبرة في الزراعة، على خالف الطلبة المتحدرين من أصول فالحية في ال
 .في المئة من الطلبة 25وهؤالء يشكلون ايضًا 

ا 50نسبة الـ ة، منه ة المراتب االجتماعي في المئة الباقية من الطلبة من بيئات مدينية، وهم من عائالت متباين
م الجامعي، وهي. الفنية والمتوسطة وما دون المتوسطة بقليل         اد التعلي ة الرسمية في سوريا هي عم فالجامع

، ينحدر فيها مستوى2005المفضلة من الفئات االجتماعية آافة، ألن الجامعات الخاصة التي نشأت منذ سنة                       
ومن احتكاآي بالطلبة من الفئات الثالث، استنتجت أن أبناء الفئات المدينية في سوريا،. التعليم الى الحضيض  

دوي ل الي ي العم اة، وف ؤون الحي ي ش ة ف برة العملي ديمو الخ ح، ع ى األرج ة األخرى عل دان العربي ي البل وف
م الحسي، ألنهم يعيشون في بيئات شبه مغلقة وفكرتهم عن العالم والعيش وشؤون الدنيا والحياة مستمدة من قي

 .محافظة ومدرسية وتفتقد الحس العملي واإلدراك والخبرات الحسية
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ا أحتاجه ي م ؤمن ل واحد من طالبي المقيمين في بيئة عشائرية ويدرس علم االجتماع، عرض علّي مرة أن ي
ب ط، ومعج وزارة النف ًا ب ًا ملحق ل موظف ه يعم ال إن يارتي، وق نزين لس ادة الب ة وم ازوت للتدفئ ادة الم ن م م

ع. بمدرسة شيكاغو   م أآن أتوق تي ل في البداية لم أفهم ما الذي يعنيه في آالمه على االعجاب بهذه المدرسة ال
يكاغو ة مصرية عن مذهب مدرسة ش ي ترجم ًا ف رأ آتاب أن اسمها معروف بين الطلبة، الى أن قال لي إنه ق
ي ي ح ران والعيش ف ة العم ان وصف طبيع ى إمك اب ال ه للكت ه قراءت اع، إذ نبهت م االجتم ي عل ة ف االميرآي

ته هو ايضًا، وفتحت. العمران العشوائي الذي يقيم فيه         د أدهش أدهشتني مالحظته، آما آانت قراءته للكتاب ق
 .بصيرته على النظر السوسيولوجي الوصفي الى البيئة التي يعيش فيها

ة                 ن اصول فقهي درتين ع الميتين المتح ربيتين االس ا الع ا وثقافتن م أن لغتن ت أعل ن   آن دان ع وفية، تبتع وص
لكوا. الوصف م أن يس وا وآيف عليه م أن يفعل اذا عليه فالفقه والتصّوف يمليان على الناس أحكامًا تقول لهم م

ان ان والمك ي الزم عية ف ؤونها الموض ا وش اة ووقائعه ذه الحي وال ه ن دون أي وصف ألح اتهم، م ي حي ف
 .المحددين، آأن ليس من واقع ووقائع في هاتين اللغة والثقافة

يه، مالحظة هذا الطالب حملتني على أن اقترح عليه القيام بدارسة وصفية لحي العمران العشوائي الذي يقيم ف
من العمر                    الغ  ط 40فزرناه معًا اآثر من مرة، ألآتشف أن الطالب الب ي مكاتب وزارة النف سنة والموظف ف

دهما                  ه وعن ة عمت تزوج من ابن ة 7في حلب، م ي قري ه ف م اهل اآم، ويقي اوالد، وعضو في حزب البعث الح
 .آلم شرقا 50عشائرية تبعد من حلب اآثر من 

رة ايضا                  ثر من م ة اآ ذه القري ارة ه ا بزي ران اال. الحقا قمن ا الحظت ان ال زراعة وال عم ق اليه ي الطري ف
سكني يحوي. شحيحا وفقيرا في الخالء شبه المقفر        فكلما آنا نقطع نحو عشرة آيلومترات آان يطالعنا تجمع 

ر 15أو 10 حول بئ ة  وت الطيني ط البي اة خارج محي بيتا طينيا متقشفًا، من دون اي اثر لنبت او شجر او لحي
 .ماء تعود الى العصر الروماني، من دون ان ُتحفر بئر واحدة اضافية منذ ذلك العصر

ا، ل بينه ا ويتنق تي ينتمي اليه ئات ال دوائر والبي ثرة االدوار وال توطدت عالقتي بهذا الطالب الذي تنبهت ان آ
م                     ثي،. تجعله مختلفا عن غيره من الطلبة اآلخرين الذين عرفتهم واحتككت به ي البع ه ودوره الحزب ن عمل فبي

ى صلة زال عل ة عشائرية ال ي ووظيفته في وزارة النفط، وسكنه في حي العمران العشوائي، وتحدره من بيئ
ه وتنوعت وتشابكت وامست ه ومدارآ ة، اتسعت خبرات في الكلي اع  م االجتم ي عل ا ف ه طالب ا، وآون دائمة به
اء ة عن احي ة اجتماعي ي دراس ه ف اد علي ى االعتم ني ال ا دفع ب، مم ربط والترآي ة وال ة للمقارن يته قابل حساس

م. العمران العشوائي وترآيبها االجتماعي وصلتها بالبيئات العشائرية            فغيره من طلبة الكلية الذين آنت اوجهه
اس والموضة ة، او اشكال اللب ي المدين اجر ف ديني، او اشكال واجهات المت نحو دراسة العمران في شارع م

تاذ) انك(عم  : "الدارجة، او نمط الحياة اليومية وعالقاتها، آانوا يستغربون ويتضاحكون، قائلين          !".تمزح، اس
م ب، وعلى نحو مدرسي، ث ا او عن ظهر قل ه غيب اب ويحفظون في آت ه  ا يقرأون فعلم االجتماع عندهم هو م

 .يكتبون بعضا منه على صفحات آراسة االمتحانات
ران العشوائي، وآيف اما مع الطالب المتعدد االدوار والبيئات، فقد تحادثنا طويال عن آيفية نشوء احياء العم
وائية اء عش ن احي ة م ة واالتصاالت الهاتفي ة الكهربائي اه والطاق ا المي رق اليه وائية، وتس وت العش نى البي ُتب

سنوات على نشأة آل حي تعترف االدارة الحكومية به، 10وبعد مضي    . مجاورة سابقة عليها، وهكذا دواليك         
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يرة                       ات آث ن بيئ ل بي ني المتنق ري، زرت الطالب االربعي شيئا،. بعد مدة من اغتيال الرئيس رفيق الحري يئا ف ش
قرب حلب                  ارا. رحت اشعر باضطرابه وضيقه بزياراتي له في بيته بحي العمران العشوائي  ستدعى ج رة ا م

دا ر بعب ت قص تي هاجم وري ال ش الس دات الجي ي وح ارآته ف ن مش ات ع ي حكاي يروي ل ي، ل ي الح ه ف ل
ي    وري ف رين االول    13الجمه ي1990تش ر الرئاس ل القص ذي دخ وري االول ال دي الس ه الجن ال ان ، فق

تي هاجمت القصر 500اللبناني، في عداد آتيبة عسكرية من نحو     جندي قصفتهم خطأ الطائرات السورية ال
 .جنود، آان هو من بينهم مع جندي آردي 10في ذلك النهار، فقتلوا جميعا سوى 

واحد من. ذآرتني روايته هذه بغيرها من امثالها آنت قد سمعتها من بعض سائقي سيارات االجرة في دمشق                   
ل الهجوم تورا قبي اولئك السائقين روى لي انه آان في عداد آتيبة من الجيش السوري آانت تتمرآز قرب ش

ا. على القصر الجمهوري في بعبدا        دا، بعدم وفي اثناء الهجوم تلقت آتيبته اوامر من قيادتها بالزحف نحو بعب
ا تل معظم جنوده آانت الطائرات السورية قد قصفت خطأ الكتيبة السورية التي هاجمت القصر الرئاسي، فق

ان         ددهم آ رة ان ع يارة االج ال راوي س ذين ق دي  5ال ى القصر. آالف جن راوي ال ة ال ن وصلت آتيب وحي
ود سابقة، وآانت االوامر العسكرية لجن ة ال لى الكتيب هاجمين تصطدم بقت ا الم الحتالله، راحت ارجل جنوده

ا،         : الكتيبة الجديدة المستقدمة من شتورا لمهاجمة القصر من جديد، تقول                    اترآوا الجثث والجرحى في مكانه
 .القصر    واحتلوا

ا يالبسها من الشطط دار م م مق ود سوريين ان يعل ار ومن جن ات واألخب ذه الرواي ال يستطيع المستمع الى ه
ل          ال والتهوي ا عاشوه وخبروه من. والغفلة والتضخيم والهذيان والخي ارا عم ود اخب روي هؤالء الجن ن ي فحي

م نفسه في موضع ي، ليجعل آل راو منه وقائع حربية في لبنان، تجدهم يروونها على مثال القصص الخراف
تمعيه، يضيف يروي قصته لمس رة  البطولة القصصية الخرافية او االسطورية التي يروح الراوي، في آل م

ا، بحسب مقتضى الحال والهوى  ا وينقص منه ة من  . اليه ة العسكرية مؤلف ارة تكون الكتيب دي، 500فت جن
ها من. آالف جندي  5لتصير في حكاية اخرى مؤلفة من      ورواة هذه الروايات من الجنود تلقى االستجابة نفس

ا قصص روون فيه تي ي قاهي ال المستمعين اليها الذين ال يختلف حالهم وحال الراوي عن جلسات حكواتية الم
ني، لمست ان احد. عنترة العبسي والزير سالم بن المهلهل           اراتي االخيرة للطالب االربعي والحق انني في زي

ه           م في ذي يقي ي الحي ال ه ف ديم ومكانت ي الق دور الحكوات ع ب ان، يتمت ي لبن ة ف ات الحربي ذه الحكاي ا. رواة ه ام
د اهرون ض انيون يتظ ذ اللبن اذا اخ م لم ه ال يفه ات ان ذه الحكاي ى ه ا عل ول تعقيب راح يق ب ف احبنا الطال ص
شعب دمها الجيش السوري لل تي ق السوريين ويشتمونهم بعد اغتيال رفيق الحريري، مستبخسين التضحيات ال

 .اللبناني الشقيق
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ي مرة طلب مني رئيس قسم التاريخ في الكلية ان القي محاضرة خارج دوام التعليم الجامعي، ما دمت باحثا ف
دم بطلب. وافقت على طلبه على ان يحدد موعدا للمحاضرة       . التاريخ العثماني لبالد الشام     قال انه يجب ان يتق

ب، ًا بالطل ون نصها ايضا مرفق تي يجب ان يك ة يتضمن موضوع المحاضرة ال د ورئيس الجامع ى العمي ال
ل                     ن سألت رئيس القسم. مشيرا الى ان انجاز المعاملة االدارية هذه يتطلب ما يزيد عن شهرين على االق وحي

ب، ألن اختصاصي هو بعد اآثر من شهرين عن معاملة المحاضرة وموعدها، قال لي ان العميد رفض الطل
اريخ                        جوز ان احاضر في الت ية، وال ي ه استطاع ان. علم االجتماع الذي ادّرسه في الكل ي ايضا ان م روى ل ث

ع رئيس، م ا ال ا بنص محاضرتي، فوافق عليهم ة مرفق يتجاوز هذه العقبة، وأوصل الطلب الى رئيس الجامع
 .العلم انه طبيب بشري، لكن الطلب ضاع في مكتبه

ون اول أن أآ دني ب اطري، وع ب خ رة، وليطّي اء محاض ي الق ب ف ني راغ اريخ ان م الت س قس ن رئي ولظ
وم المؤتمر الموعود شرعت. المشارآين في مؤتمر عن الكتابة التاريخية يقام في نهاية العام الدراسي            وفي ي

د حاضرا. في قراءة نص تاريخي عن دور الفقه االسالمي في الكتابة التاريخية في الحقبة العثمانية                   آان العمي
ول، قبالتي في الصف االمامي من القاعة، فلم يتوقف عن تلقي المكالمات الهاتفية المتواصلة على هاتفه المحم
ن ه اي م ا، من دون ان ينتب ي الصفحة العاشرة منه راءة نص المحاضرة ف ى التوقف عن ق ني عل ا حمل مم

 .الحاضرين الى انني لم ابلغ خاتمتها
ودعيت مرة اللقاء محاضرة في جامعة البعث في الالذقية، حيث ارتجلت الكالم ملخصًا مضمون المحاضرة
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خ. السابقة اني وتاري وبعد دقائق قليلة هب شخص في القاعة من مكانه ليقاطعني قائال انني اشوه التاريخ العثم
ردد                   د، ي صارخ في القاعة من بعي ا اسمع ال ة الكالم، وأن ب،: بالد الشام الوطني، فتوقفت ايضا عن متابع عي

  .عيب، آأنني شتمت امه او اباه

      محمد أبي سمرا

......................................................................................................................................................................................... 
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