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تقديم

اإن وزارة الثقافة والفنون والتراث، وهي تقدم الإ�سدار تلو الآخر، اإنما ت�سعى دائما الى 

تحري الجدة والجودة والتميز، وتتنوع الإ�سدارات حتى تالم�س كل مناحي الحياة.

بوزارة  الثقافة  والدرا�سات  البحوث  باإدارة  والن�سر  الثقافية  الإ�سدارات  ق�سم  ي�سعد 

اأن تعرف القاريء الكريم على تجربة ثرية وطويلة لرجل تربوي  الثقافة والفنون والتراث 

اأم�سى �سنوات طويلة بهذا المجال الذي يهدف الى بناء المجتمع.

عليها  ليطلع  القارئ  يدي  بين  وي�سعها  ومرها   بحلوها  تجربته  يدون  وهو  الموؤلف  اإن 

بتجاربه  اأعمارنا  اإلى  ي�ساف  عمر  هي  اإنما  قراءة  كل  اإن  منا�سبا.  يجده  ما  منها  وياأخذ 

وتفا�سيل حياته.

ناأمل اأن يجد هذا الكتاب )حراثة في الذاكرة التربوية - ن�سف قرن في التربية والتعليم( 

للدكتور عبد الغفور الهيتي اأن يقدم بما ي�سمه بين دفتيه الفائدة والمعلومة والمتعة للقارئ.

إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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تقديم

الة  الحمد هلل الذي خلق الإن�سان، وعّلمه البيان، وجعل من البيان حكمًة و�سحًرا، وال�سّ

وال�ّسالم على نبيه ور�سوله محمد ، اأ�سلُم النا�س قلًبا، واأ�سدُقهم ل�ساًنا، واأف�سُحهم لغًة، 

واأبلُغهم بياًنا.

طواًرا حيث يكون نطفًة ثم 
َ
ّمه اأ

ُ
 اأما بعد فقد قّدر اهلل عّز وجّل خلق الإن�سان في بطن اأ

علقًة ثم م�سغًة ثم عظاًما، ثم يك�سو العظام لحًما، ثم ُيخرجه خلًقا اآخر ل يعلم �سيئا، وجعل 

ا فيكون طفاًل، ثم يبلغ اأ�ُسّده، وبعد ذلك ُيردُّ اإلى اأرذل العمر؛ لكي ل يعلم  حياته اأطواًرا اأي�سً

من بعد علم �سيئا.

تجاربه  ُع�سارة  اأيدينا  بين  وي�سع  ُيتحفنا  الهيتي  الغفور  عبد  الدكتور  ال�سيخ  هو  وها 

العلمية والتربوية والإجتماعية، وذلك بعد ما عا�سها طوًرا بعد طور، وركبها طبًقا بعد طبق 

باأفراحها واأتراحها، وم�سّراتها واأحزانها، طاف بها بين مختلف البلدان والمجتمعات.

ول عجب فيما اأتى على ذكره في مذكراته هذه، وما مّر به من محطات فهو م�سلم عراقّي 

ّمته عانى ما عاناه �سعُبُه وبلُده من حوادث ونكبات ت�سيب لها الولدان، 
ُ
غيوٌر على دينه وبلده واأ

ولو تحدثنا اإلى الجيل الذي يلينا وق�س�سنا عليه حقائق هذه الِحقبة التي عا�سها الدكتور 

الهيتي وغيره من اأبناء اأمته لكان حديثنا معهم اأ�سبه بالخيال، كما ننظر نحن الآن اإلى ما 

�سّطره لنا بع�ُس اأجدادنا على اأنه ن�سج الخيال.

البلد  التي مّر بها هذا  الِحقب  الهيتي من خالل مذكراته هذه   الدكتور  لنا  وقد �سّور 

ال�سابر، وعلى حّد علمنا ل نكاد نقف على اأحد حاول اأن يقوم بما قام به الدكتور الهيتي 

بهذه الطريقة من توثيق للحياة الإجتماعية، وقد ا�ستعان بقلم الم�سلم ال�سادق المن�سف 

اأخرى،  ويق�سو  اأحياًنا  يرقُّ  ر�سيق  اأدبّي  وباأ�سلوب   - اأحًدا  اهلل  على  نّزكي  ول   - د  المتجرِّ

يوم  انتابته  التي  الم�ساعر  لنا �سدق  بيَّنت  عليه من حوادث  اأتت  لما  انعكا�س  اإّل  وما ذاك 

مّرت عليه.
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بلده  دائرة  يعي�س في �سمن  الأمور عندما  لكثير من  وادراكه  الإن�سان  روؤية  اأّن  ول�سكَّ 

تختلف عنها حين ينتقل اإلى بلد اآخر تختلف عاداته وتقاليده عّما اأِلفه، فكيف به وقد تنّقل 

بين بلدان عدة ومجتمعات مختلفة، ل ريب اأن التجربة �ستكون اأكبَر والراأُي اأن�سَج، بل �سيجد 

نف�سه بها حاجة اإلى اإعادة النظر في كثير من الأ�سياء التي كان يراها �سواًبا ل تقبل التغيير 

ا�ستدبرت  ما  اأمري  من  ا�ستقبلت  قوله:)لو    المع�سوم  النبّي  عن  ِثر 
ُ
اأ وقد  النقا�س،  اأو 

لفعلت كذا وما فعلت كذا(.

ولعّل الدكتور الهيتي حاكا في مذكراته وتجاربه هذه كثيًرا مما يجول في عقولنا وقلوبنا،  

وما منا اإّل وقد اأتى عليه بع�س ما اأتى على الدكتور الهيتي، لكن لي�س كلنا ي�ستطيع اأن يكتب 

ر الُم�سِفق تحولت  ما كتبه، ُي�ساف اإلى ذلك اأنه من الجيل الذي �سهد بعين الناقد الُمتب�سِ

بلده الكبيرة وتقلباته ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�سادية خالل العقود الخم�سة الما�سية. 

اأني ابن مدينته التي  ما  اأكون اأول القارئين لهذه المذكرات ول�سيِّ اأن  وكان لي ال�سرف 

غادرها يوم كنت �سغيًرا، وكان من قدر اهلل عّز وجّل اأن نلتقي هنا في المحطة العا�سرة من 

محطات حياته ول اأقول المحطة الأخيرة كما �سّمها هو.

وختاًما ن�ساأل اهلل تعالى للدكتور الهيتي طول العمر، وتمام العافية، ومزيد العطاء، واأن 

ل تكون هذه اآخر محطاته. 

     الدكتور

 فالح إبراهيم نصيف الفهداوي



11

اأيها القارئ الكريم واأنت اأيتها القارءة الكريمة،

األتم�س منكم اأن تكرموا اأعينكم عن كل زلل، 

وخطاأ تجدونه في العمل الذي بين اأيديكم فهو عمل اإن�سان

وقد حاول الكاتب

اأن يكون كتابه بمثابة �سيرته الذاتية

و�ِسْفًرا لخبراته وتجاربه التربوية

ولكن في اإطار اأدبي

وقد اأخفق في كل ذلك

فهو الآن يعرف »ماأزق الكلمات«

ويعرف »ورطة اللغة المحالة«

ول يدري »كيف يبتدئ الر�سالة«





                وما من كاتٍب إالَّ سيفنى 

هُر ما كتبت يداُه       وُيبقي الدَّ

                فال تكتب بكفك غير شيء 

      يسرك في القيامة أن تراه

)اإلمام الشافعي(
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تمهيد

في  الجامعات  اإحدى  مدير  الأ�سل  الأمريكي  اأنجلو«  البرف�سور« توما�س  فراغ  ُبعيد 

اإلقاء محا�سرته التدريبية التي كانت بعنوان »التقويم للقادة الأكاديميين«،  نيوزليندا من 

الثاني والع�سرين من �سهر حزيران )يونيه( من عام  الترتيب لها على عجل في  حيث تم 

م باأزمات العمل، ومزدحم بمحاولت دفع و�سوا�س  �ستة واألفين في لندن، وبعد يوم �ساق متورِّ

، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في لندن -عا�سمة ال�سباب- اإلى م�ستويات 
)1(

الف�سل

غير ماألوفة عقب خط من الجفاف منذ ال�ستاء المن�سرم، مما حدا بال�سلطات البريطانية 

اإلى التعميم بعدم ا�ستخدام خراطيم المياه من قبل المتناف�سين على ال�سطياف وال�سكن 

على �سفاف نهر »التيمز« ال�سهير، حينها �ساألت البرف�سور »توما�س« �سوؤال كنت قد �ُسئلته من 

ِقَبل طالب قْبَل عقد من ال�سنين، رغم اأني ف�سلت عدم الم�ساركة في الحوار الهادئ الذي 

اأدير من قبل »توما�س« بعد اأن قراأت الملل وال�سجر في عيون المتدربين، واأيديهم منهمكة 

بجمع الوثائق، وتهم برفع الحقائب، وكانت عقارب ال�ساعات قد �سارفت على تجاوز المدى 

»توما�س«  يتحيَّر  ولم  حامليها،  اأذواق  تعك�س  اأنغاًما  تعزف  النقال  اأجهزة  وبداأت  المحدد، 

اإعجابه  اإجابتي لطالبي، ُمبدًيا �سديد  في الجواب، بل ترنم ي�ساألني م�ستف�سًرا عن طبيعة 

بمعالجتي الموقف، ثم اأطرق ملًيا كاأّن �ِسَنة من النوم قد غ�سيته، ثم ا�ستفاق قائاًل: )عليك 

اأبداأ م�سروع كتابة  اأن  اأنه يريد  يادكتور بو�سع خبرتك في متناول الآخرين(. وفهمت منه 

ترجمة لخبرتي التربوية التي بداأتها منذ مار�س عام ثمانية و�ستين وت�سعمائة واألف للميالد.

ُكثٌر من ال�سحب الخّل�س ومن  األح علّي من قبل  اإذ  ولم تكن هذه الدعوة هي الأولى، 

رفاق العمل، واأنا ل اأحرك �ساكًنا لأ�سباب عدة اأولها: اأن اآلم ولدة الكتاب ع�سيرة واأنها 

تبداأ من النطفة الأولى والتي قطًعا �ستعيدني للمعاناة من جديد عندما اأمّر مطاأطئ الراأ�س 

)1(  اأقيمت هذه الدورة للقادة التربويين في مبنى اأكاديمية الملك فهد في لندن عندما كنت من�سقا للتدريب )للمدة 

بين 2005 و2008(. 
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ئة والت�سرفات ال�سخيفة، ول�ست وحدي  اأمام كتل �سخام وهياكل ج�سام من الأخطاء ال�سيِّ

َمن يحتاج  اإلى دفع اأو ت�سجيع، اإْذ �سبقني في هذه العلة كثيٌر من الكّتاب، اأذكر منهم اأبا 

من�سور بن اإ�سماعيل الثعالبي حيث األّف كتابه »فقه اللغة« بعد اأن اأ�سار عليه الأمير عبيد 

باأ�َسه  العدى  اأذاق  كما  َطوَلُه،  الدنيا  اأعدم  ول  قوله  اهلل  )�سّدق  الميكالي  اأحمد  بن  اهلل 

اإّل  اأَجدَت واأح�سنت، ولي�س له  اإن اأخذت فيه  اإنك  وَلُه( وهذا من كالم الثعالبي قائاًل:  َو�سَ

، واألمَم بمق�سده، وُترَك حيث الأدب والكتب، ينتقي 
)2(

ّيته  حينها دلف الثعالبي ِلِطَ
)1(

اأنت«

ل ويبّوب، ويق�ّسم، وينتجع من الأئمة كالخليل، والأ�سمعي، وال�سيباني،  منها وينتخب ويف�سّ

والك�سائي، والفّراء، واأبي زيد، واأبي عبيدة، واأبي عبيد، وابن الأعرابي، والن�سر، وابن دريد، 

من  الُطرف  اأ�سحاب  من  غيرهم  ومن  والأزهري،  والخارزنجي،  خالويه،  وابن  ونفطويه، 

اأنوارهم،  العلماء، يجتبي من  اإتقان  اإلى  البلغاء،  العرب  لنا ف�ساحة  الذين جمعوا  الأدباء 

ويجتني من ثمارهم، ويقتفي اآثار قوم قد اأقفرت منهم البقاع، ويجمع في التاأليف بين اأبكار 

الأبواب والأو�ساع، وعيون اللغات والألفاظ.

يقول  والألف«  الألفة  في  الحمامة  »طوق  كتاب  �ساحب  الأندل�سي  حزم  ابن  وهذا 

ل�سديقه: )وكّلفتني - اأعزك اهلل - اأن اأ�سنف لك ر�سالة في �سفة الحب ومعانيه واأ�سبابه 

واأعرا�سه، ...، ُموِردا لما يح�سرني على وجِهه وبح�سب وقوعه، حيث انتهى حفظي و�سعة 

باعي فيما اأذكره، فبدرت اإلى مرغوبك. ولول الإيجاب لك لما تكلفته...(، وو�سع ابن حزم 

فعال ر�سالته - اأعني كتابه - نزول عند رغبة �سديق محب زاره في »�ساطبه«.

الموؤ�س�سة  كانت  التي  بالأيام  الكتابية  المحاولة  هذه  و�ستذّكرني  لأقول:  هنا  واأرجع 

المدر�سية اأف�سل حاًل واأعلى بنياًنا من البيت، واإني ما زلت مقتنًعا اأن النظر اإلى الوراء يورث 

�سطّر اإلى تبني الكذب اأو �سورة 
ُ
�سعًفا في العزيمة وت�سلًبا في ال�سرايين، ثم اإّني اأخ�سى اأن اأ

)1(  العالمة اللغوي والأديب اأبو من�سور بن اإ�سماعيل الثعالبي: فقه اللغة، �س 20 طبعة دار الأرقم بن اأبي الأرقم - 

بيروت، لبنان. 

)2( لطّيته: لوجهه الذي يريد ولنيته التي انتواها. 
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من �سوره لت�سويغ بع�س الت�سرفات رغم محاولتي التجرد؛ لأن النف�س اأمارة بال�سوء، اأو ربما 

والتي  عنها  الدفاع  في  ُمْنَبرًيا  وقفت  التي  المواقف  من  بموقف  والزهو  الُعْجُب  ياأخذني 

لقوى  نف�سي، هل كنت تعر�ست  الت�ساوؤل مع  واأح�سبني دائم  الويالت منها،  اأعاني  ما زلت 

ا وُمح�سًنا؟ وهل اأن  �سغط وحرارة وتعرية تكفي لإن�ساج تجربتي الحياتية وتجعلني ُممح�سً

لقي فيها 
ُ
اأ تلك القوى وال�سغوط اأعطتني الفر�سة الكافية كما فعلت البئر المعطلة عندما 

. ومن الدواعي 
)1(

»ال�سرخ�سي« فاأخرج ثالثين مجلًدا انتفع بها النا�س في دينهم ودنياهم

التي �سبقت  الأبيات  الكتابة هي تلك  الإقدام على  اأتردد كثيرا في  اأخافتني وجعلتني  التي 

. هذه بع�س الأ�سباب التي �سوغت لي الإحجام عن تنفيذ م�سروع 
)2(

هذه المقدمة مبا�سرة

الكتابة قبل اليوم. 

اأما دواعي ال�ستجابة للكتابة فهي كثيرة وربما قوية، فالكتابة ف�سال عن معرفتي اأنها 

محاولة �سد الن�سيان، وت�سجيل للحظة التي تفنى،  فاإني بداأت الدخول في مرحلة من ن�سيان 

بع�س الأحداث التي ما كنت اأظن اأني �سوف اأن�ساها، وتاأكد لي ذلك من خالل �سواهد عدة 

2006 من وراء  ني بها في حزيران يونيه  اأثناء زيارة خ�سّ اأن اأحد الخل�س -  ربما اآخرها 

البحار بعد غياب زاد على العقد من الزمن - ما فتئ يذّكرني منذ و�سوله بمواقف تربوية 

تر�سو  اأن  عائلتي  خلد  ول  خلدي  في  َيُدْر  لم  موانئ  الحياة  �سفن  بنا  ر�ست  عندما  عديدة 

، ولي  في ابن الجوزي البغدادي اأ�سوة ح�سنة اإذ قال مقدما لكتابه وهو ي�سطاد 
)3(

عندها

خواطره: )لّما كانت الخواطر تجول في ت�سّفح اأ�سياء ًتعِر�ُس لها، ثّم ُتِعر�س عنها فتذهب، 

)1(  »فلقد طرد الر�سول الكريم –  - من مكة فاأ�س�س في المدينة دولة، و�سجن اأحمد بن حنبل فاأ�سبح اإمام الأمة، 

وحب�س ابن تيمية ف�سار علم الأمة، واأبعد ابن الأثير ف�سنف اأربعين م�سنفًا، واأ�سابت الحمى مالك ابن الريب 

ف�سار �ساعر الدنيا، ومات اأبناء اأبي ذوؤيب الهذلي فرثاهم في اإلياذة اأن�ست لها الدهر«، انظر كتاب ل تحزن 

للدكتور عائ�س القرني.  

)2( البيتان اللذان وردا في ال�سفحة الخام�سة  من ديوان الإمام ال�سافعي.

)3(  حيث ق�سيت �سنة اأكاديمية )1993 - 1994( للتدري�س في اإحدى جامعات ال�سمال الإفريقي ولجمع المعلومات 

.Post Doctorate ال�سرورية لمتطلبات الزمالة في التربية
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، ثم اأردف معزًزا ما ذهب اإليه باإيراد 
)1(

كان من اأولى الأمور حفظ ما يخطر لكيال ُين�سى(

 بل اأ�ساف: )وكم قد خطر لي �سيء، 
)2(

الدليل من الحديث النبوي »ّقيدوا العلم بالكتابة«

فاأت�ساغل عن اإثباته فيذهب، فاأتاأ�سف عليه، وراأيت من نف�سي اأنني كلما فتحت ب�سر التفّكر، 

�سنح له من عجائب الغيب، ما لم يكن في ح�سابه، فانثال عليه من كثيب التفهيم ما ل يجوز 

التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيًدا ل�سيد الخاطر(. 

وت�سطير الخواطر ربما ياأتي - كما جاءت »اأيام طه ح�سين« )لأتخل�س بكتابتها من بع�س 

الهموم الثقال التي كثيًرا ما تعتري النا�س بين حين وحين، وقد تاأتي في النهاية على كره 

 .
)3(

مني(

وكنت قد راجعت اأنا الآخر ما كتبته فوجدته في الواقع ل ي�سلح للن�سر كما وجد ذلك 

طه ح�سين في »اأيامه«، ولكن بع�س ال�سديق ممن قراأ بع�س ف�سوله واأبوابه األح علّي بن�سره 

ي�ساف اإلى ذلك ما كان من اأهل بيتي واأخ�س منهم بنتيَّ »ميالد ووثال«. وتمنيت مثلما تمنى 

 .
)4(

طه ح�سين )اأن اأكون �ساعرا اأتخل�س من مقالتي وخواطري �سعرا اأحّمل ال�سيطان وزره(

وي�ساف �سبب اآخر هو ا�ست�سعاري اأهمية الخبرة التربوية لبنتيَّ »ميالد ووثال«، اإْذ اختارتا 

المغرب،  بعد �سالة  في مجل�سي  تتحلقان  وكانتا  البريطانية  المدار�س  في  التدري�س  مهنة 

وتدفعاني دفًعا بين الفينة والفينة للتحدث لهما عن غزواتي الناجحة والفا�سلة، وهما بهذا 

ال�سديد على  لي من خالل حر�سهما  وتاأكد ذلك  اأخباري،  ِلت�سقُّط  تمثالن عط�ًسا جامًحا 

  .
)5(

مراقبتي عندما كانتا معي في زيارة قمت بها اإلى تركيا لق�ساء اإجازة ال�سيف

)1(  انظر »�سيد الخاطر« للحافظ الإمام جمال الدين اأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي المتوفى 597 

هجرية، طبعة دار الحديث، القاهرة.

)2(  حديث اأخرجه الحاكم في »الم�ستدرك« مرفوعا من حديث عبد اهلل بن عمرو، و�سكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: 

ابن الموؤمل �سعيف. وفيه كالم كثير ) الم�سدر ال�سابق، �س12(.

)3( كتاب الأيام لطه ح�سين - المقدمة. 

)4( الم�سدر ال�سابق.

)5(  لعلي اأنّوه ب�سفرتي لعام 2000 اإلى جنوب تركيا حيث ا�سطحبتهما لق�ساء اإجازة ال�سيف فبادرت اإحداهما بو�سع 

األبوم مدعم بال�سور دونت فيه بلغة ر�سيقة كل حركاتي و�سكناتي، واإني دون مبالغة اأعتقد اأن عملها ليرقى اإلى 
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منها  لالنطالق  اإليها  ال�ستناد  اأ�ستطيع  التي  المقدمة  اختيار  في  �سعوبة  اأجد  وكنت 

لإ�سباع ف�سولهما، كذلك كثرة الم�ساغل واللتزامات الحياتية، اأو لأني اأ�سعر اأن حديًثا من 

اأطرها  غير  من  ال�سور  لأن  ثم  لها؛  اأهاًل  ل�ست  اأنا  ثقيلة  التزامات  اإلى  يحتاج  النوع  هذا 

- اأعني زمن الأخبار والحوادث - لن تبدو وا�سحة؛ لأن تجريد الحوادث من اأزمنتها يفقدها 

الطعم اأو النكهة وربما األوانها كذلك. والجهل بمقدمات الأحداث والظروف المحيطة بها 

والت�سل�سل التاريخي لها ربما يوؤثر �سلبًا على م�سداقيتها وعلى دافعية المتحدث وال�سامع 

اأي الق�سة - �سريط �سينمائي لم يح�سن ُمقّطع الأفالم انتخاب ال�سور  فت�سبح وكاأنها - 

ح�سب ال�سياق المطلوب.

ثم ِلَم الكتاب هذا؟ هل هو �سيرة ذاتية؟ وَمن اأنا من ال�سبعة مليارات من الب�سر الذين 

اأو اإذا �سح التعبير ي�ستخربون الأر�س؟ وهل هو كتاب تربوي ينقل فيه �ساحبه  ي�ستعمرون 

اأو كاتبه تجربته الحياتية اأو تجاربه التربوية؟ وعلى فر�س اأنه كتاب ينقل فيه الكاتب تجربته 

في الحياة، فهل ت�ستحق بذل مجهود الإعالن عنها؟ وماذا يقول الكاتب لنف�سه ولزمالئه 

عندما ُتعر�س فيما بعد على القراء ثم يكت�سفون اأن الكاتب قد �سرق منهم وقتهم الثمين 

ُكِتَب ل تتعدى قيمته الحّيز الذي  اإلى ثمن الكتاب واإن كان زهيَدا؟ فكم من كتاٍب  اإ�سافة 

وكم من  نوعها...  اأحمالها ل من رجاحة  وطاأة  تئن من  التي  المكتبات  رفوف  ي�سغله على 

هوؤلء الذين يع�سقون وجه الكتاب ويف�سلونه على وجوه الح�سان اللواتي تناف�سن في الظهور 

؟
)1(

لتقديم ن�سرات الأخبار على مدار ال�ساعة على �سا�سات التلفاز في هذا الع�سر

البحوث الإن�سانية الجيدة على م�ستوى الدرا�سات العليا، وياأتي تقيمي لطول الخبرة في مجال الإ�سراف على عدد 

منها من العام 1991 وحتى العام 2000 )ولكني اأعلنت التوبة في المدينة المنورة في بيت اأخي الدكتور اإبراهيم 

المحي�سن رئي�س ق�سم اإعداد المدر�سين بكلية التربية هناك، وهو ال�سر وراء اختياري عنوانًا للكتاب - خبرات تباع 

بالمجان - حيث األجاأت الظروف التي مّر بها الكاتب اأن يزاول بيع خبرته لالآخرين ممن األجاأتهم قوانين العمل 

في بلدانهم لأن ت�ساف كلمة دكتور اأمام اأ�سمائهم اأو األقابهم اأو لمن كان ي�سعر اأن حرف الدال اأمام ا�سمه يزيده 

�سرفا وينقله اإلى عالم ال�سهرة، وقد عر�ست عمل ابنتي على ال�سيدة Mrs C..Greensmith رئي�س ق�سم اللغات 

في جامعة Hull University فاأكدت تقريري في المو�سوع و�سجعت على طباعته.

)1(  اأ�سير بذلك للمقالة ال�ساخرة والتي ل زال �سدها الطيب في نفو�س من اأعرف من القراء العرب لالأخ الدكتور حمد 

الماجد في مجلة »الثقافية« التي ت�سدر في لندن. 
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ب�سائركم عن  تحجب  قد  اإن محبتكم  لهم  لأقول  المعارف  من  الخّل�س  اإلى  اأرجع  ثم 

اأن  العادة على  المديح جرت  اإلّي عيوبي ف�ساًل عن مكاييل من  ُتهدى  زلتي وهفواتي فال 

ا�ستلمها محنطة على بطاقات التهاني بالأعياد غيرالوطنية، وهدايا ثمينة من عبوات العطور 

اأجل رجال  الم�سنوعة من  التمورالملكية  وعلب  ال�سوي�سرية،  وال�ساعات  الفاخرة  والدهون 

�سوف  فاإنكم  وبهذا  المالب�س،  بها خزانات  التي �ساقت  الإيطالية  العنق  وربطات  الأعمال 

ت�ساهمون  في غ�س الآخرين من المتعط�سين لالرتواء من العيون ال�سافية ولو دون ق�سد. 

اإن كنت فعاًل  اأي لغة �سُتكتب هذه التجربة  الت�ساوؤم - في  اأ�ساأل - واأعوذ باهلل من  ثم 

اأ�سبح  حتى  اأنهارنا  انح�سرت  كما  قرائها  عدد  انح�سر  التي  بالعربية  هل  الكتابة؟  قررت 

بع�س زعمائنا ينادوننا بالهجرة اإلى عمق ال�سحراء؛ لأنهم يخافون علينا من برودة اأوروبا، 

فلم تعد �سهية العربي لكتاب يه�سمه، ول ل�سحيفة يت�سفحها بل لقنينة غاز ي�سوي عليها 

عورته  بها  ي�ستر  قما�س  قطعة  اأو  �سيارته،  رمق  بها  ي�سد  البترول  من  لتر  اأو  رغيف خبزه، 

اأو �سفيحة من الأنقا�س ي�ستظل بها حرارة ال�سم�س، بل اأ�سبح العربي ينظر اإلى الكتب نظرة 

اأم الجاحظ حيث روت لنا الأخبار - اإن �سحت - اأنها قّطعت بع�س الكتب وقدمتها وجبة 

غداء لولدها؛ لتعلمه اأدب الفقراء الذين يحرم عليهم اأن يتعلموا اأو اأن يقربوا الكتاب؛ لأنها 

فاح�سة يحا�سب عليها العرف، واأتذكر تماًما اأن جيل والدي كان حلمهم الكبير اأن يم�سكوا 

، فهي عندهم مفخرة كمفخرة �ساحب النقب - الذي كان في جي�س م�سلمة بن 
)1(

بالقلم

.
)2(

عبد الملك

ت�سّدروا  الذين  الكّتاب  من  كثير  ويالتها  ومن  منها  تخّل�س  ربما  �سابقة  �سّجلت  وقد 

للكتابة، اإْذ بداأت في كتابة هذه المقدمة التمهيدية، في حين يوؤخر معظم من اأعرف من 

الجيب  للحبر من  قلًما  الأقرباء من �سن عمومتي، فرفعت  اأحد  العبث برداء  اأني حاولت  )1(  اأذكر مرة في �سغري 

الأمامي  فاإذا بالغطاء فقط دون اأداة الكتابة ياأتي بيدي، ف�ساألته ما الحكاية اأيها العم الجليل؟ فهم�س باأذني اأنه 

اأّمي  )ل يعرف القراءة  ول الكتابه(، وهو ل يريد غير الفخر اأمام الآخرين ) اهلل اأعلم اأمام َمن !!!( 

الأول  الرعيل  تقوى  مدى  تعك�س  التي  الإ�سالمي  العالم  تاريخ  في  ال�سهيرة  الق�س�س  من  النقب  �ساحب  )2(  ق�سة 

وُبعدهم عن الرياء اأ�سغره واأكبره.
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الكّتاب والموؤلفين عملية هند�سة المقدمة اإلى حين النتهاء من كتابة متون كتبهم، ثم تكون 

اإل،  لي�س  بناءات مو�سوعية   لما ت�سمنته دفات كتبهم من  تو�سيًفا  اأو  ا  تلخي�سً المقدمات 

وربما تكون لهم اأ�سباب اأكثر وجاهة - تدل على ذكاء اأولئك الكتاب - في عدم اإلزام اأنف�سهم 

بما تعهدته روؤاهم التي كانت هي الحافز الأ�سا�س لبناء م�سروع الكتابة، ولذا فاإن  �سباحتي 

تاأتي �سعبة عك�س التيار. وهذا التاأويل ي�سدق على م�سروعات كتابية دون غيرها.

واآخر ما اأراه منا�سًبا لأختم به هذه المقّدمة هو القول: اإّن اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن اأ�سع كتاًبا 

بين يدي القّراء كالكتب التي كنا نتندر بها في عهود ال�سبا من �سحالة م�ستوى موؤلفيها،  

{أفال يتدبرون القرآن ولو  اأتحلى بال�سجاعة واأتجلد بال�سبر؛ لأن الحقيقة القراآنية  ولكّني 

في  �سبق  كل من  اأن  وللجميع  لي  توؤكد   
)1(

كثيرًا} اختالفًا  فيه  لوجدوا  الله  غير  كان من عند 

ركوب بحر الكتابة ربما يقترف من الأخطاء ما �ساء اهلل اأن يقترف، و�سوف اأثبت باأخطائي 

وترهاتي للقّراء عندما يقراأ �سحبي كتابي اأني واحد من بين اأولئك الذين كنا نتندر عليهم 

)2(

من خالل كتاباتهم. عندها �سيقول �سحبي: يا �سبحان اهلل »ما اأ�سبه الليلة بالبارحة«.!!

محطات  اإليكم  تحملها  التي  خواطري  خالل  من  عثراتي  لت�ستقبلوا  اأوّدعكم  اأن  وقبل 

كلمة  ا�ستعمال  علّي  يعيب  ربما  بع�سهم  اأن  من  عذًرا  القّراء  اأ�ستميح  اأن  اأحببت  الكتاب، 

 في عنوان الكتاب بدل كلمة »�سنة« اإذ ل يجد القارئ تنا�سبا بين مدلول الكلمة التي 
)3(

»عامًا«

)1( الن�ساء اآية 82

)2(  حيث نقول لبع�سنا ونحن فتية �سغار: وماذا لو جمعنا اأ�ستاتا من مختلف ال�سحف ون�سعها تحت عنوان رّنان لراج 

في ال�سوق؟  عندها �سيقول �سحبي يا �سبحان اهلل ما اأ�سبه الليلة بالبارحة.!!!

)3(  جاءت مفردة »عام« في القراآن لتدل على الخ�سب والخير والرخاء، وا�ستعمل القراآن مفردة »�سنة« مع الجدب 

والقحط وال�سدة. انظر �سورة يو�سف اآيات  46 - 49 {يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 

عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم 
فذروه في سنبله إال قليال مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إال قليال مما تحصنون. ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.} وورد في الل�سان اأن ال�سنة: الأزمة، ويقال هذه بالٌد �سنيٌن اأي جدبة. 
وال�سنة مطلقا: ال�سنة المجدبة. والأ�سمعي يقول: اأر�س بني فالن �َسَنٌة اإذا كانت مجدبة، ويقال اأخذتهم ال�سنُة اإذا 

اأجدبوا واأقحطوا. وفي حديث الدعاء على قري�س: اأعّني عليهم ب�سنين ك�سني يو�سف. 
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ا�سُتخدمت والتي تدل على الخ�سب والنماء و�سيرة الكاتب التي تميزت بال�سعوبة وال�سدة، 

ولي�ست  الغ�سا،  جمر  على  فيها  الكاتب  �سار  عجاف،  اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  �سنوات  فهي 

اأعواًما ُيغاث فيها الكاتب وفيها يع�سر من الأقاطيف والثمار. وعذري - اإن قّدر اهلل للقارئ 

قبوله - اأني اأميل اإلى ت�سجيع الزبائن، قّرائي، كما تعهدت طالبي طوال حياتي با�ستخدام 

كل م�سطلح ي�سعرهم بالأمل ويحثهم على العطاء ويدل في الوقت نف�سه على الخ�سب.



المحطة الأولى

المراحُل المبكرُة

             ِهيٌت ويحسدها في القطر بلداُن        بالغار ال بالقار تزداُن

)رشاد الخطيب(
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المحطة الأولى

المراحُل المبكرُة في نقل الخبرة

 )م� قبل مدر�صة المن�صور البتدائية(

اأدراج  فت�ست في  اإذ   -  
)1(

الوحيد في ذلك ل�ست  واأنا   - اأمل  بخيبة  اأح�س�ست  الآن حقا 

مكتباتي البيتّية لعلي اأعثر على دفاتر المذكرات اليومية لكن، لالأ�سف، لم اأعثر على �سيء 

منها على الإطالق، ول اأريد اأن اأغ�س اأحدا فاإن ا�ستعمالي لها كان قليال نوعا ما؛ ذلك لأني 

اأ�ساأل من يقوم على �سوؤوني ول �سّيما في العمل  لتدوين جميع مواعيد  اأن  اأكّلف نف�سي  لم 

طوال  فيها  �ساركت  التي  اللجان  اأعمال  اأغلب  اأوتوثيق  الر�سمية  والجتماعات  المقابالت 

حياتي، ولو - هذه »لو« التي ل اأحب ا�ستعمالها - قمت بتدوين �سطر اأو �سطرين في كل يوم 

، واإذ بداأت في ترجمة حياتي منذ ال�سغر فكل الذي اأذكره 
)2(

لأغنتني عن تلك المراجعات

ْحَمل على �سدر فتاة �سغيرة ل يتجاوز عمرها اأحد ع�سر ربيًعا، 
ُ
في تلك الحقبة اأني كنت اأ

هي بنت جارتنا »جميلة« - اأدعو اهلل تعالى لها ولوالدتها بالرحمة والمغفرة - حيث كانت 

ُت�سّر على حملي رغم اأنها كانت تتاألم عندما اأغرز مرفقي الحاد في �سدرها اأو ربما في 

التي كانت تعاني  البيت ت�سّلمني لوالدتي  اإلى  عاتقها النحيل عند حملي، وعندما تعود بي 

منكبا  األبث  فما  العيون«  »رمد  مر�س  زمانة  من  عاني 
ُ
اأ مما  للتخفيف  الكثير  الأخرى  هي 

)1(  ل�ست الوحيد في هذه الدنيا الذي اأح�س بذلك وربما ندمت كما ندم روبرت ف�سك حيث عانى من الم�سكل نف�سه 

وقد ذكر في كتابه: 

The Great War for Civilisation قائاًل: "... But as I prowled through the shelves of papers in my library, 
more than 350,000 documents and notebooks and files, some written under fire in my own hand, 
some punched onto telegram paper by tired Arab telecommunications operators, many pounded out 
on the clacking telex machines are used before the Internet was intended, I realised that this was 
going to be more than a chronology of eyewitness reports. See page XXIV Preface.

)2(  يقول ال�سوكاني: اأو�ساني بع�س العلماء فقال: ل تنقطع عن التاأليف ولو اأن تكتب في اليوم �سطرين. قال: فاأخذت 

بو�سيته، فوجدت ثمرتها. ويعقب الدكتور عائ�س القرني في كتابه »ل تحزن« قائال: وقالوا: القطرة مع القطرة 

تجتمع �سيال عظيما. 

    اأما ترى الحبل بطول المدى          على �سليب ال�سخر قد اأّثرا 
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، حيث اأحاول تخفيف الألم، ثم ما األبث اأن اأهّزه لعلي ا�ست�سلم 
)1(

على وجهي في الكاروك

للنوم ولو ل�سويعات قليلة، وعندما ا�ستيقظ اأفتح عيني ب�سعوبة مب�سرا وكاأن الدنيا لب�ست 

به، وكانت و�سادتي ت�سطبغ  اأعالج  الذي كنت  »الكّبلي«  ال�سعبي  الدواء  اأثر  حلة وردية من 

اأكره ذلك اللون لي�س لعيب في اللون نف�سه لكن لأنه اقترن بتلك  باللون نف�سه، وربما كنت 

الحقبة ال�سحيقة من �سني حياتي. وقد توحي هذه المقدمة للقارئ باأن الم�سرح لي�س �سحيا 

ول م�سجعا على الإطالق ولكني اأرى فيها غير ذلك اإذ اإنها زمن الإعداد والإن�ساج الأولي 

الذي يقدمني للحياة بمناعة عالية. 

اأما مكان مولدي ففي مدينة من مدن العراق التاريخية يرّوي عروقها نهر الفرات غرب 

ها - على عهد ال�سبا - اأحزمة من اأ�سجار النخيل، وتغفو على اأ�سجان النواعير،  العراق، وتلفُّ

وتعطرها ن�سمات العين القيرية والكبريتية �سباح م�ساء.

وتحدثنا جّداتنا عن �سيخوخة منارتها المنت�سبة في طرف القلعة العالية حيث يرتقي 

اإليها موؤذنها العجوز عدد �سلوات اليوم، ويعانق �سوته هدوء الف�ساء ويتع�سق باأنغام النواعير 

الب�ساتين وقد  اأ�سحاب  اأروع  وال�سنابل. فما  الحقول  النهر حيث  الأخرى من  الجهة  عابرا 

ويتمتعوا  العرائ�س  ظالل  ليتفيوؤا  �سبيل  عابر  لكل  الطينية  ب�ساتينهم  اأ�سيجة  اأبواب  فتحوا 

اأحد  على  يف�سد  قد  كلب  نباح  اأو  رقيب  دون هاج�س من  الأرطاب،  ونكهات  الفاكهة  بطعم 

اإهداء غفوة منع�سة  اأخ�سابها في  ي�سهم �سرير  النواعير حيث  اإل من �سوت  اللهم  خلوته، 

عند جدول من جداول المياه المن�سابة وهي تداعب �سيقان الأ�سجار وجذوع النخيل، وح�ّساد 

المدينة ُكثر ول ُتح�سد قطعا اإل على �سيء ثمين، ويبدو اأن »هيت« تزدان ب�سيء اأبهى مّما بها 

 ليف�سح عما ذهبت اإليه:
)2(

من قار وكبريت، وجاء ابنها و�ساعرها

 
)3(

             ِهيٌت ويح�سدها في القطِر بلداُن         بالغاِر ل بالقار تزداُن

ع  )1(  »الكاروك« وهي كلمة دخيلة لم اأجد اأثًرا لها في ل�سان العرب تطلق في العراق على المهد الخا�س بالأطفال الُر�سّ

)على �سكل الأرجوحة �سهل الهتزاز(.

)2( ال�ساعر هو ر�ساد الخطيب الهيتي، وقد اأّلف كتابا عن هيت. 

)3(  تذكر الم�سادر التاريخية اأن مدينة هيت كانت محطة البابليين لتجهيزهم بالقار الذي يحتاجون اإليه في اأ�س�س 

اأبنيتهم ور�سف �سوارعهم. 
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في  ول�سّيما  وتعاونهم  اأهلها  م�ساعر  برقة  تمتاز  المدينة  اأن  على  �ساهد  غير  وهناك 

منهم  ل  عليهم  والَغيرة  الآخرين  اأطفالهن حب  الأمهات  ُتر�سع  وال�سدائد، حيث  الُملمات 

رغم اأن م�ستوى الحياة وفر�س العمل والرخاء فيها بقى دون مثيالتها من المدن ول�سّيما في 

ال�سنوات التي اأكتب عنها مما حدا بالهيتيين على ال�سرب بال�سعاب والأودية والنحت على 

اإليها الرجال رحالهم  حيث م�سادر الرزق، وتبكي الن�ساء هواج�س  الحجر في بقاع ي�سدُّ 

الفراق و�سعوبات الوحدة والوح�سة. 

ومن طريف الحديث اأن نذكر هنا اأن هذه المدينة تفردت - اإن لم تكن اآخر مدينة - 

بعدم ال�سالة على من فارق الحياة من اأهلها اإل في �ساحتها العامة ليكون عنوان الم�ساركة 

والم�ساطرة الجماعية، ول يدري المفجوعون من الذي حفر القبر؟ ومن الذي رتب لدفن 

الميت؟ ومن غطى النفقات؟ ُي�ساف اإلى ذلك اأنَّ النار ل توقد في بيتهم لمدة �سبعة اأيام 

اأذكر  وكنت  زّوارهم.  و�سيافة  �سيافتهم  في  وتت�سابق  العائالت  تتنادى  حيث  بلياليهن، 

لأهل  يحلو  ليكون كما  �ساقة  لمهمة  العري�س  ُينتدب �سديق  لأعرا�سهم نظاما فريدا، حيث 

اأي   - فهو  الَعري�س،  اأمور  وينظم  الُعر�س  �سوؤون  على  يقوم   
)1(

»�سردوجا« ت�سميته  المدينة 

ال�سردوج - ال�سخ�س الوحيد الذي له حق قبول اأو رف�س الدعوات وله حق اتخاذ القرار وهو 

الذي يحمل عن الَعري�س الهموم والم�ساغل ليتفرغ الأخير متذوقا طعم العر�س وكنا نح�سبه 

ملكا بغير تاج طيلة اأيام الأ�سبوع الأول.

 حيث يخرج ال�سغار 
)2(

وقد اتفق اأهل مدينتي على تقليد �سعبي �سنوي ي�سمى »بالَك�سلة«

اأ�سناف  من  العائالت  هياأت  وقد  المدينة  خارج   
)3(

َحزن اإلى  والن�ساء  والرجال  والكبار 

اأ�سل هذا  اأدري  وتوؤّكد محبتهم لالآخرين. ول  وتعّزز كرمهم  اأذواقهم  تعك�س  التي  الطعام 

التقليد البلدي، وربما يذّكرنا بالتقليد الذي اعتاده قوم نبي اهلل اإبراهيم )(، اإذ كانت 

)1( لقاء اأجور معينة.Wedding Planner الأغنياء في الغرب ي�ستخدمون ما ي�سمى.

)2( الك�سلة ا�سم م�ستق من الك�سل بمعنى الوقت والترتيبات الخا�سة بالراحة والتعطل عن العمل. 

)3( الحزن ما ارتفع من الأر�س. 
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الفر�سة �سانحة لتقديم دعوة التوحيد لقومه بعد اأن نّفذ حكم الإعدام باأربابهم. ومع كل 

الدخل،  متو�سطي  عدد  عن  عددهم  يزيد  العهد  ذلك  على  مدينتي  في  الفقراء  فاإن  ذلك 

والمر�سى جلهم يحت�سدون عند اأبواب الأ�سرحة اأو يحجون اإلى من يعمل لهم الحجب والتمائم.

اأحد  اأعلم علم اليقين ول  واإذا ما �ساألني �سائل عن تاريخ ميالدي فال جواب؛ لأني ل 

كذبة  اأو  بالغيب  رجم  هو  اإنما  تاريخ  من  اأحمل  وما  مجهول،  فهو  يعلم،  عائلتي  اأفراد  من 

اأن  اأكثر من ن�سف قرن من الآن -، ويبدو  ا�سطلح عليها النا�س في ع�سر ولدتنا - منذ 

الحرب وكذلك الفقر والأمية هي العوامل الأ�سا�سية في اإ�ساعة تلك الكذبة والعنكبوت الذي 

ن�سج ن�سيجها. لذا فاإن اليوم الأول من ال�سهر ال�سابع هو موعد تاريخ ولدتي وولدة زوجتي 

ِجْن�َسْي الذكور والإناث من ال�سنة  واإخواني واأخواتي وولدة كل العراقيين الذين ولدوا من 

التي يتفق عليها الوالد مع م�سوؤول دائرة الأحوال ال�سخ�سية. 

العائلة عندها  لت�ستطيع  اأو �سنتين  العمر �سنة  والفقر والحرب كالهما يدفعان بزيادة 

الح�سول على مزيد من الح�س�س التموينية التي توزعها الدولة في وقت الأزمات وما اأكثر 

تلك الأزمات فهي قد �سبقتنا وزاملتنا لمحبتها لنا وقد تبقى مع اأولدنا اإذا لم يتمثلوا �سجاعة 

قوم مو�سى بعد ما اأتموا اأربعين �سنة من ال�سياع وو�سل جيل الأبناء من خالل ال�َسَنن العام 

ويبدو  الإذللية،  مو�سى  فرعون  تجارب  وُبعد عن  مناأى  في  كانوا  الر�سد حيث  اإلى مرحلة 

المواليد  ت�سجيل  على  تعارفوا  الوليد حيث  عمر  تقدير  في طريقة  يختلفون  ال�سينيين  اأن 

 
)1(

»البردوني« بينما  الحمل،  �ساعة  يبداأ  للوليد  الحقيقي  العمر  اأن  فل�سفتهم  على  اعتمادا 

خالف الجميع واحت�سب اأنه ولد عجوزا وعلينا اأن ل ن�ساأله: 

    اأتعجب من �َسيبي على �سغري           اإني ولدت عجوزا كيف تعتجُب؟

)1(  البردوني: �ساعر يمني مفّوه ومعا�سر والبيت من ق�سيدة طويلة ورائعة األقيت في موؤتمر اأبي تمام ال�سعري الذي 

انعقد في المو�سل في العراق. ومطلع الق�سيدة: 

        اأ�سدق ال�سيف! اإن لم ين�سه الكذب        واأكذب ال�سيف اإن لم ي�سدق الغ�سب

        بي�س ال�سفائح حين تحملها                  اأيد اإذا غلبت يعلو بها الغلب

       واأقبح الن�سر .. ن�سر الأقوياء بال         فهم .. �سوى فهم كم باعوا .. وكم ك�سبوا
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والآن اأعود لعملية نقل الخبرة التي هي الأ�سا�س في ت�سكيل ال�سلوك وهند�سته، �سلوكنا 

 اأما واإني الآن معنيٌّ في الحديث 
)1(

الب�سري الذي يترتب عليه نقل الخبرة من جيل اإلى جيل.

عن تلك المدة من حياتي، والتي كانت تجري عملية نقل الخبرة فيها بطريقة غير مق�سودة،  

وقد �سّلمنا اأنَّ الُعرف الذي قبلنا التعارف عليه هو خبرة منقولة. فا�سطحاب الأطفال لزيارة 

المعارف والأ�سدقاء كانت �ُسّنة متبعة في مجتمعاتنا اأعني في الخم�سينيات وال�ستينيات من 

القرن الما�سي وما قبله ومرافقة الأطفال للوالدين وللكبار من اأفراد العائلة كانت معينا ل 

ين�سب للفر�س التعليمية التي ترفدنا في ذلك المجال، وهي تعطي الفر�سة لنا لمالحظة فن 

التاآلف والتعارف والت�سال. وكانت اأمهاتنا يعملن ما بو�سعهن لتهيئتنا نف�سًيا ومادًيا لتلك 

الزيارات قبل حدوثها، وكنا ن�ستمتع لحديث الأهل عنها، وكنا نلح في التحقق من اأمهاتنا 

واآبائنا مقدًما عن تلك الزيارة التي ربما ت�ساورنا خيالتها في الليالي ال�سابقات لتنفيذها. 

وتتعاون الأّمهات والأخوات - دون الآباء والإخوان - على حملنا على الأكتاف وال�سدور وهذه 

�سور عملية لها رائحة المودة وطعم الحب، ثم ما تلبث الأم والأخت اأن تم�سح اأنوفنا وتجفف 

عرقنا، وكانت عيون الماّرة ت�سّيعنا بف�سولها من كل حدب و�سوب، م�سوبة �سهامها نحونا 

ونحن نجتاز تلك الأزقة الترابية، ثم ما نلبث اأن نجد اأنف�سنا على عتبات الدار العالية والتي 

عزمت العائلة زيارتها، وقد اأنزلت اأختي الكبيرة - اأدعو اهلل اأن ي�سملها بوا�سع رحمته - من 

على راأ�سها �سلة قد ُغّطيت بك�سوة لئقة اللون تحتها �سيء من الحلوى. 

فمن هو �ساحب الحظ الذي يطرق الباب؟ واأدًبا ننظر اإلى كبيرنا، فهي فر�سة اأخرى 

، وما 
)2(

نتعلم منها اأدب ال�ستئذان حيث نتحرك جميًعا اإلى جانب الباب ننظر بعيون كريمة

اإن تنفرج باب الدار حتى ُنمطر بعبارات الترحيب ونتح�س�س حرارة اللقاء ون�ست�سعر مودة 

�سمعته  وانطفاأت  اأخباره  انقطعت  الما�سية  الحرب  منذ  مفقوًدا  عزيًزا  وكاأن  الم�ستقبلين 

)1(  كلمة الجيل كما جرى التفاق عليها هي المدة الزمنية التي تعادل اأربعة عقود تقريبا. وعلل بع�س العلماء اأنها 

المدة الزمنية التي غّير اهلل بها جيل بني اإ�سرائيل الذي عا�س في ظل الخ�سوع والذل زمن الفرعون ، ولذا جعلهم 

يتيهون اأربعين �سنة في �سحراء �سيناء.

)2( النظر بعيون كريمة كناية عن غ�س الب�سر. 
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وطوي قيده قد اأهل عليهم بهالله. ويبداأ فوًرا العناق بين فوجين فوجنا الزائر وفوج من اأهل 

 .
)1(

البيت �سغاًرا وكباًرا.... فيالها من محبة قوية و�سوق غامر وكرم �سيافة وح�سن ا�ستقبال

اإلينا على طبق من الحلوى تتقدم به العائلة  ويا لها من فر�س تعليمية تقّدم فيها الخبرة 

يفُة، عندها نبداأ بقراءة العيون، ونت�سفح الوجوه، وكلنا اآذان �ساغية، م�سجلين في  الُم�سِّ

، وعيوننا تتفح�س الوجوه وتتفر�س 
)2(

ذاكرتنا كل لفظة ن�سيفها اإلى قامو�س لغتنا المتنامي

العيون وتراقب الأفواه في جو م�سحون بحب المعرفة ومبتالة بحب الف�سول، واآذاننا اأجهزة 

تن�ست تنتبه لكل هم�سة في جو م�سحون بالترقب، و�سحابة من رائحة البخور تغادر المبخرة 

لتعلوا روؤو�سنا. وعندها ُتقدم التبريكات بطريقة عفوية ل تحتاج اإلى بطاقات محّبرة يتكلف 

الر�سى،  دلئل  وجوههم  في  تقراأ  والنا�س  م�سطنعة.  عبارات  ول  باقتنائها  اليوم  النا�س 

اإ�سافية في البيت لتكون غرفتان ُيح�سر فيها  اإذ بنى الوالد غرفة  والقناعة تعمر القلوب، 

الأولد الخم�سة ح�سرا بعد اأن كانوا جميعا مع الوالدين في زنزانة عائلية واحدة.

ولنذهب الآن لنمرح في ب�ساتين الفالحين الطيبين على م�سارف المدينة القديمة، فما 

لننال من  الب�ساتين يمنعنا من الدخول فيها  ر بها  ُت�َسوَّ التي  عرفنا يوما �سياجا طينيا من 

ئين ظالل با�سقات  اأرطابها ما ن�ساء، ومن اأعنابها ما نرغب، ومن فواكهها ما يحلو لنا، متفيِّ

واأ�سجان  �سواقيها،  مياه  وهدير  اأنغام طيورها،  بعذوبة  مفتونين  كرومها،  وعرائ�س  نخيلها 

�سوت نواعيرها، دون مانع اأو حار�س اإل من اهلل اإن فّكرنا اأن نمالأ جيوبنا، اأو �ساللنا لنذهب 

بها لبيوتنا. ولنذهب �سوية في الطريق الترابي المتعرج حيث الن�ساء بعباءاتهن ال�سود عند 

قللهن يجمعن الملح وقد ر�سموا للناظرين من اأمثالنا لوحة فنية ما اأروعها وكاأنك في القطب 

الجنوبي من الأر�س وقد تداعت طيور البطريق لتمار�س حقها في الحياة ولتن�سج لنا �سجادة 

)1( هذا ما يفتقده اأولدنا في الغرب حيث برودة اللقاء وقلة الترابط الأ�سري. 

)2(  كنت اأ�سك في اأن بع�س الكلمات الم�ستعملة من قبل الجدات تقع خارج حدود القامو�س العربي، ولكن بحمد اهلل 

وجدت اأنهن ي�ستعملن األفاظا ُبهرت بها عند رجوعي اإلى قوامي�س اللغة.
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. ثم اأن العجب قد ياأخذ باألباب الدار�سين لعلوم 
)1(

جميلة تقت�سر في األوانها على الأ�سودين

 اأكثر من غيرهم في هذه الموائمة بين الخ�سوبة وهي على مرمى حجر من هذه 
)2(

الأر�س

 
)3(

الأر�س ال�سبخة، وفي كلٍّ خير {بلدة طيبة ورب غفور}.

بهذه ال�سفحات القليلة علّي اأن اأطوي �سفحة من العمر مقدارها ثالث �سنوات فالعائلة 

ت�ستعد لمغادرة مدينة الطفولة والنتقال اإلى مدينة اأخرى حيث تطلع ال�سم�س، فقد تعثرت 

حيث  الفرات،  نهر  في  ميتة  تجارتهما  و�سقطت  اهلل،  رحمهما  والده  وكذلك  الوالد  �سفن 

اأ�سبح النقل النهري فيه �سيئا من الما�سي، وما على تّجاره والعاملين فيه اإل توديع ال�سرائع 

التجارة فيه  اأ�سبحت  اإذ  ال�ساي،  اأقداح  التي كانوا عندها ي�ستريحون ويتبادلون  والمرافئ 

غير مجدية، حيث بداأ النا�س يف�سلون نقل موادهم من �سادرات محلية وواردات عبر الطرق 

البّرية، وقد يبدو هذا تطوٌر واإن كان كذلك فهي �سّنة الحياة. 

لتناول  العادة في �سرعتنا  وراء  تلك كانت  الوالد  اأن مهنة  اإلى  الإ�سارة هنا  بّد من  ول 

الطعام مقارنة بالآخرين ممن عرفناهم ول�سيما في اأوربا، حيث تاأتي تلك ال�سرعة لتنا�سب 

اإيقاع عمل الوالد وطبيعته التي كانت تلزمه في غالب الأحيان ليكون في مقدمة رجاله لرفع 

اأ�سرعة المراكب التجارية عندما تهب العوا�سف في عر�س الفرات بما ل ت�ستهي ال�َسِفُن، 

اأو عندما يحاولون تغير اتجاه مراكبهم، في الوقت الذي نحن فيه الآن ُنعّلم اأولدنا وطلبتنا 

بل ت�سبح مدة  ال�سحة،  تاأثير على  لها من  لما  الطعام  تناول  اأثناء  والدعة  الهدوء  اأهمية 

تناول الطعام هي وقت الراحة الحقيقية والعملية لكثير من النا�س في �ستى اأ�سقاع الأر�س. 

اأغرب،  وربما  اأو�سع  مجتمع  في  جديد  عمل  تاأ�سي�س  في  يفكر  اأن  الوالد  على  فاإن  وهكذا 

)1(  اأعني باللون الأ�سود )لون عباءات الن�ساء( وباللون الأبي�س )لون الأمالح التي تغطي الطبقة ال�سطحية لالأر�س(، 

للبن والماء، والأبهران  التغليب، فتقول العرب الأ�سفرين للذهب والف�سة، والأبي�سان  وقلنا الأ�سودين من باب 

للوريد وال�سريان، والأحمران للذهب والزعفران والأزهران لل�سم�س والقمر، والحدثان لليل والنهار، والأ�سغران 

للقلب والل�سان، ومن هذا كثير. 

)2(  حيث كانت الدرجة الجامعية الأولى للكاتب في تخ�س�س التربة وا�ست�سالح الأرا�سي عام 1968 من جامعة بغداد.

)3( �سباأ الآية )15(. 
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ول بد اأن يفكر في عمل حر اآخر؛ لأنه اعتاد اأن يكون �سيد عمله، ولأنه لم يكن موؤهال حيث 

تعوزه معرفة القراءة والكتابة. فهو اأمي كما ا�سطلح عليه قامو�س لغة العرب. وهنا لبد من 

، و�سبق ولده في 
)1(

التاأكيد على اأن الَجد كان اأكثر حنكة وتدبيرا من ولده حيث لملم �سعثه

توفير �سكن للعائلة بتمامها في المدينة الجديدة.

ولم اأجد يومها �سيئا اأحمله معي اأو اأتركه لأترابي من لعب؛ لأني كغيري من الأطفال في 

ذلك الزمان ل نملك �سيئا، فاللعب على الرمل اأو الماء والطين عند �سفاف الفرات هو كل 

ما عهدنا، ويبدو اأن الأمر هّين و�سهل حتى على والدي فلي�ست هناك ثمة التزامات ح�سرية 

يقوم بها عند �سفره، فال فواتير للكهرباء يتطلب منه ت�سديدها ول اأخرى للغاز، ول حاجة 

لتغيير عنوان �سكنه؛ لأنه عا�س و�سوف يعي�س بال عنوان، اأما م�سرفه )البنك( فاإنه ف�سال 

عن اأنه لم ي�سمع بهذا الم�سطلح من قبل فاإن و�سادته قد تحتوي على ما ل ي�سمن ول يغني 

من جوع، فهو خالي الجيوب والحمد هلل.

)1(  �سعثه: جاء في الدعاء لمَّ اهلل �َسعَثه! اأي جمع ما تفرق منه. وفي حديث الدعاء: اأ�ساألك رحمة تلمُّ بها �سعثي اأي 

تجمع بها ما تفرق من اأمري، وقال النابغة:

ب ه            على �سعٍث  اأيُّ الرجاِل المهذَّ                   ول�ست بم�ستبق اأخا، ل َتلمُّ
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اأن  نح�سب  وكنا  الفرات،  نهر  من  الدواب  على  منقول  اأحيانا  ن�ستريه  فكنا  الماء  اأما 

بيت خالي من الأغنياء؛ لأنهم كانوا على الدوام ي�سترون الماء من »رمّي�س« �ساحب البغل 

الأبي�س. فيما كانت والدتي و�سقيقتي الكبرى مع زرافة من الن�ساء يذهبن باأنف�سهن يوميا 

اإلى النهر ليجلبن بجرارهن النحا�سية الثقيلة ماء ال�سرب وماء الأ�ستعمالت الأخرى. 

ولها - تلك التي تمتاز 
ُ
اأما التدفئة فاإن هناك اأكثر من طريقة بدائية نلوذ بها من البرد: اأ

 
)1(

ب�سيء من الغرابة، فالراغبون في تلك الطريقة عليهم اأن يحفروا و�سط اأر�س »الليوان«

بمجرى  ويت�سل  الليوان،  اأر�س  بم�ستوى  فوهته  تكون  »تنور«  فيها  يو�سع  ثم  عميقة  حفرة 

هوائي طويل توؤدي نهايته اإلى باحة الدار. اأما طريقة ا�ستعماله فبعد اأن تحرق الأخ�ساب فيه 

ويخمد لهيبها،  يمدد فيه اأ�سحاب الدار اأرجلهم، وت�سوى فيه اللحوم والأ�سماك، وتبداأ عنده 

اأح�سانهن  واأ�ساطيرهن الخيالية حتى ننام في  الجدات بعد الع�ساء بق�س�سهن الخرافية 

الدافئة، ويبدو اأن �سل�سلة »ال�ُسعالة« �سيدة الَق�س�س لديهن، اأما ق�سة »قْطر الندى« فتاأتي 

تاأخذنا  اأن  نلبث  ما  ثم  الثنتين،  لتناف�س  والذئب«  »ليلى  ق�سة  تاأتي  فيما  الثانية  بالدرجة 

الأحالم بثوب »قطر الندى« الأبي�س الذي تجره على الأر�س وقد تطّرز بقطرات من دمها 

حين كانت تخيطه اأم قطر الندى. 

 فهي طريقة اأخرى للتدفئة. وثالث الطرق التي عهدنا روؤيتها في كل بيت 
)2(

اأما »الكانون«

اإن كان ثمة غرفة للجلو�س  فهي المنقلة المتحركة التي تو�سع في و�سط غرفة الجلو�س - 

اأباريق  من  اأنواع  ُت�سفُّ  المنقلة  وعند   ،- واحدة  بغرفة  تكتفي  العائالت  غالب  اإن  حيث 

ال�ساي، ومجموعة من الأكواب والأقداح التي تنتظر متناوليها. فهذه بع�س ال�سور من داخل 

البيت الهيتي، فهو على قلة ما ي�سمه من اآثاث و�سقط المتاع، تجُد ما يقابله من زيادة في 

اأبي �سفيان تلك  واأوا�سرالإلفة بين �ساكنيه. وربما كانت زوجة معاوية ابن  و�سائج المحبة 

)1( ت�سمية اأخرى لالإيوان الذي يف�سل بين غرفتين م�سكال �سالة مفتوحة.

.)Chimney Corner( طريقة بناء الكانون ت�سبه تماما ما ي�سمى حاليا بالم�ستوقد اأوباللغة الإنجليزية  )2(
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والريا�س،  الآثاث  ذات  المنيفة  ق�سوره  في  معه  العي�س  اأنفت  طّلقها حيث  التي   
)1(

البدوية

اأرواح تخفق بالحركة والحب تنقل لنا ال�سورة باأدق  لت العي�س في بيت متوا�سع فيه  وف�سّ

عبارة واأر�سق كلمة:

                         لبيُت تخفق الأرواح فيه            اأحب اإلّي من ق�سر منيِف

                         ولب�ُس عباءٍة وتقرَّ عيني           اأحب اإلّي من لب�س ال�سفوِف

                         واأكل ك�سيرة من ك�سر بيتي      اأحب اإلّي من اأكل الرغيِف

                         وخرق من بني عّمي نحيف      اأحب اإلّي من علج عنيِف

                         وكلب ينبح الطّراق دوني         اأحب اإلّي من نقر الدفوِف

 التي تتربع 
)2(

اأما �سوق المدينة فتو�سلنا اإليها طرق منحدرة من كال الجانبين »القلقة«

اإلى يمينه، فلعلنا نقف  التي ت�سنفت على الجبل   
)3(

ال�سوق و«الْولية« اإلى ي�سار  على التالل 

 القت�سادية اأم ال�سيا�سية 
ِ
ْم

َ
اأ عنده قليال لأنه يمثل معظم جوانب الحياة �سواء الجتماعية 

اإلى تلك ال�سوق تق�سمها المجاري المفتوحة التي ت�سب في  للمدينة. فالطرق التي تف�سي 

مجاري ال�سوق المفتوحة على جانبيه. وماذا ع�ساني اأن اأبداأ في و�سف ال�سوق التي ل تغادر 

عينك مقهى اإل وتقع على مقهى اآخر وهو دليل كثرة البطالة في غالب الأحيان وقلة الأعمال.  

اأما wall Street اأعني »�سوق هيت« فُتعد بمثابة نهر الحياة، واأ�سحاب الدكاكين فيه رغم 

اأن معظمهم ل يح�سن القراءة والكتابة اإل اأن عليهم اأن يفتحوا دفاتر خا�سة لديون الزبائن؛ 

)1(  وا�سمها مي�سون، ويقال اأن الأبيات التي تلي كانت �سببا في طالقها، فقد روي اأن معاوية وجدها تن�سد ذلك اأمام 

و�سيفاتها عندما دخل عليها، فقال: ما ر�سيت ابنة بحدل حتى جعلتني علجا عنوفا. والواقع اأن تلك الأبيات خير 

دليل على التفرقة بين الإيواء والتاأهيل، وتوؤ�س�س الحادثة  للكثير مما يجب قوله في مقومات الزواج واأهمية تقارب 

الثقافة ك�سرط من �سروط الكفاءة في الزواج. 

الأبنية  ف�سالت  القوم  لغة  في  يعني  الذي  القلق  من  م�ستق  ا�سمها  اأن  ويبدو  ال�سرقي  المدينة  جزء  هي  )2(  القلقة 

القديمة من الأحجارة وما �ساكلها. 

)3(  الولية بت�سكين الواو هي جزء المدينة الغربي، وهي الق�سم التاريخي القديم وقد بنيت قبل الإ�سالم بزمن طويل. 
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لأن اأغلب العائالت ت�ستدين لحين عودة معيليها من اأ�سفار العمل، فهذا بائع العلف الأخ�سر 

بع�س  وتبيعه  اللبن  منها  ي�ستدر  حيث  المنزلية  الحيوانات  علف  بوزن  يقوم  ميزانه  اأمام 

العائالت. وعلى الراغبين اأن يذهبوا �سباحا للح�سول على حاجتهم منه، وت�سطف دكاكين 

الق�سابين مع بع�سها ولكن غالبا ما يفتح اأحدهم دكانه لقلة الزبائن، وهو ُينوع في �سلعته 

لدى  المف�سل  فهو  ال�ساأن  لحم  اأما  عجال،  اأو  بقرة   
)2(

يذبح واأخرى  بعيرا،   
)1(

ينحر فمرة 

الأغنياء واإن غال �سعره، وفي نهاية ال�سارع المبلط الوحيد تنت�سب دكاكين لبيع اأنواع التبغ 

حيث ترتفع اأ�سعار �سجائر غازي عن مدخولتهم اإذا كانت هناك مداخيل فيعدلون اإلى �سراء 

اأوراق التبغ الم�سحوق لتلف باأوراق رقيقة. وعند هبوطك نحو الفرات تجد ال�سريعة حيث 

تر�سو عندها العبارة النهرية، وِلَيدي اليمنى معها اأمّر الذكريات، فلقد اأم�سكُت بم�سحبها 

الحديدي وقد كوته �سم�س ال�سيف عند قيلولة يوم حار حين خرجت بي ابنة جارتنا مع من 

خرج من الن�ساء ليمالأن جرارهن النحا�سية ذوات الأ�سكال المخروطية بمختلف الأحجام، 

اإلى جانب زرافة اأخرى من الن�سوة اللواتي يحملن �سالل المالب�س المعدة للغ�سيل في نهر 

الرجال  من  مجموعة   - الأ�سماك  �سيادي  عن  بعيًدا  لي�س   - العينان  ترمق  فيما  الفرات، 

والن�ساء الذين جاءوا لي�ستروا من العبارة التي و�سلت توا وهي تحمل الفواكه والخ�سراوات 

والبقول التي توّردها الجهة الثانية من النهر. وظلت يدي مطبقة ل اأ�ستطيع فتحها ل�سهور، 

الطبابة، وحاولت جاهدة عمل ما بو�سعها في مراجعة  ت�ستوجب  اأنها حالة  لوالدتي  وتبّين 

الم�ستو�سف الوحيد الذي جرى افتتاحه منذ مدة قريبة. 

فيكفي  المدخنين  روؤو�سهم �سحب من دخان  وتعلو  بزبائنها  المقاهي وهي مكتظة  اأما 

اأما مدّخني النارجيلة الك�سلى  اأّن ما بين مقهى ومقهى هناك مقهى اآخر،  لو�سف عددها 

ف على جانبي ال�سارع  - التي تئن وت�ستعين - فهم ممن يحجزون مقاعد ال�سعف التي ُت�سّ

جاّل�س  وعيون  �سالتهم،  نحو  ال�سارع  يعبرون  حين  بالخجل  �سعوٌر  بع�سهم  يخالج  حتى 

المقاهي ت�سّوب �سهامها الحارة، وربما يبداأ الهمز واللمز.

)1( النحر لالأبل. 

)2( والذبح لالأبقار. 
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للن�ساطات  الم�ساهد  ت�سجيل  تابعت  ما  واإذا  المدينة �سغيرة،  اأن  تنتهي مع  وال�سور ل 

اأهل   - 
)1(

بالكّوازين فاإنك �سوف تحفل  للمدينة  الق�سّية  الأطراف  المتنوعة على  الب�سرية 

 - الذين ي�سّنعون اأواني الفخار لحفظ الماء وقالل الزيوت وخابيات الخل، وقد 
)2(

الْقواقة

حجزت تالل العين القيرية بين م�ساكنهم والمدينة. فيما ترى هناك من بعيد زرافة من 

الن�ساء وقد توجهت لزيارة قبور ال�سالحين تقّدم النذور، وت�سيء ال�سموع وت�سي جوانب تلك 

القباب بالخ�ساب، وما اأكثر المباني التي تدل على مثل تلك ال�سواهد التي تعبر عن نكو�س 

وا�سح في مفهوم التوحيد في دينهم الذين ينت�سبون اإليه. ففي المدينة على الأقل اأربعون 

من ال�سحابة، وربما هناك خلط بين ال�سحابة والتابعين من بينهم عبداهلل بن المبارك، 

وتابعيهم الذين اعتقد كثير من النا�س اأن قبورهم ت�ستحق اأن ُترفع �سواهدها البنائية وقد 

�سيدت بطريقة ُتدخل اإلى قلوب العامة من الّنا�س قد�سيتها وتزيد في نفو�سهم الرهبة. 

ريُد اأن اأترك في �سيرتي الذاتية كثيًرا من الذكر عن والديَّ لأ�سباب منها: اأول: 
ُ
ولم اأكن اأ

لأني مهما كتبت عنهما فلن اأفي ببع�س حقوقهما، وثانيا: لأن ما اأكتبه هنا هو �سيرتي ولي�س 

�سيرتهما، ومن يدري ربما �ستكون �سيرتي عباأ على �سمعتهما الطيبة وذكرهما الح�سن، 

اإليها قّراء  النف�س في ت�سخيم م�سائل ل يحتاج  اأبتعد عن نوازع  اأن  اأرغب  وثالثا: لأني 

هذه الخواطر اإل نتفا ل ت�سبع ف�سولهم بل ف�سول اأولدي بعد اأن تتفرق بهم ال�سبل، حيث 

اأولدهم  �سيكلفون  اأن  ال�سك في  اإلى  اأميل  واإن كنت  اأكثر،  تكون الحاجة عندها لأولدهم 

اأنف�سهم مهمة ال�سوؤال عنها؛ لأني لم اأكلف نف�سي �سوؤال والدي اأو والدتي بالتدقيق والتفتي�س 

الزمن قبل  والَجدتين وع�ست في كنفهما ردحا من  الَجدين  راأيت  اأجدادي، فقد  في قبور 

اأن يودعونا راحلين اإلى قبورهم، بل كل ما كان يكفيني منها هو �سحة الن�سب، وربما من 

باب الف�سول اأعترف اأني ا�ستركت في البحث والح�سول على �سجرة العائلة التي لم تحظ 

باهتمام اأحٍد منا حتى في تعليقها على واحد من جدران منزل من منازلنا، ثم اإنني مغمور 

)1( الكّوازين اأ�سم م�ستق من الكوز.

)2( القواقة لفظة محلية مفردها قوق، يتندر بع�سهم على الهيتيين بها.
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وما من اأحد ي�ساأل في هذه الدنيا عن اأعمال المغمورين ف�سال عن حياتهم، اإذن فمن الذي 

�سيكلف نف�سه عناء ال�سوؤال عنه وعن اأجداده؟ ولكني ل اأخفيكم �سًرا اأنني اأ�سبحت مرتاعا 

 للمتنبي ال�ساعر الذي لم يخطر على باله على اأرجح الحتمالت 
)1(

من الدرا�سات الناقدة

اأنه �سيتعر�س لالأقالم الناقدة والحاقدة وللفوؤو�س الناب�سة قي قبور والديه واأجداده، �سواء 

وكل  ال�ساعر.  اإليهما  ينت�سب  اليمن  اأحياء  وهما حّيان من  »همدان«،  اأم  »جعفّي«  من جهة 

�سهرته  اأن  لذلك مفاده  تعليال  وربما نجد  اأمه،  لذكر  اأو  اأبيه  لذكر  يتعر�س  لم  اأنه  جنايته 

في ع�سره جعلت الحديث عنهما تقلياًل لمكانته ال�سعرية، واإن كنت ل اأميل اإلى ذلك. واأنا 

اأ�سهد مع ُكثر من النا�س اأن المتنبي لم يكن في ح�سبانه اأن اأبويه �سيكونان يوما من الأيام 

مادة من مواد النقد تتر�سدها عيون الدار�سين، وتتلقفها اأقالم الناقدين وتحللها مختبرات 

المحّللين وم�ساغلهم، وهو بتلك القوة ال�سعرية اأقدر من غيره على رفع �ساأن اأبويه اإن اأراد 

ذلك، حتى اإن افتر�سنا كما افتر�س بع�س النقاد اأنهما لم يكونا على خطر يمكن معه اإذاعة 

اأخبارهما اأو الت�سريح بحبهما.

الحجة  اأواإقامة  تقريره  اأو  ذلك  اأثبات  ال�سعوبة  فمن  عمدا  لهما  تنا�سيه  افترا�س  اأما 

عليه. وقبل هذا وذاك فال يوجد مبرر لأن يعتقد بع�سهم اأن المتنبي كان ينظر اإلى مهنة 

اأبيه على اأنها مهنة مهينة اإل اإذا توفر الدليل القاطع. ول اأجد غ�سا�سة على الإطالق في 

القول: بعدم وجود فرق كبير بينه وبين اأبيه، اإذ كان البن )ال�ساعر( يبيع ماء وجهه على 

الممدوحين، في حين كان الوالد يبيع الماء على النا�س، واإني ل اأجد وربما ي�ساركني كثير 

من النا�س الراأي  في بيع الماء مهنة مهينة كما كان ُينظر اإليها. واإذا �سلّمنا اأن النا�س قد 

اإذن فهل ُينظر لمن يبيع الماء المعباأة وغير المعباأة في  تعارفوا على ذلك في ع�سرهم. 

القول في بحثي  الم�ساألة وب�سطت فيها  لت هذه  زماننا تلك النظرة نف�سها؟ وكنت قد ف�سّ

المن�سور في اإحدى الدوريات البريطانية اإذ عّرجت فيه على اأ�سباب تردد العرب من ت�سجيع 

اأولدهم على الن�سمام للم�ساقات التعليمية المهنية، وذكرت كذلك ا�ستقباح العرب لبع�س 

)1( مع المتنبي لطه ح�سين �س15 الطبعة الثانية ع�سر دار المعارف. 
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المهن كبيع البي�س والدجاج والخ�سروات، وكيف تركْت تلك النظرة ال�سلبية تاأثيرا �سلبيا 

العراق  النا�س، ول�سّيما في الجانب الجتماعي في منطقة جنوب  على �سريحة كبيرة من 

 
)1(

ومعظم دول الخليج العربي.

نف�سه جعل �سعره حكما وعلما  المتنبي  اأن  الذي يرجح  الراأي  اإلى  كثيًرا  اأميل  واأجدني 

عليه وقد اكتفى بذلك. ثم ِلَم ل نكتفي بالقول اإنه لم ير في اأبويه مادة في  �سعره ترفع من 

�ساأنه وترد عنه كيد ح�ساده، وهو اأف�سل من التجاوز بغير علم ول دليل من اأن المتنبي كان 

يزدري اأباه وُيكبر �سعره من اأن يقف عنده في مدح اأو هجاء اأو رثاء ، ولكن هو مبداأ ال�سك 

الذي تبناه بع�س الأدباء والذي كان الأ�سل في و�سولهم اإلى القمم.

اأما المتنبي - في عيني - فيظل اأعلى ُخلقا مما فعل جرير باأبيه، اإْذ ذكر �ساحب الأغاني 

اأن رجال قال لجرير: من اأ�سعر النا�س؟ فقال له قم حتى اأعرّفك الجواب، فاأخذ بيده وجاء 

به اإلى اأبيه »عطية« وكان قد اأخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يم�س �سرعها، ف�ساح به:  اخرج 

يا اأبت، فخرج �سيخ دميم الهيئة رث الثياب وقد �سال لبن العنز على لحيته فقال: األ ترى 

هذا؟ قال نعم: قال األ تعرفه؟ قال ل. قال: هذا اأبي، اأفتدري لم كان ي�سرب من �سرع العنز؟ 

قال ل. قال مخافة اأن ُي�سمع �سوت الحلب فُيطلب منه لبن. ثم قال: اأ�سعر النا�س من فاخر بمثل 

 لكن الراأي الأكثر قبول 
)2(

هذا الأب ثمانين �ساعرا وقارعهم فغلبهم جميعا - يعني نف�سه -.

والذي قد تفوه به والحمد هلل بع�س الم�سككين حيث اأ�ساروا اإلى اأن  المتنبي »ل ين�سب نف�سه اإلى 

رجل، لأنه ل يحفل اأو ل يريد اأن يحفل بالنت�ساب اإلى الرجال، واإنما ينت�سب غيره اإلى الآباء 

والجدود ممْن غلبه المفاخرون وقهره المنافرون، وقطعوا عليه ال�سبل، و�سدوا عليه اأبواب 

الحيلة، فاتخذ الآباء والجدود تعلًة ومعذرة يلتم�س عندهم ما ل يجد عند نف�سه، وي�ستعير من 

. وقد ن�سوا كما ن�سينا: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم..}.            
)3(

اأعمالهم ما ل يجد في اأعماله«

(1)  Al Heeti, A. and Brock, C. (997) Vocational Education and Development: Key Issues, with Special 

Reference to the Arab World. International Journal of Educational Development, Vol.17, 4, pp.373389-. 

)2( الأغاني لالأ�سفهاني، الجزء ال�سابع /�س 58 طبعة بولق. 

)3( مع المتنبي لطه ح�سين �س15 الطبعة الثانية ع�سر دار المعارف. 
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اأن  اإل  العا�سمة بغداد؛  اإلى مدينة تقترب من  اأذكر، تاريخا لنتقال الأ�سرة  وكذلك ل 

�سنوات  ثالث  قبل  اأي  واألف،  وت�سعمائة  وخم�سين  اإحدى  �سنة  كان  لذلك  المرّجح  التاريخ 

من دخولي مدر�سة المن�سور البتدائية التي تذّكرنا باأبي جعفر المن�سور الخليفة العبا�سي 

�ساحب مدينة ال�سالم بغداد المدورة، وتزدوج المدر�سة في دوامها مع مدر�سة الأنبار التي 

اأو«ال�سفاح« كما  هي الأخرى تحمل ا�سم عا�سمة العبا�سيين الأولى حيث ُدفن »اأبوالعبا�س« 

ُبعد  اأطاللها على  بقايا  اإطالقه والذي يقف هو وحده �ساهدا على  الموؤرخين  لبع�س  يحلو 

ظهر  على  ولنركب  بالعيد  احتفال  منها  القريبة  نزورالب�ساتين  كنا  اإذ  كيلومترات،  ب�سع 

الآمنة  غير  الخ�سبية  العربات  من  اأرتال  وخلفنا  واأمامنا  والحمير،  البغال  تجرها  عربات 

بم�ساميرها الناتئة التي ل تكتفي بتمزيق ثياب العيد الجديدة التي كنا ا�ستريناها وكويناها 

تعدى  بل  العيد  يوم  فجر  انتظار  في  الليالي  من  عددا  روؤو�سنا  تحت  واأبقيناها  وهياأناها 

الأمر اإلى ا�سطباغها بالدماء النازفة، وعلى اأي حال فاإن للعيد ثمنه وللفرحة �سريبة. اأما 

العائدين  الجنود  اأفواج  تلقى على  التي  فّكنا نح�سها كالزهور  التي تغطينا  الغبار  قطارات 

بالن�سر من جبهات القتال، ذلك الن�سر الذي ما األفناه ول عهدناه يوًما منذ اأن قراأنا في 

الكتب الملقاة على رفوفها اأننا اأ�سبحنا خارج حدود الح�سارة، وتعهدنا للعالم اأننا قررنا اأن 

ل نقراأ ول نكتب بعد اليوم.

وجاء �سن المدر�سة، واأولى تلك العقبات كانت رف�سي حالقة راأ�سي بال�سفرة لأني كنت 

اأعتقد اأن ذلك يمكن اأن يكون واجبا على اأولئك الذين وجد القمل في روؤ�سهم اأف�سل اأماكن 

ال�سطياف، ثم كاأني اأتذكر اأني ربطت بين حالقة الراأ�س على تلك ال�ساكلة وبين ما ُيفر�س 

على ال�سجناء �سواء منهم من ينتظر الإعدام اأم اأولئك الذين يق�سون مدة الأ�سغال ال�ساقة 

الموؤبدة، وجاءت موافقة  اأخي الأكبر بالكتفاء بق�س �سعر الراأ�س بماكينة الحالقة - كمن 

خفف عنه الحكم اإلى ال�سجن مع الأ�سغال الخفيفة لت�سع حدا لو�ساو�سي التي كادت توؤخرني 

عن الت�سجيل في المدر�سة، حيث كان ذلك مطلبا من مطالب المدر�سة وكاأن المدار�س ثكنة 

ع�سكرية تمتاز بال�سرامة وال�سدة. وعلى اأي حال )فمن يع�سق الح�سناء ل يغلها المهر(، ومن 
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رام و�سول ال�سم�س يجب عليه حياكة خيوطها؛ ولأن الحما�س قد اأخذ منا ماأخذه لل�سماح لنا 

بدخول بناية  اأعني بناية المدر�سة التي كنا نراها تطاول ب�سرفاتها عنان ال�سماء، وتتقزم 

من حولها بيوتنا، وت�سرف نوافذها الزجاجية الم�سرئبة على ال�ساحات المحيطة بالمدر�سة 

مقّبلة ال�سم�س في �سروقها وموّدعة لها عند غروبها، وتعك�س للرائح وللغادي �سورة منارة 

اأو ت�ستعد لل�سجود ليل نهار، ونحن  الجامع العتيق التي انحنت قامتها وكاأنها تنوي الركوع 

في  المنارة  تلك  تركت  وقد  بها،  مرورنا  للحظة  ولو  بال�سمود  م�ساء  �سباح  لها  اهلل  ندعو 

باألوان  نماذجا منها  اأعر�س  ثم  لها  الم�سغرة  القوالب  اأعمل  كبيًرا حيث كنت  اأثًرا  نف�سي 

التي كانت تح�سدني عليها جارتنا  ال�سغيرة  بها جوانب غرفتي  امتالأت  وت�ساميم جذابة 

المعمرة »اأم اأمين«، ول اأدري �سببا لذلك التعلق بتلك المنارة حتى هذه اللحظة، وربما كان 

ال�سبب اأني كنت اأجدها من اأعظم ال�سواهد البنائية واأغربها، واأظن اأن الق�س�س الغريب 

 في بغداد ذات ال�ساللم المزدوجة كان 
)1(

الذي طرق اأ�سماعنا حول بناء منارة �سوق الغزل

وراء ذلك الولع، وربما ياأتي ولعي بالت�ساميم المعمارية التي خ�س�ست بها زمالئي ممن 

ي�سعب عليهم دفع اأجور الم�سممين لمنازلهم ب�سبب تلك الهتمامات المبكرة.

وهكذا بقينا مع مئذنتنا اإلى اأن ودعتنا ونحن نيام - حيث ف�سلت اأن تنام هي الأخرى 

على �سطح الم�سجد الف�سيح المطل على نهر الفرات - فحار�سها الوحيد كان �سوت غطيط 

النائمين، فقد ناموا غافلين عن معاناتها. وهي حرة في اختيارها، لكن ما ناأ�سف له اأننا 

�سدتها عندما  لها في  العون  يد  مّنا مد  اأحد  لم يحاول  را�سية عنا حيث  اأنها كانت  ن�سك 

اأ�سيبت في وقت مبكر بمر�س ال�سيخوخة. وعلى اأي حال فقد تنادى الجميع اإلى زيارتها، 

اأن  لنا  اإذن، كيف  الآخر:  ي�ساأل بع�سنا بع�سنا  واأخذ  الحياة،  اأن فارقت  ولكن لالأ�سف بعد 

ال�سعود  النا�س  اعتاد جملة من  العيد؟ حيث  نر�سد هالل رم�سان ونحن على مقربة من 

ال�سهر  التا�سع والع�سرين من �سعبان لإثبات غرة ذلك  اإلى حو�سها عند غياب �سم�س يوم 

- رم�سان - الذي ننتظر نوره وب�سائره. والحال نف�سه في التا�سع والع�سرين من �سهر رم�سان 

حيث نكون على موعد مع توديعه ولب�س الثياب الجديدة، وحيث تكون الحلوى والأراجيح...

)1( منارة �سوق الغزل �سابقا )منارة جامع الخلفاء حاليا الواقع في �سوق ال�سورجة(. 



المحطة  الث�نية

 ال�صفر نحو موطن ال�صومريين 

   أال ليَت شعري هل أبيتّن ليلًة            بجنب الَغضا، أزجي القالَص النواجيا

   أقول وقد حالت قرى الُكردبيننا:       جزى اهلُل َعمًرا خيَر ما كان جازيا

  صريٌع على أيدي الرجال بقفرٍة            يسّوون لحدي حيُث حم قضائيا

)مالك بن الريب(
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المحطة الث�نية

ال�صفر نحو موطن ال�صومريين

علّي اأن اأحمل م�ساء يوم غٍد الأحد الثالث من مار�س عام 1968 حقيبتي التي اأعددتها 

اإذ  قار.  ذي  محافظة  حيث  العراق  جنوب  اإلى  لل�سفر   - اهلل  يرحمها   - �سقيقتي  ورتبتها 

�سدر الأمر الوزاري بتعييني مدر�سا لمادة التربة وا�ست�سالح الأرا�سي في مدر�سة ال�سطرة 

اإحدى المدار�س التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية  الزراعية، وهي 

العراقية في بغداد عا�سمة العراق. 

الأنبياء،  جد  اإبراهيم  ببيت  قبلها  ومن  والإ�سالم  العرب  باأيام  تذكرني  هذه  قار  وذي 

وتذكرني بمدينة »اأور« ال�سومريه و»زقورتها« العالية �ساحبة المعابد الوثنية. فكم كنت اأحلم 

اأن ياأتي اليوم الذي اأرى باأم عيني المواقع الأثرية التي اأ�سار اإليها مدر�س التاأريخ في غير مرة 

حيث كان مجنونا بالحديث عن الملكات ال�سومريات والأكدّيات والبابليات ثم الأ�سوريات، 

وقد ر�سم لنا غير مرة مدخل المقبرة الملكية، وكاأن الم�سكين قد وقع في م�سيدة �سحرهن، 

نب�س  علينا �سرورة  اأ�سار  معهن عندما  الغرامية  اآخر ق�س�سه  في  التاريخ  مدر�س  فانتهى 

قبورهن في »اأور« وهو يتخيل الملكة »�سبعاد« واقفة على �سرفة من �سرفات البهو الخارجي 

للبالط الملكي ال�سومري، الذي يطل على نهر الفرات بمالب�سها الملكية، وقد اجتمعت اإليها 

دولتها  رقعة  ات�ساع  على  يدل  الذي  الطويل  ثوبها  اأذيال  برفع  بع�سهن  وان�سغل  و�سيفاتها، 

 .
)2(

 للطيور في العالم القديم، حيث الأوّز العراقي
)1(

الفتية التي تجاور اأكبر محمية طبيعية

بينما ان�سغل الق�سم الآخر منهن بتعطيرها ورفع الزهور وقناني العطور ودنان الم�سروبات 

جبرت على تنا�سي اأيام الطفولة لتتعلم اأفانين ال�سيا�سة 
ً
التي تحتاج اإليها الملكة الفتية، اإذ اأ

والحكم وهذا قدرها. كما اأنها كتبت التاأريخ لحفيدتها الملكة �سميراأمي�س، التي ل تف�سلها 

)1( اأق�سد بها اأهوار العراق الممتدة على اأر�س محافظات الجنوب الثالث )الب�سرة ومي�سان والنا�سرية(. 

)2( هذا النوع من الطيور م�سنف عالميا باأنه نوع خا�س بالعراق حيث موطنه الأ�سلي.
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عنها �سوى حقول القمح الذهبية، تلك الملكة التي اختلفت الرويات حول مولدها ثم حياتها، 

�سار  الق�س�س حتى  عنها  بع�سهم  واألف  النا�س  تواردها  التي  الأ�ساطير  في  ذكرها  وجاء 

في خلدهم اأنها الرديف الأنثوي للبطل الذكوري »جلجام�س«. وهي الأخرى - اأعني �سمير 

اأمي�س - ل تنفك ت�سعر بال�سعادة الغامرة في رحلتها النهرية حيث اعتادت اأن تقطع رحلتها 

�سبه اليومية في مياه الفرات ذات الخم�سة ع�سر منعرًجا مائًيا، والتي تنهيها عندما تذهب 

اأن  �ُسّنة  لنف�سها  الملكة  ا�ستّنت  وقد  الرملية،  ال�سحراء  في مخدعها غرب  لتنام  ال�سم�س 

تودعها خلف غابات النخيل منذ نعومة اأظفارها.

اإذْن �ساأكون على مقربة من مكان الإن�سان الأول الذي اأ�س�س الح�سارة الإن�سانية، وابتكر 

اأترك  اأن  علّي  فاإن  ولذا  الأول؛  الإن�سان  للغة  الأولى  الرموز  وابتدع  الم�سمارية  الحروف 

اإذن،  الإن�سان،  في عمر  الحقيقية  الفطام  لمرحلة  ل�ستعد  الزائد  ودللها  العائلة  اأح�سان 

فعلّي، القيام برحلتين في اآن واحد، فالرحلة الأولى هي رحلة البعد والم�سافة والغتراب، 

المقبرة الملكية ال�صومرية
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الفطام الحقيقي.  التجربة والختبار. ولبد من مقدمات لذلك  الثانية هي رحلة  والرحلة 

ومن تلك المقدمات اأن خالي الكريم رتب لت�سييعي اإلى مكان العمل ترتيبا فاجاأني به حقا، 

حيث وجدته ب�سيارة م�ستاأجرة وهو ي�سابق ال�سّيارة التي تقّلني مرة عن يميني واأخرى عن 

على  تزيد  مبعدة  على  وهي  الجنوب  جهة  نحو  تقلني  التي  ال�سيارة  انعطفت  �سمالي،حتى 

ال�سيارة  اأيديهم من نافذة  اأخرجوا  اأراه وولده واأخي الأو�سط وقد  ثمانين ميال، وها كاأني 

يّلوحون بال�سالم مودعين وداعين.

ومن الترتيبات الأخرى التي ل اأن�ساها اأن ابن خالي ات�سل على ما يبدو م�سبقا ب�سديق 

 قد اأحتاج اإلى اإعانتها يوًما، فما اأحلى محبة ال�ستينيات 
)1(

له منذ زمن الطفولة لتاأمين معرفة

في  التو�سع  اإلى  الحاجة  ودون  الدرو�س؟  اأبلغ  وما  الآمال  اأعر�س  وما  العواطف  اأ�سدق  وما 

الأمر، فاإن الرحلة الثانية التي تعني الجهد والجهاد ثم النجاح اأو الف�سل هي مدار البحث. 

 ،
)2(

الريب ابن  لمالك  اأبياًتا  واأردد  اأذكر  �سرت  الأحبة  عن  تماما  ابتعدت  وقد  والآن 

واأخذت اتمثلها وكاأني اأنا �ساحبها - اأثناء عودته من �سوح الجهاد - وهو يودع �ساحبيه في 

بطحاء العراق وقد لدغته اأفعى بعدما هّم بلب�س خفيه متذكرا اأهله واأمه واأ�سحابه، واألفيتني 

 ولكن من اأر�سهم 
)3(

اأقول لنف�سي: اأ�ستهي اأن اأنام بين غ�ساهم واأتدثر حنينهم، واأرى �سهيال

       األ ليَت �سعري هل اأبيتّن ليلًة             بجنب الَغ�سا، اأزجي القال�َس النواجيا

 َعمًرا خيَر ما كان جازيا
ُ
       اأقول وقد حالت قرى الُكرد بيننا:     جزى اهلل

)4(

       �سريٌع على اأيدي الرجال بقفرٍة        ي�سّوون لحدي حيُث حم ق�سائيا

)1( اأعني �سديق اأو قريب قد ي�ساعد عند الحاجة اإلى الم�ساعدة.

)2(  ق�سيدة مالك بن الريب فيها اآراء عديدة، فمن يرى اأن الق�سيدة البالغة 62 بيتا كلها له، ومن يرى مثل اأبي عبيدة 

معمر بن المثنى اأن ثالثة ع�سر بيتا منها فقط لمالك وما ف�سل فمنحول عليه، وهناك راأي ثالث: وهو راأي يميل 

اإلى الأ�سطورة يقول: بل مات في خان فرثته الجان لما راأت من غربته ووحدته، وو�سعت الجن ال�سحيفة التي فيها 

الق�سيدة تحت راأ�سه. والق�سة الأخيرة ن�سبت اأي�سًا لبن زريق البغدادي.

)3( نجم يطلع من ناحية اليمن من جهة الجزيرة العربية.

)4( اأبيات من ق�سيدة مالك بن الريب.
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بقفرة  الرجال  اأيدي  على  �سريعا  اأ�سبحت  وكاأني  الخيالت،  بهذه  الهوى  اأجبت  ولقد 

وهم يحفرون القبر وي�سّوون اللحد. وها اأنا ذا اأقول على عادة ال�ساعر العربي في مخاطبة 

:
)1(

ال�ساحبين في عدم مالمتي فاأردد قول ال�ساعر الأ�سير عبد يغوث بن �سالءة الحارثي

           األ ل تلوماني، كفى اللوم ما بيا         وما لكما في اللوم نفٌع ول ليا

           األم تعلما اأن المالمة نفعها               قليٌل، وما لومي اأخي من �سماليا

وما لبثت اأن انتقلت بي اأحالم اليقظة اإلى ق�سة ذلك الفتى البغدادي »ابن زريق« حال 

توديعه زوجه التي اأحبها ورِكب الأهوال من اأجل اإ�سعادها، اإذ اأ�سناه الفقر وناأت به بغداد 

رغم غناها، وما لبث من اأجل مطلبه اأن قطع الفيافي والقفار ليجد نف�سه ي�سارع الموت في 

اإحدى مرابط خيل الأندل�سيين، وقد تو�سد ق�سيدته التي تنادى الأدباء والكتاب اإلى �سرحها 

ون�سج الق�س�س حولها، فقد رحل »الهيتي« كما رحل »ابن زريق البغدادي«، فكالهما رحل 

طلبا للرزق، ولكن الثاني عا�س فقيرا، ومات غريبا وحيدا مهموما، واإن كنت اأ�سك في اأن 

مثل ابن زريق يهرب من الفقر الذي عانى منه على اأغلب ظن الق�سا�سين والموؤلفين، فهل 

ُيعقل اأن ت�سيق بغداد به ذرعا يوم كانت عا�سمة الدنيا؟ والأ�سح اأنه رحل حالًما في اأن يكون 

من اأكابر الأغنياء. واإذا لم اأكن مخطئا فهو على الأرجح انطبق عليه قول القائل: »مغنية 

تاأمين  في  يفكر  اأّل  عليه  وما  الكنوز،  �سيكت�سف  ربما  اأنه  َخَلده  في  فدار  ُتطرب«   ل  الحي 

الطريق للعودة بها اإلى الكرخ حيث فلك الأزرار. 

ثم تجدني اأحّدث نف�سي: ولكّني كنت مجبرا على ال�سفر نحو الجنوب، فهي بداية ل بد 

منها، فعلى كل �ساب اأن يم�سي في مقتبل العمر، لكني اأرجع لأقول: وكذلك ابن زريق كان 

مجبرا، فاإنه اعتقد اأن عليه اأن ي�سير في طريق مغاير لطريق الحرير الذي يربط حا�سرة 

)1(  ال�ساعر عبد يغوث بن �سالءة الحارثي، المتوفى 40 قبل الهجرة )680 للميالد(. ق�سته عجيبة. قاد قومه يوم 

الُكالب الثاني، وُقتل في تلك المعركة  النعمان بن ج�سا�س زعيم بني تميم، وفي اليوم الثاني دارت الدوائر على 

�سر في اليوم الثالث بعد معارك طاحنة، وقتل �سر قتله، بعد اأن ربطوا ل�سانه بن�سعة خوفا من 
ُ
عبد يغوث وقومه واأ

هجائه لهم. وقد كانت الق�سيدة الرائعة رغم كل محاولتهم والتي اأهداها لحبيبته )زوجته( مليكة.
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العالم بغداد بال�سين ليبلغ هدفه وي�سيب مرماه. وكلما حاولت فكاكا من هذه الهواج�س 

�سرت اأزيد عمقا في ال�سقوط والغرق في بحيرتها وقد تجاذبتني الأوهام والمقارنات، كما 

 عندما طالعنا في 
)1(

اأني ال�ساعة ل اأريد اأن اأرحل في قطار الأدب كما فعل »عبداهلل النا�سر«

اأنابي�سه الثقافية بمقارنة بين �سخ�سيتين و�سفهما بالإن�سانيتين، حيث ا�ستركتا في الإبداع 

عظيم  فنان  والآخر  بالكلمة،  وهمومه  اأحزانه  ير�سم  �ساعر  فاأحدهما  نوعه،  اختلف  واإن 

والثاني:  المولد(  البغدادي )الكوفي  ابن زريق  بالري�سة، فالأول: هو  واآلمه  ير�سم همومه 

هو الر�سام الفرن�سي »فان غوخ« )الهولندي الأ�سل(، واأنا ل اأدري كيف اأوافق »النا�سر« في 

و�سفه »لفان غوخ« بالعظيم - مع اأني في داخلي اأرجو اأن اأجد له عذرا في منحه ذلك اللقب 

اأذنه ليقدمها لوالهته كاأغرب مهر عرفته الب�سرية، ولم  اأن قطع »فان غوخ«  ول �سيما بعد 

يكتِف فان غوخ بذلك الفعل عندما �ساق ذرعا بالنا�س وعانى من غرف الغتراب والجحود 

بل اأطلق النار على راأ�سه. نعم اأعترف اأن اأعمال ال�سخ�سيتين مميزة فقد بيعت قطعة من 

قطع »فان غوخ« بعد �سنين من انتحاره بمائة مليون من الدولرات، ويبدو اأنها القطعة الفنية 

نف�سها - على عهدة »النا�سر« - التي دفع بها »فان غوخ« ل�ساحب مطعم باري�سي متو�سال 

اإليه اأن يقدم له مقابلها وجبة ع�ساء لي�ست بال�سرورة اأن تكون فاخرة لتدفئ معدته الخاوية، 

ومع ذلك لم يح�سل »فان غوخ« على غير الطرد وال�ستهجان من �ساحب المطعم. واإزاء 

 :
)2(

ذلك وجدت نف�سي مترنما ببيت من �سعر الجواهري

                اأهّز بك الجيل الذي ل تهّزه            نوائبه حتى تزور المقابرا

دموع  حرارة  تذكرت  به  مت�سبثة  وهي  زريق«  »ابن  والهة  عن  للحديث  عدت  ما  اإذا  ثم 

الوالدة لحظات توديعي نحو الجنوب، وهي تربت على كتفي، مع اأني وجدتها مترددة بين 

عديدة  مقالت  له  لندن  في  ال�سعودي  الثقافي  الملحق  من�سب  �سغل  �سعودي  اأديب  النا�سر  اهلل  عبد  )1(  الأ�ستاذ 

من�سورة في المجلة الثقافية. 

)2(  الجواهري محمد مهدي �ساعر عراقي من فحول ال�سعراء العرب المعا�سرين، �سمعته مالأت الآفاق، له دواوين 

عديدة. والبيت يعبر تعبيرا �سادقا عن حال الأمة التي ل تذكر بنيها الموهوبين والمجيدين اإل بعد مغادرتهم 

الدنيا. 
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اأن تتركني ل�سبيلي لما فيه من بناء لم�ستقبلي اأو تمنعني اإن كان في الأمر �سرورة. واأجدني 

 اإذ تعبر عن معنى الأ�سى 
)1(

م�سطرا لقتبا�س اأبيات ي�سيرة من َعينيِة »ابن زريق البغدادي«

الذي كان يحتلني، وتو�سح لمن غابت عنه الق�سيدة حقيقة الأ�سف:

قد قلِت حًقا ولكْن  لي�س ي�سمعُه ل تعِذليِه فاإن العذل ُيولُعُه             

من حيث قدّرِت اأن اللوم ينفعُه جاوزِت في لومِه حًدا اأ�سرَّ به       

من عذله فهو ُم�سنى القلَب ُموجعُه فا�ستعملي الرفق في تاأنيبه بدل    

اإلى اأن قال:

 في بغداَد لي قمًرا       بالكرخ من فلِك الأزرار مطلُعُه
َ
ا�ستودُع اهلل  

�سفُو الحياة واأني ل  اأوّدُعُه ودعُتُه وبودي لو يودعني              

واأدمعي ُم�ستهالٌت واأدمُعُه وكم ت�سّبث بي يوَم الرحيل �سًحى      

ول اأدري هل اأتفق اأم اأختلف مع ال�ساعر الدكتور »غازي الق�سيبي« عندما اأ�س�س قائال 

ومواقف  الوداع،  يحبون  �سرحها،  يطول  لأ�سباب  )العرب  الخليج:  من  »�سوت  كتابه  في 

وِبَلْيلة  بالوداع،  ال�سعراء  هوى  في  �سرحها  يطول  اأ�سباب  وهناك  الوداع.  وكلمات  الوداع، 

 وربما ق�سد »الق�سيبي« اأنهم اأبدعوا في فنهم في تلك المجالت 
)2(

الوداع، وبفجر الوداع(،

ول يعني اأنهم يحبون الوداع. 

واأعود فاأقول: كدت اأغرق بين اأمواج تلك الخلجات التي كانت تاأخذني كل ماأخذ، وما 

اأدراني اأنها لم تاأخذ من الوقت اإل دقائق معدودات لأ�ستيقظ منها على عجل، وقد حملقت 

)1(  ابن زريق الكوفي البغدادي �ساعر �سادق العاطفة، قتله طموحه. يعرفه دار�سو الأدب ومحبوه، لكنهم ل يعرفون له 

غير هذا الأثر ال�سعري الفريد الذي تناقله الرواة. ق�سة ابن زريق ق�سة غريبة، توفي �سنة 420 للهجرة. 

)2(  �سوت من الخليج لل�ساعر الدكتور غازي الق�سيبي، طبعة 2006 الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر/ بيروت. 

والدكتور غازي عرفناه �سفيرا للمملكة العربية ال�سعودية وقد ا�ستوزر مرات عديدة. 
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ا�ستقراأ  قد  بع�سهم  اأو  القوم  اأن  المرتابة  الهواج�س  من  وبي  حولي  من  وجوه  في  متفر�سا 

خلجاتي.

وحٌق علّي الآن اأن اأ�ستفيق من هذه الأحالم المزعجة والكوابي�س التي تطعن في الرجولة، 

اأتابع الطريق واأتحقق من �سحة ذلك التقرير  اأن  اأكون رجال كذلك علّي  اأن  اأّن علّي  فكما 

الذي قدمته قبل �ستة اأ�سهر كجزء من متطلبات الدرجة الجامعية الذي اأثبّت فيه تفنيد اأربع 

من الم�سّلمات التي كان يراهن على �سحتها وثبوتها كثير من اأ�سحاب القلم والتجربة في 

الحقل الزراعي ممن اأعرف. اإذ اأ�سرت فيه اإلى اأربع مالحظات في ميدان الفالحة

اأولها: اأن معظم الأرا�سي العراقية الزراعية اأ�سيبت بالآفة الملحية مما يعني اأنها غير 

�سالحة للزراعة القت�سادية، 

وال�ستزراع   ال�ست�سالح   لعمليات  تكفي  ل   - حينذاك   - العراقية  المياه  اأن  وثانيها: 

المطلوبة )اأعني في اآن واحد(. 

بمهمة  القيام  عن  تماما  عاجزة  الزراعي  الإر�ساد  جهاز  كوادر  اأن  فهي  ثالثها:  اأما 

م�ساعدة المزارعين، 

اإذن،  فالطريق  الكفاية.  دون  المالية  التخ�سي�سات  اأن  المالحظات:  اآخر  كانت  فيما 

�سيء  اأول  وكان  العلمية.  مزاعمي  من  التحقق  فر�سة  الأقل  على  لي  �سيحقق  قار  ذي  اإلى 

عملته لتحقيق ذلك هو جلو�سي في المقعد الأول حيث �سيحقق لي موقعا ا�ستراتيجيا، وقد 

اأنف�سهم  على  اآثروني  وقد  منهم،  ذلك  طلبت  عندما  وكرمهم  النا�س  هوؤلء  طيبة  وجدت 

 التي در�ست وحللت 
)1(

بالمقعد الذي طلبت. وبداأت اأ�ساأل نف�سي: هل اأمالح ال�سورة البي�ساء

 بلونها الداكن ت�سبغ 
)2(

وم�سحت و�سنفت فعال ت�ستقر في مواطي الأر�س، واأمالح ال�سبخ

)1( اأمالح ال�سورة : الأمالح التي ت�سببها الكبريتات ولثقلها ن�سبيا فاإنها تحتل بطون المنخفظات. 

)2(  اأمالح ال�سبخ : الأمالح الم�سببة لها هي الكلوريدات ولخفتها ن�سبيا فاإنها تعتلي قمم المروز وما على من وجه 

الأر�س. 
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 من اأثر في رفع م�ستوى الماء الأر�سي ليكون قريبا من �سطحها؟ 
)1(

معاليها؟ وهل ثمة للقلوية

وهل �سكلت تلك الأمرا�س في تربة المنطقة ال�سبب الرئي�س لهجرة المزارعين اأرا�سيهم؟ 

واأ�سبحت المقاهي ومطاعم الكباب ت�ستقطبهم في المدائن ومراكز القرى.

وخالل مدة كتابتي ال�سفحات الأولى من هذه المذكرات - الثالثاء 2006/11/14 - 

ات�سل بي اأخي الأكبرمن العراق واأنا اأقود �سيارتي في لندن متوجها اإلى البيت بعد يوم مرير 

وع�سير من العمل وكاأن هاتفا يهتف بي اأن المكالمة هذه �سوف تنقل خبرا لم اأكن لأتمناه يوما 

ول �سّيمِا واأنا في تلك الديار النائية، ول اأرغب في اأن اأعي�س  �ساعاته، وكاأني خ�سيت اأن يقع 

الخبر من نف�سي موقعا �سعبا، واأنا ما بلغت ر�سيدا من الإيمان يمنعني من مواجهة المواقف 

ال�سعبة، وُيعلي م�ستوى ال�سيطرة وتملك النف�س، وما قد يترتب على ذلك من خطورة قد 

ت�سابقني في طرقات محكومة  التي كانت  ال�سيارات  الذين تحملهم  النا�س  اأرواح  تقع على 

بمنظومة من اأجهزة المراقبة واإن كانت ل تدفع قدرا بل ول تمنع متهورا من حادث، وكان 

�ساعتها اإلى جانبي رجل ممن اآثر ال�سفر معي. واأعود فاأقول: اإن ذلك الهاتف دفعني لأخبر 

اأخي دون �سعور اأني وراء مقود �سيارتي، وربما ل اأ�ستطيع اأن اأملك نف�سي، ولكّن اأخي لم يفهم 

اإ�سارتي اأو اإلماحتي، وربما  رداءة الإر�سال في اأيام الح�سار والحرب على مدينتي اأو من اأثر 

ازدحام المكان الذي هو فيه. واإذا ب�سوته المتهدج ينهي اإلى م�سامعي نهاية اأحب النا�س 

اإلّى  بعد ر�سول اهلل  بعد رحلة طويلة من العفاف والإيمان والحب والحنان ينتحر اأمامها 

كل عفاف واإيمان وحب وحنان اأعرفه في هذا الع�سر. اإذ رحل جثمان والدتي البارحة اإلى 

حيث يدفن والدي، وكاأن ُعر�سا جديدا يتم في مقبرة المدينة القديمة بعد فراق بينهما يربو 

على �سبعة ع�سر عاًما. مبارٌك عليك اأيها الوالد الجليل القدر الح�سن ال�سمعة، اإذ فارقتنا 

واأنا على مبعدة منك، ول�سوف ت�ساأل عرو�سك عّني ول اأدري ماذا �سيكون جوابها، اإل اأنها 

يقيًنا لن تزعجك بجواب، واأنا اأعرفها تماًما فقد كانت دوما حكيمة في اأجوبتها، ب�سيرة في 

معالجاتها، رغم اأنها ل تح�سن القراءة والكتابة.

)1( القلوية: الأمالح الم�سببة لها هي الكربونات وهي من ال�سعوبة بمكان عند محاولة التخل�س منها. 
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وبين ترديد من ذكر  اإخفاءها  اأحاول جاهدا  بين عبرة  الخبر �سرت  تيقنت  الآن وقد 

 �سوته، وفي الواقع كانت البل�سم ال�سافي 
)4(

 يرفع بها رفيقي
)3(

 وحوقلة
)2(

 وا�ستغفار
)1(

وتهليل

اإلى الرب نف�سا  يء من نف�س مروعة،  وتقَرب  تّبرد حرارة قلب م�ستعل، وتهدِّ القلب،  على 

لوامة، فما اأجملها من موا�ساة، وما اأح�سنها من عظات، تجعلني فيها على الجادة، والحمد 

الذي عا�سه  الجو  بعيدا عن  ليجعلني   - وقتها   - اإلى جانبي �سديقا �سدوقا  هياأ  الذي  هلل 

 مع اأعداءه عند وفاة والدته حيث تجّلد لهم، واأخفى عنهم تململه:
)5(

ال�سريف الر�سي

بتململي لقد ا�ستفى اأعدائي              اأبدي التجلد للعدو ولو درى  

وليبعدني عن ت�سّنع معاوية وهو على فرا�س موته حين طلب اأن تو�سع عمامته على راأ�سه 

 
)6(

وُيجل�س لزّواره )عّواده( مردًدا:

اأني لريب الدهر ل اأت�سع�سع ريهُم              
ُ
              وتجلدي لل�سامتين اأ

األفيت كل تميمة ل تنفع               واإذا المنية اأن�سبت اأظفارها 

)1( و)2( و)3(  والنحت في العربية وارد: فالب�سملة نحتا من ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، والحمدلة من الحمد هلل، 

والحوقلة من ل حول ول قوة اإل باهلل، وال�سبحلة من �سبحان اهلل، والح�سبلة من ح�سبي اهلل، والم�ساألة 

من ما �ساء اهلل، وال�سمعلة من �سالم عليكم، والطلبقة من اأطال اهلل بقاءك، والدمعزة من اأدام اهلل 

عزك، والجعفدة من جعلت فداك، والتكبير من اهلل اأكبر. وهنا تجدر الإ�سارة اإل اأن عمر بن اأبي 

ربيعة اخت�سر لقاءه بليلى

       لقد ب�سملت ليلى غداة لقيتها           فيا حبذا ذاك الحبيب المب�سمل

القرويين/  )جامعة  العربية  اللغة  كلية   - المعا�سرة  العربية  في  »النحت  الحي  عبد  مقالة            راجع 

المغرب(.

)4(  وهو الأخ الفا�سل الأ�ستاذ عادل ال�سويحي وقت كان مديرا للمنهج ال�سعودي في اأكاديمية الملك فهد في لندن.

كثرة  على  الطالبيين  اأ�سعر  العلوي.  الر�سي  الح�سن  اأبو  مو�سى،  بن  الح�سين  بن  محمد  هو  الر�سي:  )5(  ال�سريف 

المجيدين فيهم. مولده ووفاته في بغداد، انتهت اإليه نقابة الأ�سراف. 

)6(  روى الحافظ بن كثير قال:لما ثقل معاوية وتحدث النا�س بموته قال لأهله: اح�سوا عيني اإثمدا، واأو�سعوا راأ�سي 

دهنا، ففعلوا وغرقوا وجهه بالدهن، ثم ُمهد له مجل�س وقال: ا�سندوني، ثم قال: اإئذنوا للنا�س فلي�سلموا علي قياما 

ول يجل�س اأحد، فجعل الرجل يدخل في�سلم قائما فيراه مكتحال متدهنا فيقول  متقول النا�س اإن اأمير الموؤمنين 

لما به وهو اأ�سح النا�س، فلما خرجوا من عنده ردد معاوية البيتان وهما لأبي ذوؤيب الهذلي. 
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م�سار  تعديل  محاول  ال�سيارة  مقود  اإلى  والأخرى  الفينة  بين  بيده  يمد  �ساحبي  وكان 

قيادة  في  اأ�ساعدك  اأن  لي  هل  يقول:  لبث  ما  ثم  الم�سير،  في  ترنحا  اأدرك  كّلما  ال�سيارة، 

ال�سيارة؟ ولكّنها الح�سرجة ل غير التي تجيب بالرف�س وتعلن عن الم�سابرة، فهو قدر اهلل 

قوة  ول  حول  ول  رجوع،  جميعا  اإليه  واإنا  اأخذ،  ما  وله  اأعطى،  ما  فله  اأمانته،  ا�سترد  وقد 

اإل باهلل. لكن ماذا اأقول ل�ساحبي وقد ات�سعت الدموع عن م�ساحة الأجفان؟ ولكن يا اأخي 

هي الرحمة األي�س كذلك؟ اإذ تناثرت من عيني الر�سول الحبيب الدموع على اإبراهيم فلذة 

كبده. وي�ساأله �سائل: اأَو تبكي اأنت يا ر�سول اهلل على ولدك؟ فبماذا يجيب الر�سول ال�سائَل 

�ساحَب القلِب القا�سي؟. واأخذني التجوال بين ذكرياتي معها ابحث في الملفات العتيقة فال 

األتم�س  اأجد �سوى ال�سواهد والدلئل والبراهين التي تزيد من محبتي للفقيدة، فال ماأخذ 

به العذر لنف�سي لأخفف به الحزن، واأقلل ب�سببه الدمع. ففي ذلك الم�سح ال�سريع للملفات 

ال�سماحة،  تنتج  اأخرى  تولد الحب، ومحطات  اأمام محطات �سخمة  اأجد نف�سي  ال�سابقات 

من  ملفا  نت�سفح  معا  اأخي  يا  ولنقف  واأخرى.  واأخرى...  الآخرين،  احترام  تغذي  واأخرى 

المثال ل الح�سر، فهل ت�ستطيع تف�سير موقف من مواقفها ذاك  ملفات الحب على �سبيل 

الذي ح�سل لي عندما و�سف لي الطبيب دواًء قويا في تاأثيراته الجانبية، ومن باب الحتياط 

ريد اأن اأذكر 
ُ
اأخبرت والدتي وقتها لئال يقترب منه اأحد، وربما بدون �سعور مّني كنت اأي�سا اأ

لها اأن الدواء غالي الثمن بع�س ال�سيء، وعندما با�سرت في تناول الدواء وجدت بعد اأيام 

قالئل اأن العبوة الدوائية ت�سرف على النفاد! فُجن جنوني وطار لها �سوابي واندفعت اأبحث 

عن والدتي لأ�ساألها والعجب ياأخذني كل ماأخذ والغ�سب يهزني ل اأملك نف�سي معه، فاأجابت 

اأنها  من  لي  ومعتذرة  روعي،  تهدئة  ومحاولة  الحدث،  �سهولة  لي  مظهرة  كعادتها  بهدوء 

اأول،  اأعلى مما قرره لي الطبيب لتجّربه على نف�سها  با�سرت تناول الدواء وربما بجرعات 

يا  تعاطيه،  وتوقفني فورا عن  بتجربتها  اآثار جانبية خطيرة ف�ستخبرني  للدواء  ثبتت  فاإذا 

اأن  اأحدث نف�سي كالمجنون  واأنا  العظيم »ومن الحب ما قتل« فبماذا تريدني  �سبحان اهلل 

اأجيبها؟ فقد قتلتني ب�سيف حبها، ول زلت اأذكر لها ذلك القتل الرحيم، اإنه على التحقيق 
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حب نادر قد ل يكون له وجود في هذه الأيام، بل ل اأتردد باإ�سافته اإلى الم�ستحيالت العربية 

 :
)1(

ثالثا م�ستحيالت  اأن هناك  يعتقدون  العرب  اأن  لدينا  المتوفرة  الأدبيات  ففي  الثالث، 

على  كذبت  حين  العقاد«  »م�سطفى  اأم  اأمي  خالفت  وقد   .
)2(

الوفي والِخّل  والعنقاء  الغول 

ولدها م�سطفى ثمان كذبات، اإذ كانت كذبتها الأولى عندما قالت لولدها اأنها لي�ست جائعة 

وقد م�ّسها الجوع، وادعت اأنها ل تحب ال�سمك وهي تموت فيه، واأخبرته باأنها لي�ست مرهقة 

وقد اأ�سّر بها التعب، وقالت له اإنها لي�ست عط�سة وكانت في الحقيقة كذلك حتى ل ت�ساركه 

اإلى الحب بعد وفاة زوجها وتلك كانت  اأنها لي�ست بحاجة  �َسربُته، ورف�ست الزواج مّدعية 

المال  من  معها  اأن  قائلة:  م�سطفى  ولدها  مال  من  تاأخذ  اأن  ورف�ست  الخام�سة،  كذبتها 

اأنها ل�سيت معتادة على  األمانيا مدعية  ما يكفيها، ثم رف�ست دعوة ابنها لالإقامة معه في 

المعي�سة المترفة وكانت تلك كذبتها ال�سابعة، ثم عندما اأ�سيبت بال�سرطان وكان م�سطفى 

)1(  زعموا باأّن الم�ستحيل ثالثة: الغول والعنقاء والِخّل الوفي، وتتردد كلمة )من رابع الم�ستحيالت( على األ�سنة كثير 

من النا�س ، فما هي تلك الم�ستحيالت الثالث عند العرب التي تاأتي قبل الم�ستحيل الرابع؟ اأول تلك الم�ستحيالت 

هي الغول وثانيها: العنقاء وثالثها: الخل الوفي. ويعتقد بع�سهم اأن الغول كائن خرافي لي�س له وجود ولهذا دخل 

اِرّي:  ْن�سَ
َ
هذا الكائن في تلك الم�ستحيالت. وذهب اآخرون اإلى وجوده اعتمادا على الحديث  الذي رواه اأبو اأيوب الأ

َذا  َلى النبّي ، َفَقاَل: »اْذَهْب فاإِ اإِ ُخَذ ِمْنُه، َف�َسَكى َذِلَك 
ْ
َفَتاأ َلُه �َسْهَوٌة ِفيَها َتْمٌر، َفَكاَنْت َتِجيُء الُغوُل،  ّنُه َكاَنْت 

َ
»اأ

ْر�َسَلَها، َفَجاَء اإَِلى النبّي  َفَقاَل: 
َ
ْن َل َتُعوَد َفاأ

َ
َخَذَها َفَحَلَفْت اأ

َ
ِجيِبي َر�ُسوَل اهلل ، قاَل: َفاأ

َ
ْيَتَها« َفقْل: ِب�ْسِم اهلل اأ

َ
َراأ

ْن 
َ
ْخَرى، َفَحَلَفْت اأ

ُ
َخَذَها َمّرًة اأ

َ
ْن َل َتُعوَد قاَل: َكَذَبْت َوِهَي ُمَعاِوَدٌة ِللَكِذِب، َقاَل: َفاأ

َ
�ِسيُرَك«؟ َقاَل: َحَلَفْت اأ

َ
»َما َفَعَل اأ

ْن َل َتُعوَد، َفَقاَل: »َكَذَبْت، َوِهَي ُمَعاِوَدٌة 
َ
�ِسيُرَك؟ َقاَل: َحَلَفْت اأ

َ
ْر�َسَلَها َفَجاَء اإَِلى النبّي ، َفَقاَل: َما َفَعَل اأ

َ
َل َتُعوَد، َفاأ

ّني َذاِكَرٌة َلَك �َسْيَئًا. اآَيَة الُكْر�ِسّي  ْذَهَب ِبَك اإَِلى النبّي ، َفَقاَلْت اإِ
َ
َنا ِبَتارِكِك، َحّتى اأ

َ
َخَذَها َفَقاَل: َما اأ

َ
ِلْلَكِذِب«. َفاأ

ْخَبَرُه ِبَما 
َ
�ِسيُرَك؟« قاَل: َفاأ

َ
َها ِفي َبْيِتَك، َفاَل َيْقَرُبَك �َسْيَطاٌن، َوَل َغْيُرُه، قال َفَجاَء اإَِلى النبّي  َفَقاَل: »َما َفَعَل اأ

ْ
اْقَراأ

ْعال يمد ويق�سر والـجمع �َسعالـى �َسعاٍل  خبث الِغيالن وكذلك ال�سِّ
َ
َدَقْت َوِهَي َكُذوٌب«  وقيل ال�سعالة اأ َقاَلْت. قاَل: �سَ

نثى من الِغيالن. وقد قال ال�سعراء العرب الكثير من الأبيات في الغول.
ُ
و�ِسْعَلـياٌت وقـيل هي الأ

اأنه طائر عمالق ي�سمع �سرب جناحيه حين يحلق  اأ�سطوري �سوره التراث العربي على   اأما العنقاء: فهي طائر 

طائرا واأن الرياح ال�سادرة من جناحها تكاد تغرق ال�سفن، وق�س�س العنقاء توجد في كثير من الثقافات الب�سرية 

ومنها الثقافة ال�سينية، اأما العرب فكان بع�سهم يعتقد اأن ذلك الطائر يحوم فوق جثة القتيل حتى يعثر على قاتله.

التي توجب الخت�سا�س بتخلل الأ�سرار،  اأن الخلة هي ال�سداقة، والخلة: �سفاء المودة  النا�س  )2(  يعتقد كثير من 

ولهذا قال بع�سهم: الخليل من ل يت�سع قلبه ل�سواه، لهذا كان اأبو بكر ر�سي اهلل عنه �سديق وحبيب ر�سول اهلل 

من الرجال ولم يكن خليله. فلقد جاءت الآثار ال�سحيحة اأن النبي   - قال: لو كنت متخذا خليال غير ربي 

لتخذت اأبا بكر.
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اإلى جانبها يمّر�سها فقد راأته يبكي فقالت موا�سية له ل تبكي ياولدي فاأنا ل اأ�سعر بالألم 

.
)1(

وعند قولتها تلك »اأغلقت عينيها، فلم تفتحها بعدها اأبًدا«

وعلى كل حال فاإني لم اأ�ست�سعر طعم ذلك الحب ول حقيقته تماما اإل بعد قرابة ثالثين 

عاما عندها هبطُت في عّمان - عا�سمة الأردن - و�سقطت على الأر�س مقبال قدميها حيث 

من  لها  فيا   ... لحياتي  فديًة  حياتِك  كانت  فربما  ال�سماح،  اأ�ساألِك  فاإني   .
)2(

الجنة اأبواب 

لحظات تذّكر!! ودقائق تفّكر وتاأمل!! ول يدرك كنهها اإل العارفون ليتني اأكون واحًدا منهم.

وربما ي�ساأل �سائل على �سبيل العلم اأو على �سبيل التعجب اأو ال�ستنكار اأوال�ستهجان فيما 

اإذا كان مثل هذا المثال من الحب الذي قدمته والدتي على طبق من ال�سرية والإخال�س 

يقره ال�سرع اأو يرحب به الُعرف اأو يقبله المنطق. و�ساأترك مو�سوع قبوله اأو رف�سه �سرعا 

اأجراأكم  للعلماء المتخ�س�سين حيث المهابة من الجراأة على النار )اأجراأكم على الفتوى 

فاإن  الأوراق،  م�ساحة  من  اأكبر  اأنها  اأزعم  التي  الُعرف  دفاتر  قّلبنا  اإذا  اأما  النار(،  على 

المثال الذي �سَرَبْته والدتي يت�ساءل اأمام اأمثلة �سربتها الأم العربية على طول ال�سحراء 

التي  الأمثلة  اأمام  مت�سائال  و�سيكون  الأم،  وجدت  اأينما  التاريخ  امتداد  وعلى  وعر�سها، 

. فيما تظل الإجابة 
)3(

�سربتها الأمهات على اختالف اأجنا�سهن في م�سارق الأر�س ومغاربها

)1(  راجع المقالة الرائعة لم�سطفى العقاد »كذبات اأمي الثمانية«.

)2(  اإ�سارة لما تعارف عليه النا�س: الجّنة تحت اأقدام الأمهات، فقد جاء الحديث: » الزم رجلها، فثم الجنة« وجاء 

الجامع  اعتبار  رد  في  التي�سير  باب  من  الجامع  �سحيح  انظر  الوالدة«  يعني  اأقدامها  تحت  الجنة  فاإن  »الزمها 

ال�سغير، تحت رقم 2961 و 2962. 

)3(  وللتاأكيد على �سحة ما ذهبت اإليه، فاإني اأ�سوق الق�سة التالية، وبنف�س اللغة التي و�سلتني وهي ق�سة حديثة من 

حيث تاأريخها ول اأدري مدى �سحتها، تقول الق�سة: »كان لأمي عين واحدة .... وقد كرْهتها لأنها كانت ت�سبب 

لى الإحراج. وكانت تعمل طاهية في المدر�سة التي اأتعلم فيها، وذات يوم  واأنا في المرحلة البتدائية جاءت مرة 

لتطمئن علّي، وقد اأح�س�ست بالإحراج ال�سديد. وقلت: كيف فعلِت هذا بي؟! فلقد تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة 

بالكره. وفي اليوم التالي قال اأحد التالمذة: اأمك بعين واحدة، واأخذ ي�سحك ب�سخرية، حينها تمنيت اأن اأدفن 

نف�سي واأن تختفي هي من حياتي اإلى الأبد. في اليوم التالي واجهتها، وقلت ممتع�سا: لقد جعلِت مني اأ�سحوكة. 

لم ل تموتين؟!! ولم اأكن مترددا فيما قلت ولم اأفكر بكالمي لأني كنت غا�سبا جدا. ولم اأبال بم�ساعرها، واأردت 

هناك،  اإلى  وفعال ذهبت  �سنغافورة،  في  للدرا�سة  منحة  على  وح�سلت  بجد  در�ست  مدة  وبعد  المكان.  مغادرة 

ودر�ست، ثم تزوجت وا�ستريت بيتا، ورزقت اأولدا، وكنت �سعيدا ومرتاحا في حياتي الجديدة. وفي يوم من الأيام 

اأتت اأمي لزيارتي ولم تكن قد راأتني منذ �سنوات ولم تر اأحفادها اأبدا!! وقفت على الباب واأخذ اأولدي ي�سحكون. 
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في مجال ا�ستح�سانها اأو ا�ستهجانها منطقا اأو عقال، واأن المحاجة في هذه المجالت �ستفتح 

ب�سولته  العقل  وتوجيه  العرف  ونظرة  ال�سرع  راأي  بين  المزاوجة  وا�سعة من  اآفاقا  اأمامنا 

وجولته، لكن يقيًنا - اأعني المثال - لم يكن على الإطالق عن هوى هويته اأو مكر مكرته. 

ثم اإن العقل الكامل، واإن كان محدودا، قد حكم بوجود الواجد، اأي اأن معرفة اهلل ل تح�سل 

اإل به، ولذا فاإن اأح�سن ما قيل: »اإن العاقل ي�سير في الطريق بين الرفيقين: العلم والعقل«. 

وكيف لنف�سي تكذيب حب والدتي لي وهو من النوع الجارف وذاكرة ال�سبعينيات من القرن 

الما�سي ت�سعني على مقربة من الأحداث التي كانت ال�سبب في تفّجر عينيها براكين من 

ُبعيد دقائق  الأبد  اإلى  النور  وبين  بينها  �ستارا  لتكون  ال�سوداء  المياه  بتلك  ال�سغط  قذفت 

وُحلّيها  الكبيرة  ختنا 
ُ
اأ اإلينا م�سوغات  الذين حملوا   

)1(

اإبراهيم اأهل  معدودات من مغادرة 

يذّكرني  الحدث  وهذا  ت�سميتها،  العيون  لأطباء  يحلوا  كما  الزرقاء  الماء  اإنها  وفاتها.  بعد 

الجميل.  ال�سبر  �ساحب  وهو  الحزن  من  عيناه  ابي�ست  وقد   -    - يعقوب  اهلل  بنبيِّ 

ول اأريد اأن تجرفني العواطف لأ�سف - لمن يحب قراءة هذه الخواطر -  كيف كنت اأحد 

طعام  تناول  من  انتهينا  قد  كنا  اإذا  عما  الجل�سة  ت�ساركنا  معنا  وهي  ت�ساألنا  وهي  ال�سهود 

الغداء بكل هدوء ورباطة جاأ�س، وكان جوابي: اأَو ت�ساألين واأنت على اأريكتك تنظرين اإلينا؟ 

فاإذا بها تقول بعد اأن تاأكَدْت من اأننا اأنهينا طعامنا حين �سمعت من يرفع ال�سفرة: »اأردُت 

لقد  )اآ�سفة،  بهدوء:  فاأجابت  حاًل.!!!  اأخرجي  اأطفالي؟  لتخيفي  واأتيِت  تجراأِت  لها:  وقلت  بوجهها،   �سرخُت: 

اأخطاأُت في العنوان على ما يبدو(، ثم اختفت. وذات يوم و�سلتني ر�سالة من المدر�سة التي كنت فيها، تدعوني 

لجمع ال�سمل العائلي،  فكذبُت على زوجتي واأخبرتها اأنني �ساأذهب في رحلة عمل. بعد الجتماع ذهبت اإلى البيت 

القديم الذي كنت اأعي�س فيه مع اأمي، للف�سول فقط!!! واإذا بالجيران يخبرونني باأن اأمي قد توفيت. ولم اأذرف 

ولو دمعة واحدة في وقتها!! ثم قاموا بت�سليمي ر�سالة من اأمي، مفادها الآتي: ابني الحبييب: لطالما فكرُت بَك. 

اآ�سفة لمجيئي اإلى �سنغافورة واإخافة اأولدك، وكنت �سعيدة جدا عندما �سمعت اأنك �سوف تاأتي لالجتماع، ولكني 

قد ل اأ�ستطيع مغادرة ال�سرير لروؤيتك. اآ�سفة لأنني �سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. لكن هل تعلم يا 

ولدي اأنك تعر�ست لحادث عندما كنَت �سغيرا؟ وقد فقدَت عينَك. ومثلي مثل اأي اأم لم اأ�ستطع اأن اأتركك تكبر 

بعين واحدة، ولذا اأعطيتَك عيني لزراعتها، وكنت �سعيدة وفخورة جدا لأن ابني ي�ستطيع روؤية العالم بعيني.  - مع 

حبي - والدتك«. 

)1( اإبراهيم علي الح�سين هو ن�سيب الكاتب. 
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اأن ل اأخبركم باأني قد فقدت ب�سري منذ مغادرة اآل اإبراهيم لنا«. وما هي اإل �ساعة واإذا بنا 

في م�ست�سفى العيون - على ُبعد اأربعين ميال من مدينتنا - اأمام الطبيبة المخت�سة - التي ل 

يمكن اأن اأن�سى ا�سمها الثالثي: عفراء اأمين خال�س - وهي تاأمر باإدخالها على الفور �سالة 

عليها  �سّهل  وربما  النور.   تب�سر  تعد  لم  بعدها  والتي  الالزمة  الجراحة  لإجراء  العمليات 

العمى البتعاد عن مواجهة �سا�سة التلفاز التي ما اأحبتها يوما، واأن تكرم عينيها من اأن ترى 

زّلتنا وهي كثيرة وربما مهينة، »فيا اأماه نامي بحفظ اهلل، اأيتها الف�سيلة، ل تتغيبي عّني 

والأمومُة م�ستحيلة،  ْعر بعدك م�ستحيٌل  وال�ِسّ ال�سواحل،   ال�سم�َس بعدِك ل ت�سيء على  فاإن 

اأن كانت  قبل  الكتاُب  فاأنِت   
)1(

الأ�سلية« المعلمة  اأيتها  تقراأ عنِك  الع�ساق  اأجياٌل من  وتظل 

اأنعم من ح�سنها  و�سادة  »فلي�س  واآخرا.  اأول  والحمد هلل  والمنارة،  الجزيرة  واأنت  الكتابه 

ول وردة اأجمل من ثغرها« على ما يراه �سك�سبير، اأما �سقراط »فلم يطمئن اإل في حجرها« 

اأمك  واإذا ماتت  الأم و�سادتك  اأبوك فح�سن  »اإذا مات  المغاربة عندما قالوا:  ولقد �سدق 

القيمة الحقيقة لالأم فقالوا:  اأمثالهم عن  الدار«، فيما عّبر الرو�س في  ف�ستنام على عتبة 

»مهما كانت الأم فقيرة .... فاإنها ل تحرم ابنها الثياب الدافئة«. 

وثمة اأمٌر اأخير فقد كانت والدتي تكثر من الدعاء ُبْعيد كل �سالة وبكل �سجاعة اأن ياأخذ 

ال�سحة  تمام  في  وهي  هذه  الدنيا  عن  الرحيل  طلبها  عن  كناية  واقفة،  وهي  اأمانته  اهلل 

)1(  جزء م�ستل من ق�سيدة ال�ساعر نزار قباني، ق�سيدة بعنوان »بلقي�س«  بيروت عام 1981 وبت�سرف. نزار في غير 

ق�سيدة يقول:

عرفت ن�ساء اأوربا

عرفت عواطف الأ�سمنت والخ�سب

عرفت ح�سارة التعب

وطفت الهند، طفت ال�سند، طفت العالم الأ�سفر. ولم اأعثر على امراأة تم�ّسط �سعري الأ�سقر

وتحمل في حقيبتها اإلّي عرائ�س ال�سكر

وتك�سوني اإذا اأعرى  

وتن�سلني اإذا اأعثر

اأيا اأمي ...  اأيا اأمي ... 
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 الذي عا�س 
)1(

والقوة، وكاأنها اأدركت معاناة طول الحياة التي عانى منها الم�ستوغر بن ربيعة

ثالثمائة وثالثين عاما وهو اأطول قبيلة م�سر عمرا والذي قال:

وازددت من عدد ال�سنيين مئينا ولقد �سئمت من الحياة وطولها        

وازددت من عدد ال�سهور �سنينا مئة اأتت من بعدها مئتان لي         

هل ما بقى اإل كما قد فاتنا                  يوم يكّر وليلة تحدونا  

 من اأرجوزته الجميلة:
)2(

اأو لعلها قد اأخذت بن�سيحة زهير بن جناب الكلبي

وَلَيْهَلَكْن وبه بقية  والموت خير للفتى                  

َمي«.
ُ
مي...اأدركت اأنني اأ

ُ
وختامًا اأقول وكما قد قيل »كلما اأردت اأن اأكتب عن اأ

ا�سمه عمرو بن ربيعة بن كعب بن �سعد بن زيد مناة بن  الم�ستوغر  ال�سعراء:  المرزباني في معجم  )1(  في ترجمة 

اأبو حاتم ال�سج�ستاني يقول  اأيام معاوية، ولكن  اإنه مات في �سدر الإ�سالم، ويقال اأنه عا�س اإلى اأول  تميم. قيل 

عا�س ثالثًا و ثالثين وثالثمائة �سنة، وقال اآخرون اأقل من ذلك. وذكر الن�سابون اأنه عا�س ثالثمائة وع�سرين �سنة، 

فاأدرك الإ�سالم اأو كاد يدرك اأوله، وقال ابن �سالم: كان الم�ستوغر قديمًا، وبقي بقاء طويال. اأما ذويد بن فهد 

من ق�ساعة، واأبو نهد اإليه ين�سب الحي المعروفون من ق�ساعة: بنو نهد بن زيد. عا�س ذويد اأربعمائة عام - فيما 

ذكروا وكان له اآثار في العرب ووقائع غارات، فلما جاء الموت قال:

           اليوم يبنى لذويد بيته                      ومغنم يوم الوغى حويته

           ومع�سم مو�سم لديته                       لو كان للدهر بلى اأبليته

)2(  كان زهير بن جناب الكلبي �سيد قومه و�سريفهم وعظيمهم و�ساعرهم ووافدهم اإلى الملوك وطبيبهم يوم كان 

الطب �سرفا، وحازي قومه والحازي: الكاهن، وكان فار�س قومه. 





المحطة الث�لثة

تجربتي الأولى في التربية والتعليم

    

 ولكن إذا أعطيته المزح فليكن      بمقدار ما ُتعطي الطعام من الملح

)البستي(
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المحطة الث�لثة

تجربتي الأولى في التربية والتعليم

يبدو اأن تنفيذ الدر�س الأول هنا في هذه المدر�سة يحتاج اإلى ا�ستعدادات خا�سة، »ربما 

- رغم 
 )2(

 - والقول ما قالت َحذام
)1(

اأنت �سغير في الج�سم والعمر«، هذا ما قاله لي عبد اهلل

اإ�سارته اأنه قد قراأ الثقة العالية في عينّي ثم اأردف ي�ساألني: »هل لديك نظارات �سم�سية؟« 

ولم اأتكلف الرد لأني فهمت هواج�سه ومخاوفه وربما كان محًقا في ذلك لما له من خبرة 

درجة  تماما  يقراأ  لم  اأنه  اأيقنت  عندها  التعليمية،  حياته  في  مروا  زمالء جدد  مع  �سابقة 

الحديثة  التربوية  كتبي  اأو  القديمة  دفاتري  في  قراأت  اأني  اأذكر  ول�ست  اأملكها،  التي  الثقة 

- طوال حياتي - زعًما مفاده اأنَّ على المدر�س الجديد اأن يخفي عينيه وراء نظارات �سم�سية 

اأو  ا�ستخباري  عمل  هنا  اإليه  اأتوجه  الذي  العمل  فهل  مرة.  اأول  طالبه  اأمام  يقف  عندما 

اأمني؟ فقد �ساهدنا اأفواًجا اأنيقة من رجال الأمن من حليقي الروؤو�س ببدلتهم ال�سود وهي 

التي عنها  النظارات  تلك  وراء  اأخفوا عيونهم  وقد  والإقليمية،  العالمية  بالزعامات  تحيط 

ي�ساأل �ساحبي. وعندما ل يجد كالهما اأعني الطالب والمدر�س ما يبدءان الحديث به فاإني 

على قناعة من اأن لغة العيون هي التي �ستذيب بلورات الثلج الباردة فنحن بهذا ل نحتاج 

)1(  هو الأ�ستاذ عبد الأمير عبداهلل الأمير مدر�س مادة التربة وا�ست�سالح الأرا�سي الذي �سبقني لتدري�س المادة. 

)2(  جاء في قطر الندى �س43: اأن البيتين التاليين هما لد�سيم بن طارق اأحد �سعراء الجاهلية، وقيل اأنهما للجيم بن 

م�سعب والد حنيفة وعجل،  وحذام امراأته وفيها يقول:

لما ترك القطا طيب المنام فلول المزعجات من الليالي    

فاإن القول ما قالت حذام اإذا قالت حذام ف�سدقوها    

 وي�ست�سهد في البيت الثاني على ال�سم المبني على الك�سر، فكلمة حذام وقعت في البيت موقع الفاعل وحقها الرفع 

ب�سفرة،  يدها  لأن �سرتها حذمت  َحذام  �سميت  الحجاز.  اأهل  مبنية وهذا مذهب  لأنها  ُك�سرت  ولكنها  بال�سم، 

ف�سبت عليها حذام جمرا فبر�ست، ف�سميت البر�ساء )في لونها ُنقط مختلفة( وهي حذام بنت الريان بن خ�سر 

اإلى  الحميري  رجع  ثم  فاقتتلوا،  في جموع  قومها  اإلى  �سار  الحميري  الجالح  بن  عاط�س  اأن  و�سببه:  تميم.  بن 

مع�سكره وهرب قوُمها، ف�ساروا ليلتهم ويومهم اإلى الغد، ونزلوا الليلة الثانية، فلما اأ�سبح الحميري وراأى جالءهم 

 اإلى قومها فقالت:   
ِ
 ِقَطعا ِقطعا، فخرجت حذام

ِ
اتبعهم، فانتبه القطا من وقع دوابهم، فمرت على قوم حذام

فلو ترك القطا ليال لناما األ يا قومنا ارتحلوا و�سيروا    

ِ
فاإن القول ما قالت حذام اإذا قالت حذام ف�سدقوها  ثم قال زوجها:      
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 عندها �َسُتمد ج�سور التوا�سل، وُتفتح المعابر، 
)1(

لما تعارفوا عليه في الغرب بمذيب الثلج

ويتحقق الن�سجام. اأما و�سع تلك النظارات ال�سود فاإنها �ستحجب تلك اللغة الر�سيقة، كما 

اأني اأوؤمن اأن ما يخرج من القلب ف�سيقع في قلوب ال�سامعين، و�سي�سربون من قلبي النازف 

ما �ساء اهلل لهم اأن ي�سربوا حبا وحنانا وعطفا، ذاك الذي ُحرموه. 

وما زال عبد اهلل يراودني بهواج�سه التي لم تكن، م�سجعة، ول مطمئنة على الإطالق، 

كل  من  غرابة  اأكثر  كان  ربما  اآخر  ب�سيء  لي  اأ�سرَّ  الوفاء، حتى  عينيه  في  قراأت  اأني  رغم 

دندناته ال�سابقات حين هم�س في اأذني قائال: اأتدري؟ اإنَّ بع�سهم هنا - في هذه المدر�سة - 

قد ي�ستعينون بجرعة من الخمر - من مختبر الكيمياء - وهم في الطريق اإلى �سفوفهم!!، 

عندها قلت بدون وعي يا �سعادتي!! بهذا المجمع التربوي )المثالي!!!(. ولكن علّي الآن اأن 

ل اأطلق الأحكام، جزافا فربما ياأتي اليوم الذي يتك�سف لنا فيه اأن على الجميع - اأعني من 

يعنيهم الأمر في الدائرة التربوية المركزية اأن يقّدموا العتذار لهذا ال�سنف من الب�سر. 

ولم يكن لدّي الوقت الكافي لتحليل تلك ال�سور المت�سارعة، حيث كنت في طريقي اإلى قاعة 

المحا�سرة لألقي الدر�س الأول في حياتي التعليمية.

، فالجميع هنا ممن لم يوفقوا منذ �سنين 
)2(

دخلت ال�سالة التي يحتلها اأ�سحاب ال�سوابق

لنقل خبر �سار اأو لرفع علم للنجاح، فهم ممن خّفت موازينهم في دنيا المدار�س، ول ندري 

عنها في الآخرة، و�سغرت اأحالمهم، وانك�سرت نفو�سهم. وعند دخولي اكت�سفت على الفور 

ب�سببهم  من  هوؤلء هم  اإذن  عودا،  واأدقهم  اأنحفهم ج�سما،  لكّني  �سنا،  اأكبرهم  ل�ست  اأني 

نف�سي  لأجد  الدروب،  �سيم  و�سربت  المدن،  واخترقت  الج�سور  وعبرت  الفيافي،  قطعت 

اليوم اأمام هذه الثلة، ولكني ل اأ�سك اأنها تظل بها حاجة لجهود مخل�سة وعواطف �سادقة 

وم�ساعر نبيلة واأن ي�ستعمل المربي من الحكمة غايتها، ومن الخبرة اأق�ساها، فقد �ساعت 

)1(  وهو في لغة الإنجليز الـ Ice breaker - وهو م�سطلح يطلق على مجموعة الن�ساطات التي ُيبداأ بها من اأجل ك�سر 

حاجز التردد والخجل قبل البدء بالدورات التدريبية وللتقريب بين الم�ساركين. 

)2(  تندرا نقول اأ�سحاب ال�سوابق كناية عن الطلبة الذين ق�سوا �سنوات طويلة في المدر�سة ب�سبب ر�سوبهم المتكرر. 
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منهم الفر�س، وقّلت لديهم الِحيل، وتبددت منهم الأحالم، و�ساقت بهم ال�سبل، وتاأزمت 

جّرب، ومادة 
ُ
عندهم الُكروب، وا�ستوح�ست بهم الدروب، اإذن فهم الم�سروع الذي علّي اأن اأ

اأبني، والخطط  التي  واأ�سجع، والأفكار  علي 
ُ
اأ اأن  التي علّي  والنفو�س  �ساأوّظف،  التي  البحث 

وجوههم  وترهق  الياأ�س،  هواج�س  تراودهم  واآباوؤهم  مفجوعات،  فاأمهاتهم  اأ�سمم،  التي 

�سحابات الخذلن، ي�سربون كوؤو�س الهوان ويتجرعون خيبة الأمل. 

ول اأدري حتى اللحظة هل هوؤلء الذين دخلت عليهم هم ممن يخاف التعلم، وهذه اإن 

ثبتت فهي م�سيبة الم�سائب، ونهاية النهايات. اأم اأنهم ممن اأخلد اإلى الك�سل واآثر الراحة، 

ون�سر اأحالمه على حبال الحظ، فاإن كانت الثانية فهي م�سيبة قد يكون لها فرٌج، اأو على 

الأقل مخرٌج، ول اأخفي على اأحد اأنني وجدت في حياتي التدري�سية من الطالب من يجعل 

ذنيه وربما ا�ستغ�سى فوق ذلك ثيابه، فهم من الفئة التي ُتعدُّ التعلم �ُسّبة 
ُ
منهم اأ�سابعه في اأ

ما واأنهم قد قطعوا مع بع�سهم الوعود واأخذوا على اأنف�سهم المواثيق في  مخلة بهم ول �سيِّ

القرب من الكتاب. لكن كيف لي الو�سول اإلى ذاك المرام ول�سيما اأن واجبي اأن اأدّر�سهم 

مادة التربة وا�ست�سالح الأرا�سي؟ وهو مقرر ُيَعّد في الواقع من اأعقد المقررات، واأكثرها 

جفافا واأكاديمية. ثم من ي�سمن لي عدم م�ساءلتي اإْن تركت الواجب ذاك الذي اإليه انُتدبت؟ 

فالحّل فيما يبدو هو عواٌن بين ذلك. اإذ عليَّ اأن اأقوم بالأمرين معا اأعني التربية والتعليم؛ 

ولتالزم الأمرين اأعني: التربية من جهة، والتعليم من جهة اأخرى، فقد عّدلْت معظم الدول 

م�سمى وزارة المعارف اإلى وزارة التربية والتعليم لتخدم الأمرين. ودخول هذا المجال لي�س 

بالأمر الّهين، ول بال�سعب الم�ستحيل. 

اأحققها هو  اأن  التي يجب  المطالب  اأولى  فاإن  الجبل  ولأني قد عزمت على �سعود هذا 

عيونهم  واأكّحل  بال�سجاعة،  قلوبهم  واأغ�سل  وال�سكينة،  الدعة  عّينتي  قلوب  اإلى  دخل 
ُ
اأ اأن 

بالب�سيرة، فهو الطريق والمعبر لك�سب ثقتهم ولأحظى بحبهم، وخالف ذلك فاإن الطرق 

كلها �ستكون م�سدودة . فمجتمع المدر�سة قد اأ�سابه الإهمال والظلم واإن كان غير مق�سود، 
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اأنف�سهم عندما  الذين ظلموا  اأنهم هم  اأنكر  ل  اأني  الحق، مع  له  وُيوؤخذ  به  ُيعنى  اأن  ولبد 

تقاع�سوا عن الأخذ بمبداأ ال�سنن العام من حيث الأخذ بالأ�سباب ولو بحدها الأدنى، ول�سيما 

اأن الآخرين قد قطعوا �سوطا كبيرا في اجتهادهم طلبا للتغيير، اإذ لحظت من خالل خبرتي 

معهم - اأعني من زمالئي اأع�ساء هيئة التدري�س - اأن نظرتهم كانت �سلبية نحو التغيير، 

وربما هي كذلك حتى من ناحية القبول بفكرة التغيير. اإذن، فكيف نبداأ بتغييرالطلبة اإذا لم 

نتنا هذه فقد اكتفى معظم اأع�سائها  تكن اأداة التغيير نف�سها موؤمنة بذلك التغيير؟ اأما عيِّ

فال  الح�سارة،  ن�سمات  اأمام  الأبواب  واأو�سدوا  بالخ�ساب،  مزاراتهم  قباب  عتبات  بو�سم 

�سحيفة يقروؤون ول مجلة علم يراجعون، ول كتاب اأدب يطالعون، واآثروا اأن يظلوا رقودا في 

الظل يتغنون بال�سعر النبطي، فال �سم�ًسا ي�ساهدون ول قمًرا يرون وكاأنهم اأم�سكوا بعقارب 

ال�ساعة من اأن تتحرك، اإذن فالنا�س الذين يوؤّلفون مجتمع المدر�سة كانوا في نظرنا اأقرب 

اإلى الأميين منهم اإلى من يفك الخط قراءة وكتابة. 

وعلى اأية حال فاإن عد�سة الكاتب التقطت في هذه المدر�سة وفي نادي الموظفين �سوًرا 

ت�ستحق مّنا الوقوف عندها للتحليل، اإذ تجمع في المكانين ما يلفت حقا النظر، فقد ُولعوا 

نكراء قد لحقت بهم في  وكاأن هزيمة  يولولون  الحدود، ووجدتهم مرة  اأبعد  اإلى  بالخمرة 

مداواتها،  الأطباء عن  اأعيت  بهم جراحا  وكاأن  ويئنون  عمها،  بنت  اأو  المعارك  اأم  معركة 

اأفرغت حمولتها قبل  التي   
)1(

الروحية« »الم�سروبات  �ساحنة  اأن  اإليهم  الأنباء  ترامت  حين 

ثالث ليال لن تاأتي اإلى ناديهم في الأ�سبوع القادم، اإذن فما العمل؟ اإزاء حدث جلل تهتز له 

الأبدان، وتق�سعر منه الجلود؟ في وقت نفدت خابياتهم من النبيذ، وجّفت زقاقهم ودنانهم 

مون وجوههم؟ واأ�سبح من يملك منها القطرة اأو القطرتين  من الخمر. واإلى اإي �سطر �سُييِمّ

كمن يملك الدنيا بحذافيرها، وتركت الرفاق وقد هام كل واحد منهم في واد من الوديان 

اأو �ِسعب من ال�سعاب للبحث عنها. 

)1( هذه ت�سمية ربما جاءت على هذه ال�ساكلة لتقديم الخمرة والم�سروبات الكحولية بتعبير اأكثر قبول لدى النا�س. 
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التقطتها  �سورة  فهذه  بائ�سة،  لوحات  ونقلت من  نوادر؟  الت�سوير من  اآلة  �سجلت  وكم 

ال�ساعة الحادية ع�سر ليال، اإذ بّكر ّاأبو الن�سر على غير عادته للرجوع من نادي الموظفين 

بعد اأن نزف عقله، وتوردت وجنتاه، واحمّرت عيناه، اإلى غرفته المجاورة لغرفتي في فندق 

من  وتهتز  الفرائ�س،  �سّلمه  عند  ترتعد  الذي  واحد،  طابق  من  والموؤلف  الواحدة  النجمة 

فوقه الأبدان خوفا وا�سفاقا؛ لأن المتل�سق له يجد نف�سه بعد ارتقائه كاأنه على راأ�س مئذنة قد 

�سقطت اأ�سيجة الأمان عن حو�سها، ولم يبق �سيئ يحفظه من ال�سقوط اإلى ال�سارع المحاذي 

لنهر الغراف، حيث تنت�سر المقاهي، وياأكل النا�س الوقت على جانبيه. وكلما ذكرت ال�سالمة 

تركيا  الب�سفور في  ن�سئ على 
ُ
اأ الذي  العثماني،  الج�سر  الفندق تذكرت  وقواعدها في ذلك 

ليربط بين �ساطئيه، ولكّننا - والحمد هلل - لم ن�ستك من فندقنا كما ا�ستكى ال�سو�س �سدة 

الحيوانات  خلفت  كما  اأحذيتنا  نخلف  لم  وكذلك  العتيد،  الج�سر  ذلك  اأخ�ساب  في  الجوع 

الفندق عن  ذلك  ل�ساحب  نعّبر  ولم  القديم،  الج�سر  ذلك  اأخ�ساب  بين  العابرة حوافرها 

الأ�سى كما رفع اأمير ال�سعراء »�سوقي« اآ�ساه لأمير الموؤمنين من �سالطين بني عثمان حيث 

: 
)1(

قال

مرُّ على ال�سراط ول عليه
َ
اأ اأمير الموؤمنين راأيت ج�سرا    

�سوى مر الفطيم بعار�سيه ول يتكلف المن�سار فيه    

وتم�سي الفاأر ل تاأوي اإليه له خ�سب يجوع ال�سو�س فيه    

وخّلف   في الهزيمة حافريه وكم قد جاهد الحيوان فيه    

على الب�سفور يجمع �ساطئيه ومن عجب هو الج�سر المعّلى    

باب  على  العنيفة  الن�سر«  »اأبو  �سربات  اأيقظتني  اإذ  فرا�سي  على  اأنا م�سطجع  وبينما 

من  والتحقق  الخبر،  ي  لتق�سّ ال�سرعة  جناح  على  فرا�سي  من  فقمت  الحديدي،  غرفته 

)1( ال�سوقيات  لل�ساعر اأحمد �سوقي. 
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الحدث، واإن كنت ل اأهتم بالأخبار التي ل تقدم ول توؤخر في مدينة تموت عندها الأخبار 

وتتوقف فيها عقارب ال�ساعات، فوجدت »اأبا الن�سر« واقفا عند باب غرفته الحديدي يترنح، 

وكلما اأراد اأن يدخل مفتاح الباب انحرفت يده �سوب اليمين اأو ال�سمال ناهيك اأنه اأ�سقط 

المفتاح من يده مرات عديده واأنا األحظ ذلك، وقد مّل من ت�سرفات الباب ال�سخيفة وظن 

ظن ال�سوء بذلك الباب الذي لم يح�سن الت�سرف مع المربي الجليل، بل ت�سرف ت�سرفات 

للعقاب. وعندما ناديته نا�سحا ومنجدا، لم يكن مكترثا ب�سيء، غير  �سبيانية فهو يحتاج 

ل�سانه رغم  التمايل، وكان  واأمنعه من  الباب  له  اأم�سك  اأن  با�ستطاعتي  اإن كان  �ساألني  اأنه 

ثقله يوجه ال�سباب وال�ستائم للفندق و�ساحبه واآله واأ�سحابه وال�ساحب بالجنب. وعندما 

رٌّ على اأن يركل بقدميه الباب وجدت رائحة قوية تزكم الأنوف، وكاأنه  اقتربت منه وهو ُم�سِ

�َسَبح بخابية من خمر، حيث نزفت الخمرة عقله. وبعد اأن فتح الباب اآوى »اأبو الن�سر« اإلى 

فرا�سه دون اأن يكلف نف�سه عناء تغيير مالب�سه، فال حركة تذكر عنه حتى اأطلت عليه �سم�س 

ع�سر اليوم الثاني من �سباك غرفته الذي تعّرى من كل زجاجاته. وكنت اأ�ساأل نف�سي: اإذا 

اأمثاله؟  اأيدي  �سين�ساأ على  الذي  الزراعي  الجيل  الجليل« فما حال  »المربي  كان هذا حال 

فهذا هو الكريم في نظر القوم ومثقفيهم. فالمثقف في قوامي�سهم الخا�سة ُيعّرف: بذلك 

، وي�ستعين بـ »المّزات« 
)1(

الذي يعّقم معدته بالنبيذ في كل ليلة، ويتعطر برائحة الم�ستكي

 الخمرة عند المعاقرة. ولم اأذكر 
)2(

من الموالح والحوام�س مقبالت ت�سجعه على حنظلية

اأني ترددت يوما في المناق�سة حين تكون الفر�سة مواتية في مجال�سهم ول�سيما وقت تناول 

طعام الع�ساء في نادي المدينة، ذلك المكان الوحيد الذي يجمعنا حيث كنت دوما اأ�ستغل 

اأثر الخمرة في حا�سرهم وم�ستقبلهم، وقد عّرجت مرة  تلك الفر�سة لأطنب في مناق�سة 

القبيح، وتقّبح الح�سن، ونديمها م�ستق من  العقل، وتح�ّسن  على ما قيل فيها: فهي ُتذهب 

،  ثم اأوردت لهم ما قد قيل لعثمان 
)3(

الندامة لأن معاقر الكاأ�س اإذا �سكر تكلم بما يندم عليه

)1( الم�ستكي: مادة اللبان ت�ساف للخمرة لتعطيه الرائحة المميزة.

)2( الحنظل نبات �سحراوي طعمه بالغ المرارة. 

)3( العقد الفريد لبن عبد ربه. دار الهالل، بيروت. بدون تاريخ، المجلد الثالث، �س 328. 



67

بن عفان -  -: ما منعك من �سرب الخمر في الجاهلية ول حرج عليك فيها؟ فقال: اإني 

، وق�س�ست عليهم: اأن 
)1(

راأيتها تذهب العقل جملة، وما راأيت �سيئا يذهب جملة ويعود جملة

قوما �سقوا اأعرابية م�سكرا فقالت: اأي�سرب ن�ساوؤكم مثل هذا؟ قالوا: نعم. قالت: فما يدري 

اأمزجتهم،  لمعرفتي  والإر�ساد  الوعظ  في  الإ�سهاب  من  اأخ�سى  وكنت   .
)2(

اأبوه من  اأحدكم 

العبا�سي، حيث  اأعالم معاقري الخمرة في الع�سر  فاقت�سرت في �سواهدي على علم من 

:
)3(

كان بع�سهم يكثر من ال�ست�سهاد ببيت �سعر لأبي نوا�س

          دع عنك لومي فاإن اللوم اإغراء        وداوني بالتي كانت هي الداء

ع�سا  �سياط  تحت  وتاب  ندم  اأن  بعد  نوا�س  اأبي  ل�سعر  يعودوا  اأن  عن  عمى  بهم  وكاأن 

هارون الر�سيد التي لحقته في غياهب ال�سجون. فجاءت توبته بهجر اأم الكبائر ولعن جدة 

الخبائث. وبعد �سباحة �ساقة بين رجاء واأمل جاء رّد »اأبي الخير« وهو من له ال�سمع والطاعة 

بين ال�سلة، فاإذا به رغم ما به من ن�سوة وثمالة يرد علّي قائال وموجها خطابه لزمالئه، وهو 

يقرع الطاولة ب�سبابته، وعيناه قد �سوبت �سهامها ولحاظها نحوي، واآذان الجمع م�سغية، 

اإذا  منا�سبتين:  في  اإل  الخمر  ت�سرب  ل  اأمة  )نحن  مذعنة:  ولقراراته  مت�سوقة،  ولمقالته 

وعّقب   
)4(

ُفوَك( ُف�سَّ  الفور: )ل  ياأتي على  والجواب  تدع(،   ُ لم  اإذا  اأو  منا�سبة  اإلى  ُدعيت 

اقت�سروا في  اأمة!  اأح�سنها من  تردد. فما  المطلق وبال  والتاأييد  الحاد،  بالت�سفيق  الجمع 

اأقرب  واأنا  وان�سرفت  والِملح،  النكات  لتبادل  ينفعهم  ما  على  اللغة  قوامي�س  من  حفظهم 

لالإحباط مني اإلى الأمل من مجل�سهم بعد اأن تخ�ّسبوا رقودا على مقاعدهم يحلمون اأنهم 

عقبان في الجو ون�سور في ال�سماء. فهذا »اأبو العز« اأ�سبح ينادي باأعلى �سوته اأنه �سيهبط 

من اأعلى ال�سد العالي، ويجيبه »اأبو المحا�سن«: لكن بحيرة نا�سر قد جف ماوؤها و�ستموت!! 

)1( الم�سدر ال�سابق �س 329 

)2( الم�سدر ال�سابق �س 334 

)3( يروى اأن ال�سافعي �ساأل اأبا نوا�س عن عدته لمالقات ربه فاأن�سد: 

       تعاظمني ذنبي فلما قرنته        بعفوك ربي كان عفوك اأعظما

�سِن اهلل فاك اأي ل يك�سر اأ�سنانك، والفم ههنا الأ�سنان.راجع ل�سان العرب. )4( ل ُف�ّس ُفوك: وفي الدعاء: ل يف�سُ
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ليغادروا  باأقدامه  يركلهم  اإيقاظهم،  الأولى  الفجر  خيوط  مع  يحاول  ف�سار  »مط�سر«  اأما 

 غير مرحب بوجودهم بعد اأن تركوا 
)1(

نادي الموظفين )اإلى حيث األقت رحلها اأم ق�سعم(

تواقيعهم على طاولة الدفع بالآجل. وكنت قد األمحت ولو ب�سكل غير مبا�سر اإلى اأثر الولع 

اأن ذلك  لكني وجدت  واأثره على طلبتهم،  وُخلقهم،  المربين  بالخمرة على م�سيرة  الزائد 

الهو�س بها قد ترك ب�سمات خطيرة على عائالت مدمنيها، اإذ راأيت �سباح اليوم التالي واأنا 

عند ح�سرة ال�سيد مدير المدر�سة اأتجاذب اأطراف الحديث معه عن جحيم الليلة الما�سية، 

واإذا بامراأة عند فرجة الباب تقطع علينا الحديث وتحاول جاهدة فتح الباب، فراأيت حًقا 

الأولد  دزينة من  ن�سف  ي�سطف خلفها  المر�سعة(،  الأرملة  )اأعني   
)2(

الر�سافي �ساحبة 

الر�سيع  طفلها  تحمل  راحت  فيما  الأقدام،  حفاة  والفقر،  الجوع  عالمات  عليهم  تظهر 

وما اإخاله يجد في �سدرها ما ي�سّكن لوعة الجوع. طالعتنا بوجه �ساحب وعينين غائرتين 

فقدتا ن�سارة الحياة تماما، وقد اأثقل الطفل ال�ساحب مم�ساها. خّرق الفقر ب�سهامه ثيابها، 

وال�سعف  وال�سمور  ال�سقم  حيث  منظرها  حًقا  فراعني  الحياء،  واغتالها  التردد،  واحتلها 

والهزال والرع�سة والجوع والخوف والتردد والياأ�س العميق والرجاء الم�سنون، و�سعرت اأن 

اأختبئ  اأن  الخجل  النكبات. وكدت من  و�سواطئ من  الق�س�س  المراأة بحًرا من  تلك  وراء 

ترددها،  من  يزيد  قد  فوجودي  اأن�سحب،  اأن  علّي  اإن  لنف�سي:  اأقول  وبداأت  نف�سي،  داخل 

ويفاقم من غ�س�سها بكلمات ترى اأنها �ستجرح كرامتها، وتقتل عزتها وتنال من كبريائها، 

الذي  الف�سول  الجو مبتعدا عن م�سرح  اإخالء  المقعد محاول  بيدي م�سند  عندها �سربت 

ما اأحببته قط في حياتي، واإذا بها ت�سيح )اأنا دخيلتكما( ب�سوت مخنوق، وذرفت عيناها 

دموعا اأكاد اأجزم اأنها حارة تت�ساقط على وجه وليدها الذي نام على �سدرها وقد دعمته بيد 

ت�سبه عرجون نخل قديم ياب�س، وكنت اأقراأ في حركات عيني المدير المت�سارعة اأنه يلتم�س 

وجودي اإلى جانبه، وفعال لبيت دعوته ال�سامتة. عندها تقدمت المراأة التي ما عادت تقوى 

)1( تعبير ي�ستعمل بمعنى اإلى الجحيم وللمثل ق�سة تاريخية طويلة. 

)2( للر�سافي ق�سيدة بعنوان الأرملة المر�سعة والتي مطلعها:

لقيتها ليتني ما كنت األقاها           تم�سي وقد اأثقل الإمالق مم�ساها   

وهي اأ�سدق واأدق تعبير للوحة التي �ساهدتها)انظر ديوانه(.
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على الوقوف، فت�سجع المدير بعد اأن رمى قلما كان بيده ثم وقف هو الآخر قائال لها: هل 

لك اأن تف�سحي هداك اهلل؟ فقالت: )جئت اأنا�سدك اهلل وما لي غيرك حيال ِمَعٍد خاوية، 

الذين كانوا  اأولدها  اإلى  ت�سير  وبطون طاوية، وج�سوم عارية، فال ماء ول �سجر(، وكانت 

:
)1(

مت�سبثين بثيابها، واأ�سبحت اأنظر اإلى المدير ما ع�ساه يفعل، ووجدت ل�ساني يردد

   تبيتون في الم�ستى مالء بطونكم        وجاراتكم غرثى يبتن خمائ�سا

الكريمة  بموافقتك  ُيخت�سر  عندكم  نعم  �سيدي،  يا  عندكم  )والحل  قائلة:  واأردفت 

يقوى  ل  البيت  في  الآن  تركته مخمورا  الذي  زوجي  مرتب  ب�سيط من  ولو  با�ستقطاع جزء 

اأظل واأولدي  اإلهه وهواه، و�سوف  اإلى المدر�سة، فلقد �سرعته الخمرة، فهي  على المجيء 

مم�سكين بخيط الدعاء لكم(. وزادت حيرة المدير فقال: وهل زوجك يعمل هنا؟ من هو؟ 

من هو؟ قالت: )مدر�س اللغة(، وعلى الفور �ساح المدير )اأبو ال�سمائل(؟ فاأجابت: نعم اإنه 

اأ�سماءهم،  يتذكر  يعد  ولم  اأولده،  ورائي هم  الذي  الرتل  والم�سائب( وهذا  )الهوايل  اأبو 

هذه  جاءت  المغت�سبة.  بحقوقهم  يطالبون  الدار  عتبة  الدائنون  افتر�س  كله  ذلك  وفوق 

الق�سة لتكون رغم اآلمها المبرحة لل�سمير �ساهدا حيًّا لما ا�ستوقفني من ليلة الأم�س حيث 

كان »اأبوال�سمائل« واحدا من بين الذين ركلتهم اأقدام عمال النظافة و«مط�سر« يقودهم. 

ول يفوتني اأن اأعّرج على المدر�سة التي هي م�سرح اأحداثنا لهذا الف�سل فهي تقع على 

والذباب  التراب  مدينة  متندرين  الزمالء  عليها  اأطلق  والتي  المدائن  اإحدى  من  مبعدة 

وال�سراب حيث ينتهي الطريق الترابي المحاذي لجدول الغّراف، وترى الطريق بعد انبثاق 

خيوط الفجر وقد تك�سف عما اأرخى عليه الليل من �سدول. وقد تناثرت على جانبيه قناني 

التي  الأ�سرحة  لعدد غير قليل من  المعوّجة  البنايات  الفارغة، وتقف  البيرة  الخمر وعلب 

خلت من اأ�سماء �ساكنيها، على طول الطريق )على كتفي النهر( �ساهدة ترقب وت�سور معي 

)1(  والبيت لالأع�سى ميمون بن قي�س البكري المولود في اليمامة �سنة 630 م، وهو من ق�سيدة له يهجو فيها علقمة، 

وقد جانب الأع�سى ال�سواب في هجائه لأن علقمة كان من اأجواد العرب، ولما بلغ علقمة ذلك قال وقد رفع يديه 

)لعنه اهلل اأنحن نفعل هذا بجاراتنا(. وقد اأظفر اهلل  علقمة بالأع�سى واأكرمه بعد مقدرة على قتله.                                             
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تلك الم�ساهد، وكم من مرة �سعرت بالخجل واأنا اأقطع  الطريق م�ستقرًئا في عيون الطالب 

اأ�سئلة كثيرة، اأقّلها قولهم: نحن اإلى اأثمانها اأ�سما.

وكلما اقتربُت من تلك ال�سور البائ�سة التي كنت التقطتها لأقوم بتحليلها والتعرف على 

اأبعادها واآثارها، �سعرت بخيبة اأمل، ذلك لأن النظام التربوي قد اأخفقت مناهجه من غر�س 

قيم الف�سيلة في نفو�س اأبنائنا ف�سال عن اأنها لم تغر�سها في نفو�س مربينا، واإن كانت معظم 

اإن  للقول  الأحداث  ا�ستبق  اأن ل  النوع. وعلّي  الكم دون  ترّكز على  التي �سدرت  الدرا�سات 

النظام التربوي وراء ذلك الظلم الذي قلما ينتبه اإليه اأحد، وهو بال اأدنى �سك خلل خفى 

على الكثير ول�سيما اأولئك الذين وُكلت اإليهم مهمة التخطيط التربوي في العراق، والنظام 

المعني بال �سك جزء من منظومة ال�سناعة التربوية العربية، وخير من كتب في المو�سوع 

وحّلل »الدكتور عبد اهلل عبد الدائم«، فُعقدت له راية الريادة في هذا المجال وللمدة نف�سها 

التي عنها اأكتب، ولها اأحّلل، وهي ما بين عامي 1950 اإلى عام 2000. 

نافلة  ومن  المجتمع.  ثمنها  يدفع  خطيرة  اآفة  ولدة  اإلى  اأدى  النظام  ذلك  في  والخلل 

القول اأن ُنثبت هنا: اأنَّ التهم غالبا ما توجه اإلى الجيل الجديد من الطلبة متعللين بالدوافع 

المتدنية والتجاهات ال�سّلبية نحو عملية التعلم، ثم تاأتي �سريحة المدر�سين لينالوا ق�سطهم 

من تلك التهم، وما من اأحد ُيعلي �سوته اأو يجرد قلمه اأو يطلق ل�سانه في ذلك الوقت ليقول: 

اإن النظام مراآة لم�سمميه، ولبد من الت�سليم ل�سحة ذلك، فمن جانب التالميذ في القطاع 

لهم:  قلنا  ثم  فا�ستجابوا،  الأكاديمي،  التعليم  حدود  خارج  ابتداًء  اأنتم  لهم:  قلنا  المهني، 

ل فر�سة لكم في الدرا�سات الجامعية، واأنتم اأنتم ولي�س �سواكم من تقع عليهم عيون الأ�سواق 

ال�سناعية لتكونوا من زمرة اأ�سحاب الياقات الزرق ولي�س البي�س، ومع ذلك كله لّبوا النداء، 

فقطعانهم ا�ستوؤن�ست، ورغباتهم بعد قهر ُعّدلت، واآمالهم �سرورًة �ُسِذبت، اأما المدر�سون 

فهم بكل تاأكيد نتاج طفولة ذلك النظام. 
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ومّما ل بدًّ منه هنا التاأ�سي�س للقول: اإن النظام التربوي المعمول به ُبني اأ�سا�سا على مبداأ 

النتقاء، والإق�ساء، فهو بهذا يدفع بطائفة كبيرة من الطالب ليطّلقوا التعليم طالقا بائنا 

قبل تمتعهم بحق اإ�سدار مثل ذلك القرار، كما اأن نظام انتقال الطالب من مدر�سة مهنية 

اأو مركز تدريبي مهني اإلى مدر�سة اأكاديمية ممنوع، والحال نف�سه حيث ل ي�سمح للطلبة في 

ب�سورة  دفعا  ندفعهم  فاإننا  ولذلك  العليا،  الجامعية  درا�ستهم  المهني من موا�سلة  الحقل 

غير مبا�سرة اإلى �سوق العمل دون اأي موؤهل مما يو�ّسع قاعدة هرم العمالة غير الماهرة في 

.
)1(

عالمنا العربي

النظام.  نتاج طفولة ذلك  تاأكيد  المذكورة فهم بكل  للمدة  بالمدر�سين  يتعلق  اأما فيما 

كما اأن النظام التربوي في عالمنا العربي لم يوفر الو�سائل الكفيلة لتقدير فاعلية النظام، 

اأرى لزاما علّي  اأم الكفاءة الخارجية، وفي هذا المجال  �سواء ما يتعلق بالكفاءة الداخلية 

اأن اأنّوه بجهود الأ�ستاذ »واثق الدايني« مدير التعليم الزراعي زمن ال�سبعينيات من القرن 

الما�سي والذي كنت اأعمل معه عن قرب حيث حاول جهده، واأطفاأ عدة �سموع من عمره، وهو 

ينافح في و�سع المعادلت والأوزان من اأجل احت�ساب الكفاءات، وتقدير التكاليف، حتى اإذا 

كان قاب قو�سين من النتائج وهي في طريقها اإلى التعميم، رميت دفاتره وكتبه في �سالل 

المهمالت.     

الغرب وفي  التربوي في  للنظام  انتقادات �سديدة  اأني قد وجهت  ول بد من العتراف 

مني  تريث  دون  اأحكاما  اأطلقت  حيث  الأمر،  بداية  في  حق  وجه  ودون  تحديًدا  بريطانيا 

وطلبت اإجراء مراجعة �ساملة في فل�سفة النظام التربوي، لكنني عندما ا�ستغلت في الحقل 

المدى  بتو�سيع  يوؤمن  النظام  اأن  اكت�سفت  يزيد  اأو  الزمن  بريطانيا عقدا من  التعليمي في 

التعليمي للطالب وذلك بت�سجيعه للبقاء بين جدران الموؤ�س�سة التعليمية اإلى المرحلة التي 

يح�سل عندها على الحدود الدنيا لتوؤهله للم�ساهمة في بناء المجتمع الذي ينتمي اإليه. هذا 

من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإن مكث الطالب في المدر�سة رغم عدم ا�ستيعاب عدد منهم  

)1( تمت الإ�سارة اإلى درا�ستي المن�سورة بهذا ال�سدد في المحطة الأولى. 
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للمقررات المطلوبة للتك ال�سنة اأو ال�سنوات التي هم فيها، اأف�سل لهم ولمجتمعهم من اأن 

ول اأدري  ي�ستدرك،  اأن  للطالب  تعطي فر�سة  الالحقة  المرحلة  اإلى  لأن عبورهم  يت�سربوا؛ 

كغيري من التربويين اللحظة الحا�سمة التي تاأتي بالتغيير وعندها يو�سع في الم�سار الموؤّمل. 

ول �سك من ح�سول الفائدة عندما نحاول اإطالة مدة وجود الطالب تحت عناية الموؤ�س�سة 

التعليمية وبين جدرانها، وركوب قطار التربية مهما كان و�سع الم�سافرين مع اختالف في 

الم�سارب وتعدد في التجاهات وتباين في وجهات النظر وتغاير في القدرات �سوف ُي�سهم 

في تعزيز روؤاهم وتو�سيع مدركاتهم وتقريب وجهات نظرهم. 

التعليم الذين عا�سرتهم عندما  اإدارات  اأ�سحاب المبادئ في بع�س  اأذكر  اأن  باأ�س  ول 

ا�ستغلت في تلك المنطقة، والذين راأيت من الخير القتداء بمنهجهم، اإذ وجدت الأ�سالة 

في �سخ�سية »خير الدين عبد الحميد القا�سي« من اأكراد الجبل ال�سمالي، وهو ينافح عن 

اأحد المعلمين بعد زيارة اأحد المفت�سين ال�سيفية، وقد اكت�سف الأخير تق�سيرا في العمل، 

راأي  ففى  المهنية،  المدر�سة  في  العاملين  المعلمين  اأحد  قبل  من  الواجبات  في  واإهمال 

المفت�س اأن اأ�سجار المدر�سة قد ذبلت، والمحا�سيل قد تلفت، والحيوانات قد نفقت، وعليه 

فال بد من عقوبة توجه اإليه، وقرر على ما يبدو اأن يلفت نظره ويح�سم من راتبه، تعوي�سا عن 

الخ�سائر، واإذا به - اأعني المفت�س - اأمام هّبة الم�سوؤول ال�سريفة ودفاعه المخل�س، فقد راَع 

المديَر ما �سمع، واأّرقه ما قراأ، واإذا به يمزق التقرير، ويرمي بالأوراق في �سلة المهمالت، 

فانده�س المفت�س، واأ�سابه الَعجب، وو�سع من هول ال�سدمة يده على راأ�سه، محاولة منه 

تكذيب ما يرى، فقام من مكانه، ثم عاد جال�سا، ل يلوي على �سيء... و»خير الدين« ظل 

رابط الجاأ�س كاأنه الأ�سد في عرينه، معتزا بما فعل، مفتخرا بما اأ�سدى لزميله فقد حفظ 

غيبته. وبعد ذلك احتل ال�سمت المكان، واأخذ العرق يت�سبب من المفت�س، وهو في حيرة 

من الأمر، فلم يواجه قط مثل هذا الموقف منذ ولد مفت�سا، وطوال حياته مدلاًل. واأخيرا 

يراد الآن للجليد الذي تبلور اأن يذوب، ولل�سباب اأن يتبدد، فاإذا بـ »خير الدين« يقول بنبرة 

اأو خطاأ  تق�سير ح�سل،  ُيعاقب على  كان من رجل  )اإذا  بالأ�سف:  الثقة ممزوجة  تنم عن 
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ثمن  كله  وهذا  الخ�سائر،  تغطية  وعلّي  التبعات،  يتحمل  الذي  واأنا  الم�سوؤول،  فاأنا  ُاقترف، 

الم�سوؤولية التي حّملتموني، وال�سل�سلة التي بها قّيدتموني(. فما كان من المفت�س اإّل اأن ابتعد 

خطوات عن مكتب المدير ثم عاد حيث كان. فالمفت�س ل يذكر اأن اأحًدا فعل فعلته، اأو وقف 

وقفته، فكم من مدير وقف اأمامه متخاذل؟ بل كم منهم من اآثر اأن يحّمل الآخرين تق�سيره، 

ويدفع عنه اأخطاءه، ويحمل عنه اأوزاره. 

للقيم  اأن يقيم  اإلى بغداد ليحّبر تقريره، وكان الأحرى به  واأخيًرا رحل المفت�س قافاًل 

التي تحلى بها المدير وْزًنا، واأن يراعي ال�سجاعة التي تزّين بها، واأن يحترمه لإثرته غيره 

رغم ما به من خ�سا�سة، فراتب »خيرالدين« - واإن كان مديرا - محدود، والتزاماته كبيرة. 

وما هي اإل اأياٌم قالئل واإذا ب�ساعي البريد على دراجته الهوائية، يحمل الخطاب الر�سمي، 

بتوقيع اأعلى المراجع التربوية، واأرفع الوظائف الإدارية، يوجه العقوبة لـ »خيرالدين عبد 

التوقيف  مع  عمل،  ما  مغبة  من  )الإنذار  العقوبة  درجة  وكانت  بالوكالة،  المدير  الحميد« 

اأنواط  »خيرالدين«  تلقى  فقد  والعاملين  المدر�سين  جانب  من  لكن  ال�سنوية(.  لعالوته 

ال�سجاعة من الدرجة العليا، التي لم ينلها مدير من قبله، وربما من بعده، وزاد احترامه، 

وعلت �سمعته، واأ�سبحت اأخباره ت�سبق اإلى موائد نواديهم الليلة.

وبالتاأكيد فاإن ق�سما ممن يقراأ هذه الخواطر، يظن اأنني قد جانبت ال�سواب في تاأييد 

المدير تاأييدا مطلقا على موقفه الذي وقف، وطريقه الذي �سلك، وهذا يعني اأني اأيدته في 

تمرده وفي خروجه على النظام، وربما يكون الحق مع من ذهب هذا المذهب، ولكن هذا 

ما وجدته من راأي؛ لأن المفت�س لم يحر�س على اإعطاء مدير المدر�سة فر�سة ل�سرح عمل 

الأحرى  فكان  المدر�سة،  منه  تعاني  الذي  ما  يدري  ل  وهو  بالتق�سير،  ُاتهم  الذي  المعلم 

ال�سيف الالهب،  الحقل في  اأعمال  الذين يمار�سون  ل�سماع وجهة نظر  الفر�سة  اأن يعطي 

ويعانون من م�ساكل عدة في مدار�س كالمدر�سة الزراعية التي عنها نروي هذه الحوادث، اأما 

اأن يقوم المفت�س الفا�سل بتوجيه عقوبة بمثل هذه ال�سرعة، وكاأنه قد اأم�سك ب�سيد ثمين، 
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فهو لي�س الحل الأمثل. وربما كان »خير الدين« مجانبا لل�سواب لكن على التحقيق يبدو اأنه 

رد فعل على ت�سرفات اأخرى �سابقة، واأعتقد اأن من يقراأ هذه الق�سة ي�ساركني الراأي بكل 

:
)2(

  هذا هو لي�س بذلك المفت�س الذي يح�سن اأن يقال فيه
)1(

تاأكيد اأن المفت�س

ي�ّسع اإ�سراقا وِظال       في ناظريه �سدى اليقين  

روحا مكللة و�سمال        ويجود من اأنفا�سه  

ه حيث حال يق�سي يوجِّ       بين المدار�س يوَمُه  

حينا واأحيانا ِجِبال       يبني النفو�َس منائرا  

على �سماحته تدّلى       ويغو�س يمنحها ال�سموَّ  

من  كثيًرا  عنه  لدييَّ  فاإن  المذكور  المفت�س  في  راأي  من  اإليه  ذهبت  ما  على  وللتدليل 

الق�س�س الحقيقي لكن اأكتفي منه بالق�سة التالية الظريفة، واأحمد اهلل اأن اأغلب �سخو�سها 

من الأحياء: اإذ ترامت اأنباء و�سول المفت�س »اأبو العز« اإلى اأ�سماع المدر�س »اأبي الفوار�س« 

في الليلة المن�سرمة، فلم يغم�س لالأخير جفن، ول نامت له عين، ول ا�ستقر له قرار، ولم 

يهداأ له بال، واأ�سبحت الو�ساو�س تع�سع�س في فوؤاده، والأحالم المزعجة تاأخذ منه كل ماأخذ، 

تق�سُّ م�سجعه، وت�سطك لها م�سامعه، وترتجف منها عظامه، وتخور لها قواه، وازداد وهًنا 

التعاويذ،  راأ�سه  على  وتقراأ  روعه،  تهدئة  تحاول  الم�سكينة  واأمه  م�سهًدا،  فبات  وهن،  على 

اأمه:  فنادته  يذكره،  يعد  فلم  ال�سباحي  فطوره  اأما  بالُن�سر،  له  وتن�ّسر  بالتمائم،  وتحيطه 

فطورك يا بني؟ فلم يعد ي�سيخ لها �سمعا، ول يعير الطعام اأهمية، فالخطب اأكبر، والم�ساألة 

اأع�سر، والمعركة قادمة، والن�سر فيها مح�سوم للعدو، ولم ت�سمع اأمه غير همهمته بالدعاء 

)1(  لقد عملت مفت�سا تربويا )مخت�سا( ما بين عامي 1984 و1986 في المدار�س نف�سها التي كان المفت�س �ساحب 

الق�سة يزور.

)2(  لل�ساعر الأخ �سالم بن رزيق بن عو�س:. من ق�سيدة طويلة من�سورة له في مجلة المعرفة، العدد 128 ذو القعدة 

1426  دي�سمبر 2005 م، وهي مجلة �سهرية ت�سدر عن وزارة التربية والتعليم، جدة، المملكة العربية ال�سعودية. 
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اأعلى �سوته  اأجمعين، وقد  النا�س  المفت�سين، ومن والهم من  والعتاة من  الظالمين،  على 

بكلمات ومقاطع لو جمعت لألفت بيت ال�سعر الذي �ساغه ال�ساعر المخ�سرم والخائف من 

:
)1(

غ�سب الملك النعمان

واإن خلت اأن المنتاأى عنك وا�سع  فاإنك كالليل الذي هو مدركي    

ن على دعائه، فهو وحيدها وُمعيلها، وكاأنه �سعر بعد ذلك بالراحة، وهداأ  ُتوؤمِّ ووالدته 

بعد تلك التعاويذ روعه، وطفق ي�ستجمع قوته، وي�ستدرك اأمره، وترك الدار على عجل، واأخذ 

يغلق اأزرار ثوبه و�سرواله وهو م�سرع على وجهه في الطريق، و�سرع ُيعِمل فكره، وي�ستجمع 

اأمره، اإلى اأن وجد الفكرة، وا�ستح�سن الخطة، فقد �سمم على اإغراق الحقل الذي يحيط 

بق�سم تربية الحيوان، حيث تنعم الأبقار بال�سكينة، وتنام الأغنام الوديعة، والكتاكيت تغادر 

بعد واحد وع�سرين يوًما من �سجنها في ماكنات التفريخ  بي�سر و�سهولة.   

ف�سارع ي�سابق الريح، لي�سل مع الخيوط الأولى للفجر، مناديا اأحد الحّرا�س، واآمرا بفتح 

اأق�سى �سرعة، واأعلى درجة، وتوجيه ال�سواقي لتغذي الحقل المحيط  �سنابير الماء على  

بق�سم تربية الحيوان، والمفت�س ل زال يغط في نومه في نادي الموظفين، اإذ اأخذ منه �سراب 

الليلة الما�سية ماأخذه، والع�ساء الد�سم ثقل على معدته، تراوده الأحالم الوردية، فهو على 

مقربة من �سيده الثمين، وما هي اإل �سويعات، عندها يكون اأمام البوابة المف�سية اإلى ق�سم 

تربيه الحيوان، وُيقبل على الحبيب الذي ل ُين�سى.

وَمْن  لترتفع ولتغرق فرعون وهامان،  المياه،  الفوار�س« المذعور يعالج  »اأبو  وفيما كان 

الحقل  الحلم، فقد غرق  الفوار�س«  »اأبي  لـ  واأخيرا تحقق  والمنتفعين.  المنافقين  معه من 

)1( هذا البيت للنابغة الذبياني من ق�سيدة طويلة منها:

اأتاني اأبيت اللعن، اأنك لمتني           وتلك التي ت�ستك منها الم�سامع     

 حيث يمتدح النعمان ويعتذر اإليه، ويهجو من و�سى به، وكان النعمان غا�سبا منه، ولم يكن يجهز اإليه جي�سا تعظم 

عليه النفقة، ف�سعر النابغة اأن الجزيرة العربية على ات�ساعها وامتدادها اأ�سبحت ل ت�سعه في الهرب منه، فو�سفه 

بالليل الذي يغطي الأر�س بظالمه فال نجاة ول مخل�س. وا�ستطاع اأن يد�س ثالثة اأبيات من هذه الق�سيدة لقينة 

النعمان وطلب اإليها اأن تغنيها له عند النوم، وفعال فعلت، وقد اأعجب بالأبيات وعفا عنه.
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تماما، واأ�سبح من ال�سعوبة بمكان اأن يفلح حتى ال�سيطان بالعبور، وهيهات هيهات له اأن 

هدي 
ُ
يفلح بعد اليوم، فاإن المفت�س - ال�سيطان - �سوف لن ي�سحي بحذائه الأحمر الذي اأ

اإليه من خارج العراق، ف�سال عن اأن �سّنه قد علت، وظهره قد احدودب، وتقو�ست رجاله، 

و�سقط �سعر راأ�سه حيث انت�سبت على جانبيه اأذنان كبيرتان، اأما اأرنبة اأنفه فقد غزتها كوة 

اأبي�س قد تّدور  من ال�سعر، وقد اأحاط عينيه باإطار عويناته الطبية الذي تنا�سب مع وجه 

ب�سبب النعمة. 

اأما الموقف في المدر�سة فك�سفت عنه اأ�سعة ال�سم�س عندما ن�سرت خيوطها الأولى على 

لونها عن عمقها، فهي تغطي  يلمع �سطحها، وينم  وا�سعة  اأ�سحت بحيرة  بها  واإذا  الحقل، 

اإلى  الموؤدية  المفت�س الذي كان يقف عند بوابة الحقل  اأما  ال�سابح،  الحقل تماما، وترعب 

اأمام  نف�سه  راأى  عندما  جبينه  قّطب  وقد  بب�سره،  يجول  وقف  فقد  الحيوان  تربية  ق�سم 

واأخذ  البحيرة.  تلك  و�سط   ح�سين 
)1(

الحيوان كق�سر تربية  ق�سم  و�سطها  انت�سب  بحيرة 

المفت�س ي�ساأل نف�سه: هل اأنا اأمام حقل »اأبي الفوار�س«؟ اأم اأني اأخطاأت الهدف؟ وما هي اإل 

لحظات واإذا بقرار العبور قد �سدر، ول�سان حال المفت�س يقول: �سيكون عبوري در�سا لعدد 

من الجيو�س العربية وفعال عبر الم�سريون فيما بعد خط بارليف، وقد نجحوا، وهي المرة 

تحت  الفرن�سيين  ف�سي�سافحون  الإنجليز  اأما   ،
)2(

الموؤمنون العرب  بها  يفرح  التي  الأولى 

 - بعد خ�سام ونزاع.  واإذا به يخلع الحذاء الأحمر وي�سده اإلى 
)3(

البحر - في قناة الدوفر

حزامه بقوة، فهو عنده اأثمن من المعبور اإليه.

من  جندي  وكاأنه  ق�سمه،  نافذة  من  الأحداث  تطور  يرقب  زال  فال  الفوار�س«  »اأبو  اأما 

جنود المراقبة قد تح�سن في قلعة من قالع القرن ال�ساد�س ع�سر، واإذا بب�سره من خلف 

نظاراته الطبية ال�سميكة يقع على �سورة ذلك ال�سبح المخيف، وقد وقف على طرف الحقل 

الغارق، وهو بين م�سدق لنف�سه ومكذب، وبداأ اأبو الفوار�س بم�سح نظارته التي تجمع عليها 

)1( الق�سر يطلق على البيت الوا�سع اإذا ُبني في الأر�س المنب�سطة ال�سهلة، اأما اإذا ُبني على الجبل فهو البيت.

)2( اإ�سارة من الكاتب لما حدث في عام 1972 على جبهة المواجهة الم�سرية الإ�سرائلية. 

نجز النفق بين الجزيرة البريطانية والقارة الأوربية عام 1994. 
ُ
)3(  اإ�سارة من الكاتب للحدث التاأريخي عندما اأ
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ال�سباب ب�سبب زفيره المحموم لعله يرى غير الذي اأب�سر، واأخذ يت�ساءل: َمْن ذلك ال�سبح 

قائال  ال�سك،  على  م�سمم  الفوار�س«  و»اأبو  اأعوان؟  اأو  له  معين  من  هناك  وهل  المخيف؟ 

اأن  يقينه  لكنه ظل حائرا مع  فالعيون خّداعة،  يريبك(،  اإلى ما ل  يريبك  ما  لنف�سه: )دع 

ال�سك ل ُيبنى عليه حكم، فقرر من باب الحيطة والحذر تغليق الأبواب والنوافذ، غير اآبه بما 

يقال: )اأن النعامة تخفي راأ�سها في التراب حالما يحدق بها خطر(. واأخذ ي�ساأل نف�سة: ُترى 

هل ا�ستيقظ المفت�س؟ ومتى اأفطر؟ وكيف و�سل اإلى طرف هذه البحيرة؟ وبلع ريقه قائال: 

واهلل اإّنه لوغد من الأوغاد، فما الذي يريده مني بال�سبط؟ والحار�س الأمين في ق�سم تربية 

الحيوان يحاول التخفيف عن اأبي الفوار�س، ويوا�سيه، وينفذ له اأوامره، ولكن ل�سان حال اأبي 

:
)1(

الفوار�س يردد

          واإذا المنية اأن�سبت اأظفارها              األفيت كل تميمة ل تنفع

واأخيرا فاإن الترتيبات والتح�سينات وكذلك الخطط التي اأجهدت اأبا الفوار�س قد باءت 

وت�سّقط هفواته، مهما  بالف�سل،  فالمفت�س قد �سمم على مالحقته، وت�سّيد عثراته،  كلها 

عت اأمامه من عراقيل، فخط »ماجينو« قد ُدمر من قبل، ورجل ال�سبعينيات من العمر  و�سُ

قد �سّمر عن �ساعديه، وقد رفع �سرواله اإلى ركبتيه، وحمل على ظهره حقيبته وفيها نماذج 

من تقارير العقوبات، م�ستعينا ببع�س الحجارة البارزة التي على ظهر المروز، ي�سع قدميه 

�سوق  في  فهو  واأثمان،  ت�سحيات  من  ذلك  كلف  مهما  اإليه  الو�سول  على  عزم  فقد  عليها، 

اإليه كبير، وحنين منقطع النظير، اإذ طالت الغيبة، ومّرت ال�سهور ثقيلة ورتيبة، وهو ينتظر 

)1(  البيت من ق�سيدة طويلة لأبي ذوؤيب الهذلي ال�ساعر الذي اأفجعته المنون باأولده الثمانية، وقيل الخم�سة بمر�س 

الطاعون، ففقدهم في عام واحد. كان اأبو ذوؤيب م�سلما على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ولم يره، ولكنه 

�سارك في ال�سالة على النبي ودفنه. ولخالف اأنه جاهلي اإ�سالمي. وقال الأ�سمعي اأن اأبرع بيت قالته العرب 

هو لأبي ذوؤيب:

واإذا ترد اإلى قليل تقنع       والنف�س راغبة اإذا رّغبتها 

وقد قّدم لق�سيدته:

والدهر لي�س بمعتب من يجزع       اأمن المنون وريبها تتوجع 

منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع       قالت اأميمة ما لج�سمك �ساحبا 
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هذه الفر�سة، اآمال اللقاء القريب، ولي�سّطر عندها بقلمه التقرير الرهيب، فهو يع�سق رفع 

التقارير، وتوجيه العقوبات، ول عجب فاإن هناك من ل يهداأ باله، اأو ي�ستقر  قراره اإل بعد 

اأن يرفع تقريرا اأو تقريرين اأو اأكثر من ذلك ينفث فيها �سمومه ويعالج فيها مر�سه، ويداوي 

بها الداء الع�سال، ول تاأخذه �سنة من النوم اإل بعد تحبيرها. 

وقبل اأن ن�سدل على هذه الم�سرحية ال�ستار وهي م�سرحية وقعت على تراب تلك المدر�سة 

لأن  بالغة؛  ب�سعوبة  ولو  الهواء،  ي�سّمون  زالوا  ل  العدول  وال�سهود  الممثلين  واأغلب  حقيقة، 

انتهت حين  الق�سة  فاإن  ال�سلطان  من  بمر�سوم  اإل  تمرُّ  ل  اأ�سبحت  الأخرى  الن�سمات هي 

اأم�سك المفت�س بتالبيب اأبي الفوار�س، قائال: واأخيرا وجدتك، واأ�سدقك القول اأني ل اأ�ستطيع 

العي�س بدونك، فاأنت هالل ال�سهر الميالدي الذي عنده ُت�سرف المرتبات. اأما اأبو الفوار�س 

فاأ�سبح ل يلوي على �سيء، اأ�سنانه ت�سطك، وفرائ�سه ترتعد، وعيناه جاحظتان، اأما نظارته 

ف�سقطت بين الحظائر، ورفع يديه اإعالنا منه بال�ست�سالم، فقد وقع الم�سكين في الفخ الذي 

طالما حاول منه الفكاك، م�ستنفدا كل الحيل ليكون بعيدا عن قب�سة ح�سرة المفت�س، فوقع 

اأجره على اهلل.

اأحد  بطلها  المرة  وهذه  المدر�سة،  في  حدثت  اأخرى  �سورة  األتقط  اأن  اأن�سى  ل  ولعلي 

زمن  في  )اأبريل(  ني�سان  من  الأول  في  المدر�سة  مدير  ا�ستدعى  فقد  المدر�سة،  طالب 

ال�ستينيات الطالب »ح�ّسان«، وكان �سابا طويال، و�سيما ومحترما ومهيبا في عيون زمالئه. 

كان يراأ�س التحاد الوطني لطلبة العراق في تلك المدر�سة المهنية اآنذاك، وقد لّبى »ح�سان« 

نداء المدير، حيث طلبه على عجل، والهموم الكثيرة جعلت المدير ل يجد حّيزا للجديد من 

الحادثات في راأ�سه، فهناك اأكثر من م�ساألة �ساخنة اعتاد على اإلقائها في درج من اأدراج 

وعندما  منها،  القليل  عدا  الأمور  ح�سم  ي�ستطيع  ل  يبدو  ما  على  فالمدير  لتبرد.  الثالجة 

اأ�سابعه  باأطراف  ناقرا  كعادته،  ا�ستاأذن  الر�سيقة،  بقامته  المدير  غرفة  باب  اإلى  و�سل 

الباب، وكان بال �سك من الموؤدبين حيث يجمع على ذلك المدر�سون والعاملون كافة، فاإذا 
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بمدير المدر�سة يقف وراء من�سدة عمله التي تبعثرت عليها مئات الأوراق، وتناثرت جداول 

الح�س�س، وتكد�ست الكراري�س قائال: في الواقع »يا ح�سان« لقد هاتفني قبل دقائق �سخ�س 

من قريتكم يخبرني وفاة والدتكم، وهم ينتظرونك لدفنها، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون، واأنت 

يا ح�سان نح�سبك من الواعين والموؤمنين، فهذا اأمر اهلل حيث ق�ساوؤه وقدره واقع ل محال، 

اأنه على  باأمه، يحبها وتحبه، تذّكر على الفور  البار  الولد  الت�سليم. و«ح�سان« ذلك  وعليك 

موعد مع والدته لتخطب له عرو�سه، واأن الأ�سهر القادمة حبلى بالمنا�سبات، فهناك اأحالم 

دون  يمكن  ل  تدابير  وهناك  ترتيب،  اإلى  تحتاج  اأمور  وهناك  للتحقيق،  كثيرة في طريقها 

الوالدة اإتمامها، فيا له من خبر موؤلم، ويا له من حدث جلل، وخطب ج�سيم، فما كان من 

»ح�سان« اإل اأن األقى بنف�سه على اإحدى المقاعد القريبة منه، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، 

فما ا�ستطاع اأن يحب�س م�ساعره، ول اأن يخفي عبرته، فانفجر بالبكاء وعال �سوت نحيبه، 

وتجمع من تجمع من الطالب والمدر�سين اأمام غرفة المدير، فالكل يحب »ح�سان«، والكل 

يريد اأن يعرف الخبر، اأما �سعادة المدير فعلى ما يبدو وجد في بكاء »ح�سان« �سلوة، وفي 

نحيبه �سعادة، وفي اأنينه راحة، وفي تاأوهه ترفيه، وهناك ما يبرر تلك الفرحة فقد اأ�سبح 

الحترام كله يتوجه اإلى ح�سان دونه، وكل �سغيرة وكبيرة في المدر�سة يعرف عنها ح�سان 

قبل اأن يعلم بها مديره .... و .... و ....  ولذا فاإن الوقت وقت �سماتة، والفر�سة اأ�سبحت 

مواتية لأن يجعل زمالء ح�سان يرونه بهذه الحالة حيث يندر في ذلك المجتمع القبلي اأن 

يبكي فيها الرجال.

بهم  اإذا  الخبر،  ليتيقنوا  زمرا،  اإليه  يتوافدون  وزمالوؤه  النهو�س  وعندما حاول ح�سان 

يم�سكون به متوجهين حيث مبنى الق�سم الداخلي لياأخذ بع�سا من لوازم ال�سفر، حيث عزم 

فهو  عليها،  الأخيرة  نظرته  باإلقاء  ويحظى  والدته،  جنازة  ليح�سر  المدر�سة  مغادرة  على 

بع�س الوفاء، وهو جزء من الواجب، وهو كل العرف ول�سيما اأن »ح�سان« هو الأكبر �ِسّنا بين 

التي  ينهي مزحته  يدري كيف  بقي مالزما مكتبه، فال  الذي  المدير  اأما  واأخواته.  اإخوانه 

مزح؟ وي�ستدرك خطاأه،  ول �سيما اأن الأمر اأخذ طريقه للجميع.
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واآله  لح�سان  وات�سح  قريته،  اإلى  »ح�سان«  ذهب  ما  اإذا  الخطر  المدير  اأدرك  اأن  وبعد 

و�سحبه اأن مزحة )كذبة( ني�سان هي كل الأمر وخال�سته، واأن ال�سيد المدير لعب بعواطفه، 

وهز اأع�سابه ف�ستكون العواقب وخيمة، والنتائج خطيرة، واأ�سبح المدير يحّدث نف�سه باأن 

اأقدم عليه عمل �سبياني، ول يدري كيف زلت به القدم، وخانته الِفَكر، فقّلب  العمل الذي 

الأفكار وقارن بين الحيل فوجد اأنه في �سيق منها، واأ�سبح من ال�سعوبة اأن يفك ما انعقد، 

ويحل ما اأ�سكل. 

وفي النهاية قرر المدير اأن يتدارك الموقف مهما كانت التبعات، فنادى حاجبه و�ساأله 

اأن يلحق بح�سان قبل اأن ي�ستقل ال�سيارة، واأن يخبره باأن المدير في انتظاره، وفعال اأ�سرع 

ير�سل معه  وقد  للم�ساعدة،  يرتب  المدير قد  اأن  فتبادر لح�سان  واأخبر »ح�سان«،  الحاجب 

�سيارة، اأو يتبرع ب�سيء من المال لي�ستعين به في ق�ساء حاجته، وما درى اأن المو�سوع غير 

ذلك. وما كان من ح�سان اإل ال�ستجابة لمقابلة المدير، واإذا بالمدير ينت�سب تمثال باردا، 

وكتلة ل تلوي على �سيء، فهمهم بكلمات كان ي�سحذها ب�سعوبة ليبدي اأ�سفه، ويظهر عذره 

بها عن مراده، عندها  تاأليف جملة مفيدة يف�سح  اأخفق في  البداية  ولكنه في  لما جرى، 

ا�ستجمع قواه، ثم قال: يا ح�سان اإن والدتك ل زالت على قيد الحياة، وهي بخير، واأن كل 

الذي ح�سل هي كذبة ني�سان، فلعن اهلل كذبة ني�سان، واأردف قائال: واأنا اآ�سف اأ�سد الأ�سف، 

واأقّدم غاية العتذار. واأطرق ح�سان مليا ... ... كاأنه ل ي�سدق اأذنيه، ولما �سعر ح�سان اأن 

اأردف  ثم  الوقوف،  ي�ستطيع  وكاأنه ل  الأر�س  المدير، جل�س على  يقوله  اأن ي�سّدق ما  عليه 

اأن  ولكن عليك  تنتهي،  ِمزح ل  المزحة، فلك عندي  تلك  نتائج   تتحمل  اأن  : وعليك  قائال 

تن�سفني، ول ت�ستعمل ال�سلطة التي بيدك، فاأنا مجرد تلميذ واأنت مدير.

ومرت اأياٌم وليال وح�سان يحوك خيوط الموؤامرة، ويحبك حبال الخطة، وبعد رويَّة، قرر 

ح�سان اأن يذهب اإلى بيت المدير بعد اأن تاأكد من وجود المدير في المدر�سة، فطرق الباب، 

واإذا بزوجة المدير تفتح الباب، وبكل جراأة - تلك التي عّود ح�سان عليها الجميع - اأخبرها 
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اأن مدير المدر�سة قد اأر�سله اإليها على عجل، ليفيدها اأن لدى المدير �سيوفا من العا�سمة، 

وعددهم كبير، و�ساأنهم عظيم، لذا فاإن المدير ي�سير عليها بذبح جميع الدجاج الذي في 

البيت، فما كان من زوجة المدير اإل اأن قالت: لكن المدير يعتز بالدجاج لأنه من اأ�سناف 

فاخرة ونماذج ل�ساللت معروفة، وفوق ذلك فاإن اأ�سعارها مرتفعة، وكان ح�سان على علم 

تام بذلك، ويعرف اأنواعها فبع�سها من نوع »الليكهورن«، ومجموعة من �سنف »نيوهم�ساير«، 

وثالثة من �ساللة »ال�س�سك�س«، والباقي من مهجنات م�سر »كالدقي«، والفيومي«، وح�سان 

:
)1(

يتمثل قول البحتري

               كالنا بها ذئب يحدث نف�سه         ب�ساحبه والجد يتع�سه الجد

اإن المدير يعرف ذلك ولكنه التقدير  اأن رّد قائال: )يا خالة  اإل  فما كان من »ح�سان« 

والكرم ل�سيوف على م�ستوى عال من المكانة(، ووا�سل ح�سان قائال: )والمدير ي�سرُّ على 

تلك  يذبح  لمن  بحاجة  كنِت  واإذا  ظهرا،  الواحدة  ال�ساعة  عند  جاهزة   
2

الماأدبة تكون  اأن 

الطيور فاأنا على اأتم ال�ستعداد(. فاأخرجت الم�سكينة الدجاج ليقوم »ح�سان« بذبحه، واأ�سرع 

»ح�سان« في اإنجاز المهمة، فهو اأول الغيث، و�سار على علم بعدد الدجاج الذي �سيقدم، ثم 

طلب اإليها اأن ت�ستعين بجارتها في الطهي اإن تطّلب الأمر ذلك، وفعال تم لح�سان ما اأراد، 

وهو يرقب الأحداث عن ُبعد كالذئب ينام باإحدى مقلتيه. وما اأن حطت عقارب ال�ساعة عند 

)1( البيت من ق�سيدة طويلة وهو ي�سف معركته مع ذئب جائع:

واأ�سالعه  من  جانبيه  �سوى   نهد       واأطل�س ملء العين يحمل   زوره   

ومتن  كمتن  القو�س   اأعوج   مناأد       له   ذنب    مثل    الر�ساء    يجره  

فما  فيه  اإل  العظم  والروح  والجلد      طواه  الطوى  حتى  ا�ستمر   مريره  

كق�سق�سة  المقرور   اأرعده   البرد      يق�سق�س ع�سال في  اأ�سرتها  الردى 

ببيداء لم  تح�س�س  بها  عي�سة  رغد      �سما لي وبي من �سدة الجوع  ما  به         

)2(  في الواقع ا�ستعملنا اللفظ ماأدبة فهي طعام الدعوة، وللفائدة نذكر هنا ما ذهب اإليه الثعالبي بهذا الخ�سو�س: 

ندِخّيُة: طعام الأمالك، والوليمة: طعام العر�س، والُخْر�ُس:  فالِقرى: طعام ال�سيف، والتحفة: طعام الزائر، وال�سُّ

طعام الولدة، والو�سيمة: طعام الماأتم، والنقيعة: طعام القادم من �سفر، والعذيرة: طعام الختان، والعقيقة: عند 

حلق �سعر المولود، والوكيرة: طعام البناء، وال�سلفة واللهنة: طعام المتعلل قبل الغداء، والعجالة: طعام الم�ستعجل 

قبل اإدراك الغداء، والقفّي والزلة: طعام الكرامة. اأنظر فقه اللغة للثعالبي �سفحة: 240.�سركة دار الأرقم بن 

اأبي الأرقم/بيروت.



82

الواحدة اإل ربعا بعد الظهر اإل وح�سان ينتخب من طلبة المدر�سة من ي�ساء، فاأخذ يدعوهم 

ويمنيهم، وفعال لبى دعوته جمع غفير، وح�سان يتقدمهم اإلى مكان لم يعهدوه يوما، وهم 

بين م�سدق ومكذب، فهم الآن اأمام بيت المدير، ف�ساح جمع منهم: اإلى اأين يا »ح�سان«؟ 

فاأجابهم بكل �سجاعة ورباطة جاأ�س: بيت ال�سيد المدير، األ ت�سدقون اأن المدير قد دعاكم؟ 

ولكن �ساح غير واحد منهم: واأين �ساحب الدعوة؟ فيجيب ح�سان اإن مدير المدر�سة يريد 

واأحباوؤه.  اأبناوؤه  ونحن  للغاية  م�سغول  ولكّنه  وجوده؟  كرمه  في  �سك  من  فهل  يكرمكم،  اأن 

وم�سى ح�سان يقدم زمرته حيث غرفة ال�سيوف، والم�سكينة زوجة المدير م�سغولة باإعداد 

�سالة  تغادر  باأن  المدير  زوجة  على  اأ�سار  تماما،  اإعدادها  تّم  اأن  وبعد  وترتيبها.  المائدة 

الطعام، لت�سمح له بدعوة المدير و�سيوفه، وفعال نادى ح�سان رفاقه وهم ما عرفوا »لّلحم 

ُمْذ ُخلقوا طعما«، وح�سان ي�ستحلفهم باأغلظ  الإيمان اأن ل يتركوا �سيئا من الطعام، حتى 

�سبعت البطون، وارتوت الج�سوم، وانتع�ست النفو�س، و«ح�سان« يفقه اأدب الطعام فقد جّوز 

لهم على مذهبه اأن يتجاوزوا حدود ال�سبع.        

الأوان  واآن  الظهر،  بعد  والن�سف  الثانية  اإلى  ت�سير  الآن  ال�ساعة  عقارب  واأخذت 

ت�سع  لم  الحرب  اأن  اليقين  علم  يعلم  و«ح�سان«  انتهت،  قد  الأولى  فالمعركة  لالن�سحاب، 

اأوزارها بعُد، فاأ�سار على الرفاق باأن يحترموا اأنف�سهم وين�سحبوا بكل هدوء و�سكينة ووقار، 

اأما »ح�سان« فعليه اأن يقنع زوجة المدير اأن ال�سيوف مع ال�سيد المدير قد غادروا المكان، 

حيث  الطعام  )طاهية(  ُمِعّدة  لذوق  منهم  تقديرا  التهاما  الطعام  التهموا  ال�سيوف  واأن 

النكهات المميزة، والمدير م�سرور بالماأدبة وترتيباتها غاية ال�سرور. 

زوجة المدير: )لكن لماذا لم ياأت المدير لأراه يا »ح�سان«؟(

ح�سان: )خالتي �سدقيني اأن ال�سيوف من الأهمية بمكان ول يح�سن له تركهم(، 

وهكذا اأ�سدل ح�سان ال�ستارة على الف�سل الأول من م�سرحيته المثيرة.
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ح�ّسان الآن مع زمالئه عند بوابة المدر�سة، يمنيهم ويعظهم بعدم ت�سريب المعلومات 

لأي اأحد كان، واأخبرهم اأن عليه واجب تقديم ال�سكر بالنيابة عنهم وبالأ�سالة عن نف�سه 

يعهدها  لم  باأ�سناف  وحافال  ود�سما  فخما  حقا  الغداء  كان  فقد  المدير،  ال�سيد  لح�سرة 

زمالوؤه ول اآباوؤهم من قبل. ودلف من بينهم نحو غرفة المدير، والمدير منهمك مع جملة 

الباب  و�سرب  مهم،  ب�سيء  يخبره  اأن  وعليه  لالنتظار،  مجال  فال  كل  وعلى  الزبائن.  من 

م�ستاأذنا:

المدير: )َمن؟ ح�ّسان؟( 

ح�سان: )نعم، هل لي بلحظة واحدة يا اأ�ستاذ؟(

المدير: )ح�سنا يا ح�ّسان(، وخرج المدير ليقابل ح�ّسان، واقترب منه، 

ح�سان: )هل لي اأن اأخبرك ب�سيء ربما يزعجك؟(

 المدير: )ما وراءك يا ح�ّسان؟( 

ح�سان: )اأ�ستاذي العزيز، في الحقيقة اأنا في غاية الحرج في اأن اأخبرك بكل ما جرى 

في هذا اليوم. ولكن باخت�سار: اأخبرت زوجتك هذا ال�سباح اأن لديك �سيوفا مهمين من 

تذبح  اأن  عليها  واأ�سرت  بهم،  تليق  ماأدبة  تعد  اأن  زوجتك  من  طلبت  وقد  العا�سمة،  بغداد 

الدجاج الذي في مزرعة البيت جميعه. وقد اأعدت خالتي طعام الغذاء بالتمام(، 

�سديد و�سداع ل يطاق، وهو  بدوار  المدير  �سعر  بالكامل  يكمل ح�ّسان ق�سته  اأن  وقبل 

يهمهم ب�سوؤال مفاده: )وهل ذبحت بيدك الدجاج؟( 

ح�سان: )اللهم نعم(. 

المدير: )وهل تعرف ماذا يعني اأن تذبح الدجاج؟ اإنها نماذج، اإنها اأ�سناف مح�سنة، 

اإنها اأ�سناف مهجنة(.
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وقاطعة ح�ّسان محاول اإقناعه باأن الأمر قد انتهى. 

ح�سان: )والمهم اأن تفكر في الحل؟( 

المدير: )وما الحل يا ح�ّسان؟  فلقد ك�سرت لي قلبي واغتلت اأحالمي(. 

ويقاطعه ح�ّسان بالقول: ) لدي فكرة اإن وجدتها مفيدة فال تتردد في اأخذها، وهي اأن 

واأنك لم تدع  بينكم،  المتوترة  العالقات  واأنا على علم بطبيعة  المدر�سين،  تدعو زمالءك 

ما  وت�سلح  كريما؟  �سنيعا  وتعمل  لهم جميال؟  ت�سدي  ل  فلماذا  منذ عرفتك،  منهم  اأحدا 

اأف�سد الزمان بينكم؟ اإنها فر�سة، األي�س كذلك؟(.

اأو تعقيباته، بل غادر الموقف برمته، تاركا المدير مع  ولم ينتظر »ح�سان« رد المدير 

هواج�سه، مكابدا لخ�سائره، ومقلبا لالأمور. لكن يبدو اأن فكرة »ح�سان« م�ستح�سنة، فالغداء 

جاهز، والأف�سل اأن ي�سع الطعام في بطون مدر�سيه خيٌر له من اأن يرمي به للقطط والكالب، 

وماذا لو جّمدته - ي�ساأل نف�سه - ولكن ل مكان في المجمدة اأ�سال، فهي �سغيرة.    

وذهب المدير بعد اأن �سرف زبائنه يطوف على اأع�ساء هيئة التدري�س واحدا تلو الأخر، 

ي�ساألهم تلبية دعوته لتناول الغداء، وياأ�سف للتاأخر في دعوته لهم، واأخذ يبدي معاذيره؛ لأنه 

لم ُيخبرهم باأمر الدعوة مبكرا، لكن هي الأخّوة، واإنها الأ�سرة الواحدة، واأغلب المدر�سين 

من  ق�سما  اأن  يعلم  المدير  ولأن  المنا�سبة؟  وما  الآن؟  ولماذا  الدعوة؟  لماذا  حيارى  ظلوا 

المدر�سين �سوف يقّدموا اعتذارهم عن الح�سور، لأ�سباب عدة، فاإنه حاول على عجل اأن 

ي�ساأل و�ساطة اأحد المدر�سين من الذين اأبقوا على عالقاتهم الطيبة مع الجميع من اأ�سحاب 

َقِبل  المروءة لإقناعهم، واأ�سبح معظم المدر�سين يتغامزون ويتهامزون. وبعد جهد جهيد 

رتل من المدر�سين تلبية الدعوة لعل فيها اإنهاء قطيعة �سنوات، و�سهور من الخالفات، ومع 

كل المحاولت فاإن مجموعة �سغيرة اأبدت تحفظها وراأت عدم الم�ساركة.

الواجب،  نداء  لّبوا  ممن  المدر�سين  يتو�سط  المدير  ع�سرا،  الثالثة  بعد  الن�سف 

اأو قطعهم �سيف الحياء، اأو ممن اأقنع نف�سه في الظن الح�سن. وبعد برهة وجدوا اأنف�سهم 
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عند بوابة بيت المدير، )فحمدا هلل �سوف نرى لأول مرة بيت المدير( هذا ما تهام�س به 

بع�سهم، و�سبقهم المدير خطوة اأو خطوتين ليفتح ل�سيوفه باب منزله، ونادى على اأ�سحابه 

اأن ادخلوا ب�سالم غرفة ال�سيوف التي على �سمائلكم، ورائحة الطعام ل زالت تفوح تزكم 

المدير  اأما  المطبخ،  في  راقدة  زالت  ل  الفارغة  فال�سحون  الجائعة،  البطون  ذوي  اأنوف 

ليرى  تركهم  ثم  الدعوة،  و�ساحب  الدار  رب  فهو  ي�ساء  حيث  ويجل�سهم  بهم  يرحب  فراح 

زوجته، فقد اأجهدت نف�سها، و�سّمرت عن �ساعديها، فاإذا به اأمام زوجته ت�ساأله: )كيف كان 

الطعام؟(

حال  كل  على  المكيدة،  هذه  له  اأن�سى  ل  �سوف  ح�ّسان؟  عملها  طعام؟  )اأي  المدير: 

ال�سيوف ينتظرون في ال�سالة(، 

الزوجة: )ماذا ينتظرون بعد اأن م�سحوا المائدة م�سحا؟( 

والمدير ل يفهم ماذا تق�سد الزوجة التعبة، ول هي الأخرى تفهم ماذا يعني ح�سرة 

المدير �ساحب الكرم الحاتمي.

عندها قال المدير: )هّيا نبداأ بتقديم الطعام لل�سيوف؟ فالنا�س ينتظرون وقد اأقنعتهم 

بجهد جهيد لتلبية الدعوة(.

الزوجة: )وهل اأنت جاد فيما تقول؟(

الزوج: )بالتاأكيد .. ماذا حدث؟( 

الزوجة: )�سيوفك جاءوا في ال�ساعة الواحدة وتناولوا طعام الغداء ولم تكلف نف�سك 

على الأقل لتراني، ولكن ال�سيوف من ال�سخ�سيات المهمة، األي�س كذلك؟(. 

والآن فهم ح�سرة المدير اللغز المحّير، اأما الزوجة فاإنها لم تعثر على الحل بعُد، فماذا 

القلب،  منه  ياأكل  والغ�سب  ال�سيوف،  غرفة  نحو  تحمالنه  تكادان  ل  رجاله  يفعل؟  ع�ساه 
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)عملها  �سوته:  باأعلى  ينادي  وهو  راأ�سه،  �سعر  بيديه  م�سعدا  عينيه،  من  يتطاير  وال�سرر 

ح�ّسان، فعلها ح�ّسان، ل بارك اهلل فيك يا ح�ّسان(. 

المدر�سون ينظر بع�سهم اإلى بع�س، مت�سائلين: ما الذي يجرى؟ ما الذي حدث؟ ولي�س 

نحوهم  بنف�سه  يدفع  المدير  واأخذ  يعلم.  وحده  المدير  الت�ساوؤلت،  تلك  عن  مجيب  من 

ب�سعوبة، معتمدا على مقب�س باب غرفة ال�سيوف، ثم جل�س م�سندا ظهره على الجدار الذي 

يليه، وبا�سطا رجليه على الأر�س، وبداأ بفتح ربطة العنق واأزرار قمي�سه العليا، فهو ي�سعر 

بالختناق وال�سيق، يفت�س في جيوبه عن منديل ي�ساعده في تجفيف العرق المت�سبب من 

جبهته، وتحلى »اأبو خلوق« بال�سجاعة، ف�ساأل المدير: )ما الذي ح�سل يا �سعادة المدير؟(، 

بع�س  فتدخل  التعقيد(،  بالغة  )الق�سة  قائال:  ا�ستاأنف  ثم  الإجابة،  في  المدير  فتردد 

المدر�سين مخففين عنه الألم قدر الم�ستطاع، قائلين: )كل الأمور هّينة، ونحن نقدر لك 

دعوتك لكن اخبرنا(: )ما الذي ح�سل؟(، 

وب�سوت متهدج بداأ ب�سرد ما جرى، فانف�س ال�سيوف بين مقدر و�ساخر كال اإلى وجهته. 

ي�سارع  وهو  م�سهدا،  بات  فقد  الليل،  في  خلوته  المدير  على  اأقطع  لن  قلت:  ناحيتي  ومن 

الظلم والظالم، ظلم »ح�سان« وظالم الليل، ولأن م�سدرا اإخباريا محايدا لم يكن لياأتيني 

اأكن لأن�ساها طوال  اأخرى لت�ساف لتلك التي لم  بخبره لأر�سم لكم بالكلمات لوحات فنية 

حياتي.

وفي �سباح اليوم التالي دعا المدير مجل�س المدر�سين لجل�سة طارئه، ولم يكن مجل�س 

المدر�سين يعني وجود ممثلين عن الآباء في ذلك العهد، وقراأ الجميع تبّرم المدير، وهو في 

الواقع اأمام اأكثر من ق�سية مخجلة، فما ح�سل له البارحة �سيء ل يكاد ي�سدق، واأنه مقدم 

على م�ساألة يرى اأنه خا�سرها ل محالة، وجل المدر�سين يت�ساءلون عن �سبب الجتماع، فال 

برنامج كانوا قد ا�ستلموا، ول اأهداف قدمت لهم م�سبقا، ودخل المدر�سون غرفة الجتماع، 

واإذا بالمدير يعلن على المالأ اأنه قرر طرد ح�ّسان من المدر�سة! وفوجئ المدر�سون بالقرار 
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و�سوتوا بالإجماع  �سد القرار، ل بل ان�سحب بع�سهم محتجا، وحاول المدير تبرير ف�سله، 

معلال باأن ح�ّسان اأ�ساء ا�ستخدام العالقة التي منحت له ب�سبب كونه رئي�سا لتحاد الطلبة في 

المدر�سة، و�سخر الجميع من التعليل، ورف�سوا التوقيع. 

وقبل اأن نقفل هذا الملف المثير لل�ساطر »ح�ّسان«، ينبغي اأن ننوه اأن المدير قد تجاوز 

القيم التربوية بالت�سليل وربما الكذب واإن لم يق�سده، واأن اللوائح التربوية يجب اأن تن�س 

على تنظيم القيم، وتحديد العالقة بين الطلبة اأنف�سهم وبينهم وبين اأع�ساء هيئة التدري�س. 

اأما المزح فله اآدابه، واأهدافه، ولنتاأ�سى بهدي المعلم الأول الر�سول الكريم -  - والآثار 

في م�سروعية المزاح كثيرة فقد كان الر�سول يمزح ولكن ل يقول اإل حقا، اإذ  روي عن اأن�س 

 اأن النبي -  - قال له: » يا ذا األذنين« وكذلك يروى أن رجال أتى النبي -  - فقال: يا 

رسول الله احملني، فقال: إني حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله .... وما أصنع بولد 

 -  - وهل تلد اإلبل إال النوق« والمالحظ اأن ر�سول اهلل : -  - الناقة؟ فقال رسول الله

في هاتين الطرفتين يمزح بالحق، فقال لأن�س يا ذا الأذنين وتلك حقيقة! والجمل مهما كبر 

فهو ابن الناقة وتلك حقيقة اأي�سا!  فالأ�سل في الحياة الجد والعتدال في كل �سيء. وقد 

وا: )من قل عقله، كثر  قال الحكماء: )من كثر مزاحه، زالت هيبته( اأما بع�س البلغاء فن�سّ

 :
)1(

هزله(، حتى قال اأبو الفتح الب�ستي

تَجمُّ وعّلله ب�سيء من المزح          اأفد طبعك المكدود بالجد راحة 

بمقدار ما ُتعطي الطعام من الملح      ولكن اإذا اأعطيته المزح فليكن 

الواعية  التربوية  حنيفة  اأبي  مواعظ  من  فاإن  التربوي،  الجانب  على  نرّكز  دمنا  وما 

اإذا  �سيما  ول  والممازحة  بالموؤان�سة  واأخرى  مدة  بين  طالبه  يتعهد  اأن  عليه  اأن  للمعلم: 

.... لكي ي�ستثير انتباههم، ويوقظ عقولهم واإدراكهم، وقال  طال وقت الدر�س وا�ستد الحرُّ

)1(  للزيادة في الأمثلة المتعلقة بالمزاح راجع: البحث المقدم من قبل ن�سيبة عبد العزيز المطوع وال�سادر عن اللجنة 

العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية/ الموؤتمر الن�سائي التربوي، الكويت، 1993



88

حتى  العلم(  مواظبة  ت�ستديم  المودة  فاإن  وحادثهم  اأحيانا،  ومازحهم  )واآن�سهم  ما ن�سه: 

 .)
)1(

�سار ال�سافعي يقول: )الوقار في النزهة �سخف

اأن تظل مفتوحة ليطلَّ منها القارئ الكريم متى �ساء ليرى من  اأريد  اأخرى  وَثمَّ نافذة 

 ،
)2(

بالأريحية يتميزون  ب�سر  المدر�سة،  اأ�سوار  الذي عا�سرت خارج  الطيب  الب�سر  خاللها  

والكرم عموما، مما يدل دللة ل لب�س فيها اأن هوؤلء النا�س هم اأحفاد حاتم، ول يف�سلهم 

رجل.  قلب  في  والإيمان  البخل  يجتمع  اأن  الع�سير  من  اأن  واأظن  الزمني.  البعد  �سوى  عنه 

ف�سفة الكرم في القوم طاغية، وربما ل اأكون مجانبا ال�سواب عندما اأقول: اإن �سفة التوكل 

على اهلل عندهم تكون اأو�سح عندما ُيمتحن اأحدهم بين اأن يكرم �سيفه الليلة اأو ل يكرمه 

ل�سكوكه اأنه ربما لن يجد ما يكفي لغده، وهذه ال�سفة الأعم، رغم اأني عا�سرتهم في وقت 

كان جّلهم يعي�س تحت خط الفقر. ففر�س العمل على ذلك العهد �سحيحة، والم�ساريع �سئيلة، 

و�سمات الجهل، وطابع الفقر، واأنياب المر�س، عالماتها وا�سحة على النا�س، ومحفورة على 

الأبواب الخ�سبية التي غادرتها ح�سرات ال�سو�س اإلى الأبد جائعة، ولكن ال�سحة والغنى في 

قلوب �ساكنيها التي تهلل لل�سديق وترحب بالغريب، فيحل فيها اأهال وينزل فيها �سهال.

)1( نف�س الم�سدر ال�سابق.

)2( الأريحية: الأريحي هو الكريم الذي تغمره ال�سعادة والب�سا�سة عندما يكرم.



المحطة الرابعة

 غرب العراق 

            ومعّلٍم لم يدِر شارُب كأسِه        ماذا يقّطُع من حشاه ويعصُر 

)مصطفى جمال الدين(
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المحطة الرابعة

العمل غرب العراق

التعليم  مدير  حاول  اأن  بعد  الرمادي،  زراعة  اإعدادية  اإلى  بالنقل  الأمر  �سدر  واأخيًرا 

اأعالي  اإلى  الجنوبي  الفرات  نقلي من  م�ساألة  والفنية عرقلة  الإدارية  الو�سائل  بكل  المهني 

التدري�سية،  الكوادر  في  بالنق�س  متعلاًل  والعمومة،  الخوؤولة  م�سارب  تكون  حيث  الفرات، 

النائية من نق�س  المناطق  الواقعة في  المهنية  المعاهد  تعانيه  بما  لعلمي  بهذا  وهو محقٌّ 

في كوادرها، لأ�سباب ل تخفى على اأحد في دول العالم الثالث. وقد غمرتني فرحة ل�سدور 

ُخلف  على  انت�ساري  ب�سبب  تكن  لم  الفرحة  تلك  مدة،  منذ  بمثلها  اأ�سعر  لم  الأمر  ذلك 

الوعد فح�سب حيث وُعدت بالنقل نهاية العام الدرا�سي 1968 - 1969 بل لأرق الوالدة التي 

ما انفكت تدعو باأن يجمع اهلل ال�سمل، وما برحت عن ال�سالة ليقّرب لها الولد. فلوعة البعاد 

لم َتُعد قادرة على مواجهتها، اأو الجلو�س بالقرب من لظى نارها، ولم تكن للعالقات الطيبة 

اأو لتطفئ فيها جذوة  وال�سمعة الح�سنة التي تركها ولدها في الجنوب لتخفف من اآلمها، 

العط�س لروؤية فلذة كبدها اإلى جانبها. 

، واأ�سبح ل يطيق روؤية اأ�سدقائي الذين 
)1(

اأما الوالد فلم يهداأ له بال، ولم تقر له عين

اأ�سبحوا واأم�سوا في محله التجاري في ال�سوق القديمة يّطوفون، يت�سقطون اأخبار �سديقهم، 

)1(  وقرار العين يحتمل المعنيين: فالأول ظاهر، والثاني تبينه ق�سة هارون الر�سيد، عندما دخلت امراأة عليه وعنده 

جماعة من وجوه اأ�سحابة، فقالت: يا اأمير الموؤمنين اأقر اهلل عينيك، وفّرحك بما اآتاك، واأتم �سعدك، لقد حكمت 

فق�سطت، فقال لها: من تكونين اأيتها المراأة؟ فقالت: من اآل برمك، ممن قّتلت رجالهم، واأخذت اأموالهم، و�سلبت 

اإلى الحا�سرين من  اإليك، ثم التفت  اأمُر اهلل فيهم، واأما المال فمردود  اأما الرجال فقد م�سى  نوالهم. فقال: 

اأظّنكم  اإل خيرًا! فقال: ما  اأتدرون ما قالت المراأة؟ فقالوا: ما نراها قالت  اأ�سحابه، فقال بعد ذهاب المراأة: 

فهمتم ذلك. اأما قولها: )اأقر اهلل عينيك(: اأي اأ�سكنها عن الحركة، واإذا �سكنت عن الحركة عميت. واأما قولها: 

)وفّرحك اهلل بما اآتاك( فاأخذته من قوله تعالى: ))حتى اإذا فرحوا بما اأوتوا اأخذناهم بغتًة((، واأما قولها: )اأتم 

اهلل �سعدك( فاأخذته من قول ال�ساعر:

       اإذا تّم �سيٌء بدا نق�سه               تّرقْب زوال اإذا قيل تّم

واأما قولها: )لقد حكمت فق�سطت( فاأخذته من قوله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا}. 
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رحيله،  منذ  ُهجرت  التي  تلك  الليلية  المجال�س  عودة  متمنين  عودته،  قرب  اهلل  وي�ساألون 

، فدّراجة 
)1(

الع�سر اأو�سدت، في وقت كانت �سحة الأخبار �سمة ذلك  ا�ستراحاتها  واأبواب 

اإبراهيم الموزع الوحيد للر�سائل البريدية في المدينة ما عادت �سالحة لال�ستعمال، و�سحته 

اأ�سحت معتلة ل ي�ستطيع معها مزاولة مهنته، ولذا فاإنه ما عاد قادرا على اأن يقّرب بين قلوب 

اأو لم�ست  الأ�سواق  المحمولة - زارت  الهواتف  النقال -  اأجيال  اأحد  ول  والع�ساق،  الأحبة 

اأيدي الرفاق بعُد. واأما خطوط الهاتف فهي ت�سكو من وجودها في بيوت الأغنياء فقط، اأما 

اإن القليل من النا�س من كان  الفقراء فاإن اأولدهم قد يرون �سورته في كتب القراءة، ثم 

يمار�س عادة كتابة الر�سائل، لأن الر�سائل  ت�سل دائما متاأخرة عن زمن الأحداث، ثم كيف 

ل�ساعي البريد غير العم اإبراهيم اأن يعرف العناوين؟ فقد �ساعت العناوين اأ�ساًل عندما 

اأحال العم اإبراهيم نف�سه على المعا�س؛ لأن البيوت ل تعرف اأبوابها غير اأرقام اآخر اإح�ساء 

اأن يفك ر�سمها  اأحد  ي�ستطيع  ال�سنين، ول  ُكتبت بطريقة همجية قبل عقد من  �سكاني قد 

اأو يف�سر طال�سمها.  

وقبل اأن اأترك ال�سوق القديمة التي جئت على ذكرها، فاإنه يحتاج مني لوقفة ولو ق�سيرة 

اإن وفقني اهلل لذلك، فال�سوق اآنذاك كانت تحتوي عدة اأ�سواق، وكل �سوق ت�سم عدة اأذرعة 

اأر�سد  اأق�سي فيه وقتا طويال من كل يوم،  وخانات وعالوي، وكان يمثل مجتمعا متكامال، 

بب�سيرة  وناقًدا  محلال  البيت  اإلى  الذهاب  األبث  ما  ثم  اللوحات،  واأر�سم  الأحداث،  فيه 

الذي  المو�سع  المجتمع  التحليلية. فال�سوق تخت�سر  الأدوات  التوجيه، وتنق�سه  يعوزه  طفل 

حوله، من مدينة اأو قرية، وتعطي �سورة ربما تكون �سادقة عن م�ستوى النا�س القت�سادي 

اإلى مدى تكافل  والثقافي، وتعك�س طبيعة المجتمع من عادات وتقاليد ومنا�سبات، وتوؤ�سر 

النا�س في �سد حاجاتهم اأو عدمه. فال�سوق الم�سقوفة التي اأحب اأن اأطلعك على �سورتها، 

حفظك اهلل ورعاك، تفتح اأبوابها على ترتيالت ال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد، مختلطة 

ناحية  كل  من  يرددون  واأ�سحابها  لفتحها،  ُترفع  حين  اللولبية  الحديدية  الأبواب  ب�سرير 

)1( اأعني بالع�سر القرن الع�سرين )القرن الما�سي(. 
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»يا فّتاح، يا رزاق، ياعليم« ومن لم ُيوّفق منهم لتح�سير جهاز الراديو فاإن عليه اأن يذهب 

اأن يكون فيه المقرئ  للعم المختار »محمود الرجب« لي�ستري جهاًزا ي�سترط من �سذاجته 

ال�سيخ عبد البا�سط، واإذاعة �سوت العرب، واإل فال فائدة منه، ول داعي لقتنائه.  

ولنا اأن نتخيل اأ�سوات تلك الأجهزة وهي تمالأ ف�ساء المكان، ت�سدح بتالوات ال�سيخ، 

التي األفتها اآذانهم وطربت لها نفو�سهم، فيما راح اآخرون هناك في طرف ال�سوق يتجمعون 

وكاأنه  يهدر   
)1(

�سعيد اأحمد  المعلق  و�سوت  ال�سوي�س،  حرب  اأخبار  يت�سقطون  المذياع  على 

مدفع من مدافع الحرب، ويتابع المذيع و�سف جنود المظالت وهم من ف�سيلة »زرق العيون 

�سود ال�سمائر« ينزلون كاأ�سراب الجراد، والطائرات تنثر بهم غربانا لتغطي بهم ال�ساحل 

وي�سدم  بنف�سه،  يجود  بطائرته،  اأغار  قد  »جول جمال«  اأن  يعلن:  اأن  يلبث  ما  ثم  والقناة، 

بطائرته اأ�سطول الغزاة قبالة ال�سواحل الم�سرية وياأتي بالكامل على هدفه الع�سكري، ثم 

تنتقل العدوى ال�سيا�سة اإلى جميع المحال، لي�سمعوا اأنا�سيد الحما�سة التي كانت في اأبهى 

ع�سورها الذهبية، لكنها جميعا »عنتريات ما قتلت ذبابة«. اأما الجانب الغربي من ال�سوق 

ا من القرى  فهو مكان لتجمع اأ�سحاب الخ�سراوات يفر�سون �سلعهم الطازجة التي وردت توًّ

الفّواح  الطبيعي  العطر  ب�سبب ذلك  وكاأنك  المميزة،  رائحتها  �سذى  انت�سر  وقد  المحيطة، 

ر بالعطور الفطرية وبالمجان،  تعي�س في �سوق المناخة الكويتي، مع الفارق اأن �سوقنا ُتعطَّ

ر بحرق مئات الآلف من الدنانير لتعطر بالعود وبال�سهرة، اأما مطاعم  و�سوق المناخة ُتبخَّ

ا، بتهيئة النيران لأخذ طلبات الزبائن من اأ�سحاب  الكباب التي في ال�سوق، فقد بداأت، توًّ

عوا، وقد انبعثت رائحة ال�سواء  المحال التجارية قبل و�سول الأعراب من خارج ال�سوق ليتب�سّ

والخبز العراقي التي ل يالم النا�س ب�سببها في انفتاح �سهياتهم، ولعاب اأفواههم يت�سايل، 

وهي  الدخان  �سحب  من  هدى  وعلى  تتحطم،  منهم  الغذائية  الِحْميات  اأ�سحاب  ومقاومة 

اأن  المقاهي  اأ�سحاب  يلبث  وما  ِمَعِدهم،  بخواء  ي�سعرون  النا�س  يبداأ  الروائح،  لهم  تهدي 

)1(  كان المعلق »اأحمد �سعيد« قد مّثل دور المهرج البارع في اإذاعة �سوت العرب زمن الخم�سينيات وبداية ال�ستينيات، 

حيث جعل من التخاذل �سجاعة، ومن تقهقر الجيو�س تقدما، ومن الهزيمة النكراء ن�سرا موؤزرا.
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يحّلوا بال�سكر اأقداح ال�ساي المختلف النكهات، وكاأنهم بتقليبهم ال�سكر معا ي�ستركون في 

عزف �سيمفونية ن�سي »بتهوفن« اأن اآذان النا�س هنا اأميل اإليها من كل اأعماله، فال تذاكر 

- واأخواتها 
)1(

ُتحجز من اأجل ح�سور حفلتها في موعدها ال�سباحي. اأما »نجمة« - اأم القيمر

فقد بّكرن في خدمة زبائنهن، ورفعن قدورهن الفارغة منذ �ساعة للعودة اإلى بيوتهن م�سيا 

على الأقدام، حيث م�ساربهن خارج المدينة. و�سوف تجد في طريقك الكثير ممن تثاقلت 

روؤو�سهم بالنوم بعد اآذان الفجر عن الح�سور اإلى م�سرح »نجمة« واأخواتها، وقد رجعوا اإلى 

الوعد  اأخلفوا  فقد  الآباء  تهكم  ويلهم من  ويا  اللذيذ،  »القيمر«  الأيدي من  فارغي  البيوت 

الذي قطعوه منذ الم�ساء الما�سي. وعند ال�سحى فاإن الباعة المتجولين تراهم كاًل ينادي 

من جهته بجرائد ال�سباح التي تعهد بتوزيعها، فهذا ينادي بجريدة ال�سعب، وذاك بجريدة 

الجمهورية، يقاطعهم ثالث يرّغب النا�س ب�سراء جريدة الأخبار والزمان، وكلها ما تحمل لنا 

غير اأ�سمائها، »فجرائد ال�سباح ما تغيرت«، و«�سورها النكراء« ما تبدلت، اأما ِعْلَية القوم 

 ولذا فاإنهم ينامون بدون اأحالم اأو مفاجاآت. 
)2(

فاإنهم يقراأون في الليل �سحف الغد

 فال�سورة مختلفة فيه، ففي فم كل محل من محاله يجل�س اأ�سحاب 
)3(

اأما �سوق البّزازين

ال�سيبة يت�سابقون في تالوة م�سحفية يبدوؤون بها وردهم اليومي، وت�سعر بالرهبة والخ�سوع 

التالوة،  ال�سوق، فمجموعة منهم خا�سعة في �سجودها قد لزمتهم �سجدات  عندما تقطع 

كف ال�سراعة، فقد 
َ
والق�سم الآخر قد ا�ستغرقوا في دعواتهم، واغرورقت مدامعهم، رافعين اأ

ا�ستعدوا لمقابلة هادم اللذات الذي لم يفارق �سوقهم متخطفا اأرواح زمالئهم، اأما الذين 

�سبقوا ليكونوا تحت اأطباق الثرى فاإنهم ُدفنوا في المقبرة التي لم تكن على مبعدة من ذلك 

ال�سوق، ونح�سب اأن اأعمالهم ال�سالحات قد �سبقتهم اإليها باإذن اهلل تعالى. وما تلك الأبواب 

المقفلة لتلك المحال التجارية اإل �سواهد حية تحكي للجميع ق�سة الحياة والموت. 

)1(  القيمر ت�سمية �سعبية للق�سطة الم�ستخل�سة من لبن الجامو�س وهي ف�سيلة من الأبقار التي تتزايد في لبنها ن�سبة 

الدهون.

)2( حيث يتم توزيع ال�سحف في وقت متاأخر من الليل لقرب مدينتنا من بغداد.

)3( �سوق بيع الأقم�سة.
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اإعداد  في  منهمك  فالكل  والجرك(  )الكعك  المعجنات  �سناعة  محالت  اأ�سحاب  اأما 

اأن  وتعبئة ال�سالل التي �سيحملها الباعة من الأطفال على روؤو�سهم، وعلى كل واحد منهم 

يجتهد في اختيار ناحية من نواحي ال�سوق، ثم يعقبهم باعة اللبن وقد حمل كل منهم بيمينه 

ترفع جرادل  ال�سمائل  راحت  فيما  الزبدة،  الثلج تحت رغوة  ِقَطُع  تنام  اللبن حيث  جردل 

بائع  فهذا  الباعة  متنوعة من  اأخرى  تاأتي طوائف  وبعد ذلك  بالماء.  غرقت 
ُ
اأ وقد  الأقداح 

 »�سكري« يتقدمهم، يدفع بعربته وقد اأحاط ِقْدَره العميق بالثلج 
)1(

المرطبات - الدوندرمة -

البوظات  تجميد  زيادة  اأجل  من  غريبة  بطريقة  ِقْدَره  يهز  اأخذ  فقد  ز«  »اعزيِّ اأما  والملح، 

اأما الجانب الغربي من  التي يعر�سها باألوان زاهية تغري ال�سغار والكبارعلى حد �سواء.  

ال�سوق فاإنه ينتهي عند محل »كريم الأوتجي« وقد بداأ عمله واإن كان متاأخرا بع�س ال�سيء 

بو�سع قطع الفحم في مكواته الحديدية الثقيلة رغم كل ما بدا على عينيه من اآثار ال�سهر 

»للمحيب�س«  خ�س�ست  التي  الما�سية  الليلة  اأم�سية  حيث  التعب  عالمات  من  وجهه  وعلى 

اللعبة ال�سعبية ل�سباب الحارة خ�سو�سا في ليالي �سهر رم�سان، واأ�سحى الآن على ا�ستعداد 

ل�ستقبال زبائنه. 

 - الدراجات الهوائية - وكذلك »عدنان جدوع« فالتناف�س 
)2(

اأما »فا�سل اأبو الباي�سكالت«

الأعيان  المدينة لمجل�س  واأما مر�سح  والت�سليح،  البيع  �ساق بال قدم في  بينهما جار على 

برغم ق�سر قامته فاإنه يبدو مهيبا في عيون كثير من النا�س، يمر محييا اأ�سحاب الدكاكين 

على  منازع  ينازعه  ل  الذي  الأوحد  النائب  فهو  ذاك،  وُيمني  هذا  َيِعُد  وهو  الجانبين  على 

ع�سوية مجل�س الأمة )الأعيان( عن المنطقة، وهو منهمك في جولته المعتادة للدعاية لدورة 

نيابية جديدة ويهم بالجلو�س في اإحدى المقاهي التي غالبا ما تحتل ركنا من اأركان ال�سوق 

الممتد، عندها يرفع قبعته )�سيدارته( التي وفدت اإلينا زمن �سالطين الترك، ليك�سف عن 

�سلعته، وقد اأخذ العرق منه كل ماأخذ، وعانى ال�سيخ المهيب من المجاملة، وعندها ي�ستلم 

)1( البوظه اأو الآي�س كريم.

)2( هكذا اتفق النا�س على تلقيبه، حيث ت�سمى الدراجة الهوائية با�سمها الأجنبي ثم ي�ستعملون �سيغة الجمع.
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الباعة  نداءات  ي�سجل  ما  كثيًرا  عليها  بالتعليق  يبداأ  وعندما  المظالم،  اأ�سحاب  خطابات 

المتجولين لتختلط �سهوا بما يكتب، وذات مرة وعند مراجعته لبع�س خطابات المتظلمين 

من  اأوراقي  امتالأت  فلقد  )اإخر�س  له:  فيقول  »الدوندرمة«  البوظات  ببائع  ي�سرخ  بداأ 

الدوندرمة(، فيقهقه الجميع عندها يرد البائع: )واهلل يا عم لم اأكن لأقترب منك، فكيف 

ات�سخت اأوراقك؟!(. اإنها حقا يوميات ل تكاد تعاد اأو ت�ساهد بعد اليوم.

الفلوجة في ال�صتين�ت من القرن الع�صرين

ول يفوتني اأن اآتي على ذكر »فا�سل اأبو الفرفوري« هناك في منعطف الطريق الغربي 

تلتف عدد من الن�سوة حوله، فقد تخ�س�س في ت�سليح اأباريق ال�ساي اأو ال�سحون ال�سينية 

وعليه اأن ي�سّلحها  باأ�سرطة معدنية لتبقى مدى حياتهن، فيما راح جاره »اإبراهيم النّداف« 

من�سغال مع اأولده في عمل وترتيب اأغطية واأفر�سة الأعرا�س، لكنه اعتاد على ترك العمل في 

اأيام الجمع حيث خ�س�س ذلك اليوم ليدر�سني مع زرافات من الأطفال ال�سغار كتاب اهلل.

 و�سل اإلى ال�سوق حيث مهمته اأن يبيع للنا�س خدمة حد ال�سكاكين، 
)1(

وها هو »ال�سّراخ«

قدمه  ي�سع  اأن  هو  يعمله  ما  وكل  المعجزات،  يعمل  وكاأنه  اإليه  ننظر  ونحن  والمقا�سات، 

على بّدالة ي�سطحبها معه من العا�سمة فاإذا بقر�س العتلة )ال�سّنانة( يدور ب�سرعة عالية 

ات واأدوات تقطيع اللحوم.  )1( ال�سّراخ: ا�سم يطلق على مهنة العامل المتخ�س�س بحد ال�سكاكين والمق�سّ
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لي�سكل �سريطا من النار اأمامه، وتظل عيوننا تتابعه اإلى اأن يتغيب ظله بعد اأن مالأ كي�سه من 

ورفاقهم  ال�سيد خلف«  و«بدري  ا�ْسعيده«  و«حميد  ال�سعد«،  »محمد  النجارون  اأما  الدراهم. 

فاإن على الجميع اأن يك�سبوا وّدهم؛ لأن اآثاث العر�س من م�سوؤولياتهم، فقد تطورت �سنعتهم، 

بقدر ما تخلفت عن الركب خطواتنا، وما نحن ببعيد عن الأيام التي كان فيها اآثاث العر�س 

ل يزيد على محمل خ�سبي للفرا�س فيه خزانتان. وفي اأطراف ال�سوق تجد بائًعا لم يبق لديه 

اإل قطعتان من الليف، فتاأتي اإليه امراأة لت�ستريهما منه فين�سحها ب�سراء واحدة؛ لأنه اإذا 

باع الثنتين معا ف�سوف ل يبقى عنده ما يبيعه لالآخرين، اإنها فعال الب�ساطة في منتهاها!!

تاأخذ  فلم  الفرات  نهر  على  بم�سجدها  تتربع  التي  المدينة  في  الأكبر  الموؤ�س�سة  اأما 

اأنها قد �ساهمت  اإليها �ساحب هذه المذكرات على  ال�سيرة، حيث ينظر  ن�سيبها من هذه 

في ت�سكيل فكره وهند�سة اتجاهاته، وقد اعتاد اأن يق�سي فيها ال�ساعات الطوال منذ نعومة 

محراب  القديم،  الم�سجد  ذلك  في  محرابين  وجود  معنى  يدرك  ل  زمنا  وظل  اأظفاره، 

والده  كان  لماذا  يفهم:  اأن  في  وكان يجد م�سقة  لالأحناف،  ي�ساره محراب  واإلى  لل�سافعية 

ي�سلي في حرم ال�سافعية بينما الأخ الأكبر يتابع �سالته خلف »ال�سيخ عبد العزيز« - رحمه 

الباب  كان  فيما  الوتر،  �سالة  في  الأقل  على  ذلك  كان  المذهب؟  حنفي  اإمام  وهو   - اهلل 

مفتوحا اأمامي لل�سالة حيث اأ�ساء دون �سرط اأو قيد، وربما لأنني كنت دون �سن التكليف، بل 

تعدى الأمر اإلى ما هو اأكثر من ذلك، حينما كنت ا�ستمع اإلى مناق�سات حادة بين من يجّوز 

لل�سيخ عبد  واألطف من ذلك ما حدث  ال�سافعية والأحناف وبين من ليجّوزه.  الزواج بين 

العزيز«- رحمه اهلل - عندما جاءه اأحد الأعراب ي�ساأله في اإحدى الم�سائل الفقهيه؛ لأخذ 

الفتوى فيها، ف�ساأله ال�سيخ عبد العزيز قبل اأن يفتيه فيما اإذا كان ال�سائل حنفًيا اأم �سافعًيا 

ليفتيه في م�ساألة من م�سائل الطالق، فاأنكر الأعرابي على ال�سيخ هذا ال�سوؤال، فاأجابه وهو 

يهمهم بال�سباب ويكيل بال�ستائم على ال�سوافع والأحناف، موؤكدا ومفتخرا باأنه من روؤو�س 

»المحامدة«، ظنا من الأعرابي اأّن ما ذكر ال�سيخ اإنما هما من القبائل المغمورة التي ل ترقى 

العزيز  »ال�سيخ عبد  اأن  للقراء  واأذكر  الأعرابي،  اإليها ذلك  ينت�سب  التي  قبيلته  اإلى  �سرفا 
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ال�سالم« - الذي كان معلما في مدينة »هيت« في الأربعينيات من القرن الما�سي، ثم انتقل 

اإلى مدينتنا لتاأ�سي�س المدر�سة الآ�سفية الدينية - �ساهدته غير مرة مم�سكا بع�ساه يوؤدب 

مقرراته،  من  مقررا  ينه  لم  اأو  واجبه  يحفظ  لم  ممن  الفجر  بعد �سالة  مدر�سته  تالمذة 

لذلك  احتراًما  تاأديبهم  يتوقف عن  روؤو�سهم، عندها  العمائم عن  ت�سقط  ول يتركهم حتى 

التاج الإ�سالمي. والحَق اأقول: اإن ال�سيخ قد اأ�س�س لأ�سهر المدار�س - على مذهب الأحناف - 

اإلى  في العراق والتي خّرجت كبار علماء العراق، ولم تجد المدر�سة الحنفية ما يناف�سها 

اأ�سبحت �سمعتها  اإذ  البديل،  بتقديم  ال�سيخ  بعد رحيل  المحاولت  تثمر كل  لم  الآن، حيث 

تطبق الآفاق، فقد جاءها كثير من طلبة العلم لتلّقي العلم ال�سرعي من كل اأنحاء المعمورة 

اأخ�س بالذكر منهم المجموعات الإفريقية، وكانت تاأخذني ال�سفقة على »�سليمان« وهو من 

بلده،  اإلى  اأنه �سيغادر قافال  اأظن  الو�سطى وقد بترت �ساقه بم�سورة طبية، وكنت  اإفريقيا 

لكنه اأبى حتى حقق هدفه، ونال العلم الذي كان ظمئا اإليه، وقد تقاطر الطلبة اإلى المدر�سة 

من كل حدب و�سوب ينهلون من مناهل العلم حتى اأ�سبحت المدينة مركزا اإ�سالميا ياأتي - 

وفق ما روى على ل�سان »ال�سيخ اأمجد الزهاوي« - رحمه اهلل - في المركز الثاني في العالم 

ع�سرها  تعي�س  »الفلوجة«  كانت  الثقافية  الناحية  فمن  المنورة.  المدينة  بعد  الإ�سالمي 

الذهبي، فاإنك تلم�س حالة من التكافل الجتماعي قل مثيلها، حيث كان يقود ذلك الَنَف�س 

الطيب ويغذي تلك الروح »ال�سيخ محمد الفيا�س« - رحمه اهلل - الذي نذر نف�سه واأولده 

اأني  لتاأ�سي�س العمل الخيري، وتفقد الأرامل واليتامى والم�ساكين. واأذكر مرة في طفولتي 

كنت اإلى جانبه ذات مرة حين دخل عّمي اأحمد لل�سالم عليه فاإذا بال�سيخ ياأمرني بالنهو�س 

له وترك مكاني له، فهي تربية ل نكاد نغادرها في كل حركاتنا و�سكناتنا، وانبثقت في تلك 

الأثناء حركة حثيثة لبناء الم�ساجد، حتى و�سل عدد الم�ساجد اإلى ما يقرب من المائة. ولم 

تفتر هذه الروح العلمية والنف�س الجتماعي الطيب اإل عندما اأطلت علينا الع�سبية القبلية 

براأ�سها فماتت الهمم، وفترت العزائم فتفرقوا �سذر مذر، وكاأن فئران �سد ماأرب عاودت 

بدلنا بجنتين من خمط واأثل و�سيء من �سدر قليل. وها 
ُ
ن�ساطها لتر�سل اإلينا �سيل العرم، ثم اأ

هي �سنن اهلل في خلقه عند الحيادة عن الطريق ول حول ول قوة اإل باهلل.        
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وعوًدا على الفرحة التي اأعقبت نقلي من الجنوب وكاأني كنت قد اأنهيت مهمة خطيرة 

اأني خّيبت  فاإنها جاءت في وقتها؛ لأنها تقّربني من مدارج الطفولة، ومالعب ال�سبا، مع 

القليل؛  اإل  الماأمول  اأحقق من  لم  المالعب، حيث  تلك  اأحالم  واغتلت  المدارج  تلك  اآمال 

اأقدمها بعد  اأن  اأكبر، فاأيُّ هدية يمكنني  اأعر�س، وطموح المحبين كانت  لأن الآمال كانت 

اأن ر�سمت خريطة جديدة لكنها �سغيرة لدوري؟ واأي دور اأ�ستطيع اأن األعبه بعد اأن اأخفقت 

في حماية مرماي؟ فقد اهتزت �سباكي، و�سّلمت خطاًبا باإعفائي من المناف�سة، وم�سحت كل 

مفردة لها عالقة بكلمة التحدي من قامو�سي، اإذ تم العدول عن الأحالم الطموحة التي لم 

اأ�سرطة القيا�س مجتمعة. لكن لبد من العتراف  تكن لتحدها حدود، والتي ل تحيط بها 

اأن ثمة نازًعا جديًدا اأّكد لي وجود مواطن اأخرى ِبكر في عالم الإبداع علّي اأن ا�ستك�سفها، 

فقد و�سلت اإلى قناعات جديدة رغم القناعات ال�سابقة، ذلك اأني - باإذنه تعالى - �ساأكون 

دوما في طليعة زمالئي في دائرة العمل الجديدة؛ لذا فاإن جذوة التحدي التي كادت نيرانها 

مهماتي،  هامة من  ومهمة  �سخ�سيتي،  لوازم  اأحد  كان  فالتحدي  ال�ستعال،  عاودت  تخمد 

رغم بينونة الطالق الذي ل رجعة فيه بيني وبين ق�سور الأحالم العالية التي تم ت�سييدها 

ال�سف  في  القراءة  والنملة« من ق�س�س  المغلوب  »القائد  ق�سة  واأن  الطفولة،  رمال  على 

الرابع البتدائي التي ل يف�سلني عنها �سوى عقد ون�سف من ال�سنين �سّوقتني لأن األعب دور 

القائد المغلوب بعد اأن اآخذ الدر�س من النملة �ساحبة المحاولت المائة، وما يدريك لعلني 

يوًما خيوط  لكنه �سيحيك  الأولى  اأر�سا في جولته  �سيفه  الذي هوى  المغلوب  القائد  ذلك 

ال�سم�س �ُسّلمًا يرتقي عليه نحو اأهدافه.

لذا  توؤازرني؛  والعزيمة  الت�سميم يمالأني،  اأن  يقال عني هو  اأقل ما  فاإن  المعنى  وبهذا 

�سلكت اأكثر الطرق م�سقة في ر�سم �سور م�سيرتي الحياتية التي ح�سدني عليها كثير ممن 

اأنني لم  اأكبر خطاأ اقترفته في حياتي هو  اأن  اأمام قرائي،  اأعترف، هنا  اأن  اأعرف. ول بد 

اأتبين اتجاهاتي الأدبية على حقيقتها، وجنحت اإلى ركوب قطار الفرع العلمي دون تذكرة 

الم�ستقبل  مهن  من  ومحددا  معينا  نمطا  احترامهم  عيونهم  في  قراأت  لمن  اإر�ساء  �سفر، 
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ووظائفه، ثم اإّن النظام التربوي الذي لم يكن ليح�سب لمو�سوع الخيارات وتوجيه الطلبة في 

تلك المرحلة اأي ح�ساب كان قا�سرا عن تلبية مثل تلك المهمة، فما لبثت اأن وجدت نف�سي 

نقطة  اإلى  و�سوًل  الكيمياء  دوارق  في  غارقا  الفيزياء  بحار  في  الجارف  التيار  �سد  اأ�سبح 

، فيما راحت يدي تتح�س�س نب�سات قلب الأرنب الم�سكين ومدر�س الأحياء يقوم 
)1(

العيارية

بت�سريحه لنا. 

وهكذا خرجت من مرحلة الثانوية العامة بعد اجتيازي اختباراتها النهائية غير م�سرور، 

كانت  ولدتها  منذ  الختبارات  اأن  هو  اأحبه؛  ل  اأني  مع  التعميم،  يجب  النقطة  هذه  وعند 

تقدر  ول  تالميذهم  ذكاء  قيا�س  في  المعلمين  حلم  تحقق  ل   - التربية  علماء  وباتفاق   -

اإمكاناتهم بدقة.

وقرر المدر�س الجديد - الذي يكتب هذه الخواطر - اأن يخو�س غمار التاأليف ويقدم 

تلك  من  فترة  على  الأرا�سي،  وا�ست�سالح  التربة  في  جديد  لكتاب  كموؤلف  لبلده  نف�سه 

الكتب المدر�سية، والتي كان الطلبة بهم حاجة ما�سة لها، ورغم ب�ساطة الإمكانات المادية 

والتقنية، فاإن الكتاب قد اأب�سر النور بغالفه الذي يحمل ا�سمه، وبين دفتيه اأفكاره، وعلى 

فالوالد رغم  العزيز،  لوالده  يقدمها  اأن  اأح�سن هدية يمكن  الفتية، وهي  �سفحاته تجاربه 

اأنه لم يتذوق حالوة معرفة القراءة والكتابة بل ذاق مرارتها، �سوف يذوق طعم الفخار بين 

اأ�سحابه رواد مقهى �سالح، مع اأنه تح�س�س ولده وقد حمل على كتفيه هموًما ل يعرف كيف 

ي�ساعده في تخفيفها.

اإلى جانبه  �ستظل  الجنوب  فارًغا قبل تحقق عودته من  الذي كان  فوؤادها  والأم ورغم 

محاولة التخفيف عنه وهو يعاني ارتفاعا حادا في م�ستوى الحمو�سة في قناته اله�سمية، 

وربما يفاجئها ب�سيء مجهول ل تعرف كنهه، وهي بهذا تحقق دون ق�سد منها ما تعارف 

م الجبان ل تفرح ول تحزن. وكانت تجربته في التاأليف ناجحة، اإذ ذاق 
ُ
العرب عليه من اأن: اأ

طعم الأمانة العلمية، والعمل باأ�سلوب القتبا�س الجائز، وتعلم فن الترجيح بين الآراء، ومتى 

يمكن التعميم لم�ساألة من الم�سائل، ثم كيف له اأن يتب�سط في �سرح مع�سلة من المع�سالت. 

)1( العيارية هي القطرة التي )عند اإ�سافتها للمحلول( تغّير لون ذلك المحلول.
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ولم يقف الموؤلف ال�ساب عند حدود كتابه، بل اأخذ يبحث في المواطن البكر التي لم 

تطاأها اأقدام زمالئه المعلمين بعُد؛ ليبحث فيها عن البدائل وليحقق الذات، وليتيقن من 

كيانه، فقرر اإقامة تجارب لم ت�سهدها موؤ�س�سة تعليمية بهذا الم�ستوى في العراق من قبل، 

ين  المعنيِّ العراق وخارجه ومن  اللجان من داخل  لها  وتنادت  الخبراء،  زيارتها  اإلى  فبادر 

بموؤ�س�سات التعليم المهني في العالم، اإذ قام الباحث بتجارب تتعلق بتاأثير الملوحة ح�سب 

مواقعها من الت�ساري�س على المحا�سيل الحقلية، فو�سع على اأر�س الواقع خبراته، و�سارت 

المحلية،   الن�سرات  على  حكرا  كانت  التي  ا�سمه  حاملة  بحوثه  لن�سر  �سانحة  الفر�سة  له 

واأخذت ر�سائل ال�سكر تترى اإلى المدر�سة من جهات �ستى، وكانت اأو�سمة تعلق على �سدره، 

ناأى  الع�سكرية؛ لأنه زهد فيها، ورغب عنها عندما  ال�سجاعة  اأنواط  فقد ُحرم الكاتب من 

العاملين  النفع جميع  اأقرانه، وعم  الع�سكرية كما فعل معظم  للكلية  بنف�سه عن الن�سمام 

من حيث لم يحت�سبوا، مع اأني اأعلم اأن الزمالء من المدر�سين كانوا بين مرحب وهم من 

قلوبهم،  على  الح�سد  ا�ستولى  الذين  وهم من  وبين منزعج  قلوبهم،  ال�سالمة  تعمر  الذين 

ل  الذين  من  فهم  الثالث  الق�سم  اأما  زميلهم،  بينهم  احتلها  التي  المرموقة  ال�سمعة  حيث 

يعنيهم كثيرا اأن يعلموا، فقد اخت�سروا اهتماماتهم بمراقبة اأ�سعار الخ�سراوات، وتوا�سعوا 

على اأن النوم خير من اليقظة، وكاأن اأحدهم يخاف اأن يقتب�س من نور العلم. ول بد لي هنا 

من القول: اأن التجارب و�سيلة من و�سائل التربية، لذا فاإني اأحيي واأ�سجع كل من ي�ساهم في 

يوؤ�س�س  اأو  التربوية،  التجارب  اأو يبدع في قطعة من  التعليمية،  الو�سائل  اختراع و�سيلة من 

لبرنامج من البرامج الجتماعية، والتي جميعها تعلي في المعلمين دوافعهم، وتعيد اإليهم 

لياقتهم العلمية، وتعزز قدراتهم العملية، فهم لالأ�سف ال�سريحة المن�سية دائما في بلدان 

العالم النائم، والتي ما فتئت دولها على تخ�سي�س كليات التربية لذوي الياقات المهزومة 

الطالب  ومعا�سر  المعلمين  بجماعة  الدول  تلك  ُتعنى  اأن  الكاتب  يوُد  كان  وكم  اأكاديميا. 

ون�سبتهم   - الطالب  الموهبون من  و... ف�سار  و...  والحربية  الع�سكرية  بالكليات  عنايتها 
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طون عقولهم في م�ساجب ال�سالح، وينامون بين   - يحنِّ
)1(

عالميا ما بين 2-5% من الب�سر

اإلقاء اللوم على  َيُدْر في خلدي  ذخائر العتاد، ويق�سون ال�ساعات في تلميع اأحذيتهم. ولم 

عواتقهم لكن الالئمة تقع على الرعاة الذين يبررون ا�ستنزاف تلك الفئة من ال�سباب من 

زرعت  مما   ،»
)2(

له كالب  ل  من  على  اإل  تعدوا  ل  الذئاب  »فاإن  الع�سكرية  الموؤ�س�سة  اأجل 

اأكثر  اتجاهات  ونمو  اجتماعية،  اأمرا�س  ولدة  ت�سجيع  اإلى  اأف�ست  نوازَع  النا�س  نفو�س  في 

تحمل على  التي  المجموعة  اإل من  القتران  في  يفكرن  ل  البنات �سرن  اأن  اأقلها  خطورة، 

اأما الطبقة التي   الهزيمة ، و�سيوف التخاذل، وتيجان الف�سل. 
)3(

اأكتاف عنا�سرها كواكب

ُتعنى بالعلم وتجل اأهله فعليها اأن تاأكل حين تجوع الأوراق التي عليها يكتبون، والكتب التي 

 .
)4(

بين �سطورها يحيون، فوجه الكتاب اأ�سهى اإليهم من الوجه الجميل

وقبل اأن اأبا�سر الحديث عن المدر�سة وقبل اأن اأعمل فيها علّي اأن اأقوم بم�سح عنا�سر 

ال�ساحة الجديدة التي �ستكون مهدا لبذوري، ومحطة لرحلي، ومختبرا لنجاحي اأو اإخفاقي، 

للغاية،  محدودة  اأمامي  التي  الخيارات  اأن  اأعلم  كنت  واإن  لقدومي،  الطريق  اأمهد  واأن 

المدر�سة  في  العاملين  من  معارفي  من  الأ�ساتذة  من  بمجموعة  بالت�سال  قمت  فاإني  لذا 

�سفوة  بينهم  من  يبرز  حيث  والموهوبين،  المتفوقين  تمثل  الن�سبة  تلك  اأن  العلمية  والدرا�سات  البحوث  )1(  اأثبتت 

اأقدم  منذ  عليهم  الإن�سانية  اعتمدت  الذين  والمخترعين  والمبتكرين  والقادة  والم�سلحين  والمفكرين  العلماء 

الع�سور. راجع المقالة لعبد اهلل النافع »مدار�س الموهوبين الثانوية » مجلة المعرفة/ العدد 127 نوفمبر 2005م، 

�سفحة 61.

)2( هذا �سطر من بيت �سعر للنابغة الذبياني وتمامه:      

وتتقي )�سولة( الم�ستنفر الحامي                      تعدوا الذئاب على من ل كالب له 

اري( ويروى مرب�س، ويروى )الم�ستاأ�سد ال�سّ

والمعنى وا�سح، حيث قيل ذل من ل �سيف له. وروي اأن البيت للزبرقان بن بدر، ومن رواه للزبرقان فتمامه:

اإن الذئاب ترى من ل كالب له    )وتحتمي( مرب�س الم�ستنفر الحامي           ويروى: وتتقي

 والظن الراجح اأنه للنابغة وقد تمثله الزبرقان في �سعره على طريقة العرب ل يريدون به ال�سرقة. للمزيد انظر: 

 http//www.alwarraq.com طبقات فحول ال�سعراء لبن �سالم الجمحي/ موقع الوراق

وقوات  الجيو�س  في  لل�سباط  ُتمنح  تزال  ول  كانت  التي  الع�سكرية  للرتب  اإ�سارة  والتيجان  وال�سيوف  )3(  الكواكب 

ال�سرطة في بلداننا ب�سبب اأو بدون �سبب.

)4(  اإ�سارة لبيت من ال�سعر، وهو من ق�سيدة طويلة لل�ساعر العراقي محمد مهدي الجواهري:

اأ�سهى من الوجه الجميل اإليهم                وجه الكتاب ووده المخطوب   
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الجديدة، محاول ا�ستبعادي عن تدري�س الف�سل الذي ي�سم اأحد الطلبة ممن كان قبل عقد 

من ال�سنين اأحد زمالء الطفولة، وكنت اأ�ساركه المقعد الخ�سبي في الف�سل الدرا�سي، حيث 

نحن من  اأين  هو:  وال�سوؤال  الخا�سة،  الحتياجات  كان من ذوي  لأنه  ل�سنوات عدة؛  اأخفق 

متطلبات ذوي الحتياجات الخا�سة؟ فال�ستعدادات في مجال التربية كانت، لالأ�سف، وما 

زالت ل تعير للم�سكلة اأذنا �ساغية، ول تجد يًدا �سخية اأو خبرات كافية للمبا�سرة بم�ساعدة 

اآلف من اأمثال زميلي الذي خبت بالتدريج نار ذكائه، وتبلدت بطول الزمانة اأفكاره، واأ�سبح 

مخذول بين اأقرانه، مك�سورا بين اإخوانه، ولكني اأ�سهد له باأنه ظل ملتزما بالخلق القويم، 

ومتم�سكا بالتوا�سع الذي يحببه اإلى النفو�س، ويقربه من قلوب الآخرين، ووجدت نف�سي اأمام 

تحد كبير بين نف�س اأمارة بال�سوء، ت�سعر بفرحة غامرة، وفخر باأن اهلل جعل من �سديقي 

في الطفولة تلميذ اليوم، ونف�س لّوامة تعّزز الحياء، وتعلي الأخالق، وتدعم النوازع ال�سريفة 

اأجد �سديق الطفولة يقف في  اإليهم، فكيف تراني  اإيذاء الآخرين، وتدعو لالإح�سان  بعدم 

لو حدث  اأنه  افتر�س  ثم �سرت  كمدر�س؟  لي  واحتراما  للدر�س  ا�ستعدادا  كل ح�سة  بداية 

ذلك فما ال�سعور الذي �سينتابني؟ ويبدو اإن محاولتي ذهبت اأدراج الرياح، واأّن علّي ح�سب 

البرنامج المقرر اأن يكون زميلي بالأم�س القريب اأحد طالبي الجدد، و�سرت م�سطًرا لإلغاء 

قيام الطلبة عند قدومي احتراًما للقيم التي التزمها، والأخالق التي اأتمثلها.

عند كل �سباح اأذهب فيها للتدري�س كان »اأبو لّطيف« ال�سائق وكذلك »بّداع« وجملة من 

�سائقي المنطقة غالبا ينتظروننا عند مدخل الج�سر الحديدي الذي ُبني من قبل الألمان 

نحو  الفرات  نهر  يلزمنا عبور  الغريب حيث  الهند�سي  بطرازه  الأولى  العالمية  الحرب  في 

مدينة الرمادي، ون�سائم ال�سباح التي تنقل لنا رائحة القداح من ال�سفة المقابلة تعّطرنا، 

و«اأبو لطيف«، وهو ابن القرية، قرر اأن ي�ستبدل مالب�سه التقليدية الملطخة بزيوت مكائن 

الغربي،  الزي  بمالب�س   - الم�ستمر  الت�سليح  اإلى  منه  تحتاج  قديمة  ف�سيارته   - ال�سيارات 

لتتنا�سب واأذواق زبائنه الجدد من المعلمات، اإذ اعتاد »اأبو لطيف« اأن ُيق�ِسُم لنا اأن ال�سعادة 

ُينع�س  الفاخر  وعطرهن  القوارير،  �سيارته  تحمل  عندما  فقط  تزوره  الحياة  واأن  تغمره 
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المكان، ومالب�سهن ناعمة المالم�س تعك�س في عينيه المتقدتين اأ�سعة ال�سم�س. ويعقد لنا 

»اأبو لطيف« - عندما نحظى بمقعد في �سيارته - مقارنة بين الروائح التي تزكم الأنوف وهو 

يغادر البيت في قريته، وبين الروائح التي تفتح العقول، وتبهج النفو�س، وت�سرح ال�سدور، 

، واأ�سبح ل يجد 
1

وهو بجانب الن�سوة اللواتي قّطعن فوؤاده، ومّزقن اأح�ساءه، و�سرقن دراهمه

ُبّدا من اأن يحلق ذقنه في ال�سباح وربما في الم�ساء من كل يوم، ويتركنا دوما نقراأ ما بين 

دواوين  في  ال�سطور  بع�س  قراءة  في  نتق�سد  ثم  لروؤيتهن،  الحما�س  ي�سّده  حيث  ال�سطور، 

ال�سعراء المحدثين لن�سّب الزيت على نيران »اأبي لطيف« الملتهبة، ولقد �ساركت مرة في 

قراءة ق�سيدة من الطراز الحديث يت�ساءل ال�ساعر فيها: كيف اأن ال�سام عا�سمة العوا�سم، 

اإلّي  اأنها فاتنة المدن، وحا�سرة التاريخ، واإذا به يلتفت  اأنها جميلة العينين، وكيف  وكيف 

اأجمل من  اأف�سل منها؟! ولكن �سيارتي بما تحمل  اأن قرية »البوعلوان«  قائال: ومن قال له 

ال�سام.   

الختبارات  اأثناء  جرت  واحدة  المدر�سة  في  اأذكرها  الذي  التربوية  ومن الق�س�س 

النهائية، واأنا اأحد اأع�ساء لجنة المتحانات، حيث اكت�سفنا حالة غريبة، اإذ وجدنا طالبا 

بين الطالب الممتحنين قد ح�سل في الختبارات على درجات منخف�سة جًدا ي�سل بع�سها 

اإلى 3 - 4% ، في اأغلب المواد، بينما نجده قد  حقق درجات عالية جدا في ال�سعي ال�سنوي 

للمواد نف�سها وتتراوح بين 97 - 98% ، فاأ�سابتنا الده�سة واأخذتنا الحيرة، ولكّني �سممت 

اأن اأتحقق من الأمر، واأك�سف الخبر فذلك من واجبي،  وتبادر اإلى ذهني اأن اأبحث عن حالة 

م�سابهة لكنها معاك�سة، قبل اأن اأجري التحري اأو التحقيق المبا�سر مع الطالب اأو الطالب 

اأحرز  اآخر قد  اأن طالبًا  ال�سنوي  ال�سعي  اإلى درجات  بالرجوع  الم�ستبه بهم، وفعال وجدت 

درجات عالية جدا في الختبارات النهائية، ف�سار علينا اأن نحقق في الأمر، و�سرت اأرجو 

اأن نم�سك بالخيوط واأن نحقق العدل، واأول خطوة اتخذناها اأن نطابق بين الدفاتر من حيث 

الخطوط، ثم ما لبثت اأن فتحت تحقيقا اأ�سرك به الطالبين وعلى انفراد، والأف�سل اأن نبداأ 

)1( لفرط ما كان يبالغ ويكلف في هندامه. 
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بالطالب الذي ح�سل على درجات يائ�سة في الختبارات النهائية، وبعد تردد منه في ك�سف 

خيوط الق�سية انفجر بالبكاء، وات�سح لنا اأنه كان م�سطرا لفعل ذلك، ول حيلة له اإل باأن 

ينّفذ، فاإذا نّفذ فهناك مكافاأة تنتظره واإن كانت محدودة، وكل ما على الطالب الذكي هو 

كتابة ا�سم �ساحبه على دفاترالإجابة في الختبارات النهائية، وقد وعده ومّناه اإذا اأجاب 

الطالب  يدفع  اأن  �سريطة  التفاق،  تم  هذا  وعلى  ا�سمه،  يكتب  زميله  فاإن  وبالمقابل  عنه، 

�س  ال�سعيف مبلغا من المال، وفي حالة عدم ا�ستجابة الطالب الذكي للفكرة، ف�سوف يعرِّ

نف�سه للقتل.

والآن بات علينا اأن نجتهد في اأن نقنع الطالب المهدد بالقتل اأن باإمكاننا حمايته من 

َمَرّد  وكان  بالكامل  يحتّله  الخوف  كان  حيث  الوعيد،  ذلك  �سرور  ونجنبه  التهديد،  ذلك 

خوفه ل�سببين: الأول التهديد والوعيد الذي قد ينفّذه زميله، والثاني ما قد توؤول اإليه اللجنة 

التحقيقية من قرار غير محمود بحقه، وعلى هذا فقد �سدر قرار لجنة التحقيق الذي جاء 

بعد التاأكد من العترافات التي تمت بعيدة عن ال�سغط بطرد الطالب الجاني من المدار�س 

العراقية كافة. اأما المجني عليه فقد تم اإ�سدار قرار بنقله اإلى مدر�سة اأخرى.

قد  اللجنة  اأن  والجواب  الذكي:  بالطالب  األحقت ظلما  قد  اللجنة  اأن  ورّبما يظن ظانٌّ 

اأن  بعين العتبار:  خذ 
ُ
اأ اإْذ  القرار،  اتخاذها لذلك  والنف�سية في  التربوية  الأ�س�س  اعتمدت 

الطالب اإذا بقي في مدر�سته فاإنه ل ي�ستطيع دفع ال�سعور بالخجل اأمام رفاقه عند انك�ساف 

الأمر، الأمر الذي قد يخد�س رجولته، وهو بهذا �سيتعر�س لهزة خطيرة توؤثر عليه عاجاًل 

الطلبة  بع�س  لأن  الخوف؛  ب�سبب  لي�ست  ا�ستجابته  اأن  لالآخرين  يثبت  اأن  وعليه  اآجاًل،  اأو 

�سيظل في خلده اأن المجني عليه، رغم كل الأعذار، قد باع �سمعته من اأجل دراهم معدودات 

ل�سكوكهم في م�سداقيته، وفوق ذاك يبقى لدى بع�سهم محل �سك اأنه �سارك في عملية من 

اإّن العقوبة التي اأ�سدرناها تاأتي لحمايته من اعتداء قد يوقعه الطالب  عمليات الغ�س، ثم 

الجاني؛ لأن الأخير �سوف يقتنع اأن زميله هو الآخر قد دفع ثمنا غالًيا بترك المدر�سة وزمالء 
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الدرا�سة مما قد تدفعه - اأعني تلك القناعة - على الراأفة به، كما اأن ذلك ياأتي در�ًسا في 

التربية لكل الطلبة في الم�ستقبل. اأما فيما يتعلق بالطالب الثاني، فاإن طرده من المدار�س 

كافة واإن راءه بع�س النا�س مجحفا، فالأننا وجدنا اأن فيه خطرا يهدد الجميع، فال خير في 

وجوده ذئبا غادرا في مجتمع مدر�سي؛ لأن في ق�سوة القرار حياة لالآخرين، و�سوف يكون 

بمثابة الو�سيلة الحتياطية لحماية الآخرين، كما اأن من الواجب الإ�سارة هنا اإلى اأن الجاني 

كان بم�ستوى من ال�سعف الأكاديمي ما ل يحتمل اأن يغير من  م�ستواه، واأن يرفع من دوافعه 

اأن ي�سق طريقه من خالل القنوات الأخرى. وكم كنت  اأو يغّير من اتجاهاته، فالأف�سل له 

اأتمثل البيت التالي واأنا اأعيد النظر في الأدلة، واأطلق لنف�سي العنان لتتجول بين الأفكار، 

متحريا الدقة في المعلومة.

)1(

ٌر كو�سِع ال�سيِف في مو�سِع العال ُم�سِ وو�سُع الندى في مو�سع ال�سيف بالعال 

المثل  فاإن  ولذا  المحيط،  من  تنبع  اأن  لبد  القرار  اتخاذ  معايير  اإن  القول:  اأغفل  ول 

 
)2(

بالواجبات( ولي�س  بالمناطق  تخ�س�س  الزراعة  )اأن  بالزراعة  العلم  اأهل  يردده  الذي 

م�ساألة  مجّوزا  يفتي  ربما  ال�سريعة  مجال  في  والمفتي  التربية،  في  به  التعامل  ي�سح  ربما 

تلك  ت�سير  وقد  اآخر.  لكنه ل يجّوزها في مجتمع  المجتمعات  الم�سائل في مجتمع من  من 

في  نحلم  كنا  طالما  الذي  التربوي  النظام  في  الخلل  مواطن  من  موطن  اإلى  الأق�سو�سة 

تطويره، وفتح النوافذ لن�سائم التغيير الهادف مع اإدراكنا اأن ذلك يحتاج اإلى نظرة فاح�سة 

مع تحليل منطقي؛ لنقف عند الأ�سباب، فكم نحن بحاجة اإلى درا�سة جادة في الآثار ال�سلبية 

)1(  البيت للمتنبي الذي اأراد اأن يقول فيه: اأن اإنزال العفو في مو�سع العقوبة، كاإنزال العقوبة في مو�سع العفو، ولذا 

فاإنه عقب م�سيدا بممدوحه �سيف الدولة بقوله:                  

كما فقتهم حال ونف�سا وَمْحِتدا ولكن تفوُق النا�َس راأيا وحكمةً    

اإذا قيل اأن ال�سيف اأم�سى من الع�سا األم تر اأن ال�سيف ينق�س قدره    

)2(  م�سطلح الزراعة تخ�س�س بالمناطق ولي�س بالواجبات يعني اأن الم�ساريع الزراعية النباتية والحيوانية عر�سة 

لالأمرا�س والأوبئة والح�سرات وللتقلبات الجوية وتوفر المياه التي تتخ�س�س بها منطقة دون غيرها مما يعر�سها 

التي  الحيوية  غير  ال�سناعية  الم�ساريع  عن  تختلف  فهي  وبذلك  المنطقة  باختالف  تختلف  فهي  للخطر،  دوما 

يمكن توفير م�ستلزماتها وحمايتها ب�سكل اأ�سهل حيث يمكن خلق الظروف المماثلة المطلوبة واأينما كانت مواقعها 

الجغرافية. 
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التي تتركها ال�سل�سلة الطويلة والمعقدة لالختبارات المتوا�سلة على اإنجاز الطلبة في جميع 

المراحل؟ وكم �ساهمت في رفع اأو خف�س دوافعهم، وتغيير اتجاهاتهم نحو المواد الدرا�سية؟ 

التربوية تنتهج منهجا مغايرا ل تعول فيه كثيرا على  العالم  اأنظمة  اأغلب  في وقت �سارت 

نتائج  الختبارات بمفردها، بل حاولت تخفيف قيوده وت�سهيل �سعوباته وتب�سيط تعقيداته. 

فقد ن�سينا طرق الأولين، ولم نلحق بركب المتح�سرين من المتاأخرين. واأ�سبحنا نح�سب 

القلم  هو  الأحمر  القلم  و�سار  الفر�سان،  �سجاعة  الم�سقة  وفي  الحق،  اإ�سابة  التعقيد  في 

اأ�سبح بع�س المدر�سين  الوحيد الذي تعتمده الموؤ�س�سة التربوية، مّما يرهب الطلبة، حتى 

اليمين  وما  الماآثر،  من  ماأثرة  وغمو�سها  المفاخر،  من  مفخرة  الأ�سئلة  �سعوبة  اأن  يعتقد 

المغّلظة التي اأق�سم بها المدر�س »نا�سر« اأمام مدير مدر�سته عندما اأثيرت م�ساألة ت�ساهله 

مع طلبته اإل �ساهد لما اأقول، فقد اأق�سم اأنه و�سع اأ�سئلة لطالبه غاية في ال�سعوبة، موؤكدا 

التغيير مو�سوٌع  اأنه نف�سه - ل�سعوبتها - ل يعرف تقديم حلول لها!! ومو�سوع الخوف من 

ل بد من طرحه والعمل على تهيئة النفو�س والعقول له، ولذا تجدني اأ�ساطر اأخي الأ�ستاذ 

 الراأي من اأن كثيًرا من النا�س م�سابون بح�سا�سية من م�سطلح التغيير 
)1(

علي الخ�سيبان

للمناق�سة،  قابلة  اأمامهم، وهذه م�ساألة  وا�سح  التغيير غير  اأفق  اأن  لنا عذرا من  ويقدمون 

لكني اأخالفه فيما ذهب اإليه من اأن القدرات التربوية المحلية غير قادرة على اإعداد روؤية 

م�ستقبلية للتعليم. 

اأن  التجربة،  الم�ساهدة وعمق  ب�سبب طول  الحق،  فلي  الختبارات  وعودا على مو�سوع 

الخطر  نواقي�س  اأروقتها  في  وتدق  البيوتات  ُتعلن في  التي  الطوارئ  القول: فحالت  اأب�سط 

العائلية،  الزيارات  وُتعلَّق  الماآزر،  ُت�سد  حيث  الختبارات  اأيام  �ساكنيها  من  تقترب  عندما 

وتطفاأ اأجهزة التلفاز ا�ستعدادا لالأيام ال�سعبة وحيث تكتب تلك الأ�سر اأيامها تلك بيد من 

المتحانات  اأن  على  دليل  خير  ُيعدُّ  هذا  كل  والحذر،  والترقب  والتوتر  والتح�س�س  الخوف 

ب�سفتها الحالية ت�سكل م�سكلة تحتاج اإلى حل. واأ�سيف اأن اأ�سد الأ�سر تر�سدا لتلك المدة 

)1( انظر مجلة المعرفة العدد 155 �س 144-147 يناير/ 2008
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الع�سيبة تلك التي لديها ابٌن في المرحلة النهائية الثانوية، ول غرابة اإذا راأيت بع�س تلك 

وتلك  يهان(،  اأو  المرء  يكرم  المتحان  معلنة )عند  بيوتاتها  في  لوحات  وقد علقت  الأ�سر 

اإلى حدود ال�سقوف  الو�سائل المبا�سرة وغير المبا�سرة ترفع حدود درجات التوتر والتاأزم 

قلب،  ظهر  عن  الدرا�سية  المواد  لحفظ  بالإكراه  ولو  الميل  اإلى  الطالب  وتدفع  لها،  العليا 

الإبداع فيه، وتجريده من كل مهارة يحتمل وجودها لديه. ي�ساف  ت�سببنا في قتل  وبذلك 

اإلى ذلك اأن نظام تحميل الطالب كافة المواد الدرا�سية ومرافقته لها طول حياته الدرا�سية 

وب�سكل  �سلبيا  تاأثيرا  يوؤثر  يعاني من �سعوبات فيها  اأو  اإليها  التي ل يميل  تلك  ا�سقاط  دون 

الت�سرب،  ن�سبة  ِمّما �سيزيد من  اأي�سا،  مبا�سر على دوافعه واتجاهاته، وربما على مواهبه 

الموهوبين دون غيرهم  اإلى  التي غالبا ما تحتاج  العمل  �سوق  رفد  يكون في مقدورنا  ولن 

ممن ل يح�سنون تخ�س�سا. وما ن�سهده من زيادة حوادث الت�سرب وارتفاع ن�سبة الم�ساكل 

التي تقع بين المدر�سين والطالب، وكراهية الطلبة في موا�سلة الدرا�سة قد يعزى معظمها 

اإلى ثقل المواد التي ل يرغب الطلبة فيها. فهل من اأذن ت�سمع؟ وعين ُتب�سر؟ وقلب يخفق 

 عندما ختم مقالته »مدر�سة 
1

لنواقي�س الخطر؟ وقد اأجاد الأخ »الدكتور ن�سار حميد الدين«

ي�ساير  بهذا  وهو  ر�سوب،  بال  مدار�سنا  تكون  اأن  هو  ب�ساطة  بكل  الحل   : قائال  ر�سوب«  بال 

مناهج المدر�سة الغربية اإلى حد ما، وي�سيف: اأي بمعنى اأن يدر�س الطالب جميع المواد، ثم 

تزال عنه تدريجيا تلك المواد التي يخفق فيها، وي�ستمر في درا�سة بقية المواد ولو لم يتبق 

اإل المادة التي يتخ�س�س ويبدع فيها.  

وعاودتني �سغوط الطموحات التي لم تعد ت�ستوعبها كل دناني، وبعد اأن طفحت  قررت 

ا�ستعارة اآواٍن اأخرى لكني لم اأجدها اإل في كلية الدرا�سات الإ�سالمية في بغداد، اإذ اأح�س�ست 

بنوازع الرجوع اإلى مرحلة المراهقة الطالبية، بعد اأن وجدت اأني ل اأح�سن ا�ستغالل �ست 

�ساعات في برنامجي اليومي، كنت فيها مع زمالئي نجتر الأخبار، وناأكل الكلمات، ونتبادل 

اأنخاب ال�سعر، ونقراأ �سحف الغد،  فجاء �سيف العدل لي�سع حدا لذلك الهدر في الوقت، وقد 

)1(انظر  الم�سدر ال�سابق نف�سه �س135-134. 
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ا�ستنكر من ا�ستنكر من الرفاق الذين كانوا يرون في مجل�سنا الليلي في نقابة المعلمين اأحد 

ال�سالونات الأدبية متعة كبيرة، حيث يتبادل الأخوة خبراتهم، وتنظم فيها ندواتهم، وتعقد 

اأنها ل تخلو اأحيانا من  األوية �سفراتهم، وتنطلق منها غزواتهم، وتحل فيها م�ساكلهم، مع 

حروب طاحنة، وهجمات دامية، تعلمنا فيها طرق الكر والفر، واأ�ساليب الهجوم والن�سحاب، 

واأدب الخالف، وفن النقد، والح�سيلة بال �سك نافعة، ول منا�س من دفع  الثمن غاليا في 

ِكْبر  اأّرقنا فيها ظالم غزوة  فا�سلة، وكم من لحظة  العديد من المنا�سبات، فكم من ليلة 

خّلفت �سهور ذل تجّرعنا كوؤو�سها، فمن جروح تجارب الف�سل تكبر فتحات النوافذ المطلة 

على الأمل، ومن اأرق الليالي المدلهمات بالخطوب تتولد �سباحات الم�ستقبل الم�سرق، ودون 

ف�سل ل يكون نجاح، ودون ظلمة ليل ل ت�سرق �سم�س. فالأ�سجار تنتظر ال�سم�س لتلب�س حلتها 

الربيعية، ونقابة المعلمين باأ�سجارها العالية، وب�ساطها الأخ�سر، والقناديل الليلية المختلفة 

الألوان تطرز اأ�سيجتها تنقلنا اإلى عالم مختلف عما يحيط بها من عوالم الغبار، وال�سخب، 

والأوحال، فهي الرئة التي يتنف�س منها المعلمون. وقد ُا�سُتنفدت ِقواهم بعد يوم �ساق قّطعوا 

اأفكارهم،  ع�سائر  و�سقوهم  قلوبهم،  ح�سا�سة  لهم  وع�سروا  اأمعاءهم،  لتالميذهم  فيه 

:
)1(

ولربما اخت�سر ال�ساعر جمال الدين ذلك كله ببيت �سعر

        ومعلٍم لم يدِر �سارُب كاأ�سِه        ماذا يقّطُع من ح�ساه ويع�سُر 

وعن  كارهون،  وللكتاب  زاخرون،  والمكابرة  وبالعناد  منغم�سون،  اللهو  في  وتالميذهم 

وُمخبر  تتج�س�س،  عين  من  خطر  على  وذاك  هذا  فوق  والمعلمون  ناكبون.  العلم  طريق 

يت�سقط، وحا�سد يترب�س، وتقرير اإلى الحزب ُيرفع، مما اأدى بالجميع اأن ي�ستعينوا بال�سعر 

بعد  اأيديهم  نف�سوا  وقد  القدو�س،  لعبد  كان  واإن  بالنثر  وي�ستغيثوا  لنزار،  ماجنا  كان  واإن 

يتاأخر  ربما  الذي  الوحيد  الموقع  فاإن  لذا  �سالة؛  بال  �سيوخه  و�سيعوا  الفقه،  كتب  دفنهم 

1972، و�سارت  اإليها يممت وجهي عام  التي  الدرا�سات،  كلية  ال�سلطة هو  ق�سفه من قبل 

)1(  هذا البيت من ق�سيدة رائعة لل�ساعر الدكتور م�سطفى جمال الدين، األقيت في المهرجان ال�سعري عام 1962 

تحية للمدينة الخالدة بغداد في عيدها الألفي وفيل�سوفها العربي اأبي يو�سف الكندي، ومطلع الق�سيدة:

بغداد ما ا�ستبكت عليك الأع�سُر         اإل ذوت ووريقُ  عمرك اأخ�سُر   
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قبلتي، فجاء نبت الأمل من جديد، فها هو الفرج جمعني ب�سالتي بعد �سدة، وكنت م�سروًرا؛ 

لأني �ساألتقي بالزمالء على موائد اأبي حنيفة النعمان، واأزور ريا�س تالميذه: محمد واأبي 

يو�سف وزفر، وارتع في حقول اأ�ستاذه الإمام جعفر ال�سادق، واأن�سد �سعر ال�سافعي واأت�سقط 

اأخبار مالك، وردود الحنابلة، واأتزهد باإيمانيات اأبي العتاهية، واأقتفي �سواهد ابن عقيل، ثم 

اأدلف اإلى رواقِ �سوقي �سيف حيث خبر اأ�سحاب المعلقات، وق�س�س الأدباء، ول زلت اأتذكر 

مجموعة الزمالء التي �ساركتني م�سيرة الطريق وقد تركوا لذائذهم وراءهم، وابتعدوا عن 

قرة اأعينهم، واآثروا التعب على الراحة، وال�سعود رغم �سعوبته على النزول مع �سهولته. وكم 

كانت الزفرات تعلو عقب كل اختبار نجريه، وح�سرات نطلقها على هفوة في اإجابة م�ستعجلة، 

والخوف من راأي نبديه - لنا فيه مقالة - ولأ�ستاذنا فيه راأي مغاير، حيث ل يح�سى بتاأييده، 

اأن تنزل درجاتنا عند ذلك  ول ينال ا�ستح�سانه، ونحن بين الخوف والرجاء، الخوف من 

الأ�ستاذ، والرجاء في اأن ترتفع عتباتنا، وهو �سعور مجرد لي�س له اأ�سا�س. واأذكر فيما اأذكر 

لبع�س �سحبي حين كانوا يتندرون علّي عندما يقروؤون في عيوني ال�سجر بعد كل اختبار، 

ثم ما األبث اأن اأ�سدم م�سامعهم بعد مدة بالح�سول على تقديرعال، ف�ساروا ل ي�سدقون 

�سكواي ول يعتدون باأناتي، وهو الحر�س لي�س غير؛ لأني كنت اأجد في كل زلة اأو هفوة في 

الختبار ماأخذا كبيرا األوم نف�سي عليه من حيث تاأثيره على الإنجاز. والرحلة اليومية تنتهي 

عندما اأعود اإلى البيت في �ساعة متاأخرة من الليل لأجد والدي مالزما لعتبة الدار ل يبرحها 

اإل بعد اأن ي�سمع وقع اأقدامي، ثم اأدخل واإذا بالوالدة قد هياأت الطعام، وكثيًرا ما كنت اأجد 

م�سقة في تناوله ل�سدة التعب، وما هي اإل �سويعات قالئل اإل والوالدة عند راأ�سي توقظني 

مدر�سة  في  ال�سباحي  والم�سوار  ال�سائق  لطيف«  »اأبو  ينتظرني  حيث  الثاني  اليوم  لرحلة 

الزراعة.      

 1974 الفرات حتى عام  نهر  لعبور  الغرب  اأيمم وجهي نحو  اأن  وبدل من  �سنتين  وبعد 

اأتجه ب�سيارتي حيث مطلع ال�سم�س نحو بغداد العا�سمة لعبور نهر دجلة اإذ طلبتني  ْرُت  �سِ

الخطة  ُتعدُّ  المناهج، حيث  للعمل في ق�سم  العا�سمة  التربية في  الفنية في وزارة  الدائرة 
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للنهو�س بواقع التعليم المهني، وهذا الطلب تقدير له ما بعده في تحديد م�ستقبلي، وبناء  

طريقي، وقد جاء ليكّلل جهودي الناجحة، وكان عليَّ اأي�سا تقديم برنامج تلفزيوني اأ�سبوعي 

اأقّدمه للمدر�سين من �سا�سة القناة الثانية التربوية. 

ومن نافلة القول اأن اأذكر هنا تركي لكلية الدرا�سات الإ�سالمية ل�سنة واحدة )1975 - 

1976( ب�سبب الرحلة العلمية اإلى األمانيا - األمانيا الغربية وقتها -، حيث ركبت الجو لأول 

مرة، وحطت بنا الطائرة في مطار »�ساول« على منحدرات جبال الألب، ومنها هبطت في 

ميونخ، ووجدت من كان اإلى جانبي من �سوي�سرا كان ممن يطير يوميا اإلى مهنته عبر الحدود، 

المن�سرمة.  الأعوام  مدار  على  والفرات  دجلة  لنهري  عبوري  من  اأ�سعب  ذلك  اأن  فعلمت 

وتحقق لي لأول مرة اأن لغة الإ�سارة هي اللغة الأولى لالإن�سان، فقد ق�سيت اأكثر من ثالث 

�ساقتنا  حيث  نف�سها  العلمية  المهمة  لح�سور  الأرجنتين  من  الموفدات  اإحدى  مع  �ساعات 

ول  الإنجليزية  تعرف  ول  والفرن�سية،  الإ�سبانية  تجيد  فهي  المطاعم،  اأحد  اإلى  اأقدامنا 

العربية، واأنا على العك�س منها، فال لغة م�ستركة بيننا اإل لغة الجوع والعيون والف�سول، فبعد 

اأن مالأنا البطون وكالنا ي�سحك من �ساحبه، رجعنا اإلى الفندق ننتظر �سعوبات الغد، حيث 

ُدعينا اإلى موؤتمر ح�سره الموفدون من اأكثر من خم�س وع�سرين دولة، كان الدكتور »بودا« 

 ي�سدد على ممثلي اأمم ال�سرق واأمم اأمريكا الالتينية: اأن ال�ساعة 
)1(

من منظمة »الفلدافينك«

هي الد�ستور المقد�س الجديد لألمانيا، فقد قالها عن خبرة، واأن علينا اأن نحترم الوقت، 

وعندما يقول الم�سلم »اإن �ساء اهلل« فعليه اأن ِيُطلع اهلل على ما في قلبه - وهو مطّلع - فقد 

عانينا كثيًرا في بلداننا من الكذب الذي ُيهدى اإلينا تحت طائلة الم�سيئة الإلهية التي لم يكن 

لنعرفها اإل في هذا الموطن وبطريقة خاطئة، ولم يتكلف اأحد اأن يم�سح بالنا�سية الكاذبة 

الخاطئة قبل اأن ياأتي فعل »َلَن�ْسفعْن«، فلعل اأحدنا لر�سده يعود، وعن غفالته يبتعد ويتوب. 

واإذ اأرجع اإلى الفتاة الأرجنتينية عندما التقينا بها بعد قرابة ال�سنة )في نهاية المهمة( 

اأخذت تذكرني - هذه المرة بلغة الألمان - بتلك ال�سويعات الخاليات عندما كانت عيوننا 

)1( الفلدافينك اخت�سار ل�سم منظمة األمانية تهتم بالتطور الزراعي والتعاون الدولي. 
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وحدها هي التي تتحدث حيث خانتنا الأل�سن، وتغيبت عنا الحروف، و�ساعت من اأفواهنا 

الجمل، وكيف اأننا اأكلنا ما لم نطلب، و�سربنا ما لم نتذوق، ودفعنا ما لم ندرك، م�ستغرقين 

في قهقهاتنا التي بداأت تتعالى لتلك المواقف حيث كنا نحاول اأن يفهم بع�سنا بع�سا خارج 

�سياقات اللغة.

لت�سيع جثمان  اأن نذهب غًدا  فعلينا  تودعنا،  اأن  اإْذ عليها  ال�سعادة طويال  ولم تالزمنا 

اأولنا �سقوًطا، حيث مرت يوم اأم�س حافلة الترام - وهي اإحدى و�سائل النقل في ميونخ - على 

ج�سد زميلنا من كوريا عند محاولته عبور ال�سارع من مكان ل ي�سمح منه بالعبور، وربما كان 

ذهوله بما ي�ساهد في �سوارع ميونخ �سببا لغفلته، ودخلنا المكان الذي اأعد للت�سيع بعد اأن 

ل ذووه اأن يدفن في »دار الغرباء« وهو ال�سم الذي يطلق على المقبرة باللغة الألمانية،  ف�سّ

وقد ُغّطي نع�سه بعلم بالده وبباقات الورود، حتى اأ�سحى كثير من الرفاق يتمنون اأن يكونوا 

اأذني محاوًل  في  يهم�س  وهو  »علي مهدي«  �ساحبي  الأقل من  على  �سمعته  ما  مكانه، هذا 

ا�ستقراء اإجابتي ال�سامتة.

الك�تب ي�ص�فح اأثن�ء دعوة ال�صتقب�ل وزير التطور الألم�ني  
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وعلى كل فالبد من العتراف اأنهم حًقا احترموا ال�سيف الميت، وتم ا�ستدعاء اأع�ساء 

�سفارة بالده، وودعنا زميلنا على اأنه اأ�سبح عالمة تحذير »لأبي الف�سائل« - اأحد المبتعثين 

معنا - والذي على اإثر ذلك الحادث اأ�سابه مر�س الحنين اإلى الزوجة بدل عن الوطن، فال 

اآخر عهده  اأن يكون  »اأبو الف�سائل«  َيقرُب ول طعام ي�ستمرئ، فقد خاف  اليوم  �سراب بعد 

ل العودة من حيث اأتى، وما اإن  بالدنيا اأن تلفه ورود الألمان كما لّفت زميلنا الكوري. وف�سّ

تم تجهيز الميت ودفنه على الطريقة الغربية حتى كان لزاما علينا مغادرة ميونخ اإلى قرية 

»كوخل اأم زيه« حيث معهد اللغة لدرا�سة الألمانية. 

وما اإن و�سلت الحافلة القرية التي تغفو على �سفوح جبال الألب ال�سمالية، وتر�سو على 

في  ونحن  نراه  اإنما  نراه  الذي  يكون  اأن  خ�سية  عيوننا  نفرك  بنا  واإذا  الخالبة،  بحيرتها 

غادرنا  اإننا حقا  هل  الآذان:  في  محلها  والرفيقات  الرفاق  من  الهم�سات  واأخذت  المنام، 

اأ�ِسّرة نومنا في فندق ميونخ؟ لكننا على يقين اأننا تناولنا فطورنا قبل مغادرتنا، ونتذكر اأننا 

�سّلمنا المفاتيح األي�س كذلك؟ وكنت اأقول لمن يجل�س اإلى جانبي، على فر�س اأننا نعي�س في 

حلم فعلينا األ ن�ستيقظ، فدعونا نحلم ما دام في الحلم خير.

والآن على األ�سنتنا اأن تتفتق باأبجدية ال�ساعرالألماني »غوته«، واأن نحب�سها مدة وجودنا 

اللغة  نوع  التق�سيم ح�سب  اأ�سا�س  وكان  اإلى مجموعات عدة  ُق�ّسمنا  وقد  العربية،  لغتنا  عن 

من  العرب  فكان  المدار�س،  في  دولهم  تعتمدها  التي  الثانية  واللغة  للموفدين  الأ�سلية 

العراقيين والم�سريين والأردنيين اإلى جانب الإيرانيين ي�سكلون كتلة واحدة، وهكذا ُق�سم 

اللغوية. وبعد م�سي �سهر واحد  اإلى مجموعات ح�سب الت�سنيفات  الآخرون من الموفدين 

للجميع،   الالزمة  الطبية  الفحو�سات  اإجراء  وتم  الم�سحات  من  لم�سحة  ا�ستدعاوؤنا  تم 

فك�سفوا باأجهزتهم عما خفي على اأطبائنا من �سغائر وخبائث،  واقت�سى الفح�س ترحيل 

طالب اإيراني ليلحق باأهله قبل الموت، ول ندري عنه �سيئا منذ تلك ال�ساعة، وربما اأحبه اهلل 

فاأراد به خيًرا، فكم اكت�سب من بقي من اإثم ب�سبب الق�سد اأو الف�سول؟! وهنا اأوّد القول: 
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اأني كنت اأقول للزمالء اأن ماأثًما �سي�سيب الجميع ب�سكل اأو اآخر �سئنا اأم اأبينا، ثم ما لبث 

اأن وّظفها اأحد الأخوة ليطلق لنف�سه الأمارة هواها فوجدوه في اإحدى الحفالت الليلية وقد 

 باليمنى واأم�سك كاأ�سه في ال�سمال، وقد اأنكر عليه اأحدنا ذنبه الخطير، 
)1(

احت�سن »جين«

اأدرك معنى  العبارة ول  ناأثم؟ وما درى �سر  اأننا �سوف  الهيتي  لنا  األم يقل  اإجابته:  فكانت 

الجتناب. 

اأما الكاتب فاإن عليه اأن يدخل الم�ست�سفى القريب من تلك القرية ل�ستئ�سال الزائدة 

الدودية حيث تم الك�سف عن التهابات حادة فيها. حيث �سارك كل الموفدين بت�سيعي اإلى 

الم�ست�سفى - واأنا اأْقُدمهم - مما اأ�سعرني، حقا، اأن الإن�سان اأخو الإن�سان اأحب اأم كره، فقد 

ُغ�س بهم قطار القرية وهم يمّثلون قرابة ربع دول الأمم المتحدة، وعندما و�سلوا جميعا 

اإلى ردهة ا�ستقبال الم�ست�سفى جن جنون اإدارة الم�ست�سفى؛ لأنهم لم يعهدوا ذلك من قبل، 

فقد غزت الم�ست�سفى مخلوقات غريبة لم ُت�ساهد في القرية ول في م�سفاها من قبل، فهذا 

»روميرو« يرتدي زيا غريبا يمثل به �ساكني جبال الأنديز، وهذه »�سعالل« تمثل في تقليعتها 

ومجموعته  »عبيدات«  وذاك  الأفريقي،  الزي  يلتحف  ال�سيد«   »خير  وهذا  الأمازيغ،  قبائل 

األوانها  اختالف  على  المجاميع  فكانت   ...  ... جرا  وهلم  العربي،  العر�س  بلبا�س  يرفلون 

الم�ست�سفى  الحجم، ونزلء  ونادرة  الألوان  زاهية  ف�سيف�ساء  لوحة  تر�سم  مجتمعة  واأطيافها 

اجتمع  فكيف  الفزع.  قلوبهم  على  وا�ستولى  الده�سة،  اأخذتهم  هناك  خارجه  والنا�س  هنا 

هوؤلء؟ ولم جاءوا هذه ال�ساعة؟ ولم احتلوا الم�ست�سفى؟  واأخذ بع�سهم يتفر�س في وجوهنا، 

وبع�سهم الأخر يتفح�س اأ�سكالنا واألواننا، للتاأكد من اأننا مخلوقات لي�ست غريبة عن كوكبهم 

جاءت اإلى اإحدى الحفالت التنكرية كالتي يعملها �سباب القرية و�ساباتها في احتفال القرية 

ال�سنوي! على عادة ال�سعب الألماني في كل مدينة. 

)1( اإ�سارة لأبيات ال�ساعر محمد مهدي الجواهري:  

            اأعيا  جمالك  منطقي  و�سما  خيالك  عن  خيالي       يا »جين«  لطف  الخمر اأنك  كنت ماثلة  حيالي

            ما  �ساء  فليكتب  علّي   الدهر   اإني   ل    اأبالي           اإذ كان خ�سرك في اليمين وكان كاأ�سي في ال�سمال
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وتعالى �سوت الم�سيعين بمختلف اللغات، وربما رحيل زميلهم الكوري من َقْبُل - الذي 

�سفوفهم،  وَوحّد   قلوبهم،  بين  اأّلف   - الحديدية  ق�سبانه  �سكة  على  الترام  حافلة  عجنته 

، على اإثرها جاء مدير 
)1(

فهم في الم�سير على ما يبدو واحد )وكل غريب للغريب ن�سيب(

من  الم�ست�سفى  اأر�س  باأقدامهم  وطئوا  الذين  المحتلين  الغزاة  مع  ليتفاو�س  الم�ست�سفى 

كواكب العالم الثالث، وهو على ما يبدو من الموؤمنين ب�سيا�سة الخطوة خطوة، وهو من الأمم 

التي تعلمت اأن ال�ستماع لالآخر اأولى خطوات الحل قبل اأن يت�سل برجال ال�سرطة ون�سائها، 

ثم اأدرك كاتب هذه ال�سطور اأن عليه اأن يتقدم زمالءه، ويبّرئ �ساحته، ويخلي ذمته، وهو 

يفت�س جيوبه عله يعثر على ر�سالة الدخول اإلى الم�ست�سفى، وكاأن مدير الم�ست�سفى قد قراأ 

في عيون المتقدم اأنه ل يحمل ال�سالح بل يحمل مقترحات الحل بمطالب المجموعة الغازية، 

فاطمئن قلبه حينما راآني اأحمل ر�سالة، فجاء نحوي بعد اأن كان ينظر وراءه تاأمينا لطريق 

ه،  الهروب اإذا ما ح�سل له مكروه، وما اإن ا�ستلم الر�سالة ويداه ترتجفان اإما من ِكَبر �سنِّ

الر�سا  عالمات  محياه  على  وجهه، وبدت  اأ�سارير  تهللت  حتى  وقراأها  به  اأ�سيب  لمر�س  اأو 

والحبور، فقد فهم الآن الق�سة كاملة،  ثم اأف�سح بكلمة اأ�سعرنا بها اأنه يرحب بنا، وطلبنا 

على الفور من ُيجيد الترجمة عبر اأكثر من لغتين لعلنا نفهم الم�سكلة التي اأثارت حفيظة 

اأن  بعد  مري�سكم »الهيتي«  اإن  قائال:  َعّقب  ترحيب، وقد  اأجمل  بنا  يرحب  به  المدير، واإذا 

تلكاأ في قراءة ال�سم حيث تعثر اإلى درجة الختناق �سيلقى كل عناية، و�سيحظى كل تقدير، 

و�سوف تجرى له عملية جراحية �سغرى، وعليكم اأن تمتثلوا لتعليمات الم�ست�سفى، وتحترموا 

�سماع  وعند  اثنين،  عن  يزيد  ل  الواحدة  المرة  في  الزائرين  عدد  واأن  الزيارات،  مواعيد 

الخبر اإذا »بعلي مهدي« يوزع الفاكهة والحلوى، وكاأنه َنذر َنذًرا، اأو اأ�س�س ل�ُسّنة يعتقد اأنها 

ح�سنة، فانف�س الزائرون قافلين من حيث اأتوا، يحملهم قطار القرية، وكنت اأرجو اأن اأكون 

اأحدهم. 

)1( هذا �سطر من البيت الثاني لل�ساعر الجاهلي امرئ القي�س الكندي اآكل المرار:

واإني مقيم ما اأقام ع�سيب اأيا جارتا اإن المزار قريب    

وكل غريب للغريب ن�سيب اأيا جارتا اإنا غريبان هاهنا    
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من  الم�ست�سفى  تغادر  قافلتهم  األحظ  �سرت  والأ�سدقاء  الأحبة  تركني  اأن  بعد  والآن، 

خالل النوافذ الزجاجية، والثلج قد غطى كل �سيء حول الم�ست�سفى، علّي اأن اأخلد للراحة 

عدد  وكم  منها؟  اإفاقتي  كانت  متى  اأتبين  لم  لكني  الجراحية،  العملية  �ستجرى  الغد  ففي 

الليالي بعدها ق�سيت في الم�ست�سفى؟ اإلى اأن اأخبرني »توني« الألماني الذي وجدت �سريري 

اإلى جانب �سريره قائال: اأن معلمة اللغة الألمانية التي زارتك اليوم كانت رقيقة، اإذ زارتك 

للمرة الثانية األي�س كذلك؟ ف�ساألته: هل اأنت متاأكد؟ فهذه اأول مرة تزورني فيها معلمتي، فرد 

قائال: بالتاأكيد، األ ترى اإلى علب ال�سكولته ومعها علبة »باميا« وهي اإلى جانبك، اأح�سرتها 

عن  اأجب  ولم  ترحيب.  خير  بها  رّحبَت  فقد  بحرارة؟  بها  رحبت  كيف  تذكر  األ  اأم�س،  لك 

ت�ساوؤلت »توني«؛ لأني بداأت  اأفهم اأن هناك �سيئا ما، ربما اأكون ا�ستقبلتها وتحدثت اإليها 

واأنا في غير وعي ول اإدراك، الأمر الذي جعلني اأتحقق من الطبيب الجراح الذي اأكد لي اإن 

جرعة التخدير كانت على ما يبدو عالية وموؤثرة، الأمر الذي جعلنا نخ�سى عليك كثيًرا. على 

كل حال وبعد زيارات - تم ترتيبها ح�سب تو�سيات مدير الم�ست�سفى - موؤدبة من الزمالء 

قبل  بيته  في  النقاهة  مدة  لق�ساء  »توني«  دعاني  وقد  الم�سفى  من  خرجت  يومين،  لمدة 

حفاوة  من  عائلته  وو�سع  بو�سعه  اأعّد ما  دعوته، وقد  لبّيت  اإقامتي، وفعال  مكان  اإلى  ذهابي 

وكرم، رغم اإعاقته البدنية، ولم يكتف بكل ما فعل فقد اأ�سّر على مرافقتي اإلى قريتي التي  

تحت�سن معهد اللغة.

ما  حدث  ولكن  الفنية،  ال�سوؤون  دائرة  في  وظيفتي  اأبا�سر  اأن  وعلّي  العراق  اإلى  وعدت 

لم يكن في الح�سبان، فمدير عام التعليم المهني »الأ�ستاذ حمدان طوقان« عليه اأن يترك 

من�سبه دون لملمة لأوراقه، اإذ كان في قائمة من ت�سملهم تطهيرات الدولة؛ لأن »حمدان« لم 

ينخرط في �سفوف الحزب الحاكم، مع اأنه قبل البارحة كان يجل�س على كر�سي وزير التربية 

حيث تنحى عنه الوزير »محمد محجوب« احتراما وتقديرا ل�سيبة »حمدان«، وكان اأول عمل 

مفاجئة، وكنت  زيارة  بيته  في  بزيارته  قمت  اأن  التقاعد  على  اإحالته  بعد  لحمدان  به  قمت 

قد اأ�سطحبت هديتي وهي على ما اأذكر كتاب »�سحيح م�سلم« وكتبت في اإهدائه  » اأن هذا 
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الذي بين يديك خير رفيق بعد كتاب اهلل يرافقك في رحلة العمر الجديدة  )التقاعد(« وما 

اإن راآني على عتبة بابه حتى طار فرحا، وكاأنه لم ي�سدق عينيه، واأذكر اأنه �سار ينظر اإلى 

ما ورائي لعل اأحدا من الزمالء قد بادر بمثل مبادرتي، عندها احت�سنني وهم�س في اأذني 

وهو يقبلني قائال: عودّتنا على مثل هذه الزيارة ال�سجاعة، فهي لي�ست نادرة في مفردات 

قامو�سك العملي. فهو يدرك اأن في ت�سرفي بع�س الخطورة لفرط ح�سا�سية الموقف.  لكّني 

ذلك  �سبب  فهمت  الحديث  اأطراف  تجاذبنا  وعندما  ال�سيء،  بع�س  ومتبرما  متاأزما  راأيته 

المتعا�س حيث لم يكلف اأحد من زمالء العمل نف�سه عناء الت�سال لالطمئنان عليه، بعد 

وزيارتي  منه.  ى  ر�سً عين  رمقة  في  ال�سرف  له  يح�سل  لأن  الفر�سة  يتحين  ُجلُّهم  كان  اأن 

افتتاح  حفل  لعرافة  مرة  ذات  ا�ستدعيت  عندما  بموقفي  تذّكره  لكنها  مفاجئة  كانت  واإن 

موؤتمر التعليم المهني الأول لدول الخليج العربي في بغداد ومرافقتي لعالم التربة »الدكتور 

رافقت  كنت  الموؤتمر  اأعمال  افتتاح  نهاية  الم�سري، وفي  الزراعة  وزير  الجبلي«  م�سطفى 

»الأ�ستاذ حمدان طوقان« لتوديع »الدكتور اأحمد عبد ال�ستار الجواري« وزير التربية العراقي، 

ولم يكن �سوانا مع الوزير، وكنت مترددا في فتح باب �سيارة الوزير وانتابني �سعور عالي بعزة 

في النف�س، فهم�س في اأذني وهو يدنو من باب ال�سيارة قائال: »اهلل ه ه ه ما اأكبر نف�سك«.، 

و�سعرت بزعل �سديد لي�س على »حمدان« بل على نف�سي الكبيرة الأّمارة. ولكن ي�سهد اهلل لو 

ُع فقيرا اأو �سديقا من اأقراني لفعلت، ولكن فرط ح�سا�سية من تربى في »الفلوجة«  كان الُمودَّ

هي التي دفعتني اإلى ذلك. اأما رّدي العملي على مثل ذلك القرار - اأعني قرار عزل »حمدان 

زراعة  اإعدادية  حيث  ال�سابقة نف�سها  المحافظة  في  للتدري�س  الرجوع  طلبت  اأن  طوقان« - 

الرمادي، وارتاب »نزار النا�سري« المدير العام الجديد من القرار الذي اتخذته في العودة 

الأذى، وربما  لأ�سد  اأتعر�س  ف�سوف  حد�سه  في  الجديد  العام  المدير  �سدق  للتدري�س، واإذا 

احت�سب قراري بمثابة احتجاج على قرار مجل�س قيادة الثورة اأو على الأقل عدم رغبتي في 

العمل معه، وفي الحالين ثمة اأمر خطير، ولكن بحمد اهلل وتوفيقه ا�ستطعت اأن اأقنعه بحنيني 

للتدري�س؛ ولأن الموا�سالت اليومية اأ�سبحت ترهقني وت�ستنزف زمنا ثمينا من وقتي. 
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الحزبية )�سيا�سة  غير  العنا�سر  من  الدولة  تطهير  اأنَّ فكرة  على  التاأكيد  اأحببت  وهنا 

من  حملة  كل  في  والمخل�سة  النظيفة  للكوادر  خ�سارتها  اإلى  توؤدي  غبية،  فكرة  الإق�ساء( 

حمالتها المتوالية، وقد اأثبتت التجارب اأن م�ساألة الولء للوطن والمجتمع من خالل الخدمة 

المتميزة كان اأعلى مع تلك النخب التي ف�سلت اأن تكون بعيدة عن �سبكات التنظيم واأذرعه 

المختلفة، حيث لم�ست ذلك من خالل العنا�سر التي كنت اأر�سحها للعمل معي والتي كنت 

ب�سببها م�سدر �سك وريبة في عيون الحزبيين واإن كان التعميم في مثل هذا الأمر واأ�سباهه 

ل يجوز على م�ستوى تجربتي ال�سخ�سية اإل اأن جملة من المدراء واأرباب العمل على الأقل 

م�ستوى  على  اأم  بلدنا  م�ستوى  على  �سواء  الأنظمة  تلك  ف�سلت  اإذ  ذلك.  في  الراأي  �ساركوني 

العالم وهي التي تعتمد في ال�ستمرار والمطاولة في قيادة الدولة على زعامة الحزب الواحد 

جراء  من  رو�سيا  في  الما�سي  القرن  من  الثالثينات  في  حدث  فما  عداه.  ما  كل  واجتثاث 

حمالت »ا�ستالين« التطهيرية اأف�سل �ساهد لخ�سارته للماليين ومن بينهم مئات الآلف من 

كانت  الذين  الفيزياء  حقول  في  يعمل  من  منهم  اأخ�س  الخت�سا�سات،  �ستى  في  العلماء 

رو�سيا وهي في طريقها اإلى عالم �سناعة القنابل النووية في اأم�س الحاجة اإلى خدماتهم. 

يكن  ولم  م�ستقال  كان  الرو�سية  الذّرية  القنابل  وم�سّنع  عالم  اأن »كورجاتوف«  لنا  وتك�ّسف 

ل  اأن »رو�سيا  و�سعرهم  نثرهم  في  يوؤكدوا  اأن  الرو�س  الكّتاب  دعا  مما  زمرة »ا�ستالين«  من 

زالت اأر�س »ال�سادة والعبيد« ب�سبب الأعداد الهائلة من المعتقلين خلف الأ�سالك ال�سائكة. 

فالدول التي على تلك ال�ساكلة اإنما تنظر اأنظمتها بعين واحدة و�سيقة، و�سوف تغلق اأمامها 

التطبيق.  في  اأم  الروؤية  في  �سواء  �سيقة  دائرة  في  نف�سها  وتح�سر  الم�ساعدة  الطرق  كل 

والدولة ب�سيا�سة التو�سع الق�سري للحزب الواحد واأنواع الم�سايقات التي تطال كل من يقع 

خارج نطاق الموؤ�س�سة الحزبية بعلم اأو دون علم �سوف تقبل الفئات التي تحمل الحقد على 

حيث  لالنقالبات  ت�سهل  اأو  الداخل  من  بالدولة  وتطيح  الحزب  ذلك  �سفوف  في  النظام 

ل م�ساركته  ت�ستغل اأدنى هزة قد ت�سيب النظام. كما اأن تلك النظرة الق�سرية ت�سجع من ُيوؤمَّ
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في بناء المجتمع في ت�سّربه ليكون في مكان اآخر خارج حدود الدولة، و�سوف يكون عن�سر 

هدم من الخارج. 

�سالمة  على  يدل  ب�سري  قانون  بالمعار�سة  ي�سمى  ما  فاإن  التعليم  على  ينطبق  والحال 

م�ستوى مجتمع المدر�سة الواحدة و�سحته. فاإذا فر�سنا اأن مجتمع المدر�سة بجمعه ياأتمر 

براأي المدير فاإن ق�سورا �سيتحقق، اأقله عدم وجود عين تتحرى الخطاأ لُي�سار اإلى ت�سحيح 

ذلك الم�سار، وهي حتمية اإن�سانية للعمل الم�سترك؛ ولذا فاإني ما زلت اأدعو لنوع من ال�سورى 

من  للخوف  مبرر  اأي  اأجد  ول  �سواه.  وفي  التربوي  العمل  في  الم�سلحة  بها  تتحقق  التي 

الديمقراطية اأو )ال�سورى( ولكن الخوف كّل الخوف من عدم وجودها. وي�سترط اأن ت�سبق 

ذلك وجود ثقافة ديمقراطية واأن عدم وجودها يت�سبب في ن�سوء �سراعات ومواجهات بين 

اأفراد المجتمع نحن في غًنى عنها، فالديمقراطية مبداأ قبل اأن تكون ثقافة. ووجهات النظر 

�سحي  مظهر  فاإنها  الواحدة  والموؤ�س�سة  المدر�سة  داخل  تت�سارع  عندما  المختلفة  والأفكار 

لعي�س الجميع. ودون �سك فاإنه ي�سترط لقبول وجهة النظر الأخيرة واعتبارها �سحيحة اأن 

يكون الجميع قد تخرج من »مدر�سة قبول الآخر، اأعني من متو�سطة التعددية ومن ثانوية 

الواقعية الحقيقية ومن جامعة حقوق الإن�سان، والأف�سلية لمن هو حا�سل على ماج�ستير في 

.
)1(

تخ�س�س الديمقراطية اأو دكتوراه في تخ�س�س حرية الثقافات«

)1( مجلة المعرفة العدد 155 فبراير 2008 وقد تمت الإ�سارة اإليه – بت�سرف -. 





المحطة الخ�م�صة

 ل بدَّ اأن تكون مديًرا

    جاورت أعدائي وجاور ربه         شتان بين جواره وجواري

)أبو الحسن التهامي(
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المحطة الخ�م�صة

ل بدَّ اأن تكون مديًرا

اأ�سهر  لبنائها  وا�سُتقدم  العراق،  في  حديثة  مدر�سة  وع�سرين  ثماٍن  ببناء  الأمر  َدَر  �سَ

اأن  »ِزْبلْن«  �سركة  تعهدت  حيث  افتتاًحا،  لأولها  مديرا  اأكون  اأن  وعلّي  الألمانية،  ال�سركات 

�ساعدت  لها، وربما  مديرا  لأكون  اختياري  تم  التي  ال�سقالوية«  زراعة  ببناء »مدر�سة  تبداأ 

معرفتي مبادئ اللغة الألمانية في ت�سجيع ال�سركة المذكورة لتختار قرية ال�سقالوية، وهي 

من نواحي مدينة الفلوجة لتكون اأول موقع تبداأ فيه اأعمالها، حيث �سّرح لي مديُر ال�سركِة 

عندما التقيته في ديوان وزارة التربية: )اأن لغتك الألمانية كانت عامال م�ساعدا في اختيار 

الموقع المذكور(. والموقع المخ�س�س لها لي�س بعيًداعن ق�سور الراحة الرئا�سية التي ت�سد 

هذا  لها  ُاختير  الثرثار - وربما  العراق - بحيرة  في  �سناعية  بحيرة  اأكبر  اأمواج  اأ�سيجتها 

ال�سم لما ذِكر من اأن النا�س كانت تقلقهم ثرثرة المياه المن�سابة تحت الطبقات ال�سطحية 

لتربة المنطقة. واأخيرا بداأت اأعمال اإن�ساء المدر�سة، وكنت قد �ساركت بالتخطيط لحقولها 

اإذا  اإل  الزيتون  اأ�سجار  بها  تحيط  الثمار  اأ�سجار  من  غابة  الآن  اأنها  اأ�سك  ول  الزراعية، 

توجهت اإليها اآلة الحرب ف�سملها الدمار كما ح�سل في كل ناحية من نواحي العراق. وبعد 

مدة ا�ستحوذت وزارة التعليم العالي على المبنى بعد اكتماله لتحويله معهدا جامعيا تابعا 

من  المدر�سة  اأدير  كنت  اإذ  مبانيها،  اكتمال  قبل  الأحداث  اأنقل  فاإني  حال  كل  وعلى  لها، 

مقرها الموؤقت في مدينة الفلوجة، المدينة التي ما فتئت ن�سرات الأخبار تتحدث عنها منذ 

الحتالل الأمريكي للعراق حتى �ساعة كتابتي هذه الخواطر. 

في  الزراعة  اإعدادية  في  لمكتبي  الزيارات  اأن   1981 عام  العادة  غير  على  ولحظت 

معقول  مبرر  عن  اأت�ساءل  اأن  حقي  من  واأ�سبح  الماألوف،  الحد  عن  زادت  الموؤقت  مقرها 

لتلك الظاهرة؛ لأن الزوار هم في الغالب ممن ليعنيهم اأمر التربية والتعليم، ول من الذين 

يهمهم القطاع المهني وتوفير الكوادر الو�سطى في هرم العمالة التي هي اإحدى اأهم اأهداف 
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يمكنني  حميمة  عالقة  بهم  تربطني  ممن  الأمور، ول  اأولياء  من  هم  المهنية، ول  المدر�سة 

عندها تبرير تكرار تلك الزيارات وتواليها، فهذا طيار من قاعدة الحبانية الع�سكرية، وهذا 

الكبار، وذاك  المقاولين  اأحد  المدينة، وذاك  في  الحزبية  ال�سعبة  في  �سعبة  اأو  فرع  ع�سو 

رفاقهم  اأو  حرا�سهم  من  اأحد  دون  لزيارتنا  ياأتون  جرا،  وهلم  لل�سيارات  معر�س  �ساحب 

كما اعتادوا عليه، ي�ساف اإلى ذلك اأن ق�سما منهم �سار يتعمد ن�سيان بع�س اأ�سيائه لتكون 

�سبًبا للعودة اإلينا، ومدر�ستي تلك التي كنت اأ�سفها بخلية نحل تحط على بابها نحالتها كل 

 اأ�سبحت تتر�سدها وتتلقفها، واأخذت اأحّدث نف�سي عن الحكاية التي 
)1(

�سباح، لكن الدبابير

كالبعو�س  واأ�سبحت  الكبير!!!  العدد  بهذا  نحالتنا  اأخبار  تت�سقط  الدبابير  تلك  كل  جعلت 

تتجمع ولي�س من مانع يمنعه ول من حاجز ي�سده حتى �سرت اأتحا�سى توديع اأحد من اأولئك 

الّزّوار اإلى الباب الرئي�س كما هي عادتي مع �سيوفي، خ�سية اأن ي�ستغل اأحد من المترب�سين 

منهم تلك الفر�سة ليلج اإلى الداخل، وتذكرت م�سطفى لطفي المنفلوطي الذي كنت مولعا 

ليخرج  النوافذ  بفتح  هّم  عندما  الَعَجُب  اأخذه  يوم  �سباي  في  و«عبراته«  »نظراته«  بقراءة 

من  تيقنت  اأن  اأبداأ - بعد  اأن  علّي  اإذن  خارًجا.  كان  ما  فدخل  البعو�س  من  داخال  كان  ما 

العليا،  الدرا�سات  لجج  يخو�سون  الذين  الباحثين  كعادة  لها  الحلول  بو�سع  م�سكلة-  وجود 

والذين عليهم اأن يوؤ�س�سوا لبحوثهم فيحددوا م�سكلة البحث اأول، ثم يبنوا اأهدافهم التي من 

�ساأنها تذليل تلك الم�ساكل اأو على الأقل ت�سهم في اإزالتها. ففزعت اإلى من اأثق بن�سيحته، 

ولجاأت اإلى رجحان عقله، ودقة حد�سه، ممن هو اأهل للم�ساورة، ومحل للمناظرة، ومو�سع 

كتمان ال�سر، وهو َمن اأ�سندت اإليه م�ساعدتي في هموم الإدارة، فاأ�سار علّي باأنه هو الآخر 

بهم  زاغت  ممن  هم  الزوار  هوؤلء  اأن  يقين  على  ولكنه  راأى،  ما  و�سّهده  ذلك،  تح�س�س  قد 

الأب�سار، واإن اّدعوا اأنهم من محبي الجمال، ومن اأ�سحاب الذوق، ولو جّرهم ذلك النظر 

اأنَت  اإذن  فقلت:  مقا�سده،  وف�ّسرت  مراميه،  فعرفت  الجحيم،  اإلى  بهم  اأودى  اأو  اإثم  اإلى 

توافقني اأن بع�س نحالتنا اأ�سبحت م�سدر فتنة، وموطن ريبة، فقد �سغفن القلوب، واأ�سرن 

)1(  الدبابير من اأعداء النحل.
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العيون، وفطرن الأكباد، وما علينا يا �ساحبي، الآن، اإل اأن نقمع الفتنة، ونق�سي على الأزمة. 

ولكن كيف الو�سول  لتحقيق ذلك الهدف؟ واأنا على علم بمكامن الخطر، ومواطن الحذر،  

بال�سبر.  والتحلي  بال�سجاعة،  التمثل  يلزمني  ولكن  التيار،  �سد  ال�سباحة  يعني  فالقرار 

فبداأت بح�سر اأ�سماء المدر�سات اللواتي غالين في الإثارة، وتعبن في لفت الأنظار، وت�سببن 

في وقوع اأكثر من حادث �سير، فبعثت اإلى اأولهن اأطلبها وما َدَرْت اأني �ساأ�سدي لها اأف�سل 

معروف، واأهدي لها اأغلى العطايا، وبداأت الحديث معها كعادتي ب�سراحة متناهية، تحملها 

لغة �سفافة، وعبارات رقيقة، تعبر عن هموم ال�سمعة، وتنبع من قلب �سادق في حل الم�سكلة، 

ووعد ناجز، يطمئن لها قلبها، مع الحذر في الحديث من الهذر؛ لأنه قد يجر اإلى الويالت، 

ولذا فاإني ابتعدت عن الخلوة وقد انتدبت اإلى الجل�سة المغلقة رجال م�سًنا لح�سور المقابلة، 

والكادر كله يطمئن اإلى اأمانته، وكتمانه لل�سر، وبعد اأن اأبديت الأ�سف لها قلت: اإن المحيط 

، وما هو بالمثالي لأن تعي�س  الذي اأنت و�سويحبات يو�سف  فيه لي�س بالمحيط المالئم  لُكنَّ

يُتنَّ ج�سومها من جلد يقيها،  فيه مثل هذه الطيور، اإذ نزعتنَّ عنها الري�س الذي يزينها، وعرِّ

في  قراأت  اأن  وبعد  ال�سارية.  ولالأمرا�س  المحدق،  للخطر  معر�سة  الطيور  تلك  فاأ�سبحت 

عينيها الع�سليتين - وقد ارت�سمت على �سفتيها ب�سمة خجولة - الموافقة على مقترحي بنقلها 

اإلى حيث ت�سكن والدتها حيث في ذلك انفراج الأزمة، وزوال الغمة، عندها قررت الكتابة 

الكتابة  حرية  وتمنحني  بال�سجاعة،  تتحلى  اأن  عليها  اأن  تعني  وموافقتها  عنها،  بال�ستغناء 

عنها وبكل التفا�سيل التي اأراها واإن كانت �سخ�سية، وبالأحداث واإن كانت جارحة، وما اإن 

المزدحمة،  الخواطر  بين  الت�سابك  اأفك  اأن  الر�سالة  لتلك  ككاتب  وعلّي  الر�سالة،  اأعددت 

واأن اأقّدم الراجح على المرجوح، واأن اأدفع مف�سدة قبل اأن اأجلب م�سلحة، والأمر ل يخلو 

الوقت  في  مق�سود، وهو  غير  كان  واإن  ظلم  من  يخلو  فال  ذلك  فعلت  اإن  غب�س، وربما  من 

�سويحباتها  قبل  من  �ساأل 
ُ
اأ �سوف  اأني  يقين  على  فاإني  مفهوما،  �سريحا  عدل  لي�س  نف�سه 

ر�سيف قطار النتظار - مع اأن  على  في الوظيفة وهن  المدر�سات حيث با�سرن  قبلها  من 

القطار الأول اأعني قطار الزواج قد فات معظمهن - الذي تاأخر عن الو�سول لنقلهن حيث 
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رغباتهن!! وكذلك فاإنهن اأحق منها بالنقل اإلى العا�سمة، واإذا ما ا�سطررنا لتبيان ال�سبب 

لهنَّ فقد نقع في م�سكلة اأكبر، حيث الخ�سية من اأن ي�سلكن �سلوكها، ويتبعن طريقها، وبذا 

فاإننا زدنا من الم�سكلة تعقيدا، ثم اإنني �ساأواجه بمعار�سة ال�سلطة المركزية  اإذ اأوقفت من 

جانبها النقل اإلى بغداد، ثم اإن لتحقيق العدل ثمًنا لبد من �سداد فواتيره، وخلق توازن بين 

الحرية وال�ستقرار اأمر مهم، وقد قراأنا - اإن �سحت الرواية - اأن عمر  قام بنفي ن�سر 

بن حجاج ال�ساب الذي ُفِتنت بو�سامته بع�س ن�ساء المدينة، فحاول قبل نفيه اإلى العراق اأن 

ي�سع العمامة على راأ�سه فزاد و�سامة، ثم اأمر بحالقة �سعره فزاد ُح�سنا، فدرء المفا�سد كما 

هو معلوم مقدم على جلب المنافع اأو الم�سالح. وفي �ساحبتنا التي نحن ب�سدد الحديث 

عنها ما قد يوؤلم الطابور الذي لو علم بحيلتي لوجهوا لي اللوم، واأكثروا العتاب: 

)1(

          اأقّلي اللوم عاذل والعتابا           وقولي اإن اأ�سبت لقد اأ�سابا

وبعد اأن ا�ستوثقت من موافقتها، �سرعت في كتابة ر�سالتي اإلى رئي�س الموؤ�س�سة - تلك 

لوحة  بالكلمات  له  ر�سمت  وقد   - الغتراب  ب�سبب  ن�سختها  على  اأعثر  لم  التي  الر�سالة 

الذكر،  باأح�سن  وعطرتها  العبارات،  باأبلغ  وجمّلتها  ال�سواهد،  باأح�سن  واأّطرتها  الم�سكلة، 

وختمتها باأف�سل الو�سايا، وذّيلتها باأتم الدعاء. وما اإن وقعْت ر�سالتي في يده حين ُف�ّس عنها 

ظرفها من ِقَبل حاجبه )�سكرتيره( الخا�س الذي اأخبرني بَعَجبه مما ح�سل للرئي�س لحظة 

قراءته الر�سالة وكاأن الحاجب على راأ�سه الطير واقف في انتظار الأوامر حيث تعالى �سحك 

تعبير  حد  على  ال�ساخر  الأدب  في  مقالة  يقراأ  كمن  نف�سه، فكان  يتمالك  يعد  الرئي�س، ولم 

النا�س  وافتتان  جمالها  ب�سبب  ال�ساأن  �ساحبة  بنفي  يق�سي  الذي  المو�سوع  اأن  مع  الحاجب 

بها لي�س من الأمور ال�سهلة، فالنقل كما اأ�سرت في ذلك التاريخ اإلى العا�سمة �سعب للغاية 

)1(  هذا بيت من الطويل لجرير بن عطية الخطفي، اأحد ال�سعراء المجيدين، وثالث من األقيت اإليهم مقادة ال�سعر 

في ع�سر بني اأمية، واأولهم الفرزدق، وثانيهم الأخطل. وهو اأحد �سواهد �سرح ابن عقيل على األفية بن مالك، 

حيث جيء بالتنوين لأجل الترنم )اأي التغني( وهو تنوين يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، وا�ستعماله قليل. 

ومن قواعد التنوين اأنه ل يجتمع مع »األ« لن التنوين يدل على التنكير و«األ« تدل على التعريف »العتابن« فبينهما 

ى الثاني  تناق�س فال يجمع بينهما، واأي�سا التنوين من خ�سائ�س الأ�سماء وهنا دخل على فعل ما�س »اأ�ساب« و�سمَّ

بالتنوين الغالي:وهو اقل ا�ستعمال من الأول وهو من الغلو، وياأتي كثيرا في ال�سعر وفي غيره. 
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المرتبات،  في  �سعف  من  تعاني  حيث  بالنقل  التدري�سية  للكوادر  الجامحة  الرغبة  ب�سبب 

بين  من  ليكونوا  الجميع  يتنادى  اإن  العجب  من  فلي�س  ولذا  التنقالت،  و�سائل  في  و�سعوبة 

اأولئك ال�سعداء المنقولين، فهو اأمر له ما يبرره. ويذكر لي الحاجب - حين هاتفني - بعدم 

تردد الرئي�س في توقيع اأمر نقلها قبل انف�سا�س مجل�سه، وبهذا اأ�سدلنا ال�ستار على ق�سية 

على  ودائعهم، وا�ستاأمنونا  على  ائتمنونا  الذين  الأمور  اأولياء  الغيورين، وتزعج  توؤرق  كانت 

فلذات اأكبادهم التي تم�سي على الأر�س.

 حرارته خانقة من �سيف عام 1980 وعلى ر�سيف من اأر�سفة المن�سور 
ٍ
وفي م�ساء يوم

ببغداد المزدحمة باأنماط الحمائم من ال�سبايا تتر�سدها ال�سقور من ال�سباب الهائم على 

وجهه، والمكان مزدحم بالأ�سر التي تتجمع عند واجهات محالت البوظه الجامدة والأ�سربة 

�سوب، �سحكات،  كل  من  متداخلة  والأ�سوات  حدة حرارة ال�سيف،  من  للتخفيف  الباردة 

لم  التي  العربية  والألحان  الغجر  مو�سيقى  �سخب  بين  تتال�سى  تكاد  وهم�سات  وقهقهات، 

باأ�سماعنا  لتعبث  الوا�سع  الأفق  في  تتبعثر  اأن  تلبث  ما  الهزائم، ثم  من  هزيمة  يوما  تعرف 

الأغنيات التعبة، التي تعلك مجد »قائد ال�سرورة ليل نهار بين اأفواج الب�سر الذين تزدحم 

بهم الأر�سفة، ورائحة ال�سواء التي تفتح نوافذ الجوع، راأيت المعاون الإداري »عبدالمنعم«  

يم�سي نحوي على غير طبيعته من اله�سا�سة والب�سا�سة التي األفتها منه، فقد تاهت في وجهه 

عالمات الحيرة، وانت�سبت اأعالم الغ�سب، فوجهه مت�سلب، وخطواته �سرُت اأرمقها نحوي 

مترددة، خائفة تائهة، كاأن اأمواج البحر الغا�سبة تتك�سر من�سحبة عند اأقدامه، وبدت قامته 

منحنية كاأنه يحمل هموما لم يعد يطيقها، فقد وخزني بنظراته الخجولة اأول، ثم اأنهى عند 

م�سامعي اأعنف الأخبار، واأدهى الدواهي، ظللت اأ�سمع اأنغامها الحزينة تتردد اإلى لحظات 

تكويني  حارة،  ول�سيقة  عنيفة  ظلت  ولكنها  تتال�سى  اأن  اأريدها  زلت  وما  هذه،  التدوين 

بجمرها، تتجدد في كل لحظة، اأن�سى نف�سي فيها، تجعلني �ساردا وتائها في اأزقتها، تعتقلني 

حالة من الغثيان. واأخيرا اقترب مني ثم قبلني ب�سفاه مرتجفة، من خالل اإ�سمامة حنونة 

على  فيه  لي  ح�سل  الذي  �سفري  جواز  جيبي  د�سَّ في  دائما، ثم  عهدته  كما  مخل�سة، فهو 
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تاأ�سيرة من �سفارة الإتحاد ال�سوفيتي حيث قررت اأن اأق�سي اإجازة ال�سيف، وقد اأح�س�ست 

ثرى  يداي  اأهدته  قد  )علّيا  اإّن  قائاًل:  اأذني  من  ودنا  الت�سعين،  ابن  يد  كاأنها  ترتع�س  بيد 

مم�سك  وهو  الوح�سية  بق�سته  يطاردني  وظل  بغداد(،  في  الكرخي  معروف  ال�سيخ  مقبرة 

بي، فقد راأى باأمِّ عينيه اآثار الر�سا�سات ال�سبع التي اخترقت �سدره، وقّطعت منه الأوردة 

وال�سرايين، واأوقفت ذلك القلب الطاهر، فلم نعد نرى رجال يمار�س زراعة ريا�س الحب في 

عنا  والوفاء، وغابت  العهد  ر�سائل  �سل�سلة  علّي  برحيل  وانقطعت  القفر،  مدر�ستنا  �ساحات 

�سم�س الأخالق التي اأدفاأت بعد برودة، واألفَّت بعد فرقة، وربطت على القلوب. 

قبل  الفلوجة  اأمن  �سابط  زارني  عندما  بداأت  اأنها  اإذ  اأولها،  من  الق�سة  اإلى  ولنعد 

اأ�سهرتقريبا من تاريخ تلك الأم�سية، واأذكر اأن ا�سمه »هانئ«، دخل المدر�سة ب�سيارة  �ستة 

 وليته ما فعل، ثم يمم وجهه �سوب غرفتي، ففتح عليَّ الباب قبل الدوام بدقائق 
)1(

الخوف

معدودات، وطلب منى مقابلة المعاون الفني »علي ح�سين«، فاأخبرته اأنه من �سّكان بغداد، 

وعليه اأن يم�سح، كل يوم، تلك ال�سحراء بين المدينتين، ويتعطر بغبارها الأحمر، وعجبت 

من طلبه؛ لأني ل اأعلم عن علي هذا اإل الخير، واأن زيارة اأحد �سباط الأمن لنا يعني - في 

الأقل - الموت لأحدنا، وعّقبت قائال: هو حتما في طريقه اإلينا. وفاتني تماما اأن اأ�سرف 

وجهته بكذبة لبدَّ منها، كاأن اأّدعي اأن »عليا« مجاز هذا اليوم، ولكن ما قدر اهلل كان، فجل�س 

المدر�سين والطلبة في  علّي اأن اأتفقد  هانئ في مكتبي واأخذ يراقب حركاتي بذكاء، وكان 

الدقائق الأولى من بدء الدوام، والتم�س »هانئ«  اأن يرافقني في جولتي التفقدية، و�سار من 

الم�ستحيل اأن اأعمل �سيئا ما لإيقاف ما ر�سمه �سابط الأمن - اأعني، تغيير وجهة علي -، 

فالأجهزة الخلوية لم تكن معروفة في ذلك العهد، لذا فاإر�سال ر�سالة اإليه م�ستحيلة. وقد 

المروءة،  فيه  واأحببت  وم�ساعدي  اأخي  وهو  ووفاء،  كرما  ال�سباب  خيرة  من  »عليا«  عرفنا 

مثال  فكان  الزيغ،  عن  وردهم  الطلبة  قلوب  تاأليف  فيه  وعّظمت  ال�سدق،  فيه  واأكبرت 

عليا  األتق  ولم  ال�سعبة،  الدروب  في  للهائمين منهم  ومالذا  للتالميذ،  وقائدا  للمدر�سين، 

بعد ذلك اليوم.

)1( كنا نطلق هذا ال�سم على �سيارة �سرطة الأمن في وقتها. 
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ال�سبر، فرحيله  ال�سمت، ون�سرب  ناأكل  اأن  عّنا، فيجب  علي  برحيل  علمت  والآن، وقد 

لي�س لغيرنا اأكثر من خبر لم ين�سر في �سحيفة،  تلك ال�سحف التي يتم بها تنظيف زجاج 

الواجبات؟  باأب�سط  قمت  اأني  اأ�سعر  تجعلني  واحدة  خطوة  ولو  اأخطو  اأن  لي  فكيف  النوافذ. 

لكن التعليمات ال�سارمة تق�سي بعدم زيارة عائالت من ُنّفذ في اأحد اأفرادها حكم الإعدام؟ 

وكيف لي اأن األوذ بال�سمت فاإنه ل محالة قاتلي؟ فاأمه تلك التي تنظر بقلب مك�سور اإلى من 

لأخواته  التعاليم، وهل  �سرامة  تعرف  ب�سرها، وع�ساها  عمرها، ونور  ريحانة  في  يوا�سيها 

لي  فوجدتهم  والدته  زيارة  في  ال�سحب  من  كثيًرا  وا�ست�سرت  المتابعة؟  خطورة  اإدراك 

نا�سحين بعدم المغامرة، ل بل ذهب عدد منهم بالوعيد خوفا من مكروه ي�سيبهم اإذا ما 

تجراأت على عمل اأحمق كالذي اأ�ست�سيرهم فيه، وعند ت�سجيل هذه الخواطر تذكرت �سخريتي 

عام  ال�سناعية  المدار�س  اإحدى  التفتي�سية  جولتي  في  زرت  عندما  محلها  في  تكن  لم  التي 

بق�سة  م�سبقا  اأخبرني  الذي  �سر�سم«  اأيوب  الأقدم »غانم  المفت�س  وقتها  معي  وكان   1985

في  �سببا  كان  مديرا  تزور  �سوف  اأنك  تعلم  غانم: هل  لي  قال  �سنزوره، حيث  الذي  المدير 

اإعدام اأخيه، على قاعدة: )انج �سعد فقد هلك �سعيد(؟؟ واأخذت اأردد: 

       اأرى كلُّنا يبغي الحياة لنف�سه      حري�سا عليها م�ستهاما بها حّبا فحب

)1(

      الجبان النف�س اأورثه التقى      وحب ال�سجاع النف�س اأورثه الحربا

اأ�سنع  ما  اأعرف  اأكن  َلْم  ولدها  م�سير  عن  وت�ساألني  تهاتفني  علي«  »اأم  كانت  وعندما 

حيلة  اإلى  يحتاج  اأ�سرعتها  ورفع  المبادرة  تلك  مثل  قوارب  لتهداأتها، ف�سناعة  مبادرة  من 

للطلبة  اأفعل  اأن  ع�ساني  وما  لأقول:  اأرجع  تجدني  ثم  المراقبة.  تحت  فالهواتف  و�سجاعة، 

النف�س  اأعلل  بها  التي  الحيلة  مبثوثة، وما  والعيون  عنه؟  ال�سوؤال  واأداموا  علًيا  اأحبوا  الذين 

التي  اآثاره  على  الدموع  تمطران  انفكتا  ما  اللتين  ولعينيَّ  بال�سبر؟  واأجمّلها  بال�سمت 

)1(  البيتان للمتنبي من ق�سيدة مطولة يمدح بها �سيف الدولة الحمداني، ويذكر بناء »مرع�س« �سنة اإحدى واأربعين 

وثالثمائة مطلعها:

فديناك من ربع واإن زدتنا كربا  فاإنك كنت ال�سرق  لل�سم�س والغربا   

فوؤاًدا لعرفان الر�سوم ول لّبا وكيف عرفنا ر�سم من لم يدع لنا    
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لم تتحرك عن اأماكنها، فهي بانتظار قدومه لتم�سي معه؟ وماذا اأنا فاعل اإزاء اتهامي من 

�سهادة  وهي  اأعدم؟  قد  هو  وها  مثل »علي«  رجل  على  عملي  في  اأعتمد  اأني  الحزبيين  قبل 

تنتحر  الكلمات  اأجد  اأن  األبث  ما  �سهامها، ثم  تمطرني  الأ�سئلة  من  وابل  للقائد.  خائن  اأنه 

عند بوابات الإجابة، فهي لي�ست �سهلة؛ لأننا اأ�سبحنا نخاف اأن ن�ساأل اأنف�سنا عنها. وهكذا 

« ب�سمت رهيب، فجدران ال�سمت كانت عالية، واأبوابه مو�سدة، واأفواه ال�سهود  رحل »عليٌّ

مكممة، تتوجه �سوب روؤو�سهم البنادق اإذا ما اأوماأت، اأو تحركت، فالأل�سنة متيب�سة، والقلوب 

واجفة، وكل �سيء في المحيط مت�سلب اأزرق ل حياة فيه، حتى ت�سييع الجنائز،  اأ�سبح هنا 

كما ُترمى علب التبغ الفارغة القديمة في اأماكن القمامة، فهي مخت�سرة ل تتطلب ال�سالة، 

فال�سالة ملغية في مذهب الدولة، اأما الم�سي وراء جنازة »علّي« فمعناه ع�سيان م�سلح،  فهو 

ممنوع واإن لم ين�س عليه القانون. 

 التي 
)1(

 بعد عودتي من التحاد ال�سوفيتي مبا�سرة ا�سطرتني بنت ال�سماء
ٍ
وفي �سباح يوم

اأحبتنا دون غيرنا اأن اأ�سدل ال�ستائر التي عن ي�ساري، و�سورة »القائد الفذ« عن يميني تغطي 

كامل جدار الغرفة التي علينا اأن نعتني بها، فهي اأهم لزم في التربية والتعليم، وهي رمز 

الولء، و�سمان المعا�س، والتعويذة التي تطرد الخبائث، وتجلب الحظ ال�سعيد. وفي غفلة 

وجدت نف�سي مطرقا في الم�سائب والنوائب التي من حبها لنا اأ�سبحت مثل زائرة )حمى( 

المتنبي ل يحلو لها مفارقة عظامه: 

ِ
فلي�س تزور اإل في الظالم وزائرتي كاأن بها حياًء    

فعافتها ونامت في عظامي فر�ست لها المطارف والح�سايا   

)1(  بنت ال�سماء هي ال�سم�س، وقد تعارف النا�س على مثيل هذا التعبير فقالوا: بنات ال�سدر للهموم، وبنات العين 

القفر:  وبنات  لالأبل،  الفال:  وبنات  وال�سفادع،  والطير  ال�سمك  من  الماء  ياألف  ما  لكل  الماء:  وبنات  للدموع، 

للوح�س، وبنات وردان: للدويبات التي تلزم الكنف وتكون كريهة الرائحة، وبنات الخدور: للعذارى،  وبنت اليمن: 

للبرد،  ال�سحاب  للكلمة، وبنات الدهر: للم�سائب وال�سدائد، وبنات رباط: للخيل، وبنات  ال�سفة:  للقهوة، وبنت 

الليل: لالأحالم والأهوال، وبنت الأر�س: للح�ساة،  للبغال، وبنات �سعدة: للحمر الأهلية، وبنات  وبنات �سحاج: 

وبنت اأدحية: للنعامة، وبنت الجبل: لل�سدى وقيل للحية التي ل تجيب الراقي، وبنت الحية: لالأفعى، وبنت الفكرة: 

ذلك  في  ارجع  عليه.  تعورف  مما  الباب  هذا  تحت  تنظوي  كثيرة  اأخرى  وكنى  للكلمات،  ال�سفاه:  وبنات  للراأي، 

اإلى«فقه اللغة« للثعالبي.
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اأّرقتنا  التي  تلك  مقيتة،  تجربة  �سرد  ا،  توًّ اأنهيت،  قد  اأنني  يعلم  الزمن  لذلك  والمتتبع 

واأو�سدت الأبواب بوجه �سعادتنا،  فها نحن لم ننف�س عّنا بعُد التراب الذي ووري به »علّي« 

رحمه اهلل، وما اإن اأفقت من تلك الغفلة - حيث وجد ال�سيطان لو�ساو�سه مكمنا- حتى اآمنت 

اأن عليا قد انتقل اإلى خير جوار:

)1(

       جاورت اأعدائي وجاور ربه  �ستان بين جواره وجواري

مح�سودا  كنت  وبن�ساط  ينتظرني،  الذي  بريدي  لمراجعة  عدت  معدودات  دقائق  وبعد 

عليه، واإذا البّواب يدخل علّي، وقد فرغت يداه هذه المرة من كوب ال�ساي ال�سباحي ال�ساخن 

الذي اعتاد على تقديمه لي كل �سباح، مع ابت�سامة الوالد عندما يرى �سباحا اآخر قد اأنعم 

الخائف  بوجه  المرة  هذه  دخل  فقد  كريم(،  اأبو  ي�سفني  كان  ولده )هكذا  ليلتقي  به  اهلل 

المتردد. اإذن ثّمة اأمر خطير وربما �سرٌّ م�ستطير ل َي�ُسر، وعلى الفور �ساألته: ما وراءك يا اأبا 

كريم؟ فاقترب مني واجما ينظر، واأل�سق باأطراف اأ�سابع يديه على حافة مكتبي، ثم اأخذ 

ي�سغط عليها َقْدَر ا�ستطاعة رجل ال�ستين، حتى �سمعت فرقعتها، ثم ما لبث يحّدق ويتفّر�س 

في وجهي كاأنه ن�سي وجهي، وح�سبت اأن حاجة ُملحة و�سعبة المنال تتلجلج في �سدره، اإذ 

�سهد اأبو كريم ذلك الرجل الذي قام على خدمتي �سنينا عدة عددا من الذين وقفوا اأمامي 

وقد م�ستهم ال�سراء، وك�ّسرت بوجوههم الباأ�ساء، واأبو كريم يعرف اأن المدير لم يكن في 

)1(  البيت من ق�سيدة طويلة لأبي الح�سن التهامي قالها في رثاء ابنه، وقد ُعدت من عيون ق�سائد الرثاء والحكمه. 

وال�ساعر اأبو الح�سن التهامي هوعلي بن محمد بن فهد، اأبو الح�سن التهامي ال�ساعر. وهو من ال�سعراء المجيدين. 

اد، وقراأ  اإلى العراق واإلى الجبل، ولقي ال�ساحب بن عبَّ مولده ومن�سوؤه باليمن، وطراأ على ال�سام و�سافر منها، 

وتقلَّد  بالدها،  في  ل  وتنقَّ ال�سام،  اإلى  عاد  ثمَّ  �سعره،  بها  وروى  ببغداد،  واأقام  العتزال،  مذهب  وانتحل  عليه، 

ين،  ج بها. وكانت نف�سه تحّدثه بمعالي الأمور، وكان يكتم َن�َسَبه، فيقول تارًة اإنَّه من الطالبيِّ الخطابة بالّرملة، وتزوَّ

فًا، يطلب ال�سيء من وجهه، ول يريده اإلَّ من ِحلِّه. ن�سخ  ِلَف النف�س، متق�سِّ عًا، �سَ وتارًة من بني اأميَّة. وكان متورِّ

ي مثالَب النا�س. وكان قد و�سل اإلى  ر بخطِّ �سطِّ
ُ
�سعر البحتري، فلما بلغ اأبياتًا فيها هجٌو امتنع من كتبها، وقال: ل اأ

ة،  ه اإلى بني ُقرَّ ان بن مفّرج بن دغفل البدوي، وهو متوجِّ الديار الم�سرية م�ستخفيًا، ومعه كتٌب كثيرة من ح�سَّ

ا انك�سف حاله ُعلم اأنه التهامي ال�ساعر، فاعُتقل بخزانة البنود بالقاهرة لأربع  فظفروا به، فقال: اأنا من تميم؛ فلمَّ

ا في �سجنه، تا�سع جمادى الأولى من  بقين من �سهر ربيع الآخر �سنة �ست ع�سرة واأربع مائة للهجرة. ثمَّ ُقتل �سرًّ

ال�سنة المذكورة. وكان اأ�سفر اللون. ومطلع الق�سيدة:       

حكم المنّية في البرّية جارِ    ما هذه الدنيا بدار قرار    
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مقدوره ت�سهيلها اأو تذليلها، ولكن ل�سان المدير لم يكن ليطاوع رد �سائل منهم، فقامو�سه 

اإمكانيتي(.  حدود  خارج  اأو  قدرتي  فوق  فطلبك  الأ�سف،  اأ�سد  )اآ�سف  مفردة  يت�سمن  ل 

اإذن كيف وهذا اأبو كريم الذي له تقديره الخا�س في قلب مديره، فهو اأمين �سره، ومو�سع 

ه ناب الزمن النا�سب، وا�ستحكم  ثقته، ومكان عطفه واإح�سانه؟ ول�سيما واأنه رجل قد ع�سّ

ه،  �سنِّ ِكَبر  رغم  يعمل  ظل  وذاك  لهذا  والأهل، فهو  الولد  عنه  يده، وتخّلى  ذات  على  الفقر 

وا�ستداد مر�سه، فقوانين بلداننا ل ترعى ال�سيب الذي عاله، اأو تدفع الغائلة التي اأن�سبت 

رجال من معارفه الب�سطاء،  المدير قابل بالأم�س  اأظفارها، لكنه مع كل ذلك يعلم اأن  فيه 

وقّدم خم�سا من اأولده حطًبا لنار حرب الخليج الأولى التي يبدو اأنها لم تعد ت�سبع؛ وت�ساأل 

قلب  على  منه  يخ�سى  خبرا  يبدو  ما  على  يحمل  كريم  اأبا  لكّن  مزيد؟  من  هل  العراقيين: 

المدير اأن ينخلع، وعلى كبده اأن تتفّطر، ولم ينب�س اأبو كريم بكلمة واحدة، فا�ستدار وكاأنه 

اأذعن لهواج�سه، ف�سالمة المدير هي الأهم عنده، ثم التفت وراءه ليرى المدير يلحظه، ثم  

تمتم بكلمة: لكن يا اأ�ستاذ هذا المدر�س ال�ساب »عالء« الذي اأحببته اأنت واأحبه النا�س... 

فقلت: ما به يا عم؟ فاإذا بدموعه تن�سكب، وفرائ�سه ترتع�س، ففهمت، على الفور، كل �سيء. 

فقد اأ�سيب عالء ال�سابط المجند في جبهات القتال، األي�س كذلك؟ فقال مح�سرجا ل، بل 

اإن جنازته في مدخل المدر�سة، ووالده - الذي قرر اأن يطّوف جنازته على قاعات الدر�س 

التي غادرها قبل ثالثة اأ�سهر - واقف ينتظر الأذن بالدخول، ماذا تقول يا اأبا كريم؟ »عالء 

فلّيح« نف�سه؟ )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون( و)ل حول ول قوة اإل باهلل(. وما ا�ستفقت اإل ونف�سي 

تت�ساقط على اأيدي زمالئي المدر�سين وح�سد من الطلبة المحبين، اإذ تحّلق الجميع حولي، 

وتعالى ن�سيج بع�سهم، وتما�سك الآخرون، فيما راح جمع منهم التخفيف والت�سجيع؛ لأكون 

اأن  وحاولت  م�سامعهم،  األقيها على  كنت  التي  الن�سائح  تلك  كل  ن�سيت  وكاأني  محت�سبا، 

اأتمالك نف�سي بعد اأن راأيت والد عالء رغم فداحة الم�ساب وهول الموقف و�سعوبة الفاجعة 

يقف هو الآخر اإلى جانبهم ي�سجعني، وُيْرِبت على كتفي، ويرجوني ال�سبر مع اأن نياط قلبه 

مقطعة، فحق لي اأن اأهتف )اهلل اأكبر، هذه هي ال�سجاعة(. وما هي اإل لحظات واإذا بنع�س 
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عالء يدخل المدر�سة، وي�سّجى في و�سط ال�ساحة، وقد ُلف بعلم العراق قبل اأن ت�ساف اإليه 

كلمة )اهلل اأكبر( وقبل اأن ترفع منه النجوم الثالث، واإذا المدر�سون والمدر�سات يتقدمون 

المعاون  ويتقدم  منّي،  ُيقّرب  المذياع  واإذا  حدادا،  ُينك�س  العلم  واإذا  ف�سولهم،  �سفوف 

الفني ليقدمني للنعي: وما دريت - وما ع�ساني اأدري - ماذا قلت في تلك ال�ساعة، وقلبي 

اأ�سبح ل يتوقف عن الخفقان، لكني �ساهدت الجميع قد اأمطروا اأقدامهم دموعا، واأ�سبح 

ن�سيجهم ترنيمة حزن، وكنت اأح�س بالألم يع�سر فوؤادي، اأما والد »عالء« فخ�سيت اأن ينفجر 

د َوَلَد ابن الرومي  د اأو�سط �سبيته كما تق�سّ فيتبدد حطاما يمالأ المكان، فِحمام الموت تق�سّ

ال�ساعر، وانتزع من العقد درته، فقد اأِن�َس من فعال ابنه عالء كما اأن�سناها، و�سممنا منه 

مخايل الرجولة، ولقد طواه الردى عّنا ول يزال في ريعان ال�سباب، فال�سنون ما بين مهده 

ولحده قليلة، وهو لم ين�س َبْعُد عهد المهد عندما �سمه اللحد، واآخر عهده في �سوح القتال اأن 

النزف قد األح عليه حتى اأحاله »اإلى �سفرة الجادي عن حمرة الورد«، وظلت نف�سه الطيبة 

«، فلقد اأخلفت 
)2(

 من الرند
)1(

تت�ساقط على اأيدي اإخوانه الجنود، وذوت كما »يذوي الق�سيب

قرب  على  »بعيدا  مزاره  فاأ�سحى  الردى  طواه  لوالده، وقد  قطعْتها  التي  العهود  كل  الآمال 

قريبا على بعد«، فيا لك من نف�س ت�ساقط اأنف�سا ت�ساقط الّدر من ِعقد بال نظام، ف�سيذكرك 

والدك ياعالء ما عا�س، و�سوف ل يلهييه يا عالء عنك كل اأخوانك، فاإن حنين الوالد اأ�سد 

على  الرومي  ابن  ق�سيدة  درر  اأنثر  واأنا  نف�سي  ووجدت  فقيدها.  اإلى   
)3(

النوق حنين  من 

الح�سور قد عملت ماأتما عظيما اأظن اأني تجاوزت فيه حدود ال�سرع، اإذ وقعت منهم - على 

ما يبدو - موقعا قاتال، واأخ�سى ما اأخ�ساه اأن اأكون النادبة التي نهانا ال�سرع عنها، ثم اأنهيت 

كلمتي بمطالع الق�سيدة ول اأذكر اإن كنت قراأتها على الترتيب:

)1( الق�سيب هو العود من الق�سي )ل�سان العرب لبن منظور(.

)2(  الرند: قيل الآ�س وهو عود طيب الرائحة وي�ستاك به. وقال اأبو عبيد: ربما �سّموا عود الطيب الذي يتبخر به رندا 

)ل�سان العرب لبن منظور(.

)3( مفردها ناقة: وهي الأنثى من الإبل، ول ت�سمى ناقة حتى تجذع. ومن جموعها ناق، ونوق، ونياق، واأنوق، واأنيق. 
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فجودا فقد اأودى نظيركما عندي بكاوؤكما ي�سفي واإن كان ل يجدي            

من القوم حبات القلوب على عمد األ قاتل اهلل المنايا ورميها    

)1(

فلله كيف اختار وا�سطة الِعقد توخى حمام الموت اأو�سط �سبيتي   

ُا�ست�سهد  وعالٌء  النظام،  من  بطلب  ا�ست�سهد  فعليٌّ  الجميع،  طريق  اأ�سبحت  فال�سهادة 

باأمر النظام، و�سي�ست�سهد العراق كله، فالموت اأ�سبح هدية للجميع. فهل، يا ترى، اأذاقتنا 

هذه الدنيا من حالوتها اأو اأر�سعتنا من ُدّرها كما يظن بع�سهم؟ واإْن كانت كذلك فهل دام 

لنا ظلها الوارف، وماوؤها الفرات؟ اأم اأنها نفرت بنا جامحة، واأنكرتنا موّلية، ثم ما لبثت 

، ولم تكتفي بذلك بل لفظت من ذكرُت من ال�سباب، 
)2(

اأن »انهالت علينا ب�سهامها مدبرة«

وعلينا  عليهم  قر�ست  بل  المحطمة، ل  ال�سفن  اأخ�ساب  البحر  اأمواج  تلفظ  كما  و�ستلفظنا 

فرقة،  الوحدة  فغّيرت  وبينهم،  بينا  وباعدت  باأنيابها،  وعلينا  عليهم  ت  وع�سّ باأظفارها، 

والأمن خوفا، والغنى فقرا، والحرية عبودية، والعز ذل، والنفط نقمة.

وما زالت محرقة الخليج الأولى التي بداأ اأوارها منذ عام األف وت�سعمائة وواحد وثمانين 

يناأون  ال�سباب  واأ�سبح  الوقود،  من  المزيد  �سوى  يعوزها  ول  م�ستمرة،  الما�سي  القرن  من 

بالنفو�س والمهج عن خطوط التما�س المبا�سر، وخطوط الإمدادات من الب�سر باأمر الدولة 

من  المنت�سلة  القتلى  جثث  تنقل  التي  والحاويات  الجبهات،  باتجاه  عامرة  تظل  اأن  يجب 

�ساحات القتال يجب اأن تعود مليئة بالمقاتلين لن�سرهم على جبهات القتال، والدولة تفر�س 

هذه  كاتب  على  يق�سي  المعركة«  �سوت  فوق  يعلو  �سوت  الم�ساركة، و�سعار »ل  الجميع  على 

فال  للنظام،  ولءهم  عملي  ب�سكل  يثبتوا  اأن  له  الم�ساعدين  من  الإداري  والطاقم  ال�سطور 

، فاإنك اإن لم تكن مع النظام فاأنت في خندق 
)3(

توجد منطقة و�سطى ما بين الجنة والنار

)1( من ق�سيدة طويلة لبن الرومي ال�ساعر العبا�سي يرثي بها ابنه الأو�سط. 

)2( من ر�سالة عبدالحميد الكاتب اإلى اأهله وكان متخفيا مع مروان بن محمد اآخر خلفاء بني اأمّية )بت�سرف(. 

الأمر  اهلل  و�سيق�سي  الأعراف،  الكريم  القران  �سّماها  فيما  والنار  الجنة  بين  و�سطى  منطقة  الواقع  في  )3(  توجد 

بم�سير اأ�سحابها، وفي الجملة اإ�سارة لأبيات ال�ساعر نزار قباني من ق�سيدته »اإني خّيرتك فاختاري....«.
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مناعة،  الدماء  اأف�سل  دماوؤهم  التربية  واأهل  جديدة،  دماء  اإلى  تحتاج  فالجبهات  ال�سد. 

غيرها،  قبل  المواجهة  خطوط  اإلى  دفعها  �سرورة  يرى  الواحد  فالحزب  ثمنا،  واأبخ�سها 

عندها �سارت الفر�سة �سانحة لدفع لجان التفتي�س اإلى الموؤ�س�سة التربوية التي تفانينا في 

عندهم  ف�سارت  القراءة،  ويجهلون  الكتابة  يعرفون  الجراد، ل  كاأ�سراب  فنزلوا  خدمتها، 

التي  الأوراق  تاأكل  اأن  مهمتها  القائد،  للحزب  والطاعة  الولء  يحملونها:  �سهادة  اأعلى 

فمحوه،  والحرية  التمدن  اأ�سلوب  على  اأتوا  ولقد  التقطناها،  التي  ال�سور  وتم�سغ  كتبناها، 

لفة التي اجتهدنا في خلقها. جاءوا ليفت�سوا - �سحبة 
ُ
وق�سوا بمعاولهم على بيئة التعاون والأ

واإخال�س  ودٍّ  مفردة  اأو  اأ�سعارنا،  دفاتر  في  نق�سناها  حب  كلمة  عن   - وعيونهم  مخبريهم 

�سّطرناها في �سجل �سرف اأعمالنا، فهم يغارون على الوطن ِمْن اأن يظل واحد فيه يعرف 

ا�ستعمال القامو�س، ويعجبون ممن ي�ستخرج معاني الكلمات، فهّمهم الأول اأن نقراأ اأبجدية 

الحزب، واأن نمالأ جيوبنا من �سعاراته، فهي ال�سعائر التي تع�سم الدماء، وُتطعم الطعام، 

وتغفر الّزلت، وُت�سرف بناًء عليها المعا�سات، وب�سبب ولدة القائد تغّير المناخ، وما على 

النا�س اإل اأن تاأكل الُجَمل الهمجية  التي تحملها الالفتات عندما ي�سعرون بجوع البطون.

نحو  الجنود  نقل  حافالت  بنا  هلل، واتجهت  الأمر  فو�سنا  اأن  بعد  اأمواجها  ركبنا  وفعال 

�سمال العراق، اإذ ا�ستلزم وجودنا هناك - هكذا قالوا لنا-، ول اأحد منا يعلم لماذا �سمال 

العراق، ولكن يبدو اأن الحزب �سمم على اأن نحفظ للحزب �سعاره )اأمة عربية واحدة ذات 

�سارع،  وكل  زاوية  كل  في  لفتاته  ون�سر  تعليقه  على  الحزبيون  اأق�سم  ولقد  خالدة(  ر�سالة 

ل  اأنهم  عن  ف�سال  هنا  النا�س  معظم  اأن  رغم  الجبال  وروؤو�س  القرى  ي�ستثن  لم  وق�َسمهم 

 قد ُلّغمت جوانبها 
1

يتكلمون العربية فهم ل يح�سنون قراءتها، كما اأننا ل ندري اأن »ربايانا«

مخلفة  الم�ساكين  للفالحين  يعود  بقطيع  قنابلها  تفجرت  حيث  و�سولنا  من  �ساعة  اإلبعد 

ثالثين من اأبقارهم وقد تناثرت اأ�سالوؤها، وكاأن ما جرى تظاهرة بالذخيرة الحية للترحيب 

بنا، اأو فعالّية لتطعيمنا �سد الخوف تقوم بها عادة الدول لتطعيم �سكانها قبل بدء المعارك. 

ة وهو م�سطلح ي�ستعمل في جي�س العراق يطلق على مقر الخلية من الجنود وفي الغالب تكون  )1(  الربايا جمع ربيِّ

مح�سنة. 
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والمفارقة اأن عددنا كان اثنى ع�سر مقاتال ما يذكر اأحدنا اأنه َقَتل في حياته دجاجة  ول 

�سعداء  مع  ال�سغيرة  ة«  »الربيِّ تلك  نت�سارك  اأن  علينا  بندقية، وكان  عانق  �سكينا، ول  حمل 

مع  المغرب  ن�سلي  اأن  معي  من  على  فاأ�سرت  خ�سائر،  دون  المهمة  اأنهوا  الذين  من  الحظ 

عيون  في  قراأت  ال�سالة  اأنهينا  اآمًرا، وعندما  ول�ست  ماأمورا  كنت  اأني  مع  الُكرد  الفالحين 

الفالحين الطيبين الكثير، فقررت اأن اأق�سي ليلتي معهم وا�ستح�سن الأخَوة اأن ي�ساركوني 

�سوية  اأكلنا  فقد  لنا،  الكرد  خيانة  عدم  من  مطمئنا  هلل  والحمد  وكنت   ،
)1(

الُرغيبة تلك 

وجمعتنا اأكثر من �سالة جماعة، واأغلب ظني اأنهم عرفوا اأننا مجبورون على اأن نطاأ جبلهم 

باأحذيتنا الع�سكرية. 

ة المخ�س�سة بعد ان�سحاب المجموعة القديمة، وبعد  وفي اليوم التالي دخلنا في الربيِّ

اأن اأر�سلت ال�سم�س اأول خيوطها واإذا بالأخوة الأكراد ينادوننا اأنهم قد جّهزوا فطورنا، وما 

علينا اإل ا�ستالمه، ف�سعرنا بالدعة، واأ�سبح الأخوة الأكراد يزودننا بالخبز الطازج واللبن 

الطبيعي، و�سرنا نر�سل لهم الأرزاق التي ن�ستلمها من اآمرية القاطع، ولم يم�س غير اأ�سبوع 

اأننا  كلها  ال�سعبي، والتهمة  الجي�س  قيادة  اآمرية  قبل  من  للتحقيق  منا  ُقدِّ حتى  وجودنا  على 

وتزدهر،  تنمو  اأن  من  الطيبة  العالقة  هذه  بمثل  يرغبون  ل  فهم  للخطر،  الوطن  عّر�سنا 

فلغة العنف والكراهية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الع�سكر في وقت ل يريدون العتراف 

واأخواتها  الحب  فكلمة  وال�سالم،  لفة 
ُ
الأ لغة  يفقهون  ل  الع�سكر، فهم  طائفة  من  ل�سنا  اأننا 

القاطع،  اآمر  معاون  اإْذ اختطفوا  �سريعا،  الكرد  قيادة  جواب  وكان  قوامي�سهم.  من  �سقطت 

، ووجدناها مل�سقة على باب �سيارته، وبعد يومين تركوا جثته لهوام الطير 
)2(

و�سلموا اأذنه

والحيوانات المفتر�سة تنه�سها، فما الذي يدور هنا بال�سبط؟ اإنها لعبة الموت، وهي لعبة ما 

عهدناها نحن من قبل.

)1( الُرغيبة ت�سغير رْغبة. 

)2( يقال: َجَدع اأنفه و�سلم اأذنه.
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�سرائحهم،  من  �سريحة  اأو  ق�سم  تبرئة  في  تفيد  قد  اأخرى  �سورة  ف�ساأقدم  ولالأن�ساف 

اأعني ال�سريحة الحزبية، فهم لي�سوا �سواء، فمنهم البريء بل المظلوم، ومنهم من ي�ستحق 

اأو  ترغيبا  بع�سهم  جبر 
ُ
واأ به  ُغرر  اأن  بعد  التراجع  يخاف  منهم  كثيرا  اأن  الم�ساعدة، ذلك 

ترهيبا، فهذا »اأبو اأحمد« كان اأحد اأع�ساء �سعبة في الحزب وهي درجة عالية في التنظيم 

في  ويكتم  الفقر،  هموم  ظهره  على  يحمل  مكتبي  اإلى  مرة  ذات  جاءني  الحاكم،  الحزبي 

�سدره األم الجور، جاءني يحمل معه بجانب الكال�سنكوف الرو�سية ال�سنع �سهادة الدرا�سة 

البتدائية، جاء والحياء يغطيه، فقد رّباه والده على ذلك الخلق، واإن كانت تعليمات الوالد 

هو  اأحمد«، هذا  »اأبي  و�سقيق،  معهودة،  غير  لكنها  م�سهودة  فق�سوته  ال�سيء  بع�س  �سارمة 

اأحد اأعز اأ�سدقائي. جاءني وهو غير متاأكد من اأنني �سوف اأقوم بحل م�سكلته لكنه من باب 

َطْرق الأبواب، فهو بال ريب على علم م�سبق اأني من الذين لم ياأن�سهم الحزب يوما ولم يكن 

الحزب ليوؤن�سني لحظة. اأما هو فقد �سئم الحزبيين ومواعيدهم في حل م�سكلته، وبعد اأن 

حييته، و�سكرت له زيارته لي، ارت�سمت على �سفتيه رجفات �سريعة وخفيفة، فهو متردد في 

الحديث  بداأت  اأن  يخ�سرني، وبعد  ربما  اعتذاري، وعندها  يتوقع  حاجته، خجٌل حيث  طلب 

معه بمزحتين خفيفتين تولدت عنده ال�سجاعة لالإف�ساح عن �سر زيارته، فقد اآن الأوان اأن 

وال�سمان  التاأمين  دوائر  اإحدى  في  مظلمة  لديه  باأن  فاأ�سار  فعل،  وفعال  بال�سجاعة،  يتمتع 

ولأني اأعرف  ل�سنتين دون حل لها.  للغاية وقد انتظر  الجتماعي، ويبدو اأنها كانت ع�سيرة 

تربية والده البيتية التي ل ت�سمح له في اأن يغ�س، ومع اأني مقتنع ب�سرورة م�ساعدته لكني 

اأعلم اأنني لن اأنفعه كثيرا بقدر ما ربما اأت�سبب في زيادة تعقيد الم�ساألة ب�سبب موقفي من 

الحزب اأو موقف الحزب مّني، ول �سيما اأنني - وقد ت�سربت الأخبار - رف�ست النتماء اإليه 

محافل،  عدة  في  يومها  ال�ساعة  حديث  كانت  التي  الحادثة  بتلك  وذّكرته  عام.  محفل  وفي 

لكّنه قال لي اأن مدير دائرة ال�سمان الجتماعي يحترمك ويقدرك كثيرا، وقد �سجعتني هذه 

المقولة؛ لكّني قلت في نف�سي ربما ظن ذلك الأخ اأن مكانتي عالية في الحزب والدولة م�ستندا 

في ظّنه اإلى المن�سب الإداري الذي اأ�سغله، اإذن اأنا في نظره �ساحب حظوة ومكانة. فعلّي 



138

الآن اأن اأدخل في مرحلة من الع�سف الذهني لعلي اأجد مخرجا، فلم يعد الزمان يجود بمثل 

عمرو بن العا�س، اأو المغيرة بن �سعبة اأو معاوية بن اأبي �سفيان اأو زياد ابن اأبيه، وهم ممن 

طلق عليهم لقب دهاة العرب. فقلت له عليك اأن تجهز نف�سك غدا باكرا واأن ترتدي بزة 
ُ
اأ

الجي�س ال�سعبي الر�سمية، واأن تحمل الكال�سنكوف، وفعال وجدته قد نفذ الأوامر، واأح�سن 

حيث  الرمادي  مدينة  نحو  معي  ا�سطحبته  الأولى  ال�ساعات  ومع  العدة.  وجلب  الخطة، 

موقع الدائرة، وعند و�سولنا وقبل ترّجلنا من ال�سيارة طلبت اإليه اأن يدخل حامال �سالحه 

ومتو�سحا اأو�سمته، ما�سيا خلفي، وقد اأ�سرت عليه اأن ل يجل�س اإل بعد توجيه الإ�سارة اإليه، 

وفعال اأح�سن تنفيذ الخطة،  وقام المدير مرحبا بمقدمي عند الدخول، والحمد هلل وجدته 

يتذكر ا�سمي، وكنيتي وفوق ذلك لقبي، واأ�سار علينا بالجلو�س، فبادرت م�سيرا على �ساحبي 

بالجلو�س معقبا: اإن الم�ساألة م�ساألتك واأن الأخ المدير �سوف ل ياألو جهدا في اأن يكلل زيارتنا 

بالنجاح. وعلى الفور ارت�سفنا اأقداحا من ال�ساي العراقي الثقيل ورغم اأنه قد ُحلّي بال�سكر، 

فقد نزل على معدتي كاأنه اأحد الحوام�س التي ت�ستعمل في مخابر الكيمياء، واأخذت معدتي 

قناتها.  جدرانها، و�سوهت  طرزت  التي  والُندب  القرح  حيث  بتركه  وُعودي  معاتبة  تحدثني 

ويظهر اأن المدير قد اأدرك بحمد اهلل وتوفيقه وبعجالة اأهمية الزائر، ول األومه في ذلك، اإذ 

جاء ال�سيف يرافقه ع�سو �سعبة الحزب، والأخير قد تنكب �سالحه، واأبدى اهتمامه. عندها 

تنحنح المدير قائال: اأ�ستاذ �سترجعون بالذي جئتم من اأجله. فاأجبته: وخير البر عاجله. 

وما هي اإل لحظات وملف الق�سية بغالفه الوردي بين يدي ال�سيد المدير وهو يهّم بالبحث 

عن قلم بين الأوراق التي ازدحمت على مكتبه، وبعد اأن وجد الأمر ع�سيرا، اأدخل يده في 

جيبه لي�ستل منه قلما قد ادخره لمثل هذه اللحظات، وما هي اإل دقيقة اأو بع�سها خ�س�سها 

لمراجعة الملف واإذا بمداد قلمه ي�سيل على اأ�سل المعاملة بالموافقة، ورجعنا قافلين - وقد 

حققنا بغيتنا - من حيث اأتينا بف�سل من اهلل وتوفيقه. 

بنا  �سطحت  واإن  التوطئة  هذه  مديًرا«، وبعد  تكون  اأن  المحطة »لبد  عنوان  اإلى  وَعوًدا 

ذكريات الما�سي لالإطالة والإ�سهاب فيها اإلى َحٍد ما، فال بد اأن اأ�سير اإلى مو�سوع اعتقده 
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التي  العقبات  اأكبر  من  اأراه  الذي  المدير«  دكتاتورية   « عنوان  تحت  و�سعه  ويمكن  مهما 

ربما تت�سبب في ف�سل التقدم في المجال التربوي، وقد اأكون م�سطرا لخت�سار المقدمات 

والدخول في النتائج قائال: اإن اأخوف ما اأخاف منه اأن تنتقل عدوى دكتاتورية المدير اإلى 

زمالئه المدر�سين، اإما حبا في التقليد - من باب تقليد المغلوب للغالب - اأو رغبة في الثاأر 

لما اأ�سابهم من حيف وظلم من �ساحبهم - اأعني المدير -، على قاعدة من يقول:

)1(

   والظلم من �سيم النفو�س فاإن تجد      ذا عفة فلعلة ل يظلم

وهم بهذا يحاولون تبرئة �ساحاتهم من كل علة، والمدير بهذا �سيخلق اأو �سيزرع ال�سلوك 

المت�سلط »الدكتاتوري« ودون اأدنى دراية منه في ع�سرين من مدّر�سيه، والمدر�سون بدورهم 

الذين  طلبتهم  اإلى  ال�سلوكي  مر�سهم  الأدهى - �سينقلون  والخطر  الأكبر  المحذور  - وهنا 

ربما يتبادر اإلى اأذهانهم اأن �سلوك مدر�سيهم هو ال�سلوك المرغوب، اأو على الأقل هو التجاه 

المطلوب، اأو ذلك التجاه الذي ل منق�سة فيه، عندها تكون الكارثة قد اأزهقت اأرواح اأخالق 

الجميع. وياأتي زعمي هذا واإن �سّرح بع�س زمالئنا باأن الإدارة »الدكتاتورية« تلك التي تتميز 

بالحزم لها قائمة عري�سة وطويلة من الفوائد واأن عيبها الوحيد - في نظر بع�سهم - اأنها 

تفتقد اإلى الجانب الإن�ساني، مع اأني ل زالت مقتنعا القناعة تمامها باأن ذلك الأ�سلوب غير 

زمالئي  �سيما  ول  اأحد  على  ذلك  اأخفي  ل  وكنت  المهالك.  اإلى  بويالته  جّرنا  قد  ال�سوري 

كان  �ساحبه  به  ي�سعر  اأن  دون  بالتدريج  يتنامى  الذي  ال�سلوك  ذلك  اأن  واأعتقد  التربويون. 

حكرا على الزمالء من مدراء المدار�س والقطاعات التربوية في العالم الثالث حيث اأفنيت 

يقت�سر  ل  حدود، فهو  تحده  ل  ُخلقي  مر�س  اأنه  ك�سفت  فيه، لكني   التربوي  عمري  ن�سف 

على دولة دون اأخرى لكن كل ما في الأمر ربما يزيد عندنا لرتباط ذلك ال�سلوك في غالب 

)1( البيت من ق�سيدة هجاء للمتنبي يهجو بها اإ�سحاق بن اإبراهيم الأعور ابن كيغلغ ومطلع الق�سيدة:

عر�سا نظرت وخلت اأني اأ�سلم لهوى النفو�س �سريرة ل تعلم    

وفيها من اأبيات الحكمة الكثير ومنها:

وي�سيب ناحية ال�سبي ويهرم والهم يخترم الج�سيم نحافة    

حتى يراق على جوانبه الدم ل ي�سلم ال�سرف الرفيع من الأذى    
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الأحيان بالِكْبر الذي يدب في ابن اآدم دبيب النمل، اأو لأن الوظيفة لبع�سنا هي كل �سيء في 

الحياة، فالحياة في منظورنا للوظيفة، بينما هي في ديار الغرب للحياة، ولعلي ل اأ�سل في 

ذلك اإلى درجة التعميم.

واأول »دكتاتور« ولي�س »دكتور« عملت معه - لي�س«هتلر« بل خلت اأنه المدير الذي عملت 

معه  اأق�س  لم  اأني  مع   - لي  مدير  اأول  وهو  الما�سي  القرن  من  ال�ستينيات  نهاية  في  معه 

غير �سنة درا�سية، تلك ال�سنة التي كانت بمثابة �سريبة يجب اأن يدفعها كل موظف جديد 

هزة  اأن  يعتقد  كان  المدير  ذلك  اأن  اأ�سدق  اأكاد  ل  وكنت  التدري�سية.  الوظيفية  حياته  يبداأ 

اأر�سية �ست�سيب المنطقة، اإذا ما ا�سطره اأحد المدر�سين لإجراء تعديل ب�سيط في جدول 

ما  واإذا  مديره،  على  المدر�س  حقوق  من  حق  اأب�سط  يمثل  طلب  وهو  الأ�سبوعي  درو�سه 

طوى  اأن  وبعد   .- المدر�س  اأعني   - الأ�سا�سية  التدري�س  اآلة  �سيريح  فاإنه  المدير  ا�ستجاب 

الزمن �سفحات م�ساحاتها من ال�سنين اأكثر من ثالثة عقود في العمل التربوي، تلك المدة 

التي تف�سل بين يوم كنت في الإدارة مديرا اإلى اأن اأ�سبحت في الإدارة مدارا، حين رجعت 

، وكنت اأح�سب اأني بعد تلك المدة 
)1(

اأدراجي اإلى لندن لأ�سبح في ال�سف الثاني في الإدارة

قد ن�سجت تربويا واإداريا، وتوقعت اأن مو�سم الح�ساد للن�سج التربوي قد حان، وتمنيت اأن 

المعلومات،  وتبادل  الخبرات  مزواجة  اأجل  من  الغربيين  من  التجارب  اأ�سحاب  مع  اأ�ستغل 

من  جاءنا  وقد  الإدارة،  الزرقاوين  العينين  �ساحب  قلدنا  عندما  لندن  في  ذلك  تم  وفعال 

وراء البحار حيث تغرب ال�سم�س في الأر�س الجديدة، وكنا نح�سب اأنه �سيرينا من عجائبه - 

اأعني تجاربه الكبرى - تلك التجارب التي حدثني عنها عندما جمع بيني وبينه موؤتمر دولي 

لأحدى المنظمات التربوية العالمية في اأثينا، لكننا اكت�سفنا اأنه يتبنى الماأ�ساة نف�سها التي 

اأن  المماثلة، والفارق  التحديات  معالجة  في  ال�ستينيات  زمن  العربي  المدير  زميلنا  تبناها 

الأول اأعني العربي كان يق�سم اأ�سفار اأ�سابعه عندما يبّرر رف�سه طلب اأحد مدر�سيه خجال، 

لِب�سُته دون رغبة مني، خ�سية عدم ا�ستطاعتي قيادة 
ُُ
)1(  رغم محاولتي الحثيثة للتخل�س من ذلك القمي�س الذي اأ

هوى نف�سي والذي رمى كثيًرا من الزمالء في اأح�سان ذلك الداء الع�سال - اأعني دكتاتورية المدير. 
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فيما يذهب الأخير - الأمريكي - لالإجابة بغمزة عين راف�سة، ولمزة ل�سان �ساخرة. وقد كنا 

ْقنا ذرعا للف�سل الإداري من قبل اأبناء جلدتنا، لكن الأمريكي  نتو�سم فيه الخير بعد ما �سِ

هذا جاء وقد ن�سي ديمقراطيته التي ا�ستهر اأهله بها، لكنه لم ين�س �سروال »الجينز« الأزرق، 

الذي كنا نرى في ارتدائه داخل المبنى التربوي ا�ستهتارا بالأعراف والتقاليد المدر�سية. 

اأهلها  ُجّل  يجهل  بالد  من  جميعا  اأنهم  اكت�سفنا  منهم  اأجيال  ثالثة  ا�ستقدمنا  وحين 

ُخلقوا  ُمذ  للُبرِّ  عرفوا  وما  ملٍة  خبز  اغتذوا  ما  عراة  »حفاة  قوما  اإل  يعرفوننا  ول  مكاننا، 

على  نتمرغ  الخالي  الربع  جيوب  من  جيب  في  نزال  يظنون - ل  ما  ، واأننا - على 
)1(

طعما«

الرمال، نختنق اإذا نمنا بين حيطان اأربعة؛ لأن المكان المف�سل لنا هو النوم على فوهات 

اآبار البترول حرا�سا اأمناء ل�سركاتهم، وهم مغرمون بنا؛ لأننا اأكبر المودعين في م�سارفهم، 

من  اإلينا  التحدث  في  يجدون  وما  متق�سفون،  لأننا  خبز  ك�سرة  غير  ذلك  مقابل  نطلب  ول 

اأعني   - القديمة  القوم  لغة  رموز  يفكوا  اأن  لهم  يمكن  الذين  الو�سطاء  لكثرة  ُتذكر  م�سقة 

اللغة العربية -. ثم اإّن عدم الثقة باأنف�سنا ا�سطرنا لأن ن�سلم مقاليد اأمورنا لمن تجاوزت 

�سجرته عمر العطاء من اأ�سحاب زرق العيون �سود ال�سمائر، فقد ا�ستقدمنا بع�سهم مع اأنه 

كان قد طلق العمل منذ ما يقرب عقدا من ال�سنين حيث ا�ستكمل يومها الخدمة الكاملة، 

معترفا لبلده اأن �سجرته قد توقفت عن الإثمار، واأ�سبح خارج حدود الوفاء بمتطلبات العمل، 

لكّن عقدة النق�س م�ستحكمة في اأبناء جلدتنا ولم تعد ال�سيادة تروق لهم يوما من الأيام، 

وياأنفون  الحرية  يع�سقون  البدو  اأجدادنا  كان  اأن  بعد  َم�سودين  نكون  اأن  نحب  �سرنا  فنحن 

الذل والخ�سوع، ونغرق حبا في بحر من يذُلنا. وزمن الأربعين عاما كافية لتغيير الجيل عند 

الحاتمي ومطلع  العربي  تمثل فيها بكرم  التي  الرائعة  للحطيئة من ق�سيدته  الم�سهور  ال�سعر  بيت  )1(  ت�سرفنا في 

الق�سيدة:

ببيداء لم يعرف  بها �ساكن ر�سم وطاوي ثالث عا�سب البطن مرمل    

يرى البوؤ�س فيها من �سرا�سته نعمى اأخي جفوة فيه  من  الإن�س  وح�سة    

ثالثة    اأ�سباح     تخالهم    بهما واأفرد  في  �سعب  عجوزا   اإزاءها    

فلما   بدا   �سيفا   ت�سور   واهتما راأى  �سبحا  و�سط  الظالم   فراعه    

اأيا  اأبت  اذبحني  وي�سر  له  طعما فقال   ابنه    لما    راآه    بحيرة    

يظن   لنا   مال    فيو�سعنا    ذما ول  تعتذر  بالعدم  عل  الذي  طرا    
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 اإل في اأمتنا، فهي ملتزمة باأ�سمال الآباء الذين رو�ست طباعهم �سنيُن القهر 
)1(

كل الأمم

والحرمان في الع�سور المتاأخرة.

واإذا رجعنا اإلى البحوث التربوية التي اأفرجت عن حقائق هامة تدعو اإلى �سرورة العدول 

عن اأ�سلوب الفوقية اإلى نظام الإدارة »الت�ساركية« - اإن جاز لى ت�سميتها اأو ترجمتها كذلك -، 

فاإنها رغم م�سداقيتها لم تخل من تهّكم بع�سهم عليها حيث و�سفها الزميل التربوي »علي 

اإنتاج  م�سانع  تحققها  ل  التربوية  البحوث  نجاحات  )اأهم  قائال:   2008 عام  الخ�سيبان« 

الورق فح�سب بل تحققها البنوك اأي�سا فهي ت�ست�سيف اأموال من قيمة تكاليف اأعمال لي�ست 

موجودة اإل في م�سانع الورق( كناية عن عدم جدواها. فالبحوث التربوية ونتائجها في راأيه 

اأكبر نكتة واإنه )ي�ستطيع ال�سحك عليها ع�سرات المرات في اليوم والليلة(، واإني واإن كنت 

متفقّا معه في بع�سها اإل اأن لي تحفظات على بع�سها الآخر.

وفاتني اأن اأذكر لمن يهمه معرفة ذلك اأني اآثرت اأن اأكون بعيدا عن ال�سدارة في الإدارة 

ما اأمكنني اإلى ذلك �سبيال، فلم اأتقدم في اأي موؤ�س�سة عملت بها لأتبواأ فيها كر�سي اإدارتها 

اإل في حال اإجبار اأ�سحاب ال�ساأن لي، حيث ي�سير الأمر فوق طاقتي في الرف�س اأو القبول، 

�سرعية  قاعدة  العامة، وهي  المنا�سب  في  التولية  اأحكام  عليها  ُبنيت  التي  بالقاعدة  اأخذا 

اهلل  ر�سول  �ساأل  عندما  عنه  اهلل  ر�سي  الغفاري  ذر  جرت لأبي  التي  بالق�سة  عليها  ن�ستدل 

-  - اأن يوليه. هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى فاإني بحكم معرفتي فاإني لم اأ�سمع عن 

مدير حقيقي في قطاع التربية اإل عن الأ�ستاذ »جعفر خياط« مدير عام التعليم المهني في 

مرجعه  التربية  وزير  فيه  خالف  واإن  نافذا  قراره  كان  حين  الما�سي  القرن  من  ال�ستينيات 

الأعلى. فحال المدير حال من يكون بين نيران اأطراف متعددة و�سهامهم، والأمثلة كثيرة 

في  المركزية  الدائرة  َطَلُب م�سوؤول  هو  توؤرقني  زالت   ما  التي  الأمثلة  لها، ومن  ح�سر  ول 

المحظوظات؛  المدر�سات  من  اأنها  اأ�سك  ول  بغداد،  اإلى  المدر�سات  اإحدى  نقل  العا�سمة 

ير�سل  اأن  الخطة  لتنفيذ  عليه  وكان  نقلها.  على  التوقيع  من  م�سوؤوليتي  اإخالء  ذلك  في  لأن 

)1( يخيل لي اأن اأوربا الحديثة هي الأخرى قد ا�ستفادت من تلك المدة التي اأعقبت الحرب العالمية الثانية. 
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من  نقل مدر�سة  لنا حول مو�سوع  يدندنون  زيارتهم  المفت�سين اإلينا، وكانوا طيلة  وفًدا من 

 في الدولة، فكان رّدي: اأنني - وكما يعرف 
)1(

المدر�سات التي لها اأو لأحد معارفها كعب عال

وهو  الأ�سقياء  اأو  بغيته،  اإلى  متجه  وهو  ال�سعداء  من  اأحد  طريق  في  اأقف  يعرفني - ل  من 

نقلها  على  �سيترتب  حيث  لتخ�س�سها  اأَم�ّس الحاجة  في  كنت  اأني  مظلمته، رغم  عنه  يدفع 

معنى  تحمل  مذكرة  على  التوقيع  من  اقتربت  كلما  وكنت  الطلبة،  ثمنه  يدفع  �ساغر  ترك 

 
)2(

ه، وكنت اأرمي بالقلم جانبا، عندها اأخذ المفت�سون يقا�سمونني نقلها تذكرت الظلم و�سرَّ

اإنهم لي لمن النا�سحين، فا�ستع�سمت من خططهم وا�ستعذت من �سر و�سو�ستهم، مع اأني 

لم ا�ستغ�س ثيابي، ولم اأجعل اأ�سابعي في اأذنّي، فكان قراري النهائي: عدم الموافقة، وقلت 

لنف�سي المترددة: اإّن رئي�س الموؤ�س�سة ل يزيد اإن غ�سب عن اأن يعفيني من اإدارة المدر�سة 

الآلم،  عن  اإل  تثمر  لم  التي  الإدارة  لي، تلك  يذكرها  كان  التي  بمواقفي  ال�سابقة  لمعرفته 

واأح�سن زهراتها خ�سراء الدمن، وهي ل تغني ول ت�سمن من جوع في نظري. 

ورغم تالحق الأحداث فاإني اأذكر هنا مخت�سرا ما اأمكن ما وقع لي بعد مدة زادت على 

الثالثين عاما من طلب - ربما - مماثل لم�سوؤول مماثل ملخ�سه: اأْن اأوّقع على مذكرة ذات 

اأثر رجعي �ساء المدير اأن ي�ستعملها في الإ�سرار بزميل من زمالء العمل، وهو باب »ت�سفية 

الح�سابات«.

حلقات  عمل  في  ويتجراأ  دكتاتوريته  في  مغاليا  يذهب  عندما  المدير  هموم  وتتزايد 

ا�ستخبارية ُي�سم من خاللها روائح العداء والكراهية. وعجبي يتعاظم حيال من ين�سّم اإلى 

تلك الحلقات، اأما ده�ستي فتزداد لن�سمام بع�سهم طواعية مت�سابقين ليكونوا في الدائرة 

الأولى التي تحيط بالمدير، واأ�سواأ من كل  ذلك اأن يتغابى المدير عندما يعتقد اأنه ي�ستطيع 

�سراء �سمائر العاملين بال ا�ستثناء. اإذ دخلت مرة - تعلوني �سيبتي - فوجدت مدير دائرتي 

خرج  اإذ  بمكان،  ال�سذاجة  من  كان  لأنه  اأو  حقيقتي،  ليعرف  يكن  ولم  العادة،  فوق  مرحبا 

)1( كناية عن ما ي�سمى »الوا�سطة« اأو ال�سفاعة الدنيوية غير النزيهة. 

�سم اأو اليمين والحلف، وجاء في القراآن: )وقا�سمهما اأني لكما من النا�سحين(.  )2( من الَقَ
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ورائي بعد انتهاء الزيارة مودعا، ونادى حاجبته قائال: )هذا »الهيتي« - وهو يريح يده على 

كتفي - من الأ�ساتذة الذين ل ي�سملهم نظام ال�ستئذان، فهو يدخل علّي متى �ساء(، وكانت 

الخواطر والهواج�س بعد تلك الحادثة تتجاذبني يمنة وي�سرة، مت�سائال في ريبة المرتاب: 

لم كل هذه الميزات التي يعتقد المدير تمتعي بها دون غيري من الزمالء والزميالت؟ ثم 

اكت�سفت على اإثر ا�ستدعائه  لي بعد مدة وجيزة اأنه يريد اأن ي�ستعملني عينا على زمالئي، 

وكانت المواجهة التي �ساء اهلل اأن اأكون فيها �سجاعا، فقد قام محييا ومرحبا، وما اإن اأخذت 

مكاني عنده وكنت اأ�سعر اأن ِكَلْينا كان في هذه المرة حذرا من �ساحبه حتى قراأت الكثير 

الطبية،  نظارته  فوق  من  حاجبيه  يرفع  عندما  وا�سحة  تبدو  التي  الأربع  جبهته  طيات  في 

اأن  يريد  المعتادة  ال�سياقات  حدود  خارج  واجبا  اأن  على  دلني  مما  تتراق�س،  اأراها  وكنت 

يكلفني به، واأخذ يلعب ب�سعرات ذقنه بحركات ل اإخال اأنها ل اإرادية تنم عن حيلة، ف�سرت 

اأقرب اإلى اليقين مني اإلى ال�سك اأنه يريد اأن يبداأ بكالم لكنه يخ�سى عواقبه، فالذي اأمامه 

اأن  لها  �ساء  ما  ال�سنين  اأخاديد  لعبت  ال�ساد�س، وقد  العقد  ابن  اأنه  على  تدل  جبهته  طيات 

تلعب في وجهه، لكن �ساحبي قرر اأخيرا اأن يركب موج المغامرة، ولو باأ�سرعة مهلهلة، واأن 

يخو�س في لجج البحر، معتقدا اأنه لن يخ�سر، ولماذا يظن اأنه يخ�سر هكذا يبدو اأنه كان 

يحدث نف�سه فظهره قد ا�ستند اإلى ركن ظن اأنه �سديد، وبعد اأن طلب لي قدحا من ال�ساي 

الذي ما اعتاد على تقديمه لمن هو مثلي، وقبل اأن تتح�س�س �سفتاي �سخونة القدح، تح�س�س 

قلبي اأن وراء الرجل م�ساألة مذاقها مر، وثمرة رائحتها كريهة، واإذا به يف�سح عما يريد، 

الكثير،  فمه  في  فعلت  المجازفة  عط�س  وكاأن  مرات  عدة  وهبطت  �سعدت  وحنجرته  قائال 

فتيب�س لها ل�سانه قائال: في الواقع بودي اأن اأكلفك باأول عمل له اأهميته في تطوير العمل في 

موؤ�س�ستنا التربوية هذه، وكل ما في الأمر اأن تقوم بكتابة تقارير دورية عن اأداء العاملين، 

واأن تعطى الأولوية عندما ت�سرع في الكتابة عن اأداء واحد منهم وقد حدد لي بال�سم ذاك 

الذي كان يقلقه ويق�سُّ م�سجعه، مع اأن ذلك العامل درجته الوظيفية كانت اأعلى من تلك 

فاإن  فالن  اأداء  حول  لي  تكليفكم  ا  اأمَّ بالآتي:  له  وقدمت  التقرير،  �سّلمت  ولما  اأ�سغل،  التي 
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ف�ّس  ولما  الكافي..  الوقت  ُيعطى  اأن  بعُد... ويجب  اإنجازه  على  لنتعرف  كافيا  لي�س  الوقت 

الر�سالة وقراأ فحواها، �سعر اأني ل اأريد اأن اأفهم ما يريد ول اأنفذ اإل ما اأراه حقا، قال: اأرجو 

عدم الإ�سارة في ر�سائلكم الم�ستقبلية اإلى اأنني كلفتكم بمثل هذا العمل، فقلت مبا�سرة اإذن 

هذا عمل اأ�سبه ما يكون بعمل ا�ستخباري ولي�س تربوًيا. !!!! »فجرائد ال�سباح« اأيها الأ�ستاذ 

المبجل ما تغيرت، و»ال�سور العارية النكراء« اأيها الفا�سل ما تبدلت... وح�سبته فهم واأظنه 

فهم لكنه �ساأل ماذا تعني بجرائد ال�سباح؟ قلت: اأبًدا، هذا نزار ال�ساعر كان يهذي مرة ثم 

اأ�سبت بالهذيان مثله، ولكنه عجز اأن يقراأ ما بين ال�سطور، وكل هذا ياأتي من عمل اأيدينا 

التي �سفقت لهم، فنحن ممجدون ومقد�سون، وهو من البتالء. وكل الذي تركه هذا واأمثاله 

الإعالمية  والمحافل  المحاكم  في  نقف  اأن  المرتجلة،  مواقفهم  ب�سبب  الحمقى -  اأعني   -

ما  لدفع  الإعالميون  يعر�سها  نكراء  المحامون، و�سور  ي�سحبها  الملفات  من  عربات  حيث 

وقع منهم.

وكلمة اأخيرة )اأو خال�سة مركزة( في هذه المحطة، وهي بكل تاأكيد بها حاجة اإلى مزيد 

من الب�سط؛ لأنها تاأتي من باب التعاون - تعاون الماأمورين به - وفاء للزمالء والزميالت 

مدراء المدار�س في النت�سار على هموم الإدارة المدر�سية للمراحل قبل الجامعية، والذين 

هم بهم حاجة ما�سة لتنمية مهاراتهم في مجال معايير الجودة كجزء اأ�سعر اأنه من الواجب 

ناأتي  �سوف  التي  الجودة  معايير  اإن  ال�ساق.  الطريق  بداية  في  هم  الذين  ول�سيما  نحوهم 

على اأهمها ُتلزم الزمالء ببرامج محددة تجعلهم اأمام حقيقة واقعة، تك�سف لهم اإمكانتهم، 

التخلي  اأو  الم�سي  �سجاعة  وبكل  الأنانية  عن  بعيدا  يقرروا  اأن  عليهم  لزاما  يكون  وعندها 

والمطلب  لغيرهم.  اأمكنتهم  ترك  الأمر  تطلب  واإن  المدر�سية  الإدارة  في  اأحالمهم  عن 

وعلى  محددة  واأهداف  وا�شحة  روؤية  منهم  واحد  لكل  يكون  اأن  هو  المعايير  تلك  في  الأول 

م�ستويين: اأهداف تخت�س بالمدى البعيد، واأهداف تخت�سُّ بالمدى الق�سير، على اأن تكون 

وهمته  الأول  هّمه  يكون  اأن  منهم  واحد  كل  على  اأن  كما  والتقييم،  للقيا�س  قابلة  جميعها 

اإعطاء  مهارة  يحّول  اأن  بمعنى:  اأي  للتعّلم،  نظام  اإلى  التعليم  نظام  تحويل  على  مرتكزين 

ال�سمكة للطالب اإلى مهارة كيف ي�سيد الطالب ال�سمكة بنف�سه، واأن يدرك اأن عجلة التطور 
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�سيرها  من  بكثير  اأكبر  ب�سرعة  العمل  اأ�سواق  اأعني  المدر�سة  جدران  خارج  ت�سير  الإن�ساني 

متطورة  لمهارات  دوما  ما�ّسة  بحاجة  رد، وهي  مطَّ تطور  في  فالأ�سواق  الأ�سوار.  تلك  داخل 

واأ�سبحت   ،
)1(

متقاربة اأ�سبحت  الحالية  العمل  اأ�سواق  اإّن  ومواكبة، كما  ومعا�سرة  ومتغيرة 

الفريق،  بروح  العمل  على  اأي�سا، والقدرة  بالخبرة  بل  الجامعية  الآن، بال�سهادات  تكتفي  ل 

ف�سوق المناف�سة اأ�سبحت حادة جدا. هذا من جانب، ومن جانب اآخر، اأْن تكون اإحدى هموم 

ولذا  الدرا�شية؛  المناهج  في  ال�شتقرار  عدم  بنظرية  بالإيمان  ال�ستمرار  الكبرى  المدير 

عليه اأن يتعامل معها على اأنها ج�سم حي ينمو ب�سورة م�ستمرة ويحتاج اإلى عمليات جراحية 

ب�سورة دائمة ول يكتفي بالعمليات التجميلية منها. 

ومن الواجبات الملقاة على كاهل المدير، كذلك، اأن يوؤمن بتاأ�سي�س قاعدة وا�شعة لحرية 

والم�ساكل  الم�سوؤوليات  من  عميقة  بحيرة  في  نف�سه  �سيخنق  فاإنه  واإّل  الالمركزي  العمل 

الأ�سلوب  مع  ويكون  التعليمية  الرتابة  من  يتخل�س  اأن  النجاح  اأراد  اإن  فعليه  اإذن  المعقدة، 

الذي يخل�س المدر�سة من تلك الرتابة، ومن الخطاأ كذلك اأن تدار العملية التربوية - وهي 

بدًل من  فرد  ِقَبل  �سناعته - من  وفي  الإن�سان  مع  لتعاملها  �سك؛  اأدنى  دون  وا�سعة  عملية 

نظام موؤ�س�سي؛ لأن طرفا واحدا لي�س بمقدوره القيام بالعملية تلك، لذا فاإن البيت والمجتمع 

المحيط ُي�ساف اإلى ذلك الكادُر التدري�سي والمتخ�س�سون كلهم �سركاء في تلك العملية. 

تم  الذي  الأ�سا�س  على  العربي  عالمنا  في  غالًبا  ُيعوَّل  ل  حيث  خطيرة  م�ساألة  لحظت  وقد 

قبُل   من  ُبني  ما  اأن  الغالب  في  يعتقد  بل  �سبقوه  الذين  المدراء  اأو  المدير  قبل  من  ت�سييده 

فاأ�سا�سه الخطاأ، واأّن عليه اأن يوؤ�س�س لتجارب جديدة حتى في الُم�َسّلمات التربوية اأحيانا. 

وما درى اأنه �سيعيد التجارب نف�سها التي تم النتهاء منها من قبل، وفي ذلك هدر يوؤثر على 

اكتمال البنيان التربوي في يوم كنا نرقب اأنه �سيكون قريبا. 

)1(  يبدو اأن التنبوؤ بتلك الأ�سواق ورد في رواية اأحمد اأن ر�سول اهلل  قال »ل تقوم ال�ساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر 

اأ�سبحت حقا متقاربة ب�سبب و�سائل الت�سال الحديثة  الكذب، وتتقارب الأ�سواق، ويتقارب الزمان«. فالأ�سواق 

التي تربط ب�سبكاتها المتعددة العالم، ويمكن لكل واحد الآن اأن يتب�سع عبر القارات وبدون عناء ال�سفر، ولذا 

فاإن احتكار الأ�سواق قد تاأثر للغاية، كما اأن حرية الت�سوق والعمل اأ�سبحتا على نطاق عالمي لم يكن لالإن�سان في 

ال�سابق ت�سوره.
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اأن  اأرى  فاإني  ولذا  المدير  كاهل  بمطالبنا  اأثقلنا  باأننا  العتراف  في  عيب  من  ولي�س 

على النظام التعليمي اأن يعطي له الحرية في �شناعة القرار عندما تثبت كفاءته - حيث 

من  ي�سبح  ُثمَّ  النظام  وفل�سفة  الطلبة  اأمام  الكاملة  بالم�سوؤولية  ب�سعوره  الخا�سة  القرائن 

هناك  اإن  والكتاب.  المنهج  اختيار  في  بمدر�سته  الخا�سة  العمل  مجموعة  ي�سارك  اأن  حقه 

م�ساقات توؤ�سر اإلى اأنماط الحرية المطلوبة للمدير. وعلى النظام التربوي اأن ي�سجع المدير 

على عدم التردد في ال�سير فيها كقرار نقل الطالب من �سف اإلى �سف اأعلى بناء على كفاءة 

معظم  تراها  التي  المتحركة  ال�شفوف  بمفهوم  العمل  حق  للمدير  يكون  اأن  اأي  الطالب، 

الأنظمة التربوية والعربية اأنها خطوٌة �سجاعة ل تنا�سب المختبر ال�ساكن الذي تت�سف به 

تلك الأنظمة. وال�سفوف المتحركة، بمعنى اآخر، ثورة مدرو�سة على اأ�سلوب الرتابة التعليمية 

التي تت�سف به اأنظمتنا التربوية لالأ�سف. 

ومن الخطاأ اأن يطلب من جميع الطالب تناول البرنامج نف�سه وبالدرجه نف�سها، اأي دون 

الداخلية  البنية  في  النظر  معاودة  اإلى  المدير  يحتاج  ولذا  الفردية؛  الفروقات  اإلى  النظر 

اختالف  على  الطلبة  تنا�سب  التي  البرامج  مختلف  بتقديم  فعال  تقوم  مدر�سته  اأن  للتاأكد 

قدارتهم واهتماماتهم. 

كذلك فاإن ا�شتقالل في ميزانية المدر�شة اأمر جلي ووا�سح الفوائد، ولنا اأن نقارن بين 

اإمكانات المدر�سة في التعليم الخا�س وبين ال�سعوبات المالية التي تواجهها المدر�سة في 

التعليم الحكومي �سرط اأن ل ين�سى المدير اأن يكون هناك توازٌن في مخ�س�سات المدر�سة 

فهناك  الإدارية،  الأمور  على  الإنفاق  في  المبالغة  وعدم  ذاتها،  التعليمية  العملية  على 

وتطوير  لتطويره  الالزمة  التكاليف  كانت  مهما  الناجح  المدر�س  على  اأولويات، كالح�سول 

المنهج، وعلى هذا فاإن من حق المدر�سة اأن تكون م�ستقلة بكل ما تعنيه كلمة ال�ستقالل، 

ول يكفي المدير اأن يكون موؤمنا بعملية تنمية الكادر التدري�سي بل اأن ي�سع ذلك في مقدمة 

اأولوياته على اأر�س الواقع. فالمدر�سة دولة م�سغرة اأو مجتمع م�سغر، وما ينطبق على الدولة 
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اأو المجتمع من الحاجة اإلى الحرية والديمقراطية ينطبق تماما على حاجة المدر�سة اإلى 

ذلك. 

ول يفوتني اأن اأعرج بالقول اإلى اأن المهارات ال�شخ�شية لمدير المدر�سة وكذلك مهاراته 

الإبداعية موا�سفات يجب عدم ن�سيانها من قبل الموؤ�س�سات التربوية قبل ال�سروع بتعينه.



المحطة ال�ص�د�صة

  الف�صل اأو النج�ح      

            كالنا بها ذئب يحدث نفسه         بصاحبه والجدُّ ُيتعسه الجدُّ

)البحتري(
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المحطة ال�ص�د�صة

الف�صل اأو النج�ح

الذي  الإعالن  هو  هذا  العالي،  التعليم  وزارة  في  البعثات  دائرة  في  »بعثات«  »بعثات« 

�سوى  لنا  تنقل  عادت  ما  لأنها  زمن؛  منذ  مطالعتها  عن  َعزفُت  التي  ال�سحف  به  طالعتنا 

ف�سا�سة  العراقيين،  بيوت  اإلى  ال�سرورة«  »قائد  وزيارات  القومية!،  الوهمية  النت�سارات 

التلفاز تحتاج على الدوام لأفالم القائد لأن �سوره التي تمالأ ال�سوارع، والأزقة، والحارات، 

ال�سور  اأّن تلك  نعترف  اأن  بد  ول   .
)1(

النا�س بـ«المنقذ« لتذكر  كافية  عادت  ما  البيوت  حتى 

والأفالم والتقارير واإْن وّلدت فينا الملل وال�سجر اإّل اإنها كانت تبعدنا عن ال�سور العارية 

النكراء، وتجنبنا �سور الخناثة، وتحجبنا عن قراءة مقالت تمزيق الن�سيج الوطني العراقي 

الإعالم  وو�سائل  اليوم  �سحافة  بها  تطالعنا  والتي  موحدا  الأيام  من  يوم  في  كان  الذي 

اأ�سغل  حينذاك  وكنت   .
)2(

تذكر ح�سنات  من  له  كانت  اإن  القائد  ح�سنات  من  الأخرى، وهي 

من�سب »م�سرف تربوي مخت�س« في دائرة الإ�سراف التربوي، ذلك المن�سب الذي لجاأت 

انفطر كبد اأحد  اإليه بعد معاناة طويلة حين كنت مديرا لإحدى المدار�س الزراعية، وقت 

»معارفنا  �سفة  ينتحل  كان  ممن  وهو   ،
)3(

قلبه الحقد  واأكل  لنجاحي،  »الرفاق«  الحزبيين 

القدامى« -، فبعد اإخفاقه وح�سوله على عقوبات متتالية في اإدارته لإحدى المدار�س التابعة 

ر�سميا  اإلينا  ينتقل  اأن  الحزبي  بنفوذه  وحاول  منها،  التي ُطرد  الأكاديمي  الثانوي  للتعليم 

 ح�سل له ما اأراد ليعمل ب�سفته الحزبية ولي�س بدرجته الوظيفية 
)4(

ب�سفة مدر�س، وبعد لأي

)1(  ولت�سابه معاناة ال�سعوب من �سلوك القادة، كان كل واحد منا في الوطن العربي يظن نزار قباني قد وجه نزاريته 

»هذي البالد �سقة مفرو�سة« للزعيم الحاكم في بلده. ومن تلك النزارية نقتطف: هذه البالد �سقة مفرو�سة.... 

يملكها �سخ�س ي�سمى عنترة.... ي�سكر طول الليل عند بابها.... ويجمع الإيجار من �سكانها.... ويطلب الزواج من 

ن�سوانها.... ويطلق النار على الأ�سجار، والأطفال والعيون، وال�سفائر المعطرة...

)2( ومن ح�سناته اأنه قد اأبقى على وحدة البالد.

)3( �سوف ل نذكر ا�سمه لأن ذلك مخالف ل�سلوك الكاتب.

)4( الالأي: الجهد والم�سقة. 
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تحت اإدارتنا، جاء وهو يحمل نواقي�س الحرب الغ�سوم في وقت لم تكن رغبتي في اأن اأترك 

مدينتي الغالية، ول في ترك المجموعة التعليمية التي كنت اأقودها، ول البيت الجديد واإن 

كان كمفح�س قطاة الذي �سيدته بعد اأن تخليت اأنا وعرو�سي عن كثير من مقتنيات ما نملك، 

، ولم يكن يدور في خلدي اأن اأح�سل على من�سب تربوي اأعلى 
)1(

لكن )مكره اأخاك ل بطل(

من الذي اأنا فيه، فالم�سوؤولية حملها ثقيل ونفعها لمن هو مثلي قليل، ولكن التقارير الحزبية 

اأخذت تترى اإلى الدائرة الحزبية في المنطقة، ولجان التحقيق الحزبية اأخذت تتوالى على 

المدر�سة، عّلها ت�سبع ف�سول �ساحبهم، وتطفئ ثورة ح�سده العارمة، والتي اأكلت منه القلب، 

ح�سب  وهو   - »الرفيق«  فاقترح  التحريات،  تلك  النجاح  يحالف  ولم  الكبد،  فيه  واأحرقت 

علمي لم يكن يوما رفيقا باأهله فكيف يكون رفيقا بالنا�س - على المنظمة الحزبية اأن تبعث 

على  القتال  �ساحات  اإلى  المتوجهة  ال�سعبي  الجي�س  اأفواج  اإلى  الإداريين  من  معي  وبمن  بي 

خطوط التما�س مع الإيرانيين بعد اأن اأخفق في حفر واد كوادي اأ�سحاب الأخدود ليحّرقنا 

اأنا  حليفي  �سيكون  الأ�سر  اأو  القتل  لعل  اأو  لإدانتنا،  ماديا  دليال  ويختلق  له  الجو  ليخلو  فيه  

وَمْن معي. وعندها كفاه اهلل �سر القتال، عندها قد ُتطفاأ نيران معاناته اإلى اأمد، وَتَقر بها 

عينه، واإن كنت اأ�سك في اأن تقر عين �ساحب النف�س المقهورة بمر�س الح�سد، فهي عمياء 

ل تب�سر و�سير�سح اآخرين ليلعب دور الحا�سد لهم من جديد. 

دائرة  اإلى  انتقلت  عندما  اأمامي  انفتح  قد  بابا  فاإن  ال�سعاب  كل  ورغم  حال  كل  وعلى 

الإ�سراف التربوي. وبعد مدة اأعلنت وزارة التعليم العالي عن حاجتها لبتعاث مجموعة من 

الكوادر العراقية، فتقدمُت اإلى دائرة البعثات، واأنا على يقين كامل اأني واإن كنت اأظن اأني 

ذلك  الف�سل؛  من  مكانا  واأقربهم  النجاح،  في  ن�سيبا  اأقلهم  اإنني  اإل   
)2(

المتقدمين اأف�سل 

)1(  ورد في مجمع الأمثال لالإمام اأبي الف�سل الميداني اأن قائل هذا المثل هو اأبو حن�س الفزاري حين دفعه ابن اأخته 

الأحمق في غار فيه �ستة رجال، وقال: �سربا اأبا حن�س....، فقال بع�سهم اإن اأبا حن�س لبطل، فقال اأبو حن�س مكره 

اأخاك ل بطل ... وقد �ساع ل بطر« والمعنى وا�سح ، وقيل مجبر اأخاك ل بطل. 

والخدمة  الموؤهالت  ناحية  من  لكن   - اأعلم  واهلل   - والُخلقية  الَخلقية  الناحية  من  لي�ست  المتقدمين  )2(  اأف�سل 

والخت�سا�س. 
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. اإذن ماذا 
)1(

لأنني لم اأكن من بين الذين يوؤمنون باأن )ر�سالتهم التي يدعون اإليها خالدة(

يا ترى اأنا فاعل؟ لكن من الخطاأ الفادح اأن ُي�سم من مقالتي رائحة الياأ�س، اأو اأنني اأن�سى 

اأو اأتجاهل قدرة اهلل - اأعوذ باهلل -  في اأي م�ساألة من الم�سائل، فلم يعد الوقت كافيا لكي 

 من غرائب الق�س�س، وفرائد الأخبار، 
)2(

اأن�سى ما نقله �ساحب كتاب »الفرج بعد ال�سدة«

وعجائب المحن، حيث انتهت جميعا بتفريج الكروب وبما ي�ستهي ويتمنى اأ�سحابها بحمد 

اهلل. وقد توكلت على اهلل الذي �سخر لي من يقف اإلى جانبي ويوؤازرني حيث �سلك م�سلكا 

حميدا، وانت�سر لي اأمام لجنة القبول باأح�سن مقالة، واأبلغ عبارة، واأر�سق اإ�سارة، فلله جنود 

مجندة، ف�سكرت اهلل الواهب على نعمائه، ولملمت �سعثي، وحزمت اأمري، على ال�سفر، تاركا 

الأهل والولد.       

وما هي اإل �سويعات ق�ساها »الهيتي« في الجو حتى وجد نف�سه في اأحد فنادق لندن يجول 

�سفارة  في  الثقافي  الملحق  يقابل  اأن  الغد، فعليه  لمقابلة  اأفكاره، تح�سًبا  بخواطره، ويقلب 

جمهورية العراق، ليحدد وجهته النهائية، فهناك على ما يبدو جامعات وكليات قد تتحفظ 

الإنجليزية  اللغة  مجال  في  اأ�س�س  يقابله  اأن  قبل  لكن  العراق.  في  التربوية  الدوائر  عليها 

لأول مغامراته، تلك المغامرة التي لم يكن ليتق�سدها ول يحب تذوق مرارتها، فقد �سمم 

التي  بحقيبته  ي�سحب  وهو  المطعم  دخل  ال�سفارة، حين  اإلى  طريقه  في  وهو  الإفطار  على 

جرى ترتيبها على مهل، واتخذ له موقًعا ي�سّهل عليه مراقبة حقيبته، وتق�سي حركة النا�س، 

فهو ف�سولي كما عهده خالنه، لكنه لم يكن ف�سولًيا في طلب فطوره ال�سباحي، ولم ينتظر 

طويال واإذا بالنادل ي�ساأله: ماذا يف�سل �سيدي اأن يتناول في هذا ال�سباح الم�سم�س؟ وما هي 

اإل ثوان واإذا بنادل اآخر ي�ساأله ال�سوؤال نف�سه بعد اأن قدم له التحية التي لم يكن لي�سمعها في 

)1( �سعار الحزب الحاكم حزب البعث العربي ال�ستراكي هو )اأمة عربية واحدة ذات ر�سالة خالدة(. 

)2(  موؤلف هذا الكتاب  هو القا�سي اأبو علي، المح�سن بن علي التنوخي، ووالده القا�سي اأبو القا�سم على بن محمد، 

الح�سن علي بن محمد  اأبو  الأول: �سنفه  �سبقته:  النادر على ثالثة كتب قد  الكتاب  لهذا  تاأليفه  اعتمد في  وقد 

المدائني بعنوان »كتاب الفرج بعد ال�سدة وال�سيقة«. الثاني: كتاب األفه اأبو بكر عبداهلل بن محمد المعروف بابن 

اأبو الح�سن عمر بن محمد بن يو�سف  األفه القا�سي  اأبي الدنيا بعنوان«كتاب الفرج بعد ال�سدة«. والثالث: كتاب 

الأزدي بعنوان »الفرج بعد ال�سدة«.
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 !! ثم �ساأله النادل الثاني عن طبقه المف�سل، وما اإْن تقدم بطلبه اإل 
)1(

المطاعم العراقية

والنادل الثالث ي�ساأله ال�سوؤال نف�سه. وما هي اإل  دقائق معدودات واإذا بثالثة اأطباق مت�سابهة 

يحملها النادلون الثالثة، ولما التفت النادل الأول واإذا به يرى اثنين من زمالئه يحمل كل 

المواجهة  بداأت  فعال، وهنا  �سوبه  وجهيهما  يمما  نف�سه، وقد  العراقي  الزبون  طلب  منهما 

من  اأحٌد  يكلف  ولم  يجهلها،  »الهيتي«  كان  التي  التقليدية  البريطانية  الأعراف  مع  الأولى 

اأ�سدقائه نف�سه ليقدم ن�سيحة تذكر في هذا المجال اإما حياء منه، واإما لأن ُجلهم يتوقع اأنه 

على دراية م�سبقة بمثل تلك العادات، والأعراف، وربما يعود ال�سبب اإلى اأن زمالءه يتهمونه 

باأنه اأحد المثقفين. وكاأنهم جهلوا حقيقة اأن  جزيرة الإنجليز التي ف�سلت بين بحر ال�سمال 

والمحيط الأطل�سي جعلت فيهم طبيعة خا�سة �سمتها العامة المحافظة على الموروث. 

وهنا قراأ الزبون الغ�سب ل بل الحنق في وجوه النادلين حيث تمتم واحد منهم بكلمات 

اأن  بغداد  مطاعم  في  جرت  العادة  اأن  يعرف  فالهيتي  قطًعا،  مهذبة  غير  كلمات  اأنها  فهم 

اإلى  اأووا  الذين  زبائنه  خدمة  عن  الم�سوؤول  فهو  واحد  نادل  قبل  من  وُيخدم  ُي�ساأل  الزبون 

ركنه. على كل حال فقد كان هذا اأول الغيث، فالأمطار قادمة، والزوابع متوالية، لكن ع�سى 

اأن تكون دون برق ورعد. ولنقد هذه الحادثة - فاإني اأ�ستعين باهلل - زاعما اأّن اإقامة الدورات 

التوجيهية للمبتعثين ت�سبح �سرورة لبد منها ولو ا�ستغرقت اأ�سابيع عدة، تدّر�س فيها �ستى 

بمثابة  كان  فقد  دورتنا  في  �سهدناه  ما  اأما  الم�سائل،  مختلف  خاللها  وتناق�س  الموا�سيع، 

دورة تلقين لمبادئ الحزب الحاكم للمبتعثين، وتزرع الخوف في نفو�سهم من اأن يوؤ�س�سوا 

من  الدار�سين  تتوعد  واأنها  الرذيلة،  تاأ�سي�س  على  اأخرى  اأحيان  في  ت�سجع  بل  الف�سيلة، ل 

المخالفة وهو اأمر يدل على خوف الدولة من مواطنيها حتى المبتعثين منهم، واإني ل اأرى 

)1(  حينما كان في اإحدى جولته الإ�سرافية لمناطق من �سمال العراق، وتلك الجولة كانت نحو المو�سل، وفي الطريق 

الماء! فكان  ياأتيه بقدح من  اأن  بالإمكان  اإذا كان  الكاتب عامل المطعم وقتها  الغداء، و�ساأل  لتناول طعام  نزل 

جوابه خ�سنا �سيئا: يا اأ�ستاذ اإن عليك اأن تذهب بنف�سك وت�سرب، فذاك هو الماء، والكاتب ينقل هذه التجربة 

لي�ستخل�س منها كيف اأن طباع النا�س توؤثر �سلبا اأو اإيجابا على نجاح حركة ال�سياحة.
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في  هنا  ومدينة  جامعة  كل  في   
)1(

عيونهم زرعوا  اأنهم  �سيما  ول  الخوف  ذاك  لكل  مبررا 

بريطانيا كما هو الحال نف�سه في كل دول الدنيا حيث يوجد المبتعثون، بل تعدى الأمر اإلى 

قيام تلك العيون بزيارة المبتعثين في �سققهم وبيوتهم، واأقل ما يكتب عنهم: اأنهم لم يعلقوا 

على جدران غرف الجلو�س �سورة القائد، الذي بف�سله تتم البعثات، وبنعمته ُتمالأ البطون 

الجائعات، وبكرمه ُتك�سى الأج�سام العاريات.                     

واإذا  اآثاري،  اأولى  فيه  تركت  الذي  المطعم  لذلك  مغادرتي  على  معدودات  دقائق  وبعد 

بي في الملحقية الثقافية لجمهورية العراق في لندن التقي الملحق الثقافي، وكان على ما 

اأذكر »الدكتوراأحمد الحديثي« الذي اأ�سار علّي اختيار ق�سم التربية في جامعة »HULL« في 

 حيث ال�سمعة الطيبة، والعر�س المنا�سب، واأن اترك الخيار الآخر 
)2(

�سمال �سرق بريطانيا،

الذي كنت قد رتبت له، فكان لزاما علّي اأن اأعيد النظر في كل تلك الترتيبات من جديد، 

طريقي  تلم�ست  نف�سه، وفعال  الوقت  في  اأحذر  عدو  الجهة، ول  تلك  في  اأعرف  �سديق  فال 

اإلى المدينة التي يممت وجهي اإليها، تلك المدينة التي �سقطت فيها �سناعة الأ�سماك منذ 

وقت قريب، حيث كان �سقوط تلك ال�سناعة التي يعمل بها الآلف من البريطانيين �سرطا 

لدخول بريطانيا في ال�سوق الأوربية، وكان القطار الذي اأركب ي�سابق الريح، وكان علي اأن 

يتوقف  بالقطار  اإذا  �ساعات  ثالث  قرابة  مرور  وبعد  مدينة »دونكا�ستر«.  في  تحويلة  اأجري 

على  اأ�سترط  اأن  على  لالأجرة  �سيارة  من  بد  ل  كان  غادرته  اأن  وبعد  الهدف،  مدينة  عند 

�سائقها البحث عن �سكن ولو لليلة واحدة - بما ي�سمى �سرير وفطور �سباحي -، وقد رحبت 

�سيدة في اأن ت�سيفني اإلى قائمة نزلئها. وما اإْن دخلت منزلها حتى قادتني اإلى غرفة فيها 

نزيل قّدم نف�سه على اأنه من جمهورية اإيران الإ�سالمية وعلّي اأن اأ�ساركه ال�سكن. فقلت في 

نف�سي )نحن هربنا من التواجد على حدودهم الملتهبة، وتخومهم الهائجة، فكيف لي اأن 

)1( كناية عن عيون الحزبيين حيث مهمتهم مراقبة المبتعثين. 

)2(  كان الكاتب قد رتب للذهاب اإلى جامعة كاردف في مقاطعة ويلز، وقد اأحاط بع�س الأ�سدقاء علما بذلك حيث 

ح�سل على قبول من تلك الجامعة، اإل اأن الملحق الثقافي العراقي ن�سح بالذهاب اإلى جامعة Hull لأنها، على 

ذلك العهد، كانت الأف�سل. 
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اأق�سي ليلة كاملة ول يف�سل بين �سريري و�سريره �سوى طاولة لل�ساي تكد�ست عليها اأعقاب 

ال�سجائر؟(، وكاأنه ن�سي تنظيفها  منذ �سهر اأو يزيد، ولكن لم يكن ذلك هو ال�سبب الوحيد 

اأحد  م�ساركة  في  رغبتي  عدم  البيت  �سيدة  فاخبرت  ب�سيكار.  عامرة  يده  وجدت  لأني  بل؛ 

�سكن  عن  للبحث  بيتها  ترك  على  عزمت  اأني  المنزل  �سيدة  �سعرت  اأن  وبعد  نومي.  غرفة 

علّي ال�سيدة:  اأ�سارت  الظالم.  جنح  تحت  عميق  نوم  في  تغط  اأم�ست  المدينة  اأن  رغم  اآخر 

اأو�ساله  تتقطع  الذي  بج�سمي  األقيت  اإْن  وما  ا�ستعمالها،  يمكنك  �سغيرة  غرفة  هناك  اأن 

تعبا، ومعدة فارغة حيث �سافرت باإغفاءة ربما ل تزيد على ن�سف �ساعة، ا�ستيقظت بعدها 

لأفتح حقيبتي واأغّير مالب�سي واإذا بي اأجد لوازَم واأ�سياء ومالب�َس و�سورا تعود لفتاة، فماذا 

اأني  هل  بال�سبط؟  هنا  يحدث  اأو  حدث  الذي  ما  ثم  اأماكنها؟  عن  الأ�سياء  تلك  حّركُت  لو 

اأعود  هل  اإذن  �سيح�سل؟  الذي  راأيها، فما  فتغير  م�سافرة  تكون  وربما  الغرفة؟  �ساأ�ساركها 

لأكون �سديقا لذلك الإيراني؟ اإنه اأمر غاية في الغرابة حقا، ثم اندفعت اأ�ساأل �سيدة البيت 

بلغة تعتمد على الإ�سارة منها دون الل�سان، واإذا بها تقول: ل عليك اأنا اأعرف ذلك، فالغرفة 

تعود لفتاة قد �سافرت اإلى زميلها هذه الليلة ويمكنك ا�ستعمال غرفتها. 

مختار  ابن  �ساكرا  اأن  تذكرت  فرا�سي، وقد  من  نه�ست  �سباحا  ال�ساد�سة  بعد  الن�سف 

محلتنا الطيب قد دفع اإلّي ا�سم �سخ�س ن�سيت ا�سمه في وقتها وعلي اأن اأفت�س في حقيبتي 

وتوجهك  الغرب  عن  عدولك  حالة  لي: )في  قال  هذا  �ساكرا  اأن  �سيما  عليه، ول  اأعثر  لعلي 

لل�سمال فاإن لدي اأحد المعارف هناك، ول اأدري فيما اإذا اآثر البقاء في مكانه اأم ل، فاإنه 

دائم الحركة والتغيير، فاحتفظ برقم هاتفه لديك لعل في و�سعه تقديم م�ساعدة ربما تحتاج 

اإليها(. وهنا اأرى من الواجب اأن اأ�سير اإلى اأن عرب اليوم عامة وال�سرقيين خا�سة تقل فيهم 

روح العتماد على النف�س مقارنة بالغربيين، بل العتماد على الآخرين وو�سع الأحمال على 

ميزان  في  تح�سب  جارية  �سدقة  الأقل  على  اأو  مفاخرهم،  من  مفخرة  يعتبرونها  اأكتافهم 

ح�سناتهم، مع عدم وجود �سرورة لذلك في اأغلب الأحيان. وهذه الم�ساألة ربما تحتاج اإلى 

دليل يقدمه الكاتب للقارئ الكريم قبل اأن ي�سار اإلى تعميمها.
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وبعد العثور على هاتف �سديق �ساكر حمدت اهلل، وما علّي اإل البحث عن قطعة نقدية 

معدنية ل�ستعمال جهاز الهاتف العمومي المن�سوب داخل البيت، وبعد اأن وجدت قطعة اأو 

باإدخال  مرتين  اأو  مرة  حاولت  فقد  ل  اأم  الهاتف  ذلك  تنا�سب  كانت  اإن  اأدري  قطعتين، ول 

الرقم الذي لدّي، واإذا بـ«ها�سم« يرد على مكالمتي، ل بل يق�سم باأغلظ الأيمان اأن اأ�سارك 

جوابي:  فكان  الموؤقت،  �سكني  عنوان  عن  و�ساألني  �سقته،  في  ال�سباحي  فطورهم  �سيوفه 

اأنا ل اأدري اأين. ول اأحد ممن ي�سكن في البيت قد ا�ستيقظ بعد لأ�ساأله، فالتم�سني ها�سم 

اأن اترك الهاتف مفتوحا واأن اأخرج من البيت لأتعرف على ا�سم الزقاق واأن ا�سجل له رقم 

اأن  فرحا، واأخبرني  طار  حتى  اأخبرته  اإْن  ماأربه، وما  له  طلبه، وحققت  لبيت  الدار، وفعال 

عنوان �سكني هذا ل يبعد عن عنوانه �سوى ع�سرات الأمتار، وطلب مني انتظاره، وما هي اإل 

خم�س دقائق واإذا ب�ساب يرتدي معطفا كان زيا للجي�س ال�سعبي في العراق، والذي ل اأحب 

اأن اأراه هنا على الأقل لأنه يذكرني بالكثير، فما الذي حدث؟ وهل اأجبر الطلبة المبتعثون 

ر�سلنا عنوة اإلى �سمال 
ُ
على ارتداء هذا الزي الذي كرهته منذ عرفته؟ فقد ارتديته عندما اأ

العراق، وهل ين�سط الحزب هنا وقد فررنا منه فرارنا من المجذوم؟

على كل حال لم تدل هيئة الرجل التي طالعنا بها على جوهره، فقد جاء مت�سلاًل كاأنه 

«، فثوبه - اأعني 
)1(

وي�سائله �سخ�سه  ويخفي  �سلمى: »يدب  اأبي  بن  زهير  لنا   ي�سفه  �سّياد 

نظارته  وراء  عينيه  واأخفى  راأ�سه،  على  طرفه  اأ�سدل  قد  اللون  ترابي   - الع�سكري  معطفه 

اأر�س  تغطي  التي  الياب�سة  الأ�سجار  باأوراق  المطر  زّخات  ا�سطدام  و�سوت  اللون،  الداكنة 

الحديقة تخفي من وقع حذائه، وانحرافه نحو �سباك غرفة الجلو�س ليتل�س�س منه، ثم ما 

لبث اأن نقر بطرف اأ�سابعه على زجاجات فكتورية الطراز. كل تلك الم�ساهد،  في الحقيقة، 

تراودني  اأخذت  اأمري  من  عجالة  وعلى  ا�سطرابي،  في  وزادت  نف�سي،  اإلى  الريبة  اأدخلت 

نف�سي:  �ساألت  ثم  المقبل،  ال�سبح  هذا  خطوات  من  خطوة  كل  تبرير  اأحاول  واأنا  الظنون 

َيِدبُّ ويخفي �سخ�سه وي�سائله فبينا نذود الوح�س جاء غالمنا     )1(

وهو من ق�سيدة لزهير معروفة، مطلعها:

با ورواحله ّ ي اأفرا�س ال�سِ وُعرِّ �سحا القلب عن �سلمى واأق�سر باطله     
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فرب  نف�سه  هذا »ها�سم«  كان  اإذا  ثم  للتو؟  به  ات�سلت  الذي  ها�سم  هو  هذا  اأن  وما يدريني 

وراء كل �سبهة ر�سدتها �سبب، وربما اأراد اأن ل يزعج اأحدا مع خيوط الفجر الأولى، والنا�س 

ما زالوا رقودا، لكني للحق اأقول: اإن »ها�سما« هذا بعد اأن زاملته عرفت اأنه يغرق في ال�سيمة 

»ه�سم  من  م�ستق  ا�سمه  واإّن  بحره،  في  ال�سابحين  من  فهو  الكرم  اأما  اأذنيه،  اإلى  والنخوة 

تكفيه  ال�سهادة   ال�سم، وهذه   - بهذا  الر�سول -  جد  الأول  ها�سم  �سمي  ولهذا  الثريد« 

فخرا عندما يحملها و�ساما على �سدره اإن كان على قيد الحياة حيث انقطعت اأخباره منذ 

عام 1990 واإن ُاتَّهمه بع�سهم بال�سذاجة، ويكفينا اأن ن�سهد له بُتقى محمود ول نزكي على 

اهلل اأحًدا وهو مح�سود عليه، واإن زاد في توا�سعه عن الم�ساحة الماألوفة �سيئا. وما اإن فتحت 

معه  للذهاب  يجرني  اأن  يحاول  به  واإذا  يدي،  على  �سدره، و�سد  اإلى  �سّمني  حتى  الباب  له 

، رجعنا بعد ذلك لن�سّوي 
)1(

حيث ينزل، وبعد اأن اأتم واجب ال�سيافة كاأنه في »حويجة العبيد«

الأمر مع �ساحبة المنزل. واإذا بها�سم يرفع حقيبتي التي اأرهقها ال�سفر وو�سعها في �سيارته، 

و�سخ�س بي حيث »فنجم Fencham« مدير �سوؤون ال�سكن في الجامعة الذي اأنهى بدوره 

واإذا  الطالبي،  ال�سكن  اإلى  بعدها  دلفنا  ال�سكن.   مفتاح  على  بعجالة، وح�سلت  المو�سوع  

باللذي يفتح لنا الباب �ساب من العراق، حاول دون مقدمات اأن يعتذر لنا لعدم وجود مكان 

عقدا  رتب  حوله، ولذا  يجري  بما  علم  على  ال�سكن  مدير  الواقع، لأن  خالف  �ساغر، وهذا 

بالإيجار و�سّلم المفتاح، والحق اأقول: اإن ذلك الأخ رغم موقفه ال�سلبي كان على �سواب؛ لأنه 

على ما اأعتقد كان اأحد الخائفين. وهو كغيره من العراقيين الذين زرع الحزب في نفو�سهم 

الخوف حتى اأم�سى الحزبي نف�سه يخاف زوجته من �سراحة عفوية قد يقدم عليها في حلم 

اأخذتني  الذي  الع�سكري  المعطف  �ساحب  ِقَبل  من  اإليه  ُقّدمُت  وقد  به  اأحالمه، فكيف  من 

الم�سابرة  في  عادتي  هي  كما  ولكن  المخاوف؟  وتنازعتني  مرة،  لأول  روؤيته  عند  الظنون 

واأناتي في المحاورة، وَقِبَل ذاك ال�ساب العراقي اأن اأ�ساركه ال�سكن وربما َقِبل على ا�ستحياء 

واأن اأ�سغل الغرفة التي ت�سرف بنافذتها على المباني الجامعية، وتكاد تكون الأقرب اإلى ق�سم 

بحر في �سفينة البحث العلمي.
ُ
التربية الذي �سيكون م�سرحا لأحداث الم�ستقبل واأنا اأ

)1( حويجة الُعبيد: منطقة تقطنها ع�سائر قبيلة العبيد قرب مدينة كركوك حيث ي�سكن ها�سم. 
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وبعد م�سّي �سهر على وجودي في بريطانيا، و�سلت العائلة في بداية ال�سهر العا�سر من 

عام �ستة وثمانين وت�سعمائة واألف، متذكرا ولدي خلدون وكان حينها في ال�ساد�سة من عمره 

وهو يق�سم اأظافره ي�ساأل �سائق ال�سيارة »طغرل«: يا عم، وهل تطارد قوات الجي�س ال�سعبي 

النا�س هنا من اأجل اإر�سالهم اإلى جبهات القتال؟ وتعجب »طغرل« من ال�سوؤال! وهو �سوؤال 

ر عن حجم الخوف الذي يلف العراقيين واأطفالهم ويالحقهم في كل مكان، فاآخر عهد  يعبِّ

»خلدون« بقوات الجي�س ال�سعبي وهي تطارد والده واأعمامه واأخواله لإر�سالهم اإلى الحدود، 

ل  دليل  التهاون  اأو  بالم�ساركة، والعتذار  العراقيين  لكل  �سدرت  قد  اأنذاك  الأوامر  فكانت 

يخالطه �سك على معاداة النظام، فال توجد منطقة و�سطى في منظور الحزب بين الجنة 

 .
)3(

و»بو�س«  
)2(

القائد الحزب  بوجودها  يعترف  ل  التي  المناطق  من   
)1(

والأعراف والنار. 

�سنتها  التي  الغارات  �ساعة  له  اأمه  احت�سان  خلدون  ذاكرة  في  ُحفرت  التي  الأحداث  واآخر 

الطائرات الإيرانية على بلداتنا، ولم تجد والدته وقتها مكانا تلوذ به غير حمام البيت ظنا 

ف�سال  اأطفالنا  على  �سيطر  الذي  الخوف  هو  هكذا  روعه.  من  وتهدئ  �ستحميه  اأنها  منها 

عن الكبار. وفكّرت اأن اأطلع القراء الكرام على الآثار النف�سية الخطيرة التي طالت ولدي 

خلدون ومئات الآلف من الأطفال العراقيين نتيجة لحرب الخليج الأولى، غير اأني عدلت 

عن الفكرة خ�سية اأن تقّرب الكاتب من الأحداث الموجعة، و�ستزيد من هواج�سه، و�ستبعده 

عن هدفه الأ�سا�س الذي قيد به نف�سه عند و�سعه منهجية هذا الكتاب، والحال اأ�سواأ عند 

الدخول في تحليالت المهتمين بالأمرا�س والإعاقات النف�سية التي تعر�س لها اأطفال العراق 

لحظات  حتى  م�ستعلة  نيرانهما  اأوار  يزال  ل  التي  والثالثة  الثانية  الخليج  حرب  جراء  من 

خطِّ �سطور هذا الكتاب ور�سم لوحاته. لكني اأحاول التعقيب على اأن الم�سكلة من الناحية 

اإليه من قبل في المحطات ال�سابقة، فلقد جاء في كتاب اهلل: ))وبينهما حجاٌب وعلى  )1(  الأعراف: تمت الإ�سارة 

الأعراف رجال يعرفون كال ب�سيماهم ونادوا اأ�سحاب الجنة اأن �سالم عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون((، �سورة 

الأعراف اآية رقم )46( وحتى )48(. 

)2( اأعني حزب البعث العربي الذي كان يحكم البالد. 

اأو  اأمريكا  اإما مع  اثنين:  اأحد  العالم  اأن دول  اأ�سار  المتحدة الأمريكية الذي  للوليات  الثالث والأربعون  )3(  الرئي�س 

�سدها. 
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التربوية بداأت انعكا�ساتها على واقع الحياة ليجعل اأهل العراق يعي�سون عراقهم في الع�سر 

الو�سيط.

اأما اأح�سن هدية كنت قدمتها لعائلتي بعد و�سولهم في الأ�سبوع الأول جولة في ال�سيارة 

ابت�سامة  وجهها  علت  وقد  »ميالد«  األحظ  كنت  وقتها  الجديدة  مدينتهم  على  للتعرف 

في  م�سغول  فهو  خلدون  اأما  خلدون،  على  بلعبها  ترمي  العنود  »وثال«  راحت  عري�سة، فيما 

مراقبة ال�سيارات وعلى الأخ�س الريا�سية منها، مهتم باإح�سائها وتحديد األوانها، وب�سائر 

الطمئنان اأ�سبحت تغمر قلوب الجميع، اأما اأنا فكنت اأ�سعر بانب�ساط قل ما مررت به منذ 

وهم  الغد  �سباح  في  الأولد، اأتخيلهم  اإلى  النظر  وممعًما  الخيال  في  طويلة، �سارحا  �سنين 

يذهبون اإلى مدار�سهم وكم من م�سقة �ستواجههم في يومهم الأول، ت�ساركني زوجتي تلك 

الهموم، ولم يوقظني من اأحالم اليقظة هذه اإل ال�سربة العنيفة التي هّزتنا جراء حادث �سير 

اأقل ما يقال عنه اأنه موؤ�سف، غير اأّني تعلمت منه كثيًرا، فقد وجدت نف�سي رغم ال�سدمة 

متحليا باأعلى حالت الن�سباط. فبعد اأن توقفت �سيارتي وقد تحطم منها مقدمتها تماما، 

اندفعت على الفور اأتحرى �ساحب ال�سيارة المتوقفة التي اأ�سبتها باأ�سرار ج�سيمة لأتعهد له 

بم�سوؤوليتي عن الحادث، ومّرت الحادثة �سليمة العواقب اإل من �سدمة نف�سية كان لها الأثر 

الح�سن على م�سيرتي في هذا المحيط الجديد الذي علّي اأن اأ�سبر اأغواره، واأقدر اأعماقه.

اإذ  »فيرفك�س«،  لل�سيد  قدمتها  التي  تلك  الإنجليز  المدر�سين  لأحد  عملتها  دعوة  واأول 

لثقافتنا،  بنا، ومحترما  المهتمين  من  وجدته  قد  تردد، وكنت  دون  الدعوة  تلبية  في  �سارع 

ًرا لمنزلتنا، وربما يعود ذلك اإلى خبراته ال�سابقة التي اكت�سبها مع من مّثلنا خير تمثيل  وموِقّ

من الطلبة ال�سابقين، وقّدمونا للنا�س في هذا البلد اأح�سن تقديم من خالل كرمهم الحاتمي 

عن  م�سوؤولة  وقتها  كانت  التي  زوجته  ا�سطحب »فيرفك�س«  الأ�سيل، وقد  العربي  خلقهم  اأو 

وو�سعنا  حييناهم  اإن  وما  حوائجهم،  وتق�سي  �سوؤونهم،  ترعى  اللغة،  معهد  في  الطلبة 

ما اجتهدت الزوجة من اأ�سناف الطعام العراقي على طاولة بي�ساوية تحيط بها اأربعة من 
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رائحة  اأن  اأعرف  اأني  الطعام، رغم  تناول  يبداأ  اأن  قبل  للخروج  ا�ستاأذنني  الكرا�سي، حتى 

تجاملنا  ظلت  معنا  وزوجته  الأفواه،  من  اللعاب  واأ�سالت  الأنوف،  في  فعلتها  فعلت  الطعام 

وتتجاذب معنا اأطراف الحديث حيث اجتهدت اأن تتب�سط في لغتها ال�سمالية وكاأنها اأعادت 

الثالثة  اأطفالنا  حنان  بكل  وتحت�سن   ،... وتميم  حمير  ولهجات  العرب  لغات  الأذهان  اإلى 

تداعبهم وتلعب معهم، وما هي اإل  دقائق معدودات واإذا به يعود نازل من �سيارته حامال 

ثالثة كرا�ٍس، وتقراأ في وجهه ال�سرور والحبور، ف�ساألته ما هذا يا »رون« - ا�سمه الأول - ؟ 

فهل هناك  لي�ساركونا مائدة الطعام.  فاأجاب: اأبدا، ل �سيء، كرا�ٍس يجل�س عليها الأطفال 

وتقدير  احترام  في  �سلوكهم  في  وانظر  الروح!  تلك  من  األطف  اأو  ال�سعور!  هذا  من  اأجمل 

الأطفال، وفي زراعة الثقة في نفو�سهم. والغربيون على ما تعّلمناه منهم ل يجدون غ�سا�سة 

اأو �سيئا معيبا  في �سوؤال المدعوين اإذا ما تقدموا بدعوة عائلة من العائالت اإلى بيوتهم عن 

عدد الأطفال الذين �سيتم ا�سطحابهم، ليوّفروا لهم اأمكنة، وربما ليح�سروا لهم لُعبا اأي�سا، 

في حين تجدنا نرى في ذلك عيًبا، خوفا من اأن ُي�ساء فهمنا َفُنَتهَم بالبخل.    

من  �سار  اللغة، حيث  مجال  في  التقدم  من  مزيدا  اأحرزت  اأنني  فيه  �سعرت  يوم  وذات 

عادتي اأن اأترك البيت من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا، لأبا�سر عملي في تح�سيل اللغة 

بالمعهد، لأعود عند ال�ساعة الخام�سة م�ساء لأرى اأولدي قد عادوا من مدار�سهم ليلتقوا »ملني 

ولي�سا« فرحين، ي�سيفون اإلى قامو�س لغة الأطفال مئات الكلمات، ذلك القامو�س الإن�ساني 

الذي ل يميز بين »ملني« ال�سوداء و«لي�سا« ال�سقراء وهما من اأم واحدة اإنجليزية لكن لأبوين 

اأحدهما من جنوب ال�سودان، والآخر من �سرق اأوربا، وقد اختفى الأبوان كالهما اإلى الأبد، 

ليتبادلوا حوار الثقافات الحقيقي مع »ميالد« و«وثال« وهما من العراق حيث عروق النخل 

وروح  الأديان،  معتنقي  و�سراع  العرقي،  التمييز  َنَف�س  عن  بعيدا  القديمة،  الح�سارة  واآثار 

الفروقات الطبقية، وعقلية التناحر المذهبي، وعلى كل حال فقد فوجئت في هذه الأم�سية 

اأن »َمَلني« و اأختها »لي�سا« قد تغيبتا، فلم اأجد عند �سلة الألعاب �سوى »ميالد« و »وثال«، على 

غير العادة في مثل تلك ال�ساعة التي كان الجميع يلعب بحما�س، ويدندنون باأنا�سيد التجمع 
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ال�سباحي في المدر�سة، ف�ساألت زوجتي عن �سبب ذلك فلم يكن لديها ما تفيدني به، لكنها 

مقدمهما  ينتظران  و«وثال«  لنقطاعهما، واأن »ميالد«  الثاني  اليوم  هو  هذا  اأن  اإلى  اأ�سارت 

بكل �سوق، حيث ربطت بين قلوبهم البريئة عالقة حميمة، فاأخذني الف�سول لأذهب واأ�ساأل 

ذهبت، وطرقت  لكّني  النا�س  بهوؤلء  عهد  حديث  اأني  ورغم  النقطاع،  �سبب  عن  والدتهما 

بابهم، و�سكنهم ل يبعد عنا �سوى ب�سعة اأمتار، والأفكار تمالأ راأ�سي، والهواج�س تاأخذني كل 

ماأخذ، فهل كنا قد ق�سرنا تجاههما ب�سيء؟ وهل وجدوا في عاداتنا �سيئا يخالف عادة من 

عاداتهم، اأو يخرج عن تقليد من تقاليدهم؟ واإذا باأمهما »بات« تفتح الباب مرحبة، ولكن 

ل  كنت  المفاجئة، واإن  زيارتي  �سبب  عرفت  وكاأنها  والخجل  الرتباك  عالمات  وجهها  على 

اأظنها تتوقع مثل تلك الزيارة، اإذن هي قد طبخت اإجابة وربما تكون مقنعة، وبعد اأن حييتها، 

و�ساألت عن اأحوال »لي�سا« و«ملني«، فاأجابت: هما على ما يرام. فجاء �سوؤالي مبا�سرة: اإذن 

اأن  لي  فقالت: )هل  الجدد؟  الأ�سدقاء  مع  يلعبا  اأن  جرت  والعادة  بيتنا  في  اأراهما  لْم  ِلِم 

نف�سي:  في  فقلت  المو�سوع؟(.  لمناق�سة  بالجلو�س  وُت�سّرفنا  بالدخول،  بالتف�سل  اأ�ستاأذنك 

ينبغي،  كما  المهمة  لتلك  نف�سي  اأهيئ  ولم  الإنجليزية  في  ومناق�سة  حوارا  �ساأخو�س  لعلي 

ثم بداأت ت�سرح لي اأنها تعي�س مع بنتيها على الإعانة الجتماعية، وهذا يعني اأنها من ذوي 

الدخل المحدود جدا، ثم اأردفت قائلة: وقد لحظت عند زياراتي المتكررة لكم - والقول 

قولها - اأن مطبخكم ال�سرقي عامر على الدوام باأنواع اللحوم والأ�سماك، و�سالل الفاكهة 

تعج بالأ�سناف منها والتي يعاد ت�سكيلها يوميا، اإ�سافة اإلى اأطباق الحلوى، وهذا قد يزرع 

في نف�س كل من »لي�سا« و«ملني« ال�سعور بالإحباط، وعدم الم�ساواة؛ لأني ل اأ�ستطيع توفير كل 

الذي توفره اأنت لأولدك. عندها اأدركت ال�سبب الذي جعلني على الأقل اأ�سبع ف�سولي، واأريح 

نف�سي من احتمال تق�سير قد ابتدرناه، اأو �سوء في الخلق قد اجترحناه، عندها زاد احترامي 

اإلى  ت�ستند  �سراحتهم  باأن  يطعن  طاعن  هنا، ورب  الب�سر  بها  يتميز  التي  ال�سراحة  لتلك 

ر�سول  حديث  على  عينه  تقع  لم  الطاعن  وكاأن  والجتماعي  الأ�سري  التفكك  اأو  حياء،  عدم 

اإل  ال�سرع  ينافي  مما  الكثير  ويعمل  يقترف  قد  اأنه  من  الم�سلم  فيه  و�سف  الذي    اهلل
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الكذب، واأنا ل اأدعي ع�سمتهم اأو �سواب كل ما ي�سدر عنهم، لكنني اأبرر ذلك لعدة اأ�سباب 

، فخوفهم اأقل من خوفنا في مواجهة ال�سلطان 
)1(

رّبما ت�ساعدني في الدفاع عن راأيي فيهم

الجائر، وتفانيهم في تحقيق العدل وت�سحياتهم التاريخية اأكبر �ساهد واأقوى حجة. فالنا�س 

الك�سف  في  منهمكة  منهم  اأخرى  وثلة  متوا�سل،  طامح، وجهد  ولهو  �ساغل،  �سغل  بين  هنا 

يتقلبون  الليل  وفي  القوم،  ديدن  هي  التي  المادة  وراء  يلهث  �سك  بال  فاأغلبهم  والختراع، 

في اأودية اللهو التي تتبدد فيها الأ�سداء، و�سو�ساء الماكنة والآلة تف�سل بينهم في �ساعات 

النهار، اأما اأ�سواء الدعاية والإعالن وهم ملوكها فاإنها تعمي عيون الجميع.      

الألمانية  »كيرترود«  للدكتورة  �سّجلُت  اللغة،  درا�سة  على  تقريًبا  اأ�سهر  �ستة  مرور  وبعد 

الخبر؟  طلبها، ف�ساألتها: ما  على  بناء  زيارة   »Hull« جامعة في  اللغة  معهد  مديرة  الأ�سول 

باللغة  واأظنها  ترجمتها  واأريد  مكتبي،  طاولة  على  الورقة  هذه  على  عثرت  لقد  فاأجابت: 

العربية، فهل لك اأيها »الهيتي« ترجمتها لي؟ فقلت لها: ح�سًنا �ساأقوم بترجمتها واإح�سارها 

لكم يوم غد. قالت: في الواقع اأنا في م�سي�س الحاجة اإليها، واأريدك اأن تخبرني عن فحواها 

�سفاها. وبعد اأن األقيت عليها نظرة �سريعة، اأخبرتها بم�سامين الوثيقة التي كانت على ما 

اأذكر »وثيقة �سحية« �سدرت من وزارة ال�سحة الم�سرية وتعود لأحد المبتعثين. ف�سكرتني 

على جهدي، ثم اأردفت قائلة: اأرجوك اأن تت�سل بم�سرفتك في ق�سم التربية لتبداأ درا�ستك 

العليا، فما ُعدَت بعد الآن في حاجة للبقاء في معهدنا، فقد ا�ستوفيَت ال�سروط، وا�ستكملَت 

العدة، وح�سلَت على الآلة. وكاأنها تاأ�سف على مغادرتي لمعهدها، ول�سان حالها يقول: 

)2(

          يا من يعز علينا اأن نفارقهم              وجداننا كل �سيء بعدكم عدم

)1(  ذكر الإمام م�سلم في �سحيحه اأن الم�ستورد القر�سي  قال عند عمرو بن العا�س: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقول: )تقوم ال�ساعة والروم اأكثر النا�س( فقال له عمرو اأب�سر ما تقول، قال اأقول ما �سمعت من ر�سول 

اهلل ، قال: لئن قلت ذلك اإن فيهم لخ�سال اأربعا اإنهم لأحلم النا�س عند فتنة، واأ�سرعهم اإفاقة بعد م�سيبة، 

واأو�سكهم كرة بعد فّرة، وخيرهم لم�سكين ويتيم و�سعيف وخام�سة ح�سنة جميلة اأمنعهم من ظلم الملوك« 

)2( البيت للمتنبي من ق�سيدة مطلعها:

َوَمْن بِج�ْسمي َوحالي ِعنَدُه �َسَقُم            َواَحّر َقْلباُه مّمْن َقْلُبُه �َسِبُم  

َمُم
ُ
َوَتّدعي ُحّب �َسيِف الّدْولِة الأ ُم ُحّبًا َقْد َبَرى َج�َسدي   َكتِّ

ُ
           ما لي اأ
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البدء  اأ�ستطيع  �سوئه  على  الذي  النهائي  الختبار  هو  اليوم  جرى  الذي  اأن  فاكت�سفت 

اعتدناه،  الذي  الروتين  عن  بعيدا  كان  الختبار  ذلك  اأجله، لكن  من  قدمت  الذي  بالبحث 

وبعيدا عن الخوف الذي األفناه، فقد دخل ال�سجن في بلدنا كثير ب�سبب ال�سّرية والقوانين 

زهقت اأرواح، وت�سردت عائالت، وحرمنا ليالي عديدة من النوم كل 
ُ
ال�سارمة، وعلى اأثره اأ

اأ�سئلة  و�سع  في  الختيار  عليهم  وقع  ممن  واحد  لأني  العامة؛  الختبارات  تنتهي  حتى  �سنة 

بع�س مواد تلك الختبارات ولعدة �سنوات، واأذكر اأن �ساحبي الذي كان يقا�سمني وي�ساركني 

، فكان اأخ�سى ما اأخ�ساه 
)1(

هموم و�سع اأ�سئلة  مادة من المواد كان ممن ُيعاقر اأم الخبائث

اأن تلعب الخمرة براأ�سه ويذيع �سرا خطيرا يهوي براأ�سي ب�سببه قبل راأ�سه.

اإذ  الألمانية،  اللغة  معهد  مديرة  عملته  الذي  ذاك  اإلى  العزيز  القارئ  اأيها  بك  اأرجع 

ات�سح لي اأن الذي عملته هو اختبار يكلل الجهود، ويعزز الثقة، فهو على ب�ساطته اختبار، 

وعلى �سهولته تقويم، وُيعدُّ فوق هذا وذاك خاتمة المطاف، ونهاية المعاناة، وقد اأعجبني 

ذلك الأ�سلوب، وبهرتني الثقة الكاملة التي تميزت بها المديرة؟ وكم كان هذا الو�سام رفيع 

محا�سر  ول  منها،  ُتطلب  ثبوتية  اأوراق  فال  الدللة؟  في  وعزيًزا  الثمن؟  وغالي  المقام؟ 

اختبارات تناثرت عليها الأختام، ول ك�سوف بالدرجات - دون اأي �سطب اأو حك - ُتر�سد، ول 

غرٌف اأبوابها بال�سمع الأحمر ُتختم، في وقت �سارت اهتمامات التربويين من�سبة على اإ�سدار 

التعليمات تلو الأخرى والتي تزيد من �سعوبة الختبارات، وتعقد من اآلياتها، ف�سرنا ُنخّرج 

َما ل تقراأ كتاًبا اإل من اأجل الختبار، ول تكتب �سفحة اإل في معر�س الإجابة عن اأ�سئلة  ِمَ
ُ
اأ

ظ اأولدنا الكتب، دون فهم لم�سامينها، ول تدبر لفحواها،  امتحان، و�سار واجبنا اأن ُنحفِّ

تهم، و�سدة جهلهم  واأ�سبحت مواطن العمل وموؤ�س�ساته التي ت�ستقبلهم ت�ستغيث من فرط اأميِّ

بما يحيط بهم، ثم ما لبث التربويون اأن قالوا: عليكم ب�سعوبة الأ�سئلة، والت�سدد في لجان 

قي، وقد فعلوا. ومع هذا فلم تتغيرالنتيجة  الفح�س، فهو الحل الأمثل، والطريق الأوفى للُرّ

ولكن  بالماليين  ل بل  الآلف  بمئات  ُيعّدون  عالية  معدلت  على  يح�سلون  الذين  اأ�سبح  بل 

)1(  اأم الخباثث تعبير يطلق على الخمرة، ول�سان العرب عندما يريد التعظيم والتفخيم ي�ستعمل ذلك الأ�سلوب كاأم 

المعارك واأم القرى واأم الدنيا.
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الف�سل لحق معظمهم في اأن يجدوا لهم في الجامعات مقاعَد، اأو في المعاهد اأماكَن، وهذا 

ما دفع لقبول مو�سة فتح بلداننا لفروع الجامعات الأمريكية والغربية، لعلها تنقذ الموقف، 

الأنظمة  فيه  طّلقت  وقت  في  اأكبر،  لالأ�سف  اأ�سبحت  بها  ثقتنا  اإّن  حيث  الم�سكل،  وتحل 

البتدائية  المرحلتين  من  الختبارات  واألغت  البائد،  الختبارات  نظام  العالمية  التربوية 

والمتو�سطة، وحل محلهما نظام العبور، و�سّهلت وعّدلت ما تبقى منها، فيم ان�ساق كثير وراء 

تقليعة )مو�سة( الدرا�سات عن ُبعد اأو بما ُيعرف اأي�سا بالجامعات المفتوحة، والتي تفننت 

في طرق ا�ستجالب الطلبة من الجياع اإلى ال�سهادات العليا، والتي لالأ�سف �ساركت �سخ�سيا 

بالتدري�س في اإحداها ، واأرى من المنا�سب اأن ن�سير هنا اإلى مثال واحد وهو ما اأ�سار اإليه 

 وهو واحد من اآلف الأمثلة لبيان الحجة فهو اأ�سدق �ساهد على ما ذهبت 
1

»مايكل كرولي«

  GPA 3.5 اإليه، فقد ح�سل »كولبي نولن« في برنامج ماج�ستير اإدارة الأعمال على معدل

مقابل 399 دولرا لينال �سهادة »MBA« والتي من الموؤكد اأنها �ستجعل �سيرته الذاتية د�سمة، 

�سريطة اأن يمنع نف�سه من المواء في حالة دعوته لمقابالت العمل، اإذ اأن »كولبي« هذا لي�س 

�سابا طموحا ذا م�ستقبل م�سرق في العمل، بل هو قط منزلي اأ�سود! يعود لمدعي عام يعمل 

في مكتب الم�سوؤول الق�سائي في ولية بن�سلفانيا والذي كان قد ا�ستخدم ا�سم »كولبي« في 

لقي 
ُ
اأ ل  واأنا   ،»Trinity Southern University �ساوثيرن  ترنتي  »لجامعة  ن�سبه  كمين 

لكني  الدكتوراه  اأو  الماج�ستير  درجات  على  الح�سول  في  الراغبين  الطلبة  على  بالالئمة 

لقي باللوم على الموؤ�س�سات التعليمية العربية والتي ن�ست في �سلب اأنظمتها اأن الح�سول 
ُ
اأ

حين  في  الجامعية،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  المعتمد  الأ�سا�س  هي  الدكتوراه  درجة  على 

كانت �سهادة الممتحن الخارجي الذي راأ�س لجنة اختباري لنيل �سهادة الدكتوراه وهو من 

الأ�ساتذة الأنجليز المعتبرين والمعروفين هي �سهادة الماج�ستير، والأمر نف�سه فيما يتعلق 

بالممتحن الداخلي، وكان الأخير قد نال �سهادة الدكتوراه بعد اأن نلتها. ولم يكن البرف�سور 

»َمكليالند McClelland« الم�سرف على درا�ستي ليعتر�س كون الممتحنين يحمالن درجات 

علمية اأقل من الدرجة التي �سي�ستركان في منحها. 

 Michael Crowley  العدد مايو 2005 الكاتب Reader’s Digest  1( راجع مجلة(

                 (Crowley, Michael "Psst... Need a degree?" The Reader’s Digest, May 2005: 27 - 30). 
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اأما مديرة معهد اللغة التي تتقن من اللغات اأربعا، فقد عّبرت من خالل النمط الذي 

بكل  الب�ساطة  توا�سعها، وعن  بكل  ال�سلطة  معانيها، وعن  بكل  الثقة  عن  لختباري  اختارته 

ر�سمية  اأوراق  لطالبهم، فال  الأولين  الأمة  �سيوخ  باإجازة  ذكرتني  الر�ساقة  اأ�سكالها، فهذه 

ُتطلب لتثبت تخرجهم، ول وثائق ُتعد عدا الإخبار عن مالزمتهم ال�سيوخ، واأخذهم منهم، 

واأنعم بهم م�سدرا �سافيا نهل منه العلماء. وعلى �سوء من �سهادة تلك المديرة فاإن ق�سم 

الترجمة في جامعتي �سّمني اإلى فريق الترجمة، لترجمة الن�سو�س العربية اإلى الإنجليزية 

وبالعك�س. 

وقبل اأن اأ�سدل ال�ستارة على ذكرياتي في معهد اللغة اأجد نف�سي نازل على حكم المروءة 

حرب  في  نحونا، واأذكر  الطيبة  الإن�سانية  الم�ساعر  تحمل  كانت  المعهد  مديرة  للقول: باأن 

فة لّما اأ�سارت علّي باإي�سال ر�سالة مغلقة اإلى زوجتي،  الخليج الأولى موقفا من مواقفها الم�سرِّ

وبح�سورها تلّم�ست الر�سالة واإذا بها مبلغ لم اأهتم بمعرفة مقداره، فقلت ما هذا؟ فقالت: 

»نحن نعرف ما جرى لكم من جراء حرب الخليج، من الغاء بعثة وانقطاع معا�س، لذا كلنا 

اأمل ورجاء اأن ل تمانع في قبوله فاإنه ل يزيد عن المبلغ الذي دفعته لنا اأثناء درا�ستك للغة 

الإنجليزية، كما اأننا ن�سعر اأنكم في و�سع ا�ستثنائي«، وقد رف�ست ا�ستالمه، لكن تبقى لتلك 

المبادرة اأثرها الطيب حيث تحَلت الدكتورة باأ�سمى معاني الإن�سانية.

 »J. R. Lukes كانت الليلة التي �سبقت يوم مقابلتي لم�سرفتي »الدكتورة جاكلين لوك�س

طويلة جًدا،  اإذ تاه بي الأرق، وبداأت الكوابي�س تزحف ثقيلة على �سدرى،  واأم�سيُت ليلتي 

اأراجع الملفات المّطوية التي ربما ت�ساعدني في تقديم نف�سي للم�سرفة، فهذا ملف الخبرات 

التدري�سية الذي كّفنته الهموم، وذاك ملف العمل الإداري، اأورام العمل وا�سحة عليه، اإلى 

جانب ملف التاأليف حيث تركت اإلتهابات التحديات ب�سماتها، فيما تناثرت الأوراق من ملف 

 ،
)1(

البرامج التربوية التلفزيونية وقد و�سم باأوجاع ال�سهرة التي �سريبتها الكدر والهم والغم

)1(  ذكر الدكتور عائ�س القرني في كتابه« ل تحزن« اأن حب ال�سهرة ت�ستت القلب وتكدر �سفاءه وا�ستقراره وهدوءه، 

ولذلك قال اأحدهم في المقابل:                

حها         ولم يبت طاويا منها على �سجر      من اأخمل النف�س اأحياها وروَّ

     اإنَّ الرياح اإذا ا�ستدت عوا�سفها         فلي�س ترمي �سوى العالي من ال�سجر
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مبعثرة  ُتركت  التربوي  الإ�سراف  لحقبة  تعود  مذكرات  فهي  الغرفة  زاوية  في  التي  تلك  اأما 

على عجل ب�سبب ال�سفر، فيما اأ�سبحت ملفات مرحلة الطفولة تلفها �سبابية ب�سبب بعدها 

الزمني وكاأنها اأ�سبحت في مفازة، ثم بداأت اأ�ساأل نف�سي: هل يحتاج موعد الغد لحمل كل 

فاإذا  قيمنا؟  وتحترم  تراثنا  الم�سرفة - تفهم  اأعني  الإنجليزية -  تلك  وهل  الملفات؟  تلك 

لم تكن كذلك فهل لي اأن اأ�سبر على تحدياتها؟ ثم رجعت اأ�ساأل نف�سي: ِلَم كل هذا الت�سبث 

الجارفة  �سيولها  وتحركني  باأمطارها،  الأ�سئلة  ُتغرقني  اأن  وقبل  بالقيم؟  والتدثر  بالتراث 

نحو وديان ال�سياع، علّي اأن اأتحقق مع نف�سي من خواطر كنت اأح�سبها من الم�سّلمات، اأما 

بالم�سرفة  األتق  لم  اأني  �سك، مع  ومواقع  ظن،  مواطن  تكون  اأن  تعدو  ل  قد  فهي  لالآخرين 

التي ُعينت لتقودني في رحلتي الطويلة نحو الدكتوراه، ولم اأتكلف في الوقت نف�سه مراجعة 

المكتبات للعثور على اأثارة من كتاب من تاأليفها اأو ورقة تربوية من�سورة با�سمها في دورية 

الذي  الإنجليزية  تعلم  في  ال�ساغل  لل�سغل  يرجع  ذلك  الهتمام  عدم  ولعل  الدوريات،  من 

و�سعتني  وا�سحة، وقد  غير  حدودها  زالت  ما  التي  اللغة  الما�سية، تلك  المدة  في  طوقني 

حال  كان  حيث  �سفر«،  اأخو  زاد  من  لمَّ  ما  »اأخف  منها  ك�سبته  ما  اأن  مفادها  حقيقة  عند 

في  للمتخ�س�سين  وجود  بئي�سا، فال  العهد  ذلك  على  بلداننا  في  الإنجليزية  اللغة  تدري�س 

التربوي  الحقل  في  الم�ستغلين  اأحد  باعتباري  اأدري  المتو�سطة، ول  ول  البتدائية  المرحلة 

من اأين تولدت فكرة الهتمام بالطلبة الذين هم في المرحلة الثانوية دون طلبة المرحلة 

من  اآخر  مكان  في  الختبارات  نظام  انتقدت  عندما  حجتي  يقوي  اآخر  دليل  الأولية، وهذا 

هذه المذكرات، فاإن هدف تدري�س اللغة الإنجليزية يمكن اخت�ساره، فقط، بعبور الختبار 

الذي ينتظرنا في المرحلة الثانوية، ولي�س باعتبارها لغة للحياة، اأو اأنها اإحدى نوافذ الحياة، 

بين  اأجمع  اأن  لي  يت�سنى  كيف  اللغة  مجال  في  ال�سابقة  الخبرة  اأو  الروؤية  هذه  خالل  فمن 

اأمرين: اأمر اإتقان اللغة واأمر البحث والتنقيب في وقت حفرت ال�سنون اأخاديدها الغائرة في 

وجهي، و�سعف الب�سر في اأنفاقها المظلمة، وانحنى الظهر حيث عجز عن حمل المزيد من 

ال�سعاب، ووهن العظم. فهل، يا ُترى، اأجد نف�سي بعد كل ذلك قادرا على اأن اأت�سدى لمزيد 
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1

من المواجهات اأو اأتحدى ال�سعاب؟ وظلت اأمواج بحر ليل امروؤ القي�س  تتغ�ساني، و�سدولها

تت�ستر على قطارات ال�سجر وهي تحملني من محطة اإلى اأخرى، واأنا اأرقب خيوط الفجر 

�ساحك  م�سفر  �سبح  ولدة  المغالبة  تلك  في  ولعل  ال�سود،  نقي�ساتها  تغالب  وهي  البي�س 

م�ستب�سر.   

وعند الثامنة والن�سف �سباحا من اأحد اأيام �سهر اإبريل 1987 واأطراف اأ�سابعي تنقر 

بكل اأدب باب غرفتها في الطابق الأخير من مبنى ق�سم التربية، واإذا بها تاأذن لي بالدخول، 

الدخان  ورائحة  الإنجليزية،  الطريقة  على  عري�سة  ب�سمة  عن  �سفتاها  افتّرت  وقد  مرحبة 

نهاياتها  ا�سطبغت  التي  اأناملها  على  وا�سحة  ب�سمات  تركت  قد  وال�سجائر  المكان،  تحتل 

فر - اأو  المتورمة باللون الداكن، ور�سوم تخطيطية منثورة على طاولتها القديمة، وكتب �سُ

طلبة  ر�سائل  من  الغرفة، ورزم  جهات  كل  من  الغرفة  �سقف  حتى  الرفوف  م�سفّرة - تمالأ 

الجامعة تغفو على الأر�س ل اأحد يزعجها بالمراجعة. والآن واأنا اأمام م�سرفتي ل بد لي اأن 

ف�ساألتها:  الإنجليزية،  الطريقة  على  المكان،  بها  واأعطر  الجو،  بها  اأرطب  افتتاحية  اأختار 

من يكون هذا الفنان الماهر الذي عبر بري�سته عن ف�سول ال�سنة؟ واخت�س ب�سيخ الف�سول 

منها - اأعني ف�سل ال�ستاء- ؟ فحدثتني عن عدوى فنية انتقلت اإليها من والدتها الفنانة، 

فهي الأخرى كانت ر�سامة م�سهورة، وكانت نيويورك محطة لعر�س لوحاتها. جرى كل ذلك 

واأنا ما اأزال واقفا اأنتظر الإذن بالجلو�س، ولكنها هي الأخرى ظلت واقفة، فقلت في نف�سي 

يجري  طارئ  اجتماع  اأنه  اأو  الكافي،  الوقت  له  يخ�س�س  لم  اجتماعنا  لعل  اهلل   �سبحان  يا 

الأق�سام  لمدراء  الكبرى  ال�سركات  بع�س  تبتكرها  التي  والمو�سات  التقليعات  اآخر  بموجب 

عندما ي�سطرون لمناق�سة م�ساألة طارئة. 

خذ المعنى من بيت امرئ القي�س في معلقته التي مطلعها:
ُ
)1( اأ

ب�سقط اللوى بين الدخول فحومل          قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزل  

والبيت هو: 

علّي باأنواع الهموم ليبتلي         وليٍل كموج البحر اأرخى �سدوله  
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وبعد مقدمة متنوعة )كوكتيل( من المجامالت، و�سوؤال يف�سي اإلى �سوؤال، وم�ساألة تفتح 

اأمامنا م�سائل، ا�ستدركت عليها باأن تجل�س، فكانت لبقة وذكية في حوارها، فقالت: وكيف 

لي اأن اأجل�س واأنت واقف؟ عندها بادرت بالجلو�س، وكلي اآذان �ساغية، اأت�سقط حركاتها، 

واأ�ستقرئ العيون التي حمدت اهلل اأنها كانت وراء نظارتها الطبية ال�سفافة النقية التي تتيح 

لي فر�سة قراءة مراميها دون عناء وم�سقة. وبعد �ساعة من تالقح الأفكار، وتعانق الروؤى، 

وتبادل اأنخاب الخبرات �سعرت كاأننا و�سلنا اإلى اتفاق رغم الجو الم�سحون بحرارة �سحذ 

الهمة، ورهافة الح�س لكل كلمة تقال في اأن نعقد العزم على موا�سلة الم�سروع، فبناء الثقة 

بين �سركاء العمل اأ�سا�س في تاأ�سي�س النجاح، ووجدت فيها ت�سميما على ا�ستنزاف طاقتي، 

لوحة من اأعم�ل الم�صرفة على درا�صة الك�تب
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اأطّلق كل �سيء عدى ما تريد، وهي  اأن  اأفكاري، لذا علّي  وا�ستثمار قدراتي، واإطالق بنات 

اأنها خريجة  اأخبرتني  اإذ  اأبعادها، ومعرفة حقائقها،  تلم�س  اأخطاأت  قد  ربما  �سريعة  روؤية 

اأك�سفورد، اإحدى اأعرق الجامعات البريطانية، وربما تلك اأحد اأهم مفاخرها، لكننا اتفقنا 

على اأ�سا�س اأن يقوم كلٌّ منا بدوره. فدورها م�سرفة ُت�سدي الن�سائح، وتذلل ال�سعاب، ودوري 

ت�سقط المعلومة، والتحقق من �سدقها، ُثمَّ اإ�سدار الأحكام ب�ساأنها، اأما التعميم فلي�س هنا 

محل نقا�سها. وكنت كاأني اأحترب معها بال �سالح، فالخواطر تمالأ خزانة ذاكرتي، والأفكار 

تغمر حا�سرتي، والبديهة يطفح بها فوؤادي، ولكن بل�سان يرف�س التعبير عنها بلفظ اأعجمي، 

فل�ساني في الإنجليزية ما زال طفال لم ُيفطم، و�ساقي لم يقو عوده، وهي تكيل المديح لي 

تارة، وتذكي فّي روح ال�سجاعة تارة اأخرى، وتثير فيِّ لواعج البحث، واأنا اأعلم اأو كاأني اأعلم 

 
)1(

في تلك اللحظات وقد ل يعبر عنها غير قول القائل:

               كالنا بها ذئب يحدث نف�سه          ب�ساحبه والَجدُّ ُيتع�سه الجد

فال�ساحة �ساحتها، والجمهور في الملعب جمهورها، لذا كانت ت�ستق�سي بلغتها الف�سيح 

وغير الف�سيح ،وكاأن الذي تراه اأمامها كان زميال ل�سك�سبير، وفوق ذلك علّي اأن اأف�سر ما 

عند  اأفكارها  زوايا  في  اأنّقب  حيًنا  فتراني  للمعاني،  اأواني  الكلمات  لأن  كلمات؛  اأ�سمع من 

الوقفات، في حين اأت�سّور اإذا عال �سوتها على وديان ال�سمت، وقبل اأن نختم لقاءنا �سمعت 

طارقا يطرق علينا باب الغرفة لكن دون جواب منها بال�سماح اأو الرف�س ، وقد حاول الطارق 

ثانية وثالثة دون جدوى، فهي غير مكترثة البتة، واأخذت تغمز لي بتجاهل الطرق والطارق، 

وكان هذا بمثابة اأول در�س علّي اأن اأتعلمه وهو اأّل اأحاول طرق بابها دون موعد م�سبق. وقبل 

)1( البيت من ق�سيدة رائعة للبحتري مطلعها:

اأما لكم من هجر اأحبابكم  بد              �سالم عليكم ل وفاء ول عهد  

وبعد ا�ستطراد في الو�سف الجميل يقول:

كق�سق�سة  المقرور اأرعده البرد              يق�سق�س ع�سال في  اأ�سرتها  الردى  

ببيداء لم تح�س�س بها عي�سة رغد              بدا لي وبي من �سدة الجوع  ما  به         

ب�ساحبه والجد يتع�سه الجد              كالنا بها ذئب يحدث نف�سه   

فاأقبل مثل البرق يتبعه الرعد              عوى ثم اأقعى وارتجزت فهجته  
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توديعها حددنا جدول زمنيا للقاءات القادمة من اأجل مناق�سة الم�سروع الذي اجتمعنا من 

اأجله مجددا.

وبعد اأن اختتمت قمة بغداد، كان الرئي�س العراقي يقود ال�سيارة الرئا�سية بنف�سه و�سيفه 

اأمير الكويت يجل�س اإلى جانبه، والرئي�س يطلب من اأمير الكويت مطالَب تبدو ع�سيرة و�سعبة 

اأنه �سيقوم بزيارة الكويت  التنفيذ، وعندما تردد الأمير في الإجابة، اأخبر الرئي�س �سيفه 

زيارة خاطفة، ول اأدري اإن كان الأمير قد فهم تلك الر�سالة. وعند ال�ساعة الرابعة �سباًحا 

في توقيت لندن اأيقظني جر�س الهاتف حيث ات�سل اأحد المعارف ليخبرني اأن جنود العراق 

لتلك  ليمهدوا  المتعالي  غطيطهم  �سوى  يحر�سهم  ل  نياما  النا�س  زال  وما  الكويت  دخلوا 

الزيارة الخاطفة التي وعد بها الرئي�س �سيفه، وفعال و�سل الرئي�س الذي ل تفارقه الأحالم 

ليخرج على العالم وهو يدخل اإحدى مغارات الجي�س هناك، وقامت عندها الدنيا ولم تقعد، 

اأ�سهر من الغزو كان الف�سل  وانقلبت الموازين، وطريق الموت بين الب�سرة والكويت بعد 

الأولى،  المطحنة  الأرامل ما زلن في عدتهن من جراء  الن�ساء  اأن  للم�سرحية، رغم  الأول 

واأرحامهن لم تعو�ّس الآلف من ال�سباب الذين �سقطوا فيها على �سفاف �سط العرب، وعلى 

ال�سفوح ال�سرقية ل�سل�سلة جبال الزاجرو�س طوال ثماني �سنوات لحرب الخليج الأولى. 

بالطائرات  بغداد  الدولي  التحالف  قوات  تق�سف  اأن  وقبل   1990 يوليو  في  الآن  ونحن 

وال�سواريخ الموجهة عبر البحار لإخراج العراقيين من الكويت، قرر »الهيتي« اأن يق�سف 

م�سرفته بتقرير يوجهه اإلى رئا�سة ق�سم التربية في الجامعة، مع اأن المعهود عنه كرهه كتابة 

التقارير وما كتب منها ل يزيد على عدد اأ�سابع اليد الواحدة طوال حياته الوظيفية، فله 

موقفه الخا�س من كتابة التقارير، فهو كاره لها ولمن يقع في �سراك حبها، ويعتقد اأن معظم 

المر�سى المولعين بكتابة التقارير هم على العموم من المت�سلقين على ظهور اإخوانهم من 

العاملين معهم، وقد اأعمت ب�سائرهم �سهوة تبووؤ الوظائف العليا دون النظر اإلى قدراتهم 

والتفاني  النا�س على حبه،  تعارف  الذي  المجد  فقد عاف طعم   الكاتب  اأما  وموؤهالتهم، 
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 فلم يباِل »الهيتي« بو�سائل المجد 
1

اإن كانت له ِقمم فهي ُقمم اإلى قممه  من اأجل الو�سول 

تهم بال�سلبية في ذاك 
ُ
التي تاأتي من خالل تلك الطرق الملتوية، ولم يعلق عليها اأمال، بل اأ

اأقرانه واأترابه ممن حجب  اإلى �سومعة يرثي ال�سراع الدائر بين  اأوى  المجال وكاأنه كمن 

ال�سراب الزائف عن عيونهم روؤية الحق. فهو اأعني الكاتب ل يرى مبررا اأخالقيا واحدا له 

اأو لغيره في مناف�سة كتلك التي نتحدث عنها مع اأ�سحاب ال�سبق اأو مع من تربطه بهم و�سائج 

ال�سداقة احتراما لل�سديق ولل�ساحب، ولذا لم يعهد عنه اأنه تقدم بطلب ل�سغل وظيفة اأعلى 

في مكان عمله، وهذا الباب وا�سع للحديث عنه، ل نجد من المنا�سب الخو�س فيه الآن. 

اأما الآن فعلينا الرجوع اإلى ق�ستنا: فبعد اأن �سّلم ر�سالة الدكتوراه لم�سرفته ا�ستعدادا 

منه للمناق�سة، وم�سرفته الذكية منهمكة باإر�سال مزيد من لوحاتها الفنية وم�سغولة في بناء 

فيه  ا�ستدت  وقت  في  الر�سالة،  تلك  لمراجعة  وقت  اآبهة في تخ�سي�س  مجدها، فهي غير 

الأزمات، وتوالت فيه الكربات، وكثرت الم�سائب، وفوق ذلك كله ي�ستلم »الهيتي« خطابا من 

ال�سفارة العراقية كغيره من الطالب العراقيين يحثه على العودة اإلى العراق وترك الدرا�سة، 

وفي خالف ذلك تكون الدولة في حل عن التزاماتها المادية والمعنوية. واأول خطوة اتخذتها 

لكن  النهائية،  المناق�سة  ل�ساعة  والتقريب  الترتيب  في  لالإ�سراع  م�سرفتي  األتم�س  اأن  هي 

الم�سرفة اأ�سّرت على احترام مذكرتها ال�سنوية مهما كانت الظروف، فال مكان فيها لالأمور 

الطارئة، تلك المذكرة التي لم يوؤخذ راأينا فيها على الإطالق كما ينبغي، وهي على �سوء 

ذلك تخطط للبدء في مراجعة الر�سالة بعد ثمانية اأ�سهر من الآن، وقد طرحت علّي خيارات 

ثالثة، وهذا كل الذي ت�ستطيع فعله، اإذن فما هي تلك الخيارات؟ وكان خيارها الأول: اأن 

اأغادر اإلى العراق تاركا عملي )اأعني الر�سالة( معها، فاإذا حان موعد الدفاع عنها اأر�سلت 

في طلبي للقدوم اإلى بريطانيا؛ وقد رف�ست ذلك حيث ل�سمان بموافقة الدولة على عودتي 

لل�سفر  الموافقات  ا�ستح�سال  الأول في  المربع  اإلى  يعني رجوعنا  لأن ذلك  بريطانيا؛  اإلى 

اإلى الخارج وهي في غاية ال�سعوبة في وقت ال�سلم فكيف يكون الحال في وقت الحرب؟، 

)1( فالقمة بك�سر الأول )القاف( اأعلى ال�سيء، والقمة بال�سم القمامة. 
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اأما الخيار الثاني فيبدو بالن�سبة للقارئ اأنه خيار اإن�ساني والذي يتلخ�س ب�سحن العائلة اإلى 

اأّني لم  اأوّدع قلبي واأعّلق وجداني مع  اأن   اأن علّي  اأ�سكن معها، ومعنى هذا  اأن  العراق على 

اأعر طرف اهتمام لمجرد التفكير في مثل ذلك الخيار الذي يتعار�س مع خلقي و�سماتي، 

وفي حالة رف�سي للخيارين فهي م�سطرة لتوفير ال�سكن لي ولعائلتي وتح�سرنا في غرفة من 

اأن نتن�سم الهواء ولكن بمر�سوم يومي ي�سدر عنها، وكل ذلك  غرفات بيتها، عندها علينا 

ب�سبب دعواها اأنها ل تملك الوقت الكافي لمراجعة الأطروحة حاليا. 

اأما من جانبي فاإن الأمر يتطلب حزما في اتخاذ القرار الأ�سعب والذي يكمن في طالق 

الم�سرفة طالقا بائنا ل رجعة فيه، ولكن كيف ال�سبيل اإلى ذلك؟ فال بد من اإعمال الفكر، 

و�سحذ الهمة، وبعد التوكل على اهلل ا�سطحبت ع�سرات الأعمال الفنية التي كانت قد بعثت 

بها اإلّي خالل �سنوات العمل - اأعني �سنوات اإعداد الر�سالة -. وفي �سحى اليوم التالي بعد 

ليلة الولدة الع�سيرة للقرار ال�سعب دخلت على المدير الإداري لق�سم التربية و�سرحت له 

اإمكانية تغيير الم�سرف على درا�ستي اإذا ما تم التن�سيق مع رئا�سة الق�سم، وطلبت اأن يكون 

المو�سوع في غاية ال�سرية والكتمان. وبعد ح�سولي على ال�سوء الأخ�سر في اإمكانية تغيير 

الذي  بالتقرير  ودفعت  الجامعة،  في  الق�سم  رئي�س  »ماكليالند«  البرف�سور  قابلت  الم�سرف 

اأجبرت على تحبيره �سارحا له على الفور ال�سعوبات التي نواجهها من جراء دخول العراق 

اأر�س الكويت، واندلع حرب الخليج الثانية، ثم قدمت له لوحات الفن التي ا�سطحبتها معي 

والتي كانت الم�سرفة قد اأر�سلت بها اإلّي، وبعد اأن تمهل في قراءة التقرير عاد يقلب اللوحات 

الفنية واحدة واحدة، فحّدق فيها وكاأنه اأ�سحى يح�سب الزمن الذي تهدره الم�سرفة من وقتها 

وكان الأجدر بها اأن تخ�س�سه للطالب الذين معها. حيث ا�ستعر�س رئي�س الق�سم من خالل 

لواحتها ف�سول ال�سنة، فهذه لوحة عرو�س الف�سول )ف�سل الربيع( وهذه مجموعة اللوحات 

الخا�سة ب�سم�س ال�سيف الدافئ اأما الق�سم الثالث فكانت مخ�س�سة لمو�سم الخريف اأما 

وقد  اللوحات  باقي  في  يتمعن  البرف�سور  تركت  وهكذا  وهكذا،    ....  ...  ... الرابع  الق�سم 

ال�سرقية«  رايدنك  »�سمفونية مجموعة  بعنوان  كانت  والتي  اللوحات  تلك  واحدة من  اختار 
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التي قامت الم�سرفة بتحديثها واإر�سالها اإلّي لحقا في ربيع عام  2007 واإ�سافة اإلى جمالها 

ودقتها فهي تبّين الجهد والوقت المبذول ..... وبعد مدة تركت فيها »البرف�سور« يفكر مليا. 

وبعد برهة احتل ال�سمت فيها المكان وحاولت تحريك ذالك ال�سكون ب�سوؤال واحد مفاده: 

اإذا لم يكن لدى الم�سرفة وقت لمراجعة عملي فكيف تجد الوقت لعمل مثل هذه الأعمال 

الفنية الدقيقة؟ عندها اأطرق مليا وهو يحدق في وجهي وكاأنه �سعر بالأ�سف والأ�سى. عندها 

قال: وِلَم لم تخبرني بكل ذلك من قبل؟ وكان جوابي على الفور اأني طلبت منها الموافقة 

على لقائك اأكثر من مرة ولم تكن راغبة بذلك، ثم اإني اآ�سف اأ�سد الأ�سف لزيارتكم للمرة 

الأولى وقد جئت بها متظلما، ثم التفت اإلّي وكاأني اأقراأ في وجهه اأنه قد ا�ستح�سن مقالتي، 

وقد  عدة،  تقارير  عنك  كتبت  اأنها  اأقول:  والحق  الحق  فقال:  عذري  وقبل  عبارتي  وهّزته 

اأ�سادت بك كاأح�سن باحث مرت به خالل م�سيرتها الإ�سرافية، ولكن هذا ل يكفي ....، ثم 

نه�س وطلب مني اأن اأبقى جال�سا في مكتبه، وغادر المكتب واأنا ل اأدري ما نّيته؟ واأخذت 

اأقل من  �ساأجنيها من ذلك؟ وبعد  التي  الفائدة  لمعاتبتها فما  واإذا ما ذهب  نف�سي:  اأ�ساأل 

واثق  مكتبه  نحو  ي�سير  عري�سة،  ابت�سامة  محياه  على  بدت  وقد  يعود  به  اإذا  دقائق  ع�سر 

الخطى، واإذا به ي�سافحني ويخبرني وهو ي�سد على يدي قائال: اأهنئك واأخبرك اأن الدكتورة 

»لوك�س« لم تعد منذ هذه اللحظة م�سرفة على درا�ستك، حيث ح�سلت على موافقة مجل�س 

اأنا الم�سرف على درا�ستك، واأرجو  عمادة الجامعة »ال�سنت« على هذا الإجراء، واأ�سبحُت 

تقديم اأطروحتك للجامعة ليت�سنى لنا تهيئة ترتيبات تحديد الموعد النهائي للدفاع ال�سفهي 

اأن يراجع  البرف�سور على جهوده وعدله، ورجوته  باأ�سرع وقت ممكن. عندها �سكرت  عنها 

الر�سالة التي تقع في ثمانمائة �سفحة، فقبل م�سكورا، وبعد �سهٍر اأو اأقل من ذلك ا�ستلمت 

منه خطا يبلغني فيها �سرورة ا�ستالم الر�سالة لإجراء اللم�سات الأخيرة عليها، ثم اتخاذ 

المناق�سة. ولم  لتحديد موعد  الت�سجيل والختبار،  لق�سم  القانونية في تقديمها  الخطوات 

اأجد، بحمد اهلل، من المالحظات التي ت�ستحق المراجعة اإل في مو�سعين قّدمها البرف�سور 

باأرق العبارات، واأ�سدق الكلمات، تاركا لي حرية الأخذ بها اأو الرد.
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اإحدى لوح�ت الم�صرفة على درا�صة الك�تب 
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رغبتها  لتعلن عن  ال�سابقة  الم�سرفة  هاتفتني  اإذ  يبدو،  ما  على  بعُد  المعركة  تنته  ولم 

الجامحة لح�سور جل�سة المناق�سة التي تم تحديد موعدها بع�سرين يوما من ذلك التاريخ، 

تمّنيني وترّغبني في ح�سورها، وكان �سعبا  اأخذت  اعتبارها، وقد  فهي بذلك تطالب برد 

علّي اأن اأرف�س طلبها رغم اأني ما كنت اأحب ح�سورها، بل اأخ�سى منه، فات�سلُت على الفور 

اأو القبول، فجاء رد  بق�سم التربية لمناق�سة طلبها، ولأعرف حدود �سالحيتي في الرف�س 

فاتخذت  بموافقتي؛  م�سروط  اإّن ح�سورها  بل  برف�س طلبها،  الكامل  الحق  لي  اأن  الق�سم: 

قرارا اأن اأعزل نف�سي عنها، بل عن العالم، واأن اأ�سّد كل المنافذ التي قد تف�سي اإلى اللقاء اأو 

الت�سال بي، فهرعت اإلى هاتف المنزل وقطعت الحرارة عنه حتى اإ�سعار اآخر )اأعني حتى 

وقت المناق�سة( لأقطع عليها فر�سة الت�سال خ�سية توجيه الرجاء نف�سه الذي لم اأكن اأرى 

اأن من المنا�سب تلبيته، وا�سطحبتني زوجتي كم�سجع وحيد في طريقنا اإلى الجامعة حيث 

مكان المناق�سة.وُحق لي اأن اأقول: اأن هذا العمل لم يكن ينجز دون �سبرها علّي وت�سجيعها 

تركنا  نقا�س فيها، وقد  اعتادت م�ساألة ل  الهم كما  اأو م�ساطرتها  الفرحة  لي. فم�ساركتها 

اأولدنا وهم ل يعلمون وجهتنا الحقيقة. 

واأخذت الدقائق بنظام العد التنازلي حيث الهدف ال�ساعة الواحدة ظهرا، وقت جل�س 

نف�سه  لي  وقّدم  عمره،  من  الخم�سينيات  نهاية  في  رجل  ي�ساره  وعن  ماكليالند«  »برف�سور 

الممتحن  العريقة ب�سفة   »Durham« التربية من جامعة ال�سيد »كودنك« من ق�سم  با�سم 

الخارجي، واإلى يمينه  جل�س ال�سيد »كولن بروك« ب�سفة الممتحن الداخلي، وهو المحرر 

المقارنة.  التربوية  بالدرا�سات  التربوية في بريطانيا ومخت�س  الدوريات  اأهم  لثنتين من 

ا�سطحبت  قد  وكنت  كان مريحا،  للحق،  لكنه،  واطئ  قبالتهم على مقعد  فجل�ست  اأنا  اأما 

ر�سالتي التي جعلتها هي الأخرى تاأخذ ق�سطا من الراحة على الأر�س، فهي ثقيلة اإذ بلغت 

بعد التعديل والت�سغير ما يربو على �سبعمائة �سفحة، ول اأ�سك اأنها كانت دقائق هامة؛ لأنها 

ت�سبق �ساعة اأو �ساعات ال�سجال، وهي ف�سال عن اأنها تخت�سر مدة تربو على ثالث �سنوات 
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من العمل الم�سني، فاإنها �ستكون بمثابة اختبار للتاأكد من جدارة »الهيتي« في قيادة نف�سه 

اأو ربما قيادة غيره في مجال البحث التربوي على الأقل. 

الآن  عليه  فكان  »ماكليالند«  البرف�سور  اأما  وبينهما.  بيني  والفر  والكر  ال�سجال،  وبداأ 

اأن ل ينب�س بكلمة؛ لأنه لي�س من اأع�ساء لجنة المناق�سة، لكّني، من خالل لغة العيون وهّز 

األحظ عواطفه وم�ساعره. فمعركة الدفاع عن حيا�س العلمية والم�سداقية  الروؤو�س، كنت 

تعالى غبارها، وحمَي وطي�سها، وفيها تهاوت ال�سيوف على الأر�س بعد اأن تك�سرت في اأيديهم 

اأن�سلتها، ف�سرت في �ساحة الوغى اأفهم، لأول مرة، بدقة متناهية ذلك البيت من ال�سعر 

:
)1(

الذي طالما رددناه في عهود ال�سبا

               كاأّن مثار النقع فوق روؤو�سنا            واأ�سيافنا ليل تهاوى كواكبه

الممتِحَنْين  اأن  اأقول،  والحقَّ  لكني،  قّدمت،  فيما  بال�سدق  ثم  باهلل  بالثقة  اأتقّوى  واأنا 

�سجرة،  يقلعا  فلم  الحرب،  وقواعد  النزال  باأ�سول  التزما  اإذ  جّم،  واأدب  خلق  على  كانا 

ما  ول�سيما  كثيًرا  تعلم  قد  اأنه  الخارجي  الممتحن  اعترف  بل  ول طفال،  �سيخا  يقتال  ولم 

الحقائق،  بها  ُقدمت  التي  للطريقة  م�سرور  واأنه  الر�سالة،  اعتمَدْته  الذي  بالإح�ساء  تعلق 

و�سعيد للتناغم والن�سجام بين ف�سول الغزوات داخل الر�سالة. وما هي اإل لحظات للتقاط 

الأنفا�س حتى بداأ الممتحن الداخلي من جديد بتاأجيج نيران المناق�سة بعد اأن كادت تخبو، 

حين �ساألني �سوؤال ِخْلُته محرجا اأول وهلة، واأبدى ا�ستغرابه من اأن اأحد الباحثين العراقين 

ا كان قد اقتب�س من عملي الذي ما  في جامعة »ويلز« الذي ح�سل على �سهادة الدكتوراه توًّ

األتم�س الإجابة  اأن ترويت قليال، واأطرقت  زال حتى هذه ال�ساعة في طور المناق�سة، وبعد 

الحقة لعل التبا�سا قد ح�سل اأولعبة قد حيكت خيوطها بليل، فتذكرت م�سرحا: اأني كنت 

اأّلفت كتابا حول )تطور التربية في العراق( في ال�سبعينيات من القرن الما�سي، وربما كان 

ذلك الباحث قد ا�ستبه في النقل، اأو اأن الممتحن الداخلي لم يتحقق من الكتاب الذي اأ�سار 

اإليه ذلك الباحث، عندها راأيت اأ�سارير وجه البرف�سور تنبئ عن الر�سا والقناعة. 

)1( لل�ساعر ب�سار بن برد وهو �ساعر مخ�سرم اأدرك بني اأمية وبني العبا�س، ولد اأعمى.  
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وبعد �ساعة ون�سف توقفت ر�سقات ال�سهام تماما. ولالأمانة اأقول: اإنها كانت في معظمها 

تقع خارج حدود ميدان الر�سالة. وما هي اإل لحظة �سمت، كانت مريرة حتى اأعلن الممتحن 

واأن �سعيك كان  اأن عملك هذا كان مميزا،  العرفان  راية  ن�سلم  اأن  الخارجي: )الآن علينا 

م�سكورا، وتجارتك لم تكن يوما كا�سدة(. واأحب اأن اأ�سير هنا اإلى اأّنه من الأعراف المّتبعة 

في لجان المناق�سة اأن ُيطلب من الطالب الذي تتم مناق�سته مغادرة المكان موؤقًتا، ثم تم�سي 

ة للت�ساور والمداولة التي ربما ت�ستغرق �ساعة اأو �ساعات، اأو ربما  يِّ اللجنة في اأعمالها ال�سرِّ

توؤجل تلك المداولة اإلى يوم اآخر لتعطى له النتيجة. 

واأعلنت  قّدمت  لما  ارتياحها  لي عن  لمناق�ستي فقد عّبرت  �ست  ُخ�سِ التي  اللجنة  اأما 

الأعراف  بتلك  اللتزام  ودون  بجدارة  التربية  فل�سفة  في  الدكتوراه  درجة  بمنحي  النتيجة 

التقليدية المزعجة المقلقة. و�سّدوا على يدّي مهنئين، ثم عّقب الممتحن الداخلي قائال: 

اأو اإ�سافات على  )ُنعرب لك عن خال�س التهاني، كما اأود اإخبارك بعدم وجود مالحظات 

الإطالق(. وكنت اأرجو اأن تكون النتيجة على نحو اآخر حيث ما زالت بي حاجة اإلى مزيد 

اأولدي  ُينهي  ولكي  العراق،  في  م�ستقرة  غير  الأو�ساع  اإذ  بريطانيا،  في  للبقاء  الوقت  من 

درا�ستهم، وقد جاءت تلك الأمنية لل�سرورة، وهو خالف ما عملته قبل �سنة عندما اأوفدت 

على  �سنة  الدرا�سية  منحتي  تق�سير  بغية  الطلبة  من  العراق  �سفارة  تحترمه  ممن  واحدا 

«، فقد دخل »�سدام« 
)1(

الأقل لعدم حاجتي اإليها، ولكن: »تجري الرياح بما ل ت�ستهي ال�َسِفن

الكويت، وكادت خريطة النفط اأن تتغّير، لكن �سّناع القرار من اأ�سحاب المق�س الدولي لم 

يرق لهم ذلك اإْذ لهم خرائطهم الخا�سة. 

واأخيرا نطق »البرف�سور« و�ساألني: اأما اللجنة هذه فقد اأنهت اأعمالها فما هي مطالبك يا 

دكتور؟ وكانت هذه هي المرة الأولى التي اأنادى فيها بلقب: دكتور. فكان جوابي هو رجائي 

الأخيرة على  واللم�سات  الهامة  المالحظات  الوقت لأ�سيف بع�س  منح مدة كافية من 
ُ
اأ اأن 

)1( هو عجز بيٍت للمتنبي و�سدره:      ما كّل ما يتمنى المرء يدركه
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بع�س ف�سول الر�سالة، وكان جواب اللجنة الموافقة على مقترحي رغم قناعتهم اأن الر�سالة 

اأن  اأراه �سروريا على  اأمامي لتدعيم الر�سالة واإ�سافة ما  كاملة ولكن الخيار يظل مفتوحا 

ل اأتجاوز مدة اأحد ع�سر �سهرا. ثم ما لبث الممتحن الخارجي اأن قّدم الن�سيحة في طبع 

تخ�س  اإنما  مبا�سر  ب�سكل  المدر�سين  تنفع  ل  اأطروحتي  اأن م�سامين  اأرى  وكنت  الر�سالة، 

بالنفع المخططين للمناهج التدريبية في العراق وهم قلة، ولذا فاإن ن�سخة اأو ن�سختين تفيان 

بالحاجة. 

وعوًدا اإلى ق�سم التربية، فقد وجدته اأقام حفلة �ساي مخت�سرة، ورّتب الأ�ساتذة لدعوة 

زوجتي لتكون اأول المهنئين بعد لجنة المناق�سة، واأ�سار رئي�س الق�سم اإلى اأن مثل هذه الحفلة 

تقام لأول مرة في مثل هذه المنا�سبة، وهي تاأتي لغبطتنا ول�سرورنا »بالهيتي«. واأترك للقراء 

الكرام اأن يقّدروا مدى ف�سلي اأو نجاحي في المهمة.





المحطة ال�ص�بعة

زمن  الموت البطيء

    أنا البحر في أحشائه الدر كامن      فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

)حافظ إبراهيم(
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المحطة ال�ص�بعة

فترة الموت البطيء

النجاح في ق�سم  اأقيمت على �سرف  التي  الحفلة  انتهت  الجامعة وحين  قبيَل مغادرتي 

لتقديم  غرفتها  في  ال�سابقة  م�سرفتي  لزيارة  زوجتي  ترافقني  مبا�سرة  اندفعُت  التربية، 

ولأثبت  الأولى،  مراحلها  في  طرحة 
ُ
الأ على  اإ�سراف  من  قدمته  ما  على  والعرفان  ال�سكر 

لها ح�سن نيتي ُوفق قاعدة: )ال�سرورات تبيح المحظورات(. وكان وراء طلبي حْجَبها عن 

طروحتي اأ�سباب ومبررات معقولة فيما اأظن، كما اأني اأردت، من زيارتي، 
ُ
الإ�سراف على اأ

التحلي بالت�سامح معنى وحقيقة، مقارعا بذلك النف�س الأمارة »الأنا«. وعند ت�سّلقي �ساللم 

ق�سم التربية �سعرت اأول مرة �سرعة الخطى، وعنفوان ال�سباب، واندفاع الفتيان، فالِحمل 

قد اأزيح عن كاهلي، خالف ما كنت عليه منذ اأن و�سعُت قدميَّ على طريق البحث قبل ثالث 

�سنوات خلت، اأيام ابتداأت م�سروع الدكتوراه، وقد دنوت وقتها من �سنِّ الأربعين. طرقت باب 

�س.  غرفتها هذه المرة بطريقة غير التي اعتدت القيام بها حيث ل تردد هذه المرة ول توجُّ

غيراأننا ولالأ�سف، لم نجدها في غرفتها، وربما اآثرْت اأن تكون بعيدة عن الجو الذي يذّكرها 

بالخ�سارة الفادحة من جراء الطالق البائن الذي ح�سل بينها وبين طالبها قبل ما يزيد على 

 بعد اأن �سار في مقدورنا تركهم في 
)1(

خم�سة اأ�سهر. وحين عدنا اإلى البيت وجدنا اأولدنا

يهم ات�سال هاتفيا من الم�سرفة »جاكي لوك�س« تخبرهم اأن  البيت وحدهم يخبروننا عن تلقِّ

ي اأخبارها،  والدهم قد ح�سل على �سهادة الدكتوراة، الأمر الذي جعلني اأكثر حما�سة لتق�سّ

اأنها حر�ست كل  اأن تخرج طالبها على يد غيرها مع  بعد  الحقيقية  اأفعالها  ومعرفة ردود 

الحر�س لتحظى بذلك ال�سرف. واأظنها محّقة في ذلك التفاني الذي يعود اإلى حر�سها على 

رفع ر�سيدها العلمي الذي يتقرر على �سوئه اإعالء �ساأنها. فهموم الأ�ساتذة الجامعيين تكمن 

في �سهيتهم العالية لالإ�سراف على اأكبر عدد من الطلبة، ي�ساف اإلى ذلك ا�ستمرارهم في 

)1(  مما تجدر الإ�سارة اإليه اأن القوانين البريطانية ل ت�سمح بترك الأولد دون �سن الثانية ع�سرة دون رعاية اأحد من 

الرا�سدين.
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تقديم المزيد من المقالت والأوراق البحثية، واإل فاإن عجلة ال�ستغناء الجامعي �ستدو�سهم. 

وقد غمرتني ن�سوة من الفرح ول اأخفي ذلك على اأحد لكّني حاولت م�سح اآثارها عن وجهي، 

الأ�سدقاء  الفرحة  ي�ساركنا  اأن  اأتوقع  وكنت حينها  لي�س في محلها،  �سك مكابرة  وهي بال 

القدامى، ومّنيت نف�سي اأني �سوف اأ�ستلم عدة مكالمات منهم ومن الأهل في العراق، لكن 

ُفتنوا بلعبة الحرب التي كانت  األتم�س لهم العذر فقد  اأن  خابت الظنون والأمنيات، ول بد 

اهتمامات  كانت  الواقع  في  ولكن  الحكم،  نظلمه في ذلك  وربما  المف�سلة،  الرئي�س  هواية 

لفة من معظم بالد ال�سرق 
ُ
الأخوة والأخوات بنا هنا وهم يمثلون التنوع والتعدد وكذلك الأ

ي�ساف اإلى ذلك المتابعات التي تلقيتها من الم�سرفة قد عو�ست تجاهل الأقارب والمحبين 

في  الم�سرفة  م�ساهمات  بع�س  على  ال�سوء  اأ�سلط  اأن  هنا  المنا�سب  من  واأرى  العراق.  في 

لعبت دورا م�سّرفا رغم كل ما جرى من �سرخ  اإذ  التخرج،  بعد  بنا  بل الحتفال  التخفيف 

في العالقة اإذ قامت بدعوتي اأنا وبع�س معارفي ومعارفها اإلى حفلة ع�ساء فخمة لم نعهد 

اإن لم تنبئ في حال عن كرم تتحلى به  اأمثالها، وقد غمرتنا با�ستعداداتها التي  ذلك من 

باعتبارها �سجية من �سجاياها، فاإنها جاءت لتبرر ندمها على فعل فعلته - ربما دون ق�سد - 

الذي ل �سك في  الرحيم  العزيز  تقدير اهلل  ثمنه غاليا، وهو من  ندفع  واأ�سرتي  اأنا  وكنت 

خيريته للعبد الفقير. 

وكان علّي اأن اأرد على دعوتها بالمثل فدعوتها َفَقِبلْت الدعوة فورا وهذا عنى كثيًرا لي 

اأقّله الإيحاء بندمها، وكنت اأرجو اأن يكون بمثابة توبة. وكان ل�سطحابها عددا من اأ�سدقائها 

و�سديقاتها جعلني اأ�سعر بالطماأنينة اإلى نواياها الح�سنة بعد التخرج؛ لأن في ذلك معنى 

اأنها ما زالت تفاخر بي كما عهدتها قبل الفراق، واأنها ما زالت تثق باأخالقي، واأدارت في 

وبادرت  النفو�س،  وا�ستهوت  الخواطر،  وحفزت  الهمم،  فيه  �سحذت  طويال،  حوارا  وقتها 

�سدرها،  و�سعة  باعها،  طول  على  دللت  هادفة  مناق�سة  اإلى  ذلك  وجّر  الأفكار،  طرح  اإلى 

ا، واإن كنت لم اأتخل�س تماما من �سكوكي في اأن ذلك الذكاء يعوزه  وربما على ذكائها اأي�سً

تحت  الموجودين  اأحكم  )َمْن  التالي:  بال�سوؤال  حورها   بداأْت  اإذ  تالميذها؛  ثقافة  معرفة 

�سقف هذه الغرفة؟(، فتردد الح�سور بالإجابة، واأ�سبح كل واحد من الحا�سرين يتفّر�س 
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اأن  �سعرت  ثم  الم�سحون،  الجو  ترطب  نادرة  اأو  ت�سدر،  اإجابة  من  لعل  الآخرين  وجوه  في 

من واجبي واأنا �ساحب المجل�س اأن اأرفع الحرج عن الآخرين، واأدفع عنهم ال�سرر خ�سية 

 الذي ياأخذ الجهلة من النا�س،  فكان لبد لي من مقالة 
)1(

اتهامها اأو اتهام غيرها لي بالعي

اأو اإجابة عن �سوؤالها، واإن كنت اأخ�سى اأن تكون دون روية، ول حكمة بالغة، ول دبلوما�سية 

الأ�ستاذة  اأيتها  )اإنِك  كان م�سدرها:  اأيا  الإجابة  تنتظر  كانت  اإجابتي حين  فكانت  ذكية، 

اأحكم الموجودين تحت �سقف هذه الغرفة(، واأنا على يقين اأني بتلك الإجابة كنت اأقرب اإلى 

المجاملة مني اإلى الحق، لأني اأجد فرقا بين الحكمة والذكاء واإن كان الذكاء اأحد متطلبات 

الحكمة، واإذا بها على الفور تقول بدون تردد: )بل اأنَت(، وكررتها ثالثا، ففهمت مغزاها، 

التي  ال�سدر  اإلى �سعة  تعود بي  الكثير، فهي  الكثير  اأنَت(  الكلمتين )بل  بهاتين  تعني  فهي 

تعتقد اأني تحلّيُت بها، كما تعني الطريقة الر�سيقة التي اأقنعُت بها البرف�سور لإعفائها من 

مهمة الإ�سراف على درا�ستي من خالل جل�سة ق�سيرة وفي اأول لقاء بعد مدة من الترب�س 

والوثائق  الهيتي؟  بها  اأدلى  التي  الحجج  كلماتها عن  تت�ساءل من خالل  وكاأنها  والنتظار، 

المدبر  هلل  هو  اإنما  النجاح  ذلك  في  والف�سل  المّنة  اأن  ون�سَيْت  معه؟  اأح�سرها  التي  تلك 

لالأمر، والم�سّلم للعواقب، ثم اإني اأظن اأنها ما زالت تعتقد اأن »الهيتي« رغم كل العنت الذي 

بل  وح�سراته،  لأناته  حبي�سا  لزفراته،  خفي�سا  لمعاناته،  كتوما  متما�سكا،  يبدو  منها  لقيه 

اأبدى تجّلده، بعد اأن ركب دابة ال�سبر، و�سرب كوؤو�س ال�سمت، وفوق هذا وذاك لم يهم�س 

و�سام  على  ح�سلت  قد  اأني  الح�سور  اعتقد  ما  وبقدر  كرامتها.  تجرح  اأو  تزعجها،  بكلمة 

من اأو�سمتها، اأو هبة من هباتها، فاإني �سعرت وقتها بخيبة اأمل، ب�سبب ا�ستماعي لن�سيحة 

خاطئة من »الأنا« حيث اأح�س�ست اأّنها - اأي الم�سرفة - كانت تلعب على الأوتار الح�سا�سة، 

اأكن  لم  اإن  وهي،  المواجع،  على  وتعزف  �سكين،  بدون  �سحاياها  تذبح  كيف  تعرف  فهي 

مخطئا، على علم كامل بمعاناتي من ح�سا�سية مفرطة على اأثرها تتابعت قرح المعدة التي 

ى به الأطباء الألمان الذي يكمن في  اأ�سبحت مزمنة، وقد تجاهلت العالج الأنجع الذي و�سّ

م�سح الذاكرة وتعطيل الفكر، ولم اأجد اإلى ذلك من �سبيل؟ 

)1( العي : هو العجز ، عيا: َعيَّ بالأمر عيًا وعيٌي وعياٌن: والعي عيب من العيوب في المجال�س. 
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والآن علّي اأن اأعيد النظر في جراحاتي، حيث طال العهد باندمالها بعد طول معاناة، فها 

هي �سهادة الدرا�سات العليا التي كان البلد قد اأوفدني للح�سول عليها قد ُا�ستلمتها مع  كل 

ما تنطوي عليه من حقوق وواجبات، لكني واأنا في �ساحة الدفاع عنها اأمام لجنة المناق�سة 

اأدركت اأن ح�سولي عليها قد يزيد من الأزمة تعقيدا، وي�ساعف من الآلم؛ لأن البقاء هنا في 

بريطانيا اأ�سبح مطلبا �سعبا بعد ما اأ�سحى اأمرا ملحا، واإن رغبت في غير ذلك فاإنه يعني 

المغامرة بالأطفال الذين اأ�سبح عددهم اأربعة، وهو اأمر في نظري ونظر من �ساورت من 

�سديق وزميل غير معقول، فنبوءات الم�سرفة يبدو اأنها اأخذت بالتحقق، تلك التنبوؤات التي 

اأخبرتني بها بداية م�سيرتي الدرا�سية معها، فبلدي العراق، كما اأخبرتني، عليه اأن يرجع 

اإلى القرون الحجرية ليعيد تجربة الكتابة الم�سمارية من جديد، اأو لعله يكون في ا�ستطاعة 

بنيه اإن رجعوا اإلى ذلك الع�سر الغابر اأن يفكوا للعالم األغاز تلك المدونات ورموزها التي 

ا�ستع�سى فكها على علماء التاريخ، واأن ي�ستعيدوا الن�سو�س الهامة التي �ساعت من ملحمة 

في  وو�سعه  ل تندمل،  جراحاته  اأ�سبحت  مثلي  فهو  العراق  اأما  ما.  ل�سبب   
)1(

»جلجام�س«

. فال�سلطة 
)2(

حالة تدهور م�ستمر، ل تنفع معه التمائم، ول تفيده الُرقى، ول تن�سطه الُن�ُسر

اأغلقت  فقد  ُم�سير،  لم�سورة  تذعن  اأو  نا�سح،  ن�سيحة  ل�سماع  تنحني  اأن  تاأبى  بجبروتها 

ال�سلطة الآذان، وكممت الأفواه، ولم ُتدرك اأنها قتلت الأمل بالبقاء على قيد الحياة، ودفنت 

راأ�سها في رمال الجنوب اأمام زحف العدو وهو ل يلوي على �سيء.  

واأجد لزاما علّي القول اأَن اآلم بلدي التي نعاني منها توؤكد للجميع - من بدو ومن ح�سر - 

اأن الأمة التي يمكن لها اأن تنجح ويدوم نجاحها هي الأمة التي توؤمن اأن باب التربية والتعليم 

اإنما  كافيا،  ُيَعّد  ل  وحده  نظريا  بذلك  والإيمان  تطرقه،  اأن  يجب  الذي  الرئي�س  الباب  هو 

فول الح�سارات، 
ُ
المبادرة بتطبيق ذلك فعال. فالعامل الأول والحا�سم في �سقوط الأمم، واأ

والتعجيل ب�سقوطها هو اأن تت�سدر القيادات غير المتعلمة اأو اأ�سباه المتعلمة التي تعتمد على 

)1( ملحمة جلجام�س من الأ�ساطير ال�سومرية وقد ُكتب عنها كثيًرا. 

)2( لقد جاء في الحديث »اإن الُرقّي والتمائم والتولة �سرك« و »من تعلق تميمة فقد اأ�سرك«.
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اأن�ساف المتعلمين، الذين يدينون بالولء المطلق لتلك  اأو من  م�سورة ع�سابة من الجهلة 

اأن معظم من  ال�سابقة لعالمنا العربي نجد  القيادات، وهناك تقع الكارثة، فمن الخبرات 

�سا�سوا البالد في القرن الما�سي حتى هذه اللحظة التي ين�سرف قلم الكاتب لتدوينها ل 

يروق لهم العتماد اإّل على من ي�سّفق لهم، ويتغنى باأمجادهم، ويتمّدح ببطولتهم اإن كانت 

لهم اأمجاد وبطولت، واأنا ل�ست في معر�س الدفاع عنهم عندما اأقول اإن الذنب لي�س ذنبهم 

اأن الأمم المعا�سرة الناجحة  ُن�ّسئوا عليها. وكلنا يلحظ  اإنما ذنب الجرعات التربوية التي 

هي تلك التي تحاول جاهدة زيادة زمن الجرعات التربوية لبنيها، وتعيد النظر في برامجها 

فاإن  واإل  رغب،  لمن  العمل  ميادين  بالمتعلمين  ترفد  َثم  ومن  واأخرى،  مدة  بين  التربوية 

الأبواب تظل اأمامهم 

المتعلمين  �سواعد  بنتها  التي  الحرية  والتح�سيل في جو من  البحث  لموا�سلة  ُم�سرعة 

وعقول المربين.  

ومن باب الأمانة اأقول: اإّن الحل لي�س في اإزالة نظام �سيا�سي هنا اأو هناك اأو عزله، اإنما 

المتعلمين، وتحترم عقولهم،  اأن تعتمد في م�سورتها على  اأّن عليها  الأنظمة  اأن تقتنع تلك 

وتاأخذ بن�سائحهم. كما عليهم اأن ينظروا اإلى اأن ال�ستثمار الأعلى يجب اأن يكون في مجال 

التربية والتعليم. وبمقارنة ب�سيطة ع�سوائية بين الت�سهيالت المادية والمعنوية التي يح�سل 

عليها المعلم في اأي عا�سمة اأو مدينة عربية، وبين تلك التي يحوز عليها زميله في بلد من 

البلدان المتقدمة، نجد اأنف�سنا اأمام نتائج وا�سحة توؤكد فرقا كبيرا وهّوة �سحيقة، فالمعلم 

اأعني  والتعليمية،  التربوية  للعملية  المتداخلة  الدوائر  في  الأول  العن�سر  اأبينا هو  اأم  �سئنا 

المعلم والمنهج والطالب، واإن كان هناك بع�س التحفظات من قبل بع�س التربويين حول 

تلك الثالثية.

وكنت مع ُكثر ممن عرفت في الحقل التربوي نرى في تو�سيات الدكتور عبد اهلل عبد 

وم�ستقبلها«  وم�سكالتها  حا�سرها  العربية:  البالد  في  »التربية  كتابه  �سمنها  التي  الدائم 
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للن�سف  التي كتب عنها  للمدة  قاتمة  ر�سم �سورة  اأنه  الع�سرين  القرن  الثاني من  للن�سف 

الثاني من القرن الما�سي، ولكننا فوجئنا، اأن تو�سياته كانت دقيقة، وكّنا قد جانبنا ال�سواب 

العددية(  الكمية )اأعني  الناحية  اإل من  التربوي  في حكمنا. والأمة لم تتقدم في المجال 

والتي ل تعني في الغالب �سيئا. معترفين اأن عدد الطالب قد ازداد بين عامي 1960 وعام 

التعليم  مجال  في  اأما  مرات،  �ست  الثانوي  التعليم  وت�ساعف  مرات،  ثالث  بن�سبة   1980

العالي فقد ت�ساعف ثماني مرات للمدة نف�سها، واإذا اأنعمنا النظر في الأرقام ال�سابقة فاإننا 

ل�سنا ب�سعداء؛ لأن القاعدة الأ�سا�سية للتعليم هو التعليم البتدائي الذي كان يفتر�س اأن تزيد 

وتيرة نموه لتكون اأعلى من ن�سبة الزيادة في الم�ستوى الجامعي.

ومع كل ذلك التقدم في مجال الكم فاإن المدر�سة البتدائية حجر الزاوية في التربية 

والتعليم لم تكن لتغطي بخدماتها اأطفال العرب جميعا، اأما المدر�سة المتو�سطة والثانوية 

اأطفالنا ما زالوا في مناأًى عن  اأفواجا تعد بالماليين من  اأن  فحّدْث ول حرج، وهذا يعني 

اإمكان فك الخط كما يحلو لبع�سهم اأن يقول اأو ي�سف، مع اأن العالم العربي قد حقق ن�سبة 

نمو في مجال محو الأمية، حيث هبطت ن�سبتهم للفئة العمرية دون الخام�سة ع�سرة من %80 

الحا�سل  العددي  النمو  وحتى  و1980.   1960 عامي  بين  اأي  �سنة  ع�سرين  69% خالل  اإلى 

هو ذاته يقودنا اإلى التاأكيد على اأهمية الجانب النوعي، »فتجويد الكيف والنوع، ف�سال عن 

 .
)1(

قيمته في ذاته، هو ال�سبيل اإلى التغلب على م�سكالت الكم«

بعد   »Hull« جامعة  خالل  من  ت�سلمتها  التي  الأعمال  اأول  عن  للحديث  الوقت  وحان 

اأحد الأفالم التجارية ل�سركة  »روكت وكلمان« ال�سهيرة، وكان العمل  للتعليق على  التخرج 

مجزيا للغاية، رغم اأن الجامعة كانت تح�سم ل�سالحها الجزء الأكبر وهو )62% من المبلغ 

الكلي(. اأما تدري�س اللغة العربية لغير اأبنائها اأعني لغير الناطقين بها فقد بداأ في الوقت 

نف�سه، وكان اأول عمل قمت به ل�سالح الجامعة نف�سها، فبداأت مع رجل اإنجليزي يعمل في 

)1(  التربية في البالد العربية حا�سرها وم�سكالتها وم�ستقبلها من عام 1950 اإلى عام 2000 للدكتور عبد اهلل عبد 

الدائم من اإ�سدارات دار العلم للماليين- بيروت طبعة 1983.
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قاعدة »اإيرو�سبي�س« الجوية البريطانية، وهو اأحد الخبراء العاملين في لجان التحقيق حيث 

تخ�س�س في اأ�سباب حوادث الطائرات، وكان يروم من وراء تعلم العربية الذهاب اإلى ُعمان 

في  الع�سكرية  القواعد  في  والفينة  الفينة  بين  تقع  التي  الحادثات  حول  بتحقيقات  للقيام 

مناطق ال�سرق الأو�سط، حيث رفع ذلك الرجل الإنجليزي تقريرا رفيعا للجامعة، يوؤكد مدى 

اإعجابه بمدى الفائدة التي تلقاها من خالل درو�س اللغة المكثفة، مما �سجعني على الم�سي 

قدما في هذا المجال. 

واجتهدت اأن اأقوم بتدري�س الراغبين في تعلم العربية. وبعد مدة قليلة انت�سرت والحمد 

الفكرة،  وا�ستهوتهم  النا�س،  من  كبير  عدد  بين  العربية  اللغة  درو�س  تلقي  حب  عدوى  هلل 

ولذا تو�سعت الرقعة الجغرافية التي اأ�سرفت على تدري�س الراغبين والراغبات فيها، حيث 

ب�سمات  اهلل،  بحمد  وتركت،   ،»Hull« بمدينة  المحيطة  والمدن  القرى  ت�سمل  اأ�سبحت 

وا�سحة على الكبار وال�سغار. 

من  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  مجال  في  �سجلتها  التي  المالحظات  ومن 

عند  وتال�ست  العربي،  ل�سانهم  فقدوا  الذين  الغرب  ديار  في  العرب  بع�س  اأو  الم�سلمين 

اأبنائهم مهارات الت�سال بها : اإّن الم�سلم في الغالب  ي�سع اآخَر اأولوياته الإنفاَق على تعلم 

اللغة العربية، ويبدو اأن اللغة التي ت�ستحق الإنفاق عليها هي التي تكون �سببا للمعا�س وك�سب 

الأرزاق. ويذّكرني ذلك بما حدث لالإمام اأبي يو�سف ، تلميذ اأبي حنيفة، عندما كان حدثا 

رّث الثياب يتردد على ِحَلق درو�س اأبي حنيفة النعمان، قال له اأبوه: يا بني ل تمدن رجلك 

مع اأبي حنيفة، فاإن اأبا حنيفة خبزه م�سوي، واأنت تحتاج اإلى المعا�س، ووالدتك تطعمك من 

مغزلها. ولو اأن اأبا يو�سف ترك تلك الدرو�س كما كان والده يرى، لما تناول طعام الملوك مع 

هارون الر�سيد فيما بعد. والف�سل في ذلك يعود بعد اهلل لأبي حنيفة النعمان الذي تعهده 

 .
)1(

بماله، والق�سة معروفة

)1( للمزيد راجع »منهج التربية النبوية« لالأ�ستاذ محمد نور بن عبد الحفيظ �سويد، �سفحة 236، طبعة 1980.  
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فالعربي وربما الم�سلم اأي�سا - اأعني في دول المهجر - رغم حر�سه على تحقيق حلمه 

في تعليم اأولده اللغة التي جاء بها اأعز كتاب على قلبه، وهو القراآن الكريم فاإنه ي�سع ذلك 

الهدف في اآخر اأولوياته كما فعل والد اأبي يو�سف. وهذا يعود للخلفية الثقافية؛ لأن التربية 

اأن  ومعلوم  الدول.  تلك  حكومات  تتكفلها  والإ�سالمية  العربية  البلدان  معظم  في  والتعليم 

الملقاة على كاهل قطاع  بالمطالب  الوفاء  التعليم تظل دون  اإنفاقها على  الدول رغم  تلك 

التربية. فالإنفاق على قطاع التربية ياأتي متخلفا مقارنة بما يتم الإغداق عليه من ميزانيات 

تلك الدول على ال�سالح والدفاع، وما علمت تلك الدول اأن الدفاع الحقيقي يكمن في تربية 

لأنها غير خافية على  الأرقام؛  الخو�س في  اأريد  ول  العمرية،  فئاته  بكل  وتعليمه  المجتمع 

اأحد اليوم. 

وجود  بعدم  تتلخ�س  التي  تلك  العربية،  تعليم  عملية  بها  ت�سطدم  اأخرى  م�ساألة  وثمة 

عدد كاف من الموؤهلين للمبا�سرة بتدري�س الجيل الثاني والثالث من اأبناء الجاليات العربية 

الذين هم في اأم�ّس الحاجة اإليها، حيث عانينا كثيًرا في اإقناع النا�س ب�سرورة التفكير بحلول 

جدية للتغلب على الم�سكلة القائمة دون اآذان �ساغية، ول اأعتقد اأن �سعف ذات اليد ت�سكل 

العامل الرئي�س، اإنما عدم ال�سعور باأهمية ذلك لالأجيال القادمة اأو اأنها الهمة المتدنية. ولو 

تمت المقارنة بين ن�ساطنا ون�ساط الجالية اليهودية - على �سبيل المثال ل الح�سر - في 

اأعداد العرب والم�سلمين  اأن  مجال تقديم مثل تلك الخدمات فاإن الغلبة لهم ظاهرة، مع 

اأ�سبحت الآن تفوق اأعداد اليهود في اأوربا. 

اإلى  وثمة ظاهرة اأخرى وجدناها وا�سحة تلك التي تتمثل في قلق العائالت المهاجرة 

ديار الغرب حول ا�ستعداد اأولدهم لتقبل اللغة الإنجليزية، فاإنهم بعد اأ�سهر فقط ي�ستيقظون 

على م�سكل فقدانهم اللغة الأم، وهذا في اأغلب الظن يرجع اإلى عقدة تقليد المغلوب للغالب، 

وربما ي�سهد لذلك الهجرة المعاك�سة من الجنوب الفقير اإلى ال�سمال الغني، بعد اأن كانت 

كان  حين  الوراء،  اإلى  �سنة  األف  رجعنا  ما  واإذا  الدافئ.  الجنوب  اإلى  البارد  ال�سمال  من 

المهرة واأ�سحاب الفكر والخت�سا�س وكذلك العمال من العالم كافة يزحفون اإلى الحوا�سر 
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اأما الهجرات الحالية فهي  العربية والإ�سالمية، وتلك هجرة في راأينا نحو قوة الح�سارة، 

هجرات نحو ح�سارة القوة، واأرجو اأن ل اأكون خرجت عن الحياد في عر�س المو�سوع. واإذا 

ما �سير اإلى هذا الفهم فاإن الإعجاب والفتتان بح�سارة الغالب قد �سبب ذوبان ال�سخ�سية 

العربية والم�سلمة. 

ويجّرني الحديث عن تعليم لغتنا العربية واأهميتها لأبناء العرب والم�سلمين في مهاجرهم 

العربي، لكني  الأفريقي  ال�سمال  الأهمية لأبناء  البالغ  التعليم  للحديث عن مو�سوع تعريب 

وجدت اأف�سل َمْن كتب في المو�سوع فيما يخ�س مرحلة التعليم العالي هو الدكتور« �سلطان 

في  العالي  التعليم  عن  والم�سوؤولين  للوزراء  الأول  للموؤتمر  قدمها  التي  ورقته  في  ال�ساوي« 

 اأن العرب 
)1(

الوطن العربي عام 1980 المنعقد في الجزائر. ول يدري الأخ الدكتور ال�ساوي

في الخليج اأ�سبحوا قاب قو�سين اأو اأدني من الت�سطيب في ا�ستعمال اللغة العربية كلغة اأولى 

اأن  الآباء  وعلى  والأهلية،  الخا�سة  المدار�س  في  والثانوية خا�سة  البتدائية  في مدار�سهم 

يجّدوا ويجتهدوا في تاأمين اأماكن لأبنائهم فيها. واأ�سبحت اللغة العربية - اأعني الدارجة - 

هي لغة الطفل الثانية اإن لم تكن لغة الحا�سنات الأجنبيات في تلك الأقطار هي لغته الثانية، 

وعندها ت�سبح اللغة العربية هي لغته الثالثة ، ول ندري ماذا نقول للغتنا التي غابت �سم�سها 

اأما »فاروق  اأ�سباب تاأخرنا وربما بداوتنا.  اليوم بل اأ�سبحت الم�سجب الذي نعلق عليه كل 

�سماع  على  ُفطمنا  الذي  الجميلة«  العربية  »لغتنا  برنامج  َبْعُد  ُي�سمعنا  ل  اأن  فعليه  �سو�سة« 

 :
)2(

نغاماته من حنجرته المو�سيقية

        اأنا البحر في اأح�سائه الدر كامن          فهل �ساءلوا الغوا�س عن �سدفاتي

ولأن المو�سوع اأ�سبح يوؤرق الغيورين فاإن اأ�سئلة ملحاحة اأ�سبحت مطروحة في ال�سارع 

حول �سرورة ا�ست�سدار فتوى ملزمة لكل م�سلم وم�سلمة �سغيًرا كان اأم كبيًرا في وجوب تعلم 

)1(  لمن يريد الرجوع اإلى ورقة الدكتور �سلطان ال�ساوي عليه مراجعة الف�سل الأخير من المرجع الأ�سبق » عبداهلل 

عبد الدايم«.

)2( البيت لل�ساعر حافظ اإبراهيم وهو من ق�سيدة طويلة ورائعة. 
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لغة العرب، اإذ اإنها لغة الت�سريع والأحكام، ونترك هذه الم�ساألة لعلماء الأمة المتخ�س�سين 

لإبداء الراأي فيها، اإذ الم�سلمون والعرب ينق�سمون في تاأدية اللغة العربية ودرجة اإجادتها 

واتقانها  اإجادتها  تكون  المجتمع، وعلى هذا ربما  على ح�سب مهماتهم وتخ�س�ساتهم في 

ممن  طبقتهم  في  هم  ومن  والمف�سرين  الفتوى  واأ�سحاب  العلماء  �سريحة  على  ا  فر�سً

يحتاجون لمعرفة العام والخا�س والراجح والمرجوح، لكنها ربما تكون واجبة و�سّنة موؤكدة 

وممدوحة بحق ال�سرائح الأخرى ح�سب تقديمها للخدمات الجتماعية، فهي م�ساألة متفاوتة 

في حق اأبناء الأمة، فمنهم من يكون الإتقان في حقه فر�س عين، ومنهم من يكون الإتقان 

في حقه دون ذلك.

المحاولة  هذه  عنوان  وراء  كانت  التي  الق�سة  عن  للحديث  حان  قد  الوقت  اأن  واأرى 

الفقرة  تلك  اإ�سافة  في  كثيرا  ترددت  اإذ  بالمجان(،  تباع  ونتائج  )تجارب  اأعني  الكتابية 

التهكمية ال�ساخرة، فالعمل على م�ساعدة بع�س الطلبة العرب في بحوثهم ا�ستنزفت وقتا 

ثمينا كنت بعته بثمن بخ�س. وكانت بداية الق�سة يوم وجدت واحًدا ممن طوى خيمته في 

طرف ال�سحراء تًوا، ورمى ع�سا الرعي، لكنه ما لبث اأن اكتوى بنيران �سروط الجامعات 

العربية وموؤهالتها التي قذفت به على �سفاف نهر »التيمز« ليح�سل على وثائق علمية توؤهله 

بتوّلي  ولدي  قام  حيث  البيت  في  ينتظرني  وجدته  جامعته،  في  عمله  اأداء  في  لال�ستمرار 

اأمر �سيافته، وعند و�سولي البيت بعد �سالة الع�ساء رحبت برجل ل اأعرفه من قبل، واإذا 

لكنه  حاجته،  �سرح  في  اأ�سهب  اإذ  خجول،  �سوؤال  ت�سكل  بكلمات  يتمتم  وهو  نف�سه  يقدم  به 

راوغ في تقديم مبرراته، واأخيرا فهمت مراده، وعلمت مق�سده، حيث حط برحله في هذه 

لبنة  ي�سع  اأن  في  بالعجز  ي�سعر  لكنه  التربية،  علوم  في  ماج�ستير  ر�سالة  ليعمل  الجامعة 

وؤ�س�س له تاأ�سي�سا، ف�ساألته عن م�سكلة البحث، فاألفيت 
ُ
الأ�سا�س الأولى. فقلت لنف�سي: دعيني اأ

ل�سانه ل يتحرك، و�سفتيه ل تنفرج عن كلمة، ولما كررت عليه ال�سوؤال قال: وهل ثمة لزوم 

لذلك؟ تركته برهة مع اإبريق من ال�ساي على الطريقة الخليجية، فلما �سعر بجو الود تحلى 

بال�سجاعة، و�سارحني بعدم معرفته كيف يبداأ البحث، ف�سال عن جهله بفنونه، فلم يركب 
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اأنه ل يعلم  َقْبُل �سفينه، ولم يرفع مرة في حياته �سراعا له، والأدهى من ذلك والأّمر  من 

وكل  البلد،  حاجة  عن  ف�سال  اأ�سال،  بعثته  التي  موؤ�س�سته  اأو  جامعته  احتياجات  عن  �سيًئا 

الذي فهمته اأن الموؤ�س�سة التي اأر�سلته كانت تح�سن الظن به، حيث اأ�سبح وا�سحا لمعظم 

مراكز العمل - لالأ�سف - اأن الجامعات العربية لم تعد تخرج كوادر )عنا�سر( كالتي كانت 

التي  الم�سكلة  �ساألته عن  فيه،  اأن خّيب ظني  وبعد  الما�سي.  القرن  منت�سف  في  تخرجها 

اأجلها،  اأثمان الغتراب من  ب�سببها، ودفع  ال�سفر  اأجل بحثها، حيث تكلف م�ساق  جاء من 

وترك وراءه خم�سة من الأطفال مع زوجتيه، فالذ بال�سمت، فهو ل يدري اأن البحث يحتاج 

اإلى م�سكلة محددة، ودقيقة ا�ستع�سى حلها هناك، اأو اأنهم يرومون طرقا اأخرى للحل ربما 

غار لم يكن مّر به قبِل اأن وطئت قداماه اأر�س  تكون اأكثر جدوى، ف�سعر بعد الطماأنينة ب�سَ

بريطانيا، وبداأت عالمات الإحراج ترت�سم على وجهه وعلى حركات يديه الال�سعورية، و�سار 

حدثه، اأو اأ�سئلة 
ُ
خفف من الحمل، واأحاول تلطيف الأجواء، عن طريق اختراع اأ

ُ
لزاما علّي اأن اأ

عامة اأوجهها عن موقع عمله في دولته، وحجم الم�ساكل وطبيعتها التي تعاني منها موؤ�س�سته، 

محاول ت�سجيل كل ذلك في ذاكرتي التي لم تعد ت�ستوعب الكثير، فهي بال �سك متعبة، واأخذ 

�ساحبي م�ستر�سال في اإجاباته لكّنه اأخذ في نهاية المطاف يتاأوه، وكاأن النعا�س غالبه، اأو اأن 

التعب هّده، فقلت: يا اأخا العرب، ل عليك، فقد قررت م�ساعدتك في بناء م�سكلة البحث 

اأن تكون جاهزة، عندها  اإن �ساء اهلل  لتقّدمها كمقترح لبحثك، و�ساأحاول جهدي بعد غد 

راأيته قد طار فرحا، ووقف �ساكرا، �سادا على يدّي باأق�سى ما يمكن. ووّدعته وكاأنه اأ�سبح 

ي�سبح في بحر الأمل، ويتقلب في اأح�سان النجاح. وقبل الموعد الذي اتفقنا عليه وجدته على 

باب الدار طارقا - وهو خالف ما اعتدناه من معظم الإخوان العرب في تاأخرهم ال�ساعة 

وال�ساعتين عن الموعد الم�سروب  فدخل وهو ل يكاد ي�سدق اأنني �سوف اأقدم له عمال بهذه 

الُعجالة. وبعد اأن ا�ستقر جال�سا احت�سى �سيئا من القهوة العربية ال�سقراء، وعّقبت ب�سوؤالي: 

هل لك اأن ت�سمع ما كتبته لك في الليلة المن�سرمة؟ وبداأت اأتلو على م�سامعه ن�س م�سكلة 

براأ�سه عالمة  يومئ  وهو   ،- يريد  كان  تعبير عما  وكاأنها  يبدو  ما  على  وقد جاءت  البحث 
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البحث عّقبت بقراءة  انتهيت من قراءة م�سكلة  اأن  اإعجابه، وبعد  على ر�ساه، ودليال على 

الأهداف المقترحة ثم حدود الدرا�سة وفر�سياتها ال�سلبية، وما اإن انتهيت حتى بداأت عليه 

عالمات الفرح م�سوبة بالخوف وال�سك والتردد، �ساألته ما بك يا �ساحبي؟ 

قال: اأبًدا، لكني اأ�سعر كاأنك كنت تعمل في موؤ�س�ستي من قبل! فهل عملت هناك مدة؟

قلت: اأبًدا،

قال: اإذن كيف لك، معرفة كل هذه التفا�سيل؟ �سلمك اهلل ورعاك. 

قلت: يا اأخا العرب، اإّن هذه المعلومات قد ا�سُتّلت من ل�سانك في جل�سة قبل البارحة. 

لم  لكني  موؤ�س�ستي،  في  متحقق  والكمال  بالتمام  كتبته  الذي  اأن  حانث:  غير  فاأق�سم 

اأ�ستطع ك�سفه وترتيبه كالذي �سّطرته بقلمك. 

وتذكرني هذه الحادثة بالنادرة التي يتندر بها بع�سهم، وملخ�سها اأن متظلما جاء يوما 

 ممن يجل�سون على قارعة الطريق، و�ساأله اأن يكتب بمظلمته  طلبا 
)1(

اإلى اأحد كّتاب الّطلبات

لرفعه لإحدى الدوائر الحكومية. قال المتظلم: اأعرف اأن اأجور كتابتك الطلب ثالثة دراهم، 

ولكّني �سوف اأعطيك �سعف ذلك اإذا ما اأح�سنت كتابتها، ومّلحتها، و�سّلحتها، قال: اتفقنا. 

انتهى كاتب الطلبات من  اأن  المتظلم ي�سرد ق�سته والكاتب ي�سجل مالحظاته، وبعد  وبداأ 

من  الكاتب  انتهى  اإن  وما  المتظلم،  م�سامع  على  يتلوها  اأخذ  له،  وحّبرها  المظلمة،  كتابة 

قراءة المظلمة حتى اأجه�س المتظلم بالبكاء، ثم عال نواحه، وت�سعدت بالح�سرات نف�سه، 

المتظلم  فقا�سمه  عافاك اهلل؟  بك  ما  الكاتب:  فقال  يت�ساعد،  وعويله  تت�ساقط،  فدموعه 

باأغلظ الأيمان: اأنه لم يدرك حجم مظلمته اإل هذه ال�ساعة، و�سار ي�ساأله هل حّلت بي كل 

هذه المظالم حًقا؟

)1(  كاتب الطلبات ي�سمى في العراق »عار�سحالجي« وهي محورة عن الكلمة التركية )اآرزا حالجي(، وتعني كاتب 

طلبات  بكتابة  ويقومون  الحكومية،  الدوائر  قرب  العرائ�س  كّتاب  يتواجد  العادة  وفي  )العرائ�س(،  الطلبات 

المواطنين ومظالمهم ول �سيما اأولئك الذين ل يح�سنون القراءة والكتابة لقاء اأجر يتم التفاق عليه.
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التي  الطريقة  من  منده�سا  بيتي  في  زال  ل  الذي  الجديد  الباحث  ق�سة  على  وعودا 

عر�ست فيها م�سكلة بحثه، وبّوبت اأق�سامه، و�سمنته الخطة المقترحة لر�سالة الماج�ستير 

الذي عقد الأخ العزم لنيلها مهما كانت ال�سعاب، وت�سّرمت الحبال، وقد اآن الأوان للقول: 

اأنها حقيقة جلية  اإن طريقة عر�س الحقيقة يكاد يكون اأهم من مجرد قولها واإن اعتقدنا 

بذاتها، ولذا بادرت في غير هذه المنا�سبة مع طالب عربي اآخر كلفني بم�ساعدته في بحثه 

على م�ستوى الدكتوراه اأن اأقوم بطريقة عملية في تقريب ما ذهبت اإليه من م�ساألة اأهمية 

بطيخة حمراء حيث جعلت  تقديم  في  تفننت   اإذ  الحقائق.  بها عر�س  يتم  التي  الطريقة 

ق�سرتها الخ�سراء بتمامها على �سكل �سلة لتقديمها ل�سيفي، وعندما و�سعتها اأمامه انده�س 

للطريقة التي ُقدمت بها، فاأ�سرت باأن طريقة تقديم الحقائق التي ُتبنى عليها اأو تت�سمنها 

البحوث التربوية وغير التربوية اأهم بكثير من مجرد �سوقك تلك الحقائق �سوًقا. 

واأعود - والعود اأحمد - قّدم �ساحبي المقترح الذي كتبته لم�سرفه على عجالة وكاأنه 

خائف اأن اأرجع في مقالتي واأتخلى عن تعهدي، وقد قبل الأخير )الم�سرف( ذلك المقترح، 

اإذاعة ما  اأجد نف�سي مجبرا على  اأو حذف. وهنا  اإ�سافة  اأو  ُيو�س بتعديل  عجب به، ولم 
ُ
واأ

كنت اأ�سميه �سًرا، وذلك اأن العمل الذي قمت به كان بداية طيبة له، ولم تكن كذلك بالن�سبة 

لي، بل بداية �سعبة لم�ستقبل كنت اأجهل �سعوباته، اإذ كان بداية مرحلة جديدة في حياتي 

اأتك�سب به كما كان ال�سعراء يتك�سبون مع فرق واحد  حيث اأ�سبح ذلك مثابة م�سروع عمل 

اأن معظمهم كانوا يركعون عند اأقدام الخلفاء والأمراء، لكّن زبائني كانوا يلتم�سونني عند 

الكتابية،  اللغة  تح�سين  اأ�سا�سه  كان  واإن  م�سروعيته،  في  �سككت  قد  عمل  فهو  بيتي،  عتبة 

وعقب قبول ذلك المقترح زادت زيارات ذلك الزبون لي واأ�سبح يلتم�سني بعد تلك الجل�سة 

الم�ساعدة،  تقديم  في  الم�سروعة  الم�ساحة  عن  تزيد  حدود  في  معه  التعاون  اأقبل  اأن  في 

وكان بودي اأن تكون عند حدود مراجعة العمل، وتقديم الن�سائح، ولي�س على النحو الذي 

وال�ستعطاف  الإلحاح  تحت مرمى  كنت  الواقع  وفي  المطاف،  نهاية  في  الرياح  فيه  جرت 

من جهته، والعطف، والنخوة،  والموا�ساة من جهتي، بعد اأن اأ�سهب في �سرح حاله، وتبيان 
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واقعه، فهو قد ترك بلده، وناأى بنف�سه عن اأهله واأولده، واأ�سبح من ال�سعوبة بمكان اأن يرجع 

خائبا، ودون تحقيق ُرغيبته، وعدم الح�سول على مبتغاه فاإن ذلك يعني كثيًرا له ولإمثاله 

في العالم الثالث، اإذ �سيكون حديث المجال�س، وق�سة المحافل، ونادرة ُيتندر بها، وُيت�سلى 

اأريد التعميم - في مثل هذه الحالة ل يوؤمنون بقاعدة  بها، فالأخوة العرب - واإن كنت ل 

ٌر ِلما ُخِلق له(، واأنا اأتفق مع الدكتور عائ�س القرني حين قال: )فلماذا ُتعت�سف  )كلٌّ ُمي�سَّ

المواهب وُيلوى ُعنق ال�سفات والقدرات لّيًا؟ اإن اهلل اإذا اأراد �سيئا هياأ اأ�سبابه، ولي�س هناك 

اأتع�س نف�سا واأنكد خاطرا من الذي يريد اأن يكون غير نف�سه، والذكي الأريب هو الذي يدر�س 

ع له، اإن كان في ال�ساقة كان في ال�ساقة، واإن كان في الحرا�سة  نف�سه، وي�سد الفراغ الذي و�سُ

فيه،  وتبلد ح�سه  فاأعياه،  الحديث  علم  النحو، طلب  �سيخ  �سيبويه  الحرا�سة، هذا  في  كان 

فتعلم النحو، فمهر فيه واأتى بالعجب العجاب. يقول اأحد الحكماء: الذي يريد عمال لي�س 

. وعلى كل حال، 
1

من �ساأنه، كالذي يزرع النخل في غوطة دم�سق، ويزرع الأترج في الحجاز(

فمنذ تلك اللحظة و�سعت وقتي تحت ت�سرف الآخرين، وفتحت دكانا لبيع الخبرة، وتعليب 

التجارب، وتجهيز الأفكار. وهذا هو ال�سبب الأ�سا�س في و�سع ذلك العنوان الذي قد يت�ساءل 

عنه القراء الأعزاء.

يراأ�سون  ممن  الأ�ساتذة  اأحد  هاتفني  اأن  بعد  اإل  عليه  اأقدمت  ما  خطورة  اأتح�سب  ولم 

»اأتوب« مما  اأن  اإلّي  العربية، وكان قد طلب  اإحدى الجامعات  التربية في  اأق�سام  ق�سما من 

األجاأتني  اأثناء تاأدية منا�سك العمرة - من موا�سلة العمل الذي  اقترفت  - عندما التقيته 

اإليه الظروف،  ف�ساألني اأن اأخرج  من عندي من الأهل اإن كان اأحد منهم موجودا، وبعد اأن 

طماأنته بعدم وجود اأحد معي، �ساألني ب�سم اهلل الأعظم اإن كنُت كتبُت اأو �ساعدت في كتابة 

ر�سالة دكتوراه ل�سخ�س ممن تقدم للعمل في ق�سمه، فاأجبته باأني �ساأجيبك لكن ب�سرط اأن 

ل ت�ساألني عن �سخ�س اآخر ما حييت، فقبل ال�سرط، فاأجبته باأن الذي �ساألتني عنه اأعرفه 

تمام المعرفة ولكّنه لم يتلق م�ساعدة على الإطالق. ف�ساألني عن اآخر فقلت: الموؤمنون عند 

)1( انظر »ل تحزن« للدكتور عائ�س القرني، �سفحة 290، الطبعة الع�سرون، مكتبات العبيكان.
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�سروطهم. وقد ذّكرته بالواقعة بين الخليفة عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان - ر�سي 

اهلل عنهما - عندما ا�ستحلف الخليفُة حذيفَةَ اأمين �سر ر�سول اهلل -  - اإن كان ا�سمه مع 

اأ�سماء المنافقين التي اأ�سّره بها ر�سول اهلل -  - وا�ستاأمنه عليها، فكان جواب حذيفة: 

اإنك ل�ست منهم ول ت�ساألني بعد ذلك.  

وكما وعدت فاإن هذه الخواطر ياأتي ت�سجيلها عندما اأرى �سيدا مفيدا للقارئ الكريم، 

ول �سيما واأنه قد منحني من وقته الكثير، وترك اهتماماته الأخرى، فهو يروم الفائدة  منها، 

واأنا على علم اأن الخواطر التي يتم ا�سطيادها لي�ست بال�سرورة تعجبه، وتاأ�سر اهتمامه.  

فالحوادث التي اأمّر بها ربما تكون ُمّرة علقما مرة، وحلوة بل�سما في اأخرى، وتجدها َمّرًة  

تقع  تربوية قد  تنقل خبرة  لي�ست مهمة لأحد غيري، ومرة تجدها  التي هي  ت�سور حياتي 

في �سمن مجالت اهتمام القارئ، وفي اأحيان اأخرى قد يوفق اهلل الكاتب في اإنتاج قطعة 

اأدبية �سغيرة ما يلبث الكاتب اأن يتحول عنها للتقاط اأخرى وعر�سها، فعمله في كثير من 

فاإن  ولذا  اأخرى،  في  ورا�س  مرة،  في  مرغم  فهو  وجزر.  مد  بين  متذبذبا  ياأتي  الأحايين 

اأو لنقد �سيا�سة  �ّسًا لإن�ساء الخبرة التربوية 
ُ
اأ العبرة من ت�سجيل تلك المالحظات اأن تكون 

من �سيا�ساتها. 

وقد تبين لي من �سيدي الذي عر�سته، توا، اأن الطلبة يبتعثون لالأ�سف دون العتماد على 

قاعدة من الحتياجات الحقيقية، واإذا كانت هناك قاعدة لالحتياجات فيبدو اأن الم�سوؤولين 

ل ي�سّرحون للمبتعثين بالم�سكلة التي من اأجلها تم اإر�سالهم، وكذلك ل توجد �سيا�سة انتقاء 

خا�سة بالمبتعثين. وكذلك تبّين لي �سعف خريج الجامعة العربية وربما الأ�سيوية مقارنة 

بزميله خريج الجامعات في الن�سف الغربي من العالم، وتخلفه في الغالب ياأتي في مجال 

التاأ�سي�س للبحوث، اأخ�س منها التربوية، واإني اأختلف واأتفق مع من جعل اللغة الأجنبية اأكبر 

العوائق، فالتفاق ياأتي لأن ال�سعف في لغة البحث التي هي اأداته يجعل دائرة حدود م�سح 

الباحث �سيقة للغاية، ويجعله في معزل عن تذوق الدقة العلمية التي يجب اأن تكون ال�سمة 
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العامة لتلك البحوث، اأما الختالف فاإن اللغة تاأتي مطواعة عندما يعمل الباحث جهده في 

تحديد اأفكاره، ويح�سن اختيار طرق بحثه. 

رجع ال�سبب 
ُ
وثمة كلمة اأخيرة في مو�سوع تعثر طلبة الدرا�سات العليا في بحوثهم، فاإني اأ

اإلى اأن ثلثي الم�سكلة تكمن في عدم تمكن جامعاتنا من بناء برنامج ر�سين يحث وي�سجع 

الطلبة على ممار�سة البحوث ذات الخت�سا�س، واإن جزًءا من الم�سكلة يكمن في م�ستوى 

طريقة  من  بدل  المعلومات  تلقين  طريقة  على  يعتمد  زال  ما  الذي  الثانوي  التعليم  اأداء 

التحليل وال�ستنتاج وال�ستنباط، وكثيرا ما نبّهت على هذه النقطة الهامة في اأثناء جولتي 

.
)1(

الإ�سرافية، محذرا من قيام الكادر التدري�سي بالعمل نيابة عن طلبتهم

العالم  اأن  هي  ح�سرا،  جاءت  واإن  هنا  ها  اإ�سافتها  في  باأ�َس  ل  اأخرى  مالحظة  وثمة 

العربي ول �سيما في منطقة ال�سرق الأو�سط ما زالوا ينظرون بعين الحتقار للقنوات المهنية 

العمال  من  المهرة  تخّرج  التي  وكلياته،  ومعاهده  المهني  التعليم  مدار�س  اأعني  التربوية، 

والكوادر الو�سطى، وهذا اإذا لم يكن في الوقت الحا�سر الذي اأ�سك اأنهم قد �سرفوا تلك 

النظرة عن اأذهانهم، ولكن على العهد الذي خرجت فيه من منطقة ال�سرق الأو�سط على 

الأقل.  فقد اأفنيت من عمري ما يقرب من عقدين في حقل التعليم المهني، اإذ بداأت خبرتي 

في عام 1968 حتى �سفري اإلى بريطانيا عام 1986 للتح�سير للدكتوراه في مو�سوع يخدم 

التعليم المهني من خالل درا�سة الحتياجات التدريبية لمدر�سي ومعلمي المدار�س المهنية، 

في  تقلبت  حيث  المجال  ذلك  في  عملي  خالل  من  لدي  تجمعت  التي  بالخبرات  م�ستعينا 

�سلم الوظائف التعليمية والإدارية، بين مدر�س ومعاون لمدير ومدير وخبير ومقدم للبرامج 

المهنية و اأخيرا  ب�سفة تربوي اخت�سا�سي اأول لالإ�سراف على مدار�س التعليم المهني حيث 

ت�ستدعي الوظيفة تقديم الخبرات، وت�سميم حلول للم�ساكل التربوية والمهنية. تلك الحقبة 

ا�ستغرقت  قد  تراها  عندما  �سيما  ول  و�سفقة  عطفا  اأيام  لعدة  ابنتها  واجبات  بحل  تقوم  كانت  ّمًا 
ُ
اأ اأّن  لنا  )1(  ُذكر 

البيتية تجد الإجابات �سحيحة  المعلمة عن دفتر واجباتها  ت�ساألها  اأداء واجباتها، وكانت عندما  النوم قبل  في 

ومتكاملة. وذات يوم كّلت الأم القيام بذلك ف�ساألت ابنتها اأن تقوم بكتابة واجباتها قبل النوم، واأ�سرت على ذلك. 

فاأجابت البنت بكل �سذاجة اأو براءة اأن الواجبات ُتحّل من ذاتها فلماذا تقوم بذلك. 
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التي تقلبت فيها بين اأح�سان اللجان التربوية والموؤتمرات العلمية، اإذ كنت ع�سوا ن�سطا على 

الم�ستوى الوطني في عدد ل اأ�ستطيع الإحاطة به اإل بالرجوع اإلى ال�سيرة الذاتية التي حاولت 

اأمكن لتكون مقبولة من قبل المراجعين لها حين ي�سمح بذلك وقتهم. وما  اخت�سارها ما 

اإن اأنهيت الدرا�سة العليا عام 1990 حتى بداأت نف�سي تحنُّ لقطاع التعليم المهني مجددا 

ال�سدائد  رغم  ال�سباب  زهرة  فيه  ق�سيت  الذي  القطاع  لذلك  الوفاء  ب�سرورة  وتحدثني 

والأزمات التي جاءت هذه المذكرات على ذكر بع�سها حيث اقت�ست المنا�سبة اأو اإذا تذكرت 

ب�سكل مبا�سر  القطاع   وبين خدمة ذلك  بيني  الظروف حائال  كانت  واإذا  ُن�ّسيت منها،  ما 

له  ي�سيرة  ولو  اأقدم خدمة  اأن  يمنع  المكاني ل  البعد  لكن هذا  بعيدا عن كوادره،  لوجودي 

عن طريق موا�سلة البحث والتق�سي، فعقدت العزم على ال�ستمرار رغم ال�سائقة المادية، 

والمعوقات التي في ذكرها تتكدر الخواطر، فتقدمت للعمل في ق�سم التربية في الجامعة 

الدكتوراه، فوجدت دعما معنويا من قبل  بعد  الزمالة  التي تخرجت فيها لإنهاء متطلبات 

رئي�س الق�سم، ولذا �سددت رحالي اإلى منطقة ال�سرق الأو�سط لجمع المعلومات للبحث الذي 

نويت خو�س لججه، من خالل ا�ستمارة م�سحية عن واقع التعليم المهني في العالم العربي، 

وكان من ال�سروري اأن اأنتخب عينة من تلك المناطق ال�سرق اأو�سطية، وربما ذكرت في غير 

مكان من هذه الخواطر اأن ال�سفر اإلى العراق اأو اإلى دول الجوار كان ع�سيًرا في تلك الحقبة 

فا�سطررت لركوب البحر نحو ليبيا لتنفيذ تلك الُرغيبة، وقد اأم�سيت هناك �سنة اأكاديمية 

لتحقيق ذلك.

وتكللت تلك الأتعاب في ن�سر المقالة الأولى في عام 1997 في الدورية العالمية للتطور 

على   - الإنجليزية  باللغة  ن�سرت  التي   - الدرا�سة  تلك  وتاأ�س�ست   ،
)1(

بريطانيا في  التربوي 

التي بدت قممها متورمة بحجم كبير من  العربية  العمل  اأهرامات  ل�سكل  الغريبة  الطبيعة 

(1)  Abdul Ghafour Al Heeti and Colin Brock (1997) Vocational education and development: Key 

issues, with special reference to the Arab World. International Journal Educational Development, 

Vol.17, No.4, pp.373 - 389. 

)تمت الإ�سارة لهذا الم�سدر في المحطة الأولى( 



200

بالكوادر  تعج  وا�سعة  الأهرامات  تلك  قواعد  بدت  فيما  العليا  الجامعية  ال�سهادات  حملة 

غير الماهرة، وهو خلل يقرر �سرورة درا�سة تلك الظاهرة الغريبة مقارنة بما عليه اأ�سكال 

وتنظيمات اأهرامات العمل للدول المثالية اأو المتطورة. وبمجرد النظر اإلى تلك الأهرامات 

ي�سعر الباحث اأن هناك خلال بّينا في البناءات التنظيمية لهياكل العمل تلك.



المحطة الث�منة

 ال�صم�ل الأفريقي

        تراءت لنا هون فقلت لصاحبي     رأينا بحمد اهلل ما أسس الجدُّ

     إذا ما تذكرت الجدود ومجدهم      بكيت إلى أن ضّج من دمعي الخدُّ

)إبراهيم محمد الهوني(
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المحطة الث�منة

في ال�صم�ل الأفريقي مع اإدري�س

بعد اأن توقفت مطاحُن الموِت التي حّركتها حرب الخليج الأولى، وتعبت ال�سيوف وارتوت 

خلفنا  الأبواُب  و�سدت 
ُ
اأ يرويها،  مطر  اإلى  حاجة  بها  تعد  ولم  الدم،  من  الرافدين  اأر�س 

 وح�سار 
)1(

الدولة الح�سار، ح�سار  اآلم  ي�سارعون  العراق  واأهل  اأمامنا،  الطرُق  غلقت 
ُ
واأ

الدول،  فالأطفال ُي�سيَّعون بالآلف اإلى ُحفِرهم ب�سمت رهيب، و�سّحُة الدواء تق�سُّ م�ساجع 

المر�سى، وال�سباب تائهون ل يدرون اأيَّ طريق ي�سلكون، اأو اإلى جهة يرحلون في دنيا اأ�سبحت 

�سغيرة في اأعينهم، ووثيقة ال�سفر العراقية اأ�سبحت عبًئا على من يحملها، وحيتان البحار 

 اأبناء العراق الغريق، واأ�سبح الخوف جرادا يقهر كل لون 
)2(

والمحيطات تقتات على اأ�سالء

اأخ�سر، ونفد �سبُر الدولة على اإدارة اآلة الحرب، وفي البيوت الخاليات من الرجال م�سبياٌت 

متجافية،  اأولدهن  المرا�سع عن  وباتت  اأحد عنها،  يدري  ول  وت�سبح طاوية،  تم�سي  ُجّوٌع 

 
)3(

الماجدات ذهب  جمع  في  منهمًكا  الر�سيد  عا�سمة  في  الأوحد  الحاكم  نجد  وقت  في 

العراقيات، ل�سناعة عربته الذهبية التي �سمم اأن تجرها الخيول العربية الأ�سيلة، ليتجول 

بها في �سوارع المدينة الفارغة من المحبين، لتمر به تحت اأقوا�س الن�سر المزعوم و�سيوفه، 

تذرعت  ولكنها  والالفتات،  ال�سور  رفعت  وبالقمع  الف�ساد،  عن  �سكتت  قد  بالقهر  فالنا�س 

بال�سمت تخفي األمها وتقززها وهي ترى قبعة رعاة البقر تعلو راأ�س الرئي�س المهزوم، واأنا 

ل اأجد تبريرا من وجهة النظر التربوية والنف�سية لأفعال الرئي�س، غير اأنه كان يعاني من 

)1(  قّدمت ح�سار الدولة على ح�سار الدول الكبرى، لأن الظلم اإذا كان من الأجنبي فله تبريراته وتعليالته، وهو اأهون 

من ظلم ذوي القربى الذي هو اأدهى واأمر، ولنا في بيت ال�سعر ما يغني عن الإطالة:  

         وظلم ذوي القربى اأ�سد م�سا�سة         على المرء من وقع الح�سام المهند

والبيت لطرفة بن العبد الفتى القتيل، وهو من ق�سيدة طويلة ي�سف فيها ظلم اأعمامه، )انظر الديوان(. 

)2(  اإ�سارة لعدد من الحوادث التي تعر�س لها ال�سباب العراقي الهائم على وجهه وهم على ظهر العبارات والقوارب 

الغارقة في و�سط البحار، وقد كتبت عدة �سحف عالمية عن المو�سوع في اأكثر من منا�سبة.

)3(  هذا م�سطلح كان الرئي�س العراقي يكثر من ا�ستعماله في خطبه واأحاديثه لي�ستميل به الن�ساء وي�سحذ هممهن للتبرع.
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الحرمان والقهر في طفولته، لذلك كان لزاًما عليه اأن يقهر الب�سر في كهولته، وظل طوال 

حكمه يح�سد ع�سرين مليونا من عبيده الم�ساكين؛ لأنهم يتن�سمون هواء العراق دون موافقة 

اأعياد  في  يرق�سوا  اأن  واأق�سم عليهم  قلوبهم،  اعتقالهم جميعا، وم�سادرة  قرر  ولذا  منه، 

ميالده وزواجه، وثوراته، وزياراته، ... ....  

ولذلك اتخذت اأنا واأهلي مكرهين القرار بالبقاء خارج الأ�سوار خوفا من اأن تطول يُد 

الر�سالة  لي�ست  لكن  الر�سالة، -  تاأدية  بعُد في  اأ�سارك  لم  لالأ�سف  اأني  رقاَبنا، مع  النظام 

البعيدة، فهذا  الأجانب، وهم في جزرهم  اأخاف؟ فالخوف �سمل حتى  وِلَم ل  الخالدة -، 

زميلي جون زرته يوما بعد تاأخره عن زيارته المعتادة لي، و�ساألته عن ال�سبب: فاأجاب بكل 

�سذاجة: اإّنه يخ�سى من اأ�سلحة الدمار ال�سامل والغازات ال�سامة العراقية في �سوارع المدن 

اأخبرتني  ال�سحك منذ  ا�سمه  �سيئا  ن�سيت  اأني  الواقع �سحكت مع  وفي    ،
)1(

 !! البريطانية 

م�سرفتي الذّكية: اأنه قد تقرر في مطابخ ال�سيا�سة العالمية اأن على بلدكم اأن يعود للقرون 

الحجرية  و�سر الأمور ما ُي�سحك اأهلها .... ثم عقبت ب�سخرية: واإذن ِلَم لم تخبرني بذلك 

لأهديك قناعا يحميك من غازات ال�سرق الأو�سط في منا�سبة عيد ميالدك!!  وندمت اأ�سد 

الندم لرتفاع �سوتي بالقهقهة، فاأين اأنا مما روته كتب التاريخ لنا؟  ف�سالح الدين لم ُيذكر 

ُيِعّد نف�سه للتحرير، حتى تحررت  اأنه تب�سم لع�سرين �سنة خجال وحياًء من اهلل، وهو  عنه 

القد�س، لكن »�سرُّ البلّيِة ما ُي�سحك«.. 

اتهمنا  اأن  بعد  والمحيطات،  البحار  بلدي  وبين  بيني  تف�سل  اأن  ُمْكرها  َقبْلُت  وهكذا 

الأخوة العرب من جهتهم: اأننا نجهل مرا�سيم تقديم القهوة العربية، اأو ت�سلق ظهور الجمال. 

ته لوطني الحبيب  لتدريب الكادر  �سّ اإذن فلمن الف�سل الأخير من اأطروحتي؟ والذي خ�سّ

اأن  لت هي الأخرى  التي ف�سّ العالم العربي، فهو جزء من ر�سالتي  التربوي والتدري�سي في 

تنام اإلى جواري،  في غرفة نومي، فلم يقلِّبها اأحد من المخططين الذين ُكتبت لهم، لهذا 

اأعلنت بيعها بالمجان لطلبة الدكتوراه، الذين اأطلقوا عليها ا�سم القراءة الخلدونية لكثرة 

)1( هذه الق�سة لالأ�سف تعك�س مدى تاأثير الإعالم الم�سلل )غير المحايد( في دول الغرب.
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ترددهم في زيارتها، فهي اأبجدية �سهلة الفهم، كالكتاب الأول الذي ا�ستعملناه في ال�سف 

الأول البتدائي بالن�سبة لطلبة الدكتوراه. 

عزوم«-  »اأبو  الدكتور  الفا�سل  اأخي  من  دعوة  تلقيت  الحوادث،  تلك  خ�سم  في  ونحن 

م�ساعدا  وكان  واألف،  وت�سعمائة  وت�سعين  ثالثة  عام   - والر�سوان  بالرحمة  له  اهلل  ندعو 

هون،  مدينة  في  التحدي  لجامعة  التابعة  والكهربائية،  الميكانيكية  الهند�سة  كلية  لعميد 

بعد انق�ساء اأيام ع�سيبة و�سهور ثقيلة و�سنوات عجاف فيها تحنطت عقولنا، وا�ستعجمت 

األ�سنتنا، وتبخرت اآمالنا، وبلغ منا الياأ�س مبلغه، ب�سبب الو�ساو�س والأوهام، رغم ما فتح اهلل 

علينا من نعمة اللقاء بكثير من الإخوة الأعزاء من كافة اأنحاء المعمورة الذين هوّنوا علينا 

دعوته  في  ي�ستعجلني  عّزوم«  »اأبو  وكان  المحنة.  غبار  بموا�ساتهم  وم�سحوا  الغربة،  اأهوال 

القدوم اإليه، وما اإن اأخبرت الأهل عزمي على ال�سفر دون درا�سة للجدوى القت�سادية، حتى 

ال�سفر، حيث  للم�سي معي، وازدادت رغبتهم في مرافقتي في  التهبت م�ساعرهم حما�سة 

يكون العرب، ونخوتهم، و�سم�سهم، و�سماوؤهم، و�سحراوؤهم، ونقاوة قلوبهم، وا�ستخرت اهلل 

في ال�سفر وحدي اأول، لال�ستطالع والكت�ساف، حيث ال�سحراء التي ا�ستكت عريها فك�ساها 

 زئيرا ودخانا. وكان م�سمون الدعوة اأن اأحا�سر على طلبة 
)1(

ال�ساعر - الأخطل ال�سغير -

الكلية المذكورة في مادة اللغة العربية، وقد تك�سف لي فيما بعد غير ذلك حيث الثقة اأعلى 

والأمل اأرفع.

واأول عمل قمت به ا�ستعدادا لل�سفر - وكنت ما اأزال اأحمل جواز ال�سفر العراقي اآنذاك - 

التحويالت  عملة  اأن  منهما  الأول  ل�سببين:  وذلك  الأمريكية  بالعملة  ح�سابا  اأفتح  اأن  هو 

لالأ�ساتذة هي الدولر الأمريكي، والثاني هو تقليل »الروتين« اأثناء عملية التحويل. وما كنت 

اأح�سب اأني �ساأواجه م�سكلة لي�ست بال�سهلة ولم تكن في الح�سبان؛ اإْذ قامت مديرة الم�سرف 

)1(  اإذ قال ال�ساعر الأخطل ال�سغير وهو ب�سارة بن عبداهلل الخوري، �ساعر لبناني ولد عام 1890 وتوفي عام 1968 

في ق�سيدة رائعة:

فك�سوناها زئيرا ودخانا �سّجت ال�سحراء ت�سكو عريها    

اأنف�ساجبارة تاأبى الهوانا �سرف للموت اأن نطعمه     
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الإنجليزي بعد �سويعات قليلة على مغادرتي لها بالت�سال بي هاتفيا لتخبرني اأ�سفها ال�سديد 

اأن م�سرف لندن المركزي ل يوافق على فتح ذلك الح�ساب، لأني عراقي. و�سهوا لم  من 

تطبق علّي التعليمات كغيري من العراقيين في بريطانيا، ثم اأردفت قائلة: )ول تظن اأيها 

الزبون العزيز اأن هذا الإجراء القا�سي خا�س بك، بل �سمل الطلبة والأفراد العراقيين كافة 

قبلكم  عليهم من  ُطبقت  الألمان  )اأن  واأ�سافت  دولي(،  اأمر  وهو  منذ عامين من�سرمين، 

نف�س الإجراءات منذ الحرب العالمية الثانية ولم ُترفع عنهم اإّل منذ عهد قريب(، في حينها 

كنت قد اأ�سدرت �سكا لأحد الزمالء من الريا�س حيث اقتر�ست منه مبلغا لأجل الح�سول 

على تمديد لالإقامة في بريطانيا، وكان هذا ديدننا منذ اأن انتهيت من مناق�سة ر�سالتي، ولم 

تعد هناك مبررات للبقاء على التراب البريطاني. 

، و�ساأترك لمن يقراأ هذه الخواطر 
)1(

وهنا ل بد اأن اأقف وقفة احترام اأمام �ساب �سعودي

تقدير �سهامة هذا ال�ساب، وخلقه وكرمه، مع اأنه ا�ستاأمنني على اأن ل اأذيع �سره اأو اأن اأك�سف 

. اإذ ات�سلُت وقلت له: تذكر اأني حررت لك �سكا قبل يومين اأو ثالثة؟ وهو ما اعتدنا 
)2(

اأمره

عليه في المرات ال�سابقات، ولكن هذه المرة جرت الرياح بما ل ت�ستهي ال�سفن، واأخبرته 

بما جرى من تطورات مع مديرة الم�سرف عند محاولتي فتح الح�ساب الجديد، ا�ستعدادا 

لل�سفر، واأن �سالحيتي تقل�ست واأني على �سوء ذلك القرار ل اأ�ستطيع تحرير �سيك يزيد 

واأرجوك  ال�سكوك،  من  مجموعة  لك  �ساأحرر  فاإني  ولذا  ال�سهر.  في  جنيه  اأربعمائة  على 

خالل  ال�سفر  على  عزمت  اأني  رغم  الفا�سل  الأخ  يكترث  ولم  اأ�سهر،  عدة   خالل  �سحبها 

اأيام، وكانت اإجابته: هي التما�سه لي اأن اأن�سى المو�سوع برمته. وبعد اإلحاحي عليه بقبول 

المبلغ  واإذا به ي�سع  بالزيارة،  ي�ستاأذناني  اآخر  واإذا به هو وزميل  فكرتي، والأخذ بحيلتي، 

كامال على الطاولة التي بيننا.  وقال: لقد �سحبت المبلغ باأكمله من الم�سرف فال وجود 

ويبدو  الذمة.  برئت  اإْذ  تقول �سحيحا فالحمد هلل  اإذا كان ما  التي ذكرت، قلت:  للم�سكلة 

اأنه ا�سطحب �سديقا ليكون عليه �ساهدا ولي نا�سرا. وانطلت الحيلة علّي، ولكني اكت�سفت 

.Hull 1(  وهو الدكتور عبد اللطيف النافع العتيبي - اأبو حمد - والذي اأنهى درا�سته العليا من ق�سم الجغرافيا من جامعة(

)2(  لكني اأق�سمت لذكّرن ذلك في كل محفل، لما في ذلك من تقدير لأهل الف�سل، وت�سجيعا لمواقف الخير بين الأخوة. 
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ي�سحب  لم  حمد«  »اأبا  اأن  يعني  وهذا  ح�سابي،  من  ُي�سحب  لم  المبلغ  اأن  ليبيا -  في  - واأنا 

المبلغ وقد اختلق الرواية من اأجل راحتي، مما ا�سطرني لمهاتفته من ليبيا ، فكان جوابه: 

وكيف عرفت؟ وهذه �سورة واحدة ا�ستلها من ملف هذا الرجل ال�سادق في كرمه واأخوته، 

وهو فوق ذلك حاول جهده وحيلته التمل�س من ا�ستالمه المبلغ. فبي�س اهلل وجهه وكل وجه 

مثل وجهه، واأقال من عثراته يوم القيامة. على اأية حال فاإن مثل هذه ال�سورة تجعل الإن�سان 

ي�سعر اأن الخير ل ينقطع في هذه الأمة، مهما ادلهمت الخطوب، وتدل اأي�سا على اأن الأم 

المربية، والأب الم�سياف والمجل�س العربي ل زالت جميعا ت�ساهم في �سناعة رجالنا. 

وهنا اأرى اأنه من الواجب اأن اأنزل على حكم المروءة لأزعم اأن اأرحام الأمهات العربيات 

ما زالت تلد لنا خالئف تذكرنا بحاتم الطائي، واأن الكرم العربي حقيقة وواقع، ولذا كنت 

لقول:  اأحيانا  الحنان  ي�سطرهم  عندما  الفادح  الخطاأ  على  واآبائهم  طلبتي  اأمهات  اأحّذر  

»يجب عليك اأن تاأكل في المدر�سة ول تعِط اأحدا من زمالئك، اأو كل وحدك وب�سرعة قبل 

اأن ي�ساركك الآخرون« فكم من نف�س مري�سة بنينا بيننا جّراء هذا القول غير المدرو�س؟ 

اأن ي�سبح الطفل مكروها  وكم من طفل �سب على مثل تلك العبارات المري�سة؟ وعاقبتها 

بين زمالئه متهما بالبخل. فال�سور كثيرة تلك التي تمر ر�سومها على العيون وتكاد تخنقها 

من  اأذكر  ما  لتغطية  اأكبر  ب�سرعة  لأتقدم  منها  التخل�س  اأحيانا  واأريد  الأهداب،   
)1(

جوى

اأحداث �سخ�سية �سواء منها ما ُتحقق متعة القارئ، اأم تلك التي ُتفيد المربي، لكن النجاح 

�سيتحقق للكاتب في المحاولة الكتابية هذه اإذا ما ا�ستح�سن القارئ تلك ال�سور َرُغم عدم 

ر�سا الكاتب عن تلك الوقفات الطويلة عند الأحداث ال�سغيرة وت�سليط ال�سوء عليها. 

الح�سار  طائلة  تحت  الأخرى  هي  ليبيا  لأن  »مالطا«؛  مطار  في  اأهبط  اأن  بد  والآن، ل 

الجوي، وعلى الب�سر اأن يتوقفوا عند الدول المحيطة، اإعالنا منهم اأنهم جميعا ُرّكٌع �ُسّجٌد، 

وفوق ذلك ُخ�ّسٌع للظلم الدولي. ولأنني اأحمل جواز �سفر �سدر في جمهورية العراق فعلّي اأن 

)1( جوى الأهداب: الحرقة و�سدة الوجد من ع�سق اأو حزن )ل�سان العرب(.
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قلبه  المطار ليطمئن  رجال اأمن  علَي اأن اأنتظر اأحدًا من  اإهانة اأخرى، لأن  اأ�سيف لنف�سي 

اأن نيتي �سليمة في المرور، واأني لن اأتاأخر في مطارهم لطلب اللجوء ال�سيا�سي اأو الإن�ساني 

اأو الإذللي ... .... اأو اأي م�سمى اآخر تلك التي تكثر حاليا في القوامي�س الحديثة التي على 

عرف  �سك، كما  اأدنى  بال  اإليها  حاجة  به  لأن  يعرفها؛  اأن  الأبي�س  الجن�س  غير  من  الب�سر 

من قبُل الجوَع، وتمّثل الحرمان، وعانى من التمييز لقرون عديدة، حتى اأم�ست هواج�سها 

تراودههم اأثناء النوم، وكوابي�سها وهلو�ستها توؤرقهم وهم تحت تاأثير المخدرات. 

الطائرة  متن  على  معي  كانوا  الذين  وال�سعوب  الأقوام  ممثلو  مرَّ  فقد  حال  اأي  وعلى 

معظمهم  تنتظر  طريقه،  اإلى  كلٌّ  ُتذكر،  �سعوبات  ودون  ب�سالم،  المراقبة  ممر  خالل  من 

ناعمٍة،  بكلماٍت  تهم�س  �ساخنٌة  و�سفاٌه  دافئٌة،  واأح�ساٌن  المحبين،  وقبالُت  الزهور،  باقاُت 

واأيٍد تت�سافح وقلوٌب تتقارب، وعيوٌن تدمع، ودموٌع تت�ساقط، وعطوٌر تتمازج، و�سدوٌر تتنهد، 

وطرائِق  األواِنها،  في  مختلفٌة  ناعمٌة،  �سعوٌر  تغطيها  حنونة،  اأكتاف  على  تتهاوى  وروؤو�ٌس 

ت�سفيفها، وهناك ثلة من اأطفاٍل يحّيون، واأمهاٍت يدعون، واآباٍء يفخرون، واإخواٍن يتعانقون، 

العيون،  بع�َس  تف�سُح  الحديثة،  الت�سوير  اآلت  من  المنبعثة  والأ�سواء  يتناَجون،  واأحباٍء 

وتك�سُف عن األواِن الف�ساتين، وُتخبر عن روعِة الثغوِر، وُتري بيا�َس اللوؤلوؤِ الم�سفوِف، وعقوِد 

اختالف  لتر�سد  ذاك  الموقف  في  تعي�ُس  واأنت  القدود،  وتغطي  المعا�سِمَ،  تطّوُق  الما�ِس 

الثقافات، وتلم�س تنوع البيئات، طبقا لجرعات التربية التي تناولوها والعادات التي األفوها، 

و«الهيتي« يختل�ُس النظَر بعيون �سقِرٍ مك�سور الجناح، وبنظرات محلِّلة، وعّلُه يكون �سريحا 

اإزاء  كانت  نف�سه  اأن  لهم  ليف�سح  اأترابه،  واأراح  اأ�سحابه،  عود  كما  الكريم  القارئ  اأمام 

ح�سرات  نف�سه  وتت�ساعد  الأر�س،  على  تت�ساقط  مه�سمة،  وكرامته  محطمة،  الحدث  ذلك 

النف�س  في  عزة  من  ي�سير  �سيء  مع  الزفرات،  ويبث  والأنات،  الآهات  ويطلق  ال�سماء،  اإلى 

و�سموخ في القيم، متعلال اأن هناك عبر البحر اأعزة في انتظاره، و�سفوة تت�سقط اأخباره، 
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فقد �سمعوا عنه كثيًرا، لكنهم ل يدرون اأن الناقلين مبالغون، واأنك » اأْن ت�سمع بالمعيدّي خير 

 .»
)1(

من اأن تراه

ومع اأني حديث عهد بركوب بحر الكتابة، وعا�سق جديد لفن التاأليف، لكّني حٌر �سريف 

اأن  الآن  منذ  قررت  لذا  الكتابية؛  محاولتي  حبال  على  بالدي  غ�سيل  اأن�سر  اأن  اأريد  ول 

اأعتز بجواز �سفري الأخ�سر، الذي يحمل �سعفات نخيل الب�سرة، وم�سلة القانون البابلية، 

اأم  الخير  النحو، ودجلة  ال�سعر، وب�سرة  الفقه، وكوفة  ومدونات  المدّورة  المن�سور  وبغداد 

، ول�سوف اأقف بهذا الميراث اأمام رجل المطار، عندما ي�ساألني اأ�سئلًة �سخيفًة 
)2(

الب�ساتين

اعتاد هوؤلء بحكم وظائفهم اأن ي�سلبوا على اأعوادها كثيرا من ال�سرفاء، وقليال من مهربي 

المخدرات، ولكن مهما كانت ا�ستفزازاته، ولربما مهاتراته فال بد لي من مقابلتها بال�سدق 

فهي ال�سجاعُة التي بها اأغلب، والحق الذي به ارتفع، والهدف الذي نحوه اأتجه، والحترام 

منجاة.  النهاية  في  فال�سدق  اأر�سم.  التي  وال�سورة  اأبني،  التي  والعالقة  اأك�سب،  الذي 

اأ�ساأل  بنف�سي  �سخ�ست  اأن  اإلى  الحال  هذه  على  واأنا  اأخرى  �ساعة  ولحقتها  ال�ساعة  ومرت 

على  �سارف  قد  والوقت  �ساق،  قد  وال�سدر  نفد،  قد  ال�سبر  باأن  له  الم�سوؤول، معتذرا  عن 

ا�ست�سعر  فلما  الحال،  في  �سيارة  اأطلب  اأن  وعلّي  الميناء،  من  العبارة  تبحر  حيث  النهاية 

)1(  ي�سرب هذا المثل لمن خبره خير من مراآه، وقال المف�سل: اأول من قال هذا المثل المنذر بن ماء ال�سماء وله 

ق�سة غريبة. وقد قال ذلك اأي�سا عبد الملك بن مروان عندما دخل عليه ال�ساعر« كثّير عزة« في بداية خالفة 

اأنا ذا كثير عزة  اأاأنت »كثّير عزة« الذين يقولون عنه؟ فاأجاب كثّير عزة: نعم، نعم،  عبد الملك فبادره ي�ساأله: 

من غير فخر، فقال عبد الملك: واهلل لإن ت�سمع بالمعيدي خير من اأن تراه. - وقد ُذكر اأن المعيدي كان دميم 

البناء،  الفناء، �سامخ  ان�سان عند محله رحب  الموؤمنين كل  اأمير  يا  البديهة مرتجال:  الخلقة- فقال كثير على 

عالي ال�سناء، واأن�سد:

وفي اأثوابه اأ�سد ه�سور ترى الرجل النحيف فتزدريه    

ولكن بفخٍر ح�سن وخير فما عظم الرجال لهم بزين  اإلى اأن قال:    

ابن  قال  واأقنع جوابك!  بيانك،  واأبلغ  ل�سانك،  اأطول  ما  انتهى من ق�سيدته وكان عبدالملك مطرقا، قال:   ولما 

خلكان :  كان يقال له: »اأبوالّذبان« لذباب كان يقع على �سفته وكان اأبخر، وكان اإذا م�سى يظن اأنه �سغير من ق�سره، 

وكان اإذا دخل على عبد الملك بن مروان يقول له :  طاأطاأ راأ�سك ل يوؤذيك ال�سقف، وكان ي�سحك اإليه، وكان يفد 

على عبد الملك، ووفد على عمر بن عبد العزيز .  

)2( محمد مهدي الجواهري ال�ساعر العراقي: من ق�سيدة طويلة له نقتب�س البيت التالي حيث األمحنا اإليه:

مَّ الب�ساتيِن
ُ
يا دجلَة الخيِر يا اأ َحّييُت �سفحك عن بعد فحيّيني    
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وانبلجت  اأ�ساريره،  تهللت  محال،  ل  ال�سفر  على  عازم  واأني  الكلمات،  في  �سدقي  ال�سابط 

وجهه  وتعلو  القذر،  بلونه  الدخان  ويلونها  ال�سو�س  فيها  يجوع  اأ�سناٍن  عن  الغليظتان  �سفتاه 

ابت�سامٌة  خجولٌة ، وجدُته ل يحير جوابا على �سوء معاملتي، و�سياع كل ذلك الوقت مني، 

حيث انقلب الم�سافرون اإلى رحالهم، وتعالى غطيط النائمين منهم، وراح الآخرون يتيهون 

في اأحالمهم. وعلّي اأن اأ�ستدرك اأن الموظف هذا الذي راأيت، هو وجه الدولة الذي تقابل 

به الم�سافرين، كذلك ال�سائحين، الذين يهرولون �سيًفا و�ستاًء وراء مطالع ال�سم�س، وبحار 

الرمال،  فمن خالل موظفي المطار قد تبنى الآراء، وتقّيم ثقافة البلدان، وت�سّنف درجات 

الموظفين  بع�س  اأن  هو  الف�سول  اإليه  دفعني  ولكن  تنا�سيه  حاولت  اآخر  و�سيء  الح�سارات. 

في بع�س مطارات العالم الثالث ربما ي�سعرون اأننا ل ن�ستحق اأن نملك في جوازات �سفرنا 

تاأ�سيرة لالإقامة في لندن اأو وا�سنطن، فاإن ذلك يعني اأننا - في نظرهم - ح�سلنا على ما 

هو اأ�سرف من الجنة، واأعلى من الفردو�س الأعلى. فهو مجرد الح�سد، ولالأ�سف من النوع 

، اأو اأن عوا�سم الدول العمالقة قد عينتهم ب�سفة عيونهم الدولية يعملون عند 
)1(

المذموم

بوابات اأوربا بالنيابة عنهم لتقليل ال�سغط عن مجموعة العوا�سم الباردة. اأو اأن اإجراءاتهم 

ال�سارمة وت�سرفاتهم تلك متولدة من تعا�سد كل ما ذكرنا، ونيتنا ح�سنة، واهلل اأعلم. 

ا�سمها، فات�سلت  ن�سيت  اأني  الليبية، واأ�سارحكم  العّبارة  ظهر  فاأنا، الآن، على  واأخيرا 

باأحد الأ�سدقاء فاأفاد اأنها عبارة »غرناطة«، وقد دفعني ممن اأح�سن بي الظن لأتقدم �سفوف 

الم�سافرين اإماما ل�سالة المغرب، ع�سى اهلل اأن يغفر لي ما اكت�سبت من ذنب واجتراأت من 

�سيئة، وبنيت على ظن، وما ظننت اأن مظهري �سوف يغّرر اأو ي�سّلل النا�س اإلى هذه الدرجة، 

فلحيتي اأ�سغر من لحى بع�س القوم، وجبهتي ل تحمل ب�سمات العابد المتخ�سع، ول �ساربي 

ز �سعره على �سوء من ال�سنة، كما اأن ثيابي تغطي الكعبين محاولة مني لأطيل قليال من  قد جُّ

قامتي الق�سيرة، وغايتي في ذلك الجمال الذي يحبه مبدع الجمال. ولم تكن هذه اأول مرة 

اأ�ستقل �سفين البحر، ولكنها اأول مرة اأقيم واأوؤمُّ ال�سالة على ظهره، وهي جميلة حقا فقد 

)1( الح�سد نوعان: ح�سد مذموم وح�سد مباح.
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ا�ستدارت بنا عدة دورات، ونحن في �سالتنا ن�ستقبل مرة القبلة ون�ستدبرها اأخرى، ونقابل 

مرة المودعين ولي�س من مودع لي بينهم ون�ستظهرهم اأخرى - اأي ندير لهم بالظهور -.

خيمته  الظالم  وفر�س  ميناءها،  ودعت  الأخرى  هي  وعّبارتنا  مالطا،  ودعت  ال�سم�س 

تبحث  �ساعة، وراحت  قبل  ال�سياء  اأ�سرعة  ال�سم�س  اإْذ لملمت  المتو�سط،  البحر  �سماء  على 

عن روادها وهم بانتظارها عبر البحر، اأما الإن�سان فقد حاول اأن ين�سر �سباكه ال�سوئية. 

وكذلك  اإليها،  نتوجه  التي  الأفريقية  القارة  �سمال  من  والجزر  ال�سواطئ  على  وهناك  هنا 

ا، اأما داخل العّبارة فتراني ل اأذكر منها  من جنوب القارة الأوربية التي كنا قد غادرنا توًّ

تلك الليلة، غير �سالتها المخ�س�سة للطعام، والباحة الوا�سعة الأرجاء المخ�س�سة ل�سرب 

ال�ساي الأخ�سر، وبعد تناولنا طعام الع�ساء على مقاعدها الوا�سعة، اإذا ب�سباب هناك في 

النا�س،  من  كثير  عليها  يح�سدني  التي  وكعادتي  بال�سالم،  يلّوحون  ال�سالة  زاوية  اأق�سى 

، فدعوت بع�سهم لالقتراب والجلو�س 
)1(

فاإني اأميل اإلى لغة الإ�سارة، والتخاطب بلغة العيون

للم�سامرة، وتناول اأقداح ال�ساي، فلبى ال�سباب الدعوة، وجل�سوا مرحبين، واأخذنا نتجاذب 

اأطراف الحديث، بعيدا بقدر الإمكان عن اأحاديث ال�سيا�سة، وقد اأم�سك كل منا من جانبه 

ب�سعرة معاوية، وتمثل بع�سنا دهاء عمرو بن العا�س، وافتخر بع�سهم ب�سجاعة عنترة، فيما 

هناك  اأن  الح�سور  لم�س  وقد  ال�سعراء،  قرائح  به  جادت  بما  ي�ست�سهد  الآخر  بع�سهم  راح 

لغة مفهومة وم�ستركة بينهم وبين الكاتب، فبداأت اأ�سرح لهم تلك الظاهرة م�ست�سهدا بقول 

ال�ساعر:

           ترى عينها عيني فتعرف وحيها         وتعرف عيني ما به الوحي يرجع

واأنقد  ر،  نظِّ
ُ
واأ د  قعِّ

ُ
اأ واأنا  هام�سة،  وخلجات  واعية،  وقلوبا  �ساغية،  اآذانا  كلهم  فاأم�سى 

اأحدا  ينتظرون  وقوًفا،  بع�سهم  و�سار  المكان  ازدحم  حتى  الح�سور،  عدد  فزاد  واأحلل، 

)1( وخير ما يعبر الكاتب عن تلك الخبرة بالبيتين التاليين:

حتى ترى من �سمير القلب تبيانا والعين تنطق والأفواه �ساكتة     

عيني في لغة الهوى عيناك  وتعطلت لغة الكالم وخاطبت  اأو            
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يغادر، وخفت من ال�سهرة، وخ�سيت من الزلة، فحاولت جهدي اأن اأ�سع الكرة في مرماهم، 

وطلبت من يحدثنا منهم، باأي حديث ولو من �سنف ال�سعيف، فتبادر القوم اإلى الن�سحاب، 

والتعلل بع�سى وليت،  فان�سحب كبار ال�سن منهم للنوم قبل ال�سغار، وظل ثالثة من ال�سباب 

تحلى  واأخيرا  حاجة،  وجوههم  في  قراأت  وكاأني  الن�سرة،  وينتظرون  الفر�سة،  يترب�سون 

اهلل  اأْن حمدت  الجواب:  فكان  الأ�ستاذ؟  اأيها  اأنت  تدخن  بال�سجاعة، و�ساألني: هل  اأحدهم 

عني  تحمل  اأن  اأ�ساألك  اأن  لي  هل  اإذن  فقال:   .  - التدخين  عدم  عن  – كناية  الّنعمة  على 

لأني  بالقبول،  ول  بالرف�س  اأجبه  فلم  للعبارة؟  مغادر  واأنت  ال�سجائر،  علب  من  دزينتين 

اأخ�سى اأن يكون وراء الطلب مقلب، اإن وافقت، واأحذر من تبرمهم اإن رف�ست، فحمدت اهلل 

وجدوا فّي الكثير من  اأنهم  بي من حذر، رغم  ي�ساألوني بعدها، وكاأنهم اأح�ّسوا ما  اأنهم لم 

الهذر. وعّلهم ي�سامحونني على ما اأبديت من تحفظات، واأخذت لنف�سي من احتياطات.

وعندما هبطت اإلى مكان ا�ستقبال الم�سافرين، على �ساحل البحر بطرابل�س، �سافحت 

الود، وعانقت الحب، ولم�ست الحترام، فقد اأحاطوني برعاية تامة، و�سيافة كريمة، ذهبت 

وما  الهدوء،  فرا�س  على  واأرتمي  البحر«،  �ساطئ  »فندق  اأح�سان  في  بنف�سي  لألقي  بعدها 

مررت،  بها  التي  المواقف  ومتعقبا  �ساهدت،  التي  ال�سور  مقّلبا  الوقت،  بع�س  اأم�سيت  اإن 

التحليل  في  اأخفقت  اأو  علّي الفهم،  ا�ستع�سى  بع�سها الآخر، وربما  بع�سها، واأتجاهل  اأبّرر 

اأو ال�ستيعاب، راودتني نف�سي تقول: وِلَم ل تترك الجترار؟  وتنزل اإلى ردهة ال�ستقبال؟ 

فيه  وما   ،
)1(

ال�سفر فوائد  من  بينة  على  ولأني  ُتخالل،  بمن  ت�سامر، وتحظى  من  تجد  عّلك 

ال�سفر  اأن  لعلمي  ونزلت،  فوافقتها  فكر،  من  يت�سمن  وما  خدع،  على  ينطوي  وما  متع،  من 

مكان التجارب، ومجمع الخبرات. وكانت اإحدى اأهم تو�سياتي للمدار�س التي كنت اأزورها: 

الهتمام ب�سفرات الطلبة لما فيها من فر�س تعليمية موؤثرة، ل توفرها غرف الدر�س، اأو حلق 

العلم، واأن الر�سول  -  -  كان يّعلم ابن عبا�س وهو رديفه على ظهر الدابة، لأن البيئة في 

)1( راجع الفوائد التي ن�س عليها الإمام ال�سافعي حين قال:

و�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد تغّرب عن الأوطان في طلب العال   

وعلم واآداٌب و�سحبة ماجد تفّرج َهّم واكت�ساب معي�سة   
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ال�سفر تمنح فر�سا جديدة وجديرة، وتخلق حافزا عند المتلّقي، وتجدد فيه الحيوية، وترفع 

لديه الدافعية، وربما تغّير فيه بع�س التجاهات ال�سلبّية، ثم اإّن جّو ال�سف لتكرار الحوادث 

فيه، واعتياد مالقاة نف�س الوجوه والأ�سكال، تثير فيه ال�سيق، وتعلي فيه الملل في اأحايين 

كثيرة، وذلك لطول المدة، فهو - اأي ال�سف - ل يوفر الجو المطلوب، ثم اإّن حب الف�سول 

وال�ستطالع من �سمات النف�س الإن�سانية التي تتزايد في ال�سفر، ولذا فاإن من المهم ا�ستغالل 

تلك الخ�سلة، والأهم كيف يتم ا�ستغالل ذلك في �سياق العملية التعليمية والتربوية، ثم اإّن 

فيه - اأعني: ال�سفر- نوعا من الترويح عن النف�س، والتنفي�س للكرب، لما جاء في الخبر عن 

. وهذا واجب من واجبات المدر�سة، ومتطلب من متطلباتها، اأما البيت فله 
)1(

�سيد الب�سر

التو�سع في هذا المجال كل على قدر حاله من الغنى والفقر..

وحال هبوطي ا�ستراحة ال�سيوف في الفندق، واإذا بزبون وحيد، بدت عليه كل عالمات 

ال�سفر، وقد حفر الزمن في وجهه وديان التعب، ون�سب على حاجبيه جبال الهموم، وقّبلت 

وقد  الداكن،  النحا�سي  بلونها  ف�سبغتهما  والمع�سم،  الوجه  منه  ال�سحراوية  ال�سم�س 

اعتمرت عينيه نظارة طبية �سميكة للغاية، تخبر عن ج�سامة ما يعاني في النظر، راأيته يعاود 

النظر في �ساعته بين لحظة واأخرى، وكاأنه �ساق ذرعا من النتظار، فحييته، فرد باأح�سن 

منها، واإذا به ي�ساألني التوجه اإليه، لأ�ساركه ال�سجر، واأقا�سمه الهموم، وفعال فعلت، وبداأ 

كل منا يمطر �ساحبه ب�سيل جارف من الأ�سئلة، وكاأن بنا جوعا لأن يعرف كلٌّ منا �ساحبه، 

واكت�سفنا اأن طريقنا واحد في رحلتنا الطويلة في عمق ال�سحراء، فا�ستب�سر كالنا خيرا، 

ولما ظّن اأني �ساأكون خير رفيق، اأو هكذا ربما اأكون قد فهمت، �سارحني برغبته الملحاحة، 

مدينة  خارج  م�ساًء،  الع�ساء  طعام  لتناول  اإليه  هت  ُوجِّ التي  الدعوة  اإلى  اأرافقه  اأن  وهي 

طرابل�س وبال�سبط في ق�سبة ترهونة، وبعد تردد مني في تحقيق تلك الرغيبة له، وافقُت 

الأمر  نهاية  في  الدعوة  قبولي  في  الدعوة، وعذري  لتلك  نف�سي  اأدعو  ا�ستحياء، وكاأني  على 

اأبي طالب كرم اهلل وجهه: روحوا عن  )1(  حديث الم�سطفى » رّوحوا القلوب �ساعة و�ساعة » وقال الإمام علي بن 

القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فاإنها تمل كما تمل الأبدان. رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخالق الراوي 

واآداب ال�سامع 0)129/2(
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اأني اعتدت الترحيب بمن يرافق المدعويين اإلى طعامي. ثم ما لبثنا وال�سيارة تدلف بنا نحو 

طريق زراعي، تغطيه عرائ�س كثيفة حجبت عّنا �سم�س الغروب، تتخللها المت�سلقات المّلتفة 

وهي تنام على واجهات البيوت الجميلة التي تنت�سر على جانبيه، ...  اإلى اأن اأ�سار �ساحبي 

على ال�سائق بالتوقف عند م�سجد جميل انت�سب قبالتنا، متو�سطا الب�ساتين، تعمره دعوات 

الم�سلين وهم كثر في داخله، وزرافات اأخرى خارجه متجهة اإليه من ال�سرائع المحيطة به، 

وقد راح جملة منهم بالترحيب بنا، وكاأن وجوهنا لي�ست غريبة عليهم، وبعد �سالة المغرب، 

اإلى  الغرب  مجتمعات  تحتاج  فكم  اإكرام.  اأيما  القوم  اأكرمنا  الداعين، وقد  برفقة  توجهنا 

مثل تلك القيم؟ وكم يحتاج الجيل الجديد )اأولدنا( وهم يعي�سون �سمن مجتمعات غربية 

لمثل تلك الو�سائج ؟ فهل يا ترى يح�سل مثل هذا التعارف هناك على الأر�س الأوربية؟ واإذا 

ح�سل  فهل  يح�سل بهذه ال�سرعة ؟ وهل يقع  بين اثنين لم يكن ليعرف اأحدهما الآخر من 

قبُل على الإطالق؟ 

واتفقنا على اأن نترك الفندق في اليوم التالي عند ال�ساعة العا�سرة �سباحا، وبعد �ساعة 

ودعنا كل �سيء، فودعنا الخ�سرة والماء، ودخلت بنا ال�سيارة ت�سبح في بحار من الرمال، 

باتجاه القلب منها، و�ُسحب الرمال حجبت ال�سقف ال�سماوي الأزرق ولم نعد نرى �سيئا غير 

رائحة عطرها وهي ت�سد الأفق وتمالأ العيون، اإْذ بداأنا نفقد الروؤية تماما، فماذا �سيحدث 

لو مرت �سيارة بالقرب منا؟ ومن رحمة اهلل اأنها على ما يبدو نادرة، ندرة ال�سجيرات في 

غير  تم�س  ولم  الطريق.  في  ا�سطدام  حوادث  وقوع  احتمال  قلل  مما  الوا�سعة،  البيد  تلك 

ثالث �ساعات على م�سيرنا حتى �سرت اأت�ساءل مع نف�سي، ويمنعني الحياء اأن اأ�ساأل �سائق 

ال�سيارة ولو �سوؤال واحد من بين عدة اأ�سئلة اأخذت تدور في راأ�سي، قد يف�سرها الم�سافرون 

اأنها عالمة الخوف، ولكن بالرغم مما �سيقال فّي فقد اكتفيت ب�سوؤال واحد: ماذا لو تعطلت 

ال�سيارة؟ والجواب  جاء على الفور وكاأن ال�سوؤال كان مكررا ي�ساأله كل الم�سافرين الأجانب: 

نحن الليبيِّن ل نغادر �سيارة نراها في الطريق بها حاجة لم�ساعدة دون تقديم العون الالزم، 

وتوكلنا على اهلل، فقلت: وهو ح�سبنا.
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قائمة، ظلها  اأمامنا  تنت�سب  ب�سجرة  اإذا  النتهاء،  على  الطريق  ن�سف  �سارف  وعندما 

وارف، وخ�سرتها زاهية، واإذا ب�ساحبنا يتوقف على عجل، محاول الرجوع اإلى الوراء، في 

وقت كان جميعنا نريد له التقدم اإلى الأمام ، ف�ساألته وهل فقدت �سيئا؟ فقال: ل، ولكن اأنظر 

لتلك ال�سجرة! فقلت: ذات الغ�سون الن�سرة؟ اأراها �سجرة وقد ارتدت حلتها الزاهية، قال: 

ولكن علّي اأن اأ�سقيها، فقلت: ل باأ�س بذلك، وكنت فخورا به اإْذ ي�سحي بوقته، ويثقل على 

زبائنه من الركاب، من اأجل �سقي �سجرة في عمق ال�سحراء. فقلت: ولكننا قد نحتاج نحن 

اإلى الماء، فهل معك وفرة منه؟ قال: لكن من ال�سعوبة تجاوزها بدون �سقي. فقلت: ولم؟ 

قال: ثق لو تجاوزتها ولم اأ�سقها فال األومن اإل نف�سي من �سر ي�سيبني اأو لعنة تلحق بي، ولن 

اأ�سل �سالما اإلى »هون«. وبداأ يهمهم بكلمات كاأنه يريد الدعاء، وقد اأخذني العجب مع اأني 

اأعلم اأّن العجب عالمة من عالمات الجاهل وظللت في َحْيرٍة من اأمر هذا الرجل اإن كان 

جادا فيما يقول، فرجوته ال�سير، والتوكل على الذي خلق ال�سجرة، وقلت له: لو ح�سل مقدور 

ل�سيارتك، ف�سوف اأدفع لك ثمن الت�سليح باإذن اهلل تعالى، وبعد تردد، قراأت في وجهه عدم 

الر�سا، ثم تحرك يقهره الخوف من �سر ي�سيبه، اأو �سر يم�سه، فكنت اأطمئنه، واأق�س عليه 

الق�س�س، وكيف اأن اأجداده العرب كانوا يخافون من �سر م�ستطير، تر�سله عليهم اأ�سنامهم 

التي ن�سبوها في بيت اهلل الحرام، حتى هداأ روعه.  فكم من اأمثال �سائقنا الم�سكين نالقي 

يوميا ونخالط؟  وما واجبنا اإزاء م�ساألة تحرير العقل العربي من �سجن الخرافات؟  

دكتورنا  يا  انظر  قائال:  اإلّي  ال�سائق  اأ�سار  الم�سير،  من  متوا�سلة  �ساعات  �سبع  وبعد 

الفا�سل، تلك »هون«، وعندما نظرت اإلى حيث اأ�سار ال�سائق، بدت هون اأمامنا وكاأنها تلب�س 

جلدا من الرمل، تتخلله بقع �سود، عللتها على الفور اأنها واحات النخيل، وكاأني بداأت اأردد 

- �سبحان اهلل - الذي جعل حياة في و�سط هذا الو�سط الميت، والموت المطبق، وذكرت 

الم�سافة  من  قالها  اأنه  ويبدو  التاليين  البيتين  في  الهوني  محمد  اإبراهيم  الليبي  ال�ساعر 

)1(

نف�سها التي �ساهدت »هون« منها:

)1( الأبيات رواها الأخ كمال اأبو زيد في مدونته الإلكترونية واأ�سندها لل�ساعر الليبي اإبراهيم محمد الهوني.
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راأينا بحمد اهلل ما اأ�س�س الجد تراءت لنا هون فقلت ل�ساحبي   

بكيت اإلى اأن �سج من دمعي الخد اإذا ما تذكرت الجدود ومجدهم   

وب�سبب ال�ستقبال الحار، من قبل اإدارة الكلية، دخلت وكاأني كنت �سببا في تحقيق ن�سر 

لم تحققه الجيو�س العربية مجتمعة منذ زمن بعيد، وهذا دليل على خلق القوم ال�سامي مع 

�سيوفهم. فقّبلت ال�سائق وقد هناأته ب�سالمة الو�سول، واأن ال�سجرة لم تر�سل لعناتها على 

ال�سيارة اأو اأحد راكبيها. 

ولم تقف طموحاتي، فاإن الف�سول في حب ال�ستطالع كبير ل حدود تحده، ول �سواطئ 

بالوظيفة، من  المبا�سرة  قبل  اأمامي  زال  ما  الذي  الوقت  با�ستغالل  وجهه، وقمت  في  تقف 

الحقيقي  الم�سرح  الكثير، حيث  عنها  �سمعنا  التي  الليبية  الخارطة  من  لجزء  زيارة  خالل 

للبالد - بنغازي العا�سمة الليبية الثانية -  ال�سرقية  المختار، فزرت الجهة  للمجاهد عمر 

»مدينة  على  وعّرجت  الكثير،  منه  تعلمت  وقد  الزيارة،  تلك  في  الأ�سدقاء  اأحد  ورافقني 

ا للعمل في كلية التربية،  البي�ساء« حيث ق�سم التربية لجامعة »قار يون�س«،  وُقدم لي عر�سً

في »مدينة المرج«، وهي من اأجمل المدن الليبية موقعا، ومناخا، ولكني رف�ست التوقيع على 

العقد المغري وكورقة �سغط حاولوا اللعب بها معي، قّدمني الم�سوؤول عن اإدارة الموظفين 

وتعينهم اإلى جملة من الطلبة والطالبات في الكلية المذكورة، و�ساألهم عن طبيعة الخت�سا�س 

الذي يعانون من نق�سه، فكان جوابهم: اأ�سول التربية، وعلم النف�س. وعندها التم�س مني 

ُملّخ�سا وُمخِل�سا القول: اإّن هوؤلء اأولدك، وهم في حاجة اإليك، م�سيفا: اإنك �ستذهب - اإن 

رف�ست عر�سنا هذا- اإلى عمق ال�سحراء، حيث الماء المالح، والرمال الزاحفة، والمكان 

الأخ�سر،  البحر ال�ساحر، والجبل  النائي، ول�سوف يف�سل اأهلك هذا المكان، حيث �ساطئ 

ة لخت�سا�سي ... وظل الرجل يرّغبني، وي�ستميلني، واأنا اأعوم  ولم�ست فعال حاجتهم الما�سَّ

في بحرين، بحر الموافقة وبحرالرف�س، واأم الهوى - نف�سي -  تحدثني بلغتها الإغرائية: 

والجو  اأقرب،  ومتطلباتها  الحياة  اإلى  والمكان  اأف�سل،  بالتاأكيد  والجو  اأجمل،  فعال  المكان 
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هنا ي�سقل النف�س، ويطّيب الخاطر. ولكّني على يقين من اأن النف�س ت�ساأل حاجاتها، لكّنها 

لالأ�سف تن�سى جناياتها، وبداأ الحتراب بين النف�س، والعقل، ودخلت النف�س الأمارة من جهة 

مع النف�س اللوامة والنف�س المطمئنة من جهة اأخرى في القتتال، واأ�سبحت اأقول: يا نف�س 

خيرا، فكيف  واأّملتهم  وعدا،  في »هون«  اأكرموني  الذين  للنا�س  اأعطيُت  غيري، فلقد  ُغّري 

لي اأن اأخون العهد؟ واأخلف الوعد؟ وخيانة العهد لي�ست من طبعي ، وخلف الوعد لي�س من 

ا لال�ستباك تركت اتخاذ القرار للجهة الداعية في »هون«. واختتمنا زيارتنا بليلة  خلقي. وفكًّ

تمت  فعالهم، فلقد  القوم، وح�سن  كرم  على  لها  ح�سر  ل  التي  �سواهدي  من  �ساهدا  كانت 

معرفة  �سابق  هناك  يكن  ولم  بنغازي  في  للمبيت  يون�س«  جامعة »قار  طلبة  قبل  من  دعوتنا 

بالم�سيفين، وكل ما في الأمر اأنهم وجدوا ال�سيوف اأمامهم دون بحث.

مكتبا  الم�سوؤولون  رّتب  حتى  »هون«،  في  الكلية  في  مبا�سرتي  على  اأ�سبوع  يم�ِس  ولم 

اأ�سرة  اإلى  لالن�سمام  دعوتهم  لبّيت  حيث  التكريم،  بمثابة  كان  العميد،  لمكتب  مجاورا 

هيئة التدري�س، وعقب ذلك تمت دعوتي للقيام برئا�سة مكتب �سوؤون البحوث والدرا�سات، 

وتلك  ال�سكن،  متطلبات  تهيئة  في  منهم  كثير  ان�سغل  فيما  الكلية،  في  ا�ستحداثه  تم  الذي 

الترتيبات على قدر ما زادت في �سعادتي، ورفعت من معنوياتي، فاإنها اأ�س�ست لح�سادي من 

قبل الأ�ساتذة القدامى اأ�سبابا للتخوف من اأن الب�ساط �سي�سحب من تحت اأقدامهم، واأني 

�ساأحظى باحترام من قبل عمادة الكلية يتجاوز الحدود التي ر�سمها هوؤلء القدامى لغيرهم 

من الذين �سبقوني في �سنوات خدمتهم، وربما  في اخت�سا�ساتهم الدقيقة اأي�سا. 

ومما تجب الإ�سارة اإليه، اأن اإحدى اهتمامات الكتاب هذا الذي بين يدي القارئ الكريم 

هي اأن ينقل خواطري التربوية، واأهم تلك الخواطر التاأكيد على اأهمية الدماء الجديدة التي 

التراث، وُتبنى  الأجيال، وُيتناقل  تتوا�سل  بها  التربوية، حيث  والموؤ�س�سات  للمعاهد  ُت�ساف 

الح�سارات، اإذن هم براعم لبد اأن ُتَتَعهد بالرعاية وُتغّذى بالم�ساعدة. ثم اإّن لي الحق اأن 

اأ�ساألك اأيها الأ�ستاذ المتربع على كر�سي الأ�ستاذية: كيف و�سلت اإليك لو دامت لغيرك؟ ثم 

هو  التغيير، فما  اإلى  طريقه  في  الأقل  على  اأو  يتغير،  حولنا  �سيء  كل  اإن  الموؤمنين  من  اإننا 
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جديد بالن�سبة اإليك، اأ�سبح قديما عند غيرك، وما هو جديد عندنا اأ�سبح عند غيرنا قديما، 

عملنا  خالل  منهم  ا�ستفدنا  وكم  اأنف�سهم؟  بناء  في  الُجدد  جاهد  الحياة، وكم  �ُسّنة  وهذه 

معهم، وكم اأ�سفنا اإلى خبراتنا من خبراتهم؟ ولكن اأمام ذلك كله كم كانت معاناتهم عند 

ان�سمامهم للعمل في المدار�س والمعاهد والجامعات التي غالبا ما تفتقر اإلى برامج خا�سة 

تفيدهم في �سنتهم الأولى في التربية - مدة  التجربة الأولى -؟ في وقت تنوعت البرامج، 

وتعددت الخطط، وتغايرت ال�ستعدادات في الدول التي اآمنت باأن التربية والتعليم اأ�سا�س 

كل ن�سر في الحياة، وا�ستطاعوا اأن يزرعوا باأعالمهم على �سطوح بع�س الكواكب. هذا من 

ناحية، ومن ناحية اأخرى لنا الحق في اأن ن�ساأل: لماذا ن�سع اأمامهم العراقيل؟ ونن�سب في 

اأحالمهم  وتوّظف  ة،  ال�ّسابَّ طاقاتهم  ا�ستثمار  المدر�سة  تحاول  وقت  في  العقبات  طريقهم 

الطموحة؟ وِلَم كل تلك الأنانية؟ ل �سك اأن عالج النفو�س التي انطوت على اأمرا�س كالتي 

ذكرنا تاأتي به البرامج التربوية المعدة اإعدادا �سحيحا، فهي وحدها كفيلة با�ستئ�سالها من 

القلوب، واجتثاثها من العروق، لكن ب�سرط اأن ُتطّبق عليهم وهم في �سن مبكرة، اأي اأثناء 

الإعداد ولي�س اأثناء الخدمة كما يظن بع�سهم، فال فائدة ُتذكر مهما نّظمنا لهم من دورات، 

على  متفقون  �سك  بال  ونحن  العقول.  وتتخ�ّسب  المفا�سل  تت�سّلب  حين   
)1(

ور�س من  واأقمنا 

اأن اأظفار بع�سهم ما زالت ناعمة، وخبراتهم محدودة اإذن، فما هو واجب المربي الكبير؟ 

)2(

وكيف نف�سر، ونبرر ما �ساع وا�ستهر من: »اأن طريق العلم طريق مو�سل للجنة؟

جري الفحو�سات الالزمة للتاأكد من اأني قدِمُت 
ُ
وبعد �سهر تقريبا كان لزاما علّي اأن اأ

ال�سخ�سية،  ال�سور  من  عدًدا  ح�سر 
ُ
اأ اأن  يقت�سي  وهذا  لليبيين،  معدية  اأمرا�سا  اأحمل  ول 

فا�سطحبني اأحد الأ�ساتذة العاملين، وفي الطريق الممتد بين مجمع الكلية وبين المدينة، 

�سياراتهم،  ل�ستخدام  يدعونا  من  خدماتهم، فمنهم  يعر�سون  وهم  الأخوة  من  كثير  توقف 

ومنهم من يدعونا اإلى طعام واآخرون اإلى �سراب، ونحو ذلك، م�ستعملين في النداء ا�سمي 

)1( اإن الغ�سون اإذا قومتها اعتدلت     ول تلين اإذا كانت من الخ�سب.

)2(  جاء في الحديث:« من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما �سّهل اهلل له طريقا اإلى الجنة. واإن المالئكة لت�سع اأجنحتها 

ر�سا لطالب العلم. واإن طالب العلم ي�ستغفر له من في ال�سماء والأر�س حتى الحيتان في الماء . .... ....«.
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دون ا�سم �ساحبي، فالتفت اإلّي �ساحبي قائال: هل �سبق لك يا دكتور اأن زرت »هون«؟! فقلت: 

من  لي  اأنا  وقت  �سهر،في  غير  قدومك  على  يم�س  ولم  كثير،  معارفك  ولكن  قال  ثم  اأبًدا، 

من  اأزيد  اأو  كرامته،  يخد�س  ل  بما  اأرد  اأن  علي  وكان  القليل.  اإل  اأعرف  �سبع، ول  ال�سنين 

مائدة  القبول، وعلى  من  طبق  على  اأقدمها  اإجابة  عن  ال�سرعة  جناح  على  وبحثت  همومه. 

من ال�ستح�سان، فقلت:  ُرّبما اأني اأفهم ل�سانهم واأنا اأقرب اإلى طباعهم. وفي الواقع الأرواح 

 ،
)1(

الدكتور الأ�ستاذ  اأيها  طيبون،  هنا  والنا�س،   ... ائتلف،  منها  تعارف  ما  مجّندة  جنود 

واأرواحهم، ويغطونه  قلوبهم  �سيفتحون  بدورهم  لهم، وهم  قلبه  يفتح  لمن  فقط  ويحتاجون 

باأجنحة وجدانهم، ويو�سدونه في �سويداء قلوبهم، اإما اأن ي�سعرهم اأن بهم حاجة اإليه، واإن 

كان ذلك �سرف له، فهو في ذات الوقت �سرف لهم اأن يختاروه دون غيره من النا�س، ونحن 

في موازنة ومعادلة لبد اأن نقف في المكان الذي ُيبقى على ذلك التوازن، ويحافظ على تلك 

المعادلة، فاأنت تخدمهم  وهم يخدمونك، واأنت تحتاجهم ولذا اأتيت اإليهم، عابرا القفار، 

وقاطعا الم�سافات، تاركا الأهل والولد، وهم بحاجة لتوا�سعك عندما تهديهم ما تملك من 

علم وتدخر من تجربة، واأوردت له هذا البيت الذي طالما تغنيت به في �سغري:

بع�ٌس لبع�ٍس واإن لم ي�سعروا خدُم النا�ُس للنا�ِس من بدٍو ومن ح�سرٍ   

بيتنا  على  المائلة  منارته  تطل  كانت  الذي  بالم�سجد  جدار  على  البيت  هذا  ُنِحت  فقد 

في  الحلو  الماء  �سربت  فقد  اأنا  اأما  رفعوك،  الأ�ستاذ  اأيها  لهم  توا�سعت  فاإن  القديم. 

وتركوا  ما�سين،  وذهبوا  بابي،  عند  مركباتهم  وركنوا   ،
)2(

المالح و�سربوا  �سحرائهم، 

التزاماتهم واأطفالهم ورافقوني في اأ�سفاري اأياما وليالي. فماذا اأريد اأكثر من ذلك؟ فهذه 

هي ال�سعادة الحقيقة التي ُيح�سد عليها الإن�سان، فقد كرهت الدراهم فدّثروني بكرمهم، 

وتذللت لهم فرفعوني على اأكتافهم، واأْن�ستُّ لهم فا�ستمعوا اإلّي. لكني في الواقع لم ا�ستطع 

)1( لم اأر �سرورة للت�سريح با�سمه احتراما وتقديرا.

الليبيين من مدينة »هون« حيث كان يوفر لنا الماء  اإدري�س علي بريني اأحد ال�سباب  )2(  اإ�سارة لما كان يعمله الأخ 

المحالة من معمل التمور، وي�سرب هو واأهله الماء المالح. ول�سابق ف�سله ف�سلت اأن يكون عنوان هذه المحطة »مع 

اإدري�س« بدل عن »ال�سمال الإفريقي«.
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قراءة ردود فعل رفيقي لما تخّيرت له من اأمثلة، واأوردت من ن�سائح، وا�ست�سهدت من اأبيات، 

وكلي اأمل اأنه ا�ستوعب الدر�س، وغّير النهج. واأهم من ذلك اأن تالم�س القناعة �سغاف قلبه، 

وت�ستجيب لها نف�سه، وع�سى اأن يكون.   

ثّم ُقدر لعمادة كلية الهند�سة اأن تبا�سر في تاأ�سي�س كلية التربية، وعلى »الهيتي« اأن ي�سهم 

في الم�سروع، واأن ي�سع خبراته في ت�سرف اإدارتها، وكذلك اأن ي�سارك في تدري�س مادتين، 

، الذي 
)1(

وفعال رحّبُت بالفكرة، وبحمد اهلل نجح الم�سروع. ومما اأذكره عن عميدها الأول

اإلى  للدخول  متاأخرة  طالبة  بقبول  لي  ا�ستئذانه  اإثر  على  واحترام،  مودة  �سلة  به  ربطتني 

قاعة المحا�سرة، وكنُت حينها على مدرج المحا�سرة، فرف�ست طلبه، ورددت رجاءه، حيث 

ارتاأيت عدم قبول اأي طالب بعد �سروعي في المحا�سرة، وتوقعت في الواقع اأن �سيجعلها في 

قلبه ول ي�سامحني على رد طلبه، ولربما �سببت له من الإحراج ما لم يكن يتوقع، اأو يتخيل، 

فذهب اأدراجه، وقد ف�سل في مهمته، واإن كنت ل اأعني اإل الم�سلحة، وعندما التقاني بعدها 

وهناأني  التحايا،  باأح�سن  فحياني  محياه،  يحتل  والفخر  وجهه،  يمالأ  الفرح  كان  بيومين، 

باأبلغ العبارات، ف�ساألته ما الخبر؟ فذّكرني ب�سنيعي قبل يومين، وو�سفه باأنه من الأعمال 

عنها  ا�ستغنى  وقد  ُت�ستح�سن  التي  ال�سجاعة  مواقف  من  وموقف  يف�سل،  التي  ال�سالحات 

الكثير، وهو يرغب ويتمنى لو تحلى بها كل ع�سو في هيئة التدري�س. وذّكرني موقف العميد 

هذا بموقف لنظيره الدكتور اأبو عزوم حين األقى محا�سرة في كلية الهند�سة األمح فيها اإلى 

فاأجاب  التربية؟  كلية  في  وكذلك  الهند�سة  كلية  في  هنا  ي�ساأل: لماذا »الهيتي«  بع�سهم  اأن 

ب�سراحة ربما ا�ستغرب منها الكثير: » اأنه ُا�سُت�سيف ليربي اأولدنا بعد مدة من الترهل بدت 

وا�سحة على بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س في القيام بمهمات التربية والن�سباط«. 

في  ماهرا  ر�ساما  وجعلتني  الليبي،  البيت  من  اأكثر  قّربتني  التي  الليلة  اأذكر  زلت  وما 

القرب، حيث  ذلك  في  ال�سبب  كانت  الليلة  فّنه، تلك  اإلى  اآذانهم  ترتاح  اأهله، واأديبا  عيون 

تم  والذي  هرمه  قمة  على  اأقف  كنت  الذي  والدرا�سات  البحوث  لمكتب  الأولى  الأم�سية 

)1( اأول عميد لكلية التربية التابعة لجامعة التحدي هو الأخ الدكتور عبد القادر اأبو الخير.
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تاأ�سي�سه في كلية الهند�سة حديثا، وكان علّي اأن اأقوم بالترتيب والإعداد  للتدريب. وعندما 

اأنهى الزميل المحا�سر محا�سرته التي كانت بعنوان »الرياح الطاقة البديل« انبرى بع�س 

زمالئه في الق�سم لتوجيه اأ�سئلة غريبة، ُي�سم منها رائحة التهكم، وُت�سعر بروح النتقاد دون 

النقد، وُتوحي بالإحراج دون ال�ستف�سار، ثم ما لبثت األحظ - مثل غيري من الح�سور- اأن 

وا�سحة،  اأ�سبحت  التخاذل  مظاهر  واأن  المحا�سر،  اإلى  طريقها  اأخذت  الرتباك  عالمات 

فهو اأمام اأحداث لم يكن يتوقع، وريح عا�سفة تعاك�سه لم يكن ليح�سب، ومعار�سة جارحة 

لم يكن ليت�سور، مع اأنه ح�سب علمي قد اأجاد في �سنعته، وقد دّعم بالحجج الدوامغ اآراءه، 

من  الغريب  النوع  ذلك  ياأتيه  اأن  كله  ذلك  من  والأ�سعب  ا�ستنتاجاته،  �سحة  وبالبراهين 

نا�س خلته قد اطمئن اإليهم، ومن زمالء اأودع عندهم �سره، اإذن، فما الذي 
ُ
المداخالت من اأ

حدث؟ وهو ل يدري ما الح�سد فاعل بجرثومة العلماء!! والعاملون منهم  حّذروا من ذلك 

ت�سّدرت  وقد  الجل�سة؟  راأ�س  على  واأنا  حيلتي  وما  ال�ساعة؟  دوري  ما  الع�سال، ولكن  الداء 

وياأملون  الكثير،  منا  يتوقعون  التوقعات، وهم  فاق  قد  ال�سيوف  عدد  اأن  �سّيما  الحفلة، ول 

الح�سول على المفيد، وهم فوق هذا وذاك من خارج اأ�سوار الكلية، وكلهم ينتظر اأن ينهل 

�سيئا من هذا الينبوع، حيث يعتقدون اأنهم الآن عند اأعلى ال�سروح، ثم اأن الأدهى من ذلك 

اأن ال�سيوف يريدون الطمئنان اأن اأبناءهم ينهلون ممن بخلقهم العلمي يتميزون، وبرحابة 

ال�سدر يتمتعون، وباأدب المناظرات ُيذّكرون، وبُخِلق ال�سيوخ في ِحلق العلم يّت�سفون، وبروح 

الأدباء يتحّلون، حيث خلت قوامي�س لغتهم من م�سطلحات التطاحن، والت�ساحن، والتناحر. 

اإذن فما الذي يح�سل، هنا، تحت �سقف هذه القاعة؟ واأ�سواوؤها الكا�سفة تف�سح ما يجري، 

ال�ستباك.   واأفك  ال�سرر،  واأدفع  الحرج،  اأرفع  اأن  واجبي  من  اأن  وجدت  الحد  هذا  وعند 

بارع،  مفّوه، واأديب  �ساعر  اإلى  خطًرا، ويحتاج  اأ�سبح  اأبداأ، فالموقف  كيف  اأدري  ل  فوقفت 

هذه  مثل  في  التجارب  قليل  واأنا  عالم،  بالتربية  حاذق، وخبير  والم�ساعر  بالقلوب  وطبيب 

ما  الواقع  في  اأدري  ول  عليه،  معتمدا  العبد،  بذلة  فوقفت  باهلل،  ا�ستعنت  لكّني  المواقف، 

قلت، لكني اأذكر فقط اأني ا�ستفتحت على الجمهور ببيت من ال�سعر اأو بيتين، اأ�سف مواطن 
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الأ�ساتذة  اأ�ستاذ  اأمثلة  في  اأطنبت  وبعدها  الختالف،  اأماكن  واأمقت  الخالف،  ا�ستح�سان 

،في  المتطاحنة  عمائمهم  و�سف  في   
1

واأحم�ست تالمذته،  يرّبي  وهو  النعمان  حنيفة  اأبي 

م�ساألة من الم�سائل، اأو ق�سية من الق�سايا، لكننا نجدهم في نهاية المطاف وقد ت�سافحت 

قلوبهم، وتنقلها للعاَلِمْيَن علما وفقها وورعا وت�سامحا اأقالمهم. وقد انتهى اأهل النهج من 

وم�سذب.  مهذب  لديهم  العلوم  فمنهاج  الطالب،  كواهل  عن  الحرج  ورفع  الخالف،  طرح 

قاَطع بين لحظة واأخرى بالت�سفيق والترحيب، وكنت في البداية اأظنهم يمزحون، 
ُ
وكنت اأ

اإلى اأن قراأت في وجوههم �سدق الم�ساعر، فقد اأخذ الحما�س من القوم ماأخذه، وانطلقت 

حناجرهم بكلمات عفوية تهتف، وقراأت الرجاء في عيونهم ، وفي روؤو�سهم التي كانت تومئ 

جا، ولم يكن التهريج اإحدى عادتي،  بالر�سا، ورغبتهم ال�سادقة في اأْن ا�ستمر اأمامهم مهرِّ

والثرثرة اإن لم تكن محّرمة عندي فهي مكروهة، فوقفت اأمام الجمهور ُمجَبرا، رغم اأنهم 

ا�ستح�سنوا - على ما يبدو - مقالتي، وا�ستذوقوا عبارتي، لكن تبقى ال�سالمة كلها في الت�سليم 

ت�ستهي  ل  عندما  اإل  تتكلم  ل  اأن  البع�س  يرى  كما  العقل  قّل ودل، ومن  ما  الكالم  خير  باأن 

تعارف  التي  المقالة  نن�سى  ول  ا.  عيِّ ال�سكوت  يكون  لّما  اإل  ال�سكوت  في  كله  الكالم، والخير 

ة فاإن ال�سكوت من  النا�س عليها - واإن كان لي فيها اأ�سال مقالة- »اإذا كان الكالم من ف�سّ

ذهب«، حيث الخوف من الّزلت في فلتات الل�سان، ثم �سكتُّ خوفا من الهذر، بعد اأن راأيت 

الر�سا، والف�سل  ب�سمات  عن  ال�سفاه  الألم، وافّترت )انفرجت(  النزاع، و�سكون  انف�سا�س 

كله هلل.  

واألف  وت�سعمائة  وت�سعين  ثالث  �سنة  الأكاديمية  ال�سنة  من  الأول  الف�سل  انق�ساء  وعند 

واأربع وت�سعين وت�سعمائة واألف جاءت الق�سة التي عجلت في رحيل الكاتب، فقلبه قد خفق 

بالحب، بعد اأن فا�س وجدانه بالحنين، واحترقت جوانحه بال�سوق، فقد �سجر كما �سجر 

الأهل الِبعاد، ومّلوا الفراق، واأ�سبح الأ�سدقاء على اأحرَّ من الجمر ّللقاء، وما عليه اإل اأن 

القراآن  بعد  الحديث  في  عنده  من  اأفا�س  اإذا  كان  عبا�س:  ابن  حديث  وفي  ال�سيء،  في  الإفا�سة  )1(  الإحما�س: 

وا، وذلك لّما خاف عليهم الَمالِل اأحّب اأن ُيريَحهم فاأمرهم بالإحما�س بالأخذ في ُملح الكالم  والتف�سير: اأْحِم�سُ

والحكايات. انظر ل�سان العرب.
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د ما بلى من  عهود وعقود، فقد  ي�سل ما انقطع من حبال، ويقوِّي ما وهن من و�سال، ويجدِّ

اأخذ الحنين منه ماأخذه، وطّوقه الوجد من كل الجهات، مع اأن طلبة الجامعة كانوا بمثابة 

اأولده وبناته الذين فارق، ورغم اأن اإخوانه من العاملين اأحاطوه بكل رعاية ممكنة، وعناية 

م�ستطاعه، ويكاد ُيقراأ في عيون النا�س هنا اأن وداعهم هو الوداع الأخير لعلمهم الكامل بما 

ترك الكاتب وراءه، وِلما لقى اأثناء مقامه بين ظهرانيهم من جهد وعناء، والحق معهم في 

ذلك التوقع؛ لأن الَعَجَب كان قد اأخذ معظمهم، وحيث ال�سوؤال على األ�سنة اأكثرهم يتردد: 

كيف »للهيتي« اأن يترك الجّنات والعيون؟! وبالد العدل والقانون؟ وياأتي هذه البيد الوا�سعة، 

. لكن ل بد له من الوفاء بالعهود التي 
)1(

ورمالها الزاحفة، وماءها الغور، و�سجرها الخمط

والأفالم  بال�سور  دهم  نائبا، فزوَّ عينا، وعنهم  وم�ستطلعا، ولأهله  م�ستك�سفا  اإْذ جاء  قطع، 

لعلهم يجدون فيها �سالتهم، وُت�سبع ف�سولهم، عّلهم يتخذون القرار؛ لأن البحث في وقتها 

التي  بالأخوة  يذّكرهم  ودي  وجو  الأبناء،  فيه  ين�سط  �سحي،  مكان  لتوفير  م�ستمرا   كان 

و�سوف  ال�سفا.  كوؤو�س  والوفاء، و�سرب  الود  تن�ّسم  والدهم، وفيها  ترعرع  اأكنافها  مثل  في 

اأخت�سر الحديث في و�سف الرحلة واأنا في طريقي اإلى بريطانيا، لأنقلكم مبا�سرة اإلى حيث 

الأهل  باأن  وفوجئت  عدمها،  اأو  ليبيا  اإلى  النتقال  م�ساألة  نقا�س  على  خيمت  التي  الأجواء 

يرغبون في ال�سفر اإلى ليبيا باأنف�سهم للتوثق من �سحة ما نقلت، ولمطابقة ما قد �سّورت، 

كان  الذي  راج  ال�سِّ اإل  ال�سفر،  على  بالعزم  الجماعية  الموافقة  جاءت  المداولت،  وبعد 

�سغيرا فهو خارج �سن التكليف، وقد اأعجبتني تلك الجل�سة العائلية؛ لأنها تحلت بروح عالية 

ومّثلت  فاأثرى،  و�ساهم  واأعطى،  اأخذ  قد  وكل  الحوار،  ذلك  اإدارة  اأخالق  في  المثالية  من 

تلك المداولت في نظري برلمانا م�سغرا، طالما افتقدناه في عالمنا العربي، من يوم ما 

اأقفلنا باب الجتهاد، و�سادرنا الكلمات من الأفواه واغتلنا الآراء من الكتب، وقفلنا النوافذ 

المطلة على الح�سارات، واأ�سبح الهواء ياأتي بمر�سوم من ال�سلطان، في وقت اأخذت مّنا دول 

ال�سقيع المبادرة، بعد ت�سحيات م�سنية. 

)1( الخمط: �سرب من الأراك له حمل يوؤكل، وقيل له �سوك، وقيل الخمط في الآية �سجر قاتل اأو �سم قاتل.
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وما يهمنا اأن ناأخذ الدرو�س والعبر، ذلك اأن غنيمة الدول وم�سروعها الدائم هم �سباب 

، فالمبادرة في تربية اأولدنا على اأ�س�س من الحرية )الديمقراطية(، 
)1(

الأمة واأولد المدار�س

النواة  الأ�سا�س، والخلية  الوحدة  هي  التي  العائلية  الموؤ�س�سة  خالل  من  ال�سورى  من  وهدي 

في بناء المجتمعات ُتعدُّ من اأهم المتطلبات، وعلى المثقفين اأن يبادروا في التحلي بُخلق 

برلمان البيت، وت�سجيع ثقافة الحوار، وقبول الآخر �سواء في البيت اأم في المدر�سة، وعلى 

ه، والمدير مع رفاق العمل، وهكذا..... عندها يمكننا  المدر�س اأن يبادر هو الآخر في �سفِّ

العن�سرية،  اأدران  عن  الع�سبية، ويبتعد  روح  يمقت  جيل  تن�سئة  من  عقدين  اأو  عقد  خالل 

�س، وبذلك نتجنب ويالت العنف، ونبتعد عن  ت، ثم يوؤ�سِّ ويوؤمن بروح الديمقراطية ولها ي�سوِّ

�ْس الت�سلط، مع اأننا جميعا ندرك اأن الرحلة طويلة، لكنها تبداأ قطعا بخطوة اأولى، وهي  َفَ َنَ

تبداأ من عندك قبل غيرك، واهلل وعد بالعون عندما ي�سرع كل منا بالنهو�س، » اأي الأخذ 

بالأ�سباب«. 

لالأخ  بقراءته  واأ�سحابي  تالمذتي  اأن�سح  زلت  وما  �سغري  في  قراأته  كتاب  واأف�سل 

بمثابة  كان  حيث  باأنف�سهم«  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغّير  ل  اهلل  »اإن  بعنوان  �سعيد  جودت 

ف�سوف  كهذا  م�سروع  انطالق  وعند  والأقوام.  الأمم  لتغيير  العام  ال�َسَنن  في  مركزة  ر�سالة 

تتال�سى كل المخاوف والآلم وحتى الأوهام! فاإن الخطوة نحو الحرية »الديمقراطية« التي 

اأقترحها تبداأ من البيت، ثم في المدر�سة والم�سجد والمركز الجتماعي، ثم تاأخذ طريقها 

اإلى ال�سارع، وخالف ذلك فاإننا نظل ندور في حلقة مفرغة، اإْذ اآن الأوان لالعتراف باأننا 

كمجتمع اأو كاأمة ما زلنا نعي�س لالأ�سف في ال�ستاء »�سيخ« ف�سول ال�سنة، حركتنا فيه قليلة، 

وخطانا بطيئة، نميل اإلى الركود، واأيامه تلفنا بلحائف ال�سكون، والتي تعطل فينا جذوة بذل 

جهد مطلوب للو�سول اإلى اأهدافنا، وعلينا اأن ن�ستغل ال�سبيبة، فاإن في حيويتهم حرارة تكفي 

باإذن اهلل لإذابة الجليد، وعندها تطلع علينا �سم�س الربيع، فاأهال بالربيع الذي ي�سجعنا على 

اأن نفكر ونتحاور ونتاأمل ونت�سافح ونتبادل مع الآخر.  

)1( وهنا اأذّكر بق�سيدة ال�ساعر العراقي معروف الر�سافي والتي منها:

توؤّمل فيكم الأمل الكبيرا اأاأبناُء  المدار�س اإن نف�سي    
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ول �سك في اأني ربما اأح�سر خبرتي التربوية هنا ح�سًرا م�ساركا الأخ يو�سف ال�سيراوي 

نظرا  التعليم  نظام  اإ�سالح  اإن  مقالته:«  منه  الق�سيبي  غازي  الدكتور  اقتب�س  حين  الراأي 

الخطوة  من  بد  ل  ولكن  الأمور،  اأ�سعب  من  والفكرية  الجتماعية  العربي  المجتمع  لخلفية 

الأولى، وتتمثل بالحوار والنقا�س مع المعلمين والمربين والآباء، حتى يتم اإدخال التعديالت 

المطلوبة باأقل قدر من ردود الفعل المعار�سة. ول بد اأن يتم الإ�سالح على م�ستويين: اإ�سراك 

الم�ستفيدين بو�سع غايات نهاية البرنامج ومراقبة تطبيق ذلك، وتوجيه التعليم والتدريب 

       .
)1(

اإلى الإبداع والبتكار عن طريق التعديل لنوعية �سهادة اإتمام الدرا�سة الثانوية«

المرة  هذه  و�سلُت  البر،  على  و�سير  البحر،  ظهر  على  وعبور  الجو،  في  طيران  وبعد 

خت المياه اإلى الحي الجامعي على غير  »هون« م�سطحبا العائلة، وكانت اأول الب�سائر، اأن �سُ

الماألوف، حيث ُيقنن الماء ل�سحتها وندرتها، فاأ�سبح مكان ا�ست�سافتنا بحمد اهلل في ذلك 

الم�ساء مكانا للّتعري�س فيه منع�سا، واغت�سلت �سوارع الحي، وتب�ّسمت في وجوهنا ال�سجيرات 

بعد عط�س، وا�ستب�سر النا�س خيرا بعد ظماأ، وخرج الأطفال على غير عادتهم في مثل ذلك 

عن  النا�س  جديدا، وت�ساءل  �سديقا  �سلتهم  اإلى  ولدي »ال�سراج«  المرة  هذه  ي�سّمون  الوقت 

�سبب فتح �سنابير المياه على غير وقتها!! واإذا باأبي عزوم  يحّول المقالة: 

اأيحبكم حتى المطر؟! جئتم وهاطلة ال�سحاب    

الهيتي  ولي�س  البدوي،  العنزي  الهيتي  ا�ستقبل  وكاأنه  الخا�سة،  بطريقته  فعل  اإلى 

يفهمني،  اأنه  وجهه، وفهمت  على  مر�سومة  كانت  التي  القيم  المتح�سر، وقراأت  البريطاني 

ويحترم عاداتي، عفا اهلل عنك يا اأبا عزوم من رجل، فقد كنت خير ال�سفراء لبلدك، وخير 

 بمخاللتهم. 
)2(

الأخالء الذين نحت�سب دخول الجنة

)1(  »�سوت من الخليج« مقالت لل�ساعر للدكتور غازي بن عبد الرحمن الق�سيبي. الطبعة الثالثة 2006، الموؤ�س�سة 

العربية للدرا�سات والن�سر. 

)2( اإ�سارة لقوله تعالى: » الأخالء بع�سهم لبع�س عدو اإل المتقين« جعلنا اهلل من المتقين.
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اأما كلية التربية فاإني فوجئت، اأن من�سة القاعة قد امتالأت بباقات الزهور واإن كانت 

بها  ُحّبرت  التي  الكلمات  اأرواح  اأقراأ  وكنت  العودة.  ب�سالمة  التهنئة  وبطاقات  �سناعية، 

ال�سطور، واأ�سبحت اأ�سبح في بحار المعاني الحقيقية التي تختفي وراء �سطورها، وترجمت 

اإليهم،  بالعودة  نف�سي  على  قطعته  الذي  العهد  بالعهد، ذلك  لهم  لوفائي  تقديرهم  معاني 

والتفاعل  منهم،  لم�ستها  التي  الحما�سة  تلك  اأن�سى  تنفيذه، ول  �سعوبة  من  عرفوا  ما  رغم 

الإيجابي خالل المحا�سرات، والذي مّثل عط�سا للعلم، واحتراما لحملته، ونقلته، وتزاحما 

المحا�سرة،  انتهاء  عند  القاعة  بمغادرة  الطلبة  األتم�س  اأحيانا  �سرت  حتى  حو�سه،  على 

واأغلبهم يتجاهل طلبي، مودة منهم في البقاء، مما زاد في ح�ّسادي، وجعل �سر الأمر محل 

جدال بين بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س، حيث كان يعاني بع�سهم �سعوبة اإكمال محا�سرته. 

وال�ّسر فيما اأظن يكمن في اأنني اأ�سعر باأني  اأتعامل مع نفو�س، وم�ساعر، واأحا�سي�س، وهذه 

تحتاج اإلى خفة في دم المحا�سر، وكلمة منه �سادقة وممتعة، وفكرة ر�سيقة، تتخللها دعابة 

و�سوت  القلوب،  لتاأ�سر  الفوؤاد  من  تخرج  كال�سهم  وعبارة  وهادفة،  دافئة  وحكاية  ظريفة، 

يدغدغ الأحا�سي�س، ويناغم الحاجات، وين�سجم مع المتطلبات؛ لأننا نعلم كم يحتاج العلم 

من طالبه من ال�سبر عليه، ولي�س كٌل قادًرا على ذلك، وكم يحتاج من اإعمال للفكر، ولي�س 

ذلك  كل  يكون  اأن  الي�سير  من  ولي�س  اجتهاد،  من  يتطلب  وكم  واحدة،  �ساكلة  على  الجميع 

موجودا عند الجميع. 

اأتحّين  وكنت   .
)2(

زمان وطول  اأ�ستاذ  و�سحبة   
)1(

الُبلغُة الأخرى:  ال�سافعي  �سروط  ومن 

ت�سويق العلم للطلبة متى وجدت الجو م�سجًعا لذلك:

فاإن ر�سوَب العلِم في نفراتِه ت�سّبر على مِرّ الجفا من معلم   

تجّرع ذلَّ الجهِل طوَل حياتِه وَمن لم يذْق ذلَّ التعلم �ساعًة    

)1( البلغة: ما يتبلغ به من العي�س.

)2( نذكر في هذا المقام اأبيات الإمام ال�سافعي والتي ت�سجع على العلم:

�ساأنبيك عن تف�سيلها ببيان اأخي لن تنال العلم اإل ب�ستة    

و�سحبة ا�ستاذ وطول زمان ذكاء وحر�س واجتهاد وبلغة    
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اإذا لم يكونا ل اعتبار لذاتِه حياُة الفتى واهلِل بالعلِم والتُّقى   

فكّبْر عليِه اأربًعا لوفاتِه وَمن فاتُه التعليُم وقَت �سبابِه    

لذا فاإنه لي�س معيًبا على جماعة المربين والمدر�سين اأن يتو�سلوا اإلى طلبتهم بالحجج، 

ويتذرعوا اأمامهم بال�سبر، ويتمثلوا اأعلى درجات الحذر، ولكن عليهم في الوقت نف�سه اأن 

الآباء  وكذلك  والمربين  ين  المخت�سّ ت�ساغل  يفرز  الذي  الحال  على  للتغلب  بالجراأة  يتحلوا 

جهل بع�سنا بتق�سيرنا، فهل يا ُترى اأعددنا اأنف�سنا  عنه، لكن الخطورة الكبرى تكمن في 

حقوقه  بين  العدل  حقق  قد  كان  اإن  نف�سه  منا  واحد  �ساأل  وهل  الخطير؟  العمل  هذا  لمثل 

وواجباته؟ وهل ُحقق ذلك الإن�ساف ولو ل�ساعة تدري�سية؟ وهل قراأ يوما بتمعن وتدبر قول 

اهلل تعالى {ويل للمطففين}، وفهم معناها �سواء في الف�سل اأم في المعمل؟ وهل اأح�سر 

وا�ستح�سر علوم الآلة المطلوبة لمرحلته؟

وكم منا يهرع فزعا من نومه عندما تخطر له خاطرة مهمة، اأو م�ساألة مفيدة، اأو فكرة 

الفر�سة  تلك  مثل  له  تح�سل  عندما  ال�ساأن  هو  كما  لطالبه؟  وينقلها  ُي�سجلها  ثم  غريبة، 

نفٌع  الأخيرة  في  النفع  اأن  اجتيازه، مع  عليه  باختبار  اأو  يقدمه،  ببحث  الأمر  يتعلق  عندما 

فردي، اأما الحالة الأولى فاإن نفعها ي�سمل مجتمًعا اأو�سع.

وقد تعر�ست في م�سيرتي التربوية لختبارات كثيرة في مجال تحقيق العدالة والواقعية 

في التربية والتعليم، ورغم معاناتي واأزماتي لتحقيق ذلك المبداأ، فما نك�ست ول ِحْدُت  اأو 

 
1

حّيدت  نف�سي عن تحقيقه، اأو على الأقل محاولة تحقيقه، ولذا  كنت اأتحرى التغذية الراجعة

المقابالت  طريقة  اإلى  اأحيانا  األجاأ  فكنت  حقيقته.  اأجهل  الذي  �سلوكي  اكت�ساف  اأجل  من 

ال�سخ�سية الفردية اأو اأعتمد في اأحايين اأخرى على نوع من ال�ستبيانات الخا�سة. وزاوجت 

بين العدالة والواقعية؛ لأن تحقيق الم�سطلح الأول على اإطالقه ُيعد من الم�ستحيالت، ولكن 

)1(  التغذية الراجعة هي المعلومات التي يتح�سل عليها بعد تطبيق طريقة من الطرق اأو م�سروع من الم�ساريع بغية 

التقويم.
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تحقيقها �سيكون اأي�سر عندما نتاأمل ونتمثل واقعية الحدث الذي يراد تحقيق العدالة فيه، 

ال�سيرة  هذه  ف�سول  بين  بّثها  محاول  التربوية  م�سيرتي  من  اأمثلة  ت�سّوق  نف�سي  اأجد  ولذا 

الذاتية ومحطاتها ح�سب ت�سل�سلها الزمني ما اأمكن، ُمدلِّال على ما ذهبت اإليه ما ا�ستطعت 

لجنة  في  ُعّينُت ع�سوا  هنا، اإذ  الأمثلة  تلك  من  واحدا  مثال  اأ�سوق  �سبيال، ولعلي  ذلك  اإلى 

اختبارات كلية التربية، دعوُت على اأثرها اإلى عقد اجتماع لمناق�سة التدابير المطلوبة، حيث 

طلبت ا�ستبعاد الطلبة ممن تجاوز في غيابه الحد القانوني الم�سموح به من الم�ساركة في 

المطلب، طالبت  هذا  مثل  تنفيذ  م�سقة  اليقين  علم  اأعلم  النهائية، ولأني  الختبارات  اأداء 

بتطبيق القانون على من تجاوز غيابه منهم �ستين في المئة، وحين طرحت فكرتي، واأدليت 

الذي  مقترحي  لتنفيذ  �سديدا  تحرجا  اللجنة  اأع�ساء  الأخوة  وجوه  في  اأقراأ  بداأت  بدلوي، 

جاء من اأجل احترام الموؤ�س�سة التعليمية في تحقيق العدل، عندها �سارحت الأخوة �سرورة 

اإعفائي من ع�سوية اللجنة في حال �سكوكهم من اإمكانية تحقيق ذلك الذي هو بع�س العدل 

فيما اأرى - واهلل اأعلم-، ول �سيما اأني اأخذت بقاعدة: ما ل يدرك كله ل يترك ُجّله، وعند تلك 

النقطة تم التفاق بحمد اهلل على تنفيذ الحد الذي اقترحته، لكن جاءني من اأع�ساء اللجنة 

من يقول: ومن الذي يقوم بتعليق الجر�س في رقبة القط؟ وفهمت تماما ق�سة تعليق الجر�س 

، وكان يريد اأن ي�ساأل: َمْن هو يا ُترى ذلك المقداُم الذي يوّقع القرار؟! 
1

وهي ق�سة رمزية

ويذيع الإعالن؟! ومع اأني لم اأكن معنيا بذلك كله، لكني اأدرك ج�سامة الأمر في جو كالذي 

تعي�سه الكلية، حيث تحكم المجتمع اأعراف وتقاليد �سارمة لي�س من الي�سير تجاهلها، ولكني 

راأيت - وما زالت اأرى - اأن كلية كهذه التي نحن ب�سددها موؤ�س�سة تربوية حديثة، وعليها 

اأن تحترم قانونها التاأ�سي�سي، وهو نف�سه تربية للمنت�سبين اإليها، وكذلك لتعويد طلبتها على 

للعدالة، وقطع  لتحقيق  محاولة  هو  عنه  الدفاع  تم  ما  واأن  التربية،  مفاهيم  اأب�سط  تطبيق 

)1(  الق�سة الرمزية في تعليق الجر�س في رقبة القط، تتلخ�س في اأن مجموعة من الفئران عانت اأ�سد  المعاناة من 

قط كان له في كل غزوة من غزواته فاأر ياأكله، فاجتمعت الفئران ووجدت اأن اأح�سن خطة يمكن الو�سول اإليها هي 

اأن ي�سار اإلى تعليق جر�س في رقبة ذلك القط، فالفئران على �سوء تلك الخطة �سوف ت�سمع �سوت الجر�س قبل 

اأن يقترب القط منها لتنفيذ غزواته، ولكن ال�سوؤال الذي ظل بال اإجابة: من ال�سجاع من بينها الذي ي�ستطيع اأن 

يعلق الجر�س في رقبة القط؟
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للت�سّيب الذي �سوف ت�سهده الكلية في م�ستقبلها اإذا ما ت�ساهلت اأو تقاع�ست في اإعالء �ساأن 

ذلك. فكم من طالب عانى من جراء ح�سوره الم�ستمر فوق فائدته في المالزمة، وقد ترك 

كل �سيء وراءه من اأجل اللتزام؟ كما اإن النظام المّتبع في الكلية ين�س على نظام الح�سور 

في  المثاليين  الطلبة  بين  العدل  نحقق  كيف  اإذن  ُبعد.  عن  درا�سة  نظام  لي�س  الكامل، فهو 

ح�سورهم وبين ح�سور اأترابهم من الذين لم يكونوا ليكلفوا اأنف�سهم ولو بجهد المقل؟ واإني 

الم�سائل  ُتعّد من  الأ�ساتذة  مالزمة  خ�سو�سية، حيث  لها  التربوية  العلوم  اأن  الموؤمنين  من 

لأولئك  والتقدير  اأكنُّ الحترام  وكنت  واجبة.  المكتبات  اأدراج  بين  المهج  الأ�سا�سية، وبذل 

وبين  بينهم  ُيحال  عندما  بلدانهم  اإلى  قافلين  درا�ستهم  يتركون  الذين  الطلبة  من  النفر 

 .
)1(

الأ�ساتذة الأكفاء في مو�سوعات تخ�س�ساتهم

واأخيرا ُعلق الجر�س على رقبة القط، واأحمد اهلل على نجاحي ونجاح الأخوة في اللجنة 

حطت 
ُ
المذكورة، مع اأني احت�سب لمن علق الجر�س اأعلى اأنواط الجراأة وال�سجاعة، حيث اأ

عن  الإعالن  ع�سية  الم�سوؤولين  م�ساكن  اأمام  الع�سالت  لإبراز  تظاهر  من  جرى  بما  علما 

الطلبة الذين لم ُي�سمح لهم بالم�ساركة في اأداء الختبارات النهائية.    

كلمات  وهي  الأبد،  اإلى  الكلية  وّدعْتُه  َمن  بكلمات  بليبيا  المتعلق  الف�سل  اأختم  ولعلي 

الدكتور اأبي عزوم، اإذ قال يوم رحيلنا: »واهلل لقد وّدَعت نفو�ُسنا قلوَبها، وحناجرنا اأ�سواتها، 

 من اأع�ساء هيئة التدري�س قائال: 
2

فما بقي لنا ما نقوله«. وقد اأق�سم اأمام من جاء لت�سييعنا

كانت  كلماته  اأن  مع  بها  اعتز  �سهادة  كالهيتي«، وهي  النا�س  اأحبه  رجال  هون  تحت�سن  »لم 

قا�سية علّي، لأنه اأناب نف�سه عمن تمنوا بقائي، وهم يظنون اأن باإمكاني تحقيق تلك الأمنية، 

وودع اأبو عزوم هو الآخر ليبيا حين اأطبق عليه الثرى. �سائلين اهلل الرحمات الدائمة له.

)1( هذه الحالة تنطبق على الدرا�سات الجامعية العليا.

َعه وُيَبلَِّغه منِزله. انظر ل�سان العرب.  َعه و�ساَيَعه كالهما: خرج معه عند رحيله لُيَودِّ )2( �َسيَّ





المحطة الت��صعة

 لندن  نقطة الالعودة

        »ال تحقرن صغيًرا في مخاصمٍة      إن البعوضَة ُتدمي مقلَة األسِد«

)ابن الرومي(
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المحطة الت��صعة  

  نقطة الالعودة )لندن( 

لندن  في  عمل  عن  ليبحث  البيتزا -  مطاعم  اإحدى  الجزائري - �ساحب  �سعيد  ذهَب 

، وهو خريج اإحدى الموؤ�س�سات القت�سادية. كان 
)1(

بعد اأن مّل الفر�س الّنادرة في ال�سمال

ذلك عام �سبعة وت�سعين وت�سعمائة واألف، وقد حاول الت�سال بي من لندن لكنه لالأ�سف لم 

يجدني، فترك لي ر�سالة يطلب فيها اأن اأت�سل به، وهرعت عند ا�ستالم الر�سالة اإلى رفع 

�سماعة الهاتف لالت�سال به واأنا اأحدث نف�سي قائال: لعل اهلل قد فّرج عن �سعيد في العثور 

على وظيفة، فهو في مقتبل العمر، ويروم دخال مقبول ليتمكن من بناء ع�س الزوجية، ولذا 

كنت اأتوقع �سماع خبر مفرح، لكّن �سعيًدا لم يكن �سعيًدا ول موفًقا في زيارته ال�ستك�سافية، 

وكل الذي ح�سل عليه اإعالن عن فر�سة وظيفة ل�سديقه »الهيتي«، وجده في جريدة الحياة 

تلك  لمثل  للترويج  القراء  من  يكفي  عدد  وجود  لعدم  مناطقنا  اإلى  ت�سل  ل  والتي  العربية 

اإحدى  في  الإ�سالمية  والعلوم  العربية  اللغة  في  محا�سر  وظيفة  الإعالن  وفي  ال�سحيفة 

منا�سبة  الفر�سة  تلك  اأن  اأخبره  قد  فوؤاده  وكاأن  لندن،  في  التعليمية  العربية  الموؤ�س�سات 

لزميله. 

وفعال لم يخب ظن �سعيد في ذلك الإعالن، اإذ وجدته وكاأن الذي اأعد ذلك الإعالن قد 

قراأ كل م�سامين �سيرتي الذاتية، بل جاء متوا�سًعا عنها، وهو يذّكرني بتلك الأيام التي لم 

تكن لتعود عندما كنا ننتظر الإذاعة العراقية في ن�سرتها المحلية على ال�ساعة الثالثة عند 

في  الأولى  الفر�سة  خاللها  من  وجدت  ال�ساغرة، حيث  الوظائف  اإعالنات  الظهر، نت�سقط 

عام ثمانية و�ستين وت�سعمائة واألف، حين تم الإعالن عن الدرجة الوظيفية التي كانت من 

ن�سيبي وكاأن م�سممها على علم كامل بالخريج الأول في ق�سم التربة وا�ست�سالح الأرا�سي، 

واأذكر تماما عندما قابلت واحدا من زمالئي الذي جاء مناف�ًسا رغم الفارق الكبير بيننا، 

حيث �ساألته ما الذي جاء بك؟ فكان جوابه على الفور: اأعرف اأنك الأول على الق�سم، واأنك 

)1( ال�سمال نعني به: مدينة Hull في مقاطعة Yorkshire البريطانية.
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الأ�سباب  من  ل�سبب  عنها  تتخلف  قد  اأنك  خلت  لكني  ال�سروط،  عليه  تنطبق  الذي  الوحيد 

وعندها تكون فر�ستي في الدرجة. لذا علّي الرحيل من حيث اأتيت، األي�س كذلك؟ وكنت اأقراأ 

في عينيه الكثير....،   فكان جوابي: هذا �سحيح ولكن يجب اأن تبقى مناف�ًسا، وفعال اختفى 

عدنان وعلى الأرجح رجع قافال اإلى اأهله حين اأدرك اأن ل اأمل في المناف�سة.  

ومن طريف ما اأذكر للقراء واأ�سبح در�ًسا ل ُين�سى حين كنت اأعاني من الروتين القاتل 

، وكان 
)1(

عندما كنت اأطوف بين اأروقة مجل�س الخدمة العامة لأرّوج لمعاملتي بين الموظفين

الموظف »�ستار« قد اأ�سار علّي باأن اأراجع الموظف »لطيف« الذي �سيكمل الإجراءات، ولفرط 

الم�ساعدة التي قدمها الموظف »�ستار«، فاإنني فعال اندفعت نحو »لطيف« بكل حما�س وقلت 

له: اإن الأخ �ستار يخ�سكم بال�سالم ودفع اإليك بمعاملتي لإنهائها، فرد علّي »لطيف« بعفوية 

و�سرعة قائاًل: اإن بيني وبين »لطيف« خالًفا ول اأعتقد اأّنه حّملك اأي ر�سالة. عندها وجدت 

اأن اأقدم نف�سي  اأ�سبح في بحيرة من الخجل؛ لأني ما تعمدت الكذب بقدر ما اأردت  نف�سي 

للموظف بطريقة مرنة، تدلل على معرفتي بالموظفين لكثرة ترددي على تلك الدائرة التي 

اأ�سبحت اأكرهها منذ تلك ال�ساعة، وهو في الواقع  الدر�س الأول للفتى وهو في تلك ال�سن.    

اأعود لالإعالن عن الوظيفة في لندن التي تم ا�سطيادها لي من قبل »�سعيد« �سيف عام 

�سبعة وت�سعين وت�سعمائة واألف، اإذ ا�سُتدعيت للمقابلة التي اإن �سدق رئي�س لجنتها القول: اإن 

عدد المتقدمين  قد زاد على المائة، واأ�ساف: اأنه جرى انتخابكم لتكون �سمن المجموعة 

الفجر  �سالة  بعد  مدينتي  تركت  الآن، وفعال  من  اأ�سبوع  غ�سون  في  للمقابلة  �ستدعى  التي 

ركوب  وقتها  اآثرت  »لندن«، وقد  المقابلة  ومدينة   »Hull« ال�سكن  مدينة  بين  الم�سافة  لبعد 

الحافلة لأنها و�سيلة اأ�سحاب الياقات الزرق - اأعني العمال والفقراء - ومع اأني حاولت قدر 

الإمكان اأن اأبّكر للمقابلة اإل اأن طول الم�سافة ومرور الحافلة بالقرى بدون ا�ستثناء، جعلني 

اأ�سعر بدوار و�سداع �سديدين احت�سبته جهادا في �سبيل العائلة التي لم يكن حالها اأ�سواأ من 

حال العائالت التي بيعت في �سوق النخا�سة اإثر اندلع حرب الخليج الثانية، وعلى كل حال 

)1( كانت الدرجات الوظيفية تعلن من خالل الإذاعة العراقية، ثم يتقدم الراغبون بطلباتهم اإلى مجل�س الخدمة العامة. 
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كان المطر اأول الم�ستقبلين لي في لندن، ورغم اأنه �ساهم في بلل مالب�س المقابلة - التي تم 

اختيارها لتنا�سب المقابلة - لكّنه ذكرني ببيت ال�سعر:

اأيحبكم حتى المطر؟           جئتم وهاطلة ال�سحاب  

واأخذت باأ�سلوب العرب الذين دوما يحبون التبرير، وعلى هذه ال�ساكلة اأراد بع�سهم اأن 

يبرر ك�سوف ال�سم�س حين مات اإبراهيم ولد ر�سول اهلل -  -، و�سحح لهم الر�سول حين 

.
)1(

اأخبر اأ�سحابه اأن القمر ل ينخ�سف، وال�سم�س ل تنك�سف لموت اأحد اأو حياته

والآن وقد غادرت الحافلة مع اأني محتفظ بتذكرة العودة، علّي اأن اأتعلم كيف اأ�ستعمل 

خطوط القطارات تحت الأر�س، اإذ كرهتها يوم كنت في األمانيا الغربية قبل ما يزيد على 

العقدين من ذلك التاريخ، لكن ل حيلة للم�سطراإل ركوبها، واأنا بين الرجاء في الو�سول في 

الموعد المحدد والأمل اأن ت�سحبني ال�سالمة اإن لم تكن على الأقل الأخيرة، اإذ تركت ورائي 

. وبعد حذر من �سفر محمول على خطر، و�سعود وهبوط 
)2(

اإخوة )باأعلى الرقمتين وداريا(

كاأننا نالحق جرذانا في جحورها ون�سابق طيورا مذعورة تغادر اأع�سا�سها و�سلت المحطة 

- التي اأتدار�س مع اأ�سحابي مداخلها ومخارجها منذ يومين -. وفي نهاية المطاف و�سلت 

�سالما من اأي جروح اأو خدو�س، و�ساأثبت لمن تركتهم يمزحون ويتندرون على »الهيتي« طوال 

هلل  والحمد  حليفي  كان  النجاح  ال�سبر، اأن  ومرارة  الجهالة  ذل  فيها  ذقت  كاملتين  ليلتين 

اأول واآخرا.

بالمباني  مقارنة  الأطراف  مترامي  الأكاديمية - مت�سع، بل  مبنى  اأعني   - المبنى  ولأن 

لذلك  الرئي�س  المدخل  عني  تغيب  فقد  و�سغرها،  �سيقها  ناألف  اأن  اأو�سكنا  التي  اللندنية 

اقتربت  ما  باًبا، و�سرعان  مبعدة  على  ر�سدت  المارة  اأحد  من  النجدة  طلب  المبنى، وقبل 

منه فاإذا به مغلق، وبعد اأن جعلته ورائي واإذا بالباب الثاني يعتر�سني ولكنه لالأ�سف وجدته 

)1(  حين قال:« ال�سم�س والقمر ل ينك�سفان لموت اأحد ول لحياته ولكنهما اآيتان من اآيات اهلل فاإذا راأيتموهما ف�سّلوا«. 

رواه اأبو بكر والمغيرة واأبو مو�سى وابن عبا�س وابن عمر ر�سي اهلل عنهم. 

)2( اقتفاء بما تركه ال�ساعر مالك بن الريب.  
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وبيني  مني  مبعدة  على  وهن  ال�سغيرات  الطالبات  ببع�س  اأ�ستيغث  وكنت  مغلقا،  ك�سابقه 

تلك  فتح  في  اأحٍد  اإخبار  في  للم�ساعدة  الإ�سارة  بلغة  واأخاطبهن  حديدية  اأ�سيجة  وبينهن 

البوابة، ول يكْدَن ُيلقيَن لي بال، اإذ كّن �سوارد و�سوارح في عالم الطفولة.

لهذه  ياترى  باب  فكم  ثالث،  مو�سد  بباب  واإذا  ال�سارع  ي�سار  اإلى  انعطفت  اأن  وبعد 

المدر�سة؟ واأخذ ال�سك ي�ساورني اأن موعد المقابلة اأ�سبح و�سيكا، ول بد اأن اأ�سابق الريح في 

هذه الدقائق القادمات، وما لبثت اأن تقدمت باتجاه الغرب اأكثر عمقا واإذا بباب حديدي 

كبير قد انفرج �سقه الأيمن مقداًرا ل ي�سمح بدخول اإن�سان، عندها �سعرت اأني اأقرب اإلى 

كما  الفرجة  هذه  عمل  الذي  على  ترحّمت  وقد  اآخر،  وقت  اأي  في  منه  المرة  هذه  هدفي 

الح�سينة  القلعة  في  النقب  عمل  الذي  الجندي  على  الملك«  عبد  بن  »َم�سلمة  ُجند  ترحم 

المحا�سرة، حيث ُلّقب ب�ساحب النقب، وخّلدته ن�سو�س التاريخ الإ�سالمي؛ لأنه اأحب اأن 

يعمل عمال يقربه اإلى اهلل ويبعده عن دنيا ال�سهرة، حتى اأ�سبح واأم�سى »َم�سلمة« بعد تلك 

الحادثة يدعو اهلل اأن يح�سره في اأخراه مع �ساحب النقب الذي لم يمّكن اأحدا من معرفته. 

لمناقبي  ومتذكرا  المدر�سة،  حرمة  محترما  الباب  اأمام  ق�سيتها  دقيقة  من  اأقل  وبعد 

الباب  من  يقترب   - الخا�سة  بزته  لب�س  وقد   - الحرا�س  باأحد  اإْذ  الو�سول،  في  الحميدة 

لكنه كان يتقدم اإلي بخطوتين ويتاأخر خطوة اأو كاأني �سرت اأتخيل ذلك، وما اإن عرف اأني 

للمقابلة قد اأتيت، واأني والحمد هلل بالموعد قد وفّيت، واإذا به يحييني، وي�سع على �سدري 

الممرات )الأ�سياب(، عابرا  بين  الأخ�سر، ويقودني  باللون  نهاياتها  ُطرزت  خا�سة  بطاقة 

عددا من القاعات، ومتخطيا عددا من الأبواب، حتى �سرت اأخ�سى على نف�سي عند الرجوع 

من �سياع محقق، وت�سبح نادرة من النوادر التي يق�سي الزمالء والطالب فيها بع�س وقتهم 

للتفكه في م�ستقبل الأيام. 

والآن دخلت غرفة »الموؤتمرات« والتي يجل�س عند طاولتها البي�ساوية ال�سكل ثالثة من 

خالل  من  عليهم  تعرفت  ول  موؤتمر،  اأو  جامعة  في  اأحدهم  اأني التقيت  اأذكر  لم  الرجال 
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لقاء، ولكن يبدو من اأ�سئلتهم اأن الجد طابع هذه المقابلة، ارت�سمت على وجوههم عالمات 

ًئا لمقالته، وبداأت المناق�سة  الحر�س، وبدا كل واحد منهم منهمكا في ح�سر اأ�سئلته، ومتهيَّ

على الفور، والحق يقال اأنهم كانوا لأجوبتي ي�سيخون ال�سمع، ول�سكناتي وحركاتي يقلبون 

الظن  وح�سن  هذه.  ت�سوُّراتي  في  ينبغي  مما  اأكثر  الظنَّ  اأح�سنت  قد  اأكون  وربما  الب�سر، 

اأني  اإذ  د�سمة،  تكن  لم  واأدِبّياتها  المقابالت  طبيعة  عن  ومعلوماتي  الم�سلم،  �سمة  بالنا�س 

لم اأ�سارك في مقابلة - ب�سفة متقدم لمقابلة - منذ المقابلة اليتيمة والناجحة عندما تم 

اختياري لل�سفر لدرا�سة الدكتوراه قبل عقد من ال�سنين. والآن بداأت تراودني بع�س الأ�سئلة 

ومنها: هل الوقت الذي تجرى فيه المقابلة هو الوقت المثالي لطرفي المعادلة اأعني لجنة 

المقابلة والمتقدم للمقابلة؟ وهل ال�سروط المثالية التي جاءت على ذكرها بع�س اأدبياتنا 

متوفرة في مقابلة اليوم؟  فاإن لتوقيت المقابلة اأثرا، وللحالة النف�سية من جوع  و�سبع ون�سب 

- التي قد يعاني منها اأع�ساء لجنة المقابلة - دوٌر موؤثٌر في نتيجة المقابلة �سلًبا اأو اإيجاًبا، 

َدَر، وحكم ُنّفذ في وقت غ�سب من قا�س اأو عند تعب حاكم اأو حال ان�سغال  فكم من ق�ساء �سَ

فيه  تجاب  الذي  الوقت  فتحيُُّن  الزفرات.  و�سّعدت  الح�سرات  وخّلفت  الويالت  جّرت  اأمير 

الطلبات، وُتفرج فيه الُكربات، وُتزال فيه المظلمات، عامل مهم، فهل فّكر في ذلك اأحد منا 

عند التاأ�سي�س لمقابلة؟ اأو عند ال�سروع في تحقيق؟ اأو عند اإ�سدار حكم؟ ول اأجد �سرورة في 

التعليق على ما دار في مقابلتي؛ لأني لم اأجد فيها ما ي�سيف للقارئ �سيئا جديًدا ي�سره، اأو 

غريًبا يت�سقط معرفته، اإذ كانت �ساعة لإبراز الع�سالت وتبادل ال�سطارات، اأو اإن �سئت فقل 

اإنها �ساعة للبيع وال�سراء، وهذا في الواقع ديدن مقابالت اليوم في ع�سر المادة، فال ُي�ساأل 

عن الُخلق بقدر ما ُيبحث عن انطباق معايير معينة في المتقدم، فما قاله بع�س المربين 

في المعلم الجاحد لم يكن لُيعتّد به » اإن اأكبر ذنب نرتكبه في التربية والتعليم - واهلل �سائل 

مرتكبه عنه ومجازيه به - هو اأن ت�سّلم الولد اأو البنت، وقلوبهما �سفحات بي�س، اإلى معلم 

ل يخ�سى اهلل اأو معلمة ل تتقيه، فينفث عليهما �سطور ال�سكوك والع�سيان بدل من كلمات 

ال�ستقامة والإيمان«.
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اأن  يبدو  ما  على  العرف  جرى  حيث  العميد  اإلى  بعدها  طريقي  وجدت  حال  كل  وعلى 

يزوره من وُفق في المقابلة ليتبادل الخواطر وي�ستلم التو�سيات، ووجدته - ويده ت�سد على 

يدي بحرارة - يق�سم لي باأنه قراأ �سيرتي الذاتية فوجدها من اأعطر ال�سير، وراجع خبراتي 

طيبة، وهو  كانت  قدومي  و�سبقت  �سمعه  طرقت  التي  �سمعتي  واأن  التجارب،  اأغنى  فاألفاها 

اإذ  واإني  وي�سّرفه.  يعتليه - بل  الكر�سي - الذي  هذا  اعتالء  ي�ستحق  الذي  ذاك  باأنني  يرى 

�سكرت له عرفانه، وجميل كلماته توقعت اأن ينعك�س ذلك على النتيجة النهائية حيث اأ�سرت 

قبل لحظات - للقارئ الكريم - اأن المقابلة التي اأجريت لم تكن �سوى م�ساومة بين طرفين. 

اإذ اأ�سار من اأثنى علّي اأن تاأهيلي اأكثر مما يطلبون، وخبراتي تتجاوز حدود ما يتمنون، لكن 

الأكاديمية ل تجد نف�سها ملزمة لتغطية كل تلك الموؤهالت، وتلك الخبرات. وبعد اأن ر�سم لي 

حدود الدرجة ماليا تركني لأقرر، ورغم اأني اأعلم اأن الأ�سدقاء اأحد ثالثة: �سديق كالغذاء 

تحتاج اإليه في كل وقت، و�سديق كالدواء تحتاج اإليه اأحيانا، و�سديق كالداء ل تحتاج اإليه 

اأمام  بي  وا�ستخبرهم، فاإذا  الخير، ا�ستن�سحهم  فيهم  تو�سمت  من  اإلى  َفِزعت  اأبدا، لكني 

والعياذ   - بطريقتهم  وي�سركون  الإجابة،  في  ويراوغون  المواجهة،  يخافون  الرجال  اأ�سباه 

باهلل - بمن رزقهم اأ�سال، و�سار جوابهم لي ل جواب، وعّرفوا الماء بعد الجهد بالماء:

قوم جلو�س حولهم ماء          كاأننا والماء من حولنا  

واأ�سبح اأحدهم يحذر اأن يراني، ويخ�سى اأن ي�ساألني ولو كان في ال�سوؤال م�سلحته اأو فيه 

اإ�سباع لف�سوله؛ لذا توقفت عن �سوؤال الباقين منهم خ�سية اأن اأتك�سف منهم على ما يجعلني 

اأزدري �سجاعَتُهْم، وا�سخر من روؤاهم، بل خ�سيت اأن اأتهمهم في �سرف عبادتهم اإلى غير 

خالقهم - وحا�ساهم من ذلك-، فاأ�سبح اأحدهم عندما يراني - اأراه - تدور عيناه كالمغ�سي 

عليه، فخ�سيت على نف�سي من معاداتهم، واأ�سفقت على نف�سي من ا�ست�سغارهم، فراأيت اأن 

اأكون مظلوما – براتبي مهما قّل -  خيرا من اأن اأكون ظالما ولو كثر، فهو اأدعى للنوم الهنيئ 

دفع  في  �سببا  اأكون  اأن  نف�سي  اأكرم  اأن  اآثرت  وقد   للّطوية،  واأ�سلم  ال�سليم،  للقلب  واأحفظ 

رفاقي للزلل اعتبارا بقاعدة »اأَو نوؤجر وياأثمون؟« لالإمام الحافظ التابعي الجليل اإبراهيم 
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النخعي وكان اأعور، وكان تلميذه �سليمان بن مهران اأعم�س )�سعيف الب�سر(، وروى عنهما 

: اأنهما �سارا في اأحدى طرقات الكوفة يريدان الجامع 
)1(

ابن الجوزي في كتابه »المنتظم«

وبينما هما ي�سيران في الطريق قال الإمام النخعي: يا �سليمان هل لك اأن تاأخذ طريقا واآخذ 

اآخر فاإني اأّخ�سى اإن مررنا �سويا ب�سفهائها ليقولون: اأعور ويقود اأعم�س! فيغتابونا فياأثمون. 

يا  النخعي:  اإبراهيم  فقال  وياأثمون!  نوؤجر  اأن  في  عليك  وما  عمران  اأبا  يا  الأعم�س:  فقال 

�سبحان اهلل! بل َن�ْسلُم وي�سلمون خير من اأن نوؤجر وياأثمون. 

واأخيرا جاء المدد ممن لم اأكن اأظن، وممن لم اأكن اأح�سب،  اإذ طالعني اأحد المدر�سين 

- وهو من نيجيريا - وقد جاء ب�سجل راتبه ال�سهري قائال: هذا هو راتبي فعليك اأن ل توافق 

على ما ُقدم لك من عر�س، فهو جور في حقك، وبخ�س في مقامك، ف�سار العجب ياأخذني 

التمجيد  غير  الكرم  من  لنا  يبَق  ولم  العرب،  �سبق  فقد  لنخوته،  يهزني  والفخر  لنجدته، 

بحاتم في الكتب، ول في ال�سجاعة غير الفخر بعنترة، و�سرت اأ�سك الآن في حاتم وعنترة 

اإذا كانا على التحقيق من العرب، اإذا كان اأ�سحابنا اأولئك من العرب!! 

دخلت في قائمة الم�ستاأن�سين الذين ُيوؤمرون فيطيعون وُينهون فينتهون، و�سار 
ُ
ودخلت اأو اأ

الكبير �سغيرا وال�سغير كبيرا، ومع هذا فاإني قبلت، بل كنت خير العبيد؛ لأن الذي جرى 

جرى على �سوء من �سنن الخلق. ولما �سعرت بالَجور، و�سممت رائحة الكبر فيمن كان يقود 

الدفة، ويت�سدر ال�سلة، ويتمايل طرًبا بالم�سوؤولية التي يحملها، اأوقفته ذات مرة، و�سرحت له 

ق�سة قارون حيث خ�سف اهلل به وبداره الأر�س فلم يعتبر، ودعوته في منا�سبة اأخرى و�سردت 

له ق�سة النمرود حيث عّذبه اهلل في ح�سرة �سغيرة ا�ستقرت في اأذنه فلم يرعو، واأهديته 

خير الكتب التي قراأت فلم ي�ستطع اأن يفهم ما بين �سطوره، ولم يبق اأمامي غير طريق واحد 

اإذا �سلكته فال عودة اإلى ال�سلم بعدها، وذّكرته باأن الِكْبر ما دخل قلب امرئ �سيء منه اإل 

نق�س من عقله بقدر ما دخل من ذلك قلَّ اأو كثر، و�سرحت له اأن �سيا�ستي مع �سيا�سة من 

مّرغ اأنوف المتكبرين تحت قدمي، ولم 
ً
قال: اأ�سع خدي تحت اأقدام المتوا�سعين، ولكّني اأ

)1( انظر المنتظم في التاريخ )7/15(.
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األمح �ساعتها اإل حمرة غ�سب ل حمرة خجل في وجهه، ومع كل ذلك فلم يزدد اإل �سوءا، اإذ 

ر بالِكبر خّده، ومحا من قامو�س لغته كل مفردات الرحمة، ون�سى اأنه ب�سر،  ق�سا قلبه، وت�سعَّ

واأنه يحتاج بين الفينة والفينة ليطرح ما تجّمع في اأح�سائه من جيف، ويتخل�س مّما بقي من 

درن، فهجوته فلم يرّد، وا�ستغ�سبته فلم يغ�سب، فاأجل�سته في زاوية من الزوايا على ركبتيه 

على عظم حاله، و�سدة بنيانه، ولّقنته در�سا كان الأجدى به اأن ل يراني بعدها اأبدا، ولكن ما 

عادت فيه من رجولة، ول في نف�سه من �ِسيمة، فحثوت في وجهه تراب المقاطعة لأنه �سار 

عندي في عداد الموتى.

)1(

اإن البعو�سَة ُتدمي مقلَة الأ�سِد ل تحقرن �سغيرا في مخا�سمةٍ   

وعندها وجدت اأن علّي اأن اأراجع القيم التي ُن�ّسئُت عليها، فاإن ال�ساحة على ما يبدو غير 

تلك التي تربيت على اأر�سها والعهد غير ذلك العهد،ولربما �سللت كما �سل طرفة بن العبد 

 
)2(

حين اأ�سار اإلى ذلك ال�سلوك في ق�سيدته الطويلة:

لذي الأ�سغان اأبدي له بغ�سي واإني لحلو للخليل واإني لمّر    

 حيث نهى عنها ال�سرع، وكرهها 
3

واإّن اأخ�سى ما اأخ�ساه اأني بتلك المخا�سمة قد َفجْرُت

اهلل  كّرم  علي  والإمام  اأحكامه،  المرء  يعي�سه  الذي  للع�سر  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  العرف، 

وجهه قال وقد �سدق في قوله: »عّلموا اأولدكم فاإنهم ُخلقوا لزمن غير زمنكم هذا«، عندها 

بل  فح�سب  لزمة  لي�ست  اأحيانا  �سلمى  اأبي  بن  زهير  اإليها  دعانا  التي  الم�سانعة  باأن  اآمنت 

واجبة:

)4(

ُي�سّر�س باأنياب ويوطاأ بمن�سم ومن ل ي�سانع في اأمور كثيرة    

مولى   ، الرومي  بابن  ال�سهير  جريح  بن  عبا�س  بن  علي  الح�سن  اأبو  وهو  الرومي،  العبا�س  علي  لل�ساعر  )1(  البيت 

عبيداهلل بن عي�سى بن جعفر البغدادي. 

)2( انظر ديوان طرفة بن العبد.

)3(  عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه: »اأربع من ُكنَّ فيه كان منافقًا خال�سًا. 

اإذا ائُتِمَن خان، واإذا حّدث كذب، واإذا  ومن كانت فيه َخ�سلة منهن كانت فيه خ�سلة من النفاق حتى يدعها: 

عاهد غَدر، واإذا خا�سم فجر« متفق عليه.

)4( انظر ديوان زهير بن اأبي �سلمى. 
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فما عدُت اأعي�س بالقرب من بادية الجزيرة التي كانت م�سرحا لهروب المتنبي ثّم رجع 

لُيقتل دفاعا عن �سرف كلمة لم يح�سب لها ح�سابها، اإذ قالها في بالط اأو ق�سر، فدفع ثمنها 

غاليا على رمال الجزيرة ال�ساخنة، ول�سيما واأننا الآن في ديار تلتقي عندها الح�سارات، 

وتتعدد فيها الثقافات اأ�سا�سها اإن �سدق ُبناتها: قبول الآخر. والأخيرة من اأهم الموا�سفات 

المطلوبة لمن يقبل اأن يتنف�س هواءها، وي�سرب من مائها. فعلّي اإذن وبال جدال اأن اأ�سّيع 

والدفاع  احترامها  في  عمري  اأفنيت  التي  القيم  تلك  مدافنها،  اإلى  القديمة  القيم  بع�س 

مداراة  اهلل  بعد  العقل  »اإّن  ثم  بدمي.  ليدفئني  ل�سّيافي  ال�سيف  اأ�ّسلم  اأن  فعلّي  واإل  عنها، 

الحوار  نتمثل  الفوائد، واأن  كل  والفروق  الختالفات  في  نجد  اأن  جميعا  علينا  النا�س«، واإن 

ومفرداتها«  »قول  لفظة  تكرار  خالل  من  لنا  توؤكد  القراآنية  والن�سو�س  ال�سراع،  عن  بدل 

اثنتين وع�سرين و�سبعمائة واألف مرة، اأن الحوار والمحاّجة مع الآخرين من اأهم المهمات، 

ولها اأخطر الأدوار، واأن نتحول عن المثالية اإلى الواقعية، واأن نتجاوز محدودية التمييز بين 

الخير وال�سر اإلى �سعة التمييز بين خير الخيرين و�سر ال�سّرين، كما اأ�سار اإلى ذلك داهية 

ع�سره عمرو بن العا�س، واأن نتم�سك بال�سعرة التي كان يالعب بها معاوية اأهل ال�سام ولم 

ُتقطع قط رغم ال�سد والإرخاء.

وعوًدا اإلى ما بداأت الحديث عنه - اأعني اأكاديمية لندن - فلم اأكن الوحيد الذي توقع اأن 

تلك الأكاديمية هي فردو�س التربية والتعليم للجالية العربية والإ�سالمية في تلك الديار، ولم 

اأكن الوحيد اأي�سا ممن تمنى اأن يكون له ن�سيب في دخولها، كما كان الجميع يتمنون ممن 

لم يدخلها قط، واأمنياتهم تذكرني باأمنيات كل من ا�سطف اأمام ق�سر قارون ولم يكونوا 

الذهبي، وتذكرني  ق�سره  افتتاح  حفل  لي�ساركوا  قارون  انتخبهم  الذين  المدعوين  بين  من 

اأي�سا بالذين وقفوا على ر�سيف الميناء الذي اأبحرت منه »التيتانك« العمالقة والتي اعتقد 

�سّناعها الإنجليز اأن مخلوقهم الجديد يتحدى الغرق وكل منهم تمنى لنف�سه اأن يكون اأحد 

الذين  اآراء  ل�ستطالع  �سويعات  اأو  دقائق  بعد  فر�سة  هناك  كانت  ربابنتها، فهل  اأو  ركابها 

دخلوا �سمن �سيوف ال�سرف لفتتاح ق�سر قارون اأو الذين تهافتوا على حجز اأماكنهم على 

الأكاديمية  دخولنا  بين  الفرق  اإن  القول:  لنا  يبقى  ثمن؟  من  كّلفهم  مهما  »التيتانك«  ظهر 
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وبين من دخل »التيتانك« اأننا ل نزال على قيد الحياة ننتظر رحمات اهلل، واأنهم اأ�سبحوا 

�سدورهم  على  الجبل  جثم  فقد  و�سيوفه  قارون  المحيط، اأما  لحيتان  طعما  �ساعات  خالل 

اإلى الأبد. 

و�سعدت منبر الأكاديمية بعد كثير من التردد والتحفظ، لأني اأرى اأن الذي يتخطى رقاب 

النا�س ليرتقي درجات المنبر، لبد اأن يكون قد تميز عن زمالئه على الأقل ب�سيء، اأو ات�سف 

ب�سفة من ال�سفات، ف�سروط اإمامة ال�سالة نافعة في تحديد �سروط من يوؤم النا�س ل�سالة 

 ،-   - الكريم  ر�سوله  ب�سنة  وعلمه  اهلل  لكتاب  المنبر، فحفظه  من  هبوطه  بعد  الجمعة 

وورعه اإذا ما كان هناك مقيا�س لمقارنة ورعه بورع الحا�سرين اأو ثمة اتفاق بين النا�س، 

كلها مفيدة في هذا المجال واهلل اأعلم، وربما يحتاج التمايز في ال�سن اإلى وقفة لي�س هنا 

محلها. ثم ما فائدة الخطيب اإذا لم يكن قديًرا، له �سولته وجولته، يزاأر كالأ�سد اله�سور 

عندما يتطلب الموقف، ويحبر الخطب تحبيرا، ويزّور الكالم في �سدره تزويرا، فهو لي�س 

 )ياأ�سر القلوب اأ�سرا، 
)1(

ب�ساحب اإمالل ول اإقالل، فالخطيب البارع  كما و�سفه لنا القرني

وي�سري بالأرواح ق�سرا، وله على م�ستعمرات النفو�س احتالل وا�ستيالء، وير�سم في العقول 

يهدر  فالخطيب  الت�سوير.  جالل  من  خياما  الأفئدة  في  ويبني  التعبير،  براعة  من  �سورا 

كال�سيل، يقتلع الأ�سجار، ويحمل الأ�سجار، ويقتحم الأ�سوار، فال يرده �سد ول جدار، ول تقف 

النادرة،  الزاجرة، والق�سة  الآمرة، والموعظة  الآية  ومعه  ُيقبل  دار، فالخطيب  طريقه  في 

والحجة الباهرة، والقافية ال�ساحرة، تعي�س معه في عالم من ال�سور والألوان، وفي دنيا من 

الم�ساهد والألحان(. واأدعوك اأن تجعل اإمامك في الخطابة ر�سول البيان، الذي حنَّ الجذع 

لكالمه، واأ�سر قلوب اأهل الف�ساحة والبالغة:

ول تال مثَلُه في الجمع �َسحباُن هذا الكالم الذي ما قاله اأحدٌ   

فكل قلٍب من الأ�سواق ن�سواُن عليه من حلل الأنوار اأرديٌة    

وفي الب�سارة رو�ٌس فيه ريحاُن ع ال�سخر من زجر وموعظةٍ  ي�سدِّ  

)1( للمزيد راجع كتاب مقامات د. عائ�س القرني/ مكتبة العبيكان، الطبعة الخام�سة 2009 
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 وفي خالف ذلك فما وجوده على المنبر اإل كبرد ال�ستاء، اأو وهج ال�سحراء، همه اأن يتلو 

على م�سامع النائمين ال�سحف المملة، والق�سائد الفجة.

كان  اإذ  خطبي   به 
َ
اأبداأ اأن  راأيت  الذي  المو�سوع  هو  القبر«  في  ليلة  مو�سوع: »اأول  وكان 

�سعودي على المنبر واجبا من واجباتي، ومهمة من مهماتي واإن لم تكن من �سروط العقد 

الذي لم يجف حبرتوقيعه بعد، فحمدت اهلل واأثنيت عليه، وبعد �سالتي وت�سليمي على معلم 

الب�سر، خ�ست لجة من لجاج البحر المخيف الذي لم يتعود كثير ممن يجل�س اأمامي على 

-، ولم يح�سروا قوارب النجاة معهم، 
)1(

دخوله - كما كانت العرب اأبعد الأمم عن خو�سه

واأطنبت في و�سف ح�سرجات الموت، واأحم�ست في �َسوق ق�سة عمرو بن العا�س وهو يحت�سر 

عيونهم  فا�ست  وقد  زبائني  بع�س  اأرمق  بي  واإذا   ،
)2(

الموت �سواهد  اهلل  عبد  لبنه  وا�سفا 

بالدموع، واخ�سّلت لحى بع�سهم الآخر، واإذا بالطالب - الذين ُعهد عنهم الحركة والعبث - 

و�سكنت  اأ�سواتهم  وخفتت  اأعينهم،  و�سخ�ست  اأعناقهم،  ا�سراأبت  قد  يتحركون،  ل  وجوم 

روؤو�سهم  ولّوا  والمي�سرة   الميمنة  عن  الم�سجد  جنبات  في  يجل�سون  الذين  اأما  جوارحهم. 

باأرواحهم  ترتفع  العذاب  ومالئكة  الرحمة  مالئكة  وحقيقة  حقا  ي�ساهدون  وكاأنهم  �سوبي 

وهي  الطالحات  اأو  الجنان،  اأ�سجار  على  الطير  حوا�سل  ُتبّوئهم  ال�سالحات  اأعمالهم  حيث 

تحط بهم �سبعين خريفا في جهنم. واأ�سبح النا�س ل ي�سعرون بالوقت، وكاأنهم دخلوا عالم 

البرزخ الذي ربما ي�سبح الزمن فيه �سفرا، كيف ل والزمن من مخلوقات اهلل فهو كالموت 

الذي �سيذبح كب�سه الأملح اأمام العباد. 

)1(  بعد اأن األح معاوية على عمر بعبور البحر المتو�سط ورد في » الكامل في التاريخ لبن الأثير«:... فكتب عمر اإلى 

ابن العا�س: �سف لي البحر. فكتب اإليه عمرو بن العا�س: اإني راأيت خلقا كبيرا يركبه خلق �سغير، لي�س اإل ال�سماء 

والماء، اإن ركد خرق القلوب، واإن تحرك اأزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة، وال�سك كثرة، هم فيه كدود على 

عود، اإن مال غرق، واإن نجا برق. فلما قراأه كتب اإلى معاوية: والذي بعث محمدا -  - بالحق ل اأحمل فيه م�سلما 

اأبدا .....  فكيف اأحمل الجنود على هذا الكافر؟ وباهلل لم�سلم اأحب اإلّي مما حوت الروم ..... وقد وردت الق�سة 

كذلك في تاريخ الخلفاء لل�سيوطي وفي تاريخ الر�سل والملوك للطبري واإن كانت بتعابير مماثلة. 

اأرطبون العرب، فهو واحد من الأربعة الدهاة في زمنه لكن  )2(  لما ح�سرت وفاة عمرو بن العا�س - الذي ي�سمى 

ل حيلة لداهية اأمام الموت-  واأ�سبح في �سكرات الموت قال له ابنه الزاهد عبداهلل: يا ابت �سف الموت فاإنك 

اأ�سدق وا�سف! قال يابني: واهلل كاأن جبال الدنيا على �سدري، وكاأني اأتنف�س من ثقب اأبرة. وقيل اأنه قال: ما مثل 

رب بغ�سن �سوك من �سدر فوقعت كل �سوكة في عرق ف�سحب الغ�سن فان�سحب معها كل عرق  الموت اإل كرجل �سُ

في الج�سم. 
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من  باهلل  ونعوذ  التطفيف،  خ�سية  اإل  الح�سور  مع  رحلتي  في  الم�سي  عن  اأتوقف  ولم 

خطره، وبعد الت�سليم من �سالة الجمعة، واإذا برئي�س ق�سم اللغة العربية يفاجئني باأن بارك 

لي خطبتي، واأثنى على لوحاتي الغريبة التي لم ياألفها النا�س من قبل، والتي و�سفها باأنها 

احتفالية كاملة للموت، ولكنه اأزعجني في ا�ستر�ساله حين توج كالمه باأنه يتوقع لي م�ستقبال 

زاهرا، وتقدما و�سيكا لأتبواأ اأعلى المنا�سب، واأ�ستلم اأعلى المواقع في الأكاديمية، فاأجبته 

على الفور: لكّني غير نهم لم�سم�سة العظام، اأو لملمة الف�سالت، فطماأنته و�سربت على 

يحر�سون  الأمور  اأولياء  من  بع�س  واأ�سبح  الطالب،  وتداولها  الخطبة  �ُسجلت  وقد  �سدره. 

الح�سول على ن�سخ  منها، و�ساألني كثير منهم اأن اأحّبرها لهم، ولكني كنت م�سرا على اأن 

بالخطبة  النا�س  اإعجاب  ومع  منها.  تاألفت  التي  بالكلمات  ولي�ست  باإلقائها  الخطبة  جمالية 

لكن ظل نفر يمعن بالنتقاد، ويت�سقط الزلت وي�سجل الهفوات، ويعدد ال�سكنات، ويتباكى 

على الهمزات، واأدرك الطالب قبل غيرهم عيوب هذا النفر رغم افترا�س بعدهم عن مثل 

تلك المواطن، وقالوا - و�سدقوا في قولهم -: اإن الح�سد وراءه، والغيرة م�سدره، وهذا ديدن 

اأولئك النفر، وهم والحمد هلل في عددهم اأقل من القليل، واإني لأعجب اأ�سد العجب من اأنك 

المفاهيم،  عن  والحديث  القيم،  تدري�س  على  حر�سا  النا�س  اأكثر  اهلل - تجدهم  - رعاك 

و�سوء  همهم،  النا�س  فمراقبة  حديثا.  يفقهون  ل  فهم  منزل،  عنها  النا�س  اأبعد  اأنهم  رغم 

الظن بالنا�س معتقدهم، والخوف من اأن ي�سيب الخير اأحدا من النا�س �سفتهم، واأنا اأ�ساأل 

لي�ست  فالرجولة  رجولتهم،  في  الم�سكوك  من  فهم  ن�ساوؤهم؟  تحترمهم  كيف  دوما  نف�سي 

في القدرة على الوطء، فتلك فحولة والفرق بينهما بّين، فقد �سددوا على اأنف�سهم واأهلهم 

حيث الت�سقوا ببخل في ال�سماحة وببخل ذات اليمين مما زادهم دونية نعوذ باهلل من تلك 

الآفتين. 

        ما اأجمَل الدين والدنيا اإذا اجتمعا       واأقبح الكفر والإفال�س في الرجل

وفي الواقع اإن مثل تلك النماذج التي ابتليت بها مدار�سنا، كان من الأف�سل اأن تكون بعيدة 

عن قاعة الدر�س ورواق العلم، ولكن هل اإلى ذلك من �سبيل؟ وهل لكم اأيها القّراء الأعزاء 
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من حجة تقدمونها للمحاّجة عنهم؟ اأو من �سبيل ت�سلكونه للدفاع عنهم؟ وهل تطيقون اأن 

 التي تم�سي على الأر�س؟ فكم من خطورة محققة تحيق 
)1(

يكون اأحدهم موجها لأكبادكم

باأولدنا؟ لكن من جانبي، فقد �سامحت كل اأولئك الذين وقفوا مثل تلك الوقفات التافهات.  

وظل علّي اأن اأقول اأن »الأنا« وما اأدراك ما »الأنا« تلك التي غذاوؤها الألم والخوف وال�سك 

والمر�س - حمانا اهلل منها ومن �سرورها - في اأولئك النفر ولربما في الكاتب نف�سه عالية 

ال�سعادة  تجربة  الم�ستحيل  من  قائلة: اإن  الدوام  وعلى  لنا  توحي  التي  فهذه »الأنا«  التاأثير. 

- التي نطمح  للح�سول عليها جميعا - لمدة طويلة، وتو�سو�س لنا اأن من الأف�سل اأن نكون 

�سوف  النهاية  وفي  �سرمدية،  �سعادة  اأجل  من  المادية  الحقيقة  اإلى  التحول  على  قادرين 

تتفكك الأ�سياء من اأمامنا، وعلى راأي »الأنا« اأن علينا البحث عن ال�سخ�س الذي نعّلق على 

كتفه اللوم في عدم ح�سولنا على تلك ال�سعادة، فالن�سيحة التي ت�سديها لنا »الأنا« هي اأن 

نكون باحثين عن الخطاأ، ولأننا على �سواب دوما - كما تاأمر«الأنا« - فاإن ال�سخ�س الآخر 

هو المخطئ على الدوام. وفي النهاية، فاإن �سعادتنا اأو تعا�ستنا تقا�س بالدرجة التي نقبل 

بها الن�سيحة من »الأنا«. 

»الأنا«  تاأثير  لإيقاف  العالج  طرق  اأنجع  الت�سامح  اأن  يرون  فاإنهم  ال�سلوك  علماء  اأما 

اإلى  الطريق  فهو  الت�سامح  اأما  الأمارة«.  »بالنف�س  الت�سمية  تلك  لها  اهلل  اأراد  كما  و�سّمها 

ال�سعور بال�سالم الداخلي وال�سعادة وهو متاح لنا دوما، بل يرحب بنا، واإن كنا ل نرى بو�سوح 

لفتات الترحيب لأن »الأنا« تحجب الب�سائر عن الروؤية ال�ساملة، ومن ثم ل ندرك غ�سبنا 

وكراهيتنا لالآخرين. »فالأنا« توؤمن باأن علينا اأن ندافع وننافح عن اأنف�سنا وب�سورة م�ستمرة، 

واأن  بنا،  يلحق  قد  اأذى  من  حذرين  نكون  اأن  علينا  اأن  الم�ساعر  خالل  من  لنا  ُتوحي  وهي 

الآخر  ال�سخ�س  نعاقب  اأن  هي  المحتمل  الأذى  ذلك  من  ذاتنا  لحماية  الوحيدة  الطريقة 

باأننا  �سعورا  لدينا  تولد  المخيفة  اإّن »الأنا«  بل  ارتكبه.  ما  بوطاأة  لي�سعر  له  وكرهنا  بغ�سبنا 

حمقى واأغبياء اأو مختلون عقليا عندما ننوي م�سامحة ال�سخ�س الذي اآذتنا اأفعاله بطريقة 

اأو باأخرى. 

)1( كناية عن الأولد: يقول القائل: واإنما اأولدنا اأكبادنا تم�سي على الأر�س
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تختار  كيف  وتدري  واعية  فهي  الذكاء،  قمة  في  »الأنا«  اأن  نن�سى  ل  اأن  علينا  اأن  كما 

عقاب  عن  غ�سبنا  نكبح  عندما  ومتخاذلون  �سعاف  اأننا  تلقننا  فهي  وتبريراتها،  �سهودها 

اأف�سل  واأن  الم�سروعية،  طابع  عملهم  على  اأ�سفنا  باأننا  لالأ�سف  »الأنا«  وتخبرنا  الآخرين. 

في  اإزعاجنا   في  �سببا  كانوا  الذين  الآخرين  وبين  بيننا  الم�سافة  على  بها  نحافظ  طريقة 

عدم م�سامحتهم اإلى الأبد، كذلك فاإن »الأنا« توحي لنا اأن كبت الت�سامح يمنحنا قوة تفوق 

قوتهم، واأن الت�سامح مع من يوؤذوننا يعد غباء مطبًقا، وهكذا تظل تقول لنا: اإذا �سفحتم عن 

ذلك الفعل الم�سين، فاأنتم ل�ستم باأف�سل من اأولئك الملومين، وقد تقول لنا: اإذا �سامحتم 

ف�ستبتلون من اهلل، وهذا هو تلبي�س اإبلي�س. ... .. مع اأن كثيًرا منا يدرك ما لكظم الغيظ و 

للعفو عند اهلل من درجة، ف�سال عن الإح�سان الذي هو اأعلى درجاته، ولكَني اأ�سعر بالأ�سف 

اإذا قلت: نحن نقراأ بدون فهم.

 الذي ُيعّد اأقوى عالج على الإطالق في هزيمة »الأنا« هو اأن ن�سرف عن 
)1(

فالت�سامح

الذهن كل الأمنيات لتح�سين �سورة الما�سي، وهو اأن نرى اآيات اهلل ومعجزاته في كل من 

الأحكام،  اإ�سدار  عن  نتخلى  اأن  علينا  �سعداء  ن�سبح  معنا، ولكي  �سلوكهم  يكن  مهما  حولنا 

ولبد اأن نعرف اأن العقل غير المت�سامح يخفي عن وعينا حقيقة اأننا ن�سجن اأنف�سنا عندما 

عن  ال�سفح  اأما  بالمعاناة،  قرار  هو  الت�سامح  بعدم  والقرار  والكراهية،  الغ�سب  نكبت 

الآخرين فاإنه في الواقع ُيعدُّ اأول خطوة نحو ال�سفح الحقيقي عن اأنف�سنا، كما اأن اأجهزتنا 

كهدف  البال  لراحة  ال�سبيل  هو  نت�سامح، وهذا  عندما  تتعزز  واأن  تقوى  اأن  يمكن  المناعية 

ندرك  اأن  علينا  وذاك  هذا  اإن�سان، وقبل  لأي  حبنا  فيه  نمنح  عالما  يخلق  وحيد، والت�سامح 

اأن الت�سامح هو: اأن يكون لديك الرغبة ال�سادقة في اأن تفو�س اأمرك اإلى اهلل في غ�سبك 

وكربك، واأن الت�سامح عملية م�ستمرة ولي�ست �سيئا نقوم به مرة اأو مرتين.   

)1( كما اأن�سح نف�سي اأن�سح كل الأعزاء مراجعة كتاب:

Forgiveness: The Greatest Healer of All, By Gerald G Jampolsky. (1999); Beyond Words Publishing Inc.
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وعودا على ما بداأنا به الحديث فقد كان علّي وفق اأول جدول للح�س�س اأن اأ�سعد اإلى 

زمالءه -  مطالبا  الم�ساغبة  مجموعته  يقود  طالبا  لأجد  الدر�س  قاعة  حيث  الثاني  الطابق 

الذين ا�ستطاع اأن ي�ستحوذ على ر�ساهم، ويتمكن من قيادتهم، وينتحل �سفة ولي اأمرهم، 

ويتربع على عر�س زعامتهم، اأن يلبوا نداءه في القيام باحتجاج. ولم الحتجاج؟ ل اأدري، ول 

هم يدرون حيث يعملونها على ما يبدو �سفاهة، فحاولت م�ساركتهم في الحتجاج حيث وقفوا 

الريا�سيات،  اختبار  اأوراق  فمزقوا  الوقوف،  عن  م�سربا  فجل�ست  الجلو�س،  عن  م�سربين 

فتظاهرت بتمزيقي اأورق اختبار القدرات الذي كنت بنيته �سمن خطة الدر�س، ثم جل�سوا 

فوقفت، ف�ساحوا فتب�سمت، ثم اأدركوا ف�سل خطة زعيمهم في ا�ستفزازي، وخ�سروا الرهان 

في تلك الجولة، عندها قام قائدهم الذي هو �سبب حركتهم وقد اأنهكه ال�سهر حيث تطالعك 

قررت  اإذا  بهدوء:  فقلت  النافذة،  من  بنف�سي  لألقي  �ساعدوني  اإذن  قائاًل:  ف�ساح  عيناه 

ظن  اأن  بعد  للجلو�س  مكانه  نحو  ال�سقي  ذلك  فا�ستدار  اأ�ساعدك،  فدعني  فعال،  النتحار، 

اأنه �سوف يك�سب المعركة كما انت�سر في �سل�سلة معاركه ال�سابقات مع عدد من المدر�سين ، 

والتي  كانت �سببا في ال�ستغناء عن اأربعة منهم كانوا قد ح�سروا اإلى المدر�سة الواحد تلو 

الآخر خالل ف�سل درا�سي واحد. وفي النهاية جل�س معلنا اإخفاق خطته، وقلة حيلته، وف�سل 

اإلى  المدر�سة  اأ�سوار  خارج  اأ�سبوعين  بعد  اأ�سبح   حيث  القتال  �سر  اهلل  كفانا  وقد  مهمته، 

الأبد، تاركا �سركاءه يتامى.

والم�سهد هذا الذي �سقته اإليكم لي�س جديًدا، فاإنه يتكرر على الدوام مع كثير من الزمالء 

ون�سيحتي  التربوية،  الناحية  من  مفيًدا  �سيًئا  لن�سع  طويال  نتوقف  اأن  بد  ول  المدر�سين. 

للزمالء اأن ت�ستعين مدار�سهم اأول بالمخت�سين في علم ال�سلوك والأمرا�س النف�سية لدرا�سة 

غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  دائمة  اأزمة  وت�سبح  تتطور  اأن  قبل  ومعالجتها  المماثلة  الحالت 

مبا�سر على نجاح العملية التربوية، ثم اإّن بناء ج�سور من العالقة القويمة مع بيوتات الطلبة 

ُتعدُّ و�سيلة من الو�سائل الهامة، اإذ علمت اأن اأ�سرة ذلك الطالب كانت محطمة، فاختالف 

تلك  نمو  في  �ساعدت  بالطالق  انتهت  التي  الأوربية  الوالد  ثقافة  عن  العربية  الأم  ثقافة 
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الم�سكلة، كذلك على المدر�سة اأن ُتِعدُّ النجاح في التعامل مع الطلبة هو اإحدى اأهم مهماتها 

ودليال على نجاحها، وثمت ن�سيحة اأخرى ن�سوقها هنا وهي اأن على المدر�سة اأن تخ�س�س 

ينتدب  من  كان  واإذا  المجموعات،  تلك  اأمثال  لتدري�س  تجربة  واأكثرهم  مدر�سيها  اأف�سل 

لتدري�سهم من ذوي ال�سلطة فهم اأف�سل مقارنة بالذين ل �سلطة لهم عند تعادل الكفاءات 

نحو  على  هو  يجرى  ما  القرار، لكن  اتخاذ  في  اإمكانية  اأكثر  الغالب  في  التدري�سية - فهم 

من العقلية التي غالبا ما يفكر اأ�سحابها اأنَّ م�سلحة الطلبة تاأتي كاآخر ق�سية من ق�سايا 

المدر�سة، وراحة جماعة المدر�سين ُتعدُّ من اأوجب الواجبات، واإذا ما اأ�سندت اإليهم واجبات 

من  ال�سميمة، هاربين  واجباتهم  من  وتن�سلهم  لتحللهم  اأكبر  الفر�سة  تكون  فربما  اإدارية 

تقديم جهودهم لما قد ت�سبب لهم من اأتعاب اإ�سافية، وهذا خطاأ فادح يقترفه التربويون 

بق�سد اأو دون ق�سد اأو دون معرفة على اأح�سن المحامل.

واإني لو قدر اهلل لي اأن التقي ذلك التلميذ الذي اأتينا على جزء من �سيرته الذاتية دون 

ذكر ا�سمه من خالل �سيرتي هذه ف�سوف اأقدم له باقة جميلة وعطرة من ال�سكر والتقدير، 

لما اأ�سداه لي من فر�سة لنجاحي وقد كان �سببا في ثقتي بنف�سي، وزاد من لباقتي في اإدارة 

كثيًرا، وهذا  منه  اأفدت  الذي  الدور  ذلك  �سناعة  في  الممثلين  اأكثر  بحق  كان  اإذ  الف�سل، 

مقالتي  باأن  عندها:  اأخبره  األقاه، ول�سوف  �سوف  اأني  واأح�سب  �سنيعه،  بجميل  مني  عرفان 

ال�سجاعة يوم حاول اأن يلقي بنف�سه من النافذة هي التي جعلت الفر�سة اأكبر في اأن يراجع 

نف�سه في عدم العودة لمثلها. لكن لبد من العتراف اأن المدر�سة واأ�سرة الطالب قد �ساهما 

في اإ�سدار حكم الإعدام عليه بطرده، ول اأدري اإن كنت م�سيبا في ما ذهبت اإليه.

وثمت ق�سية اأخرى ل بد من اإنعام النظر فيها من قبل مدراء المدار�س وروؤ�ساء الأق�سام 

في  خا�سة  الجدد  المدر�سين  ت�سرف  تحت  ومهاراتهم  خبراتهم  ي�سعوا  باأن  تق�سي  والتي 

زمن التجربة اإلى اأن ي�ستد ع�سدهم ويقوى �ساعدهم في الك�سف عن الطرق التي تعزز من 

اإمكانياتهم في بناء عالقة متوازنة بينهم وبين طلبتهم على اأ�سا�س من الحترام، بعيدا عن 

ال�ستبداد الذي ربما دفع كثيرا منهم اإلى اإر�سال اأعداد من طلبته كل يوم اإلى �سجل العقوبات 
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في  اأ�سجلها  كنت  التي  المعايير  اأحد  فاإن  التفتي�س،  عملية  مار�ست  وباعتباري  المدر�سية، 

�سجل الزيارات والتو�سيات هو مدى ُبعد المدر�س عن اأن يكون زبونا دائما ل�سجل العقوبات 

اأو  اليومي  ال�سجل  ذلك  طلبته  اأ�سماء  تمالأ  الذي  المدر�س  بف�سل  حكمُت  ولربما  الطالبية، 

ا في خبرته، فهو بمثل  الأ�سبوعي؛ لأن ذلك ربما يعني �سعف المدر�س، اأوقلة حيلته، اأونق�سً

هذا ال�سلوك يمثل �سعفا متفاقما ي�سطره لال�ستنجاد بغيره في �سغير الأمور وكبيرها، غير 

مع  الطيبة  المدر�س  اإّن عالقة  ثم  ومعقولة.  محددة  حالت  في  اإليها  ُي�سطر  قد  اأنه  ُمنكر 

الطلبة بعد اأن يمد ج�سور المودة والحترام اإلى قلوبهم، ويمهد طرق التعاون اإلى بيوتاتهم 

ُتعدُّ من الأعمال الجيدة بل المهمة التي ي�ساأل عنها الم�سرفون والتربويون.

وتتكرر مثل تلك الحادثة، فاإذا كانت الق�سة ال�سابقة جرت حوادثها قبل عقد كامل من 

ال�سنين فاإن هذه التي نحن ب�سددها الآن هي حادثة مماثلة وقعت اأحداثها منذ زمن قريب، 

المدر�سين  اأغلب  ا�ستكى  فقد  اأمان.  �سمام  الطالب  مع  الطيبة  العالقة  بناء  اأن  اأثبُت فيها 

من خ�سونة �سلوك طالب من الطالب، وتزايدت الر�سائل المرفوعة عنه اإلى المدير، ودخلوا 

الحتياطات  تلك  كانت  وربما  تحقيق،  ولجان  مراقبة  عنا�سر  من  مفرغة  حلقات  في  معه 

والترتيبات �سببا مبا�سرا دفع الطالب اأخيرا لالعتداء على مدير المدر�سة نف�سه، في الوقت 

فبعد  ال�سماع.  في  اأم  الم�ساركة  في  �سواء  الطلبة،  اأف�سل  بين  من  ف�سلي  في  اأجده  الذي 

�سّماعا،  ولكلماتي  مّيال،  لدر�سي  �سار  مناجاتي،  و�سدق  عطفي،  �سهام  قلبه  اخترقت  اأن 

يكون  اأن  جهده  ويحاول  الدر�س،  تنفيذ  في  زمالءه  يتقدم  وِمعواًنا، و�سار  ُمنفًذا  ولطلباتي 

حين يكون  مع�سًرا، لكن ما الفائدة  ُخلقا، واألطفهم  اأقرب الطالب اإلّي مجل�سا، واأح�سنهم 

البّناُء واحدا والع�سرات بمعاولهم يهدمون؟ َفلْم يكّلفوا اأنف�سهم اأن يقفوا على الحياد على 

انتهت  التي  المدر�سين  جماعة  اأخطاء  عن  ويبتعد  اأزمته  الم�سكين  ذلك  ليتجاوز  الأقل 

بف�سله، حيث هرب من ال�سراع الدائر بين الوالدين في بلده ليجد نف�سه بين دوامة جديدة 

عونا،  النا�س  من  يرى  اأن  خلده  وفي  فجاء  الخا�سر،  الالعب  هو  فيها  يكون  �سراعات  من 

وقد طرق �سمعه اأخبار اإخوانه من العرب والم�سلمين في الغرب ف�سمر عن �ساعديه وحزم 
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رحلت  فقد  نفو�سهم  اأما  باأبدانهم  وجدهم  اإنه  اإل  عنهم،  بحثا  الجو  وركب  ال�سفر  حقائب 

في  وظل  اأنينه،  اإلى  وا�ستمعت  هواج�سه  فقراأت  عليها،  تّربوا  التي  قيمهم  عن  اأبدية  رحلة 

عينيه الكثير الكثير مما لم يت�سن لي قراءته، وكان اأحد ال�سهود على ما اأزعم مدر�س الفنون 

في المدر�سة الذي كان في غير منا�سبة ي�ستاأذنني في الدخول اإلى قاعة الدر�س عندما كان 

ذلك الطالب في ف�سلي م�ستغال الجو الهادئ ليكمل اأعماله الكتابية والر�سمية.

وما دمنا نتحدث عن ذكريات التدري�س فاإني اأذكر يوما وجدت فيه »بيتر« لي�س على عادته 

هذه المرة ينتظرني عند باب قاعة التدري�س، وكاأنه يروم الدخول لح�سور محا�سرتي، فهو 

لي�س من اأفواج الطلبة بل رجل اأمن ت�ستعين به المدر�سة رغم َعَوقه. وكان في مذكرتي اأن 

اأناق�س في محا�سرة اليوم مو�سوع »الفقر والغنى«، وكما توقعت فقد �ساألني »بيتر« اإذا كان 

بالإمكان الح�سور، ولربما ت�سرب اإليه مو�سوع الدر�س من الطلبة فهو رغم عمله الر�سمي، 

لكن عالقاته كانت طيبة مع الطلبة عموما، فاأذنت له، وبعد ما قدمت للمحا�سرة بداأ »بيتر« 

 بفكرة، فاأ�سرت على »بيتر« اأن ي�سعر بالحرية 
)2(

 ب�سوؤال، اأو �سرق
)1(

يتململ وكاأنه قد ُغ�س

في اأن ي�ساألني فيما عّن له اإذا ما تعلق بمو�سوع اليوم، وفعال همهم ب�سوؤال وكاأنه يخاف من 

اإحراجي اأمام الطالب، فقال: كيف ت�سفون اهلل في دينكم باأنه رحيم وها هو يعذب خلقه 

فهذا فقير وذاك غني؟ فُيفقر بع�سهم وُيغني اآخرين؟ فقلت: قبل اأن اأبداأ بالإجابة عن هذا 

ال�سوؤال، اأ�ساألك: كيف وجدت اهلل على غير �سفة الرحيم؟ قال: وجدته في مئات ل بل اآلف 

عندها  الأغنياء.  من  اآلف  ب�سعة  لي�سعد  وت�سقى،  تكدح  العالم  في  الفقراء  من  الماليين 

توجهت بخطابي للجميع: علينا اأن ن�سترك جميعا في الإجابة عن �سوؤال »بيتر«، فهو مهم، 

ويحتل من المو�سوع �سلبه، ومن الق�سية قلبها. 

والآن �سوؤالي »لبيتر« ولكم اأيها الطلبة جميعا: من هو اأغنى رجل في العالم؟ ودون انتظار 

زمن  في  منازع  بال  العالم  في  رجل  اأغنى  هو   »
)3(

كيت »بل  اأن  الجميع  اتفق  منهم،  طويل 

)1( غ�س: العرب تقول غ�س بالطعام.

)2( و�سرق بالماء.

)3( »بيل كيت« الأمريكي �ساحب المايكرو�سوفت.  
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المحا�سرة. فهل توافق على ذلك اأنت يا »بيتر«؟ قال: نعم، بكل تاأكيد. ولمجرد الفترا�س 

نجري  اأن  وعلينا  الغداء،  طعام  لتناول  المطعم،  اإلى  �سوية  لنذهب  اأدعوكم  اأني  ت�سّوروا 

ات�سال هاتفيا للحجز، لكننا فوجئنا باأن المطعم كان مغلقا، فلما �ساألنا عن ال�سبب، كانت 

الإجابة الآلية التالية: اإن مدير المطعم لم يجد عّمال لإدارة المطعم وخدمة الزبائن، ولذا 

لأن  �سرورة  فال  ولذا  الأغنياء،  طبقة  من  العمال  اأ�سبح  اإذ  المطعم،  لإغالق  ناأ�سف  فاإننا 

يعملوا بعد اليوم. 

ثم لنحاول الذهاب اإلى مطعم اآخر، وبعد محاولت وات�سالت عدة ف�سلنا في العثور على 

اأي مطعم ي�سد جوعتنا، لنمالأ بطوننا الخمائ�س1، وحال لالإ�سكال دعونا نذهب اإلى اأحد 

الأ�سواق  اأقرب تلك  اإلى  باأنف�سنا، وعندما ذهبنا  وُنعده  لن�ستري طعاما  المركزية  الأ�سواق 

�سائقي  لأن  الأمر  لهذا  ناأ�سف  التالية:  العبارة  عليها  كتبت  لوحة  ووجدنا  مغلقا،  وجدناه 

لغناهم،  للعمل  ب�سبب عدم حاجتهم  اأعمالهم  تركوا  قد   - �سوقنا  تزود  التي   - ال�ساحنات 

وبعد اأن اأردنا الرجوع من حيث اأتينا، تعطلت مركبتنا حيث نفد وقودها، فهل لكم اأن تدفعوا 

و�سولنا  وعند  بالوقود،  منها  لنتزود  محطة  الأمتار  ع�سرات  بعد  على  هناك  فاإن  المركبة 

محطة التعبئة وجدناها مقفلة لل�سبب نف�سه، فعدم رجوع العمال لعملهم كان ال�سبب، فكل 

واحد منهم على ما يظهر اأ�سبح »بل كيت. اأما فيما يتعلق الأمر بي فاإنني قررت اأن اأبقى 

في البيت لعدم حاجتي للتدري�س فاأنا »بل كيت« اأي�سًا، واأنتم اأنف�سكم هل تحتاجون لكل هذه 

المعاناة؟ فكل واحد منكم اأ�سبح »بل كيت«. عندها قام بيتر على اأثر ح�سوله على مكالمة 

من جهازه النّقال ت�ستدعيه لمغادرتنا، قائال: الآن اأدركت الحق في حكمة الرحيم. فاأجبته: 

فهم  في  ت�ساعد  والتي  له«  ُخلق  لما  مي�سٌر  »كٌل  قاعدة  عن  نتحدث  ف�سوف  اإلينا  ُعدت  اإذا 

ال�سَنن العام الذي يقود الإن�سان، واختتمت مقالتي:

بع�س لبع�س واإن لم ي�سعروا خدم النا�س للنا�س من بدو وحا�سرة   

)1( الخمائ�س: م�سمرات البطون من �سدة الجوع وال�سغب والن�سب اإلى درجة الألم، يقول ال�ساعر:

وجاراتكم غرثى يبتن خمائ�سا           تبيتون في الم�ستى مالء بطونكم 

 وهو لل�ساعر الأع�سى، وقالوا اأنه اأهجى بيت قالته العرب.
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ل  �سل�سلتها  التجارب  فاإن  الدرا�سي  ال�سف  اأجواء  اإلى  الكريم   القارئ  نقلت  ما  واإذا 

تنتهي، ومعينها ل ين�سب، فعند دخولك اإلى الف�سل فاإنك تنتقل اإلى عالم الفروقات الفردية 

ف�سال  تجد  اأن  يمكن  ف�سله، فال  اأو  المعلم  نجاح  في  الزاوية  حجر  ت�سكل  اأنها  اأعتقد  التي 

الجو  فاإن  الف�سل  ذلك  مثل  وجود  فر�س  وا�ستعداداتهم، وعلى  طلبته  قدرات  في  متجان�سا 

ندرب  اأن  في  كله  فالخير  الإطالق،   على  م�سجعا  ول  �سحيا  لي�س  ي�سبح  عندها  التعليمي 

مدر�سينا على التعامل في تدري�س الف�سل الذي تتنوع فيه تلك ال�ستعدادات، وتختلف فيه 

وو�سائل  متنوعة  طرائق  ا�ستعمال  المعلم  على  يجب  الختالفات  لتلك  وتبعا  الطالب،  روؤى 

تعليم مختلفة، وفي خالف ذلك فال داعي لوجود عن�سر تربوي اأطلقنا عليه لقب »المعلم« 

اأو »المدر�س«، فمو�سوع الفروقات الفردية كتب عنه الكثير في الآونة الأخيرة واأطلق عليه 

»كولن اإيفر�ست« و�سف »ال�سبح الجديد في عالم التربية« في مقالته التي ن�سرها عام 2003 

، وقد اأ�سار اإلى اأنه مو�سوع رديف لمو�سوع ُطرح على 
)1(

في الكارديان التربوية البريطانية

ال�ساحة التربوية من قبُل والمتمثل »بالطالب مركز )اأومحور( العملية التربوية«، و�سيجدني 

من  مجموعات  اهتمام  عدم  رغم  الفردية  الفروقات  بوجود  الموؤمنين  من  الكريم  القارئ 

متعدد  الف�سل  مو�سوع  باأن  القائلين  التربويين  بع�س  اأ�ساطر  ولكني  باأهميتها،  المدر�سين 

يه  تبنِّ ال�سهل  من  لي�س  لأنه  المدر�سين؛  عواتق  اإلى  ي�ساف  اإ�سافي  �سغط  هو  ال�ستعدادات 

التدري�سية،  خطته  ت�سكيل  ثم  احتياجهم  ح�سب  الطلبة  ت�سنيف  فمقدرة  له.  وال�ستعداد 

التحقيق  �سهلة  لي�ست  عمليات  التعليمية  والمواد  الو�سائل  وتعدد  والأن�سطة  التمارين  وتنويع 

على اأر�س الواقع، فالوقت المحدود ومهمات قيادة الف�سل وغيرها من المطالب والواجبات 

اأو  بالمناطق  ولي�س  بالواجبات  تخ�س�س  ُتعدُّ  التعليم  عملية  باأن  التاأكيد  اأجدد  تجعلني 

بالأنظمة. ومن الإن�ساف اأن ل نتعمد مبداأ ح�سر الطالب مختلفي القدرات بانتقائية توؤدي 

اإلى وجود هوة كبيرة بين اأ�سناف الطالب وكاأنه ي�سبح هدفا للم�سوؤولين التربويين. 

(1(  Differentiation, the new monster in education, by Colin Everest, The Guardian, Tuesday 18 

February 2003  
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اإليها  و�سولي  منذ  الأكاديمية  �ساحتها  كانت  التي  المتعددة  النقالبات  مو�سوع  وفي 

اإلى  �سك  دون  اأدى  الإداري  ال�ستقرار  عدم  فاإن  عام 2008  لها  مغادرتي  حتى  عام 1997 

جعل  الذي  الأمر  لالأكاديمية،  المدر�سين   اأف�سل  العاملين، وهجر  اأداء  م�ستوى  في  �سعف 

الهجرة  ويرون  الحت�سار،  حالت  وي�ست�سعرون  الف�سل،  طبخات  رائحة  ي�سمون  العاملين 

الجماعية لطيورها اأعني طلبتها، والمدر�سة اأ�سحت مطارا للجان التفتي�س، وموطنا مرغوبا 

المجاورين،  قلوب  في  والفزع  لبّث الرعب  وتركيبها  ال�سور  للتقاط  لالإعالميين، ومحطة 

الذين انطلت عليهم الحيل، و�سّدقوا اأن الأوراق التي يقروؤها الطالب في الأكاديمية تنقلب 

باأيديهم اإلى مخلوقات خطيرة على المجتمع المتح�سر.

وربما ما جرى في الأكاديمية في يوم الثالثاء الأول من مايو 2007  له عالقة مبا�سرة 

 عند ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح 
)1(

بما حدث ويحدث بين اأروقتها، ففي وجه النهار

على  تقع  التي  المتقدمة  الكوادر  اأحد  باعتباري  العميد  لغرفة  ا�ستدعائي  تم  اليوم  ذلك 

ديكور  من  جزء  فاأنا  بذلك  باأ�س  والت�سريفات، ول  ال�ستقبال  في  الم�ساركة  اأحيانا  عاتقها 

البروتكولت الر�سميه والمجامالت، ُي�ساف اإلى ذلك الأوقات التي تحتاجني فيها الأكاديمية 

لأكون مهّرجا من المهّرجين البارعين لإلهاء الجمهور بين فقرات البرنامج والحفالت التي 

تقام فيها بين الفينة والأخرى، ول �سيما فيما يتعلق بتن�سيب العمداء الجدد التي اأ�سبحنا 

ناأمل لها عدم التكرار، واأن تتوقف عند محطتها الأخيرة؛ لتنعم المدر�سة بال�ستقرار الذي 

لم نتذوق طعمه منذ حللنا �سهلها بدل من اأن نقول �سعبها، كما اأن تلك الحتفالت اأ�سبحت 

البعد  قطارات  لركوب  ُا�سطروا  الذين  المدر�سين  لتوديع  بل  فح�سب  ذلك  على  تقت�سر  ل 

والإق�ساء. 

وكان قد تم في هذه المرة الإعالن عن قدوم وكيل وزير التربية قبل يوم اأو يومين، ولم 

َحْط علما باأ�سباب تلك الزيارة رغم ما كان ُي�ساع عني من اأنني قريب وحبيب للجميع، لكن 
ُ
اأ

طبيعته  م�سيرية - وهي  كانت  اإن  الم�سيرية -  الأمور  من  معنّي باأمر  غير  يبقى »الهيتي« 

)1( وجه النهار و�سباب النهار ومد النهار كلها بمعنى واحد يعني اأوله..
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من  اأعلى  هو  ما  اإلى  التطلع  اأو  الت�سوف  الغالب  في  له  يروق  ل  الذي  ال�سخ�سي  اتجاهه  اأو 

مع  خ�سو�سا  متاعب  لقى  قد  التوجه  ذلك  اأو  ال�سيا�سة  بتلك  كان  واإن  التدري�سية،  مهنته 

اأولئك الذين ل يحلو لهم اإل التقلب بين اأح�سان الم�ساكل، لكنه كان ل ياأبه بذلك بل حمل 

ول زال يحمل في منقاره غ�سن الزيتون  يقّرب بين وجهات النظر رغم اختالفاتها ويباعد 

بين الأطراف عندما ت�سير اأقرب اإلى الت�سابك والت�سادم والحتراب، ذلك عندما ل تنفع 

 مع قلة حيلتي 
)1(

م�ساعي هرم بن �سنان و�ساحبه الحارث بن عوف في تدارك عب�ٍس وذبيان،

و�سيق ذات اليمين. 

له  ر�سمت  لكني  وطبيعته،  ا�سمه،  اأجهل  فيها  ا�ستدعيت  التي  اللحظة  حتى  وكنت 

 
)2(

ُحلة لإقتناء  لندن  في  »هارولدز«  بمتجر  مرت  قد  الأقل  على  كانت  �سخ�سية  ذهني  في 

 - حملها  في  توا�سع  اإذا   - ويحمل  الحريرية،  العنق  ربطة  ينا�سب  ومنديٍل  بمن�سبه،  تليق 

حقيبة »ال�سم�سونايت« الفاخرة حيث اعتاد على حملها رجال الأعمال واأ�سحاب ال�سفقات 

البترولية، وقد عمرت يده ب�سيجار كالذي يحبه »فيدل كا�سترو«، ثم �ساألت نف�سي: وِلَم ترك 

ال�سيف فندقه في هذه ال�ساعة المبكرة؟ رغم اأنه من �سنف فنادق النجوم الخم�سة التي 

تغطي عتباته �سجادة حمراء حتى في حالت المطر، ينت�سب على طرفيها تمثالن من الب�سر 

بمالب�سهما التقليدية المزكر�سة، تلك المالب�س التي تعك�س عراقة التقاليد اللندنية وتعّبر 

عن اأ�سالة الخدمة. 

واأعود لأ�ساأل نف�سي لماذا ترك �سيفنا هذا فندقه في هذه ال�ساعة الباكرة من ال�سباح؟ 

وكنا نح�سب اأن �سيوفا على تلك الدرجة من الرفعة عليهم اأن يخلدوا رقودا على �ُسررهم 

الوثيرة ذات الكالكل، وقد تدّلت خلفها ال�ستائر المخملية ثقيلة الأوزان جميلة الألوان. اإذ 

)1( وقد ذكرهما زهير بن اأبي �سلمى في معلقته: 

على كل حال من �سحيل ومبرم يمينا لنعم ال�سيدان ُوجدتما    

تفانوا ودقوا بينهم عطر من�سم تداركتما عب�سا وذبيان بعد ما    

بمال ومعروف من الأمر ن�سلم وقد قلتما اإن ُندرك ال�سلم وا�سعا    

)2( الُحلة: تطلق على رداء الرجل الموؤلف من قطعتين. انظر الثعالبي في فقه اللغة.
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من  �سيئا  جرحت  وربما  الحمر،  الليالي  �سهرات  اأنهكتهم  قد  �سابقين  �سيوف  روؤية  اأعتدنا 

م�ساعرهم فترات النتظار لحين التاأكد من اأر�سدتهم في البنوك لقبول دفوعاتهم، وكّدرت 

فهي  الليلية،  والريا�سات  الأغنياء  لعب  واأجهدتهم  الرهانات،  في  خ�ساراتهم  خواطرهم 

فر�سة للرجل العربي الغني وقد اختفت اآثاره في عا�سمة الت�سهيالت الليلية تلك العا�سمة 

رئي�س  »براون«  يحلم  كان  فيما  العرب،  عا�سمة  ت�سميتها  ال�ساعر«  »لنزار  يحلو  كان  التي 

الوزراء البريطاني الأ�سبق اأن تكون عا�سمة للمال العربي، ولذا فاإنهم في العادة غير قادرين 

على مغادرة ُفُر�سهم الوثيرة، ول�سيما اأن ال�سفر في مق�سورة على الدرجة الأولى ربما اأخذ 

منهم ماأخذه من التعب والن�سب.

وعند الممر الموؤدي اإلى �سالة العميد ا�ستفزتني رائحة القهوة العربية المنع�سة وكاأني 

  وما اأن تقدمت الخطوة اأو 
)1(

�سممتها اأكثر من مرة في بيت ذلك الدخنان اأخي »العنزي«،

الخطوتين في �سالة العميد حتى وقع ب�سري على رجل ِرْبَعة لكنه اإلى الق�سر اأميل، بانت 

عليه كل عالمات ال�سفر، ف�سعُر راأ�سه الذي �سافر في اأنحاء الدنيا قد لعب به الم�سيب، فهو 

يبدو في نهاية الخم�سينيات من عمره، وقد لّوحت هجيرات �سم�س وادي الدوا�سر �سحنته، 

 فقد بداأت 
)2(

فجعلته داكنا، تتخلل ه�سبات وجهه اأجزاء قد اأكلتها �َسموم نجد، اأما �سنونها

بحفر اأخاديدها، وكان حا�سر الراأ�س، واكتفى بارتداء ثوب ارتفع قليال عن الكعبين مبتعدا 

لطوله،  منه  ال�سواك  بان  فقد  جيبه  اأما  ال�سهرة،  مالب�س  من  وهرب  الوطني  اللبا�س  عن 

بن  »�سعد  �سفير   
)3(

عامر« بن  »ربعي  لأذكر  الخاطفة  بلحاظها  الم�ساهد  بي  قفزت  عندها 

ت�سربل  وقد  الك�سروي  البالط  قواد  قائد  على »ر�ستم«  دخل  عنه - عندما  وقا�س« - ر�سي 

)1(  دخنان تطلق على الرجل الكريم لكثير دخانه واأعني به هنا اأخي الأ�ستاذ حميدي العنزي، ويقال للمراأة دخنانة 

اإذا كانت كثيرة الكرم.

لعبن بنا �سيبا و�سيبننا مردا   )2( اإ�سارة لبيت ال�سعر :         دعاني من نجد فاإن �سنينه 

وجاء �ساهدا في النحو حيث ا�ستعمل �سينينه بدل عن �سنينها وهو مق�سور على ال�سماع.  

)3(  ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو، �سحابي جليل، كان من اأ�سراف العرب، اأمد عمر بن الخطاب به المثنى بن 

حارثة. وللنجا�سي ال�ساعر فيه مديح. وله ذكر في غزوة نهاوند، وكان ممن بنى ف�سطاط اأمير تلك الغزوة النعمان 

بن مقرن، ووله الأحنف لما فتح خرا�سان على طخار�ستان. واقراأ المزيد عن هذه الواقعة وكذلك �سفارة »المغيرة 

بن �سعبة« في البداية والنهاية لبن كثير، الجزء التا�سع  
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ولم  فر�سه،  ظهر  يترك  فلم  النعم«  يزيل  الترف  فاإن  »اخ�سو�سنوا  بلبا�س  الم�سلمين  �سفير 

يحن راأ�سه عند مروره تحت اأطواق ورايات الجيو�س الفار�سية وهو في طريقه اإلى »ر�ستم«، 

وته�سم  المبثوثة،  ر�ستم  زرابي  لتّخرق  ورماحه،  �سهامه،  واأطراف  فر�سه،  حوافر  ترك  بل 

مجل�سه ، فاحترق  اأكوابه المو�سوعة، ونمارقه الم�سفوفة، والتي تغطي الممر الموؤدي اإلى 

قلب ر�ستم وهو ي�ساهد ، ثم بداأت تاأخذني الخلجات وتتقا�سمني الأفكار في اأن الرجل الذي 

جاء اإنما نوى العمرة فاأخطاأ الطريق اإلى البيت الحرام. وفي الواقع �سعرت لأول مرة باأن 

الكاميرا اأ�سبحت �سرورية للتقاط ال�سور التذكارية لأدعم تلك الم�ساهد لمن اأقراأ عليه 

�سيدي هذا. 

تلك  دفع  على  اأقدر  الرجل، ولم  عن  الم�سبقة  الروؤى  من  التخل�س  ا�ستطع  لم  اأني  ومع 

الو�ساو�س والهواج�س، فقد اقتربت من الرجل الذي ت�سّدر الجل�سة، ولما لم تبق بيني وبينه 

اإل خطوتان بادرني الرجل بوقوفه لتحيتي، وكنت اأخ�سى اأن يظل جال�سا على الطريقة التي 

فهم بع�س النا�س اأن ال�سّنة تقت�سيها، بل وجدت الرجل لم يكتف - ي�سهد اهلل - بالم�سافحة، 

واإنما هوى بع�سنا على بع�س فقبلته وقبلني، ف�سممت في الرجل رائحة من طلق الدنيا واأقبل 

لنا  يف�سح  لم  لكن  الوفد،  متو�سطا  لجنبه  اأجل�س  اأن  الفر�سة  لي  �سنحت  ثم  الآخرة،  على 

من  بع�س  األتم�س  اأن  قررت  لذا  وخبرة؛  علم  من  جعبته  في  ما  لنك�سف  بالحديث  المجال 

اأعرف ليرفدني با�سمه الكامل لأبحر في عالم الإنترنيت ليت�سنى ا�سطياد ما كتب الآخرون 

عنه، فهي ا�سمامة جميلة للفوا�سل والفوارق، وهي اإ�سافة عبير لعبير، و�ساأفعل باإذن اهلل 

تعالى. 

وعودا على البيئة التي جاءت هذه المحطة من الكتاب لت�سليط ال�سوء عليها ثم و�سفها 

فجاج  مختلف  من  تجمعت  التي  النخب  بع�س  من  العجب  اأ�سد  عجبت  فاإني  تحليلها.  بعد 

الأر�س، واأغلبها يحمل على الأقل ناق�سا من نواق�س المروءة، وكاأنها جاءت لت�سهد م�سارَّ 

ل منافع، واإن اختلفت اأ�سباب هجرتهم اإليها، وتغايرت دوافعهم، تلك النخب التي ت�ستثمر 
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كل فر�سة لإثبات حاجة النا�س اإليها ربما بدون اأدنى حق، وت�سكلت لديَّ القناعة بعد تجربة 

لي�ست بالق�سيرة اأنهم ومن يماثلهم مر�سى اأن�ساهم حب ال�ستعالء كل ف�سيلة،  فهم من 

الحياة  واقع  اأن�سج  ممن  غيرهم  من  درجة  اأرقى  كائنات  يخطئون، وهم  ل  نظرهم  وجهة 

تجربتهم، ومّح�س خلقهم، وتقراأ في عين اأحدهم عندما ترمم له بع�س الأفكار البالية، اأو 

ت�سحح له بع�س المفاهيم الخاطئة كاأنه ا�ستوعب الدر�س، ولكنك تكت�سف بعد اأن كان لك 

فّنانا،  خديعتك  اأّوابا، وفي  ال�سيئة  ابا، ولعاداته  ن�سّ لك  كان  اأنه  اتا  ن�سّ �سّماعا، ولحديثك 

وفي ِعر�سك ن�ّسابا، فالخيانة �سيمته، والغدر مق�سده. فهو يرى في التوا�سع ابتذال، وفي 

عفا  الِكبر �َسدادا، وفي الُعجب �سعادة، وفي الخيالء �سيادة، وفي الغ�سب قوة، وفي الحلم �سَ

وذلة، مطيته الخداع، واأهم فنونه الرياء، متخ�س�س في المراوغة اإلى حيث يف�سي به هواه، 

فتراه م�سّعرا الخد، يحاول اأن يطاول بقامته القزم هامات الجبال حينما يتمكن من زمالئه 

من الرجال الذين انحنت جباههم توا�سعا هلل، اأما عندما يجل�س اأحدهم وراء مكتبه فهو 

الوزير، وكل من حوله حقير، يح�سن �سناعة ال�سك، ويجيد فن حياكة الظنون، وعليهما يبني 

هفوة  اأو  غفلة  يجد  لعله  الأمور  تقليب  في  يبداأ  مجده، ثم  ويعلي  خدعه،  وي�سمم  خططه، 

من اإخوانه العاملين ليجعلها عليهم ق�سية ت�ستحق الكتابة فيها لولي اأمره و�ساحب نعمته، 

ثم يذهب اإلى البيت منت�سيا باأنه حقق اأكبر النت�سارات التي لم نذق طعمها كاأمة، وو�سع 

النقاط - ولو ب�سكل ع�سوائي - على الحروف التي ل يعرف عددها. فهو اأعجمي لم ي�ستوعب 

عقلة ل�سان العرب اأ�سال ولكنه على النقي�س من ذلك فهو يم�سح الأر�س اأمام �سيده، وي�سعى 

ذلك  ن�سيان  في  يرى  مديدة  تكن  لم  واإن  المدة  هذه  بعد  لكّن قلبي  �ساغر.  وهو  يديه  بين 

ف�سيلة، وفي م�سامحتهم �سماحة، فقد زلت ببع�سهم القدم، وعلّي اأن اأ�سمع واأ�سدع ب�سوت 

الحق: 

فلي�س ي�سلم اإن�سان من الزلِل �سامح �سديقك اإن زّلت به قدم   

اأرحت نف�سي من هم العداواِت لما عفوت ولم اأحقد على اأحدٍ   
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للمحطة  العملية  حياتي  من  الزمنية  المدة  هذه  على  ال�ستار  اأ�سدل  اأن  اأريد  وكنت 

اإلى  يتبادر  اأن  الكرب، خ�سية  وينف�س  النف�س  يريح  حدث  على  عيني  اأغم�س  واأن  التا�سعة، 

الأذهان عند مراجعة هذه المذكرات اأن الطابع العام لهذه المحطة هو معاناة الكاتب من 

الجو العام لنطاق العمل، وهذا، اإن كان �سحيحا، فاإن على الكاتب اأن يكون حياديا، اإذن، 

عة التي مرت به، لذا فاإن من الإن�ساف  فعليه التعر�س للذكريات الجميلة والأحداث الم�سجِّ

والمروءة اأن يعترف الكاتب اأن وجوده هنا قد اأغنى تجاربه و�سقل اأفكاره، واكت�سف كنوزا 

لبد من عر�سها، واأمثلة نفخر عندما ندعو للتمثل بها، ومعادن ب�سرية ت�ستحق من الكاتب 

بذلك  المتعلقة  الذكريات  تلك  واآخر  الظهيرة،  �سم�س  في  اأ�سجارها  ظالل  عند  يقف  اأن 

»التميمي« الذي طوى خيمة الكرم في لندن عا�سمة العرب وقفل راجعا اإلى م�سارب جّده 

، بعد اأن اأغرق النا�س في بحر كرمه، وغ�ّساهم باأمواج جوده، واحت�سنهم باأجنحة 
)1(

حاتم

اإح�سانه، فقد قابلته اأول مرة قبل ب�سع �سنين، لكّني قراأت في بريق عينيه الكثير، وُخيِّل اإلي 

اأنه غزال يعي�س في و�سط غابة تحتّلها ال�سباع ال�سارية، فهو حذر كل الحذر من مخابئها، 

يم�سي على اأطراف اأ�سابعه محتر�سا من الأ�سواك المنثورة في الطريق، وكاأن اأحدا اأخبره 

اأن النا�س هنا كانوا قد هبطوا من كوكب اآخر فال يعلم اأحد طبيعتهم، فعليه اأن ينام - اإن 

نام - بعين واحدة، فالذ بال�سمت �سنة، يتفر�س في وجوه القوم، ويفت�س عن قلب ل مكان 

عندها  ال�سكنات،  قرٍب  عن  وي�ست�سعر  الحركات،  ُبعٍد  عن  ي�ستق�سي  ف�سار  للخديعة،  فيه 

قباب  فبنى  الأجواء،  ب�سذاها  تعطر  اأريحية،  ونف�س  الريح،  ت�سابق  �سخية،  يد  عن  تململ 

واأخيرا  ل�سانه،  العيون  وحي  وكان  لغته،  الإ�سارة  لغة  وكانت  الكرم،  منارات  واأعلى  الجود، 

مّد الج�سور بعد انقطاع، وفتح القلوب بعد اأن عبر كل التح�سينات، وهو بالذي فعله جعلني 

اأ�سّدق قول من قال: اإن الخير في هذه الأمة ل ُيعدم، والتاريخ يقدم لنا بين الفينة والأخرى 

)1(  قال ابن الأعرابي: كان حاتم من �سعراء العرب وكان جوادا ي�سبه �سعره جوده وي�سدق قوله فعله وكان حيثما نزل 

ُعرف منزله، وكان مظفرا اإذا قاتل غلب، واإذا غنم اأنهب، واإذا �ُسئل وهب، واإذا �سرب بالقداح فاز، واإذا �سابق 

ه، وكان اإذا اأهل ال�سهر الأ�سم )�سهر رجب( الذي  �سبق، واإذا اأ�سر اأطلق، وكان يق�سم باهلل اأن ل يقتل واحد اأمِّ

كانت ُم�سر تعظمه في الجاهلية ينحر في كل يوم ع�سرا من الإبل فاأطعم النا�س واجتمعوا اإليه، فكان ممن ياأتيه 

من ال�سعراء الحطيئة وب�سر بن اأبي خازم. )انظر: ديوان حاتم الطائي للدكتور حنا ن�سر الحتي، �سفحة 26 دار 

الكتاب العربي، بيروت 1997(.
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رمزا ل يلبث اأن ي�ساف اإلى نجومه المتالألئة، فهو من مواليد بالد الجبلين »اأجاأ و�سلمى«. 

يوما  النعمان  ق�سد  اأنه  جده  عن  ُحكي  اإذ  حاتم،  جده  حكايا  عن  غريبة  لي�ست  وحكاياته 

اأن  و�ساألوه  النا�س  عليه  اأقبل  لأهله  رجوعه  وعند  والهدايا  بالذهب  محملتين  ناقتين  فوهبه 

يعطيهم مما اأعطاه النعمان فلم يتركوا له دينارا واحدا، حتى �ساحت به جاريته »طريفة« 

)1(

وقالت: اتِق اهلل فينا واأبِق لنف�سك �سيئا، فاأن�ساأ �سعرا يقول فيه:

وما بنا �َسَرٌف فيها ول ُخُرُق         قالت ُطريفُة ما َتبقى دراِهُمنا  

ِمّمن �سوانا، وَل�سنا نحن َنرَتِزُق         اإن َيفَن ما عندنا فاهلل يرزُقنا  

اإل يمرُّ عليها ثم ينطلُق         ما ياألف الدرهُم الم�سروُب ِخرَقَتنا 

ظلْت اإلى �ُسبل المعروِف ت�ستبُق         اإّنا اإذا اجتمعْت يوما دراهُمنا  

)2(

وهو القائل:

ول البخل في مال ال�سحيح يزيُد         فال الجود ُيفني المال قبل فنائه 

لكل غد رزٌق يعود جديد         فال تلتم�س رزقا بعي�ٍس مقتٍر  

واأن الذي اأعطاك �سوف يعيُد         األم تر اأن الرزَق غاٍد ورائٌح  

واإني اأ�سهد اهلل اأنه مذ رافقني اأو رافقته �سواء في حل اأم في ترحال لم اأره في موقف 

فالترفق  لالأحبة،  جناحه  خاف�سا  وبال�سغير،  بالكبير  يترفق  لالأ�سحاب،  خادم  وهو  اإل 

)1( انظر الم�سدر ال�سابق �س 135 

)2( جاء في العقد الفريد لبن عبد رّبه، ج 3 �س 138،139 »قيل ولما بلغ حاتما قول المتلم�س:

لتقوى اهلل من خيَر العتاد واأعلم ِعلم �سدٍق غير ظٍن    

و�َسْير في البالد بغير زاد وحفظ المال اأي�سُر من ُبغاه    

ول يبقى الكثير مع الف�ساد واإ�سالح القليل يزيد فيه    

قال حاتم: قطع اهلل ل�سانه! يحمل النا�س على البخل، األ قال: وقال الآبيات اأعاله )انظر ديوان حاتم الطائي للدكتور 

حنا ن�سر الحتي، �سفحة 106 دار الكتاب العربي، بيروت 1997(.
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والتوا�سع من اأهم مهماته، وخدمة غيره من ثوابت �سلوكه، يجل�س في كل المجال�س - واإن 

كان مدعوا - وكاأنه الداعي، يبادر لخدمة من ح�سر من اأ�سياف اأو اأ�سحاب مجل�س.  وبدون 

 لكثرة كرمه قد و�سع المعروف في اأهله وفي غير اأهله مخالفا في 
1

اأدنى �سك فاإن الر�سيد

ذلك قول زهير : 

يكن حمده ذما عليه ويندم وَمْن يجعل المعروف في غير اأهله   

الإطالق،  لم يك عيبا على  فعله  الذي  اأن  اأزعم  ال�سواب حين  جانب 
ُ
اأ اأني  اأح�سب  ول 

اأما  وا�ستاأن�س وح�ستهم.  اأهله«  اأنهم من فئة »غير  الذين و�سفناهم  اأولئك  األّف قلوب  فقد 

»حكاية مع�سي الذيب« الم�سهورة التي يتناقلها النا�س في كل نواحي جزيرة العرب �ساهد 

اآخر على الهتمامات العائلية ل�ساحبنا حيث اأ�سّر خاله على الزواج من اإحدى بنات »مع�سي 

اإلى الأبناء. وكنا نظن من  الذيب« طلبا لنتقال عادة الكرم باعتبارها قيمة وراثية تنتقل 

اأخي  وّدع  عندما  بريطانيا  في  هنا  الأقل  على  الأبد  اإلى  انطفاأت  قد  الكرم  �سموع  اأن  قبل 

عام  الريا�س  اإلى  قافال  البريطاني  الو�سط  مدن  العريني  محمد  �سالح  الدكتور  الأريحي 

1997 ون�سهد اهلل اأنه اأ�س�س للكرم قواعده، وفّتح لنا نوافذه واأعلى اأبوابه، وكنا نح�سده ح�سد 

الأغنياء ول من  لي�س من  اأنه  بها هناك، وكان جوادا رغم  التي حظي  المحبة  غبطة على 

اأقاربهم ولكنه غنّي النف�س، فهو كما قال القائل لي�س اإن�سانا فح�سب بل الأن�سانية ت�سكن فيه، 

وقد ذّكرني كرمه بكرم الفتى اليتيم الذي اأكرم حاتم الطائي. حين قيل لحاتم هل غلبك 

اأحد في الكرم؟ فكان جوابه: لقد غلبني ذلك اليتيم الذي نزلت ب�ساحته ذات يوم وكان كل 

مايملك ع�سرة اأروؤ�س من الغنم، فعمد اإلى اإحداها فذبحه واأ�سلحه وقدمه اإلّي وكان فيما 

ليقدم  اآخر  بعد  راأ�سا  يذبح  وجعل  يدي  بين  من  فخرج  طيب،  هذا  له  فقلت  الدماغ،  قدم 

الدماغ اإلّي واأنا ل اأعلم بالذي ح�سل، ولما حان وقت رحيلي وجدت دما عظيما حول  بيته 

فاإذا به قد ذبح الغنم باأ�سرها فقلت لم فعلت ذلك كله؟ قال يا �سبحان اهلل اأراك ت�ستطيب 

�سيئا اأملكه واأبخل به عليك، اإن ذلك ل�سبة على العرب ما اأقبحها. 

)1( هو الأخ  د. ر�سيد را�سد ال�سبرومي التميمي والذي ق�سى معنا في لندن اأربع �سنوات  )2003 - 2007(. 
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 اأن حاتما �ُسئل: وبَم عو�سته؟ قال: اأهديته ثالثمائة 
1

       ويذكر التنوخي في الم�ستجاد

ناقة حمراء، وبخم�سمائة من الغنم. فقيل: اإذن اأنت اأكرم منه، فقال حاتم: هيهات، بل هو 

واهلل اأكرم مني، لأنه جاد بكل ما ملك، واأنا جدت بقليل من كثير. وبهذا نكون قد اخت�سرنا 

الأمثلة الطيبة الأخرى، التي قد تقترب اأو تبتعد عن المثالين اللذين اأوردنا، وع�سانا بهذا 

قد اأن�سفنا الآخرين وهم كثر والحمد هلل. على اأن لي وقفة هنا مع ابن جدعان فهو الآخر 

 في الع�سر الجاهلي، ومن طريف ما ُيذكر عنه اأّنه كانت له جفنة 
2

من الأجواد الم�ساهير

ياأكل منها الراكب على بعيره، وحدث اأن وقع فيها �سغير فغرق، ول�سخامتها فاإن ابن قتيبة 

ذكر اأن ر�سول اهلل   قال: »لقد كنت اأ�ستظل بظل جفنة عبد اهلل بن جدعان ...« اأي وقت 

الظهيــرة. وذكروا اأن ابن جدعان كان ُيطعم التمر وال�سويق وُي�سقي اللبن حتى �سمع قـول 

اأميــة بــن اأبـــى ال�سلــت:

فراأيت اأكرمهم بني الديان        ولقد راأيت الفاعلين وفعلهم 

ل ما يعللنا بنو جدعان هاد طعامهم         الُبّر ُيْلَبُك بال�سِّ

فاأر�سل ابن جدعان اإلى ال�سام األفي بعير وعادت تحمل الُبر وال�َسهد وال�سمن ثم ما لبث 

اأن جعل منادًيا ينادى كل ليلة على ظهر الكعبة اأن هلموا اإلى جفنة ابن جدعان، وفي ذلك 

قال اأمية:

واآخر فوق كعبتها ينادي        له داع بمكة م�سمعل  

هاد ُلباُب الُبّر ُيْلَبُك بال�سِّ        اإلى روح من ال�سيزى مالءٍ 

ال�سمير،  الذكر وداعي  الكلب م�سيد  وا  �َسمَّ الكرم حتى  تلك �سجيتهم في حب  والعرب 

ومتمم النعم؛ لما يجلب من الأ�سياف بنباحه، وكانوا اإذا ا�ستد البرد وهبت الرياح ولم ت�سب 

)1( انظر الم�ستجاد من فعالت الأجواد لأبي علي مح�سن التنوخي/ تحقيق محمد كرد علي/ طبع بدم�سق 1946. 

)2(  قال اأبو عبيدة: اأجواد العرب ثالثة: كعب بن اأمامة، وحاتم الطائي، وهرم بن �سنان )الزركلي، الأعالم، ج 5، �س 

229 اأنظر ديوان حاتم الطائي للدكتور حنا ن�سر الحتي، �سفحة 18 دار الكتاب العربي، بيروت 1997(.
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اّلل  النيران َفّرقوا الكالب حوالي الحي وربطوها اإلى العتمة لت�ستوح�س فتنبح فتهدى ال�سُ

وتاأتى الأ�سياف �سوب نباحها.

ِميني لهم في ُكتيبي هذا تجيء  اإن اأمثلتي التي اأ�سوقها في الكرم لمن يعا�سرني، وت�سْ

على  مقالته  في  عّرج  اأن  بعد  الق�سيبي  غازي  ال�ساعر  اأ�ستاذنا  ذكره  ما  على  ا�ستدراكا 

»محمد الحمد ال�سبلي« الذي و�سفه بالأ�سطورة من اأن ذلك - اأ�سبح اأقا�سي�س من الفلكلور 

ال�سعودي، ذلك الرجل »اأبو �سليمان« الذي كان يقود �سيارته في �سوارع بغداد ول يعود اإلى 

ُيطلق  فاإنه  التجوال  مقدوره  في  يكن  لم  واإذا  الثمين،  �سيده  فهو  �سيف،  ومعه  اإل  المنزل 

األ يعود اإل ب�سيف، واأن »اأبا �سليمان« من عاداته  �سائقه في �سوارع كوالمبور ويطلب منه 

كان  الق�سيبي  اأن  حتى  الإقالع،  لحظة  اإلى  الهبوط  لحظة  من  �سيفه  مطاردة  المف�سلة 

م�سيدة  في  يقع  اأن  خ�سية  لبلده  �سفيرا  �سليمان«  »اأبو  فيها  التي  العوا�سم  زيارة  يتحا�سى 

تلك  �سوق  وبعد  كرمه.  يتمدحون  النا�س  من  كثيٌر  زال  ما  نف�سه  الق�سيبي  اأن  مع  كرمه، 

ال�سواهد هل لنا اأن ن�ساأل اأنف�سنا كم من اأغنيائنا ا�ستطاعوا اأن يجددوا لنا جفنة عبد اهلل 

بن جدعان اأويذبحوا لنا فر�س حاتم الطائي؟ 

ولعل من طريف ما اأذكره قبل اأن نكمل اإ�سدال ال�ستار عن هذه المدة لترطيب الجفاف 

بلغنا 
ُ
اأ الذي قد ي�ست�سعره القاريء ولبيان اهتمام الغربيين في مجال اإكرام الحيوان، فقد 

ر غدا جنازة »روبن�سن«، وينبغي اأن ن�سافر باكرين لقطع  ذات ليلة باردة اأن علينا اأن نح�سُ

زوجته  واأن  الجلل،  الحدث  ليبّلغنا  »جون«  بنا  ات�سل  اإذ  كيال،  اأربعمائة  على  تزيد  م�سافة 

»كاترين« في حالة ُيرثى لها، وهو اأعني »جون« يلتم�سنا اأن ُنح�سن موا�ساتها بفقيدها الغالي، 

وح�سبك اأن الفقيد كان مدلال اإلى درجة اأن زوجها »جون« كان يغار منه ويتمنى اأنه لو كان » 

روبن�سن« ولو ليوم واحد. فقد عا�س »روبن�سن« طيلة ال�سنوات ال�سبع وهي كل حياته في نعمة 

اأولدي؛ لأنهم  واأولدي، وبالأخ�س  اأ�ساأل زوجتي  ليلتها،  يعي�سهما. وكنت،  ورفاهية قّل من 

اأ�سبحوا اأقرب اإلى نمط الحياة الغربية مّني: هل علينا ارتداء ُحَللنا ال�سود؟ ثم كيف علينا 

اأن نتقدم بتعازينا الحارة، وموا�ساتنا القلبية؟ لكن »جون« اأْكِرْم به من رجل �سهم اأفتانا في 
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 »Hull« ذلك كله من خالل مكالمته الهاتفية الدافئة، وبّين لنا اأن مجل�س العائلة في مدينة

قرر اأن يعمل قّذا�سا خا�سا يقت�سر على العائلة، اأما الحديقة الخلفية ذات الثمانية اأفدنة 

»الهيتيين«  واأن عائلة  المجاورة ف�ستكون مدفنا »لروبن�سن«،  الغابات  اأ�سجار  والتي تغطيها 

على  اأخيرة  نظرة  اإلقاء  في  بالم�ساركة  لها  ي�سمح  التي  غيرها  دون  الوحيدة  العائلة  هي 

اليومية من  اإطاللتها  يكون عزاوؤها  »كاترين« ف�سوف  اأما  الثرى.  يوارى  اأن  قبل  »روبن�سن« 

نافذة مخدعها على الحديقة الخلفية حيث �سيرقد »روبن�سن« في مثواه اأو كّلما اآلمها فراقه، 

واأّرقها رحيله.

حيث  الطبية  زيارتها  في  معنا  فكانت  لح�سنه  اأو  الحظ  ل�سوء  اأدري  ل  �سقيقتي،  اأما 

ا�ستع�سى عالجها في العراق ب�سبب �سحة الدواء وظروف الح�سار، والتي كانت ل ُتح�سن 

اأو اثنتين في الإنجليزية، وكانت بف�سولها تريد ت�سّقط الخبر، ومعرفة ما  اإل كلمة واحدة 

يجري حولها في البيت، لأننا م�سطرون ل�سطحابها معنا مع الخيوط الأولى لفجر يوم غٍد؛ 

لذا علينا اإخبارها بكل ما يجري �سئنا اأم اأبينا، وهي ل تكاد تفهم الحكاية بكاملها، لكّنها 

لحظت اأن »الهيتي« عندما ا�ستلم المكالمة من »جون« قبل �ساعة كانت لهجته تدل على تاأثره 

البالغ من خالل تهدج �سوته، لكنه بعدما رمى الهاتف وتكلم مع اأهل بيته كان يبدو �ساخرا 

الردى  يد  الفقيد  فتى تخّطفته  اأن  اللحظة  تلك  واإلى  �سيئا ما، على كل حال فهي تح�سب 

وهو في عمر الزهور، وكانت ت�ساأل اإذا ما كان بالإمكان اأن ُنريها �سورة من �سوره، وفعال 

الأحدث  التذكارية، وقد وجدت »ميالد« واحدة، وهي  ال�سور  اآلبوم  ذهب بع�سنا لأح�سار 

بين �سوره، وكان مكانها الباحة الخلفية للمنزل وفي اآخر منا�سبة عائلية، ويظهر »روبن�سن« 

في ال�سورة على عادته في ح�سن »كاترين« فهو قلما يغادره حين تعود من رئا�ستها لأحد 

الأق�سام المهمة في الجامعة وقد غط في نوم عميق، حيث اجتمع له الدفئ والحنان. وما 

اإن وقع ب�سر �سقيقتي على ال�سورة حتى اأخذها العجب وانتابها الذهول ف�ساألتني: هل اأنتم 

تمزحون؟ فهي ل ترى في ال�سورة �سوى قط األيف. فاأجبتها: »نعم«، هذا هو الفقيد الذي 

الوفاة،  ب�سبب  بتقريره  البيطري  الم�ستو�سف  اأدلى  حيث  معروف  �سبب  بدون  نحبه  ق�سى 

وتاأكد اأن موتته كانت بال�سكتة القلبية لي�س اإل. 
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والآن علينا اأن نقنع �سقيقتي باأخذ المو�سوع على محمل الجد اإذا كانت تنوي الذهاب 

معنا لتقديم العزاء، فاإن عليها هي الأخرى اأن تحمل باقة من الورد بلون ينا�سب المنا�سبة، 

واأن تطبع قبلة عزاء حارة على خد »كاترين«، وبخالف ذلك فاإن علينا اأن نجّد ونجتهد في 

التما�س العذر المنا�سب ل�سقيقتي الذي حدى بها اإلى التخلف عن اأداء مثل ذلك الواجب، 

اأما نحن فعزمنا على ال�سخو�س لأداءه. وبالتاأكيد فاإن �سقيقتي �سيعذرها على عجبها كل من 

يعي�س تحت وقع �سواريخ الفقر، والدمارالتي لم ترحم �سغيرا ول كبيرا ول رجال ول امراأة 

في بلد كالذي تعي�س فيه  والماليين من اأبناء وبنات كنتونات العالم الرابع ولي�س الثالث. 

مبالغة حيث  الم�ساألة  في  اأن  الراأي  اأ�ساركها  اأني  مع  الَعَجب  في ذلك  العذر  لها  والتم�ست 

اأ�سبح بع�س الغربيين ينحون هذا المنحى. 

ولي كلمة هنا، اأ�سعر اأن من الواجب الإدلء بها اأمام القراء وهي: اأن بع�سنا اإن لم اأقل 

رعاية  على  ديننا من حثٍّ  به  جاء  ما  يجهل  اأ�سبح   - والم�سلمين  العرب  اأعني   - معظمنا 

 بعد اأن اأورد 
)1(

الحيوان والراأفة به. ومن يرجع اإلى مقالة ال�سيخ الألباني - رحمه اهلل - 

لين  الأوَّ الم�سلمين  مبلِغ تاأثُِّر  على  »تدلُّ  جميعا  اأنها  عليها  للوقوف  ُوِفق  التي  الآثار  بع�س 

، ونقطٌة من َبحر،  بتوجيهاِت النبيِّ -  - في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة ُقلٌّ ِمن ُجلٍّ

وفي ذلك بياٌن وا�سٌح اأن الإ�سالم هو الذي و�سع للنا�س مبداأ الرفق بالحيوان؛ خالفا لما 

وها  ِع ... الأوروبيين، بل ذلك من الآداب التي تلقَّ يظنُّه بع�ُس الجّهال بالإ�سالم اأنه من و�سْ

ْتها دوُلهم،  عن الم�سلمين الأّولين، لكن الأوربيين تو�ّسعوا فيها، ونّظموها تنظيًما دقيقا، وتبنَّ

خ�سو�سياِتهم!  من  اأنه  الُجّهال  م  توهَّ بل  اليوم،  من مزاياهم  بالحيوان  الرفُق  �سار  حتى 

وكانوا  الإ�سالم،  دوِل  من  دولٍة  في  قا  مطبَّ النظام  هذا  ُيرى  يكاد  ل  ذلك اأنه  في  هم  وغرَّ

هم اأحقَّ ِبها واأهَلها« بل يحق لمن رجع اإلى الع�سر الأول لالإ�سالم اأن يرى اأعجب من ذلك 

على  العثور  لحين  ولرعايتها  لإطعامها  الة  ال�سّ الحيوانات  لأيواء  البيوت  اأول  �س�ست 
ُ
اأ حين 

اأ�سحابها، واإلى عهد متاأخر كان اإيواء الحيوانات المري�سة وال�سائبة ي�سّكل بابا وا�سعا من 

اأبواب الأوقاف الإ�سالمية كما هو ال�ساأن في »المرج الأخ�سر« في دم�سق.

)1( ال�سل�سلة ال�سحيحة ، ج1 / ق1 �س :)70-58(.



المحطة الع��صرة

مع زري�ب في قطر

     »ذهب الذين ُيعاش في أكنافهم      وبقيت في خْلٍف كجلد األجرِب«

)لبيد بن ربيعة(
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المحطة الع��صرة

 قطر

تجربة اأخيرة ن�سجل اأحداثها على اأر�س دولة قطر، ورّبما تكون خاتمة لهذه الخواطر، 

اأحداثها جاء مواكًبا  اأكثر و�سوحا من �سابقاتها؛ وذلك لأن ت�سجيل  وربما �ستكون �سورها 

الوحيد في  العيب  لكن  التقاطها،  وقت  قريبة جدا من  الأقل  اأو على  الخواطر  لكتابة هذه 

حروفها  ن�سيج  يفر�س  اأن  اإلى  عّدة  ولأ�سباب  اأحيانا  الكاتب  ا�سطرار  هو  الكتابية  العملية 

اأن تكون.  اأو كالهما  القارئ  اأو  الكاتب  التي يطمح  تبلغ الدرجة  مبا�سرة في وقت رّبما لم 

فالكاتب الناجح هو الذي ي�ستطيع اأن يغزل من حروفه ح�سارة، اأو اأن يحفر باأظافره وديان 

الح�سارة، لي�سعها بين يدي قراِئه اأو محّبيه حيث ت�ستهوي اأذواقهم وتطرب لها نفو�سهم. 

نفد  حيث  يتوقع،  كان  مما  اأبكر  وقت  في  هذا  الكتابي  عمله  يختتم  اأن  قرر  »الهيتي«  لكّن 

�سبر اأحبائه في تنفيذ وعده، رغم اأنه اعترف غير مرة لأ�سحابه وبنيه اأنه لم يكتب حرفا 

حين  البريطانية،  المتحدة  المملكة  �سواحل  اإلى  اأو�سلته  التي  �سفنه  اأحرق  اأن  منذ  واحدا 

األفين وثمانية  ال�سابع والع�سرين من يونيه عام  التحديد في  كتب لزمالئه في لندن وعلى 

وهو اآخر يوم في العمل هناك ما ن�سه )الأخوة الأفا�سل والأخوات الفا�سالت: لعل كثيًرا 

اأخرى  �سفًنا  اأن  اأعتقد  لكّني  المحيط،  بها  عبرُت  التي  ال�سفن  اأحرقت  اأنني  يعتقد  منكم 

وراء المحيط ما زالت في انتظاري، وال�سكر مو�سول لكم دوما في اأن تكرموا اأعينكم عن 

زلتي ... الهيتي( فجاءني الرد التالي من بين عدة ردود ودودة )�سيفتقدك الكرام اأمثالك 

من طالب ومعلمين وموظفين واأجيال، .... كان اهلل في عون محبيك، ... ولعلي - والقول ما 

)2(

 - اأتمثل هنا قول ال�ساعر:
)1(

زال ل�ساحب الرد

)1( اأعني الزميل النبيل يا�سر ن�سيف وهو من المملكة العربية ال�سعودية.

العرو�س  تاج  العربية - خالف، ففي  لعلماء  الم�ساألة -  المعّمرين. وفي  ربيعة، وهو من  لبيد بن  لل�ساعر  )2(  البيت 

اِجِز :    ْن�َسَد الَجْوَهِريُّ للرَّ
َ
�ْسِكَنْت الَّالُم واأ

ُ
ِبيِه َفاإَِذا َكاَن الَوَلُد َفا�ِسدًا اأ

َ
اِلُح َيْبَقى بعَد اأ الَخَلُف ِبالتَّْحِريِك: اْلَوَلُد ال�سَّ

ْف َعْبدًا اإَِذا َما َناَء ِباْلِحْمِل َخ�سَ ا َوَجْدَنا َخَلفًا ِبْئ�َس اْلَخَلف  اإِنَّ   

ِبيِه 
َ
اأ ِمن  �َسْوٍء  َخَلُف  وكذا  َمَقاَمُه  َقاَم  اإَِذا  ِبيِه 

َ
اأ ِمن  ْدٍق  �سِ َخَلُف  : هو  ُيَقاُل  الآَخِر  َمَكاَن  ِمْنُهَما  ُكلٌّ  ا�ْسُتْعِمَل  َما   وُربَّ

نَّه بالتَّْحِريِك في 
َ
ى اإِّل اأ ُكون : ُكلُّ َمن َيِجيُء بعَد َمْن َم�سَ ِثيِر : الَخَلُف بالَتْحِريِك وال�سُّ

َ
بالتَّْحِريِك فيهما وقال ابُن الأ
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وبقيت في خْلٍف كجلد الأجرب ذهب الذين ُيعا�س في اأكنافهم   

والكاتب، بال �سك، ا�ستلم ما يماثل تلك الر�سائل لكن من بع�س عدو، نحن في غنى عن 

عر�سها؛ لأنها جاءت على غير ما في قلوب اأ�سحابها كما نعلم واهلل اأعلم، ولي�س من عادتنا 

اأن ُنذّكر الآخرين ب�سيء قد يثني بع�سهم في ال�سفح والن�سيان وفي خالف ذلك قطع ل�سبيل 

المعروف. ثم اإن مو�سوع حرق �سفني - واإن كان معنويا - اأهون بالتاأكيد من مو�سوع حرق 

، وم�ساألة حرق ال�سفن، هذه، رّبما تذّكرنا بما در�سنا في كتب المدار�س 
)1(

�سفن لنقل الجنود

�سيعت عن طارق بن زياد. وتجدني في اأطروحتي حيال تلك الق�سة مع الذين 
ُ
بالق�سة التي اأ

يقفون اإلى جانب الكّتاب المتاأخرين الذين لم يثبت لديهم اأن طارقا فعلها، فعلى راأيهم: اأن 

قائدا مثل طارق بن زياد ل ينبغي له اأن يْقِدم على مثل ذلك ال�سنيع، ففي ذلك ال�سنيع قطع 

لو�سيلة النجاة التي على القادة العباقرة اأن يوؤّمنوها لجنودهم حال العودة، ثم اإّن الدلئل 

ت�سير اإلى اأن طارقا قد اأر�سل اإلى قائده في القيروان يطلب منه مّده بالعون، وفعال ح�سل له 

ذلك عندما اأمّده مو�سى بن ن�سير بخم�سة اآلف مقاتل، فال بد من وجود و�سيلة للم�ساعدة 

اإن لم يكن جميعها فمعظمها تابعة »ليوليان« حاكم �سبته،  اأن ال�سفن  في نقلهم، كما ثبت 

افترا�س  اأن يقدم على حرق ما ل يملك. وعلى  اأنه ل مبرر لطارق من  يوؤكدان  والدليالن 

اأن ال�سفن تابعة للدولة الإ�سالمية فكيف له اأن يفّرط باأموال الم�سلمين؟ والق�سة على ما 

اإل من خالل كتاب الكتفاء لبن الكردبو�س، وكتاب نزهة الم�ستاق لل�سريف  يبدو لم ترد 

اأذكر  اأن  لكن علّي  �سائع �سحيح.  ولي�س كل  للحميري،  المعطار  الرو�س  الإدري�سي، وكتاب 

اأو ممن جاء بعده اعتمدوا �سيا�سة حرق  اأن هناك كثيرا ممن �سبق طارقا  الكريم  للقارئ 

�سواطئ  و�سوله  �سفنه عند  واأحرق  اليمن  اإلى  البحر  عبر  الحب�سي  »اأرياط«  فهذا  ال�سفن. 

والُمَراُد   : ا�ِس قال  النَّ ِمن  الَقْرُن   : َجِميعًا  وَمْعَناهما  �َسْوٍء  وَخْلُف  ْدٍق  َخَلُف �سِ  : ُيَقال  رِّ  ال�سَّ وِبالتَّ�ْسِكيِن في  الَخيِر 

الَة » وفي حديِث  اُعوا ال�سَّ �سَ
َ

يَن �َسَنًة َخْلٌف اأ ُكوِن الحديُث : » �َسَيُكوُن َبْعَد �ِستِّ في هذا الحديِث الَمْفُتوُح ومن بال�سَّ

َها َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوٌف » هي َجْمُع َخْلف. قال تعالى: {فخلف من بعدهم َخْلٌف اأ�ساعوا  ابِن َم�ْسُعوٍد : » ُثمَّ اإِنَّ

ال�سالة( مريم 59، وقال تعالى ))فخلف من بعدهم َخْلٌف ورثوا الكتاب} الأعراف 169

)1(  للمزيد من المراجعة التاريخية لم يثبت اأن طارق بن زياد قد اأحرق ال�سفن عند م�سيق جبل طارق وللمزيد يرجى 

مراجعة راغب ال�سرجاني.  
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الك�تب في قطر
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اليمن، وكذلك القائد الفار�سي »وهرز« الذي بعثه ك�سرى مع »�سيف بن ذي يزن« اإلى اليمن 

لتحريرها من الأحبا�س، والحال نف�سها مع فاتح جزيرة �سقلية اأ�سد بن الفرات الذي اأراد 

التي  والدواعي  الأ�سباب  منهم  واحد  لكل  فاإن  التحقيق  وعلى  يفعل،  لم  ولكنه  �سفنه  حرق 

ت�ستدعي تلك الأفعال. 

وخاتمة القول في قراري بالنتقال اإلى قطر اأقول: اإنَّ اتخاذ القرار يحتاج اإلى قدر من 

ال�سجاعة من �ساحبه، واأنا على اإيمان كامل اأن الذين يتخذون قراراتهم ببطء هم الأكثر 

وتوفيقا.  نجاحا  الأكثر  فهم  وتلكوؤ  تردد  دون  قراراتهم  يتخذون  الذين  ف�سال، على خالف 

و�ساأظل من الموؤمنين باأن الموانئ اأكثر الأماكن اأمنا لل�سفن، لكنها لم ت�سنع لتبقى فيها بل 

لمغادرتها. وفي ذلك ال�ّسياق كنت اأن�سح رفاقي العاملين معي في دائرة الإ�سراف التربوي 

التعليمية  المناطق  اأن يوجهوا مدراء المدار�س ومدراء  العراق  يوم كنت مفت�سا تربويا في 

يكونون  عندما  الحدود  عن  الزائد  التريث  في  اأنف�سهم  مراجعة  التربوي  القرار  و�سانعي 

ا�ستنباط  التريث عجزا عن  اأن في ذلك  اأرى  اإ�سدار تعليمات حيث  اأو  ب�سدد اتخاذ قرار 

القرار، واتخاذ القرار اأول واأخيرا ل يتعدى اأن يكون اجتهادا من �سانع القرار التربوي، ففي 

حال اإخال�سه فالأجر حا�سل له اإن اأخطاأ واإن اأ�ساب، فاإن كان مجانبا لل�سواب في قراره 

فله اأجر واحد، واإن اأ�ساب الحق فيه فله اأجران.

ومن المفيد هنا اأن اأذكر اأهمية التوجه لتحقيق الأهداف الكبيرة؛ لأن في ذلك ق�ساء 

اأن  النبيلة ت�سحق تفاهات الأيام وترهاتها، وهذا يعني  على الم�سكالت ال�سغيرة، فالغاية 

الحياة  وم�ساكل  الطموح  و�سغر  الهمة  دناءة  على  تتغلب  الأمور  وعظائم  مطلوب،  الحزم 

:
)1(

العادية، وفي ذلك يقول المتنبي

وت�سغر في عين العظيم العظائم    وتعظم في عين ال�سغير �سغارها  

ينجز  اأن  في  ا  َمْعِنيَّ كنت  فاإني  لذا  والإرادة،  والقدرة  القوة  اهلل  يهب  الطموح  فبقدر 

تلقاء  من  تحقيقه  يتم  ف�سوف  منها  ال�سهل  اأما  اأول،  ال�سعبة  )المهام  التربوي  الم�سوؤول 

)1( انظر ديوان للمتنبي. 
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 ول نن�سى التاريخ فهو الأب ال�سالح الذي يقودنا بق�س�سه اإلى الطريق لنتذكر 
)1(

نف�سه ....(

ما فعله القائد �سالح الدين الأيوبي وغيره من قادة التاريخ العظام اأخذا منهم بالقاعدة 

اأعاله. فهذا محمد الفاتح نراه بعد توّليه الخالفة رغم ال�سعف والنح�سار الذي حدث في 

عهد والده، ورغم محاولت المرجفين تهويل الم�ساكل التي كانت تعاني منها دولته، ا�ستطاع 

اأن ي�سنع الن�سر؛ لأنه قرر حل الم�سكالت الكبرى اأول.

وعودا على ما ابتداأت به، فقد تاأكد لي اأن بع�س من زاملت في العمل في لندن يعتقد 

اأن الفر�س في ا�سطياد وظيفة بتخ�س�سي - ربما بعمري الذي �سارف وقتها على ال�ستين - 

ٌف   ت�سرُّ
)2(

قدم عليه في ال�ستقالة
ُ
تكاد تكون اأندر من نادرة، واإن الإقدام على عمل كالذي اأ

يكاد يكون جنونا. واعتقدت اأن َنَف�سا من الخنوع يرافقه �سيء من الخوف رّبما يكون �ِسمًة 

من �سمات معظم اأولئك الرفاق، مع اأني اأ�سعر اأنني بتلك التوجهات رّبما اأ�سعهم في مو�سع 

اإلى  الأقرب  ال�سورة  يكون  اإليه تجاههم قد  اأن ما ذهبت  اأ�سك  ل  اأ�سبحت  لكني  التهام، 

حالهم، والأدق في تلّم�س اأفكارهم، مع اأني اأخاف التعميم لما فيه من خطر، اأو على الأقل 

من زلل. اإذ حّملت نف�سي في قرار حرق ال�سفن التي اأو�سلتني اإلى جزر الإنجليز ك�سواطئ 

الأ�سدقاء  من  الالئمين  لوم   - بريطانيا  ومغادرة  ال�ستقالة  اأعني   -  
)3(

يومها لل�سالمة 

يوما  اأبرره  اأن  اأ�ستطع  لم  الذي  ب�سبب عدائهم  المكروبين  نّف�ست كرب  وقت  الخّل�س، في 

اإل بذلك الح�سد الذي اأكل منهم القلوب، وفطر فيهم الأفئدة. واأنا ل اأبالي بالأعداء كثيرا، 

ومهما كُثر عددهم؛ لأن في ذلك دليال على نجاحي، وما كثرة الحجارة التي ُترمى بها �سجرة 

من الأ�سجار اإّل دليل على جودة ثمارها وكثرتها. تلك المقدمة تقودني لالإ�سارة اإلى م�ساألة 

التوكل الحقيقي على اهلل �سبحانه وتعالى التي هي من اأهم لوازم الإيمان المطلق باأن الرازق 

هو اهلل، وهو - اأي ذلك الإيمان - بكل تاأكيد يمنح الإن�سان �سحنة قوية من ال�سجاعة، وما 

ا�ستعمال القران للفعلين »خلق ورزق« ب�سيغة الما�سي »َخَلَقكم وَرَزَقكم« بدل عن »َخَلَقكم 

)1( ديل كارنيجي، كتاب اأفكار �سغيرة لحياة كبيرة كريم ال�ساذلي )اقتبا�س بت�سرف(. 

)2(  اأعني من وظيفة دائمة )دائمة في ُعرف �سيا�سة التوظيف( ول يوجد �سيء دائم بمعنى الديمومة خال اهلل �سبحانه. 

)3( كان ذلك عام 1986 عندما �سافرت للدرا�سة في بريطانيا



272

وال�سيغة  حا�سل،  تح�سيل  اأنه  بد  ول  تقديره،  تم  قد  الرزق  اأن  على  دليل  اإل  ويرُزقكم« 

اإليه ليتحرر من الوهم الذي يجعل  الزمنية هذه ُتفيد وُت�سعر بالأمن الذي يحتاج الإن�سان 

الإن�سان بدرجة من الدرجات عبدا لغير اهلل، ويعيقه عن الحركة المثمرة، ف�سال عن عدم 

القدرة على التحدي التي يحتاج اإليها الإن�سان ليكون فاعال في محيطه. وقد يعتقد بع�سهم 

اأن تلك ال�سيغة - اأعني �سيغة الفعل الما�سي لالآية -  ربما تجعل الإن�سان ك�ِسال متواكال 

ولي�س متوكال. اأقول: الفرق بين التوّكل والتواكل معروف لكل اأريب عاقل، وما حديث ذلك 

الأعرابي - اإن �سحَّ - الذي ترك دابته طليقة وقدم اإلى الر�سول الكريم -  - لخير دليل 

لما ذهبت اإليه، حيث اأو�ساه باأن يعقل الّدابة ويتوكل على اهلل. ودليل اآخر من ال�سنة النبوية 

ويقولون  يتزودون  ول  يحّجون  اليمن  اأهل  كان  قال:  عنهما،  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  رواه  ما 

نحن المتوكلون، فاإذا قدموا مكة �ساألوا النا�س، فاأنزل اهلل تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد 

. وهذا يجرنا للحديث عن اأولئك الذين يخافون اإظهار النعمة عليهم خوفا من 
)1(

التقوى}

العين والح�سد، ورّبما ي�سل بهم الخوف اإلى درجة الوهم، وهذا الوهم ثمرة لتربية خاطئة،  

اإلى  ُيلِجوؤُهم ذلك  ال�سرع. وربما  المبالغة فيه لدى بع�سهم خروجا عن جادة  حتى ت�سبح 

عمل التمائم، ويدفعهم للرك�س وراء ال�ّسحرة والم�سعوذين. فيما يجعل بع�سهم الآخر من 

العين والح�سد �سماعة ُتعّلق عليها كل اأ�سباب ف�سلهم واإخفاقاتهم. والنا�س في مو�سوع العين 

طرفان وو�سط، فالطرف الأول: الغالة في الخوف منها، والطرف الثاني: المفّرطون وهم 

على نقي�س الطرف الأول، فهم منكرون للعين وح�سدها اأ�سال. اأما الو�سط فهم من اعتقد 

بوجود العين وتاأثيرها لكنهم متوكلون حق التوكل فهم في حرز اأمين، ومكان مكين.

واأود الإ�سارة هنا اإلى اأن هذه الهجرة لي�ست هي الأولى، فقد غادرت العراق عام �ستة 

يوم  ال�سومرية  »�سبعاد«  ملكة  حفيدة  ورائي  تركت  وبمغادرتي  واألف،  وت�سعمائة  وثمانين 

كانت حاجبتي )�سكرتيرتي( قبل ثالثة عقود، واأذكر اأنها كانت تعاني من َكَلٍف في وجهها 

المدور، حيث اأبت ال�سم�س وريح ال�َسموم اإل اأن يتركا بب�سماتهما كَمْعَلمة من معالم جدتها، 

)1( رواه البخاري. 
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)1(

تلك التي كان مدر�س التاريخ في المرحلة البتدائية يتخيل على الأ�سح اأنها كانت لمياء

 الخ�سرين، �سامرة 
)3(

 الكعبين، خمي�سة
)2(

ال�سفتين، لوزية العينين، معتدلة القامة، درماء

والحفيدة  »�َسبعاد«  الجدة  بين  ب�سيطة  فروق  ثمة  لكن   .
)5(

المتنين م�سقولة   ،
)4(

الك�سحين

ق جيدها  ال�سومرية، ويطوِّ اأوتار قيثارتها  تنام على لحن  »�سبعاد« كانت  اأن  »ابت�سام« ذلك 

الأ�سمر طقم من الُحّلي يتجول الآن بين متاحف العالم الحديث، ويزين راأ�سها تاج �سومري 

اأن تنام  اأثناء غزو العراق عام الفين وثالثة، في حين اعتادت »ابت�سام«  �سرقه الأمريكان 

على �سجيج وقع )هطول( ال�سواريخ، اأما م�سوغتها الذهبية الوحيدة التي ورثتها بعد وفاة 

والدتها اإذ تبّرعت بها كارهة ل�سناعة العربة الذهبية »لقائد ال�سرورة«، ولتكون في حرز 

اأمين. وقد ماتت »�سبعاد« وكذلك »ابت�سام« لكن ماتت الجدة  بين و�سيفاتها وخدمها، وقد 

اأ�س�س جيلها لأول لغة م�سمارية تعارف الب�سر فيما بينهم من خاللها، ودّون الإن�سان الأول بها 

تاريخه، بينما ماتت الحفيدة وقد احت�سنها �سقف دارها الذي �سقط عليها ب�سبب الق�سف 

الجوي، وهي و�سط جيل ت�سبب في �سياع لغة البالغة، وبيعت الكتب النادرة بميزان البّقالين 

وليثبتوا  البيوت  في  الأن�ساب  �سجرة  بتعليق  الجيل  ذلك  اكتفى  وقد  ال�سوارع،  اأر�سفة  على 

 .
)6(

لبع�سهم - كما قال الدكتور عائ�س القرني - اأنهم )من اأ�سرة اآل مفل�س من قبيلة الجهلة 

 
)7(

اأما الآن وبعد تلك العقود الثالثة كان لزاما علّي اأن اأجري مقابلة لحفيدة »اأومييت«

 الملك البابلي زوجة له. فقد دخلت الحفيدة مكتبي 
)8(

تلك الجدة التي ع�سقها »نبوخذ ن�سر«

الك�ستنائي  �سعرها  ت�سريح  ا�ستقراأت،  ما  لها، على  يت�سن  لم  اأنه  بيد  المحدد،  الموعد  في 

)1( لمياء: �سمراء ال�سفتين. 

)2( درماء: لي�س لروؤو�س عظامها حجم. 

)3( خمي�سة الخ�سرين: دقيقة الخ�سرين )�سامرة الخ�سرين(. 

)4( الك�سحين: ما بين الخا�سرة اإلى ال�سلع الخلف، وهو من ال�سّرةاإلى المتن. 

)5( المتنين: جنبتا الظهر، وجمعهما متون وُمتن. 

)6( انظر مقالة د. عائ�س القرني بعنوان »ال�سحك على الذقون«. 

)7( اختلف الموؤرخون في ال�سم الحقيقي لها، فقد قيل اأن ا�سمها »اأومييهيا«، وقيل اأنها »�سمير اأمي�س« الم�سهورة. 

)8(  »نبوخذن�سر« هو الملك البابلي الأكدي من �ساللة حمورابي �ساحب اأول مدونة قانونية في التاريخ الن�ساني«م�سّلة 

حمورابي«. 
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اأنيقة  واحدة  ليكون خ�سلة  بذكاء  وقد جمعته  اأ�س،  اأك�س  البالك  رائحة  منه  تت�سوع  الذي 

ذلك  اأن  ويبدو  على ظهرها.  لينام  بقي  بما  وترمي  المم�سوق،  الغزالي  تلتف حول جيدها 

يعود لعدم اكتراثها بتلك المقابلة، فهي اأي تلك المقابلة واحدة من مقابالت اأجرتها ولم 

قْت في الح�سول على فر�سة واحدة من قبُل،  تتوفق في الح�سول على فر�سة وظيفية، واإن ُوفِّ

اإل اأنه تم ت�سريحها منها بعد مدة وجيزة، اإذ اإنها م�سنفة على اأنها من بنات العرب رغم 

زرقة عينيها. ثم اإن الموعد، واإن لم يكن باكرا من جهتي، لكّنه على ما يبدو كان كذلك من 

 من يوم توديعها لآخر وظيفة تركتها 
)1(

جهتها؛ لأنها اأ�سبحت من فريق بنات نوؤوم ال�سحى

وهي كارهة. ول اأ�سك اأنها - واإن اأنكرت - قد عملت م�سحا للمنطقة في يوم �سابق لتتعرف 

على مكان المقابلة حيث كانت في مكان منزوي �سيئا ما، ول ينبغي لي اأن اأنكر اأنني قراأت 

�سر النجاح في عينيها رغم �سحابات من الحزن اأو قل من الحذر، اإن لم نقل من الخوف، 

التي كانت ُتظّللهما. واكت�سفت على الفور اأنها كانت تكابر بثقتها العالية بالنف�س. اأما اأنا فال 

خفي �سرا اإذا ما قلت: اإن الخوف منها اأ�سبح يطاردني عندما تذكرت »�سمير اأمي�س« وهي 
ُ
اأ

اإحدى جّداتها، تلك الحمامة الأ�سطورية الأليفة الطيبة النقية ال�سالحة، والتي طلبت من 

زوجها يوما بعد ليلة ممتعة اأن ي�سّلمها �سلطة الحكم في البالد ثالثة اأيام، فلّبى الم�سكين 

طلبها، وجل�ست في اليوم التالي على كر�سي العر�س، وكان اأول اأوامرها اأن األقت القب�س على 

زوجها الملك واأعدمته، عندها اأ�سبحت في راأي كثير من النا�س ذئبة �سارية مّثلت الجبروت 

الأنثوي بعد اأن كانت تتهم زوجها اأن الق�سوة قد ا�ستحوذت على قلبه، نا�سية اأنها قد فّرغته 

. وما هي اإل مدة لي�ست بالمديدة 
)2(

ه لها، ذلك الذي كان اإلى حد الوله من كل حب اإل من ُحبِّ

واإذا بها ت�سحو على موؤامرة يدّبرها ابنها »مينا�س« فقدت على اأثرها �سوابها، و�ُسّل فكرها، 

)1(  نوؤم ال�سحى م�سطلح يطلق على بنات العرب الأغنياء اللواتي ا�ستغنين عن العمل لوجود من يخدمهّن، واأول من 

ا�ستعمله امروؤ القي�س.

ِل حى لمَ تْنتِطْق عن تف�سُّ نوؤوُم ال�سُ وُت�سحي فتيُت الم�سِك فوق فرا�ِسها    

)2(  اأول مراتب الحب الهوى، ثم العالقة وهي الحب الالزم للقلب، ثم الكلف وهو �سدة الحب، ثم الع�سق، ثم ال�سغف 

وهو اإحراق القلب مع لذة يجدها، ثم الجوى وهو الهوى الباطن، ثم التْيم وهو اأن ي�ستعبده الحب، ثم الّتْبل وهو 

اأن ي�سقمه الهوى، ثم التدلية وهو ذهاب العقل من �سدة الهوى، ثم الهيوم وهو اأن يذهب على وجهه لغلبة الهوى 

عليه ومنه رجل هائم. 
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ثم ما لبثت اأن انهارت اأع�سابها متنازلة عن عر�سها له، وتختم الأ�ساطير اأنها خرجت ذات 

كله،  الما�سي  وراءها ذلك  تاركة  البادية،  نحو  الظالم هائمة على وجهها  ُجنح  يوم تحت 

وباتت ك�سيرة الخاطر، معذبة النف�س، حتى فارقت الحياة على رمال ال�سحراء، بعيدا عن 

المجد والإرث.

عفوا فقد �سرح بي الخيال، وقادتني على الأرجح و�ساو�س ال�سيطان اإلى كل ذلك، فقد 

الأ�ساطير  تتجاذبني   - وقائعها  للقارئ  اأ�سف  زلت  ما  التي  تلك   - المقابلة  �ساعة  ع�ست 

تارة، وتارة اأخرى، م�سامين المقابلة، ونف�سي تحدثني اأن الفتاة التي اأمامي والتي اقترنت 

باإرث جّداتها، ربما ت�سيف هّما اإلى همومي، في وقت لم يبق مكان للمزيد، فقد َغِرْقُت في 

بحار ال�سدود، وتهاويُت في وديان الن�سيان، وانهالت علّي �سهام الحا�سدين، واآلمني فرح 

ال�سامتين، وبّرحني ُبعد الإخوان وفقدان الأحبة والخالن، بعد اأن ت�سللت اإلى قلبي و�ساو�س 

الوهن، وغزت �سيبُة الخطيئة مرافقي، واأ�سبحت الهموم حبي�سة ودفينة تحت �سدر تغلي 

مراجله، وتت�ساعد اأّناته وح�سراته. واأنني ما زلت اآمل اأن الفتاة هذه ربما تجتاز المقابلة 

تلك  حياتي،  محطات  اآخر  في  كانت  واإن  و�سكناتي  حركاتي  تدّون  �سوف  عندها  بنجاح، 

اأ�سفي على عدم تدوينها في بداية كتابي هذا. وها  الحركات وال�سكنات التي كنت ذكرت 

تجدونني اأجدد التما�س العذر ممن يقراأ هذه ال�سطور في اأن الرغبة قد غمرتني لالإحاطة 

بالظروف التاريخية المحيطة بجّدات الفتاة جعلتني بعيدا عن جو المقابلة نف�سها �سيئا ما، 

وهي - ل باأ�س من العتراف - عادة �سيئة اإذا لم ُيح�سن الكاتب ا�ستعمالها بحبكة الخبير.

التي كانت  الفتاة فور دخولها، وقد �سحقت �سهام نظراتها تلك  وعلى كل حال، تركت 

اأمام جهاز  تركتها  الأمل،  �سجيرات  وتزرع  الف�سل،  دواعي  وا�سعتين كل  تنطلق من عينين 

الحا�سب الآلي لتقوم بالردود مبا�سرة على ما تجمع من ر�سائل في بريدي الإلكتروني، واإن 

اأول النهار. ومن خالل ر�سالة  لم يكن تجمع منه كثير حتى تلك اللحظة لأننا ما زلنا في 

رد طلبت منها اأن تكتبها بالإنجليزية، - تلك اللغة التي غلبت لغتنا واأ�سبح بع�سنا لالأ�سف 
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يفاخر بمن يتقنها واإن ن�سي ل�سانه الأ�سل-، �سوف اأتحقق من مهاراتها وخبراتها اللغوية، 

اللغة الأخرى، كالإمالء، والنحو،  اآلت  تاأتي كل  اأعلى خبرة لغوية حيث  اللغة  فالتعبير في 

– اأعني الفتاة التي تقّدمت لالختبار -  وال�سرف، وعلم العرو�س .... لخدمتها. اأما هي 

فرّبما تركتها تعي�س مع مفاجاأة لم تح�سب ح�سابها، فقلما �سمعت عن طريقة كهذه، ولكنها 

الوقت  من  لديه  يوجد  ول  عمله  في  جاد  رجل  اإما  هذا:  »الهيتي«  اأن  �سعرت  الأرجح  على 

ليتيه بين �سفتيها وهي تر�سل باأمواج خفيفة من نواعم الكالم، اأو قل اإن �سئت ليحلل الجيم 

وقد عط�ستها اأو لينعم النظر في عينيها اللتين تعك�سان ن�سارة اأ�سجار الأرز، وزرقة البحر، 

لم  عندما  »اأوميت«  جّدتها  �سجر  باأ�سباب  تذكرك  اأنها  �سك  ل  �سور  وتلك  الثلج،  وبيا�س 

ت�ستطع يومها النوم على بطاح وادي الرافدين، وقد تجرد ذلك الوادي من كل جبل، وناأى 

بنف�سه عن كل بحر مما حدا بزوجها »نبوخذ ن�سر« لي�سبي اليهود عبيدا ليبنوا لها جنائن 

 اإن �سحت الروايات اأنه فعل ذلك. 
)1(

العراق المعلقة

وعلى كل حال فقد تفاجاأت ال�سكرتيرة، فهي لم تكن ت�سمع بمثل هذه الطريقه من قبل، 

فمثل تلك الطريقة لم يكترث بها كثير ممن اأجروا مئات المقابالت، وهم ل يملون اجترار 

نف�س الأ�سئلة التي تدل على عدم الح�سافة على اأقل تقدير. اأما »الهيتي« فقد كره طريقة 

توجيه الأ�سئلة التي اأ�سبح من ال�سهل ب�سغطة واحدة على اأحد اأزرار لوحة جهاز الحا�سب 

الآلي الح�سول على مئات الأمتار منها، ولالأ�سف ففي العادة يتم بعد ذلك ح�سر اأ�سعبها 

اأمام من قراأ، متح�سًنا  اإجادة فن التعقيد  واأعقدها، وكاأن المو�سوع عندهم ُيخت�سر في 

 وذلك 
)2(

مرات عدة بـ )اللهم ل �سهل اإل ما جعلته �سهاًل واأنت تجعل الَحزَن اإذا �سئت �سهاًل(

�ست في العادة لمثل هذه  اأقدامهم عتبات دوائر التوظيف وغرفها التي ُخ�سّ اأن تطاأ  قبل 

المهمة، وقد تنا�سى اأ�سحاب تلك الطرق ذلك اليوم الذي كانوا هم اأنف�سهم ي�سعرون فيه 

�سدة الموقف، و�سعوبة المقام. وربما تجدونني نازل على حكم المروءة في العتراف باأن 

)1( ق�سة الجنائن المعّلقة اإحدى عجائب الدنيا ال�سبعة.

)2( دعاء ماأثور.



277

الفتاة التي اأنا ب�سدد مقابلتها اأجادت فن اللعبة - اأعني فن الإجابة العملية -، مع علمي اأن 

ذلك وحده ل يكفي لتقديم �سورة وا�سحة وكاملة عنها؛ لأن �سروطا عديدة يجب توافرها 

لأداء مثل ذلك العمل، ونحتاج اإلى اآليات اأخرى للك�سف عنها. ول بد لي الآن اأن اأذكر للقراء 

اأنها - ولأ�سباب تتعلق بالتزاماتها العائلية - تركتنا نتذكر ورعها وتقواها والذكر الحميد 

الطيب.

وثمة ق�سية اأخرى لبد اأن اأبداأ بمناق�ستها قبل اأن ي�ساألني �سائل عنها، تلك، هي ق�سية 

 اإلى الرقعة من الجزيرة 
)1(

الدوافع الحقيقية وراء هذه النتقالة من مجاورة مدينة ال�سباب

. وهي انتقالة لم اأكن لأندم عليها؛ 
)2(

العربية التي كانت وطن ال�ساعر قطري بن الفجاءة

نعمة  تكون  اأن  التم�س  فقد  اهلل،  من  قدرا  يراها   - »الهيتي«   - اهلل  اإلى  الفقير  العبد  لأن 

ولي�ست نقمة، واأنعمه تعالى عليه كثيرة فهي ل ُتعّد ول ُتح�سى. وهو ي�سعر اأن التحدث بتلك 

مرنا بها، �سريطة اأن ل تكون من باب 
ُ
النعم  من الأمور الممدوحة اإن لم تكن واجبة، وقد اأ

الزهو، ففي اأثر لر�سول اهلل -  - اأنه قال: »إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى 

أثر نعمته«. وقد ذهبت طائفة من �سلف هذه الأمة في تف�سير قوله تعالى {وأما بنعمة ربك 

اأن طائفة اأخرى ترى  ِنَعم اهلل عليه، فهو تحّدث عملي، رغم  فحدث} هو اإظهار الإن�سان 

 - بمعنى: كما كنت عائال فقيرا فاغناك اهلل  اأن تلك الآية خا�سة بالر�سول الكريم - 

 .-  - فحدث بنعمه عليك. فيما ذهب مجاهد اإلى اأنها: النبوة التي اأعطيت لر�سول اهلل

لكّني ل�ست مع اأولئك القائلين باإخفاء النعمة، فهم خائفون، ولأيديهم قاب�سون، ولجيوبهم 

للت�ساوؤل:  بع�سهم  واإذا ذهب  مراقبون.  دوما  معتكفون، ولأر�سدتهم  بنوكهم  وفي  مالوؤون، 

ّعف، ول  اإذن وما حديث )اخ�سو�سنوا فاإن النعم ل تدوم(؟ نقول: اإّن هذا الحديث اأول قد �سُ

يثبت رفعه للنبي الكريم، ول تعار�س بين الحديث - حتى اإذا �سحَّ رفعه - وبين الآية { وأما 

)1( المق�سود بها لندن. 

)2(  قطري بن الفجاءة: المولود �سنة 78هجرية- 697 م، هو جعونه بن مازن بن مالك بن عمر بن تميم، ُلّقب اأبو 

تقارب  مدة  بالخالفة  عليه  �ُسلِّم  المفّوة،  وخطيبهم  الخوارج  �ساعر  لم،  ال�سِّ في  محمد  واأبو  الحرب،  في  نعامة 

الع�سرين عاما. انظر العقد الفريد، وذكره ابن حزم والذهبي وابن خلكان وغيرهم كثير. 
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بنعمة ربك فحّدث}، فالحديث قد يكون موجها لأنا�س جعلوا �سيرتهم وحياتهم مجرد ترف 

. ولذا فاإن من واجبي رغم تلك الرحلة ال�ساقة التي جعلُت القارئ الكريم يم�سيها 
)1(

واإ�سراف

معي طوال الف�سول ال�سابقة محطًة محطة، �سعوبة و�سهولة، قوة و�سعفا، جزالة وركاكة اأن 

ف�سي له اأّني �سرت بف�سل اهلل اأتقلب بين اأح�سان اأنعمه �سبحانه، واإن خ�سيت في كثير من 
ُ
اأ

 
)2(

الأحايين اأن تكون هذه النعمة - التي هي في اآخر مرحلة من مراحل حياتي - ا�ستدراجا

منه �سبحانه م�ستعيذا به من ذلك. 

العمل  بداأت  حين  وثمانية،  الفين  عام  نهايات  مع  تبداأ  ربما  هذه  القطرية  ومحطتي 

كمدير لأكاديمية قطر للمو�سيقى التي لم يتم تاأ�سي�سها حتى ذلك الوقت، وقد لحظت اأنني 

كلما و�سلت اإلى محطة من المحطات التي �سبقت هذه المحطة اأح�سب اأنها المحطة الأخيرة 

التي �سيتوقف عندها قطاري. ول بد من العتراف اأنني تجاهلت كثيرا من الأحداث الهامة 

اإليها لأن قطاري ي�سير باتجاه واحد. كما  في المحطات ال�سابقة واأرى �سعوبة في الرجوع 

اأ�ستفد كثيرا من  اأني لم  اأي�سا عند مراجعتي ال�سريعة لتلك المحطات التي خلت  لحظت 

تجاربي ال�سخ�سية، فقد وجدت نف�سي تجترح ال�سيئات نف�سها، وتقترف الأخطاء عينها التي 

كان لزاما علّي اجتنابها على الأقل في زمن المحطات التالية تداركا. كما اأخ�سى اأنني لم 

وفق في التركيز لتغطية الحواث التربوية تلك التي ربما ي�ستفيد منها رفاقي في المجال 
ُ
اأ

التربوي، اأو على الأقل اأن تكون لهم فر�سة الطالع عليها حتى واإن لم تكن هامة اأو ناجحة 

لأ�ساركهم بما مررت به من تجارب قد تكون م�سابهة لتجاربهم، فاإن كان كذلك ف�سوف تكون 

بمثابة موا�ساة لهم وتعزية، اأو اإن �سئت ت�سلية، وفي حال ف�سلي تقديم خبرة جديدة ف�ستظل 

العلمي على  تقرير ذلك،  البحث  اأ�سول  الباحثون في  توا�سع  المحاولة مفيدة، حيث  تلك 

)1( انظر طريق الإ�سالم، مو�سوعة الفتاوى ، نا�سر �سليمان العمر. 

)2(  فقد اأخرج الإمام اأحمد في »م�سنده« باإ�سناٍد ح�سٍن عن عقبة بن عامر -  - اأن النبي -  - قال: »اإذا راأيَت 

ا َنُسوْا َما   ُيعِطي العبَد من الدنيا على معا�سيه على ما يحب فاإنما هو ا�ستدراٌج، ثم قراأ قوله - تعالى -: {َفَلمَّ
َ
اهلل

ْبلُِسوَن ❋ َفُقطَِع َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموْا َواْلَحْمُد لِلِه  ُروْا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوْا بَِما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفإَِذا ُهم مُّ ُذكِّ
َربِّ اْلَعاَلِميَن} )الأنعام: 44، 45(«.
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ياأِت بنتائج جديدة فاإنه يبقى دليال علميا  اأن البحث واإن لم  فالتفاق واقع بين ُجّلهم في 

اإ�سافيا مفيدا للباحثين الآخرين �سريطة اأن ي�سلك الباحث في بحثه كل ال�سبل المعتبرة، 

فر�سيات  لبحثه  ويفتر�س  اأخرى،  دون  عوامَل  ويثّبت  الم�سروعة،  الو�سائل  بكل  ويتو�سل 

 )�سفرية(، اأو اإيجابية. وعندما ل يثبت لديه ما يغاير الأولى في�سبح نفي النفي 
)1(

�سلبية

اإثبات. ومهما كانت نتائج البحث في راأيي فهي موؤ�ِس�َسة لبحوث اأخرى، فاإذا اأعيدت من قبل 

باحثين عدة ولعدة مرات، وبطرق �ستى، عندها ُي�سار اإلى ما ي�سمى بتعميم النتائج وعند 

ُغّيرت  اإذا  اإل  التجارب عبثا،  اإعادة تلك  ُيعدُّ ال�ستمرار في  اإذاعتها. وبعد ذلك  ذاك يتم 

قيمت 
ُ
لت. لذا على الباحثين اأن يعملوا م�سحا ميدانيا �سامال للبحوث التي اأ الفر�سيات اأو ُعِدّ

اإن  الم�سّلمات مثل  اأو  البديهات  اأما  ال�سروع بالجديد منها.  المجال قبل  من قبُل في ذلك 

نقول: اإن اأي لحظة يق�سيها المربي اأو المدر�س في �سّفه، اأومدير المدر�سة اأمام مكتبه، اأو 

، فهذا النوع من 
)2(

المحا�سر على مدرج جامعته فاإنه ي�سنع خبرة وي�سارك في و�سع تجربة

التعميم ل يحتاج اإلى اإجراء تجربة.

المحطة  في  �ساألتقي  اأني  ِخلت  فاإني  بها  تقييدي  اأو  تقليدي  تم  التي  الوظيفة  وب�سبب 

 الجد الأول للمغنين الذي كان اأح�سنهم غناًء 
)3(

القطرية هذه، باأحد خلفاء »معبد بن وهب«

واأجودهم �سنعة، واأح�سنهم خلقا، وهو فحل المغنين واإمامهم في المدينة على ما يرى ابن 

ا�سحاق حتى قالوا فيه:

وما ق�سبات ال�سبق اإل لمعبِد َريجي بعده     اأجاد ُطوي�س وال�سٌّ

)1(  يفتر�س الباحثون لبحوثهم فر�سّيات وعليهم اإثباتها من خالل بحوثهم. فيفتر�س الباحث مثال: »ل توجد عالقة 

بين اأعمار المتدربين واإنجازاتهم« وت�سمى هذه الفر�سية فر�سية �سالبة اأو �سفرية، واإذا افتر�س قائال: »توجد 

عالقة ذات مغزى اإح�سائي بين اأعمار المتدربين واإنجازاتهم« فت�سمى هذه فر�سية موجبة. 

)2( لكن يفوت على كثير منهم ت�سجيلها اأوتوثيقها اإما لعدم اإدراك منهم اأو لك�سل يعتريهم. 

)3(  هو معبد بن وهب وقيل ابن قطّني، وقيل اأنه ِخال�سّيا )وِخال�سّيا بالك�سر يطلق على الولد بين اأبوين اأبي�س واأ�سود( 

التراث  اإحياء  اإعداد مكتب تحقيق دار  الأ�سبهاني،  الفرج  الأغاني لأبي  انظر كتاب  حول. 
َ
اأ القامة،  وكان مديد 

الإ�سالمي، بيروت، لبنان. 
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وللتدليل على كفاءة معبد، وعلّو كعبه في ذلك الفن روى الرواة اأن هارون الر�سيد اأمر اأن 

يختاروا له من بين الأ�سوات ال�سائعة اأح�سن مائة، ففعلوا وكان اأولها لحن »معبد« في �سعر 

اأبي قطيفة، ثم اأمرهم اأن يختاروا له من بين تلك المائة اأف�سل ع�سرة ففعلوا، ثم طلب منهم 

اأن يختاروا ثالثة فكان: لحن ابن �سريج في �سعر عمر بن اأبي ربيعة، ولحن ابن محرز في 

يب، ولحن اإبراهيم المو�سّلي في �سعر العرجي. ثم اأمر اأن يختاروا له اأندى �سوت  �سعر ُن�سَ

ُغني فيه فاختاروا له لحن ابن محرز في �سعر ُن�سيب:

َنعْم، وبه ممن �سجاك معاِلُم اأهاج هواك المنزل المتقادُم؟   

وؤخر اأخرى في تلبية تلك الدعوة، ولقبول تلك الوظيفة، كما كنت 
ُ
م ِرْجال واأ وكنت اأقدِّ

 في �سرح اأ�سباب ذلك التردد، حيث خ�سيت اأّني �ساأكون 
)1(

�سريحا ووا�سحا مع من انتدبني

اأحد النكرات في مجل�س يجمع بين معبد واإبراهيم المو�سلي وزرياب، وهم الأرباب ال�سابقون 

للغناء والمو�سيقى، والأرباِب المعا�سرين لعالم ال�سمفونيات، والعمل الأورك�سترالي، ونجوم 

الغناء، وملوك الألحان.

مختلف  بين  »الهيتي«  لتنقل  يعجبا  اأن  الكريمة  القارئة  واأخته  الكريم  للقارئ  وُحّق 

المو�سوعات، فمرة ي�سع كتابا في علوم الزراعة ويطل اأ�سبوعيا من نافذة القناة التلفزيونية 

الثانية في نهاية ال�سبعينيات يتحدث عن ملوحة الأر�س وخ�سوبتها، وفي اأخرى تراه يت�سقط 

اأخبار �سيبويه، ويعلي من �ساأن مالك بن الريب وال�سّياب، ويدلي بدلوه في مراكز اللغة ونوادي 

ال�سعر، وتارة يكتب في التربية واإعداد المدر�سين وتدريبهم، وُي�سرف على ر�سائل جامعية 

في ذلك التخ�س�س، ففي هذه الثالثة رّبما يكون معذورا لأنه تخرج في تلك التخ�س�سات، 

وقد تقّلد كثيرا من الوظائف والمهام. فهو متنوع التخ�س�سات ومختلف الم�سارب، فما بالنا 

نراه الآن يتو�سط الفنانين، ويحاكي الملحنين، ويكتب عن اأرباب �سناعة المو�سيقى؟ فهل 

طروحته هي محاولة في اأن ياأتي في كل محطة من محطاته بنتٍف ت�ساكل خبراته التربوية؟ 
ُ
اأ

)1(  اأعني الدكتور �سيف الحجري، نائب رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�س�سة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تراأ�سها 

�سمو ال�سيخة موزة بنت نا�سر الم�سند. 
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اأو يورد بُلمٍع تليق بمقا�سده، وِفَقٍرات تجعل ُقّراَءه يتنقلون بها من فائدة اإلى مثلها، وي�سير 

بهم بين ِجٍد وهزل، واآثار و�ِسَيٍر؟

وحيال الو�سط المو�سيقي الذي اأ�سبح باإرادته اأو بعدمها مديرا لأكاديميتها الوليدة فاإن 

اأكثر تحفظا من »ابن خلدون«  اأن يخرج من دائرة ع�سره لن يكون  »الهيتي« ومهما حاول 

الذي قال في المو�سيقى: )واإذ ذكرنا معنى الغناء فاعلم اأنه يحدث في العمران اإذا توافر 

اإلى الكمالي، وتفننوا فيه، فتحدث هذه ال�سناعة؛  اإلى الحاجّي ثم  وتجاوز حد ال�سروري 

والمنزل  المعا�س  والمهمة من  ال�سرورية  اإل من فرغ من جميع حاجاته  ي�ستدعيها  لأنه ل 

. و«اأبو 
)1(

وغيره فال يطلبها اإل الفارغون عن �سائر اأحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات(

 الإفريقي اإنكاره اأّن المو�سيقى من �سنعة العرب، 
)3(

 الهيتي« ينقل عن »ابن خلدون
)2(

خلدون

فهم غير ملة العجم الذين اأولعوا بتلك ال�سنعة، اأما العرب فقد برعوا وتفننوا في اأ�ساليب 

ال�سعر )وجعلوه دون غيره ديوانا لأخبارهم، وِحَكِمِهم و�سرفهم، ومحكا لقرائحهم في اإ�سابة 

   .
)4(

المعاني واإجادة الأ�ساليب(

»والهيتي« في الوقت نف�سه ل يريد ترك مو�سوع المو�سيقى دون محاولة منه للتاأ�سيل فيه، 

ُبّدا من �َسوق القرائن والآراء المختلفة، وقد يبداأ بجراأة ال�سيخ »عبداهلل  لذا فاإنه ل يجد 

الجديع« وهو - واهلل اأعلم - من طائفة َمن هّمهم الو�سول اإلى الحق، فقد خل�س في بحثه 

المو�ّسع اإلى اأن )الغناء والمو�سيقى لهٌو، والأ�سل اأن يوؤخذ منه ما يحقق م�سلحة معتبرة، 

بح�سبه،  الخير  راجح  عن  �سّد  َكُثَر  فاإن  والملل،  ال�ّساآمِة  دفع  اأو  الم�سروع،  الفرح  كاإظهار 

 اأو مكروه، فاإذا �سار 
ٍ
م والمباح ُرِفع فيه الَحَرُج ما لم َيْغِلْب واجبا اأو مندوبا، اأو ُيوقْع في محرِّ

)1( انظر الأغاني لأبي الفرج الأ�سفهاني. 

)2( كنية الفقير اإلى رحمة ربه كاتب هذه ال�سفحات. 

 1332 �سنة  تون�س  في  المولود  زيد(،  اأبو  )كنيته  الح�سرمي  بن خلدون  بن محمد  الرحمن  عبد  الدين  ولي  )3(  هو 

�ساحب كتاب العبر وديوان المبتداأ والخبر، يعتبر موؤ�س�س علم الجتماع. 

)4( انظر الم�سدر ال�سابق. 
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)انتفاء  »الجديع«  ال�سيخ  وقد حقق   
)1(

كراهة(. اأو  اإلى حرمة  الإباحة  انتقل عن  اإلى ذلك 

وجود اإجماع على حكم المو�سيقى والغناء اجتماعا وافتراقا، وانتفاء وجود ن�سٍّ من القراآن 

 .
)2(

الكريم تكلم عنهما، وعدم وجود ن�سٍّ ثابت من ال�سنة قاطع بمنع المو�سيقى اأو الغناء(

اأما من يرون حرمة الغناء فهم اأحد اثنين: الأول من يرى التحريم اآخذا بقاعدة �سد الذرائع 

المف�سية اإلى مفا�سد حتى واإن كانت محتملة الوقوع، واأما الثاني، فحرمتها عنده اعتماده 

على الن�سو�س التي غّلب �سحتها على �سعفها في ال�سّنة المطهرة. 

هت لي من ِقبل اآل  وقد جرى  التمهيد من قبل للعمل في قطر منذ الدعوة الكريمة التي وجِّ

ثاني لأداء فري�سة الحج في عام األفين واأربعة، حيث قطعنا ال�سحراء الممتدة من الدوحة 

اإلى بيت اهلل الحرام. و�ساحبني المطر في اأول ليلة من ليلتين ق�سيتهما في الدوحة الذي 

اأغرق البيوت، وقطع الطرق، وكان لزاما علّي اأن ا�ستعمل كل حيلة لأ�سل اإلى باب الفيال التي 

�سكنتها في تلك الليلتين، وهذا جعلني اأخل�س اأنه ل عهد لأهل الدوحة بالمطر. فخبراتهم 

خلت،  التي  ال�سنوات  طوال  ال�ست�سقاء  �سالة  �سلوا  اأجله  من  الذي  العزيز  بال�سيف  قليلة 

ورغم ما ترك المطر من اآثار لكّن الجميع ا�ستب�سروا خيرا. وفعال انعك�س الخير كله على 

 
)3(

ال�سحراء حيث ت�سّكلت الغدران وطّرزت األوان الِجمال رمال الجزيرة، وزحف الخزامى

 فنزل هابطا يمالأ 
)5(

البروق اأما   كعيون �سحر وجمال 
)4(

الحوذان راح  اأخ�سر فيما  ب�ساطا 

الوديان بوروده. فاأنا ل�ست غريبا عن قطر اإذ �سهدُت من َقْبُل مجال�س قطر، و�سربُت قهوتها، 

وحّلقت في جّوها، وجمعت الكماأة من �سحرائها، واأكلت مما �سادت �سباكها.  

)1(  المو�سيقى والغناء في ميزان الإ�سالم لل�سيخ عبداهلل بن يو�سف الجديع، موؤ�س�سة الزيات، الطبعة الثالثة، 2007، 

الإفتاء  مجل�س  ع�سو  وهو  والتاأ�سيل،  البحث  في  باع  بطول  له  م�سهود  بارع  علم  عبداهلل  وال�سيخ   .600 �سفحة 

الأوربي. 

)2( المرجع ال�سابق، �سفحة 597. 

)3(  نبات �سحراوي طيب الرائحة جميل، وهو نبات وا�سع النت�سار باألوان اأزهاره البنف�سجية اأو الحمراء رائحته ذكية 

جدا، وتغّنى كثير من ال�سعراء به. 

)4( الحوذان نبات �سحراوي كثير الزهر، وهو نبات ربيعي متفر�س، توؤكل اأوراقه. 

)5( البروق: نبات �سحراوي، نبات ربيعي اأزهاره �سغيرة. 
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ومن طريف ما اأنقل للقارئ الكريم في هذه المحطة الإعالن عن اأن الماي�سترو العالمي 

»مازيل« رف�س القدوم من نيويورك اإلى الدوحة حتى يتم توفير طائرة خا�سة لنقله، محتجا 

بكثرة م�ساغله، و�سيق وقته، حيث تم تحديد يوم التا�سع والع�سرين من �سهر نوفمبر عام 

األفين وثمانية لتد�سين )افتتاح( اأورك�سترا قطر الُفلهارمونية، لكّني راأيت اأن ال�سبب وراء 

ذلك الطلب هو �سهرته، وما تقت�سيه بروتوكالته ال�سخ�سية، حيث يرى مقامه عاليا، وقدمه 

�سابقة. وكانت م�ساعي رفيقي العميد الأ�سبق لأكاديمية قطر للمو�سيقى حميدة، فقد تكللت 

بالنجاح في رف�س مثل ذلك الطلب الذي اعتبرته مثال لبتزاز اأموال الدولة. على اأية حال 

ا�ستاأجرها  اأنه  اأعني   - به  خا�سة  اأنها  لي  قيل  بطائرة  وجاء  الم�ساألة  »مازيل«  ح�سم  فقد 

لح�سابه - وربما جاء ذلك كرد عملي ومبا�سر على رف�سنا الطلب، ولم اأكن وقتها اإلى جنب 

اأ�سفه لمن يقراأ وقت كان مت�سّرما وهو قابع على ما يزيد على  »مازيل« في الطائرة لكي 

»مازيل«  لكن يظل  �سواه،  الم�سافرين  تخلو من  تكاد  التي  الطائرة  تلك  �ساعات في  الع�سر 

مهما و�سفنا اأحد اأرباب المو�سيقى المعا�سرة. 

اأّما الآن وبعد اأن و�سل موكبه اإلى م�سرح قطر الوطني  فاإني اأحاول جاهدا اأن اأنقل لكم 

اأكن مت�سوقا للقيام بهذا العمل ول  اأّني لم  اأحد  اأخفي على  الم�ساهد حية على الهواء. ول 

اأّية حال،  اأعتقد غير مكترث بلقاء من هو مثلي. على  متحم�سا للقائه، وهو الآخر على ما 

باتجاه  تندفع  ال�ستقبال  �ساحة  في  بالمهج  تجود  وهي  النا�س  من  مجموعة  الآن  �ساهد 
ُ
اأ

»مازيل«، واأفراد تلك المجموعة اأراهم في مناف�سة �سديدة في الح�سول على لقطة تذكارية 

التي  فـ )يد( »مازيل«  الماي�سترو.  ليكونوا في مواجهة  ت�سابقوا  الذين  الم�سورين  من قبل 

حملت ع�سا قيادة اأورك�سترا نيويورك لمدة طويلة يٌد كريمة لي�ست كاأيدي الباقين، وَي�ْسُرف 

اأراه وقد حالت  من يحالفه الحظ بم�ّسها، و�ساحب الحظوة من يكون له ال�سبق في ذلك. 

نّظارة �سديدة ال�سواد - غّطت ن�سف وجهه - بيننا وبين عينيه، فحرمنا الرجل من روؤيته 

غير  الأول  الطابق  ال�ساللم حيث  ي�سعد  الآن  واأراه  الم�سروعة،  من حقوقنا  التي هي حق 

ت باأمٍة من النا�س تنتظره، وكل  مكترث بمن يحيط به من النا�س، متوجها اإلى �سالة ُغ�سّ
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منهم يت�سوف اإلى اأن يكون الأقرب منه، وقد تخيل كل واحد منهم مكان تلك ال�سورة تلك 

التي �سيلتقطها الم�سورون وهم والحمد هلل ُكثر، فهي عندهم اأهم �سورة �سيتم تعليقها في 

البيت، اأو ُيتحفون بها مكاتبهم ليفخروا بها اأمام زائريهم، وهي عندهم بكل تاأكيد اأغلى من 

�سجرة الأن�ساب، واأثمن من مخطط الأح�ساب. اأما هنا، حيث وقف اأ�سحاب ال�ساأن في مجال 

المو�سيقى �سّفا كاأنهم بنيان مر�سو�س جنبا اإلى جنب مع مرا�سلي ال�سحف، والمترجمين 

وكاأن على روؤو�سهم الطير، كٌل قد ارتدى اأغلى الحلل واأحالها، وتعطر باأجود العطور،  لكنني 

لأن   - الغبطة  اأعني ح�سد   - المحمود  النوع  اأظنه من  ل   
)1(

بع�سهم ح�سدا في عيون  اأقراأ 

نجوميته اأعلى من نجوميتهم، لكن اأحالما وردية تراودهم اأنهم لي�سوا على مبعدة من ذلك 

اليوم الذي �سيكونون فيه بالمكانة نف�سها، وكاأني بهم يرددون ما ردده �ساحب الأغاني »اأبو 

:
)2(

فرج الأ�سفهاني« من قبُل

       فاإذا راأيت فتى باأعلى رتبة     في �سامخ من عّزة المترفِع

       قالت لي النف�س العزوف بف�سلها     ما كان اأولني بذاك المو�سِع

اأعني في  اأعمالهم -  �سُتكتب في �سحائف  التي  ال�سطور  اآخر  �ستكون  له  فم�سافحتهم 

ال�ّسير الذاتية لهم - كما اعتاد على فعل ذلك كثيٌر منهم، فقد لحظت بعد اطالعي على 

ال�سحف  من  ق�سا�سات  جمع  في  مولعون  اأنهم  الذاتية  �سيرهم  من  المئات  بل  الع�سرات 

والجرائد والمجالت وقد ظهروا فيها خلف اأعوادهم واآلتهم المو�سيقية في حفالت اأعياد 

الميالد، اأو الزفاف، اأو الوفاة، اأو.... ، وهي ح�سب ظنهم اأرقى من اأ�سرف الأو�سمة، واأرفع 

من اأعلى الدرجات، واأعلى من اأهم ال�سهادات. 

)1(  اكت�سفت بين المو�سيقيين ح�سدا ل مثيل له اإل ما اأعرفه بين بع�س علماء الدين من قبل. والق�سة بين المو�سلي 

وتلميذه زرياب التي �سوف تاأتي خير �ساهد. 

)2(  الأبيات لأبي الفرج الأ�سفهاني. انظر »جولة في كتابي )الأغاني( و)ال�سيف اليماني فنحر الأ�سفهاني(«، مقالة 

بقلم ال�سيخ محمد المجذوب. 
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حّدث نف�سي بعد اأن راأيت نف�سي وقد ناأت وابتعدت عن مركز الحدث، 
ُ
اأما اأنا فما زلت اأ

و�سرت اأرقب النا�س اأكثر مما اأرقب �ساحب الحدث. ول اأدري كيف �سرت اأعمل مقارنة بين 

»مازيل« وبين ماليين الأطفال من الحاملين كتاب اهلل في �سدورهم، وقد حفظوا عن ظهر 

 قي�س وتميم، 
)1(

قلب كل �سكناته، وحركاته، ووقفاته، وهم�ساته، وغننه، ومدوده، دون عنعنة

 ربيعة وم�سر، اأو 
)5(

 هذيل، اأو ك�سك�سة
)4(

 ق�ساعة، اأوفحفحة
)3(

 اليمن، اأو عجعجة
)2(

اأو �سن�سة

 اأعراب ال�سحر وُعمان، وكذلك دون تاأتاأة، 
)7(

 حمير وطي والأزد، اأو لخلخانية
)6(

طمطمانية

اأو تلكوؤ، اأو تردد، ل بل ذهبت طائفة منهم لحفظه بقراءاته ال�سبع، واأخرى برواياته الع�سر، 

لواحد منهم، ف�سال عن  اإكبارا  اأو  اإجالل  ولو مرة  اأمامي  الذين  اأحٌد من هوؤلء  وما وقف 

اأنهم لم يفكروا في التقاط �سورة واحدة مع اأحدهم، وربما كثرة الحّفاظ اأبعدتهم عن ميزة 

الندرة. مع اأنني ل اأريد بذلك غمط حق »مازيل«، فهي �سنعتة وقد اأجادها، لكّني اأراها اأقل 

خطرا واأهمية من حفظ كتاب تزيد عدد اآيه على �ستة اآلآف ومائتين وثالثين و�ستة، وتربو 

�سفحاته على �ستمائة �سفحة. 

ولمتابعة الموقف تراني ما زلت انتظر من الماي�سترو اأن يخلع نظارته ولو ل�ساعة اللقاء، 

فهي بالن�سبة لي كاللثام وعليه اإماطته، وعلينا معاملتة بالمثل، فقومه طلبوا اإماطة الحجاب 

عن روؤو�س فتياتنا. وكاأن نظارة الرجل اأ�سبحت ق�سية مّلحة بالن�سبة لي، لذا فاإن الف�سول 

دفعني لأ�ساأل َمْن كان اإلى جانبي، وهو ح�سب علمي، اأعرف بالرجل مّني، فقد در�س حياته، 

واحتفظ باأعماله، وتبارك ب�سهرته، فاأجاب اإجابة الخبير، واعتبر مجرد �سوؤالي له اإحدى 

)1( العنعنة: وهي قلب الهمزة عينا في لغة قي�س وتميم واأ�سد، ومثالها »اأ�سهد عّنك ر�سول« ويعني اأ�سهد اأنك ر�سول. 

)2( ال�سن�سنة: في لغة اليمن حيث يجعلون الكاف �سينا، فيقولون: »لبّي�س اللهم لّبي�س« اأي لبّيك اللهم لبّيك.  

)3(  العجعجة: حيث يجعلون الياء الم�سددة جيما، يقولون في تميمي: تميمج، ويقولون: »المطعمون اللحم بالع�سّج«، 

ويعنون بالع�سّي. 

)4( الفحفحة في لغة ُهذيل يجعلون الحاء عينا، فيقولون في حتى حين: »عتى حين«. 

)5(  الك�سك�سة: جعل الكاف �سينا فيقولون »فعينا�ِس عيناها وجيد�ِس جيدها ...« اأي فعيناِك عيناها وجيدِك جيدها...

)6( الطمطمانية: »كقولهم طاب امهواء« اأي الهواء، حيث يجعلون الألف والالم ميما.

)7( اللخلخانية في اللغة كقولهم م�سااهلل، يريدون ما �ساء اهلل كان. 
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اأنه  اإلى ذلك كله  اإن »مازيل« متعب، ومنهك وي�ساف  الواثق:  مناقبه الحميدة، فقال قولة 

يعاني من تورم في اأجفان عينيه. واأ�ساف حالفا ربما غير حانث: اأنه ل يريد اأن ُيري ُمريديه 

من الم�ستقبلين اإل ما ا�ستح�سنه لنف�سه ور�سيه ل�سخ�سه.

واأخيرا اعتلى »مازيل« في الليلة التي تلت خ�سبات الم�سرح الوطني، وبكل �سهامة واإن 

كانت بدون و�سامة اإذ تجاوز عمره ال�سبعين وقاد »مازيل«الفرقة الموؤلفة من مائة ع�سو وقد 

تحّدروا من فجاج ثمان وثالثين دولة اأجنبية، ولم يكن بينهم قطرٌي واحٌد حتى لحظة كتابة 

هذه الخواطر. وها نحن بانتظار ما �سيقدمه »مازيل«، ثم نحاول اأن نعقد مقارنة بينه وبين 

اأول  وهو  العود،  لآلة  وترا خام�سا  اأ�ساف  الذي  البغدادي  الفتى   ذلك 
)1(

»زرياب« ما قدمه 

من و�سع القواعد لتعليم الغناء للمبتدئين، واأدخل على المو�سيقى مقامات كثيرة لم تكن 

معروفة قبله، وجعل م�سراب العود من قوادم ري�س الن�سر بدل من الخ�سب، وافتتح الغناء 

فكان  الأندل�س  اإلى  رحل  عندما  البغدادي  �ساحبنا  تعدى  وقد  بالنقر.  البدء  قبل  بالن�سيد 

العرق، ومعاجين  الغرب، فمزيالت  اإلى  ال�سرق  نقل ح�سارة  ديور« ع�سره في  »كري�ستيان 

الأ�سنان، والعطور الفاخرة، والعجائن العطرية اأتى بها من بغداد الر�سيد اإلى قرطبة عبد 

الرحمن الثاني.

واآخر  بالن�ساء  خا�سا  منها  ق�سما  جعل  فقد  الطعام  موائد  مناديل  في  اأطروحاته  اأما 

والخدود،  الجباه  لتجفيف  وثالثة  لليدين  واأخرى  لل�سفاه  مناديل  اإلى  وق�ّسمها  بالرجال، 

اأحجامها وطبيعة ن�سيجها تدل على  اأحد �سعوبة في معرفتها، فاألوانها واختالف  ول يجد 

اأنواعها. اأما طريقة كالمه فكانت من اأعاجيب فنونه، فقد ُذكر اأن حديثه يمّثل قمة الر�ساقة، 

وغاية الأناقة اأذهل بها جل�ساءه واقتفى به زّواره وعّواده واأخذها عنه الكبير وال�سغير، اإذ 

ارتقى بالذوق العام لالأندل�سيين، على خالف »مازيل« الذي كان منكفئا على ع�ساه، ُموؤثرا 

ال�سكوت على الكالم اأخذا بقاعدة »اإذا كان الكالم من ف�سة فاإن ال�سكوت من ذهب«. 

777م، وزرياب  اأبو الح�سن علي بن نافع مولى المهدي الخليفة العبا�سي، المولود في المو�سل عام  )1(  زرياب: هو 

لقبه، وزرياب في اللغة ا�سم طائر اأ�سود اللون عذب ال�سوت، ن�ساأ في بغداد وكان تلميذا لأبي اإ�سحاق المو�سلي. 

وقد اأ�ستعل في قلب اأ�ستاذه ح�سدا فهدده بالغتيال اأو مغادرة بغداد دون رجعة اإليها. 
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�سرب  بل  »مازيل«  فعل  كما  فقط  عوده  ليحمل  الأندل�س  اإلى  »زرياب«  يذهب  لم  اإذن 

اإلى واقع ثقافي غير الذي كان. فهل اأجاد »مازيل« �سنعته  اأوتار قلوب النا�س ونقلهم  على 

كما اأجادها »زرياب«؟ وقد ابتكر �ساحبنا طرقا لتفخيم ال�سوت للذين يعانون من �سعف 

اأ�سواتهم وين�سحهم اأن يلّفوا بطونهم بلفافة �سخمة من القما�س لتح�سر ال�سوت وتقّويه، 

اأما اأولئك الذين يعانون من عيوب تقارب الفكين مما يمنع امتداد ال�سوت عندهم فكان 

يو�سيهم بو�سع قطعة خ�سبية بموا�سفات خا�سة بين الفكين عند النوم لمدة معلومة حتى 

يتجاوزوا ذلك العيب. 

اأو  ي�ستحق  ل  بما  على »مازيل«  تحاملت  قد  اأنني  خطاأ  فهموا  اإن  عذرا  القّراء  واأ�ستميح 

ل ينا�سب من القول فاإن كل ما طرحته لن ينال منه  �سيئا وهو بال ريب لم ي�سل اإلى هذه 

المكانة اإل بجّد واجتهاد - فلي�س التجريح هدفي، ول مطلبي، ول غايتي، بل كل الذي يهّمني 

الحفاوة  في  ال�ستقبال، والزيادة  ذلك  في  المبالغة  بم�ستوى  �سعادتي  عدم  للقراء  اأنقل  اأن 

اإلى درجة التقدي�س الذي ُنهينا عنه. »والهيتي« تعامل بالمثل عندما طلب من جماهير كان 

قد دعاهم لمنزله قرب لندن عندما زاره ال�سيخ الدكتور »�سعود بن اإبراهيم ال�سريم« اإمام 

ثالثة  قرابة  يوؤم  والداني  للقا�سي  معلوم  هو  كما  وواحد، وال�سيخ  األفين  عام  المكي  الحرم 

بينهم  اأذعت  اإذ  اهلل،  كتاب  بحفظ  �سدره  َعُمر  واحد، وقد  وقت  في  وحاج  معتمر  ماليين 

لكّن بع�سهم  عليه.  بال�سالم  منكم  المظاهر، ويكتفي  هذه  يحب  ل  ال�سيخ  اأن  دعوتهم  عند 

اإن لم يكن ُجّلهم كان قد تجاوز حدود الماألوف، واأذكر اإنهم دفعوا اأثناء زحفهم نحوه كل 

اآثاث المجل�س لتجدهم عند قدميه، عندها، قلت لهم: يا �سبحان اهلل، اإذن وِلَم تنكرون على 

اأ�سحاب الطرق ال�سوفية عندما يبالغون في اإجالل �سيوخهم وتقدي�سهم، وتعتقدون اأنهم 

بذلك قد خرجوا عن جاّدة ال�سرع؟ ثم اإّنه من الخطاأ اأن اأفخر - اإن كنت اأفخر - »بزرياب« 

لأني فخرت بالما�سي ولي�س لي دور فيه )لي�س الفتى من قال كان اأبي(، في حين »مازيل« اإن 

فخر فاإن له ذلك لأنه يفخر بنف�سه )اإن الفتى من قال ها اأنا ذا(.  
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كما اأجدها فر�سة �سانحة لبث ما اأريد بثه حيال مو�سوع المبالغة والتي تّجر اإلى التقدي�س 

في اأحيان كثيرة، فاإني اأجد اأن هناك من اأ�سحاب العلم والمعرفة والمخترعين والمبدعين 

الآخرين  اهتمامات  خارج  يقع  ربما  اأعتقده  الذي  والتقدير، لكن  بالحترام  اأجدر  هم  من 

اأو  الروؤ�ساء  بع�س  اأ�سبح  بل  ل  كله  العالم  ي�ساوي  البع�س  نظر  في  كرة  لعب  اأ�سبح  حيث 

الملوك يتفاخرون في ا�ستقباله واإكرامه، متوددين له اأينما حل اأو رحل، ل بل غالى بع�س 

ال�سباب في ال�سالة اأمام مج�سماته اأو �سوره والتي اأقيمت في بيوتهم ونداءبهم، ولقد نهى 

الحياة،  �سنن  من  المبالغة  هذه  اأن  يقول  من  ويخطاأ  العبادة.  في  حتى  المبالغة  عن  ال�سرع 

تحت  درجو 
ُ
اأ حتى  كفرت  التي  الأقوام  هي  فكم  وتكتمل.  الحياة  به  ماتقوم  الحياة  ف�سنن 

طائفة الم�سركين ب�سبب مبالغاتهم في حب نبي اأو ر�سول اأو حتى ما دونهم من النا�س حيث 

جنح بهم ذلك الحب والولء ليعتقدوا باألوهيتهم. فالتزان مطلوب في الحب وفي �سواه، كما 

هو مطلوب في بقية �سوؤون الحياة وحتى في بناء ح�سارات الأمم والدول.

ولعل في نقلي �سورة �سريعة عن ال�ستقبال الر�سمي في قرطبة الذي جرى لزرياب عام 

822 م يجعل القّراء يلتم�سون العذر »لمازيل« من اأّن ا�ستقباله كان دون ا�ستقبال »زرياب«، 

واأجدني غير اآبه بذلك؛ لأن المهم لدّي نقل الحقيقة واإن كان اعترافي بذلك �ساهدا علّي، 

يكن  ولم  مهيبا،  قرطبة  اإلى  زرياب  و�سول  موكب  كان  فقد  يحكموا.  اأن  ذلك  بعد  وللقّراء 

قبل  المنية  وافته  حيث  ال�ستقبال  ذلك  في  ن�سيب  دعاه  الذي  ه�سام  بن  الحكم  للخليفة 

و�سول »زرياب«، لكن الخليفة عبدالرحمن الثاني الملّقب بالأو�سط هو الذي ا�ستقبله واأح�سن 

ال�سلبية  النظرة  تلك  كل  ِلَم حمل »الهيتي«  ال�سفحات:  هذه  يقراأ  من  يت�ساءل  وقد  وفادته. 

باإرادته  �سواء  »الهيتي«  نرى  وقت  في  »مازيل«  عليه  ح�سل  الذي  الحافل  ال�ستقبال  حيال 

اأقل  على  الحياد  على  يقف  اأن  به  الأجدر  وكان  بالمو�سيقى  ُتعنى  موؤ�س�سة  يدير  بعدمها  اأو 

تقدير اإذا لم يكن ليقف بجانب »مازيل« رجل المو�سيقى، وهذا اإن دّل على �سيء فاإنه يدل 

 الذي و�سف المجتمع العراقي بتمّيزه بثالث �سمات 
)1(

على م�سداقية الدكتور »علي الوردي«

انت�سارات  النا�سر:  الأول،  الجزء  الوردي،  علي  د.  الحديث،  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  لمحات  كتاب  )1(  انظر 

ال�سريف الر�سي،�س 297 
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والتنا�سز  والح�سارة،  البداوة  بين  و�سراع  لأفراده،  ال�سخ�سية  ازدواجية  وهي:  اأ�سا�سية 

ربما  فهو  وقفة  »للهيتي«  هنا  لكن  المجتمع.  ذلك  رحم  من  ولد  قد  »والهيتي«  الجتماعي. 

يتفق مع »الوردي« في بع�س تلك ال�سمات لكّنه يختلف معه اإذا عنى بذلك التعميم. فلي�س كل 

العراقيين تحتويهم دائرة فر�سياته الثالث. و«الهيتي« كذلك ل يتفق معه على �سبيل المثال 

نزعة  من  العراقي  الفرد  عند  اأقوى  يراها  التي  »الفرهود«  و  »الغزو«  نزعة  في  الح�سر  ل 

العمل والنتاجية تلك التي عّللها »الوردي« باهتمام العراقيين بالربح العاجل الذي ياأتيه عن 

طريق الغلبة )ال�سطارة( اأكثر من اهتمامهم بالربح الآجل الذي ياأتيهم عن طريق التاأني 

حيث يقت�سي ذلك وقتا لبناء ال�سمعة. اأما »الهيتي« فال ي�سهد بذلك لعدم وجود دليل على 

اأن اأحدا ا�ستكى مرة من اتجاهات العراقيين نحو العمل، اأو �سكك بجّدهم وبمثابرتهم على 

ما يعلم. ثم اإّنه ُي�سهد التاريخ اأن الأطفال ف�سال عن الكبار كانوا اأّبان حرب الخليج الثانية 

الكويت  من  �ُسرقت  قد  مواد  لأنها  له  واحت�سابا  اهلل  من  خوفا  المواد  بع�س  �سراء  يرف�سون 

حين دخلتها القوات العراقية، فالجنود مهما كانوا »اإذا دخلوا قرية اأف�سدوها وجعلوا اأعزة 

اأهلها اأذلة« واإذا ا�ستثنينا فال�ستثناء لجيو�س الرا�سدين فقد ن�سرت الحق والعدل و�سهدت 

بذلك �سعوب دخلت الإ�سالم دون �سيف. 

اأما ما ذهب اإليه »الوردي« من اأن الفرد العراقي يعي�س حالة الزدواج بين عالم )الُمثل 

بالمفاخرات  يعي�س  حيث  الواقع(  وبين )عالم  وخطبه  كتاباته  في  بها  ينادي  حيث  العليا( 

والمنابزات فاإن ذلك لي�س من ميراث العراقي وحده على حد علمي بل يتميز به اأغلب النا�س 

اأينما ُوجدوا، وحيثما كانوا، فهم يحاولون المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم ويريدون اأن 

قائال:  عمم  حين  »الوردي«  للدكتور  الموؤيدين  من  لكنني  المادية.  الح�سارة  بركب  يلحقوا 

)الواقع اأننا اأكثر الأمم ولعا بال�سعر وانهماكا فيه(، ولكن، »علي الوردي« و�سف ذلك )بالعيب 

الجتماعي(. فهو يرى اأننا نريد اأن ن�سير في م�سمار الح�سارة الحديثة مع اإ�سرارنا على 

المحافظة على تراثنا ال�سعري، وهو يعتقد ا�ستحالة ذلك حيث التناق�س بينهما وا�سح. واأنا 
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ل اأرى غ�سا�سة في المحافظة على ذلك التراث وال�سير في ركب الح�سارة في نف�س الوقت. 

لكّنه عقب وكان موفقا في عر�س مطلبه واأمله في �سرورة التوازن بين دافع الحما�س ودافع 

 .
)1(

المو�سوعية في نفو�س اأفراد  الأمة

وعلى العموم فاإن »الوردي« قد )افتر�س بناء عراقيا جديدا لم يبرهن على �سحته، ولم 

اأفكاره، واإنما  بنات  من  الأرجح )لي�ست  على  الفر�سيات  تلك  واإن   
)2(

منهجيا( حتما  يجعله 

 فيعتقد اأن الدكتور علي الوردي )قد 
)4(

، اأما »�سليم«
)3(

اقتب�سها من علماء غربيين وعرب(

العلمية  النزعة  من  عنده  اأقوى  كانت  �سخ�سية، حيث  بطريقة  ال�ست�سراقية  بالنزعة  تاأثر 

بما  المفاهيم  معاني  تلوي  اأن  حاولت  التي  الغربية  المفاهيم  �سجين  فهو   .... المو�سوعية 

يتالءم مع روؤاها العرقية العن�سرية(. لكّني ما زلت اأرى �سواء اختلفت اأم اتفقت مع نظرية 

علي الوردي كما يرى »د. �سّيار الجميل«: )اأن الدكتور علي الوردي ُيعد واحدا من ال�سّباقين 

.
)5(

الأوائل في الك�سف عن واحد من المجتمعات العربية المعقدة والمركبة وال�سعبة(

ولأني مازلت اأتجاذب اأطراف الحديث معكم في خ�سو�سية المحطة الأخيرة وعموميتها 

فل�سفة  فيها  المحطة، واأناق�س  هذه  بها  اأذّيل  مقالتي،  اآخر  تكون  اأن  اأرجو  اأخيرة  كلمة  فلي 

�س�ست 
َُ
اإن�ساء موؤ�س�سة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي انتدبتني للعمل فيها، فقد اأ

في  رفاقنا  مع  فلم�ست  فيه.  وال�ستثمار  الإن�سان  لبناء  �سليمة  تنمية  قواعد  لإر�ساء  �ُس�َسا 
ُ
اأ

العمل عندما عقدنا بع�س المقارنات بين موؤ�س�سة قطر التربوية ومعظم الموؤ�س�سات في دول 

)1( نف�س الم�سدر ال�سابق، د. علي الوردي، �س 318. 

)2(  د. منى محمود العين جي، 1998 في �سوء فر�سية الدكتور علي الوردي في النتقال من البداوة اإلى الح�سارة، 

ر�سالة دكتوراة/ كلية الآداب/ ق�سم علم الجتماع، جامعة بغداد. 

)3(  د. معن خليل عمر »رواد علم الجتماع في العراق« ط1، بغداد: دار ال�سوؤون الثقافية العامة، 1990. 

)4(  مطر �سليم، النزعة ال�ست�سراقية العن�سرية في فكر الحداثة: »علي الوردي وبداوة المجتمع العراقي«. جنيف 

1999، انظر د. لهاي عبدالح�سين: موقع الإنثروبولوجيين والجتماعيين العرب. 

والبحوث،  للدرا�سات  الوردي  علي  مركز  العراقي/  المجتمع  ظاهرة  الوردي  علي   ،2010 الجميل،  �سيار  د.  )5(  اأ. 

 .)Facebook(
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عنها  الحديث  ب�سدد  نحن  التي  قطر  موؤ�س�سة  بين  جوهرية  فروقا  هناك  اأن  الثالث  العالم 

وبين الموؤ�س�سات المماثلة في معظم دول العالم النامي والتي اأّدت  اإلى ذلك ال�سبق وحققت 

اإليها،  المهاجرة  بالكوادر  اأعلى  اأكبر، وثقة  الحرية  من  اأعطت: هام�سا  لأنها  النجاح  ذلك 

وتدخال في �سيا�سة المعاهد والأق�سام اأقل، وتخ�سي�سات مالية اأعظم. ي�ساف اإلى ذلك ما 

تميزت به دولة قطر من اأمن مكين، وا�ستقرار وطيد، وربما ح�سن تعامل اأهلها مع �سيوفهم 

فاإنها  وال�سيا�سات  التوجهات  تلك  تدعيم  في  ا�ستمرت  ما  اإذا  الموؤ�س�سة  اأن  ونرى  عموما. 

�ستحقق اأهدافها في ت�سليم الراية لجيل موؤهل من القطريين ل محالة في ذلك. وفي حالة 

تعّجل القطريين في ت�سليم تلك الراية قبل الن�سج الالزم فاإنهم �سيخفقون في ذلك، فجيل 

العالم  فجاج  مختلف  من  التخ�س�سات  بمختلف  ال�سناعة  واأرباب  العلماء  من  المهاجرين 

عندما جاوؤوا اإلى قطر اأعجبوا اأول بم�ساحة الحرية الممنوحة، ومدى الثقة المعطاة، وحجم 

غالية  الموؤ�س�سة  على  تقاطروا  للذين  العلمية  فالخلفيات  المتاحة.  المالية  التخ�سي�سات 

وعالية، فقد نجحت دولهم بعد عناء واإنفاق في اإعداده كعلماء وباحثين، فهم خبرة جاهزة 

ثمار  واأينعت  اتجاهاتهم  ن�سجت  وقد  قرن.  ن�سف  قاربت  بع�سهم  فخبرات  ومتراكمة. 

علومهم، وتنوعت اخت�سا�ساتهم، ونزلت في المجالت العالمية العلمية ال�سهيرة مقالتهم، 

وانت�سرت مبتكراتهم، ومالأت كتبهم رفوف المكتبات، و�سهدت لمعظمهم المحافل العلمية 

بق، فهم قطعا ب�سبب عوامل الجذب الإيجابية تركوا الجّنات والعيون، والمقام  بالف�سل وال�سَّ

الكريم، واأحيانا الولد والحفيد. فكم بذلوا من وقت، وكم عانوا من نكد، وكم �سبروا على 

درا�سته.  نفقات  بع�سهم  ليغطي  نهار  ليل  العمل  ووا�سلوا  راحتهم،  وقت  في  فعملوا  �سيم، 

فالعلم ل تنبت �سجرته اإل في تربة الحرية، ول تعلو اإل في جو الحترام، ول تثمر اإل تحت 

�سم�س الأمن وال�ستقرار، ويبدو لي اأن دولة قطر تحاول توفير تلك المتطلبات.

على اأن نجاح قطر في م�سروعها الوطني في بناء الإن�سان �سيكون بين مد وجزر اأعني 

اأنها كلما اقتربت من توفير ال�سروط اأعاله تقدمت، وكلما ابتعدت في اإلزام نف�سها بها ل�سبب 
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الواعية  غير  ال�ست�سارة  اأو  الوطنية  ب�سبب  ن�سجها  قبل  الوطنية  الكوادر  على  كالعتماد  ما 

فاإن ق�سوًرا في التعجيل �سوف يحدث ل محالة.  

اأجده  ما  لت�سوير  كاميرتي  اأحمل  زلت  ما  اأني  الكرام  القراء  يعلم  اأن  اأرجو  الختام  في 

مفيًدا لإكمال هذه المحطة لأنها ت�ستحق المزيد.
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2001د. ح�سن ر�سيدالح�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمير تاج ال�سر�سيرة الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة المو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�س اأطفال17

2001د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19



296

ال�شنةالموؤلفالإ�شداراتم

2002د. اأحمد الدو�سريالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 -  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�سيدق�س�س وحكايات �سعبية22

2002�سدى الحرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. اأحمد عبد الملكدرا�سات في الإعالم والثقافة والتربية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جا�سم �سفركاأن الأ�سياء لم تكن28

2002عبد ال�سالم جاد اهللنعا�س المغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالم�سرح الألماني المعا�سر32

2002محمد ريا�س ع�سمتالم�سرح في بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�سعرية المختارة34

2003د. �سالح الق�سبم�سرح ال�سورة بين النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل والميالد37

2003د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�س/ علي المناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك المدينة40
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2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر الحديث41

2003غانم ال�سليطيالمترا�سقون »م�سرحية«42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�سعار ال�سياب43

2003�سنان الم�سلماني�سحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية في الق�سة الق�سيرة45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�سان والمكان46

2003عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�س �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح الخير اأيها الحب50

51

ال�سحافة العربية في قطر 

»مترجم اإلى الإنجليزية«

اإبراهيم اإ�سماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�سلآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثانيالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سيرياإدارة التغيير55

2005د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�سعر الحديث في قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح المخت�سر في اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005محمد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل الخليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سيرة 

لدول مجل�س التعاون(

2005
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2005د. ح�سام الخطيبالأدب المقارن و�سبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات الإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة محمد اآل �سعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�سيرًا64

2005ح�سن توفيقوردة الإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيمجاديفي66

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب لالنتماء68

رانجيت هو�سكوتي

ترجمة: ظبية خمي�س

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�س69

2005د. ح�سن ر�سيدالمراأة في الم�سرح الخليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف في علمي العرو�س والقوافي72

د. اأنور اأبو �سويلم

د. مريم النعيمي

2005

2005اأمير تاج ال�سراأحزان كبيرة73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�س المهنديذاكرة الذخيرة75

76

تجليات الق�س 

»مع درا�سة تطبيقية في الق�سة القطرية«

2006با�سم عبود اليا�سري

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر »قراءة في �سوء نظرية النظم«77

2006خولة المناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجير »ن�سو�س م�سرحية«79
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2006مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة »ق�س�س ق�سيرة«81

2006د. يون�س لوليديالم�سرح والمدينة82

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفتر الملون الأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87)Gulf  2006غانم ال�سليطيم�سرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعالم وتحولته ) التاريخ - الهوية - العولمة(88

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�سان م�سرحيان«89

2006مريم النعيميحكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى�سورة المراأة في م�سرح عبدالرحمن المناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان92

93

موال الفرح والحزن والفيلة 

»مترجم اإلى الفرن�سية«

2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع الأجيال94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة في ال�سعر النبطي95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى الإنجليزية«96

2007د. كلثم جبروجع امراأة عربية »مترجم اإلى الإنجليزية«97

2007�سالح الجيدةالخيل.. ريا�سة الآباء والأجداد98

99

النقد بين الفن والأخالق، 

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

2008د. مريم النعيمي
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2008ح�سين اأبو بكر المح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�سناعات ال�سعبية في قطر102

2008خولة المناعيالع�سر الأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي في قطر103

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى104

105

درا�سات في تاريخ الخليج 

العربي الحديث والمعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاني

2008

ال�سالحف البحرية في دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل الخياط

د. مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

 تجليات اللون في ال�سعر العربي الحديث

في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�س قاروط

2009د. زكية مال اهللالمو�سوعة ال�سيدلنية108

109

المدار�س الم�سرحية

منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر الحا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية111

112

دور الدراما القطرية 

في معالجة م�سكالت المجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �سمية متولي عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سالم الكلبانيالحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي114

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مترجم اإلى الإنجليزية«115

2010د. ح�سن المخلفالتراث وال�سرد116
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2010تحقيق: د. محمود الر�سوانيديوان الأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف التراث في �سعر �سميح القا�سم118

119

 اإ�ساءة الوالدين اإلى الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعالجها

2010اأمل الم�سلماني

2010يا�سين الن�سير�سحنات المكان120

2010عبدالكريم قا�سم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد مجهولة لل�سياب122

123

 و�ساح اليمن

درا�سة  في موروثه ال�سعري

2010د. با�سم عبود اليا�سري

2011ندى لطفي الحاج ح�سينقطر الندى124

2011ف�سل الحاج عليالوحي الثائر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«125

2011الجيلي �سالح الدين�سيء من التقوى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«126

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«127

2011م�سطفى طيب الأ�سماءالمغاني »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«128

2011اأبو القا�سم عثمانعلى �ساطئ ال�سراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«129

2011ال�سيخ عثمان محمد اأون�سةديوان اأم القرى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«130

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«131

2011د. �سعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«132

2011ح�سين محمد حمدنا اهلل�سّبابتي »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«133

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«134

2011د. محيي الدين �سابرمن التراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«135
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136

المجموعة ال�سعرية الكاملة 

»�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«

2011محمد محمد علي

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ستوري في دولة قطر137

2012اإ�سماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية138

2013محمد اإبراهيم ال�سادةال�سردية ال�سفاهية139

2013خليل الفزيعحادي العي�س140

2013د. هند المفتاحهموم في الإدارة141

2013عبدالرحمن المناعيهال�سكل يا زعفران )م�سرحيتان باللهجة العامية(142

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر143

2013محمد قجةالقد�س في عيون ال�سعراء144

2013ح�سين الجابرالم�سورون في قطر145

2013ب�سرى نا�سرعناكب الروح146

147

الخليج العربي

درا�سات في الأ�سول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

2013د. م�سطفى عقيل الخطيب

148

فّن الر�سم عند الأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�سو�سن ع�سفور

2013اأحمد محمد ال�سديقواحات وظالل149

2014ح�سن توفيقحلم يتفتح في �سخر150

2014محمد ابراهيم ال�سادةانا�سيد البالبل151

2014عبد اهلل ال�سالمعيوب ال�سعر 152

2014اأحمد من�سور محمد عليالم�سكالت العملية في المناق�سات والمزايدات153
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2014اأحمد بن يو�سف الخليفيالخليج ح�سارة وتاريخ 154

2014اأ.د. ح�سن ح�سين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�سعبية القطرية155

156

الإعالم المعا�سر و�سائله، 

مهاراته، تاأثيراته، اأخالقياته

2014د. اإبراهيم ا�سماعيل

157

الإ�سدارات الثقافية 

لوزارو الثقافة والفنون والتراث 

من 1976 - 2013

محمد الكواري 

�سيخة الكواري

2014

158

»�سحر الطبيعة في قطر 

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�سف الخليفي

2014د. يحيى زكريا الأغا�سميح القا�سم في ظل الغياب159

2014لولوة البنعليالأرنب خرنوق 160

2015خالد الم�سلمانيلم�سات معمارية161

162

البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني

)درا�سة نحوية دللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�سام علوانيقاريء ال�سرفات163




