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 يوسف حّبي  .األب د

 

قد يظن البعض أن من يعنون بالتراث يعيشون الماضي منقطعين عن واقعهم الراهن وعالمهم المعاصر، وكأنهم من 
 أبناء العصور القديمة بأقنعة و مظاهر معاصرة. إنما األمر غير ذلك، ألن هؤالء هم من يقيمون وزًنا كبيًرا للحاضر. 

باالمجاد الغابرة ويحن إلى القديم متنكًرا لواقعه وحاضره.  أكبر الخطأ أن يعيش إنسان اليوم في الماضي، فيتغنى
وخطأ أيًضا ان يعلل المرء نفسه بواقع أصلح وعالم افضل، وينسى وضعه وحاليته. وفاشل هو اإلنسان الذي يحيا هذه 

يحلم واهًما االزدواجية، وهذا االستالب، فيحيا )اآلن( بالجسم والمظاهر، بينما يعيش "الماضي" بعقله وتفكيره، أو 
 بـ"مستقبل ليس آنًيا وحاضًرا... وفاشل أيًضا اإلنسان الذي يقطع ذاته عما كان، أو ال يرى أبعد من أنفه شبًرا...

لمن الضرورة بمكان ان يرجع الناس إلى الماضي الستقراء أوضاع أقرانهم في العصور الخوالي وإبراز األوجه 
ربهم الحياتية في شتى الميادين. ومن الضرورة كذلك ان يمعن المرء في الحضارية للشعوب الذين سبقوهم وتقييم تجا

تفكيره ويعمق في كل ما يراه ويحياه متطلًعا إلى مستقبل مشرق دون االكتفاء بما يأخذ ممن سبقوه أو بما هو عليه. فإن 
خرى، أمران الزمان للتغذية العودة إلى الينابيع االصلية من جهة، والصعود حتى قمم الجبال العالية من الناحية األ

المفيدة والتنفس السليم... االغتراف اغتراًفا ذا تقييم عصري، والتطلع تطلًعا بعيًدا وفق منظور إنساني حق، هذا ما يتيح 
للمرء والمجتمع أن ال يبدأ من جديدة وكأن العالم ولد اليوم، وأن ال يجمد ضمن أطر عقلية قديمة ال تقيم لسّنة التطور 

 ، فهي ميتة ال محالة...وزًنا

وفي كل ذلك البد اواًل وآخًرا ان يدرك المرء بأن سر نجاحه في الحياة متوقف على مدى تجاوبه والحاضر الراهن، 
مغترًفا من الماضي و متطلًعا إلى المستقبل. "عش يومك" ينبغي ان يكون شعاره، شرط ان يفهمه على هذه الصورة: 

 خطًطا للغد.عش يومك مستفيًدا من األمس وم

وهنا يأتي دور التراث )وهو من مهام مجلة بين النهرين( في بنيان المجتمع واإلنسان. فنحن لسنا من ال شيء. كل 
منا هو وليد شعب أو مجتمع له تاريخه وحضاراته وتراثه المتعدد االوجه... والتراث يتطلب أكثر من ذلك. فال يكفي أن 

امد. إن التراث حي، حي في حياة كل من يتغذى به و يقيمه. التراث شيء نغترف منه، وكأنه كنز نفيس، ولكن ج
 إنساني، وكاإلنسان يتطور... 

إن مسؤوليتنا تجاه التراث مزدوجة: ان نغترف منه ما يغذينا وينمينا، وأن نزيد عليه كمية وقيًما مطورين إياه، فيكون 
 ويكون مستقبلنا عظيًما مشرًقا...حاضًرا عميًقا هنيًئا، 


