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 في ذكرى وفاة المرحوم خليل قنصل 

األستاذ الدكتور ُهمام َغِصيب                                                     

يزياء النظريّةأستاذ الف                                                                 

عضو َمْجَمع اللغِة العربيِّة األردنيّ                                                                                      

 

، نفحةً من "الطيبة" الواعية، غْير الساذجة. فهذه طيبة ال تنخدع بسهولة خليل قنصل كان
تأّصلة في نفس ما تكون عن الضعف.  وأبعد   ، صاحبها: ت عطي بال حسابهي طيبة م 

هّمشين والهّشين.وتتعاطف مع ال عذّبين والم  هاجس ها اإليثار والتضحية والفداء. لكنّها  م 
بْين العطاء  وازن  ... طيبة ت   .أحد هم أو يحاول أْن يستغلّها تنتفض حين يدوس على طرفها

تدفّ   .خداعق وعدم الوقوع في فّخ الالم 

خليل لوال أنّها طبعت معظم أبعاد  شخصيّته الصفة من صفات  وما كْنت  ألتوقَّف عند هذه
لد البارحة، بطابعها. لنبدأ بعْفويّته! فلم يكْن ي عرف التحذلق والتصنّع و"التمثيل"؛ وكأنّه و 

وكان معظم معارفي وأصدقائي  أو وصل إلى األرض قبل بضعة أيّام من الِمّريخ!
، زلت أذكر اندهاش المرحوم الدكتور أسامة الخالدييتفاجأون حين يلتقونه ألّول مّرة. وما 

الذي عبّر عن ذلك بلغته المميّزة، قائالً لي: "قابْلت  قبل قليل واحًدا من الصالحين األبرار"! 
وكنّا أنذاك نعمل كالنا مع سمّو األمير الحسن، ونتقابل كثيًرا في رحاب "مجلس الحسن". 

رّ وال ب دّ  في مرحلٍة ما في حياته كي  ة من العنَت والمعاناة أّن "خليالً" خاض تجارَب م 
زافًا.ت"يك زًءا ال يتجّزأ من تلك العْفويّة  سب" تلك العْفويّة؛ فمثلها ال يتأتّى للمرء ج  وكان ج 

ي حدق بعْينْين واسعتيّن مباشرةً في عْينْي من صميم قلبه وهو  بطريقته الفريدة أْن يتكلّمَ 
حّدثه. كان يفعل ذلك دائمً  ا بطاقٍة حركيٍّة وصْوتيٍّة وربّما حراريٍّة ي غَبط عليها! ولْم يكْن م 

 لينسى أْن ي طعَّم عْفويّته بشيء من الفكاهة!

يبدأ مع الذات؛ ثّم يتفّرع إلى والنزاهة واالستقامة. والصدق  بعد العْفويّة، يأتي الصدق  
 ت المجهرسيّما حين يكون المرء  تحعباد هللا. وهو يتطلّب شجاعةً ك برى، 

معًا! كان خليل صادقًا دْوًما؛ وكأّن ال خياَر له  )التِلسكوب( والمقراب )الميكروسكوب(
بْين باطنه وظاهره؛  –ولو َشعرة واحدة  –أنّه لم يكن هنالك أّي فاصٍل في هذا األمر. ذلك 

قّدمة" مَ  بْين "الجّواني" و "البّراني". أْن يكون الصدق  نطقيّة، فال ب ّد فإذا كانت العْفويّة "م 
رتبطة بعضها  "نتيجة" من النتائج. ومثله مثل النزاهة واالستقامة. كّل هذه الشمائل كانت م 

نّه قضايا الشائكة، سهالً ميسوًرا؛ ألمع خليل، حتى في ال مع بعض. لذلك، كان التعامل  
  .األمين كان الرجَل الصادقَ 
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 في تقديمي للكتابَ  اأّم الفضائل، كما وصْفت ه الوفاءفضيلة والِخّل الوفّي.  نِْعم وكان أيًضا
ب الذكر الدكتور عبد الرحيم بدر، والذي الذي أعّده خليل في الذكرى العشرين لرحيل طيّ 

طبيعة ، وأنّه أصبح "كالذهب الخالص"خليل بأنّه  وفاءَ  ت  ووصفْ  شاركت  في تحريره.
عنوّي الكبير للدكتور عبد الرحيم، الموكان دائًما يذكر دْيَنه  "تكاد ال ت فارقه". ثانية له

هتّمين بالعلم عموًما.  ختلفة إلبقاء ذكراه حيّة في نفوس الفلكيّين والم  ويتلّمس الوسائل الم 
جلًّدا ضخًما جمع بْين ولم يكتِف بالكتاب المذكور؛ بل أعّد، قبل رحيله ببضعة شهور، م  

ذات يوم، ا الدكتور عبد الرحيم. وكتبهكّل مقالة أو شذرة أو ق صاصة  صورةً من دفّتْيه
فاجىء المؤسف بأسابيَع معدودة، جلّد. ن سخة حمل إليّ  قبل انهياره الم  كْنت  في  من هذا الم 

قسم الفيزياء في الجامعة األردنيّة. وكان يلهث بعد صعوده الطابق الثالث من مكنبي ب
في المبنى؛ وحتى لو عرف، مكان المصعد  ج من الطابق األّول إلى الثالث. فلم يعرفْ درَ ال

قّدمات  – أنفاسه، أخبرني وقبل أْن يَلتقطَ  ما كان ليستعملَه! النسخة التي  أنّ  –دون أّي م 
جلّدِ  شّع َجلًَدا أو أكثر بقليل. ويا له من مجلّد يَ  خٍ واحدة من عشر ن س  هي هِ يحملها معه من م 

بًّا! ولعّل ذلك يكن األعّزاء والعزيزات في مرَكز الفيزياء ولْم . كان لقاءنا األخير وَجهًدا وح 
جود عمل خليل هذا حين على دراية بو ،والجمعيّة الفلكيّة األردنيّة ،النظريّة والفلكيّة

؛ عسى أْن ت شّكَل يْوًما ما نََواة لألعمال الكاملة . لكنّني وعدت هم أْن أهديهم ن سختيذكرت ه لهم
  للدكتور عبد الرحيم.

عدًدا آَخَر من  ،الذي بْين يدْيه الكتاب ، في مواضَع ِعّدة منسي الحظ والقارىء الكريم 
، مثالً، إقداَمه لنأخذْ  كالشْهد الصافي. نقيًّا شفّافًا خليل وفاءألمثلة الساطعة التي أظهرت ا

 بعنوان "أوراق ها في كتابشرِ ها ونجالل النّحاس وتحريرِ  ع أوراق المرحومعلى جمْ 
قاتل". ه وكان ي رّدد أمامي بأّن مواردَ  .ذلك على نفقته الخاّصة؛ مثله مثل سائر كتبه انك م 

تعاقًدا مع أحد أصدقائه ِمن أصحاب كان م  محدودة؛ لكّن "الواجب واجب". والغريب أنّه 
فقط! ثّم ينتظر ريثما ي زّوده خليل  طبع الكتاب أّوالً في خمسين نسخةً بأْن يَ  المطابع

بالتصويبات والتعديالت التي اقترحها الزمالء والقّراء؛ إضافة إلى مالحظاته الشخصيّة. 
فآِخر  خمسين ن سخة، والحالة هذه، تكون طبع خمسين نسخةً أخرى؛ وهكذا دوالْيك. فيَ 

قدّ أصدر خليل "ديوان الشاعر الشعبّي سآخر:  واألفضل! مثال   األصلحَ  مٍة الم قنصل" بم 
تلقّى دعًما ماّديًّا من وزارة الثقافة األردنيّة. وسالم قنصل إْن  ضافية، مع أّن هذه المّرة

  هو إالّ َجّد خليل!

الزمت ه لكبار القْوم، سنًّا وتقديًرا! فقد كان َيعود  وكم كان هم إذا أصابهم أّي سقم  ت مؤثّرة م 
تّصلة لهم في قضاء أعمالهمأو اضطراب  صحّي. وكان خْيَر السند  ، خصوًصا تلك الم 

بكتاباتهم وآثارهم القلميّة. فها هو ي صبح ابنًا روحيًّا لألديب الكبير روكس بن زائد 
 عرف مْوضعَ الع زْيزي )أبي عادل(؛ بل أصبح جليَسه وأنيَسه في سنيّه األخيرة. وبات يَ 

أبي عادل العامرة إلى َمْجَمعنا، َمْجمع  مكتبة انتقلتْ . فحين له أو كتابٍ  أو وثيقةٍ  كّل ورقةٍ 
نفّذَ  على األمر.  والم شرفَ  اللغة العربيّة األردنّي، بناًء على وصيّته، كان خليل هو الم 
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َم عدًدا من الشخصيّات، من أحياء وراحلين، في الذكرى  وحين أراد المجمع أْن ي كّرِ
الدرَع  من األحياء )أو َمْن ي مثّل أ سَر الراحلين(  بَمنح كّلٍ شخصيّةاألربعين لتأسيسه، 

. فَمن كان أحّق منه؟ أبي عادل المرحوم درع الخاّص، اقترْحت  أْن يتسلَّم خليل المجمعيّ 
 وهكذا كان. 

 خليل من أقرب األقربين للدكتور يعقوب زيادين )أبي خليل(، تلك القامةِ كذلك، كان 
كالمة خليل الهاتفيّة ذات صباح،ال أنسى النبيلة. وإْن أنَس، ف الوطنيّةِ  سألني فيها  التي م 

البيت أعاني األمّرْين  إذا كان باإلمكان زيارتي برفقة الدكتور يعقوب. وكْنت  حينها رهينَ 
رَهف و"حاّسته السادسة"، يشعر تماًما بما  ".من "القدم السّكريّة وكان خليل، بحّسه الم 

االتّصال بي ثّم ي حِجم، ويحوم حول نفسه ِمراًرا؛ وكأنّه ال كان ي قِدم على أ قاسيه.  كْنت  
ن من محنتها. فكم  وكم َسعْدت   رّحْبت  بهذه الزيارةّ!يعرف كيف ي رّوح عن نفسي وي هّوِ

بها وبالحديث الصافي الرائق للدكتور يعقوب، الفلسفّي االجتماعّي حينًا والتاريخّي حينًا 
واألخير الذي جمعني بالدكتور يعقوب؛ فبالكاد كْنت  أعرفه اللقاَء الثاني آَخر! وكان هذا 

تعّددة. فطوال  شخصيًّا. إالّ أّن خليالً كان واسطة خْير في هذه المّرة ومّراٍت أخرى م 
ة الفلكيّة األردنيّة وعْيرها، "الجبريّة" في البيت، كان يتصّدر "الوفود"، من الجعيّ إقامتي 
 فكيف أنساك أيّها "النشمّي" الشهم؟! بعْينهم لالطمئنان على صّحتي. وأصدقاء

 

منذ أواخر الثمانينيّات من القرن الماضي. كنّا وصحبنا  عرْفت خليل قنصل عن ق ْرب
بصدد تأسيس الجمعيّة األردنيّة لتاريخ العلوم.  آنذاك، بَمن فيهم الدكتور عبد الرحيم بدر،

ة أسبوعيًّا، في مقّر مؤّسسة آل البيت/الَمْجمع الملكّي لبحوث وكنّا نجتمع، على األقّل مرّ 
رئيسها المرحوم الدكتور ناصر الدين األسد على  بعد أْن وافقالحضارة اإلسالميّة، 

كانت استضافتنا فيها. وكانت جلساتنا مسائيّة، وال تخلو من الحماسة واآلمال الكبيرة. 
لّي للجمعيّة، وخّططنا لتْوسيع قاعدة ع ضويّتنا، مرحلة تأسيسيّة وضعنا فيها النظام الداخ

تعّددة وناقشنا بحوثًا ودراسات ت راثيّة  –. ذلك أّن التعبير "تاريخ العلوم" كان يَعني لنا م 
وك نّا بْين اآلونة واألخرى نجتمع في  هو ت راثنا العلمّي. مْوضوًعا واحًدا فقط –وما زال 

ناسبات بْيت عضو من أعضائنا، داخَل عّمان أ و خارجها. وكانت ت قّدم لنا في هذه الم 
 أطباق  ت راثيّة  شهيّة.

بّكرة، قائالً إنّه س جن، وهو في رْيعان الشباب تحّدث خليل عن نفسه، في  أحد اللقاءات الم 
 سّيء الذكر )الذي أزيل تماما قبل سنواٍت معدودات( "رفَ الجَ "ومْيعة الصبا، في ]سجن[ 

من أجل مبادئه. فكان رّدي الفْورّي: "إنّني أثق ثقة كبيرة بالشخص الذي ي ضّحي حتى 
ثله الع ليا." ثّم أردف قائالً: "أنا جيولوجّي ...". فتفّرْست  في  ّريّته في سبيل مبادئه وم  بح 

وقْلت: "أرى أّن تضاريَس وجِهك أضحْت تتماهى مع تضاريس بلِدنا!" ه نْيهة،  وجهه
؛ وأصبْحنا صديقْين منذ تلك اللحظة. وتوثقت ع رى هذه ادته غامرة فكانت سع بما علّْقت 

، منها: أصدقاؤنا ّزز اإللفةَ بْيننا مجموعة  عواملوعَ الصداقة أكثر فأكثر بمرور األيّام. 
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شتَركون من أجياٍل مختِلفة. ومنها أيًضا: ولع نا بالكتابة العلميّة العربيّة. وليسمْح لي  الم 
 أن أتوقَّف قليالً عند هذا العامل. القارىء

الدكتور عبد السالم المجالي، رئيس  الجامعة األردنيّة آنذاك،  ، أصدر1983ربيع عام في 

قراًرا بتأسيس "المجلّة الثقافيّة" فيها. وَعيّن هيئة تحريٍر لها برئاسة الدكتور خالد الكركي، 
وبعد ألي ومعاناة لذيذة، هذه السطور.  ة عدٍد من أساتذة الجامعة، بَمْن فيهم كاتب  وعضويّ 

صدر العدد األّول منها في شهر تشرين األّول من العام نفسه. واست قبِل بحفاوةٍ كبيرة. وما 
ل، منها اكْنت  ألعرَف، طبعًا، أنّني سأظّل لصيقًا بها ألربعٍ وعشرين سنةً بالتمام والكم

؛ أي مباشرة بعد 1989الجامعّي  عشر  سنوات رئيًسا للتحرير، ابتداًء من مطلع العام

وكان هاجسي منذ اللحظة األولى أْن ت صبح الثقافة انتهاء رئاسة تحرير الدكتور خالد. 
زًءا ال يَتجّزأ منها.  تّدعي  ل في هذا العصر ألّي مجلّة ذلك أنّه ال ي عقَ العلميّة العميقة ج 

زء من هذا الهاجس في العدد  ثقافيّةأنّها مجلّة  أْن تكوَن ِخلًوا من الثقافة العلميّة. وتحقّق ج 
ظهر "التقرير العلمّي" لألخوْين مدانات )األستاذ حْيدر الخامس من مجلّتنا الفصليّة حين 
سام(، بعد أْن خّولتني هندس ح  زء  والم  ناسبًا للكتابة في الج  هيئة التحرير تكليف من أراه م 

زء حتى أصبح مجلّة داخل مجلّة، المجلّة. وس رعان ما  العلمّي من توّسعنا في هذا الج 
باْسم "المجلّة العلميّة". كلّْفت  الدكتور محمود عويضة والمهندس حيدر المومني إعداد 
جيدين من مصر وسورية  بّسطة"، وتمّكنّا من استقطاب ك تّاب م  "المْوسوعة العلميّة الم 

 ن نشىء له "زاويةاتّفْقنا أْن ف في هذه األجواء، دخل المسرح خليل.والعراق، عدا األردّن. و
جت العادة منذ بدايات المجلّة رَ الفضاء والفلك". واحتفيّت  بذلك على طريقتي: ذلك أنّه دَ 

لكنّني غيّْرت  هذا التقليد تقريبًا أْن تكوَن صورة الغالف وثيقة الصلة بزاوية "بلدانيّات". 
ذهلة للكْوكب األحمر، الِمّريخ. وهذه ت  فيه رئاسة التحرير إلى صورة م  في أّول عدد تسلّمْ 

أقول: جاءت، طبعًا، من مجموعة الصور التي اختارها خليل لمقالته الطويلة داخل العدد. 
ستفيضة، مع االعتراف بأنّه ال ي تقن االختصار،  غرًما بالكتابة الم  "الطويلة"؛ ألنّه كان م 

شترِ  مهما ترنّْمت  بفضائل خّل. كان م  ًكا بعدٍد كبيٍر من المجالّت العالميّة االختصار غير الم 
، وي نفق بال حساب على شراء كّل ما ِمْن شأنه أْن ي عّزَز معرفتَه في الفضاء والفلك

زمة أوراق مألى بكتابات شتى حول مْوضوع مقالتِه، قائالً:  بمْوضوِعه. وكان يأتيني بر 
زء من المقالة ص؛ وهكذا دَ  والْيك. هذه الصفحات تلخيص للمقالة س، وتلك ترجمة لج 

عدَّة للعدد القادم.  فماذا كان رّد وسيصهر كّل ذلك في بْوتقة مقالتِه الجامعة المانعة الم 
ستسلًما، وأب عظم الحاالت؟ أرفع يدّي م  دي إعجابي بالجْهد الم ضني فعلي؛ على األقّل، في م 

ستعّد  المبذول، وننشر المقالة كاملة! فَمْن من أصدقاء خليل، ِمْن ذوي العزيمة والهّمة، م 
؛ مع التحديثات الضروريّة، والتعليقات، لجمع مقاالت خليل هذه بْين دفّتَْي كتاب

 واإلضافات، حيثما يلزم؟ َمْن؟

عظم األوقات بتْوصيلي إلى هو أنّ وعامل  ثالث عّزز صداقتي مع خليل؛  ه كان يتبّرع في م 
، في مؤّسسة آل البْيت حتى جاء جمعيّتنا. كنّا نجتمع، كما قْلتبْيتي بعد اجتماعات 

. وكْنت  قد أصبْحت  رئيًسا للجمعيّة )دام 2/8/1991غزو العراق للكوْيت في  كالصاعقة
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ّدة سبع سنوات(. فوجْدت  ب عْيَد ذلك التاريخذ األسبوعّي، رسالة  اجتماِعنا بَدءِ  ل، قبلك لم 
ؤّسسة من االستمرار  كتور األسدمن المرحوم الد ني فيها باعتذاره عن عدم تمّكن الم  ي خبر 
محلّيًّا وإقليميًّا  ،وفي األجواء الكئيبة السائدة آنذاك كم كانْت صدمت نا كبيرة!في ضيافتنا. 

كان لقرار وما يجري من أحداٍث ِجسام! وودْوليًّا، كان من الطبيعّي أْن نربط بْين هذا ا
 معدوداتٍ  لْم يستغرق األمر من الوقت سوى دقائقَ لكْن، علينا أْن نبحَث عن مقّرٍ آَخَر لنا. 

شكلةقبل أْن أهتدَي إلى حّل  المقّر: إنّه مالذ نا اآلِمن؛ َمْجمعنا، مجمع اللغة العربيّة  لم 
ث في هذا الشأن مع المرحوم الدكتور عبد الكريم وفي اليوم التالي، ذهْبت  للتحدّ األردنّي. 

عتادة ووجهه الوّضاء.  ؤّسس. فاستقبلني بشهامته الم  خليفة، رئيس المجمع؛ الرئيس الم 
ثّم قال: هذا مجمعكم؛ وأنَت ابن المجمع. فعلى واستمع إلّى حتى انتهْيت  من كالمي. 

جمعيّتنا التي ظلّْت تعقد اجتماعاتها الرحب والسعة. ... مْوقف  جليل لْن أنساه، ولْن تنساه 
بع قرن. أصبْحنا نجتمع باطمئنان، وأوراقنا بأمان، والخدمات األساسيّة  هناك أكثَر من ر 

غامرة" العْودة إلى بْيتي األّول برفقة . الثاني مؤّمنة. فكنّا في بْيتنا وبعد االجتماع، تبدأ "م 
كلّها مرح وِخفّة ظّل و"إثارة". وأحيانًا كنّا خليل. وما أدراكم ما سياقة خليل! كانت رحلة 

َر خليل أوراقًا م   هّمة، معظمها لزميٍل أو نتوقّف عند محّل تصوير أوراق، كي ي صّوِ
  صديق. 

ك الطاهرة ت رفرف  فوق هذه الديار الغالية التي  لْن ننساك أيّها الِخلُّ الوفّي. وستبقى روح 
                                                                                                                                            .أحبْبت

ُهمام َغصيب                                                                          

 

31/8/2020 في عّمان؛  


