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شهادات

م�رشد بني ليلة و�ضحاها

بين خريف �سنة 1966، و�سيف �سنة 

1967، كنت اأعي�ش في الطبقة العلوية من 

مبنى �سكني يقع في �سارع جان دارك في 

بيروت. وما كان في اإمكاني اأن اأدل اأ�سدقائي 

عليه، وهو الذي كان بال ا�سم، اإاّل بت�سميته مبنى 

�سايات نوفا، على ا�سم ال�ساعر االأرمني المتجول 

 في الطبقة االأر�سية ا�سمًا له. 
ٌ
الذي اتخذه مطعم

�سباح اأحد اأيام ذلك ال�سيف الرهيب، الذي 

 م�سرداً بين ليلة و�سحاها، 
ّ
اكت�سفت فيه اأني بت

 نقراً 
ُ
في اإثر �سقوط ما تبّقى من فل�سطين، �سمعت

خجواًل على بابي. فتحته فراأيت وائل زعيتر، وهو 

�سديق قديم منذ اأيام درا�ستي في روما، واقفًا 

عند الباب من دون اأن ينب�ش ببنت �سفة، بادرته 

قائاًل: ما الذي اأتى بك اإلى هنا؟ لماذا االآن؟ اأين 

 
َ
ن قال لك اإني في بيروت؟ كيف عرفت

َ
جانيت؟ م

اأين اأعي�ش؟

ية اأنه يراني 
ّ
بعد اأن جل�ش، اأعلن بكل جد

�سريكًا مالئمًا لالن�سمام اإليه في تنظيم م�سيرة 

�سالم من بيروت اإلى القد�ش، وقال:

كمال ُبالّطه*

جتربتي يف الت�ضميم الفني لن�رشة فل�ضطني**

با�سم هذا الوطن

اأو با�سم ذاك الوطن

 اأنا عن هذا
ٌ
غريب

وعن ذاك الوطن...

... وعرفُت من جديٍد

ازدواج الردى والجمال

معلقة توفيق �ضايغ )1963(

* فنان ت�سكيلي فل�سطيني. 
** هذه ال�سهادة ُكتبت باالإنجليزية، وت�ستند في اأجزاء 

منها اإلى ردود على مجموعة اأ�سئلة طرحتها ح�سناء 

مكدا�سي التي تقوم بتوثيق تاأ�سي�ش ''دار الفتى العربي'' 

في �سنة 1974. وهذه الدار هي دار ن�سر عمل فيها كاتب 

هذه ال�سهادة كمدير الق�سم الفني، وكان من االأع�ساء 

الموؤ�س�سين للجنة تحريرها، وقد تاأ�س�ست الدار بمبادرة 

من مركز التخطيط الفل�سطيني في بيروت.

ات.
ّ
ترجمة: ريم دبي
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لمواجهة حياتي في العالم الجديد، ومتابعة 

م�سيرتي المهنية في عالم الر�سم.

انتقلت في �سنة 1969 اإلى مدينة وا�سنطن 

حيث التحقت ببرنامج الدرا�سات العليا في 

مدر�سة متحف كوركوران للفنون، وفي تلك 

ال�سنة، وعبر الفرع المحلي التحاد الطالب العرب 

الذي كنت رئي�سه لفترة وجيزة، تكونت �سداقتي 

وري، وهو طالب دكتوراه عراقي في 
ّ
مع وليد خد

كلية الدرا�سات الدولية المتقدمة في جامعة 

جونز هوبكنز، كان يعي�ش في الحي نف�سه الذي 

فت 
ّ
اأعي�ش فيه في دائرة دوبونت. ومن خالله، تعر

 Free( ''اإلى مجلة �سهرية تدعى ''فل�سطين الحرة

Palestine( التي اأ�س�سها عبد الوهاب الكيالي في 
لندن حيث كان يدر�ش.

نافذة يف عاملي اجلديد

اتفقت مع وليد على البدء باإ�سدار ن�سخة 

اأميركية من ''فل�سطين الحرة''، وكانت االإ�سدارات 

االأولى ن�سخًا مطابقة لالأعداد ال�سادرة في لندن. 

وخالل اأ�سهر قليلة بات لدينا �سهريتنا الم�ستقلة 

التي حافظنا فيها على تروي�سة اإ�سدار لندن. كان 

وليد م�سوؤواًل، في كل اإ�سدار جديد، عن توفير 

المواد التحريرية، وتاأمين التمويل الالزم لتغطية 

تكاليف الطباعة، بينما توليت اأنا م�سوؤولية 

جميع التف�سيالت التقنية والب�سرية. وفي غمرة 

ان�سغالي بالعمل، وتطور االأحداث ال�سيا�سية في 

الوطن، لم اأدِر قط اأن التدرب على الت�سميم، 

واإعداد ت�سميمات جاهزة للت�سوير من اأجل 

ال�سحافة المطبوعة، �سي�سكالن بداية مهنة 

تطوعية كان من �ساأنها اإعادة ات�سالي مع 

الوطن، واإعادتي اإلى التوا�سل مع فل�سطين عبر 

بيروت.

في الوقت الذي ح�سدت الثورة الفل�سطينية 

الدعم ال�سعبي في جميع اأرجاء العالم العربي، 

كان عملي في ''فل�سطين الحرة'' قد جعلني على 

ات�سال مع مجموعة متفانية من طالب الدرا�سات 

العليا واالأكاديميين العرب. ومن االأ�سماء التي 

خرج ال�سعب الهندي في م�سيرات �سد جيو�ش 

االإمبراطورية البريطانية، وفي النهاية نالوا 

ين�سم  عينه؟  االأمر  نفعل  ال   
َ
لم ا�ستقاللهم. 

دوا 
ّ
اإلينا الالجئون منذ �سنة 1948 الذين �ُسر

جميعًا  ال�سير  يمكننا  ومثلي.  مثلك  موؤخراً 

يراقب.  والعالم  معًا.  األلنبي  ج�سر  وعبور 

وؤون على رمينا بالر�سا�ش.
ّ
دعهم يتجر

فكرت اأن هذا عجيب، مثلما اعتاد وائل دائمًا اأن 

يكون. غير اأن عوامل اإ�سافية كانت في م�سلحة 

اقتراح �سديقي القديم، الذي لم يكن اأمامي اإاّل 

القبول به. ففي ظل الحالة المرعبة التي كنت 

اأعي�سها في تلك االأيام، لم اأكن اأعرف اأين �ساأذهب 

بعد اأن علمت عن طريق ال�سليب االأحمر اأني 

ممنوع من العودة اإلى القد�ش. وقد �سمعت موؤخراً 

من طالب في الجامعة االأميركية في بيروت اأن 

اأحد اأ�سدقائنا من القد�ش اأُلقي القب�ش عليه في 

�سارع الحمرا، واقتيد اإلى الحدود ال�سورية الأن 

لي�ش لديه تاأ�سيرة دخول �سالحة اإلى لبنان. 

وكانت �سالحية تاأ�سيرة الزائر التي في حيازتي 

تو�سك اأن تنتهي. لكن لم يلزم وقت طويل 

لنكت�سف، اأنا ووائل، اأنه ال يمكن للم�سيرة اأن ترى 

النور، الأن اأيًا من ال�سلطات في بيروت، اأو دم�سق، 

ان، لن تعطينا الت�ساريح الالزمة للقيام 
ّ
اأو عم

بها. ومن دون اإعالن، اختفى وائل من بيروت. 

وبعد خم�سة اأعوام راأيت �سورته، في �سحيفة 

''وا�سنطن بو�ست''، ممدداً فاقد الحياة و�سط بركة 

من الدماء. فقد تمّكن عمالء اإ�سرائيليون في 

اإحدى الليالي من اللحاق به وقتله في اأثناء 

عودته اإلى �سقته في روما.

بعد اأ�سهر من تقّطع ال�سبل بي ما بين بيروت، 

انا، وال�سويفات، تمكنت اأخيراً من مغادرة 
ّ
وبرم

لبنان بعد ح�سولي على منحة من بيندل هيل، 

مركز الكويكر للدرا�سة والتاأمل في ولينغفورد، 

بن�سلفانيا، حيث ع�ست عامًا من ال�سالم والتفكير 

و�سط مجتمع من االأ�سدقاء والنا�ش المبدعين. 

ذلك العام �ساعدني على تجاوز العواقب 

ال�سخ�سية للخ�سارة، بحيث اأ�سبحت م�ستعداً 
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 لها �سل�سلة من 
ُ

مجموعة من الق�سائد التي اأنجزت

الر�سوم التخطيطية. وكان عبد الوهاب الم�سيري، 

الذي اأنهى للتو اأطروحة الدكتوراه، والذي كان 

في الوقت نف�سه يعمل في مكتب جامعة الدول 

العربية في نيويورك، هو الذي يقوم بالترجمة 

اإلى اللغة االإنجليزية.

بحلول منت�سف �سبعينيات القرن الما�سي، 

ابتعدت عن الر�سم واتجهت اإلى اإنتاج عدد كبير 

من المل�سقات والن�سرات الترويجية التي تحمل 

ر�سالة حركة ''فتح'' اإلى العالم. وبعد اأن طلب مني 

اإبراهيم اأبو لغد ت�سميم ال�سعار والكتاب ال�سنوي 

لموؤتمر رابطة خريجي الجامعات االأميركية 

العرب، انتهى االأمر بي اإلى ت�سميم �سعارات 

العديد من الموؤ�س�سات العربية ــ االأميركية 

االأُخرى التي كانت تتكاثر كالفطر في اأنحاء 

الواليات المتحدة كافة. وخالل تلك االأيام التي 

�سبقت ع�سر الكمبيوتر، كانت جميع مراحل 

الت�سميم والتخطيط يدوية.

لم تقت�سر تجربتي في الر�سم والن�سر على 

العمل مع زمالئي العرب. فمنذ �سنة 1971، 

عملت مع دوريات اأ�سدرها منا�سلون اأميركيون 

متعددون، منها مجلة ''دروب الحرية'' 

)Freedomways( االأفرو ــ اأميركية، وف�سلية 

 .)Middle East Report( ''تقرير ال�سرق االأو�سط''

عملي في االإ�سدار الخا�ش من ''دروب الحرية'' 

الذي كان مكر�سًا للثورة الفل�سطينية، مع محررها 

جاك اأوديل، الزعيم ال�سابق في حركة الحقوق 

المدنية االأميركية، كان اأول خطوة في ن�سوء 

ا 
ّ
�سداقة تدوم مدى الحياة مع رجل عظيم. اأم

فيما يتعلق بمجلة ''تقرير ال�سرق االأو�سط''، التي 

قام بتحريرها مجموعة من التقدميين 

االأميركيين عقب رحالتهم اإلى االأردن وفل�سطين، 

 مع المحررين على تر�سيخ المطبوعة 
ُ
فقد عملت

عبر ت�سميمي ل�سعارهم، ور�سمي تخطيطات 

يدوية للعديد من اإ�سداراتهم. وحتى الوقت 

الراهن، ال تزال المجلة ت�ستخدم ال�سعار الذي 

�سممته، وكذلك تّتبع النموذج الذي اأن�ساأته.

 خالل الفترة نف�سها العديد من اأ�سرطة 
ُ
جمعت

�سرعان ما تتبادر اإلى الذهن: ح�سن �سريف من 

ا عبيد من ال�سعودية؛ عبد الوهاب 
ّ
لبنان؛ ثري

الم�سيري من م�سر. وكانت ال�سعادة تغمرني 

لعملي اليومي مع زمالء عرب، اأنا الذي ترعرعت 

في القد�ش في الفترة التي كان جمال عبد 

النا�سر الزعيم االأكثر �سعبية في عالمنا، والذي 

اأو�سل ال�سعور القومي العربي اإلى الم�ستوى 

الدولي، عقب م�ساركته في موؤتمر باندونغ في 

�سنة 1955. ومع الوقت، ن�ساأت �سداقة بيني 

وبين طالب منا�سلين من بالد اأُخرى من العالم 

الثالث، وخ�سو�سًا ت�سيلي، ونيكاراغوا، 

وال�سلفادور، واإيران. وكان يجمعنا الن�سال الذي 

كان ملتهبًا على جبهات متعددة. وبف�سل 

مها �سديقي 
ّ
التحليالت ال�سيا�سية التي قد

االإيراني، يون�ش بار�سا بيناب، الذي كان طالب 

دكتوراه في جامعة هوارد، تمكنت من روؤية 

الثورة االإيرانية المقبلة. وكانت اأولى الكلمات 

الفار�سية التي تعلمتها هي ''انقالب تا بيروزي'' 

)ثورة حتى الن�سر(. ولن اأن�سى اأبداً مدى تاأثري 

 اأحد 
ّ
في وقت متاأخر من اإحدى الليالي برد

االأ�سدقاء االإيرانيين، وا�سمه �سادق قطب زاده، 

على نقطة اأثرُتها ب�ساأن كفاح ال�سعب االإيراني 

�سد حكم ال�ساه، اإذ قال بالعربية بلهجة فار�سية: 

''الزرع للزارع ولو كان غا�سبًا''، مبت�سمًا 

ابت�سامته اللطيفة المعهودة.

�سعرت في اأثناء عملي في ''فل�سطين الحرة'' 

كاأني مع اأهلي، و�سط اأ�سخا�ش غرباء وبال وطن 

مثلي. تعلمت خالل العمل التف�سيالت الدقيقة 

لت�سميم المن�سورات، واالإجراءات التقنية، من 

الت�سور حتى المنتج النهائي. وبحلول �سنة 

1970، �سار في اإمكاني ت�سميم واإنتاج ''عا�سق 

 Lover from( ''من فل�سطين وق�سائد اأُخرى

Palestine and Other Poems( الذي ي�سم 
اأ�سعاراً لمحمود دروي�ش، وهو اأول كتاب، على 

ن�سر في الواليات 
ُ
االإطالق، ل�ساعر فل�سطيني ي

يناه 
ّ
المتحدة االأميركية. وتحت �سعار ما �سم

 Free Palestine( ''سحافة فل�سطين الحرة�''

Press(، التي كانت مطبوعة ثنائية اللغة، ُن�سرت 
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في الطبقة االأولى من مبنى مخ�س�ش للمكاتب 

يناه ''بيت فل�سطين''.
ّ
في جادة كونكتيكت، وقد �سم

ومن اأجل اإ�سفاء الحياة على ف�ساء ال�سالة 

الرئي�سية العاري، فر�سنا االأر�سية ب�سجادة بدوية 

 على األواح زجاج 
ُ
موع، ور�سمت

َّ
من قرية ال�س

النافذة المطلة على ال�سارع، اأ�سكااًل هند�سية 

مجردة باألوان اأكليريك �سفافة، وب�سكل يحاكي 

الزجاج المع�ّسق. وكان بين المحا�سرين 

المحليين الذين دعوناهم اأكاديميون فل�سطينيون 

مثل اإليا�ش �سوفاني وه�سام �سرابي، ومنا�سلون 

اأميركيون مثل جو �ستورك، وجاك اأوديل، كما 

ونا �سيوفًا من الخارج، مثل �سادق جالل 
َ
دع

العظم، ونبيل �سعث.

في ''بيت فل�سطين''، كانت المرة االأولى التي 

األتقي فيها نبيل �سعث، االأكاديمي الفل�سطيني 

�ش اإدارة االأعمال في الجامعة 
ّ
الذي كان يدر

االأميركية في بيروت، ف�ساًل عن كونه رئي�ش 

 مركز التخطيط الفل�سطيني. ويجب اأن يكون

هذا اللقاء قد جرى في اأوا�سط، اأو في اأواخر، 

�سيف �سنة 1973. وقد اأُعجبت به كثيراً، وبروح 

مه من 
ّ
الدعابة العالية في حديثه الذي كان يطع

حين اإلى اآخر باللـهجة الم�سرية. وبعد معرفة 

نبيل باالأن�سطة التي اأقوم بها، حّثني على 

ات المدير الفني 
ّ
االنتقال اإلى بيروت لتوّلي مهم

في دار ن�سر كانت في قيد التاأ�سي�ش، وفهمت اأنها 

�ستكون مكر�سة لكتب االأطفال الفل�سطينيين. 

وعندما كان يتحدث في هذا االأمر، كنت اأفكر في 

اأن مغادرة اأميركا، والم�ساركة في بناء موؤ�س�سة 

فل�سطينية م�ستقبلية في عا�سمة عربية مثل 

بيروت، حيث طاب لي العي�ش في العام الذي 

 
ٌ
�سبق حرب اإ�سرائيل الخاطفة في �سنة 1967، اأمر

ي�سبه الحلم.

وافقت على العر�ش من دون اأن اأطرح اأي 

�سوؤال اإ�سافي. وقد اأكد نبيل لي اأني �ساأتقا�سى 

راتبًا، و�ساأقطن �سقة مريحة في بيروت، لكن في 

ن كان يهتم بمثل هذه التف�سيالت؟ 
َ
تلك االأيام، م

فاأبناء جيلي الذين �سحوا بحياتهم من اأجل 

 ق�سية مجردة، بل 
ّ
الق�سية لم يكونوا بالن�سبة اإلي

االأغاني الم�ستوحاة من الثورة الفل�سطينية. وعند 

لقائي مع المغنية ال�سعبية االأميركية بربارا 

داين، �ساحبة ت�سجيالت باريدون، اقترحت عليها 

اإ�سدار ت�سجيل طويل، فاأبدت �سعادتها الإنتاجه، 

 اإلى ت�سميم الغالف، وكتابة مقدمة، 
ُ
و�سارعت

ب مرافق 
ّ
كما ترجمت االأغاني من اأجل اإ�سدار كتي

باللغتين، قمت اأي�سًا بت�سميمه وتزويده بالر�سوم 

التخطيطية التو�سيحية.

بوابة على اأر�ض الوطن

وري في �سنة 1972 وغادر 
ّ
ج وليد خد

ّ
تخر

وا�سنطن، وعندها اآلت م�سوؤولية تحرير ''فل�سطين 

�ش في 
ّ
الحرة'' اإلى اإليا�ش �سوفاني الذي كان يدر

جامعة ميريالند، وكان قد �ساهم في المجلة اإلى 

ذلك الحين بالعديد من المقاالت غير الموّقعة. 

وهكذا، ا�ستمرت االأعمال التي كلفت نف�سي بها 

ين اآخرين، اإلى اأن قرر اإليا�ش اأن يعود 
َ
لنحو عام

اإلى اال�ستقرار في بيروت. وبعد غياب هذا الرجل 

اللطيف، وال�سلب كالم�سمار، توقفت ''فل�سطين 

الحرة'' عن ال�سدور تمامًا.

في بدايات �سنة 1973، كنت �سمن مجموعة 

�سغيرة من الطالب الفل�سطينيين النا�سطين الذين 

�ساعدوا في تاأمين مكان نلتقي فيه معًا، ومع 

اأ�سدقائنا. و�ساحب الفكرة هو اأني�ش فوزي قا�سم 

الذي كان طالب دكتوراه في القانون الدولي في 

جامعة جورج وا�سنطن، والذي �سادف اأن يكون 

�سكنه عند طرف ال�سارع الذي كنت اأقطن فيه. 

ومثلما كان �سكني على م�سافة قريبة من �سقَتي 

وليد وجاك، كذلك كان المكان الذي ا�ستاأجرناه 

لحواراتنا ال�سيا�سية ون�ساطاتنا االجتماعية. وقد 

�ساهم فل�سطينيون اآخرون، جنبًا اإلى جنب مع 

اأني�ش، في القيام بهذا الم�سروع، وبينهم: نبيلة 

الن�سا�سيبي، وهي طبيبة كانت تعمل في 

العا�سمة؛ محمد �سديد، طالب درا�سات عليا في 

العلوم ال�سيا�سية في جامعة جورج وا�سنطن؛ مي 

�ش 
ّ
عبود، فل�سطينية ن�ساأت في لبنان وكانت تدر

الريا�سيات في جامعة محلية. ويقع ذلك المكان 
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اأنتقل اإلى اال�ستقرار النهائي في بيروت، اإذ كنت 

قد تقدمت بطلب االإقامة الدائمة في الواليات 

 اأن اأكون في وا�سنطن 
ّ
المتحدة، وكان لزامًا علي

للح�سول على هذه الوثيقة المنقذة للحياة، نظراً 

اإلى اأن �سالحية جواز �سفري االأردني كانت 

تو�سك اأن تنتهي، وخ�سو�سًا اأن ما اأثار مخاوفي 

كان تحذيراً تلقيته من اأحد االأ�سدقاء، وكان 

طالبًا نا�سطًا في حركة ''فتح''، فقد اأخبرني اأن 

ئل عن 
ُ

ان، �س
ّ
اأحد زمالئنا، الذي اعُتقل في عم

نت اأن ال اإمكان لتجديد 
ّ
عالقته بي. وهكذا خم

جواز �سفري االأردني في ذلك الوقت.

اتفقت مع نبيل على اأن اأذهب اإلى بيروت 

ل�ستة اأ�سهر من اأجل اإر�ساء اأ�س�ش عملي المقبل، 

واأن اأعود لفترة ق�سيرة اإلى الواليات المتحدة، 

قبل االنتقال نهائيًا اإلى بيروت قبل نهاية �سنة 

1974. كنت متحم�سًا جداً للعودة اإلى بيروت 

التي بدا حينها اأنها تحولت اإلى ملتقى 

للفل�سطينيين المقيمين في الواليات المتحدة، 

وكان بين االأ�سدقاء والزمالء الذين �سبق اأن 

ذهبوا اإلى بيروت للعمل اأو للدرا�سة: اإليا�ش 

�سوفاني؛ ه�سام �سرابي؛ اإبراهيم اأبو لغد؛ �سميح 

فر�سون؛ اإدوارد �سعيد.

تعلّم اأ�ضول العمل

فهمت من نبيل �سعث اأن ال �سيء تم تح�سيره 

 
ّ
حتى ذلك الحين في ق�سم الر�سم، واأن علي

 في جميع الم�سائل، 
ّ
ب�سفتي المدير الفني اأن اأبت

بدءاً من التف�سيالت الفنية، و�سواًل اإلى 

الم�سامين التحريرية، ولهذا اأردت تعّلم كل ما 

يمكنني تعّلمه فيما يتعلق باأدب االأطفال في 

اأق�سر وقت ممكن.

خالل ال�سهرين اأو الثالثة اأ�سهر التالية، 

وبف�سل جورج عطية الذي كان يراأ�ش ق�سم ال�سرق 

االأدنى في مكتبة الكونغر�ش، قراأت وا�ستعر�ست 

كتبًا مخ�س�سة لالأطفال، مع التركيز على كتب 

ال�سود، واالأفرو ــ اآ�سيويين، واالأوروبيين 

ال�سرقيين، والكوبيين، واالأميركيين الالتينيين. 

اإن قائمة اأولئك الذين عرفتهم �سخ�سيًا عندما 

ّطمت زهرة 
ُ

كنت اأعي�ش في القد�ش، والذين ح

ار، 
ّ

�سبابهم، كانت تكبر يومًا بعد يوم: وليم ن�س

زميل درا�ستي في مدر�سة �سان جورج )مدر�سة 

المطران(، كان يق�سي حكمًا بال�سجن الموؤبد في 

�سجن اإ�سرائيلي، ب�سبب تنظيمه �سل�سلة من 

العمليات الع�سكرية �سد اإ�سرائيل؛ علي طه، 

المر�سد ال�سياحي الو�سيم الذي اعتاد اأن يجول 

�سوارع البلدة القديمة برفقة الحجاج وال�سياح 

القادمين لزيارة االأماكن المقد�سة، والذي كنت 

غالبًا ما األتقيه م�سادفة في مكتب �سفريات 

فيكتور ماروم، لقي حتفه رميًا بالر�سا�ش بعد 

اأن قاد عملية اختطاف طائرة الخطوط الجوية 

ين، خ�سرت �سديقين 
َ
�سابينا. وخالل اأقل من عام

اآخرين من اأ�سدقاء القد�ش: هاني جوهرية، 

 
ّ
م�سور �سينمائي، كان اأقرب من اأخ بالن�سبة اإلي

منذ اأيام ال�سبا، وجورج ع�سل الذي كان المدافع 

عن ال�سعر العربي التقليدي، بينما كنت الداعم 

ل�سعر التفعيلة خالل مناق�ساتنا في النادي 

العربي االأورثوذك�سي في القد�ش. لقد ُقتل هاني 

في اأثناء قيامه بالت�سوير عند خطوط الجبهة 

ا 
ّ
االأمامية في قرية عينطورة الجبلية اللبنانية، اأم

جورج، ف�سقط في قمم جبل �سنين، خالل 

المعارك التي اندلعت عقب ح�سار مخيم تل 

الزعتر لالجئين. فكيف يمكنني اأن اأقارن اأي 

م�ساهمة اأقوم بها مع الت�سحيات الج�سام التي 

مها اأ�سدقاء ورفاق اآخرون ال نعرف اأ�سماءهم، 
ّ
قد

وظلت هوياتهم م�ستترة خلف الكوفية؟ لذلك كان 

تخ�سي�ش وقتي، وكل موهبة اأمتلكها، اأقل ما 

يمكنني فعله، وكان فرحة طرت بها مثل طفل 

�سغير.

 اأي خلفية 
ّ

�ساألت نبيل، بما اأنه لم يكن لدي

مهنية في مجال اأدب االأطفال، اإن كان ي�ستطيع 

اأن يمهلني ب�سعة اأ�سهر من اأجل اتباع دورة 

مكثفة ب�ساأن ال�سق التربوي واالإنتاجي الخا�ش 

بكتب االأطفال. وطلبت منه معروفًا اآخر، اأن 

يدعني اأعود مرة اأُخرى اإلى الواليات المتحدة 

لفترة ق�سيرة بحلول خريف �سنة 1974، قبل اأن 
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لالأ�سف، لم ين�سر مختار العاني اأي �سيء، لكن 

في النهاية كان ه�سام �سرابي، زميل العاني في 

جامعة جورج تاون، والذي كان يطور نظريته 

ن ا�ستفا�ش 
َ
الخا�سة ب�ساأن النظام االأبوي، هو م

في �سرح بع�ش من اأفكار زميله المبتكرة، والتي 

اعتاد اأن يطرحها هذا االأخير في لقاءاتنا على 

الغداء اأيام االآحاد، وفي اأم�سيات نهاية االأ�سبوع 

التي كنا نجتمع فيها للت�سلية في بيوت العرب 

المقيمين في منطقة وا�سنطن.

في ذلك الوقت، عرفت من خالل اأ�سدقائي 

االإيرانيين في وا�سنطن اأن كتابات �سمد 

بهرانجي التربوية تحتوي المخططات النظرية 

التي من �ساأنها خدمة م�سروعنا الخا�ش 

باالأطفال كاأف�سل ما يكون. وكنت قد �سممت 

غالف االإ�سدار االأول باللغة االإنجليزية لرواية 

بهرانجي ''ال�سمكة ال�سوداء ال�سغيرة''، التي 

ترجمها �سديق اأميركي مع زوجته، ون�سرها بعد 

عدة اأعوام، �سديقنا الم�سترك دونالد هيردك الذي 

ل مكتبه المطل على دائرة دوبونت اإلى ما 
ّ
حو

عرف با�سم ''دار القارات الثالث''، وهي دار 
ُ
بات ي

ن�سر �سغيرة مكر�سة الأدب العالم الثالث.

حر�ست على اأن اأجلب معي اإلى بيروت ن�سخًا 

م�سورة من جميع كتابات بهرانجي التي 

ا�ستطعت الو�سول اإليها بلغتها الفار�سية االأ�سلية. 

م هي ورواياته التي منعتها 
َ

وكنت اآمل اأن تترج

الرقابة االإيرانية في عهد ال�ساه. وبحلول نهاية 

�سنة 1973، كنت على ا�ستعداد تام للمغادرة 

والغرق في تاأ�سي�ش الق�سم الفني في اأول دار ن�سر 

مخ�س�سة لالأطفال الفل�سطينيين.

اإر�ضاء الأ�ض�ض

لم يكن في و�سعي، خالل االأ�سهر االأولى التي 

ق�سيتها في بيروت، اإاّل اأن اأتذكر كلمات العاني 

في اأثناء لقاءاتي برجال ون�ساء من مختلف 

المهن والتخ�س�سات. وفي االأوقات التي كنت 

ن اأفكاراً 
ّ
اأبتعد فيها عن م�سروع االأطفال، كنت اأدو

عتها في 
ّ
متفرقة ا�ستناداً اإلى م�ساهداتي، وقد جم

وخالل تلك الفترة، اأبدى رئي�ش اإحدى دور الن�سر 

ال�سغيرة المخت�سة بكتب االأطفال ال�سود حما�سة 

ال حدود لها لتطلعاتي الم�ستقبلية، وتبعًا 

لن�سائحه، �سافرت اإلى ال�ساحل ال�سرقي لاللتقاء 

بالموؤلفين والر�سامين التو�سيحيين، عالوة على 

التربويين العاملين في مجال اأدب االأطفال. 

واأقنعتني االأبحاث المركزة التي اأجريُتها على 

مدى تلك االأ�سهر، باأن الدرو�ش المنطقية التي 

 تعّلمها يجب اأن تكون ما يمكن اأن يعلمني 
ّ
علي

اإياه االأطفال الفل�سطينيون اأنف�سهم، ولهذا كنت 

م�سممًا على اأن اأختار مجموعة من هوؤالء 

االأطفال من مخيمات الالجئين بمجرد و�سولي 

اإلى بيروت.

متاأثراً بتقرير قراأته عن حقوق الطفل �سدر 

في �سنة 1973، تنبهت اإلى مخاطر النظم 

التعليمية التقليدية، واأدركت اإلى اأي حد كانت 

ُتنتهك حقوق الطفل العربي مقارنة بما كانت 

الحال عليه في المجتمعات المتطورة والغنية في 

اأوروبا والواليات المتحدة. وبف�سل مختار 

�ش اللغة العربية في جامعة 
ّ
العاني، ال�سوري، مدر

جورجتاون، اأُِحطت علمًا باأحوال الطفل العربي 

ا كان يمكن اأن اأتعلمه من اأي كتاب. 
ّ
اأكثر مم

وال�ساعات الطويلة التي ق�سيتها برفقة هذا 

الرجل االألمعي، هي التي �سقلت اهتمامي 

باال�سطهاد الذي تعانيه المراأة العربية. 

فبالن�سبة اإليه، هناك ارتباط وثيق بين ا�سطهاد 

المراأة وكيفية �سلب الطفولة من اأطفالنا، وروؤيته 

الراديكالية القريبة من الماوية ا�ستح�سرت 

 بعمق، 
ّ
اأفكاراً عن المراأة واالأطفال العرب اأّثرت في

كما اأن اأفكاره الثورية عن المراأة العربية، مع ما 

تعلمته من الحركة الن�سوية االأميركية التي كانت 

مزدهرة في تلك الفترة، اأثارت اهتمامي بتحرير 

وترجمة مختارات من ال�سعر الحديث لن�ساء 

عربيات. وهكذا �سدر في �سنة 1978، عن دار 

Three Continents Press، كتاب المقتطفات 
 Women of the Fertile Crescent: :بعنوان

 An Anthology of Modern Poetry by
.Arab Women
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 ق�سة من تاأليفهما واأزينها اأنا 
ّ
اأو اأن يمليا علي

بالر�سوم. وفي هذه الحالة، جال في خاطري اأن 

يو�سع على غالف الكتاب ا�سم كل طفل م�سارك 

فيه، واأنه �سيتلقى مكافاأة مالية، مثل الموؤلفين 

البالغين، في مقابل العمل الذي توافق اللجنة 

على ن�سره.

مته اإلى لجنة التحرير، 
ّ
لكن، بعد اأول تقرير قد

يمكنني القول اإن عدداً من اأع�سائها وجد 

اقتراحي غير جدير حتى بالمناق�سة. وفي 

المقابل، كان اأطفال المخيم الذين ت�سادقت 

معهم، متحم�سين جداً لوجود اآفاق للتعاون بيننا. 

ونظراً اإلى الفترة الزمنية المحدودة التي كانت 

متاحة لي في بيروت، فاإن اأق�سر ال�سبل، بالن�سبة 

، للو�سول اإلى قلوبهم، كان اأن اأتذكر نف�سي 
ّ
اإلي

عندما كنت طفاًل. وهكذا، في كل مرة كنت 

األتقيهم، كنا ننت�سي من الفرح الذي ال يقدر على 

بلوغه �سوى االأطفال. ومن اأوائل االأ�سخا�ش في 

بيروت الذين اأدركوا على الفور معنى حما�ستي، 

كانت ال�ساعرة والر�سامة اإيتيل عدنان التي كنت 

قد التقيت بها قبل عدة اأعوام في بيركلي في 

كاليفورنيا. وفي ني�سان/اأبريل من ذلك العام، 

كتبت �سفحة كاملة عن المو�سوع في ال�سحيفة 

l’Orient-( ''الفرن�سية اليومية ''لوريان لو جور

.)Le Jour
عندما تر�سخت عالقة االألفة تلك مع اأطفال 

المخيم، انتقلت اإلى م�سائل عملية وتقنية اأُخرى، 

من اأجل و�سع اأ�س�ش العمل التي �ساأّتبعها لدى 

عودتي اإلى بيروت، لكنني لم اأدرك قط اأن تلك 

الفترة التح�سيرية �ستكون الفترة الزمنية 

الوحيدة التي �ساأق�سيها في هذا العمل.

اللتقاء بزمالء العمل

�سباح اليوم التالي لو�سولي اإلى بيروت، 

اأخذني اأحدهم للقاء مدير دار الن�سر المحتملة. 

كان المكتب المكون من 3 ــ 4 غرف يقع في 

الطبقة العلوية من اأحد مباني منطقة الجامعة 

العربية في بيروت، وهو المبنى نف�سه الذي كان 

ن�ش هزلي عنونته ''من�سور جن�سيا�سي'' ُن�سر مع 

ر�سوم في مجلة ''مواقف''. لكن االأهم هو اأنه في 

اأثناء اإقامتي في بيروت ظل يدور في ذهني 

ت�سور مختار العاني عن مدى اعتبار االأطفال 

في مجتمعاتنا التقليدية ''اأ�سخا�سًا ثانويين''، 

ى لي ذلك بطرق متعددة، و�سار �ساغلي 
ّ
وتبد

الرئي�سي هو كيف اأك�سر ال�سل�سلة، وكيف اأُ�ساهم 

في اإيجاد الو�سائل الكفيلة بتمكين االأطفال.

خالل االأ�سبوعين االأولين في بيروت، وجدت 

رفيقًا �سابًا وودوداً وافق على ا�سطحابي لزيارة 

ين لالجئين. وبقدر ما كان هادئًا، كان 
َ
مخيم

مدخنًا �سرهًا، و�سخ�سًا مهذبًا، و�ساحب ابت�سامة 

لطيفة. ومن خالل الحديث المقت�سب الذي 

ين، 
َ
تبادلناه، وطريقة الترحيب به في المخيم

فهمت اأنه كان فدائيًا في اإحدى القواعد في 

االأردن.

فت بف�سل ذلك ال�ساب اإلى العائالت في 
ّ
تعر

ي برج البراجنة و�سبية لالجئين. وفي 
َ
مخيم

زياراتي الالحقة بمفردي لكل مخيم، التقيت 

بفتيان وفتيات من مختلف االأعمار، وتمكنت من 

الحديث معهم بحرية اأكبر، وال �سيما في اأثناء 

درو�ش الر�سم التي اأعطيتهم اإياها في بيئتهم 

المنزلية. ا�ستندت في تلك الدرو�ش اإلى خبرتي 

جي من اأكاديمية الفن في 
ّ
التي اكت�سبتها بعد تخر

�ست التربية الفنية، لعام 
ّ
روما، اإذ اإنني كنت قد در

واحد، في كلية تدريب المعلمين التابعة لالأونروا 

في الطيرة، قرب رام اللـه. وكان من طالبي يحيى 

يخلف الذي اأ�سبح فيما بعد روائيًا معروفًا، 

وكذلك مو�سى الجاعوني الذي اأ�سبح م�سممًا 

ناجحًا بعد ا�ستقراره في الواليات المتحدة.

لم ينق�ِش وقت طويل حتى بداأت اأتخيل كيف 

�ستكون مجموعة مختارة من الفتيان والفتيات 

ين اأف�سل فريق الختبار �سحة 
َ
من كال المخيم

االأفكار خالل المراحل المتعددة الإعداد الم�سروع، 

 بمثابة هيئة تحرير 
ّ
فقد كانوا بالن�سبة اإلي

خا�سة مكونة من االأطفال. ومع الوقت، اخترت 

من االأطفال اثنين موهوبين فكرت في اأن اأطلب 

منهما محاولة تقديم ر�سوم تو�سيحية لق�سة ما، 
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رها في تلك الفتحة في الجدار التي ُخ�س�ست 
ّ
يخم

له والأدوات التنظيف التي ي�ستخدمها. كما كنت 

اأ�سعر بالحرج في كل مرة اأرى فيها ال�سكرتيرة، 

وكانت خريجة جامعية ح�سا�سة وذكية، وكانت 

حينها حاماًل، وقد اقت�سر عملها على تقديم 

القهوة اإلى المدير في اأثناء اإ�ساعته الوقت في 

الت�سلية مع �سيوفه. وفي االأ�سهر التالية، اأ�سبحت 

هذه ال�سيدة الرائعة، نبيلة برير، �سديقتي المقربة 

في ذلك المكتب.

لم اأعد اأتردد اإلى المكتب، بعد المرات القليلة 

االأولى، اإاّل في المنا�سبات الخا�سة، حين يكون 

 موعد، اأو يكون هناك اجتماع للجنة 
ّ

لدي

التحرير. كانت اللجنة مكونة من خم�سة اأو �ستة 

اأ�سخا�ش، وكان بينهم الباحث االأدبي الرائد 

اإح�سان عبا�ش الذي كنت مّطلعًا على كتاباته. 

وكان نبيل �سعث يزورنا اأحيانًا برفقة �سديق 

م�سري يدعى محجوب. كان يحزنني غياب 

العن�سر الن�سائي عن اجتماعاتنا تلك، وعندما 

ل اأحد 
ّ
اأ�سرت اإلى ذلك في اإحدى المرات، حو

الموجودين كالمي اإلى نكتة.

كانت اجتماعات اللجنة ُتعقد، ب�سكل رئي�سي، 

من اأجل مناق�سة الق�س�ش التي كانت ت�سلنا 

ب�سكل دوري، فكنت اأغتنم الفر�سة الأخبر 

اأع�ساءها بالتقدم الذي اأحرزه في بحثي. وفي 

الوقت نف�سه، وا�سلت ق�ساء معظم وقتي في 

مقابلة الفنانين والكّتاب المحليين الذين قد 

لين، وزيارة اأطفال المخيم، 
َ
يكونون �سركاء محتم

مها المطابع 
ّ
والتحقق من الت�سهيالت التي تقد

نات الورق 
ّ
ف اإلى عي

ّ
المتعددة في المدينة، والتعر

ذات النوعية الجيدة المتوفر، واإلى اأوزانها 

واأبعادها المتنوعة. وعند عودتي اإلى �سقتي، كنت 

 عينات الورق التي كنت اأجمعها من 
ّ

اأق�ش

دي الورق المحليين، واأ�سّكل منها نماذج 
ّ
مور

بالحجم الطبيعي لم�ساعدتي على ت�سور هيئة 

الكتاب.

عر�ست، فيما بعد، معظم مخططاتي االأولية، 

والنماذج الب�سرية التي تو�سح كيف �سيكون 

�سكل الن�ش في ال�سفحة، على لجنة التحرير من 

ي�سم مكاتب مركز التخطيط الفل�سطيني. 

ا�سطحبت معي خطة عمل مف�سلة و�سعتها 

لنف�سي الّتباعها خالل اإقامتي، عالوة على قائمة 

من االأ�سئلة، كما اأح�سرت معي ر�سمًا اأوليًا 

لل�سعار الذي �سممته.

عرفت من لهجة المدير اأنه م�سري. وقد بدا، 

نوعًا ما، رجاًل مترفًا �سمينًا ذا �سلعة خفيفة. 

كان يرتدي في ذلك اليوم، واالأيام التالية التي 

قابلته فيها، بدلة ر�سمية مع ربطة عنق، اأو �سترة 

مع بنطال مكوي بعناية، وحذاء ملمعًا للغاية. 

خالل اللقاء االأول، فوجئت بتجّنبه الحديث عن 

اأي �سيء له عالقة بعملي اأو م�سوؤولياتي. وفي كل 

مرة كنت اأحاول التطرق اإلى المو�سوع، كان يعيد 

القول ''ا�سترِخ، ال يزال لدينا كثير من الوقت من 

اأجل مناق�سة التف�سيالت.'' واالأغرب من هذا 

اأي�سًا، كان ف�سوله ل�سماع حديثي عن الحياة في 

اأميركا، ورخاء نا�سها، ونمط معي�ستهم.

االأمر الوحيد الذي اأثاره ب�ساأن عملي كان عن 

االأثاث الذي قد يلزمني في المكتب، واأ�سار اإلى 

طاولة خ�سبية المعة �سخمة، مع كر�سي من 

الجلد، وقال اإنهما محجوزان لي. �سكرته، وقلت 

له اإن عماًل كعملي ال يحتاج اإلى مكتب، وال اأي 

اأثاث خا�ش، واأو�سحت اأنني خالل االأ�سهر ال�ستة 

االأولى، اأتوقع اأن يكون عملي بحثيًا ميدانيًا في 

الهواء الطلق معظم الوقت، واأن اأي عمل فني اأو 

تقني، اأخطط للقيام به، يمكنني اإتمامه ب�سهولة 

في �سقتي.

ال�سخ�سان االآخران اللذان التقيت بهما في 

المكتب في يومي االأول، واللذان تعرفت اإليهما 

ب�سكل اأف�سل الحقًا، هما ال�سكرتيرة، وال�ساب 

الم�سوؤول عن اإعداد القهوة، وتنظيف المكتب، 

اإ�سافة اإلى كونه المرا�سل. وعرفت فيما بعد اأن 

 بمزاح على 
ّ
م اإلي

ّ
هذا ال�ساب الفل�سطيني الذي ُقد

اأنه ''بتاع كله''، كان في الواقع مقاتاًل. كان 

، خالل اأول اأ�سبوع لي في 
ّ
�سادمًا بالن�سبة اإلي

ل اإلى 
ّ
بيروت، اأن األتقي مقاتاًل فل�سطينيًا وقد تحو

ا�ش. لم اأ�ستطع تخيل اأن يقوم هذا ال�ساب 
ّ
فر

بالتنظيف ورائي، اأو اأن اأ�سرب القهوة التي 
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بم�سروع فل�سطيني في بيروت، فقد ترك عائلته 

خلفه. وبعد اأن ُتركنا لبع�ش الوقت بمفردنا 

للحديث براحة اأكبر، عاد المدير اإلى المكتب، 

ووقف اللباد احترامًا له. كنت م�سدومًا بع�ش 

ا 
ّ
ال�سيء من القيام بهذا ال�سلوك بين الزمالء. اأم

المدير فتغا�سى عن تلك الحركة. ومنذ ذلك 

الحين، في كل مرة اأمر فيها من دون موعد على 

المكتب، كنت اأجد اللباد جال�سًا خلف مكتبي 

يرتب باإخال�ش االأقالم الملونة. وكان يحرجني 

ببقائه واقفًا لتحيتي اإلى اأن اأرجوه اأن يجل�ش.

�سعرت باال�ستياء لعدم توجيه الدعوة اإلى 

اللباد لح�سور اجتماعات لجنة التحرير. ففي 

النهاية كنت اأدرك غريزيًا اأن اللباد، نظراً اإلى 

كونه ر�سامًا تو�سيحيًا خبيراً، قادر على 

الم�ساهمة في بع�ش االأفكار العملية التي من 

�ساأنها دعم حججي اأمام اأع�ساء اللجنة الذين لم 

يدركوا اأهمية هذا النوع من العمل الذي كان 

ي�ستحوذ على اهتمامي كله، من اأجل خلق طابع 

مميز لدار ن�سر لالأطفال. ومع اأن اأيًا منا لم يكن 

خبيراً في اأي مجال من المجاالت المتعلقة 

باالأطفال، اإاّل اإن البع�ش ت�سرفوا، لالأ�سف، كما لو 

اأن لهم الكلمة الف�سل في هذا ال�ساأن.

ا بالن�سبة اإلى اأولئك الذين ظهر اأنهم 
ّ
اأم

يديرون هذا الم�سروع، فقد برز اثنان: نبيل �سعث، 

و�سديقه الم�سري محجوب الذي فهمت اأنه كان 

طبيبًا في االأ�سا�ش، لكنه اأدى دوراً ع�سكريًا مهمًا 

في االأردن، قبل اأن ُتطرد قواتنا من هناك. وكان 

الجميع يخاطبونه دكتور محجوب. كان نبيل 

االأكاديمي البراغماتي، واالإداري العملي االألمعي 

الذي كان عارفًا بجميع جوانب الم�سروع 

االقت�سادية، وفي المقابل، ظهر اأن محجوب، 

الذي كان فعليًا مثل ا�سمه ''محجوبًا''، هو المنّظر 

والمخطط اال�ستراتيجي للم�سروع.

كان محجوب، مثل نبيل، متحدثًا بارعًا، 

يو�ّسي حديثه من دون توقف باالأقوال 

والحكايات الطريفة، لكن بالن�سبة اإلى راأيه في 

الم�سروع، فقد وجدت اأن نمط تفكيره التربوي 

عقائدي جداً، وربما لهذا ال�سبب �سعرت باأني ال 

اأجل مناق�ستها. ومع معرفتي اأن اقتراحاتي 

�ستحظى بموافقة جماعية، كنت منفتحًا على 

الم�ساهمات البّناءة بقدر ما كنت م�ستعداً للدفاع 

عن اأي قرار اأكون قد اتخذته. تمت الموافقة على 

ف�ش بع�سها االآخر، ولم 
ُ
بع�ش مقترحاتي، ور

 م�سكلة مع اأي من ذلك.
ّ

يكن لدي

في اإحدى المرات، وكان موعد عودتي اإلى 

وا�سنطن قد اقترب، دخلت اإلى مكتبي فوجدت 

رجاًل اأ�سلع نحياًل، ي�سع نظارات �سميكة، وذا 

لحية �سغيرة على الذقن، يجل�ش خلف ''مكتبي''. 

بدا منده�سًا بع�ش ال�سيء وهو يقف باحترام، 

 با�سم محيي الدين اللباد. كنت 
ّ
مه المدير اإلي

ّ
وقد

�سعيداً جداً بلقائه، وخ�سو�سًا بعدما قيل لي اإنه 

ير�سم ر�سومًا تو�سيحية لمن�سورات االأطفال في 

م�سر. وراأيت فيه �سريكًا ممكنًا قد يخفف الحمل 

الذي و�سعته على نف�سي خالل تلك الفترة 

التح�سيرية.

بعد اأن �سكرت المدير على ا�سطحابه اللباد 

اإلى المكتب، �ساألني االأخير الذي ظل واقفًا طوال 

الوقت، اإن كان يزعجني اأنه ا�ستخدم مكتبي. 

اأخبرته اأن هذا ال يزعجني على االإطالق، ورجوته 

اأن يجل�ش كي نتابع حديثنا. فجل�سنا وحدثني 

ا اأنجزته 
ّ
عن تجربته المهنية، واأخبرته بدوري عم

حتى ذلك الحين في مجال عملي. وبدا لي اأنه 

موافق وم�ستعد جداً للم�ساعدة في اأي �سيء قد 

اأطلب منه القيام به. ومثل الر�سامين 

التو�سيحيين المرجحين االآخرين الذين كنت 

األتقيهم، �ساألته اإن كان ي�ستطيع اأن يريني اأي 

ا�سة الر�سم التي راأيتها على 
ّ
�سيء موجود في كر

المكتب. اأحببت ما راأيت، واأخبرته ذلك، واأعلمت 

المدير اأني اأراه مالئمًا الإنجاز ر�سوم واحدة من 

الق�س�ش التي تمت الموافقة عليها، اعتماداً على 

النموذج بالحجم الطبيعي الذي عملته.

ظهر خالل الحديث الذي ا�ستمر طوياًل اأن 

اللباد كان م�سرداً مثلي، غير اأن و�سعه كان اأ�سد 

ا اأنا 
ّ
ماأ�سوية، اإذ ترك زوجة واأطفااًل في م�سر، اأم

فكنت مت�سرداً عازبًا. لقد اأدركت حجم الت�سحية 

التي كان عليه القيام بها من اأجل االلتحاق 
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خارج لبنان، فتوا�سلت معهم نبيلة، اأو اأع�ساء 

اآخرون من اللجنة.

خالل فترة اإقامتي في بيروت، وا�سلت 

البحث عن اأف�سل الو�سائل العملية والجمالية 

القادرة على المزاوجة ما بين ن�ش مقروء ور�سم 

تو�سيحي جذاب على �سفحات متقابلة، ب�سكل 

يكون قادراً على تاأجيج مخيلة الطفل، ذلك باأن 

الحقلين يجب اأن يتكامال اأحدهما مع االآخر، 

بحيث ي�سبح ال�سكل والم�سمون بنية واحدة.

كانت اإحدى الق�س�ش ذات طابع اإر�سادي قّزم 

جميع اأبعاد العالقة المتكاملة ما بين ال�سكل 

مها اأحد 
ّ
الجمالي والمحتوى ذي المغزى، وقد قد

اأع�ساء لجنة التحرير من العاملين في مركز 

التخطيط. كانت الق�سة عن فتاة �سغيرة تعي�ش 

في مخيم لالجئين، ولم يكن في قدرة اأهلها �سراء 

دمية لها. وفي اأحد االأيام التقطت الفتاة دمية 

ملقاة على االأر�ش، وكانت مفخخة، وقد األقتها 

طائرة اإ�سرائيلية. وبالنتيجة انفجرت الدمية، 

وفقدت الفتاة ذراعيها. القت الق�سة ترحيبًا من 

، وكنت 
ّ
ا بالن�سبة اإلي

ّ
بع�ش اأع�ساء اللجنة، اأم

الوحيد، فقد اأق�سمت اأنها لن تمر اإاّل على جثتي.

عندما اأعربت عن اعترا�سي على الق�سة، �سرح 

اأحد اأع�ساء اللجنة لالأجنبي القادم من اأميركا اأن 

مت 
ّ
الق�سة م�ستوحاة من حادثة حقيقية، واأنها قد

در�سًا مفيداً الأطفالنا فحواه اأن يكونوا اأكثر حذراً، 

ويتجنبوا االألغام االإ�سرائيلية. لم اأ�ساأ التعليق على 

المو�سوع الجن�ساني الذي يربط الفتيات بالدمى. 

وبداًل من ذلك قلت اإن ال�سفقة على فتاة الأن اأهلها 

لم يقدروا على �سراء دمية لها، اأمر ال مكان له في 

تربية الطفل، الأن فيه اإهانة. وثانيًا، على المرء 

�ش 
ّ
اأاّل يكتب ق�سة رعب من اأجل تجّنب تعر

اأطفالنا للت�سوه ب�سبب االألغام االإ�سرائيلية، بل 

عليه اأن يكتب تعليمات وا�سحة وين�سرها في 

مل�سقات م�سورة، وفي و�سائل االإعالم في 

ه تربوي. 
ّ

ة مع موج
ّ
المدار�ش، وفي جل�سات حي

وثالثًا، وهذا هو االأكثر اأهمية، يجب عدم زرع 

الخوف في نفو�ش اأطفالنا، فف�سول االأطفال 

ثروة، وعلينا ت�سجيعه ال قمعه. واأ�سرت اإلى اأن 

ه لي ب�سكل م�سبق. 
ّ
اأتالءم مع القالب الذي اأعد

ومع ذلك كنت �سعيداً الأن ق�سته المجازية التي 

مها اإلى لجنة التحرير في اأحد اجتماعاتنا 
ّ
قد

ال�سابقة، حظيت بترحيب حار من جميع االأع�ساء 

الذين وجدوا اأنها من اأقوى الق�س�ش التي 

و�سلتنا. فبا�ستخدام مفردات الغابة من اأجل 

االإي�ساح في الق�سة، عر�ش محجوب بالمجاز 

لالأطفال تكتيكات حرب ال�سوارع التي تمكنت 

بوا�سطتها مجموعة موحدة مت�سامنة من الطيور 

من التغلب على وح�ش جامح.

ول�سوء الحظ، لم ت�سنح لي الفر�سة كي اأناق�ش 

مع نبيل اأو محجوب، معًا اأو كل بمفرده، طبيعة 

تح لي اأن اأكون مع 
ُ
العمل الذي اأقوم به، ولم ي

م له لمحة عن عملي الذي هو في قيد 
ّ
نبيل واأقد

االإنجاز، اأو اأناق�ش اأي اأمر طارئ متعلق 

بالم�سروع، اإاّل في المرات التي قفزت فيها اإلى 

المقعد االأمامي ل�سيارته، ورافقته وهو يقودها 

ا 
ّ
ب�سرعة كبيرة من مكان اإلى اآخر في بيروت. اأم

بالن�سبة اإلى محجوب الذي كان يتمتع بقدرته 

الالفتة على موا�سلة النقا�ش من دون توقف، اإذ 

كلما كنت اأ�سادفه في المكتب اأو خارجه، كنت 

ا مزاحًا. لم 
ّ
ا في غاية االأهمية، واإم

ّ
اأجد حديثه اإم

يكن يترك فر�سة الأي لحظة �سمت، وكان الجميع 

من حوله ماأخوذين ومعجبين للغاية باأ�سلوب 

حديثه، وكانوا ي�سيدون بتفانيه في خدمة 

الق�سية الفل�سطينية. ولم اأ�ستطع في عدة مرات 

حتى من االبت�سام لفي�ش االأمثال والحكايات 

التي يرويها، اإذ بدا لي اأنها طريقته الخا�سة 

بعدم اإعطاء اأي محاور محتمل الفر�سة للحديث.

اختيار الق�ض�ض

قبل و�سولي اإلى بيروت، كان هناك بع�ش 

ع 
ّ
الق�س�ش التي تم تقديمها، وو�سل عدد ما تجم

منها اإلى 100 تقريبًا، وغالبًا ما كان هناك اأكثر 

من ق�سة لكل كاتب من المتقدمين. وخالل فترة 

اإقامتي توا�سلت مع عدد من الكّتاب العرب الذين 

ا الكّتاب المقيمون 
ّ
كانوا يقيمون في بيروت، اأم
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االأفق، وحملته باإحكام بكلتا يديها في ح�سنها، 

كما لو اأنه لعبة خيالية. اأ�سبحت عينا الفتاة االآن 

 على وجهها.
ّ
مغم�ستين، مع ابت�سامة كبيرة ت�سع

راأيت اأن هذه الق�سة ال�ساحرة نقلت ب�سمت 

ر�سالَة حب عبر الم�سافة، و�سعوراً ال ي�سعب 

التعبير عنه بقلم الر�سا�ش، بل اإنه يعالج جوهر 

التجربة الفل�سطينية اأي�سًا. لقد ذّكرتني بتلك 

الر�سائل اليومية المحملة بالعواطف التي اعتدت 

�سماعها في االإذاعة، والتي كان الالجئون 

الفل�سطينيون في المنطقة ير�سلون من خاللها 

اأخبار عائالتهم اإلى اأحبائهم.

وجد بع�ش اأع�ساء لجنة التحرير اأن ت�سل�سل 

ر�سوم الطفلة كان �سعيف التعبير، وراأى اآخرون 

اأن ق�ستها خالية من المعنى. فقلت لهم اإنه 

نها 
ّ
ي�سرفني اأن اأن�سخ تلك الق�سة ال�سامتة، واأح�س

بالتلوين، ما دام ا�سم الفتاة �سيظهر على الغالف، 

وما دامت �سُتمنح مكافاة مالية لقاء عملها. 

ول�سوء الحظ، لم اأتمكن من روؤية اإن كانت 

تو�سيتي قد ُنّفذت، واإن كان ا�سم الفتاة، ككاتبة 

للق�سة، قد تم التعريف به، اأو حتى اإن كانت 

تلّقت مقاباًل ماليًا اأم ال.

تعيني ر�ضامني تو�ضيحيني للكتب

كانت الكتابة لالأطفال باللغة العربية �سنفًا 

نادراً خالل الن�سف االأول من القرن الع�سرين. 

وب�سرف النظر عن المن�سورات ال�سحيحة التي 

كانت ت�سدرها بع�ش وزارات التربية، 

�سية لق�س�ش االأطفال من االأدب 
َ
والترجمات العر

العالمي، والتي غامر عدد قليل من النا�سرين 

الم�ستقلين بطباعتها، فاإنه بالكاد ُن�سرت كتابات 

اأ�سلية لالأطفال. وبحلول �سبعينيات القرن 

الما�سي، لم تكن الثقافة العربية قد اأنتجت بعد 

ُكّتابًا متخ�س�سين بكتب االأطفال قادرين على 

ك�سر نمط كامل كيالني.

كان العالم العربي حينها يفتقر اأي�سًا اإلى 

الر�سامين التو�سيحيين المحترفين. وكانت 

من�سورات م�سر، التي كانت البلد العربي الرئي�سي 

خطورة الق�سة الفعلية هي اأنها قتلت كل اإح�سا�ش 

بالف�سول عند الطفل. وكي اأجعل اعترا�سي 

ملمو�سًا، �ساألتهم اإن كانوا ي�ستطيعون ت�سور مدى 

ب�ساعة �سورة تو�سيحية اأخيرة في كتاب اأطفال 

ُتظهر فتاة ُقطعت كلتا ذراعيها.

بعد جدال طويل، اقترح اأحدهم تغيير النهاية. 

وفي اجتماعنا التالي، علمت اأن نهاية الق�سة 

تغيرت على نحو راأيت اأنه اأ�سواأ من قبل، فبداًل من 

معاقبة الفتاة بفقد ذراعيها االثنتين، قطعوا 

واحدة منهما فقط. واأظهر الم�سهد االأخير كيف اأن 

الفتاة ا�ستفاقت في الم�سفى لتجد فدائيًا يتم�سى 

في غرفتها حاماًل دمية كبيرة في اإحدى ذراعيه، 

ت الفتاة 
ّ
وكال�سينكوفًا في االأُخرى، وكيف مد

ذراعها الوحيدة، ال لتجذب الدمية، واإنما 

الر�سا�ش.

خالل ما تبّقى لي من وقت في بيروت، 

ت تلك الق�سة جانبًا، وال 
ّ
تاأكدت اأن نبيلة برير نح

اأعرف اإن كانت ُن�سرت فيما بعد.

في اجتماع اآخر من اجتماعاتنا التحريرية، 

اأو�سيت ب�سدة بق�سة خالية من الكلمات، وموؤلفة 

من �سل�سلة من ر�سوم بقلم الر�سا�ش، كل واحدة 

منها موؤّطرة بخط، كما في الر�سوم الهزلية. تلك 

ي ورقة واحدة 
َ
ال�سل�سلة ر�سمتها فتاة على جانب

اأح�سرُتها معي اإلى االجتماع.

في الق�سم العلوي من الر�سم االأول، نرى قاربًا 

كبيراً طافيًا في االأفق، وفي الق�سم ال�سفلي، نرى 

ر�سمًا م�سغراً لفتاة بجديلة ذيل ح�سان واقفة 

على �ساطئ البحر، وهي تدير ظهرها لنا مثلما 

اعتاد ناجي العلي اأن ير�سم �سخ�سية حنظلة 

الحافي القدمين. في الر�سومات التالية، نرى 

القارب في االأفق يتقل�ش حجمًا، في حين اأن 

ر�سم الفتاة التي ال تزال تعطينا ظهرها، يكبر 

بالن�سبة نف�سها. وفيما بعد، تدير الفتاة وجهها 

وتمنحنا غمزة مبالغ فيها. وفي االإطار التالي 

تمالأ �سورة الفتاة كامل الم�سهد االأمامي، 

ويت�ساءل حجم القارب كثيراً في البعيد. وفي 

الر�سم االأخير، يبدو االأفق خاليًا، وت�سبح الفتاة 

وجهًا لوجه معنا. لقد التقطت القارب ال�سغير من 
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عبد القادر اأرناوؤوط، الفنان ال�سوري 

وال�سديق المقرب منذ اأيام درا�ستنا معًا في 

اأكاديمية روما، كان �ساعراً اأي�سًا، وفنانًا 

ت�سكيليًا مبدعًا، وراوي حكايات ا�ستثنائيًا، 

وقارئًا جيداً جداً باأربع لغات، وفوق ذلك كله، 

كان فنه مثل �سعره يعزز نظرة الطفل اإلى العالم. 

و�سعت ا�سمه في راأ�ش قائمة الفنانين الذين 

اخترتهم، واأو�سيت به كي ي�سع الر�سوم 

التو�سيحية لق�ستين من الق�س�ش التي تمت 

الموافقة عليها. وفكرت في تخ�سي�ش بع�ش 

الوقت الأم�سيه معه في دم�سق ما اإن اأعود اإلى 

بيروت، واأن اأجد �سباًل له كي يكتب وير�سم ال�سور 

التو�سيحية للق�س�ش التي يوؤلفها، ف�ساًل عن 

ق�س�ش االأطفال االألبانية التي ترعرع عليها، 

والتي رواها لي.

كنت اأ�سجع الكّتاب، خالل لقاءاتي معهم، 

على اأن يجربوا ر�سم ق�س�سهم باأنف�سهم. وكنت 

دائمًا اأطرح مو�سوع الروائي اأنطوان دو �سان 

اأكزوبيري الذي لم يتعلم الر�سم التو�سيحي، ومع 

ذلك اأثبتت الر�سوم ال�ساحرة التي و�سعها في 

كتابه ''االأمير ال�سغير'' اأنها ر�سوم خالدة. وقد 

 بع�ش ال�سابات وال�سباب الذين لم ير�سموا 
ُ
حدثت

�سيئًا مذ كانوا اأطفااًل، والذين اأح�س�ست اأنهم 

يمتلكون اإح�سا�سًا ب�سريًا، عن افتقارنا اإلى 

ر�سامين عرب معروفين، ودعوتهم اإلى التفكير 

في تو�سيح الق�س�ش التي �سيكتبونها، بر�سوم 

ير�سمونها باأنف�سهم. وكنت اأو�سح للم�ساركين 

لين، في كل لقاء، اأن اأي عمل قد ي�سدرونه 
َ
المحتم

مرهون بموافقة لجنة التحرير، واأنه يجب 

التو�سل اإلى اتفاق مع النا�سر، ولي�ش معي 

�سخ�سيًا.

قابلت العديد من اأولئك الكّتاب والر�سامين 

التو�سيحيين، الأول مرة، في اللقاءات االجتماعية 

في بيوت االأ�سدقاء، اأو في افتتاح المعار�ش 

الفنية في ال�ساالت التي اعتدت ارتيادها. وجرت 

اأغلب التكليفات بالعمل في مقهى ''�ستراند 

كافيه'' في �سارع الحمرا، قريبًا جداً من �سقتي. 

وبعد قراءة نماذج من كتاباتهم، كان التحدث 

الذي تزدهر فيه اأعمال الن�سر، تتوزع على نطاق 

وا�سع، ففي م�سر اأحرز عدد محدود من الر�سامين 

المتمر�سين تقدمًا كر�سامين تو�سيحيين في 

مجال الر�سوم التخطيطية التي اأنع�ست بع�ش 

المجالت االأ�سبوعية، مثل ''روز اليو�سف'' و''�سباح 

الخير''. وفي بداية الخم�سينيات، ا�ستفاد االأطفال 

العرب جميعًا، من المجلة العربية الدورية الرائدة 

''�سندباد''، التي كانت ُتكتب بلغة عربية ف�سحى 

مب�سطة، وتحتوي على بع�ش الر�سوم التو�سيحية 

الملونة، كما هّللوا بعد ذلك بفترة ق�سيرة الإ�سدار 

مجلة ''�سمير'' المكتوبة باللـهجة العامية 

الم�سرية، والملونة بالكامل.

وات�سح الحقًا اأن عدد الكّتاب الذين قابلتهم 

بوا بالفر�سة المتاحة 
ّ

في بيروت، والذين رح

لكتابة ق�سة لالأطفال، كان اأكبر ن�سبيًا من 

الفنانين الذين كانوا راغبين في تقديم ر�سوم 

تو�سيحية لكتاب اأطفال. فمهنة الر�سم 

التو�سيحي كانت مرتبطة بالفن التجاري عامة، 

نظر اإليها على اأنها اأقل مرتبة من مهنة 
ُ
وكان ي

الر�سام. واأكثر من ذلك، كان من النادر العثور 

على �سخ�ش يميز االختالف الملحوظ بين 

م�سوؤوليات المدير الفني، ومهنة الر�سام 

التو�سيحي، وبالتالي، كان هناك اإجماع عام 

على فكرة اأن اأي �سخ�ش يتم توظيفه لتو�سيح اأي 

مادة مطبوعة، ي�ستطيع اأن يكون مالئمًا لوظيفة 

المدير الفني. وفي ظل غياب التعريف الدقيق 

ر وتن�سيق 
ّ
للميادين المتنوعة، ُتركت مهمة ت�سو

ا اإلى المطبعة، 
ّ
العنا�سر الن�سية والب�سرية اإم

ن يقوم بالر�سم التو�سيحي اأيًا يكن.
َ
ا اإلى م

ّ
واإم

لين الذين تحدثت 
َ
لم يكن بين الكّتاب المحتم

ن كان مخت�سًا بالكتابة في هذا المجال، 
َ
معهم م

وكنت راغبًا في االبتعاد عن االأ�سلوب التعليمي 

م 
ّ
والنمط االإر�سادي المكتوب بلغة تقليدية تقد

القليل الإثارة ف�سول الطفل. كما كنت مقتنعًا باأن 

اأف�سل رواة ق�س�ش االأطفال الممكنين لي�سوا 

بال�سرورة بين الموؤلفين المعروفين، بل من ذلك 

الجيل االأ�سغر من ال�سعراء، وموؤلفي الق�س�ش 

الخيالية الذين كانوا اأنف�سهم �سعراء في دواخلهم.
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ت�ضميم ال�ضعار واقرتاح ا�ضم لدار 

الن�رش

ا�ستوحيت �سعار دار الن�سر الجديدة من ر�سم 

خّطه طفل فل�سطيني. فقد اأعدت تحديد خطوط 

الر�سم الذي ظهر في االأ�سل على غالف اأول كتاب 

على االإطالق �سدر عن ر�سوم االأطفال 

الفل�سطينيين، والذي كان من تاأليف منى 

�سعودي. فكرت في اأني لن اأجد �سورة �سعرية 

اأف�سل من �سورة هذا الطفل ال�ساعرية، التي 

اخت�سرت بب�سع خطوط �سديدة االإيجاز �سكاًل 

مجرداً لطائر يمد جناحيه الحت�سان ال�سم�ش. 

واأول تعليق �سمعته عن ال�سعار اأتى على �سكل 

دعابة. فقد قال اأحد اأع�ساء لجنة التحرير: ''هل 

اأح�سرناك هذه الم�سافة كلها من اأميركا كي 

تن�سخ ر�سمة طفل؟'' ف�سحك جميع الحا�سرين.

وبالن�سبة اإلى ا�سم الدار، والذي كنت اأت�سور 

اأن يكون مالئمًا لل�سعار، فقد فكرت في اأنه يجب 

اأن يعك�ش االعتزاز بما يعنيه تاأ�سي�ش اأول دار 

ن�سر لكتب االأطفال الفل�سطينيين عند هذا 

المنعطف من تاريخنا الوطني، كما اأردت في 

الوقت نف�سه، اأن يج�سد اال�سم معنى تمكين 

االأطفال الذين اأودعنا في اأيديهم م�ستقبل 

كفاحنا، ولهذا كان اال�سم الذي اقترحت اأن يظهر 

تحت ال�سعار هو ''دار الم�ستقبل لالأطفال''. وعلى 

الفور اأعلن نبيل مبتهجًا اأنه يمكننا اأن نطلب من 

محمود دروي�ش اأن يكتب بع�ش االأبيات المقفاة 

ليغنيها االأطفال في مقطع اإعالني. وبعدها راح 

يفرقع باأ�سابعه في الهواء، ويقلد غناء االأطفال: 

الم�ستقبل لالأطفال، الم�ستقبل لالأطفال. فغرق 

جميع الحا�سرين بال�سحك.

بعد جدال طويل، تم قبول ر�سمة الطفل 

الفل�سطيني ك�سعار لدار الن�سر، لكن اال�سم الذي 

ف�ش. وكان اال�سم المقَترح هو ''دار 
ُ
اقترحته ر

الفتى العربي''، وكنت الع�سو الوحيد في اللجنة 

الذي ناق�ش هذه الت�سمية، فقد اأو�سحت اأن كلمة 

العربي ت�سكل زيادة ال داعي لها. ففي نهاية 

المطاف �ست�سدر كتبنا ح�سراً بلغتنا االأم.

مع كل كاتب، ومراجعة بع�ش االأعمال الفنية، 

�سواء في المقهى اأو في بيته، ي�ستهلك وقتًا. 

فتقرير اأي نوع من الر�سم يتالءم مع اأي نمط من 

الن�سو�ش لم يكن مجرد و�سع �سورة ون�ش معًا، 

ذلك باأن نمط الكتابة يجب اأن يكون من�سجمًا مع 

نمط الر�سوم التو�سيحية. بالمخت�سر، راأيت اأن 

م�سروعنا الرائد كان م�سروعًا تجريبيًا، وفكرت 

ل اأخذ بع�ش الوقت 
ّ
اأن في اإمكاننا تحم

ال�ستك�ساف طريقة جديدة للنظر اإلى كتب 

االأطفال.

اء ال�سغار في مختلف 
ّ
فّكرت، وعيني على القر

البالد العربية، في اأنه يجب اأن ن�سعى جاهدين 

الإ�سراك المواهب الكتابية والب�سرية من الدول 

العربية قدر الم�ستطاع. وقد بدت تلك الطريقة هي 

االأف�سل لي�ش فقط لتقديم اأنماط متعددة من 

الكتابة تنتج ن�سو�سًا متنوعة، بل كنت اآمل 

اأي�سًا باأن تنقل تلك ال�سيا�سة ر�سالة ت�سامن 

فل�سطينية عبر اأنحاء العالم العربي كافة.

اأنجزت ر�سومًا تو�سيحية لثالثة كتب، 

وعالوة على م�سوؤولياتي كمدير فني، والتي 

توليتها خالل اإقامتي في بيروت، فقد اخترت 

ق�سة من كل �سل�سلة من ال�سال�سل الثالث التي 

وافقت عليها لجنة التحرير. فمن مجموعة الكتب 

ذات القيا�ش المربع ال�سغير، اخترت اأن اأو�سح 

ق�سة الفتاة والقارب على �ساطئ البحر، ومن 

الكتب ذات القيا�ش المربع الكبير، اخترت ق�سة 

ا من 
ّ
عن فتاة �سغيرة كانت اأميرة متمردة، اأم

الق�س�ش ذات القيا�ش المتو�سط، فاخترت ق�سة 

عن �سجرة، لكاتب عراقي كتبها بناء على طلبي 

في اأثناء مروره ببيروت. ومع اأن اأع�ساء اللجنة 

كلهم لم يتفقوا على اأن ق�سة ال�سجرة جديرة 

بالن�سر، اإاّل اإني قمت بر�سم الر�سوم التو�سيحية 

لها. وقبل اأن اأغادر بيروت في ذلك ال�سيف، 

عندما طلب مني �سمير �سايغ �سورة ر�سم 

تو�سيحي ليرفقها مع مقابلة اأجراها معي 

ل�سحيفة ''االأنوار''، اأعطيته واحدة من تلك التي 

ر�سمتها لذلك الكتاب.
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القد�ش مدينة مولده، والمكان الذي اأب�سرت فيه 

فكرته النور الأول مرة. وكنت اآمل باأن ن�سر تلك 

المقالة في تلك المجلة المحترمة �سي�سجع لجنة 

التحرير على اغتنام فر�سة هذا االبتكار، لكن 

ل�سوء الحظ، وعلى الرغم من تو�سيتي في 

منا�سبات متكررة خالل اجتماعاتنا، فاإن اأحداً لم 

يوِل اأهمية كبيرة ال�ستخدام نمط الخط الجديد، 

واالبتكار الطباعي االإبداعي، ولم يكن هناك حتى 

ن يدرك كم اأن ذلك يعزز ويميز هوية دار ن�سرنا.
َ
م

�ضكل الكتاب وجودة اأوراقه

بينما كان اأع�ساء لجنة التحرير من�سغلين 

باقتراح اأ�سماء لتعريف �سال�سل الكتب الخا�سة 

بمختلف الفئات العمرية، كنت اأفكر في كيفية 

اعتماد ال�سكل المربع باأبعاد متنوعة تكون 

مالئمة لل�سال�سل الثالث االأولى. وقبل اأن اأتوجه 

اإلى بيروت، وحتى يومنا هذا، فاإن المربع كان، 

وال يزال، هو النموذج االإبداعي الذي اأ�سّكل عليه 

العديد من الت�سكيالت الهند�سية في لوحاتي. بيد 

اأن ما حّفزني على اختيار هذا ال�سكل لكتب 

االأطفال، لم يكن مجرد انحياز اإلى ال�سكل الفني 

الخا�ش بي، اإذ بعد درا�سة مجموعة كبيرة من 

من�سورات االأطفال باللغة العربية، الحظت اأنها 

جميعًا تلتزم ال�سكل الم�ستطيل التقليدي، ولهذا 

فكرت في اأن اتخاذ كتبنا ال�سكل المربع �سيميز 

بكل تاأكيد من�سوراتنا في عالم كتب االأطفال 

العربية. واالأهم من ذلك اأن الكتاب المربع 

ال�سغير يالئم ب�سكل رائع جيب الطفل، كما اأن 

ال�سكل المربع االأكبر �سيميز كتابنا ب�سهولة من 

الكتب المدر�سية الموجودة معه في حقيبة 

التلميذ.

ونظراً اإلى اأن المن�سورات المربعة تعني 

خ�سارة ن�سبة معينة من الورق ُتقتطع من البكرة 

الكبيرة التي تاأتي تقليديًا من �سركات الورق 

باأبعاد م�ستطيلة، فقد ا�سطررت اإلى تدبير طريقة 

لتوفير تكاليف الورق، وخ�سو�سًا اأني اأريد اأي�سًا 

اأن اأح�سل على �سل�سلة من الكتب ملونة بالكامل.

عندما قلت اأي�سًا اإن كلمة فتى ربما تكون 

عبئًا على اأطفالنا، اإذ نتوقع منهم اأن يت�سرفوا 

كرجال �سغار، اأو ن�ساء �سغيرات، االأمر الذي 

ي�سلبهم طفولتهم، قيل لي اإن كل طفل عربي 

ي�ستمتع بتقليد البالغين، وخ�سو�سًا الطفل 

الفل�سطيني. وطبعًا، لم يكن اأي منا اأخ�سائيًا في 

علم نف�ش الطفل، وعندما حاولت القول كم هو 

مدمر تعزيز هذا النوع من التربية التقليدية، لم 

ن يملك ا�ستعداداً لبحث هذه الم�ساألة. 
َ
يكن هناك م

عالوة على ذلك، عندما اعتر�ست على كون كلمة 

فتى ُتنكر نظيرتها الموؤنثة فتاة، بينما تظل كلمة 

اأطفال في اال�سم الذي اقترحته كلمة محايدة، 

تدّخل اإح�سان عبا�ش واأو�سح اأن كلمة الفتى 

لغويًا، تعني ال�سبيان والبنات معًا. وقد وافقه 

الجميع على كالمه، وهكذا تم اعتماد ا�سم ''دار 

الفتى العربي''.

الطباعة

من اأجل الق�سم الخا�ش بطباعة الكتب، اأردت 

ا�ستخدام حروف طباعة تدعو ب�ساطتها االأطفال 

اإلى القراءة، ويمكن اأن يقت�سر ا�ستخدامها على 

كتبنا ح�سراً. وكان فالديمير تماري، وهو 

�سديقي منذ اأيام طفولتي في القد�ش، والذي 

بقيت على ات�سال دائم معه حتى بعد ا�ستقراره 

في طوكيو، يعمل منذ خم�سة اأعوام على �سقل 

ل، 
ّ
نمط حرف طباعة عربي مب�سط غير مذي

ا�ستناداً اإلى بحوث ميدانية رائدة قام بها على 

كتابات بخط يد االأطفال. وكان اأول من�سور اختبر 

فيه فالديمير ابتكاره هو كتاب منى �سعودي عن 

ر�سوم االأطفال الفل�سطينيين، ال�سادر في �سنة 

1969، لكن نمط الخط لم يكن قد اأُنتج 

ميكانيكيًا، ولهذا كتب كل كلمة في الكتاب بخط 

يده.

اأو�سح فالديمير، في مقالة ن�سرها في مجلة 

''�سوؤون فل�سطينية''، في ال�سنة التي كنت فيها في 

بيروت، الجوانب العملية البتكاراته الطباعية في 

اه ''القد�ش''، تخليداً لذكرى 
ّ
اإنتاج النمط الذي �سم
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لكل ق�سة. ومن اأجل توحيد الموا�سفات لعمل 

اع، وت�سهيل عمل الر�سام، كنت اأ�سع عالمات 
ّ
الطب

وا�سحة با�ستخدام قلم الر�سا�ش على الن�ش 

المطبوع على االآلة الكاتبة، الأ�سير اإلى عدد 

االأ�سطر ال�سحيح الذي �سيظهر في كل �سفحة. 

وكنت اأقوم بح�ساب طول الن�ش في كل �سفحة 

لترك م�ساحة كافية للر�سم التو�سيحي.

ومن اأجل اإر�ساد الر�سامين، كنت اأر�سم دائمًا، 

ت�سميمًا �سريعًا يمثل نوع ال�سورة المطلوبة في 

الم�ساحة المخ�س�سة، ويحدد ما اإذا كانت 

ال�سورة �ستظهر على �سفحة واحدة اأم على امتداد 

�سفحتين متقابلتين. واآخر االأمر، كنت اأ�سيف 

نموذج الغالف االأمامي، مع عنوان الكتاب وا�سم 

موؤلفه، والغالف الخلفي مع موقع ال�سعار 

 اقتراح 
ّ

ومعلومات عن النا�سر. واإذا ما كان لدي

محدد الأقدمه اإلى الر�سام التو�سيحي، فاإني كنت 

اأدونه تحت ا�سم الكاتب. وما عدا ذلك، كنت اأترك 

الغالف االأخير فارغًا الأكمله حين عودتي اإلى 

بيروت.

مغادرة بريوت

خالل االأ�سبوع االأخير لي في بيروت، كان 

مطلوبًا مني ت�سليم �سقتي، ولم اأكن اأعلم اأين 

�ساأعي�ش بعد عودتي، فو�سعت م�ستنداتي في 

�سندوق و�سلمته اإلى نبيلة، وطلبت منها اأن 

تحفظه لي. احتوى ال�سندوق على اأوراق 

ن 
ّ
ال�سفحات المطبوعة على االآلة الكاتبة، والمدو

عليها مالحظاتي العائدة اإلى 60 ق�سة تقريبًا، 

تمت الموافقة عليها، ومعها النماذج بالحجم 

 ال�سندوق الر�سوم 
ّ
الطبيعي لكل كتاب. كما �سم

التو�سيحية التي ر�سمتها للق�س�ش الثالث التي 

اخترتها، مع �سجل باأ�سماء الفنانين ومعلومات 

االت�سال بهم، اإذ كنت اأتوقع اأن اأتابع كل واحد 

منهم بعد عودتي اإلى بيروت.

قبل رحيلي بعدة اأيام، وبينما كنت عائداً اإلى 

�سقتي الواقعة في �سارع فرعي ل�سارع الحمرا، 

راأيت نبيلة برير. كان اال�سطراب باديًا عليها 

وجدير بالذكر هنا، اأنه في ذلك الزمن ما قبل 

الرقمي، عندما كانت طباعة االأوف�ست هي و�سيلة 

الطباعة ال�سائدة، فاإن جميع االأعمال التح�سيرية 

كانت تتم يدويًا، وكانت الطباعة الملونة ت�ستند 

عرف با�سم الطباعة باأربعة األوان، 
ُ
اإلى ما كان ي

والتي يلزم فيها تح�سير األواح منف�سلة. لهذا، 

ومن اأجل و�سع خطة اقت�سادية، كان من 

ال�سروري االإعداد الم�سبق لترتيب اأوراق الكتاب 

ب�سكل ي�سمح لل�سورة الملونة باأن تاأتي في 

ها. 
ّ

�سفحة الورق الكبيرة نف�سها قبل ق�س

وبالتالي بات تخ�سي�ش ورق مغلف جيد، يحفظ 

كثافة الحبر الملون من دون تخريب الجانب 

الخلفي من الورقة، بمثل اأهمية توفير التكاليف، 

فقد فكرت في اأنه يجب اأن يكون في و�سع الطفل 

منع 
ُ
اقتناء ن�سخته من الكتاب، واأنه يجب اأاّل ي

االآباء المع�ِسرون من �سرائه ب�سبب �سعر ال 

ي�ستطيعون دفعه. وكنت �سعيداً للغاية عندما 

عثرت على ورق للن�ش والغالف ذي نوعية جيدة 

م�سدره ت�سيكو�سلوفاكيا، حيث كانت كتب 

االأطفال الملونة مزدهرة منذ عقود، وكان �سعر 

ذلك الورق اأرخ�ش كثيراً من �سعر اأي ورق اآخر 

م�ستورد من اأوروبا ال�سرقية.

ت�ضميم الق�ض�ض

كي تت�سع ال�سفحات القليلة، التي يتكون 

ح بالر�سوم، لن�ش الق�سة، مع  منها كتاب مو�سّ

ال�سماح لهذه ال�سفحات باأن تتنف�ش بحرية، 

لين، واأع�ساء لجنة 
َ
اأو�سحت للكّتاب المحتم

التحرير، اأن عدد كلمات الق�سة يجب اأاّل يتجاوز 

حداً معينًا. وعقب كل اجتماع تحريري كانت تتم 

فيه مناق�سة الق�س�ش والموافقة عليها، كانت 

دني بن�سخة مكتوبة على االآلة الكاتبة 
ّ
نبيلة تزو

لكل ق�سة بعد تحريرها لغويًا.

ولدى عودتي اإلى �سقتي حاماًل في يدي 

الن�ش المتفق عليه، مع النموذج بالحجم 

�سًا ومق�سو�سًا، 
ّ
الطبيعي الفارغ، مطويًا ومدب

كنت اأبداأ عملي التح�سيري على الت�سميم العام 
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�سعبنا، والداعمين االأميركيين، من اأجل زيارة اأبو 

عمار لوا�سنطن في ت�سرين الثاني/نوفمبر، والتي 

كان مقرراً اأن يلقي فيها خطابًا في الجمعية 

العامة في االأمم المتحدة. ُطلب مني اأن اأكون 

الم�سمم الفني للحملة الترويجية، وكان حاتم 

الح�سيني الذي كان يعمل في مكتب جامعة الدول 

العربية في وا�سنطن، هو المن�سق مع نبيل.

بدا نبيل م�سغواًل جداً خالل زيارته الق�سيرة، 

مثلما هي حاله دائمًا، ولم نتطرق اإلى مو�سوع 

عودتي اإلى بيروت لموا�سلة عملي. كنت اآمل باأن 

اأفتح المو�سوع معه لدى عودته من والية 

ميت�سيغان، حيث ذهب لاللتقاء بزعماء الجالية 

العربية ــ االأميركية، لكن ل�سوء الحظ لم نلتِق 

ثانية، فقد اأخبرني حاتم اأن نبيل لن يتمكن من 

التوقف في وا�سنطن وهو في طريق عودته اإلى 

بيروت.

كان هناك في الوقت نف�سه اأمور اأكثر اأهمية 

على المحك. فوالئي للن�سال، وحما�ستي لزيارة 

اأبو عمار المقبلة، جعالني اأغرق بكل اإخال�ش في 

مهمة ت�سور وت�سميم منتجات الحملة. وقد 

ت�سمنت تلك المنتجات مل�سقات، واأزراراً، 

بات 
ّ
وقم�سانًا، ومل�سقات لل�سيارات، مع كتي

ومن�سورات اأُخرى، وجميعها حمل �سعاراً ي�سور، 

داخل مربع، علمًا مرفرفًا باالألوان االأربعة، جرى 

ت�سكيل اللون االأبي�ش المركزي فيها على �سكل 

حمامة محلقة.

في نهاية ذلك اليوم الخريفي الذي �سهد 

الظهور المثير ليا�سر عرفات في االأمم المتحدة، 

كنت بين ح�سد المدعوين اإلى حفل ا�ستقبال جرى 

داخل مباني االأمم المتحدة، و�سط اإجراءات اأمنية 

ا�ستثنائية م�سددة. روؤ�ساء دول، ومندوبون في 

االأمم المتحدة، و�سفراء عرب ودوليون، وكبار 

اأع�ساء الجالية الفل�سطينية ــ االأميركية اأتوا من 

جميع اأنحاء الواليات المتحدة، وا�سطفوا 

لم�سافحة القائد الفل�سطيني.

كان نبيل واقفًا على يمين عرفات ويقوم 

بتعريفه بالم�سافحين. وعندما اأتى دوري، 

مني باأ�سلوبه المنمق المعتاد، وقال �سعراً في 
ّ
قد

بع�ش ال�سيء، وقالت اأنها كانت تبحث عني، ثم 

�ساألتني: ''عندما دعاك نبيل اإلى القدوم اإلى 

بيروت، هل وّقعت عقداً معه ب�ساأن من�سبك؟'' قلت 

''ولو! طبعًا ال.'' فاأخبرتني: ''اليوم وّقع نبيل عقداً 

مع اللباد.'' اأخبرتها اأن هذا م�ستحيل. عندها 

اأخرجت من حقيبة يدها ن�سخة من العقد، واأرتني 

اإياها. ا�ستطعت اأن اأقراأ ا�سم اللباد فقط، ولم اأكن 

بحاجة اإلى قراءة المزيد. لكن نبيلة التي تعرف 

بدقة الراتب ال�سهري الذي كنت اأتقا�ساه، اأ�سارت 

اإلى الفارق الكبير في هذا البند، وقراأت قيمة 

 
ّ

المبلغ ب�سوت عاٍل، ثم اأ�سارت اإلى فقرة تن�ش

على اأن دار الفتى �ستغطي نفقات ال�سفر كلها بين 

بيروت والقاهرة.

�ساألت نبيلة اأين يمكنني اأن األتقي نبيل قبل 

المغادرة، فاأخبرتني اأنه كان يدير ور�سة عمل، اأو 

ندوة، ت�سم مجموعة من رجال االأعمال العرب 

في فندق في الجبل، واأعطتني ا�سم الفندق. 

�سكرتها، ووعدتها باأني لن اأنطق بكلمة عن 

معرفتي باأمر العقد الذي وّقعه، ما لم يطرحه 

نبيل بنف�سه.

في اليوم التالي ذهبت اإلى فندق الجبل 

باحثًا عن نبيل. وقد تفاجاأ عندما راآني هناك، 

وكعادته كان يبدو في عجلة من اأمره. اأخبرته 

اأني �سلمت عملي والم�ستندات اإلى نبيلة، واأني 

اأتيت الأودعه قبل عودتي اإلى الواليات المتحدة. 

�سكرني وتمنى لي بلطف رحلة موفقة. �ساألته 

''متى يمكنني العودة لموا�سلة عملي بعد 

ا�ستالمي البطاقة الخ�سراء؟'' فقال: ''�ساأعلمك في 

حينه.'' وعندما بداأت اأم�سي بعيداً، ناداني 

و�ساألني اإن كنت اأ�ستطيع اأن اأر�سل اإليه الر�سوم 

التو�سيحية لثالثة كتب اإ�سافية كنت اأخطط 

للقيام بر�سمها لدى عودتي اإلى بيروت. ف�ساألته، 

''بهذه ال�سرعة؟'' فاأجابني ب�سيء من قبيل: ''اأنت 

تعلم، �سيغطي ذلك تكاليف �سفرك ذهابًا واإيابًا.''

انق�سى اأكثر من ثالثة اأ�سهر ولم يت�سل نبيل 

قط بي، لكنه في اأوائل الخريف، قِدم اإلى 

وا�سنطن، فالتقينا معًا مع مجموعة من 

النا�سطين الفل�سطينيين، لمعرفة كيف نح�سد اأبناء 
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وقال ما لم اأكن اأتوقعه منه، وال من اأي �سخ�ش 

عملت معه في لجنة تحرير ''دار الفتى العربي''. ال 

اأتذكر بدقة كلماته، لكنها كانت �سيئًا من قبيل: 

''ا�سمح لي باأن اأقول لك بكل �سدق اإن الكتب التي 

�سممتها لم ي�سدر ما يعادلها. وحتى ال�سكل 

المربع الذي اعتمدته تم التخلي عنه، و�سار 

الم�سروع مثله مثل اأي م�سروع تجاري.''

لم اأكن اأعرف اإح�سان عبا�ش بما يكفي الأحكم 

اإن كان يعني ما يقول، اأم اإنه كان بب�ساطة 

يحاول اأن يخفف جراحي عندما اأدرك عمق االألم 

 به، لكني �سعرت باالرتياح، الأنه 
ُ
الذي اأح�س�ست

بعد انتظار طويل، ها هو عالم باحث اأكّن له 

االحترام كله، امتلك من ال�سجاعة والنزاهة ما 

جعله يعترف بعمل جيد تم اإنجازه.

خالل عقد من الزمن، علمت اأن نبيلة برير، 

ال�سديقة االأكثر اإخال�سًا التي �سعرت باالعتزاز 

للعمل معها، تركت ''دار الفتى العربي''، والتحقت 

باليوني�سف و�ساركت في اأعمال االإغاثة في 

مخيمات الالجئين المحا�سرة التي كانت تتعر�ش 

 اأنها اأ�سبحت اأمًا لفتاة 
ُ
للـهجوم يوميًا. وعلمت

�سغيرة، واأنه في اأحد �سباحات كانون االأول/

دي�سمبر الباردة، اأوقف م�سلحون �سيارة االأجرة 

الجماعية التي كانت تقّلها اإلى عملها، و�سحبوها 

ها 
ْ
خارج ال�سيارة، ثم اأطلقوا النار عليها، واأرَدو

قتيلة. �سقط ج�سد نبيلة في �سارع بعيد جداً عن 

المكان الذي راأيتها واقفة فيه اآخر مرة. 

مديح موهبتي، من قبيل: ''الفنان الذي كان خلف 

دار ن�سرنا لالأطفال.'' ف�ساأل اأبو عمار: ''ياللـه، متى 

تخطط للعودة اإلى بيروت؟'' فاأجبته: ''عندما يقرر 

الدكتور.'' ابت�سم نبيل ابت�سامة عري�سة، وان�سغل 

بتقديم ال�سخ�ش القادم بعدي.

بوح 

عيت اإلى موؤتمر في 
ُ
بعد عام اأو اثنين، د

جامعة برين�ستون. وفي حفل اال�ستقبال، راأيت 

اإح�سان عبا�ش بين الح�سور. اأخبرني اأحد الزمالء 

اأنه كان باحثًا زائراً في برين�ستون لعام واحد. 

وبينما كان الجميع يتجمعون حوله، حاولت 

تجّنبه الأني لم اأرغب في اإعادة فتح الجروح التي 

تمكنت من كتمها بمرور الوقت، فقد كنت اأجاهد 

الأتخل�ش من ذكريات موؤلمة محملة باالإح�سا�ش 

بالذنب تجاه اأطفال المخيم الذين تركتهم من 

دون تقديم اأي تف�سير. وفقط بعد مرور عدة اأعوام، 

خل�ست اإلى اأنه لو نجا اأولئك ال�سبيان والبنات 

من الحرب في لبنان، فال بد من اأنهم قد اأ�سبحوا 

 كل واحد منهم 
ّ
رجااًل ون�ساء، لكن بالن�سبة اإلي

ظل الطفل الذي عرفته في �سنة 1974. وما اإن 

راآني اإح�سان عبا�ش، حتى ان�سحب من بين 

، وتعانقنا.
ّ
الجموع واأتى لي�سلم علي

قبل انتهاء محادثة ممتعة وحيوية عن 

 
ّ
مو�سوع الموؤتمر، نظر الرجل الوقور في عيني


