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نطـقة بـاب اخللق بوسط الـقاهرة بـعد تـرميمـها وتطـويرهـا وتزويدهـا بأحدث نـظم العـرض والتأمـ حملو آثار الـضرر الذي حلق أعادت مصـر افتـتاح دار الكـتب 
بنى جراء انفـجار استهدف مـديرية أمن القاهرة في 2014. وبلغت التكـلفة التـقديرية للـمشروع نحو  33مليون جنـيه مصري (نحو 1.87 مليون دوالر) أسهمت با

إمارة الشارقة باجلزء األكبر منها.
صري مـصطفى مدبولي وحاكم الـشارقة عضو اجمللس األعلى الحتـاد دولة اإلمارات الشيخ سلطـان بن محمد القاسمي  وحضر احتفال إعادة االفـتتاح رئيس الوزراء ا
ووزيرة الثقافـة إيناس عبد الـدا وعدد من الوزراء احلاليـ والسابق إضـافة لسفراء ودبـلوماسي عـامل في مصر. وقـال الشيخ سلطـان الذي تلقى تعـليمه اجلامعي
في القاهرة منتصف الستينات من القرن العشرين (مـصر ليست كأي بلد.. تختلف ولذلك لها علينا أن نـقف معها). وأضاف (اليوم افتتاح طاقة من طاقات النور ونحن
نأمل أن تكون هناك مواكبـة ونحن لن نتأخر في كل ما ينفع مـصر وينفع هذا الشعب الطـيب). وحتتوي دار الكتب التي تأسست في  1870على مجموعة من أندر الكتب
شـرف العام عـلى الدار إن (التـطوير شـمل إضافة شـاشات العـرض التفـاعلي التي واخملطوطـات ومسكـوكات وعمالت ذات قـيمة أثـرية نادرة . وقـالت عايدة عـبد الـغني ا

كان وكذلك اإلضاءة وتركيب ستائر عازلة للحرارة واألتربة). كن من خاللها التعرف على جميع مقتنيات ا

رسالة القاهرة
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سعاد مبدعة جتمع نشاطات التعليم واإلعالم والثقافة

كــاتـبًـا في احملـكـمــةِ الـشّـرعـيّـةِ ربّى
أوالدَهُ وأبنـاءهُ على العِـلمِ والتّقوى
وتُـوفّـيَ تـاركًـا احلِــملَ عـلـى أرمـلـتِهِ
وكـانتْ خـيّـاطــةً مـاهـرةً وعـلى ابـنِهِ
األكــبــر الّــذي عُــيّنَ مُــدرسًــا فـاهــتمَّ
بـــتــــعـــلـــيـمِ إخـــوتِهِ الــــثّالثـــة ورعى
مـواهـبَـهم; فـتـخـصّصَ جـمـال بدران
في كـلّــيّـةِ الــفـنـونِ الــتّـطــبـيــقـيّـةِ في
القاهرةِ وبرزَ فـيها فأُرسِلَ في بعثةٍ
إلى لـندن حـيثُ قضى أربعَ سـنواتٍ
وعـــادَ فــــنّـــانًـــا
مــــــبـــــدعًــــــا في
الـــــــزّخـــــــرفـــــــةِ
الـــــشّــــــرقـــــيّـــــةِ
واخلـــــــــــــــــــــــــط
الــــــــــكــــــــــوفـي
ومخـتلفِ فنونِ
الـــــــزّخـــــــرفـــــــةِ
والــنّـــحتِ عــلى
اخلــــــــــــــــــــشــبِ
واجلِلـدِ وغيرِهِ
وتـــــــخـــــــصّصَ
الـثّــاني خـيـري
بــالــنّــســيجِ في
ـــانــيـــا وبــرعَ أ
في احلــــيــــاكـــةِ
والـزّخـرفـةِ أمّـا
الــــثّـــالث عـــبـــد
الــــــــــــــــــــــــــرّزّاق
فـتخصّصَ بـالتّصـويرِ الفـوتوغرافي
بأنـواعِهِ كذلكَ إحدى أخـواتِهِ نهيزة
تخـصّصتْ بـالتّـعليـمِ وإدارةَ مدرسةٍ

حكوميّةٍ.
كانت أمّها الكـبرى وأختُها األصغرُ
سـنًّـا تـزوّجتْ قـريبَـهـا الـصّـيدليَّ في
األردنّ وربّتْ أبـنـاءَهـا عــلى الـتّـكـلّم
ّا فيمـا بينهم بالعـربيّة الفصحى 

كانَ يُثيرُ استغرابَنا عند اللقاء. 
اخلـالــُة الـصّـغـرى تــلـقّتْ تـعــلـيـمَـهـا
درسة الـثّانـويَّ سنة (1925م) في ا
اإلجنـليزيّـةِ العلـيا في حيـفا وكانتْ
في حـــيــنِـــهــا أرقـى مــدرســـةٍ عــلـــيــا
لــلــبــنـات تُــضــفي عــلى طــالـبــاتِــهـا
الـــثّـــقــــافـــةَ األوروبــــيّـــةَ والــــنّـــظـــامَ
اإلنـكلـيـزيَّ واللّـمســـــاتِ الـفنّـيّةَ في
كـل مــــا يــــتــــعــــــــلّقُ بــــالــــبــــــــــــيتِ

واحلــياةِ. 
َ هذيْنِ الـبـيتـيْنِ تـرعرعت سـعاد بـ
ــا يـدورُ وشــهـدت الــتّــوتّــرَ الـعــامّ 
حـولـهـا مِن هـجرةٍ يـهـوديّـةٍ وتَـحَرُّكِ
ُـقاومـةِ العربـيّةِ وأخبـارِ الثّوّارِ في ا
اجلـبـالِ إذ كـانَ بيـتُ الـعـائـلـةِ احلدَّ
َ األحـــيــاءِ الـــعــربـــيّــةِ الـــفــاصلَ بـــ
ومــنــطــقــةِ الــيــهــود وكــانت تــراهم
ـشاعلَ وتسمعُ أناشيدَهم يحملونَ ا
ــا يــثــيـر احلـمــاســيــةَ الــغــريـبــة 
ــســــهـــا وفي ســـنـــة (1936م) تـــوجـُّ
أضـربتِ األوساطُ الـعربـيّةُ إضـرابَها
الـشّـهــيـرَ لـسـتّـةَ أشـهـرٍ ولم تـكنْ قـد

أنهتْ تعليمها االبتدائيَّ.
×كانَ عـمّهـا عضـوًا في بلـديّةِ حـيفا
وعضوًا في اجلمعيّةِ اإلسالميّةِ فرع
حـيـفـا الّـذي تـأسّس سـنـة (1928م).
وكـــان اســـمُـهُ مُـــدْرَجًـــا فـي قـــائـــمـــةِ
َ فــكــان في بـيــروت وبـ ـنــفــيّـ ا
الـعـامـ (1938-1937م) اشــتـعـلتِ
الـثّورةُ االضطـراباتُ وضدَّ اإلنـكليزُ
احتجـاجًا علـى وعدِ بلـفور بتـحقيقِ
وطنٍ قــوميٍّ لـلــيـهـودِ في فــلـسـطـ

فــانــتـقــلتْ مـع أمّـهــا وإخــوتــهـا إلى
بـيـروت وبـقيَ الـوالـد في حـيـفـا في
احملـل الـتّــجــاري لـلــمــحـافــظــةِ عـلى

الرّزقِ.
تـعـلّـمت في هـذه الـسّـنـةِ في بـيـروتَ
ـقـدسي في مـدرسـةِ اآلنـسـةِ أمـينـة ا
االبتدائيّةِ وعادت العائلةُ إلى حيفا
بــبـابـور صـغـيـرٍ يـشـحنُ قـطـيـعًـا من
الـغنمِ حُشِرَ في الـطّبقـةِ السّفلى من
الــسّــفــيـنــةِ والــعــائــلــةُ عـلـى سـطح
السّفينةِ وكـانَ يومَها ربيعيًّا أشبه
َ مــيــنــاءَيْ بــيــروت بــنــزهــةٍ مــا بـــ

وحيفا.
اســتـأجــرت الــعـائــلـة بــيــتًـا في حي
انيّـة لصعوبـةِ السّكنِ في البيتِ األ
ُالصقِ لــلــحي الــيــهـودي ِ ا الــقــد

أمسية أدبيّة ثقـافيّة قرمانيّة أقامها
مــنــتـدى الــفــكــر واإلبــداع احــتــفـاءً
بــاألديــبـة ســعــاد قــرمــان وذلك في
كلـيّـة الـفـنون- الـنّـاصـرة بـتاريخ 6
شــبــاط اجلــاري وسط حــضــور من
األدبــاء وذوّاقي األدب وقــد حتــدّث
في الـــلّـــقــــاء كلٌّ مِن:  د. فـــهـــد أبـــو
خـضـرة عـن دورهـا الـريـادي األدبيّ
واإلعالميّ و د. مــحــمــد خــلــيل في
قـراءةٍ تـكـامـلـيـة لـنـتـاجِـهـا الـشـعري

والـــنـــثـــري واألديـــبـــة آمـــال عــوّاد
رضـــوان حتــــدثت عـن أثـــر األســـرة
والـبيـئـة في صـقل شخـصـية سـعاد
قرمان واألديب عبـد الرّحيم الشيخ
يــــوسف حتــــدث عـن الــــديــــبــــاجـــة
الـشعـريـة في حصـاد العـمـر لسـعاد
قـرمـان لغـة وأسلـوبـا وفي الـنهـاية
شـكـرت احملتـفى بـهـا األديبـة سـعاد

ـتحـدث ثم  قـرمان احلـضور وا
التقاط الصور التذكارية.

مـداخلـة د. فهد أبـوخضرة: الـسيدة
األديــبـــة ســعـــاد قــرمـــان رائــدة من
الـرائـدات الالتي بـدأن الــكـتـابـة في
يّزة كَتبتْ سنوات السّتّ رائدة 
في أربـعةِ مجـاالتٍ مختـلفة: الـشّعر:
الـنثـر األدبيّ اإلعالم الـتّـرجـمة من
وإلى الـلغـة اإلجنـليـزيّـة. في الشّـعر
جاءت كـتاباتهـا حول عدّة مواضيع
ـــوضـــوع رئـــيــــســـيّـــة أهـــمّــــهـــا: ا
ـــوضـــوع الـــوطـــنيّ اإلنـــســـانـيّ ا
ـوضـوع ـوضــوع االجـتــمـاعـيّ وا ا
الـشخصيّ. اسـتعملـتْ في أشعارها
األســلـوبَ الــرومـانــسيّ الـذي ظــهـر
ســـــــنــــــة  1932وتـــــــوقف ســـــــنــــــة
1948بسـبب األحداث في فلـسط

إذ شـــكّـــلتْ هـــذه األحـــداث صـــدمــة
لألمّـة الـعربـيّـة جعـلـتهـا تـخرج من
الــرومـانــسـيّــة وتـنـظــر إلى الـواقع.
الــــذين اســــتـــعــــمــــلـــوا األســــلـــوبَ
الرومانـسيّ بعد سنة  1948 كانوا
من الـذين واصــلـوا كــتـابــةً سـابــقـة
وطـــويــلـــة الــعـــهـــد تــعـــتــمـــد هــذا
األســـــــلـــــــوب ثـم جـــــــاء أتـــــــبـــــــاعُ
الـــرومـــانـــســـيّـــة وخالل ســـنـــوات
اخلـمــســ والـســتــ جـمـعَ بـعضُ
الـــشّــــعـــراء بــــ الـــرومــــانـــســــيّـــة
والــكـالســيــكــيّــة أو بــيــنــهــا وبــ
الـواقـعيّـة االشـتراكـيّـة أو الواقـعـيّة
النـقديّـة. في هذه الـسنـوات تمـيّزت
الـكتـابةُ الـشعـريّة بـالوضـوح وكان
ُــهمّ عــنــد الــشــعــراء أن تــصلَ من ا
أفـكارُهم ومشـاعرُهم إلى اجلـمهور
ـهرجـانات ومن هنـا برزت ظـاهرةُ ا
الـشــعـريّـة الـتـي كـان يـشــاركُ فـيـهـا
جـمـهـور غفـيـر جـدّا يـصل إلى عدّة
مـئات أحـيـانًا ويـتجـاوزهـا أحيـانًا
أخــرى والــشــاعــرة ســعــاد قــرمــان
تـــمــيلُ إلى الــوضــوح بــشــكلٍ دائم
وبــهــذا ظــلت بــعــيــدةً عن أســالــيب
احلـداثة الـتي استعـملت في الـشعر
الـــعــــربـيّ مـــنــــذ أواخــــر ســــنـــوات
. في الـنـثـر األدبيّ كـتـبت اخلـمـسـ
مـــقـــاالت عـــديـــدة حــول مـــواضـــيع
مـخــتــلــفـة ولــكــنــني أودّ أن أشــيـرَ
بـــشــكلٍ خـــاصّ إلى مــا كــتـــبــته في
ـذكّـرات حـول عـائـلـتـها مـوضـوع ا

وحــــول ذاتــــهــــا ألنّه يــــســــتــــحقُّ
دراســاتٍ جـادّة. في مــجـال اإلعالم
كــان لــهــا دور كــبــيــر في ســنــوات
الستـ والسبع وقـد استعملت
ـتـأثـرة بـالـلـغـة الــلـغـة اإلعالمـيّـة ا
األدبيّة مع اهتمام واضح بسالمة
ــفــردات الــتــعــبــيـــر واخــتــيــار ا
وااللتـزام بـقواعـد اللـغة وهـو أمر
ـــاضي ذو أهـــمّـــيّـــة كــبـــيـــرة في ا
ـسـتقـبل للـمـحافـظة واحلـاضر وا

على اللغة العـربيّة الفصيحة هذه
اللغة التي تـتراجعُ باستمرار على
أرض الـواقع مع األسف الـشـديـد
ونـحن مـدعـوّون لـلـتـحـرّك والـقـيام
ـكن ــا يــجب في أســرع وقت 
لــوقف هـــذا الــتــراجـع. في مــجــال
الـتــرجـمـة عن اإلجنـلـيـزيّـة يـظـهـر
ٍ مُدقّق اإلتقانَ الـكبيرَ في لكلّ قـار
الـشـعـر الـعـربيّ الـذي صاغـته مع
ــــكن االلـــتــــزام إلى أكــــبــــر حـــدّ 
بــالـنـصّ اإلنـكــلــيــزيّ مـدّ الــله في
عـمـرهـا وكــثـر مـثـيالتـهـا في هـذه
الــــديــــار ولـــــهــــا كل الــــتــــقــــديــــر

واالحترام.
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وُلـدتْ سعـاد قرمـان عام  1927في
حـيفـا لعـائلـةٍ محـافظـةٍ انتـقلت من
مــديــنــةِ نـابــلس في بــدايــةِ الــقـرنِ
الـعـشـرين وكـانت حـيـفـا فـي فورةِ
انـــطالقــتِــهــا لــلــتّــوسّعِ واالزدهــارِ
ـيّـةِ الـتــجـاري بــعـدَ احلــربِ الـعــا
َ بــلـدانِ األولى وحــلــقـةِ وصْلٍ بــ
الــشّــرق األوسطِ; ســوريــا الــعـراق
لـبـنان األردنّ ومـصـر وامـتدَّ فـيـها
خـطُّ قــــطـــــارٍ لـــــلــــشّـــــام ومـــــصــــرَ
والـسّـعـوديّــةِ ونـتـيـجــةً النـتـصـارِ
بــريــطــانـيــا وفــرنــســا فـي احلـربِ
ـيّةِ األولى واحـتيـاجِ اجليشِ الـعا
ـواصـالتٍ سـريـعــةٍ تَـنْـقُـلُ مُـعِـدّاتِهِ
وأفـرادَهُ بُذلتِ اجلـهودُ نِـهايـةَ عام
َ هـذهِ 1918م إلنـهــاءِ امــتـدادِهِ بــ
الــــــدّولِ الّــــــتـي أصـــــبــــــحـتْ حتتَ
االنــتـدابِ اإلنــكــلــيـزي الــفــرنـسي
ــعــاهــدةِ ســايــكس بــيــكـو طِــبْــقًــا 
الـــشّــهــيــرةِ الّــتي قــطّــعتْ أوصــال
بــلـــدانِ الــشّــرق األوسـطِ وهــيّــأتْ
ِ يـهودِ أوروبّـا والـعالمِ في لـتوطـ

. فلسط
 ترعرعتِ الطّفلةُ سعاد في جوّ من
التّديُّنِ واألصالـة الوطنيَّةِ في بيتِ
ــؤلف عــمل الــعــائــلــةِ الــكــبـــيــر ا
والـدها بـالتّـجارة مع أخـيهِ األكبرِ
والوالدة عبقتْ حياتُها بروحِ الفن
والــــعِـــــلمِ وجــــدّتـــــهــــا ألبـــــيــــهــــا
بشخصيتها احلازمة نالتِ الطّاعةَ
واالحتـرامَ مِن جميعِ أفراد الـعائلة

. ُتآلفةِ على مائدةٍ واحدةٍ ا
كـانَ الـعـمُّ الـكـبـيـرُ عـمــيـدَ الـعـائـلـةِ
اخملــططَ لألعــمـالِ عــامّـةً ذا مــركـزٍ
اجــتــمـاعـيٍّ وطـنيٍّ مــرمــوقٍ وكـانَ
والدُها مساعدَهُ ويهتمّ بتفقّد أمور
الـــعــائـــلـــةِ والـــزّيـــاراتِ واألعـــيــادِ

ناسباتِ. وا
 كـانَ لبيتِ جـدّتِها ألمهـا القائمِ في
احلي ذاتِـهِ الــتــأثــيـر فـي نــفــســيّـة
وروح الـطـفـلـة سعـاد فـجـدُّهـا كان
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مختلِف طعامُـها لونًا ومذاقًا ونكهةً
ا تـشتـملُ علـيه أو تشـتهيـه النَفسُ
ـا لــذَّ وطـاب من صـنـوف الـذوَّاقـة 

الكالم.
سعاد قرمـان اسم غنيٌّ عن التعريف
فـــقـــد عُــرفت فـي الــســـاحــة األدبـــيّــة
والـثقافـية احمللـية وغيـر احمللية من
خالل نـشاطـاتـهـا اإلبـداعـيـةِ في غـير
ثال: مـجال نذكـر منهـا على سبـيل ا
الــــتــــعـــلــــيـم واإلعالم والــــثــــقــــافـــة
ــــنــــثــــورِه والــــتــــرجــــمــــة واألدب 

ومنظومِهِ! 
ــتــجـــاورة كــان لــهــا ــرايـــا ا تـــلك ا
الــــــنـــــــصـــــــيـبُ األوفــــــرُ فـي صـــــــقل
شـخــصـيــتــهـا اإلنــسـانــيـة واألدبــيّـة
والـثقـافـيـة وحـضـورِهـا الـفاعـل على
حــدٍّ ســواء. كـان لـي شـرفُ الــتــعـرُّفِ
إلــيــهـا عن كــثب من خـالل الـلــقـاءات
األدبـيّة والنـدوات الثقـافية وقراءتي
قـراءةً تــكـامـلـيـة لـنــتـاجِـهـا الـشـعـري
والـــنــثــري فــوجــدتُ فــيــهــا واحلقُّ
يقـال قـيمـةً وقـامةً إنـسـانيًـا وأدبـيّا
وثـقافـيًـا. تقـول في قصـيـدة "كبـرياء"

ص:92
"أصـونُ الـكـرامـةَ بالـكـبـريـاءِ وأطوي

احلياةَ بوحيِ الضميرْ
أبُـثُّ شعـوري في كل حـرفٍ / وأسـبُرُ

ثيرْ عاني ا غورَ ا
ألُ نــفــسي حبٌّ كــبــيـرْ / ألرضي و

لشعبي لطفليَ الصغيرْ"!
إلى ذلك فـــقــد كــانت ســعــاد قــرمــان
كـافحة حـيث قبلت ـوذجًا للـمرأة ا
الـتــحـدي بــإصـرار وشــقَّت طـريــقَـهـا
ـجـهـودِهـا اخلاص وبَـنَت نـفـسَـها
بـنــفـسِــهـا  لـتَــكـونَ إنــسـانـةً مــبـدعـةً
ومــــعــــطــــاءةً عــــلى الــــرُّغـمِ من تــــلك
الـظروف الصعـبة التي واجـهتها في
احلـيـاة إلـى أن أصـبـحـت وبـجـدارة
ــكـافــحــةِ ولألديــبـةِ مــثــاالً لـلــمــرأة ا
الـعصامـيةِ بكل ما لـلكلـمة من معنى
مــــســــــــــــكــــونـــةً بــــاإلرادة وقــــبـــولِ

التحدي:
"ال وقتَ عندي للبكاءْ

ال وقتَ عندي للتردُّدِ والرجاءْ
..........

وحدِي سوفَ أنتزعُ انتصاري"!
ـكنُـنا أن عـبرَ تـلك الـنافـذةِ حتديـدًا 
ـتـتبعَ ِـهـا األدبيّ. إنَّ ا نـطلَّ عـلى عـا
لـنـتــاجِـهـا األدبيّ وبـشـقـيه الـشـعـري
والنـثري يستطـيعُ أن يقررَ بال ترددٍ
أن كــتـــابــتَــهـــا غــنـــيــة وفــنـــيــة بــكل
قـايـيس عـلى الـرُّغم من أنـهـا مـقـلَّة ا
نسبيًا علمًـا أنها لم تنشر قصائدَها
في كتـابٍ إال بعـدَ مرورِ عـقودٍ طـويلة
من الــتـأنـي  والـتـمــحـيص عــلى بـدء

الكتابة الشعرية! 
أما كتابتُهـا الشعريةُ والنثرية وهي
مـنـبـرُهـا احلـر فـتـعـدُّ مـرآةً حـقـيـقـيةً
لذاتها ألنها تـشبهها لدرجة التطابق
الـــتــام في صــدقـــهــا وشــفــافـــيــتــهــا
وتواضُعِـها. كـتابتـها األدبـيّة تضيء
لنا جوانبَ معـتمةً في احلياة يشهد
على تلك احلـقيـقة ما يـلحـظُهُ القار
ــا تـــمــتـــحه مـن مــخـــزونٍ ثـــقــافيٍ
ــفــردات والــعــبــارات ولُــغــويٍّ فـي ا
ـتازُ بـتمـكـنه من مخـتلف وأسـلوبٍ 
الوسـائلِ الفنيَّةِ عـلى نحو قريب من
األفـهـام األمـرُ الـذي يـؤكـدُ عـلى أنـها
قارئـة جـيـدة تمـسك بـنـاصـية الـلـغة
من جهة. وأنها جتسد فكرةً سبق أن
نــادى بـهــا إلـيــوت وهي أنَّ "الـشــعـرَ
يـجب أن ال يـبـتـعـدَ كـثـيـرًا عن الـلـغـة
الـعـادية الـيـومـية الـتي نـسـتعـمـلـها"
وهي لـغـةُ الـنـاس! فـلغـتُـهـا مـفـهـومة
ومــيـسـرة دون ابـتـذالٍ أو تـكـلُّف! من
جـهــةٍ أخـرى! ومن جــمـيل مــا وقـعت
عـــلــيه من قــصــيــدة "نــداء ص-138

 "139كتبت تقول:
"عُـــدْ يـــا حـــبـــيـــبي.. واقـــتـــرب مـــني

فصدْرُكَ مضجعي
وصـفـاءُ عـيْـنـيْكَ الـعـمـيقُ يُـزيحُ سـترَ

تمنُّعي
فأرى جماليَ عاريًا وإن اكتسيتُ-وال

أعي"/
-----------------

إلى أن تقول "وجمالُ روحِكَ قد أحالَ
الكونَ أحلى موئِال

فـبـقُـربِكَ الـدُّنـيـا نـعـيم  والـنـعـيمُ إذا
خال

ةِ الــصـوتِ احلـبــيبِ أخـاله قـد من رنـَّ
أمحال"!

وأخـتِمُ قـائـلًـا: شـكـرًا لـلـمـحـتـفى بـها
األديبـة سـعاد قـرمـان شكـرًا لـلكـلـمةِ
الـتي جـمـعـتـنـا شـكرًا لـإلبـداع الذي

أمتعنا شكرًا لكم جميعًا.

فـــدرست ســعـــاد لــســـنــةٍ واحــدةٍ في
مـدرسةِ راهـباتِ الـكـرميـليت بـحيـفا
َ الـلّغـةِ اإليطـاليّـةِ سنة وتلـقّتْ مـباد
(1940م) لـــكن الـــقالقلُ الـــســـائــدة
دفـعتـهـا مع أختـها وأخـيـها األصـغرَ
ـتـابـعـة الــتـعـلـيم في مـدارسِ ســنًّـا 
غزة احلـكومـيّةِ حـيثُ كانتْ خـالتـها
مديـرةً في مـدرسـةِ الـبـنـاتِ وخـالـها

أستاذًا.
عـلّمةِ اللّغةِ العربيّةِ وهكذا حظيتُ 
اآلنــســة عـصــام احلـســيــني وكـانتْ
مُدَرسـةً عـظيـمةً تُـحبُّ اللّـغةَ واألدب
وتـــغـــرسُ مـــحـــبّـــتَـــهـــا في نـــفـــوسِ
درسـةِ وطنيًّا طـالباتِهـا وكانَ جوُّ ا
يـنــتـظــمُـون كلَّ صــبـاحٍ ويـنــنـشـدُون
األنـاشـيدَ الـوطنـيّـةَ: "نحـن الشّـباب"
ّـا قـوّى الرّوحَ "مـوطـني" وغيـرهـا 
العـربيّـةَ في نفـوسِ الطّلّـاب وتأجّج
الــــروحي بــــحـب الــــوطنِ والــــلّــــغـــةِ
الـــعــربـــيّـــةِ والـــشــعـــر إضـــافــة إلى
نـشاطـاتٍ مهـنيّـةً إلى جانبِ الـتّعـليمِ
النّظـري فكانتْ هناكَ حصّـة للتّدبيرِ
ـــنــــزلي مِن طــــبخٍ وغـــســــيلٍ وكيٍّ ا
وكــانتْ حـصّـة لــلـتّـطــريـزِ واألشـغـالِ
الــيـــدويّـــةِ إضــافـــةً إلى الـــرّيـــاضــةِ
ِ والـدّين واألنـاشـيـدِ والــقـرآنِ الـكـر

اإلسالمي. 
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َ عــــام  1940 اقـــيـــمـــة مـــبـــاراةٍ بـــ
ــــدارسِ صــــفـــــوفِ الـــــثّــــوامـنِ مِن ا
احلـكـوميّـةِ للـبـناتِ وهـكـذا انهـمكتْ
مع بنـاتِ صفّها في إعدادِ بـرنامجِها
لـلـمـبـاراةِ فـكـانَ هـنـاكَ قِـطع مـطـرّزة
مـنتـقـاة وتدرّبتْ عـلى طـبخِ صـينـيّةِ
كبّةِ الـبطـاطا كمـا دأبتْ على حـياكةِ
ـلوّنِ على نسقِ بسـاطٍ مِن الصّوفِ ا
بـسـاطِ غــزّة الـشّــهـيـرة وفي نــهـايـةِ
الـسّــنـةِ الـدّراسـيّــةِ أُرسـلتِ األشـغـالُ
ــعـــلّــمــةِ اخملــتــصّــةِ ـةُ معَ ا الــيــدويـَّ
واجلـــمـــيلُ أنّ اجلــــمـــيع حـــاز عـــلى
َ تطـريـزٍ وحيـاكةٍ كـانةِ الـثّـانيـةِ بـ ا

وطبخٍ. 
كانَ يُـفتـرض في السّـنة الـتّالـية (14
علّماتِ في عاما) أن تنتقلَ إلى دار ا
الــــقــــدسِ لــــلـــتّــــعــــلــــيمِ الــــثّــــانـــوي
والتّخصّصِ كمعـلّمةٍ لكنّ العائلةَ لم
تعجبْها فكرةُ إرسالِ ابنتِها للدّراسةِ
بـعـيدًا عن الـبيتِ فـأكمـلتْ تـعلـيمـها
الـــثّـــانــــويَّ في ثـــانــــويّـــةِ راهـــبـــاتِ

النّاصرةِ في حيفا. 
لقـد اخـترتُ جـزءًا صـغيـرا من حوارٍ
طــويـلٍ أجــريــته مـع األديــبــة ســعــاد
قـرمـان هـذا اجلزءُ الـذي أثّـر تـأثـيرًا
بـالــغًـا وعــمــيـقًــا في روح ونــفـســيّـةِ
الــطـفـلــة سـعـاد وفي صــقلِ وبـلـورة
شـخصـيّتـهـا التي هي عـليـها الـيوم
وهــنــا تــنــاولـت اجلــانب الــتــربــويّ
الـتأسـيسيّ لـشـخصـيّة الـطفل فـكان
ثقفة احلاضنة البيت يُشكّلُ البيئة ا
ـدارس عـلى الـواعـيــة وكـان لــدور ا
اخــتالف مــشــاربــهــا وحــضــاراتــهـا
وأسـالـيبـهـا ومنـهـجـيّتـهـا اخملتـلـفة
األثــر الــعــمــيـق في إكــســاب ســعــاد
الطفلة القـطاف ميزةَ اقتطافِ الثمار
الـطـيّـبـة الــنـاضـجـة فـقـويتْ لـغـتـهـا
الــعـربـيّــةُ في غـزّة واإلنـكــلـيـزيّـةُ في
بــيــروت والــفـرنــســيّــةُ في راهــبـاتِ
هاراتِ اخملـتلفةِ الـنّاصرةِ عـدا عن ا
نزلي كالتّطريزِ واحلياكةِ والتّدبيرِ ا
والرّياضـةِ التي دعّـمت شخـصيـتها
ؤمـنـة بـنـفسـهـا وقـدراتـها ـثـقـفـة ا ا
وطــاقــاتــهـــا لــتــكــون من الــرائــدات

ُحرّكات في اجملتمع. ا
ــــطــــول هـــــذا اجلــــزء من احلــــوار ا
يــعـــكس احلــالــة األمــنــيــة والــقالقل
الــثـــوريــة ولـــكن هـل يــعـــكس حــال
اجملـتمع الـعامّ واحلـالـة االجتـماعـية

العامّة في تلك الفترة?
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أهال بـكم ومــعـكم حتتَ سـمـاءِ األدب
والــثــقــافــة واإلبــداع وأبـدأ قــبل كل
ـاب عـبـد شيء بــفـقـرة لــعـمـيــد الـكـتـَّ
احلـــمـــيـــد الـــكـــاتب يـــقـــول فـــيـــهــا
"وحتــــابّــــوا فـي الــــلّه عـــــزّ وجلّ في
صـناعـتـكم وتـواصَـوا علـيـهـا بـالذي
هـــو ألــــيقُ ألهل الــــفـــضـل والـــعـــدل
والـنـبلِ من سـلفـكم. وإن نـبـا الـزمان
بـرجل منـكم فاعطـفوا عـليه وواسوه
حـتى تـرجـعَ إلـيه حــاله... وإن أقـعـد
أحـدًا منـكم الـكبَـرُ عن مـكسـبه ولـقاء
إخـوانه فـزوروه وعـظّمـوه وشاوروه
واسـتـظـهروا بـفـضل جتـربـته وقد
مــعـــرفــته".وبــعــد نـــلــتــقي في هــذه
األمــسـيـة األدبـيّـة والــثـقـافـيـة حـولَ
مــأدبــةٍ من نــوعٍ آخــرَ مـأدبــةٍ فــنــيـةٍ

غالف الكتاب طه حامد الشبيب

أجنـزت قراءة روايـة (عن ال شيء يـحكي) لـلروائي طه حـامـد ألشـبيب
الـصادرة طـبعـتهـا االولى في ضـمن منـشورات االحتـاد العـام لالدباء
والـكتـاب في الـعـراق سـنة 2019  والـعنـوان الـذي هـو عتـبـة النص
ـرمـوزات والـكـنــايـات الـدالـة عـلى الالجــدوى واخلـيـبـة الـتي مـكـتظ بــا
ضـربت احليـاة الـعـراقـيـة منـذ عـقـود ودلـيـلنـا في هـذا تـهـد حـمادي
األعمى لـدار األسرة التي غـادرها أفرادهـا نحو مـدينة أخـرى بسبب
الكارثـة التي ٠حاقت بـاألسرة جراء لوك الـناس التي ال تـرحم سمعة

ابنتهم حمدية العاشقة حلمزة بن يوسف البقال.
الروايـة من جنس روايـات (احليز الـضيق) وإدارتـها حتـتاج إلى دربة
تمكن طه حامد ألشبيب ومهارة عاليت ليستا بعيدت عن السارد ا
فـهي غـالـبـا جتـري في األرض الـفـضـاء الـتي كـانت فـيـمـا مضى دارا
ألسرة عـمران الـفحام وغـرفة حـمادي األعمى حتـديداً فـضالً عن قلة
شـخـوص الـروايـة وعدد مـنـهم ال يـسـمـهم الـروائـي مثـل سُـمّار لـيـالي

اخلمر األربعة.
الرواية تعري بعض األحزاب التي أمضت نحو قرن من الزمان ترطن
ـا ال يـفهـم وتركت أنـصـارها لـتـصاريـف القـدر حـتى أنهـا ال تـكلف
نـفسـهـا الـدفـاع عن حـمزة بن يـوسف الـبـقـال الـقيـادي الـسـابق فـيـها
والـذي خـسـر عقـله وصـحـته من أجل هـذا احلزب الـذي يـتـركه يواجه
مـصيـره وحـده فـهم مـنـشغـلـون بـالـرطـانة والـرسم وصـعـود الـبـراميل
يلـقون من فـوقها شـعرهم وفي هذه الـصور صـفعات لـهؤالء البـعيدين
عن مــجـريــات احلـيــاة في حـ يــداب اآلخــرون عـلى تــعـلم الــضـرب
بالهراوات والتدريب على السالح بحثا عن الهدف استالم السلطة.
اءات لقـسوة اجملتـمع العراقي وأحـادية نظـرته يظلون في الروايـة إ
يـرتـابون بـسلـوك حـمزة بن يـوسف الـبقـال عـلى الرغم من تـخـليه عن
حزبه السابق واالندماج معهم لكن هذا ال يشفع له أبداً فعدو األمس

يظل عدوا!
في الروايـة فانتـازيا فاجـعة يسـردها حمـادي االعمى تنـتهي بانـتهاك
ه لبيت األسرة كي عرض شقـيقته حمـدية وما يسـتتبع ذلك من تهـد
ينـهي عالقته بـاجملتـمع واحليـاة واألسرة الـتي تشـظت وغادرت دارها

بسبب العار الذي احلقه بها هذا اجملتمع الاليرحم.
في الـرواية إشـارة إلى هذا الـذي أختـلف مع زمالئه ورفاقه لـينـصبه
تـواضع الذي الـثـوار قائـمـمقـاماً بـدل الـقائم مـقام الـسـابق البـسـيط ا
يـلـبي حــاجـات الـفـقـراء ويــبـكي إن سـمع بـحـيـف حـاق بـأحـد الـنـاس
والـذي يـحـاول أحـدهم اغـتـيـالـه الـرجل صـاحب الـشـارب الـكث الـذي
يتدلى إلى جانبي وجهه وهي إشـارات موحية إلى عبد السالم عارف

وعبد الكر قاسم وصدام.
يظل الروائي ألـشبيب دؤوبا عـلى الزمته التي أمست سـمة من سمات

سرده الروائي وفي هذه الرواية لوازم وليست الزمة.
ألشـبيب يـغتـرف من معيـنه السـردي والذي تردفه ذائـقة حـباه اخلالق
ا يقدم لذا فإنه في روايـته هذه التي يحكي فيـها عن الاليُحكى إ بها
اتـها الـسابقـات الالئي اغدقـهن ألشـبيب علـينـا ومنذ جـديدا شأن اخَـيّ

منتصف عقد التسع من القرن العشرين.
الـروائي طه حـامـد ألـشـبــيب يـلـبس كل حـال لـبـوسـهـا فـلـغـة الـسـارد
ركـزي تخـتلف عن لـغة حمـادي األعمى شـبه األمي الذي تـعلم لدى ا
ال واســتــقى مــعـلــومــاته من الــراديــون الــذي هـو الــشــيخ مــوسى ا
. ولـلـتـخـلص من هذه ـذيـاع في لـغة أجـيـال عـراقـية خَـلَتْ الراديـو أو ا
عضلة كيف يجـعل لغة حمادي يفهمـها العربي غير العراقي ولكي ا
تواضعة ظاللـها الكابية عـلى الرواية? فانه جعله ال تترك هذه اللـغة ا
ينطق بالفصيحة إن شرب ولـلتخلص من معضلة العمى الذي شاءه
ألشبيب لـراويه فانه جعل من عصاه ال ليـتوكأ عليـها ويهش بها على
غـنـمه! بل جـعل ألـشـبـيب له فـيهـا مـآرب أخـرى إذ مـا أن يـخربش في
األرض بـعـصـاه هــذه حـتى تـنـفــتح أمـامه صـورة مــا يـجـري كـأنه من

بصرين. ا
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شارك في االمسية االدبية جانب من ا


