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؟מ":" מ−281

 تعتعة

 الزمن القدمي": آنظام"مدرس شاب

ىف املرحلة االبتدائية، ىف أوائل األربعينات، آنا نشرتى.. 
مكتوب على غالفه) فقرش صاغ ونص(الكراس بثالثة تعريفة 

، وآان ذلك يعىن أن عدد"وزارة املعارف العمومية آنظام"
السطور وترتيب الصفحات، والتجليد هو ْمماثل لكراريس
الوزارة الىت آنا نستلمها مع الكتب املقررة أول العام،

 .أما الكراريس الىت ليس عليها هذا الشعار فكانت أرخص

.الىت جاءت ىف العنوان " آنظام"آل هذه املقدمة هى لتفسري آلمة 

ما قام به هذا املدرس الشاب، الذى مل أره حىت اآلن، مع
ما عشت بعضه ىف الزمن القدمي،" آنظام"حفيدتى حضر ىف وعيى 

برغم"حضرىن ذلك وأنا أتابع التعقيبات الىت جاءتىن بعد نشرة 
، حضرىن برغم أنه مل يبق ىف"آل ما جيرى يوجد فينا شىٌء ما

إال تلك النماذج املشوهة املرتبطة" صورة املدرس اآلن"وعينا عن 
باجلهل والتجهيل واالستغالل والغش والدروس اخلصوصية والتسطيح، 

 : برغم آل ذلك حدث هذا الذى تذآرته آما يلى

الذى وصلىن رغما" ذلك الشىء الـ ما"تعة منذ آتبت تع
عىن ىف جوهر وجود ناسنا البسطاء، الصابرين، العنيدين،
األقوياء، املؤجلني، املصممني، األطفال، املبدعني، احلكماء
الطيبني، منذ نشرت هذه النشرة وأنا أتلقى رسائل وتعقيبات

 .مايو 30بريد اجلمعة /حواررددت على أغلبها ىف 

 :من بعض ما وصلىن

 ،"الشىء الـ ما"هبذا  -تقريبا  –فرحة اجلميع 

 وإقرار األآثر بوجوده بشكل ما،

الشىء الـ"وحماولة األآرب فاألآرب سنا االستيالء على هذا 
 أضاعها األصغر فلم يعد هلمباعتباره من خملفاهتم الىت" ما

 .احلق حىت ىف األمل فيه، بل وال ىف احلديث عنه
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أآتشْفُت من خالل التعقيبات والردود أنىن مل أآن أحلم،
وأن هذا الشىء موجود موجود موجود، األمر الذى ظهر ىف آخر

ىف االعرتاف(هل عندك مانع؟ : تلك التعتعة حني أهنيتها متحديا
 ). رأيته رأى العني؟بوجوده أو على األقل ىف تصديق أنىن

آانت) من آل األعمار(الحظت أيضا ىف التعقيبات أن املرأة 
 ،"ما..الشئ الـ "أآثر تصديقا وفرحة هبذا 

 وأن الشباب من اجلنسني آانوا أآثر محاسا له و أمال فيه، 

 وأن املرتبصني به واملنكرين له آانوا أقلية، 

 .أما الساخرون فكانوا ندرة 

"الشئ الـ ما"ع ما جعلىن أعايش هذا حدث هذا األسبو
بيننا هنا واآلن ىف سلوك واقعّى، قلت أسجله لعله يقنع

 .املرتبصني والساخرين: الفئتني األخريتني

وأمها مى ابنىت،) سنوات 10(حفيدتى " ليلى"دخلت علّى 
وراحت تعابثىن وأنا أآرر عليها سؤاال أنكشها به آلما

وقد آنا حنب بعضنا" (يا ليلىمش حاحتبيىن بقى : "التقيتها
)قبل ذلك، مث ال أدرى ماذا حدث حىت أآرر هذا السؤال هكذا

، فأواصل عّد مزاياى الىت"ال"فتبتسم ليلى وتضحك وتقول 
، فأقَبلها، فتمضى"تستأهل احلب، فتقول آالعاده سوف أفكر

 والقبول ىف جولة أخرى،  ألنتظر االستجابة

رعة، آان عندها ما تقوله ىلهذه املرة مل تنصرف ليلى بس
أن أستاذ: ، وهو)رمبا تصبريه حىت تقرر أن حتبىن من جديد(

، سألتها هل هو هذا الذى"حيب أن يقرأ ىل"، و"حيبىن"العرىب 
آتب فيك شعرا العام املاضى حني مرضِت وغبِت أسابيع عن
املدرسة؟ قالت نعم، مث ذّآرتىن آيف أىن فرحت بشعره آنذاك،

ليس فقط ألنه ِشْعر ىف حفيدتى، ولكن ملا وصلىن منوقد آان، 
رقة مشاعره، ونبل موقفه، مما أعاد إّىل بعض ذآرياتى عن

تذآرت: مدرسني دّرسوا ىل وانا ىف سنها وأآرب قليال، قلت هلا
قرأت ىف وجهها أهنا انتظرت أن أىف. اآلن، أنا آسف، نسيت

أو لعلها بوعدى طوال العام ورمبا خجلت أن تذآرىن به،
 ؟.عذرتىن لفرط ما تراه من انشغاىل

–ولكم  –هل جاءت ليلى اليوم بكل هذا لتثبت ىل ! ياه
فينا رأى العني" الشىء الـ ما"أنىن ال أتوهم وأنىن أرى هذا 

 هنا واآلن هكذا؟

هل يتصور أحدآم أنه يوجد بيننا مدرس شاب، لعله مل
الفصل بسبب يبلغ الثالثني، يفتقد تلميذته الىت غابت عن

املرض، فيكتب فيها رجزا من أربعة أبيات، يبلغها من خالله
افتقاده هلا، ودعواته بأن حيفظها اهللا ويرعاها، وهو يهديها

 وْردا ليفوح منها هى العطر ال من الزهور؟

 ؟2007حيدث هذا سنة  
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ىف جيلى أنا آان هذا النموذج موجود موجود، تذآرت 
والثاىن قرب آخر 1944األول ىف أوائل األربعينات رمبا : حدثني

 :1948نفس العقد رمبا 

حضرتىن صورة املرحوم عبد احلميد أفندى فهيم وهو جيلس 
جبوارى ىف مطعم املدرسة اإلبتدائية بزفتا، وآانت الوجبة
جمانية، ويعلمىن آيف آآل بامللعقة ورمبا بالشوآة، دون أن
أسقط على قميصى األبيض، واألرجح أنه آان يتغافل عىن وأنا

 !أدس بقية الرغيف حتت قميص، فهو حقى

مصطفى أفندى رياض ىف مدرسة) غالبا(مث حضرىن املرحوم  
آان(مصر اجلديدة الثانوية وانا بعد ىف سنة ثالثة ثانوى 

بطربوشه املائل اجلميل، ورأسه الكبري) الثانوى مخس سنوات
 Englishآان هذا امسه (اجلميل أيضا، وحنن ىف النادى االجنليزى 

Club (ىف الفسحة الكبرية، وهو يعزف على آمانه برقة
لو مسحت: متناهية، وحني انتهى من عزفه تقدمت إليه وسألته

يا مصطفى أفندى أريد أن أستشريك ىف أمر خاص، فدعاىن ألجلس ىف
قل: ووضع يده على آتفى وابتسامته تقول -ال أمامه-حماذاته 

؟ أذآر أنه قال"ىأدىب أم علم"هل أدخل : ما عندك، سألته
أدخل أى شىء تراه، وسوف حتقق فيه أمرًا خمتلفا، ومل أفهم

 !آنذاك ما يعىن طبعا، وإن آنت أتبينه معكم اآلن

آان هذا ىف الزمن القدمي، حيث آان من املمكن أن ترصد
 .بسهولة بالغة" ما.. الشىء الـ"هذا 

أفاجأ هبذا املدرس الشاب يرسل هذا 2007/2008اليوم سنة 
الرجز الرقيق حني غابت عنه تلميذته ملرضها، وهو يتعمد أن
يكون من أربعة ابيات خفيفة مجيلة، وأن يبدا آل بيت حبرف

حسب(ألف /الم/ياء/الم) ليلى(من حروف اسم تلميذته الغائبة 
 :قال) النطق

 أرسلُت إليه بكلمـاِت       هللا جميب الدعواِت ل

 ظّلى نورا ىف رباِكلت       حيفظك اهللا ويرعاِك ى

 ُمْذ غبت ياليـلى عّنا       ال َفْرح ارتسَم بأعيننا ل

 والعطـر بيدِك ال فيِه        الـورد إليك أهديه   )ا( ى

قد يقال ىل عن هذا املدرس أنه يقوم بالتدريس ألطفال
الطبقة القادرة الىت تستطيع أن تدفع الشىء الفالىن ىف مثل

الذى" الشىء الـ ما"ىل هو ال ميثل هذا مدرسة حفيدتَك، وبالتا
حىت لو: حكيت لنا عنه بشكل ميكن تعميمه، وسأجيب مغيظا أنه

آان يدرس هلذه الطبقة القادرة فهذا ليس دليال على أنه منها،
مث من قال إن الطبقة القادرة هى الىت حتتكر، أو حىت يغلب

تلك ، إن من يتابع ما رصدُت ىف"الشىء الـ ما"فيها، هذا 
ىف" الشىء الـ ما"النشرة السابقة سوف جيد أنىن رأيت هذا 

رصدته ىف الناس: اجلميع من آل الطبقات وآل األعمار وآل اإلجناز
واإلبداع، ىف املوتى واألحياء، فيما ميكن تسميته وماال ميكن،

 "شىء ما" واألغلب أنه الميكن تسميته وإال ما وصفته بأنه 
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ليلى رغبتهااملهم أمسكت بالقلم وأنا أقرأ ىف عيىن 
اخلجول أن أرد على مدرسها الكرمي، مث إهنا قد تقرر بسبب ذلك

 !أن حتبىن أخريا، مثل زمان

حاولت أن أآتب له رجزا بنفس طريقته، فأبدأ آل بيت 
 :فكتبت" سليمان"فيه حبرف من امسه، وهو 

 هــذا تـذآـاُر ال َيْبلى        سّرىن شعُرَك ىف ليلى    س

 وأرى ذا املعـىن يَتجلَّى       ـومـا أمتّلىلـم أْحلُم ي  ل

 ليـعّبر عمـا َخـاَلَجِنى        يـاليت القـلُم يطاوُعىن ى

 َجَمعـًا تروى ذى األخبار       من ىل ببحور األشَعـار  م

 ىف شعـر الـوالد لبناتِى       القـدوة قبـل الكلمـاِت ا

 الـروَّاُد أمـَاَنتـها َحَمَل        َنـُدر النبُالُء وأنَت هلا  ن

 فرحْت ليلى، 

 ..وفرحُت لفرحتها، وىل 

 ..وأملنا أن يفرح سليمان لفرحتنا به وله، ولنا، ولكم 

 هل عندآم مانع؟
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