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»... ُأس���������������������تاذي حس���������������������ن الكرمي )أبا زياد( الذي ال ُيبارى في ش���������������������غِفه بلغِة 
الضاد، وال ُيَجارى في ولَِعه بامُلعجم العربّي.

لق���������������������د كان العْلُم لديْه متامًا كما قال اإلمام علّي )كّرم الله وْجَهه( ديٌن ُيداُن به؛ 
به يكس���������������������ُب اإلنس���������������������اُن الطاعَة في حياتِه وجميَل اأُلحدوَثِة بعد وفاتِه؛ والِعلُم 

حاِكٌم واملاُل محكوٌم عليه.

عرفُت���������������������ه معلّمًا ومربّيًا وإنس���������������������انًا كبيراً يؤمُن بقّوةِ الفك���������������������ر وقدرتِه على إحداِث 
التغيير املبدع. فجاءت مساهمُته في مجال اإلعالم جتسيداً إلميانِه بأّن اإلعالم 
العالَِِم احلك����ي�م إمنا ينهُض بدْور املعلّم واملربّي وناقِل اخلَبر الصادق الصدوق«.

)الن�ّص الكامل لكلمة �سمّوه �ص 150 يف هذا الكتاب(



- 2 -



- 3 -

�ضل�ضلة »كتاب النه�ضة«                                                    )2015/1(

1436هـ - 2015 م

اإعداد وحترير
�ضـــــهام ح�ضــن الـكــرمي
كايد م�ضطفى هـا�ضــم

تقدمي: د. حممد اأبو حمور



�ص.ب: 1541 عمان 11941 الأردّن 
تلفون: 5333261 - 5333617 - 5333715)962-6+( 

نا�ضوخ )فاك�ص(: 5331197 )962-6+(
E-mail: atf@atf.org.jo 
URL: www.atf.org.jo

920٫71
الكرمي، ح�ضن �ضعيد

مذكرات ح�ضن �ضعيد الكرمي 1905-2007 يف احلياة والثقافة العربية/
ح�ضن �ضعيد الكرمي؛ حترير �ضهام ح�ضن الكرمي؛ كايد م�ضطفى ها�ضم.

- عّمان: املنتدى، 2015 
)235( �ص. 

ر.اإ.: 2015/6/2913
الوا�ضفات: /ال�ضرية الذاتية//الرتاجم/

* يتحّمل املوؤلف كـــامل امل�ســـوؤولية القانونية عن حمتوى م�سنفه وال يعّب 
هذا امل�سنف عن راأي دائرة املكتبة الوطنية.

اأو بوا�سطة و�سائل  اأو نقله باأي �سكل كان  اأو تخزينه في نطاق ا�ستعادة المعلومات  اإ�سدار الكتاب  جميع الحقوق محفوظة. ال ي�سمح باإعادة 
اإلكترونية اأو كهرو�ستاتية، اأو اأ�سرطة ممغنطة، اأو و�سائل ميكانيكية، اأو اال�ستن�ساخ الفوتوغرافي، اأو الت�سجيل وغيره دون اإذن خطي من النا�سر.

اململكة االأردنّية الها�سمّية
رقم االإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنّية

)2015/6/2913(

الّطبعة الأوىل
1436هـ - 2015 م

اخلطوط: �ضالح ن�ضباالإخراج الفني: مي�ضاء خلف

التوزيع

�ص.ب: 927651 عمان 11190 الأردّن 
تلفون: 5606263 )962-6+(

نا�ضوخ )فاك�ص(: 5606362 )962-6+(
E-mail: wardbookjo@yahoo.com

URL: www.darwardjo.com



- 5 -

املحتويــــــــــــــــــــــات

املذّكرات )تقدمي بقلم: د. حممد اأبو حّمور(...................... 7 • هذه 
11 ........................................ • متهيد )�سهام ح�سن الكرمي(

الق�ضم الأول: املذكرات
17 ...................................... ال�ضنوات الأوىل  االأول:  • الف�سل 
يف الرملة والقد�ص: �ضني الزواج..................... 37 الثاين:  • الف�سل 
الرحلة الأوىل اإىل لندن............................. 43 الثالث:  • الف�سل 
47 ................................... العودة اإىل القد�ص الرابع:  • الف�سل 
ما بعد احلرب العاملية الثانية..................... 63 اخلام�ص:  • الف�سل 
الإذاعة الربيطانية واحلياة يف لندن.............. 71 ال�ساد�ص:  • الف�سل 
الرتحال مندوباً عن الإذاعة........................ 81 ال�سابع:  • الف�سل 

105 ...................................... ما بعد التقاعد الثامن:  • الف�سل 
ال�ضنني الأخرية.................................. 111 يف  التا�سع:  • الف�سل 
حب القراءة......................................... 115 العا�سر:  • الف�سل 
ال�سور........................................................ 125 • اأر�سيف 

الق�ضم الثاين: �ضرية ح�ضن الكرمي واآثاره يف مراآة املفّكرين والأدباء
141 .............................                         )كلمات و�ضهادات ودرا�ضات(

• ملف جملة »اأفكار« الأردنّية، وزارة الثقافة )تقدمي جمدولني اأبو الرب(.... 143



- 6 -

• كلمة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري احل�ضن بن طالل:
    ح�ضن الكرمي: العالمة؛ املعلم؛ الإعالمي

149 ......................................    )األقاها باالإنابة اأ.د. ُهمام َغ�سيب(
اللغوي العاّلمة   ... الكرمي  • ح�ضن 

    اأ.د. عبد الكرمي غرايبة............................................... 153
اللغوي الإ�ضالح  وريادة  الكرمي  • ح�ضن 

159 ................................................    اأ.د. عبد الكرمي خليفة
والثقايف املعجمي  واإجنازه  الكرمي  • ح�ضن 

   فخري �سالح........................................................... 167
املعمرة فل�ضطني  زيتونة  الكرمي:  • ح�ضن 

   د. �سمري مطاوع........................................................ 181
وال�ضتعمال« الفكر  يف  وتطّورها  ن�ضاأتها  • »اللغة... 

185 .............................................................     هيا �سالح
193 ..................................... وعطاء �ضرية   ... الكرمي  • ح�ضن 

    د. م�سطفى حممد الفار
والإعالم............................ 199 الأدباء  �ضيخ   ... الكرمي  • ح�ضن 

     يا�سني اجليالين
207 ..................................... مو�ضوعياً مفّكراً  الكرمي  • ح�ضن 

    كايد ها�سم
»ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب« كتاب  حول  »املنتدى«  جملة  • ملف 

   للراحل الأ�ضتاذ ح�ضن �ضعيد الكرمي )العدد 257 - 2013(
    تقدمي: كايد ها�سم.................................................... 215

العرب« عند  والتفكري  الفكر  يف  »ق�ضايا  كتاب  •  ق�ضة 
219 ...................................................    �سهام ح�سن الكرمي

• كتاب »ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب« وذكريات مع موؤلِّفه
223 .......................................................     د. �سمري مطاوع

ملحق
229 .................................................... املنتدى • مطبوعات 



- 7 -

ـــرات هذه املذكِّ

)تقدمي(

الدكتور حممـــد اأبـــو حّمـور
االأمني العام ملنتدى الفكر العربي

اهلل-،  -رحمه  2007م(   -1905( الكرمي  �سعيد  ح�سن  العالمة  رات  مذكِّ حتمل 
املخطوطة،  ن�سختها  عن  اإ�سدارها  برعاية  العربّي  الفكر  منتدى  َي�سُرف  التي 
والثقافية  االجتماعية  احلياة  من  ونيف  عام  مئة  ميتد  لع�سر  تاريخية  مالمح 
يف امل�سرق العربي، مبا يف ذلك تاأثريات وتداعيات االأحداث ال�سيا�سية الكبى، 
نكبة  ثم  والثانية،  االأوىل  العامليتني  احلربني  بني  ما  العربّية  االأو�ساع  �سيما  وال 
رات مل يق�سد اإىل  فل�سطني االأوىل يف العام 1948. ورغم اأن �ساحب هذه املذكِّ
احلياتية  �سريته  وقائع  ارتباط  فاإنَّ  حتديدًا،  ال�سيا�سية  االأحداث  تلك  ت�سوير 
ال�سخ�سية بها وما حكمت به االأقدار على اأ�سرته ووالده املرحوم ال�سيخ �سعيد 
الكرمي، اأحد العلماء االأعالم يف عهد النه�سة العربية، من ارحتاالت وتنقالت 
يف العي�ص بني فل�سطني و�سوريا واالأردن، وانتقال �ساحب املذكرات نف�سه للعمل 
طويلة،  �سنوات  لندن  يف  واالإقامة  البيطانية  االإذاعة  بهيئة  العربّي  الق�سم  يف 
حيث انطلق برناجمه االأدبّي امل�سهور »قول على قول«، وحيث انطلق يف جوالته 
والثقافية،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  كثري  مع  ومقابالته  الثقافية  ورحالته 
راته قيمة خا�سة  ُي�سفي على مذكِّ واإفريقيا، كّل ذلك  العربّي  العامل  خا�سة يف 



- 8 -

ومواقفه،  ونظراته  واآرائه  الع�سر  على  �سهادته  واقع  من  التاريخي  املنحى  يف 
ميادين  بتجاربه يف  الطويلة  اغتنت خباته  الذي  العربي،  ر  واملفكِّ املثقف  وهو 
التعليم واالإدارة الرتبوية واالإعالم والتاأليف والرتجمة والتعريب وو�سع املعاجم 

واالت�سال بالثقافة واملجتمع يف الغرب.

ال �سك اأن هذه ال�سرية الغنّية يف م�سهد الفكر العربّي احلديث واملُعا�سر 
م اإىل اأجيال االأّمة العربّية واالإ�سالمّية بو�سفها منوذجًا ينطوي  جديرة باأن ُتقدَّ
واحل�سارّية،  الثقافّية  الُهوّية  على  ق�سية احلفاظ  فريدة يف  روؤية وجتربة  على 
اأ�سابت  م�سطرب  عهد  يف  الغرب  اإىل  وهاجر  االأّول  وطنه  فقد  رجٌل  خا�سها 
على  ن�ساأ  الذي  الكرمي  لكن  �سواء،  حدٍّ  على  واالآمال  والثقافة  النا�ص  �ِسهامه 
قيم نه�سوية يف حميط اأ�سرته ويف ما وعاه من اأحداث يف هذه املنطقة، ا�ستم�سك 
بالعروة الوثقى؛ عروة االإميان والعلم والعمل والبحث والدرا�سة واالطالع ما امتدت 
على  نف�سه  الوقت  واملتفتح يف  املنتمي،  العربي  لالإن�سان  اأمنوذجًا  فكان  حياته، 
اأ�سباب  اإنفاذ ب�سريته يف  القادر على  املُحاِور لها بندّية،  الغربي،  ثقافة االآخر 
م واجتياز عقبات  الِعلل التي حلَّت باأّمته وفكرها وتفكريها، كما يف مكامن التقدُّ

�سعودها وا�ستعادة مكانتها يف احل�سارة االإن�سانية.

�سنوات  يف  بنف�سه  الكرمي  كتبها  كما  رات  املذكِّ هذه  م  نقدِّ اأن  اآثرنا  لقد 
حياته االأخرية، اإال من �سبط حركات بع�ص االألفاظ وت�سويب القليل جدًا من 
حتمل  مرتابطة  ف�سوٍل  اإىل  الن�ّص  وتق�سيم  املخطوطة،  يف  الطباعة  اأغالط 
راته. ثم اأحلقنا  نف�ص العنوانات التي كان الكاتب قد و�سعها عند ت�سجيل مذكِّ
باملذّكرات جمموعة من الكلمات وال�سهادات والدرا�سات التي كتبها عن املرحوم 
رين واالأدباء والنّقاد، تت�سدرها كلمة  الكرمي واآثاره - بعد وفاته - عدد من املفكِّ



- 9 -

وفاء ل�ساحب ال�سمّو امللكّي االأمري احل�سن بن طالل - حفظه اهلل ورعاه - الذي بادر 
اإىل تكرمي اأ�ستاذه الراحل برعاية حفل تاأبني نّظمه جممع اللغة العربّية االأرديّن 
ل �سمّوه يف ال�سابع  يف ال�ساد�ص ع�سر من �سهر حزيران/ يونيو 2007. كما تف�سَّ
ع�سر من اأيار/ مايو 2013 برعاية حفل اإ�سهار كتاب »ق�سايا يف الفكر والتفكري 

عند العرب« للكرمي، والذي اأ�سدره منتدى الفكر العربي يف العام 2013.

م، �سمن اإ�سدارات املنتدى »�سل�سلة النه�سة«، اأثرًا جديدًا من  اإّننا اإذ نقدِّ
ر واللغوي واالأديب الراحل ح�سن الكرمي يف هذا الزمان، الذي حتتاج  اآثار املفكِّ
التنويري  الفكر  ورموز  االأّمة  باأعالم  تعريفهم  على  الرتكيز  اإىل  اأجيالنا  فيه 
فاإنه  والفكر،  الثقافة  القدوة يف  النماذج  وبني  بينهم  الو�سائج  واإعادة  العلمي، 
ال�سيدة  بابنته  لًة  ممثَّ الراحل  اأُ�سرة  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  اأتوجه  اأن  يل  ليطيب 
يف  ها�سم  كايد  االأخ  امل�سارك  واملحرر  املنتدى  مع  التعاون  على  الكرمي  �سهام 
كذلك  وال�سكر  العائلة.  اأر�سيف  من  بال�سور  وتزويده  وحتريره  الكتاب  اإعداد 
»اأفكار« على تزويدنا بن�سو�ص  االأردنية وهيئة حترير جملة  الثقافة  اإىل وزارة 
اأ�سدرته  اأن  الكلمات واملقاالت والدرا�سات التي ا�ستمل عليها امللف الذي �سبق 
رات، وجزيل ال�سكر اأي�سًا اإىل كل َمْن َعِمل على  املجلة عن الراحل �ساحب املذكِّ

اإخراج الكتاب بهذه احلّلة الق�سيبة. جزاهم اهلل جميعًا خري اجلزاء. 

د. حممد اأبو حّمور
عّمان، اآب/اأغ�سط�ص 2015
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متهيد

�ضهام ح�ضن الكرمي

اأو تاريخ حياة فرد ما، هو ما يقوم بتدوينه من وقائع  ال�سرية ال�سخ�سية 
مّرت به يف اأثناء حياته. ولتكون هذه ال�سرية ذات اأهمية للقارئ ال بد اأن يكون 
هذا ال�سخ�ص قد تقلَّد منا�سب �سيا�سية اأو ع�سكرية اأو كان ذا �ساأن يف املجتمع 
يجعل من ق�سة حياته مرجعًا ي�ستفيد منه املوؤرخون، اأو يكون هذا ال�سخ�ص قد 

مرَّ بتجارب فذة من املهم االطالع عليها للمعرفة والفائدة.

عندما قراأت �سرية والدي ال�سخ�سية التي كان قد بداأ كتابتها قبل وفاته 
بع�سر �سنني، كنت اأتوقع اأن اأحظى بوثيقة حيَّة الأهم حقبة من تاريخ فل�سطني، 
ما بني احلرب العاملية االأوىل اإىل احلرب العاملية الثانية وتاأ�سي�ص دولة اإ�سرائيل 
وما واكبها من حروب ونزاعات. لكنني وجدتها خالية من �سرد اأحداث �سيا�سية 
اأو وقائع ع�سكرية تو�سح مواقف االأحزاب واأن�سطة ذوي ال�سلطة. فلم اأعهد اأن 
والدي انتمى يومًا اإىل حزب اأو كان له اأي ن�ساط �سيا�سي، وال اأذكر اأنه كان من 
ناقدًا حاذقًا يف  لكنه كان  �سيا�سية معينة.  باآرائه جهرًا مبواقف  االإدالء  عادته 
ال�سيا�سة العاملية وكانت له نظرة عميقة يف االأحداث وراأي واقعي ملا �سيوؤول اإليه 
م�ستقبل البالد، واإْن احتفظ بهذه االآراء لنف�سه ثم اأودعها مذكراته بعد ن�سف 

قرن من الزمان. 
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ث يف مذكراته عن �سبب انزوائه عن ال�سيا�سة بحادثة �سغرية وقعت  حتدَّ
الليايل خرج وزمالوؤه من مكتب  اإحدى  اإنه يف  يقول  املبكر.  �سبابه  اأثناء  له يف 
د باحلكم  عنب، املدر�سة التي كان يتلقى فيها تعليمه يف دم�سق، يف مظاهرة تندِّ
اأُفرج  الفرن�سي على �سوريا. ولكن ال�سرطة داهمت املتظاهرين واعتقلتهم، ثم 
عنه بكفالة اأخيه اأحمد �ساكر الذي كانت تربطه �سلة �سداقة مبدير ال�سرطة. 
وكانت ن�سيحة اأخيه له باأن ال يدع الن�ساط ال�سيا�سي يحول دونه ودرا�سته اجلدية 
التي �ستوؤمن له م�ستقباًل زاهرًا. ذكر هذه احلادثة يف مذكراته لكونها ر�سمت له 
طريقه يف احلياة وظل بعيدًا عن ال�سيا�سة بعك�ص بع�ص اإخوته الذين انغم�سوا يف 

الن�ساط ال�سيا�سي وذاقوا حلوها ومّرها.

لكن كان ل�سرية ح�سن الكرمي طعم ال يقل عذوبة عن مذكرات ذوي ال�ساأن 
وعالقات  حياته  يف  وقائع  عن  ث  حتدَّ فقد  دولة.  ورجال  وحكام  �سيا�سيني  من 
اأدنى دور يف ذلك  له  اإىل عداء �سافر مل يكن  �سداقة �سابتها مودة ثم حتولت 
تلك  يف  الفل�سطيني  املجتمع  عن  �سريحة  �سورة  اأعطى  وبهذا  جتاهه.  التحول 
الفرتة من الزمان وحتلياًل للو�سع ال�سيا�سي الذي اأدى يف النهاية اإىل تفتت تلك 
ري  ال�سِّ نقراأ يف  اإليه حتى زمننا احلا�سر. فقلما  اآلت  وما  وانهيار معاملها  االأّمة 
عادات  منهج  تك�سف  ما  جمتمع  نف�سية  درا�سة  يف  العمق  ذلك  مثل  واملذكرات 

و�سلوكيات نبعت من ظروف ذلك املجتمع.

ث قلياًل عن انطباعاته عن املجتمع ال�سوري يف اأثناء �سني درا�سته يف   حتدَّ
القوميات املختلفة لوجود  البالد وطبيعة تفاعل  لتلك  الفرن�سيني  دم�سق وحكم 
يف  البيطاين  االنتداب  فرتة  عن  احلديث  يف  واأ�سهب  وطنهم.  يف  امل�ستعمر 
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فل�سطني واأثر ذلك على �سري االأمور ال�سيا�سية واملدنية يف تلك الفرتة احلرجة 
من تاريخ البالد. كان براأي ح�سن الكرمي اأن من اأ�سباب اإ�ساعة العرب لفل�سطني 
النزاعات التي حطمت ِهمم ال�سعب وخلقت الفو�سى حتى َعَمد االأخ يكيد الأخيه، 
على  القدرة  واأفقدتهم  بريحهم  ذهبت  التي  واالتهامات  الد�سائ�ص  و�ساعت 
الن�سال للحفاظ على اأر�سهم والدفاع عن حقوقهم. لكن بعد م�سي ما يقرب من 
القرن ميكننا يف راأيي النظر اإىل الوراء واإحراز فهم اأو�سع ملا حدث لفل�سطني بل 
وملجمل الوطن العربي، فندرك اأن املكيدة كانت مدبَّرة بالرغم منا. ولعل ف�سل 
الثورة واالحتجاجات مل تكن لتقدم اأو توؤخر يف النكبة التي اأملَّت بالفل�سطينيني 

وال تزال حتيط بهم اإىل اليوم.

ي�سف ح�سن الكرمي انتقاله اإىل لندن ليعمل يف الق�سم العربي لالإذاعة 
البيطانية بعد اأن اأيقن اأن ال جمال للعودة اإىل فل�سطني مثله يف ذلك مثل باقي 
النا�ص. وهناك واجه �سراعًا من نوع اآخر، مل يكن �سيا�سيًا اأو اأمنيًا يف مواجهة بني 
وطنه كال�سابق؛ بل �سراعًا بني فئات من اأوطان خمتلفة ي�سوده التناف�ص وال�سقاق 
ويهبط اإىل م�ستوى النميمة والغرية ال�سافرة. مع ذلك حاول يف حياته اأن يرقى 
ن من رفع الق�سم العربي اإىل م�ساف اأجود  عن تلك التفاهات والنزاعات ومتكَّ
االإذاعات الناطقة بالعربية مو�سوعًا و�سالمًة يف اللغة واالإلقاء. يف هذه االأثناء 
ز جهده على تاأليف معجم �سهل اال�ستعمال للقارئ العربي لتف�سري املفردات  تركَّ
االإنكليزية اإىل اللغة العربية، بينما ولعه بال�سعر واالأدب واطالعه الوا�سع عليهما 
اأدى اإىل ابتداع برنامج ظل اإىل يومنا هذا مرجعًا لطالب االأدب وم�سليًا ملتذوقي 
ال�سعر يف جميع اأنحاء العامل العربي وخارجه، ذلك هو برنامج »قول على قول«، 
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الذي دام تقدميه مدة ثالثني عامًا وما يزال يبث اإىل اليوم بعد وفاة �ساحبه مبا 
يقارب العقد من االأعوام.

ا�ستمر تاأليفه للمعاجم لي�سم عددًا كبريًا من املعاجم االإنكليزية - العربية، 
هذه  من  املزيد  لقدم  عمره  يف  اهلل  مد  ولو  العربية.  اللغة  يف  حديثة  ومعاجم 

املعاجم املتخ�س�سة يف موا�سيع متعددة، علمية واأدبية وغريها. 

يدي  بني  يزيد،  اأو  قرنًا  دامت  التي  الكرمي،  حياة ح�سن  �سرية  هذه هي 
القارئ ليحكم على جدارتها كما فعل الكثريون يف ال�سابق وقدموا اعرتافاتهم 

وخال�سات جتاربهم حول اإجنازاتهم، كّل باأ�سلوبه اخلا�ص.  

�ضهام ح�ضن الكرمي
عّمان، اآب/اأغ�سط�ص 2015



الق�ضم الأول

ـــــــرات املــذكِّ



َها َم آَدَم اأَلْسَمَء ُكلَّ َوَعلَّ
)سورة البقرة: اآلية 31(
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الفصل األول

السنوات األولى

فيها  كرث  �سنة  وكانت  طولكرم.  يف  البطيخ  �سنة  كان  مولدي  اإن  يل  قيل 
ال�سراعية من ميناء على  باملراكب  اإىل م�سر  البطيخ وكرث ت�سديره  حم�سول 
واأخواتي:  اإخوتي  من  باملولد  �سبقني  قد  وكان  بنتانيا.  يعرف  اليوم  هو  البحر 
حممود و�سعاد و�سفا و�سفية وعبد احلفيظ ومتام واآمنة. ولدت تواأمًا و�سّميت 
ح�سن بدري وتالين �سقيقي التواأم و�ُسّمي ح�سني �سبحي. واأذكر اأنني يف ال�سابعة 
اأو الثامنة من عمري كان النا�ص ي�سمونني »اأبو را�ص« لعظم راأ�سي بالن�سبة اإىل 

�سائر ج�سمي، واأحيانًا ي�سمونني البدويل لطويل وكب راأ�سي.

واأول ذكرياتي عن التعلم اأن والدي، وكان مفتي بني �سعب، اأي طولكرم، 
اأخذين اإىل ُكتَّاب ال�سيخ خليل يف احلارة القبلية. وكان هذا الُكتَّاب عبارة عن 
بيت له م�سطبة وله قاع، وكنت اأجل�ص على االأر�ص يف القاع وهو مكان املبتدئني، 
اإىل  انتقلت  ثم  امل�سطبة.  على  يجل�سون  والكتابة  القراءة  يف  املتقدمون  وكان 
املدر�سة االبتدائية وهي بالقرب من اجلامع. وكان معلموها ال�سيخ عبد الكرمي 
من قرية الطيبة وعارف العواد من نابل�ص. ويف اأوائل االحتالل البيطاين �سنة 

1918 انتقلت املدر�سة اإىل بناء جديد اإىل ال�سمال الغربي من البلدة.

�سنة 1915  اأواخر  ديوانه يف  القب�ص عليه وهو يف  اأُلقي  والدي  اأن  واأذكر 
وحكم  العريف  املجل�ص  يف  وحوكم  لبنان  يف  عاليه  اإىل  ثم  دم�سق  اإىل  و�سيق 
عليه باالإعدام من جملة ثالثة ع�سر زعيمًا بتهمة اال�سرتاك يف حركات �سرية 
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ف حكم االإعدام اإىل ال�سجن املوؤبد ونقل  لالنف�سال عن الدولة العثمانية. ثم ُخفِّ
اإىل �سجن القلعة يف دم�سق هو وحافظ ال�سعيد. وبقي م�سجونًا اإىل �سنة 1917 
ال�سقريي  اأ�سعد  ال�سيخ  مب�ساعي  ال�سغري  با�سا  جمال  قبل  من  عنه  اأُفرج  حني 
على  �سعبًا  العي�ص  كان  الوالد  �سجن  اأثناء  يف  اأنه  واأذكر  الركابي.  با�سا  ور�سا 
اإىل قرية كفر زيباد هربًا من احلرب  اإىل الهجرة  الوالدة وعلينا، فا�سطررنا 
الأن طولكرم اأ�سبحت يف خط النار بعد �سقوط غزة ويافا. واأذكر اأننا جميعًا من 
اإخوة واأخوات كنا نعمل باأيدينا يف مزرعة لنا ومل ن�ستفد من جهودنا الأن اجلراد 

غزا املنطقة �سنة 1916 وق�سى على كل �سي.

احلياة يف دم�ضق
دم�سق  �سقطت  وملا   .1917 �سيف  يف  ال�سجن  من  طولكرم  اإىل  الوالد  عاد 
وتاأ�س�ست اأول حكومة عربية هناك برئا�سة ر�سا با�سا الركابي، تعني الوالد ع�سوًا 
يف املجمع العلمي العربي فانتقل اإىل دم�سق وانتقلنا معه يف خريف 1918 ودخلت 
وعبد  الغني  وعبد  ح�سني  اإخوتي  مع  االبتدائي  الرابع  ال�سف  يف  عنب  مدر�سة 
الكرمي. وكانت مدر�سة عنب ت�سم مدر�سة التطبيقات االبتدائية، من ال�سف االأول 

اإىل ال�ساد�ص، ومدر�سة ال�سلطاين الثانوية، من ال�سف ال�سابع اإىل الثاين ع�سر. 
والهند�سة وكان معلمنا من  اإىل احل�ساب  ال�سف اخلام�ص ظهر ميلي  يف 
فيما  والريا�سيات  العلوم  ملع يف  اإنه  وُيقال  لبنان.  ال�سباح)1( من جنوب  اأ�سرة 
حادث  يف  ُقتل  ثم  باهرة  اكت�سافات  واكت�سف  املتحدة  والواليات  كندا  يف  بعد 
يف  الطالب  وكان  عمري.  طوال  لدي  الريا�سيات  اإىل  امليل  هذا  وظل  غام�ص. 
العهد الفي�سلي يخريون بني اأن يتعلموا اللغة االإنكليزية اأو الفرن�سية، فاخرتت 
اأنا االإنكليزية، وكان معلمي يف هذه اللغة عجاج نويه�ص. وملا احتل الفرن�سيون 
االإنكليزية  اللغة  تعليم  األغي  امللك في�سل يف خريف 1921،  دم�سق وزالت دولة 

)1( املرحوم ح�ضن كامل ال�ضباح )1894-1935م(.
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وحتولت اإىل اللغة الفرن�سية، وكنت يف ال�سف ال�ساد�ص. مدر�سنا يف هذه اللغة 
الفرن�سية  اللغة  تلقنت  ما  و�سرعان  جميلو،  �سالح  ا�سمه  جزائري  عربي  كان 

وحلقت بطالب �سفي.

ويف �سنة 1922 تعني والدي قا�سيًا للق�ساة يف عّمان وانتقل اإليها وبقيت اأنا 
واإخوتي يف املدر�سة يف دم�سق. وكان معنا اأخي اأحمد �ساكر و�سقيقي الكبري حممود 
الذي كان مديرًا ملدر�سة امللك الظاهر، بينما كان اأحمد �ساكر موظفًا يف دائرة 
خط احلجاز احلديدي. وانتميت يف درا�ستي الثانوية اإىل ال�سعبة العلمية، بينما 
اأذكرها  اأخواي عبدالغني وعبدالكرمي دخال ال�سعبة االأدبية. ومن االأ�سياء التي 
يف هذه الفرتة اأن الطالب يف مدر�سة عنب كان لهم ن�ساط �سيا�سي �سديد بعد 
انتهاء حكم امللك في�سل يف �سوريا، وكانوا حملة لواء املناواأة لل�سلطة الفرن�سية. 
وبعد دخول اجلي�ص الفرن�سي دم�سق- وكان من ال�سنغاليني- جاء اجلرنال غورو 
مندوبًا �ساميًا ل�سوريا ولبنان. واأهم ما قام به يف اأول عهده هو اهتمامه مبا يجري 
يف املدار�ص من مقاومة وطنية. وزار اجلرنال غورو مدر�سة عنب، وكانت قائدة 
من  ينتظر  يظهر  ما  على  وكان  فدخل  ال�ستقباله  الطالب  وا�سطف  املقاومة، 
الطالب ت�سفيقًا وترحيبًا. ولكن الطالب وجموا وقابلوه ب�سمت تام ، وال �سك اأن 

ذلك ال�سمت كان االإعراب ال�سادق عن ال�سعور الوطني يف �سوريا.  

لها،  املوؤ�س�سني  جملة  من  اأنا  كنت  �سرية  جمعية  عنب  مدر�سة  يف  تاألفت 
واأثارت حركات هذه اجلمعية قلق ال�سلطات الفرن�سية يف دم�سق فقامت بحملة 
�سيوؤدي  كان  ذلك  الأن  اجلمعية  هذه  ُتكت�سف  اأن  خ�سيت  وقد  �سديدة.  تفتي�سية 
بالن�سبة يل اإىل انتهاء الدرا�سة اأو النفي من دم�سق. وكان اأخي حممود يف ذلك 
مبظاهرة  مدر�سته  من  الطالب  وخرج  الظاهر،  امللك  ملدر�سة  مديرًا  الوقت 
من  فُعزل  ذلك  على  بالت�سجيع  املدر�سة  مدير  ال�سلطات  واتهمت  ال�سوارع.  يف 
من�سبه وا�سطر اإىل مغادرة البالد اإىل عّمان. واأذكر اأن مدر�سة عنب خرجت يف 
مظاهرة من ماأذنة ال�سحم اإىل �ساحة املرجة كانت لها طنة ورنة. لكن ال�سرطة 
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هناك  االأمر  وتوىل  ال�سرطة.  دائرة  اإىل  زعماءهم  و�ساقت  بالطالب  اأحاطت 
�سباط فرن�سيون جاء اأحدهم اإلينا وكنا م�سطفني يف ال�ساحة الداخلية، وبيده 
بندقية و�ساح بنا: »قولوا عفوًا«، فقلنا با�ستثناء البع�ص ومنهم طالب حموي من 
عائلة قنوت رف�ص اأن يقول عفوًا ف�سربه ال�سابط الفرن�سي بالبندقية على قفاه 
ف�سرعه. ثم ُحِب�سنا يف حب�ص التوقيف. فلما علم اأخي اأحمد �ساكر باالأمر ات�سل 

مبدير ال�سرطة حمدي اجلالد، وكان �سديقًا له فاأفرج عني.

يف  متاأخرًا  كان  ولكنه  االأدبية  العلوم  يف  �سباقًا  الغني  عبد  اأخي  وكان 
مراحل  من  مهمه  مرحلة  يتخطى  حتى  م�ساعدته  من  بد  ال  وكان  الريا�سيات، 
التعليم الثانوي يف نهاية ال�سف التا�سع. وكان للريا�سيات معلمان: ُم�سّلم عناية 
يكتب  فكان  عناية  ُم�سّلم  مب�سادقة  الغني  عبد  اهتم  وقد  الها�سمي،  وجودت 
االمتحانات اخلطية  ينجحه يف  باأن  ووعده  بيته.  ويزوره يف  االأدبية  املقاالت  له 
ال�سفهي،  وهكذا كان. وملا دخل  ي�ساأله �سوؤااًل واحدًا يف االمتحان  واأن  النهائية 
عبد الغني قاعة االمتحان ال�سفهي �ساأله ُم�سّلم عناية ال�سوؤال املتفق عليه فاأجاب 
االإجابة ال�سحيحة. وملا هم باخلروج اأوقفه جودت الها�سمي و�ساأله �سوؤااًل اآخر 
العمل  ما  ولكن  النجاح.  عالمة  على  ح�سل  ذلك  مع  لكنه  اجلواب  يف  فحار 
بامتحانات جودت الها�سمي اخلطية؟ ح�سلت اأواًل على االأ�سئلة من طالب خرج 
من قاعة االمتحان بعد بدء االمتحان بفرتة ق�سرية. وكنت اأو�سيت عبد الغني 
اآخر القاعة وظهره اإىل جدار الغرفة املجاورة حيث جل�ست وقد  باأن يجل�ص يف 
نقبت خرقًا يف اجلدار واأخذت األقن عبد الغني االأجوبة من خالل ذلك اخلرق 
اإىل اأن قاربت االنتهاء. وكان املراقب جودت الها�سمي نف�سه، فما اأح�س�ست اإال 
وجودت  فوق راأ�سي يقول بلهجة دم�سقية: »اإيه ما بكفي« فخرجت م�سرعًا وجنح 

عبد الغني وترفع اإىل ال�سف العا�سر. 
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املرحلة الثانوية  
بعد اأن اأمتمت املرحلة الثانوية االأوىل بنجاح واطلع اأخي اأحمد �ساكر على 
اأ�سدقائي  كان من  املرحلة  الطب. يف هذه  األتحق مبدر�سة  اأن  اقرتح  عالماتي 
ريا�ص امليداين وماجد الغزي ف�ساًل عن عدد كبري من الزمالء. وكنت يف ذلك 
واأ�سرتي منها بع�ص الكتب  الن�سر يف بريطانيا واأمريكا  اأت�سل ب�سركات  الوقت 
مع  واتفقت  الكهرباء.  عن  الكتب  من  �سل�سة  جملتها  من  والريا�سية،  العلمية 
ح�سن ال�سقا وهو اأحد زمالئي يف الدرا�سة وكان مولعًا بالعلوم، على اأن نرتجم 

ال�سل�سلة من االإنكليزية اإىل العربية.

كان املعلمون يف مدر�سة عنب من خرية الرجال علمًا وخلقًا. اأذكر منهم 
ال�سيخ حممد الداودي الذي كان يعلمنا اللغة العربية و�سيئًا من علم االجتماع 
وُح�سن ال�سلوك، من ذلك كتاب يف ُح�سن االأخالق لل�سيخ م�سطفى الغالييني. 
و�ساعرًا  اأديبًا  وكان  �سالم  الرحمن  عبد  ال�سيخ  خلفه  �سنة  بعد  تويف  وعندما 

وحفظنا من اأ�سعاره ال�سيء الكثري منها:
فلقــــد  كفــاين اأن  يومي يف  يدي دع عنـــك ال ت�ســـاأل ودع ذكر الغد 
اأن مينعوين من دخويل م�سجدي ولـــو ا�ســـتقر  على اتفـــاق راأيــهم 

اأعمال  قلقيلية من  اأنه كان معلمًا يف قرية  الرحمن  ال�سيخ عبد  وذكر يل 
طولكرم، وكان بعد الفراغ من التعليم يف اآخر االأ�سبوع يذهب اإىل طولكرم وينزل 
يف بيت جدي ال�سيخ علي املن�سور الأنه، يف راأي ال�سيخ عبد الرحمن، كان العامل 
االأديب يف تلك االأنحاء. وخلفه ال�سيخ عبد القادر املبارك وكان قامو�سًا متحركًا 
وكان  اجلندي  �سليم  هو  اآخر  معلم  معه  وكان  �ساعرًا.  وال  اأديبًا  يكن  مل  ولكنه 
وا�سع  ناقدًا  اأديبًا  اللغة  يف  �سالعته  فوق  كان  فقد  القادر.  عبد  لل�سيخ  نقي�سًا 
االطالع. وكان خفي�ص ال�سوت على عك�ص ال�سيخ عبد القادر الذي كان له �سوت 
اأ�سبه ما يكون بدوّي الطبل. واأذكر بينما كنت طالبًا ليليًا اأن الطالب كانوا يتعوذون 
باهلل من نوبة ال�سيخ عبد القادر الأنه كان يقلق راحتهم ب�سوته ال�سديد يف اأول الليل 
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ويف ال�سباح. وكان من بني الطالب طالب يف دار املعلمني ا�سمه حممد عربي. 
ويف اإحدى الليايل جاء ال�سيخ عبد القادر اإىل املنامة واأخذ يهدر ب�سوته فقال له 

حممد عربي: يا اأ�ستاذ ارفع �سوتك الأن النور خاٍب ونحن ال ن�سمع.

اأما ر�سيد بقدون�ص فكان معلمًا للتاريخ، وكان يف االأ�سل �سابطًا يف اجلي�ص 
التاريخ  يعلمنا  وكان  اليونانية.  وتعلم  البلقان  حرب  يف  اليونان  واأ�سره  الرتكي 
القدمي ومنه العرب القدماء، واأذكر اأنه كان يحدثنا عن تاريخ احلمرييني واتفق 
وملا مات ملك احلمري.  الطالب:  اأحد  وملا مات ملك ِحمري... ف�ساح  اأنه قال: 
وقد علمنا الدكتور ح�سيب بايزيد ملدة ق�سرية، وكان قد در�ص يف ا�ستنبول وتعلم 
اللغة العربية على يد معلم تركي. وعلمنا ق�سيدة كعب بن زهري التي مطلعها:  
»بانت �سعاد فقلبي اليوم متبول«، فيلفظ متبول متبّول بت�سديد الواو. وعبثًا حاول 

بايزيد ت�سحيح اخلطاأ ولكن دون جدوى.

كان ُم�سلم عناية يعلمنا الهند�سة واملثلثات وامل�ساقط، بينما علمنا جودت 
الها�سمي اجلب وح�ساب التفا�سل والريا�سيات العملية. واأ�س�ست يف تلك الفرتة 
للجمعية  املختارون  الطالب  وكان  الريا�سية،  للعلوم  علمية  جمعية  برئا�ستي 
م�سّلم  االأ�ستاذ  اأن  واأذكر  املحا�سرات.  فيها  ُتلقى  دورية  اجتماعات  يعقدون 
عناية بداأ معنا بحثًا جديدًا هو بحث امل�ساقط، وجاء الدر�ص االأول م�سوقًا جدًا 
العميق  ال�سمت  االأ�ستاذ هذا  فا�ستغرب  العادة.  تام خالف  باإ�سغاء  فا�ستمعنا 
واالإ�سغاء التام، فتوقف عن ال�سرح فجاأة وقال: يوجد يف ال�سف موؤامرة واأنا لن 
اأم�سي يف �سرحي اإال اإذا اأفهمتوين ملاذا هذا ال�سمت. وعبثًا حاولنا اأن نفهمه 
اأن املو�سوع جديد وطريف لذلك ا�ستمعنا له ب�سمت واإ�سغاء. وا�ستمرهو يف ظنه 
وف�سد الدر�ص وانقلب اإىل فو�سى. وكان يقول لنا اإذا ت�سو�ص النظام يف ال�سف: 
والرغيف  فر�ص  كنتم على  لو  زمان  �سياأتيكم  ولكن  امل�ستقبل،  اأنتم غافلون عن 

يدرج اأمامكم فاأنتم لن تلحقوا به.
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التاريخ  در�سنا  الذي  يحيى  ح�سن  االأ�ستاذ  اأذكرهم  الذين  معلمينا  ومن 
وكانت لغته العربية عامية. واأذكر اأنه قال عن اأحد امللوك ملا خرج مطرودًا: »خرج 
اأما االأ�ستاذ �سالح جميلو معلم الفرن�سية، فكانت  اإيد من قدام واإيد من ورا«. 
لغته عامية جزائرية. واأذكر اأنه كان �سريع الغ�سب واإذا تكلم وهو غ�سبان تكلم 
بلغة غري مفهومة. وكان اأكرث ما يغ�سبه الغلط يف تهجئة الكلمات الفرن�سية اأو يف 
ت�سريف االأفعال. وعلمنا عزت الرفاعي الريا�سة البدنية. وكان �سديد التم�سك 
بالنظام مما كان يزعج الطالب، ف�سعى بع�ص الطالب اإىل التحر�ص به الإثارة 
م�سطفون  ونحن  قام  الذي  خربوطلي،  طلعت  ا�سمه  طالب  هوؤالء  من  غ�سبه. 
للدخول اإىل غرف الدرا�سة، فخرج من ال�سف خالفًا للنظام، فما كان من عزت 
الرفاعي اإال اأن انتف�ص غ�سبًا وكان بيده �ساعة يدوية فاألقى بها بقوة على االأر�ص 
فتك�سرت. ومل اأَر عزت الرفاعي بعد ال�سف العا�سر يف عنب اإال �سنة 1976 يف 
اأحد م�سارف دم�سق، وملا عرفني �سلم علّي قائاًل: اأهاًل بال�سري جاك. وال�سري 
جاك هو ا�سم كنت اأعرف به يف مدر�سة عنب اأطلقه علّي فوؤاد اليوغن ولزمني 
طوال ال�سنتني االأخريتني من درا�ستي يف مدر�سة عنب. واال�سم الكامل هو �سري 

جاك طوب�ص، وهو ا�سم رجل يف اإحدى الروايات البولي�سية.

من�سب  تقلد  الذي  البيطار  �سالح  منهم  املدر�سة  يف  الكثريين  عرفت 
ال�سيوعي.  اأ�سبح رئي�ص احلزب  الذي  الوزراء يف �سوريا، وخالد بكدا�ص  رئي�ص 
ومن اأ�سدقائي اخلّل�سني ريا�ص امليداين الذي اأ�سبح وزيرًا لالحتاد امل�سريف يف 
�سوريا، وماجد الغزي الذي اأ�سبح فيما بعد واليًا لدم�سق. ودامت تلك ال�سداقة 
طوال حياتنا. وكان يل �سديق اآخر اأكب مني هو فوؤاد ال�ساطي الذي اأ�سبح كبري 
اللغة  درا�سة  على  قائمة  بيننا  ال�سداقة  وكانت  ال�سوري.  اجلي�ص  يف  االأطباء 
االإنكليزية، ودامت هذه ال�سداقة فكنت األتقي به يف كل زيارة يل لدم�سق. وقد 
تف�سل علّي فوؤاد ال�ساطي فاأعطاين بع�ص املعاجم العلمية ا�ستفدت منها يف عملي 

املعجمي. وعرفني من جديد بخليل ال�ساطي من طالب عنب.
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الطالب  وكان  الثامن،  ال�سف  منذ  ليليًا  طالبًا  عنب  مدر�سة  يف  كنت 
والقنيطرة وحوران  �سوريا- من دم�سق  اأماكن متعددة من  الليليون خليطًا من 
وحم�ص وحماة. وال اأذكر وجود طالب من غري �سوريا اإال اأنا واإخوتي، وكان ينظر 
العلمي يف دم�سق، ووجود  الوالد يف املجمع  اأننا �سوريون ب�سبب عمل  اإلينا على 
اأخي حممود مديرًا ملدر�سة امللك الظاهر، واأخي اأحمد �ساكر يف دم�سق. وكان 
معنا من الطالب النهاريني طالبان فل�سطينيان من عائلة العلمي من القد�ص. 
ويف حياتنا الليلية يف مدر�سة عنب كان ال بد من وجود احتكاكات بني الطالب. 
فمثاًل كان الطالب احلمويون اأكب يف ال�سن من البقية، وتغلب عليهم ال�سرا�سة 
فن�ساأ بينهم وبني الطالب من اأبناء ال�سام توتر ب�سورة دائمة وال �سيما يف امل�ساء 
عند الع�ساء ويف ال�سباح عند الفطور ويف وقت املطالعة، اإىل اأن تفجر الو�سع 
يف اإحدى االأم�سيات حول اأمر ب�سيط. ففي اأحد االأع�سية اتفق وجود حموي على 
بفتح  َملعقة  �سّماه  ما  احلموي  فطلب  ال�سام،  اأبناء  من  عدد  مع  املوائد  اإحدى 
امليم. فقلت له اأنا: قل ِملعقة بك�سر امليم. وحدثت م�سادة ومناه�سة للقتال عند 
تدخل  لوال  القائمة  تقوم  وكادت  اأكرث.  اأو  حموي  عليها  كان  التي  املوائد  جميع 
املعلم املناوب. ولكن االأمر مل ينته عند ذلك احلد، الأن طالب ال�سام اأ�سروا على 
ال�سام وجتمهر  الليلة. جتمهر طالب  تلك  املدر�سة يف  اأن يخرج احلمويون من 
الطالب احلمويون وكادت تقع معركة، فات�سل املعلم املناوب باملدير فح�سر هذا 
ومل  فخرجوا  الليلة  تلك  يف  احلمويني  الطالب  اإبعاد  بقرار  جاء  موؤمترًا  وعقد 
ي�سمح بعودة اأحدهم اإىل النوم يف املدر�سة تلك ال�سنة. وكان الطالب احلم�سيون 
على احلياد ومل يقع بينهم وبني طالب ال�سام اأي خالف. ومما اأ�سف له طالب 
ال�سام اأمر واحد هو وجود بدر الدين احلامد بني احلمويني الذين خرجوا. فقد 
كان هذا ال�ساعر حمببًا للجميع وُطلب اإليه اأن يق�سي �سنة يف دار املعلمني امللحقة 
يدخن  كان  اأنه  واأذكر  الفرن�سية.  وتعلم  التعليم  اأ�سول  لدرا�سة  مبدر�سة عنب، 
واأذكر  التدخني.  اأمر  يتغا�سون عنه يف  الكل  ولكن كان  التدخني ممنوعًا  وكان 
اأتيته وهو يدخن يف ناحية من �ساحة املدر�سة، فقلت له وهو ي�سري عائدًا  اأنني 
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اإىل الدر�ص: قل يف ال�سيكارة �سعرًا فقال على الفور:
اأثبت طائعًا م�سمار نع�سي        كاأين حني اأ�سربها واأم�سي 

ملا كان  ترويح وطرافة  الدين احلامد يف مدر�سة عنب م�سدر  بدر  وكان 
ين�سد من اأ�سعار ويتحدث به من نوادر اأدبية. ومل يكن يف مدر�سة عنب جمعية 
اأدبية تتوىل تنظيم ندوات �سعرية واأدبية، مع اأن بع�ص الطالب برعوا يف اأوائل 
ن�ساأتهم ال�سعرية. واأذكر منهم زكي املحا�سني وجميل �سلطان واأخي عبد الكرمي 
واأنور البيطار. ومل يكن بني الطالب من يهتم بالن�سر يف ال�سحف اأو املجالت، 
االأملاين  لل�ساعر  اأقوااًل  فيه  وجدت  التا�سع  ال�سف  يف  واأنا  كتابًا  قراأت  اأين  اإال 
»املقتب�ص«  جريدة  اإىل  منها  ب�سيء  وبعثت  فرتجمتها  اهتمامي  ا�سرتعت  غوته 
الدم�سقية، وكان رئي�ص حتريرها اأحمد كرد علي، فن�سره على ال�سفحة االأوىل 
بقلم ح.ب.الكرمي، ون�سر يل بعد ذلك قطعتني اأو ثالثة. وجئته يومًا اأعرت�ص على 
وجود اأغالط يف اجلريدة فوعد بت�سحيحها، ثم جئته مرة ثانية منبهًا اإىل وجود 
اإيّل القطعة التي كنت  اأعاد  اأغالط فا�ست�ساط غ�سبًا قائاًل: هل هو قراآن؟ ثم 
جئته بها ورف�ص ن�سرها. وكنت يف ذلك الزمن اأن�سر اأي�سًا يف جريدة »العمران« 
عن تاريخ احلركة الفا�س�ستية، لكنني توقفت عن الن�سر الن�سغايل يف الدرا�سة 
واالإعداد المتحانات اآخر ال�سنة. ويظهر اأن ال�سفارة االإيطالية كانت ترقب هذه 
ال�سل�سلة من املقاالت باهتمام، فلما توقفت ات�سلت ال�سفارة بجريدة »العمران« 
ت�ستفهم عن ال�سبب يف توقف املقاالت عن الفا�س�ستية، فاأخبوها اأن الكاتب وهو 
طالب، م�سغول بالدرا�سة لالمتحان. ومل اأعد اإىل الكتابة يف ال�سحف بعد ذلك.

اأ�ضدقاء الدرا�ضة
كان يل من االأ�سدقاء طالب جزائري ا�سمه اأحمد اجلزائري، عرفته يف 
اأو ال�ساد�ص. وترك هذا الطالب الدرا�سة ل�سبب من االأ�سباب  ال�سف اخلام�ص 
واختفى عني، وح�سبت اأنه عاد اإىل اجلزائر. لكنني عرفت من بع�ص اجلزائريني 
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اأنه ما زال يف دم�سق. وم�ست االأيام وال�سنون اإىل اأن كانت �سنة 1970 وكنت يف 
زيارة لدم�سق فمررت بدكان للقرطا�سية وراأيت فيها رجاًل اأ�سبه ما يكون باأحمد 
اإن كان يومًا طالبًا يف  اجلزائري، ف�ساألته عن ا�سمه فقال: اأحمد. وهنا �ساألته 
مدر�سة عنب فقال: نعم، فقلت: هل تعرف طالبًا يف تلك املدر�سة ا�سمه ح�سن 
الكرمي؟ فقال: نعم وكان ي�سكن يف املحل الفالين. وملا اأخبته اأنني هو، عانقني 

وتعارفنا من جديد. 

ومن االأ�سدقاء طالب ا�سمه يحيى النحا�ص وقد ترك املدر�سة هو االآخر، 
وكنت األتقي به دومًا يف اأثناء زياراتي لدم�سق. واأذكر اأنه فتح دكانًا بالقرب من 
زياراتي  اإحدى  وقد �سنع يل يف  ال�سوفية،  الظاهرية حلياكة اجلرازي  املكتبة 
جرزاية كنت اأذكره كلما لب�ستها. وكان له اأخ طبيب، وما كان اأ�سد ده�ستي حينما 
اأخيه  ات�سل بي هذا الطبيب �سنة 1952 واأنا يف لندن ي�ساأل عني. و�ساألته عن 
به  يعلم  �سنة 1960 ومل  بعد  اأثرًا  ليحيى  اأجد  ولكنني مل  يحيى فطماأنني عنه. 
اأحد من الذين كنت اأ�ساألهم عنه يف دم�سق. وكان يل �سديقان من دار املعلمني 
يف مدر�سة عنب، اأحدهما حامد االأخر�ص من حم�ص واالآخر علي �سرك�ص من 
القنيطرة. وقد انقطعت اأخبارهما بعد تخرجهما اإىل اأن كانت �سنة 1948 عندما 
اإىل  وجلاأنا  البيطاين  االنتداب  انتهاء  بعد  فل�سطني  من  عائلتي  مع  خرجت 
دم�سق. وكان علي �سرك�ص قد علم بهجرة الفل�سطينيني فلما جاء من القنيطرة 
اإىل دم�سق �ساأل عني اأحد الفل�سطينيني فدّله على مكاين فزارين وكان اللقاء. 

ومل اأره بعد ذلك.

وكنت اأجل�ص مع ماجد الغزي على مقعد واحد ويجل�ص ريا�ص امليداين على 
املقعد الذي يلي مقعدنا اإىل اخللف. وهذا يذكرين برفيقني اآخرين هما �سالح 
البيطار وخالد بكدا�ص اللذين كانا يجل�سان يف املقعد اإىل اخللف من مقعدي يف 
مدة املطالعة الليلية يف مدر�سة عنب. ومل تنقطع �سداقتي مع ماجد وريا�ص منذ 
ذلك احلني اإىل اأن توفاهما اهلل. ومن ح�سن االتفاق اأن بيتي يف دم�سق كان قريبًا 
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من بيت ريا�ص امليداين فكنا نتزاور با�ستمرار كلما قدمت اإىل دم�سق. كما كان 
يقطن قريبًا مني �سديقان اآخران هما مدحت البيطار وح�سن ال�سقا.

�ضني ال�ضباب
اأنهيت ال�سف العا�سر يف مدر�سة عنب �سنة 1924 وذهبت اإىل عّمان حيث 
اإىل  الذهاب  فكرة  عليه  وعر�ست  للق�ساة،  قا�سيًا  الوقت  ذلك  يف  والدي  كان 
اجلامعة االأمريكية يف بريوت. فعار�ص يف اأول االأمر ثم الن فاأخذت يف االإعداد 
المتحان الدخول وكاتبت م�سجل اجلامعة واتفقنا على مواد االمتحان. ثم بلغني 
الفل�سطيني،  املرتكيولي�سن  المتحان  الطالب  تعد  اإنكليزية  كلية  القد�ص  يف  اأن 
وهو امتحان االجتياز اإىل التعليم العايل الفل�سطيني. فف�سلت االلتحاق بها الأنها 
�ص باللغة االإنكليزية التي ما فارقني االهتمام بها.  يف فل�سطني وثانيًا الأنها ُتدرِّ
وذهبت اإىل القد�ص، وكان الوالد قد وافق على ذلك، وقابلت مدير الكلية وا�سمه 
امل�سرت هامند وعر�ست عليه ما اأمتمته من تعليم يف دم�سق، وكيف اأن اجلامعة 
اأول �سف جامعي. فوافق  الفر�سمان، وهو  وافقت على دخويل �سف  االأمريكية 
على دخويل يف ال�سف االأول اجلامعي وهو �سف املرتكيولي�سن. ومل تكن الكلية 
اأو  و�سف  جامعيان  منها  اثنان  اأربعة،  اأو  �سفوف  ثالثة  فيها  فكان  اكتملت  قد 

اثنان دون املرتبة اجلامعية.

  كان الطالب يف الكلية خليط من فل�سطينيني واأردنيني وعراقيني ويهود. 
واأذكر من طالبها �سليمان النابل�سي الذي �سار فيما بعد �سفريًا لالأردن يف لندن 
للبالط  وزيرًا  بعد  فيما  �سار  الذي  طوقان  وبهاء  االأردنية،  للوزارة  رئي�سًا  ثم 
االأردين، وكانا يف ال�سف دون �سف املرتكيولي�سن. وكان يف نف�ص ال�سف ثالثة 
طالب اآخرين: را�سم كمال وله زوجة واأوالد، وزوجته ابنة خالتي، وهو من عنبتا 
بالقرب من طولكرم، وحممد حمدان من قرية باقة بالقرب من طولكرم، وعبد 
لرا�سم  وكان  يفرتقون.  يكادون  ال  الثالثة  هوؤالء  وكان  حيفا.  من  ب�سناق  اهلل 
على  مكتوب  هو  ما  يل  يقراأ  اأن  يومًا  �ساألته  اأنني  ذلك  من  م�سحكة،  غرابات 
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اأبابيتور  يلي:  كما  فقراأها  اآن�ستيتيوت.  با�ستور  بالعربية:  وهو  علمي  معهد  باب 
اأن�ستيتور.

القد�ص  الن�سا�سيبي من  ال�سف طالب منهم �سائب وعمر  وكان معي يف 
و�سالح املع�سر من ال�سلط وجبة �سبابا من بيت جاال وطالب رو�سي قي�سري 
ا�سمه ماركوف. وقد توثقت معرفتي بعمر الن�سا�سيبي ب�سبب ال�سلة التي كانت 
احلرب  اأوائل  يف  طولكرم  يف  الن�سا�سيبي  جودت  ووالده  والدي  بني  ال�سابق  يف 
العاملية االأوىل. ودعاين والده اإىل بيته يف البلد القدمية فزرته وحدثني مطواًل عن 
والدي يف ذلك الزمن. وكان عمر حمبًا للم�ساك�سة فبينما كان الطالب ين�سدون 
باملن�سدين  يهزاأ  عمر  اأخذ  يوم،  كل  كعادتهم  ال�سباح  يف  القاعة  يف  الرتنيمة 
ويحّور الكالم اإىل األفاظ نابية. ف�سمعه البع�ص وو�سوا به اإىل املدير الذي و�سع 
االإن�ساد، وهكذا ثبت للمدير ما قيل عن  طالبني بجانبه ي�سمعان ما يقول عند 
عمر فقرر طرده من الكلية. وندم عمر واأراد الرجوع اإىل الكلية ب�ستى الو�سائط، 

اإال اأن املدير اأ�سر على طرده. وبعد خروج عمر تبعه �سائب الن�سا�سيبي.

اأما جبة �سبابا وكان اأكب مني �سنًا، فكان متع�سبًا من ناحية دينية حتى 
اللغة.  امل�سلمني ولي�ص كتابًا عربيًا حجة يف  القراآن كتاب  اللغة. فكان يعتب  يف 
وحدثني بع�ص الطالب اأنه وقف يف ال�سف مرة وقال للمعلم نخلة زريق: يا اأ�ستاذ 
اأنت دائمًا تعطينا االأمثلة يف اللغة من القراآن، ملاذا ال تعطينا االأمثلة من االإجنيل؟ 
فغ�سب نخلة زريق وقال حمتدًا: وال يا �سبابا من اأين اأعطيك االأمثلة من اإجنيل 

متى اأم من اإجنيل لوقا؟

�سالح  يو�سف  م�سيحيني:  طالب  ثالثة  اجلامعي  الثاين  ال�سف  يف  وكان 
من رافيديا من قرى نابل�ص وجنيب قبعني من ال�سلط يف االأردن، وكانا يدر�سان 
يف  قبعني  جنيب  واأ�سبح  عكا.  بجوار  يا�سيف  كفر  من  بول�ص  ونبيه  الالهوت، 
اآخر االأمر مطرانًا للبوت�ستانت االأنكليكان يف القد�ص، وكان مقره بجوار مدر�سة 
املطران على طريق نابل�ص وزرته غري مرة وهو هناك. واأ�سبح �سديقًا يل يف الكلية 
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االإنكليزية وبعدها، ثم اإنه كان �سديقًا الأخي حممود يف اأثناء اإقامته ق�سي�سًا يف 
نابل�ص. اأما يو�سف �سالح فقد ترك الالهوت ودخل �سلك ال�سرطة و�سار �سابطًا 
ودخل  مدنيًا  مهند�سًا  بول�ص  نبيه  واأ�سبح  تذكر.  �سداقة  وبينه  بيني  تكن  ومل 
يف  اخت�سا�سه  وحكاية  فل�سطني.  حكومة  يف  العامة  االأ�سغال  دائرة  يف  العمل 
مالية  منحة  بريطانيا خ�س�ست  اجلامعات يف  اإحدى  اأن  هي  املدنية  الهند�سة 
لطالب من الكلية االإنكليزية يكون موؤهاًل لدخول اجلامعة يف بريطانيا. وكان هو 
يف �سف اأعلى مني ومع ذلك كنت اأدر�ص الريا�سيات معه يف نف�ص ال�سف واأحرز 
نف�ص التقدم، ولكن عندما جاء خب املنحة اختارت اإدارة الكلية نبيه بول�ص ومل 
ت�سمح يل باأن اأدخل معه يف مباراة ملعرفة من هو االأ�سلح. ومل اأحمل على الكلية 
حقدًا الأنني كنت اأعرف اأنها موؤ�س�سة تب�سريية واأنها بحــــكم ذلك ال بد اأن تف�سل 
م�سيحيًا على م�سلم، ومع ذلك عندما احتاجت اإدارة الكلية اإىل معلم للريا�سيات، 
وكنت قد انتهيت بنجاح من امتحان االجتياز اإىل التعليم الفل�سطيني، عر�ست 
اأعي�ص  اأن  على  ال�سهر  يف  فل�سطينية  جنيهات  �سبع  براتب  املن�سب  هذا  علّي 
فيها كمعلم داخلي. وكنت يف اأواخر �سنة 1925 قد تفاو�ست مع اإدارة املعارف 
ومديرها بومان، على اأن اأعمل معلمًا يف القد�ص بينما ُي�سَمح يل باإمتام تعليمي 
اجلامعي يف الكلية االإنكليزية. واأخبت مدير الكلية بهذه املفاو�سات، فكتب هو 
الكلية،  يف  الريا�سيات  اأدر�ص  باأن  يل  ي�سمح  اأن  منه  يطلب  املعارف  مدير  اإىل 
فاأجاب مدير املعارف بالرف�ص. فقدمت طلبًا ر�سميًا اإىل اإدارة املعارف وجاءين 
الرد باأنه يقت�سي علّي الذهاب ملقابلة امل�سرت فارل، وكان م�ساعدًا ملدير املعارف 
امل�سرت بومان. وقابلت فارل وبحث معي مطلبي وهو وظيفة يف التعليم مع اإمتام 
على  اختلفنا  لكننا  املعارف  اإىل  ان�سمامي  يحبذ  باأنه  قائاًل  فوافق  الدرا�سة، 
اإدارة  التي عر�ستها  فل�سطينية  ال�سبع جنيهات  زيادة على  الراتب، فقد طلبت 
املعارف. وتركني امل�سرت فارل يف غرفته وغاب قلياًل ثم عاد واأخذين اإىل غرفة 
اأخرى وخرج، وكان يف الغرفة ال�سيد جورج اأنطونيو�ص وكان امل�ساعد االأول ملدير 
الأن  الراتب  بذلك  العمل  بقبول  يقنعني  وبداأ  العربية  باللغة  فكلمني  املعارف. 
اأثناء العمل الإمتام درا�ستي اجلامعية يف الكلية  االإدارة �ستهيء يل الفر�سة يف 
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االإنكليزية. فقبلت وبداأت العمل يف مدر�سة البكرية يف القد�ص. وكان والدي قد 
ترك العمل يف �سرقي االأردن ب�سبب خالف مع االأمري عبد اهلل يف اأواخر 1924، 
وكنت ال اأزال يف الكلية فكان تركه العمل كارثة بالن�سبة اإيّل الأن اأملي يف متابعة 
درا�ستي اجلامعية قد انقطع. وبالرغم من �سيق احلال فقد اأمتمت بنجاح ال�سنة 
يف  الوحيد  الناجح  وكنت  املرتكيولي�سن  امتحان  يف  وجنحت  اجلامعية  االأوىل 

الكلية االإنكليزية.

املعارف.  اإدارة  مع  االتفاق  ح�سب  الدرا�سة  بداأت  االإنكليزية  الكلية  يف 
كبقية  للكني�سة،  التب�سريية  البعثة  جلمعية  تابعة  تب�سريية  مدر�سة  هي  والكلية 
املدار�ص التب�سريية اأمثال املطران و�سهيون و�سميت وغريها. جميع هذه املدار�ص 
م�سيحية تب�سريية يف االأ�سل. ومل يكن للم�سلمني اأي مدر�سة يف امل�ستوى الثانوي 
بعد.  فيما  احلكومية  العربية  والكلية  احلكومية  املعلمني  دار  �سوى  اجلامعي  اأو 
فالطالب امل�سلمون يف فل�سطني و�سرقي االأردن مل يكن لهم بد من دخول هذه 
املدار�ص التب�سريية، وكانوا يفدون اإليها من جميع اأنحاء البالد. فكان الطالب 
امل�سلمون يتعلمون الديانة امل�سيحية ويبز بع�سهم فيها، وكانوا ي�سلون ال�سالة 
ولعل  امل�سيحية.  الدينية  االأنا�سيد  وين�سدون  وغريها  الكني�سة  يف  امل�سيحية 
العالقات  ُح�سن  يف  عاماًل  كان  امل�سلمني  الطالب  من  الر�سا  اأو  الت�سامح  هذا 
الطالب  اأن  والغريب  دينية.  خ�سومات  اأو  منافرات  وجود  وعدم  الطالب  بني 
امل�سلمني مل يجدوا حرجًا من تعلم الدين امل�سيحي وال من ال�سالة يف الكني�سة. 
وهو  االأ�سمى  الغر�ص  اإىل  بالقيا�ص  ثانوية  االأمور  هذه  يعتبون  كانوا  ولعلهم 
للتعليم  هي  املدر�سة  اأن  يرون  وكانوا  االإنكليز.  من  معلمني  اأيدي  على  التعلم 
اأنهم  اأبدًا  ين�سوا  ذلك مل  ومع  تب�سريية،  املدر�سة  اأن  اأحيانًا  عنهم  وغاب  فقط 
�سنة  يف  االإنكليزية  الكلية  يف  الداخليني  امل�سلمني  الطالب  اأن  واأذكر  م�سلمون. 
1926 اأرادوا �سوم رم�سان، وكان هذا ي�ستدعي ترتيبًا خا�سًا واأن تقوم الكلية، 
وهذا االأهم، بالت�سهيالت الإقامة ركن من اأركان الدين االإ�سالمي يف عقر دارها 
وهي موؤ�س�سة تب�سريية. وذهب وفد من الطالب امل�سلمني اإىل مدير الكلية لهذا 
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الغر�ص، فحاول اإقناعهم بالعدول عن مطلبهم الأ�سباب عديدة ذكرها لهم ولكن 
الطالب اأ�سروا وهددوا برتك الكلية جميعًا. وبعد اأيام ر�سيت الكلية باأن تقدم 

الت�سهيالت ال�سرورية ل�سوم رم�سان. 

املدر�ضة البكرية
كنت قد تركت االإقامة يف الكلية واأ�سبحت طالبًا نهاريًا بعد تعييني معلمًا 
يف مدر�سة البكرية. ومل تكن هذه املدر�سة تبعد اأكرث من مائتي مرت عن الكلية 
ال�سهابي ومن  االإنكليزية، فكان ترددي بينهما �سهاًل. كان املدير يحيى حّياتي 
املدر�سني نزار اأبو ال�سعود وخ�سر عوي�سة وال�سيخ حممد جنم الدين اخلطيب. 
ونزار اأبو ال�سعود كان يتذوق االأدب بل كان �ساعرًا جيدًا كما كان فحاًل يف اللغة 
العبانيني.  اليهود  اأقوال فطاحل  باأقواله  يفند  وله جوالت فيها، فكان  العبية 
وتوطدت ال�سلة بيني وبينه وكان م�سرتكًا يف جملة »امليزان« التي كان ي�سدرها 
رئي�ص  الن�سا�سيبي  راغب  اأعوان  من  نزار  كان  دم�سق.  يف  �ساكر  اأحمد  اأخي 
�سد  املتحم�سني  من  بعدد  �سالت  وله  الفل�سطينية  ال�سيا�سة  يف  القد�ص،  بلدية 
وقعا يف  ال�سعود  اأبو  ونزار  ال�سوريكي  اأن  ال�سوريكي. وحدث  ومنهم  ال�سهيونية 
معركة مع جمهور من اليهود يوم ال�سبت، وقيل اإن نزار طعن يهوديًا وقتله فعزل 
من املدر�سة وحوكم فحكم عليه بال�سجن �سبع �سنوات. وحاول راغب الن�سا�سيبي 
اأن يخفف احلكم عنه ولكن دون جدوى. وكان نزار ينظم ال�سعر اجليد وجمل�سه 
جمل�ص اأن�ص وله مقطوعات �سعرية عن احلوادث يف فل�سطني. ويف منا�سبة اأخرى 
قيل اإن �سيخًا فل�سطينيًا باع حلقة من حلقات اأبواب احلرم ال�سريف اإىل جمعية 

اأثرية، وكان للحلقة قيمة تاريخية. فنظم نزار يف ذلك اأرجوزة طويلة مطلعها:
         يا �سيخ عارف َمْن �سرقَ    من م�سجدنا تلك احللقة 

وتوارى نزار اأبو ال�سعود عن االأنظار يف ال�سجن ثم اأطلق �سراحه. وراأيته 
يف دكان يف القاطمون فتحادثنا، وذكر يل اأنه ال عمل له واأنه مل يعد له رغبة يف 
اأي عمل جدي. واأذكر اأن رجاًل من اآل عوي�سة كان ُيعنى باخليل وله �سداقة مع 
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االأمري يف �سرقي االأردن اأراد اأن ينقذه من ياأ�سه ع�سى اأن يركن اإىل حياة م�ستتبة 
فزوجه من ابنته. ولكن ذلك مل ياأت  بالنتيجة املرجوة وهاجر مع َمْن هاجروا 

ِمن اأهل القد�ص اإىل اأريحا وهناك مات يائ�سًا من احلياة.
حّياتي  يحيى  املدر�سة  مدير  عرفتها،  التي  الغريبة  ال�سخ�سيات  ومن 
ال�سهابي. كانت فيه غرابة يف االأطوار عرف بها يف اإدارة املعارف، من ذلك مثاًل 
اإذا كتب كتابًا ر�سميًا اإىل مفت�ص املعارف كان يكتبه على لونني: اأحمر  اأنه كان 
واأ�سود بحيث يخالف بني الكلمات فال�سوداء تتبعها حمراء وهكذا على التوايل. 
االأحمر،  للحب  واالأخرى  االأ�سود  للحب  اإحداهما  دائمًا حمبتني:  اأمامه  وكان 
وري�ستان واحدة لهذا احلب واأخرى لذاك، فما كنت اأ�سمع اإال والري�ستان تتناوبان 
�سداقة  عوي�سة  خ�سر  واملعلم  هذا  املدير  بني  وكانت  املحبة.  على  ال�سقوط 

اأكيدة، ومل تربطني باأيهما �سداقة اأو تقارب.
املدر�سة  من  جدًا  قريبة  غرفة  يف  القد�ص  يف  امل�سرارة  حي  يف  �سكنت 
للحرم  زيارة  كان يف  ملا  �سنة 1926  اأيام يف  والدي عدة  فيها  وزارين  البكرية، 
الفل�سطيني  االإنرتميديت  امتحان  بعد  ما  اإىل  الغرفة  تلك  وبقيت يف  ال�سريف. 
التخرج  امتحان  وقبل  املرتكيولي�سن  بعد  املتو�سط  باالمتحان  يعرف  كان  الذي 
�سيدة  وكانت  اأخوات  ثالث  ولها  اأرملة  امراأة  الغرفة  �ساحبة  وكانت  اجلامعي. 
اأخرى تقطن يف املبنى ولها ابنتان فكان املبنى يغ�ص بالن�ساء املتزوجات وغري 
املتزوجات، ولكن مل يكن يل يف ذلك الوقت رغبة يف الن�ساء حلاجتي اإىل االقت�ساد 
يف النفقة الأمتكن من االإنفاق على نف�سي وم�ساعدة عائلتي يف طولكرم. وكنت 
متجهًا يف كليتي اإىل عملي ودرا�ستي ولكن املرء قد مييل اأحيانًا واإن مل يفعل ذلك 
عن ق�سد. واأعرتف اأنني واأنا طالب يف الكلية االإنكليزية ا�سرتعت انتباهي فتاة 
ت�سكن قريبًا من الكلية، التقيت بها عفوًا يف الطريق وكنت اأقف متجهًا بنظري 
اإىل بيتها فت�سرع هي باخلروج من البيت والدخول مرارًا ناظرًة نحوي. وكان لها 
اأَر �سبياًل لالت�سال بها فكففت عن النظر نحوها  اأخ �سر�ص يراقبها دائمًا فلم 

ومل اأعد اإىل االهتمام بها.
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التدري�ص يف الر�ضيدية
�سريف  مديرها  وكان  الر�سيدية  اإىل  البكرية  املدر�سة  من  انتقلت  ثم 
و�سكري  عرفات  وح�سن  العوري  اإبراهيم  ال�سيخ  معلميها  ومن  الن�سا�سيبي. 
اإىل  وذهب  التعليم  ترك  الذي  حمزة  فوؤاد  مكان  حللت  وقد  وغريهم،  املهتدي 
ال�سعودية. وعلمت التاريخ واجلغرافية كما كان يعلم فوؤاد حمزة، وقد وجدت اأنه 
اأحتج اإىل كبري عناء  ترك دفاتر لهذين املو�سوعني فيها جميع املعلومات، فلم 
الر�سيدية مدر�ستان حكوميتان  املدر�سة  التدري�ص. وكان بجوار  اإعداد مواد  يف 
اأخريان: دار املعلمني ومديرها اأحمد �سامح اخلالدي ومدر�سة التمرين ومديرها 
طلعت ال�سيفي. وتاأ�س�ست معرفة خفيفة بني اأحمد �سامح وبيني الأنه كان يف ذلك 
اأن�ساأ  قد  وكان  وامل�سلمني حوله،  العرب  ال�سباب  نخبة من  ي�سعى جلمع  الزمان 
�سندوقًا ماليًا مل�ساعدة الطالب امل�سلمني الذين يريدون الدخول يف اجلامعات 
لطلعت  املعرفة  هذه  اإن�ساء  يف  الف�سل  وكان  بريوت.  يف  االأمريكية  كاجلامعة 
ال�سيفي، و�سرعان ما ن�ساأت بيني وبني طلعت �سداقة توطدت �سيئًا ف�سيئًا حتى 
بلغت ذروتها يف ال�سنني التي تلت 1926 . وكان هو قد ان�سم اإىل الكلية االإنكليزية 
لتح�سني معلوماته العامة وخا�سة يف اللغة االإنكليزية، وكان اأول لقاء لنا هناك 
يف  غرفتي  يف  معًا  ندر�ص  كنا  اأننا  واأذكر  بيننا.  فيما  العالقة  اأ�س�ص  الذي  هو 
امل�سرارة، ومع اأنه مل يكن قادرًا على م�ساعدتي يف درا�ستي لكنه كان م�سهورًا 
عن  وتعرفت  للبال.  راحة  وم�سدر  للخاطر  نزهة  جعله  مما  والتنكيت  باملزاح 
طريقه بعدد من �سباب القد�ص منهم: عارف الرتجمان وحممد اأهرام ويو�سف 
يف  اأهرام  حممد  دكان  يف  نلتقي  وكنا  وغريهم.  ال�سعود  اأبو  وراجي  اجلاعوين 
امل�سرارة وهو جممع اخلالن، وكثريًا ما كنت اآخذ كتابي اإىل الدكان واأدر�ص يف 

ل ويقطع ويخيط. اأثناء ما كان حممد اأهرام، وهو خياط يف�سِّ
ومن الذين عرفتهم عند اأحمد �سامح اخلالدي رجل هندي م�سلم ا�سمه 
حممد اأخطر، توىل حترير جريدة »فل�سطني« باالإنكليزية �سنة 1927. وكان على 
جانب عظيم من املعرفة باللغة االإنكليزية وبالو�سع يف فل�سطني والعامل العربي 
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واالإ�سالمي، وكان له راأي خا�ص يف الق�سية الفل�سطينية مييل فيه اإىل االعتدال، 
وكان يف الظاهر معار�سًا للحاج اأمني احل�سيني. وتكررت اجتماعاتي به وامتدت 
�سلتي به اإىل ما بعد �سنة 1930 وزارين مرة اأو مرتني يف الرملة ملا كنت معلمًا 

هناك.

يدعو  كان  اجلاعوين  اآل  من  �سابًا  التمرين  مدر�سة  معلمي  من  وعرفت 
مديره ويدعوين اإىل بيته الأكل الكبة اجلاعونية امل�سهورة. وملا قمنا بتمثيل رواية 
»لوال املحامي« على م�سرح مدر�سة الفرير، قمت اأنا بدور خالد بطل الرواية وقام 
امل�سرح  واأنا على  اأنني  واأذكر  اأحبها خالد.  التي  الفتاة  بدور  ال�ساب اجلاعوين 
الحظت فتاة جميلة الوجه بعينني دعجاوين جتل�ص يف ال�سف االأول من النظارة. 
وبعد اأن انتهينا من التمثيل �ساألت ال�ساب اجلاعوين عن تلك الفتاة فلم يجب، 
البن  خمطوبة  واأنها  اجلاعوين  ال�ساب  اأخت  اأنها  تبني  عنها  طلعت  �ساألت  وملا 

عمها.

�سنة  الفل�سطيني  )املتو�سط(  االإنرتميديت  امتحان  يف  جنحت  اأن  بعد 
1927، خرجت منهوك القوى �سعيف اجل�سم، فاأخلدت اإىل الراحة وعدم اإجهاد 
الفكر وطلبت نزهة اخلاطر والرتويح عن النف�ص، فوجدتهما يف �سحبة طلعت 
ال�سيفي، فكنت واأنا معه يف �سحك م�ستمر. وكان هو قد تزوج من امراأة دم�سقية 
لكن �سداقتي معه مل تنقطع وكنت اأزوره يف بيته وتعرفت على زوجته. و�سكن يف 
منزل اإىل ال�سرق من املدينة فيما وراء وادي اجلوز، ويف غياب زوجته يف دم�سق 
كنت اأ�سهر معه يف املدينة ثم نذهب اإىل بيته. وكنا منر يف طريقنا بامل�سلخ حيث 
تذبح احليوانات وعرف عن هذا املكان اأنه م�سرتاد ل�سبع كان ي�سادفه النا�ص 
اإىل  طريقنا  يف  بامل�سلخ  ومررنا  الليل  منت�سف  قرب  وهو  اأنا  وخرجت  هناك. 
البيت، وبعد اأن قطعنا بع�ص امل�سافة �سمعنا �سوتًا كفرقعة ال�سوط فقلت لطلعت: 
هذا �سوت �سبع، وتوالنا الفزع يف ذلك الليل البهيم. فلجاأنا اإىل طريقة الإرهاب 
ال�سبع باإ�سعال عيدان الكبيت الواحد بعد االآخر منطلقني باأ�سرع ما تقوى عليه 
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اأقدامنا حتى و�سلنا البيت وحمدنا اهلل على ال�سالمة. ومل اأعد اأرافقه يف الليل 
اإىل بيته، ثم هو انتقل منه اإىل بيت يف باب ال�ساهرة.

تابعت درا�ستي يف الكلية االإنكليزية وكانت املو�سوعات التي جنحت فيها 
يف االمتحان املتو�سط هي: العربية واالإنكليزية والريا�سيات والتاريخ. وكنت اآمل 
الفل�سطيني، لكن معلم  البكالوريو�ص  يف التخ�س�ص يف الريا�سيات يف امتحان 
من  يوجد  ومل  التعليم  عن  فانقطع  القلب  يف  بداء  اأ�سيب  قد  كان  الريا�سيات 
يحل حمله، فرتكت الريا�سيات اإىل العلوم االأدبية وهي اللغة العربية واالإنكليزية 

والتاريخ مع درا�سة االآثار.

املعلمني،  من  حمدود  بعدد  تكون  ما  اأكرث  �سلتي  كانت  الر�سيدية  ويف 
امل�سيح  عبد  واأنطون  زخريا  وبرتو  عرفات  ح�سن  على:  العدد  هذا  فاقت�سر 
و�سكري املهتدي وجليل برامكي. وكان اأنطون يدر�ص معي المتحان البكالوريو�ص 
اللغة  المتحان  وجليل  لندن،  احلقوق يف جامعة  المتحان  و�سكري  الفل�سطيني، 
على  به  ات�سايل  فكان  عرفات  ح�سن  اأما  لندن.  جامعة  يف  االإنكليزي  واالأدب 
االأكرث الهتمامه بالريا�سيات التي كان يعلمها مع الطبيعة يف الر�سيدية. واأذكر 
اأنني اأ�س�ست على �سبيل الت�سلية مملكة كنت اأنا امللك وكان ح�سن عرفات رئي�ص 
يف  يكن  ومل  للعدل.  وزيرًا  املهتدي  و�سكري  املالية  وزير  زخريا  وبرتو  الوزراء 
الوزارة وزراء اآخرون اإال اأن الباب كان مفتوحًا، واأذكر اأن زهري ال�سهابي كان من 
املر�سحني. وملا نقلت اأنا من القد�ص اإىل الرملة قال ح�سن عرفات بالنيابة عن 

الوزارة: لقد اأر�سلنا امللك مندوبًا �ساميًا اإىل الرملة.

واأذكر اأنني وح�سن عرفات كانت لنا جوالت يف الريا�سيات، وكان يحاول 
اإعجازي مرارًا باأ�سئلة ريا�سية، ومن جملتها اأن األقى علّي م�ساألة هند�سية كانت 
من املع�سالت العاملية التي توفر على حلها عدد من العلماء، وامل�ساألة هي: اإذا 
كان املن�سفان لزاويتي القاعدة يف مثلث ما مت�ساويني فاملثلث مت�ساوي ال�ساقني. 
وكنت اأظن اأن احلل ممكن ويف وقت غري طويل، ولكنني اأخطاأت يف ظني و�سعرت 
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اأن امل�ساألة عوي�سة جدًا. فجعلت اأفكر فيها ويخطر ببايل من وقت اإىل اآخر حل 
فاأجربه فاأجد اأنه لي�ص احلل ال�سحيح. وبقيت احللول تراودين مدة تزيد على 
�ستة اأ�سهر، اإىل اأن كان يف اأحد االأيام فكرت يف احلل فمر بخاطري حل اعتقدت 
جازمًا اأنه احلل ال�سحيح. فجل�ست اإىل طاولتي يف احلال وبداأت يف احلل اإىل اأن 
اأنهيته بالبهان ال�سحيح بعد اأربع �ساعات. ويف �سباح اليوم التايل توجهت اإىل 
الر�سيدية بازدهاء، وتوجهت اإىل ح�سن عرفات واأخبته بافتخار اأنني قد حللت 
اأيام جاءين وجل�ص ناحية واأخذ ينظر يف احلل مدة  امل�ساألة فلم ي�سدق. وبعد 
اإىل  باإر�سال احلل  ون�سحني  وقال: احلل �سحيح.  نه�ص  ثم  ال�ساعة  تزيد على 
اإحدى املجالت العلمية يف بريطانيا، ولكني مل اأفعل وبقي احلل كما دونته على 
ظهر خريطة يف كتاب تاريخ اإنكليزي، اإىل اأن تركت القد�ص بعد �سنني يف عام 

1948 واحتل اليهود بيتي وجميع ما فيه وذهبت كتبي ومن بينها ذلك الكتاب.

�سنة  االإنكليزية  الكلية  من  الفل�سطيني  اجلامعي  التخرج  امتحان  قدمت 
1930، وكانت الكلية ت�سمى بكلية ال�سباب. جنحت يف ذلك االمتحان وجنحت 

معي فتاة ا�سمها فهيمة ن�سر وطالب يهودي ا�سمه بن زيف.
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الفصل الثاني

في الرملة والقدس: سني الزواج

قبل ظهور نتائج االمتحان ذهبت اإىل دم�سق للنزهة وهناك تزوجت يف 31 متوز 
عام 1930. وعندما عدت اإىل طولكرم مع زوجتي علمت اأنني جنحت يف االمتحان 

واأنني نقلت معلمًا للغة االإنكليزية يف مدر�سة الرملة الثانوية. 

ويف الرملة ذهبت ال�ستئجار بيت اأ�سكنه مع زوجتي، وكنت يف �سائقة مالية 
فا�سطررت اإىل اأن اأ�ستدين اإيجار البيت. ومل يكن معي ما اأ�سرتي به اأثاث البيت 
فذهبت اإىل يافا وا�سرتيت بالدين ما اأمكن �سراوؤه من تاجر هناك. ثم انتقلت 
اإىل الرملة مع زوجتي وبداأت العمل، وكان مدير املدر�سة اإبراهيم �سنوبر ومن 
اللطيف  وعبد  الدجاين  فهمي  وح�سن  الغ�سني  وفهمي  الكيايل  فوزي  املعلمني 
الطيباوي، ثم التحق باملدر�سة عديل البيطار. وكان طالب املدر�سة من الرملة 
حممود  هم  ب�سباب  املعلمني  غري  من  وتعرفت  املحيطة.  القرى  ومن  اللد  ومن 

عالء الدين واإيليا فانو�ص و�سوكت اخلريي.

الق�سم  يف  بيتي  وكان  وم�سيحيني  م�سلمني  بني  مق�سومة  الرملة  وجدت 
امل�سيحي من املدينة. ووجدت املدينة مق�سومة بني جمل�سي ومعار�ص يف ال�سيا�سة 
الفل�سطينية، وكان رئي�ص البلدية م�سطفى اخلريي من املعار�سني للحاج اأمني 
رجال  من  كان  والدي  اأن  ومع  االأعلى.  االإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص  احل�سيني، 
املعار�سة، فاإين ما ملت اأبدًا اإىل حتزب ما، �سواء اأكان دينيًا اأم �سيا�سيًا. وكنت 



- 38 -

اأمقت االأحزاب وال اأنتمي اإىل اأي منها، ولعل ال�سيخ م�سطفى اخلريي كان ينتظر 
مني اأن اأكون يف كنفه بحكم كوين ابن ال�سيخ �سعيد الكرمي، اأحد اأركان املعار�سة 
اأن  واتفق  اأبدًا.  اأزره  ومل  احلياد  على  وبقيت  ظنه  اأخلفت  ولكني  فل�سطني.  يف 
والدي زارين يف الرملة فدعاه ال�سيخ م�سطفى اإىل وليمة يف بيته وذهب والدي 
اأذهب معه. وكان طبيب العائلة هو ا�سكندر عرنكي، وكان حويل عدد من  ومل 
اأمني  املفتي  ا�ستد اخلالف بني جماعة  امل�سيحية نزورهم ويزورونا. وملا  االأ�سر 
احل�سيني ومعار�سيه يف الرملة ثم حدث �سيء من الفتنة بني بع�ص امل�سيحيني 
وامل�سلمني وانتقلت العدوى اإىل املدر�سة واتهم الطالب امل�سيحيون بع�ص املعلمني 
امل�سلمني باملحاوزة �سدهم، كنت اأنا طاهر الذيل من هذه املنازعات واالتهامات 
ومل يتطرق اأحد اإىل ذكري يف هذا ال�ساأن الأن اجلميع كان يعرف ُبعدي عن كل 

تع�سب اأو حتزب.

كانت مدة اإقامتي يف الرملة اأ�سعد واأهناأ مدة ق�سيتها يف حياتي على الرغم 
من �سيق ذات اليد. كانت يافا قريبة والقد�ص غري بعيدة، وكانت النف�ص ميالة 
اإىل الت�سلية واللهو بعد اإمتام الدرا�سة ويف احلياة الزوجية اجلديدة. كان يل يف 
يافا ابن خال ا�سمه �سعيد اخلليل وزوجته اأمينة ابنة خايل االآخر، وكنت اأزوره يف 
منزله يف حي العجمي. وكان من �سكان الرملة ال�سيخ �سليمان التاجي الفاروقي 
فطلب اإيّل اأن اأعلمه االإنكليزية فبداأت بتعليمه يف بيته. وكان يف يوم االأحد من 
كل اأ�سبوع تقريبًا ياأخذين يف �سيارته اإىل جريدته يف يافا، »اجلامعة االإ�سالمية«، 
االإنكليزية  من  الرتجمات  بع�ص  علّي  ويعر�ص  اأموره  بع�ص  يف  وي�ست�سريين 
لت�سحيحها. واأذكر اأنني كنت يف مكتبه نتحدث عن اأمور اجلريدة وعن بع�ص 
كنت  ما  ي�سمع  لكي  الفرخ  خالد  اإدارته  مدير  فدعا  عليه  عر�ستها  اقرتاحات 
�سليمان  ال�سيخ  اإال قفة عيون؟ وكان  االأعمى  يريد  قائاًل: وهل  اأقرتحه، فوافق 
اأعمى فخرج خالد من الغرفة عاجاًل. واأخذ ال�سيخ يردد: �ساحمك اهلل يا خالد. 

وفهمت بعد ذلك اأن خالد الفرخ اأحجم عن مواجهة ال�سيخ عدة اأ�سابيع.
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ومل  متوافرة  كانت  االإنكليزية  تعليم  كتب  الأن  علّي  �ساقًا  التعليم  يكن  مل 
اأم�سي يف اال�ستعداد  اأن  تكن هناك حاجة اإىل جمع واإعداد م�سبق. وخطر يل 
لالمتحان املتو�سط جلامعة لندن. وكنت واأنا يف القد�ص قد جنحت يف امتحان 
اخت�سا�سي  اإىل  اأعود  اأن  املرة  هذه  وقررت  جيدًا.  جناحًا  لندن  مرتكيولي�سن 
ثم  فيها،  بعيدًا  �سوطًا  وقطعت  اأدر�سها  بداأت  وفعاًل  الريا�سيات،  وهو  املف�سل 
توقفت الأن�سرف اإىل االإعداد المتحان املعلمني االأعلى. وكان ال بد من النجاح 
اأكرث من درجته،  اأو  اأراد املعلم الرتقية يف الراتب درجة  اإذا  يف هذا االمتحان 
راتبي  وارتفع  فيه.  وجنحت   1931 ل�سنة  االمتحان  ذلك  لدخول  طلبًا  فقدمت 
والدتي  على  واالإنفاق  ديني  لت�سديد  ذلك  اإىل  احلاجة  اأ�سد  يف  وكنت  ال�سهري 
اأيار  واأختي ولتح�سني حالة بيتي من حيث ملتزماته. ثم ولدت يل يف اأول �سهر 

من �سنة 1931 ابنة �سّميتها �سهام.

كان بجوار الرملة على جانب الطريق اأماكن للت�سلية كاملقـــاهي واملطـــــــاعم 
ال باأ�ص بها من حيث النظافة وُح�سن اخلدمة والرعاية بالزبائن. كنت اأذهب اأحيانًا 
اإىل بع�ص هذه االأماكن يف امل�ساء ب�سحبـــة اأحـد االأ�سدقاء غري املعلمني، واأكثــــر 
ما كنت اأخرج اإليها ب�سحبة حممود عالء الدين و�سوكت اخلريي، واأحيانًا ب�سحبة 
فوزي الكيايل اأو فهمي الغ�سني من املعلمني. ومن الطريف اأن اثنني من ال�سباب 
الذين كنت اأتردد معهم على مقهى هناك، كانا يتناف�سان على حب زوجة �ساحب 
املقهى ويغدقان الهدايا لها، ومل تكن هي من حيث اجلمال ت�ستحق كل ذلك. وكان 
�ساحب املقهى يغ�ص الطرف، اإىل اأن  توطدت ال�سداقة بني الزوجة واأحد ال�سابني 
فاغتاظ الزوج واأراد اأن يوقف ال�ساب عند حده دون اأن ينفره عن الرتدد اإىل املكان. 
ال�ساب  با�سم  الدعوة  وكتب  ال�ساب  الزبائن ومن جملتهم ذلك  اإىل  لدعوة  فرتب 
الدعوة  ال�ساب  قراأ  وملا  قدميًا.  عائلته  به  عرفت  الذي  ال�سكل  على  كنيته  وو�سع 
ا�ست�ساط غ�سبًا الأنه اأدرك اأن الزوج كان يعّر�ص به احتقارًا له. وعلى اأثر ذلك نفر 

ذلك ال�ساب وانقطع عن زيارة املكان وخلى امليدان لل�ساب االآخر.
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بينهما  وكان  وتفكه.  يل  �سلوى  م�سدر  ال�سابني  تينك  بني  التناف�ص  وكان 
تناف�ص اآخر على حب مديرة مدر�سة البنات يريد كل منهما ا�ستمالتها اإليه. لكن 
اأواًل  وكانت  القد�ص  من  م�سيحية  كانت  ال�سيدة  الأن  عقيمة  كانت  املحاولة  تلك 
مديرة مدر�سة وثانيًا مثقفة وراقية. بينما �ساب منهما كان معلم ابتدائي براتب 
براتب  كان حم�سل �سرائب  والثاين  العايل،  التعليم  وينق�سه  ومتزوجًا  �سغري 
�سغري ومتعلمًا تعليمًا ب�سيطًا. وكنت اأ�ستغرب كيف يدخل يف روع تينك ال�سابني 
االأمل يف اأن تقبل مديرة حمرتمة باأحدهما �سديقًا اأو ع�سيقًا. ثم ان�سم اإليهما يف 
املناف�سة اأحد املعلمني االآخرين وا�سرتى دراجة نارية ولها عربة �سغرية ملحقة 

بها، وكان ياأمل اأن يحمل ال�سيدة يف تلك العربة يف نزهة اإىل القد�ص اأو يافا. 
اإىل  نقلت  ثم   1933 ربيع  حتى  ال�سنة  ون�سف  �سنتني  الرملة  يف  ق�سيت 
املدر�سة الر�سيدية يف القد�ص، وهذه املرة لتعليم اللغة االإنكليزية. وكانت اإدارة 
املعارف قد اأعدت دورة تدريبية ملعلمي اللغة االإنكليزية يف املدار�ص الثانوية يف 
القد�ص �سنة 1932 لتح�سني طرق التعليم للغة حتت اإ�سراف مفت�سني اإنكليزيني 
بنجاح  الدورة  هذه  من  خرجت  قد  وكنت  وايتنغ.  وامل�سرت  اأتنبة  امل�سرت  وهما 
حتى اأن اأحمد �سامح اخلالدي كان اإذا التقيت به يقول: اأهاًل ب�سيخ معلمي اللغة 

االإنكليزية.
الرملة  يف  بيتي  يف  ال�سغرية  وابنتي  زوجتي  وتركت  القد�ص  اإىل  انتقلت 
واأو�سيت بهما جارًا يل هنديًا م�سلمًا، فما اأخلف الظن. وكنت اآتي اإىل الرملة يف 
يوم العطلة يف اآخر االأ�سبوع ثم اأعود اإىل القد�ص. اإىل اأن وجدت بيتًا يف حي باب 
ال�ساهرة ونقلت زوجتي وابنتي اإليه وا�ستقررنا يف القد�ص. وكان مدير املدر�سة 
يف ذلك الزمن عارف البديري ومدير املعارف امل�سرت بومان ونائبه امل�سرت فارل. 
وكان بيني وبني امل�سرت فارل �سيء من ال�سلة العلمية الهتمامه بالتاريخ اأواًل ثم 
باللغة االإنكليزية، فكان عند زيارته للمدر�سة الر�سيدية يطلب اأن يراين ونقف 
معًا نتحدث، واأكرث حديثه اأ�سئلة عن التاريخ وبع�ص ال�سعوبات يف قواعد اللغة 
االإنكليزية. وقد اأثار هذا االجتماع مع امل�سرت فارل بع�ص الظنون عند عدد من 
املعلمني اأ�سحاب االأغرا�ص واأخ�ص بالذكر معلمًا من غالة املتظاهرين بالغرية 
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الوطنية الزائفة يف جميع اأموره. وكان له �ساأن يف ما تعر�ست له من اختالقات 
وبهتان فيما بعد.

الذين  ومع  ال�سيفي  طلعت  مع  �سداقتي  جتددت  القد�ص  اإىل  عودتي  ويف 
كنت اأعرفهم من قبل وزاد عددهم حتى �سمل املحامني اأمثال عوين عبد الهادي 
وعمر ال�سالح، و�سمل من غري املحامني فوؤاد الن�سا�سيبي وح�سن قليبو. ومل تكن 
يف القد�ص يف ذلك الزمن حركة اأدبية تذكر الأن اجلميع كانوا منغم�سني يف حماأة 
ال�سيا�سة املحلية ويف اخلالفات بني جمل�سي ومعار�ص، اأي بني اأتباع احلاج اأمني 
احل�سيني، رئي�ص املجل�ص االإ�سالمي االأعلى، واأتباع حزب الدفاع برئا�سة راغب 
الن�سا�سيبي. باالإ�سافة اإىل اأتباع اأحزاب فل�سطينية اأخرى مثل حزب اال�ستقالل 
بزعامة عوين عبد الهادي وحزب الكتلة الوطنية يف نابل�ص بزعامة توفيق �سالح 
وحزب ال�سباب بزعامة يعقوب الغ�سني. وكان تعدد هذه االأحزاب خدمة جليلة 
لل�سهيونيني، كما اأن اختالف تلك االأحزاب كان العامل االأكب يف توهني العزائم 
وت�ستيت القوى. والغريب اأنني ما كنت اأجد اأحدًا يرى راأيي يف اأن تلك االأحزاب 
كانت من �سنع اأعداء الفل�سطينيني بل اإنها كانت مفرو�سة عليهم، اإذ كيف يعقل 
اأن تكون االأحزاب خمتلفة حول الق�سية االأ�سا�سية وهي الدفاع عن االأر�ص؟ هذه 
االأحزاب تركت تلك الق�سية وا�ستغلت باأمور جانبية ومهاترات كانت ت�سل اإىل 

حد البذاءة. 

وكنت اأنا اأجتنب االنخراط يف احلزبيات لعلمي اأنها لي�ست خلدمة الوطن 
اأواًل، والأين كنت ان�سرفت لتح�سني و�سعي يف اإدارة املعارف ثانيًا، فتوفرت على 
التعليم. كانت ت�سليتي هي زيارة االأ�سدقاء البعيدين عن احلزبية، وكان رفيقي 
الن�سا�سيبي ومل يكن  ال�سيفي، فكنا نكرث الرتدد على بيت فوؤاد  يف ذلك طلعت 
والكتب  عامة  الكتب  قراءة  كانت  االأخرى  وت�سليتي  باحلزبيات.  اهتمام  اأي  له 
االإنكليزية خا�سة، وهذا ال ي�ستغرب لكوين معلمًا للغة االإنكليزية. فاملعي�سة على 

العموم كانت رتيبة، ومل يكن فيها ما ينغ�ص.
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الكلية  يف  االإنكليزية  للغة  معلمًا  املعارف  اإدارة  اختارتني   1935 �سنة  ويف 
العربية، وكانت الكلية يف بنائها اجلديد على جبل املكب يف جنوبي �سرق القد�ص. 
وكنت اأذهب يف �سيارة كبرية عند الظهر مع عدد من الطالب اإىل الكلية واأتناول 
الغداء هناك واأعود مع الطالب على مدى يومني من كل اأ�سبوع. ودام هذا احلال 
الكلية  املعلمني يف  بعدد من  االختالط  مكنني من  �سنة 1937، مما  معي حتى 
واحلاج مري  الكلية وحبيب اخلوري  �سامح اخلالدي مدير  اأحمد  بالطبع  منهم 
وجورج  ب�سناق  الرحمن  وعبد  عرفات  وح�سن  العنبتاوي  وو�سفي  كاتول  و�سليم 
اأحمد �سامح  اأن  واأذكر  االإنكليزية.  اللغة  خمي�ص، وكان هذان االأخريان يعلمان 
اخلالدي غ�سب على اأخي حممود فاأخرج من الكلية ابنه زهري ظلمًا وعدوانًا. 
كاأنني جئت رغمًا عنه، فلم يكن ينظر يل بعني  الكلية كنت  اإىل  وعندما جئت 
اأنني  اإال  له،  العداوة  اإظهار  باإمكاين  كان  اأخي.  وبني  بينه  للعداوة  االرتياح  من 
ف�سلت البقاء على احلياد وال�سلوك كما لو اأن �سيئًا من ذلك مل يكن. وال �سك 
عن  تكفر  اأن  فاأرادت  بزهري  نزل  الذي  باحليف  تعلم  كانت  املعارف  اإدارة  اأن 
ذلك فانتخبته فيما بعد، بعد اإمتامه اجلامعة االأمريكية يف بريوت، طالبًا موفدًا 
من االإدارة اإىل بريطانيا للتخ�س�ص يف علم احلياة )البيولوجيا(. وكانت هذه 
نكاية، على ما يظهر باأحمد �سامح اخلالدي وال �سيما بعد اأن قامت العداوة بينه 

وبني امل�سرت فارل مدير املعارف حينئذ الأ�سباب متعددة.
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الفصل الثالث

الرحلة األولى إلى لندن

يف �سنة 1937 اأُر�سلت يف بعثة اإىل اإنكلرتا للتخ�س�ص يف اأ�سول التعليم، يف 
معهد الرتبية والتعليم التابع جلامعة لندن. �سافرت بالباخرة من بور �سعيد وكان 
من بني الركاب بع�ص الطالب امل�سريني املوفدين يف بعثات درا�سية للتخ�س�ص. 
امل�سريني  الطالب  اأحد  بها  لزق  وقد  اإنكليزية  فتاة  اأي�سًا  الباخرة  على  وكان 
واأخذ ينفق عليها ب�سعة. وجاءت الفتاة يومًا اإيّل واأنا وحدي على ظهر الباخرة 
اأقوااًل  الطالب امل�سري وهما يف حالة �سكر. فاأخذت تتحر�ص بي وتقول  ومعها 
الطالب  الأن  ذلك  اأحتمل  فلم  اال�ستفزاز،  اأو  اال�ستخفاف  قبيل  من  اأنها  ظننت 
ف�سكتت  فمك،  �ُسدي  لها:  وقلت  فانفجرت  الوقت،  طول  ي�سحك  كان  امل�سري 
وان�سرفت. واأقبل الطالب امل�سري علّي يلومني على كالمي للفتاة بتلك الق�سوة، 
�سوء  تعتذر يل عن  الفتاة  التايل جاءتني  اليوم  �سباح  ويف  اهتمامًا.  اأعره  فلم 

اأدبها، فعذرتها وهذا مما اأغاظ الطالب امل�سري.
القطار  ا�ستقلينا  بريطانيا  جنوبي  يف  �ساوثامبنت  ميناء  و�سلنا  وعندما 
الطالب امل�سري  اإىل حمطة فكتوريا يف لندن وذهب كل منا يف طريقه. وكان 
قد عر�ص علّي اأن ياأخذين ب�سيارة ال�سفارة امل�سرية اإىل اأي مكان اأريد ولكنني 
رف�ست، واأخذت �سيارة اأجرة وتوجهت اإىل عنوان كنت اأخذته من عبد الرحمن 
ب�سناق ملنزل �سيدة اإنكليزية توؤجر غرفًا. واأذكر اأن ال�سيدة نظرت اإيّل مليًا قبل 
اأن تدعوين اإىل الدخول وال�سكن يف منزلها. وعندما �ساألتها عن �سبب ترددها 
الطالب  اأن  بعد  فيما  وفهمت  م�سريًا،  اأو  هنديًا  اأكون  اأن  خ�سيت  اإنها  قالت 
بدفع  وفائهم  �سلوكهم وعدم  ب�سبب  �سيئة  �سمعة  لهم  كانت  لندن  امل�سريني يف 
االإيجار وتالعبهم يف ذلك وفرارهم من املنزل دون دفع ما عليهم. اأما الطالب 
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الهنود فكانوا حمتقرين يف لندن ال ل�سوء �سلوكهم ولكن الأنهم ينتمون اإىل �سعب 
االإنكليز كان  اأن معاملتي من قبل  يومًا  اأ�سعر  اأنني مل  االإنكليز. واحلق  يحتقره 

فيها �سيء من املجافاة اأو االحتقار. 
 كانت تلك الرحلة اأول رحلة يل خارج فل�سطني اإىل م�سافة بعيدة. واالأمر 
الذي واجهني يف حياتي اجلديدة يف لندن، هو اأنني كنت اأجد يف �سلوكي عند 
اأن  اال�ستحياء خ�سية  اأو  االحت�سام  �سيئًا من  التعامل معهن  اأو  الن�ساء  خماطبة 
ي�سدر عني غلطة يف اللغة اأو يف ال�سلوك، فاأجلاأ اأحيانًا اإىل ال�سمت اأو االنعزال. 
وكنت اأمتنى لو اأ�سادق رجاًل اأتعلم منه اأو امراأة اأُُذهب عني ب�سداقتها خجلي 
واحت�سامي. ثم وجدت �سديقًا يف �سخ�ص كان نازاًل هناك ا�سمه بلنغتون وكان 
طبيبًا بيطريًا متقدمًا يف ال�سن نوعًا ما. فقد الحظ هذا الطبيب يف �سلوكي �سيئًا 
من اخل�سية واخلجل وعرف كما يظهر �سبب ذلك، فاأراد اأن يدربني ويدرجني 
�سيئًا ف�سيئًا. فكان يتكلم معي كل �سباح بعد الفطور ويحادثني، فكنت اأ�ساأله عن 
عيادته  يف  اأزوره  اأحيانًا  كنت  وير�سدين.  يل  في�سرحها  تعرت�سني  كانت  اأ�سياء 
ونتناول معًا طعام الغداء. وكان ي�سجعني على حمادثة الن�ساء واالقرتاب منهن 
ويحب مني اأن اأحدثه عما جرى معي يف اأية عالقة مع الن�ساء. وقد اقت�سرت هذه 
فقط على حوادث طفيفة كانت جتري مع الطالبات يف الكلية. واأذكر اأن الطبيب 
ُدعي مرة يف امل�ساء اإىل منزل ملعاجلة هرة ل�سيدة واأخذين معه، وفيما كنا يف 
املكان ُدعي الطبيب اإىل منزل اآخر، فذهب وتركني على اأن يعود لياأخذين فيما 
بعد اإىل املنزل. ويظهر اأنه تاأخر يف ذلك املكان ون�سي اأن يعود اإيّل فا�سطررت 
اإىل النوم عند ال�سيدة، ولو كنت اأعرف طريق العودة اإىل املنزل لعدت، ولكن مل 

يكن قد م�سى على وجودي يف لندن �سوى فرتة ق�سرية.
وجاء بعد مدة يف املنزل رجل ا�سمه كارترايت، اأخبين اأنه كان يف فل�سطني 
الزمن  ذلك  يف  وكان  و�سادقته.  به  فاأن�ست  ال�سبع،  بئر  يف  االإدارة  رجال  من 
يحاول اأن يكون ع�سوًا يف جلنة تريد احلكومة البيطانية اإر�سالها اإىل فل�سطني 
لتفح�ص احلالة وتقدمي تقرير عن ذلك. وكان كارترايت معدمًا تقريبًا، فكان 
ي�ستدين جنيه اأو اثنني مني ومن بيلنكتون بني احلني واالآخر. ويف يوم من االأيام 
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ُفقد �سيء ثمني من التحف يف املنزل ومل ُيعرف من اأخذه، ثم فقدت اآلة للطباعة 
بعد ذلك. فا�ستد القيل والقال يف املنزل عمن يكون ال�سارق، واتفق اأنني دخلت 
على ربة املنزل يف مكتبها الأمر ما وتطرق احلديث معها اإىل �سيء ال اأذكره االآن، 
فاإذا بها تقول: وهذا اأي�سًا تريد اأخذه؟ فوجمت وبقيت �سامتًا مل اأحر بكلمة مدة 
دقيقة وخرجت دون اأن اأنب�ص ببنت �سفة. ولعلها اأدركت خطاأها، ثم تبني فيما 
بعد اأن كارترايت ب�سبب �سيق ذات يده كان ياأخذ تلك االأ�سياء ويبيعها. بعد ذلك 

ترك املنزل وعاد اإىل بلدته ومل اأره ثانية.
كانت احلياة رتيبة بالن�سبة اإيّل �سواء يف معهد الرتبية والتعليم اأو يف املنزل 
اأو يف اخلارج. وكنت اأحتا�سى التورط يف عالقة �سداقة مع طالبة من املعهد اأو 
من خارجه. وكان يل �سديق بني الطالب فجاءين يومًا وقال اإن الطالبة الفالنية 
واأ�سار اإليها، تريد مني اأن اأحييها اإذا التقيت بها. ف�سرت اأحييها ومل اأزد على 
اأ�ساتذتنا وهو الدكتور  ذلك، اإىل اأن كان يف اأم�سية من االأم�سيات اأن دعا اأحد 
غري الطالب والطالبات اإىل منزله، وكان من جملة ما جرى يف تلك االأم�سية اأنه 
عند اإطفاء النور كان على كل طالب وطالبة اأن يقّبل ال�سخ�ص الذي يريد وهي 
لعبة معروفة. و�سعرت عند اإطفاء النور اأن طالبة اأم�سكت بي واأخذت تقّبلني اإىل 

اأن اأ�سعل ال�سوء ثانية، وتبني اأن هذه الطالبة هي التي كنت اأحييها.
كان للعرب ن�ساط �سيا�سي بني الطالب وال �سيما بني الطالب الفل�سطينيني، 
وكان يتزعم هذا الن�ساط عي�سى نخلة وعبد اهلل احل�سيني. وقد �سمت الطالب 
العرب جمعية خا�سة بهم، عرفت منهم: نقوال زيادة من فل�سطني وحممود عبد 
العراق. وكان معظم الطالب من  البزاز من  الرحمن  احلليم من م�سر وعبد 
العراق ومن م�سر يف بعثات حكومية اأو غري حكومية، اأما الطالب الفل�سطينيني 
اأن  ففي بعثات حكومية ت�سرتط عليهم عدم الدخول يف ن�ساط �سيا�سي. واتفق 
لندن  من  ال�سرق  اإىل  مقاطعة  يف   1938 ربيع  يف  موؤمترًا  العرب  الطالب  عقد 
اأحد  ويف  رئي�سًا.  اأكون  الأن  علّي  االختيار  ووقع  اأ�سبوع،  مدته  هدر�سفيلد،  هي 
اأربعة من اليهود، وملا  اأو  االجتماعات تبني لنا اأن بني الطالب العراقيني ثالثة 
�سعر اأولئك الطالب مبوقفهم جاءوا يدللون على والئهم للق�سية العربية الأنهم 
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لنا.  �سم�سية  واأخذنا �سورة  اجتمع عدد منا  املوؤمتر  انق�سى  وملا  اأواًل.  عراقيون 
العرب  للطالب  اجتماع  اإىل  العراقي  الزعيم  ال�سعيد،  نوري  دعونا  اأننا  واأذكر 
حديثه  ويف  الدعوة.  فلبى  لالجتماع،  رئي�سًا  اأنا  وكنت  يحدثنا،  اأن  اإليه  وطلبنا 
العربية  الدول  تعقد  باأن  تتحقق  العربية  الوحدة  اإن  قال:  العربية  الوحدة  عن 
معاهدات �سداقة مع بريطانيا وهذا  قد يجمع بينها وبذلك تتحقق لها الوحدة. 

ومل يوافق جميع الطالب على ذلك الراأي.
كان امل�سرت فارل الذي اأ�سبح مديرًا للمعارف، ي�سجعني على التخ�س�ص 
يف الريا�سيات قائاًل اإنه باإمكانه اأن يرتب لذلك مع جامعة لندن. واجتمعت فعاًل 
باأحد املخت�سني باالأمر ف�سجعني على ذلك ومل يبق اإال اأن اأحزم يف االأمر. لكنني 
اأرجاأت اتخاذ القرار اإىل نهاية الدورة، وملا انتهت كانت �سحتي قد ت�سع�سعت 
وا�ستقت اإىل زوجتي وولدي فعدلت عن دخول اجلامعة لدرا�سة الريا�سيات اإىل 
حني. وكانت االإذاعة البيطانية يف لندن قد افتتحت يف اأول كانون الثاين من 
اأن  �سديدًا. ففكرت  الطلب على مذيعني  وكان  الإذاعة عربية  ق�سمًا  �سنة 1938 
اأنني  وفكرت  والدرا�سة.  العمل  بني  اجلمع  من  القد�ص  يف  فعلته  كنت  ما  اأعيد 
اإذا عملت يف الق�سم العربي من االإذاعة البيطانية براتب منا�سب، متكنت يف 
اإىل فل�سطني،  العودة  بالريا�سيات. وحينما قاربت  التخ�س�ص  العمل من  اأثناء 
خدماتي  عليه  وعر�ست  العربي  للق�سم  التوظيف  عن  امل�سوؤول  مقابلة  طلبت 
فرحب بذلك. وذكرت له اأن عملي يف االإذاعة مرهون مبوافقة اإدارة املعارف يف 
فل�سطني الأنني موظف حكومي. فاأر�سل امل�سوؤول كتابًا اإىل مدير املعارف اإال اأن 

املدير رف�ص الطلب وعدت اأنا اإىل القد�ص. 
�سافرت من حمطة فكتوريا وكان يف وداعي امل�سرت بلنغتون ال�سديق القدمي 
و�سديقة كانت معي يف املنزل، وذهبت اإىل باري�ص. اجتمعت هناك بعبد الرحمن 
اأيام  وبعد  وفر�ساي  باري�ص  معامل  وزرت  العراقيني  الطالب  من  وعدد  البزاز 
�سافرت اإىل مر�سيليا بالقطار ومنها اإىل بور �سعيد بالباخرة ومن ثم اإىل اللد 

ثم القد�ص.
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الفصل الرابع

العودة إلى القدس
يف القد�ص عدت اإىل التعليم يف املدر�سة الر�سيدية التي كانت قد اأ�سبحت 
يف  التعليم  نظام  وكان  الثانوي.  الرابع  بال�سف  تنتهي  كاملة  ثانوية  مدر�سة 
فل�سطني على مراحل: املرحلة االبتدائية وعدد �سفوفها �سبعة، واملرحلة الثانوية 
انتهاء  عند  االأوىل  الدرجة  درجتان:  االبتدائية  واملرحلة  اأربعة.  �سفوفها  وعدد 
ال�سف اخلام�ص والثانية عند انتهاء ال�سف ال�سابع. واملرحلة الثانوية درجتان: 
االأوىل عند انتهاء ال�سف الثاين، والثانية عند انتهاء ال�سف الرابع عندما يتقدم 
املرتكيولي�سن.  امتحان  وهو  العايل  التعليم  اإىل  االجتياز  امتحان  اإىل  الطالب 
وكانت درجات املعلمني على اأ�سا�ص هذا التعليم، فمنهم معلمو االبتدائي وكانوا 
فل�سطني يف ذلك  وكانوا على درجتني. ويف  الثانوي  ومعلمو  على ثالث درجات 
الزمان كان هناك عدد من املدار�ص الثانوية اأغلبها كان ينتهي بال�سف الثاين 
الوحيدة  كانت  العربية  والكلية  الرابع.  ال�سف  اإىل  ي�سل  كان  وبع�سها  الثانوي 
املعلمني  لتدريب  و�ساد�ص  احتوت على �سفّي خام�ص  التي  الثانوية  املدار�ص  من 
اأو لالإعداد المتحان املتو�سط يف نهاية ال�سف ال�ساد�ص. وقد قام نظام التعليم 
اأن  للتعليم حمدودًا، فال بد  اأنه ملا كان املال املخ�س�ص  يف فل�سطني على مبداأ 
ينفق هذا املال على الطالب الذين هم اأهل للتعليم يف جميع مراحله. لذلك كان 
اأكرث االأوالد والبنات يحرمون من التعليم ب�سبب عدم توافر االأماكن يف املدار�ص 
ال�ستيعابهم وال �سيما يف القرى واأكرثها كان بال مدار�ص. وكثريًا ما كان االأهلون 
اأن انتهى  ي�سطرون اإىل امل�ساهمة يف بناء املدار�ص ودفع رواتب املدر�سني. وما 



- 48 -

بني  التعاون  هذا  بف�سل  �ساماًل  التعليم  اأ�سبح  وقد  اإال  فل�سطني  على  االنتداب 
احلكومة واالأهايل. 

كان ال بد من اختيار الطالب االأ�سلح عند كل درجة من درجات التعليم: 
االأول بعد ال�سف اخلام�ص، واالختيار الثاين بعد ال�سف ال�سابع للمرحلة الثانوية، 
الرابع  ال�سف  بعد  الرابع  واالختيار  ثانوي،  الثاين  ال�سف  بعد  اآخر  اختيار  ثم 
ثانوي يف الكلية العربية. اأما الطالب الذين ال يحظون باالختيار يف اأي مرحلة 
للتعليم يف  اأو يدخلون املدار�ص االأهلية. وكان املال املخ�س�ص  يبقون بال تعليم 
ميزانية حكومة فل�سطني مق�سومًا بني العرب واليهود بن�سبة كانت مو�سع جدل 
اليهود  اليهودية. وحجة  والوكالة  العرب  تعليم  امل�سرفة على  املعارف  اإدارة  بني 
يف هذا اجلدل هو اأن املال بني العرب واليهود يجب اأن يق�سم على اأ�سا�ص عدد 
الطالب املوجودين فعاًل يف املدار�ص، وهي حجة معقولة يف ظاهرها ولكنها لو 
اتبعت الأخذ اليهود ح�سة االأ�سد. اأما حجة اإدارة املعارف فهي اأن املال يجب اأن 
التعليم، وهذه احلجة تعطي  اأ�سا�ص عدد االأوالد الذين هم يف �سن  يق�سم على 

الق�سم االأكب من املال لتعليم العرب، وهكذا كان.

كانت فل�سطني من الناحية االإدارية للمدار�ص مق�سمة اإىل اأربع مقاطعات، 
خام�سة  مقاطعة  ا�ستحدثت  ثم  وال�سمال،  واجلنوب  وال�سامرة  القد�ص  وهي 
وهي غزة. وكان على راأ�ص كل مقاطعة مفت�ص ي�ساعده م�ساعد واحد. كان مقر 

ال�سامرة يف نابل�ص ومقر اجلنوب يف يافا ومقر ال�سمال يف حيفا. 

للمدير  نائب  ومن  للمعارف  مدير  من  موؤلفة  العامة  االإدارة  وكانت 
يف  املدار�ص  يفت�سون  فنيني  ومفت�سني  اإداريني  مفت�سني  من  ثم  له  م�ساعد  ومن 
واحد  م�ساعد  املعارف  ملدير  وكان  اخت�سا�سهم.  بح�سب  املختلفة  املو�سوعات 
اأحمد  والثاين  كاتول  جبائيل  اأحدهما  م�ساعدان:   1946 �سنة  يف  له  �سار  ثم 



- 49 -

واأحمد �سامح اخلالدي  واملالية  �سامح اخلالدي. وكان جبائيل كاتول لالإدارة 
للتعليم، وكان من�سب امل�ساعد للتعليم قد ا�ستحدث خالفًا لراأي مدير املعارف 
عنا�سر  بها  قامت  احتجاجات  بعد  للحكومة  العامة  ال�سكرتاريا  من  وب�سغط 
اأحمد  درجة  فوق  درجة  واإعطائه  كاتول  جبائيل  ترقية  �سد  وعربية  اإ�سالمية 
�سامح اخلالدي مدير الكلية العربية. اأتيت بهذا العر�ص املوجز لنظام التعليم 
يف حكومة فل�سطني ليكون دلياًل ملعرفة حالة التعليم يف ذلك القطر ودلياًل ملا 

�ساأذكره من حوادث فيما بعد.

قلت اإين عدت اإىل التعليم يف املدر�سة الر�سيدية يف اأيلول من �سنة 1938، 
وكان بني املعلمني من يرى يف اإر�سايل بعثة اإىل بريطانيا دلياًل على اأنني كنت 
ممالئًا لل�سلطة، وزاد هذا الظن عندهم �سدة ملا راأوا اأُنني اأُكرث من قراءة الكتب 
وكان  احل�سيني،  اأمني  للحاج  املعار�سني  من  عدين  بع�سهم  اإن  ثم  االإنكليزية. 
املعار�ص يف ذلك الزمان م�سكوكًا يف وطنيته. واأتتني هذه التهمة من ناحية اأن 
اأخوين يل كانا من منا�سري حركة املعار�سة يف البالد. وال تخلو هذه الظنون 
اأ�سحاب  اأ�سا�ص لها من ال�سحة على االإطالق. وا�ستغل  والتهم من احل�سد وال 
فل�سطني  العرب يف  به  قام  الذي  العام  االإ�سراب  اأن  اآخر، وهو  اأمرًا  االأغرا�ص 
�سنة 1936 اأدى اإىل اإغالق املدار�ص ومنها الر�سيدية، فطلب اإيّل العمل يف دائرة 
املطبوعات لرتجمة ما تن�سره ال�سحف العربية. ومل يكن يف هذا العمل اأي �سيء 
من التج�س�ص الأنه جمرد ترجمة الأقوال علنية من�سورة يف اجلرائد. لكن اأ�سحاب 
اأن عملي ذلك كان جت�س�سًا، والغريب اأن  اأنف�سهم  اأ�ساعوا لغر�ص يف  االأغرا�ص 
التي  �ساقتهم احلمى احلزبية  اأو معلمني  االإ�ساعة �سادرة عن معلم  تكون هذه 
كانت ت�ستحوذ على النفو�ص يف البالد اإىل اأقوال واأعمال اأدت اإىل الكارثة العظمى 

وهي �سياع البالد ونزوح ال�سكان وقيام دولة اإ�سرائيل.
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هذا الو�سع واجهني ملا عدت اإىل التعليم يف املدر�سة الر�سيدية، وزاد هذا 
الو�سع اإيالمًا للنف�ص اأن �سديقًا قدميًا يل قد تغري علّي و�سار من األد اأعدائي 
وعاون على ن�سر ال�سائعات الكاذبة و�سم �سوته اإىل اأ�سوات االآخرين. ومن هذه 
ال�سائعات على �سبيل املثال قولهم اإنني �سافرت اإىل بريطانيا �سنة 1937 اأحمل 
بريطانية  ملكية  جلنة  اقرتحته  قد  امل�سروع  هذا  وكان  التق�سيم،  م�سروع  معي 
والذين  احل�سيني.  اأمني  احلاج  راأ�سها  وعلى  العليا  العربية  اللجنة  ورف�سته 
كانوا ي�سمعون هذه ال�سائعات من العاقلني يردون بقولهم: ملاذا تر�سل احلكومة 
الو�سائط  من  ولديها  عادي  رجل  بوا�سطة  اخلطري  امل�سروع  هذا  الفل�سطينية 

البيدية وغريها ال�سيء الكثري؟

بداأت العمل بجد واهتمام يف اأيلول �سنة 1938، ومل مي�ص على بدء العمل 
وزاد من �سيق  اإطباقًا علي.  يزداد  الطوق  باأن  �سعرت  اأ�سهر حتى  ب�سعة  �سوى 
النف�ص اأنني كنت حماطًا باأ�سخا�ص ال ي�سمرون خريًا يل اإما خلوفهم واإما لغر�ص 
البع�ص  انغم�ص فيه  الذي  للعنف  بوؤرًة  اأ�سكن حيًا كان  واأنني كنت  نفو�سهم،  يف 
بيتي  ولزمت  العمل  اعتزلت  احلال  ا�ستد  وملا  وازع.  وال  رادع  وال  منهم،  جهاًل 
خوفًا من االغتيال وكتبت اإىل مدير املعارف باحلال. وكان من جملة امل�سنعني 
علّي معلم من اآل البغوثي ي�سكن بيتًا جماورًا لبيتي يف حي باب ال�ساهرة. كان 
لذلك املعلم موجدة علّي مثل موجدة �سديقي القدمي علّي، وهذا ما جمع بينهما. 
وحكاية ذلك اأن زوجة هذا املعلم زارت زوجتي يف يوم من االأيام وراأتني نائمًا 
ال�سيوف من غري غطاء فاأخذت بنف�سها غطاًء وغطتني،  على مقعد يف غرفة 
وقالت لزوجتي: كيف ترتكني اأبا زياد ينام من غري غطاء؟ هذه احلكاية نقلت 
اإىل زوجة �سديقي وجاري وهي نقلتها اإليه، وكانت ال�سداقة ال تزال قائمة بيننا. 
وملا ف�سدت العالقة، من ذلك ال�سديق بهذه العالقة اإىل املعلم وهو بالطبع اعتب 
بذلك  و�ساعده  بي  لالإيقاع  باخلفاء  يعمل  واأخذ  عاتقي.  على  واألقاه  ذنبًا  ذلك 
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واأنا  االأيام  من  يوم  ويف  م.خور�سيد.  واملعلم  علّي  انقلب  الذي  القدمي  �سديقي 
منزٍو يف بيتي طرق الباب طارق، وكانت زوجتي خوفًا علّي تبادر اإىل فتح الباب 
بنف�سها، واتفق اأنني كنت بجانب الباب ففتحته وراأيت اأن الطارق رجاًل ال اأعرفه 
ف�ساألني اإن كنت ح�سن الكرمي فاأجبته بنعم، فطلب الدخول ودخل. فعرفت اأنه 
من اآل الدزدار، وقال يل يف اأثناء احلديث اإنه جاء ملعرفة براءتي اأو عدمها مما 
امتنعت عن  اأنا  اإذا  البيت  قنبلة داخل  باإلقاء  ماأمورًا  كان  اإنه  وقال  ُي�ساع عني 
فتح الباب. وقال اإنه اآمن بباءتي، وتفاهمنا واأعطيته خم�ص جنيهات للمجهود 
الر�سيدية ورجوعي منها.  اإىل  يكون حار�سًا يل يف ذهابي  اأن  القومي، وعر�ص 

ولكن هيهات، الأين كنت اأ�سك يف كل اإن�سان.

وحدث �سيء اآخر يف تلك املدة الع�سيبة، وهي اأن اأحدًا مل يزرين، والوحيد 
الذي كان يزورين قريب من عائلة اخل�سر من طولكرم كان يعمل يف البولي�ص 
الفل�سطيني وكان له زميل من قرية طمرة من نواحي طبية. جاء هذا الزميل 
وزارين مع قريبي وعلم بالو�سع، فغ�سب وعزم على معاقبة امل�سوؤولني فاأعلمته 
كل  من  يتن�سل  واأخذ  بهم  املظنون  اأحد  جاءين  اأيام  ب�سعة  وبعد  باأ�سمائهم. 
اأي د�سي�سة �سدي وكان هذا الرجل هو  لي�ص له دخل يف  اأنه  واأق�سم على  �سيء 
اأنه تلقى من قيادة الثورة كتابًا يتهمه باأنه يعمل  املعلم البغوثي. وفهمت منه 
يف اخلفاء على اغتيايل وينذره باأنه �سيكون م�سوؤواًل عن اأي اأذى يلحق بي. وكان 
الكتاب يحمل ختم القيادة يف منطقة القد�ص. وعلمت اأن ال�سخ�سني االآخرين 

تلقيا كتابني بهذا املعنى.

ومع ذلك فاإن بايل ظل م�سطربًا فقررت اخلروج من منزيل والذهاب اإىل 
مكان اآمن. وذهبت فعاًل اإىل دار جمعية ال�سبان امل�سيحية واأقمت هناك، وتركت 
زوجتي وولدي يف رعاية جار طيب ويف رعاية قريبي ال�سرطي، وكلفت اأخي عبد 
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الكرمي )اأبا �سلمى( بزيارة البيت من وقت اإىل اآخر لالطمئنان، وعملت موؤقتًا يف 
دائرة املطبوعات باإذن من اإدارة املعارف. وبعد اأن كنت قد ق�سيت يف دار جمعية 
ال�سبان امل�سيحية �سهرًا تقريبًا ات�سل بي ندمي البارودي وكان موظفًا كبريًا يف 
اجلمعية  مطعم  يف  معي  الغداء  يتناول  اأن  واقرتح  واالأحرا�ص،  الزراعة  اإدارة 
فرحبت به. ثم عاد واأخبين باأنه �سياأتي ب�سديق معه، فرحبت به وبال�سديق. 
مطيع  وا�سمه  بال�سديق  وعرفني  املطعم  اإىل  ونزلنا  �سديقه  ومعه  فعاًل  فجاء 
اللبابيدي، فلما �سمع هذا االأخري با�سمي ارتبك لكنه وعد عندما �سمع بو�سعي 
باأن يعمل جهده لرفع احليف وكف االأيدي. وبعد م�سي ما يقرب من ال�سهر على 
ذلك االجتماع جاءين ندمي البارودي واأعلمني اأن مطيع اللبابيدي ات�سل بجميع 
اخلروج  ميكنني  وباأنه  جهة  اأي  من  مهددًا  اأكن  مل  اأنني  منها  وتلقى  القيادات 
من عزلتي والذهاب اأنى �سئت باأمان واطمئنان. فت�سجعت بع�ص ال�سيء و�سرت 
اأجتول فيما حول دار اجلمعية اإىل م�سافات غري بعيدة، ثم قررت ا�ستئجار دار 
يف القطمون يف اجلهة الغربية من القد�ص واأتيت بزوجتي وولدي و�سكنت هناك 
وتابعت العمل يف دائرة املطبوعات. ثم تعينت يف اإدارة املعارف وكانت يف �سارع 
االأعمال  عن  مناأى  يف  ال�سارع  هذا  وكان  اهلل  ماأمن  مقبة  مقابل  ماري  امللكة 
العنيفة، �ساأنه يف ذلك �ساأن حي القطمون. وظل احلال بني اخلوف واالطمئنان 
اإىل اأن كانت �سنة 1939 واأعلنت احلرب العاملية الثانية، عندها اختفى كل ن�ساط 
اإرهابي يف جميع فل�سطني، كما لو اأن ذلك الن�ساط كان باأمر واإيقافه كان باأمر، 
و�سبحان �ساحب النهي واالأمر. فاطماأن النا�ص على اأرواحهم وعاد الفارون من 
اأهلهم وذويهم وحمد النا�ص اهلل على ن�سوب احلرب، فبع�ص ال�سر  اإىل  البالد 

اأهون من بع�ص. وكان ذلك فرجًا عظيمًا يل.

باأن  واأخبين  البارودي  ندمي  بي  ات�سل  ال�سهر  من  يقرب  مبا  ذلك  قبل 
مطيعًا  اأن  اأخبين  لكنه  ذلك،  من  فتعجبت  �سنقًا،  اأعدم  قد  اللبابيدي  مطيع 
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كان رئي�سًا جلماعة العنف يف القد�ص وهو الذي قتل بنف�سه عددًا من النا�ص يف 
القد�ص القدمية. وكان يعمل يف مكان للخياطة عند �سعدي التميمي بالقرب من 
باب اخلليل، وي�سع م�سد�سه يف درج للطاولة التي يعمل عليها. فاإذا قرر قتل اأحد 
كان ياأخذ م�سد�سه وي�ستاأذن من �سعدي التميمي ويذهب فيقتل ثم يعود اإىل عمله 
كما لو اأن �سيئًا مل يحدث. واأخبين اأن مطيعًا اأراد اأن ميد يده اإىل خارج احلدود 
املقررة له فاألقى قنبلة يف �سارع امللكة ماري وهو اأقرب اأن يكون �سارعًا لليهود 
فاأ�ساب امراأة اأمريكية واآخرين بجراح فاألقت ال�سرطة القب�ص عليه وزجته يف 
امل�ساعدة  البارودي  اإيّل ندمي  التايل. وطلب  اليوم  ال�سجن و�سنق على عجل يف 
وا�سطة  لدي  يكن  ومل  بيته.  يف  له  اأغرا�سًا  وترك  عنده  ينام  كان  مطيعًا  الأن  
ال�سرية يف فل�سطني كانت على  ال�سرطة  باأن  للم�ساعدة ولكنني كنت على يقني 
علم تام باأعمال االإرهاب وبرجاله لذلك طماأنت ندمي البارودي باأنه لن يلحقه 
اأذى من جراء تلك العالقة مع مطيع اللبابيدي. واأخبين ندمي اأن مطيعًا ولد يف 

حماة واأن اأباه واإخوته كانوا يعملون يف مزارع دار البارودي.

العمل يف اإدارة املعارف 
ا�ستقررت يف عملي يف اإدارة املعارف وعينت بعد �سنة برتبة م�ساعد مفت�ص. 
�سنة  يف  وحدث  ومب�ساعده،  وبنائبه  املعارف  مبدير  وثيق  ات�سال  على  وكنت 
1941 اأن جاء اأحمد �سامح اخلالدي اإىل اإدارة املعارف م�ساعدًا ملدير املعارف 
وم�سوؤوليته البامج التعليمية والدورات التدريبية واالمتحانات. وكان جميئه اإىل 
االإدارة على غري ر�سى من مدير املعارف. وطلب اإيّل اأن اأكون م�ساعده، واأذكر اأن 
نائب مدير املعارف وا�سمه هوغنب قال يل: اعمل معه على اأن تعمل اأنت كل �سيء 
ولي�ص له اإال التوقيع. ومع اأن اأحمد �سامح كان قد خا�سم اأخي حممودًا واأخرج 
ابنه زهري من الكلية العربية، فقد اأخل�ست معه العمل الأن الواجب هو االإخال�ص 
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يف العمل. واعرتف اأحمد �سامح بذلك، وكان يفاخر باأن الق�سم الفني يف اإدارة 
املعارف، وهو ق�سمه كان اأية يف ال�سبط واالإتقان. وكان العبء ثقياًل علّي، فاأتاح 
واإىل  يراأ�سه  كان  الذي  اليتيم  م�سروع  اإىل  االلتفات  فر�سة  �سامح  الأحمد  ذلك 
مدر�سة دير عمرو لالأيتام. وكان يعتب ذلك امل�سروع باأنه باب لل�سهرة واحلظوة 
لدى ال�سعب العربي، فكان مكتبه يف اإدارة املعارف مزدوج الن�ساط: ن�ساط الإدارة 
وبع�ص  امل�سروع  موظفي  بع�ص  عليه  يفد  وكان  اليتيم.  مل�سروع  ون�ساط  املعارف 
يف  مكتبه  يف  كان  اأنه  مرة  وحدث  باملخاتري.  ويعرفون  املجاورة  القرى  رجال 
اجتماع مع خماتري القرى وكان حافاًل، فدخل عليه مدير املعارف، ويظهر اأنه 
كان قد علم باالجتماع، فوجد املخاتري يدخنون وي�سربون القهوة ويتحدثون مع 
مكتب  يف  يجوز  ال  وهذا  عمرو،  دير  ومدر�سة  اليتيم  م�سروع  عن  �سامح  اأحمد 
حكومي، فاغتنم مدير املعارف الفر�سة وطرد املخاتري ب�سوت عنيف فخرجوا 
اأحمد �سامح مبهوتًا. ودخلت عليه بعد ذلك الأمر  االإهانة ووقف  اأذيال  يجرون 
من االأمور فوجدته حمتقن الوجه غ�سبًا، و�سكا اإيّل �سوء معاملة مدير املعارف 
اأعرف  بالطبع  واأنا  �سخ�سيًا.  له  احرتامه  وعدم  القرى،  وجوه  وهم  للمخاتري 
اأن املكتب احلكومي هو للعمل الر�سمي ال غري، ولكني وا�سيته وطيبت خاطره، 
وذكرت له على �سبيل املثال اأن مدير املعارف دخل علّي يومًا فوجد عندي اثنني 
اأو ثالثة من املعلمني كانوا يحدثوين عن اأمور متعلقة بعملهم الر�سمي فما كان 

منه اإال اأن �ساح بهم: اخرجوا فخرجوا كا�سفي البال.

املعارف.  اإدارة  عن  �سامح  اأحمد  اإبعاد  على  يدبر  املعارف  مدير  وظل 
النوبة  حادث  املعارف  مدير  اتخذ  قلبية،  بنوبة  �سامح   اأحمد  اأ�سيب  وعندما 
ذريعة للتخل�ص منه، وبعد اأن كان اأحمد �سامح قد اأم�سى �سنة تقريبًا يف اإدارة 
املعارف يف من�سب م�ساعد مدير املعارف اأحاله هذا اإىل جمل�ص طبي حكومي، 
وكان قـــرار املجل�ص اأنه من االأف�ســــل من الناحيـــة ال�سحيـــة الأحمد �ســـامح اأن 
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ال ي�سعد درجًا واأن ال يرهق نف�سه يف العمل بني مدير للكلية العربية وم�ساعد 
ملدير املعارف واأن يركن اإىل حياة رتيبة. وكان الإدارة املعارف درج ال بد الأحمد 
�سامح من ارتقائه للو�سول اإىل مكتبه. وهذا مع غريه كان ال�سبب، بح�سب التقرير 
الطبي، يف اأن اأحمد �سامح وجد نف�سه ُمق�سى عن اإدارة املعارف ومنح�سرًا يف 
اإدارة الكلية العربية. وكان املجل�ص الطبي احلكومي يراعي اأحيانًا رغبة رئي�ص 
االإدارة احلكومية من غري اأن تخل هذه املراعاة اإخالاًل فا�سحًا بالعلم. واأذكر اأن 
رفيق التميمي كان يف اأوائل االأربعينات مديرًا للمدر�سة العامرية يف يافا، وكان 
املدير  وعجز  املدينة  يف  ال�سيا�سية  احلالة  ب�سبب  املدر�سة  يف  اختل  قد  النظام 
وكان اأطر�سًا، عن �سبط النظام فكتب اإىل مدير املعارف كتابًا ر�سميًا يطلب فيه 
اأطر�ص.  واإراحته من عمل مدير املدر�سة الأنه  االإدارة مفت�سًا فنيًا  اإىل  االنتقال 
وبادر مدير املعارف اإىل اتخاذ هذا االإقرار بالطر�ص ذريعة للتخل�ص من رفيق 
باأنه ال ي�سلح للتعليم وال الإدارة املدر�سة  التميمي كليًة الأن االإدارة كانت تعتقد 
على الرغم من اإدالله على االإدارة باأنه خريج جامعة ال�سوربون يف باري�ص. واأحيل 
فاأحيل على  اأطر�ص.  الأنه  للعمل  اأنه ال ي�سلح  الطبي فقرر املجل�ص  اإىل املجل�ص 

املعا�ص. 

ومل يقت�سر مدير املعارف امل�سرت فرل يف ذلك العهد، على اإخراج اأحمد 
�سامح من االإدارة العامة، بل اإنه اأخذ يتدخل يف �سوؤون الكلية وكان له اأعوانه على 
ذلك. وملا كانت الكلية العربية امل�سدر االأول الذي يوؤخذ منه الطالب للبعثات 
احلكومية اإىل بريطانيا وم�سر، فاإن ملدير الكلية �ساأنًا كبريًا يف ذلك وكان يجب 
اأن تكون له الكلمة العليا يف اختيار الطالب. لكن هذا مل يكن الأن مدير املعارف 
الزمن  اأنا يف ذلك  الف�سل. وكنت  القول  له  اأن يكون  واأ�سر على  مل يقر بذلك 
املعلمات  ودار  العربية  الكلية  الطالب يف  اأو�ساع  وعن  االمتحانات  م�سوؤواًل عن 
ودار املعلمات الريفية ومدر�سة ال�سناعة يف حيفا ومدر�سة الزراعة يف طولكرم، 



- 56 -

ثم �سرت م�سوؤواًل فيما بعد عن اختبار البعثات العلمية لعموم حكومة فل�سطني 
يف من�سب االأمني ملجل�ص البعثات احلكومية و�ُسمح يل بالتوقيع نيابة عن مدير 
الطالب من  اختيار  املعارف يف  املثال تدخل مدير  �سبيل  واأذكر على  املعارف. 
الكلية العربية للبعثات العلمية، اأنه دخل علّي يف �سباح اأحد االأيام وكانت غرفتي 
بل�سق غرفته، وطلب اإيّل اأن اأ�ستعد للذهاب معه اإىل الكلية العربية للبحث يف 
اختيار الطالب. وكان قد اأعطاين اأ�سماء الطالب الذين اختارهم اأحمد �سامح 
واأ�سماء الطالب الذين يرى هو اأنهم اأ�سلح لالختيار، وبني االأ�سماء من الطرفني 
اختالف.وكانت الرئا�سة يف اإدارة املعارف موؤلفة من: مدير املعارف ونائب املدير 
وم�ساعده ورئي�ص �سوؤون املوظفني ورئي�ص ديوان املالية ومفت�ص اإداري وم�ساعد اأو 
م�ساعدين للمفت�ص االإداري ومن رئي�ص املكتبة. هذا من الناحية االإدارية، ومن 
والعلوم  واالإنكليزية  كالعربية  املختلفة  املدر�سية  للمو�سوعات  فنيني  مفت�سني 
الفنية. وكان  الناحية  البدنية هذا من  والتاريخ واجلغرافيا والفنون والريا�سة 
يف الرئا�سة مفت�سون من اليهود تابعون اأي�سًا الإدارة املعارف يف الوكالة اليهودية. 
وكان  وغريهم.  وغويتاين  وبلوم  وي�ساعيا  بنتويت�ص  املفت�سني:  اأولئك  من  واأذكر 
ي�ساعيا من يهود فل�سطني و�سار عند احتالل اليهود للقد�ص يف �سنة 1948 حاكمًا 
مديرًا  اإ�سرائيل  دولة  قيام  بعد  فاأ�سبح  اال�سكندرية  يهود  من  وبلوم  لها،  عامًا 
للمعارف العربية. اأما غويتاين وهو من اأ�سل اأملاين فقد كان عاملًا باللغة العربية، 
واأذكر اأن اأحد املوظفني العرب كان يتكلم عن كتاب »الفخري« وقال عن موؤلفه 
اأنه ابن الَطقطقي )بالياء( و�سمع غويتاين ذلك عر�سًا ف�سححه قائاًل: هو ابن 
الِطقطقى )باالألف املق�سورة(. اأما من الناحية العربية فقد كان م�ساعد مدير 
املعارف كما ذكرت �سابقًا جبائيل كاتول وهو من لبنان ورئي�ص �سوؤون املوظفني 
ا�سحاق  العرب:  املفت�سني  من  وكان  فل�سطني.  من  �سرياين  وهو  حنو�ص  من�سى 
وحبيب  طوقان  واأحمد  كفلكنتي  وروبرت  العنبتاوي  وو�سفي  احل�سيني  مو�سى 
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األغي �سابقًا وا�ستعي�ص عنه مبن�سب  اخلوري. وكان من�سب امل�ساعد الفني قد 
رئي�ص املفت�سني وعني فيه اأحمد طوقان يف �سنة 1947.

وم�ساعده  االإنكليزي  ونائبه  املعارف  مبدير  يكون  ما  اأكرث  ات�سايل  كان 
معظم  يف  االإنكليزية  باللغة  الر�سمية  املكاتبات  اأحرر  وكنت  كاتول.  جبائيل 
العمومية  الهيئات  مع  واملرا�سالت  املهمة  الوثائق  ترجمة  علّي  وكان  احلاالت، 
وبقيت مدة طويلة حتى نهاية االنتداب م�سرفًا على امتحانات املوظفني يف اللغة 
العربية. وكان هذا االإ�سراف مدعاة لو�سع معجم ي�سم االأفعال العربية واالأ�سماء 
ولكنه  املعجم  بتنظيم هذا  الكتابة وقمت  الكالم ويف  التي ترتدد يف  وال�سفات 
مل ين�سر. ولعل لهذا املعجم الف�سل يف حفزي على و�سع معجم انكليزي/عربي 
ملعجم  النواة  وكان   1948 �سنة  لندن  اإىل  معي  وحملته  واأمتمته  عليه  فتوفرت 

»املنار« الذي �سدر �سنة 1970.

ن�ضاطات اأخرى
كنت يف اأثناء ذلك اأعمل يومني يف ما بعد الظهر يف مكتب الدعاية ملراقب 
املواد الغذائية وعملت يف ذلك املكتب حتى �سنة 1945. وعملت �سابقًا يف �سنة 
1939 يف ق�سم االأخبار يف اإذاعة فل�سطني. وهنا ال بد يل من ذكر نادرة مع اأحد 
حرا�ص االإذاعة يعرف باأبي جورج كنت اأحب مداعبته. فكنت كلما راأيته اأقول له: 
�سِل على الذي خمطمته ودع فيقول: اأرجوك يا ح�سن اأفندي ال اأقدر. ويف اأحد 
اأن الذي خمطمته ودع هو اجلمل، ولكنه مل يقتنع وظل ميتع�ص  اأفهمته  االأيام 
لل�سالة على الذي خمطمته ودع. واملخطمة هي من الر�سن ما يحيط باخلطم 

وتكون عادة مر�سعة بالودع.

كنت ذكرت اأنني عملت منذ اأواخر �سنة 1938 يف مكتب املطبوعات مدة غري 
طويلة وكان املكتب يف فندق امللك داوود بجانب مكتب الرتجمة احلكومي. وكان 
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رئي�ص مكتب املطبوعات اأوين تويدي ومن املوظفني حممد كمال وعلي الدجاين 
وكا�سف مراد. واأما رئي�ص مكتب الرتجمة احلكومي فكان اإبراهيم كعيبني وفيه 
الدين  يا�سني وحمي  من املوظفني جالل زريق وعادل الرتجمان وعبد احلميد 
قطينة وغريهم. ومن موظفات ال�سكرتارية حلكومة فل�سطني فتاة ا�سمها هيلدا 
عزام كان جالل زريق يهواها. وراأى يومًا على �سدرها متثااًل �سغريًا لكلب فقال 

يف ذلك اأبياتًا منها:

عوى يف جـانب القلب اأال  يا  ربــــــة الكلــب     
فما ذنـبي  فمـا ذنبي  اإذا َهيجت  يل حبي    

وكنت يف �سنة 1939 اأرتاد ناديًا يف مبنى امللك داوود ي�سمى راديان�ص وقد 
اجتمعت فيه مرة مع اأ�سمهان وزوجها االأمري االأطر�ص وفخري الن�سا�سيبي. ويف 
اإحدى الليايل اأو�سلني فخري الن�سا�سيبي ب�سيارته اإىل بيتي يف القطمون، وحتدث 
معي ب�ساأن املجل�ص االإ�سالمي الذي كان ال يبدي ن�ساطًا يف �سبيل حت�سني و�سع 
االأهلية  احلرب  اأحدثتها  التي  والت�سريد  والقتل  اخلراب  حوادث  بعد  امل�سلمني 
بني الفل�سطينيني. وكان ال�سيخ كمال ا�سماعيل اأحد اأع�ساء ذلك املجل�ص والذي 
يرجى منه اأكرث اخلري يف هذا ال�سبيل. فاقرتح علّي فخري الن�سا�سيبي اأن اأجمعه 
بال�سيخ كمال ففعلت وجرى االجتماع يف بيتي ومل اأدر ما جرى من احلديث يف 
اأنه مل ياأت بنتيجة. ثم قتل فخري يف بغداد وكان  ذلك االجتماع، ولكن علمت 
القاتل فل�سطينيًا التجاأ اإىل رجل كويتي االأ�سل فحماه واأمده باملال وبقي يف بغداد 

واند�ص خبه.

واأذكر من بني االأ�سدقاء يف ذلك الوقت عمر ال�سالح البغوثي و�سداقتي 
به من اأوائل �سنة 1930. كنت اأجتمع به يف مكتبه للمحاماة مع عدد من ال�سبان 
اأنني راأيت عنده كتابًا باالإنكليزية  اإىل بيته. واأذكر مرة  اأحيانًا  واأرافقه  العرب 
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عن القانون الدويل وموؤلفه لوران�ص، فطلبت اأن اأ�ستعريه منه فرف�ص وقال: يف 
اأن  ولي�ص خارجه. فقررت  املكتب  ي�ستعمل يف  الكتاب  اأن  اأي  يوؤتى احلكم،  بيته 
اآخذ الكتاب ولو بال�سرقة، وكنت اأظن اأن ال�سرقة يف هذا الباب حالل. فذهبت 
اإىل املكتب وقراأت يف الكتاب ثم حملته وودعت عمر ال�سالح وخرجت. وبعد اأيام 
افتقد عمر ال�سالح الكتاب وملا راآين �ساألني عنه فقلت له: هل راأيت معي كتابًا 
ملا خرجت من املكتب اآخر مرة؟ فقال: ال، فقلت كيف تتهمني ب�سرقة الكتاب؟ 
فاعتذر، ثم بعد اأيام اأعدت الكتاب يف غيابه. واأنا اأورد هذه الق�سة برهانًا على 
�سحة قول القائل: من �سدة الظهور اخلفاء. ويف هذا حكاية �سمعتها من والدي. 
وهي اأن رجاًل دخل اجلامع لل�سالة، فخلع عباءته وكانت من اخلز الثمني وعلقها 
اآخر فاأخذها  على م�سمار عند مكان الو�سوء وقعد يتو�ساأ. فراأى العباءة رجل 
ولفها على راأ�سه كالعمامة وقعد بجانب �ساحب العمامة يتو�ساأ. وعندما انتهى 
هذا االأخري من الو�سوء قام اإىل عباءته فلم يجدها فاأخذ ي�ساأل املتو�سئني فلم 

ير اأحد منهم العباءة ولو اأنها كانت حتيط براأ�ص الرجل الذي �سرقها.

وكان من بني االأ�سدقاء الذي كنت اأزوره يف بيته منذ �سنة 1935 فوؤاد حمي 
الدين الن�سا�سيبي. وكنت اأوا�سل زياراتي له يف امل�ساء مع طلعت ال�سيفي. وكان 
له ثالثة اأبناء: ه�سام ونا�سر الدين وع�سام، وكنت اأُعِلم منهم ه�سامًا ونا�سر 
الدين يف الر�سيدية. ويف ذلك الزمن الذي ا�ستدت فيه اخل�سومة، ظل فوؤاد على 
اأي�سًا  وهذا  املعروف،  االأديب  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  اأخت  زوجته  وكانت  احلياد. 
ظل على احلياد مما كان يغ�سب اأقطاب املعار�سة. واأذكر اأن فخري الن�سا�سيبي 
وح�سني فخري اخلالدي اأخذا اإ�سعافًا يف �سيارة اإىل بيته يف حي ال�سيخ جراح يف 

القد�ص يف اأحد الليايل و�سرباه وخرجا.
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امتحان  قبيل  له  مني  زيارة  يف  مرة  اأول  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  وعرفت 
�سيئًا  منه  اأفهم  اأن  فاأردت  املمتحنني،  اأحد  هو  وكان  الفل�سطيني،  البكالوري�ص 
عن طبيعة االمتحان يف اللغة العربية، وكان يرافقني طالب اآخر هو اأنطون عبد 
امل�سيح. ف�سرح اإ�سعاف مواد االمتحان ثم عرج على ذكر ما كان هو ي�ستعد له، 
وذكر اأنه يجمع من ماآثر العرب االأدبية كتابًا �سّماه »االأمـْة العربية«. وكانت له 

مكتبة عامرة �ساعت يف اأثناء املناو�سات بني العرب واليهود �سنة 1948.

مدر�سة  اأن�ساأت  املعارف  اإدارة  اأن  بعدها  وما   1939 �سنة  ذكريات  ومن 
للطالب من اأبناء موظفي االإنكليز الذين انقطعوا عن الدرا�سة وبقوا يف فل�سطني 
ب�سبب احلرب. وا�سطلع فارل بتاأ�سي�ص تلك املدر�سة، واختارين اأن اأكون معلمًا 
للريا�سيات فيها. وكانت املدر�سة بجوار منزل امل�سرت فارل، فكنت اأزوره بق�سد 
اللغة  يف  مقالة  اأكتب  مثاًل  فكنت  اإنكليزية.  لغوية  مو�سوعات  يف  معه  البحث 
االإنكليزية واأقراأها عليه وهو ي�سحح االأغالط اأو ين�سح ببع�ص العبارات. واأذكر 
اأن امل�سرت فارل قال ذات يوم اأن اأحدهم األف كتابًا بعنوان: اإت تو �سيجانو�ص، 
و�ساألني اإذا كان يف العنوان غلطة لغوية، والعنوان كما ال يخفى يف اللغة الالتينية. 
وترددت يف اجلواب اإال اأنني تذكرت مقولة �سك�سبري عن بروت�ص: اإت تو بروتيه، 
فقلت اإن عنوان الكتاب يجب اأن يكون: اإت تو �سيجانيه. وكنت اأقراأ معه »االإلياذة«، 
له باالإنكليزية، وكان هو  واأترجمها  العربية  اإىل  الب�ستاين لها  اأنا ترجمة  فاأقراأ 
ينظر يف االأ�سل اليوناين. وكان امل�سرت فارل يعرف املنطق واللغة العربية ويعرف 
ال�سعر واأوزانه. واأذكر اأنه اقرتح اأن يزاد على اأوزان ال�سعر العربية بحر جديد 
اأخذه هو من اليونانية القدمية، وعر�ست الوزن على اأخي اأبي �سلمى فو�سع اأبياتًا 
على ذلك الوزن. وقد �ساع مني ذلك الوزن ومل اأعد اأذكره. واأذكر عنه اأي�سًا اأنه 

قراأ املعري عن طريق كتاب نيكل�سون وقد اأعارين ذلك الكتاب مرة الأقراأه.
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اأن  يرى  كان  فقد  العربي  الرتاث  نواحي  ببع�ص  فارل  امل�سرت  اهتمام  ومع 
املدنية العربية اعرت�ست �سبيل املدنية العاملية و�سقته وافرتق ال�سقان. وكان يجب 
اأن تعود املياه اإىل جماريها من املدنية اليونانية اإىل املدنية الرومانية ثم اإىل املدنية 
االأوربية. وكاأنه كان يرى اأن املدنية العربية دخيلة واأنه يجب االآن و�سل ما انف�سل. 
ال�سيدة  القدمي، وكلف  اليوناين  االأدب  باإدخال �سيء من  الفكرة  وبداأ هو بتطبيق 
عنبة �سالم زوجة اأحمد �سامح اخلالدي برتجمة �سيء من االإلياذة اإىل العربية، 
على  االأ�سبوع  يف  مرة  الر�سيدية  املدر�سة  يف  درا�ستها  واأُدخلت  الرتجمة  وطبعت 

ح�ساب اللغة العربية. 

وكان طه ح�سني يوافق امل�سرت فارل على ذلك الراأي، واأذكر اأنه زار فل�سطني 
وزار اإدارة املعارف واجتمع بامل�سرت فارل ودار احلديث بينهما على ذلك املو�سوع 

وتوافقا عليه.

املعارف مع جبائيل  اإدارة  اإىل 1946 يف  �سنة 1939  منذ  كانت عالقتي 
كاتول ومدير املعارف امل�سرت فارل وبنائبه هوغنب. وكانت قد انقطعت عالقتي 
مع اأحمد �سامح اخلالدي بعد انقطاعه هو عن االإدارة العامة. و�سرع امل�سرت فارل 
يف ذلك الوقت يعد العدة الإق�ساء نائبه هوغنب وتعيني امل�سرت اأتنبه يف مكانه. 
وكان هذا يف ذلك الوقت مديرًا للمعارف يف عدن بعد اأن ترك فل�سطني. فكان 
امل�سرت فارل اأحيانًا ي�ستعني بي على اإظهار جهل نائبه هوغنب. من ذلك مثاًل اأنه 
طلب اإليه اأن يعد تقريرًا عن مدر�سة �سناعية يراد اإن�ساوؤها يف حلحول من قرى 
اخلليل. وقدم امل�سرت هوغنب التقرير وقراأه امل�سرت فارل واأخذ يجد فيه مطاعن، 
ودعاين اإىل غرفة نائبه وكانا يناق�سان ذلك التقرير، و�ساألني: ما هو املو�سوع 
املعروف  فقلت:  عامه؟  ب�سورة  غريه  من  اأكرث  الطالب  ذكاء  على  يدل  الذي 
اأن امل�سرت هوغنب قد قال غري  االإنكليزية. ويظهر  اأو  اللغة الالتينية  عمومًا هو 
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ذلك. ثم �ساألني: هل الطالب ال�سناعي يكون من منحطي الذكاء؟ فقلت: ال، الأن 
الطالب ال�سناعي يجب اأن يكون ذكيًا اإىل حد ما. ويظهر اأن امل�سرت هوغنب كان 
قد غلط يف ذلك. ومن االأ�سياء االأخرى التي اأذكرها اأي�سًا اأنني ملا �سافرت يف 
بعثة للمجل�ص البيطاين اإىل اإنكلرتا �سنة 1945، وزعت اأعمايل على غريي من 
املوظفني ومنهم و�سفي العنبتاوي وكان ن�سيبه اإعانات املدار�ص االأهلية. ويف يوم 
من االأيام واأنا يف لندن ورد علّي كتاب ر�سمي باللغة العربية بتوقيع نائب مدير 
املعارف امل�سرت هوغنب، ي�ساألني عن بع�ص االإ�سبارات ويوجه اإيّل �سيئًا من اللوم 
لعدم ت�سليم تلك االإ�سبارات اإىل املوظف امل�سوؤول قبل مغادرتي اإىل بريطانيا. 
تعجبت من ذلك الكتاب واأح�س�ست باأن الق�سد منه اإل�ساق تهمة التق�سري يف 
الوظيفة فغاظني ذلك. فكتبت اجلواب اإىل مدير املعارف بقالب ر�سمي باللغة 
االإنكليزية وقلت يف اآخره ما معناه اإن الذي وّقع ذلك الكتاب مل يدقق يف الن�ص 
الأن فيه اأغالطًا، وكان املوّقع على الكتاب هو امل�سرت هوغنب وهو ال يعرف اللغة 
مدير  غ�سب  وحل  العنبتاوي  و�سفي  على  هوغنب  امل�سرت  غ�سب  فحل  العربية. 
بيني  القطيعة  ودامت  علّي،  العنبتاوي  و�سفي  غ�سب  وحل  نائبه  على  املعارف 
اأكرث من �سنة بعد رجوعي من بريطانيا �سنة 1946، ثم ت�سافينا. وكان  وبينه 
كتابي �سالحًا بيد امل�سرت فارل �سد نائبه. وظل امل�سرت هوغنب ينتظر يل عرثة، 
واأذكر اأنني كتبت م�سودة لكتاب كان �سري�سل اإىل ال�سكرتارية حلكومة فل�سطني 
باالإنكليزية و�سها عن بايل يف ذلك الكتاب ذكر �سيء لي�ص بذي �ساأن يف احلقيقة. 
وقراأ امل�سرت هوغنب امل�سودة ثم ا�ستدعاين وخاطبني جمابهة بقوله: لقد اقرتفت 

جرمًا ال يغتفر. و�ساألت عن االأمر فاأخبين فاعتذرت واآثرت امل�ساملة.
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الفصل الخامس

ما بعد الحرب العالمية الثانية

اإلى  �سافرت  الخريف  وفي   .1945 �سنة  الثانية  العالمية  الحرب  انتهت 
التعليم  في  االإح�ساء  علم  لدرا�سة  البريطاني  المجل�ص  ح�ساب  على  بريطانيا 
ولدرا�سة نظام اإدارات المعارف في اإنكلترا وويلز وا�سكتلندة. وكان �سفري مع 
بو�سفي  ويهودًا  عربًا  عنهم  الم�سوؤول  وكنت  فل�سطين،  لحكومة  البعثات  طالب 
للجنود،  باخرة  ال�سفر من حيفا على  وكان  للحكومة.  البعثات  �سكرتير مجل�ص 
ودامت الرحلة 16 يومًا ذقنا فيها االأمرين، ونزلنا في ميناء لفربول ثم اأخذنا 
القطار اإلى لندن. وهناك واجهتنا �سعوبة اإيجاد الم�سكن، واأخيرًا ا�ستقررت اأنا 
في م�سكن مع نعيم الق�سو�ص موؤقتًا في حي ُيقال له �سا�سك�ص غاردنز. ولم اأكن 
اأعلم اأن الحي كان خا�سًا بالموم�سات في ذلك الزمن، اإال اأن ال�سرورة هي التي 
الحكومة  اأو �سهرين في دائرة من دوائر  اإلى ذلك. وعملت مدة �سهر  اأحوجت 
البريطانية في حي بال مال، واأتممت مهمتي في اإيجاد م�ساكن لطالب البعثات 
كولدج  يونيفير�ستي  كلية  دخلت  ثم  البريطانية.  الجامعات  في  لهم  واأماكن 
التابعة لجامعة لندن وبداأت درا�سة علم االإح�ساء.  وكان االأ�ستاذ في تلك ال�سنة 
لذلك المو�سوع االأ�ستاذ بير�سون ابن االإح�سائي الم�سهور بير�سون. ق�سيت �ستة 
اأ�سهر في تلك الكلية ثم بداأت العمل في اإدارات المعارف في المجال�ص المحلية 
تراوبريدج  بلدة  في  للمعارف  اإدارة  في  مدة  عملت  اأنني  واأذكر  بريطانيا.  في 
اأ�سبح  الذي  وهو  بن�سن،  دي  الم�ستر  هو  للمعارف  بمفت�ص  هناك  واأنا  وتعرفت 
اإلى  اإدارة  للم�ستر فارل. تنقلت من  للمعارف في حكومة فل�سطين خلفًا  مديرًا 
مدينة  في  المعارف  باإدارة  والتحقت  و�ستمورالند  مقاطعة  اإلى  وذهبت  اإدارة، 
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البريطاني  الموؤرخ  اأخ  ابن  ترفليان  الم�ستر  المعارف هناك  مدير  وكان  كندال 
الم�سهور. واجتمعت به وذكر لي اأنهم عر�سوا عليه اأن يكون مديرًا للمعارف في 
حكومة فل�سطين لكنه رف�ص الأن زوجته لديها مر�ص يمنعها من البقاء في بلد 
حار. وعبثًا حاولت اإقناعه اأن مناخ فل�سطين معتدل ولي�ص حارًا لكنه ظل م�سرًا 

على رف�سه.

في مدينة اإدنبرة في ا�سكتلندا �سكنت غرفة بالقرب من القلعة وكنت اأزور 
معهدًا للتعليم كان م�سهورًا، وفي اأيام البطالة كنت اأطوف حول الق�سر الملكي 
اأ�ستاأجرها  اأيام االآحاد دعتني �ساحبة الغرفة التي كنت  هولي روود. وفي اأحد 
اإلى الخروج اإلى الحديقة للتنزه، ف�سعدت في �سحوة النهار وكان الطق�ص دفيئًا 
فوجدت نف�سي بين اأعداد من الن�ساء في درجات مختلفة من العراء، فخجلت 
المنزل  ال�سيدة �ساحبة  واأخبرت  اإلى غرفتي  اأكون متجاوزًا فعدت  اأن  وخ�سيت 
بما وجدت، فقالت: اأال تعلم اأنك �ساكن في م�ست�سفى للتوليد واأن الن�ساء اللواتي 
راأيتهن هن من نزيالت ذلك الم�ست�سفى؟ ويظهر اأن المجل�ص البريطاني الذي 
دبر اأمر ال�سكن لم يجد لي غرفة اإال في ذلك المكان. واأخبرتني �ساحبة المنزل 
اأن ال اأ�سعر بخجل، فجروؤت و�سرت اأتجول في الحديقة والن�ساء منطرحات على 
ا�سكتلندة  �سمال  في  كيركلدي  لمدينة  زيارتي  وبعد  الحاالت.  تلك  في  الع�سب 
حيث كان اأحد االأ�ساتذة يطبق نظامًا للتعليم، تجولت في بع�ص المدار�ص قرب 

بحيرة لوخ لومند وعدت بعدها اإلى لندن.

كان االأمير عبد اهلل اأمير �سرقي االأردن في �سيف �سنة 1946 قد و�سل اإلى 
اإبراهيم  لندن لمفاو�سات ب�ساأن الو�سع في �سرقي االأردن، ومعه رئي�ص وزرائه 
ها�سم وال�سكرتير الخا�ص بهاء الدين طوقان. وكان االأمير ينزل دائمًا في فندق 
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هايد بارك كورنر، فزرت الفندق لل�سالم على �سمو االأمير. واأذكر اأنني جل�ست 
معه ما يقرب من ع�سر دقائق وعرفني لما قلت له اإنني ابن ال�سيخ �سعيد الكرمي. 
واأذكر اأنه في حديثه معي �ساألني ما هو الحق؟ ثم بداأ ي�سرح ما هو الحق، وبعدها 

بداأ ي�سمر عن �ساعديه وقال اإنه يريد الو�سوء لل�سالة، فا�ستاأذنت وذهبت.

 وا�ستمرت المفاو�سات بين الحكومة البريطانية واالأمير عبد اهلل، وعندما 
للند،  الند  قال:  الجديدة  المعاهدة  عن  �ساألته  اأيام  بعد  ها�سم  اإبراهيم  زرت 
و�سم �سبابة اليد اليمنى اإلى �سبابة اليد الي�سرى داللة على اأن المعاهدة كانت 
بين طرفين متكافئين، ولكني اأردت مزيدًا من ال�سرح ف�ساألته: والجي�ص؟ فقال: 
الجي�ص م�سترك القيادة. ثم �ساألته: والمالية؟ فقال: الحكومة البريطانية تعطينا 
اإعانة. ثم �ساألته: والخارجية؟ فقال: في ال�سيا�سة الخارجية نحن مع بريطانيا. 
فقلت له: واأين الند للند؟ فقال: وهل نحن زارعوها نخاًل؟ اأي اإن االأمور تقرر 
وكنت  الم�ستقبل.  عنه  يتمخ�ص  لما  طويل  انتظار  دون  الحا�سر  الواقع  بح�سب 
اأرافق اإبراهيم ها�سم في بع�ص الجوالت في لندن، واأخذته مرة اإلى مطعم تركي 
ال�سينما وكان  اإلى  واأخذته مرة  الكباب هناك.  ي�ستطب  لم  ولكنه  لياأكل كبابًا، 

يلب�ص الطربو�ص فكان محط اأنظار الجميع.

ومن الذكريات في �سيف 1946 اأنني �سكنت في فندق تجاه حديقة هايد 
بارك، وفي اإحدى ال�ساعات تذكرت �سديقة عرفتها �سنة 1937 و1938 وعنوانها 
في بلدتها كان معي، فحدثتني نف�سي اأن اأكتب اإليها واأ�ستدعيها اإلى لندن. وفعاًل 
كتبت اإليها في الحال وانتظرت الجواب، وم�سى علّي في االنتظار ما يقرب من 
واأخذت  الفندق  في  عنواني  فتركت  فل�سطين،  اإلى  العودة  موعد  واأزف  ال�سهر 
اأقلعت الطائرة  طائرة ع�سكرية كانت تقل جنرالين وعدد الركاب �سبعة. ولما 
و�سرنا فوق الم�سيق االإنكليزي والوقت لياًل جاءنا قائد الطائرة وقال اإن اأحد 
وكلنا في خوف  العودة. فعدنا  بد من  تعر�ص لخلل وال  الطائرة  المحركين في 
�سديد، ونزلنا في اأحد المطارات وانتظرنا حتى منت�سف الليل فجاءت طائرة 
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اإلى القد�ص و�سل  اأيام من و�سولي  اإلى اللد في فل�سطين. وبعد  اأخرى وحملتنا 
اإنها كانت غائبة عن بلدتها ولما عادت ووجدت  كتاب من ال�سديقة تقول فيه 
وكان ذلك  االأر�ص قفراء.  ولكنها وجدت  لندن  اإلى  ولديها  اأ�سرعت مع  كتابي، 

اآخر العهد بها.

اآخر الأيام في القد�ص
عدت اإلى اإدارة المعارف في �سيف 1946 ولم يكن اأحد يظن اأن بريطانيا 
�ستترك فل�سطين، فكان العرب في وجه الغطر�سة اليهودية يحبذون بقاء االنتداب 
البريطاني الأنه لم يكن لهم من حام �سواه. وكنت اأنا مطمئنًا اإلى م�ستقبلي في 
اإدارة المعارف بعد اأن اأ�سبحت مفت�سًا اإداريًا، وكان الم�ستر فارل قبل اعتزاله 
العمل في اإدارة المعارف قد ذكر لي اأنه يعمل على بناء م�ستقبل جيد لي، وقال: 
ولكن اإذا هبت الرياح على غير المراد فال يح�سن بي اأن اأقدح به بعد موته. كان 

ذلك في اأواخر �سنة 1946، 

وفي اأوائل �سنة 1947 في يوم من االأيام زارني ال�سيد عبد الحميد �سومان، 
رئي�ص البنك العربي، ومعه �سكرتير البنك �سديقي محمد عبد ال�سالم البرغوثي، 
واأهم فرع  اأول فرع  الفرع  العربي، وكان ذلك  وعر�ص علّي مديرية بنك عّمان 
باأن  له بعد الفرع الرئي�سي في القد�ص. ف�سكرته على زيارته وعر�سه، ووعدت 
اأنظر في العر�ص باهتمام وتقدير. و�سعني هذا العر�ص في ماأزق حرج، وما كان 
اإلى المطاولة. وكان الراتب  اأو رف�سه فلجاأت  من ال�سهل علّي القطع في قبوله 
ال�سهري الذي عر�ص علّي ت�سعين جنيهًا في وقت كان راتبي في اإدارة المعارف 
�سبعين جنيهًا اأي بفارق ع�سرين جنيهًا، في مقابل هذا كنت �ساأ�سحي بم�ستقبلي 
في اإدارة المعارف وبم�ستقبل اأوالدي الذين كنت اأطمح باإر�سالهم اإلى الجامعات 
من  فطلبت  التقاعد.  براتب  �ساأ�سحي  كما  الحكومة،  ح�ساب  على  البريطانية 
رئي�ص البنك العربي زيادة الراتب اإلى خم�سة وت�سعين اأي بزيادة خم�ص جنيهات 
اإلى مدير  والرد، ذهبت  االأخذ  بين  االأمر  كان  وفيما  فرف�ص ذلك.  ال�سهر  في 
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المعارف الم�ستر دي بن�سن و�ساألته راأيه فدعاني اإلى الغداء في بيته، ولما �سرحت 
له الو�سع قال لي بما معناه: تكون قد جننت لو اأنك تركت اإدارة المعارف، الأنك 
�ستكون خلفًا لجبرائيل كاتول م�ساعدًا لمدير المعارف. بعد هذا الكالم راأيت 
اأن االأف�سل البقاء في اإدارة المعارف، وهكذا كان. ثم بعد اأ�سهر معدودات تبين 
اآخر  في  وات�سح ذلك  االنتداب،  اإنهاء  في  تفكر  كانت  البريطانية  الحكومة  اأن 
�سنة 1947. وهكذا فقد كان �ساأني �ساأن من اأ�سلم في الليل فال الم�سلمون قبلوه 

ورف�سته الن�سارى.

اإلى  عادت  قد  فل�سطين  في  االأحوال  اأن  وجدت  بريطانيا  من  عودتي  بعد 
اال�سطراب واأكثر ذلك من اأعمال االإرهاب اليهودية. وانتقل ال�سراع من �سراع 
بين الفل�سطينيين اإلى �سراع بين اليهود والعرب. ولم يكن اليهود ياأبهون بالعرب 
من ناحية ع�سكرية، الأنه كان لديهم جي�ص مدرب تدريبًا جيدًا، كما كان لديهم 
منظمات اإرهابية مدربة، مثل منظمة اإرغون و�ستيرن، ولم يكن عند العرب من 
ذلك �سيء. وكان اليهود في �سنة 1946 وما بعدها يرون اأن الحين قد حان لهم 
لتاأ�سي�ص دولة لهم، واأن عليهم اأواًل اإخراج البريطانيين من فل�سطين. اإلى هذا 
اإليه  اآخر االأمر وتم لهم ما كانوا ي�سبون  الهدف وجهوا جهودهم ونجحوا في 

وهو تاأ�سي�ص دولتهم اليهودية، وتم ذلك فعاًل في ربيع 1948.

كانت المنظمات الدفاعية العربية متفرقة لي�ص لها قيادة عامة واهتمت 
فتفوق  تدريب على ذلك،  لها  يكون  اأن  دون  اليهود  قتالية �سغيرة �سد  باأعمال 
اليهود عليهم في هذا الميدان. وقام �سكان االأحياء العربية المتاخمة لالأحياء 
اليهودية بتاأ�سي�ص فرق للدفاع، وكان االأهلون يدفعون رواتب هذه الفرق، ولم يكن 
لرجال هذه الفرق تدريب على ال�سالح وال على القتال اأو الجندية. وقد نظمت 
في حي القطمون الذي كنت اأ�سكنه فرقة من الحر�ص لحماية المنازل واالأهلين 
�سد  اأعمال  اإلى  عمدوا  الفرقة  هذه  رجال  لكن  االإرهابية.  اليهود  من هجمات 
بع�ص اليهود الذين كانوا ي�سكنون مع العرب، فقتلوا منهم عددًا وهرب الباقون 
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بحثًا  القطمون  طرق  يجو�سون  فاأخذوا  اليهود،  من  االإرهابيين  حنق  اأثار  مما 
عن رجال الحر�ص العرب وقتلوا منهم البع�ص. ولم يكن رجال الحر�ص العرب 
يجروؤون على م�ساهاة ذلك بل اإنهم كانوا يفرون من وجه اليهود ويختبئون وراء 
الجدران. ونزح معظم �سكان القطمون واأخليت المنازل وال �سيما بعد اأن ن�سف 
اليهود فندق �سميرامي�ص في الحي، وكان هذا ال يبعد اأكثر من مائتي متر عن 
منزلي. ولم يبق في ال�سارع الذي اأ�سكنه اأنا وزوجتي واأوالدي �سوى رجل وامراأته 
خوفًا  االأر�ص  على  لننام  اأ�سّرتنا  من  ننزل  كنا  ما  وكثيرًا  منا.  اأمتار  بعد  على 
من العيارات النارية التي كانت تتطاير حولنا. وال�سبب في تاأخرنا في القطمون 
اأننا كنا ننتظر انتهاء ابنتي �سهام من امتحان المتركيولي�سن الفل�سطيني،  هو 
وكانت توؤديه في بناء قرب المدر�سة الر�سيدية اأعد لهذا الغر�ص، فكانت تنام 
هناك مدة االمتحان. وفي اآخر يوم من اأيام االمتحان في اأوائل اأيام ني�سان من 
في  البيت  وتركنا  حمله  خّف  ما  بيتنا  من  واأخذنا  �سيارة  ا�ستقلينا   1948 �سنة 
وهناك  عّمان.  اإلى  وذهبنا  لدينا،  تعمل  كانت  المالحة  قرية  من  امراأة  رعاية 
ا�ستقبلنا �سعد جمعة في مكتبه واأّمن لنا �سيارة تاأخذنا اإلى ال�سام. وكان �سعد 
جمعة مرا�ساًل لوكالة االأنباء العربية ومحمود الخيمي مدير الوكالة في القد�ص 
من اأ�سدقائي. ولم ي�سمح لنا بمغادرة القد�ص اإال باإذن من اللجنة القومية، وكان 
واأبديت لهم  العمود في المدينة القديمة. وقد ذهبت بنف�سي  مقرها عند باب 
اأنني اإنما اأريد اإبعاد زوجتي واأوالدي عن الخطر فاآخذهم اإلى ال�سام ثم اأعود، 

فقبلوا بذلك واأعطوني اإذنًا بالمغادرة.

اللجوء اإلى �ضوريا
المعارف ولم يكن  باإذن من مدير  واأوالدي  اإلى دم�سق مع زوجتي  ذهبت 
معي من المال �سوى ثالثمائة جنيه، فطفقت اأبحث عن عمل. واتفق اأن كان وزير 
المعارف في ذلك الزمن �سديقًا، فذهبت اإليه ب�سحبة �سديقي ريا�ص الميداني 
فوعد خيرًا، حتى اإنه قال اإن الغرفة حا�سرة ولكن هذا كان كالمًا، وبقي االأمر 
مق�سورًا على الوعد فقط فيئ�ست من المماطلة. ون�سحني ريا�ص الميداني اأن 
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اأن�سئ مدر�سة لتعليم االإنكليزية وكان اقتراحًا �سائبًا. وكنت بعد اإي�سال اأوالدي 
اإلى دم�سق عدت اأنا وزوجتي اإلى عّمان قا�سدين القد�ص اأماًل في اأن يكون حي 
القطمون ال يزال في اأيدي العرب وال يزال بيتي هناك كما هو تحفظه لنا فاطمة، 
المراأة من قرية المالحة، ولكن االأمل في كل ذلك �ساع. وفي عّمان علمت اأن حي 
القطمون قد �سقط في اأيدي اليهود واأن فاطمة التي كانت تحر�ص لنا البيت لم 
اإليه فتركته واأخذه من اأخذه بمحتوياته ومخزوناته وكتبه.  تتمكن من الو�سول 
اأن ابنتي �سهام كان لها معطف �ستوي معلق وراء الباب، وهّمت زوجتي  واأذكر 

باأخذه فقلت لها: اتركيه فالطق�ص دافئ و�سنعود.
 كان معي بعد اأن يئ�ست من العودة اإلى القد�ص، كتاب من االإذاعة البريطانية 
يعر�سون علّي العمل في الق�سم العربي، وقد جاءني هذا العر�ص في اأواخر �سنة 
1947 وترددت في قبوله ولكنني لم اأرف�سه. والعر�ص االآخر هو العمل في االأردن 
مع اأحمد طوقان وم�سطفى الدباغ بعد اأن ان�سد في وجهي باب العمل في دم�سق. 
ولم تطاوعني نف�سي على العمل في االأردن الأنني كنت اأريد الطماأنينة على نف�سي 
وعلى اأوالدي بعد الذي قا�سيته في القد�ص من العرب اأواًل ومن اليهود ثانيًا نتيجة 
االأعمال االإرهابية. فعقدت موؤتمرًا من عائلة زوجتي واأ�سدقائي واأخي اأبي �سلمى 
الختبار  واحدة  ل�سنة  لندن  اإلى  اأذهب  اأن  القرار  وكان  دم�سق،  في  كان  الذي 
الو�سع قبل نقل العائلة اإذا قررت البقاء في لندن. لكن عمي �سالح الرفاعي، 
والد زوجتي كان يعار�ص في ال�سفر اإلى لندن خوفًا على اأوالدي من ال�سياع لغة 
ودينًا. مع ذلك كتبت اإلى االإذاعة البريطانية بقبول العر�ص، وجاء الرد بالقبول 
ا�ستقليت  وهكذا  القاهرة.  من  وال�سوت  الترجمة  في  امتحانًا  اأجتاز  اأن  على 
الطائرة الم�سرية اإلى القاهرة وكانت  �سغيرة لم يتجاوز عدد ركابها ال�سبعة، 
وانتابني  بها.  وم�ساعده  الطائرة  قائد  ان�سغل  اأجنبية جميلة،  فتاة  بينهم  وكان 
الذي  الخوف  اأ�سا�ص  هو  ولعل هذا  نف�سي،  على  وبالتالي  الطائرة  على  الخوف 
ال يزال يالزمني من ركوب الطائرة. نجحت في االمتحان وبقيت في القاهرة 
تعر�سنا  الم�سرية  الطائرة  اإلى دم�سق في  ال�سهر، وعند عودتي  يقرب من  ما 
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الروم  مطران  وراأيت  اإلّي  الخوف  فعاد  فل�سطين،  �سمال  فوق  هوائية  لمطبات 
االأرثودك�ص، وكان اأحد الركاب قد اأخرج الكتاب المقد�ص و�سرع يقراأ فيه، ولم 
يكن لدي ن�سخة من القراآن الكريم الأقراأ فيها فعمدت اإلى قراءة اآية الكر�سي. 
ُ اَل اإَِلَه اإِاَلّ ُهَو اْلَحُيّ اْلَقُيّوُم، فبقيت  ول�سدة خوفي ن�سيتها ولم اأذكر منها اإال اهلَلّ
اأكرر ذلك اإلى اأن و�سلنا مطار المزة في دم�سق. بقيت في دم�سق اإلى اآخر �سهر 

تموز من عام 1948 عندما توجهت اإلى لندن لاللتحاق باالإذاعة البريطانية.
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الفصل السادس

اإلذاعة البريطانية والحياة في لندن

كان عملي مراقبًا للغة وم�سوؤواًل عن �سحتها ترجمًة و�سرفًا ونحوًا واإلقاًء، 
وهو عمل �ساق في ذاته و�ساق الأن المراقب ال ير�سي اأحدًا وال ير�سى عنه اأحد 
واأعداوؤه اأكثر من اأ�سدقائه. ووجدت اأن الروؤ�ساء كلهم من االإنكليز حتى اإنه كان لي 
رئي�ص اإنكليزي في مراقبة اللغة وكان هو المرجع النهائي، وكانت �سلتي باالإدارة 
العامة عن طريقه اأي اأنني كنت تابعًا له. ولم اأجد حرجًا في اأن يكون الروؤ�ساء 
من االإنكليز، ولكن اأن يكون مراقب اللغة العربية مروؤو�سًا من اإنكليزي هو اأمر 
اأكثريتهم  في  كانوا  ومترجمين  الموظفين من مذيعين  اأن  فيه غرابة. ووجدت 
من الم�سريين ما عدا ثالثة من الفل�سطينيين، هم عي�سى خليل �سباغ واإبراهيم 
رزق وفوؤاد حداد. ثم ان�سم اإلى الق�سم العربي عدد اآخر من الفل�سطينيين من 
خريجي الجامعات البريطانية وعلى راأ�سهم عبد الرحمن ب�سناق وعبد اللطيف 
الطيباوي ووليد عرفات واأني�ص القا�سم واأمين الطيبي. واأخذ عدد الفل�سطينيين 
العربي  الق�سم  في  الف�ساد  فدب  االأكثرية،  �ساروا  حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  يزداد 
يناوئ  كان  الفل�سطيني  اأن  اإلى  باالإ�سافة  الفل�سطيني  يناوئ  الم�سري  و�سار 
الفل�سطيني. وتعقدت االأمور و�سار العمل �سعبًا، ووجدت اأن اأكثر ما تاأذيت منه 
كان بفعل الموظفين الفل�سطينيين. ولم اأكن قد اأ�ساأت واأنا في فل�سطين اإلى اأحد 
اإداريًا  اإدارة المعارف في فل�سطين مفت�سًا  اأنني كنت في  منهم، وكانوا يعلمون 
وكانوا هم معلمين. ولكن �سياع فل�سطين بالغزو ال�سهيوني وفقدان العرب لكل 
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فال  العي�ص  لقمة  عليهم  ت  وعزَّ فيهم،  اأثر  وم�ستقبل  ومال  اأر�ص  من  لديهم  ما 
الم�سريين  اأن  بلة  الطين  وزاد  اأو معرفة.  لالإن�ساف وال حرمة ل�سداقة  محل 
اعت�سبوا �سد الفل�سطينيين بمن فيهم اأنا، وكانوا يحاولون زعزعة ثقة االإنكليز 
الم�سريين  بيد  كانت  العربي«  »الم�ستمع  مجلة  مثاًل  ذلك  من  بالفل�سطينيين. 
خال�سة لهم تحت رئا�سة محرر اإنكليزي ا�سمه را�سل، ومن الم�ساعدين له ر�سام 
للم�ستر  وتعين  المجلة.  الهزلية في  ال�سور  ير�سم  كان  َمْن  وهو  نور  ا�سمه علي 
الم�سريين  �سخط  اأثار  مما  الطيباوي  اللطيف  عبد  الفل�سطيني  ال�ساب  را�سل 
يلتقطون  واأخذوا  الكتابة،  في  عيوبه  اإظهار  على  وتاألبوا  وناواأوه،  له  فتنكروا 
يرفعها  بدوره  وهذا  را�سل  الم�ستر  اإلى  يرفعونها  قوائم  فيها  وينظمون  غلطاته 
بحيث  العربية  باللغة  المعرفة  من  االإثنان  يكن  ولم  العربي،  الق�سم  رئي�ص  اإلى 
ي�ستطيع اأحد منهما اأن  يف�سل في االأمر، ولم ي�ساأ رئي�ص الق�سم اأن يحيل االأمر 
اإلّي فاأحكم لعبد اللطيف الطيباوي. وظل الحال على تلك ال�سورة �سنة، وكتب 
اإن الفنان  اأعداد »الم�ستمع العربي« مقالة افتتاحية عن الفنان، وقال  اأحد  في 
نور  علي  وكان  المعنى.  بهذا  اأخرى  اأ�سياء  وقال  الحمار  هو  العربية  اللغة  في 
معروفًا باأنه فنان »الم�ستمع العربي«، وعندما قراأ المقالة االفتتاحية جنَّ جنونه 
النقمة على عبد اللطيف  واألب جماعته على عبد اللطيف الطيباوي. وا�ستدت 
الطيباوي فوق ذلك ب�سبب تقرير رفعه اإلى رئي�ص الق�سم العربي يطلب فيه اأن 
يكون الم�سوؤول االأول في مجلة »الم�ستمع العربي« بداًل من الم�ستر را�سل الأن هذا 
ال يعرف اللغة العربية. فانتقل ال�سراع من ال�ساحة الم�سرية الفل�سطينية اإلى 
ما بين الم�ستر را�سل وعبد اللطيف الطيباوي. وعندما اجتمعت برئي�ص الق�سم 
العربي وكان الم�ستر ووترفيلد، �ساألني عن عبد اللطيف الطيباوي وعن مقدرته 
باللغة العربية واالأدب، فقلت عنه خيرًا وقال هو اإن االأمر اأ�سبح في حاجة ما�سة 
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اإلى حل، فاأما اأن يذهب الم�ستر را�سل ويبقى عبد اللطيف واإما اأن يبقى الم�ستر 
را�سل ويذهب عبد اللطيف. وال بد اأنه في راأيي، كان قد قطع في الق�سية ورفع 
راأيه هذا اإلى اأ�سحاب ال�ساأن، ولم اأدر ماذا كان راأيه، ولعل راأيي في عبد اللطيف 
لم يوؤخذ به اأو اأن راأيي رفع اإلى المراجع العليا على غير حقيقته ب�سبب �سيء من 
�سوء الفهم. وبعد اأيام ظهر اأن القرار كان اإنهاء عمل عبد اللطيف الطيباوي في 
االإذاعة واإبقاء الم�ستر را�سل. والغريب في االأمر اأن عبد اللطيف عزا اأمر اإنهاء 
عمله اإلّي، فتنكر لي واأخذ يهاجمني في كل محفل وفي كل منا�سبة، حتى اإنه �سكا 
فكلمني  ال�سيخ غرابة.  االإ�سالمي  الثقافي  المركز  رئي�ص  اإلى  ال�سكوى  مر  مني 
ال�سيخ في ذلك فاأنكرت اأن اأكون اأنا ال�سبب في اإنهاء عمله في االإذاعة، فاقترح 
فقبلت  الجو  لت�سفية  اللطيف  عبد  وبين  بيني  المركز  في  اجتماع  عقد  ال�سيخ 
وجئت اإلى المركز لكن عبد اللطيف لم ياأت بل ات�سل قبل الموعد بخم�ص دقائق 
واعتذر عن المجيء. ويظهر اأن ال�سيخ غرابة ا�ستنتج من ذلك اأن عبد اللطيف 
كان متجنيًا. ولم ينفك عبد اللطيف عن حملته، فعندما عين الم�ستر را�سل رئي�سًا 
لتحرير مجلة الجمعية االأ�سيوية وطلب اإلّي اأن اأراجع بع�ص الكتب عن االإ�سالم، 
واأخذت اأن�سر مراجعاتي في المجلة، �سرع عبد اللطيف يكتب اإلى المجلة ينتقد 
الدين  رجال  من  وال  المخت�سين  الموؤرخين  من  ل�ست  اأنني  بحجة  مراجعاتي 
رئي�ص  »المنار« طلب من  االإنكليزي عربي  ن�سرت قامو�سي  اأن  وبعد  االإ�سالمي. 
له  ي�سمح  اأن  اآباد  محمود  الراجا  الوقت،  ذلك  في  االإ�سالمي  الثقافي  المركز 
بمراجعته في مجلة المركز فرف�ص محمود اآباد. وال�سبب اأن عبد اللطيف كان 
قد اجتمع بمحمود اآباد في ال�سابق وجعل همه في االجتماع الت�سنيع علي، وفهم 
اأنه كان  بها �سدي  يتكلم  اللطيف  التي كان عبد  اللهجة  �سدة  اآباد من  محمود 
يقوله  ما  غير  اأنني  به  اجتماعاتي  اأي�سًا من  واأدرك  نف�سه.  في  لغر�ص  متجنيًا 
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اللطيف  لذلك عندما طلب عبد  بيننا.  ال�سداقة  وتوطدت  اللطيف عني،  عبد 
مراجعة قامو�سي »المنار«، رف�ص محمود اآباد ورف�ص اأن يراجعه اأحد. واتفق اأن 
عبد اللطيف ن�سر كتيبًا عن القد�ص وتاريخها العربي واالإ�سالمي، ون�سرت اأنا بعد 
ذلك بتكليف من مجل�ص الكنائ�ص الم�سيحية، كتيبًا عن قد�سية فل�سطين بالن�سبة 
القد�ص.  عن  كتيبه  عن  معلوماتي  �سرقت  اأنني  اللطيف  عبد  ادعى  للم�سلمين، 
مجلة  الم�سوؤول عن  الموظف  من  هذا  بذلك، طلب  اآباد  اأخبر محمود  وعندما 
المركز الثقافي االإ�سالمي اأن يحقق في ذلك، ففح�ص الموظف الكتيبين وقال 

اإنه ال �سحة لما يدعيه عبد اللطيف. 

في عملي مراقبًا للغة اأول �سيء حاولته هو توحيد الم�سطلحات، ثم جعل 
غيرها  اإلى  بالن�سبة  بها  ثم  اأواًل  بذاتها  قائمة  كوحدة  بالكلمة  ي�سعر  المترجم 
ثانيًا. فكنت اأنظم الجداول بالم�سطلحات واأوزعها على المترجمين واأملي اأن 
تكون االإذاعة االإمام في و�سع الم�سطلحات يقتدي بها كل مترجم وكل اإذاعة 
وتعاون  والمترجمين،  االإنكليز  الم�سوؤولين  تعاونًا من  يتطلب  وكان هذا  عربية. 
اإذا كانوا مدركين الأهمية االأمر وقادرين على اال�سطالع به،  المترجمين ياأتي 
مع اإتقان اللغتين االإنكليزية والعربية وتميزهم ب�سعة المعلومات العمومية. وهذا 
اأن  كما  والمناق�سات.  للخالفات  م�سدرًا  اأ�سبح  ولذا  بكامله،  متوافرًا  يكن  لم 
عدم ا�ستعداد المترجمين للتقيُّد باالإر�سادات في كل وقت كان عائقًا يحول دون 
االإذاعة  في  المتداولة  االأ�سهر  اأ�سماء  اأن  واأذكر  المتوخاة.  الغاية  اإلى  التو�سل 
االأ�سماء  فاأدخلت  اإلخ...  فبراير  يناير  مثل  م�سر  في  الم�ستعملة  تلك  كانت 
العربية المتداولة في �سمالي الجزيرة العربية وقرنتها بتلك ف�سار المذيع يقول 
الطريقة  هذه  تزال  وال  وهكذا.  و�سباط/فبراير،  يناير،  الثاني/  كانون  مثاًل: 
العربية.  باللغة  الناطقة  االأخرى  االإذاعات  عليها  جرت  وقد  االآن،  حتى  متبعة 
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وكانت �سور القراآن تكتب بتهجئة اإنكليزية فو�سعت جدواًل بها في اللغة العربية 
حتى اليقع المذيع بالخطاأ عند ذكر ال�سورة كما حدث �سابقًا لمذيع كان يقدم 

�سورة المائدة فقال �سورة المعدة.

اأن موؤتمرًا كن�سيًا  واأذكر  المعلومات عند المترجم كانت �سرورية،  و�سعة 
المجمع  بالعربية  وا�سمه  الخم�سينات  في  الق�سطنطينية  في  عقد  عالميًا 
الم�سكوني. وجاء خبر عنه في ن�سرة االأخبار، ولم يعرف مترجم االأخبار ترجمة 
االمتثال  في  فتردد  و�سعي  من  ذلك  اأن  وظن  فاأخبرته،  االإنكليزية  من  اال�سم 
لما اأقوله، ولكنني اأنذرته باأنني اأنا الم�سوؤول والغلط مرده علّي، فقراأ اال�سم في 
الن�سرة كما اأ�سرت عليه. وفي اليوم التالي جاءت الجرائد العربية تحمل الخبر 

عن موؤتمر المجمع الم�سكوني.

واأذكر من جملة المخالفات اأن اأحد المترجمين ترجم الحديث الم�سّمى 
اإذاعتها  قبل  الترجمة  وقراأت  اقت�ساديًا،  مو�سوعه  وكان  االأخبار  على  التعليق 
فوجدتها بلغة �سل�سة ال باأ�ص بها، لكن عندما عدت اإلى االأ�سل االإنكليزي وجدت 
اأن الترجمة في واد واالأ�سل في واد اآخر. ولما �ساألته عن ذلك التباين قال اإنه 
الأنه  عنه  فكتب  المو�سوع  فعرف  االإنكليزي  الن�ص  من  االأوليين  الجملتين  قراأ 
يعرفه جيدًا من درا�سته في الجامعة، واأن كاتب الن�ص االإنكليزي غير مخت�ص 
في المو�سوع. فقلت له: اأنت مكلف بالترجمة فقط، ثم اأعدنا ترجمته من جديد.

وثمة مثال اآخر، فكثيرًا ما كان المذيعون يخطئون في قراءة جمع االأفعال 
المنتهية بالياء اأو االألف المق�سورة ما�سيًا وم�سارعًا. فكانوا يقولون لقَوا بدل 
ذلك.  في  بالقاعدة  المذيعين  فاأفهمت  القاف.  بفتح  يلَقون  بدل  ويلقون  لقوا، 
وجاءني اأحد المذيعين قبل ن�سرة االأخبار فاأفهمته القاعدة: وهي اأن الفعل اإذا 
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انتهى باألف مق�سورة يكون جمعه بفتح عين الفعل، اأما اإذا انتهى بالياء فجمعه 
يكون بت�سكين عين الفعل. و�سمعته يقراأ الن�سرة قائاًل: لي�َسوا بدل لي�سوا، وعندما 
ناق�سته في ذلك احتد وقال اأنت علمتنا القاعدة. و�سكاني لمنظم الق�سم العربي 
لجهله  االأمر  في  يف�سل  اأن  با�ستطاعته  يكن  لم  هذا  وطبعًا  باك�ستون،  الم�ستر 
اللغة العربية من حيث �سرفها ونحوها. وما فعله هو ا�ستعمال �سلطته  بدقائق 
بحكم وظيفته، فكان قراره خاطئًا وهو من قبيل حكم جاهل على عالم. وهذا ما 
كان يعانيه الق�سم العربي وغيره من االأق�سام الخارجية في االإذاعة البريطانية. 
فكانت الم�سادة بين الذين يعرفون اللغة من موظفي الق�سم واأ�سحاب ال�سلطة 
االأ�سل،  في  للبرامج  خدمة  اأن�سئت  االإذاعة  في  االإدارة  اأن  ومع  االإنكليز،  من 

اأ�سبحت البرامج خادمة لالإدارة فيما بعد. 

 وكنت اقترحت اأن يكون الم�سوؤول عن االإدارة في االأق�سام الخارجية في 
االإذاعة اإنكليزيًا على اأن يكون الم�سوؤول عن البرامج موظفًا من البلد الذي يذاع 
اإليه. بمعنى اأن تكون في الق�سم العربي م�ساطرة بين ال�سلطة االإدارية وال�سلطة 
الفنية اللغوية، فيكون الم�سوؤول عن البرامج من حيث اللغة واالإلقاء واالأ�سلوب 
له  ولي�ص  وال�سيا�سة  االإدارة  عن  م�سوؤواًل  االإنكليزي  الرئي�ص  يكون  واأن  عربيًا، 
ب�سيط  ل�سبب  االقتراح  ُيْقَبل ذلك  ولم  اللغوي.  التدخل في ميدان االخت�سا�ص 
الأن ال�سلطة يجب اأن ال تتجزاأ ويجب اأن يكون البريطاني م�سوؤواًل عن كل �سيء. 
واأذكر اأن اأحد المذيعين في الق�سم العربي ت�سدى لمنظم الق�سم، وكان الم�ستر 
وايتهد ينكر عليه اأن يكون الحكم في ق�سية متعلقة باللغة واالأ�سلوب، لكن المنظم 
اأ�سر اأن يكون الم�سوؤول عن كل �سيء وعن اللغة العربية اأي�سًا. ف�ساأله الموظف: 
اأنت الم�سوؤول  عن القراآن؟ فاأجاب: نعم. والم�ستر وايتهد لم يكن يعرف  وهل 
لكن  بالقراآن.  الخا�سة  االأخرى  العلوم  عن  ناهيك  االإطالق  على  العربية  اللغة 
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الم�سوؤولية االإدارية جعلته اأهاًل للم�سوؤولية اللغوية اأي�سًا، ولكي يثبت لنف�سه هذه 
الم�سوؤولية كان ي�ستمع معي اأحيانًا اإلى الت�سجيالت من القراآن التي كانت تاأتينا 
من القاهرة الأعرف �سالحها. وكنت اأ�ستغرب كيف اأن ذلك الرجل يتظاهر اإلى 
ذلك الحد بمعرفة اللغة العربية والقراآن وي�ستمع معي اإلى الت�سجيالت وهو يعرف 
واأنا اأعرف يقينًا اأنه ال يعرف اللغة وال قراءة القراآن. هذا �سرب من ال�سروب 
المذيعين  اأن اختيار  اأي�سًا  العربي. ومن الطريف  الق�سم  التي كان يعاني منها 
اأن  اإلى  العربي كان من م�سوؤولياتي فكانت تو�سياتي مقبولة،  الق�سم  للعمل في 
اأتمتع  كنت  الذي  اال�ستقالل  لذلك  معار�سة  االإدارة  اأ�سحاب  نفو�ص  في  قامت 
العلم  مع  بريطانيًا.  المذيعين  اختيار  في  النهائي  الم�سوؤول  يكون  اأن  وتقرر  به 
باأن ذلك البريطاني ال يعرف اللغة العربية وال ي�ستطيع اأن يقراأ اأوراق االمتحان 

المكتوبة بالعربية  وال يعرف كيف يحكم على ال�سوت وال االإلقاء.

الخارجية  وزارة  اإلى  احتجت  الدول  اإحدى  اأن  الباب  هذا  في  يذكر  ومما 
الم�سوؤولين  اإلى  ال�سكوى  فاأحيلت  العربي،  الق�سم  في  ورد  اأمر  على  البريطانية 
تدريب  عن  الم�سوؤول  واإلى  ميت�سل  الم�ستر  ورئي�سها  واالأحاديث  االأخبار  ق�سم  في 
اأنا اإلى  المذيعين على القراءة واالإلقاء، وكالهما ال يعرف اللغة العربية. ودعيت 
القارئ من  انتهى  كلما  فكنت  بالن�ص،  ومقارنته  ل  الم�سجَّ الحديث  اإلى  اال�ستماع 
التي  الن�ص  �سفحة  بقلب  الم�سوؤوالن  فيقوم  التالية  ال�سفحة  اإلى  اأقلبها  �سفحة 
بيدهما كما لو اأنهما يقراآن الن�ص ويعرفان ما به. واأذكر اأن القراآن الكريم كان 
�سمن ق�سم االأحاديث االأدبية وكان هذا تحت اإ�سراف �سيدة اإنكليزية هي الم�سز 
اإنغرامز، فكانت م�سوؤولة عن اختيار القراءات من القراآن الكريم في المنا�سبات 
المختلفة. واتفق اأن الق�سم احتاج اإلى اختيار قراءة من القراآن لمنا�سبة ال اأذكرها، 
وجرى البحث في االجتماع االأ�سبوعي عن ذلك واأخذ الموظفون الم�سلمون يقدمون 
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اقتراحاتهم، فاأوقفهم الم�ستر ميت�سل بقوله: دعوا هذا االأمر اإلى الخبيرة، ويعني 
بذلك الم�سز اإنغرامز، وعدها خبيرة في القراآن الكريم.

 كنت في ذلك العهد قد تخليت عن االأحاديث من ناحية لغوية وان�سرفت 
عن  حديث  كتابة  اإلى  باالإ�سافة  ال�سيا�سية،  واالأحاديث  االأخبار  مراجعة  اإلى 
قمت  واأذيعه.  االإنكليزي  االأ�سل  عن  اأترجمه  كنت  اأو  و�سوؤونها  العربية  البالد 
اإنكليزيين.  ومذيعة  مذيع  مع  االإنكليزية  تعليم  درو�ص  واإذاعة  بتح�سير  اأي�سًا 
والراأي  الفكر  اأ�سحاب  فيها  ي�سترك  اإذاعية  ندوات  رئا�سة  واجباتي  من  وكان 
من العرب اأمثال ال�سيخ ح�سن عبد القادر، رئي�ص المركز الثقافي االإ�سالمي في 
لندن، وال�سيد اإدوارد عطية، وغيرهم ممن كانوا يفدون اإلى لندن. وكنت اأي�سًا 
اأجري مقابالت مع الكبار من العرب، ومنهم االأمير الح�سن المغربي )الملك 
الح�سن الثاني فيما بعد(، وبن بركة من زعماء المغرب، والحبيب بورقيبة )قبل 
ا�ستقالل تون�ص(، والملك ح�سين وغيرهم. وقد اجتمعت بالحبيب بورقيبة في 
واأذكر  مرارًا.  بيتي  اإلى  ودعوته  مرات  1951عدة  �سنة  لندن  في  وجوده  اأثناء 
اأنني كتبت حديثًا عرجت فيه على الحبيب بورقيبة وقلت اإنه من بين الزعماء 
العرب ياأخذ بالواقع دون الخيال. وورد اعترا�ص من االإذاعة على هذه العبارة 
الأنها قد ت�سيء اإلى غيره من الزعماء العرب. ثم وردني بعد �سهر كتاب مطول 
واأورد  وتاريخه  بورقيبة  الحبيب  فيه حقيقة  �سرح  التون�سيين  الزعماء  اأحد  من 
حوادث واقعية تظهر بورقيبة بمظهر يختلف عن راأيي فيه. وعلمت من الم�سوؤول 
يهودي  الم�ستر مارمر�ستاين )وهو  العربية  بالبرامج  الخا�سة  المرا�سالت  عن 
عراقي يعرف اللغة العربية( بو�سول ذلك الكتاب وباأنه ترجمه ورفعه اإلى وزارة 
فاعتذر عن  اإلّي،  الكتاب موجه  الأن  االأ�سل  منه  البريطانية. وطلبت  الخارجية 
ذلك قائاًل اإن الكتاب االأ�سلي قد رفع مع الترجمة اإلى الوزارة. ولم اأعرف ا�سم 
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الكاتب ولم اأ�ساأل عنه ما دام اأن الكتاب االأ�سلي قد حجز عني. ذكرت ذلك كله 
للحبيب بورقيبة فطلب مني ا�سم الكاتب، فقلت اإني ال اأعرفه الأنهم لم ي�سمحوا 
لي باالطالع على الر�سالة. وخفت على م�سير ذلك الكاتب فقد كنت اأ�سمع من 
التون�سيين اأن بورقيبة يقتل خ�سومه ال�سيا�سيين، فلم اأ�سع جادًا لمعرفة اال�سم 
وبقيت جاهاًل به وبذلك اأق�سمت اأني ال اأعرفه، لكن بورقيبة حقدها علّي وافترقنا. 
ثم زرت تون�ص في �سنة 1956 وكان بورقيبة قد اأ�سبح رئي�سًا للجمهورية وزرته 
في ق�سره ب�سحبة رئي�ص الق�سم العربي، فرحب بي و�ساألني عن حالي. وخرجنا 
من عنده ولم يدعني دعوة خا�سة كما كنت اأدعوه، وكان هذا اآخر العهد به ولم 

اأفكر في زيارته بعد ذلك.

كانت �سنوات 1948 و1949 و1950 �سنوات تجربة في االإذاعة البريطانية، 
ولم اأعزم على جلب عائلتي من دم�سق اإال في اأواخر �سنة 1949، ومع ذلك القرار 
فقد كنت اأي�سًا اأحاول اأن اأجد عماًل في بلد من البالد العربية. واتفق اأن جاء 
اإلى لندن في �سنة 1951 �سليمان طوقان وزير الدفاع االأردني و�سليمان �سكر وزير 
المالية وعر�سا علّي من�سب مدير االإذاعة االأردنية، فقبلت بالعر�ص على �سرط 
اأن تمنح الحكومة االأردنية البنتي �سهام منحة مالية تمكنها من موا�سلة درا�ستها 
اأحمد  وهو  االأردني  المعارف  وزير  اإلى  بذلك  فعاًل  وكتبت  لندن.  في  الجامعية 
طوقان وكان من زمالئي في اإدارة المعارف الفل�سطينية، وجاءني الرد بتوقيع 
الجواب  وفي  فل�سطين.  في  نابل�ص  في  للمعارف  مفت�سًا  وكان  الدباغ  م�سطفى 
ذلك  في  اأر  ولم  منحة.  ن�سف  اإال  يبق  ولم  وزعت  قد  الدرا�سية  المنحات  اأن 
الوقت اأن ن�سف المنحة كاف، ومع ذلك فقد انتظرت اأمر التعيين من الحكومة 
االأردنية. وجاءني الرد على ل�سان اأن�سطا�ص حنانيا �سفير االأردن في لندن، باأن 
الحكومة في عّمان قررت تعيين �سخ�ص اآخر لالإذاعة االأردنية. وكان قد جرى 
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بحث التعيين في مجل�ص الوزراء االأردني فقال بع�سهم اإن ح�سن الكرمي لديه 
عمل واإن كثيرًا من الم�ستحقين لي�ص لهم عمل، فاالأولى اإعطاء المن�سب لمن هو 

بحاجة اإلى عمل. 

تتاألف مني ومن  �سركة  بتاأ�سي�ص  الن�سر وذلك  اإلى  اأتجه  اأن  ببالي  وخطر 
اأوؤلف الكتب والطابع يطبعها والموزع يقوم بتوزيعها في  طابع ومن موزع، فاأنا 
االأوالد  والفهم عند  الخيال  اأواًل ب�سورة مو�سعة تطور  العربية. فدر�ست  البالد 
وقررت  التطور،  لذلك  موافقة  الكتب  تكون  لكي  خا�سة  العرب  واالأوالد  عامة 
اأن تكون تلك الكتب من نوع الق�س�ص والروايات التاريخية اأو على غرارها في 
مو�سوعات مختلفة. ثم وجدت طابعًا له مطبعة عربية في �سرقي لندن، واأخيرًا 
وجدت موزعًا وهو محمد كمال وبيني وبينه قرابة، وكان قباًل في حكومة فل�سطين 
المراقب العربي لمكتب االأخبار واالإعالم. وخططت لكل كتاب اأن يكون في حدود 
المائة �سفحة واأن ال يزيد ثمنه عن الخم�سة قرو�ص اأردنية اأو ما يعادلها، ووافق 
وتركنا  بالثلث  اأنا  ور�سيت  المرابح  ثلث  له  يكون  باأن  ور�سي  الطابع على ذلك 
اأن  اإال  الم�سروع،  وبحثنا  الثالثة  نحن  اجتماعًا  وعقدنا  للموزع.  الباقي  الثلث 
محمد كمال اأرجاأ القرار النهائي اإلى ما بعد عودته اإلى بيروت لدرا�سة الو�سع. 
فانتظرنا ثم عاد محمد كمال اإلى لندن وقال اإنه ال ي�ستطيع اال�ستراك معنا لعدم 

خبرته بالتوزيع، وهكذا ف�سل الم�سروع.



- 81 -

الفصل السابع

الترحال مندوبًا عن اإلذاعة

البريطانية  االإذاعة  عن  مندوبًا  ال�سودان  اإلى  ذهبت   1951 �سنة  اأول  في 
الوقت على مفترق  ال�سودان في ذلك  وكان  العامة هناك.  االنتخابات  لح�سور 
م�ستقاًل.  يكون  اأو  الكومنولث  اإلى  ين�سم  اأو  اإلى م�سر  ين�سم  اأن  فاإما  الطرق: 
وبعد قليل �سعفت جبهة الكومنولث وبقي ال�سراع بين دعاة اال�ستقالل ودعاة 
االن�سمام اإلى م�سر، وانتهى االأمر اإلى اأن تغلب دعاة اال�ستقالل. واجتمعت في 
اأثناء وجودي في ال�سودان بجميع الزعماء مثل االإ�سكندري، والميرغني، ومحمد 
و�ساروا  جميعهم  قبلوه  اقتراحًا  عليهم  واقترحت  وغيرهم،  محجوب،  اأحمد 
بموجبه. وقال لي فوزي �سعد الدين، االأ�ستاذ بجامعة الخرطوم، اإنه عند كتابة 
تاريخ ال�سودان الحديث �سيذكر اقتراحي ذاك باأنه االقتراح الوحيد الذي وافق 
الجميع عليه ومهد الطريق الإجراء االنتخابات. وتوافد على الخرطوم المرا�سلون 
رحلة  بريطانية،  تزال  ال  وكانت  ال�سودان،  حكومة  فنظمت  البالد،  جميع  من 
ال�سمال  فزرنا  عثمان،  علي  محمد  باإ�سراف  البالد  لزيارة  المرا�سلين  الأولئك 
بالَنهود  ثم  باالأَُبِي�ص  الزيارة  وبداأنا  الجنوب.  زيارة  من  نتمكن  ولم  والغرب 
ية وبلغنا جنوبًا ع�سر درجات عن خط اال�ستواء. وجلب انتباهي اأن اأ�سماء  واالأُ�سَ
َية، واأن كثيرًا من اأ�سماء االأدوات والمواعين  االأماكن كانت عربية كالُخَوي واالأُ�سَ

كانت عربية، من ذلك مثاًل يقولون للمخرز اإ�سفي وهي كلمة يمنية.

وفي الَنهود دعيت اإلى بيت طبيب اإنكليزي للع�ساء، ولعلهما ظناني انكليزيًا 
التي تقوم بخدمة  الزوجة هي  البريطانية. وكانت  بحكم كوني ممثاًل لالإذاعة 
يعمل  كان  الذي  الخادم  الأن  البيت،  المائدة معتذرة عن عدم وجود خادم في 
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عندهم قد اعتنق االإ�سالم واالإ�سالم ياأمر ب�ستر العورة، لذلك رف�ص اأن يظل عاريًا 
كما في ال�سابق، وكانت الزوجة ت�سر على اأن يظل عاريًا تمامًا في اأثناء الخدمة، 
اأن هذا ما يجري في  البيت. وعلمت  اإ�سالمه فترك  بعد  الخادم  يقبله  لم  وهذا 
ال�سودان؛ فاإن الرجل في اأق�سى ال�سمال الغربي والجنوب اإذا اأ�سلم �ستر عورته 
من  عورتها  ت�ستر  ال�سابق  في  وكانت  ج�سمها،  جميع  �سترت  اأ�سلمت  اإذا  والمراأة 
االأمام والخلف فقط وتترك �سدرها عاريًا تمامًا. وراأيت رجاًل يتحادث مع امراأة 
وهو عاٍر تمامًا ولم األحظ اأي حرج في ذلك من قبل المراأة. وراأيت رجاًل يم�سي 
عاريًا وقد اأحاط خ�سره بخيط ف�ساألت عن الخيط فقيل لي على ل�سان الرجل اإنه 

لل�سترة.
بيته  في  وزرته  طيبة،  �سلة  محجوب  اأحمد  محمد  وبين  بيني  وقامت 
اإلى  ودعاني  اأدبية.  جل�سة  العامة  ال�سحة  دائرة  موظفي  كبير  مع  له  و�سجلت 
اأنها  اإلّي اأكلة �سودانية عريقة مف�سلة وي�سمونها الِك�سرة، وتبين لي  بيته ليقدم 
محجوب  اأحمد  محمد  مع  تحدثت  وقد  باليد.  وتوؤكل  الرقاق  خبز  مع  البامية 
وغيره من الزعماء بالتف�سيل عن الو�سع في ال�سودان. واأذكر اأنني اقترحت اأن 
يكون ال�سودان اتحادًا بين واليات م�ستقلة ا�ستقالاًل داخليًا، الأن ذلك في راأيي 
�سيحل بع�ص ال�سيء ق�سية الجنوب. وكانت الحكومة تريد ف�سل كل والية عن 
االأخرى بعدم اإن�ساء الطرق بينها، وعندما �ساألت عن ال�سبب في اأن الحكومة لم 
تعمل على ربط البالد ببع�سها البع�ص قيل لي اإن ال�سبب هو اأن الطرق تجرفها 
مياه االأمطار اإذا اأن�سئت، ولم اأعتبر هذا �سببًا �سحيحًا. وكانت م�سكلة الجنوب 
العربي  التعليم  ن�سر  البريطانية  الحكومة  منعت  فقد  الزمان،  ذلك  في  قائمة 
االإ�سالمي في الجنوب ولكنها �سمحت للمب�سرين الم�سيحيين اأن ي�ستاأثروا بذلك 
حتى يحولوا الجنوب اإلى بلد م�سيحي. وعلمت في اأثناء وجودي في الخرطوم اأن 
األفًا. واجتمعت في  اثني ع�سر  بلغ عددهم  الجنوب  الم�سيحيين في  المب�سرين 
ذلك الوقت بزعيم من زعماء الجنوب وا�سمه جورج، على ما اأعتقد و�ساألته عن 
عدم موافقته على االن�سمام اإلى ال�سمال في دولة واحدة، فقال اإنه يخاف من 
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العرب الأنهم كانوا يتاجرون بالعبيد. فقلت له اإن هذا كان في القرون الما�سية 
ال�سحيقة واأن ذلك الخوف ال مبرر له االآن. وكان احتجاجه باأن العرب يتاجرون 

بالعبيد هو من قبيل التعذر والذريعة واأنه نف�سه كان يعلم ب�سخافة هذا العذر.

الرحمن،  اأحمد عبد  وا�سمه  الزعماء  �سيخ من  بهم  اجتمعت  الذين  ومن 
دعاني لح�سور ح�سد ليلي في الحملة االنتخابية خطب فيه عن الخيار المطروح 
اإلى  االن�سمام  فكرة  عن  الكالم  معر�ص  في  اأنه  واأذكر  ال�سودانيين.  اأمام 
فراخها  ومعها  ترعى  كانت  دجاجة  عن  حكاية  حكى   البريطاني،  الكومنولث 
الديك  راأها  فلما  الفراخ،  فوق  وحامت  الطير  �سباع  من  حداأة  فجاءت  وديك. 
فالمته  الديك  خرج  الحداأة  ذهبت  ولما  الدجاجة.  جناح  تحت  واختباأ  اأ�سرع 
الدجاجة على جبنه، فقال لها: الحق معك، ولكني واأنا فرخ قد خفت خوفة ال 
تزال في عظامي. كان يق�سد ال�سيخ اأحمد عبد الرحمن اأن يقول اإنهم جربوا 

االإنكليز فكيف يجربونهم مرة ثانية.

الختمية.  زعيم  والميرغني  االأن�سار  زعيم  المهدي  زيارة  لي  ت�سنى  وقد 
في  موظفًا  �سابقًا  وكان  ال�سودان،  اإذاعة  مدير  عيد  بعزيز  ات�سال  على  وكنت 
الق�سم العربي في االإذاعة البريطانية. وتعرفت على م�ساعد له ا�سمه الخانجي 
فكنت اأتجول معه في بع�ص نواحي الخرطوم وقد حدثني كثيرًا عن عادات اأهل 
ال�سودان... ولم اأدع اإلى بيوت ال�سودانيين، ولكني دعيت من قبل الفل�سطينيين 
المقيمين هناك منهم اإح�سان عبا�ص، واأحمد �سعيدان. وتمكنت بهذه االت�ساالت 
من معرفة الو�سع ال�سيا�سي والحزبي في البالد، فكنت اأتحدث مع الزعماء عن 
علم، حتى اإن االإ�سكندري زعيم حزب االتحاد في ذلك الوقت قال باأني اأعرف 
في  باالإ�سكندري  التقيت  وقد  ال�سودان.  زعماء  من  الزعيم  يعرفه  كما  الو�سع 

لندن بعد �سنة من ذلك الوقت.

وفي زيارة لي لل�سمال في اأر�ص الكبابي�ص وقفت على بئر هناك، وكان معي 
األماني واآخر فرن�سي مع زوجته، فاأقبلت على البئر امراأتان في مقتبل  مرا�سل 
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االآخر  الثديين ويترك  اأحد  بثوب يغطي  تتو�سحان  اأنهما  انتباهي  العمر. وجلب 
مك�سوفًا. و�ساهدنا جمال وجههما واعتدال قامتهما مع �سمرة خفيفة وبهتنا بهذا 
الجمال الطبيعي فاأخذنا �سورًا لهما ولنا جميعًا، وقلت لو لم اأكن متزوجًا لقبلت 

اأن اأتزوج من اإحداهما.

�سومان  الحميد  بعبد  اجتمعت  ال�سودان  من  العودة  بعد  القاهرة  وفي 
مديرًا  معه  العمل  لرف�سي  علّي  غا�سبًا  اليزال  وكان  العربي،  البنك  �ساحب 
لفرع عّمان. ف�سالحته واأخبرته باأنني اأت�سل به الأنني اأحترمه واأعظم مقامه 
اأو لتملق، و�سجلت له حديثًا عن البنك العربي وفروعه،  ومجهوده، ال لحاجة 
وكان يرافقه عبد المطلب الخطيب. واأذكر اأنني اأعدت الت�سجيل ثالث مرات 
الأنه اأ�سر على قول ُفرعًا ب�سم الفاء وبع�ص هفوات اأخرى. وكان الت�سجيل في 
وعادت  ذلك  �سومان  الحميد  عبد  اأدرك  وقد  العربي،  للبنك  دعاية  الحقيقة 
المياه اإلى مجاريها بيني وبينه في اجتماعاتنا فيما بعد في القاهرة وفي لندن.

وفي �سنة 1955 زرت نيجيريا وغانة، وكان مدير اإذاعة نيجيريا اإنكليزي 
ا�سمه ت�سالمرز، وقد نزلت �سيفًا عنده ليومين في الغو�ص العا�سمة وهناك زرت 
�سلطانها ب�سحبة اأحد الموظفين الحكوميين. وبينما كنت اأتحدث مع ال�سلطان 
�سمعت لغطًا من داخل المنزل، ولما �ساألت عن ذلك قيل لي اإنه اأ�سوات ن�ساء 
ال�سلطان وكن يزدن عن الخم�سين. وفي ال�سمال ال�سرقي زرت كانو وزرت اأميرها 
وكان يفهم اللغة العربية ولكنه لم يرد التكلم بها. وخرجت معه يومًا في مهرجان 
له وب�سحبته وزراوؤه، لكن لم يكن له وال لوزرائه �سيء من الحكم في الحقيقة 
الأن الحكم كان بيد الموظفين االإنكليز. ثم زرت الكلية التي كان يعلم فيها الدين 
باالإنكليزية.  الطالب خطبة  واألقيت على  اإنكليزي،  والفقه ومديرها  االإ�سالمي 
الحكومة  اتخذته  الذي  للقرار  امتعا�سهم  اأبدوا  قد  هناك  الم�سلمون  وكان 
الم�سرية في �سم المحاكم ال�سرعية اإلى المحاكم المدنية، وكان راأي الطالب 
الدين االإ�سالمي  انتقا�ص من قيمة  اأن قرار الحكومة الم�سرية فيه  الكلية  في 
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ومقام ال�سرع. وكان الطالب يقراأون القراآن مترجمًا اإال ما كان من بع�ص ال�سور 
الق�سيرة التي كانوا يحفظونها مثل �سورة الفاتحة. واأذكر اأن الطالب ا�ستغربوا 

عندما اأخبرتهم باأني م�سلم، فالم�سلم في راأيهم ال يلب�ص المالب�ص االأوروبية.
 1908 �سنة  حتى  م�ستقلة  ظلت  اإ�سالمية  اإمارات  �سبع  نيجيريا  في  كان 
قبل  وقد  نيجيرية.  اتحادية  واحدة  دولة  اإلى  �سمها  من  لوغارد  تمكن  عندما 
اأن يترك لهم الحرية في  اإلى االتحاد على �سرط  االأمراء الم�سلمون االن�سمام 
اإدارة ال�سوؤون الدينية، واأن ال ي�سمح للمب�سرين الم�سيحيين بالعمل في مناطقهم، 
و�سذ عن ذلك اأمير كت�سينا الذي �سمح لمطبعة تب�سيرية باأن تعمل في اإمارته. 
اأما االتفاق الذي عقد مع االأمراء الم�سلمين فقد كانت نتيجته تقلي�ص نفوذهم 
ال�سلطة  من  االأمراء  اأولئك  من  الأي  يبق  لم  اإنه  حتى  الحكومة،  نفوذ  وتعاظم 
باإن�ساء  اإال في االأمور ال�سرعية كالزواج والطالق والميراث. ولم تقم الحكومة 
مدار�ص في االإمارات االإ�سالمية وحجتها في ذلك اأن هذه االإمارات لي�ص لديها 
قبائل  المعلمين من  رف�سوا  والأنهم  بالتدري�ص،  للقيام  الم�سلمين  المعلمون من 
في  االإنكليز  الحكام  اأحد  و�ساألت  اأوالدهم.  دين  على  خوفًا  الم�سيحيين  االإيبو 
ال�سمال عن عدم وجود مدار�ص لتعليم الم�سلمين فقال باأن الم�سلمين يف�سلون 
اأن ي�ستخدموا اأوالدهم في رعي االأغنام واالأبقار. وفهمت من اأحد المعلمين اأن 
اأو  المب�سرين  اأيدي  التعليم على  يقبلوا  اأن  اأو  الم�سلمين جهلة  اإبقاء  الغاية هي 
يخ�سى على من�سبه  كان  الم�سلمين  اأمراء  االأمير من  اأن  وقد فهمت  اأتباعهم. 
الغو�ص،  العا�سمة  في  كنت  لما  حقيقة  ذلك  ولم�ست  االأوامر.  خالف  هو  اإذا 
فقد �ساألت مدير االإذاعة الم�ستر ت�سالمرز اإذا كانوا يذيعون القراآن الكريم في 
برامجهم، فكان رده اأنهم ال يذيعون القراآن وذلك باأمر من االأمراء الم�سلمين. 
فعجبت من ذلك كثيرًا وال �سيما اأن الم�سلمين كانوا يوؤلفون اأكثر من �ستين في 
منعوا  اأنهم  فاأخبرني  االأمراء  اأحد  من  ال�سر  عن  وبحثت  ال�سكان.  من  المائة 
َفا�ْسَتِمُعوا  اْلُقْراآُن  ُقِرَئ  َواإَِذا  الكريمة:  لالآية  اتباعًا  االإذاعة  القراآن في  تالوة 
فاإنه  اأذيع  اإذا  القراآن  اإن  وقال  ]االأعراف:204[،   ُتْرَحُموَن َلَعَلُّكْم  ُتوا  َواأَْن�سِ َلُه 
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يحول  وهذا  والحانات  المقاهي  وفي  ولعبهم  لهوهم  في  وهم  النا�ص  يذاع على 
دون ا�ستماعهم واإن�ساتهم وهو اإهانة للقراآن الكريم. فقلت: ولكن الواجب هو 
اإذاعة القراآن ومن ال ي�ستمع اأو ين�ست فالذنب ذنبه ولي�ص ذنب الدولة. فاأجاب 
باأنهم هكذا اأفهموا. ولكن من الذي اأفهمهم؟ وكيف يقبل االأمراء وهم م�سلمون 

بمنع اإذاعة القراآن؟

نيجيريا  في  الم�سلمين  االأمراء  اأن  القبيل  هذا  من  االأخرى  االأمور  ومن 
باالأحرف  عامة،  ب�سورة  الم�سلمين  لغة  وهي  الهو�سا،  لغتهم  تكتب  باأن  قبلوا 
بالَعجمي، كما ي�سمونها  اأو  العربية  اأن تبقى تكتب باالأحرف  الالتينية بداًل من 
هناك. وكيف قبل االأمراء وهم م�سلمون ذلك االأمر وقراآنهم مكتوب بالعربية؟ 
وهل كان لهم من االأمر �سيء؟ وهذا اأي�سًا يذكرني اأن اللغة االأندوني�سية تكتب 
باأن  بالمب�سرين  ر�سي  اأندوني�سيا  حاكم  �سوهارتو  اأن  كما  الالتينية  باالأحرف 
يب�سروا بالدين الم�سيحي في الجزر االأندوني�سية. وفي ماليزيا اأ�سبحت لغتهم 
تكتب باالأحرف الالتينية اأي�سًا. وكان النميري في ال�سودان يغ�ص الطرف عن 
الن�ساط الم�سيحي في جنوبي ال�سودان حتى اأدى ذلك اإلى قيام حركة انف�سالية 

عن ال�سمال االإ�سالمي.

واأذكر اأنني في اأحد اأيام �سنة 1952 اأو ما بعدها دعيت اإلى مكتب رئي�ص 
الق�سم العربي الم�ستر ووترفيلد، وكان في المكتب رجل �سومالي ورجل بولندي، 
ال�سومالية  اللغة  الالتينية في كتابة  الحروف  ا�ستخدام  المو�سوع ق�سية  وكان 
التي لم تكن مكتوبة في ذلك الحين. وفهمت من الرجل ال�سومالي اأن الداعي 
اإلى ا�ستعمال الحروف الالتينية ولي�ص العربية هو اأن في اللغة ال�سومالية اأحرفًا 
ال يوجد مقابلها في اللغة العربية، وعلمت اأن هذه االأحرف ال يزيد عددها عن 
التعبير  يمكن  القليلة  االأحرف  تلك  اأن  عليه  فاقترحت  الواحدة،  اليد  اأ�سابع 
عنها باأحرف عربية لي�ص لها مقابل في اللغة ال�سومالية، ون�سحت لل�سومالي 
بعدم اتخاذ الحروف الالتينية. وانف�ص االجتماع من غير قرار حا�سم وبقيت 
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االإذاعة  في  ال�سومالي  الق�سم  تاأ�س�ص  وعندما  مكتوبة.  غير  ال�سومالية  اللغة 
البريطانية كان المذيع ال�سومالي يذيع ن�سرة االأخبار غير مكتوبة على الورق بل 
ارتجااًل بلغته. ثم في ال�سبعينات اعتمدت ال�سومال االأحرف الالتينية في كتابة 

اللغة ال�سومالية.

و�سك  على  الزمان  ذلك  في  نيجيريا  وكانت  نيجيريا،  من  عودتي  وقبل 
اال�ستقالل، قامت حملة وا�سعة لن�سر الكتابة بالحروف الالتينية واأقيمت اأماكن 
لتعليم تلك الكتابة في طول البالد وعر�سها لياًل ونهارًا بجهود مكثفة. و�سرعان 
ما اختفت الكتابة العربية. وكنت اأعجب في نف�سي كيف �ستكتب قرارات المحاكم 
ال�سرعية في البالد، وكنت راأيتها في �سوكوتو في اأق�سى ال�سمال الغربي، تكتب 
باللغة العربية؟ و�سوكوتو هي قاعدة االإمارات ال�سمالية الغربية، وهي الرئي�سية 
االأول  وزيره  لكن  العربية  يعرف  ال  وكان  اأميرها  زرت  االإ�سالمية.  لالإمارات 
الجنيد كان يعرف العربية ويكتبها. ودعاني يومًا اإلى بيته في �سوكوتو واأهداني 
ن�سخة من كتاب »فتوح البلدان« للواقدي وكتب عليه عبارة االإهداء باللغة العربية 
ال�سحيحة. وقد األف كتابًا باللغة العربية عن تاريخ �سوكوتو، فاقترحت عليه اأن 
اآخذه معي واأطبعه في بيروت، لكن الحوادث التي جرت في لبنان بعد �سنة 1955 

لم تمكني من تنفيذ وعدي فاأعدت الكتاب اإلية معتذرًا. 

الدولة  موؤ�س�ص  فوديو  دان  عثمان  قبر  الغربي،  ال�سمال  في  واأنا  وزرت 
الغالمية في �سمالي نيجيريا وغربها. وكان لعثمان اأخ من علماء الدين االإ�سالمي 
وقد كتب كتبًا باللغة العربية لتعليم النا�ص قواعد الدين، وح�سلت على كتابين 
من تلك الكتب. وقيل لي اإن عثمان دان فوديو جاء من ال�سمال ولم يكن زنجيًا 
كما كان قومه الذين نزحوا اإلى نيجيريا. فكانوا طوال االأج�سام دقيقي االأع�ساء 
بي�ص الوجوه ن�سبيًا. وعندما زرت اأحد االأمراء الم�سلمين في اإمارة في الغرب 
وكان منهم، راعني طول ج�سمه ونحافته ورقة اأع�سائه وطول اأ�سابع يده وبيا�ص 

وجهه.
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اأنه كان يتنقل  اأتنقل في نيجيريا بالطائرة لُبعد الم�سافات، واتفق  وكنت 
اأميركي كبير من وزارة الخارجية ا�سمه الم�ستر ووكر. ولعله كان  معي موظف 
في مهمة �سيا�سية وقد تكون ع�سكرية اأي�سًا. واأخبرني اأنه كان في زمن الحرب 
العالمية الثانية في نيجيريا في مع�سكر اأميركي في ال�سمال. وكنت في جوالتي 
المقاطعات  الإحدى  زيارة  وفي  االإنكليز.  من  الحكومة  موظفي  اأحد  م�سطحبًا 
بحي  الطريق  في  مررنا  ب�سحبتي،  الموظف  ذلك  وكان  االإ�سالمي  الغرب  في 
منعزل فيه بيوت متفرقة ح�سنة المظهر، وقد كتب على لوح على جانب الطريق 
باالإنكليزية كلمة »ن�سرايوا« اأو قريب من ذلك، ف�ساألت االإنكليزي عن معنى تلك 
االأ�سل من  الكلمة في  اأن  يعتقد  اإنه  االإنكليز وقال  تعني حي  اإنها  الكلمة، فقال 
اللغة العربية، و�ساألني اإذا كنت اأعرف االأ�سل، فلم اأعرف. ثم دار الحديث عن 
ريح  وهذه  ال�سمال،  الهرمتان من  يبداأ هبوب  اآذار  �سهر  في  اإنه  فقال  الطق�ص 
تحمل رماًل دقيقًا جدًا يغطي جميع البالد. وقال اإن كلمة الهرمتان هي من اللغة 
العربية، فقلت اإني ال اأعرفها ولعل كلمة الهر تعني الحر، اأما متان فال اأعرف 
اأن ال�سكان يبنون   لها معنى. ثم تحدث االإنكليزي عن عادات اأهل البالد منها 
جاءت  متى  االأمطار  الأن  عام  كل  بناءها  ويعيدون  والطين  الرمل  من  بيوتهم 
غزيرة تحل جدران البيوت وكاأنها قالب من ال�سكر، فيعاد بناوؤها من جديد بعد 

انقطاع االأمطار.

فكرت في معنى كلمة »ن�سرايوا« مدة، ثم اهتديت اإلى اأن المعنى هو حي 
الن�سارى، الأن الم�سلمين في اإفريقيا ي�سّمون االأوربيين ن�سارى، مثل ما ي�سّمي 
الم�سلمون في الم�سرق العربي االأوربيين اإفرنج، ولم يعهد الم�سلمون في اأفريقيا 
اأن راأوا ن�سارى من العرب. واتفق اأن اأ�سعد داغر من الجامعة العربية عندما 
زار المغرب، تعر�ص اأحد الخطباء للن�سارى وندد بهم، وذهب وهم اأ�سعد داغر، 
وكان ن�سرانيًا، اإلى اأن الخطيب كان يندد بالم�سيحيين اإلى اأن اأفهموه اأنه يق�سد 

االأوربيين.
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اأما كلمة »الهرمتان« فبقيت اأجهلها اإلى اأن حان مني بعد �سنتين ذكر تلك 
الكلمة اأمام الم�سز اإنغرامز وكانت قد زارت اليمن مدة من الزمن، فقالت اإن 
كلمة متان في اليمن معناها الرمل. وهنا لمعت ال�سورة في ذهني باأن الهرمتان 

اإذًا هي حر ورمل، فلغة اأهل اليمن كانت تنت�سر في مناطق عديدة من اإفريقيا.

كانو  في  اللبنانية  ال�سورية  االأحياء  زيارة  في  نيجيريا  في  واأنا  ورغبت 
ومن  التجارة،  في  يعملون  هناك  واللبنانيون  ال�سوريون  وكان  واإبادن.  والغو�ص 
له  وكانت  الغو�ص،  في  اأيام  لب�سعة  ا�ست�سافني  وقد  البح�سلي  الحاج  اأهمهم 
اأنه  واأذكر  كبيرة.  م�ساحات  الغو�ص  في  االأرا�سي  من  ويمتلك  وا�سعة  تجارة 
امراأة  على  وعرفني  النيجيريين  بغير  المدينة خا�ص  م�سبح خارج  اإلى  اأخذني 
اأن زوجته  اإنها �ساحبته وهو ينفق عليها، وذكر  العمر قال  اإنكليزية في مقتبل 
في بيروت ترف�ص اأن ت�ساكنه في نيجيريا. ثم اأ�سار اإلى امراأة اإنكليزية اأخرى مع 
زوجها وقال اإنها خا�سة ببع�ص الموظفين من اأهل البالد، وقال اإنها جمعت ثروة 
كبيرة و�ستعود اإلى بريطانيا بتلك الثروة وتعي�ص بها هي وزوجها في الم�ستقبل. 

وتحدث عن حاالت اأخرى من هذا النوع.

ا�سمًا  يحمل  لوحًا  فوقه  دكانًا  ودخلت  اللبناني  الحي  زرت  اإبادن  وفي   
في  معه  ودخلت  فاترًا،  ردًا  الدكان  �ساحب  فرد  بالعربية  ف�سلمت  عربيًا 
البريطانية  االإذاعة  عن  مندوب  اإنني  له  قلت  ثم  راغب.  غير  وهو  الحديث 
في زيارة للبالد على ح�ساب االإذاعة، فتغير وجه الرجل وه�ص لي ثم دعاني 
للقعود واأتاني ب�سراب بارد وقهوة عربية. ف�ساألته لماذا قابلني بذلك الجفاء، 
اأ�سحاب الجرائد العربية في لبنان، فهم  اأخي نحن ال نخل�ص من  فقال: يا 
يفدون علينا بال انقطاع ويلزمونا باال�ستراك في جرائدهم ومجالتهم وياأتون 
لجمع اال�ستراكات، والحالة االقت�سادية ال تكون ح�سنة دومًا. ثم قال باأنه يود 
لو ي�ستطيع الرجوع اإلى لبنان، واأعلمني ب�سيء من التبرم باأن ابنه ال�ساب تزوج 

من امراأة �سوداء، واأخذني اإلى بيته واأراني زوجة ابنه.
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تركت نيجيريا اإلى �ساحل الذهب الذي اأ�سبح يعرف بغانه بعد اال�ستقالل 
وذهبت بالطائرة اإلى العا�سمة اأكرا، وقيل لي اإن اأ�سل اال�سم هو اإنكرا اأي النملة. 
وكان نكروما في ذلك العهد اأول رئي�ص للدولة، وكثير من موظفيه ال يزالون من 
قبل.  من  البريطانية  االإذاعة  في  اإنكليزيًا عرفته  االإذاعة  مدير  وكان  االإنكليز. 
ودعيت بعد و�سولي باأيام اإلى بيته، وكانت زوجته من موظفات االإذاعة البريطانية 
اأ�ساًل. واأذكر اأن الحديث في اأثناء الزيارة تعر�ص اإلى الق�سم العربي وقال باأننا 
العربية.  باللغة  اخت�سا�سي  هو  الق�سم،  مدير  وايتهد  الم�ستر  الأن  محظوظون 
فقلت: الم�ستر وايتهد ال يعرف اللغة العربية. فا�ستغرب اأ�سد اال�ستغراب وقال: 

اإننا كبار الموظفين في االإذاعة البريطانية نعتقد باأنه مخت�ص باللغة العربية.
واأول �سيء اأحببت اأن اأعمله في غانه هو االجتماع بنكروما و�ساألت مدير 
البرلمان  مبنى  في  فعاًل  اللقاء  ذلك  وجرى  اأمكن.  اإذا  اللقاء  تدبير  االإذاعة 
غرفة  اإلى  فجاء  البرلمان،  جل�سة  من  انتهى  قد  نكروما  الم�ستر  وكان  الغاني، 
اأنا ومدير االإذاعة في انتظاره وكان معه وزير  خارج قاعة المجل�ص حيث كنت 
الداخلية. وتحدثت مع نكروما عن زيارتي وعن الكلية الجديدة في غانه وعن 
ن�سيب اللغة العربية فيها، فقال باأن اللغة العربية �سيكون لها ن�سيبها الحق في 
الكلية. وجرى الحديث بين نكروما ومدير االإذاعة، فتحولت اأنا اإلى الحديث مع 
وزير الداخلية الذي �ساألني اإذا كنت م�سلمًا، فقلت: نعم. ف�ساألني اإذا كنت قد 
قراأت كتاب اأحد المب�سرين الم�سيحيين عن عمله في التب�سير مدة خم�سين �سنة 
فوعدت  قراأته،  قد  اأكن  ولم  وموؤلفه،  الكتاب  ا�سم  وذكر  االإفريقي،  الغرب  في 
ب�سرائه عند عودتي اإلى لندن. فلخ�ص لي ما قاله الموؤلف عن حركات التب�سير 
اإن الموؤلف بعد ق�ساء خم�سين �سنة  ومدى نجاحها في الغرب االإفريقي. وقال 
الم�سيحي  للدين  التب�سير  عن  تكف  باأن  التب�سير  �سلطات  ين�سح  التب�سير،  في 
الأن ذلك لن يكتب له النجاح، فالغرب االإفريقي م�سيره اأن ي�سبح م�سلمًا. وقد 
اأدخل هذا الكالم في نف�سي رغبة في البحث عن حال الم�سلمين في غانه. فزرت 
ممثل الم�سلمين في اأكرا، ويقال له المفتي، وكان هو المفتي الثاني وال�سبعين، 
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الم�سلمين  باأن  فقال  االإ�سالم.  انت�سار  وعن  الم�سلمين  حالة  عن  معه  وتحدثت 
ي�سكلون ُخم�ص �سكان غانه، ولكن النا�ص يقبلون على االإ�سالم بكثرة، وراأيت في 
وحدثني  االإ�سالم.  العتناق  المفتي  على  وفدوا  الرجال  من  عددًا  الزيارة  تلك 
المفتي عن منا�سرة الم�سلمين لنكروما في االنتخابات العامة بعد خروجه من 
ال�سجن. وكان نكروما قد وعد الم�سلمين بم�ساعدتهم في تح�سين اأحوالهم ورفع 
ال�سيم الذي كانوا يتعر�سون له في عهد ما قبل اال�ستقالل. و�سكا المفتي من اأن 

نكروما خا�ص بوعده ولم يِف به.

اأكرا وكانت الكلية موقوفة على ن�سر   زرت بعد ذلك الكلية االأحمدية في 
الدعوة االأحمدية من خالل الدعوة اإلى االإ�سالم. و�سكا لي مدير الكلية من اأن 
ال�سلطات لم تعمل �سيئًا تجاه تنظيف االأجواء قرب  الكلية من الرائحة القبيحة 
معاديًا  اتجاهًا  تتجه  الحالية  الحكومة  اأن  من  و�سكا  المجاري.  من  المنبعثة 

لالإ�سالم.

االإ�سالم،  انت�سار  وعن  التب�سير  عن  وحدثوني  الم�سلمين  من  عدد  وزارني 
الفرق  بين  االختالف  اإحداهما  �سعوبتين:  يالقي  التب�سير  اأن  منهم  وفهمت 
الم�سيحية من كاثوليكية وبروت�ستانتية ولوثرية واأنكلكانية، وغيرها. والثانية اأن 
المب�سرين يتحا�سون االقتراب من الم�سلمين الأن الم�سلم اإذا اقترب منه مب�سر 
للتب�سير �سربه. تلك المعلومات كانت جانبية، فمهمتي كانت درا�سة الو�سع العام 
في البالد من وجوه عديدة. كان نكروما في ذلك العهد يريد اإدخال اإ�سالحات 
في النظام االجتماعي عامة والقبلي خا�سة، اإذ كان في البالد عدد ال يح�سى من 
�سيوخ القبائل وروؤ�سائها بدرجات مختلفة. وكان لهم مجل�ص يعقدونه مرتين في 
ال�سنة، وكان اأولئك ال�سيوخ والروؤ�ساء قد وجدوا ت�سجيعًا زمن الحكم البريطاني. 
اإلغاء النظام القبلي  اأن تقوية االإدارة المركزية للحكومة تقت�سي  وراأى نكروما 
بينهم  من  وكان  والروؤ�ساء.  ال�سيوخ  اأولئك  من  الجم  العدد  ذلك  �سمل  وتبديد 
ال�سيخ و�سيخ ال�سيوخ بح�سب المراتب، ولكل  منهم حقوق مميزة، من ذلك مثاًل 
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اأن �سيخ ال�سيوخ كان له الحق  في اأن يتزوج من الن�ساء اإلى حد )3333( امراأة. 
واعتر�سوا على  قائمتهم  قامت  االإ�سالحي  نكروما  ببرنامج  ال�سيوخ  �سمع  ولما 
ذلك ب�سدة. وكنت في طريقي اإلى بلدة ُكما�سي في ال�سمال، وهي المدينة الثانية 
ال�سيوخ. واتفق  اأو �سيوخ  ال�سيوخ  اأولئك  باأحد  األتقي  اأن  العا�سمة، فاأحببت  بعد 
اأن كان على جانب الطريق ق�سر ل�سيخ من ال�سيوخ ا�سمه اأفوري اأتا، وكان هو 
الزعيم بينهم والناطق با�سمهم وخطيبهم، فعرجت على الق�سر وقلت لل�سائق 
ال�سيوخ هذا وجل�ست  ي�ستاأذن لي بالدخول، فاأذنوا لي ودخلت وقابلت �سيخ  اأن 
واأخذ يدمدم �سد برنامج نكروما االإ�سالحي، وال �سيما الأن ذلك  معه وحدنا. 
اأن  راأيي، كما حدثته  وكان  واحدة.  الم�سيخات دفعة  اإلغاء  ينوي  كان  البرنامج 
ياأتي  اأن  واالأف�سل  البلبلة،  من  �سيئًا  يحدث  قد  واحدة  دفعة  الم�سيخات  اإلغاء 
ذلك االإلغاء المزمع على مراحل الأن التدرج ي�ساعد على االندماج بحيث تتطور 
عنا�سر االأمة تدريجيًا وتتالحم من غير انتفا�سات. ومثلت له على ذلك ب�سور 
القد�ص الذي كان قد ُبني في عهد ال�سلطان �سليمان القانوني. وتاأ�س�ست جمعية 
في عهد االنتداب مهمتها اأن تفت�ص ال�سور دومًا لت�سلح ما خرب منه، وذلك باأن 
ازداد  الزمان  وت�سع مكانه حجرًا جديدًا. ومع  باٍل  ال�سور كل حجر  تخرج من 
عدد االأحجار الجديدة حتى لي�سبح ال�سور مع ال�سنين من اأحجار لم تكن هي 
على  بيده  �سرب  ذلك  له  ذكرت  ولما  بها.  ال�سور  القانوني  �سليمان  بنى  التي 
باأن  و�سنطالب  ال�سيوخ  مجل�ص  في  لهم  �ساأذكره  الحل،  هو  هذا  وقال:  الطاولة 

يكون االإ�سالح على طريقة �سور القد�ص.
نزلت في ُكما�سي في غرفة في اأحد الفنادق وكانت غرفة �سنيعة، فت�سجرت 
من ذلك، و�سمعني اأحد النزالء، وتبّين اأنه عربي لبناني، فاأعطاني غرفته واأخذ 
غرفتي. ولم يكن في ُكما�سي في الحقيقة ما هو جدير باالهتمام، ولكنني علمت 
تخ�سى  الزمن  ذلك  في  الجالية  وكانت  ولبنانية،  �سورية  عربية  جالية  بوجود 
حركة  البالد  في  قامت  اإذ  واأموالها،  اأمالكها  م�سادرة  على  نكروما  يقدم  اأن 
بع�ص  لهم  واأحرقت  واللبنانيين  ال�سوريين  �سد  �سيما  وال  االأجانب  �سد  وطنية 
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المتاجر. ووجدت في اأكرا العا�سمة اأن �سيئًا من العداء كان نا�سبًا بين ال�سوريين 
واللبنانيين. وكان هناك ناٍد �سوري واآخر لبناني، واأردت زيارتهما، فزرت النادي 
اللبناني اأواًل ثم ال�سوري، وفهمت من ال�سوريين اأن الحركة العدائية من االأهالي 
�سدهم اأ�سد منها �سد اللبنانيين. وتحدثت في النادي ال�سوري مع تجار انق�سى 

عليهم نحو ع�سر �سنوات اأو اأكثر وهم في غربة عن عائالتهم في �سوريا.

وخطر ببالي واأنا في ُكما�سي اأن اأبحث عن مخطوطات عربية، وكنت بحثت 
عنها في نيجيريا، اإال اأنني لم اأوفق في الح�سول على مخطوطة واحدة. ولما �ساألت 
عن ال�سبب قيل لي اإن المخطوطات ياأكلها النمل وال حيلة في ذلك. واأكثرت من 
التجوال في البلدة وحولها ولفت انتباهي و�سع الن�ساء هناك، فحدثني مرافقي 
االأرداف  الرجال هن ذوات  اللواتي يجدن حظوة عند  الن�ساء  باأن  االأهالي  من 
الثقيلة، الأن المراأة المنعمة في راأيهم والتي ال تعمل في االأر�ص تعي�ص في راحة 
مما يجعلها بدينة. وقد ذكرني ذلك بخادم لدى التاجر البح�سلي في الغو�ص 
يفهم  لم  جميلة  عرو�سه  كانت  اإذا  �ساألته  ولما  حديثًا،  تزوج  قد  الخادم  وكان 
�سوؤالي. فاأخذت اأ�سرح له مفهومي عن الجمال فلم يفهم، ف�ساألته لماذا اختارها 
دون غيرها؟ فقال باأنه راأها يومًا تعمل في االأر�ص فوجدها اأقوى واأخف حركة 
من �سواحبها فتزوجها. وهناك اأدركت اأن فكرة الجمال تختلف من �سعب اإلى 
اآخر، ولم اأجد في البالد االإفريقية التي زرتها من يفهم معنى الجمال كما نفهمه 
نيجيريا  اإلى  زيارتي  عن  اأحاديث  ثمانية  كتبت  لندن  اإلى  عدت  وعندما  نحن. 

وغانه اأذعتها من الق�سم العربي لالإذاعة.  

تجوال في �ضمالي اإفريقيا
في �سنة 1959 زرت المغرب في اأثناء حكم الملك محمد الخام�ص ونزلت 
في فندق في الرباط قريب من ال�سفارة ال�سعودية، وكان ال�سفير في ذلك الوقت 
اأجتمع به دومًا فيحدثني عن عمله االأدبي وزياراته  خيرالدين الزركلي. وكنت 
من  وهو  اإبراهيم  خليل  ال�سنة  تلك  في  الوزراء  رئي�ص  وكان  الوطنية.  للمكتبة 
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الرباط  نابل�ص في فل�سطين. وعرفت في  النجاح في  الذين در�سوا في مدر�سة 
�سديقًا ا�سمه عبد الحق ال�سعداني وهو ابن عم محمد ال�سعداني القائم باأعمال 
�سعبي  اإلى مهرجان  اأخذني  الحق  عبد  اأن  واأذكر  لندن.  في  المغربية  ال�سفارة 

خارج الرباط، وهناك راأينا الملك محمد الخام�ص يم�سي بين النا�ص.
ال�سمالي وفا�ص ومراك�ص  االأطل�ص  اأزور جبال  اأن  المغرب  واأنا في  اأحببت 
والدار البي�ساء. لكنني لم اأتمكن من زيارة جبال االأطل�ص، وعندما زرت مدينة 
وعدوة  االأندل�ص  عدوة  وهما  واد،  بينهما  عدوتين  عن  عبارة  وجدتها  فا�ص 
وهي  والدواب،  النا�ص  فيها  يزدحم  �سيقة  فيها  الطرقات  ووجدت  القرويين. 
ل�سخ�ص  اإال  الزقاق  يت�سع  ال  بحيث  ال�سيق  من  تكون  حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  ت�سيق 
من  يخرجونه  فقال  البيت؟  من  الميت  يخرجون  كيف  اأحدهم  و�ساألت  واحد. 
على اأ�سطحة البيوت. هذا في المدينة القديمة ويقال لها فا�ص الفاني، اأما فا�ص 
االزدحام.  ذلك  فيها  ولي�ص  ن�سبيًا  وا�سعة  و�سوارعها  الفنادق  ففيها  الجديدة 
وزرت مكنا�ص ويقال لها مكنا�سة الزيتون، وفيها التقيت برجل كان في فل�سطين 

ودم�سق وكان يعرف اأخي )اأبو �سلمى(.
وبعد عودتي من فا�ص اإلى الرباط زرت مراك�ص بالقطار ونزلت في فندق 
البربر. وتجولت في  الماأمونية الذي كان ينزل فيه ت�سر�سل مع الكالوي زعيم 
المدينة وزرت قبور ال�سعديين والحظت اأن الكتابة عليها كانت بخط غير الخط 
المغربي بل اأقرب اإلى الخط الم�سرقي، ولما �ساألت عن ذلك قيل لي باأن الذين 
كان  كبير  جامع  فيها  �ساحة  وزرت  دم�سق.  من  �سّناع  القبور  عمارة  في  عملوا 
عامرة  مكتبة  وجدت  المدينة  وفي  الفنا.  جامع  با�سم  العهد  ذلك  في  يعرف 
البيطار  ابن  عن  وكتابًا  الموارد«  »اأقرب  معجم  منها  ا�ستريت  العربية  بالكتب 
واالأع�ساب. واأذكر اأنني راأيت في اأحد ال�سوارع هرة تكاد تقع من �سدة الهزال، 
اأحد،  اإذا لم يطعمها  الهرة �ستموت  للحام: هذه  اإلى لحام هناك وقلت  فجئت 
وناولته مبلغًا من المال لينفقه على اإطعام تلك الهرة كل يوم حتى ت�ستعيد قواها. 

فاأخذ اللحام المال واأق�سم على اأن يطعم الهرة كما اتفقنا، واهلل اأعلم.
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مدينة  وموؤ�س�ص  الم�سهور  الع�سكري  القائد  تا�سفين  بن  يو�سف  قبر  زرت 
�ساهدة.  له  ولي�ص  قلياًل  االأر�ص  مرتفعًا عن  مكان حقير  في  فوجدته  مراك�ص، 
اأغادير وجبال االأطل�ص في الجنوب ولم يكتب لي ذلك،  اأطمع في زيارة  وكنت 
واكتفيت بروؤية الثلوج على قمم الجبال. ورجعت اإلى الرباط فزرت عالل الفا�سي 
و�سديقًا عرفته في لندن في ال�سفارة المغربية، كما مررت ببيت محمد عرفة 
بعدد  واجتمعت  الخام�ص.  محمد  من  بداًل  ملكًا  اختاروه  الفرن�سيون  كان  الذي 
اإزالة  اإلى  من رجال الفكر وال�سيا�سة، وكان لي اجتماع بفريق منهم كان يدعو 
بالعدول  فن�سحتهم  هذه  دعوتهم  في  راأيي  عن  �ساألوني  اأنهم  واأذكر  الملكية. 
عنها، وذكرت لهم اأن المغرب في حاجة اإلى �سم ال�سفوف ال اإلى تفريقها واأن 
العامل الفعال في هذا ال�سم هو بقاء الملكية الأن جميع عنا�سر ال�سعب تدين 
ل�سخ�ص الملك بالوالء منذ قديم الزمان. وظهر لي حينئذ اأن حمى اإزالة الملكية 
قد �سرت عدواها اإلى المغرب بعد اأن كانت قد تمكنت في م�سر والعراق واأ�سابت 
الكتلة  و�سيطرة  المهدي  �سيطرة  منهما  اأزيلت  حيث  و�سوريا  ال�سودان  ب�سرها 
تدبير  من  كانت  الوطنية  والزعامة  الملكية  �سد  القومة  اأن  اأظن  وال  الوطنية. 
العرب بل وقعوا في القرن الع�سرين في فخاخ ن�سبت لهم، ولم تفدهم التجربة. 
من ذلك ما جرى للثورة العربية بقيادة ال�سريف ح�سين في الحجاز، وما جرى 
في فل�سطين في عهد االنتداب البريطاني من انتفا�سات واأعمال اإرهابية اأدت 
اإلى قيام دولة اإ�سرائيل. ثم ما جرى في �سوريا من انقالبات متعددة وما جرى 
موؤخرًا في لبنان. واأذكر بهذه المنا�سبة اأنني بعد اأن تركت فل�سطين ولجاأت اإلى 
�سوريا، التقيت اأن�سطا�ص حنانيا وجرى البحث حول النكبة. فقال اأن�سطا�ص باأن 
العرب �سيتعلمون من هذه النكبة در�سًا لن ين�سوه، فقلت على ما اأذكر: اإن العرب 

لن يتعلموا ذلك الدر�ص.
واأذكر اأنني اأقنعت الفريق المغربي ب�سرر التخلي عن الملكية في المغرب 
من اأجل اأي نظام اآخر. ومع ذلك بقيت الفكرة قائمة وظهرت عمليًا فيما بعد في 
زمن الملك الح�سن الثاني، وكاد هذا الملك الطيب اأن يلقى حتفه مرتين على 
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يد المغتالين وعلى يد وزير الداخلية ب�سورة خا�سة. ويحق للمرء اأن يت�ساءل: 
هل العرب االآن اأح�سن حااًل بعد زوال الملكيات وزوال ال�سخ�سيات العهيدة في 

الع�سبية الوطنية والدينية؟
ودعيت اإلى ع�ساء واأنا في الرباط، اأكلت فيه الك�سك�ص فاأ�سبت با�سطراب 
البقول  اأكل  على  وع�ست  اأكثر،  اأو  �سهرًا  منه  عانيت  اله�سمي  الجهاز  في 
اقت�سر  الحمية،  على  اأزال  ال  وكنت  المغرب،  بعد  الجزائر  وفي  والخ�سروات. 
من  واأظنهم  العربية  يعرفون  المطعم  خدم  وكان  الخ�سروات.  على  طعامي 
القبائليين، ولم�ست فيهم تع�سبًا �سديدًا للدين االإ�سالمي. وحدث اأن راأيت في 
وجبة الع�ساء طبقًا من اللحم البارد ظننته بقريًا فاأكلت منه والحظت تهام�ص 
الخدم، وانقطعوا عن الكالم معي وفهمت فيما بعد اأن اللحم البارد الذي اأكلت 
منه كان من لحم الخنزير ولم اأكن اأعلم بذلك. وكان من ال�سعب التفاهم مع 
ال�سكان في الجزائر الأنهم كانوا يتكلمون بلهجة عامية مح�سة بعيدة عن االأ�سل 
البالد فرن�سية ونزع  الفرن�سي وعزم فرن�سا على جعل  العربي ب�سبب االحتالل 
العرب هناك  النا�ص  اأحوال  والعربية عنها. وحاولت معرفة  االإ�سالمية  ال�سفة 
اأفراد ال�سعب. ولم تطل زيارتي للجزائر  اإمكانية التفاهم مع  اأتمكن لعدم  فلم 
محادثة  من  تمكنت  الأنني  فرجًا  وجدت  وهناك  تون�ص.  اإلى  وذهبت  فغادرتها 
النا�ص بالعربية فيفهموني واأفهمهم. وكان المو�سوع ال�سيا�سي المهم في تون�ص 
اأنها  يعتقدون  كثيرون  وكان  فينيقية؟  اأم  عربية  تون�ص  هل  هو  العهد  ذلك  في 
فينيقية، ولعل ذلك بوحي اأجنبي. واجتمعت باأحد اأولئك وكان موظفًا في االإذاعة 
التون�سية، وبحثت معه مو�سوع انتماء تون�ص اإلى العرب اأو الفينيقيين. فاأتى في 
حديثه بحجج �سعيفة منها قولــه اإن الفينيقيين تركوا في تون�ص اآثـــارًا ح�سارية 
ال تزال قائمة، واأن تون�ص انقطعت عن االت�سال بالعرب في العهد االأخير اأكثر 
من قرنين اأو ثالثة وال �سيما في العهد العثماني. ون�سي ذلك الرجل اأن العرب 
قرونًا  البالد  وحكموا  راقية  و�سعرية  اأدبية  اآثارًا  وتركوا  ودينهم  لغتهم  تركوا 
عديدة لم يحكمها اأحد غيرهم حتى الفرن�سيون. ومع ذلك فقد �ساهدت حتى 
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في عهد بورقيبة مياًل اإلى تخليد ذكر الفينيقيين، ومنه ت�سمية بع�ص الموا�سع 
باأ�سماء فينيقية، مثل فندق ديدون. واأغرب من ذلك اأنه يوجد في تون�ص جامع 

يعرف با�سم هملقار، وهملقار هو قائد فينيقي.
وزرت القيروان وجامعها، وح�سرت عر�سًا هناك واجتمعت بقا�ٍص �سرعي 
كان يح�سر العر�ص، وتحدثت معه في اأمور عديدة وكان يح�سن اللغة العربية. 
اإ�سالمية، واتفق اأن الموؤذن رفع �سوته باآذان  اأمور  اأنه جرى البحث في  واأذكر 
اأو �سوت  ال�سيطان وله ح�سا�سى  الموؤذن ولى  اأذن  اإذا  القا�سي:  الع�سر فقال 
عال كما ورد في الحديث النبوي. ومعناه اأن ال�سيطان يحدث تلك االأ�سوات حتى 

ال ي�سمع الم�سلمون االآذان. وحفظت هذا الحديث وتثبت من �سحته.
رجل  فيه  نزلت  الذي  الفندق  في  وكان  اأخرى  اأيام  عدة  تون�ص  في  بقيت 
هو  الرجل  هذا  وكان  المغرب.  في  البي�ساء  الدار  في  به  التقيت  كنت  اأميركي 
بم�سح  يقومون  كانوا  الجيولوجيين  المهند�سين  من  اأميركي  فريق  اأفراد  اأحد 
المعدنية. ذكر لي ذلك الرجل  الثروة  للك�سف عن  المغربية من الجو  االأرا�سي 
اأن في المغرب من الكنوز المعدنية ثروة ال تنفد، ووعدني اأنه عند انتهاء و�سع 
التقرير عن ثروة المغرب المعدنية �سيعطيني ن�سخة عنه. وال اأدري لماذا ائتمنني 
هو على ذلك التقرير والتقرير �سري. و�سافرت من المغرب قبل الح�سول على 
تلك الن�سخة، والتقيت بذلك االأميركي مرة اأخرى في تون�ص وتعارفنا من جديد 
و�ساألته عن الن�سخة فقال باأن التقرير يطبع االآن و�سيتم طبعه قريبًا. وغاب عني 
اأُخذ  ما  ول�سبب  بريطانيا بطائرة فرن�سية  اإلى  اأيام عدت  وبعد  االأميركي،  ذلك 
اإلّي اإال في الطائرة بعد مغادرة باري�ص، وكانت في  مني جواز ال�سفر ولم ُي�سّلم 

ذلك الزمان قد وقعت حوادث من االغتياالت من فعل الفل�سطينيين واليهود.
وزرت  المرة.  هذه  اإنكليزي  موظف  ب�سحبة   1962 �سنة  في  ليبيا  زرت 
مع  هناك  يومًا  وق�سيت  النفط،  اأحد حقول  اإلى  بطائرة خا�سة  ومنها  بنغازي 
االأميركيين الم�سرفين على ذلك الحقل. ثم زرت الجبل االأخ�سر وراأيت منزل 
بادوليو حاكم ليبيا االإيطالي في مو�سع جميل بين االأ�سجار الخ�سراء. وعلمت 
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واأنا هناك اأن الطليان غر�سوا في الجبل االأخ�سر ما يقرب من مليوني �سجرة 
�سيما  وال  الغنم  جحافل  جاءت  البالد  غادروا  لما  ولكن  الفاكهة،  اأ�سجار  من 
الماعز، فاأكلت تلك االأغرا�ص جميعها في جملة ما اأكلت. ونزلت في فندق في 
�سحات ولم اأعهد بردًا كالذي عهدته في �سحات، وال �سيما عند الغروب وكانت 
و�سائط التدفئة غير كافية في ذلك الفندق. وتذكرت هذا البرد في مقام اآخر 
فيما بعد، وذلك في �سارع عثمان بن عفان في القاهرة في الم�ساء بعد زيارة 
للدكتور مو�سى الح�سيني. والجبل االأخ�سر في ليبيا �سبيه بالجبل االأخ�سر في 
م�سقط ب�سلطنة ُعمان، وفيه اإمكانات هائلة لزراعة اأ�سجار الفواكه لو ا�سُتغلت 
من  ففيها  ال�سودان،  في  كما  وهذا  حاجته.  عن  وفا�ست  العربي  العالم  لكفت 
العربي  العالم  لكفت  بالحبوب  ُزرعت  لو  �سا�سعة  م�ساحات  الزراعية  االأرا�سي 
العرب  ي�ستغل  ال  لماذا  محق:  وهو  المرء  يت�ساءل  وقد  االإفريقية.  والبالد 
بع�ص  عند  مرة  بعد  مرة  االأذهان  على  يرد  ال�سوؤال  هذا  كان  تلك؟  اإمكاناتهم 
اإن�ساء ال�سد العالي وتوافر القوة الكهربائية  المفكرين العرب، وظهر علنًا بعد 
الم�سانع  من  �سل�سلة  اإن�ساء  على  مزمعة  كانت  م�سر  اأن  اأعرف  وكنت  منه. 
لال�ستفادة من القوة الكهربائية وبداأ العمل فعاًل في ذلك في عهد جمال عبد 
النا�سر، ثم توقف، لماذا؟ كانت االأقوال تت�سارب حول ذلك االأمر، وت�ساربها 
بح�سب الغاية والغر�ص. ومن المعقول اأن ت�ستفيد م�سر من القوة الكهربائية، 
والمعقول اأن ُي�ستفاد من تلك القوة الكهربائية عن طريق الم�سانع، ولكن هذا 
المعقول لم يوؤخذ به. لماذا؟ قالوا اإن اأميركا ودواًل غربية اأقنعت م�سر في عهد 
اأنور ال�سادات باأن اإن�ساء الم�سانع يخلق طبقة عمالية قوية، وهذه الطبقة تربة 
المارك�سية وال�سيوعية، وينتج عن ذلك  العمالية ومنها  خ�سبة النت�سار االأفكار 
نزاع بين العمال وال�سلطة وتن�ساأ الثورات لقلب نظام الحكم القائم وا�ستبداله 
بنظام يكون موادعًا لالتحاد ال�سوفيتي، وفي هذا خطر على رئي�ص الدولة وخطر 
العرب.  من  الي�ساريون  يراه  كان  ما  وهو  والغربية،  االأميركية  الم�سالح  على 
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اأول حركة  كانت  هناك  العمالية  فالحركة  ال�سودان،  في  ذلك  ي�سبه  ما  وحدث 
منظمة من نوعها في العالم العربي، وكان لتلك الحركة تنظيم وت�سافر واأثر، 
اإلى اأن فطن الحكام اإلى الخطر فحاربوها و�سلوا ن�ساطها وال �سيما في مدة حكم 
االأرا�سي  لزرع  تنفيذ م�سروع زراعي �سخم  اإلى  الدعوة  ولما ظهرت  النميري. 
ال�سودانية بالحبوب باأموال �سعودية، قيل اإن ال�سعودية لم تتحم�ص للم�سروع كما 
لم يتحم�ص له النميري. مع اأن الم�سروع معقول وفوائده ال تنكر وذلك خوفًا من 

قيام طبقة عمالية في ال�سودان.

ولم تظهر هذه االأزمة في ليبيا، فبعد اأن ا�ستقلت اعتمدت على النفط بدل 
الزراعة. وال�سكان في ليبيا في معظمهم رعاة لالأغنام ولم يعملوا في الزراعة، 
بل انتقلوا من رعاة اإلى �سكان مدنيين، وكان من ال�سعب بعد اكت�ساف النفط 
وراأيت  ال�سبيل.  هذا  في  الجادة  المحاوالت  رغم  الزراعة  في  ال�سكان  ترغيب 
على امتداد ال�ساحل ال�سمالي في ليبيا مزارع عديدة كان الطليان قد اأن�ساأوها 
حلوب  وبقرة  بيت  مزرعة  كل  في  فكان  الم�ستعمرين،  االإيطاليين  للمزارعين 

وماء. ولما رحل الطليان بقيت هذه المزارع مهجورة ولم تعمر بعد اال�ستقالل.

قول على قول
اأواًل »لكل مقام مقال«  اأ�سميته  اأدبيًا  ابتدعت برنامجًا  ليبيا  بعد عودتي من 
ثم بدلته با�سم »قول على قول«، وكان قائمًا على اأ�سئلة عن اأبيات من ال�سعر: َمْن 
ُمِعده  من  يقت�سي  البرنامج  فهذا  فيها.  قيلت  التي  المنا�سبات  وما  لها  القائلون 
فرا�سة  له  وثانيًا:  اأول عهده،  العربي من  بال�سعر  تامة  اأواًل: على معرفة  يكون  اأن 
في ال�سعر بعد طول الدرا�سة والممار�سة، وثالثًا: مداومًا على المطالعة والقراءة 
اأمهات الكتب في االأدب وال�سعر العربي والتاريخ  ورابعًا: لديه مكتبة عامرة فيها 
العربي واالإ�سالمي. وقد حاول عدد من االأدباء من العرب في عدة بالد اأن يحاكوا 
ذلك البرنامج، لكنهم نك�سوا بعد اأن اأدركوا ال�سعوبة الهائلة التي كانت تواجههم. 
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و�سرعان ما طارت للبرنامج �سهرة وا�سعة، وكنت اأجد في زياراتي للعالم العربي 
اإقبااًل كبيرًا على البرنامج من كافة ال�سعب حتى الطالب العرب في البالد االأجنبية. 
واأذكر اأنني كنت في �سوفيا في بلغاريا في مقهى للطالب العرب و�ساهدت الطالب 
يركبون دراجاتهم ويذهبون جملة واحدة من المقهى، وقيل لي اإنهم ذاهبون ل�سماع 
»قول على قول« في م�ساكنهم. وكان االأجانب الذين يدر�سون اللغة العربية ي�ستمعون 
للبرنامج، فكانت ترد علّي اأ�سئلة من األمانيا وفرن�سا واإيطاليا ويوغ�سالفيا وغيرها 
من �سائلين غير عرب. وكان من م�ستمعي البرنامج من علية القوم: الملك في�سل 
ال�سعودي، والملك اإدري�ص الليبي، واأحمد ح�سن البكر رئي�ص العراق، وجمال عبد 
النا�سر رئي�ص م�سر. وفي زيارة لي لطرابل�ص في ليبيا قابلت الملك اإدري�ص وطلب 
مني اأن اأجيب عن بيت من ال�سعر دون ذكر ا�سمه فاأجبته تحت ا�سم م�ستعار. وكان 
اأحمد ح�سن البكر قد وجه اإلّي دعوة لزيارة بغداد في �سنة 1971 ولم اأتمكن من 
الزيارة لمر�ص زوجتي فجاأة، ولكنه اأو�سى باأن اأتولى الرعاية البنه الهيثم في لندن 
حاكم  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  اأن  اأي�سًا  واأذكر  واالإ�سالمية.  العربية  الناحية  من 
االإمارت العربية زار لندن واجتمعت به وطلب اإلّي اأن اأتولى تعليم ابنه اللغة العربية 
والدين االإ�سالمي في بلدة في غرب اإنكلترا. ودعاني في لندن اإلى الغداء، وكان قد 

جرى خالف بينه وبين اأحد وزرائه حول معنى بيت من ال�سعر:

رو�سة ر�سعتها ال�سحب بالَبَرد كاأنه طرق نمل في اأناملها اأو 

فزايد بن �سلطان كان يرى اأن طرق النمل هو ال�سعر الدقيق، وكان وزيره 
وكانت  لالأمير  بذلك  فكتبت  االأمر.  في  الف�سل  لي  وتركا  الخ�ساب،  اأنه  يرى 

جائزتي ثالثمائة جنيه.

وكنت في زيارة للقاهرة واجتمعت بال�ساعر محمود ح�سن ا�سماعيل فق�صَّ 
ال�سيد  الثقافة  وزير  من  طلب  النا�سر  عبد  جمال  اإن  قال  االآتية:  الق�سة  علّي 
عكا�سة اأن ي�سجل حلقة من برنامج »قول على قول« وُي�سمع الت�سجيل عددًا من 
االأدباء وال�سعراء. وفعل عكا�سة ذلك، وبعد اال�ستماع �ساأل المجتمعين راأيهم في 
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البرنامج لغويًا واإلقاًء و�سوتًا، فاأثنى الجميع على البرنامج من جميع الوجوه. ثم 
قال: األي�ص من العار اأن يذاع هذا البرنامج من لندن وال يذاع من م�سر؟ واأعلمهم 
اأن الرئي�ص من هذا الراأي ويطلب اأن يذاع مثل هذا البرنامج من القاهرة. وكلف 
هذا  بتح�سير  يقوم  من  باإيجاد  ا�سماعيل  ح�سن  محمود  ال�ساعر  الثقافة  وزير 
البرنامج من االأدباء الم�سريين واأ�ساتذة الجامعات واالأزهر، ولكن اأحدًا منهم 
لم يقبل بهذه المهمة. واأُعلم وزير الثقافة ومن ثم الرئي�ص جمال عبد النا�سر 

بذلك، فتقرر �سرف النظر عن الم�سروع.  
ومن م�ستمعي البرنامج اأي�سًا االأديب الباك�ستاني المعروف المرحوم عبد 
اأن  اآباد  اإ�سالم  في  المغرب  �سفير  ال�سعدني  محمد  واأخبرني  الميمني.  العزيز 
المجهود وحده.  العربي رجل يقوم بهذا  العالم  اأن يكون في  ا�ستغرب  الميمني 
ومن الطريف اأن وزارة الثقافة في دم�سق ن�سرت ترجمة لكتاب انكليزي وجعلت 
عنوانه »قول على قول«. وذكر لي اأخي المرحوم اأبو �سلمى اأنه احتج لدى وزارة 
وهي  االإذاعي،  للبرنامج  م�سجلة  قول  على  قول  عبارة  باأن  ال�سورية  الثقافة 
لعنوان  ترجمة  يجدوا  لم  قولهم،  حد  على  لكنهم  االمتياز،  بحقوق  محفوظة 

الكتاب االإنكليزي اأف�سل منها.

زيارات للبالد العربية
تفرغت في االإذاعة البريطانية لبرنامج »قول على قول« مع االإ�سراف من 
بعيد على اللغة. ثم زرت م�سر في �سنة 1962 لالإعداد لبرنامج عن الجامعات 
العربية ومنها االأزهر، وكان رئي�سها اآنذاك اأحمد ح�سن الباقوري. واجتمعت مع 
�سيخ جامع االأزهر، وال اأذكر ا�سمه االآن، وجرى الحديث حول الو�سع في ال�سرق 
االأو�سط، وكانت العالقات في ذلك الزمن متوترة بين م�سر وبريطانيا. وحاول 
ال�سيخ اأن يقنعني باأن هذا التوتر اأمر عار�ص واأن االأمور �ستعود اإلى مجاريها، 
وا�ستغربت منه هذا الموقف ولعله راأى ما لم يكن وا�سحًا في ذلك الحين. وكان 
ال�سيخ الباقوري ي�ستمع اإلى درو�ص تعليم االإنكليزية التي كانت من و�سعي واإلى 
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»قول على قول«، واعترف باأنني معلمه في اللغتين العربية واالإنكليزية.

بعد ذلك زرت عّمان وهناك زرت الجامعة االأردنية وقابلت رئي�سها نا�سر 
الدين االأ�سد وعددًا من االأ�ساتذة هناك. واأظهر ما راأيت في الجامعة، اختالط 
الطالب والطالبات دون حراجة ولم يكن ذلك ممكنًا قبل ع�سرين �سنة اأو حتى 
قبل ع�سر �سنوات. وراأيت اأن اأكثر الطالب اإقبااًل على التعلم هم الفل�سطينيون 
على  يتفوقون  كانوا  اأنهم  اإلى  باالإ�سافة  و�سابات،   �سباب  من  عامة  ب�سورة 
في  طالبًا  كان  اأنه  لي  ذكر  م�سريًا  طبيبًا  اأن  المنا�سبة  بهذه  واأذكر  غيرهم. 
في  جميعًا  وكانوا  الفل�سطينيين  من  عدد  الطالب  بين  وكان  العيني  الق�سر 
مقدمة جميع الطالب في كل امتحان. ووقفت واأنا في االأردن وعلى غيره على 
مو�سع �سعف في التعليم الجامعي، وهو اأن الطالب كانوا يعون العلم عن طريق 
الحفظ ال عن طريق الفهم ولم يكونوا متدربين على القراءة الم�ستقلة من الكتب 
لتو�سيع معلوماتهم. و�ساألت قيم المكتبة في اإحدى الجامعات العربية ما اإذا كان 
الطالب ي�ستعيرون كتبًا من المكتبة لقراءتها، فاأجابني اأنهم ال ي�ستعيرون كتبًا 
خارجة عن الكتب التي في اأيديهم الأن االأ�ساتذة يريدون من الطالب اأن يلتزم 
اأدى  ما  وتقدير عالماته. وهذا  الطالب  لي�سهل عليهم فح�ص  المقرر  بالكتاب 

بالطالب اإلى الحفظ، ففقدوا بذلك ملكة الفهم عن طريق القراءة الم�ستقلة.

ولم�ست هذا في معظم البلدان العربية، فقد �ساألت �ساحب مكتبة في دم�سق 
كانت تبيع الكتب االإنكليزية، عن تقل�ص اأعدادها لديه فاأخبرني اأنه لم يعد ي�ستورد 
في  الفرن�سي  االأدب  اأ�ستاذ  وجود  واتفق  �سرائها.  على  االإقبال  لقلة  �سيئًا  منها 
الجامعة ال�سورية معنا في المكتبة، فكان تبريره لعدم اإقبال الطالب على القراءة 
خارج كتبهم المقررة هو تلهيهم بال�سينما والنزهات والزيارات مما ال يوفر لهم 
الوقت للقراءة. فقلت اإن هذا موجود في البلدان الغربية على نطاق وا�سع ولكنه لم 
يمنع الطالب من القراءة الخارجية. فقلت لعل ال�سبب هو اأن الطالب لم يعتادوا 
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على القراءة الم�ستقلة فلم يعودوا يفهموا ما يقراأون وال�سر هو اأنهم ن�ساأوا على 
ذلك  على  جديدًا  مني  الراأي  هذا  وكان  التفكير.  اأ�سول  على  ال  الحفظ  نظام 
االأ�ستاذ الجامعي. ولعل الغر�ص من نظام الحفظ هو تعويد الطالب على عدم 
االأفكار من  تلقي  التفكير وتدريبهم على  ال�سلبية في  الم�ستقل بل على  التفكير 
الغير بدل االإتيان بها من اأنف�سهم. وهذا يجعل من الطالب اأدوات طيعة م�ستعدة 

لتقبل االأوامر والعمل بموجبها عن خنوع.

التفكير  على  الطالب  تعّود  �سالحة  كتب  العربية  اللغة  في  يوجد  فهل 
لغوي  االأول  �سقين:  ذات  وهي  العربي،  العالم  في  الم�سكلة  هي  هذه  والفهم؟ 
والثاني مو�سوعي. والكالم في هذا االأمر طويل مت�سابك قد يخرجنا عن الق�سد 
توؤدي  ح�سنة  و�سيلة  قول«  على  »قول  يكون  اأن  في  اآمل  وكنت  فيه.  خ�سنا  اإذا 
اإلى تعّرف اللغة العربية واأ�ساليب التعبير بها،  بالنا�ص عامة وبالطالب خا�سة 
وذلك عن طريق ذكر االأ�سعار واالأقوال في منا�سباتها. فمنا�سبة القول في بيت 
اآمل  ال�سعر عون على فهم معناه وعلى فهم معنى كلماته بالتحديد. وكنت  من 
اإذا طبع م�سدرًا لقراءة م�ستقلة للطالب  اأن يكون الكتاب من »قول على قول« 
ي�ستفيدون منه لغة واأدبًا وتاريخًا، فيتعلمون منه تفاعل االآراء ويو�سع معلوماتهم 
اإدارة  القائمين على  الأن  يتحقق  لم  االأمل  ولكن ذلك  العربي.  االأدب  تاريخ  في 
التعليم والمعارف في البالد العربية لم يروا في »قول على قول« اإال كتاب للت�سلية 
المعارف  بوزارة  ات�سلت  قد  وكنت  االأيام.  مع  ينتهي  اإذاعي  برنامج  اأو  غير  ال 
الم�ستقلة  للقراءة  كتابًا  قول«  على  »قول  كتاب  تقرر  اأن  منها  وطلبت  ال�سعودية 
بذلك  لها  اإنه الحاجة  قائلة   باقت�ساب  اأجابت  المعارف  وزارة  ولكن  للطالب، 
الكتاب. وعلمت من م�سدر غير ر�سمي اأن من جملة االأ�سباب لذلك الرف�ص اأو 

ال�سبب الوحيد له هو ذكر الخمر في بع�ص االأ�سعار المت�سمنة.
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واأذكر اأنني لما التقيت بالملك في�سل ال�سعودي في لندن ذكر لي اأنه ي�ستمع 
بال انقطاع لبرنامج »قول على قول« الأنه ممتع اأواًل والأنه يك�سف عن تاريخ االأمة 
وتاريخ  االإ�سالم  الكتب عن  من  �سل�سلة  كتابة  فكرة  نف�سي  في  فقامت  العربية. 
الم�سلمين في القرن االأول الهجري باللغة االإنكليزية. وظلت تلك الفكرة تراودني 
الفكرة  عليه  وعر�ست  لندن  في  ال�سعودية  المملكة  ب�سفير  اجتمعت  اأن  اإلى 
ف�سجعني ون�سحني بالكتابة اإلى الملك في�سل راأ�سًا عن طريق ال�سفارة. فكتبت 
و�سرحت الفكرة، فجاء جواب الملك بتوقيعه يثني على الفكرة ويعد بتمويلها. 
وقال ال�سفير ال�سعودي باأن جواب الملك بتلك ال�سرعة وبتوقيعه نادر الحدوث. 
الملك،  اإلى  الدبلوما�سية  بالحقيبة  واأر�سلته  ال�سل�سلة  االأول من  الكتاب  و�سعت 

لكنني لم اأ�سمع منه بعد ذلك.
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الفصل الثامن

ما بعد التقاعد
كنت قد بداأت بو�سع معجم اإنكليزي عربي في اأثناء وجودي في فل�سطين، 
كتب  العربي  الق�سم  رئي�ص  اأن  واأذكر  اإتمامه.  في  للغة  مراقبًا  و�ساعدني عملي 
عني في تقريره ال�سنوي اأنني اأهتم بالمعجم اأكثرمن اهتمامي بالعمل االإذاعي، 
وقد ذكر لي ذلك الم�سرف العام عندما قابلته لكنه ذكر اأن و�سع المعجم عمل 
مفيد واأنه هو نف�سه قد و�سع معجمًا من االألمانية اإلى االإنكليزية في اأثناء عمله 

في االإذاعة. 
وكان   ،1968 �سنة  نهاية  يف  البيطانية  االإذاعة  يف  العمل  من  تقاعدت 
اإليزابث بو�سام تقديرًا للعمل الفني  التقاعد فرجًا عظيمًا. واأنعمت علّي امللكة 
الذي قمت به يف الق�سم العربي. وكان ذلك يف حفل يف ق�سر باكنغهام. كنت 
قبيل التقاعد م�سغواًل يف اإمتام العمل بقامو�ص »املنار« اإنكليزي /عربي. وخرج 
القامو�ص مطبوعًا �سنة 1970، وخرج اأي�سًا يف تلك ال�سنة اأول جزء مطبوع من 
»قول على قول«. وتلته فيما بعد االأجزاء االأخرى، وقد القت اإقبااًل منقطع النظري 

من قبل النا�ص كما القى البنامج االإذاعي من قبل.
العربية  املعاجم  ثم  املهمة  العربية  الكتب  جمع  التقاعد  بعد  هّمي  اأ�سبح 
واالأجنبية يف اللغات كافة ويف العلوم املختلفة. واقتنيت اأمهات املعاجم العربية 
و»اأقرب  املحيط«،  و»حميط  و»ال�سحاح«،  العرو�ص«،  و»تاج  العرب«،  »كل�سان 
و�سع  على  عكفت  ب�سنتني  »املنار«  �سدور  وبعد  وغريها.  و»الب�ستان«،  املوارد«، 
هي  ن�سر  دار  على  وعر�سته  »املغني«،  اأ�سميته  حديث  باأ�سلوب  جديد  قامو�ص 
مكتبة لبنان فاقرتحوا اأن اأزيد كلماته اإىل )60( األف كلمة ففعلت واأ�سمينا ذلك 
القامو�ص »املغني الكبري«. ثم عادوا وطلبوا زيادة الكلمات اإىل )80( األف كلمة، 
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وبهذا اأ�سبح لدينا قامو�سًا مو�سعًا اأ�سميناه »املغني االأكب«. ومع االأيام زاد عدد 
قوامي�ص املغني باأحجام واأ�سكال خمتلفة حتى بلغ ثمانية، وزدت عليها قامو�سًا 

اآخر هو »املغني« عربي/اإنكليزي.  

وكانت  ولبنان،  و�سوريا  م�سر  �سيما  وال  العربية  البالد  زيارة  من  اأكرثت 
الغاية جمع الكتب العربية واالجتماع بعلماء العربية واأدبائها. واأذكر اأنني يف زيارة 
للقاهرة �سنة 1972 التقيت بالدكتور مدكور يف مقر جممع اللغة العربية وذكرت له 
نة، فقال يل الدكتور مدكور  اأنني من�سغل يف اإعداد معجم عربي على اأ�سول حُم�سَّ
م�ساألة  مدكور  الدكتور  مع  واأثرت  ذلك.  يف  للم�ساعدة  ا�ستعداد  على  املجمع  اإن 
اإحياء الرتاث العربي بن�سر اأمهات الكتب العربية، على اأن يكون ذلك على اأ�سا�ص 
�سحيح وذلك بن�سركتب مب�سطة تكون مداخل لفهم نواحي الن�ساط الفكري العربي 
واالإ�سالمي يف الع�سور املختلفة. واأن يرافق ذلك ن�سر اأمهات الكتب العربية ب�سروح 
الكتب  تلك  لغة  وا�سعة مع مقدمات وتهمي�سات، وذلك الأن  لغوية  وتف�سريات  وافية 
اأ�سبحت غري ماألوفة. فوافق على ذلك لكنه اعتب ن�سر كتب ملعرفة الفكر العربي 
واالإ�سالمي هو من واجب مركز البحوث االإ�سالمية. وكنت �سابقًا قد التقيت باأحمد 
انتهاء  بعد  وذلك  الليبيني  الزعماء  اأحد  بو م�سري،  �سالح  بيت  �سيت خطاب يف 
امللكية يف ليبيا، ف�ساألني راأيي يف م�سروع كان يفكر فيه، وقال اإن لديه مبلغ مليون 
الفكرة  على  وافقت  اأنني  ومع  العربي.  الرتاث  اإحياء  يف  ينفقها  اأن  يريد  جنيه 
لكنني ت�ساءلت ما اإذا كان هناك قراء لكتب الرتاث العربي. وعجب هو من �سوؤايل 
فبينت له اأن املحاولة نف�سها جرت يف م�سر قبل الثورة وبعدها ويف الكويت ثم 
اأن  يف �سوريا، لكن االإقبال على تلك الكتب كان �سئياًل. فتلك الكتب كان يجب 
تكون �سائغة للقارئ العربي مقربة اإىل االأفهام لغويًا وفكريًا بال�سروح واملقدمات، 
ن�سرها كما هي ال فائدة منه بل  فاإن  واإال  ب�سيطة،  بلغة  املعرفة  اأ�سحاب  يكتبها 

يكون م�سيعة للمال واجلهد. وعلمت فيما بعد اأن امل�سروع مل يتم.
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وكان ال�سيخ اأحمد الباقوري يزور لندن كل �سنة للمعاجلة فكنت اأجتمع به 
العربي  املعجم  اإ�سالح  م�ساألة  اأهمها  ومن  لغوية خمتلفة،  بحوث  بيننا  وجتري 
من وجوه عديدة. واأخبين اأن جممع اللغة العربية يف القاهرة يعد االآن معجمًا 
للغة العربية لعله ال�سالة املن�سودة. وذكرت له اهتمامي باإ�سالح املعجم العربي 
وباأن لدي املفتاح لذلك االإ�سالح. وملا عاد ال�سيخ الباقوري اإىل القاهرة، ذكر يف 
اجتماع ملجمع اللغة العربية هناك عن اهتمامي باملعجم العربي وباالأمور املوؤدية 
اإىل اإ�سالحه. فكتب اإيّل الدكتور مدكور يطلب مني اإر�سال ما لدّي من مواد عن 
وقد  اإ�سدار معجم جديد  العمل على  دائب  القاهرة  الأن جممع  العربي  املعجم 
تكون تلك املواد عونًا على االإ�سالح فيجري اإدراجها يف القامو�ص. وكنت يف ذلك 
الوقت منهمكًا يف االإعداد لقامو�ص للغة العربية فلم يكن من ال�سهل علّي تزويد 

املجمع مبا يحتاجه الإ�سالح املعجم الذي يعدونه.

�ضعوبات الرتجمة
ثم جاءين بعد ذلك ال�سيخ عو�ص رئي�ص جامعة االأزهر حينئذ، وكان قبل 
من�سب  علّي  وعر�ص  لندن،  يف  االإ�سالمي  الثقايف  للمركز  رئي�سًا   1970 �سنة 
عاد  ال�سيخ  لكن  فقط،  �سهر  ملدة  العر�ص  فقبلت  االأزهر.  يف  للرتجمة  اأ�ستاذ 
يعطى  اأن  يجب  كان  كهذا  اأن من�سبًا  اإىل  راجع  ال�سبب  ولعل  ف�سحب عر�سه، 
مل�سري. وال اأدري ما حدا بال�سيخ عو�ص اإىل اأن يعر�ص ذلك املن�سب علي، ومل 

اأ�ستاأ من ذلك فكان لدي من العمل ما ي�سغلني.

البحوث  مركز  يف  األقيت  التي  لالأحاديث  جامع  جملد  على  اطلعت  وقد 
اأن  ووجدت  وترجمتها،  امل�سلمني  علماء  خمتلف  من  القاهرة  يف  االإ�سالمية 
الرتجمة �سخيفة. وحتدثت عن ذلك اإىل ال�سيخ الباقوري وذكرت اأن ذلك النوع 
من الرتجمات ي�سيء اإىل العمل من اأ�سله وال يوؤدي اإىل النتيجة املرجوة. والحظت 
اأن ترجمة الكتب االإ�سالمية اإىل االإنكليزية اأ�سبحت عند الكثريين وال �سيما عند 
الباك�ستانيني �سنعة للتك�سب، وال عبة يف اأن تكون الرتجمة �سحيحة. وت�سدى 
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يفرق  اأحد  القراء  يكن بني  العربية خلق كثري، ومل  اإىل  االإنكليزية  للرتجمة من 
واال�سرتاكية  »الراأ�سمالية  لكتاب  ترجمة  يومًا  والتقطت  وال�سمني.  الغث  بني 
واأعرف عن  االإنكليزي  اأ�سله  الكتاب يف  اأعرف  وكنت  العربية،  اإىل  وال�سيوعية« 
واأعدت  اأفهم منها �سيئًا  التعقيد يف عباراته. فقراأت الرتجمة فلم  املوؤلف كرثة 
قراءتها مرة ثانية وثالثة ومل اأفهم من الكتاب �سيئًا. وعجبت من ذلك املرتجم 
كيف يقدم على ترجمة كتاب مو�سوعه لي�ص من اخت�سا�سه، وكيف يرتجم كتابًا 
دون اأن يعرف هل يف اللغة العربية تعابري تطابق التعابري يف اللغة االإنكليزية من 
القاهرة  يف  »امل�ساء«  جريدة  اإىل  اأر�سلته  مقااًل  احلال  يف  فكتبت  املدلول.  حيث 
يف  ال�سبب  و�سرحت  يرتجم  ال  وق�سم  يرتجم  ق�سم  ق�سمان:  الكتب  اإن  فيه  قلت 
ذلك التق�سيم من الوجهة اللغوية. وهذا يذكرين بكتاب »احلب واحلياة« ملوؤلفه 
االأملاين اإميل لودفيك وكان قد ترجم اإىل الفرن�سية وترجمه اأحدهم من الرتجمة 
الكتاب  العربية. وقد قراأ هذه الرتجمة �سديق يل ومل يفهم من  اإىل  الفرن�سية 
�سيئًا، فا�ستغربت واأخذت الكتاب وقراأته فلم اأفهم اأو وجدت دون الفهم عقبات 
الكلمات وامل�سطلحات ما يفي  لي�ص لديها من  العربية  اللغة  اأن  وعقبات. وتبني 
باملعاين وال�سور الفكرية لذلك املوؤلف االأملاين العظيم، زد على ذلك اأن املرتجم 

العربي كان يتزمت يف اختيار الكلمات العربية.

العربية  اإىل  االأوربية  اللغات  ال�سحيحة من  العقبات يف وجه الرتجمة  ومن 
تلك  و�سعوا  الذين  الأن  وذلك  بالغر�ص،  تفي  عربية  اأوربية  معاجم  وجود  عدم 
املعاجم من العرب كانت تعوزهم املعرفة الكافية باللغة االأ�سلية. وال يزال امليدان 
خاليًا من معجم، على �سبيل املثال اإنكليزي/ عربي يعطي الكلمات وامل�سطلحات 
ذلك  لنيل  يعمل  �سيء  واأح�سن  ال�سحيح.  والتعبري  الدقة  من  حقها  االإنكليزية 
الغر�ص هو ا�ستعمال الكلمات االإنكليزية يف جمل تعطي �سورة عملية اأمام الذهن 
ملعنى كل كلمة. وهذه الطريقة حديثة ومل ت�سل بعد اإىل متناول وا�سعي املعاجم من 
االإنكليزية اإىل العربية اإال يف املدة االأخرية، وقد ا�ستعملتها يف و�سع معجم »املغني«.
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�سعر  من  االإنكليزية  اإىل  العربية  من  ترجم  ما  جميع  قراأت  قد  وكنت 
و»املعلقات«،  وليلة«،  ليلة  و»األف  احلريري«،  »مقامات  ذلك  من  واأدب،  وتاريخ 
و»اأ�سعار اجلاهلية«، و»لزوم ما يلزم«، وغريها. كما اطلعت على املعاجم العربية 
االإنكليزية والعربية الفرن�سية، وراأيت اأن بني هذه املعاجم تفاوتًا من حيث الدقة، 
والحظت اأن نيكل�سون هو اأدق املوؤلفني يف هذا الباب، ووجدت اأي�سًا اأن الفرن�سيني 
اأ�سح معرفة باللغة العربية. وقد ا�ستفدت من ترجمات القراآن الكرمي املختلفة، 
واأ�سلحها يف نظري ترجمة رودول وترجمة حممد اأ�سد االأخرية، ومل اأ�ستح�سن 
ترجمة يو�سف علي. وحاولت ترجمة بع�ص الكتب العربية اإىل االإنكليزية ككتاب 
»البخالء« للجاحظ وبع�ص املعاجم العربية كمعجم املطران جرمانو�ص فرحات، 
عربي  معجم  و�سع  على  �سجعني  ما  وهذا  همام،  جلرج�ص  الطالب«  و»معجم 

اإنكليزي يف �سل�سلة قوامي�ص »املغني«.
كان ال بد يل من زيارات للبالد العربية ملعرفة ما يجري فيها من تاأليفات 
قول«.  على  »قول  لبنامج  اإليها  اأحتاج  التي  الكتب  وجلمع  واملعاجم،  اللغة  يف 
واأ�سبح  العربية كان متدنيًا،  للغة  النا�ص  اإدراك  اأن  الزيارات  وبدا يل من هذه 
الرتجمة  طريق  عن  غريبة  ا�ستعماالت  اللغة  فدخل  للمتطفلني  مرتوكًا  امليدان 
احلرفية عن اللغات االأجنبية. مثال ذلك اأن املرتجمني قالوا عن جوزة احللق 
االإنكليزي. وقد ترجموا  للتعبري  اآدم، وهي ترجمة حرفية   القردحة، تفاحة  اأو 
ترجموا  ولكنهم  وهذا �سحيح،  الناق�ص،  بالقطع   ”Ellipse“ االإنكليزية  الكلمة 
عربيًا  تعبريًا  هناك  اأن  يدركوا  ومل  ناق�سي  عنها  فقالوا   ”Elliptical“ كلمة 
واإر�ساد  اللغة  اإ�سالح  للم�سوؤولني عن  اأن  اأي�سًا  اإهليلجي. والحظت  �سحيحًا هو 
املرتجمني، هم الذين يف�سدونها. فمثاًل مل اأجد يف ن�سرات اأولئك امل�سوؤولني من 
عرف الكلمة العربية للحجر النفي�ص “Pearl” يف اللغة االإنكليزية ويطلقون عليه 
نف�ص اال�سم االأجنبي، مع اأنه يف احلقيقة الزبرجد. والحظت اأي�سًا اأن عدم الدقة 
يف فهم معاين الكلمات العربية اأدى اإىل و�سع م�سطلحات �سيا�سية وعلمية غري 
�سحيحة اأوعامية املن�ساأ. وكنت اأقول للم�سوؤولني اإن الرتجمة امللهوجة اأ�سر من 
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عدم الرتجمة، ففهم اللغة العربية على حقيقتها فهمًا كاماًل ف�ساًل عن اإتقان 
اللغة التي يرتجم منها هو املفتاح لعمل الرتجمة. وال يجوز ترك االأمر لرجال 

ال يعرفون اللغة العربية من بواطنها. 

هذا الق�سور يف ا�ستعمال اللغة العربية ا�ستعمااًل �سليمًا هو الذي دعاين 
اإىل انتقاد املعجم العربي واحل�ص على اإ�سالحه بالطرق العلمية، حتى يعرف 
اللغة  جممع  يف  األقيتها  حما�سرة  ويف  بقوله.  يعني  وماذا  يقول  ما  االإن�سان 
ذلك  واأ�سباب  العربي  املعجم  اإ�سالح  يف  الفكرة  �سرحت  االأردين،  العربية 
الدعوة طنت يف  اأن هذه  واأظن  وال�سواهد.  باالأمثلة  االإ�سالح  كيفية  و�سرحت 
االآذان مدة ثم ما لبثت اأن خمدت. والذي مل يعاِن الرتجمة ومل يعمل يف و�سع 

املعاجم ال يدرك احلاجة امللّحة الإ�سالح املعجم العربي. 
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الفصل التاسع

في السنين األخيرة

توقفت عن اإذاعة برنامج »قول على قول« �سنة 1987 بعد )33( عامًا من 
البدء فيه، ومل يكن من ال�سهل علّي ذلك الأن البنامج كان عزيزًا علّي واأعز 
باحلاجة  ثم  القلب  بحالة يف  اإ�سابتي  بعد  ولكنني  امل�ستمعني.  من ذلك على 
اإىل اإجراء عملية يف العينني الإزالة املاء، قررت اأن الوقت قد حان للتوقف عن 

اإعداد هذا البنامج ال �سيما اأنه كان يتطلب مني جهدًا وعناية كبرية.

وحيث اأنه مل يعد لدي ما ي�ستدعي بقائي يف لندن فقررت االنتقال وزوجتي 
اأ�سهر  وبعد  املنا�سب.  البيت  جند  ريثما  فندق  يف  ونزلنا  عّمان.  يف  لل�سكنى 
تعر�ست زوجتي لك�سر يف الورك مما ا�ستدعى اإجراء عملية جراحية لها. لكنها 
مل تتعافى متامًا بالرغم من العناية التي تلقتها يف امل�ست�سفى والعالج الطبيعي 
مل�ساعدتها على اإعادة قدرتها على امل�سي، وتدهورت �سحتها تدريجيًا. ويف �سهر 
واأثثتها. وبعد  اإىل �سقة كنت قد ا�سرتيتها  انتقلنا  ت�سرين االأول من عام 1991 
�سبعة ع�سر يومًا يف 26 ت�سرين االأول من ذلك العام توفيت زوجتي رحمها اهلل 
رحمة وا�سعة. وقد �سّق علّي فراقها وبكيت عليها مر البكاء. وعند دفنها وقفت 
اأبكي عليها وعجبت من احلكمة يف هذا الوجود كيف يق�سي على �سيدة عا�ست 
معي �ستني �سنة وتدفن يف الرتاب كاأنها مل تكن. وبعد وفاتها رف�ست العودة اإىل 
كانت  اإن�سان  وكل  فيه هناك  كانت متر  �سارع  وكل  بيتي  �سيء يف  كل  الأن  لندن 
البيت من  �سيئًا يف  اأترك  بها. ومل  �ستذكرين  االأ�سياء  ويعرفها، كل هذه  تعرفه 
اآثارها �سغريًا اأو كبريًا اإال وزعته. ومل اأدخل الغرفة التي توفيت فيها مدة طويلة، 

واإذا ا�سطررت اإىل الدخول كنت اأحول نظري عن مكان �سريرها.  
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وهكذا اأ�سبحت وحيدًا بعد �ستني �سنة برفقة زوجتي وكانت وحدة قاتلة. 
وكنت �سرعت قبل قدومي اإىل عّمان يف تاأليف قامو�ص عربي/اإنكليزي فقررت 
اإمتامه، وكان اأف�سل ت�سلية يل يف وحدتي. ومت  القامو�ص بعون اهلل ون�سر من قبل 
مكتبة لبنان. وكانت ات�ساالتي بالنا�ص تقت�سر على االأقارب وبع�ص االأ�سدقاء 
الق�س�ص  و�سرد  املحلية  احلوادث  على  االجتماعات  هذه  يف  احلديث  ويدور 
والذين  �سئياًل  فكان  والفكرية  العقلية  االأمور  عن  احلديث  اأما  واحلكايات. 
يهتمون باحلديث عن ذلك قلة.  ومل اأجد من ينجد عند احلاجة اإىل بحث عن 

اأمر فيه تعميق نظر اأو دقة يف املعلومات، والحظت اأن االأغلبية علمها �سطحي.

الحظت اأن املواطن يقوم بثالثة اأ�سعاف عمل املوظف يف اأي دائرة حكومية. 
كان جواز  �سواء  ما  ت�سريح  للح�سول على  دائرة حكومية  املواطن  فاإذا ق�سد 
�سفر اأو ترخي�ص �سيارة اأو اأي م�ستند، يظل هذا املواطن يجري من مكتب اإىل 
اآخر واأحيانًا من بناء اإىل اآخر الإمتام معاملته، مع اأن هذه املعاملة ميكن اأن يقوم 
بها موظف واحد لو حاول القيام بعمله باأمانة ون�ساط. وال عبة يف اأن يكون هذا 

املواطن �سابًا اأو �سيخًا اأو امراأة عجوز.

كنت اأح�سر جل�سات جممع اللغة العربية االأردين بو�سفي ع�سو �سرف فيه. 
العربية معرفة  اللغة  اأع�ساًء ال ي�سرتط فيهم معرفة  اأن املجمع ي�سم  والحظت 
جيدة وبع�سهم ال يجيد اأي لغة اأجنبية. وكان جل عمل املجمع هو و�سع م�سطلحات 
عربية ملا يقابلها يف االإنكليزية دون االهتمام مبا و�سعته البالد العربية االأخرى 
الكثري من  قبل. والحظت  اإذا وجدت من  العربية  بامل�سطلحات  ياأبهون  ال  كما 
العربي  اللغوي  العامل  با�سم  �سارع  ذلك  من  عّمان،  �سوارع  اأ�سماء  االأغالط يف 
القا�سي  وكتبت  َعّيا�ص  القا�سي  و�سارع  ال�ُسَكيت،  ابن  كتبت  وقد  ال�ِسّكيت  ابن 
ِعيا�ص. ومن هذا كثري، فمن امل�سوؤول عن هذه االأخطاء يف بلد عربي فيه جممع 

للغة العربية؟ 
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وكنت يف بع�ص جل�سات املجمع اأ�سّر على اأمرين: االأول اأن املجمع هو املرجع 
النهائي ل�سبط اللغة، والثاين اأن على املجمع توخي الدقة يف و�سع امل�سطلحات. 
ومل اأجد اأنه كان يعمل باأيهما. ويف جميع جل�سات املجمع التي ح�سرتها مل اأجد 
من  ي�ستحقه  مبا  بحثه  جرى  قد  وم�سكالتها  العربية  اللغة  يخ�ص  مو�سوعًا  اأن 
اجلد واالهتمام. وذكرت يف اإحدى جل�سات املجمع اأن اللغة العربية يف حمنة الأن 
اللهجات املختلفة لكل بلد عربي قد ترت�سخ وينتج من ذلك قوميات كما جرى 
والفرن�سية،  كاالإيطالية،  لغات  اإىل  اللهجات  انق�سمت  حني  الالتينية  اللغة  يف 
واالإ�سبانية، والبتغالية. قلت هذا وحذرت من اأن يكون م�سري اللغة العربية مثل 
ذلك امل�سري. ودعوت اإىل ت�سديد اجلهود ليعتاد النا�ص يف جميع االأقطار العربية 

على التحدث بلغة �سليمة يفهمها اجلميع.

دعوت كثريًا اإىل اإ�سالح املعجم العربي وبالتايل اإ�سالح التفكري بطريقة 
غري مبا�سرة، الأن الفكر لغة �سامتة واأداة الفكر هي اللغة، فاإذا �سلحت االأداة 
�سلح الفكر. ثم اإن حتديد املعاين للكلمات ي�ساعد على دقة الرتجمة وي�ساعد على 
مرده  العلمية  امل�سطلحات  نراه يف  الذي  والت�سوي�ص  دقيقة.  و�سع م�سطلحات 
اأواًل: عدم دقة املعاين يف املعجم العربي، وثانيًا: اأن الذين و�سعوا امل�سطلحات 
واخللط.  اخلطاأ  ذلك  من  فن�ساأ  لغويني  يكونوا  مل  والفنون  العلوم  خمتلف  يف 
وال�سبب االأ�سلي يف ذلك اأن جمامع اللغة العربية تظن اأن �ساحب االخت�سا�ص 
يف علم من العلوم ي�ستطيع و�سع امل�سطلحات العربية لذلك العلم. ال�سواب هو 

اأن العامل ف�ساًل عن معرفته بذلك العلم يجب اأن يكون فقيهًا باللغة العربية. 

�سكنت يف عّمان وحدي بعد وفاة زوجتي واأح�سرت خادمة تقوم باالأعمال 
املنزلية. كنت اأم�سي وقتي يف النهار بني القراءة والتاأليف. وبعد اإمتام املعاجم 
التي األفتها و�سدر منها البع�ص والبع�ص االآخر هو قيد الطبع، بقي علّي اإمتام 
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معجم للطالب على اأ�سا�ص ما يعرف باملعاجم للقراءة التي تخدم غر�سني: االأول 
�سرح معاين الكلمة بو�سوح ودقة، والثاين جعل هذا ال�سرح �سائقًا مبا يتخلله من 
اأمثلة و�سواهد طريفة ت�ستهوي الطالب وتغريه على قراءة املادة. وا�ستغلت اأي�سًا 
يف اإعداد �سل�سلة للقراءة على اأجزاء قوامها قطع اأدبية من �سعر ونرث وقطع من 
اأفكار الإيقاظ الذهن واحلث على التاأمل. ولكل قطعة  تاريخ العرب وقطع فيها 
وتقوية  الفكر  ل�سحذ  عنها  اجلواب  يراد  اأ�سئلة  مع  واأدبي  وتاريخي  لغوي  �سرح 
الطالب  وغري  الطالب  من  للقارئ  معدة  وال�سل�سلة  وقواعدها.  باللغة  املعرفة 

لرتغيبهم بالقراءة وتعويدهم عليها. واآمل اأن اأمت هذين امل�سروعني بعون اهلل. 
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الفصل العاشر

حـــّب القــــراءة 

يقراأ.  ال  البدائي  فاالإن�سان  المتمدن،  االإن�سان  �سفات  من  �سفة  القراءة 
ومقيا�ص الفهم عند كل اإن�سان يكون بقدرته على القراءة. وقد ُيقبل اإن�سان على 
القراءة حتى واإن لم يكن من االأذكياء الالمعين اإذا عا�ص في بيئة ح�سارية اأو 

في محيط عائلي ات�سم بحب العلم وبحب القراءة.

اأبناوؤه  كان  بيت  في  ع�ست  لكنني  متى،  وال  القراءة  بداأت  كيف  اأذكر  ال 
يقراأون. فوالدي كان عالمًا في اللغة �ساعرًا اأديبًا، وكان من اإخوتي �سعراء واأدباء 
لقريحة  نف�سي  في  الموقظ  كان  ولعل هذا  العربية.  باللغة  معرفة جيدة  وذوي 
موجودة في االأ�سل وهي الرغبة في العلم عن طريق القراءة. واأذكر اأنني كنت 
لي. وكان  ُتعطى  التي كانت  القليلة  النفقة  اأقت�سدها من  بنقود  الكتب  اأ�ستري 
يغيظني في الكتب العربية عدم وجود فهار�ص مف�سلة ي�ستعين بها القارئ في 
الرجوع اإلى الكتاب عند ال�سك في اأمر من االأمور. واأول ما فعلته واأنا في ال�سف 
ال�سابع في مكتب عنبر في دم�سق هو اأنني بداأت بجمع الفهار�ص بنف�سي. وبداأت 
بكتاب »نور اليقين« عن حياة الر�سول ، فو�سعت فهر�سًا لالأ�سخا�ص وفهر�سًا 

لالأماكن واآخر للقبائل.

في  االإنكليزية  الكلية  دخولي  بعد  اجتزتها  التي  العديدة  واالمتحانات 
القد�ص، غر�ست في نف�سي عادة الرجوع اإلى كتٍب اإ�سافة اإلى ما هو مقرر منها 
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وقراءة االأبحاث من م�سادر مختلفة. منذ ذلك الزمان وجدت في نف�سي مياًل 
وهكذا  الحاجة،  عند  وللمراجعة  للقراءة  الكتب  اأجمع  واأخذت  للقراءة  �سديدًا 
واالأدب  والفل�سفة  والعلوم  والريا�سيات  اللغة  في  خا�سة  مكتبة  لنف�سي  كونت 

والدين.

اأقل  االإ�سالمي  الدين  اأن  االأديان  وكتب  الفل�سفة  كتب  قراءة  من  �سعرت 
حظًا في طريقة عر�سه على العالم ووجدت اأن ذلك يعود اإلى تق�سير الم�سلمين 
اأنف�سهم، وما كتبه علماء الم�سلمين عن االإ�سالم ال يرتقي اإلى الم�ستوى العلمي ال 
من حيث الم�سمون وال من حيث االأ�سلوب، وكان ما كتبه اأولئك العلماء ال يتجاوز 
اأ�سابع اليد. و�سرت من هنا اإلى االهتمام بتاريخ الم�سلمين في اأزمان محنتهم 
في ال�سرق والغرب وفي مدنيتهم الزاهرة في االأندل�ص و�سقلية، وكيف اأن الدول 
الم�سيحية في ذلك الوقت باال�ستراك مع البابوية ق�ست على تلك المدنية وحتى 
على معظم الم�سادر التاريخية عن ف�سل تلك المدنية على العالم الم�سيحي. 
وراأيت اأن كل ما كان يمت اإلى العرب والم�سلمين في اإ�سبانيا و�سقلية واإيطاليا 
اأي  الم�سيحية. وقام كتاب ن�سطون يدح�سون  لل�سك في المحافل  اأ�سبح مجااًل 
فكرة ي�ست�سم منها اأن العرب والم�سلمين كان لهم ف�سل في اأي اإنجاز ثقافي اأو 
فني. بل اإن هوؤالء الكتاب و�سعوا نظرية خطرة مفادها اأن العرب في مدنيتهم 
تلك  ات�سال  فقطع  الغربية،  المدنية  �سير  ا�ستمرار  حجز  �سدًا  اإال  يكونوا  لم 
وعادت  الحاجز  ذلك  معه  وزال  العرب  �سلطان  زال  اأن  اإلى  ببع�سها  المدنية 
المياه اإلى مجاريها، فات�سلت المدنية االإغريقية والرومانية بالنه�سة االأوربية. 
اأنها تجحد ف�سل العرب في نقل المدنية القديمة  والخطورة في تلك النظرية 
واإي�سالها اإلى اأوربا. ولم اأجد كتابًا عربيًا واحدًا يدح�ص تلك النظرية ويدافع 
عن ف�سل العرب. بل اإن العديد من الكتاب العرب ابتلعوا كثيرًا من النظريات 
المعادية للعرب و�سدقوها دون تحقيق. من ذلك نظرية حرق مكتبة اال�سكندرية 
في زمن عمر بن الخطاب، وظلت هذه النظرية مقبولة اإلى اأن فندها واأبطلها 
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علماء ومحققون من غير الم�سلمين. ثم وجدت اأن درا�سة القراآن الكريم عند 
الم�سلمين لم تكن درا�سة علمية ولم يهتموا في درا�ستهم باأمور مهمة جدًا تجعل 
حيث  من  ودنيا  دينًا  كان  االإ�سالمي  فالدين  فريدًا.  دينًا  االإ�سالمي  الدين  من 
النا�ص عظمة  اإفهام  والمعلول، وحاول  بالعلة  اعترف  دين  واأول  والمجتمع،  المال 
الخالق عن طريق التفكير في خلق ال�سموات واالأر�ص، واأول دين حث على العلم 
اأولها:  مثيل  لها  لي�ص  ثالث ظواهر  االإ�سالمية  الدولة  تاريخ  وفي  العائلة.  واأوجد 
كيف تمكن النبي  من اإخ�ساع الجزيرة العربية بكاملها وتوحيدها في �سنين 
معدودة؟ وثانيها: كيف تمكن العرب من اإن�ساء دولة على اأنقا�ص دولة الفر�ص 
ودولة البيزنطيين في مدة وجيزة؟ واأخيرًا: كيف تمكن العرب من اإن�ساء ح�سارة 

باهرة في زمن ال يزيد على مائة وخم�سين �سنة؟

الدين والتاريخ.  اإلى درا�سة فل�سفة  الق�سايا  التفكير في مثل هذه  دفعني 
وا�ستنتجت من ذلك اأن الموؤرخين العرب وعلماء الدين الم�سلمين على العموم 
كانوا يفتقرون اإلى �سفة عقلية يقال لها التجريد، ثم اإلى الطريقة العلمية في 
الحاجة  اأن  واأظن  التفا�سيل.  الحقائق من خ�سم  ا�ستخال�ص  اأجل  من  البحث 
تدعو باإلحاح اإلى وجود كتب بالعربية يقراأها النا�ص عن الطريقة العلمية والتفكير 
والم�سلمين في  العرب  الباحثين  اأن  االأمثلة على  ومن  تكون مب�سطة.  ال�سحيح 
ُبذل في  اأنني وقعت على مجهود  العلمي،  البحث  معظمهم قا�سرون في مجال 
اأحد البالد االإ�سالمية لو�سع التعليم على اأ�س�ص اإ�سالمية. ولم اأجد اأحدًا في هذا 
البحث ذكر بالتحديد ما هي تلك االأ�س�ص االإ�سالمية التي يجب اأن يبنى التعليم 

عليها. 

وظهرت في الزمن االأخير نقي�سة اأخرى في البحث. فقد عكف كثير من 
في  الفكر  واأعملوا  العربي  وال�سعر  االأدب  درا�سة  على  الغرب  في  الم�ست�سرقين 
تنظيم الدرا�سة وفي �سبط الكلمات واالأ�سماء. وطبعوا من اأمهات الكتب العربية 
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والتحقيق  بالدقة  المطبوعات  تلك  وامتازت  الكثير،  ال�سيء  ال�سعر  ودواوين 
الكتب جديرة باالهتمام فاعتمدوا  اأن هذه  العرب  الباحثون  العلمي. وقد وجد 

عليها اعتمادًا كليًا فاأراحهم ذلك من بذل الجهد واإعمال الفكر.

وانتباهي اإلى درا�سة الدين عامة حدا بي اإلى درا�سة اليهودية والم�سيحية 
بعد  االأندل�ص  في  للم�سلمين  جرى  ما  اإلى  ومنها  التفتي�ص  ومحاكم  البابوية  ثم 
في  الم�سلمين  العرب  م�سير  عن  البحث  اإلى  ذلك  و�ساقني  غرناطة.  �سقوط 
اإ�سبانيا فلم اأجد من الكتب العربية ما يعطي المطلوب، فاهتديت اإلى موؤَلف من 
اأربعة مجلدات لكاتب اإنكليزي عن محاكم التفتي�ص واأعمالها �سد الم�سلمين في 
اإ�سبانيا، وعن تن�سيرهم وطردهم منها، وهو من الكتب النادرة جدًا. وحفزني 
ذلك على ترجمة ف�سل طويل عن خروج العرب من اإ�سبانيا بعد �سقوط غرناطة. 
وهذا اأدى بي اإلى متابعة م�سير اأولئك الم�سلمين في المغرب العربي. ثم امتد 
بي االهتمام اإلى االطالع على الو�سع في ال�سرق العربي في القرنين الثامن ع�سر 
والتا�سع ع�سر وال �سيما في م�سر و�سوريا وفل�سطين. وجمعت الكثير من الكتب 
عن ذلك، وهي كتب اأ�سبحت االآن نادرة جدًا وي�سعى عمالء اإ�سرائيل �سعيًا حثيثًا 

لجمع هذه الكتب بانتزاعها من اأيدي اأ�سحابها

والقراءة حتى تكون مفيدة ال بد اأن يكون القارئ على معرفة تامة بلغة الكتاب 
الذي يقروؤه، واأن تكون له قدرة عقلية ت�ستطيع ا�ستيعاب المقروء وفهمه. ولعل عدم 
اهتمام النا�ص بالقراءة حتى بين طالب الجامعات مرجعه اإلى عدم تدربهم على 
القراءة منذ ال�سغر، والأن القارئ العربي بالذات ال يجد في الكتب العربية ما هو 

مو�سوع و�سعًا منتظمًا في الترابط ومزودًا بالفهار�ص والتعليقات التف�سيلية.

وعدم التدرب على القراءة بفهم وا�ستخال�ص المعلومات ببذل �سيء من 
الجهد العقلي، حرم المتعلمين العرب من البحث واال�ستق�ساء �سواء بمطالعة 
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الكتب العربية اأو غير العربية. فلي�ص هناك االآن من يهتم بدرا�سة كتب التراث 
ولي�ص هناك ميل  التعليقات.  العربي درا�سة علمية وتقديمها بقالب مب�سط مع 
عند القلة من القائمين على اإحياء التراث العربي اإلى مراجعة هذه الكتب، بل 
هي  التي  بالمو�سوعات  يتعلق  فيما  حتى  االأجنبية  الكتب  اإلى  الرجوع  يف�سلون 
اأ�سد م�سا�سًا بالعرب والم�سلمين وبتاريخهم ودينهم. واأذكر في هذا ال�سبيل اأن 
، معتمدًا في ذلك على �سيرة  اأحد كبار الكتاب الم�سلمين كتب �سيرة النبي 
بالفرن�سية و�سعها الكاتب ديرمنغهام. واإذا و�سع اأحدهم كتابًا عن االأدب العربي 
عامة اأو عن اأديب عربي كالمعري مثاًل، ا�ست�سهد بكتاب نيكل�سون االإنكليزي اأو 
�سا�سي  دي  ن�سرها  التي  الحريري«  »مقامات  ظلت  وقد  الفرن�سي.  �سا�سي  دي 
�سروحها  بف�سل  تزال،  وال  العربي  للطالب  مرجعًا  طويلة  مدة  تعليقاته  مع 
وا�سحة  التناول  �سهلة  االإنكليزية  اإلى  العالء«  اأبي  »ر�سائل  وترجمة  وفهار�سها. 
المعاني. كذلك ترجمة االإنكليزيان لين وبيرتون »الألف ليلة وليلة« تفتح الذهن 
واإلى نواح مهمة في عالم ذلك الزمان  اإلى حقيقة االأو�ساع في ذلك المجتمع 
بف�سل التعليقات وال�سروح. وقد كتب اإنكليزي اآخر كتابًا عن المجتمع االإ�سالمي 
بناه على كتاب األف ليلة وليلة. اأقول هذا اإ�سارة اإلى اأن الكتاب العرب لي�ص لهم 
ميل اإلى اإتعاب اأنف�سهم في البحث وقراءة الكتب القديمة وفهم لغتها. والعقبة 
التنقيب  الباحثين على  اعتياد  واال�ستق�ساء عمومًا هي عدم  البحث  �سبيل  في 
تت�سع  لم  العمل  اإليهم هذا  يعهد  الذين  اأي�سًا كون  الحقائق، وهي  وا�ستخال�ص 
لهم الفر�سة للتدرب على الطريقة العلمية في البحث ولي�ص لديهم القدرة على 

التجريد. 

فالقراءة حتى تكون مجدية يجب اأن ت�ستند اإلى �سفات معينة في القارئ، 
واأهم تلك ال�سفات هي اال�ستعداد الطبيعي للدرا�سة مع ال�سبر، ثم قدرة عقلية 
اأن  للقارئ  يمكن  كيف  هي  تعاودني  زالت  ما  التي  الم�سكلة  ولكن  الفهم.  على 
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ي�ستوعب ويفهم ما يقراأ؟ وكيف يمكنه اأن يكون منطقيًا في تفكيره وقاباًل لفهم ما 
هو منطقي؟ اأي كيف يكون �سحيح التفكير. وهكذا عمدت اإلى درا�سة الكتب التي 
تعالج ق�سية التفكير ال�سليم وكتب العالقات بين الفكر والكالم، ثم كتب تدريب 
الن�سئ على التفكير ال�سليم في كالمهم. وقادني هذا اإلى اأن اأتعمق في اأ�سباب 
التخلف الفكري لدى القارئ العربي، واهتديت اإلى اأن اللغة وهي اأداة التفكير، 
التي يتكلم بها العربي لغة مجازية اأكثر منها حقيقية واأنها ت�سلح لل�سعر والخيال 
العام وال ت�سلح لو�سف الحقيقة. لذلك كثيرًا ما اختلطت معاني الكلمات لعدم 
توافر �سابط منطقي لها. االأدب العربي في مجال الرواية اأو الق�سة الق�سيرة 
حديث الن�ساط، وقد يكون ال�سبب في ذلك ب�سورة عامة عدم االهتمام بالفكرة 
من وراء االأ�سياء. فالرواية في العربية تقوم على التفاعل بين ال�سخ�ص واالأ�سياء 
اأو بينه وبين االأ�سخا�ص، واالأديب اإن تكلم عن االإخال�ص والغدر والحب والبخل 
باالأ�سخا�ص  من حيث عالقتها  عنها  يتكلم  فاإنما  المعاني،  اأ�سماء  من  وغيرها 
اأو باالأ�سياء، اأي من حيث اإخال�ص فالن لفالن اأو غدر فالن بفالن وهكذا، من 
غير اأن يكون في الذهن �سورة مجردة لالإخال�ص اأو الغدر اأو الحب... اإلخ، وقد 
يف�سر لنا هذا اأن جميع ما و�سل اإلينا من ق�س�ص وروايات قائم على التفاعل بين 

االأعمال اأو االأ�سخا�ص ولي�ص بين االأفكار.

وثمة ظاهرة اأخرى في معظم الكتب االأدبية العربية التي بين اأيدينا وهي 
االهتمام بالحوادث والوقائع على انفراد دون االهتمام بالروابط اأو الجامع بينها 
اأو تعليل االأ�سباب فيها. فالكاتب ي�سرد الحوادث ويذكر االأ�سخا�ص وتحركاتهم 
األفه  ما  جميع  في  يوجد  وال  معنى.  ورائها  من  ولي�ص  المغزى  من  خالية  كاأنها 
العرب تاريخ اجتماعي يتحدث عن تطورات المجتمع وظروفه في اأي ع�سر من 
الع�سور. واإذا اأراد اأحد اأن يعرف من ال�سعر العربي اأحوال المجتمع في زمن من 
االأزمان فاإنه ال يفوز بطائل. واأهم ما يركز عليه الكاتب من ال�سعر هو تف�سير 
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الكلمات بح�سب المعاجم دون االهتمام بالك�سف عن اأي فكرة قد تنطوي عليها 
اأبيات الق�سيدة.

من  متتابعة  �سل�سلة  عن  عبارة  الو�سع  يجعل  الطرز  هذا  على  واالهتمام 
الحوادث على منوال واحد، اأي اأن التفكير هو على خط واحد ولي�ص متفرعًا على 
خطوط عدة تهتم بالمالب�سات. مثال ذلك القول اإن فالنًا ال يمكن اأن يكون عا�ص 
في �سنة كذا الأنه لم ي�سهد الحادث الفالني الذي وقع في تلك ال�سنة. واأهم من 
ذلك اأن التجريد المعنوي يكاد يكون معدومًا في معظم الكتب العربية، واالأفكار 
التي قد تنطوي عليها الحوادث تنطم�ص في غمرة تلك الحوادث. وقد يكون من 
اأ�سباب الخالف بين النا�ص هو عدم اتفاقهم على المبادئ الفكرية العامة التي 
تنطبق على كل حالة. مثال ذلك المعادلة الريا�سية العامة التي يمكن اأن تطبق 

عليها اأي حالة.

القراءة المفيدة
على القارئ اأن يخ�س�ص وقتًا كافيًا لكل مرة يقراأ فيها، الأن �سرف وقت 
طويل في القراءة ي�سمن للقارئ تكوين فكرة عما قراأه وه�سم هذه الفكرة. وفي 
لذلك هو في  االأوقات  اأف�سل  اأن  للقراءة مهم، ووجدت  الوقت  اختيار  اأن  راأيي 
القراءة على منزلتين:  وتكون  الذهن �سافيًا.  يكون  الظهر حينما  بعد  اأو  الليل 
االأولى قراءة الكتاب باأجمعه كما تقراأ الرواية، والثانية قراءة الكتاب على مراحل، 
ال ينتقل القارئ من مرحلة اإلى غيرها اإال بعد فهمها وا�ستيعابها. وهذه الطريقة 
ت�ستلزم من القارئ اأن يتوقف ويفكر كلما اعتر�سته عبارة �سيقة ذات مغزى. ولما 
كان الكتاب بحكم ال�سرورة منق�سمًا اإلى ف�سول فقد يعمد القارئ بعد كل ف�سل 
اإلى تدوين ما علق بذهنه من اأفكار حول مو�سوع ذلك الف�سل. اأو قد ي�سير اإلى 
ما ورد في كتاب اآخر عن اآراء م�سابهة اأو مخالفة. وهذا التفاعل الفكري في ذهن 
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القارئ من المقابلة والمقاي�سة بين كتاب واآخر وبين نظرية واأخرى مفيد جدًا 
في تكوين الملكة العقلية في النقد والفح�ص لقبول االآراء اأو رف�سها. واأذكر اأنني 
اهتممت مرة بفكرة ابن ر�سد المعروفة بالنظرية ذات ال�سقين، واأدى بي البحث 
اإلى جامعة باري�ص ومنها اإلى اأن تلك النظرية كانت اأ�سا�ص النه�سة العلمية في 

اأوروبا. وهذا اأمر جدير بالعناية من قبل المهتمين بالمدنية الغربية.

�سيما في  وال  ما،  اإلى حد  قا�سرة  الفل�سفة  العربية في مو�سوعات  واللغة 
الفل�سفة الحديثة والنظريات االجتماعية المتاأخرة. وو�سع كتب عربية في هذه 
المو�سوعات هو من الم�سقة والعناء بمكان لعدم وجود كلمات محددة المعنى 
بعد  تخرج  لم  العربية  واللغة  بغيره.  يختلط  ال  فارز  �سيء  اإلى  منها  كل  ت�سير 
كلمات للتعبير عن اآراء و�سور عقلية حديثة. وال اأرى اأن قراءة الكتب توؤتي اأكلها 
وتتمخ�ص عن فائدة اإال اإذا كانت عن ذهن متفتح ال يفهم المقروء فح�سب واإنما 
تلك  فائدة  وتكون  اإ�سافية،  اأفكارًا جديدة ومعلومات  ي�ستخل�ص منه فوق ذلك 
الواعية  الذاكرة  اأن  كما  مماثلة.  منا�سبات  في  لال�ستعمال  �سالحة  المعلومات 
هي خير عون للقارئ في تفهمه االأفكار وربط بع�سها ببع�ص ومعرفة مكان هذه 
العالم  اإن  وُيقال  المختلفة.  الكتب  في  اإليها  الرجوع  القارئ  اأراد  اإذا  االأفكار 
واالأديب ال بد له من ذاكرة واعية ال تترك �سيئًا اإال اأح�سته وال ت�سيع معلومة اإال 
حفظتها. ومع اأن التدوين والت�سجيل قد يفيان ببع�ص الغر�ص في التذكر اإال اأن 
التذكر بكامله ال بد له من التعويل على ذاكرة واعية. وقد توجد هذه اأو ال توجد، 
وعلى قدر وجودها يتوقف نجاح القارئ في تق�سي الحقائق وفي االإحاطة باآراء 

الموؤلفين والباحثين.

وثمة عون اآخر على القراءة هو الجلد وال�سبر، وقليل من القراء من يطيق 
المثابرة على القراءة مدة طويلة حتى واإن كان مو�سوع القراءة م�سوقـــًا. والجلد 
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لي�ص مق�سورًا على المثابرة وحدها واإنما ي�سمل التفكير في اأثناء القراءة، وهذا 
قراءة  عن  الكثيرون  يعزف  التفكيرية  الم�سقة  هذه  وب�سبب  اأحيانًا.  �ساق  جهد 
الكتب العلمية والفل�سفية، الأنهم لم يتدربوا على قراءتها في اأول عهدهم. وهذا 
نق�ص يكاد يكون عامًا في معظم بالد العالم، لذلك �سرعت بع�ص البلدان لتالفي 
هذا العجز في القراء عن طريق و�سع كتب لالأوالد تت�سمن حكايات مرغبة مع 
وتعّوده  المعلومات  ا�ستنتاج  اإلى  بيده  وتاأخذ  الولد  تفتح ذهن  وتوجيهات  اأ�سئلة 

على اال�ستنباط.

من  تزيد  ال  لكنها  القارئ  معلومات  من  تزيد  معروف  هو  كما  والقراءة 
�سفة  اإلى  يحتاج  ذلك  الأن  ببع�ص،  بع�سها  ربط  وال من  المعلومات  لتلك  فهمه 
من  هم  القراء  من  فالكثير  الكثيرين.  في  تتوافر  ال  القارئ  في  خا�سة  عقلية 
ال�سرديين الذين يحفظون ما يقراأون دون فهم اأو اقتناع ويقبلون هذه االأفكار من 
غير تمحي�ص. وقد تكون هذه االآراء مد�سو�سة فياأخذونها على عالتها ويرددونها 
االأول  هّمها  وموؤلفات  و�سحف  اليوم مجالت  العالم  وفي  واقعية.  كاأنها حقائق 
اإدخال االأفكار الفا�سدة في االأذهان وت�سوي�ص العقول وتجهيل النا�ص بالحقائق.

وثمة نوع اآخر من القراء، وهم قلة، الذين ي�ستقون االأفكار من قراءاتهم 
الفكر  باإعمال  وذلك  الباطل  ويطرحون  منها  ال�سائغ  فيقبلون  ويمح�سونها 
ابن ر�سد  اأو  الفكر ك�سقراط  اأ�سحاب  اإلى  ي�ستمعون  الذين  والمنطق. وقلة هم 
اأو غاليليو. واأظن اأن برنارد �سو الفيل�سوف والكاتب البريطاني المعروف، اأدرك 
اأن النا�ص قد ينفرون من الفكرة اإذا كانت معقدة بعيدة الغور ولو كانت منطقية 
بالتدريج  يكون  اأن  يجب  النا�ص  عقول  اإلى  االأفكار  اإدخال  اأن  وراأى  �سحيحة. 
على مدة طويلة دون ا�ستعمال قوالب فل�سفية ونظرية لهذه االأفكار. والنا�ص قد 
يعادون الفكرة، ولو كانت �سائبة، الأنهم لم يفهموها. وقد قيل: النا�ص اأعداء لما 
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جهلوا. وقد اأُمرنا في االإ�سالم اأن نخاطب النا�ص على قدر عقولهم. ومما يذكر 
بهذه المنا�سبة اأن عمر بن الخطاب  عزل يزيد ابن اأبي �سفيان وكان عاماًل 
له. فجاءه يزيد و�ساأله عن �سبب عزله: هل كان العزل ب�سبب خيانة في المال 
اإنما عزلتك الأني خ�سيت  اأو �سوء ت�سرف مع الرجال؟ فنفى ذلك عمر وقال: 
ف�سل عقلك على النا�ص. والمعنى اأن يزيدًا لما كان فوق م�ستوى النا�ص عقليًا 
كان ال بد اأن يكون حديثه فوق م�ستواهم الفكري فيوؤدي ذلك اإلى كرههم الآرائه 

واأقواله ثم اإلى التنكر له والع�سيان. 

في  منطقيًا  للنظر  اأ�سلوبًا  للقارئ  تهيء  عمومًا  الفل�سفة  كتب  وقراءة 
�سيء  كل  في  ال�سك  هو  القارئ  يتعلمه  ما  واأول  له.  تعر�ص  التي  الم�سكالت 
اإلى اأن يزول ذلك ال�سك باليقين، ثم اأن يقدم االأهم على المهم واالأ�سل على 
الفرع، واأخيرًا اأن يتوقف عن االأخذ بحكم اأو راأي دون التحقق بالنظر العلمي. 
والدين االإ�سالمي في مقدمة االأديان من حيث الحث على القراءة الأنها باب 
ْكَرُم * اَلِّذي َعَلَّم ِباْلَقَلِم * َعَلَّم  َك ااْلأَ العلم والفهم. وفي قوله تعالى: اْقَراأْ َوَرُبّ

ااْلإِْن�َساَن َما َلْم َيْعَلْم )�سورة العلق: 5-1(.



اأر�صيف ال�صور
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يف لندن بالإذاعة الربيطانية 1950

والد �ضاحب املذكرات ال�ضيخ �ضعيد الكرمي
)1938 - 1852(

�ضقيقه ال�ضاعر عبد الكرمي الكرمي )اأبو �ضلمى(
)1980 - 1907(
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مع زوجته و�ضقيقها حممد طالب يف اأوائل الثالثينيات

يف الكلية العربية يف القد�ص وهو الثالث من الي�ضار يف ال�ضف الأول 1936
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مع زوجته واأولده �ضهام وزياد وغادة يف القد�ص 1945

مع  اأخيه »اأبو �ضلمى« وابنته �ضهام يف اأوائل الثالثينيات
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مع زوجته يف لندن 1950

الكرمي يجري مقابلة لالإذاعة الربيطانية مع اأمري الكويت ال�ضيخ �ضباح ال�ضامل ال�ضباح 1955
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الكرمي مع الق�ص كراغ يف كلية القدي�ص اأوغ�ضطني يف كانرتبري 1964

يجري مقابلة مع كمال جنبالط يف الإذاعة الربيطانية
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مع اأخيه »اأبو �ضلمى« يف دم�ضق 1974

مع اأخيه »اأبو �ضلمى« يف دم�ضق 1975
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يف لندن 1984

مع ابنه زياد وابنته غادة 1983
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يف لندن 1986

مع حفيدته �ضلمى 1984
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يف حفل تقليده و�ضام فل�ضطني من قبل الرئي�ص يا�ضر عرفات 1990

مع قدامى خريجي الكلية العربية  1994/8/16
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يف احتفال منتدى ال�ضباب العربي مع �ضمو الأمري احل�ضن بن طالل وفي�ضل احل�ضيني 1994

يف جامعة الريموك 1994
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مع اأ�ضاتذة الكلية العربية وخريجيها يف عّمان 1994

مع ابنه زياد يف مطعم البوادي بعّمان 1994
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 مع ابنتيه �ضهام وغادة وابنه زياد 1995

مع ابنه زياد وزوجته يف عّمان 1995
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يف احتفال يوم القد�ص بعّمان

يف منتدى ال�ضباب العربي مع د. �ضعد ابو دية وعبد اهلل كنعان وبهجت التلهوين
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مع الأديبة العراقية مي �ضرب يف عيد ميالده املئة 2005



الق�ضم الثاين

�صرية ح�صن الكرمي واآثاره
يف مراآة املفّكرين والأدباء

)كلمات و�ضهادات ودرا�ضات(
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ح�صـــــــــن الكـــــرمي
ملّف جملة »اأفكار« الأردنّية*

وزارة الثقافة
)العدد 229، كانون الأّول/دي�ضمرب 2007(

اإعداد وتقدمي: جمدولني اأبو الرب**

رحل االأديب واالإعالمي ح�سن الكرمي، بعد حياة ان�سغل فيها بق�سايا اللغة 
العربية، وقّدم لنا كنوزًا من الكتب واالأبحاث القّيمة. فكانت اللغة العربية �سّغفه 
�سغفه  اإن  القول  وميكننا  والرتجمة.  العربية،  املعجمية  تطوير  على  فعمل  وهّمه، 
ببناجمه  الكرمي  ا�ستهر  حيث  االإعالمّية،  �سهرته  يف  �سببًا  كان  العربية  باللغة 
االإذاعة البيطانية،  ا�ستمر يف تقدميه، من هيئة  الذي  املعروف »قول على قول« 

على مدى ثالثني عامًا، وُن�سر يف اثني ع�سر جملدًا.

ن�ستهل هذا امللف، عن االأديب واالإعالمي ح�سن الكرمي، بكلمة �سمو االأمري 
جممع  يف  الكرمي  ح�سن  الراحل  تاأبني  حفل  يف  جاءت  التي  طالل،  بن  احل�ضن 
الكرمي:  »ح�سن  بعنوان   ،2007 حزيران   16 ال�سبت  يوم  االأردين،  العربية  اللغة 
العاّلمة املعلم، االإعالمي«. يقول �سمو االأمري يف كلمته عن الكرمي: »عرفته معّلمًا 
ومرّبيًا واإن�سانًا كبريًا، يوؤمن بقوة الفكر وقدرته على اإحداث التغيري املبدع. فجاءت 
اإمنا  احلكيم  العامِل  االإعالمي  باأن  الإميانه  جت�سيدًا  االإعالم  جمال  يف  م�ساهمته 
الكرمي »مل  ال�سدوق«. فح�سن  ال�سادق  وناقل اخلب  واملرّبي  املعّلم  ينه�ص بدور 
املعهود؛  وذاكرته احلا�سرة وجلده  املتوّقد  بذكائه  والعمل  العلم  يتوقف عن طلب 
فكان اإنتاجه بارزًا �ساخمًا يف جمال العمل املعجمّي«. ويوؤكد �سمّوه يف ختام كلمته 

 نن�سر الكلمات واملواّد الذي ا�ستمل عليها هذا امللّف باإذن خا�ص من وزارة الثقافة.
**

* كاتبة اأردنية، ومديرة حترير جملة »اأفكار«.
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اأن ذكرى اأبي زياد، ويق�سد الكرمي، �ستبقى حّية عطرة يف قلوبنا وعقولنا. و�ستبقى 
اأعماله اللغوية واملعجمية منارة لنا جميعًا.

وال عجب يف اهتمام �سمّوه بهذا العامِل اجلليل، فكما قال اأ.د. همام غ�سيب، 
بف�سائل  ي�سيد  �سمّوه،  ويق�سد  �سمعته  »ولكم  ال�سمّو:  �ساحب  لكلمة  تقدميه  يف 
االأ�ستاذ  العربية:  عّلموه  الذين  الثالثة  االأ�ساتذة  خ�سو�سًا  واأف�سالهم؛  اأ�ساتذته 

ح�سن الكرمي، وال�سيخ اإبراهيم القّطان، وال�سيخ ندمي املاّلح«.

يف ملفنا هذا، يقّدم اأ.د. عبد الكرمي غرايبة مقالة حتّدث فيها باإ�سهاب عن 
ن�ساأة الراحل ح�سن الكرمي. والالفت اأن اأغلب املواد يف هذا امللف كانت تت�سمن 
وتوجهاته  �سخ�سيته  �سياغة  اأهمية يف  ملا يف ذلك من  الكرمي،  ن�ساأة  حديثًا عن 
البع�ص  لبع�سها  مكّملة  امللف  يف  الواردة  املعلومات  وجاءت  االأدبية،  واهتماماته 

واأ�ساءت جوانب خمتلفة من هذه الن�ساأة.

ا�ستهّل اأ.د. غرايبة مو�سوعه باأبيات من ال�سعر لوالد ح�سن الكرمي، ال�سيخ 
وات�سل  باالأزهر  والتحق  ولد يف مدينة طولكرم عام 1852،  الذي  الكرمي  �سعيد 
بجمال الدين االأفغاين، والزم ال�سيخ حممد عبده، وعاد اإىل بلده مفت�سًا للمعارف 
العامل  منح  االأردين  العربية  اللغة  جممع  اأن  الطريفة  املفارقات  ومن  مفتيًا.  ثم 
اجلليل ح�سن الكرمي ع�سوية ال�سرف، يف 1978/9/12، تقديرًا للخدمات اجلليلة 
الثمانية  اأحد  الكرمي  �سعيد  املرحوم  والده  كان  بينما  العربية،  للغة  قّدمها  التي 
واأ�سبح  ال�سورية عام 1919،  الدولة  العربي يف  العلمي  املجمع  تاألف منهم  الذين 
نائبًا لرئي�ص املجمع، ثم غادر دم�سق، بعد االحتالل الفرن�سي، وان�سم اإىل االأمري 
عبداهلل بن احل�سني، امللك املوؤ�س�ص، يف العام 1922. واأ�س�ص �سموه جممعًا علميًا 
لغويًا عام 1924، وجعل ال�سيخ �سعيد رئي�سًا له. ومما يفيدنا به اأ.د. عبد الكرمي 
بالفقه  فبزوا  اأوالده  تربية  اأح�سن  ال�سيخ  اأن  الكرمي،  ح�سن  ن�ساأة  عن  غرايبة 
امل�سهور  الكرمي  وعبد  �سعيد،  بن  �ساكر  اأحمد  اأوالده  اأبرز  وكان  وال�سعر،  واالأدب 
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باأبي �سلمى، وح�سن. ويتوقف د. غرايبة عند كل من هوؤالء االأبناء، ليعطي نبذة عن 
�سرية كل منهم. وعندما يتحّدث عن ال�سيخ العاّلمة ح�سن الكرمي فاإنه ميزج العام 
العربية  اللغة  ذلك يف جممع  كان  اإن  وال�سيخ،  التي جمعته  ال�سخ�سية  بالتجارب 

االأردين، اأم يف زياراته للق�سم العربي لهيئة االإذاعة البيطانية.

اأ.د. عبد الكرمي خليفة، رئي�ص جممع اللغة العربية االأردين، ا�ستهل كلمته 
باحلديث عن العائلة الكرمية التي ن�ساأ فيها الراحل، مهتمًا مبا �سكلته العربية من 
بيئة ثقافية وفكرية ولغوية، فكان والده ال�سيخ �سعيد اأول من توىل من�سب قا�سي 
الق�ساة ووكيل االأمور ال�سرعية لدى قيام احلكومة العربية يف �سرقي االأردن، حتت 
ا�سم اإمارة ال�سرق العربي، وكان من اأعمال ال�سيخ �سعيد الكرمي يف خدمة اللغة 
العربية تعيينه رئي�سًا للمجمع العلمي يف �سرقي االأردن ع�سرينيات القرن املا�سي، 

كما اأ�سلفنا.

يتوقف اأ.د. عبد الكرمي خليفة عند حمطات مهّمة يف م�سرية الراحل ح�سن 
اللغوية،  والدرا�سات  املعجمية،  جهوده  ومنها  اللغوية،  وجهوده  موؤلفاته،  الكرمي« 
وما قّدمه من بحوث اأغنت جملة جممع اللغة العربية االأردين. كذلك دور الكرمي 
يف جمال التعريب يف الوطن العربي، وانتقاده اأ�ساليب الرتجمة ومناهجها احلديثة 

نقدًا علميًا.

وعن البنامج االإذاعي ال�سهري »قول على قول« يقول د. خليفة: »باالإ�سارة اإىل 
املجلدات االثني ع�سر التي ن�سرت من برناجمه االإذاعي امل�سهور »قول على قول«، 
ونبات  اجلميل،  باإلقائه  البيطانية  االإذاعة  من  ب�سماعها  املعجبني  اأحد  وكنت 
�سوته املوؤثرة. وقد ذكر - ويق�سد الكرمي - اأن فكرة البنامج تنبع من حماولته 
اللغة  على  التعرف  اإىل  خا�سة،  وبالطالب  عامة،  بالنا�ص  توؤدي  و�سيلة  الإيجاد 
العربية، واأ�ساليب التعبري عنها، وذلك عن طريق االأ�سعار واالأقوال يف منا�سباتها«.



- 146 -

ومما يت�سمنه هذا امللف، درا�سة قّيمة لالأ�ستاذ الناقد فخري �ضالح بعنوان 
»ح�سن الكرمي واإجنازه املعجمي والثقايف«، يتناول فيها بالبحث والتحليل املنجز 
اللغوية، قول على قول،  الكرمي  املعجمي، نظرية  العمل  الراحل:  للعاّلمة  الثقايف 
واإجنازه للرتجمة. يقول اأ. فخري �سالح: »ال اأحد ي�سبه يف منجزه الثقايف العالمة 
الراحل ح�سن الكرمي، فقد كان موؤ�س�سة يف رجل؛ اأّلف معاجم وكتبًا ت�سطلع بها 
موؤ�س�سات كبرية وتعمل على اإجنازها فرق من الباحثني واملتابعني واملتخ�س�سني«. 
الكرمي،  عند  القامو�ص  اأو  املعجم  لدور  الع�سرية  الروؤية  �سالح  فخري  اأ.  ويبنّي 
اأن حتّول العرب اإىل نقلة عن احل�سارة الغربية يجعل ترجمتهم  الذي »كان يرى 
للم�سطلحات والتعابري اجلديدة، التي ال مقابل لها يف العربية، غائمًا بعيدًا عن 
القوامي�ص،  يوؤّلفون  َمْن  على  فاإن  ثم  ومن  التعابري.  تلك  عليه  تدل  الذي  املعنى 
وي�سعون اإىل ترجمة امل�سطلحات، اأن يحفروا عميقًا يف ذاكرة اللغة العربية لكي 
يوجدوا مقابالت دقيقة ال تختلط بغريها من املعاين العمومية ال�سائعة يف اللغة«. 
ويقدم  املعجمي،  العمل  يف  الكرمي  موؤلفات  بالدرا�سة  فخري  اأ.  يتناول  كذلك، 
ح اأن نظرية الكرمي  ال�سروحات حولها ويبدي مالحظات ا�ستنتاجية مهمة. ويو�سّ
اللغوية قامت على ممار�سته املعجمية، ونبعت من عمله املعجمي الذي امتد على 
مدار ن�سف قرن، وهو ما اأّكده الكرمي يف كتابه: »اللغة: ن�ساأتها وتطورها يف الفكر 
واال�ستعمال« الذي مّثل خال�سة تفكريه باللغة ونظرته اإىل كيفية منوها وتطورها 

)اأنظر مواد امللف(.

عن  كتابني  ترجم  حيث  الرتجمة،  يف  الكرمي  اإجنازات  فخري  اأ.  ويتناول 
وامل�سلمون يف  »العرب  االأعوج«، وكتاب  والتفكري  امل�ستقيم  »التفكري  االإجنليزية هما: 
االأندل�ص بعد �سقوط غرناطة«، وير�سد اأ. فخري �سالح مالحظة اأوردها الكرمي يف 
مقدمة الكتاب الثاين، تك�سف جانبًا مهمًا يف فكر الكرمي واأخالقه، وهي »تدل على 
ت�ساحمه و�سفاء ب�سريته، وقدرته على حماكمة التاريخ بعني معا�سرة رحيمة ال جتعل 
من التمييز العرقي اأو الديني الذي مار�سه االإ�سبان بعد �سقوط غرناطة �سد امل�سلمني 

اأن يوؤثر على الت�سامح الديني الذي مّيز العرب وامل�سلمني يف االأندل�ص«.
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يف ال�سهادة التي يقدمها د. �ضمري مطاوع، يتجاوز �سورة الراحل يف عيون 
االإ�سالمية،  والثقافة  العربي  وال�سعر  العربية  اللغة  خدمة  يف  رائدًا  الكثريين 
ومنطلق  وقدوًة،  ومعلمًا  اأ�ستاذًا  بكثري:  ذلك  من  اأكرث  له  بالن�سبة  كان  فالكرمي 
الدكتور  جعل  عامًا،  واأربعني  ثالثة  نحو  امتدت  عمر  عالقة  يف  �سخ�سية  جتارب 
حول  مهّمة  اإ�ساءات  ويقدم  الكرمي،  �سفات  من  الكثري  ي�ستح�سر  مطاوع  �سمري 
قّل  باجلميل،  واعرتاف  ووفاء  حميمية  يفي�ص  حديث  عب  ذلك  جاء  �سخ�سيته. 
و�سببًا  دافعًا  الكرمي كان  اأن  د. �سمري مطاوع  يذكر  االأيام. ومما  نظريه يف هذه 
مّكنه من دخول عامل الـ “BBC” الذي كان حلم كل �ساب يتطلع اإىل اأن ينهل من 
جتربة العاملية يف حقل االإعالم، حيث عمل يف العام 1964 يف الق�سم العربي يف 
هيئة االإذاعة البيطانية، وكان ذلك وراء اخرتاقه عامل التلفزيون االأرقى يف العامل 
من اأو�سع اأبوابه، عندما مت اختياره ليكون اأول مذيع اأجنبي يذيع من تلفزيون هيئة 
االأردن  تلفزيون  يف  للعمل  ر�ّسحه  من  هو  الكرمي  كان  كما  البيطانية.  االإذاعة 

املنتظر يف العام 1966.

ويف هذا امللف قراءة يف كتاب الراحل ح�سن الكرمي املعنون: »اللغة.. ن�ساأتها 
وتطورها يف الفكر واال�ستعمال« الذي �سدر عن وزارة الثقافة االأردنية �سمن �سل�سلة 
كتاب ال�سهر يف العام 2002، ويف هذا الكتاب، ترى االأدبية هيا �سالح اأن العاّلمة 
الراحل ح�سن الكرمي يحاول يف كتابه هذا اأن يدّلل على اأنه مثلما اأن اللهجات ترجع 
اإىل اأ�سل واحد، فكذلك اللغات ال�سامية اأو اللغات الهندية االأوروبية، اإذ ترجع اإىل 
اأ�سل واحد اأي�سًا، كما اأن اللغات العاملية كلها ترجع اإىل اأ�سل واحد، وي�ستند الكرمي 
يف فر�سه هذا اإىل درا�سته الأ�سوات اللغة واأحرفها ومواطن نطقها املفردات التي 
تتقارب لفظًا ومعنى بني اللغات املختلفة، واللهجات التي ميكن اإرجاعها اإىل اأ�سل 
واحد، وغريها. وتتوقف هيا �سالح عند اأهم املحاور التي تناولها الكرمي يف كتابه، 
وهي: اأ�سل اللغات، تطّور اللغة، اجلانب العاطفي لّلغة، القيا�ص يف اللغة العربية، 
مقارنة بني لغة العلم ولغة ال�سعر، كذلك مو�سوع التخرّي واالأ�سماء وال�سفات، وهو 

مو�سوع ال يقّل جّدًة وطرافًة عن مو�سوع اأ�سل اللغات.
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ومن املحاور التي توقفت عندها هذه القراءة العالقة بني اللغة والفكر، وهل 
الفكر بحاجة اإىل اللغة؟ وهل اللغة بحاجة اإىل الفكر؟، املعاجم العربية: اخلالفات 
بع�ص  يف  واالإبهام  اخلالفات  لهذه  الكرمي  وت�سخي�ص  املعاجم،  بني  املعنى  يف 
املعاين، ويف ال�سياق نف�سه تعر�ص هيا �سالح خلطة الكرمي يف نهاية الكتاب، وهي 
خطة تاأ�سي�سية للمعاجم ترمي اإىل و�سع اأ�سا�ص للمعاجم يتبني منه كيفية معاجلة 

الكلمات، ليكون احلديث اأو الكتابة على اأ�سا�ص دقيق.

ويف هذا امللف مقال للدكتور م�سطفى الفار بعنوان: »ح�سن الكرمي.. �سرية 
يقــــول  ال�ســـخ�سية،  وال�ســـهادة  ال�ســــرية  بــني  راوح  حديثًا  فيه  يقّدم  وعطاء«، 
د. الفار يف مقاله« »حياة ح�سن الكرمي ك�سخ�سيته؛ حياة حافلة، �سنعها بفكره 
الكثرية  ال�سحائف  تت�سع  ال  وفرية  واأعماله  واأمته،  وطنه  لنفع  و�سّخرها  وقلبه، 
املجال؛  ات�سع  ملا  واإبداعه  عطائه  جماالت  ن�ستق�سي  م�سينا  ولو  ال�ستق�سائها، 
فح�سن الكرمي اأديب ذّواق، وكاتب بليغ، وباحث مدقق، لذلك جاءت درا�ساته مثاًل 
للنقاء الفكري، واأ�سلوبه يف كتاباته اأ�سلوب �سل�ص وا�سح العبارة وماأنو�ص االألفاظ، 
ميتاز بعذوبة وخّفة جتعله ال يبحث عن الكلمات، بل تن�ساب بي�سر و�سهولة على �سّن 

لة على قدر معانيه دون ح�سو اأو تكرار«. يراعه، واألفاظه مف�سّ

وبعد، فاإن يف رحيل االأديب االإعالمي ح�سن الكرمي خ�سارة لالأمة، ال يعّو�سها 
اإال ذلك االإرث القّيم الذي تركه لنا، فكان رحمه اهلل �سخ�سية تكرارها �سعبًا، لكن 

لي�ص م�ستحياًل.



- 149 -

مة؛ املعلم؛ الإعالمي* ح�صن الكرمي: العالاّ

اأ.د. ُهمام غ�ضيب**

�سرفني �ساحب ال�سمو امللكي احل�سن بن طالل - حفظه اهلل ورعاه - باأن 
ندبني الألقي كلمته يف هذا احلفل املهيب؛ وهو الذي اقرتح اإقامته اأ�ساًل وحّرك 

االأمر وفاًء الأ�ستاذه.
ف�سمّوه اأوفى االأوفياء؛ والوفاء راأ�ص الف�سائل. ولكم �سمعته ي�سيد بف�سائل 
اأ�ساتذته واأف�سالهم؛ خ�سو�سًا االأ�ساتذة الثالثة الذين علُموه العربية: االأ�ستاذ 
ح�سن الكرمي وال�سيخ اإبراهيم القّطان وال�سيخ ندمي املاّلح، رحمهم اهلل جميعًا 

واأ�سكنهم ف�سيح جنانه.
كما كان يزور اأبًا زياد يف بيته بني االآونة واالأخرى، ولوال التزاماٌت طارئة، 

لكان �سموه يف مقدمتنا: يوؤبن ويرثي ويرتّحم.
رحم اهلل اأ�ستاذنا الكبري اأبا زياد، واألهمنا جميعًا ال�سب وح�سن ال�سلوان.

* ن�ّص كلمة �سمّو االأمري احل�سن بن طالل يف حفل تاأبني الراحل ح�سن الكرمي، الذي نّظمه جممع 
اللغة العربّية االأردين يف مقّره بعّمان يوم ال�سبت املوافق 16 /6/ 2007.

** االأمني العام االأ�سبق ملنتدى الفكر العربي.
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ب�ضم اهلِل الّرحمن الّرحيم
الُة وال�ّضالم على نبّيه الأمني وال�ضّ

حِبِه وَمن والُهُ اأجمعني وعلى اآِلِه و�ضَ

ال�ّضالم عليكم ورحمُة اهلل وبركاُته

لنتذّكَر بكلِّ حمّبٍة واعتزاز  الرقراقة  الأم�ضيِة احلانية  جنتمُع يف هذه 
علَماً من اأعــــــالم اللغة والإعـــــالم: اأُ�ضـــــتاذي ح�ضــــن الكرمي )اأبا زياد( الذي 

ل ُيبارى يف �ضغِفه بلغِة ال�ضاد، ول ُيَجارى يف وَلِعه باملُعجم العربّي.

كما قال الإمام علّي )كّرم اهلل وْجَهه( ديٌن  العْلُم لدْيه متاماً  لقد كان 
ُيداُن به؛ به يك�ضُب الإن�ضاُن الطاعَة يف حياِته وجميَل الأُحدوَثِة بعد وفاِته؛ 

والِعلُم حاِكٌم واملاُل حمكوٌم عليه.

على  وقدرِته  الفكر  بقّوِة  يوؤمُن  كبرياً  واإن�ضاناً  ومرّبياً  معّلماً  عرفُته 
اإحداِث التغيري املبدع. فجاءت م�ضاهمُته يف جمال الإعالم جت�ضيداً لإميانِه 
اخلرَب  وناقِل  واملرّبي  املعّلم  بدْور  ينه�ُص  اإمنا  احلكيم   َ العامِلِ الإعالم  باأّن 
ال�ضدوق. فمن مّنا ل يذكُر بحنني ودفء برنامج »قول على قول«  ال�ضادق 
�ضنة،  امتداد ثالث وثالثني  العرب على  امل�ضتمعنَي  املاليني من  اأمتَع  الذي 
َمعيناً ل ين�ضب ملحّبي ديوان  �ضتبقى  التي  الَق�ضيبة  املجّلدات  وُجمع يف تلك 
الذي  التالقي  ي�ضّور  البيتنْي  هْذين  قْوَل اجلاحظ يف  ولعّل  املَهيب؟  �ضعرنا 

جمَع دْوماً بني ح�ضن الكرمي وم�ضتمعيه َوقرائه، اإْذ يقول:
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َغّذاُه العْلُم والَفْهُم املُ�ضيــُب     َيطيُب العْي�ُص اأْن تْلقى َحكيماً 
ُل العـــِْلِم َيْعِرُفُه الّلبيُب وَف�ضْ     َفَيْك�ِضَف عْنَك َحرْيَة ُكّل َجْهلِ 

الأخواُت والإخوة:
اإّل  ُجِعَل فيه  َي�ضيُق مبا  اإناٍء  »كلُّ  الإمام علي )كّرم اهلل وجَهه(:  يقول 
»املنار« و»املُغني«  الغايل، �ضاحب  يّت�ضُع«. وهذا حال فقيدنا  فاإّنه  العْلِم  ِوعاء 
د وذاكِرته  و»الهادي«، الذي »مْل يتوقْف عن طلِب العلِم والعمل بذكاِئه املتوَقّ
احلا�ضرة وَجلَده املعهود؛ فكان اإنتاُجه بارزاً �ضاخماً يف جماِل العمل املعجمّي.

الأبيات لالإمام علي )كّرم  بهذِه  اأختُم حديثي عن عاّلمِتنا اجلليِل 
اهلل وجَهه(:

َعلى الُهدى ملَــِن ا�ْضَتْهدى اأِدلَُّء ما الفْخُر اإّل لأْهل العْلم اإّنُهــمُ 

واجلاهلوَن لأْهــــِل العْلِم اأعداُء وَقْدُر ُكلَّ اْمِرِئ ما كاَن ُيْح�ِضُنهُ 

الّنا�ُص مْوتى واأْهُل الِعْلِم اأحياُء َفُفــْز بعـــْلــٍم َتعــــــ�ْص حّياً ِبِه اأبـداً 

اأعماُلُه  اأبي زياد حّيًة عطرة يف قلوبنا وعقوِلنا و�ضتبقى  �ضتبقى ذكرى 
اللغوّية واملعجمّية منارًة لنا جميعاً.

والأولياء.  الأبرار  َمَع  جنانه  ف�ضيَح  واأ�ضكنه  وا�ضعة  رحمة  اهلل  رحمه 
و�ضالم عليك يا اأبا زياد؛ �ضالم عليك يا اأُ�ضتاذي العزيَز اجلليل.

اأحّييكْم؛ واأ�ضلُِّم علْيكم.
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مة اللغوي ح�صن الكرمي ... العالاّ

اأ.د. عبد الكرمي غرايبة*

اإنـمـــا حّيـــــر فـــكري عجـبـــا    كونهــم جرموا مثلي بريء
والــذي لفــــــــق عني كــــذبـــا    �ســلبـــــوه مذ رواه مفتـري
وترى الظامل مهما ا�ستكبا    ياأتـــه املــــوت بــاأدنى �سبب
ظلمـــوا واللــه فيمـــا حكمـوا    حني األقــوين ب�سجن اأبدي

ا�سكندر  عي�سى  ن�سرها  الكرمي  ح�سن  لوالد  طويل  مو�سح  من  اأبيات  هذه 
املعلوف يف »الهالل« يف اآذار 1920. والعائلة غريبة. ولد اأفرادها يف دم�سق ال يف 
فل�سطني. وح�سن هو الذي اأم�سى قرابة ن�سف عمره يف لندن. وتبدو يل �سلتهم 
اإىل دم�سق  فاأهل منطقة طولكرم - قبطية - جماعيل و�سلوا  بدم�سق طبيعية. 
حوايل عام 1100 ميالدية هاربني من االإفرجن قائلني اإنهم هربوا بدينهم »وهو 
اأغلى ما منلك« الأننا قوم �ساحلون، فرحب اأهل دم�سق بهم و�سّموا حيًا با�سمهم 
»ال�ساحلية«، وال�ساحلية ومنطقة جماعيل اأو جماعني هما املنطقتان الوحيدتان 

يف بالد ال�سام اللتان ين�سر فيهما املذهب احلنبلي.

 �سيـــخ املوؤرخني االأردنيني، كان اأ�ستاذ �سرف يف اجلامعة االأردنّية، وع�سوًا يف جمل�ص االأعيان 2005 - 2007. انتقل 
*

اإىل رحمة اهلل تعاىل عام 2014.
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وكالهما  الكرمي.  ح�سن  والد  هو  االأبيات،  ناظم  الكرمي،  �سعيد  ال�سيخ 
�سلة  اأفهم  واأنا  باالأزهر.  التحق  وبع�سهم  مكتب عنب  در�سوا يف  االأوالد  وباقي 
االرتباط بال�سام- ال�سام اهلل يعمرها هي البلد الوحيد التي ين�سى االإن�سان فيها 
غربته وي�سعر فيها اأنه مواطن عادي مثل االآخرين حرية اأو عبودية. ولد ال�سيخ 
�سعيد يف طولكرم عام 1267هـ/1852م، والتحق باالأزهر وات�سل بجمال الدين 
االأفغاين والزم ال�سيخ حممد عبده. وتعلم منهما موقفًا معينًا من ال�سلطة لي�ص 
فيه مغاالة يف الوالء اأو املعار�سة. وعاد ال�سيخ اإىل بلده مفت�سًا ملعارف ق�ساء بني 
�سعب، ثم مفتيًا لطولكرم. وقام بن�ساط �سيا�سي، وان�سم اإىل حزب الالمركزية، 
وملا بداأ جمال با�سا حماكماته �سيق ال�سيخ اإىل املجل�ص العريف الذي حكم عليه 
دم�سق  يف  ال�سجن  يف  وق�سى  �سّنه.  لكب  مراعاة  بال�سجن  وا�ستبدله  باالإعدام 

عامني ون�سف اإىل اأن �سدر العفو عنه يف �سباط 1918.

وا�ستقر يف دم�سق لي�سبح اأحد الثمانية الذين تاألف منهم املجمع العلمي 
العربي الذي تراأ�سه حممد كرد علي واأ�سبح ال�سيخ �سعيد نائبًا له. كانت الدولة 
واألفت  واإقامة دولة عربية.  التعريب  ال�سورية قد واجهت بحزم ون�ساط م�سكلة 
قيام  من  �سهر  بعد  اأي   ،1918 الثاين  ت�سرين   28 يف  والتاأليف  للرتجمة  جلنة 
اللغة  واأخرى الإ�سالح  للمعارف،  اإىل جلنتني، واحدة  اللجنة  الدولة. وانق�سمت 
العلمي. وعقد املجمع  الثامن من حزيران 1919 �سّمي املجمع  بتاريخ  العربية. 
اأوىل جل�ساته يف مقره الر�سمي يف املدر�سة العادلية يف الثالثني من متوز. و�سم 
املجمع ال�سادة حممد كرد علي رئي�سًا واأمني �سويد واأني�ص �سلوم و�سعيد الكرمي 
الدين علم  املغربي وعز  القادر  اإ�سكندر معلوف وعبد  ومرتي قندلفت وعي�سى 
الدين ثم طاهر اجلزائري. ويالحظ انتفاء النزعة الدينية والعرقية واالإقليمية 
من املجموعة. وعقد املجمع خم�سًا وخم�سني جل�سة خالل اأربعة اأ�سهر ثم توقف 
عن العمل ب�سبب نفاذ املخ�س�سات. ولكن هذا الن�ساط كان كافيًا الإعطاء البالد 
الدولة  اأ�سبحت  تغيريها.  عن  قرن  ربع  خالل  الفرن�سيون  عجز  عربية  �سبغة 
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دم�سق  جممع  اأع�ساء  يجهله  لها  �سعارًا  واختارت  االنتداب.  اأنف  رغم  عربية 
اليوم، وهو بيت �سعر للفرزدق:

اإىل منبت الزيتون من منبت النخل وحبي لكم �ساق الهوى من بالده   

وجاء االحتالل الفرن�سي ليتوقف الن�ساط موؤقتًا ويعطي املجمع الحقًا ثوبًا 
اإقليميًا اأكرث و�سوحًا. وغادر ال�سيخ �سعيد دم�سق اإىل عّمان لين�سم اإىل االأمري 
عبد اهلل بن احل�سني - امللك املوؤ�س�ص - عام 1922. وكان االأمري امللك املوؤ�س�ص 
قد قام بعمل جليل مل يفهمه النا�ص اإال بعد زمن طويل. فقد اأقام دولة بحدود 
فلكية اعتمدت التقاء دوائر عر�ص مع خطوط طول والتزمت اأ�سالعًا ومثلثات 
واأ�سكااًل هند�سية متيزت بطول مفرط جعلها اأطول البالد العربية حدودًا مبعدل 
ع�سرين كيلو مرتًا لكل األف كم مربع من امل�ساحة؛ اأي �سعف ن�سبة �سوريا وثمانية 
اأمثال اجلزائر اأو ال�سودان اأو ليبيا اأو م�سر. كان الكيان العربي الوحيد الذي مل 

يطالب اأهله باإقامته. ولو طالب به اأردين عام 1920 التهم باخليانة.

الكيان  واعتب  النا�ص.  عواطف  متاثل  وحدوية  واجتاهاته  االأمري  وجاء 
لهدفه.  مناق�سًا  االإجنليز  هدف  كان  لها.  وقاعدة  وحدة  لبناء  خطوة  االأردين 
اأراد االإجنليز من رعاية الكيان جعله حممية ب�سرية الإيواء النازحني عند قيام 
الدولة ال�سريرة. ولكن عبد اهلل كان يعي باأن والده هو االإن�سان الوحيد يف التاريخ 
اأول قائد  الذي جعل لقبه ملك البالد العربية »ملك كل العرب« وكان احل�سني 
حلركة ثورية نه�سوية �سنية ال يدعي قائدها االإمامة رغم ها�سميته. وجعل عبد 
اهلل ا�سم البلد باالإجنليزية م�سبوقًا بحرف تعريف The Jordan التي اأ�سقطت 

بعد وفاته باإ�سرار من ال�سفري البيطاين.

ورحب االأمري بال�سيخ �سعيد وجعله قا�سيًا للق�ساة ووكياًل لالأمور ال�سرعية 
ورئي�سًا ملجل�ص املعارف. وحاول االأمري اأن يوؤ�س�ص جممعًا علميًا لغويًا عام 1924 
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يكون ال�سيخ �سعيد رئي�سًا له. و�سم املجمع كال من ر�سا توفيق وم�سطفى الغالييني 
ور�سيد بقدون�ص وحممد بك ال�سريقي الالذقاين مدير جريدة »ال�سرق العربي«. 
ولكن عمل املجمع مل يتوا�سل وبداأ االأع�ساء مبغادرة االأردن للعودة اإىل مواطنهم. 
واعتزل ال�سيخ �سعيد العمل مثلهم وعاد اإىل طولكرم عام 1926. ومات ال�سيخ يف 
بلده يوم االأحد اخلام�ص من ذي القعدة 1355هـ/18 اآذار 1938م. ورثته جملة 

جممع دم�سق مبقال طويل كتبه الدكتور عدنان اخلطيب قرابة ع�سر �سفحات.

واأح�سن ال�سيخ تربية اأوالده فبزوا بالفقه واالأدب وال�سعر. وكان اأبرز اأوالده 
اأحمد �ساكر بن �سعيد وعبد الكرمي امل�سهور باأبي �سلمى وح�سن. عا�سوا يف دم�سق 
وعا�سوا  قلوبهم.  اإىل  اأقرب  اأو  طولكرم  مثل  لهم  وبدت  بغربة  فيها  ي�سعروا  مل 
فيها فرتات هادئة ق�سرية تت�سلل فيما بني الثورات والنكبات. وواجهوا حماولتني 
غري حمببتني هما احلداد الدائم و�سعي املب�سرين لتغريب الن�سرانية وتن�سري 
العربية. اأما احلداد الدائم فقد مثله �سيطرة رجال الدين امل�سلمني وامل�سيحيني 
على اللغة واالأدب فك�سوها باحلزن والثياب ال�سوداء. ونحن ن�ساهد اليوم حمنة 
احلداد الذي تعي�سه لبنان بعد مقتل احلريري. وقد قتل امللك املوؤ�س�ص واثنان من 

روؤ�ساء الوزارات فلم نعلن احلزن.

كان  والفكر.  وال�سعر  االأدب  يف  بقوة  �سعيد  بن  �ساكر  اأحمد  و�سارك 
اأوم�ست ولكن مل تهياأ لها االأ�سباب  يتوقد �سبابًا لكن م�ساركته كانت كال�سعلة، 
عمره.  من  والثالثني  اخلام�سة  يف  وهو  اهلل  رحمة  اإىل  فانتقل  ال�ستمرارها، 
و»الفيحاء«  و»القبلة« احلجازية  امل�سري  »الكوكب«  بال�سحافة حمررًا يف  عمل 
الدم�سقية. وجاء ال�سام ليوؤ�س�ص الرابطة االأدبية برئا�سة ال�ساعر خليل مردم بك 
وع�سوية حممد ال�سريقي. واأ�سدرت الرابطة جملة با�سم »الرابطة« ن�سر فيها ما 
ترجمه عن االإجنليزية والفرن�سية ووقع مقاالته با�سم قدامة. واأ�سدر »امليزان« 
يف االأدب وال�سيا�سة. واعتبه اأهل زمانه مازين ال�سام وعقاده. ون�سر جمموعة 
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ق�س�ص »الكرميات« يف م�سر عام 1921، و»مي« يف دم�سق عام 1922 مرتجمة 
عن االإجنليزية، و»الوردة احلمراء« الأو�سكار وايلد، وحتدث طوياًل عن الرتجمة 
لغات ال يعرفونها. ومع ذلك كتب يف  باأنهم يرتجمون عن  واتهم كتاب زمانه 
رثاء املنفلوطي الذي ا�ستهر برتجمة رواية »يف �سبيل التاج« عن الفرن�سية التي 

ال يعرفها، باإغراء من »املقطم« الناطقة با�سم االحتالل.

ويعرف النا�ص االأخ االآخر اأبا �سلمى، عبد الكرمي بن �سعيد )1980-1907( 
وله ديوان »امل�سرد« املطبوع يف دم�سق 1953 املهدى اإىل »اأخي الفل�سطيني املن�ّسر 
اأخيه  اإىل  اأي�سًا  يهديه  اأن  عليه  لوجب  هذه  اأيامنا  عا�ص  ولو  كوكب«  كل  حتت 
ثائر على  الهدف مع كل  املو�سوف بوحدة  اأبو �سلمى  واللبناين، و�سعر  العراقي 
الظلم واجلهل واأراد احلرية لنف�سه ولالآخرين وخاطبهم بقوله اأينما كنتم فنحن 

رفاق.

وقيل لنا يف جممع اللغة العربية االأردين اإن ال�سيخ العالمة ح�سن الكرمي 
قد ترك لندن وا�ستقر يف عّمان. واعتبنا اأن �سّمه ملجمعنا مك�سب كبري، وتذكرت 
الأعر�ص  البيطانية  االإذاعة  لهيئة  العربي  الق�سم  اإىل  ذهبت  عندما  �سيخنا 
بريطانيا  به  افتخرت  الذي  االجتماعي  لل�سمان  بيفردج  م�سروع  عن  كتبته  ما 
العمالية اآنذاك. واأنا مل اأقر ذلك التقرير مبقالتي، واأذعته، وفرح اأهلي ب�سماعه، 
وا�سرتيت اأول راديو يف حياتي، وطمعت فكتبت مقااًل عن مو�سوع اعتقدت اأين 
 Regulated املنظمة  ال�سركات  مو�سوع  وهو  اآخر  اإن�سان  اأي  من  اأكرث  اأعرفه 
Companies، فلم يجد املقال قبواًل، وا�سطررت اإىل تعديله مرارًا كي ي�سبح 
يف  ع�سوًا  ال�سيخ  وك�سبنا  وقب�ست.  و�سحكت  نكتة،  االأمرين  واعتبت  مقبواًل. 
املجمع، وجل�ص معنا و�سرفنا وجوده واأغنانا واأمتعنا، ثم اأثارنا بتعليقاته اجلريئة 
فغ�سب  االإعراب  حول  االأع�ساء  اأكرث  يقره  مل  اأمرًا  لنا  وقال  غالبًا.  وال�سائبة 

وقاطعنا، واأخطاأنا اإذ مل نحاول ا�ستعادته ب�سورة جدية.
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اإىل  ر�سالة  1978/9/12م  بتاريخ  املجمع  رئي�ص  الدكتور  االأ�ستاذ  اأر�سل 
االأ�ستاذ ح�سن �سعيد الكرمي يخبه باأنه ا�ستنادًا اإىل الفقرة ج من املادة 9 من 
قانون جممع اللغة العربية رقم 40 ل�سنة 1976، قد تقرر منحه ع�سوية �سرف يف 
جممع اللغة العربية االأردين »تقديرًا ملا قدمتموه للغة العربية وثقافتها ولتاريخ 

العرب وح�سارتهم من خدمات جليلة هي اأهل لكل تقدير«.

يف   1905/12/31 يف  ولد  اأنه  ذكر  ذاتيًا  ك�سفًا  قدم  قد  املرحوم  وكان 
طولكرم، واأنه در�ص يف املكتب ال�سلطاين الثانوي اأي مكتب عنب يف دم�سق ثم 
يف القد�ص ولندن، وذكر اأ�سماء بع�ص موؤلفاته املن�سورة وهي خم�سة اأجزاء من 
»قول على قول« التي يتوقع و�سول عددها اإىل ع�سرة وقامو�ص »املنار« والقامو�ص 

»املغني« والكبري واالأكب اإجنليزي/ عربي، وعربي/ اإجنليزي.

وا�ستوقفني يف هذه ال�سرية اأمور بارزة:

املدينة  هي  وال�سام  اأي�سًا،  �سامية  هي  فل�سطينيتها  رغم  العائلة  اأن  اأواًل: 
الوحيدة التي ال ي�سعر العربي فيها اأنه غريب - اهلل يعمرها.

ثانيًا: اأنه در�ص يف مكتب عنب الذي كان املدر�سة الثانوية الوحيدة يف بالد 
ال�سام، وعنب هو يهودي غني بنى دارًا جميلة قرب ق�سر العظم التاريخي وتفوق 
وجعلته  البناء  على  يدها  الدولة  فو�سعت  اأفل�ص  حتى  البناء  على  واأنفق  عليه، 
مدر�سة، وقد زرته قبل ثلث قرن وفوجئت باأن اأحدًا من الطالب خالل قرن مل 

يحفر ا�سمه اأو �سيئًا على »رحايل« اأو مقاعد الدرا�سة وهذا اأمر نادر وغريب.

كانت عنب جميلة كما كانت قبل زيارتي بقرن، وهو ما ال جتده يف اأي �سف 
مدر�سي اأو جامعي، كانت مدر�سة داخلية وّحدت عواطف واجتاهات طالب من 
ال�سمال اإىل اجلنوب، واأخذت ن�سخة �سورة لل�سيخ م�سطفى الزرقاء وهو يتحدث 
اإذ كانا زميلني يف �سف واحد،  اإىل خالد بكدا�ص - رحمهما اهلل -  بود �سديد 
واأدرك املرحوم اأبو خلدون/�ساطع احل�سري اأهمية املدار�ص الداخلية يف توحيد 

اأبناء الوطن الواحد فطبقها يف العراق.
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ح�صن الكرمي وريادة الإ�صالح اللغوي

اأ.د. عبد الكرمي خليفة*

اأيها ال�سيدات وال�سادة:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

االأمري احل�سني بن طالل، مبا عرف عنه من  ال�سمو  فقد تف�سل �ساحب 
رعاية للعلم ورجال الفكر، برعاية تاأبني االأديب اللغوي، واملعجمي، واالإعالمي 

املعروف، العامل اجلليل االأ�ستاذ ح�سن الكرمي رحمه اهلل.

فقد ولد فقيدنا الكبري يف عائلة كرمية ذات ح�سب ون�سب، ويف بيت علم 
له يف  وف�سل يف مدينة طولكرم بفل�سطني يف 1905/12/31م، على وفق ما �سجَّ
يف  ولد  قد  الكرمي،  علي  بن  �سعيد  ال�سيخ  املرحوم  والده  وكان  حياته.  ترجمة 
االأول  ها  جدُّ فل�سطينية،  اأ�سرة  يف  1852م،  عام  املوافق  1267هـ  عام  طولكرم 
انتقل اإىل فل�سطني من م�سر، من اإقليم »حمافظة ال�سرقية«، ويعيد ن�سبة االأعلى 

كما يروي، اإىل اليمن، قادمني جماهدين يف جيو�ص الفتح االإ�سالمي.

 اأ�ستاذ االأدب العربي ورئي�ص اجلامعة االأردنية االأ�سبق؛ ورئي�ص جممع اللغة العربية االأردين ال�سابق.
*
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اإىل  والده  بعثه  ثم  طولكرم،  يف  االأول  تعليمه  الكرمي  �سعيد  تلقى  وقد 
م�سر لاللتحاق باجلامع االأزهر، وبعد تخرجه فيه، عاد ال�سيخ �سعيد اإىل بلده 
ق�ساء  يف  للمعارف  مفت�سًا  ُعنيِّ  ثم  التعليم،  �سلك  اإىل  فانت�سب  فل�سطني،  يف 
بني �سعب، ثم توىل من�سب االإفتاء يف ق�ساء طولكرم... يف اأثناء ذلك، كانت 
طالئع النه�سة العربية املعا�سرة بداأت بالتحرك. فالتحق ال�سيخ �سعيد الكرمي 
نار  اندالع  وع�سية  العثماين«.  الالمركزية  »حزب  جمعية  اإىل  ُمنت�سبًا  برجالها 
احلرب العاملية االأوىل عام 1914م، كان ال�سيخ �سعيد الكرمي يف عداد من �سيق 
اأمام املجل�ص العريف يف عالية )لبنان( عام 1915م، وكان ا�سمه مع من حكم 
عليهم باالإعدام غري اأنه، جنا من املوت الذي القاه رفاقه االأحرار، بف�سل �سّنه 

التي كانت قد جتاوزت الرابعة وال�ستني.

وملا قامت يف دم�سق، الدولة العربية، بزعامة املغفور له امللك في�سل االأول 
ابن احل�سني، اختارت احلكومة ال�سيخ �سعيدًا الكرمي ع�سوًا يف ال�سعبة االأوىل 
للرتجمة والتاأليف »نواة املجمع العربي« بدم�سق. وبعد اجتياح اجليو�ص الفرن�سية 
الدولة العربية، واحتالل �سورية لبَّى ال�سيخ �سعيد دعوة احلكومة العربية، بزعامة 
املغفور له االأمري عبد اهلل بن احل�سني، التي قامت يف �سرقي االأردن، وحتت ا�سم 
ان،  »اإمارة ال�سرق العربي«، وغادر دم�سق يف اأوائل �سهر اأيار عام 1922م، اإىل عمَّ

وفيها اأ�سندت اإليه احلكومة من�سب قا�سي الق�ساة ووكيل االأمور ال�سرعية.

العربية،  اللغة  املجمعية يف خدمة  الكرمي  �سعيد  ال�سيخ  اأعمال  من  وكان 
اإقامته بعّمان، تعيينه رئي�سًا »للمجمع العلمي«  لغة العروبة واالإ�سالم، يف مطلع 
بعّمان. فبتاريخ 4 ذي حلجة عام 1341 هـ املوافق 17 متوز عام 1923م، تلقى 
رئي�ص احلكومة االأردنية من رئي�ص الديوان االأمريي، بعّمان، الكتاب ذا الرقم 

)805( ومما جاء فيه ن�سًا:
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»...فقد �سدرت اإرادة �سيدي وموالي �ساحب ال�سمو امللكي املعظم، بتاأ�سي�ص 
»جممع علمي«، بحماية �سموه العايل، يكون رئي�سًا له �سماحة االأ�ستاذ وكيل االأمور 
ال�سرعية، ال�سيخ �سعيد الكرمي، واأع�ساوؤه: الفيل�سوف العالمة ر�سا توفيق بك، 
واالأ�ستاذ اللغوي املف�سال ال�سيخ م�سطفى الغالييني، واالأ�ستاذ الفا�سل ال�سيد 
ر�سيد بقدون�ص، ومدير اجلريدة االأديب ال�سيد حممد ال�سريقي، ليكونوا اأع�ساء 
عاملني، ينتخبون اإخوانهم من االأع�ساء الفخريني يف االأقاليم العربية كافة على 

الطريقة التي يقررونها...«.

اأعماله  بداأ  العلمي،  املجمع  هذا  اأن  اأيدينا،  بني  التي  الوثائق  لنا  وتروي 
اجلل�سات،  من  عددًا  �سعيد  ال�سيخ  برئا�سة  العاملون  اأع�ساوؤه  وعقد  عّمان،  يف 
قرر فيها جملة من املقررات املتعلقة باللغة العربية وامل�سطلحات االإدارية، اإال 
اأن عوامل عديدة، اأدت بعد فرتة من الزمن اإىل توقف اأعماله ثم اإلغائه. وظل 
ال�سيخ �سعيد الكرمي ي�سغل من�سب وكيل االأمور ال�سرعية )قا�سي الق�ساة(، يف 
حكومة »ال�سرق العربي« التي اأ�سبحت ت�سمى فيما بعد حكومة »�سرقي االأردن«. 
اإىل  املنا�سب احلكومية، وعاد  الكرمي،  �سعيد  ال�سيخ  ويف عام 1926م، اعتزل 
مدينته طولكرم، وعا�ص بقية حياته فيها، حتى انتقل، رحمة اهلل، اإىل جوار ربه 
عام 1935م،  اآذار  املوافق )18(  عام 1355هـ  القعدة  االأحد يف )5( ذي  يوم 

ودفن يف ثراها. وكان من اأبنائه، فقيدنا الكبري اأبو زياد.

ن�ساأ االأ�ستاذ ح�سن بن ال�سيخ �سعيد الكرمي يف هذه البيئة الثقافية والفكرية 
واللغوية، حيث كان والده �سيخه االأول. وتلقى تعليمه االبتدائي يف طولكرم، ثم يف 
دم�سق )يف املكتب ال�سلطاين الثــانوي(، ثــم يف القــد�ص، ثم يف لنـــدن. وقــد عمــل 
- رحمه اهلل- معلمًا للغة االإجنليزية يف مدار�ص حكومة فل�سطني ويف الكلية العربية 
بالقد�ص، وم�ساعدًا للمفت�ص يف اإدارة املعارف حلكومة فل�سطني عام 1939م، ثم 
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مفت�سًا، وملا انتهى االنتداب البيطاين على فل�سطني عام 1948م، وحلَّت النكبة 
جلاأ اإىل دم�سق، ومل ميكث بها اإال قلياًل، والتحق بالق�سم العربي يف هيئة االإذاعة 
قول«،  على  »قول  املعروف:  ببناجمه  وا�ستهر  العربي،  للغة  مراقبًا  البيطانية 

الذي ا�ستمر يف تقدميه ثالثني عامًا متتالية، ون�سر يف اثني ع�سر جملدًا.

عاملنا  منح  1978م،  عام  اأيلول   9 املوافق  هـ   1398 عام  �سوال   8 وبتاريخ 
بعلمه وف�سله  االأردين، اعرتافًا  العربي  اللغة  ال�سرف يف جممع  الكبري ع�سوية 
اللغة  اأحادية  ومهمة،  �سخمة  ومعاجم  جليلة،  لغوية  اأعمال  من  مه  قدَّ ومبا 

وثنائياتها، اأغنت اخلزانة العربية، ومن موؤلفاته املن�سورة، رحمه اهلل:
1- »قول على قول« الذي اأ�سرنا اإليه �سابقًا.

2- »ال�ضالة والعبادة يف الإ�ضالم« )باللغة االإجنليزية، لندن، عام 1969م(.
عام  لندن،  االإجنليزية(،  )باللغة  امل�ضلمني«  عند  فل�ضطني  »قدا�ضة   -3

1970م.
عام 1981، )903  لبنان  بريوت-  اإجنليزي- عربي،  قامو�ص  »املنار«،   -4

�سفحة(.
واملعا�سرة  الكال�سيكية  االإجنليزية  اللغة  معجم  الأكرب«:  »املغني   -5

احلديثة، بريوت- لبنان، عام 1987، )1710 �سفحة(.
6- »الهادي اإىل لغة العرب«: قامو�ص عربي- عربي، بريوت- لبنان، عام 

1991م، )اأربعة جملدات(.
بريوت-  االإجنليزية،  تعليم  يف  ال  فعَّ تدري�ص  قامو�ص  زائد«:  »املغني   -7

لبنان، عام 1994، )722 �سفحة(.
عام  لبنان،  بريوت-  اإجنليزي،  عربي-  قامو�ص  الو�ضيط«:  »املغني   -8

1999، )837 �سفحة(.
9- »اللغة: ن�ضاأتها وتطورها يف الفكر وال�ضتعمال«.

10- »�ضرية قط«.
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الأعوج«،  والتفكري  امل�ضتقيم  »التفكري  كتاب:  املرتجمة  الكتب  من  وله 
تاأليف روبرت هـ. ثاول�ص. 

وقد �سارك املرحوم االأ�ستاذ ح�سن الكرمي يف املو�سم الثقايف االأول ملجمع 
اأيار عام 1983م،  اللغة العربية االأردين، الذي ا�ستمر من )2( ني�سان اإىل 28 
»املو�سم  كتاب  يف  ن�سر  وقد  والتعريب«.  العربي  »املعجم  بحثه:  عنوان  وكان 
الثقايف االأول« )2 ني�سان- 28 اأيار عام 1983(، وقد اأغنى- رحمه اهلل- جملة 

جممع اللغة العربية االأردين، بعدٍد من البحوث والتعقيبات املهمة منها:
1- اأبو العالء املعري يف »�ضقط الزند واللزوميات« )العدد: 21-22(.

2- ت�ضاوؤلت )1(، )2(، )3( )االأعداد: 24-23، 27، 30(.
3- حول كتاب »التفا�ضل والتكامل«، )العدد: 8-7(.

4- حول كتاب »املقنع يف الفالحة«، البن حجاج االأ�سبيلي )العدد 20-19(.

وله م�سنفات اأخرى غريها ما زالت خمطوطة، و�ستكون هذه امل�سنفات 
املهمة، مو�سوعات لدرا�سات لغوية وفكرية متعمقة وجادة، تبنّي جهوده اللغوية 
ة، يف اإ�سالح املعاجم العربية، وتلقي �سوءًا على اآرائه يف االإ�سالح اللغوي،  الرثَّ

وموقفه من اللغة العربية الف�سيحة واللغة املحكية واللهجات العامية..

�ساأكتفي يف  العربية،  وباللغة  بالرتاث   - اعتزازه - رحمه اهلل  ويف جمال 
من  ن�سرت  التي  ع�سرة  االثنتي  املجلدات  اإىل  باالإ�سارة  التاأبينية،  الكلمة  هذه 
برناجمه االإذاعي امل�سهور »قول على قول«، وكنُت اأحد املعجبني ب�سماعها من 
فكرة  اأن  ذكر  وقد  املوؤثرة،  �سوته  ونبات  اجلميل  باإلقائه  البيطانية  االإذاعة 
البنامج تنبع من حماولته الإيجاد و�سيلة توؤدي بالنا�ص عامة، وبالطالب خا�سة، 
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اإىل التعرف على اللغة العربية، واأ�ساليب التعبري عنها، وذلك عن طريق االأ�سعار 
واالأقوال يف منا�سباتها، الأن منا�سبة القول يف بيت ال�سعر عون على فهم معناه 
ال�سعر  هذا  من  االأول  املجلد  به  زيَّن  الذي  »االإهداء«  يف  جاء  وقد  بالتحديد. 
اإخواين العرب الذين يحر�سون على حفظ تراثهم ومتجيد  اجلليل قوله: »اإىل 

م هذا الكتاب«. تاريخهم، واالإبقاء على اآدابهم ولغتهم، اأقِدّ

اأن  اأود  االأردين،  العربية  اللغة  جممع  يف  واملجمعي،  املعجمي  جمال  ويف 
اأتوقف عند حما�سرته املهمة التي األقاها، يف املو�سم الثقايف االأول، كما اأ�سرنا 

�سابقًا، حتت عنوان: »املعجم العربي والتعريب«.

العربي  »املعجم  بقوله:  حما�سرته   - اهلل  رحمه   - اجلليل  العامل  ا�ستهل 
الوقوف  الأجروؤ على  وما كنت  قريبًا،  �ست�سمعون  كما  والتعريب مو�سوع خطري، 
ال�سالحية  من  �سيئًا  نف�سي  يف  وجْدت  اأنني  لوال  عنه،  اإليكم  اأحتدث  اأمامكم، 
لذلك...«. وبعد اأن ميزج توا�سع العلماء، بخباته العميقة وممار�سته الطويلة 
املرتادفات،  ومعاين  الكلمات  معاين  حتقيق  يف  عاناه  وما  واملعجمية،  اللغوية 
بني  التي  العربية  املعاجم  حال  يف  فكره  اإليه  خل�ص  وما  يرتجم،  كان  عندما 
جديد،  و�سع  اإىل  حتتاج  اأيدينا،  بني  التي  العربية  املعاجم  »اإن  يقول:  اأيدينا، 
فيه ت�سحيح وتنقيح وتو�سيح، حتى تكون وافية بالغر�ص، وي�ستفاد منها، وهي 
الوفاء  اإىل الهدف، وقا�سرة عن  بنا  يف حالتها احلا�سرة عاجزة عن الو�سول 
مبا يراد منها من �سحة ودقٍة وجالء، بحيث ي�ستطاع ا�ستخدامها يف ا�ستنباط، 
وغري  الطارئة  امل�سطلحات  اإزاء  قاطعة،  فارزة  حديثة،  م�سطلحات  و�سع  اأو 
الطارئة يف العلوم وال�سناعات والفنون واالآداب، وبقاء هذه املعاجم على ما هي 
ق اإىل حٍد كبري  عليه من اخللط والت�سوي�ص، هو من اأعظم االأ�سباب يف عدم التوفُّ
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يف م�سطلحاتنا يف الع�سر احلديث. واأقول: اإن عدم الدقة يف معاين الكلمات اأو 
اخللط بني معنى واآخر، و�سوء الفهم، اأورثت فينا ت�سوي�سًا يف الفكر وعدم الدقة 
يف التفكري فال غرابة يف اأن يكون �سعٌب ما فقريًا يف تفكريه، اإذا كانت لغته تفتقر 

اإىل ال�سحة، اأو كان م�سو�ص الفكر والتفكري، بعامل الت�سوي�ص يف لغته...«.

ويخل�ص االأ�ستاذ الكرمي - رحمه اهلل - اإىل القول: »فال بدَّ اإذًا من معجم 
�سهاًل،  ترتيبًا  مرتبة  باملفردات  فياأتي  والنقائ�ص،  العيوب  هذه  يتفادى  عربي 
وي�سرحها �سرحًا ميّيز كل مفردة عن غريها، ويرتكها جلية املعنى، لي�ص يف ذلك 
َلْب�ص وال اإبهام، حتى اإذا ذكرت املفردة اأو الكلمة، قامت بالذهن �سورة وا�سحة 
املعامل ملدلولها، كاأنها �سيء ملمو�ص اأو حم�سو�ص، فال يتطرق ال�سك اإىل معناها، 

وال اخلالف حول داللتها...«.

مت�سلة  ماأنو�سة،  تكون  باأن  ال�سرح  لغة  يف  نهجه  الكرمي  االأ�ستاذ  ويوؤكد 
باحلياة العامة، واأن تكون �سور املعاين وا�سحة وماألوفة، مع ذكر االأمثلة الكثرية 

لل�سرح والتو�سيح...

ثالثة  يف  وجعلها  العربي،  املعجم  ر  ق�سّ اأجلها  من  التي  االأ�سباب  واأُجمل 
ع�سر بندًا، كانت مدار نقا�ٍص واأثارت اأحيانًا جداًل حادًا...

كان - رحمه اهلل - يف ذلك كله يردم اإ�سالح املعجم العربي... وا�ستدرك 
على بع�ص املفاهيم الواردة يف بحثه اأنه كان يق�سد بها »و�سع املعجم التاريخي 
للغة العربية« الو�سيلة االأ�سا�سية لالإ�سالح املعجمي، فاللغة هي االأ�سا�ص واملنطلق 
اإىل تنظيم الفكر وت�سحيح املفهومات... ورمبا مزج النقد بال�سخرية الالذعة، 
اأعمال  اإذ يقول: »ومن  اأراد االإ�سالح فاأف�سد«.  اأ�سماه »عمل من  مثال ذلك، ما 
االإف�ساد يف العامل العربي، اإرغام النا�ص، وال �سيما يف اجلزيرة العربية واخلليج 
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ويونيو،  فباير،  يناير،  مثل:  االإفرجنية،  االأ�سهر  اأ�سماء  ا�ستعمال  على  العربي 
بة االأخرى مثل: كانون  ويوليو، واكتوبر، ونوفمب... اإلخ. بداًل من االأ�سماء املعرَّ
الثاين، و�سباط، وحزيران، ومتوز، وت�سرين االأول، وت�سرين الثاين...« ويوا�سل 
االإفرجنية  االأ�سهر  هذه  ا�ستعمال  على  يح�سون  الذين  اأن  »والغريب  القول: 
بة االأخرى، مع اأن االأب اأن�ستا�ص ماري الكرملي،  يتع�سبون لها �سد االأ�سهر املعرَّ
قال: اإن اأ�سماء االأ�سهر االإفرجنية هي اآخر ما تبقى من اال�ستعمار يف م�سر...«.

اللغة  قوله،  حدِّ  على  يتقن  الذي  اللغوي  العامل  عن  فقيدنا  ويتحدث 
االإجنليزية، ويكتب بها كما يكتب بالعربية، عن حال الرتجمة اإىل العربية ومنها 
وعن حال التعريب يف الوطن العربي، وينقد اأ�ساليبها ومناهجها احلديثة نقدًا 
ر حال الرتجمة واملرتجمني...!!  علميًا، ومل تفته روح النكتة ال�ساخرة، عندما �سوَّ
واأنهى حديثه فيما يتعلق بتكوين املرتجمني الثقايف واللغوي والعلمي، مبا عرف 
ها كثري من الت�ساوؤم، فيقول: »ويف العامل العربي االآن اختلط  عنه من �سخرية، يلفُّ
احلابل بالنابل، و�ساعت املقايي�ص واملعايري يف ال�سعر واالأدب واللغة، حتى �سحَّ 

اأن يقال: ي�ست�سهد ببيت من ال�سعر(...!!

كان تطوير املعجمية العربية �سغله ال�ساغل وهمه اليومي، فاأجنز املعاجم 
م �سل�سلة معاجم ابتداأ  العربية الثنائية منها واالأحادية يف جملدات �سخمة، فقدَّ
التي وقفها  العامل اجلليل،  اأ�ستذكر حياة هذا  »املنار« عام 1970م، وختامًا،  بـ 
على خدمة اللغة العربية وتراثها العظيم. واأ�ساأله تعاىل اأن يتقبله بوا�سع رحمته.
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ح�صن الكرمي واإجنازه املعجمي والثقايف

فخري �ضالح*

ال اأحد ي�سبه يف منجزه الثقايف العالمة الراحل ح�سن الكرمي، فقد كان 
على  وتعمل  كبرية  موؤ�س�سات  بها  ت�سطلع  وكتبًا  معاجم  األف  رجل؛  يف  موؤ�س�سة 
اإجنازها فرق من الباحثني واملتابعني واملتخ�س�سني. لكنه يف غياب املوؤ�س�سات 
ينجز  اأن  نف�سه  على  اآىل  العربي،  العامل  يف  احلقيقية  اأدوراها  عن  وتخليها 
عددًا من القوامي�ص الفريدة التي تفتح اللغة العربية على الع�سر، وجتعل هذه 
الكلمات  عنها  تعب  التي  اجلديدة  واملنجزات  لالأفكار  مطواعة  العظيمة  اللغة 

االإجنليزية.

لقد كان يرى اأن حتول العرب اإىل َنَقلة عن احل�سارة الغربية يجعل ترجمتهم 
للم�سطلحات والتعابري اجلديدة، التي ال مقابل لها يف العربية، غائمًا بعيدًا عن 
القوامي�ص  يوؤلفون  من  على  فاإن  ثّم  ومن  التعابري.  تلك  عليه  تدل  الذي  املعنى 
وي�سعون اإىل ترجمة امل�سطلحات اأن يحفروا عميقًا يف ذاكرة اللغة العربية لكي 
يوجدوا مقابالت دقيقة ال تختلط بغريها من املعاين العمومية ال�سائعة يف اللغة.

هذه الروؤية الع�سرية لدور املعجم اأو القامو�ص هي ما مييز »املنار« و »املغني 
الكبري« و»املغني االأكب«، وعددًا اآخر من املعاجم التي اأجنزها الكرمي؛ فالرجل 
العربية  اللغة  يجعل  واأن  احلديثة،  احل�سارة  على  العربية  اللغة  يفتح  اأن  اأراد 

* ناقد ومرتجم اأردين.
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قابلة للتطور واللحاق باللغات احلديثة القادرة على ا�ستيعاب منجزات الع�سر 
واخرتاعاته واأفكاره امل�ستحدثة.

اآالف من عيون  بل  ملئات  فيه، حافظًا  بالرتاث، متبحرًا  اأنه كان عاملًا  ومع 
ومل  الع�سر،  عن  تقطعه  مل  بالرتاث  معرفته  اأن  اإال  الرتاث،  هذا  يف  الق�سائد 
تدفعه لكي يكون متزمتًا مغلقًا على ذلك الرتاث. كان برناجمه »قول على قول« 
عينًا على الرتاث ومل يكن دعوة اإىل اإدارة الظهر ملا يحدث حولنا يف عامل اليوم 
اأثناء  الغربية احلديثة يف  واإبداع؛ وما �ساهده يف احلياة  من تطور وجتدد وخلق 
اآمن  وثقافتني وعاملني  اأداة و�سل بني ح�سارتني  يكون  لكي  اللندنية دفعه  اإقامته 
باإمكانية لقائهما، خمالفًا بذلك ال�ساعر االإجنليزي ال�سهري روديارد كيبلنغ الذي 
قال باأن »ال�سرق �سرق والغرب غرب، ولن يلتقيا«. روؤية ح�سن الكرمي للعالقة بني 
احل�سارات متحورت حول اإمكانية احلوار والتفاعل والتهجني واالإخ�ساب املتبادل.

اأن كاًل منهما متتلك  اإذًا �سلة و�سل بني ثقافتني راأى  كان ح�سن الكرمي 
انقالب  رغم  التاريخ،  عمق  يف  ال�ساربة  احل�سارية  واأزمنتها  االأ�سيلة  �سماتها 
اإىل املقدمة يف الع�سور احلديثة وتراجع  الرتتيبات واندفاع احل�سارة الغربية 
الرجل  نذر  الذي  املعجمي  التاأليف  ولعل  نف�سه.  الزمان  يف  العربية  احل�سارة 
واالنف�سال  االت�سال،  اأ�سكال  التي فح�ص من خاللها  اأداته  يكون  اأن  له  نف�سه 
بني الثقافات، فالثقافات تت�سكل يف اللغة وباللغة، وال كا�سف عن اأعماقها يفوق 
القامو�ص الذي ي�سع اللغات مقابل بع�سها بع�سًا مو�سحًا نقاط اللقاء واالفرتاق. 
وقد كان ح�سن الكرمي، الذي عمل يف �سمت خالل قرن من الزمان، ومل ي�سع 
الثقافة  ر�سل  من  واحدًا  الفانية،  الدنيا  هذه  يف  الغنى  يطلب  ومل  من�سب  اإىل 
االإن�سانية، الثقافة التي جتمع الب�سر وال تفرقهم، تقيم ج�سورًا من التوا�سل فيما 
اإىل ال�سراع والتقاتل على احلدود والتخوم. تلك كانت  بينهم بداًل من دفعهم 

ر�سالته التي قدمها للثقافتني االإجنليزية والعربية.
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البيئة املحّفزة
ولد ح�سن الكرمي يف نهاية حزيران اأو بداية متوز من عام 1905 الأب من 
ال�سيخ  رجاالت فل�سطني الذين برزوا يف ميدان الفقه واالأدب واللغة، فقد كان 
وحممد  االأفغاين  الدين  جمال  من  لكل  تلميذًا   )1938-1852( الكرمي  �سعيد 
عبده. والالفت اأن �سعيد الكرمي اأجنب عددًا من االأبناء الذين غذوا ال�سري على 
اأحمد  وال�سحفي  واملرتجم  الناقد  الكبار:  الكرميني  فكونوا حلقة  اأبيهم  خطى 
الكبري  الفل�سطيني  وال�ساعر  الكرمي،  وح�سن   ،)1927-1895( الكرمي  �ساكر 

عبد الكرمي الكرمي املعروف بـ »اأبو �سلمى« )1980-1907(.

دم�سق  اإىل  انتقل  ثم  طولكرم،  يف  االبتدائي  تعليمه  الكرمي  ح�سن  تلقى 
ليكمل تعليمه الثانوي فيها، حيث التحق بعدها بالكلية االإجنليزية يف القد�ص عام 
1925. وقد عمل الكرمي مدر�سًا للغة االإجنليزية والريا�سيات يف مدينة الرملة 
وبداأ عام 1934 يدر�ص يف الكلية العربية يف القد�ص التي تخرج منها معظم كتاب 
فل�سطني ومثقفيها يف تلك ال�سنوات. تخ�س�ص الكرمي يف اأ�سول الرتبية والتعليم 
وعلم االإح�ساء الرتبوي خالل العامني 1937-1938 متخرجًا يف جامعة لندن. 
وعند عودته اإىل القد�ص انتقل اإىل اإدارة معارف فل�سطني برتبة م�ساعد مفت�ص. 
وبعد �سقوط فل�سطني باأيدي الع�سابات ال�سهيونية هاجر الكرمي اإىل بريطانيا 
ملتحقًا بالق�سم العربي يف هيئة االإذاعة البيطانية مراقبًا للغة فيها، ويف تلك 
االأثناء اأعد �سل�سلة تعليم االإجنليزية بالراديو، كما اأعد برناجمه املعروف »قول 
على قول«. يف عام 1969 قلدته امللكة اإليزابيث )ملكة بريطانيا( و�سامًا خلدماته 
يف العمل االإذاعي، ويف عام 1983 منح لقب ع�سو �سرف يف جممع اللغة العربية 

االأردين. وقد تويف يف اخلام�ص من اأيار 2007.
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العمل املعجمي

األف ح�سن الكرمي معجم »املنار« اإجنليزي – عربي )1970(، ثم اأتبعه 
»املغني«،  وهي:  عربي(،  )اإجنليزي-  اللغة  ثنائية  »املغني«  معاجم  ب�سل�سلة 
و»املغني الكبري«، و»املغني االأكب«، و»املغني زائد«، و»الو�سيط، و»الوجيز«. وقد 
التي ي�سند بع�سها بع�سًا، ويلبي كل واحد منها حاجة فئة  كانت هذه املعاجم، 
معينة من امل�ستعملني، نتاج عمل �سخ�ص فرد نذر حياته لفتح اآفاق اللغة العربية 
على االإجنليزية، وتو�سيع الرثوة اللغوية للعرب من خالل و�سع املعاجم بخا�سة 

والرتجمة بعامة.

الب�سر،  من  فريدًا  خا�سًا  طرازًا  يتطلب  املعجمي  العمل  اأن  الوا�سح  من 
تنظيم  على  والقدرة  الدائم،  والداأب  الدقيقة  باملالحظة  يتمتعوا  اأن  عليهم  اإذ 
معرفتهم اللغوية بطريقة متكنهم من النظر اإىل دخول كلمات وتعبريات جديدة 

اإىل اللغة، و�سرورة اإيجاد معادالت لغوية دقيقة لتلك الكلمات.

انطالقًا من هذا الت�سور اخلا�ص بالعمل املعجمّي فاإن ح�سن الكرمي يرى 
اأن »�سناعة املعجم« هي اأكرث �سعوبة ودقة من علم الريا�سيات، الأن دقائق تلك 
ال�سناعة ورهافتها، ووجود ظالل كثرية للمعنى الذي نعطيه الأية كلمة عندما 
تتطلب  كما  البحث،  على  مدربًا  �سافيًا  عقاًل  تتطلب  اأخرى،  لغة  اإىل  نرتجمها 
الكرمي  وي�سرح  اإليها.  يرتجم  اأو  املرء  عنها  يرتجم  التي  اللغتني  بروح  معرفة 
طريقته يف العمل املعجمي قائاًل اإن »اأول �سيء يقوم يف ذهن وا�سع املعجم هو 
وهل  اأو جامعي،  متو�سط  اأو  ابتدائي  هو معجم  وهل  و�سع معجمه،  ق�سده من 
اأكب  اأو هل هو جامع ي�ستمل على عدد  اأو الكيمياء  هو لعلم من العلوم كالطب 
من الكلمات، وهل هو لتف�سري معاين الكلمات باالأمثلة وال�سواهد اأم لتعليم لغة 

اأجنبية عن طريق اال�ستعمال«.
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يطرح الكرمي هذه املقا�سد على املعاجم التي ا�ستغل عليها فريى اأن معجم 
»املنار« وهو اإجنليزي- عربي )1970( ق�سد منه اأن يكون معجمًا ابتدائيًا، »فلم 
يكن عدد كلماته كبريًا، وكانت املعاين حم�سورة يف املعاين االأكرث �سيوعًا«، ومل 
يكن االهتمام كبريًا بامل�سطلحات العلمية، وال باال�ستعماالت املجازية اإال ما كان 
منها �سروريًا. وقد كان ذلك املعجم االأول فاحتة ل�سل�سلة من املعاجم التي ا�ستغل 
عليها الكرمي فيما بعد، وهي: »املغني«، و»املغني الكبري« و»املغني االأكب«، واالأخري 
واالأدبية  العلمية  امل�سطلحات  من  وفرة  على  با�ستماله  ميتاز  مو�سوعي  معجم 
والفنية. اأما »املغني الكبري« فهو كما ي�سفه الكرمي، »�سلة الو�سل« بني املعجمني، 
»املغني« و«املغني االأكب«، فهو يهتم ب�سرح امل�سطلحات االأدبية اأكرث من اهتمامه 
الت�سديد  على  االأكب«  »املغني  يف  الكرمي  يعمل  فيما  العلوم،  م�سطلحات  ب�سرح 
على م�سطلحات العلوم واإيجاد مقابل لها يف العربية و�سرحها �سرحًا وافيًا يو�سح 

معناها لقراء املعجم.

يت�سم اأ�سلوب الكرمي يف معاجمه بالتدرج يف �سرح املعاين، فهو يف »املغني 
اال�سطالحية  املعاين  تاأتي  ثم  الباب،  اأول  االإجنليزية يف  الكلمة  ي�سرح  الكبري« 
وا�سع  ويهدف  دقيقة.  ترجمة  مرتجمة  ملحقة  اإجنليزية  جمل  يف  واملجازية 
املعجم اإىل اإعطاء املعاين ال�سحيحة للكلمات االإجنليزية، التي تعد �ستني األفًا يف 
»املغني الكبري«، كما يهدف اإىل تعليم االإجنليزية عن طريق ا�ستعمالها يف جمل 
خمتارة، ومن �سمن ذلك ا�ستعماالت االأفعال مع اأحرف اجلر والظروف. ويرى 
الكرمي اأنه، بطريقته يف �سرح الكلمات االإجنليزية، يعلم اللغة العربية بطريق 
غري مبا�سر موفرًا معرفة غري مبا�سرة باللغتني العربية واالإجنليزية اللتني يرى 

اأنهما تختلفان عن بع�سهما بغلبة الفعل يف العربية، وغلبة اال�سم باالإجنليزية.

وميكن يف هذا ال�سياق مالحظة االأمور التالية بخ�سو�ص طريقة الكرمي 
يف ترتيب مادة معاجمه:
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التي ت�سم  الب�ساطة  اإن ما يلفت االنتباه يف عمل الكرمي املعجمي هو   -1
طريقة اإعطاء املعنى و�سهولة التناول والقدرة على تقريب املعاين، وعدم التداخل 
بني معاين الكلمات وم�ستقاتها، يف معاجمه الكثرية التي األفها؛ فهو يف »املغني 
اإىل  يلجاأ  اأن  دون   ،alphabetical األفبائيًا  ترتيبًا  الكلمات  يرتب  مثاًل،  االأكب« 
Headword( �سمن املدخل نف�سه،  الراأ�سية  الكلمة  الكلمة )اأو  اإدراج م�ستقات 
معطيًا كل م�ستق مدخاًل خا�سًا به، وينبع هذا الرتتيب ملادة املعجم من ت�سور 
املعجم  ي�ستعمل  فمن  واملعجم،  املعجم  م�ستعمل  بني  تقوم  التي  للعالقة  عملي 
التي يبحث عنها، وتعقيد البحث عن  الكلمات  اإىل احل�سول على معنى  ي�سعى 
معاين الكلمات باإدراجها �سمن معاين اأ�سولها اال�ستقاقية يتعب م�ستعمل املعجم 
ويزهده يف قراءته. ومن الوا�سح اأن خبة الكرمي يف تعليم اللغة االإجنليزية، 
من خالل برامج تعليم االإجنليزية بالراديو يف حمطة االإذاعة البيطانية، قد 
نبهته اإىل �سرورة ف�سل عملية تعليم اللغة عن طريقة تقدمي معاين الكلمات يف 
املعجم. اإن املعجم يعلم اللغة ب�سورة غري مبا�سرة، كما يرى �ساحب »املغني«، 
ال�سبل.  باأي�سر  اإىل معانيه  الباحثني  اإي�سال  القدرة على  لكن وظيفته تتمثل يف 
وهو يخالف بذلك عددًا كبريًا من املعاجم االإجنليزية-االإجنليزية، مثل معجم 
تدرج  باأن  تعنى  التي   ،The Concise Oxford Dictionary املي�سر  اأك�سفورد 
معاين امل�ستقات �سمن الباب الذي حتدده للكلمة امل�ستق منها. وهو االأمر نف�سه الذي تفعله 
بع�ص املعاجم االإجنليزية-العربية، ما ي�سعب عملية البحث يف تلك املعاجم ويطيل فرتة 
البحث عن املعاين بالن�سبة للم�ستعملني. لكن الكرمي ي�ستثني من ذلك الفعل وم�ستقاته 
واأفعل التف�سيل Comparative and superlative adjectives، حيث يدرجها يف 
احلالتني حتت الكلمة الراأ�سية نف�سها، ربطًا لها باأ�سولها اال�ستقاقية، وت�سهياًل 

على م�ستعمل القامو�ص يف الوقت نف�سه.

2- ثمة وفرة هائلة يف العبارات اأو اأ�سباه اجلمل، واال�سطالحات واالأعراف 
وا�سحًا  متثياًل  ميثل  املعجم  يجعل  ما  ال�سارحة،  واالأمثلة   ،idioms اللغوية 
نف�سه  الوقت  يف  ويولد  االإجنليزية،  للغة  امل�سطرد  والنمو  اللغوية  التطورات 
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تعبريات موازية، ومعاين ظلية م�سابهة يف اللغة العربية التي ينقل اإليها موؤلف 
الكرمي  اأ�سار  وقد  االأخرى.  اللغة  يف  املتحققة  الدقيقة  اللغوية  الظالل  املعجم 
اأكرث من مرة اإىل اأن م�سكلة اللغة العربية تتمثل يف �سعوبة تلك املعاين الدقيقة 
للمخرتعات واالأفكار اجلديدة التي تولدت يف اللغات االأوروبية، وي�سعب اإيجاد 
معادالت دقيقة لتلك االأفكار واملعاين واأ�سماء املخرتعات. لكن الكرمي يغو�ص 
اأو ي�سك معاين موازية، ليقرب املعاين االإجنليزية  اللغوي،  يف املرياث العربي 
عن  هنا  اأتكلم  )واأنا  معجمه  يف  الكرمي  ويورد  ذلك.  اأمكنه  ما  العربية،  اإىل 
معاجم »املغني« التي تعد خال�سة عمل الكرمي املعجمي وقمة ن�سجه يف ترتيب 
مادته املعجمية( تلك املادة اللغوية يف مداخل فرعية تاليًا للكلمة الراأ�سية. كما 
اأنه يوفر يف املعجم ظالل املعنى الدقيقة واحلافة باملعاين االأ�سا�سية واملتداولة 
للكلمات، واأفعال اأ�سباه اجلمل phrasal verbs التي يقوم باإدراجها بعد الكلمة 
 idiomatic للكلمة  اال�سطالحية  اللغوية  اال�ستعماالت  اإىل  اإ�سافة  الراأ�سية، 
الفرعية  املداخل  اإىل  �سريعًا  النظر  املعجم  م�ستعمل  ي�ستطيع  حيث   ،usages
للكلمة متو�ساًل يف احلال اإىل الكلمة التي يبحث عنها دون احلاجة اإىل البحث 

عنها يف �سياقاتها اللغوية االأ�سلية املعقدة يف كثري من االأحيان.

3- مما يعد نهو�سًا باللغة العربية املعا�سرة، ودفعًا لها باجتاه راأب ال�سدع 
بني اللغة الف�سيحة وموازياتها يف اللهجات والعاميات العربية، اأن الكرمي ال يكتفي 
بل  الف�سيحة،  العربية  باملعاين  االإجنليزية  للكلمات  العربية  املعاين  ي�سع  حني 
ي�سيف اإليها اال�ستعماالت الدارجة، اأو العامية، لكي يب�سط املعنى ويقرب الكلمات 
االإجنليزية احلديثة اإىل الكلمات العربية الدارجة يف اال�ستعمال اليومي. وهو بذلك 
يطبق نظريته اللغوية حول العربية يف الزمان احلديث، و�سرورة تب�سيطها والتقريب 
بني اللهجات والعاميات العربية من جهة واللغة الف�سيحة من جهة اأخرى. وينطلق 
الكرمي يف نظريته من تخلف اللغة العربية عن اللحاق بالتطور الهائل يف ميادين 
هذه  يجد يف  عما  للتعبري  األفاظ جديدة  ا�ستخدام  يرتب  ما  والتكنولوجيا،  العلم 
امليادين. ويرى الكرمي اأن الت�ستت اللغوي بني الف�سيحة والعاميات ي�سعف اللغة 
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العربية ويجعلها غري قادرة على التعبري بدقة عما يجب يف العامل من خمرتعات 
وم�سطلحات ومعاين جديدة.

الفارقة  ودالالتها  مبعانيها  اأي  الكلمات،  معاين  بظالل  الكرمي  يهتم   -4
الدقيقة، موفرًا عددًا من املرتادفات لكي يختار م�ستعمل القامو�ص ما ينا�سبه 
ال�سياقي.  معناها  عن  يبحث  التي  الكلمة  وداللة  يتفق  وما  املعنى  ظالل  من 
املرتادفات  قامو�ص  يوفره  ما  يوفر  اللغة  الثنائي  املعجم  فاإن  املعنى  وبهذا 
اإىل توفريها. ولعل هذا  التي يهدف املعجم  املعاين  اإىل  اإ�سافة   ،Thesaurus
ما يجعل معجم »املغني«، و»املغني الكبري« و»املغني االأكب«، مفيدًا لطلبة اللغة 
ومدر�سيها والباحثني واملتخ�س�سني يف العلوم الطبيعية واالإن�سانية، واملرتجمني 
الذين يجدون يف »املغني« ف�ساًء من املعاين وظالل املعنى التي ت�سهل عليهم نقل 
معاين اللغة االإجنليزية ب�سورة اأكرث ي�سرًا واأكرث قدرة على نقل معاين الدقيقة 

ملا يرتجمونه.

5- ي�سكو الكرمي من �سعوبة اإيجاد معادالت لغوية للم�سطلحات العلمية 
والتقنية باالإجنليزية، ويعزو هذه ال�سعوبة اإىل عدم اتفاق الدول العربية على 
معاين حمددة لتلك امل�سطلحات، ما يوؤدي، من وجهة نظره، اإىل جعل املعادل 
العربي لتلك امل�سطلحات غائمًا غري وا�سح. وي�سيف الكرمي �سببًا اآخر اإىل تلك 
ال�سعوبة يتمثل يف ال�سرعة الهائلة التي تنمو بها تلك امل�سطلحات وعدم القدرة 
املع�سلة  هذه  وحلل  العامل.  يف  املت�سارع  والتقني  العلمي  بالتطور  اللحاق  على 
املتعددة،  العربية  العلمية  البيئات  يف  امل�سطلحات  لتلك  املختلفة  املعاين  يورد 
منه  االإجنليزية، يف حماولة  لتلك  مقابلة  اإىل �سك م�سطلحات  ي�سطر  اأنه  اأو 
لتلك  �سرحًا  نف�سه  الوقت  يف  يوفر  اأنه  كما  لها،  مقنع  عربي  معادل  الإيجاد 
اخلا�ص  املعنى  على  التعرف  من  املعجم  م�ستعمل  ليتمكن  املعربة  امل�سطلحات 
بتلك امل�سطلحات. وهو بذلك يوفر لقارئ معجمه وفرة من املعاين والدالالت 

واملعاين الدقيقة والظلية التي جتعل للكلمات حياة بني دفتي القامو�ص.
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نظرية الكرمي اللغوية
املعجمية ومعظم املالحظات  اللغوية على ممار�سته  الكرمي  تقوم نظرية 
اللغتني االإجنليزية والعربية، وتنبع من عمله املعجمي  باللغة، وطبيعة  اخلا�سة 
يف  وتطورها  ن�ساأتها  »اللغة:  كتابه  يف  وهو  قرن.  ن�سف  مدار  على  امتد  الذي 
اإىل  ونظرته  باللغة  تفكريه  خال�سة  ميثل  الذي   ،)2002( واال�ستعمال«  الفكر 
اال�ستعمال، وهي مالحظة  اللغة هو  االأ�سل يف  اأن  يرى  وتطورها،  كيفية منوها 
جديرة باأن ت�سدر عن معجمي يهمه من اللغة تداولها بني النا�ص. كما اأنه يفتتح 
الفكرة  عهد  يف  االإن�سان  ا�ستعملها  اأ�سوات  االأ�سل  يف  »اللغة  اإن:  بالقول  كتابه 
تكون  تكاد  واالإح�سا�سات  احلاجات  وهذه  واإح�سا�سه.  حاجاته  عن  بها  ليعب 
واحدة اأو مت�سابهة عند االإن�سان البدائي يف كل مكان فهو يبد ويجوع وبعط�ص 
الب�سر«. )�ص:2( وهو يقول يف مو�سع  ويتاأمل كغريه من  ويتعب ويفرح ويغ�سب 
اأن اللغة هي »اأ�سوات تلفظ ورموز تكتب وتقراأ بغر�ص االإعراب عن رغبة  اآخر 
املتكلم اأو الكاتب واإفهام تلك الرغبة اإىل املخاطب«. )�ص: 7(. وي�ستنتج الكرمي 
 onomatopoeia تقارب اأ�سول اللغات من ت�سابه ما ي�سميه اأ�سوات املحاكاة 
والنهنهة  والقعقعة  وال�سر�سرة  واخلرخرة  واجللجلة  البلبلة  مثل  بينها،  فيما 
والقوقاأة والقرقرة.. اإلخ، وهو يورد مقابالت اإجنليزية الأ�سوات احلكاية العربية 
ليدلل على نظريته اللغوية. وعلى الرغم من �سعوبة التحقق علميًا من �سحة هذه 
االأول  االإن�سان  »اللغة عند  اأن  ي�سدد على  الكرمي  فاإن  اللغة،  ن�سوء  النظرية يف 
كانت واحدة ثم تفرعت مع رقي العقل الب�سري واختالف جمتمعاته كما اختلفت 

اللهجات يف اللغة الواحدة.« )�ص: 6(.

يقود اال�ستنتاج ال�سابق، الذي يورد الكرمي ما ي�سح�سه يف كالم عامل اللغة 
وبطبطة  الدجاج  »لقوقاأة  اإال  ت�سلح  ال  النظرية  تلك  كون  عن  مولر  ماك�ص  ال�سهري 
الرموز  من  عبارة عن جمموعة  كتابة  اأو  لفظًا  »الكالم  اأن  اإىل   ،)21 البط« )�ص: 
اخرتعها االإن�سان يف زمانه للداللة على االأ�سياء، ولوال هذه امللكة املوجودة يف االإن�سان 
دون احليوان متكنه من ا�ستعمال الرموز ملا كانت لغة يف الوجود«. )�ص: 81(، ويورد 
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باالأفكار،  اللغة  عالقة  بخ�سو�ص  متعاك�سني  راأيني  ال�سياق،  هذا  يف  الكرمي، 
دون اأن يتبنى اأحدهما دون االآخر. فهو يقول يف البداية اإنه ملا كانت اللغة هي 
قوالب لالأفكار، فكلما ازدادت هذه القوالب زادت معها املفردات، كما اأن االأفكار 
وال�سور الذهنية وليدة احلاجة )�ص: 19(، ويبنى على هذا الراأي ت�سورًا يفيد 
اأن كل لغة هي وليدة احلاجة، واحلاجة ميليها املحيط اأو الثقافة اخلا�سة لكل 
اأمة و�سعب. واأما الراأي املخالف لهذا الراأي فيتمثل يف نظرية �سابري وورف التي 
تقول اإن اللغة هي التي ت�سع االأفكار وت�سكلها الأن هذه اللغة هي وليدة احلاجة اأو 
الثقافة اخلا�سة. وهو الفهم الذي يوا�سله الفيل�سوف لودفيغ فتجن�ستاين الذي 
اإذا  فالكلمات   ،Language bewitchment اللغة  فتنة  ي�سميه  عما  يتحدث 
قيلت فاإنها ت�سد م�سد مدلوالتها. وهو قول قريب من اعتباطية العالمة اللغوية 

التي قال بها عامل اللغة ال�سوي�سري ال�سهري فردينان دي �سو�سري.

امل�سكلة اأن الكرمي ال يتخذ موقفًا وا�سحًا من هاتني النظريتني حول عالقة 
اإىل  يتبنى واحدة منهما، وال ينفي االأخرى، بل يوردهما جنبًا  بالفكر؛ ال  اللغة 
جنب وكاأنه حائر بينهما ال يعرف اأيهما ياأخذ واأيهما يرتك. لكن ما يهم الكرمي 
يف نظرته اللغوية هو اأن اللغة بنت احلاجة، وهي تتطور وتنمو نتيجة اال�ستعمال. 
الطبيعة  تهمه  معجميًا  الكرمي  كون  من  ينبع  موقف  قبل،  من  قلنا  كما  وهذا، 
التداولية للغة يف عالقتها مع االأ�سياء. ومن هنا فاإنه ي�سدد كثريًا على غنى اللغة 
اللغة  �سعف  مقابل  يف  اللغويني،  واحلاجة  اال�ستعمال  وفرة  ب�سبب  االإجنليزية، 
العربية ب�سبب قلة احلاجة و�سعف الن�ساط اللغويني. وهذه بالطبع نظرة داروينية 
للغة، تتعامل مع اللغة بو�سفها كائنًا ينمو ويتطور، وترى اأن اللغات ت�سعف، وقد 

تنقر�ص، اإذ ما قلت احلاجة اإليها وتال�سى اال�ستعمال.
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قول على قول
العربي  الق�سم  الكرمي يبث من  واأكرث ظل ح�سن  على مدار ثالثني عامًا 
بعبارته  يبدوؤه  كان  الذي  قول«،  على  »قول  برناجمه  البيطانية  االإذاعة  لهيئة 
ال�سهرية«: »و�ساألني �سائل َمْن القائل وما املنا�سبة؟« وقد ظل البنامج يذاع حتى 
العمل يف  وانقطاعه عن  عّمان،  اإىل  الكرمي  اأي حتى عودة ح�سن  عام 1989، 
االإذاعة البيطانية، وتفرغه للكتابة وتاأليف معاجمه ال�سهرية. ولقد ا�ستقطب 
�ساعدت  االأ�سئلة. وقد  اآالف  البنامج  وتلقى معد  امل�ستمعني،  البنامج ماليني 
الكرمي معرفته الوا�سعة بالرتاث وحفظه الآالف االأبيات من ال�سعر العربي لكي 
فاإن  البنامج  توقف  من  الرغم  وعلى  امل�ستمعني.  اأ�سئلة  على  االإجابة  ي�ستطيع 
برناجمًا ثقافيًا اآخر مل يلق ال�سهرة التي لقيها، كما اأن ف�ساحة الل�سان التي كان 
يتمتع بها ح�سن الكرمي والقدرة الفذة على االإلقاء قد دفعت امل�ستمعني العرب 
يف كل مكان لكي يتابعوا برناجمه الذي كان ميثل ثروة لغوية و�سعرية ت�ساهي 
ما كتبه املو�سوعيون العرب يف الرتاث من اأمثال اأبي الفرج االأ�سفهاين يف كتابه 
»االأغاين« وابن عبد ربه يف »العقد الفريد«، وغريهما ممن اأنفقوا اأعمارهم يف 

�سرح اأ�سعار العرب واأقوالهم وحفظها لالأجيال.

ومع اأن الكرمي �سبق اأن قدم برامج اأخرى يف الق�سم العربي بهيئة االإذاعة 
االإجنليزية  اللغة  و»تعليم  جواب«  �سوؤال  و»لكل  االأديب«،  »نقل  مثل  البيطانية، 
الثقافية،  الكرمي  م�سرية  على  عالمة  ظل  قول«  على  »قول  اأن  اإال  بالراديو«، 
واإجنازه الكبري يف حقل اآخر غري حقل تاأليف املعاجم. ولهذا ال�سبب حتول هذا 
اإىل مو�سوعة يف الرتاث بلغ ما هو من�سور منها حتى االآن اثني ع�سر  البنامج 
املوؤلف  ترك  وقد  اللحظة.  هذه  حتى  ين�سر  مل  ع�سر  ثالث  جزء  وهناك  جزءًا، 
�سوؤال  كل  مع  وذكر  القليلة،  االإ�سافات  بع�ص  مع  تغيري،  دون  واالأجوبة  االأ�سئلة 
ا�سم ال�سائل، كما يقول، يف مقدمة تلك الكتب، »اإثباتًا ل�سحة ال�سوؤال«. ويعلق 
يف املقدمة اأي�سًا قائاًل اإنه مل »يق�سد باأجوبته يف ذلك البنامج اأن تكون درا�سة 
والت�سلية  »لالإمتاع  االأجوبة  تلك  تكون  اأن  اأراد  واإمنا  م�ستق�ساه«.  ولغوية  اأدبية 
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اأجزاء  نراجع  اإذ  لكننا  وطرائفه«.  العربي  االأدب  ذخائر  من  ب�سيء  والتعريف 
»قول على قول« االثني ع�سر �سنده�ص للمعرفة الوا�سعة، والدقة يف اإيراد احلجج 
ي�سرح  ثم  البيت  قائل  ا�سم  يذكر  اإنه  العرب.  ذخائر  وجامعي  للرواة  املختلفة 
البيت، ويورد منا�سبته؛ واإذا كان هناك رواية اأخرى اأو �سك با�سم القائل، وذكر 
لغريه، فاإنه يذكر الرواية االأخرى، وي�سرح البيت بح�سب منا�سبته، ويفند حجج 

الرواة، ثم يخل�ص يف النهاية اإىل الراأي االأ�سوب اإذا كان ذلك ممكنًا.

اإجنازه يف الرتجمة
اأولهما كتاب روبرت  اأجنز ح�سن الكرمي ترجمة لكتابني عن االإجنليزية 
هـ. ثاول�ص »التفكري امل�ستقيم والتفكري االأعوج«، وقد ن�سرته �سل�سلة عامل املعرفة 
يف عدد اآب 1979 مبراجعة من �سدقي عبد اهلل حطاب؛ اأما الثاين فهو كتاب 
»العرب وامل�سلمون يف االأندل�ص بعد �سقوط غرناطة« لهرني ت�سارل�ص يل، ون�سرته 

دار لبنان للطباعة والن�سر عام 1988.

 Straight and Crooked »يندرج كتاب »التفكري امل�ستقيم والتفكري االأعوج
 Robert H. ثاول�ص  روبرت  ملوؤلفه   1974 عام  باالإجنليزية  املن�سور   ،Thinking

وطرق  وا�ستعماالته،  املنطق  علم  تعالج  التي  املوؤلفات  �سياق  يف   ،Thouless

رجال  وكذلك  والعلماء،  املفكرون  ي�ستعملها  التي  املختلفة  املنطقي  احِلجاج 
ال�سيا�سة والقادة االجتماعيون. اإنه مبعنى من املعاين يتخذ من طرق ا�ستخدام 
اللغة مو�سوعًا له، معاجلًا اأ�سكال اجلدل واملغالطات املنطقية وعالقة الكلمات 
واحلقائق، وعلم املعاين، وعادات التفكري، والتحيز، ومزالق القيا�ص، والتب�سيط 
امل�سرف يف التفكري، وهو لذلك يندرج �سمن اهتمامات ح�سن الكرمي، ويقرتب 
من م�سروعه، املمتد على مدار عمره، والذي تركز على تاأليف املعاجم والتفكري 
الكرمي  مقدمة  نفهم  اأن  وميكن  وتطويرها.  تنميتها  وكيفية  العربية،  باللغة 
الق�سرية يف هذا ال�سياق املخ�سو�ص من اهتماماته، فهو يذكر �سعوبة ترجمة 
الكتاب لتعذر »اإيجاد العبارة املالئمة للغة العربية من جهة وللقراء العرب من 
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الق�سايا  معاجلة  عن  طوياًل  زمنًا  ابتعدت  قد  العربية  اللغة  فاإن  ثانية.  جهة 
التفكريية املنطقية حتى فقدت املفردات املنا�سبة لها يف اال�ستعمال«. وي�سيف 
الكرمي: »وقد حاولت يف ترجمتي لهذا الكتاب اأن اأفهم القارئ ما يريد املوؤلف 

اأن يقوله، وذلك مع املحافظة على االأ�سل«.

تاأليف املعاجم،  اأن غاية الكرمي، يف الرتجمة، كما هي يف  الوا�سح  ومن 
تتمثل يف التوا�سل واإفهام القارئ، وتو�سيع اآفاق معرفته اللغوية، وهي ال تتحقق 
اإال من خالل اإيجاد معادالت يف التعبري اللغوي العربي الل�سان ملا ينقله املرتجم، 
اأو موؤلف املعجم، عن االأ�سل االإجنليزي. وقد كان الكرمي حري�سًا كل احلر�ص 

يف عمله على الو�سوح والب�ساطة و�سفاء العبارة.

الكتاب الثاين الذي نقله الكرمي عن االإجنليزية، بعنوان »العرب وامل�سلمون 
االأندل�ص بعد �سقوط غرناطة«، هو ترجمة لف�سل طويل من عمل مو�سوعي  يف 
�سخم من اأربعة جملدات كتبه هرني ت�سارل�ص يل بعنوان »حماكم التفتي�ص يف 
اإ�سبانيا« A History of the Inquisition in Spain، وعنوان الف�سل، الذي اأورده 
املوؤلف يف املجلد الثالث من الكتاب، هو »تن�سري العرب وامل�سلمني )املوري�سكو( 
�سرحها  لغاية  ال�سخم  العمل  ذلك  من  الف�سل  الكرمي  ا�ستل  وقد  وطردهم«. 
عدم  الكتاب  لرتجمة  دوافعه  من  اإن  يقول  فهو  للكتاب،  الق�سرية  مقدمته  يف 
وجود بحث تاريخي عن العرب وامل�سلمني يف اإ�سبانيا بعد �سقوط غرناطة. وقد 
اإليه بع�ص  واأ�ساف  يقول،  املذكور بت�سرف، كما  الف�سل  قام املرتجم برتجمة 
التعليقات التاريخية لزيادة االإي�ساح. لكنه �سرعان ما يك�سف عن غايته الفعلية 
من وراء الرتجمة مو�سحًا اأن »ما جرى للعرب وامل�سلمني يف اإ�سبانيا من ا�سطهاد 
وقهر وانتزاع اأمالك واأموال وطرد وت�سريد وغري ذلك، ي�سبه ما جرى ويجري 

لعرب فل�سطني باالحتالل االإ�سرائيلي لبلدهم واإن�ساء دولة اإ�سرائيل فيه«.

يرى الكرمي اأن ثمة �سبهًا وا�سحًا بني حالتي الطرد والت�سريد، فثمة ادعاءات 
دينية وقومية تكمن وراء احتالل االأر�ص وطرد ال�سكان يف كال الت�سريدين، فقد 
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كانت »العملية يف اإ�سبانيا �سد العرب وامل�سلمني، وهي يف اإ�سرائيل �سد الكوييم 
وامل�سلمني  »العرب  بني  وا�سحًا  توازيًا  املرتجم يف مقدمته  ويقيم  اليهود«.  غري 
املوري�سكو يف اإ�سبانيا«. و»عرب االأر�ص املحتلة االآن«. ويو�سح الكرمي اأن غر�سه 
العرب  لتاريخ  م�سدرًا  العرب  القراء  اإعطاء  هو  املذكور  الف�سل  ترجمة  من 
وامل�سلمني يف اإ�سبانيا يف اآخر عهدهم باالأندل�ص. وي�سيف يف مالحظة موؤملة حادة 
بع�ص  الرتجمة  هذه  قراءة  يف  يجد  امل�سلم  اأو  العربي  القارئ  »ولعل  كال�سكني: 
العظات والعب، يف حمنته احلا�سرة، مع اأن العربي اأو امل�سلم، كما يظهر حتى 

اليوم، ال يتعظ بالوقائع واحلقائق مهما تكررت وكانت بالغة«!

لكن املالحظة البالغة الدقة، التي يوردها الكرمي يف نهاية مقدمته للكتاب، 
معا�سرة  بعني  التاريخ  حماكمة  على  وقدرته  ب�سريته،  و�سفاء  ت�ساحمه  على  تدل 
�سقوط  بعد  االإ�سبان  مار�سه  الذي  الديني  اأو  العرقي  التمييز  من  جتعل  ال  رحيمة 
غرناطة �سد امل�سلمني اأن يوؤثر على الت�سامح الديني الذي ميز العرب وامل�سلمني يف 
االأندل�ص. يقول الكرمي: »اإن ما جرى يف املا�سي للم�سلمني على اأيدي رجال الكني�سة 

وحماكم التفتي�ص يجب اأن ال ي�سيء اإىل اأحد وال اأن يحمل على حممل ديني«.

من هنا، فاإن باالإمكان مالحظة �سلة و�سل بني ما اأجنزه ح�سن الكرمي يف 
حقول متعددة: يف حقل تاأليف املعاجم االإجنليزية-العربية، ويف عمله يف الق�سم 
خالل  من  االإجنليزية  اللغة  النا�ص  معلمًا  البيطانية  االإذاعة  هيئة  يف  العربي 
من  احلديث  الزمان  يف  العربي  لل�سعر  مو�سوعة  اأ�سخم  لهم  ومقدمًا  الراديو، 
من  حمدود  لعدد  ترجمته  خالل  من  واأخريًا  قول«،  على  »قول  برناجمه  خالل 
بان�سغاالته املركزية، وبو�سعيته كمنفي وم�سرد  التي تت�سل مو�سوعاتها  الكتب 

خارج اأر�سه فل�سطني.
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رة ح�صن الكرمي: زيتونة فل�صطني املعماّ

د. �ضمري مطاوع*

كم �سعب علّي اأن اأجد نف�سي يف وقفتي هذه ... اأحتدث عن فقيدنا ح�سن 
الكرمي، اأ�ستاذ االأجيال الذي و�سفه اأخوه ال�ساعر الراحل اأبو �سلمى باأنه زيتونة 
فل�سطني املعمرة ... فاأبو زياد مل يكن بالن�سبة يل- مثلما هو ملحبيه ومعارفه- 
وال�سعر  العربية...  اللغة  خلدمة  الرائد  والعمل  وال�سهادات  التاأريخ  من  قرنًا 
العربي والثقافة االإ�سالمية ... كان بالن�سبة يل اأكرث من ذلك بكثري ... اأ�ستاذًا ... 
ومعلمًا ... وقدوة ... ومنطلق جتارب �سخ�سية كان حمركها والقوة اخلفية ورائها 

يف عالقة عمر امتدت حلوايل ثالثة واأربعني عامًا.

بو�سعي اأن اأحتدث واأ�سهب يف احلديث عن برناجمه االأ�سهر »قول على قول« 
لهما من  اللذين قدمت  العرب  بالراديو مل�ستمعيه  االإجنليزية  اللغة  تعليم  وبرامج 
ع�سرات   ”BBC“ البيطانية  االإذاعة  لهيئة  العربي  الق�سم  برامج  اإدارة  خالل 
املرات ... وعن جملدات »قول على قول« االثني ع�سر ... وعن قوامي�سه ومعاجمه 
التي كان يتاألق حني احلديث عنها يف كل لقاء جمعنا، �سواٌء يف لندن اأو يف الزيارات 
التي كنت اأقوم بها اإىل بيته يف عّمان ... كان يعتز اأميا اعتزاز باأن جهده يف كافة 
اأعد وما قدم كان جهدًا �سخ�سيًا حم�سًا، هدفه  اإعداد ما  مراحل حياته، خالل 
االأ�سا�سي حماية اللغة العربية، وتطويرها، واإدخال مفردات جديدة اإليها، باعتبار 

اأن اللغة العربية لغٌة حّية وقابلة للتطوير والتحديث.

* اإعالمي وباحث وموؤرخ؛ ووزير اإعالم �سابق/االأردّن.
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بو�سعي اأن اأحتدث عن كل هذا واأكرث من ع�سرات االإجنازات التي كنت �ساهدًا 
الراغبني  ال�سحفيني  بع�ص  مع  لقاءات  له  اأرتب  كنت  حني  بع�سها،  اإمتام  على 
اأن يعرف م�سبقًا بهذا الرتتيب...  اأغلب االأحيان دون  الكتابة عن جتربته، يف  يف 
لكني- والعتزازي مبا حققُت يف حياتي من تقدم �سخ�سي كان ح�سن الكرمي �سببًا 
مبا�سرًا فيه- اأ�ستميُحكم العذر يف اأن اأروية اليوم ردًا للجميل واعرتافًا باملعروف.

التجربة االأوىل حني تقدمت للعمل يف الق�سم العربي بهيئة االإذاعة البيطانية 
اأجتاز  اأن  علّي  كان  االإذاعة  باأ�سلوب  فعماًل  و�ستني...  واأربعة  وت�سعمائة  األف  عام 
فحو�سًا يف اللغة والقواعد والرتجمة... وكنت ما اأزال بعد اأعمل يف اإذاعة هولندا 
العاملية. وحني ظهرت النتيجة ا�ستدعيت اإىل لندن الأداء فحو�ص مماثلة مرة اأخرى 
ظنًا من امل�سوؤولني اأن م�ستوى ما حققت من نتائج اأعلى مما كان متوقعًا من �ساب 
�سغري حديث التجربة... ولكن النتيجة كانت يف لندن بنف�ص امل�ستوى، ما ا�ستدعى 
ا�سمه  الكرمي... كان جمرد  االأ�ستاذ ح�سن  العربي  الق�سم  اإىل �سنديانة  تقدميي 
اإظهار  علّي  ال�سعب  �سيكون من  اأنه  الأنني ت�سورت  للقلق واخلوف،  داعيًا  اأمامي 
قدرات يف القراءة والقواعد ولفظ احلروف واالأ�سماء يقبلها اأو يعتبها العمالق 

الكبري كافية.

اأما  جهتي...  من  للرجل  عظيم  وتقدير  كبري..  حب  بداية  كان  اللقاء  لكن 
االإذاعة  بهيئة  العربي  الق�سم  يف  للعمل  بقبويل  للتو�سية  كافيًا  فكان  جهته  من 

البيطانية.

التلفزيون يف  عامل  االأ�سا�سي يف دخويل  ال�سبب  فكانت  الثانية  التجربة  اأما 
البيطانية  االإذاعة  هيئة  تلفزيون  من  يذيع  اأجنبي  مذيع  اأول  الأ�سبح  بريطانيا 
كان  التلفزيون  حمطة  يف  الوثائقي  االإنتاج  ق�سم  اأن  ذلك   .”BBC Television“
االأوىل  باجلائزة  فاز  اخلايل  الربع  �سحراء  عن  امل�ستوى  رفيع  برناجمًا  اأعد  قد 
يف مهرجان مونرتو يف �سوي�سرا. وكان مطلوبًا اأن يقدم هذا البنامج �سخ�ٌص ذو 
مالمح �سرق اأو�سطية-حني مل تكن هذه املالمح قد �سارت بعد لعنة-يتكلم اللغة 



- 183 -

الذي كان يقدم  الكبري  العمالق  اإىل  االإجنليزية بطالقة... وطبيعة احلال جلاأوا 
برناجمًا ميثل اأهم اإجنازات هيئة االإذاعة البيطانية وهو تعليم اللغة االإجنليزية 
بالراديو مل�ستمعيه العرب ليقوم برت�سيح �سخ�ص ميلك هذه املوا�سفات... فر�سحني 

لهذا الدور.

اإليه  اأن عهدت  الثالثة كانت حني جاء املرحوم حممد كمال، بعد  والتجربة 
وخباء  بخبة  لال�ستعانة  لندن  اإىل   ،1966 عام  االأردين  التلفزيون  اإن�ساء  مهمة 
تلفزيون هيئة االإذاعة البيطانية... وا�ستنادًا اإىل ال�سداقة التي كانت تربطه باأبي 
من  ركنًا  كان  التي  العريقة  االإعالمية  املوؤ�س�سة  تلك  اأبواب  لفتح  به  ا�ستعان  زياد 
اإىل ع�ساء  ليدعوين  زياد  اأبو  بي  ات�سل  يوم  وذات  اأعالمها...  وعلمًا من  اأركانها 
يف بيته يف �سمايل لندن على �سرف حممد كمال... وكان بيت اأبي زياد يف حقيقته 
من  زاوية  كل  يف  الكتب  ع�سرات  تتكون  الأهله،  �سكن  بيت  كان  مما  اأكرث  مكتبة 
زواياه... وفوجئت اأنه دعاين ليعرفني ب�سديقه القدمي بعد اأن ر�سحني للعمل يف 

تلفزيون االأردن املنتظر... والذي اأعادين اإىل وطني واأهلي واأحبتي.

كيف ميكن الإن�سان مثلي اأن ين�سى هذه القواعد الدافعة الغامرة التي مكنتني 
من دخول عام الـ “BBC” الذي كان حلم كل �ساب يتطلع اإىل اأن ينهُل من جتربة 
العاملية يف حقل االإعالم.. ثم كانت وراء اخرتاقي عامل التلفزيون االأرقى يف العامل 
التي  الغامرة  املحبة  الدور يف عالقة  ولتكتمل �سورة  اأبوابه وحمطاته؟  اأو�سع  من 
ربطتني باأبي زياد كل هذه االأعوام. اأذكر يوم جئته كئيبًا حمزونًا بعدما ا�ستوطنت 
حتت  قطاراتها  حمطات  ومئات  مب�ساحتها  اأرعبتني  التي  ال�سخمة  املدينة  لندن 
جتربة  له  الأقراأ  ومطاعمها،  ومقاهيها  واأنديتها  م�سارحها  عن  ناهيك  االأر�ص... 
املدينة  تلك  يف  اأ�سعره  كنت  الذي  القاتل  الوحدة  �سعور  متثل  �ساذجة  �سعرية 
�ساعتئذ... واإذا به - مثل كل املثقفني واملهتمني بالفكر والفن وامل�سرح - واقع يف 
حب لندن حتى جبينه... ف�سحك وردد على م�سامعي ما رددناه جميعًا من بعده اإن 
حب لندن ال يبداأ من النظرة االأوىل... اإنه حب ينمو ويكب يف داخلك كلما طالت 
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مدة عي�سك فيها...IT GROWS ON YOU. وعلى الرغم من ثقل االأعوام، والغرام 
بالعمل واالإنتاج بقيت ذاكرته منتجة متفاعلة متفتحة حتى اآخر اأيامه... كنت كل 
مرة اأزوره فيها - واعرتف اأن م�ساغل احلياة يف عّمان جعلت الزيارات متباعدة اإىل 
حد ما - اأجد اأنه ما زال يقراأ ويتذكر معي تفا�سيل ذكرياتنا مع اأ�سدقاء وزمالء 
عملنا معًا يف الق�سم العربي بهيئة االإذاعة البيطانية رحلوا عن دنيانا بكل دقائقها 

واأوقاتها وكاأنها وقعت اأم�ص، واإن اأ�سيبت بالوهن قدرته على ممار�سة الكتابة.

واأتذكر اأنه رغم اإعجاب الكثريين من ملوك وروؤ�ساء الدول العربية به وببناجمه 
من  نعرف  حني  اخللق،  رفيع  التوا�سع،  �سديد  زياد  اأبو  كان  فقد  قول«،  على  »قول 
ال�سحافة عن تفا�سيل عالقاته بهم... فال يت�سدق وال يتباهى واإمنا ير�سم على �سفتيه 
ولكن  التفا�سيل...  القليل من هذه  اأقل  بها لريوي  كان م�سهورًا  التي  االبت�سامة  �سبه 
دون اأن يغفل عن االإ�سادة بهم وبعواطفهم جتاهه... واأذكر على �سبيل املثال ال احل�سر 

املرحومني امللك في�سل بن عبد العزيز، وال�سيخ زايد ابن �سلطان.

بعد خم�سة ع�سر قامو�سًا... واثني ع�سر جملدًا من »قول على قول« وثالثة 
وثالثني عامًا من تقدمي البنامج... وتراث فكري هائل... انطفاأت �سمعة ح�سن 
الكرمي بعد ما يزيد عن مئة عام من العطاء وال�سموخ كان يف كافة مراحلها جمليًا 

ورائدًا وا�ستاذًا كبريًا... لكن ذكراه �ستبقى ما دام اأن ال�سعر هو ديوان العرب.

واإذا كان حديث الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يقول: »ينتهي عمل ابن اآدم 
اإال من ثالث... �سدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد �سالح يدعو له«، فاإن ما تركه 
اأبو زياد من اإرث اأدبي �سيظل ميثل منارات من العلم واملعرفة... و�سيبقى كل الذين 
اعتبوا اأنف�سهم اأبناء له- ويل ال�سرف اأن اأكون واحدًا منهم- يدعون له بالرحمة 

واملغفرة وح�سن الثواب.

رحمك اهلل يا اأبا زياد.



- 185 -

رها يف الفكر وال�صتعمال« »اللغة... ن�صاأتها وتطواّ

هيا �ضالح*

واأحا�سي�سه  االإن�سان  حاجات  عن  لتعّب  ن�ساأتها  اأ�سل  يف  اللغة  جاءت 
يجوع  فهو  البدائي،  االإن�سان  واحدة عند  تكون  تكاد  وانفعاالته، هذه احلاجات 
الب�ساطة  ب�سيطة، وهذه  باأ�سوات  يعّب عن ذلك  ويفرح... فكان  ويبد ويحزن 
بعد،  فيما  االأ�سوات،  ثم تطورت هذه  اأبناء جن�سه،  تبدو مت�سابهة عند  جعلتها 

اإىل رموز واإ�سارات، ثم اإىل كلمات... وفقًا للتطور احل�ساري املتدرج لالإن�سان.

ومن خالل درا�سته الأ�سوات اللغة واأحرفها ومواطن نطقها بني موؤخر الفم 
واللهجات  املختلفة،  اللغات  بني  ومعنى  لفظًا  تتقارب  التي  واملفردات  ومقدمه، 
التي ميكن اإرجاعها اإىل اأ�سل واحد، وغريها من امل�سائل املتعلقة باللغة، يحاول 
الفكر  يف  وتطورها  ن�ساأتها  »اللغة  كتابه  يف  الكرمي  ح�سن  )الراحل(  العالمة 
واال�ستعمال« )�سل�سلة كتاب ال�سهر 26، وزارة الثقافة االأردنية، 2002( اأن يدلل 
اأو  ال�سامية  اللغات  فكذلك  واحد،  اأ�سل  اإىل  ترجع  اللهجات  اأن  مثلما  اأنه  على 
اللغات الهندية االأوروبية، اإذ ترجع اإىل اأ�سل واحد اأي�سًا، كما اأن اللغات العاملية 
اأمثلة على الت�سابه بني العربية واالإجنليزية  اأ�سل واحد، موردًا  اإىل  كلها ترجع 
يف كثري من الكلمات، مبا ي�سلح اأن يكون دلياًل على اأن اللغة عند االإن�سان االأول 

كانت واحدة، ثم تفرعت مع رقي العقل الب�سري واختالف جمتمعاته.

* كاتبة وناقدة اأردنية.
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ومنها  اللغات،  اأ�سل  يف  املختلفة  االآراء  با�ستعرا�ص  اأواًل  الباحث  يبداأ 
النظريات القدمية التي ترى يف معظمها اأن اللغة اأ�سلها توقيفي بوحي من اهلل، 
بت عليها وجاءت بعدها رابطًة التطور يف اللغة بتطور العقل  والنظريات التي عقَّ
االإن�ساين، وكذلك النظريات احلديثة. ويخل�ص اإىل اأن االإن�سان اأ�سبح خملوقًا 
اإىل  حاجته  ازدياد  مع  لغته  تطورت  وقد  اجتماعية،  بيئة  يف  يعي�ص  »مع�سريًا« 
خماطبة االآخرين للتعبري عن مراده وللتوا�سل والتفاهم معهم وذلك عن طريق 

االإ�سارات والرموز بداية ثم ا�ستخدام الكلمات مع مرور الزمن.

واحدة  دفعة  توجد جميعها  واملجتمع مل  واالأدوات  اللغة  اأن  الكرمي  ويرى 
وي�ستحكم  التن�سيق  يتم  اأن  قبل  ال�سنني  اآالف  مرت  تكون  اأن  بد  ال  واأنه  فجاأة، 
اللحم  اإىل  بحاجة  االأول  االإن�سان  كان  اإذ  �سحيح.  اجتماعي  مع�سر  يف  العي�ص 
فتعلم قيافة اآثار احليوانات لي�سيدها، ثم اأخذ يتعلم التدبري لل�سيد للعي�ص يف 
حا�سره وم�ستقبله، و�سار يفهم معنى الزمان )ما�ٍص وحا�سر وم�ستقبل(، ومعنى 
الرموز املختلفة بح�سب احلاجة، و�سار له مفهوم لكل من ال�سكل والفراغ واللون 
وال�سرعة واحلركة.. واأخذ يت�سور يف عقله اأمورًا قد حتدث يف امل�ستقبل كخطر 
الوحو�ص الكا�سرة وظواهر الطبيعة عليه، فكون يف عقله املفاهيم املجردة وو�سع 
فت�سعبت  روابطه  وت�سابك  املجتمع  تعقد  اللغة  واكبت  ثم  بالكلمات،  رموزًا  لها 

رموزها بح�سب املفاهيم التي تعب عنها.

من هنا، يعّرف الكرمي الكالم لفظًا اأو كتابة على اأنه جمموعة من الرموز 
املوجودة يف  امللكة  ولوال هذه  االأ�سياء،  للداللة على  االإن�سان يف زمانه  اخرتعها 
االإن�سان ملا ُوجدت اللغةـ ويوؤكد اأنه قبل ا�ستعمال الرموز لتبليغ املراد بني النا�ص 
هو  ومدلوله  الرمز  بني  والربط  رمز،  لكل  مدلول  اتفاق  ذلك  ي�سبق  اأن  يجب 
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مو�سوع بحث لغوي يعرف مبعاين الرموز اأو بعلم معاين الرموز اأو مدلوالتها، اأو 
مبعاين الكالم. واالأ�سل يف ذلك اأن االإن�سان يحب ال�سيء ويت�سوره ثم يطلق عليه 
ا�سمًا بكلمة من الكلمات وتكون ال�سلة بني ال�سيء وا�سمه وثيقة، حتى ي�سح اأن 

يقال عن الكلمات التي تو�سع على هذا ال�سكل: »لغة«.

الت�سبيه  طريق  عن  التاأثري  وهو  لّلغة،  العاطفي  اجلانب  الكرمي  ويتناول 
واال�ستعارة واملجاز والقيا�ص والتلميح، م�سريًا اإىل اأن العرب تفننوا يف الت�سبيه 
اأحد  اأنها  على  اال�ستعارة  ويعرف  اأخفق.  من  ومنهم  ذلك  اأجاد  من  ومنهم 
�سروب املجاز يف اللغة العربية، وهي التي فيها ت�سبيه للمعنى من مثل )طويل 
النجاد، ونعني طويل القامة(، واال�ستعارة مو�سوعة للم�سبه به ال للم�سبه وهي، 
بح�سب الكرمي، اأوقع يف النف�ص من احلقيقة، واملثل اأوقع يف النف�ص من الت�سبيه 
واال�ستعارة الأن فيه حكم وي�ستند اإىل حادث تاريخي اأو واقعي. وي�سبه املثل التلويح 
اأو التلميح اإىل اآية اأو قول اأو بيت من ال�سعر اأو حادثة كالتعري�ص بكلمة اأو عبارة 
لها معنى بعيد، ويف اللغات االأخرى، ما هما هو �سبيه بذلك مبا ي�سري اإىل اأنها 
جميعًا نابعة من العرف عند كل �سعب من ال�سعوب بح�سب تقاليده وعادته ولغته.

ويعر�ص الكرمي للقيا�ص يف اللغة العربية يف النرث ويف ال�سعر، الفتًا اإىل اأن 
القيا�ص ال مكان له يف املنطق اإذا اأريد ا�ستعماله كالبهان الإثبات زعم اأو ق�سية، 
ُي�ستعمل القيا�ص يف الق�سايا الدينية الإثبات قواعد واأحكام الدين يف  واأكرث ما 
القرون  يف  امل�سيحي  الدين  علماء  عند  الدينية  الفل�سفة  علم  ويف  الكالم  علم 

الو�سطى.

ويفرق الكرمي بني لغة العلم ولغة ال�سعر من خالل التفريق بني ا�ستعمال كل 
منها، فلغة العلم مق�سورة على نقل املعلومات بطريقة علمية، وذلك با�ستعمال 
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بحيث  التخ�سي�ص،  �سفة  ولها  املعاين  الدقة يف حتديد  �سفة  لها  م�سطلحات 
يكون كل م�سطلح مق�سورًا على م�سّمى واحد لي�ص فيه لب�ص اأو خلط، واأن يكون 
ت�سميتها  على  ا�سطلح  ما  اأما  واأهوائه،  وم�ساعره  ال�سخ�ص  ميول  من  جمردًا 
»لغة ال�سعر« فهي التي تخت�ص بالتعبري عن النف�ص وانفعاالتها، وال تهدف اإىل 
اأو كاذبة واإمنا بني بني، فلغة ال�سعر ال تعّب عن  اأنها �سادقة  نقل املعلومة على 
حقائق ثابتة واإمنا تختلف يف حالتها ومعانيها باختالف اللغات، واللغات تختلف 
باختالف النف�ص واحلقائق خارج النف�ص ثابتة يف جميع اللغات، ومن هنا كانت 
ترجمة العبارات العلمية، كما يرى الباحث، تكاد تخلو من ال�سعوبة؛ يف حني اأن 
ترجمة العبارات ال�سعرية تكاد تكون فوق املنال الختالف املعاين ح�سب اختالف 

الثقافات عند االأمم.

ويبحث الكرمي يف مو�سوع التخرّي واالأ�سماء وال�سفات، فريى اأن كل �سيء 
ن�سميه يف اللغة كان موجودًا قبل ت�سميته، وت�سميته تكون بعد اإدراكه يف العقل، 
واإدراكه يف العقل يكون بعد عملية ح�سّية يف الدماغ تبداأ بروؤية ال�سيء اأو بلم�سه 
اأو ب�سمه اأو بذوقه اأو ب�سماعه، وتنتقل هذه االإح�سا�سات عن طريق اأع�ساء احل�ص 
حتى اإذا و�سلت اإىل الدماغ ف�ّسرها بطريقته اخلا�سة، وهذه التف�سريات ال ميكن 
معرفة اأن كانت �سادقة اأم ال، وتكون اأ�سا�سًا لالأ�سماء التي نطلقها على امل�سميات 
اأو يتخري االإح�سا�سات حني اإدراكها، وهو ال يختار  من االأ�سياء، فالدماغ يختار 
اأو  الرغبة  بعامل  يكون  لها  تخرّيه  اأو  واختياره  يريد،  التي  اإال  االإح�سا�سات  من 
الدافع، وهو اإمنا يختار عددًا منها ويرتك الباقي، وعدد االإح�سا�سات املختارة 
تقرره طبيعة الدماغ يف ذلك احلني. ويرّجح الكرمي اأن الب�سر فيما يتعلق بعدد 
التي  االإدراك  عملية  يف  متفقون  فهم  ولذلك  تقريبًا،  مت�سابهون  االإح�سا�سات 
جتري يف الدماغ واإن اختلفوا يف الت�سمية، ب�سبب اأن االإن�سان يجمع االإح�سا�سات 

عن �سيء ما يف جمموعة واحدة قد تختلف من �سعب اإىل �سعب.
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ويناق�ص الكرمي العالقة بني اللغة والفكر، وهل الفكر بحاجة اإىل اللغة، 
وهل اللغة بحاجة اإىل الفكر، فالنا�ص مثاًل يقولون: »اأنا اأعرف ما اأعني، ولكني 
ال اأ�ستطيع اأن اأعّب عن ذلك بالكالم«، ويرى اأن هذا قول فيه اأ�سكال الأن املعنى 
يف ذهن ال�سائل ال يعرفه اإال عن طريق الكالم، فالفكر لغة �سامتة ويعرف عند 
النطق به ال غري. وتفكرينا يتاأثر مبيولنا واأهوائنا ويتاأثر باملعلومات التي ن�ستقيها 
من غرينا، وتاأثر التفكري بامليول واالأهواء يكون عمدًا عن طريق التع�سب مثاًل، 
اأو يكون عن غري عمد عن طريق التع�سب مثاًل، اأو يكون عن غري عمد عن طريق 
�سيق ما ن�ساهد من الوقائع اأو ات�ساعه. ويوؤكد الباحث اأن االإن�سان منذ اخلليقة 
يفكر يف ال�سيء ويف �سده بطبيعة احلال، وهناك عدد من النظريات التي ترى 
اأن االإن�سان خلق يف عامل ُمعاٍد له، فهو بني نف�سه وبني العامل املعادي له، وهو يرى 
االأ�سياء من جهتني: اإما خري له واإما �سر له، واإما حق واإما باطل، وهذه الثانوية 

موجودة منذ االأزل كما يظهر، وموجودة يف الديانات القدمية قبل امليالد.

ثم ي�سري اإىل اأن اللغة هي قوالب لالأفكار، فكلما ازدادت االأفكار الذهنية 
ازدادت هذه القوالب وازدادت معها املفردات واالأفكار وال�سور الذهنية وليدة 
احلاجة، لذا فالقوالب اللغوية تكون بالتايل وليدة احلاجة، وعلى هذا فكل لغة 
هي وليدة احلاجة، واحلاجة ميليها املحيط اأو الثقافة اخلا�سة لكل �سعب، واإذا 
كان االأمر كذلك، فاإن االأفكار التي تدعو اإليها احلاجة يف العي�ص هي التي تكون 
احلافز على و�سع االألفاظ والعبارات، وغنى اللغة اأو فقرها دليل على غنى تلك 

االأفكار اأو فقرها.

ويعر�ص الباحث اإىل ما جاء يف املعجم العربي من خالفات يف املعنى ب�سبب 
الت�سوي�ص احلا�سل يف �سيغ الفعل واأوزانه، مْق�سرًا بحثه على الفعل الثالثي، من 
دون التعر�ص للفعل امل�سعف االآخر اأو املق�سور اأو املمدود. ثم يبحث يف الكلمات 

ومعانيها يف املعجم العربي فيق�سمها اإىل اأربعة اأق�سام هي:
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- كلمة واحدة ملعنى واحد اأو مدلول واحد )الكلمات العلمية اأو امل�سطلحات 
العلمية(.

- كلمة واحدة ولها معان خمتلفة )مثل كلمة »عني« اأو »ع�سل« اأو »عجوز«(.
- �سيء واحد له اأ�سماء خمتلفة )االأ�سد، ال�سيف(.

- كلمة واحدة لها معان مرتادفة )�سحاب، غمام، غيم، ُمزن(.

ويرجع الكرمي اأ�سباب االإبهام يف الكلمات اإىل ال�سرح الفا�سد، اأو االإيجاز واملخّل، 
وجهل وا�سعي املعاجم باللغة العربية، وعدم معرفتهم بالبلدان االأخرى كقولهم 
عن نهر الّزاب اأنه من روافد الفرات، كذلك فقد كان اأ�سحاب املعاجم يعيدون 
الكلمة االأجنبية اإىل اأ�سل عربي كقولهم عن »ال�سويف« اإنه الذي يلب�ص ال�سوف 
تن�ّسكًا، وا�ستقوا الكلمة من ذلك مع اأن »ال�سوفية« م�ستقة من كلمتني يونانيتني 

هما )theos( و )sophy(، مبعنى حكمة اهلل.

اأو  جمعهم  يف  درجوا  واخلا�سة  العامة  املعاجم  يف  اللغويني  اأن  الكرمي  ويرى 
�سرحهم على االهتمام باأ�سكال الكلمات و�سيغها واإعرابها و�سرفها ونحوها... 
اأي االهتمام بالفرع قبل االهتمام باالأ�سل وهو املعنى، ويقول يف كتابه: »والذين 
دّونوا اللغة العربية كانت جتمعهم على العموم �سفة واحدة، وهي حر�سهم على 
التفلت من املعنى اللغوي الدقيق املحدد الوا�سح املعامل كاأن التقيد بهذا املعنى 
اأو  اأو ال�سكال مينعهم من التحليق يف جو اخليال �سعرًا  كان لهم مبثابة العقال 
نرثًا، ومع ذلك فيجب اأن ال نق�سوا عليهم يف احلكم، فقد كان لهم ال�سبق يف و�سع 

املعاجم وتدوين اللغة«.

ويف �سياق مت�سل، وحتى ال ت�ساب معاين الكلمات بداء املحافظة على القدمي 
وتخطئة املُْحَدث والغريب واملبدوع، يدعو الكرمي جمامع اللغة العربية اأن تبدي 
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اأفعالها وكيفية  ها »لهجات«( من حيث �سيغ  اهتمامًا باللغات العامية )مل ي�سِمّ
التعبري عن اأزمنة الفعل واأ�سلوب التلفظ بالكلمات بح�سب علم االألفاظ واأ�سلوب 
التعبري عن االأفكار وق�سية ال�سرف والنحو، ويقول« »لو ُجمعت هذه الدرا�سات 
اأكفاء من علماء اللغة الأمكن ا�ستخال�ص �سرف  وتوفر على البحث فيها رجال 
ينطبق على جميع اللهجات مبا يف ذلك �سيغ الفعل وما اأ�سبه، والأمكن اأي�سًا و�سع 
لغة عامية ف�سحى من جميع اللغات العامية وتكون هذه اللغة لغة العرب عمومًا 

بداًل من االزدواجية يف كل بلد«.

وي�سع الكرمي يف نهاية الكتابة خطة تاأ�سي�سية للمعاجم، ترمي اإىل و�سع اأ�سا�ص 
للمعاجم يتبني منه كيفية معاجلة الكلمات من حيث �سبط معانيها وحتديدها 
من جهة احلقيقة ومن وجهة املجاز بحيث يت�سح املعنى علميًا وخياليًا، وبهذا 
اأ�سا�ص دقيق، ومتى �سّح املعنى �سّح الفكر الذي  اأو الكتابة على  يكون احلديث 

هو لغة �سامتة.

والكرمي كما نعلم �ساحب معاجم انتهج فيها تعليم العربية عن طريق االإجنليزية، 
وتعليم االإجنليزية عن طريق العربية. اأما االأداة فهي الو�سيلة والو�ساطة ملعرفة 
اللغة وا�ستعمالها على الوجه ال�سحيح، ولهذا يجب اأن تكون االأداة �سليمة وفعالة، 

وال بد من اإعداد كامل لها ومن تطوير وتكيف م�ستمر.

وهو يرى اأن من يْقدم على عمل املعاجم، عربية كانت اأو اإجنليزية-عربية مثاًل، 
درا�سة  معًا  بدرا�ستهما  وذلك  تامة،  معرفة  ويعرفهما  اللغتني  يتقن  اأن  يجب 
وكتابة  كالمًا  وممار�ستها  املعتمدة  مراجعهما  على  والتعرف  علمية  اأ�سولية 
اأ�سجل الكلمات  اأنني  وتعليمًا وتاأليفًا. ويقول: »ما �ساعدين يف مهمتي املعجمية 
حتت  والعربية  االإجنليزية  اللغة  يف  القيمة  ذوات  وامل�سطلحات  واالأ�سماء 
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مو�سوعات خمتلفة، حتى اإذا عر�ص م�سطلح اإجنليزي اأو عربي عمدت اإىل هذه 
اأدخلته يف معاجمي من هذا  اأجد �سالتي، كل ما  الت�سجيالت، وكثريًا ما كنت 

النوع كان له اأ�سل يف مرجع مهم يعتمد عليه«.

وهو يوؤكد �سعوبة و�سع امل�سطلحات العلمية ونقلها اإىل العربية ب�سبب اأن اللغة 
العربية مل تتطور مع الفكر العلمي وال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي، واأن يف 
معاجمها الكثري من الت�سوي�ص يف ال�سيغ واملعاين حتول دون و�سع امل�سطلحات 
العربية ال�سحيحة واملقبولة لدى االآخرين. وي�سدد يف النهاية على حاجة اللغة 
اإىل  ودقيق،  الداللة  ووا�سح  العبارة  �سهل  �سحيح  عربي  معجم  اإىل  العربية 
معجمني اأحدهما اإجنليزي عربي يحدد معاين الكلمات العربية بح�سب الكلمات 
بح�سب  االإجنليزية  الكلمات  معاين  يحدد  عربي  اإجنليزي  ومعجم  االإجنليزية 
كاأ�سا�ص  �ساحلة  وجعلها  العربية  اللغة  �سبط  يف  ي�ساهم  مبا  العربية  الكلمات 

لنه�سة لغوية تفي بحاجات الع�سر احلديث.
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ح�صن الكرمي ... �صرية وعطاء

د. م�ضطفى حممد الفار*

واللغوية  الفكرية  بالروائع  حافلة  مهيبة  حياة  بعد  الكرمي  ح�سن  يرحل 
املعجمية، فكانت حياته كلها كتابة وتاأليفًا وترجمة و�سرية عطاء حل�ساد �سخم 
مئة  به  امتدت  حياة  بعد  والفل�سفة  واالأدب  واللغة  العلم  لدنيا  وتاأثريه  اأثره  يف 

و�سنتني ليلفظ اأنفا�سه االأخرية بني احلب والورق.

الكرمي  عبد  الكبري  ال�ساعر  اأخية  بيت  يف  زياد  اأبي  مع  يل  لقاء  اأول  كان 
املعروف باأبي �سلمي بدم�سق حني كنت اأعد اأطروحتي لدرجة املاج�ستري عن اأبي 
�سلمى، حيث توثقت بيننا اآ�سرة املعرفة بعدها، فازددت قربًا من اأبي زياد الذي 
عرفت فيه حاماًل لراية الكلمة احلرة الر�سينة، والراأي النا�سج، والفكر املتزن، 

وال�سخ�سية احلكيمة.

اإىل  اأثرها  الكرمي  ن�ساأ فيها ح�سن  التي  للبيئة  اأنه كان  ومما ال �سك فيه 
جانب موهبته الطبيعية يف تكوينه االأدبي.

فوالده ال�سيخ �سعيد الكرمي عامل م�سهور من علماء ال�سريعة االإ�سالمية، 
واأحد طالئع رجال النه�سة العربية املعا�سرة، كان رئي�سًا الأول جممع علمي يف 
لرئي�ص  ونائبًا  االأردن،  يف  العربي  ال�سرق  حكومة  يف  للق�ساة  وقا�سيًا  االأردن، 

* تربوي واأكادميي وناقد. انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل عام 2009.
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املجمع العلمي بدم�سق، وكان فقيهًا بالدين واللغة، عاملًا باأ�سرارها، اأديبًا يح�سن 
اخلطابة، كما كان �ساعرًا جميدًا، ومرجعًا يعتمد عليه وي�ست�سهد باأقواله واآثاره.

وملا بدت بواكري ثقافة االأ�ستاذ ح�سن تتفتح براعمها وهو �سغري، كان والده 
اأزره، وكان ح�سن ي�ستفيد كثريًا من جمال�ص العلم التي كان  ي�سجعه وي�سد من 
يعقدها والده ويح�سرها رجال العلم واالأدب، ون�ساأ ح�سن �ساأنه �ساأن اإخوته حتت 

ظل جمل�ص والده الوارف وكان لهذا تاأثري كبري على حياته.

ولد ح�سن الكرمي يف مدينة طولكرم عام 1905 حيث تلقى تعليمه االأويل، 
الدورة  بها  واأمت  عنب  مبدر�سة  التحق  وهناك  دم�سق  اإىل  عائلته  مع  انتقل  ثم 
اال�ستعدادية، وعاد يف عام 1924 اإىل فل�سطني والتحق بالكلية االإجنليزية عام 
1930 وعني معلمًا يف حكومة فل�سطني، فعلم اللغة االإجنليزية يف مدر�سة الرملة 
ويف الكلية الر�سيدية والكلية العربية بالقد�ص، ثم عمل مفت�سًا للمعارف يف هذه 
االإدارة، ويف عام 1945 اجته اإىل بريطانيا للتخ�س�ص، وبعد عام 1948 التحق 
باالإذاعة البيطانية يف لندن مراقبًا للغة ثم �سرع يف اإعداد برناجمه امل�سهور 
)قول على قول( يف ال�سعر العربي، وهو برنامج كان يجيب فيه عن �سوؤال من 
ي�ساأل من قائل هذا البيت؟ وما املنا�سبة؟ واأذاع هذا البنامج مدة ثالثني عامًا.

ال�سامعني  انتباه  �سدت  اال�ستهالل  يف  �سديدة  بباعة  متيزت  جملة  وهي 
اإليها ب�سغف كبري، وكان ال�سائلون من جميع االأقطار العربية يكتبون اإىل ح�سن 
الكرمي وكان عليه اأن يغو�ص يف اأعماق تلك االأكدا�ص الكبرية من الر�سائل ليقدم 
االإجابة عن �سوؤال  تلك العبارة، وقد مت جمع ما حوته تلك االأ�سئلة واأجوبتها يف 

اثني ع�سر جملدًا دخلت املكتبة العربية بقوة.
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يقول ح�سن الكرمي يف مقدمة الطبعة االأوىل من اجلزء االأول من )قول 
على قول(: »لقد تركت االأ�سئلة واالأجوبة على ما هي عليه دون تغيري، وذكرت من 
كل �سوؤال ا�سم ال�سائل الكرمي اإثباتًا ل�سحة ال�سوؤال ومل اق�سد باالأجوبة يف ذلك 

البنامج اإال التعريف ب�سيء من ذخائر االأدب العربي وطرائفه«.

اللغة  جممع  يف  له  حما�سرة  يف  قوله  ذلك  اإىل  ح�سن  االأ�ستاذ  وي�سيف 
بعنوان  وكانت   1983/2/4 بتاريخ  االأول  الثقايف  مو�سمه  يف  االأردين  العربية 
)املعجم العربي والتعريب(: »من ال�سعب الأي اإن�سان اأن يجيب �سوؤال ال�سائل اإال 
اأن يكون قد قراأ دواوين ال�سعراء، وجمموعات ال�سعر واأمهات كتب االأدب واللغة، 
واالأمثال، وتاريخ العرب واأ�سعار اجلاهلية واالإ�سالم، وكنت على ات�سال م�ستمر 
و»اأ�سا�ص  العرب« و»القامو�ص املحيط«، و»�سحاح اجلوهري«،  باملعاجم »كل�سان 

البالغة«، و»النهاية البن االأثري«، و»تاج العرو�ص«، وغريها«.

»ثم  املحا�سرة:  الكرمي يف هذه  قال ح�سن  اأ�سدره من معاجم  ما  وحول 
اإنني اهتممت باالإجنليزية ومقابالتها بالعربية، ون�سرت قامو�ص »املنار« ويطبع 
يل االآن يف بريوت ثالثة قوامي�ص من االإجنليزية اإىل العربية، اأ�سغرها بحجم 
اإىل االإجنليزية، و�ساعدين يف  تاأليف قامو�ص من العربية  »املورد«، واأعمل على 
وترجمات  الكرمي،  القراآن  املهمة كرتجمات  الرتجمات  قراأت  اأي�سًا  اأنني  ذلك 
اجلاهلية،  اأ�سعار  وترجمات  احلريري«،  »مقامات  وترجمات  وليلة«،  ليلة  »األف 
وترجمة اللزوميات، وغريها... وقد حولت بع�سًا من كتب االأدب من العربية اإىل 
االإجنليزية، »كالبخالء«، ويل مقاالت باالإجنليزية يف مو�سوعتني من املو�سوعات 

العاملية...«.

عام  »باملنار�ص  ابتداأت  املعاجم  من  �سل�سلة  قدم  قد  الكرمي  ح�سن  وكان 
»فالهادي«،  االأكب«،  »فاملغني  الكبري«،  »املغني  »املغني«،  معجم  فتاله   1970
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وكتاب  وال�سعر،  االأدب  يف  جزءًا  ع�سر  اثني  يف  كتاب  وهو  قول«  على  »قول  وله 
»خروج العرب من اإ�سبانيا« )مرتجم(، و»حياة قط«، وكتاب يف تعلم االإجنليزية، 
و»فل�سطني وموقع القدا�سة منها يف نفو�ص امل�سلمني« باالإجنليزية، وكتاب »معنى 
)ترجمة(  االأعوج«  والتفكري  امل�ستقيم  »التفكري  وكتاب  االإ�سالم«،  يف  ال�سالة 
وهو من �سل�سلة عامل املعرفة بالكويت، وكتاب »اللغة ن�ساأتها وتطورها يف الفكر 
هذا  مقدمة  يف  الكرمي  يقول  االأردنية.  الثقافة  وزارة  عن  �سادر  واال�ستعمال« 
اللغة  بني  ت�سابه  وهناك  واحد...  اأ�سل  اإىل  ترجع  اللهجات  اأن  »كما  الكتاب: 
العربية واللغة االإجنليزية يف كثري من الكلمات«. وح�سن الكرمي يفتح يف هذا 
الكتاب بابًا وا�سعًا للبحث ال�ساق الطويل ويرى اأن اللغة عند االإن�سان االأول كانت 
اختلفت  كما  جمتمعاته،  واختالف  الب�سري  العقل  رقي  مع  تفرعت  ثم  واحدة 

اللهجات يف اللغة الواحدة.

وكتب ح�سن الكرمي مقاالت كثرية ن�سرها يف املجالت العربية واالإجنليزية 
اأربعني مقالة يف  بلغت  �سل�سلة مقاالت  ن�سر  العاملية، كما  املو�سوعات  بع�ص  ويف 
الفل�سفة ن�سرها يف جملة االأديب البريوتية حتت عنوان »طبقة الفهماء« وجاء يف 
مقالته االأوىل عدد فباير 1966 ما يلي: »كانت الغاية يف االأ�سل من كتابة هذه 
املقاالت �سرح االأدوار التي لعبها املفكرون عامة والفهماء خا�سة يف تاريخ العامل 
ي�سيف  ثم  العربي على اخل�سو�ص قدميًا وحديثًا...  التاريخ  العموم، ويف  على 
قائاًل: »وما بداأت يف الكتابة حتى �سعرت باال�سطرار اإىل الدخول يف مو�سوعات 
لي�ست يف �سميم البحث، ولكنها اأ�سا�سات ال يفهم البحث اإال بها، تعر�ست فيها 
للفل�سفة االإغريقية القدمية وبع�ص فال�سفة القرون الو�سطى، ثم ملا انتهيت اإىل 
بحث الو�سع االإن�ساين بعد الثورة ال�سناعية وجدت نف�سي م�سطرًا اإىل التعر�ص 

لتغطية فل�سفة هيجل ومارك�ص ودخلت يف بحث الوجودية وال اأزال فيه...«.
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حياة ح�سن الكرمي ك�سخ�سيته؛ حياة حافلة، �سنعها بفكره وقلبه، و�سخرها 
لنفع وطنه واأمته، واأعماله وفرية ال تت�سع ال�سحائف الكثرية ال�ستق�سائها، ولو 
م�سينا ن�ستق�سي جماالت عطائه واإبداعه ملا ات�سع املجال؛ فح�سن الكرمي اأديب 
ذواقة، وكاتب بليغ، وباحث مدقق، ولذلك جاءت درا�ساته مثاًل للنقاء الفكري، 
واأ�سلوبه يف كتاباته اأ�سلوب �سل�ص وا�سح العبارة وماأنو�ص االألفاظ، ميتاز بعذوبة 
وخفة جتعله ال يبحث عن الكلمات، بل اإنها تن�ساب بي�سر و�سهولة على �سن يراعه 

واألفاظه مف�سلة على قدر معانيه دون ح�سو اأو تكرار.

وهذه املزايا نتاج ملا ا�ستوعبته قريحته من اأمهات كتب الرتاث. واالأ�ستاذ 
بنبة  اأ�سلوبه  متيز  وقد  وعلومها،  بق�ساياها  متمر�ص  اللغة  يف  �سليع  ح�سن 
احلديث التي عرفت عنه- اأي اأنه كان يخاطب القارئ ويهتم باأن يتابعه ويفهم 
عنه.. ليكون القارئ معه وكاأنه ي�ستمع اإىل معلم اأو مذيع يف اإذاعة، وهذه �سفة 

جتعل القراءة يف كتبه ومعاجمه جتمع بني الفائدة واملتعة.

ومع اأن ح�سن الكرمي قد عا�ص يف بريطانيا على مدى واحد واأربعني عامًا، 
اإال اأنه كان ميالأ �سدره �سعور الغ�سب العارم وال�سخط على الواقع املرير وفال�سفة 
الغرب الذين بنوا اأفكارهم على مقولة اأن اليهود �سعب اهلل املختار، مما كان له 

اأثره فيما اأثر عنه من �سعر قليل ومنه هذه االأبيات:
واأو�سع الدهر حبل الو�سل توهينا على العهــد مهمــــا �ســــَت نائينــــا 
وال التــــداين مباٍح بع�ص ما فيــنا فـــال الُبعــــد مـــزيل ما باأنف�ســـنــا 
كاأمنا النا�ص لي�سوا من اأنا�ســــينا وال املالمح يف االأ�سخا�ص نعرفها 
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هذا  عن  و�سالم  بهدوء  يرحل  اأن  اجلليل  العالمة  لهذا  القدر  ي�ساأ  ومل 
العامل، اإذ اإن االأحداث االأخرية التي ع�سفت يف املنطقة، وما يحيقه الغرب ملهد 
بالغ�سب  �سعورًا  عنده  اأذكت  االأخرية  االأحداث  هذه  كل  ال�سماوية...  الديانات 

واالإحباط.

وبعد، فاإن �سرية ح�سن الكرمي، واأخالقه و�سجاياه لت�سعه يف طليعة بلغاء 
العربية ومفكريها، ويف طليعة العاملني املجدين النافعني الأمتهم والذين ي�سيدون 

لها من اأ�سباب املجد �سروحًا باقيات على الدهر.
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ح�صن الكرمي ... �صيخ الأدباء والإعالم*

يا�ضني اجليالين**

قبل احلديث عن حياة املرحوم باإذن اهلل االأ�ستاذ ح�سن الكرمي، ال بد اأن 
القادر احلطاب،  عبد  االأ�ستاذ  التحرير،  ل�سكرتري  بال�سكر  َمدين  باأنني  اأ�سري، 
وبعدد ال يح�سى من ال�ساعات الطويلة لالطالع على حياة الكرمي العري�سة... 
فهل اأكون م�سيبًا اإذا فهمت ق�سده، حني طلب مني الكتابة عن الكرمي، هادفًا 
اأن يثري اهتمام اجليل احلايل، الذين مل يقراأوا له �سيئًا، اأو رمبا ال ي�سمعوا به 
اإىل  واالإعالم  االأدب  يف  كلماته  ت�سل  لن  ورمبا  املا�سية،  �سنوات  الع�سر  خالل 
االأجيال القادمة، اإذا كان التاريخ االأدبي مي�سي بنا ك�سرعة البق، ومعه تتغري 

القيم واملفاهيم من يوم اإىل اآخر.

بحر  باإزاء  يقف  اأنه  اليقني،  اأ�سد  يوقن  الكرمي،  حياة  يف  يبحث  من  اإن 
الفكر  اأو  االأدبي  الفكر  ينتهي وهو يف  اأين  واإىل  يبداأ  اأين  يدري من  زاخر، فال 
ال�سيا�سي واالإعالمي واالجتماعي، ب�سفة عامة على حد ال�سواء ال هو باملقل يف 
اإنتاجه، بحيث يتي�سر ملن اأراد االإملام به، اأن يقت�سر على حمدود من موؤلفاته، 
وال هو باملبتذل امل�سف يف اأي كتاب من كتبه، حتى ي�ستطيع من �ساء اأن ي�ستغني 

ببع�ص كتبه دون بع�ص.

*  ُن�سر هذا املقال يف جملة »�ضدى الفا�ضلية«، عّمان، ع 19 كانون االأول/دي�سمب 2014.
** كاتب وتربوي اأردين.
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لقد انطفاأت ال�سمعة بعد ما تركت نورها يف قلوبنا، وغادر رحلته يف احلياة، ليبداأ 
رحلته يف عامل اخللود، عامل االأمان واال�ستقرار، واإذا عدنا اإىل بداية حياته يف 
وقع  اإىل  وتتلهف  االآمال،  حوله  تنعقد  وفكرًا،  قلمًا  وجدنا  ملا  الع�سرين،  القرن 
دقاته االأ�سماع، �سوى قلمه وفكره... ففي الوقت الذي كان �سيوخ االأدب يف ذلك 
ميدان  يف  جوالتهم  واأم�ست  والهدوء،  الّدعة  من  نوع  اإىل  ا�ستكانوا  قد  احلني، 
الكلمة، اأ�سبه بالدوران حول النف�ص ملجرد الدفاع عنها، وكانت اأخبار فرو�سيتهم 

ما تزال تنب�ص يف عروق ال�سبان اجلدد.

معركة طه ح�سني مع الرتاث، ومعركة العقاد مع الكال�سيكية، ومعركة �سالمة 
احلرب  قبيل  قيمتها  وتبلورت  معاملها  حتددت  قد  كلها  احل�سارة،  مع  مو�سى 
العاملية الثانية، فاإن االأدب العربي كان بحاجة اإىل مد ال�سريان من الرواد، اإىل 
اجليل الذي ُولد فيما بني احلربني العامليتني، بدماء احلياة، التي حددت الرتاث 

واملعا�سرة واحل�سارة جميعًا.

لقد كان اأدبنا بحاجة اإىل ظهور االأ�ستاذ الكرمي، الذي نادى بحرية االإن�سان يف 
باإرادته: م�ستوى التفكري والتعبري  اأن يحياها  كل م�ستويات احلياة، التي ينبغي 
ع�سر  يف  يليق  الذي  الكرمي،  العي�ص  �سمان  من  حد  بلوغ  والعقيدة،  وال�سلوك 

ال�سعوب بكرامه الب�سر.

ُيعتب الكرمي؛ واحدًا من اأ�سهر من رحل من جيل م�سى وجيل حي، جيل االأدباء 
وواحدًا  واالإعالمي،  العلمي  والفكر  االأدب  �سّيدوا �سرح  الذين  البناة،  والعلماء 
من حلقة يف ال�سل�سلة الذهبية التي ت�سم بني حلقاتها اأ�سماء من طراز: االأ�ساتذة 
علي  النابغة  والدكتور  ال�سيخ،  عمر  والدكتور  �سدوق،  ورا�سي  الكرمي،  زهري 

نايفة، وغريهم الكثري من اأبناء مدينة طولكرم.
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وال �سك؛ اأن عّمان يوم وارت ابن طولكرم م�ساء ال�سبت 5 اأيار عام 2007 
بعد حياة حافلة بالعطاء االإن�ساين واالأدبي. ويف جمال ال�سعر والكتابة، على مدى 
نا�سل،  كيف  له،  ذاكرة  واإكبار،  اإجالل  بكل  وارته  الزمان،  من  قرن  من  اأكرث 
وكيف �سّيد، وكيف بنى، دون اأن ينظر يف �سخط اإىل الوراء وال اإىل االأمام... يف 
حياته؛ راأى الكثري، وعرف الكثري، وعانى من الغربة الكثري، ومن الكثري الذي 
�سيخ  وهو  ومات  وال�سحافة،  الكتابة  ميدان  �سق طريقه يف  وعاناه،  وعرفه  راآه 

االأدباء يف العامل.

يف مدينة طولكرم ُولد، وبها تلقى تعليمه االبتدائي، ثم انتقل اإىل دم�سق، 
القد�ص  يف  االإجنليزية  بالكلية  التحق  وبعدها  فيها،  الثانوي  تعليمه  اأكمل  حتى 
ال�سريف عام 1952، وكان من بيت علم واأدب وثقافة، واأخوته »اأبو �سلمى« عبد 
واملنا�سل،  واالأديب  الكاتب  �ساكر  واأحمد   )1980  –  1907( الكرمي  الكرمي 
ال�سيخ  والده  وكان  الغني.  وعبد  ال�سحافة،  يف  عمل  الذي  الكرمي  وحممود 
ال�سيخ  تالميذ  ومن  وفقه،  علم  رجل   )1938  -  1852( الكرمي  �سعيد  اجلليل 
حممد عبده، تزوج ح�سن الكرمي من �سيدة �سورية هي اأمينة، واأجنب منها ولدًا 

»زياد« وبنتني هما »�سهام وغادة«.

واإن كان هذا احلق  اإذا وجب لالأدباء حقهم يف كل زمن،  نقول:  وبدورنا 
اأوجب ما يكون على االأمة العربية يف هذا الزمن، واإذا نظرنا حولنا نبحث عن 
مدر�سًا  عمل  فقد  الكرمي...  وذكرى  الكرمي،  ح�سن  هو  املثال  فذلك  مثال... 
الكلية  يف  ليدر�ص   ،1934 عام  منها  انتقل  ثم  الرملة،  مدينة  يف  لالإجنليزية 
وعلم  الرتبية  اأ�سول  يف  لندن  جامعة  يف  تخ�س�ص  وبعدها  بالقد�ص،  العربية 
اإىل  انتقل  القد�ص،  اإىل  عودته  وبعد   ،)1938-1937( عام  الرتبوي  االإح�ساء 

اإدارة املعارف الفل�سطينية برتبة م�ساعد مفت�ص.

دولة  وقيام   ،1948 عام  فل�سطني  على  البيطاين  االنتداب  انتهاء  بعد 
لندن(  )راديو  البيطانية  االإذاعة  هيئة  يف  العربي  بالق�سم  التحق  اإ�سرائيل، 
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لتعليم  درو�ص  �سل�سلة  اأعد  عمله،  مدة  وخالل   ،1968 عام  حتى  للغة  مراقبًا 
االإجنليزية يف الراديو، التي اأفاد منها الكثري من اأبناء االأمة العربية، منهم من 

و�سل اإىل مراتب عليا يف التعليم، ويف احل�سول على �سهادة الدكتوراه.

ويف اإذاعة لندن الـ )B.B.C( اأعد وقدم برناجمه ال�سهري »قول على قول«، 
يف  البنامج  هذا  مواد  ون�سرت  متتالية،  عامًا  ثالثني  تقدميه  يف  ا�ستمر  الذي 
اإن الوعي يثري ال�سخط على  اأقواله:  اأكرث من ثالثة ع�سر جملدًا... ومن بع�ص 
كل ما هو كائن تطلعًا ملا ينبغي اأن يكون... والعزم والعقل يدفعان نحو التقدم 
احل�ساري... ومهما اأتقّنا من لغات اأخرى، فاإن لغتنا العربية اجلميلة، تبقى هي 
التي ننتمي اإليها، وهي التي ن�ستطيع اأن نعبِّ بها خري تعبري... واإن الثقافة التي 
يغلب عليها الكم على الكيف، هي ثقافة ال تدافع عن اأية قيمة اإن�سانية، واإمنا هي 
ثقافة تخّدر حوا�ص االإن�سان وت�سل تفكريه... واإن الرجل الذي ي�ستند يف راأيه اإىل 
العقل دون النقل، واإىل اخلرافة دون ما تثبته التجربة، مثل هذا الرجل ي�سح 
اأن يو�سف باالإن�سان التقدمي... واإن خال�ص العامل مرهون باالإميان وال�سجاعة: 

االإميان بالعقل وال�سجاعة يف اإعالن ما يظهره العقل على اأنه حق.

و�سُت�سم  الزمن،  باقية على  اأثارًا  واأقواله،  الكرمي  موؤلفات ح�سن  �ستظل 
موؤلفات جادة خ�سبة منتجة، ذات  والباحثني،  العلماء  اآثار اخلالدين من  اإىل 
اأثر فعال يف ميادين الثقافة من اأدب وتربية واإعالم، لقد األف وحقق فكان يف 
هذا وذاك، الرائد واملعّلم واالإمام والباحث املجد... واإن عر�سًا �سريعًا ملوؤلفاته، 

تظهر مقدار ما حتمل من تعب، ومن اأهم موؤلفاته:
معاجم  �سل�سلة  ثم   ،1970 عام  )اجنليزي/عربي(  »املنار«  قامو�ص   -
وهي  و)عربي/اإجنليزي(،  )اإجنليزي/عربي(  اللغة  ثنائية  »املغني« 

»املغني الكبري« و»الو�سيط« و»الوجيز«.
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ترجمته  اإىل  باالإ�سافة  العرب«،  لغة  اإىل  »الهادي  ا�سمه  عربي  معجم   -
لكثري من الكتب. وله مقاالت وموؤلفات يف الرتبية ويف اإ�سالح املعجم 

العربي باللغتني االإجنليزية والعربية.
روبرت  ملوؤلفه  االأعوج«  والتفكري  امل�ستقيم   »التفكري  لكتاب  ترجمة   -
ثاول�ص، يف �سل�سلة عامل املعرفة، اجلامع واملانع ل�سنوف العلم والرتبية 

واحلياة، وقد �سدرت هذه ال�سل�سلة يف دولة الكويت منذ عام 1979.
تاأليف هرني �سارل�ص  - ترجمته كتاب »العرب وامل�سلمون  يف االأندل�ص«، 

يل عام 1988.

ورغم كرثة موؤلفاته االأدبية، الغنية بفكرها ومادتها وثقافتها، فقد كان 
حوله،  من  العامل  وق�سايا  االإن�سانية  الق�سايا  بع�ص  يف  امل�سهورة  مواقفه  له 
اإدانته م�سعلي نريانها،  االأوىل، جتّلى يف  العاملية  له موقف من احلرب  فكان 
واإتهام كل من �سارك فيها بالق�سوة والهمجية... اأما حبه للحياة رغم ت�ساوؤمه 
اأولئك  واأدبيًا،  النا�سئني ماديًا  االأدباء  ت�سجيعه  النف�سية، فتجلت يف  وظروفه 
الذين ال يجدون من يرعاهم، كما مل يجد هو يف بدء حياته االأدبية من يرعاه.

لقد عا�ص ح�سن الكرمي يف القرن الع�سرين، وفيه وقعت حربان عامليتان، 
كما وقعت فيه الكثري من احلروب واالنقالبات وال�سراعات االإقليمية واالأهلية 
والعرقية والعقائدية والعن�سرية، اإ�سافة اإىل احلروب العربية االإ�سرائيلية، التي 
بعد  فل�سطني  ماأ�ساة  عن  اأقواله  ومن  فل�سطني...  يف  م�ستعرة  نريانها  زالت  ما 
التاريخية،  �ساعاتنا  اأحرج  حقًا  نعي�ص  اإننا  قال:  اأن  لها،  ال�سهيوين  االحتالل 
ونواجه م�سوؤوليات ثقيلة، ونتعر�ص الأفدح فاجعة عرفتها القومية العربية. ولكن؛ 
قوميًا جديدًا،  وعيًا  التاريخ، حتمل يف طياتها  ذلك يف حكم  مع  الفاجعة  هذه 

وتكتب للعروبة عمرًا جديدًا يف م�ستقباًل جديدًا.
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وال يغيب عن بالنا، اأن ح�سن الكرمي كان من اأبرع �سعراء العربية يف القرن 
ال�سناعة  اأ�ساليب  عن  والُبعد  بالتجديد  نادوا  الذين  ال�سعراء  ومن  الع�سرين 
يق�سد  ال  كان  ال�سعر  الأن  ذلك  والرت�سيع...  التزويق  على  تقوم  التي  اللفظية، 
املتوارثة،  بال�سيغ  والتالعب  البديعية،  املح�سنات  من  واال�ستكثار  الوزن  اإال  به 
التي اتخذت طابع اجلمود والثبات، فاإذا كان البارودي و�سوقي وحافظ اإبراهيم، 
قد ا�ستطاعوا اأن يخّل�سوا ال�سعر العربي من هذه اخل�سائ�ص امل�ستهجنة، واأن 
يعيدوا اإليه ديباجته النا�سعة، فاإن ح�سن الكرمي قد �ساغ بال �سك، بع�سًا من 
جتاربه اخلا�سة، وجتارب ع�سره، �سياغة �سعرية قوية ال تقل جودة عن �سياغة 

كبار �سعراء العربية.

يف احلق، مل يكن ح�سن الكرمي، ناقدًا فح�سب، وال فكرًا اأو اإعالميًا وكفى، 
املظان  عن  يبحث  يًا،  متق�سّ ومتابعًا  متاأنيًا  باحثًا  كله،  هذا  جوار  اإىل  كان  بل 
التاريخية واالأدبية، بني ال�سوك واحل�سى، بل ي�سب غوره ويتعمق معادنه، فيدرك 
املرمى وي�ستنبط الفكرة املق�سودة، ووقف مواهبه على ك�سف احلقيقة، واأخل�ص 

لها ووقف دونها.

على  يفدون  الذين  املحليني،  االأدباء  اأولئك  من  الكرمي،  ح�سن  يكن  مل 
الب�سرية ثم يرتكونها، ولي�ص لهم اإال ذلك االأثر املحدود، الذي ال يتجاوز نطاق 
اأولئك  الع�سرين، وكان واحدًا من  القرن  اأعالم  اأوطانهم، ولكنه كان علمًا من 
القالئل الذي ي�سدق يف حقهم، اأنهم كانوا حم�سلة رائعة لكل ثقافات الع�سر 
واجتاهاته، واأنهم حني ذهبوا، تركوا وراءهم مل�سات كثرية، ما تزال حية ناب�سة 

يف بالدهم، وبالد اأخرى من العامل.
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ففي عام 1969، قلدته امللكة اإليزابيث )ملكة بريطانيا( بو�سام خلدماته 
اللغة  جممع  يف  �سرف  ع�سو  لقب  منح   1983 عام  ويف  االإذاعي...  العمل  يف 
العربية االأردين... ويف عام 2006، منح �سهادة دكتوراه فخرية، من قبل جمعية 
املرتجمني العرب... حقًا كان ح�سن الكرمي اإن�سانًا عظيمًا، واأحد اأ�سرار عظمته 

الكبى، اإميانه العميق باالإن�سان الفل�سطيني بخا�سة والعربي بعامة.

اأما راأيه يف كّتاب ع�سره فيقول: اإن الكّتاب اأحد رجلني: فكاتب يكتب ابتغاء 
مر�ساة القوم، وكاتب يكتب مر�ساة احلق، ويرى اأن الفرق بينهما هو الفرق بني 
ثمرة البلح ونواته، فكلوا اأن �سئتم من الثمر هنيئًا مريئًا، ولكن اعملوا باأن النواة 
التي تنبذونها، هي التي �ستغو�ص يف االأر�ص، لتتوارى حتت ترابها حينًا، ثم ي�سوق 
اإليها اهلل �سحابًا فيحييها، فتبزغ وتنمو وميتد ظلها... وياأكل من ثمارها االأبناء 

واالأحفاد... وذلك هو اأدب الكرمي وفكره.

الذين  الفكر  قادة  من  هو  اأو  املفكرين،  اأخ�سب  هو  الكرمي  ح�سن  اإن 
ا�ستنارت عقولهم، فاأرادت اأن تنري، وعرفت، ثم جعلت همًا اأن تن�سر املعرفة يف 
االآخرين، وكان االأكرث نتجًا واملعهم عبقرية، فهو املنطقي وال�سحفي واالإعالمي 
تعديل  دائمًا  هو  االإن�سان  غاية  الأن  االإن�سانية،  احلرية  اإىل  الداعية  وهو  الفذ، 

النظام املادي الراهن، من اأجل العمل على حتقيق االإن�سان اجلديد.

�سناعة  من  كان  الكرمي  ح�سن  باأن  يقال  اأن  يعقل  هل  كله،  هذا  وبعد 
احل�سارة الغربية والفكر الغربي وحدهما؟! األي�ص هو القائل: اإننا ننكر التفكري 
اأم كانت عقول االأقدمني، ففي  بعقول غرينا، �سواء اأكانت هي عقول الغربيني، 

كلتا احلالتني نكون اأبواقًا ال تنب�ص باحلياة.
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بامتياز، �سقلته  الكرمي هو �سناعة فل�سطينية عربية  اإن ح�سن  يف احلق 
مطارق الغرب، فا�ستقدم حتت وقعها هذا العربي الفل�سطيني وفكره املعا�سر، 
الذي ما زال ي�سع علمًا و�سراجًا منريًا... رحم اهلل ح�سن الكرمي، واأنزله من 

جنته منازل ال�سديقني واالأبرار.
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رًا مو�صوعيًا* ح�صن الكرمي مفكاّ

كايد م�ضطفى ها�ضم**

يكتنف الكتابة عن املو�سوعّيني، غالبًا، �سيء من احَلرية، ال �سيما اإذا كانوا 
املمتّدة يف جماالت معرفّية عّدة  الفكرّية  االآفاق  امل�سروعات ذات  اأ�سحاب  من 
َقت - تبقى  يِّ وعب زمن طويل ن�سبّيًا. فزاوية الكتابة يف هذه احلالة - مهما �سُ
باتها وات�سالها املتنا�سج مع زوايا اأُخرى جديرة  ع�سّية الف�سم والعزل عن ت�سعُّ
يف  الكتابة  مقت�سيات  اأمام  �سيما  وال   - االجتزاء  وحماولة  والتنويه.  باالهتمام 
ف بحّق َمْن ُيكَتب عنهم  اجلرائد واملجالت - ال تخلو من ال�سعور باقرتاف التع�سُّ

اأو َمْن يدور حوله احلديث!

عاٍم  مئة  عا�ص  الذي   ،)2007-1905( الكرمي  �سعيد  ح�سن  والراحل 
ونيف، من اأكرث املو�سوعّيني الكبار الذين تتناو�ص الكتابة عن اإنتاجهم الفكري 
التي  ال�سورة  الت�ساع  اأدنى،  حٍد  يف  حّتى  اال�ستيفاء،  عدم  من  اخل�سية  اأ�سباب 
يختزنها الّذهن عن الّرجل واأعماله وت�سابك تفا�سيل �سريته وخباته - ال �سيما 
يف الّتعليم واالإعالم - مع انعكا�ساتها على �سعيد التاأليف والت�سنيف املعجمّي 
الكبرية،  ال�سورة  تلك  من  هنا مبعامل جمتزاأة  �ساأكتفي  ذلك  رغم  والرتجمة. 

*  ُن�ســـر هذا املقـــال يف امللحق الثقايف ل�سحيفـــة »الد�ضـــتور« االأردنّية/ملف خا�ّص عن ح�ســـن الكرمي، يوم 
اجلمعة 29 حزيران /يونيو 2007.

** كاتب وباحث  اأردين؛ م�ساعد االأمني لعام ملنتدى الفكر العربي ومدير حترير جملة »املنتدى«.
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حماواًل اأن تكون داّلة، ويل العذر يف اأّن هنالك َمْن هم اأقدر مني على اخلو�ص 
ومعرفتهم  �ساتهم  تخ�سُّ من  ولهم  االأطراف،  ال�سا�سع  االإنتاج  هذا  جوانب  يف 
بالراحل وفكره واآثاره ما يكفيني املوؤونة ملقاومة اإغــــراء اخلــو�ص يف بحر زاخر 

ال اأ�ستطيع معه القول اإّنني اأعرف له حدودًا.

قول«،  على  »قول  اإىل  االإ�سارة  الكرمي  ح�سن  عن  احلديث  اأولّيات  ومن 
دت اأجزاوؤه فبلغت )12( جزءًا، وقيل اأن اجلزء  البنامج، ثّم الكتاب الذي تعدَّ
الثالث ع�سر ما يزال حبي�ص االأدراج. وال �سّك اأن عوامل �سهرة البنامج، الذي 
كان يبّثه الق�سم العربّي يف هيئة االإذاعة البيطانّية )B.B.C( حتى عام 1989، 
وخمتلف  االأرجاء  �ستى  من  بالعربية  الّناطقني  امل�ستمعني  ماليني  وا�ستقطابه 
الفئات، تختزلها �سخ�سّية معّده ومقّدمه يف ثقافته االأ�سيلة املتعّمقة املمزوجة 
عر واللغة، وَنَف�ص طويل يف الّتدقيق واملتابعة والّتتبُّع، وَجَلد  بع�سق نادر لالأدب وال�سِّ
خمة،  ال�سّ العربّي مبجّلداتها  الرتاث  م�سادر  الغو�ص يف  موا�سلة  اأ�سطورّي يف 
لي�ستخرج االإجابات الوجيزة والوافية على اأ�سئلة امل�ستمعني الواردة اإليه بكثافة 

ودون انقطاع.

�ص م�سروع ح�سن الكرمي يف »قول  وقد ال نبتعد عن احلقيقة كثريًا يف تلمُّ
على قول«، حينما نقول اإّن جناح البنامج االإذاعّي ذاك وا�ستمراره على مدى 
اأكرث من ثالثني عامًا، بالتوهج نف�سه الذي رافق بداياته، ال يعود فقط اإىل براعة 
امل�ستمع:  لف�سول  واجلاذبة  لالنتباه  الالفتة  العبارة  بتلك  حلقة  كّل  ا�ستهالل 
االأني�ص  البنامج  الأ�سلوب  فقط  وال  املنا�سبة؟«،  وما  القائل  من  �سائل  »و�ساألني 
وُح�سن اختيار ماّدته وقوة االإقناع يف اجلواب واالإلقاء االآ�سر الأبيات ال�سعر الذي 
ٍد لتوظيف كّل هذه العنا�سر من  متيَّز به الكرمي، لكن اإىل غاية ال تخفى من تق�سُّ
عر وجمال القول مبنًى ومعنى، وتوجيه ح�سيلة  اأجل اإعادة االعتبار لالأدب وال�سِّ
االأذواق  �سائغة ت�سقل  اأدبّية  ثقافة  االأرواح، وتقدمي  امل�سني نحو تغذية  البحث 
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وترّبي ملكاتها، ب�سفاٍء يعزف عن اأ�ساليب االإثارة االإعالمية ال�سهلة التي تفرغ 
امل�سمون من جوهره وت�سّطح اخِلطاب.

فل�سطني،  يف  االأول  وعمله  والعلمّي  النف�سّي  تكوينه  عن  الكرمي  يبتعد  مل 
معّلمًا ومربيًا، حينما اأعّد وقّدم يف هيئة االإذاعة البيطانية برامج مثل: »نقل 
اإ�سعاف  اأديب العربية  االأديب« - والعنوان ذاته باملنا�سبة هو عنوان الأحد ُكتب 
الن�سا�سيبي – و»لكّل �سوؤال جواب« و»تعليم اللغة االإنكليزّية بالراديو«؛ ف�ساًل عن 
»قول على قول«؛ بل اإّن �سمات املعلِّم جلية االأثر والتاأثري يف جممل ما �سنع واأجنز 
يف عامل املعرفة؛ م�سافًا اإليها مدركاته الثقافّية االإعالمّية يف خوا�ص االت�سال 
اأ�سرار  يف  �سواء  اللغوّي،  واالختبار  البحث  على  املبنّية  التوا�سل  عملّية  ودقائق 
زمالئه  بع�ص  له  �سهد  التي  االإنكليزّية،  اللغة  اأم يف مطاوي  االأم،  العربية  لغته 
من البيطانيني بتفوقه يف معرفتها على ما يعرفه االإنكليز اأنف�سهم، واأي�سًا على 
جتربة العي�ص والتعاي�ص يف الغرب والتوا�سل مع االآخر مب�ستويات خمتلفة، واإرادة 
ذاتية - يف الدرجة االأوىل - الإعمال الفكر حّرًا طليقًا باأجنحة ترف�ص التواري، 
والّنهـل من جتارب القراءة والتاأمل والتحـــليل يف كّل مفا�ســـلها ومنحنيـــاتـــها 

ما و�سعه الّنهل.

من  وتطويرها  العربّية  اللغة  روح  اإنعا�ص  الرئي�ص  م�سروعه  عماد  كان 
ر املعاجم، ما جعل الفكر  داخلها، اأي من طبيعتها نف�سها، وتخلي�سها من حتجُّ
عند العرب - كما يرى ويقول هو نف�سه - متحّجرًا اأي�سًا. ففي حوار اأجرته معه 
ب�سورية،  الثقافة  وزارة  ت�سدرها  التي  ال�سام«،  »�ُسرفات  مطبوعة  وفاته  قبيل 
والرو�سّية،  والفرن�سّية  كاالإنكليزّية  عاملّية  لغة  العربّية  اللغة  »اإّن  الكرمي:  يقول 
ولها ميزة هي اأّن الفعل فيها اأهّم من اال�سم، عك�ص اللغات االأوروبّية التي يكون 
فيها اال�سم اأهم من الفعل، وبالتايل فاإّن اللغة العربّية لها طبيعة خا�سة تخالف 
التي  الدرا�سات  عليها  تنطبق  ال  اأْن  الطبيعي  ومن  االأوروبّية،  اللغات  طبيعة 
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ال�سياق جوابًا  وي�سيف يف هذا  الطبيعة«.  لغاٍت تختلف معها يف  ا�سُتنِبَطْت من 
امل�سطلحات  العربّية من طوفان  اللغة  املفرو�ص على  التحّدي  �سوؤال حول  على 
واملفاهيم: »كّل اللغات تواجه حتّديات، ولوال هذه التحّديات ملا كان الأية لغة اأْن 
تتما�سى مع  لغتهم بحيث  العرب هم املطالبون بتطوير  واإنَّ  الرقي.  تتطّور نحو 
التقّدم احل�سارّي والرقي العلمّي من جميع نواحيه، وهم االآن لي�سوا على درجة 
كافية من العلم اأّواًل، وال على درجة كافية من املقدرة اللغوّية ثانيًا، وهذا هو �سّر 

امل�سكلة«.

والأنَّ لكل لغة روحها، وهي جتري بوحي من تلك الروح، فالكرمي يوؤّكد اأنَّ 
منظــوره  ويف  معهـا.  ويتجاوبوا  العربّية  روح  �سـوا  يتح�سَّ اأْن  واالأدباء  الُكتَّاب  على 
- رغم اأّن كثريين يخالفونه الراأي - اأن تطّور العربّية يجري عن طريق العامّية 
الُكتَّاب واالأدباء والعلماء. لهذا ال يجد يف  بتاأثري  بعك�ص االإنكليزّية التي تطّورت 
درا�سة العامية العربّية خطورة؛ الأنها بنظره »لغة العامة« دون اخلا�سة، وهي لغة 
الواقع والعالقات بني الّنا�ص، ودرا�ستها تك�سف عن خمزوٍن من الفل�سفة ال�سعبّية 
يف احلياة ... غري اأّنه ُيرِجع �سعوبة اللغة العربّية - اأو ما ُيعّد �سعوبة - اإىل وجود 
»لغتني« يف اال�ستعمال منذ ال�سغر: لغة ُف�سحى و»لغة عامية«، واأْن امل�سكلة هي 
يف الكيفية التي ُت�سبح بها »اللغتان« على درجة واحدة من املاأنو�سّية واال�ستعمال 

على االأقل.

ول�ست يف معر�ص حتليل اآراء الكرمي اللغوية وتف�سيل روؤيته ومنهاجه يف 
و�سع املعاجم، لكن لعل هذه املقتطفات من اأقواله حتيلنا اإىل �سيء من بواعث 
ومالمح م�سروعه املعجمّي االأجّل، الذي بداأه بقامو�ص »املنار« الثنائي )اإنكليزي- 
عربي( 1986، الذي وجهه اإىل الطالب يف املراحل الدرا�سية الُعليا واملرتجمني؛ 
مهتمًا باإبراز اللفظ واملعنى بدّقة لتي�سري التناول يف كلتا اللغتني، دون اأْن تكون 
ماّدة لغة على ح�ساب ماّدة اأُخرى. وتو�ّسع يف هذه الطريقة وزاد عليها يف �سل�سلة 
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و»الو�سيط«،  زائد«،  و»املغني  و»الكبري«،  »االأكب«،  الثنائية:  »املُْغني«  معاجم 
و»الوجيز«، التي تواىل ظهورها يف ال�سنوات الالحقة... ديدنه فيها ومدار جهده 
�سالمة اللفظ، ودّقة املعنى ومواءمته مل�ستخدم املعجم وم�ستواه الدرا�سّي وحاجته 
العملّية. فعلى �سبيل املثال، اعتنى يف »املُْغني الكبري« باإيراد ا�ستعماالت االأفعال 
بال�سروح  املو�سحة  اال�ستعماالت  من  ذلك  وغري  والّظروف،  اجلّر  اأحرف  مع 
واالأمثلة وال�سواهد، ما يعلِّم اللغة االإنكليزّية تكلُّمًا وكتابًة، ويف الوقت نف�سه يعلِّم 
لغة  كّل  وُيظهر اختالف طبيعة  املقابل بطريقة غري مبا�سرة؛  العربّية يف  اللغة 
عن االأُخرى من خالل املعاين امل�سّمنة يف ال�سواهد. ويف »املُْغني الفريد« يوّجه 
عنايته اإىل اال�ستعماالت اللغوّية االأمريكّية يف االأفعال واالأ�سماء وال�سفات؛ اآخذًا 
يف االعتبار م�ساهاة هذه اال�ستعماالت لنظرياتها االإنكليزّية من حيث االنت�سار 
واالأهمية؛ مقدمًا بذلك �سورة للتطّور اللغوّي لدى االآخر ميكن اال�ستفادة منه يف 
تطوير اللغة العربّية، من دون اإغفال طبيعتها وما لها من خ�سو�سّية، وهو االأمر 
الذي كان �سغله ال�ساغل وهّمه املاثل يف نهاراته ولياليه، والذي جتّلى يف معجمه 

ن من جملَّدات اأربعة: »الهادي اإىل لغة العرب«. االأُحادّي ال�سخم املكوَّ

�ص الفكري،  وهذا االن�سغال بالتطوير اللغوي ودّقة االأداء وفتح منافذ التنفُّ
م ال�سن به، دائم االت�سال بالواقع من حوله: يقراأ بنهم  جعل الكرمي، رغم تقدُّ
والثقافة  اللغة  �سوؤون  يف  يرى  ما  �ص  املتمرِّ الناقد  بجراأة  وُيبدي  بداأب،  ويتابع 
والفكر. واأحد دالئل هذا التفاعل، عدا �سل�سلة مقاالته التي ن�سرتها جمّلة »االأديب« 
اللبنانّية يف نحو اأربعني من اأعدادها حتت عنوان »طبقة الُفهماء« وغري ذلك من 
مقاالته الكثرية، ت�سّدية لتاأليف كتاب يعّد من اأهم ما ُكتب يف الدرا�سات اللغوية 
العربّية املعا�سرة، وهو املعنون بـ »اللغة: ن�ساأتها وتطّورها يف الفكر واال�ستعمال«، 
الذي ي�سّكل مدخاًل وا�سعًا لدرا�سة فكره اللغوي، وكذلك تاأليفه لكتاٍب باالإنكليزية 
عن مواقع القدا�سة يف فل�سطني؛ ف�ساًل عن ترجمته لكتابني م�سهورين من اللغة 



- 212 -

 Straight and Crooked(»االإنكليزية، اأولهما »التفكري امل�ستقيم والتفكري االأعوج
�سدقي  راجعها  التي  الرتجمة،  ُن�سرت  وقد  ثاول�ص،  هـ.  لروبرت   )Thinking

 .1979 اآب/اأغ�سط�ص  يف  بالكويت  املعرفة«  »عامل  �سل�سلة  يف  حّطاب،  عبداهلل 
وهذا الكتاب يبحث يف منطقّية طرائق التفكري با�ستخدام اللغة �سفاهًة اأو كتابًة 
من خالل مناذج تطبيقية و�سواهد ُمنتقاة تك�سف خفايا تلك الطرائق التي هي 
املوؤلِّف بحذق  فيه  راعى  باأ�سلوب  االأعوج منه،  واالإيحاء، خا�سة  التفكري  خفايا 
باأّنه  القارىء  ي�سارح  الكرمي  ح�سن  فاإنَّ  ذلك  ومع  الو�سوح.  من  عاليًا  قدرًا 
وللقراء  جهة  من  العربية  للغة  املالئمة  »العبارة  اإيجاد  يف  ال�سعوبة  من  عانى 
العرب من جهة ثانية«، وال�سبب - على حّد تعبريه - يكمن يف اأن »اللغة العربية 
فقدت  حتى  املنطقية  التفكريّية  الق�سايا  معاجلة  عن  طوياًل  زمنًا  ابتعدت  قد 
قبل  يعهدوا من  العرب مل  القراء  اإنَّ  ثم  اال�ستعمال.  لها يف  املنا�سبة  املفردات 
يف الع�سور االأخرية الت�سّدي لفهم اأمور الفكر واملنطق باللغة العربّية«. ولذلك 
يطلب من قارىء كتابه املرُتَجم اأن يبذل اجلهد وُيعِمل الفكر عند القراءة؛ موؤّكدًا 
حماولته من خالل الرتجمة اإفهام القاريء ما يريد املوؤلِّف اأن يقوله بلغة �سهلة 
مع املحافظة على االأ�سل، واإْن كان ي�سطر اأحيانًا اإىل زيادة عبارة هنا اأو هناك 

لزيادة املعنى و�سوحًا.

�سديدة  ق�سية  اإىل  ي�سري  ثاول�ص  لكتاب  الق�سرية  مقّدمته  الكرمي يف  اإن 
اخلطورة ما زلنا نعانيها ونلحظ تاأثرياتها يف التعليم واالإعالم والثقافة واالإدارة 
والبحث العلمّي يف البيئة العربية حتى اأيامنا هذه، وهو باإ�سارته اخلاطفة اأي�سًا 
ي�سع اأ�سبعه على مكمن من مكامن التخبُّط يف اخلطاب والتلّقي، الذي ي�سوب 
الرتاجع  يبدو  فيما  بها  يرتاجع  والذي  االأ�سا�سّية،  املجاالت  هذه  يف  العالقات 
دالالتها  عن  املعاين«  و»انحراف  التفكري«،  »عوج  وحقيقته  االأ�سباب،  غام�ص 
اأدوات  �سوية  عدم  وبالتايل  الّناقد،  الفكر  وت�ستُّت  املنطق،  وغياب  املنطقّية، 

التقييم والتقومي.
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�سقوط  بعد  االأندل�ص  يف  وامل�سلمون  »العرب  املرُتَجم:  الثاين  كتابه  اأما 
الثالث  املجلَّد  من  طويل  لف�سٍل  ترجمة  فهو   ،1988 عام  ُطبع  الذي  غرناطة«، 
 A( لكتاب تاريخّي يتاألَّف من جملَّدات اأربعة، و�سعه هرني ت�سارل�ص يل بعنوان
History of the Inquisition in Spain(، »تاريخ حماكم التفتي�ص يف اإ�سبانيا«، 

اأنه  الف�سل  هذا  ترجمة  اإىل  دعاه  ما  اإنَّ  الكرمي  ويقول   .1907 لندن  يف  ُطبع 
بعد  اإ�سبانيا  وامل�سلمني يف  العرب  تاريخي عن  العربية بحث  املكتبة  يكن يف  مل 
�سقوط غرناطة، فاأراد اأن ي�سيف هذا البحث اإىل تلك املكتبة، لكنه ما يلبث اأن 
العربية، وهو االإح�سا�ص  اللغة  اإىل  اأثر  اإ�سافة  اأهم من جمرد  يف�سح عن دافع 
باأوجه ال�سبه بني »ما جرى ويجري لعرب فل�سطني باالحتالل االإ�سرائيلّي لبلدهم 
واإن�ساء دولة اإ�سرائيل فيه«، و »ما جرى للعرب وامل�سلمني يف اإ�سبانيا من ا�سطهاد 

وقهر وانتزاع اأمالك واأموال وطرد وت�سريد وغري ذلك�ص.

يف  عليه  وعّلق  ترجمته  اختار  الذي  للف�سل  مقّدمته  يف  الكرمي  ويحّدد 
موا�سع عّدة، وجهًا للت�سابه بني احلالتني »من حيث اأّن عملية ا�سرتجاع املفقود 
�سد  االأندل�ص  يف  العملّية  كانت  وقد  ثانيًا،  قومّي  ثم  ديني  اأ�سلها  االأر�ص  من 
العرب وامل�سلمني، وهي يف اإ�سرائيل �سّد الكوييم غري اليهود« ويف مو�سع اآخر من 
املقّدمة ينّبه اإىل اأن ما جرى يف االأندل�ص يجب اأن ال ي�سيء اإىل اأحد، وال اأن ُيحَمل 
على حممل دينّي. وي�سري اإىل اإّن التفرقة �سّد العرب وامل�سلمني )املوري�سكو( هي 
عني التفرقة �سّد العرب يف اإ�سرائيل. كما يجد الكرمي ت�سابهًا بني ما كان يبديه 
البابا والنبالء اأحيانًا من انزعاج ل�سوء املعاملة التي يلقاها العرب وامل�سلمون بعد 
�سقوط احلكم العربي يف االأندل�ص، وما تعرب عنه بع�ص الدول وال �سيما الواليات 
املتحدة )والكالم هنا عام 1988(، وهو - بتعبري الكرمي - »كالم يذهب مذهب 
كافة،  وامل�سلمني  العرب  اإخراج  االإ�سبان  غاية  وكانت  واحدة.  والنتيجة  الرياح 
ال�سعب  االإ�سبان  بني  الفرق  ذلك  اإىل  )ون�سيف  اإ�سرائيل«  غاية  تزال  ال  وهذه 
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واأهل البالد االأ�سلّيني يف االأندل�ص، والغزاة االإ�سرائيليني ال�سهاينة الذين جاءوا 
فل�سطني اأ�ستاتًا ليحتلوها(. وهنا ينجلي غر�ص الكرمي من ترجمة ما كتبه هرني 
ت�سارل�ص يل يف اطالع القارىء العربي اأو امل�سلم على م�سدٍر فيه بع�ص العظات 
والعب يف حمنته احلا�سرة؛ مردفًا ذلك بالقول ... »مع اأّن العربي اأو امل�سلم، كما 

يظهر حتى اليوم، ال يتعظ بالوقائع واحلقائق مهما تكّررت وكانت بالغة«! 

ورغم اأنني ال اأرمي اإىل اأن اأحّول مقايل للحديث عن هذا الكتاب وم�سمونه، 
اإال اأنه جتب االإ�سارة اإىل اأن الكرمي نّبه فيما ي�سبه التنبوء قبل اأحداث احلادي 
ع�سر من اأيلول/ �سبتمب اإىل م�ساألتني، هما: اأنه قد يوجد عذر ملا جرى للعرب 
وامل�سلمني على اأيدي حماكم التفتي�ص يف ع�سور مظلمة �سيطر عليها التع�سب 
يف  وامل�سلمون  العرب  يلقاه  ملا  عذر  اإيجاد  ال�سعب  من  لكن  االأعمى،  الديني 
فل�سطني وخارجها يف القرن الع�سرين. وامل�ساألة الثانية اأنه قد ُينظر اإىل اإخراج 
العرب وامل�سلمني من االأندل�ص كمظهر من مظاهر حملة التو�سع اال�ستعماري يف 
اأوروبا يف ذلك الزمان، فيما ُينظر اإىل االحتالل االإ�سرائيلي على اأّنه اآخر حمالت 
ذلك التو�سع التي حتدث بحماية االأمم املتحدة والدول الغربية والواليات املتحدة 

ب�سورة خا�سة.   

على اأي حال فاحلديث عن اآراء الكرمي يف التاريخ والّنقد التاريخي يحتاج 
اإىل بحٍث على حدة، ذلك اأن هذا جانب يكاد يكون من�سيًا من بني جوانبه الفكرّية 
املتعددة. وما اللمحات التي اأكتبها ويكتبها غريي يف هذه املنا�سبة اإال ممّهدات 
الذي  الكرمي،  ح�سن  بحاره  غياب  بعد  املزيد  فيه  نكت�سف  عميق  بحٍر  خلو�ص 

ترك لنا اأ�سرعته من�سورة على م�ساحة االأفق، رحمه اهلل.
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ملف جملة »املنتدى« حول كتاب
»b�صايا يف الفكر والتفكري عند العرب«*

للراحل الأ�ضتاذ ح�ضن �ضعيد الكرمي
)العدد 257؛  2013(

تقدمي: كايد م�ضطفى ها�ضم**

الحــــــديُث في هذا اللقـــــاء عن عــــالٍم ومفكٍر جليٍل، �َسُرَف منتدى الفكر 
الفكر  يف  »ق�ضايا  )كتاب  دة  املتعدِّ خمطوطاتِه  من  واحدًا  ين�سَر  باأن  العربّي 
والتفكري عند العرب«(. والف�سُل يف ذلك - بعد اهلل - لرئي�ص املنتدى، �سمّو 
الأهل  احلكيم  ر  املفكِّ العامِل  وفاء  فيه  عهدنا  الذي  طالل،  بن  احل�ضن  االأمري 
العلم والفكر والنَّظر، والذي بادَر بحما�سة املُِحب اإىل مباركِة تبّني املنتدى لن�سر 
 .)2007-1905( الكرمّي  �ضعيد  ح�ضن  املرحوم  و�سديقه  اأ�ستاذه  خمطوطات 
القراء  اإىل  باعتزاٍز  ونقدمه  اليوم،  باإ�سهاره  نحتفي  الذي  الكتاب  هذا  فكان 
العرب، وَمْن يقروؤون بالعربّية، من املتخ�س�سني وغري املتخ�س�سني، وال مّنة يف 

هدايا املعرفة. 

* الكلمات التي األقيت يف حفل اإ�سهار هذا الكتاب، الذي اأقامه منتدى الفكر العربي يف مقّره يوم االأربعاء 
فيالدلفيا/  جامعة  رئي�ص  وم�ست�سار  املنتدى  ع�سو  بدران،  اأ.د.اإبراهيم  معايل  واأداره   ،2013/5/17

االأردّن، و�سارك فيه كٌل من : ال�سيدة �سهام ح�سن الكرمي، والدكتور �سمري مطاوع، وكايد ها�سم.
** م�ساعد االأمني العام ملنتدى الفكر العربّي، ومدير حترير جملة »املنتدى«.

* الكلمات التي األقيت يف حفل اإ�سهار هذا الكتاب، الذي اأقامه منتدى الفكر العربي يف مقّره يوم االأربعاء 
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قريبًا  �سبيلنا  يف  اأننا  اإليكم  اأزفَّ  اأن   - املنا�سبة  هذه  يف   - وي�سعدين 
رات  رات الكرمّي التي اأمالها على ابنته ال�سيدة �ضهام، وهي املذكِّ الإ�سدار مذكِّ
باحثًا مفكرًا كاتبًا  اإن�سان عا�ص قارئًا  اإن�سانّيًة من خبات  وثيقًة  ُل  ُت�سكِّ التي 
مئٍة ونيٍف من االأعوام، لكنه يف دنيا الفكر ارحتَل حّيًا عب الدهور، وجاَل يف 
د فيه ِذكره و�سداه – بعَد املمات - مبا تركة  الع�سور، وارتاَد م�ستقبٍل �سيرتدَّ
االن�سغال مبعرفة  قبل  االأ�سئلة  ب عن  املنقِّ والفكر  العقلّية  الكنوٍز  من مرياث 

االإجابات.    

من  العرب«  عند  والتفكري  الفكر  يف  »ق�ضايا  كتاب  اإّن  قلت  اإذا  اأُبالغ  ال 
ر املرحوم االأ�ستاذ ح�سن الكرمي يف الفكر العربّي  اأهّم االآثار التي قّدمها املفكِّ
البحِث  يف  وعميقة  عٍة  متنوِّ خلباٍت  خال�سًة  ميثُل  الكتاَب  هذا  الأنَّ  املعا�سر، 
والفكر  اللغة  �سوؤون تخ�س�سّية �سيقة حول  لي�ص يف  العقلّي،  والنظر  والدرا�سِة 
والتفكري والرتبية والتعليم، فح�سب، وكما هو ظاهٌر من عنواناِت ف�سول الكتاب، 
واإمنا - ويدرك القارىء ذلك منذ الف�سل االأّول يف الكتاب -  يف اأبعاٍد مف�سليٍة 
لة  املح�سِّ يف  وتتعلَّق  ال�سوؤال،  وتداعيات  التفكري  ك  وحترِّ الفكر  تثرُي  وموؤ�سرات 

بتاريخ العرب االجتماعّي يف كثرٍي من اجلوانب.

ُد اأنه ال تاريخ اجتماعّي لدينا نحُن العرب، وكان  كاَن االأ�ستاذ الكرمّي يردِّ
ى لو�سِع كتاٍب اأو اأكرث، ي�سُرُد فيه التاريخ االجتماعّي على نحٍو  ميكن اأن يت�سدَّ
ُه ارتاَد املو�سوع عَب �سياٍق من التداخل املعريّف، ومن حيث و�سَل اإىل هذا  ما، لكنَّ
َفُه  اأن َن�سِ اأنها تكمُن وراء ما ميكن  احلكم بتبيان االأ�سباب والعوامل التي راأى 
اجلمعّية  ال�سخ�سّية  يف  املزمنِة  التاريخّية  املع�سالت  اأ�سول  وت�سخي�صِ  بفهم 
�ص  راع االن�سداد اإىل املقدَّ العربّية، ويف اأزمة التفكري، وامل�سلكّية االجتماعّية، و�سِ
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الن�سيِج يف هذه  متانَة  اإدراك  وبالتايل يف  والتجديد،  التطّور  ل�سنن  واال�ستجابة 
ال�سخ�سّية وذهنيتها، ومدى ا�ستجابتها للتعامل ال�سوّي مع املع�سالت، وكذلك 
ر عن تقدمي ما راآه عالجًا، فيه  موا�سِع التهلهل؛ بل قل الداء فيها، دون اأن يق�سُ
العاّمة. فالتفكرُي - والقول  اإىل التجربة االإن�سانّية  ما فيه من جناعٍة بالقيا�ص 
من  ال�سعوِب  رقي  درجة  معرفة  وميكن  العقلّي،  الرقي  على  »دليٌل   - للكرمّي 
املد�سو�سة  االأفكار  اأالعيب  عن   - – مثاًل  ث  يتحدَّ فهو  تفكريها«.  معرفِة طرق 
عب و�سائط الدعاية والن�سر واالإعالم، با�ستغالل اأنَّ النا�ص عمومًا لي�ص لديهم 
غ  الوقت الأن مُيح�سوا االأقوال ليعرفوا ال�سادق من الكاذب، وال لديهم من التفرُّ
الذهنّي الإعماِل املنطق والنظر فيما ُيقال، فُي�ساقون اإىل قبوِل ما ُيقال لهم من 
غرِي اإمعان، بل اإنهم يخافوَن من املعار�سِة واالحتجاج. يقول هنا: »اإنَّ االأكرثّية 
رون ال يزيدون عن الربع على اأكب تقدير«.  ر، والذين يفكِّ الغالبة من النا�ص ال تفكِّ
وهذا �سبب اأنَّ »االأكرثّية تقُف �سّدًا منيعًا �سّد انت�ساِر اأي راأي جديد اأو خُماِلف، 
تكمن  وهنا  عقلّيًا.  مقبواًل  منطقّيًا  �سليمًا  اجلديد  الراأي  يكوَن  اأن  وال عبة يف 

رين لدح�ص الراأي ال�سائد«. ال�سعوبة التي تواجه املفكِّ

وعن  التفكري،  يف  املنحرفة  العادات  عن  فيه  يتحدث  ما  �سمن  ويتحدث 
تعبري »فتنة اللغة« املرتبط باللغة العربّية؛ مبعنى اأن ي�ستعمل االإن�سان كلمة ويظّن 
اأن مدلوَلها موجوٌد فعاًل خارج الذهن، فيعي�ُص عاملًا موهومًا، يقوم على االفتتان 
ويوؤمن  باالأقوال  فيكتفي  واقعة،  حقيقٌة  اأنها  اعتبار  على  الكالمّية  بال�سورِة 

ب�سحتها، وال �سيء يف الواقع يوؤيد!

االإن�سان  ملعا�ص  احلّر  العامل  يف  حتى  البغي�ص،  اال�ستعباد  يحلِّل  هو  ثم 
وتفكريه، والتطبُّع على العبودية الذي هو َمدَرجٌة اإىل الطبع، وما اأدت اإليه العقلية 
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التي تطبَّعت بالعبودّية ل�سالح الع�سبّيات من ت�سّوهات اجتماعّية اأعَلت من قدر 
الغريب االأجنبّي، وزرعت التحا�سد والتباغ�ص بني �سحاياها، ف�سلَّت تفكريهم، 

ت طاقاتهم االإيجابيِة نحو مزيٍد من العبودّية. وامت�سَّ

�ص على  واالأمثلة كثرية يف هذا الكتاب، الذي ميكن و�سفه بالكتاب املحرِّ
التعبري  هو  كما  الذات  َجلد  ولي�ص  اأواًل،  للذات  الناقد  التفكري  التفكري،  يقظة 
�ص على الت�ساوؤل حول حقيقة ما اأ�سبَح م�سلَّمات يف التفكري، لعل  ال�سائد، واملحرِّ
التي  النف�سّية  الغربة  وطاأة  وتخّف  رقدتِه،  ينه�ص من  املنطقّي  العقلي  االإدراك 
ل ملن ال يروم خريًا اأن يجد اللقمة �سائغة  باتت �ِسمة تهدد بنية جمتمعاتنا، وت�سهِّ

ال تكّلفه اأدنى جهٍد يف تناولها.
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b�صة كتاب

»b�صايا يف الفكر والتفكري عند العرب«

�ضهام ح�ضن الكرمي*

هذا الكتاب الذي نحن يف �سدد احلديث عنه، كان ح�سن الكرمي قد كتبه 
يف ال�سنوات االأخرية من عمره، ومل يع�ص لرياه مطبوعًا كما نراه نحن االآن. كتبُه 
اعتمد  فقد  لذلك،  بالقلم.  م  التحكُّ على  يقَو  فلم  يداه  وارجتفت  ب�سُره  خبا  وقد 
ن واأمانِته،  على االآخرين يف نقل اأفكاره اإىل الورق. وهذا اأي�سًا كان رهَن دّقِة املُتلقِّ
اإ�سافًة اإىل قدرة الكاتب على نقل اأفكاره ب�سال�سٍة دون روؤيِة ما مُيلي. مع ذلك جاء 
الكتاُب عل اأف�سل ما كان قد يتمّناه الوالُد من حيث املحتوى وعمِق املو�سوع. وال بد 
هنا من القوِل ب�سدق اإنني راجعت الكتاب بدقٍة واأمانِة املُراِجع ليخرج اإىل القارئ 

ال ت�سوُبه �سائبة. 

اأمكنه  ما  اأعطاها  وقد  عنها،  يتكلَّم  يفتاأ  ال  الوالُد  كان  ما  االأفكار هي  هذه 
يف هذا الكتاب، لكنها لي�ست �ساملًة جلميع ما كان ُيقلقه ويُق�ُص م�سَجعه يف هذه 

* تربوية وموؤلِّفة.* تربوية وموؤلِّفة.
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احلياة. فكثريًا ما كان ي�سكو من قّلة اهتمام ال�سعب العربّي بالقراءة وقّلِة �سِبه 
ذلك  يعزو  وكان  راديو.  برنامِج  اأو  حما�سرٍة  يف  اإّما  �ساأن  ذي  حديٍث  �سماع  على 
اإىل عدم تعُوِدهم على القراءة املُفيدة منذ ال�سغر يف املدار�ِص اأو البيت، ول�سعِف 
بل  املعلوماِت؛  ال�ستنباط  املطالعَة  التلميِذ  من  تتطلَّب  ال  التي  الدرا�سية  املناهج 
اأن عدم  الوالد  وباعتقاد  اأم مل يفهمها.  �سواٌء فهَمها  املعلومات،  ِحفَظ  ُع منه  َتتوقَّ
ِق من معاين الكلمات  ط يف متناول التلميذ ي�ستنرُي به يف التحقُّ وجود قامو�ٍص ُمب�سَّ
والطريقِة ال�سحيحة للفظها هو �سبٌب اآخُر يف التهاون فيما بعد باللغة والعلوم كافة.

اأنَّ  يرى  فكان  الرتجمة.  هو  الكرمي  ح�سن  بال  ي�سَغل  كان  اآخُر  ومو�سوٌع 
واللغِة  منها  ُيرتِجم  التي  اللغِة  اللغتني:  يف  فقيهًا  يكون  اأن  يجب  احلّق  املرتجم 
التي ُيرتجم اإليها. كما ينبغي له اأن يكون ذا دراية تامة بالثقافِة واالأدب والتاريخ 
حتى ال تفوُته اخللفيُة للمعلومات عند نقلها اإىل اللغة االأخرى. وكان دومًا ي�سري 
اإىل مثاٍل على ذلك يف الرتجمِة احلرفية التي ا�ستخدمها الكثريون عند االإ�سارة 
اإىل »َجوزة احَللق« بتعبري تفاحِة اآدم. فهذا التعبرُي يف االإنكليزية ي�سري حتمًا اإىل 
مة  ق�سِة اخلليقة يف الديانات القدمية التي اأ�سارت اإىل تناول اآدَم للفاكهة املُحرَّ
مة، ولو  على �سكل تفاحة. بينما ق�سُة اآدم يف القراآن مل تذكر نوَع ال�سجرِة املُحرَّ
َوعى املرتجُم اخللفّيِة الثقافية لهذه الق�سة ملا اأخطاأ. وكم �سكى الوالُد من اإ�ساءِة 
املرتجمني اإىل الثقافِة العربية برتجمة الكتب االأجنبية ترجمًة ركيكة وا�ستخداِم 
ا�ستعمالها  على  النا�ُص  وَدَرَج  االإعالم،  و�سائل  يف  بعد  فيما  �َسَرْت  خاطئٍة  تعابرَي 

وهي خطاأ.

حاول البع�ُص عن ُح�سن نيٍة، براأي الوالد، اإعادَة ن�سِر اأّمهات الكتب العربيِة 
نوا بها، بغيَة اإنعا�ص تلك الثقافِة يف اأذهان الن�صء. لكن، يف راأي  القيمِة بكلفٍة مل َي�سُ
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اأي�سًا، اأن ذلك لن ُيجدي نفعًا ما مل يرافق هذه الكتَب هوام�ص ومقدماٌت  الوالد 
طٍة يفقها القارُئ احلديُث وي�ست�سيُغها مما ُي�سجُعه على  ر م�سموَنها بلغٍة ُمب�سَّ ُتف�سِّ

القراءة، وهذا هو املطلوب.

وعودٌة اإىل الكتاِب الذي بني اأيدينا، فقد اأ�سهَب املوؤلُف يف احلديث عن اإ�سالح 
وبذلك  املرء،  ذهن  يف  ال�سورُة  فتت�سُح  الكلماِت  معاين  َد  لتتحدَّ العربي  املعجِم 
اإْن كان قد نقَل  ُث  البلبلُة فال يعرُف املتحدِّ ين�سلُح الفكر. من دون ذلك حت�سل 
رورِة  اآراَءه كما اأراَد، وال يفقه ال�سامُع ما قيل. ويوؤكد الوالُد اأهمّية مناهِج التعليِم و�سَ
و�سعها ب�سكٍل �سليٍم لي�ستقيَم الفكُر لدى الن�صء منذ البداية. وُيظهر اهتمامًا بالغًا 
يف اإنعا�ِص كبياِء ال�سعب برتاثه وحِثه على عدم ا�سترياِد ِقَيِمه واأفكاره من اخلارج 
كما ا�ستورد منَط لبا�سه وكثريًا من اأ�ساليب حياته. وهذا يف راأي املوؤلِّف ما يُحّط 
ن به دون اعرتا�ٍص، وتن�سى اأنَّ لها احلَق يف  من ِهمم ال�سعوِب فرتكُن اإىل كل ما ُتلقَّ

رف�ص ما ُي�سيء لقوميِتها ومعتقداِتها.

هذا عر�ٌص مقت�سٌب للكتاب اأرجو اأن اأكون قد اأعطيَته �سيئًا من حّقه، ولكم يف 
اآخِر االأمر احلكُم العادل عليه. 
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كتاب »b�صايا يف الفكر والتفكري عند العرب«
وPكريات م™ موDلِّف¬

د. �ضمري مطاوع*

اأُدرُك اأنَّ الدقائق القليلة التي يفرت�ص اأن ت�ستغرقها هذه الكلمة لن متكنني 
يف  حققته  مما  كثرٍي  يف  الف�سل  ك�ساحب  علّي  حّقه  الكرمي  ح�سن  اإيفاء  من 
حياتي؛ عب عالقة من املحّبة والتقدير بداأت عام 1965، ومل تنته اإالَّ حني فارق 
ال�سعر واالأدب والفكر والفل�سفة �سيخلِّد هذا  الدنيا تاركًا لنا ذكرى وتراثًا من 

العالّمة الأجيال واأجيال تاأتي اإىل الدنيا بعدنا. 

وعليه، فاإن اختالط ال�سخ�سي بالعام فيما �ساأقول حتمّي وال منا�ص منه، 
فاعذروين. 

العرب«، من  الفكر والتفكري عند  »ق�ضايا يف  ن�سخة كتاب  حني و�سلتني 
اإ�سدار منتدى الفكر العربي م�سكورًا، كان ذلك مبثابة تذكرة اإىل عامٍل �سحري 

مررت به وع�سُت فيه ردحًا من الزمن يف لندن وعّمان.

فُت يف مطلع الكتاب عند كلماته يف مطلع الف�سل الثالث بعنوان »البلبلة  توقَّ
يف اللغة والفكر«، ذلك اأنها اأعادتني فورًا اإىل لقائنا االأّول عام 1965. كنُت قد 

اإعالمي وباحث وموؤرخ؛ ووزير اإعالم �سابق/االأردّن* اإعالمي وباحث وموؤرخ؛ ووزير اإعالم �سابق/االأردّن* اإعالمي وباحث وموؤرخ؛ ووزير اإعالم �سابق/االأردّن* اإعالمي وباحث وموؤرخ؛ ووزير اإعالم �سابق/االأردّن.
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مُت بطلٍب للعمل يف الق�سم العربي بهيئة االإذاعة البيطانية، فاأر�سلوا اإىل  تقدَّ
اإذاعة هولندا العاملية التي كنُت اأعمل بها جمموعة فحو�سات يف اللغة وال�سوت 
واالإلقاء... وما اإىل ذلك. وحني عادت النتيجة ح�سلُت على عالمة كاملة، ف�سكَّ 
�ستني«، فدعوين – االإجنليز - اإىل  املديرون االإجنليز باأن االإذاعة الهولندية »غ�سَّ
لندن لتجربتي يف  فحو�سات اأُخرى، ومنها دعوين اإىل مقابلة املديرين االإجنليز 
برناجمه  و�سمعت  الكثري،  �سمعت عنه  الذي كنت  زياد(،  )اأبو  املرحوم  ومعهم 
»قول على قول« ع�سرات املرات! وَمْن مل ي�سمع هذا البنامج يف اأنحاء العامل 
العربي كافة ع�سرات املرات؟ فاأ�سابني �سيء من الهيبة واخلوف. لذلك اأخذت 
تعلَّمتها يف �سغري حني كان من  التي  باللهجة االإجنليزية،  ث االإجنليزية  اأحتدَّ
بني هواياتي تقليد اللهجات من خالل ا�ستماعي اإىل الق�سم العاملي بهيئة االإذاعة 

البيطانية باللغة االإجنليزية. 

مل يعلِّق )اأبو زياد( كثريًا، لكنه ظلَّ يبت�سم طيلة املقابلة. وبعدها دعاين اإىل 
تناول الغداء وحديث يف العموميات؛ اإىل اأن �سعدنا اإىل مكتبه فانطلق بكّل الكيا�سة 
باالإجنليزية؛  احلديث  يف  اللهجة  خالل  من  حماوالتي  اإىل  ي�سري  التجربة  وعمق 
 :)22 )�سفحة  احلديث  مو�سوع  كتابه  يف  اأوردها  التي  نف�سها  الكلمات  م�ستعماًل 
للمعاين  كرموز  االآخرون  يفهمها  التي  املفردات  ا�ستعمال  هي  اللغة  يف  »االأ�سل 
واملدلوالت. واإذا كانت اللغة اأداة التفاهم فهي اأي�سًا اأداة الفكر. فاإن كانت االأداة 
�سحيحة كان الفكر �سحيحًا... ومعنى �سّحة اللغة اأن تكون وا�سحة املعاين... ويكون 
يفهمها  معروفة  قواعد  مبوجب  العبارات  وتكون  مفهومة...  عبارات  يف  الرتكيب 
كلمات  الختيار  داعي  »ال  اأن  اهلل،  رحمه  زياد(،  )اأبو  اأ�ساف  لذلك،  القوم...«. 
االنطباع  ن�سعى خللق  اأو  لتبهرهم  العادية  احلياة  اال�ستعمال يف  قليلة  عبارات  اأو 
ن من اللغة، الأن مثل هذه الكلمات قد يكون لها يف املجتمع االإجنليزي  باأنك متمكِّ
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الذي ال تعرفه مدلوالت خمتلفة! ولذلك اأي�سًا حذار من اختيار الكلمات ال�سعبة 
يف حديثك للداللة على قدراتك اللغوية حني ال تكون على يقني من مدلوالتها يف 

املجتمع الذي ال تعرفه!

كان ذلك هو الدر�ص االأّول الذي علَّمني اإياه ح�سن الكرمي، وحر�ست على 
االلتزام به يف كل جمَمع اأكون اأحد املتحدثني فيه.

ومع الدرو�ص الكثرية؛ بل الكثرية جدًا، التي اأجاد عليَّ بها ح�سن الكرمي، اأحد 
اأهم االأ�ساتذة يف حياتي، كانت ن�سائحه عند ا�ست�سارته يف م�سروعي لو�سع كتاب 
يتناول دور االأردن يف حرب عام 1967 منارة على الدرب اأ�ساءت طريقي. وحني 
قراأُت كلماته يف الف�سل اخلام�ص »اللغة والفكر« )�سفحة 36(: »يف راأيي املبنى 
على املالحظة اأن العرب عمومًا قلما يقروؤون، واإذا قروؤوا فغالبًا ما ال ي�ستوعبون 
ما قروؤوه. وال�سبب هو قلَّة اعتياد النا�ص على القراءة منذ ال�سغر. وعدم ا�ستيعاب 
القارئ ملا يقروؤه �سببه عائد اإىل اأن معظم الكتب املتداولة �سحلة امل�سمون ال ترمي 
ق. ويت�سل بهذا االأمر �سيء  اإىل تو�سيح املعنى بقدر ما ي�ستهويها و�سع الكالم املنمَّ
اآخر هو اأن العرب مل يهتموا االهتمام الكايف بتوثيق الوقائع بالتدوين والت�سجيل 
بالتواريخ والتفا�سيل بحيث ميكن للباحث الرجوع اإليها يف درا�سته«... حني قراأت 
اإن كنُت اعتزم الكتابة باللغة  هذه الكلمات التي كانت كلماته نف�سها يوم �ساألني 
العربية اأم باللغة االإجنليزية )؟( وعبَّ عن ارتياحه حني اأخبته اأنها الثانية؛ اأي 
املهّمة،  �سعوبة  الرغم من  على  التوفيق  ومتّنى يل  هناأين  باأن  االإجنليزية،  اللغة 
وخ�سو�سًا م�ساألة التوثيق. ويف هذه الوقفة ال ي�سعني اإالَّ اأن اأذكر باالمتنان والتقدير 
نني من  امللك احل�ضني - طيَّب اهلل ثراه - الذي مكَّ م على الغايل جاللة  والرتحُّ
امللكي  والديوان  االأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وثائق  على  االطالع 
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الها�سمي العامر كافة املتعلِّقة بفرتة تلك احلرب امل�سئومة وظروفها وتطّوراتها. 
مني واأو�سى بي اأمني مكتبة الوثائق يف هيئة االإذاعة  واأكمل )اأبو زياد( باأن قدَّ
البيطانية التي ت�سم كنوزًا من ع�سرات اآالف الوثائق، ومنها بالطبع التقارير 

والدرا�سات والتعليقات اخلا�سة بحرب 1967.

اأيام  وانطالقًا من الت�سليل االإعالمي الذي مار�سه االإعالم العربي طيلة 
»الفكر  عنوانه  كتاب  بقراءة  ن�سحني  بعدها،  وما  قبلها  وما  ال�ستة،  احلرب 
الفكر والتفكري...«،  »ق�ضايا يف  القول«. وي�سري املرحوم )اأبو زياد( يف كتابه 
 )62 النا�ص« )�سفحة  عند  التفكري  على  »التاأثري  وعنوانه  الثامن  الف�سل  يف 
حتريف  يف  ُتتََّبع  التي  االأ�ساليب  يف  يبحث  الذي  القول«،  »الفكر  كتاب  اإىل 
د وت�سليل مق�سود؛ متذكرًا  احلقائق، وو�سع الباطل مكان احلق عن غ�ص ُمتعمَّ
هنا ما كانت تبّثه بع�ص االإذاعات العربية، وخ�سو�سًا اإذاعة »�سوت العرب« من 
القاهرة. وي�سري اأ�ستاذنا الكبري اإىل ذلك يف ال�سفحة )62( اأي�سًا، التي توقفت 
د الكلمات على م�سامعي يف تلك اللحظة، رغم فارق  عندها طوياًل، كاأنه كان يردِّ
ال�سنني: انتبه - فيما ت�سعى اإليه من التوثيق - اإىل البالغات احلربية، التي كانت 
اإىل �سرورة  اأي�سًا  وينّبه  العربية.  االأطراف  وتقلل خ�سائر  العدو  ُتعّظم خ�سائر 
متحي�ص تقارير املرا�سلني احلربيني، التي كانت يف كثرٍي من االأحيان تذكر �سيئًا 

وحتذف اأ�سياء... كانت يف اأغلبها مليئة باملغالطات واالتهامات.

كنت اأعود اإىل )اأبي زياد(، �سواء يف مكتبه يف االإذاعة اأو يف بيته يف �سمايل 
لندن، الذي كان مبثابة مكتبة �سخمة اأكرث مما كانت بيتًا باملعنى املنزيل الذي 
من  العدد  ذلك  َجَمَع  العامل  يف  مكان  اأي  يف  فردًا  اأنَّ  اأظن  وال  عليه،  تعارفنا 
كانت  ولقد  الن�سيحة.  اأو طلب  لل�سوؤال  اإليه  اأعوُد  واملوؤلَّفات. كنت  الكتب  اآالف 
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والكتابة،  البحث  يف  ال�سروع  قبل  الطريق  يل  اأنارت  التي  تلك  ن�سائحه  اأهم 
وحني اعتزمت ترجمة كتابي اإىل العربية. ولقد عرثت على ن�ص تقريبي لها يف 
ر اأن  الف�سل الرابع »م�ضكالت يف اللغة العربية« )�سفحة 29(: عليك اأن تتذكَّ
وفل�سفية،  وعلمية  وطبية  واقت�سادية  �سيا�سية  متنّوعة،  االأجنبية  »امل�سطلحات 
»هذا  واأ�ساف:  ثة«  املُحدَّ امل�سطلحات  من  دافق  �سيٌل  يتبعها  ذلك...  اإىل  وما 
العربية  االأقطار  وال  عربي  قطر  اأي  يقوى  ال  امل�سطلحات  من  الزاخر  اخل�سم 
جُمتمعًة على ترجمته اإىل اللغة العربية بال�سرعة املمكنة. ويف القيام بهذا العمل 
العربية كما هو  البالد  البلبلة يف امل�سطلحات بني  اإحداث  دون تروي خطر يف 

حادث االآن«. 

و�ساألني يف ذلك اللقاء ما اإذا كنت �ساأقوم بالرتجمة بنف�سي اأم �ساأعهد 
الأين  بنف�سي  بذلك  �ساأقوم  بالطبع  اأجبُت  املهمة.  بهذه  للقيام  ُمرتِجم  اإىل 
فًا فاأنا اأكرث النا�ص معرفًة واإدراكًا ملا ق�سدت. وكانت كلمته القوّية:  بو�سفي موؤلِّ
اللغتني  من  ن  متمكِّ اآخر  �سخ�ص  اإىل  تعهد  باأن  اأن�سحك  ولكني  »اأح�سنت.. 
مبراجعة الن�ّص املرُتَجم الأنه - كقارىء - �سيكون اأكرث حيادية ومو�سوعية من 
بهيئة  العربي  الق�سم  يف  معنا  يعمل  كان  للطرفني  ب�سديق  ون�سحني  املوؤلِّف. 
االأمري  �سمّو  معّية  يف  اخلدمة  �سرف  بعد  فيما  له  واأُتيح  البيطانية،  االإذاعة 

احل�ضن بن طالل، وهو االأ�ستاذ توما الهزو.

اأما لقاءاتنا االأخرية التي كنُت اأحر�ص عليها اأ�سّد احلر�ص فكانت يف �سقته 
يف عّمان حني كان منكّبًا، رغم ال�سّن واالإجهاد على و�سع قامو�سه االأخري، الذي 
اأعوزتهم  كلما  املرتجمون  اإليه  يعود  ين�سب  ال  معينًا  ال�سنني  مدى  على  �سيظّل 

احلاجة اإىل فهم الكلمة ومعانيها ومدلوالتها.
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ر بحديث الر�سول الها�سمي االأمني حمّمد  اأذكِّ اأن  اإال  اأملك يف اخِلتام  وال 
وولد  به،  ُيْنَتفع  وعلم  جارية،  �سدقة  ثالث:  من  اإالَّ  اآدم  ابن  عمل  »ينتهي   :

�سالح يدعو له«.

واأما  واأغزره،  اأف�سله  الكرمي  ح�سن  االأ�ستاذ  فقيدنا  ترك  فقد  العلم  اأما 
الولد ال�سالح فاأعداد الذين �سيدعون له بالرحمة اأكرث من اأن ي�سملهم اإح�ساء، 
اأو ُي�سار اإليهم بالعدد. رحم اهلل فقيدنا الكبري االأ�ستاذ ح�سن الكرمي، واأ�سكنه 

ف�سيح جناته.
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7- مقالت خمتارة/ منجاة الأمة: روؤى ل�ض�ضراف امل�ضتقبل العربي، 2012
احل�سن بن طالل

8- الفكر العربي و�ضريورة النه�ضة، 2013
     احل�سن بن طالل

9- امليثاق الجتماعي العربي، 2013
10- اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�ضّية امللكّية، 2015

       تقدمي: احل�سن بن طالل

ثاين ع�صر: الك�صافات/ن�صرة وجملة املنتدى

1- الك�ضاف الرتاكمي لالأعداد 1- 171 )1985-1999( لن�ضرة  املنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

 Al Muntada: Cumulative Index )Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2
3- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(
 AL Muntada: Annual Index )31-34) -4

اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(
5- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
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اإعداد: اأمل حممد زا�ص
Al Muntada: Annual Index )35 - 48) 2001 -6

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
7- الك�ضاف ال�ضنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
 Al Muntada: Annual Index )39-42) 2002 -8

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
9- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
10- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
11- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
12- الك�ضاف ال�ضنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006

اإعداد: اأمل حممد زا�ص




