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مجلة أفكار
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للنــر يف مجلــة أفــكار تأمــل هيئــة تحريــر 

املجلــة مــن الكتــاب مراعــاة مــا يــي:

ــاً مشــفوعة 	  ترســل املــادة املطبوعــة الكرتوني

الهويــة الشــخصية، أو صــورة  بصــورة عــن 

لجــواز الّســفر لغــر األردنيــن عــى عنــوان 

الربيــد اإللكــرتوين للمجلــة.

أال تكون املادة قد نرت سابقاً	 

أال يتجــاوز عــدد كلــات املــادة 2000 كلمــة 	 

يف حدهــا األقــى.

الصــور املرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	 

ــة والوضــوح عــى أن ال تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة املخّولــة بقبــول 	 

املــادة للنــر أو االعتــذار عــن عــدم نرهــا.

التــرف 	  يف  بحقهــا  املجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنره ــواد الت بامل

ــة والنــر اإللكــرتوين، وال يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر املجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــايث، واســم الشــهرة 	 

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطّن ــه، ورقم ــرف ب ــذي يُع ال

األردنيــن(، ونبــذة مــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

األوىل فقــط(.

يرفــق مــع املــواد املرتجمــة نبــذة عــن ســرة 	 

ــدر  ــارة إىل املص ــم، واإلش ــص املرتَج ــف الن مؤل

ــه. ــم عن املرتَج

ــارات 	  ــورة العتب ــواد املنش ــب امل ــع ترتي يخض

ــة فقــط. فني

 املوقع اإللكرتوين ملجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كا ميكن تصّفح املجلة عى موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  املراسات باسم رئيس التحرير:
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  رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د
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من اليد الخفّية
إىل العقل الخفّي

 Invisible عندمــا أطلــق "آدم ســميث" تعبــرُه املجــازي

Hand، أي "اليــد الخفيّــة" وهــو يكتــب مؤلَّفــه الشــهر 

ــة  ــة التجــارة العاملي ــات حري ــم"، وضــع أوىل لبن ــروة األم "ث

والعمــل العميــق وإدارة املعرفــة مبفهومهــا الحديــث. وبعــد 

ــا  ــه ميكنن ــاب، أرى أن ــن ونصــف عــى نــر الكت مــرور قرن

"العقــل  أي   Invisible Mind مبصطلــح  املفهــوم  وســم 

الخفــّي"، بعــد أن صــار الــذكاُء هــو مقيــاس "ثــروة األمــم" 

وبعــد أن تجــاوزت القيمــة الســوقيّة لبعــض الــركات 

الرقميّــة األمركيّــة قيمــة قــاّرات بأكملهــا. فــإذا كان مبقــدور 

ــة  ــاعر األخاقي ــي واملش ــل االجتاع ــوق والتفاع ــات الس آلي

والســلوك املعــريف توجيــه جهــود األفــراد املبذولــة لتحقيــق 

مصالحهــم الشــخصيّة، نحــو تحقيــق مصلحــة املجتمــع، فــإنَّ 

توجيــه ذكاء األفــراد يف عــر اقتصــاد املعرفــة ســيتحوَّل إىل 

ــامل  ــة يف الع ــيّة حتميّ ــذه رضورة تنافس ــايب، وه ــلوك إيج س

ــة. ــات الذكيّ ــرتايض واملجتمع االف

الحظــُت أثنــاء دراســتي يف إحــدى الجامعــات األمركيّــة 

ــرَّة األوىل، فمــع  ــرأ مــن امل ــا أق ــي رصُت أســتوعب كل م أنن

ة املنافســة،  زخــم القــراءات املطلوبــة وضغــط الوقــت وشــدَّ

مل يكــن الوقــت يتَّســع ألكــر مــن ذلــك، فتكيَّــف املـُـخ عــى 

االســتيعاب السيــع، وراح يعمــل بتلــك اآلليّــة. ظننــُت 

يف البدايــة أنَّ هــذا الســلوك اإلدرايك املتطــوِّر ســيازمني 

* نسيم الصامدي

ويصبــح قــدرة مســتدامة، إال أنَّ ظّنــي مل يكــن يف محلـّـه، ومل 

ــر قــدرايت االســتيعابيّة عندمــا عــدُت للعمــل  أدرك ســبب تبخُّ

يف الــدول العربيّــة، إال بعدمــا قــرأُت دراســة "جيمــس فلــن" 

حــول متوســطات الــذكاء، ومــا كتبــه "جاريــت جونــز" عــن 

ــذكاء الجمعــي. ال

تبــنَّ أنَّ متوســط ذكاء البيــض يف أوروبــا وأمــركا يــرتاوح 

ــم  ــون عليه ــا، وأنَّ الــرق آســيوين يتفّوق حــول 100 تقريبً

بحــوايل 5 درجــات، بينــا ينخفــض ذكاء األمركيــن مــن 

أصــل أفريقــي إىل 85، وجــاء أبنــاء أمــركا الاتينيــة يف 

الوســط مبتوســط 90، وينخفــض معامــل ذكاء ســكان جنــوب 

أنَّ  واملُاَحــظ  املتوســط.  يف   75 إىل  أفريقيــا  يف  الصحــراء 

متوســط ذكاء األفريقيــن يف أمــركا يفــوق أبنــاء جلدتهــم يف 

الوطــن األم بـــ10 درجــات، وذكاء اآلســيوين املهاجريــن مــن 

ــن يف  ــط ذكاء املاكث ــوق متوس ــركا، يف ــا وأم ــيا إىل أوروب آس

ــود  ــا أن نجــد الُهن ــذا مل يكــن غريبً ــة. وله ــم األصلي مواطنه

ــل "مايكروســوفت"  ــة مث يقــودون أعظــم الــركات األمركي

ــا. ــوال" وغره ــي ك ــرتكارد" و"بيب ــل" و"ماس و"جوج

متوســط ذكائنــا الفــردي يؤثــر عــى إنتاجيّتنــا ونتائجنــا 

ــة  ــعادتنا وُمحصل ــتنا وس ــتوى معيش ــن مس ــة، ولك اإلجاليّ

أدائنــا الــكّي تعتمــد أكــر عــى متوســط ذكاء املجتمــع 

واملــكان الــذي نعيــُش فيــه، واألمــة التــي ننتمــي إليهــا. ولــذا 

ــل" و"محمــد الربادعــي"  ــأنَّ "أحمــد زوي ــرتاض ب ــا االف ميكنن

مل يكونــا ليفــوزا بجائــزة "نوبــل" لــو اســتكمل األوَّل أبحاثــه 

gm@edara.com
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مفتتح



أفكار / املفتتح5

ــا لجامعــة  ــا عاًم يف جامعــة اإلســكندرية، وعمــل الثــاين أميًن

الــدول العربيّــة، بــداًل مــن الوكالــة الدوليّــة للطاقــة الذريـّـة. 

يــرى "فلــن" و"جونــز" أنَّ فجــوة الــذكاء الجينــي بــن أبنــاء 

شــعوب الشــال والجنــوب، وبــن الفقــراء واألغنيــاء تضيــق 

ــل  ــائل التواص ــة ووس ــت والعومل ــبب اإلنرتن ــج، بس بالتدري

وتعميــق التعــاون اإلنســاين. لكــن هــذه الفجــوة ال تضيــق 

بالسعــة نفســها بــن األمــم. فمعــدالت ذكاء األفــراد مهــا 

ارتفعــت مــن خــال محــو األميّــة والدراســة يف الخــارج 

وســعادته  املجتمــع  ذكاء  عــى  تنعكــس  ال  والتعليــم، 

وفاعليتــه، ألنَّ للــذكاء الجمعــي رشوطًــا إضافيّــًة؛ بيئيّــًة 

وســلوكيّة؛ تـُـري أو تَســتنزف ذكاء الفــرد وتفكــره اإليجــايّب.

ث "فرانســيس فوكايامــا" عــّا أســاه  يف كتابــه "الثقــة"، تحــدَّ

"رأس املــال االجتاعــي"، وهــو: "قــدرة األفــراد عــى العمــل 

لتحقيــق هــدف مشــرتك داخــل مجموعــات أو يف منظــات"، 

ــراد  ــة". فأف ــمى "ذكاء الخليّ ــة تُس ــدرة التفاعليّ ــذه الق وه

ــع بــأّي ذكاء، ولكنهــا تتفاعــل  خايــا النحــل والنمــل ال تتمتّ

إنتاجيّــة  فرتتفــع  تعمــل يف جاعــات،  وتتكامــل وهــي 

ــض  ــق فائ ــن تحقي ــن م ــا وتتمكَّ ــايل لذكائه ــل اإلج املُعام

إنتاجــي يتــّم تخزينــه أو تدويــره أو تصديــره. وبهــذا املعنــى 

ــذكاء  ــق ال ــي املــخ التعــاوين ويخل ــم يُنمِّ ــإنَّ العمــل املنظَّ ف

الجمعــي مــن مــوارد فطريـّـة ومعرفيّــة مل تكــن موجــودة، أو 

ــى أدق- غــر ملموســة. هــي -مبعن

"بوتــان"  مملكــة  وزراء  لرئيــس  محــارضة  إىل  اســتمعُت 

ــن  ــداًل م ــايل" ب ــعادة اإلج ــج الس ــن "نات ــا ع ث فيه ــدَّ يتح

انخفــاض االنبعاثــات  "الناتــج املحــي اإلجــايل"، وعــن 

الكربونيّــة يف "بوتــان" إىل الصفــر، وانعــدام التلــوث بســبب 

الــذكاء الحيــوي واســتدامة البيئــة الطبيعيــة، وقــد ربـَـط بــن 

األداء اإلجــايل لشــعب "بوتــان" الــذي ال يزيــد عــدده عــن 

700 ألــف نســمة، وبــن قــرارات الــذكاء الســيايس واســتدامة 

البيئــة اإلداريــة التــي تُلــزم الجميــع -مبــن فيهــم ملــك 

ــاء  ــان- بالتقاعــد يف ســن الخامســة والســتن. ومــع انته بوت

املحــارضة أيقنــُت أنَّ Tshering Tobgay "شــرنج توبجــاي" 

ث عــن ذكاء الخليّــة الفطــري،  -اســم رئيــس الــوزراء- يتحــدَّ

ال عــن متوســطات الــذكاء الفــردي، ويبــدو أنَّ الســم رئيــس 

ــن املشــاركة  ــع م ــات باملســتوى الرفي ــوزراء دالالت وعاق ال

ــة". ــد الخفيّ ــوق "الي ــّي" ف ــي تضــع "العقــل الخف الت

ــح أنَّ ذكاء اإلنســان العــريب الفــردي ال يقــّل عــن  مــن املرجَّ

ــن  ــن والكوري ــس الياباني ــد ال نُناف ــة. ق ــطات العامليّ املتوس

الشــخصية  بالحريــة  الَجْمعــّي  ذكاَءهــم  ون  يُغــذُّ الــذي 

واملارســات الدميقراطيــة وأخاقيــات العمــل واحــرتام اآلخــر 

العلمــي، لكنَّنــا ال نقــّل  والتعــاون واملشــاركة والتفكــر 

ــا الجمعــي فهــو يف  ــا ذكاؤن ــة. أّم ــأّي حــال عــن ذكاء البقيّ ب

الحضيــض؛ حيــث أّدى االحتبــاس اإلداري وانحبــاس االبتــكار، 

ــة" واســتنادنا  ــة" و"ذكاء الخليّ ــة الخفيّ ــا إىل "العقليّ وافتقارن

ســاتية، وفســاد القيــادات  إىل القيــم املاضويـّـة، وغيــاب املؤسَّ

ــوارد  ــة، وامل ــا عــى املســاعدات األجنبيّ السياســيّة، واعتادن

القبيلــة األبويّــة، أّدى كل ذلــك إىل:  الطبيعيّــة، وســلطة 

اســتنزاف طاقاتنــا الفرديـّـة، فتاهــت الرَِّعيَــة بــن الاُمســاءلة 

ــئوليّة. والامس

ذكائنــا  "متوســط 

الفــردي يؤثــر علــى 

ــا  ــا ونتائجن إنتاجّيتن

اإلجمالّيــة"
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ُهم قناديل الضحى، العطاش للّنرص أو الّشهادة.. 

ــة  ــريّب األرديّن، فتي ــش الع ــاج الجي ــم ت ــى جبهاته ــعُّ ع يش

آمنــوا بربهــم، فزادهــم اللــه يقيًنــا بعــزّة وطنهــم، وبعزميــة 

معهــم  والنَّهــر  األردن،  أرض  مــن  ذرة  كل  عــن  الدفــاع 

ــرة  يــردِّد نشــيد الكرامــة، حــن كانــت جحافــل الجنــود مزنَّ

ــة يلوِّحــون  ــم يف كل معرك ــرق غضبته ــب ب بالتحــّدي وبلهي

فيهــا للنَّهــر بعــد أن حمــوه وأعــزّوه، وغّربــوا نحــو وجهتــم 

فلســطن نــرًة ودفاًعــا عــن كل ثراهــا، ومعهــا درّة املدائــن 

ــدة. ــوى األفئ ــة األرواح ومه ــدس مهج الق

***

ــب  ــر والشــهادة، تقلي ــة والن ــام اســتذكار البطول هــذا مق

ــا  ــي خاضه ف الت ــرَّ ــة وال ــارك الكرام ــجّل مع ــات س لصفح

الجيــش العــريّب عــى ثــرى فلســطن، كل صفحــة فيهــا فيــض 

مــن بطــوالت وأحــداث ومواجهــات تقــارب املعجــزات عــى 

مســتوى املجموعــات واألفــراد، ويف كثــر مــن تلــك املعــارك، 

كان مــن املمكــن أن يتغــرَّ مصــر فلســطن ونتائــج الحــروب 

ــة  ــيّة العربيّ ــرة واإلرادة السياس ــاح والذخ ــر الس ــو تواف ل

ــدة. املوحَّ

ــة-  ــا القــوات املســلحة األردني ــي خاضته ولعــلَّ املعــارك الت

الجيــش العــريّب يف القــدس هــي أعمــق شــاهد عــى العقيدة 

ــك بــأرض  الراســخة لــدى أفــراد الجيــش األردين بالتمسُّ

ــة، مــع  ــا جــزء مــن رشف األم ــا ألنَّه ــاع عنه ف فلســطن والدِّ

ــش  ــطن، والجي ــن األردن وفلس ــة ب ــة وخاص ــط عميق رواب

ــخة  ــة الراس ــة القويّ ــذه الرابط ــن ه ــن ع ي ــر املعربِّ ــو أك ه

مقدمة امللف
الجيش والقدس..

مقام استذكار 
الّنرص والّشهادة!!

ــة. املتين

وإذا كانــت العاقــة العســكرية بــن األردنيــن والفلســطينين 

تعــود إىل عــام 1941 وفــق مقولــة الدكتــور بكــر خــازر 

ــطن  ــى أرض فلس ــت كان ع ــك الوق ــه يف ذل ــايل، يف أن املج

ــش  ــن الجي ــة ب ــة حميم ــت العاق ــة وكان ــة أردنيّ 17 َسيّ

العــريب األردين والشــعب الفلســطيني، فهــذه العاقــة مبنيّــة 

فــاع عــن ثــرى فلســطن؛ حيــث  عــى جــذور قدميــة مــن الدِّ

ــام 1920م  ــدات ع ــح العبي ــد مفل ــهيد أردين كان كاي أوَّل ش

ــع  ــون م ــون األردني ــب، وكان املتطوع ــل الثعال ــة ت يف منطق

ــورات  ــة والث ــل املواجه ــطن يف كّل مفاص ــم يف فلس إخوانه

ــور  ــد بلف ــيم ووع ــرارات التقس ــا لق ــق، ورفًض ــاًرا للح انتص

ــطن. ــى أرض فلس ــي ع ــان اإلسائي ــام الكي وقي

***

ــان  ــات الكي ي ــاد تعدِّ ــن ازدي ــرة م ــة الخط ــذه املرحل ويف ه

ــب  ــه، يتوجَّ ــه، وتجاوزات ــدس، وحفريات ــى الق ــي ع اإلسائي

القــدس،  املُواجهــة عــى أرض  اســتحضار سديّــة  علينــا 

وإعــادة كتابــة بطــوالت الجيــش العــريّب األرديّن واملجاهديــن 

ــه  ــة مدن ــن كاف ــعب األردين م ــاء الش ــن أبن ــن م واملتطوع

وقــراه وبواديــه، وتضحياتهــم دفاًعــا عــن القــدس وكل 

ــن  ــاء والفنان ــن واألدب ــى املبدع ــب ع ــذا واج ــطن، ه فلس

ــره  ــادة صه ــرِّف، وإع ــخ امل ــذا التاري ــًة له ــراءًة ومعايش ق

وإنتاجــه واالشــتغال عليــه وتضمينــه يف مدّوناتهــم اإلبداعيّــة 

مــن سد وشــعر وســينا ودرامــا، ليكــون هــذا اإلرث املجبول 
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ــادة  ــة، م ــدم والتضحي ــوب بال ــهادة، واملكت ــة والش بالبطول

ــج  ــتثمره يف املُنتَ ــه ونس ــه حق ــا أن نعطي ــم علين ــة يحتِّ ثريّ

اإلبداعــي واألديب والفّنــي، بالتــوازي مــع مــا تــمَّ التعبــر عنــه 

ــكل  ــق ل ــق املنهجــي والدقي ــة والتوثي ــة التاريخي عــرب الكتاب

تفصيــات تلــك املعــارك واألحــداث والبطــوالت والتضحيــات.

***

وعــوًدا إىل تاريــخ معــارك الجيــش العــريّب األرديّن يف القــدس، 

ولِــا متثِّلــه هــذه املدينــة مــن قيمــة ُعليــا ومــن رســوخ يف 

ــا  ــي، م ــي والوطن ــي والقوم ــتوى الدين ــى املس ــدان ع الوج

يحتِّــم عــى املبدعــن إعــادة قــراءة معركة القدس عــام 1948 

ــار 1948،  ــة يف 14 أي ــوات الربيطاني ــحبت الق ــد أن انس بع

ــوات  ــر الق ــت خط ــطن تح ــدس وكل فلس ــت الق ــد كان وق

الصهيونيــة، فدخلــت قــوات الجيــش العــريب األردين بلوائــن 

متركــز واحــد يف نابلــس والثــاين يف رام اللــه، ثــم بعــد ذلــك 

ــه التــل للدخــول  ــادة عبدالل زحفــت الكتيبــة السادســة بقي

إىل القــدس، وهنــا يُشــار إىل معركــة الشــيخ جــراح يف القدس 

ــش يف  ــاض الجي ــا خ ــارك، ك ــف املع ــن أعن ــت م ــي كان الت

أحيــاء القــدس القدميــة، وعــى أســوارها مواجهــات الــرف 

ــذي  ــت ال ــهداء، يف الوق ــات والش م التضحي ــدَّ ــة، وق والبطول

كانــت فيــه قــّوات أخــرى تقاتــل يف محــاور ثانيــة عــى أرض 

ــزّة  ــال بحــرب ودم الع ــدّون ســجات القت ــث ت فلســطن، حي

ــود امليامــن  ــس املجــايل، ومعــه الجن ــد حاب انتصــارات القائ

األخيــار، مــا قّدمــوه مــن بطــوالت وانتصــارات يف بــاب الــواد 

ــن  ــربِّ ع ــي تع ــارك الت ــجّل املع ــض س ــذا بع ــرون، ه واللط

ــة العاقــة بــن األردن وفلســطن، بــن الجيــش العــريّب  متان

والقــدس وكل أنحــاء بادنــا حولهــا، تلــك التضحيــات يف 

معركــة القــدس عــام 1948 التــي كانــت مــن أهــم املعــارك، 

ــا، فكانــت الســبب يف بقــاء القــدس  ــًرا تاريخيًّ وحققــت ن

القدميــة ومــا جاورهــا مــن األحيــاء يف يــد العــرب حتــى عــام 

1967م.

***

ــريب األردين  ــش الع ــة الجي ــاك، فعاق ــخ هن ــف التاري ال يتوق

ــت  ــوًخا، وكان ــة ورس ــر متان ــتمرّة وأك ــت مس ــدس بقي بالق

االســتاتة يف الدفــاع عنهــا أثنــاء حــرب حزيــران 1967، 

ولعــلَّ معركــة تــل الذخــرة يف حــّي الشــيخ جــراح يف القــدس 

شــاهٌد حــيٌّ عــى استبســال أفــراد الجيــش العــريب األردين يف 

الدفــاع عــن ثــرى القــدس، حيــث مواجهــات كتيبــة الحســن 

يت بعــد ذلــك "كتيبــة أم الشــهداء"،  الثانيــة التــي ســمِّ

ــا  ــل 101 جنديًّ ــن أص ــهيًدا م ــا 97 ش ــهد منه ــي استش والت

هــم تعــداد هــذه الكتيبــة التــي روت دمــاء شــهدائها ثــرى 

ــاك، فدفنهــم  ــر عبقهــم عــى غــر مــكان هن القــدس، وتناث

أهلهــم يف القــدس تحــت األســوار ويف باحــات البيــوت، ومــا 

زالــت الشــهادات نســمعها أو نعاينهــا عــن قبــور لشــهدائنا 

روب والبيــوت واألهــل يف القدس  مزروعــة هنــاك تؤنــس الــدُّ

وفلســطن، فطــوىب للشــهداء، طــوىب ألكــرم بنــي البــر.

***

وهــذا امللــف يعايــن يف بعــض جوانبــه بطــوالت جنــود 

ــز  ــع تركي ــدس، م ــطن والق ــريب األردين يف فلس ــش الع الجي

ــيخ  ــّي الش ــارك ح ــات يف مع ــرة والتضحي ــك الذاك ــى تل ع

ــرة،  ــّل الذخ ــال ت ــن أبط ــروى ع ــي تُ ــص الت ــراح والقص ج

ــاك،  ــى األرض واإلنســان هن ــة ع ــة الصهيوني ــلِّ الهجم يف ظ

تــأيت الكتابــة هنــا بأقــام وعــت دور تضحيــات الجيــش 

العــريّب األرديّن وبطوالتــه، وتؤكِّــد عــى أهميّــة ترجمــة هــده 

ــد وتوثِّــق  ــة تخلِّ ــة إبداعيّ القصــص واألحــداث إليجــاد سديّ

هــذه البطــوالت لتبقــى حــارضة يف وجــدان األجيــال القادمــة 

انتصــاًرا لذاكــرة الشــهداء وتضحيــات الجنــود، وتأكيــًدا عــى 

ــة للقــدس  عمــق العاقــة املجبولــة بالــّدم والتضحيــة واملحبّ

ــطن. ــكل أرض فلس ول

***

مفلح العدوان
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ــوٌت  ــٌة وبي ــاٌب منيف ــٌة وقب ــاراٌت عالي ــرار؛ من ــهداء األب الشُّ

مرعــٌة يخرجــوَن يف أيــاِم الوطــِن زرافــاٍت ووحدانـًـا يقلِّبــوَن 

حجارتَــُه ويكتبــوَن ســرتَُه ثــمَّ يَطويهــْم َغبَــُش الذِّكــرى 

ــاِل،  ــامعِ األطف ــى مس ــاُت ع ــا األّمه ــيَد تتلوه ــا وأناش قصًص

ــهْم  ــا يف حقائِبهــْم وينشــدونَها يف ســاحاِت مدارِس فيحملونَه

ــرَّ األرواُح.  ــدى وتخ ــلَّ الّن ــى يخض حتّ

قصائــُد فخــٍر وأناشــيُد بطولــٍة تنشــُدها الحناجــُر يف كلِّ 

صبــاٍح مــن صباحــاِت الوطــِن فــرتدُِّد معهــم األشــــجاُر 

واألحجاُر: خالدوَن، خالدوَن، خالدوَن.  

حــى ونَْفــُح  ــهداء نَثيــُث الفجــِر وأُرجــواُن الضُّ إنهــم الشُّ

ــؤال. الُخزامــى وزهــرُة الصــرِب ووردُة الــدِم ومفتــاُح السُّ

فهنــا يف القــدس وعــى أفــِق النَّــدى تتألــُق أرواُحهــم، ومــن 

ــة، تقطــُع  ــا الّنوراني ــرُف بأجنَحِته ــوِق مــآذِن املســاجِد ترف ف

ــَض يكســو  ــا أبي ــمَّ تنهــلُّ ثلًج ــا ث ــا وغربً دروَب الوطــِن رشقً

ــراِب األرِض  ــوَن مــن ت ــار. يطلع ــِة الوق ــاِل بحلَّ ــَم الجب قم

زيتونـًـا وريحانـًـا وورًدا مختلًفــا ألوانُـــُه وأشكالُـــُه يزيُّن خرَة 

ــِن بشــذى  ــُر أجــواَء الوط ــِة، ويعطِّ ــِه املتفتح ــعِ بأعناق الربي

ــِب الطّاهــر.  ــْم الطّي نجيعه

ــْم  ــدس، إنه ــرى الق ــى ثَ ــريب ع ــِش الع ــهداُء الجي ــْم ش  إنه

فرســاُن كتيبــِة الحســن "أم الّشــهداء")*( التــي ظَلَّــْت تَزهــو 

ــا  ــرار، وم ــها األب ــها وشهدائِـ ــها ورسِمـ ــِب باسِمـ عــى الكتائ

ــِش العــريب يحرســوَن ثغــوَر  ــا مــن بواســِل الجي زاَل فرسانُهـ

الوطــِن لــي ال ميــرَّ طامــٌع، فهــْم عــى عهِدهــم األوَّل "ومــا 

لــوا تَـــبِْديا". بدَّ

شهداء الجيش العريب
يف القدس

فايز محمد الحميدات*

Fayez.hmedat@gmail.com

* كاتب وشاعر أردين 

فُرســان كتيبــِة الحســن يف القــدس: حكايــاٌت ورايــاٌت ورؤًى 

ــم ال  ــاُل بأفعاله ــُه الرّج ــِر نسَجـ ــاٌح وبســاٌط مــن الحري ورم

ــة.  ــُه مــن التضحي ــَداُه مــن الّشــجاعِة َولُْحَمتُ بأقوالهــم: ُس

ــة، وأحــرُف مــن  ــة الحســن: صــوٌر مــن البطول فرســان كتيب

ذهــٍب يف كتــاِب الرّجولــة، وقصــٌص محفــورٌة يف ذاكــرِة 

الوطــن، منقوشــٌة عــى جــدراِن التّاريــِخ تحــُر ببهائِهــا 

ــريّب". ــُش الع ــَل "الجي ــا قي ــا كلّ ونقائِه

فرساُن كتيبِة الحسن:

ــَاواِت قَامئَُه"  كُل واحــٍد منهــْم ســيٌف "كأنَّ يف يــِد َجـــبَّاِر السَّ

ــمس التــي  يحــروَن يف هــذا اليــوم تســطُع بطوالتِهــم "كالشَّ

ال تَخفــى بــكلِّ مــكاِن" تســتعيص أســاؤُهم عــى النســياِن 

"فمثلُهْم ال يُـــْنىس ومثلُنا ال يَـــْنىس" َوَمْن يَستطيع أن يَـــنىس 

املــازَم الشــهيد كــال جــرادات ضابــَط املاحظــِة األماميــةِّ يف 

رَة وهــو يعطــي موقَعـــه كهــدٍف لرمايــِة املدفعيِّة  تَـــْل املــَدوَّ

بعــد أن حــارصَُه العــدّو.

رَة  ــْل املــَدوَّ ــِة يف تَـ ــِة الثاني ي ــاَل السَّ ــىس الزمــن قت وهــل يَن

ــاَك  ــى هن ــي يَبق ــا ل ــا ببناِدِقه ــن َخناِدِقه ــُع ع ــي تُداف وه

ــى. ــاِب األق ــِر يف رح ــاِة الفج ــِت لص ــن الوق ــتََّسٌع م ُمـ

ــاور،  ــه من ــي عبدالل ــدي، وع ــن مه ــد حس ــهداء: أحم ـ الشُّ

ــْم  ــان، وزماؤه ــد ضبع ــان، واليف عاي ــد دحي ــاح محم وف

ــااًل  ــم قت ــٍد منه ــَل كلُّ واح ــِة الحســن قَات ــاِن كتيب ــن فرس م

ــَم  ــوَن حل ــوا يحرس ــُفُه، كان ــهِل َوْصـ ــن السَّ ــَس م ــا لي عنيًف

األمــِة بإمكاناتِهــم املتواضعــِة، يســعفوَن ضعَفهــا بشــجاعِتهم 
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النَّــادرة، وميســكوَن ميــزاَن التَّاريــِخ لــي ال مييــل. خرجــوا من 

ــمراء، وكوفيّاتِهــم  قُراهــم وبواديهــم مبامحهــْم األردنيــِة السَّ

ــي:  ــدس الت ــن الق ــوَن ع ــراء، يدافع الحم

ـــــاَم يَحنُّ إلـيـــــَها كلُّ قلٍب كـأنَـّ

تُــَشــاُد ِبـَحـَباِت القلـوِب ُربُـوُعهـا

البســيطَة،  وأســلحتَهم  إميانَهــم  إال  يحملــوَن  ال  خرجــوا 

َّ لــي ال يَطغــى الطُّوفـَـاُن، ولــي تبقــى القــدُس  يقاتلــوَن الــرَّ

ــِخ أروَع الصفحــاِت  ــْفِر التَّاري ــرَّزوا يف ِس ــام، فَطَ ــَة السَّ مدين

وأبهــى الكلــات، فــا كتبــوا فيــه صفحــًة ســوداء، وال 

ــي  ــم وينحن ــُخ يذكرُه ــلَّ التَّاري ــاء، وظ ــًة بيض ــوَّدوا صفح َس

ــريّب". ــِش الع ــهداُء الجي ــَل "ُش ــا قي ــااًل كلَّ إج

ــُن الخشــوَع  ــل، يتق ــٌد متبت ــٌط محــرتف، وعاب يقودهــم ضاب

يف املحــراب، فمنحــه اللــه الشــموَخ يف مياديــن املعركــة، إنــه 

الرائــد الشــهيد منصــور كريشــان؛ تعرفــه القــدس جيــًدا: إن 

ــْت عيونُهــا بالدمــوع  اقبــَل اشــتاقت إليــه، وإن غــاب اخَضلَّ

أعطتـْـُه مفاتيــَح قلِبهــا فعــرَف أحزانهــا وآالمهــا وظــلَّ يحــارب 

ــوَل إىل  ــد الحق ــا يعي ــح "بابً ــاول أن يفت ــوارها يح ــى أس ع

أوَِّل القمــح" إىل أن خــرَج منهــا بعــد نكســِة حزيــران وظــلَّ 

يخــوِّض يف هشــرِ املــوت يلبــُس لباَســه ويطلبــه يف كلِّ 

ــَن  ــَن والصديق ــع النبي ــه إىل جــواره "م ــارُه الل ــٍة فاخت معرك

والشــهداء وحســَن أولئــك رفيقــا".

فرســاُن كتيبــِة الحســن: كانــوا يف َعِشـيّـــٍة مــن َعشــايا 

حزيــران عــاَم ســبعٍة وســتن يُــراودوَن الليــَل لــي ال يَـــْغفو 

ــْم  ــى، وأعصابُُه ســِة، عيونُهــْم يَْقظَ عــى أســواِر املدينــِة املقدَّ

زٌَة، وأيديهــْم عــى الزِّنــاد. ينــاُم الليــُل وال تنــاُم  ُمـتََحـــفِّ

ــوَن  ــٌن، يراقب ــم َع ــْت له ــا غف ــار وم ــم، ويصحــو النَّه عيونُه

تحــرُّكاِت العــدو، ويشــّدوَن عزميــَة األهــِل ثــمَّ مَيِيلُــوَن عــى 

ًدا" ال يبتغــوَن عــرَض الحيــاِة الزَّائلــة. أســلحِتهم "ُركًَّعــا وُســجَّ

ــوِت  ــى امل ــابقوَن ع ــِه يَتس ــاروا إلي ــا طَ ــمعوا َصوتً ــا َس كلَّ
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كأنَّهــم يتســابقوَن عــى الغنائــَم وصــدى صــوٍت ميــأُ املــكاَن 

خشــوًعا وجــااًل: "مــن املؤمنــَن رجــاٌل َصدقــوا مــا َعاَهــدوا 

ادقــن: إْن َهــزُّوا نخلــَة القــدِس  اللــَه عليــه" فكانــوا مــن الصَّ

ــتْهم  ــًة، واْن َعِطشــوا َسـَقـ ــم ســكينًة ورحم ــاقطْت عليه تَس

ــِق  ــَقْوها مــن رحي ــًة، فََس ــا راحــًة وطأمنين ــدى مآذنَِه مــن نَ

أعارِهــم مــا يُـــبقيها حيّــًة عــى َمــدى الزَّمــن، كانــوا 

ــرؤى  ــا ب ــعوَن آفاقَه ــاِدِهم، ويوسِّ ــوارَها بأجس ــندوَن أس يس

يَْشــَمُخون،  مآذنُهــا  ترتفــُع  النَّهضويــِة، وحــَن  أحاِمِهــْم 

وإْن رّددْت "اللــُه أكــرب" يُـــقبلوَن، تُـــنادي عــى التّاريــِخ 

ــِة  ــن التّضحي ــٍم م ــٍل عظي ــتندوَن إىل جب ــم فيس ــن خلِفه م

والفــداِء، ثــمَّ تَـــمدُّ األرَض تحــَت أقداِمهــم، فينطلقــوَن مــن 

خنــدٍق إىل خنــدٍق ومــن شــارٍع إىل شــارٍع ومــن تلـّـٍة إىل تلـّـٍة 

ــراُت وهــي "تأخــُذ العاشــَق مــن  ــُق مــن فوِقهــم الطّائ تحل

ُحضــِن الفراشــة" لكنَّهــم يَتقّدمــوَن وال يَـــنثنوَن؛ تَْنثَنــي مــن 

ــُز رصاصهــْم  ــات، ويوقــُظ أزي ــُر الّدباب ــم جنازي فــوِق عزامئِه

ُي مدافِعهــم نامئــاِت الهمــم، وتطــُر يف املــدى األرجــواين  َوَدوِّ

ــوَن  ــوا يرتفع ــدس، كان ــهداُء الق ــْم ُش ــم، فه ــُر أرواِحه عصاف

ــْم شــهيٌد تفتحــْت  ــَع منه ــا ارتف ــن شــوارِعها شــهداَء كلَّ م

ــن  ــه: "فَرِِح ــدوا إلي ــاٌب تواف ــَح ب ــا فُِت ــاِء، وكلَّ ــواُب السَّ أب

مبــا آتاهــْم اللــُه مــن فضلِــِه ويســتبروَن بالَّذيــَن مل يَلحقــوا 

ــوَن". ــم يحزن ــْم وال ه ــوٌف عليه ــم أال خ ــن خلفه ــْم م به

فرساُن كتيبِة الحسن: 

رجــاٌل "تُْحــى الَحــى قبــَل أن تُحــى َمآثرُهــم" مل يلتزمــوا 

ــرَبَرَُة،  ــا ال ــْم أبناؤه ــرؤوُم وه ــم ال ه ــي أمُّ ــوى األرِض فه بس

ـــنن عــن بَواِســِق أفعالِهــم  وهــا نحــُن اليــوَم َنحــو ُركاَم السِّ

وطيبــاِت أعالِهــم وألنّنــا نحبُّهــم نجلــُس بــَن أيديهــْم 

ــوم". ــراِم الوُج ــٍة يف الَغ ــُر َمنزل ــْنَ "فآخ َواِجِم

فرساُن كتيبِة الحسن: 

ــُث  ــِن، حدي ــتاُن الوط ــرِة، وبس اك ــرَّاُس الذَّ ــاُء األرِض، وُح أبن

ابريــَن. إنَّهــْم الخالــدوَن يف  امديــَن الصَّ الّذكريــاِت وذكــرى الصَّ

ذاكــرِة القــدِس، والباقــوَن عــى أســوارِها العتيقــِة نُقوًشــا لــْن 

مَيُْحوهــا الزَّمــُن ولــن تَنســاها األيــاُم. 

محطة للذاكرة:

مــن فلســطن اىل عــّان ويف فجــر يــوم االثنــن الثــاين عــر 

مــن كانــون الثــاين عــام الفــن وســتة عــر تــم نقــل جثــان 

أحــد شــهداء الجيــش العــريب مــن مقــربة الشــهداء يف موقــع 

النبــي صموئيــل يف القــدس وقــد كان جثانــه يرقــد إىل 

ــذاك،  ــن بســبب ظــروف الحــرب حين ــه، والذي جانــب زمائ

ــف ألســاء بعضهــم. ــاك تعري ــوا دون أن يكــون هن دفن

ويف مراســم عســكرية ينطلــق موكــب الشــهيد مــن ميــدان 

الرّايــة يف الديــوان امللــي الهاشــمي إىل أعــى ربــوات عــّان؛ 

ــواًل  ــّدًدا محم ــه مج ــد افتتاح ــث أعي ــهيد، حي إىل رصح الش

عــى عربــة املدفــع ذاتهــا التــي حملــت جثــان املغفــور لــه 

جالــة امللــك الحســن بــن طــال طيَّــب اللــه ثــراه، ملفوفًــا 

بالعلــم األرديّن، ترافقــه كوكبــة مــن الفرســان وتشــكيلة مــن 

اآلليــات العســكرية الحديثــة.

ويصطــفُّ الجنــود مــن مختلــف صنــوف ووحــدات القــوات 

املســلحة األردنيــة- الجيــش العــريّب، واألجهــزة األمنيــة، 

ــز إىل  ــذي يرم ــدس، ال ــاس الق ــدي لب ــم ترت ــة منه مجموع

ــطن. ــريّب يف فلس ــش الع ــا الجي ــي خاضه ــارك الت املع

ــة  ــل راي ــي تحم ــة الت ــرات العامودي ــم الطائ ــق فوقه وتحلِّ

الثــورة العربيــة الكــربى، وعلــم اململكــة األردنيــة الهاشــمية، 

وعلــم القيــادة العامــة للقــوات املســلحة األردنيــة- الجيــش 

ــة  ــة تحيّ ــن طلق ــدى وعري ــة إح ــق املدفعي ــريب، وتطل الع

للشــهيد. ويُحمــل الشــهيد عــى أكتــاف النشــامى مــن 

ــتثنائية،  ــكرية اس ــم عس ــف يف مراس ــاط الص ــاط وضب الضب

ألنــه يرمــز إىل جميــع الرتــب العســكرية، وإىل شــهداء 

ــا  ــة الكــربى حتــى وقتن ــورة العربي ــذ انطــاق الث الوطــن من

ــارض. الح

ويصطــفُّ حملــة النَّعــش أمــام جالــة امللــك عبداللــه الثــاين، 

القائــد األعــى للقــوات املســلحة، وتصطــفُّ أرواُح الشــهداء 

يف موكــٍب مهيــٍب وهــي تعــزُف ســمفونيًّة خالــدًة:
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ــَك الباغــي..  ــُل الَحلَ ــا.. نُقات ــمِس يف يِدن ــا وجــذوُر الشَّ "ألنَّن

ــننتُر". َس

البنــاء  يتوســط  الــذي  املجهــول،  الجنــدي  مثــوى  ويف 

الداخــي لــرح الشــهيد، ويف أجــواء تســتحر قيــم اإلميــان 

مــت القاعــة  ــوارى جثــان الشــهيد، وقــد ُصمِّ والشــهادة، يُ

ــا  ــي يف تصميمه ــداء. وروع ــة والف ــة التضحي ــق رمزيّ لتعمِّ

ــور فــوق القــرب مبــارشة عــرب نجمــة  الهنــديس أن يدخــل الّن

ســباعيّة ترمــز إىل الّســبع املثــاين، فيــا تتوّســط خارطــة 

العــامل الجــدار خلــف القــرب لتظهــر األماكــن التــي استشــهد 

ــة  ــا العربي ــا عــن القضاي ــش العــريّب دفاًع ــا أبطــال الجي فيه

ــام. ــدل والس ــم الع ــانية وقي ــادئ اإلنس واملب

إنهــم فتيــٌة أوقــدوا زيــَت أرواِحهــم لقناديــِل القــدِس ضيــاًء، 

وكلَّــا أوغــَل الزّمــُن، تفتحــْت شــقائُق النُّعــاِن مــن دِمهــْم 

ــا  ــن مآذنه ــٍة م ــوِق مئذن ــن ف ــْت م ــوارِها، وتألَّق ــى أس ع

ــرِب  ـ " وســارْت إليهــْم حشــوٌد مــن الصَّ العتيقــة "وال تحســنَّ

ــاْء.  والكربي

إنَّهــم فتيــٌة ُعلِّقــْت أرواُحهــم يف حواصــِل طــرٍ ُخــر، تقطــُع 

ــدِن  ــوُف يف كلِّ امل ــّان، وتط ــدس وع ــن الق ــا ب ــّدروَب م ال

ــجُر والحجــُر  والقــرى، وكلَّــا مــرَّْت بشــجٍر أو حجــٍر أَْوَمــأُ الشَّ

إليهــْم، وســاَد املــكاَن خشــوٌع جميــٌل جليــل. 

وبعدهــا بأشــهر قليلــة يف الخامــس مــن نيســان عــام ألفــن 

ــة مــن شــهداء الجيــش العــريب  وســبع عــرة اســتيقظ ثاث

الذيــن استشــهدوا عــى ثــرى فلســطن عــام ســبعة وســتن، 

ــوا مــن )صــور باهــر( يف القــدس الريــف، إىل مقــربة  ونُقل

ــاهًدا  ــف ش ــي تق ــران، الت ــريّب/ أم الح ــش الع ــهداء الجي ش

ــات األردنيــن وبطوالتهــم.  عــى تضحي

وتســلَّم ذوو الشــهيد ســليان مــوىس ســامل املطريــن الــذي 

تــمَّ التعــرُّف عــى اســمه مــن خــال هويّتــه املعدنيّــة التــي 

ــة  ــس هيئ ــلّم رئي ــا تس ــة، في ــم اململك ــه عل ــدت مع ُوج

ــّم  ــا للشــهيدين اللذيــن مل يت األركان املشــرتكة علمــن تكرميً

التعــرُّف عــى هويّتيهــا.

)*( قال أنور الخطيب محافظ القدس للعقيد عطا عيل يثني عىل 

قتال كتيبة الحسني الثانية: "لَك عيّل كلام ُذكر الجيش األرديّن أمامي 

يف أيّة مناسبة أن أحني هامتي إىل األرض إكراًما لاِم شاهدُت منَك 

ومن رجالَك من بطولة".

سليان وزمائه من شهداء الجيش العريب:

ــوَت  ــِح، وص ــَة القم ــرى ورائح ــَق الق ــون َعب ــاِن يحمل فرس

العصافــر، وقــد اســتيقظَوا ممتطــِن صهــوَة جيادهــم ألنَّهــم 

ــون:  يدرك

"أنَّ الخيوَل تُعاين بفطرتِها من العشِق أيًضا

جْن  وتعرُف معنى الِفراِق ومعنى الشَّ

وتقرأُ مثلَنا جميًعا... كتاَب الوطن".

فيــا ســليان، لــو أســتطيُع جعلــُت القلــَب قنطــرًة لِتُبْلَِغــَك 

املشــقر، التــي انتظرتــك لــرتاَك مقبــًا مــن أوَِّل الــّدرِب، فــإذا 

ــاِء بــدًرا ُمكتمــَل البهــاء.  بــَك تطلــُع مــن السَّ

ــو  ــل، ل ــريّب الباس ــِش الع ــاَن الجي ــليان فرس ــاق س ــا رف وي

أســتطيُع لجعلــُت أصابعــي شــموًعا تــيء بيتًــا عتيًقــا 

افتقــَد ضــوَء أعينكــم، فأنتــم أوََّل الــّدِم وآخــَر الــكاِم.

فساٌم عى كل شهيٍد ووحيٍد بقي من بعد الشهيد.

وســاٌم عــى َمــن خــاَض غارَهــا وهــو يــرى أنَّ املنايــا 

مرئــٌب فاهــا.

ســاٌم عــى كلِّ أمٍّ أودعــْت األرَض مهجتَهــا ثــم انثنــْت عــى 

ــا أمَّ  ــَل لهــا ي دمعــٍة حــرَّى ممزوجــٍة بفــرٍح باطــٍن كلــا قي

الشــهيد.

ــَظ  ــن أيق ــل الذي ــريّب الباس ــش الع ــود الجي ــى جن ــاٌم ع س

ــابْت  ــُد وانس ــتيقَظ املج ى فاس ــرَّ ــوَس ال ــم رم ــل خيله صهي

ــات. العادي

ساٌم عى وطٍن ُجٍبَل بدماِء الشهداء.
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الــرُّوُح الجعفريّــة مــا زالــت تســكن األردنيّــن، وهــم ســالة 

ــد  ــوا مــع خال ــة، ويــوم هبّ مــن شــهداء الفتــح األوَّل يف مؤت

بــن الوليــد ملجالــدة الــروم يف معركــة الرمــوك عــى أطــراف 

حــوران، ثــم انتفضــوا مــع صــاح الديــن األيــويب ومشــوا يف 

ــت املقــدس، وهــم أنفســهم  ــح بي جيشــه نحــو حطــن لفت

عندمــا نــادوا مــن "هيّــة الكــرك": "يــا ســامي باشــا حّنــا مــا 

نطيــع"... فاألردنيـّـون ســطروا ماحمهــم مــن طيــب وقصائــد 

الشــهوان يف وجــه مدرَّعــة  عندمــا رفــع ســيَفه صايــل 

ــه  ــَرَ دم ــة، ونَ ــة األردنيّ ــات تأســيس الدول ــز يف بداي اإلنجلي

ــا للنــاس أنَّنــا ال نقبــل الهــوان ولــو عــى رقابنــا. بيانً

ــجاعة واألردنيّــون صنــوان ال يفرتقــان وحــوادث التاريــخ  الشَّ

تشــهد، منــذ أن اعتــى كايــد املفلــح العبيــدات صهــوة 

ــا ســهول "ســمخ"، يحمــل  ــه قاطًع فرســه مــع فرســان قبيلت

ُحــبَّ فلســطن، فاســتقبل بصــدره نــران طائــرات اإلنجليــز 

ورصــاص اليهــود، فأكمــل رســالته وهــو صاعــد نحــو الســاء 

شــهيًدا لقضيّــة العــرب، فــإذا قــاَد كايــد العبيــدات مجاهــدي 

ــد  ــا، فق ــن طربي ــن شــالها م ــد نحــو فلســطن م ــرى إرب ق

تســامى معــه مــن جنوبهــا املجاهــد هــارون الجــازي وهــو 

يقــود سيـّـة مــن مجاهــدي الحويطــات إىل القــدس، وينضــمُّ 

ل بطولــة  للقــوات العســكرية يف معركــة بــاب الــواد ويســجِّ

ــة  ــدود الُقطريّ ــة والح ــدود القبيل ــا ح ــاوز به ــة يتج ملحميّ

نحــو الــدم الواحــد، ويرُتجــم التزاًمــا وجدانيًّــا وعقائديًّــا مــع 

ــة العــرب األوىل. قضيّ

يف معــارك فلســطن عــام 1948 و1967 بــرز الجيــش العــريّب 

األرديّن يف الدفــاع عنهــا، وكان شــاهًدا عــى البطولــة األردنيّــة 

األردنّيون يف الشيخ جراح... 
فرسان من دم وأرجوان

د. محمد عبدالكريم الزيود *

mzuody@yahoo.com

* كاتب وقاص وأكادميي أردين

ــن  ــهداء والذي ــا آالف الش ــل، وم ــخ طوي ــرب تاري ة ع ــدَّ املمت

فــاع  مــوا أرواحهــم إال جــزٌء ُمــيء يف الدِّ ســكبوا دمهــم وقدَّ

عــن القــدس وقــرى وروايب فلســطن.

حــّي الشــيخ جــرّاح هــو أحــد أحيــاء مدينــة القــدس، وأهــايل 

ــوات  ــن ق ــا م ــداًء صارًخ ــوم اعت ــون الي ــّي يواجه ــذا الح ه

االحتــال اإلسائيــي لرتحيلهــم أو هــدم بيوتهــم، ويخوضــون 

ــا  ــة وجــود ومصــر، رمّب ــك معرك ــل ذل ــة وقب ــة قانونيّ معرك

كثــرون ال يعرفــون أنَّ الجيــش العــريّب خــاض معركــة كبــرة 

ــن  ــة م ــة الخامس ــت الكتيب ــدس، وكان ــن الق ــاع ع ف يف الدِّ

الجيــش العــريب األردين هــي َمــن حــرَّرت حــّي الشــيخ جــرّاح 

عــام 1948 مــن براثــن العصابــات اليهوديــة بقيــادة النقيــب 

ســليان مســعود واملــازم حمــدان صبيــح. أّمــا كتيبــة 

ــن  ــي َم ــهداء" فه ــب بـــ"أم الش ــي تلّق ــة الت ــن الثاني الحس

ــدُّ مدخــًا  ــذي يُع دافعــت عــن هــذا الحــّي عــام 1967 وال

ي  رة وســمِّ ملدينــة القــدس مــن الشــال، وبجانبــه تــّل املــدوَّ

ــون،  ــه األردنيّ ــذي استبســل ب خــرة" وال ــّل الذَّ فيــا بعــد "ت

لــون ويــؤّدون  حتــى جعلــوا األعــداَء بعــد نهايــة املعركــة يرتجَّ

ــن الشــجعان. ــة للشــهداء األردني التحيّ

تــمَّ تكليــف كتيبــة الحســن الثانيــة قبيــل حــرب عــام 1967 

فــاع عــن  بقيــادة الشــهيد الرائــد منصــور كريشــان بالدِّ

ــث  ــرّاح، حي ــى الشــيخ ج ــود وحت ــاب العام ــن ب ــدس م الق

اســتقرَّت سيّــة املشــاة الثانيــة بقيــادة البطــل الرائــد 

ســليان ســامل الســايطة ليدافــع عــن منطقــة الشــيخ جــرّاح.

ــي  ــع الهجــات الت ــة مــن صــدِّ جمي ــة الثاني ــت السيّ  متكَّن

شــنَّها العــدّو مســاء يومــي الخامــس والســادس مــن حزيــران 
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موقًعــا بالعدّو خســائر جســيمة، ومل يســتطع العــدّو االقرتاب 

ــه  ــن قيام ــم م ــى الّرغ ــة ع ــة األردنيّ ــع الدفاعيّ ــن املواق م

مبحــاوالت عديــدة الخرتاقهــا لكنــه جوبــه مبقاومة رشســة، يف 

صبــاح يــوم الثامــن مــن حزيــران حشــد العــدّو قــوات كبــرة 

واســتعان بلــواء "جــوالين" مــن قــوات النخبــة وكذلــك بلــواء 

مشــاة آيل، مســنًدا بالطــران لقصــف مواقــع الَسيـّـة، إضافــة 

لقيــام العــدّو بإنــزال كتيبــة مظليّــن يف ملعــب الشــيخ جرّاح؛ 

وهــو ملعــب كــرة قــدم يف املنطقــة، كــا دفــع العــدّو كتيبــة 

ــراح،  ــيخ ج ــة الش ــول منطق ــت ح ــرمان" التفَّ ــات "ش دبّاب

ــع  ــف فجم ــورة املوق ــايطة خط ــليان الس ــا أدرك س عنده

ــاة، وكان معظمهــم  ــد الحي ــود عــى قي ــى مــن جن ــن تبّق َم

مثخًنــا بالجــراح، وخاطبهــم وأثــار حاســتهم ونــادى عليهــم: 

ــة". ــة وال الدنيّ "املنيّ

ــًدا  ــذي كان قائ ــحيات ال ــه الس م نبي ــدَّ ــه املق ــم بالل يقس

لسيــة بّوابــة املندلبــوم يف الكتيبــة أنــه ســمع قائــد السيـّـة 

ــلي  ــاز الاس ــة يف جه ــد الكتيب ــى قائ ــادي ع ــايطة يُن الس

ويقــول إنَّ العــدوَّ اقتحــم خنادقنــا ونحــن نقاتلــه اآلن 

بالســاح األبيــض..!! واستشــهد يف تلــك املعركــة 97 شــهيًدا 

ــات  ــا رف ــّم يف ترابه ــراح تل ــيخ ج ــة الش ــت منطق ــا زال وم

ــة  ــر طلق ــى آخ ــوا حت ــن قاتل ــريب الذي ــش الع ــهداء الجي ش

وبعدمــا كبــّدوا العــدّو اإلسائيــي مئــات القتــى وبإعــرتاف 

ــد. ــا بع ــان" في ــيه دي ــي "موش ــاع اإلسئي ــر الدف وزي

جــاء يف األخبــار قبــل أســابيع قليلــة –خــال شــهر آب  

املــايض- أنَّ جرّافــات االحتــال اإلسائيــي عــرت عــى رفــات 

خــرة، أثنــاء مــروع  جنــدي مــن الجيــش العــريب يف تــّل الذَّ

مقتنياتــه  بــكل  ــًا  محمَّ كان  القــدس،  يف  القطــار  خــط 

ــاعة يف  ــس س ــه، يلب ــه وحربت ــه وذخرت ــكرية؛ بندقيّت العس

ــه... ــا يف إصبع ــده وخامتً ي

ــا يخــرج شــهداء  ــة وخمســن عاًم ــد أربع ــد، وبع ــن جدي م

الجيــش العــريب مــن تــراب فلســطن ليقولــوا لنــا: "إنّنــا هنــا، 

ومررنــا مــن هــذه التــال بالقــرب مــن القــدس.."، يخرجــون 

مــن حواكــر الزيتــون وبســاتن التــن والعنــب ومعهــم 

ذخرتهــم التــي مل تصــدأ، وحرابهــم التــي ظلّــوا نصــف قــرن 

ــدور  ــدي والص ــدي باألي ــت األي ــذ تاحم ــا من ــن به متزنِّري

ــض... ــاح األبي ــة الس ــدور يف معرك بالص

ــث  ــدة والثل ــد الواح ــت عن ــي، توقَّف ــا ه ــاعته ك ــذه س ه

ت الرِّمايــة عــى مواقــع الَسيّــة  صباًحــا، عندمــا اشــتدَّ

ــد  ــة الرائ ــد السي ــادي قائ ــة يف الشــيخ جــرّاح، كان ين الثاني

ــادق  ــات التــي احتمــت بالخن ســليان الســايطة عــى الفئ

ــد  ــه قائ ــه ل ــا قال ــال لهــم م حــول مخفــر الشــيخ جــرّاح، ق

ــد منصــور كريشــان ؛  ــة الشــهيد الرائ ــة الحســن الثاني كتيب

ــة..". ــة وال الدنيّ ــم.. املنيّ ــوم يومك "الي

ـف النَّبــض، كانــت  ســاعة الشــهيد توقَّفــت عندمــا توقَـّ

ــدة،  ــأرواح الصاع ــاء ل ــت الس ــه، انفتح ــع الل ــاعة م الس

ــّدم  ــخِّ ال ــن ض ــب ع ــف القل ــا توقَّ ــاعة عندم ــت الس توقَّف

الــذي فــاض زكيًّــا طاهــرًا حــارًّا مــن ثقــوب الجســد.. وظلَّــت 

ــاد ترمــي، تباهــى بالخاتــم الــذي أهدتــه  األصابــع عــى الزّن

إيــاه أم صابــرة أو حبيبــة تنتظــر عودتــه.. مل يتــولَّ واســتقبََل 

الرصــاص يف منتصــف الجبــن والصــدر أوســمة شــجاعة 

ــه... ــة زمائ ــه مــع بقيّ ــى لقــي وجــه ربّ حت

ــة الشــيخ جــرّاح  ــا، ومــا زالــت َسيّ أكــر مــن خمســن عاًم

ــا  ــهد 97 جنديًّ ــداء، استش ــة وف ــة تضحي ــرة قص خ ــّل الذَّ وت

مــن السيّــة.. اجتــاح العــدّو املــكان مــع نــداء الفجــر، 

م جنــود الجيــش العــريّب شــهادًة مــورَّدًة بأرشطــة الــّدم  قــدَّ

ــارود. ــزوج بالب ــروق واملم ــم املح ــًة باللّح س مغمَّ

ســام عليــَك أيهــا الشــهيد الحــّي، وســام عــى شــهداء 

الجيــش العــريّب يف القــدس ونابلــس وتــل الذخــرة والشــيخ 

باهــر  وصــور  واليامــون  وجنــن  التفــاح  ووادي  جــرّاح 

وقلقيليــة.

ســاٌم عليكــم يــا أبطــال جيشــنا العــريّب األرديّن، وســاٌم عــى 

ــت  ــا زال ــش م ــام لجي ــّدي، وس ــم الن ــزيكّ وذكرك ــم ال دمك

ــة  ــه مرَّع ــوب أبنائ ــرب، وقل ــو الغ ــا نح ــه بوصلته مدافع

ــًا... ــوا تبدي ــا بّدل ــبِّ فلســطن وم لُح
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ــال يضحكــون،  ــأيت وتختفــي ألطف ــارات ت ــارَّة، عب أصــوات م

ــن  ــرون مسع ــباب يس ــا، وش ــيء م ــات ب ــاء مهموم ونس

ــع،  إىل العمــل، ســيّارات متــرُّ كأنَّ ال يشء هنــا. هــدوء متقطِّ

ــيارات...  ــارّة والس ــوات امل ــسه أص تك

ما هذا؟ ألصِغَي قليًا لهم، لكن ما جدوى ذلك؟ 

سأصغي.

أطفــال يذكــرون املدرســة ويشــتمونها، وكبــار يذكرون أســاء 

أماكــن.. لكــن مهــًا! مــا هــذا؟ أصــوات رصاخ: "هــذي بيوتنــا 

مــن زمــان، مــا حــدا بقــدر يطلِّعنــا منهــا". أصــوات أفهمهــا 

وأخــرى ال أفهمهــا، مــا هــي هــذه اللُّغــة؟ هنــا َمــن يــرخ 

بهــا، لكــن مــاذا يقــول؟

ــَم  ــب؟ لِ ــدوء العجي ــذا اله ــا ه ــا؟ م ــن أن ــذا؟ وأي ــا ه - م

ــا؟ غريبــون هــم. ــاس يســرون هكــذا وكأنَّ ال حــرب هن الن

............... -

مرحبًا؟ إىل أين؟ 

ــكرّي؟  ــب العس ــذا الجي ــا ه ــاك، م ــّي. وهن ــردُّ ع ــد ي ال أح

ــود ال  ــَم الجن ــذا؟ ولِ ــف هك ــاذا يق ــكل، مل ــب الشَّ ــه غري إن

ــه؟  ــرون في ــم ينظ ــن أيديه ــذي ب ــذا ال ــا ه ــون؟ وم يخاف

جيش إسائيي! كيف دخلوا هنا؟ سأنال منهم؟ 

ــة؟  ــات البندقيّ ــمعون طلق ــم ال يس ــذا؟ كأنَّه ــا ه ــن.. م لك

ــم؟  ــرُت يف وجوهه ــم، نظ ــى رصُت قربه ــر حت ــُت أك اقرتب

ــوة،  ــون القه ــم ويرب ــون أحاديثه ــي، يكمل ــم ال يرونن كأنَّه

محمد كريِّم الطراونة والعرس الذي لن ينتهي:
حلم معركة تّل الذخرية

 حني جنَّت طائرات العدو ورصنا طيوًرا
تحسني يقني*

ytahseen2001@yahoo.com

* كاتب وناقد فلسطيني- القدس الرشيف

هــذه لغتهــم العربيـّـة، ال أفهــم مــا يقولــون، وال يبــدو أنهــم 

ــي! يرونن

ســُت نفــي؛ أنــا هــو أنــا مبابــي العســكرية، فتحــُت  تحسَّ

عبــوة املــاء ورشبــُت. أيُّ حلــم غريــب! تركــُت املــكان، 

ــادئ؛ ال  ــود. كل يشء ه ــاب العام ــاه ب ــى باتج ــُت أمت ورح

صــوت إطــاق نــار. هــذا مســجد الشــيخ جــراح، وهنــا.. مــا 

هــذه األبنيــة املرتفعــة هنــاك..؟ أســُر باتِّجــاه شــارع صــاح 

ــم، مــا  الديــن، مــارًّا باملحافظــة، لكــن ال جنــود هنــا، وال َعلَ

هــذا، هــذه أعــام إسائيليّــة، هنــا عــرب وهنــا يهــود، منهــم 

ــه املــديّن. أســر  ــن هــو مبابــس عســكريّة، وبعضهــم بزيِّ َم

ــود  ــؤالء الجن ــى ه ــل يب، حت ــد يحف ــن ال أح ــي، لك وبندقيّت

ــاء.  الغرب

مــا هــذا؟ أعــرف املــكان وال أعرفــه... هــا هــو مســجد ســعد 

وســعيد، ثــم ملَ هــذه الباصــات هنــا؟ أحــاول الحديــث مــع 

النــاس، لكــن ال أحــد يحفــل يب. هــا هــو بــاب العامــود، كــم 

ــا أســاء هــذه  ــدة.. م ــكان؟ ألشــرتَِي جري ــذا امل ــُت ه أحبب

الصحــف؟ اقرتبــُت ألقــرأ، لكــنَّ األخبــار غريبــة، لــوال أنَّ بــاب 

العامــود أمامــي لقلــُت إنَّنــي يف مــكان آخــر.

!!12/8/2021 -

............... -

عــدُت أنظــُر يف شــخصيّتي؛ أنــا هــو أنــا.. هــذا أنــا.. وهــذه 

ــم؟ وأّي  ــل أحل ــتقبل. ه ــن يف املس ــذا زم ــن ه ــدس.. لك الق
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ــات  ــى درج ــي حت ــا إله ــا، ي ــن هن ــأنزل م ــل؟ س ــم طوي حل

ــاب العامــود تغــّرت، لكــن الســور هــو نفســه.  ب

الحمــد للــه مــا زلــُت يف القــدس. اللــه مــا أجمــل النســات 

البــاردة يف هــذا اليــوم الحــار! ال أجمــل مــن ســوق القــدس، 

ــاحة  ــق وإْذ يب يف س ت. دقائ ــرَّ ــوه تغ ــن الوج ــو، لك ــو ه ه

ــه  ــًا، قرب ــرَّ قلي ــأ، تغ ــن املُتوضَّ ــرتُب م ــارك، أق ــجد املب املس

متوّضــأ آخــر. أُلقــي الّســام عــى املتوّضئــن، لكــن ال أحــد 

يــرّد. أسعنــا إىل صــاة الجاعــة. بعــد االنتهــاء مــددُت يــدي 

ــه تركنــي ومــى. حــن صعــدُت  نحــو املصــّي جانبــي، لكّن

درجــات بــاب العامــود الجديــدة، مل يلتفــت ايلَّ أحــد، حتــى 

أولئــك الجنــود الغــزاة الذيــن ينظــرون يف بطاقــات الشــباب. 

غريــب! أيــن الســور الــذي كان هنــا بــن القــدس والقــدس 

الغربيّــة املحتلــة؟ ثــم مــا هــذا القطــار الــذي ميــرُّ هنــاك! ال 

بــد أننــي أحلــم.

ــاك،  ــي يف الشــيخ جــراح، لكــن ال أحــد هن ــدُت إىل كتيبت ع

ــا قبــل قليــل: ــا هن ــا. كُّن وحــدي هن

الشــيخ جــراح.. نحــن يف معركــة.. تــّل الذخــرة، وحــويل 

الجنــود األبطــال، مــا أشــجعهم..! أصــوات املدافــع متــأ 

املــكان، والطائــرات الغازيــة تقــرتب وتُلقــي قنابلهــا. مــا أروع 

خــوذات الجيــش العــريب األردين، إنَّهــا تحمــي رؤوســنا. "إذا 

اقــرتب العــدّو ونفــدت ذخــريت، فســأعالجهم بهــذا الخنجــر. 

ــاك علــب أخــرى. ــة بالرصــاص. وهن ــي مليئ لكــنَّ علبت

نار ودخان ورصاخ، مل أُعد أرى.. 

جنــود  هنــاك  لكــن  العــدّو،  يقاومــون  أبطــال  جنــود 

بــون.. مصا

هــذا هــو اليــوم الثــاين، مل ننــم طــوال الليلــة الســابقة، تـُـرى 

مــاذا سنســّمي هــذه املعركــة؟ 

.............. -

- معركة "تّل الذخرة"!

- كم هي الساعة اآلن؟ 

- إنها الواحدة..

ــزَّواج، عندمــا ســأعود ســاملًا إىل األهــل،  ســُت خاتــم ال تحسَّ

ســنذهب أنــا وزوجتــي يف زيــارات ونســتمتع بالطبيعــة 

الجميلــة.. أمامــي الذخــرة، ليــس عــيَّ إاّل أن أفرِّغهــا يف 

صــدور الغــزاة. زاد عــدد الشــهداء.. هــل ســأكون أحدهــم!

الرّشــاش ال يتوقــف، لكــن الطائــرات املغــرة مــا إن تذهــب 

ــاك يف  ــات هن ــا، مدفعيّ ــا علين ــي حممه ــود لتُلق ــى تع حت

أكــر مــن مــكان تقصفنــا، تـُـرى مــا أخبــار الجنــود يف ســاحة 

األقــى وعــى الســور، لقــد تنافســوا َمــن يتــّم اختيــاره.

ــاس  ــينقل للن ــن س ــت. َم ق ــا صدَّ ــي مل ــي أرى بعين ــوال أنن ل

م الغــزاة، عــى الّرغــم مــن  هــذه البطــوالت؟ إنَّنــا ننــع تقــدُّ

ــون،  ق ــم ال يصدِّ ــا، إنه ــي تنصــّب علين ــران الت كل هــذه الن

إخــويت  وهــؤالء  بالنــار.  لــن  محمَّ فيعــودون  يذهبــون 

يبتســمون، فأجــد نفــي أبادلهــم االبتســام. قــال أخــي أحمد 

مبتســًا: "ســنقاوم حتــى الرَّصاصــة األخــرة، نحــن الجيــش 

العــريب، لــن نهــرب ونــرتك القــدس. فقــط إىل الســاء". أشــار 

بيــده ثــم صــاح "اللــه أكــرب"، فــإذا بقذيفــة تحصدنــا، لكّننــي 

ــذُت بالخنــدق أمامــي. ل

ــا  دن ــف، تفقَّ ــف القص ــن مل يتوقَّ ــذر، لك ــدوء الح ــض اله بع

بعضنــا بعًضــا، لقــد استشــهد كثــرون، "ســنبي فيــا بعــد إن 

عشــنا".. يــا تــرى كــم بقــي مــن إخــواين الجنــود والضبــاط؟ 

ــر أن  ــا الفخ ــة"، كان لن ــن الثاني ــة "الحس ــة يف كتيب ــا مئ كُّن

نحمــل اســم جالــة امللــك. 

ــن ســقوط الشــهداء والجرحــى،  ــم م ــى الّرغ ــا ع ــا لفخرن ي

كــم أفخــر بُكــم يــا أبنــاء كتيبتــي، نحــن َمــن نواجــه العــدّو 

ــا  ــا يقابلن ــرب، ف ــاف الح ــدّو يخ ــن ع ــه م ــا ل ــا، ي بصدورن

حتــى اآلن وجًهــا لوجــه، فقــط عــن بُعــد يقذفــون ِحممهــم، 

ومــن طائراتهــم.

ــاه  ــادق حفرن ــون يف خن ــود األردني ــن الجن ــا نح ــد تَحصّن لق

م قــّوات العــدّو نحــو القــدس  بأيدينــا داخــل التــل ملنــع تقــدُّ

ــا  ــًا أنه ــن فع ــن متأكدي ــى. مل نك ــجد األق ــة واملس القدمي

ســتفيدنا ونحــن نعلــم أنَّ العــدّو لديــه طائــرات. قتلنــا 
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الكثــر منهــم، وهــذا مــا أثــار جنونهــم، بوركــِت يــا مدفعيّتنــا 

ــه...  ــاركِك الل ــِت رائعــة، لقــد ب كــم أن

ــا.  ــي بحقده ــت تلق ــا زال ــرات م ــة طائ ــا، مثّ ال أدري بعده

يبــدو أنَّ العــدو جــّن، كل هــذه الطائــرات املغــرة عــى هــذا 

املوقــع؟ 

إنهم يريدون مّنا االستسام.

ــن  ــرون م ــهد آخ ــرون، استش ــَق الكث ــلم.. مل يب ــن نستس ل

ــا نتعاهــد عــى  ــا، كأنَّن ــا بعًض ــا تجــاه بعضن النشــامى. نظرن

ــزاة تجــاه القــدس  م الغ ــدُّ ــل بتق ــم نكــن لنقب الشــهادة، فل

ومســجدها، وال نرفــع رايــات بيضــاء.. نحــن كتيبــة الحســن.

مــا زال معنــا قاذفــات للصواريــخ "البــازوكا"، لقــد ســاعدتنا 

يف صــّد الغــزاة، نســمُع إطــاق النــار عنــد جنودنــا البواســل 

عــى ســور القــدس وســاحات املســجد األقــى، وبــاب 

الجديــد والخليــل والنبــي داود وصــور باهــر وبيــت صفافــا. 

ــدَّ  ــدَّ أن نش ــم. ال ب ــن منه ــرف كثري ــي أع ــم، ألنن أكاد أراه

ــا. ــا بعًض أزر بعضن

بعــد الغــارة األخــرة، وعــى وهــج الضــوء، نظــرُت خلفــي، 

ــرُت يف وجهــه، عرفتُــه،  ــريب، نظ ــمّي آخــر ق استشــهد نش

دهشــُت ألنَّ أصابعــه ظلَّــت ممســكة مبقبــض القنبلــة التــي 

ــى بعــد استشــهاده. ألقاهــا عــى العــدّو حت

ــا، وإْن  ــُت هن ــا رأي ــعبنا م ــي وش ــأروي أله ــُت س "إْن عش

استشــهدُت، فيمكــن آلخريــن أن يَــرووا مــا فعلنــا مــن 

بطولــة، لكــن يبــدو أنَّنــا سنستشــهد جميًعــا".

ــا  ــي هن ــرٌح ألنن ــا ف ــل هــؤالء األبطــال، أن ــايت مث مل أَر يف حي

فــاع عــن  بينهــم، إنهــم أبطــال حقيقيــون، ال َهــمَّ لهــم إاّل الدِّ

ــمُع  ــة، وأكاُد أس ــرات املجنون ــة الطائ ــدس. ازدادت حرك الق

رصيــر جنازيــر دبّابــات العــدّو.

لهيــب حزيــران وطائــرات العــدو رفعــت مــن درجــة الحرارة 

هنــا، كأنَّنــا ننصهر. 

كم الساعة؟

إنَّها الواحدة والثُّلث.

م، ما أصعب ذلك.. مل أُعد أرى وال أسمع.  إنه يتقدَّ

مثّــة هــدوء.. ال أدري كيــف مــرَّت ريــح غريبــة هنــا، صــور 

كثــرة، ابتســامات، وروائــح مل أشــّمها مــن قبــل.

مل أُعد أرى فعًا.. وال أسمع.. هل هذا وقت النَّوم!

هــا أنــذا هنــا ثانيــًة، يف زمــان آخــر، حلــم آخــر. هــذه 

القــدس مل تتغــرَّ كثــرًا، أقــرتب مــن الصــوت، هنــاك.. أنظــر 

ــأعود،  ــن س ــا، وال أدري إىل أي ــا نهائيًّ ــت ثكنتن ــويل، اختف ح

ــي. ــا ال يرونن ــر هن ــؤالء الب فه

العســكرّي،  زيّــي  وأرتــدي  بندقيّتــي،  أحمــُل  زلــُت  مــا 

تحّسســُت نفــي، مل أَُصــب بســوء، لكــن تفــوح منــي رائحــة 

ــاء.  ــر ج ــذا العط ــن ه ــن أي ــر، وال أدري م عط

أعــرف هــؤالء النــاس؛ "مقادســة"، نظــرُت يف الوجــوه، مل 

ــع  ــوه م ــذه الوج ــابه يف ه ــاك تش ــن هن ــًدا. لك ــرف أح أع

وجــوه عرفتُهــا. رحــُت أســتمُع لهــم، ومعــي صحافيــون 

ــًدا يصــوِّرون  ــرة ج ــا صغ ــرة، بعضه ــرة وكب ــرات صغ بكام

ــلي. ــزة الاس ــل أجه ــا مث ــون به ث ــا، ويتحدَّ به

ــرًا  ــُت متذكّ ــا زل ــم، م ــن بيوته ــد العــدو أن يطردهــم م يري

هــذه البيــوت، كّنــا نــرُّ بالقــرب منهــا، وكان أهلهــا يدعوننــا 

لــرب الشــاي. هنــا رشبــُت الشــاي مــرَّة، أذكــر أنَّ صاحــب 

البيــت لــه بيــت آخــر اســتوىل العــدّو عليــه. 

محمد كريم الطراونة
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يف اليــوم األوَّل مــن الحــرب، جــاء األهــايل مبــاء وطعــام. 

قُلنــا لهــم معنــا مــا يكفينــا. بعــد ذلــك مل نُعــد نــرى أحــًدا، 

كانــت أصــوات الطائــرات القريبــة مخيفــة. ويف الليــل أطفــأ 

أهــايل الشــيخ جــرّاح ووادي الجــوز والطــور وســلوان الّنــور. 

كان األطفــال وقتهــا أمــام البيــوت يشــاهدون الحــرب كأنهــا 

لعبــة، فيُنــادي الكبــار عليهــم. 

تذكَّــرُت أصحــايب، تــمَّ توزيعهــم يف القــدس وحولهــا، يف قــرى 

ــرى  ــاء ق ــرة، وأس ــوريك والط ــت س ــواحرة وبي ــّدو والس ب

أخــرى، وهنــاك َمــن ذهبــوا إىل معســكرات جيشــنا يف جنــن 

ونابلــس وقلقيليــة وطولكــرم والخليــل.

هل سنلتقي ثانية؟ وهل سرنى األهل مرَّة أخرى؟

خفتــت األصــوات هنــا، كأننــي دخلــُت يف حلــم آخــر. 

ــة. كان  ــرك االبتدائي ــة الك ــرًا يف مدرس ــًا صغ ــي طف وجدتن

ــًا صغــرًا، أرى  ــات. أرى نفــي طف ــة األربعين ــك يف بداي ذل

الطــاب واملعلمــن، انتهــى اليــوم الــدرايس. رّن الجــرس، 

تدافعنــا، مشــينا إىل البيــت. إننــي أرى نفــي كــا لــو أننــي 

ــر  ــي تنتظ ــي أم ــا ه ــا، ه ــو بيتن ــا ه ــينايئ. ه ــم س يف فيل

ــا،  ــابًا، فعريًس ــى، فش ــا، رصُت فت ــرب قلي ــي أك ــا. إنن عودتن

ــدس.  ــا يف الق ــًدا هن ــن، فمجاه ــة الحس ــا يف كتيب فجنديًّ

انها الساعة الواحدة والثلث..اليوم الثاين للحرب..

مقتنيات الشهيد-

الشهيد الحي.. هل 

كانت الساعة الواحدة 

والثلث حن ارتقيت 

يا محمد الطراونة اىٕل 

الساء!

إننــي اآلن هنــا، يف القــدس قــرب الســور، أرى نفــي عريًســا 

ــات،  ــن كل االتجاه ــاء م ــور بيض ــد. طي ــن جدي ــًا، م جمي

طــارت حــويل، لهــا وجــوه بريـّـة.. هــذا غريــب؛ أرى وجــوه 

ــط الحــام حــويل صــار  ــون. هب ــاذا يقرتب ــي. مل ــاء كتيبت أبن

ــوات  ــمعُت أص ــم. س ــت له ــوا يل. لّوح ــًرا. لّوح ــام ب الح

جلبــة يف املــكان. ردَّدوا اســمي: محمــد كريــم الطراونــة. أنــا 

هــو!

ــا  ــا هن ــذي أىت بن ــا ال ــفيّة". م ــربة اليوس ــا: "املق ــرأت هن ق

جميًعــا. وجــدُت نفــي أتــرك نفــي، أصــر طــرًا يف الســاء، 

ــن  ــر م ــة، أرى أك ــدس بسع ــرك والق ــن الك ــا ب ــل م أتنق

مــكان، وأعيــش يف أكــر مــن زمــان. فقــط مــا إن أنــام قليــا 

ــا  ــان م ــي سع ــن عجب ــا، لك ــب أحيانً ــو. أتعجَّ ــى أصح حت

ــزول.  ي

اآلن يف بيتنــا، أرى امللــك الشــاب ابــن مــوالي امللــك حســن، 

يزورنــا، وددُت أن يســمعني، اقرتبــُت منــه:

موالي امللك إنني من كتيبة الحسن الثانية.

كانــت االبتســامات تزيِّــن املــكان، مــرَّة أخــرى أصــر عريًســا 

يف بيتنــا.

ربّاه أحمدك، فهذا العرس يبدو أنه لن ينتهي.

طــرُت ثانيــة.. عــدُت إىل رفاقــي، لدينــا موعــد مــع أعــراس 

مســتمرَّة.
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ــس،  ــد الج ــه عن ــُت ودَّعت ــد كن ــه، وق ــل بهائ ــر بكام يح

هنــاك قريبًــا مــن النَّهــر، قبــل أعــوام بعــد أن أمتمــُت زيــاريت 

ــا، أوَّل مــرَّة أرى  ــد أمامــي فرًح لفلســطن، لكنــه اآلن يتجسَّ

طائــر الفينيــق بهــذه البهجــة، وهــو يصفــق بجناحيــه، 

ــه. ــة مل أعهدهــا من ًا عــن حال ــربِّ ــواء مع ــط اله ويخب

د روًحا ال تغيب. قلُت: ساٌم عى املتجدِّ

قال: ساٌم عى َمن يحّن وال ينّئ، توقًا إىل فلسطن!

واقــرتب مّنــي، شــممُت رائحتــه كأنــه مســك وياســيمن 

ورياحــن، كأنــه مــرَّب بنهــر مــن الطّيــب، فاقرتبــُت منــه، 

ــي أريــد أن أســبح يف زيكّ عبقــه، كأننــي أنتظــر بشــارة  كأنّن

ــق  ــا، وينعــش روحــي، ألحلِّ ــي به ــرِّح قلب ــد أن يف ــه يري من

ــاءات  ــس فض ــا لتلمُّ ــر توقً ــه، فنط ــبثًا بجناحي ــه، متش مع

ــوًرا. ــًة وحض ــا محبَّ ــّوقة ألن نعاينه ــاحات مش ــر، ومس تنتظ

***

بشارة الطائر
ــد آن  ــرٍب ق ــه، وبخ ــتطع كتم ــأ مل يس ــأيت إاّل بنب ــق ال ي الفيني

ــرتاب،  ــر وال ــد النَّه ــه عه ــي وبين ــه، فبين ــن يرجئ ــه ول أوان

ــوَن أوَّل  ــأن أك ــد ب ــه وع ــي وبين ــروح، بين ــدم وال ــاق ال ميث

ــر،  ، وال ينفِّ ــن بالخــرب اليقــن، وهــا هــو جــاء يبــرِّ املبّري

هــو هكــذا طائــر الفينيــق معــي رفيًقــا قريبًــا، شــفيف 

الباطــن، حســن الظاهــر، جناحــاه مظلّــة أنــس، وقلبــه 

ــد أمامــي بــكل عنفوانــه، أىت...  مــن حريــر، هــا هــو املتجسِّ

ــارة. ــة وبش ــارة وعام ــه إش ــا في ــق دامئً ــيء الفيني ومج

الساعة الواحدة والعرشون.. 
بتوقيت الشهيد!!

مفلح العدوان*

meflehaladwan66@gmail.com

* كاتب وروايئ أردين 

قلُت: هل حان الوقت؟

ــم  ــم، فتحــوا بأيديه ــن نومه ــتيقظوا م ــد اس ــى.. لق ــال: ب ق

ــم. ــل عنفوانه ــوا بكام ــم، وقام قبوره

ــهداء.. واســتيقظ الجنــود، ونهضــوا  قلــُت: هــل حًقــا قــام الشُّ

ــرتة  ــك الف ــوال تل ــم ط ــارت قبوره ــي ص ــم الت ــن خنادقه م

املاضيــة!

ا قاموا! ا قاموا.. حقًّ قال الفينيق فرًحا: حقًّ

***

 

الشهداء يعودون
تأنَّينــا قليــًا قبــل أن نلحــق باملســتيقظن مــن نومهــم، 

ــذي  ــًا، هــو ال ــا عل ــط به ــي مل أَُح ــه الت ــه روايت ــق ل فالفيني

عنــده خــرب مــن الكتــاب، هــو املحيــط مبعرفــة مــا كان قبــل 

أن يُدفــن الجنــود يف خنادقهــم، وقبــل أن تشــهد أســوار 

ــن  ــاس ح ــوال الن ــم أح ــو يعل ــم، ه ــى معاركه ــدس ع الق

كانــوا ينتظــرون العــون والنجــدة عندمــا أحــاط بهــم األعــداء 

ــوب.  ــدٍب وص ــن كلِّ ح م

تأنَّينــا قليــًا، وطائــر الفينيــق، ال يرتكنــي يف حــريت، بــل يقــرأ 

ــه  ــي وبين ــه، فبين ــي بجناحي ــّي، يضّمن هواجــي، ويحــنُّ ع

ــة صافيــة، وتــوق واحــد  ــة، وعــرة ترحــال، ونيّ رفقــة محبّ

ــار بــاد، هــو حــاٍم لذاكرتهــا وحافــٌظ لتاريخهــا  ملعرفــة أخب

ــن  ــة ح ــوق خاص ــذا التَّ ــن ه ــا قري ــا، وأن ــارٌف بحارضه وع

يفــرد جناحيــه فــوق بادنــا األردن وفلســطن، ويســرب بعينيه 

أحــوال البــاد وأخبــار العبــاد هنــاك وهنــا.
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ــه  ــاع حديث ــا إيق ــويل، وكان بهيًج ــه ح ــق بجناحي ــا حلَّ فرًح

ــال:  حــن ق

أرأيــَت ذاك الحاجــز الــذي منعــَك األعــداء عنــده مــن 

دخــول القــدس، حاجــز قلنديــا.. أرأيــَت تلــك األبــواب 

ججــة  ـرق املدَّ ســة.. أرأيــَت الطُـّ املغلقــة يف املدينــة املقدَّ

بعســاكر االحتــال.. كلهــا.. كل تلــك املواقــع تتهيّــأ اآلن 

للذيــن قامــوا مــن خنادقهــم، تلــك الخنــادق هــي أمكنتهــم 

التــي مّوهوهــا كأنهــا القبــور، ونامــوا فيهــا، كأنهــم األمــوات، 

غــر أنَّهــا يف الحقيقــة كانــت مســاكنهم وهــم األحيــاء 

ــع  ــم، هــم الشــهداء يف الواق ــن حوله ــر مــن كلِّ َم ــا أك فيه

ــأون  ــال، صــربوا وانتظــروا، وهــا هــم يعــودون، يتهيّ ال الخي

ــّث  ــر الحواجــز القاســية، وب ــة، وتدم ــواب املغلق ــح األب لفت

الحيــاة يف الــدروب الحزينــة، هــا قــد بــدأت قيامــة الجنــود 

الذيــن دافعــوا عــن القــدس، كان مجيؤهــم آنــذاك يف زمــن 

ون ويهزجــون ضمــن كتيبــة الحســن  آخــر وهــم يكــربِّ

ــت نرانهــا، وعــا أزيــز رصاصهــا.. هــا  الثانيــة، والحــرب هبَّ

هــم اآلن، كأنهــم ينتظروننــا هنــاك، يف حــّي الشــيخ جــرّاح، 

هنــاك عنــد تــّل الذخــرة، وقــد صــار اســم كتيبتهــم "كتيبــة 

ــأوا  ــم، وهي ــون اجتاعه ــّرروا أن يك ــاك ق ــهداء"، هن أم الش

ــا  ــم ك ــم ومواقعه ــم ووظائفه ــدوا متوضعه ــهم ليعي أنفس

ــم  ــون معه ــا لنك ــد دعون ــام 1967 وق ــران ع ــت يف حزي كان

ــن  ــة وخمس ــد أربع ــم بع ــى عودته ــن ع ــاهدين وفرح ش

ــاب. ــى الغي ــا ع عاًم

***

جانب من حي الشيخ جراح 1948
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فوق التّل
فرحــُت، قبــل أن أمتطــي صهــوة طائــر الفينيــق، ألزور 

القــدس، وأرى تفاصيــل الحيــاة والبطولــة والشــهادة هنــاك.. 

أخذتنــي البهجــة، ونبــض اســتفزَّ كيــاين وقلبــي وروحــي وكّل 

جوارحــي. 

قلــُت: ســؤال أخــر قبــل أن نغــادر، قبــل أن نعــوَد إىل حــّي 

الشــيخ جــرّاح.

ــه  ــّز رأســه منتظــرًا الســؤال، كأن ــق، وهــو يه ــي الفيني تأّملن

يســتعجل حديثــي، لرنتحــل بعــده إىل هنــاك، حيــث الجنــود 

بكامــل شــهادتهم ينتظــرون.

قلــُت: ومــا اإلشــارة عــى املوعــد، وقيامــة الشــهداء، ويقينــك 

هــذا بأنهــم عائــدون اآلن، ليكملــوا معركــة تــّل الذخــرة؟

ــأرويها،  ــا س ــك القصــة اآلن، سيًع ــال مبتســًا: ســأروي ل ق

وبعدهــا ننطلــق إىل هنــاك، فاإلشــارة هــي بعــض تفاصيــل 

ــة!  الحكاي

ــا مــا كان، يف  مل يبــدأ طائــر الفينيــق سد حكايتــه بـــ)كان ي

ــول إنَّ  ــو يق ــا، وه ــه غربً ــق بعيني ــل حل ــان(، ب ــم الزم قدي

ــدث اآلن: ــذا يح ه

الواحــدة وعــرون دقيقــة.. الســاعة تشــر إىل هــذا التوقيت 

بيــد الشــهيد حــن لفــظ أنفاســه األخرة!

ما قيمة الوقت بعد تلك اللحظة؟ 

هــل توقفــت الســاعة مــا إن لفــظ أنفاســه األخــرة، أم أنهــا 

كانــت تشــر إىل لحظــة مــا حمــي الوطيــس، واقرتبــت النران 

ــز  ــا أزي ــا كله ــل، وصــارت الدني ــدي املقات ــدق الجن ــن خن م

رصــاص، ونّديــة مواجهــة، واســتحضار كل قــوى اإلميــان عــى 

زنــاد البندقيــة، أْن اللــه أكــرب، فتوقّفــت الســاعة عنــد تلــك 

اللحظــة كشــاهد عــى آخــر لحظــات عمــر الشــهيد!

الواحدة وعرون دقيقة.. 

تتكــرَّر األرقــام عنــد هــذا التوقيــت كل يــوم منــذ بــدء 

ــا  ــا حــدث يف توقُّفه ــف ك ــن الســاعة مل تتوق ــة، لك الخليق

ــعن  ــبعة وتس ــهداء الس ــاعة كّل الش ــي س ــهيد، ه ــد الش بي

ــّل  ــاك يف ت ــران، هن ــن حزي ــادس م ــقطوا يف الس ــن س الذي

ــات  ــع رف ــدت م ــا وإن ُوج ــاعتهم جميًع ــك س ــرة، تل الذخ

أحدهــم، هــو قــد يكــون محمــد أو ســامل أو يوســف أو 

إبراهيــم أو أّي غرهــم، االســم ال يهــّم، فكلهــم عــى قلــب 

شــهيد واحــد، تلك الســاعة ســاعتهم حيــث صمــدت عقاربها 

عــى مينائهــا كأنَّهــا نزفــت الزَّمــن كــا الــّدم وهــي تدافــع 

ــارب  ــة عق ــف حرك ــل أن تتوقَّ ــا قب ــرى القــدس، كأنَّه عــن ث

حياتهــا، كانــت تنبــض عــزم قتــال وهــي مرتبطــة باملعصــم 

ــف إطــاق  ــا توق ــاد وم ــع الّضاغــط عــى الزن ــد واألصب والي

ــد، وهــدأ املعصــم،  الرَّصاصــة األخــرة، إاّل حــن تراخــت الي

ــدة  ــر الواح ــى سي دة ع ــدَّ ــاعة مم ــارب الس ــدت عق وهم

ــة!! ــن دقيق وعري

ـف، لكــن روحــه  الســاعة توقَّفــت، قلــب الشــهيد توقَـّ

ــد مــا حــدث لرفــاق الســاح حولــه،  انطلقــت عصفــوًرا يتفقَّ

يف الوقــت ذاتــه انطلــق الزَّمــن مــن إطــار الســاعة، وتركهــا 

ــهيد، مل  ــد الشَّ ــة بي ــن دقيق ــدة وعري ــرة الواح ــد ذاك عن

ــهيد  ــهادة مل تتوقَّــف، فالشَّ يتوقَّــف عنــد تلــك اللحظــة، والشَّ

ــكان!  ــان وال م ــّده زم ال يح

ــه  ــع روح ــة، رأى م ــوق أرض املعرك ــهيد ف ــع الشَّ ــن ارتف ح

ــا مــن طيــور أرواح شــهداء يلوِّحــون لــه،  املحلِّقــة هنــاك رفًّ

ــيِّجون  ــهيًدا يس ــعن ش ــبعة وتس ــوا س ــم، كان ــّم إليه فينض

ــرة!!  ــّل الذخ ــمه ت ــدس اس ــاًّ يف الق ــم ت ببطوالته

***
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فتََح الغباش شهيّة العن عى اإلغفاءة.

أوقَــَف الــّدم الســاعة، وتلعثمــت البندقيّــة عــن البــوح، 

وبقــَي الرَّصــاص يحلــم بالتاعــٍة يف جــوف املــدى.

ــت األرض يف ساب،  ــرات ودخل ــز الطائ ــض أزي ــن انخف وح

ــقوق  ظــلَّ الجــرح نازفًــا تحــت الــرتاب، والــدم ينــّز مــن الشُّ

شــقائق نعــان..

نقطــة دم صغــرة شــّوهت وجــه امــرأة مــا تــزال يف ريعــان 

الحلــم، فانكــست ضحكتهــا يف جــوف الصــورة املعلّقــة بــن 

ــكام  ــاد، فصعــد ال ــا الخــدر عــى خــارصة الزّن ــع هزّه أصاب

وئيــًدا عــى حافــة االبتســامة الخاطفــة يف الخنــدق األزيّل:

"َمن أنت؟ 

كم الساعة اآلن؟ 

ملاذا يف هذا الوقت؟ 

منتصف الليل أم هو منتصف النهار؟".

يف  الوجــوه  فتاهــت  اللّعــن،  الســاعة  عقــرب  ـف  توقَـّ

ــك  ــى خارصت ــات ع ــر الرصاص ــت آخ ــن ارتاح ــَك، وح وجه

ــه  ــت من ــّو، وفاح ــت للت ــي ملّع ــَك الت ــت أزرار معطف رصخ

رائحــة "البعيــران"، واتَّســعت فيــه الشــقوق. 

ازداد صخــب األنفــاس تحــت القميــص الــذي ثلمتــه رصاصــة 

ــن  ــتقام الوط ــون، فاس ــت الجف ــر وهدل ــرق الب ــة، وب تائه

بيــاض واســع األرجــاء ال دم فيــه، فقــط غامــة واســعة 

تنثــال منهــا أسار الحيــاة وترتفــع فيهــا القناديــل ببــطء إىل 

الســاء، وتلســع فيهــا عقــارب الوقــت مــا بقــي مــن خنــادق 

األنــن.

ــُف  ــرَّ طي ــة، وم ــد بارتخــاء يف لســان الحكاي شــعرَْت الزَّغاري

ساعٌة..
ما تزال تقصُّ حكايتها

العجــوز كوشــم عتيــق كان ينســاه النــاس لحظــة ذكــر 

ــل  ــون قناب ــدت العي ــرب وب ــة الح ــت لغ ــنها، تعطّل محاس

تــرق مــن دخــان الحــزن، أو تســابيح تنفلــت كخــرزات مــن 

ــارب مــن  ــة، أو ق ــد عــى دروب القــدس العتيق ــع عاب أصاب

ســعف نخلــة يرســل يف ضفــاف النهــر املقــّدس الــذي َسَقــت 

ــه دمعــة... ــّساب ســنابَل قمِح ــان ال غرب

ــذي  ــاص ال ــات الرقّ ــات؛ دقّ ــت، وتكاســلت الدقّ تعــب الوق

ــو  ــز" ه ــال "املرع ــعر عق ــب، فش ــادق ومل يتع ــب الخن أتع

اآلخــر بالتعــب، تعــب الغوايــة حــن كان يتنّصــت يف الليــل 

ــي  ــا وه ــمع لصوته ــرتق الس ــا، أو يس ــد روحه ــى تناهي ع

ترســم بــرأس األبــرة خطــى الُغــَرز يف أهــداب الّشــاغ، وأّي 

شــاغ.

وحــن اســتحكم الغبــاش عــى العيــون الجعفريّة، يف الســاعة 

ــهول  ــن س ــا م ــى مسًع ــّر الفت ــث، م ــدة والثل ــا، الواح ذاته

هيــل البعيــد،  مؤتــة، والرمــوك، وكان يشــّنف أذنيــه للصَّ

ويشــعر بغّصــة يف زغاريــد مجروحــة البهجــة، تجرجــر 

ــة األرض. ــربة يف زاوي ــث مق ــا إىل حي خطاه

عادت الشمس ذاتها... 

هي ذاتها التي تخلّلت ُخصل الشعر املجّعد،

هي ذاتها التي عرفت أساره،

هــي الشــمس ذاتهــا ويف الســاعة نفســها الواحــدة والثلــث 

ــا قصاصــات مــن ورق ســّجلت  تســتفّز األرض وترمــي عليه

ـف فيهــا  فيــه أســاء عّشــاق مل يغــادروا، ودروب مل يتوقَـّ

ــاء وطيــب عيشــها. ــن السَّ ــن عــن ل ــرع نعــال الباحث ق

ــت حــن مــسَّ الرَّصــاص  ــي خجل هــي الشــمس نفســها الت
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ــه، جنبي

كانت تغار حن ينعكس الضوء عن حافة الساعة، 

ينعكــس خيطـًـا مــن نــور يرحــل يف عتمــة القــرى، فتســتقيم 

الدروب.

ــب ال  ــا لغائ ــت عقاربه ــي انحن ــها الت ــاعة نفس ــي الس وه

ــؤوب،  ي

ومّدت له جناحن من زرقة الساء، ففاض يف الحضور..

ــو  ــه وه ــى همِس ــت ع ــي توقف ــها الت ــاعة نفس ــي الس وه

ــا:  ــرة ُمناديً ــهقة األخ ــهق الش يش

"يا عسكر الله خلوا البواريد رّجاده". 

ــاه  ــوم توقَّفــت عين ــت ي ــي غضب وهــي الســاعة نفســها الت

عــن النَّظــر فيهــا لحظــة إقامــة لصــاة، أو موعــد للقــاء، أو 

تــن. ــرب بــن ضفَّ ــل بالصَّ يضبطهــا عــى حافــة "شــيك" محمَّ

هي الساعة نفسها حن ترب مع األرض موعًدا، 

وهــي الســاعة نفســها التــي مــا تــزال تقــصُّ حكايتهــا صــورًة 

عــى جــدار يف غرفــة صغــرة هنــاك، يف زاويــا القــرى البعيدة 

ــن الضوء،  ع

وهــي الســاعة نفســها التــي نُــي اســم صاحبهــا عــى 

حافــة الخنــدق ذات احتفــال مهيــب عطّرتــه نياشــن النَّــر 

ــق. العتي

م  ــدَّ ــا ال ــن أوقفه ــث ح ــدة والثُّل ــا الواح ــاعة ذاته ــي الس ه

ــر... ــق الوع والخل
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والطيــوب التــي انتــرت هــي أرواح معتّقــة بالعشــق، 

مزيَّنــة بالُنبــل، هــي املســك الــذي اختــصَّ اللــه بــه الشــهداء، 

وعطـّـر بــه األرواح الصاعــدة، وحــن يكــون معــراج أرواحهــم 

مــن القــدس فإنهــم يكونــون للســاء أقــرب، وللخلــود 

ــب...  أوج

فالقــدس هــي املــكان الوحيــد الــذي يســافر يف قلــوب 

النــاس وينتقــل..

القــدس تشــاركَك حمــل الحقائــب إذا ســافرَت وتبســط لــَك 

األكُــّف إذا عــدَت إليهــا.. 

ــَك الحكايــات يف املقهــى، وتشــاركك الوســادة  القــدس تبادل

ــا  ــك جرًح ــة.. تحضن ــَك يف الزنزان ــح دمعتي ــى، ومتس يف املنف

ــا.  وتنزفــَك دًم

القــدس املدينــة الوحيــدة التــي تجــري فحًصــا للــّدم وهــي 

تنتقــي قرابينهــا، فليــس كّل الدمــاء توافــق طينهــا، تحتاجــه 

دًمــا ال يعــرف الخيانــة، وتريــُده نجيًعــا يزهــُر تحريــرًا ويُثمــُر 

تضحيــًة ويُقطــُف حريـّـة.

ــدس يف  ــنفس... فـ"الق ــنفس للـ ــديث الـ ــم حــــ ــس امله لي

القلــب" غــر "القلــب يف الـقـــدس".

ــا  ــان، وألنَّه ــن اإلمي ــزء م ــا ج ــدس ألنَّه ــب يف الق ــم، القل نع

موئــل األفئــدة، وألنَّهــا املــسى، وألنَّهــا الِقبلــة األوىل، وألنَّنــا 

ــق إىل الســاء. ــا الطري ــا عرفن منه

***

القدس...
ى؟ هل يطــــوُل السُّ

ــق عــى أســوار القــدس وعــى  الذيــن نــذروا أرواحهــم لتعلّ

رشفــات بيوتهــا وأهلّــة مآذنهــا مل ينتظــروا قصيــدة مــن 

ــاوض  ــوا مبــزاج ُمف متِكــئ عــى فــراش الرثــرة، ومل يتعلّق

يســعى لتحســن رشوطــه، القــدس تعــرف رجالهــا ومتيِّزهــم 

مــن رائحــة الــدم، وتعلــم ســياهم وأســاءهم، تعــرف 

حرتهــم إْن تعــّروا بزيتونــة يســندون أغصانهــا، وتــرى 

ــم  ــدرك ارتباطه ــا، وت ــند حائطً ــر يس ــى حج ــم ع انحناءه

برتابهــا؛ فأســمتهم املرابطــن الذيــن ربــط اللــه عــى قلوبهــم، 

فلــم تلتفــت إاّل لضجيــج روحهــا تجــوب الحــواري، ونحنحــة 

مؤذِّنيهــا، وحرجــة حناجــر قرّائهــا وصــدى هتافهــا تــردِّده 

َدْت  البيــوت الصامــدة التــي طُِويــت عــى أمل الفــراق، وتعــوَّ

أنَّ اليــوَم الــذي ال يشــيَّع فيــه شــهيد يــوٌم يســقط يف 

ــداء. ــة والف ــابات التضحي حس

***

ــن  ــاب م ــكل ب ــة، ول ــكان حكاي ــكل م ــا أنَّ ل ــدس علَّمتن الق

ــد. ــد أو ُمري ــد أو مجاه ــت بقائ ــة ارتبط ــا قّص أبوابه

عرف الّصادقون مهرها، فأمهروها دماءهم..

وعرف املؤمنون مكانتها، فتفيّأوا ظالها.. 

وعــرف املريــدون قربهــا، فحلـّـوا بهــا حلــول مقيــم ال يفــارق 

طينهــا وطيبهــا.. 

د. عطا الله الحجايا*

a.hajaya@ju.edu.jo

* شاعر وأكادميي أردين

خبـــزًا ولكــن أطعــموها قــلوبـَـــــهم إِليالَف هـذي األرض ما وجدوا بهــــــا  

عىل كل شــــر من ثراها ُجنوبَهـــــــــم تجـافوا عن األحـالم فيـــــها وقلّبـــــوا  

عىل رمـلها إاّل وشـَــــــمَّ طيـــوبَــــــهم ع عــاشـٌق   وجــــاؤوا خـفافـًـا ما تـــوزَّ
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عود، فاتَّخذوها سلًّا لارتقاء. وفّك املقاتلون أسار الصُّ

***

القــدس؛ الشــيخ جــراح، بــاب العمــود، جبــل املكــرب وســواها 

ــات  ه ــوب األمَّ ــد وقل ــرة الجن ــن ذاك ــا ع ــع حكاياتُه ال تنقط

ووســائد مل مُتــّس لعــروس زُّف عريُســها إىل الســاء ذات 

هــر وأنــواط الكربيــاء. انتفاضــة، ويتيــم أورثــه أبــوه فخــر الدَّ

أزقّتهــا  يحفظــون  إليهــا،  ثــون  ويتحدَّ عنهــا،  ثونــك  يحدِّ

ويعرفــون أهلهــا داًرا داًرا، ينتشــون إذا قيــل لهــم إنَّكــم 

ثونــك عــن رفاقهــم  قاتلتــم عــى أســوار القــدس، فيحدِّ

الشــهداء ويف أصواتهــم حيــاٌء مــن عودتهــم أحيــاء، وخجــٌل 

مــن أنَّهــم رواٌة وكانــوا يرجــون أْن تـُـروى عنهــم الحكايــات.. 

ــو يحفظــون حــداء الرفــاق ونخــوة الشــهداء الذيــن  مــا زال

هــر فأبــوا أن يحملــوه، والذيــن  آمنــوا أنَّ االستســام عــاُر الدَّ

ــا. ــن به ــة الباّري ــدس أمني ــة يف الق ــوا أنَّ املنيّ أدرك

***

ــن  ــا، ونح ــدس إال أضواؤه ــن الق ــا م ــس لن ــن لي ــن الذي نح

نتطــاول ونعــُر العيــون أىًس وحنيًنــا مــن أعــايل جبــال 

الّنظــر، وترئــّب أعناقنــا لعلّهــا تحظــى  الســلط، نــّد 

ــة الصخــرة أو بدخــان ِقــرى لجــدٍّ  بانعــكاس الضــوء عــى قُبّ

ــزال يحــرس ذاكــرة الّســور ورواحــل العــودة..  كنعــايّن مــا ي

ــا  ــو إليه ــة، نصب ــى املحبّ ــدرة منته ــدس س ــا والق ــن هن نح

ــوق.  ــن وش ــن حن ــّدت م ــوب قُ بقل

نحن هنا واألرواح هناك.... 

ــون،  ــوارها ينعم ــى أس ــم ع ــة يف رباطه ــا واألحبّ ــن هن نح

ــن  ــا م ــون مآذنه ــون، يحرس ــا ميض ــن حاه ــم ع ويف ذوده

القطعــان الجائــرة كــا تحنــو األم عــى صغرهــا يف مهــاِده.

***

ــَك  ــا، فتدلّ ــّروا به ــن رجــال م ــا وشــوارَعها ع تســأل حجارتِه

عــى أرضحــة الشــهداء، تحّدثــَك عــن رجــال ميارســون 

ــا ال يشــغلهم عنهــا إال راحــة مؤّجلــة  املقاومــة طقًســا يوميًّ

ــة، رجــال ال يشــغلهم عــن املــوت يف ســبيلها  ــة أبديّ أو رحل

إاّل املــوُت يف ســبيلها، ونســاء اتّخــذن مــن املســجد داًرا ومــن 

ــنَّ  ــت أكّفه ــارم، تعلّم ــواب مح ــن األب ــقائق، وم ــذ ش النواف

ــة  ــأيت الصفع ــال فت ــود االحت ــع جن ــف تصف ــرات كي الطاه

دقــات مــن األكــّف ذاتهــا التــي تعــوَّدت  بســهولة بــْذل الصَّ

ــة  نســج األعــام لجثامــن الشــهداء، وأطفــال تعلّمــوا أبجديّ

الحجــر قبــل أبجديّــة الحــرف وقبــل الفطــام، أطفــال عرفــوا 

ــاة قطعــان املغتصبــن، وأنَّ  أنَّ أهــَون مــا يواجههــم يف الحي

عليهــم منــذ اآلن أْن يتعلّمــوا كيــف يرجمونهــم، وكيــف 

ــدس. ــة يف دروب الق ــون الوقح ــأون العي يفق

للقــدس ذاكــرة وللتاريــخ ذاكــرة، وويــٌل ملـَـن تطــرده ذاكــرة 

القــدس مــن ذاكــرة التاريــخ وتُلحقــه يف ســجّات املتخاذلــن 

ودفاتــر الخيانــة، فهــذا مذمــوم يف الدنيــا ملعــون يف اآلخــرة.

***

ساٌم يا قدس

ساٌم للشيخ جرّاح وجبل املكرب وكنيسة القيامة

ساٌم عى مساجدك والركّع الّسجود 

ماء  ساٌم عى قوافل الشهداء والرتاب الذي ُجبل بالدِّ

ث أنفسنا بغزٍو أو نجّهز غازيًا  ساٌم عليِك ونحن نحدِّ

ــوب ونســأل األرواح: هــل  ــب الُجن ــِك ونحــن نقلّ ســاٌم علي

ســرتحل دون أن تــرب مــع التحريــر موعــًدا ومــع القــدس 

عهــًدا؟ 

ساٌم عليِك ونحن نعتذر عن ضعفنا وهواننا

ســاٌم عليــِك ونحــن مل ننــَس أنَّ يف القــدس أهــًا لنــا أغمضــوا 

عــى رملــك الجفــون، وشــّدوا عــى أســوارك بالنواجذ

ــاول  ــا ح ــك كلّ ــون قناديل ــم يضيئ ــك وه ــى أهل ــاٌم ع س

غاصــب أو متخــاذل إطفاءهــا

ساُم الله عى األقى وحرّاسه. 
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يف مواضيــع اإلنشــاء املــدريس التــي كّنــا نكلــف بهــا، كانــت 

فلســطن حــارضًة دامئًــا، "اكتــْب رســالة إىل صديقــك يف 

فلســطن املحتلــة واســأله عــن أحوالــه"، أو "اكتــب موضــوع 

تعبــر تتحــدث فيــه عــن مدينــة القــدس عاصمــة فلســطن 

هــات  التوجُّ ذوي  مــن  املعلمــون  كان  وحــن  املحتلــة"، 

ــة  ــم اللغ ــول معل ــرًّا، فيق ــا ح ــُر منسًح ــة كان التعب الحزبيّ

ــدس  ــدي أردين يحــارب يف الق ــب خاطــرة جن ــة: "اكت العربي

ــم  ونفــدت منــه الذخــرة"، ذاك زمــن مــى كان فيــه املتعلّ

ــه دون  ــه- لكن ــذا عّات رهــَن مصــادر تلقــي محــدودة -وله

والســياقات  بالبيئــة  املتعلّــم  اشــتباك  أدىن شــك ضمــن 

الثقافيــة واالجتاعيــة والتاريخيــة التــي ال يغيــب عنهــا نبــل 

القضايــا الكــربى وكــرَة تكويــر ومخالطــة كام معــارصي 

ــرة.  ــال الكب األفع

وخســاراتها  حروبهــا  عاشــت  التــي  املجتمعــات  يف 

أمل  مثــار  الحــرب  عــن  الحديــث  يصبــح  وانتصاراتهــا؛ 

وقســوة بــرف النَّظــر عــن املنتــر والخــاس، لكــن هــذا 

ــه  ــه وانتصارات ــن حروب ــكام ع ــد ال ــن يج ــبة مل ــرٌف بالنس ت

وهزامئــه، نحــن أمــام حقيقــة أردنيــة قاســية تــرخ يف وجــه 

التوثيــق والتأريــخ والبحــث والــّدرس واألدب والفنــون التــي 

ــل إىل  ــة تص ــة حقيقي ــم أردني ــا ملاح ــع واجبه ــل رب مل تفع

ــه  ــامل كل ــض وجــه الع ــود لتبيي ــا الجن حــد األســطرة، خاضه

ــة يف  ــواب طهــر ريفي ــُس أث حــن كان ســواد املغتصبــن يدنّ

فلســطن املحتلــة، وهــذا املعجــم "الطُهــر، الدنــس، الســواد، 

األثــواب" حــن كان التعبــُر أشــد دقــًة كــا يليــق بالعربيــة 

حّي الشيخ جّراح.. 
من أين تأيت الشهادة؟

عيل عبيدات*

aliobiedat4@gmail.com

* كاتب أردين

ــكري  ــق بعس ــا يلي ــه" ك ــاض الوج ــك "بي ــة، كذل الفصيح

ــه يف  ــدس وأهل ــطورية يف الق ــا أس ــوض حربً ــريب كان يخ ع

الرقيــة ضمــن ســياقهم االجتاعــي يســوقون  الضفــة 

ــض وجــه  ــول لـ"تبيي ــا ذل ــرس وآخره ــا ف ــة أوَّله ــن ناق أربع

تقطـّـع". كّنــا حًقــا. كلٌّ يحــارُب يف خندقــه، البندقيــة لحاملهــا 

وصــون الهويـّـة يف مضــارب واســعة يؤكــد أهلهــا أنهــم هنــا، 

ــه.  ــرف نفس ــن يع ــة إاّل َم ــل البندقي ــا يحم ف

ــا مدرســيًا يف الثانويــة  خلــٌل واضــٌح يف التوثيــق يجعــل طالبً

العامــة بعمــر جنــدي أوَّل يقــف فــوق تــل الذخــرة يف 

القــدس؛ ال يعــرف شــيئًا عــن الجــرنال الذهبــي املــري 

ــة املوحــدة  ــادة العربي ــس أركان القي ــاض رئي ــم ري عبداملنع

يف حــرب 1967، وبعــد توقيــع اتفاقيــة الدفــاع املشــرتك بــن 

م يف عــّان،  مــر واألردن أصبــح قائــًدا ملركــز القيــادة املتقــدِّ

ــدء الحــرب وتلقــَف  ــن عــن ب ــذي أعل ــاض ال عبداملنعــم ري

ــذة تحــوُِّل الرِّجــال إىل  ــل تعوي ــون األمــر مث ــود األردني الجن

ــا  ــة املهابهارات ــا يف ملحم ــاء ذكره ــي ج ــرة كالت ــباع طائ س

حيــث طــارت ســباع مجنَّحــة تواجــه جاعــة الوحــش 

البغضيــة، لكــن مــن أّي منطلــق حــارب األردنيّــون براســة 

ملحميّــة وعــاد العــامل كلــه ليتذكَّــر أفعالهــم يف الشــيخ جرّاح 

وســائر القــدس؟

يف الجــزء الشــايل مــن القــدس الرقيــة يقــف تــل الذخــرة 

ــا مــن أي ذخــرة ودعــم وعــى  )حــّي الشــيخ جــرّاح( عاريً

التــّل كتيبــة الحســن )الكتيبــة الثانيــة( ومثلهــا كتائــب أخرى 

تحيــط بالقــدس يف العــام 1967، ثاثــة أيــام مــن شــهر أيــار، 
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الخامــس والســادس والســابع، ســطَر الجيــش األردين ملحمــة 

ــري؛ كأنَّ  ــكري أو ب ــق عس ــا أي منط ــس فيه ــكرية لي عس

أســاطر الدنيــا تعتــُر ذاتهــا لتخــرج لنــا باشــتباك عســكري 

ــوا عــراًة  ــا استشــهد منهــم 97 رجــًا، كان خاضــه 105 جنديً

مــن ســاء الطــران العــريّب، عــراًة مــن الذخــرة، وال غطاء إال 

قنابــل النابــامل الحارقــة والذخــرة التــي ال تنتهــي يف أســلحة 

ــس"  ــوب حيت ــي "يعق ــدي اإلسائي ــى أنَّ الجن ــم، حت الخص

ــن  ــم م ــذي منعه ــاص األردين ال ــَل القّن ــد أن قت ــل بع احتف

العبــور إىل التــّل ســاعات طويلــة. قتــال باألســلحة حتــى نفاد 

الذخــرة، بالســكاكن حتــى مــوت حاملهــا، باألســنان حتــى 

ارتخــاء فــّك الشــهيد، ورجــال بأجســاد ناقصــة ودم يتغــدق 

يرفضــون التســليم حتــى آخــر غضبــة. 

ــه إذا  ــأكل نفس ــدي األردين ي ــل الجن ــرة تجع ــات كث منطلق

ــه،  ــن يدي خــس يف الشــيخ جــرّاح وضاعــت القــدس مــن ب

بيئــٌة ال مــكان فيهــا لجبــان تــرىّب فيهــا الجنــدّي، بيئــة 

ــه إال أن  ــل أمام ــا بدي ــجاعة ف ــا الش ــى صاحبه ــرض ع تف

يكــون شــجاًعا، هــذا درس علّمتــه األرض ألهــل املــكان، 

ــي  ــور إغريق ــاط وعب ــون وأنب ــون ومؤابي ــون وعموني أدومي

وفــاريس وبيزنطــي ورومــاين، زرع يف األرض وموقعهــا رضورة 

ــَم مــن  الشــجاعة ونجابــة أْن ميســَك ابــُن هــذا املــكان العالَ

شــارِبه ويشــّد أذنــه. الشــجاعة تراكُــم تاريخــي يصيــب 

ــُح  ــاج الطبيعــة يصب ــى أنَّ نتّ ــه حت املــكان ويتســلّل إىل تراب

ضمــن تسلســل غــذايئ ِقوامــه "خلّــص نفســك". ومــن هــذا 

ــا  ــه يف معتقله ــه أم ــايل أنجبت ــس املج ــل حاب ــرنااًل مث أنَّ ج

ــة املــكان  يجيــُد الرطــَن بنــربة تنجــُح يف اســتنطاق خصوصيّ

ــام.  ــاء التّ ــب للفن ــدي املتأهِّ ــم الجن ــن صمي م

هــبَّ األردنيــون دفاًعــا عــن فلســطن قبــل معــارك القــدس، 

ــز مدرســة الرطــة يف حــّي الشــيخ  ــي اإلنجلي ــل أن يبن وقب

ــادت أوَّل شــهيد  ــا ق ــّل الذخــرة(، الشــجاعة ذاته جــرّاح )ت

ــدات  ــح عبي ــد مفل ــور كاي ــطن الطه ــرى فلس ــى ث أردين ع

ورفاقــه إىل التســابق عــى املــوت عنــد الثكنــات اإلنجليزيــة 

ــى استشــهد كــا  ــي قادهــا حت ــب الت ــّل الثعال ــة ت يف معرك

تبــنَّ مــن عــودة فرســه الصقاويــة وحيــدًة مخّضبــة بدمــه 

لقيــادة  الّســطوة  شــيوخ  مارســها  شــجاعة   ،1920 عــام 

فرســانهم إىل ثكنــات اإلنجليــز والصهاينــة قبــل النكبــة، 

ومثلهــم طبقــة شــيوخ املــال مــن أثريــاء وإقطاعيــي رشقــي 

األردن حــن كانــوا يســلِّحون فدائيــي الثاثينــات مــن القــرن 

املــايض، الّســياق كلــه تضحيــة وال يضّحــي إاّل الشــجاع، 

والشــجاع يف لهجــة البــدوّي والفــّاح املتأخــر "شــجيِّع" كــا 

ــل  ــباب قب ــرة الش ــن خ ــّدات األردني ــات وج ــت أمه وصف

ــوم.  الشــهادة بي

ــًا  ــجاعة 21 قتي ــار الش ــت مث ــده كان ــراح وح ــيخ ج يف الش

ــرارات  ــهداء" ق ــة "أم الش ــود كتيب ــرر جن ــن ق ــا ح إسائيليً

ــة  ــا رواة املعرك ــوات يعرفه ــوا بأص ــوت، وصدح ــة بامل فرديّ

ــا  ــى" عندم ــم: "مــش جــاي اتخبّ ــال واحــد منه الرســة، ق

أشــار عليــه زميلــه بالنــزول إىل الخنــدق، وقــال آخــر: "وّدي 

أجيــك بــس شــوف هــاي" كان يــرّد عــى زميلــه بأنــه قــادم 

ــره ويرفــع  ــه لكــن عينــه التــي اقتُلعــت مــن مكانهــا تؤخِّ ل

لــه العــن املتدلّيــة. إميــان تــام باملــوت املُحقــق وإرصار 

ــل كل أبطــال األســاطر، كــا مــات  عــى املــوت بــرف مث

ــاك.  ــة الضّح ــا يف مواجه ــاهنامة ثابتً ــيد الش جمش

ــا  ــب علين ــن يتوجَّ ــاة اآلخري ــن حي ــا ع ــراق دفاًع كل دٍم يُ

ــباب  ــك أس ــادة تفكي ــة، إع ــا إىل لغ ــه جاليًّ ــه، ترجمت صون

ونتائــج إراقتــه، كذلــك يفعــل العــامل مثــل أفعــال "ميخائيــل 

شــولوخوف" و"أرنســت همنجــواي" و"كاميلــو خوســيه" 

و"جــورج أورويــل" ومثلهــم َعربُنــا إبراهيــم عبداملجيــد 

ــس  ــان )كوابي ــادة الس ــتن( وغ ــابع والس ــف الس )يف الصي

بــروت( ومجيــد طوبيــا )أبنــاء الصمــت( وجــال الغيطــاين 

ــوم(. ــذ الي ــت من ــبول )أن ــر س ــي( وتيس )الرفاع

***
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إنَّ معركــة الشــيخ جــرّاح جــزء مــن قرابــة 35 معركــة 

ــا مــع الشــيخ جــرّاح  خاضهــا األردنيــون يف فلســطن، وتزامًن

ــب  تأهُّ حالــة  يف  األردين  العــريب  الجيــش  كان   1967 يف 

قصــوى، وجــرت معــارك عــى طــول الجبهــة األردنيــة بينــه 

وبــن قــوات العــدو اإلسائيــي، يف بــاب الــواد وتــل الشــيخ 

ــرادار واللطــرون،  ــل ال ــل وت ــل النبــي صموئي ــز وت عبدالعزي

والخليــل وطولكــرم وجنــن ونابلــس. وقــد بلــغ حــال جنودنا 

ــم  ــام ألنه ــن الطع ــوا ع ــس أن أرضب ــي بنابل ــع دفاع يف موق

ــة  ــق الخط ــوم وف ــم بالهج ــر له ــي وال أوام ــع دفاع يف موق

ــداًدا  ــرّاح امت ــيخ ج ــّي الش ــة ح ــون معرك ــكرية، لتك العس

ــدس  ــار الق ــة تّج ــذ ريب ــًدا من ــا واح ــدأ يوًم ــيّة مل ته لفروس

مــن وجــوه جديــدة تطــأ أرضهــم مطلــع القــرن املــايض، إنــَك 

لــن تجــد مؤمتــرًا وطنيًــا أردنيًــا إال ومــن مخرجاتــه الرئيســة 

شــأٌن فلســطيني، مــن هنــا تــأيت تربيــة ذهنيــة أصيلــة تربــط 

فلســطن بــكل بيــت أردين تــرىّب فيــه َمــن استُشــهد أو ُجــرح 

ــا عــى أرض فلســطن. أو شــهَد دًم

اإلعامــي  املشــهد  إىل  عــاد  الــذي  الشــيخ جــرّاح  حــّي 

والحقوقــي مثــل أّي بقعــة فلســطينية تــّم ســلبها ويــوّدون 

مضاعفــة سقتهــا تعــرُف جيــًدا بســالة ُحاتهــا الذيــن 

ــات  ــدّي يف باح ــم األب ــوا نومه ــدم ونام ــدس بال ــيَّجوا الق س

ــون بالحفــر يجــدون  ــغ اآلثاري ــا بال بيــوت املقدســين، وكلّ

ــرى  ــال ق ــه أطف ــى ال يزفّ ــه حت ــات صاحب ــًا عســكريًا م رق

األردن بصفــات تنــايف الشــجاعة، مــات لينتــر عــى قاتلــه 

وليُحــرج الــذي تــرك ظهــره عاريًــا وســاءه ذائبــة بالقنابــل، 

ــمُّ  ــامع وتش ــه املس ــَرُع من ــوذج تُه ــرّاح أن ــيخ ج ــّي الش ح

ــْت، ألنَّ العســكريّة رشف  ــا ُجدع ــوٌف م ــه أن ــَج حمحمت أري

ــة. ــت العائل ــاب بي ــل ب مث

***

ســتبقى أصــوات وتهاليــل رجــال اللــه يف كتيبة الحســن أقوى 

مــن أصــداء تظــنُّ شــهادة وتضحيــة الجيــش العــريب األردين 

ــع  ــي تتقاط ــرى الت ــر األخ ــة النه ــدة ضف ــن عقي ــة ع منعزل

ــا بتاريخــه ونظامــه الســيايس الــذي  مــع شــعب يهتــف عاليً

تــوارث مســؤولية الدفــاع عــن فلســطن منــذ الريــف 

الحســن الــذي رفــض مــا رفــض عــى أن يقايــض فلســطن، 

ــق  ــذي أطل ــه األول ال ــه عبدالل ــور ل ــك املؤســس املغف وكذل

رصاصــة حــرب 1948 نحــو الغــرب ومعــه قــادة جيشــه بعــد 

ــى آخــر قطــرة دم  ــن فلســطن حت ــاع ع أن أوصاهــم بالدف

وارتقــى شــهيًدا عــى بــاب القــدس، ومثلــه امللــك املغفــور له 

طــال الــذي كان يــرى الخــاص بالنــار فقــط، ثــم الحســن 

البــاين الــذي نصــب خيمــة النــر عــى تــال هزميــة العــرب 

ــر غطرســة العــدّو يف معركــة الكرامــة الخالــدة  يف 1968 ودمَّ

يــوم حــارب األردنيــون بســاحهم وأســنانهم، وجالــة امللــك 

ــيايس  ــع س ــى واق ــه ع ــَح ُحكم ــذي تفتَّ ــاين ال ــه الث عبدالل

ــد ظــلَّ فيــه وفيًّــا إلرث أجــداده بينــا تنهــار قيــم كــربى  ُمعقَّ

يف موازيــن غــره. 

ــهادة، مــن اشــتباك بــن األرض واإلنســان  مــن هنــا تــأيت الشَّ

والســاء؛ فكــا كان الســاح قليــًا فقــد كان اإلميــان وافــرًا 

والعزميــة كثــرة الرمــاد. 

ــا عنوانــه  ماحمنــا يف القــدس الريــف تلتئــم لتشــّكل كتابً

حــَن كُنــا مل يكــْن أحــُد، وكــا كّنــا يف الشــيخ جــرّاح مــا زلنــا 

يف عــّان عــى قولــة صفــي الديــن الحــي:

تدافُع القدَر املحتوَم هّمُتنا عّنا... ونخصُم رصَف الّدهـِر لو شينا

نَغَش الُخطوَب بأيدينا، فَندَفُعها... وإْن دهتنا دفعناها بأيدينــا
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ــة عــام  مــا مــن شــّك يف أنَّ االحتفــال مبئويّــة الدولــة األردنيّ

2021 يشــكِّل فرصــة مثينــة للتعــرُّف عــى مضامــن التقاريــر 

الربيطانيّــة التــي صــدرت أثنــاء فــرتة االنتــداب الربيطــاين؛ مــا 

نُــر منهــا أو مــا زال قيــد النَّــر، لِــا لهــذه التقاريــر مــن 

ــة يف الكشــف عــن تفاصيــل تطــوُّرات األوضــاع خــال  أهميّ

فــرتة اإلمــارة مــن مختلــف النواحــي.

اشــتملت التقاريــر التــي كانــت تصــدر كل ثاثــة أشــهر 

ــر  عــى معلومــات دقيقــة ووافيــة عــن أعــال جميــع دوائ

ــة  ــورة مفّصل ــي ص ــاالت وتعط ــف املج ــة يف مختل الحكوم

وربــع ســنويّة عــن األحــوال األمنيــة واإلداريــة وأوضــاع 

العشــائر البدويــة يف رشق األردن وحــوادث الغــزو ســواء 

مــن قبــل عشــائر رشق األردن عــى املناطــق املجــاورة أم يف 

داخــل اإلمــارة، وعــى ســبيل املثــال ورد يف التقريــر الصــادر 

التقارير الريطانّية كمصدر 
لكتابة تاريخ األردن

أعامل دوائر الحكومة منوذًجا
)1939 - 1929(

ــي: ــا ي ــام 1929 م ــن 4-1 إىل 6-30 ع ــرتة م ــال الف خ

"غــر أنَّ هــذا الربــع مــن الســنة ميتــاز عــّا ســبقه بســيادة 

الهــدوء الــذي يرجــع ســببه إىل كــون القلــق الســيايس 

ــود  ــاق املعق ــي االتف ــس التريع ــول املجل ــن قب ــج ع النات

ــم وصاحــب  بــن صاحــب الســمّو امللــي أمــر البــاد املعظّ

ــا")1(. ــاق نهائيًّ ــك االتف ــرام ذل ــة وإب ــة الربيطاني الجال

واملقصــود هنــا باالتفــاق هــو املعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة 

املوقعــة يف 20 شــباط عــام 1928، وهنــا يُشــعرنا التقريــر أنَّ 

ــر نتيجــة  ــق وتوتُّ ــرتة قل ــت ف ــداده كان ــرتة الســابقة إلع الف

اشــتداد املعارضــة تجــاه املعاهــدة قبــل التصديــق عليهــا. 

األهلــن  مقاطعــة  إىل  إشــارة  أيًضــا  التقريــر  يف  وتــرد 

االنتخابــات للمجلــس التريعــي، إال أنــه يقلــل مــن أهميــة 

ــه يعتــرب الذيــن  مقاطعــة االنتخابــات، وأكــر مــن ذلــك فإن

د. جورج فريد طريف الداوود*

ــد  ــا املعتم مه ــدر يف رشق األردن ويقدِّ ــت تص ــي كان ــة الت ــر الربعيّ ــرُب التقاري تُعت

الربيطــاين يف عــّان لعصبــة األمــم، خــال فــرتة االنتــداب الربيطــاين عــى البــاد، مــن 

الوثائــق املهّمــة يف كتابــة تاريــخ األردن نظــرًا ملــا تحويــه مــن معلومــات شــموليّة 

ــة  ــة واالجتاعي ــة واالقتصادي ــة واإلداري ــية واألمني ــاة السياس ــي الحي ــي مناح تغطّ

وغرهــا مــن املجــاالت خــال فــرتة مهّمــة مــن تاريــخ األردن.

tareefjo@yahoo.com

* باحث ومؤرخ أردني 



أفكار / دراسات ومقاالت33

قاطعــوا االنتخابــات مخطئــن، وهــو أمــر مخالــف للحقيقــة 

باعتبــار أنَّ مقاطعــة االنتخابــات كانــت احتجاًجــا عــى 

املعاهــدة  األردن وعــى  الربيطــاين يف  االنتــداب  سياســة 

األردنيــة الربيطانيــة.

كــا أشــار التقريــر إىل خطــة أمنيّــة كاملــة ملراقبــة حــركات 

العشــائر ومنــع اعتداءاتهــا أطلــق عليهــا اســم لجنــة اإلرشاف 

عــى البــدو مؤلفــة مــن ســمو األمــر شــاكر وقائــد الجيــش 

العــريب وأحــد شــيوخ العشــائر، وأشــارت إىل أنَّ املوقــف 

عــى الحــدود الســورية عومــل بالطريقــة نفســها وبالتعــاون 

ثــت التقاريــر عــن  املبــارش مــع الســلطات الفرنســية، وتحدَّ

ــطن  ــي فلس ــن حكومت ــد ب ــت تعق ــي كان ــات الت االجتاع

عــى  تقــع  التــي  والحــوادث  النزاعــات  لفــّض  واألردن 

الحــدود بــن عشــائر قضــاء بــر الســبع وعشــائر لــواء 

الكــرك، ورصــدت التقاريــر الحــوادث والجرائــم والوقوعــات 

ــل وإشــهار ســاح وجــرح ورضب وتشــليح  ــن قت األخــرى م

ودهــس  وسقــة  واحتيــال  وحريــق  وتهريــب  وخطــف 

وانتحــار وغرهــا، كــا رصــدت أنــواع املحاكــم مــن رشعيــة 

وبدايــة وصلــح واســتئناف وأعــال تلــك املحاكــم بأنواعهــا 

والدعــاوى والقضايــا واألحــكام التــي صــدرت عنهــا والرســوم 

ــت بانتشــار املخافــر  املســتوفاة عــن تلــك القضايــا، كــا اهتمَّ

واملراكــز األمنيــة يف مختلــف مناطــق اإلمــارة، وبيَّنــت أعــداد 

ــا. ــارة وخارجه ــن داخــل اإلم ــن م املســاجن واملوقوف

ــر عــن خمــس  ــت التقاري ث ــة تحدَّ ــاة النيابيّ ويف مجــال الحي

والبلقــاء  األردن هــي عجلــون  انتخابيّــة يف رشق  دوائــر 

ــار املجالــس  والكــرك ومعــان وبــدو الشــال، وتناولــت أخب

كان  التــي  والقضايــا  املتعــددة،  دوراتهــا  يف  التريعيّــة 

ــة  ــس العادي ــم ودورات املجال ــّواب يف مداوالته ــا الن يبحثه

واالســتثنائية.

ــجيل  ــات تس ــم عملي ــكل منظَّ ــر وبش ــت التقاري ــا تناول ك

األرايض التــي كانــت تجــري يف كل مقاطعــة مــن مقاطعــات 

الوقفيــة  رشق األردن، وبيَّنــت أصنــاف األرايض؛ كاألرايض 

املقــام  واألرايض  املحلولــة)3(  واألرايض  األمريــة)2(  واالرايض 

عليهــا األبنيــة واألرايض البــور وأرايض الحــراج والغابــات، 

كــا أشــارت إىل تعيــن لجــان املســاحة التــي تقــوم مبســح 

يف  الدراســة  ســنوات  خــال  األرايض  وتثمــن  وتحديــد 

مختلــف مناطــق اإلمــارة، مــع توضيــح كل هــذه األمــور مــن 

خــال جــداول خاصــة تبــن املســاحات واملواقــع واألســعار 

ــن  ــى املواطن ــرض ع ــت تُف ــي كان ــب الت ــان والرائ واألمث

كريبــة األرايض واملســقفات والتمتــع واملــوايش وأجــور 

أمــاك الدولــة وغرهــا)4(، وعــى ســبيل املثــال بلــغ مجمــوع 

ــف  ــات 148 أل ــف القطاع ــام 1936 ملختل ــة ع واردات الدول

جنيــه، بينــا بلغــت املروفــات 162 ألــف جنيــه، وبلغــت 

تحصيــات الدولــة مــن رضيبــة املســقفات مــا بــن 6-4 آالف 

ــن  ــا ب ــل م ــة الدخ ــت رضيب ــا تراوح ــام، بين ــه يف الع جني

ــام)5(. 200-1500 جنيــه يف الع

ــت التقاريــر بالتفاصيــل الدقيقــة التــي كانــت تجــري  واهتمَّ

ــجيل إىل  ــل التس ــات تأجي ــجيل األرايض كعملي ــرة تس يف دائ

حــن البنــاء عــى األرض، أو محاولــة التهــرُّب مــن دفــع 

الرســوم بطــرق رشعيــة... كــا يقــول التقريــر الربعــي لســنة 

ــه: ــذي جــاء في 1929 ال

األرايض يؤجلــون  يبتاعــون  الذيــن  بعــض  بــأنَّ  "لوحــظ 

ــرون  ــة عليهــا، كــا يُج تســجيلها إىل مــا بعــد إقامتهــم أبني

واحــد  آن  يف  القيــد  وتصحيــح  والفــراغ  البيــع  معاملــة 

ــص مــن دفــع رســوم التصحيــح لوحــده. وقــد  بقصــد التخلُّ

صــدرت األوامــر املقتضــاة العتبــار كل مــن معاملتــي الفــراغ 
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ــة  ــتقبل محافظ ــرى يف املس ــن األخ ــتقلة ع ــح مس والتصحي

ــة")6(. ــوق الخزين ــى حق ع

ــي أنشــئت يف رشق األردن  ــات الت ــر البلديّ ــت التقاري وتناول

ــة كفتــح الطــرق وتوســعة الطــرق  وأعــال املجالــس البلديّ

املوجــودة وتســوية الحفــر وجــّر امليــاه وإنشــاء املســالخ يف 

ــارت  ــال أش ــبيل املث ــى س ــارة، فع ــات اإلم ــف مقاطع مختل

التقاريــر خــال الربــع الثــاين مــن عــام 1931 إىل اإلنجــازات 

التاليــة يف عــّان:

ــن  ــّان م ــي يف ع ــيل العموم ــاة الّس ــم قن ــف وتنظي - تنظي

ــة. ــس املحط ــد ج ــا بع ــن إىل م رأس الع

- تخطيط جبل اللويبدة.

- إصاح عدد من الطرق يف البلد والجبل وعبّاراتها.

- رفع األنقاض من الطرق.

- تحويــط األرض املُســتملكة حــول الخــزّان العمومــي يف 

ــك  ــال، وكذل ــط الغرب ــط الشــائك ورشي ــل عــّان بالري جب

ــات. ــورًدا للحيوان ــون م ــن ليك ــع يف رأس الع موق

ــوُّل  ــا لتج ــن منًع ــاه رأس الع ــرى مي ــّد يف مج ــة الس - تعبئ

ــرى. ــوض واملج ــن الح ــاك ب األس

بل العموميّة. - تصليح السُّ

- إنشــاء قنــاة جديــدة يف زقــاق مــرزا باشــا مــن أجــل إبعــاد 

مجــرى ميــاه الّســقي عــن مســر قســطل امليــاه)7(.

ــط  ــي ترب ــوع أطــوال الطــرق الت ــر أنَّ مجم ــت التقاري وبيَّن

ــا 230  ــرتًا منه ــغ 663 كيلوم ــا بل ــع بعضه ــارة م ــدن اإلم م

ــاء و180 يف  ــواء البلق ــون و212 يف ل ــواء عجل ــرتًا يف ل كيلوم

ــرك. ــواء الك ــان و41 يف ل ــواء مع ل

ويف املجــال الصحــي بيَّنــت التقاريــر األمــراض الســارية 

يف رشق األردن كالحصبــة والجــدري والحمــى واإلنفلونــزا 

واملاريــا وداء الكلــب والســعال الديــي والتيفوئيد، ووســائل 

مكافحــة هــذه األمــراض، ومحاولــة إزالــة أســباب انتشــارها، 

ــفاء  ــاالت الش ــات وح ــنِّ اإلصاب ــداول تب ــك بج ــة ذل مدعم

والصيادلــة  واملستشــفيات  األطبــاء  وأعــداد  والوفيــات 

واملختــربات، وأشــارت إىل وجــود مستشــفى حكومــي يف 

ــة  ــان والعقب ــرش ومع ــد وج ــرك وإرب ــّان والك ــن ع كل م

ــزي  ــزي يف الســلط واملستشــفى االنجلي واملستشــفى اإلنجلي

ــا. ــّان أيًض ــايل يف ع ــفى اإليط ــّان واملستش يف ع

وتابعــت التقاريــر، يف كل تقريــر ربــع ســنوي منهــا، مجمــوع 

إخباريـّـات املواليــد والوفيّــات، ففــي الربــع قبــل األخــر مــن 

ــات  ــة والوفي ــوالدات 2132 حال ــدد ال ــغ ع ــام 1933 بل الع

1553، يقابــل هــذا العــدد يف الربــع الــذي ســبقه 2440 

ــات  ــر حم ــت التقاري ــا تابع ــاة، ك ــة وف والدة و1372 حال

ــف املقاطعــات. ــراض الســارية يف مختل ــم ضــّد األم التطعي

ــت التقاريــر باألوضــاع الزراعيــة يف رشقــي األردن،  واهتمَّ

وبيَّنــت الحالــة الزراعيــة ســواء أكانــت حســنة أم ســيئة مــع 

ــك، ومــدى اســتفادة املناطــق  ــؤّدي إىل ذل ــي ت األســباب الت

ــت  املختلفــة يف رشقــي األردن مــن كميــات األمطــار، واهتمَّ

ــات -يف كل  ــة املزروع ــنِّ حال ــي تب ــة الت ــل الدقيق بالتفاصي

ــق  ــن مناط ــة م ــة ومنطق ــنوي- يف كل قري ــع س ــر رب تقري

رشقــي األردن، باإلضافــة إىل توضيــح اآلفــات الزراعيــة التــي 

كانــت ســائدة خــال فــرتة الدراســة، وأنــواع املحاصيــل 

الزراعيــة ومواســم زراعتهــا صيفيــة كانــت أم شــتوية، كــا 

ــاد  ــه الب ــر ب ــت مت ــي كان ــط الت ــنوات القح ــارت إىل س أش

مــع بيــان أســباب القحــط؛ كــدودة الــزرع وريــاح الســموم، 

ويف  الزراعــة،  عــى  وتأثراتهــا  الجــراد  ســنوات  وكذلــك 

الوقــت نفســه بيَّنــت التقاريــر أســباب زراعــة أنــواع معيّنــة 

ثــت  حــت عوامــل الخصوبــة، كــا تحدَّ مــن املحاصيــل ووضَّ

التقاريــر عــن مواســم الزراعــة الخصبــة وتســويق املحاصيــل 

ــرة مــن  ــاد املجــاورة)8(، وأشــارت إىل مجموعــة كب عــى الب

ــة واألشــجار املثمــرة، إضافــة إىل منتجــات  املحاصيــل الحقليّ
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الحيوانــات مــن األصــواف واأللبــان والســمن، وأشــارت إىل أنَّ 

ــص والخضــار كان  ــاج رشقــي األردن مــن الزبيــب والحمُّ إنت

ر إىل فلســطن وحــوران ودمشــق)9(. يصــدَّ

ثــت التقاريــر بالتفصيــل عــن مســتنبتات األشــجار  وتحدَّ

املثمــرة وغــر املثمــرة يف الجبيهــة والباقــورة والرصيفــة، 

ــن  ــجار األهل ــم أش ــة بتطعي ــام إدارة الزراع ــارت إىل قي وأش

ــم منهــا  مــن مختلــف األنــواع التــي اســتوردتها، وبلــغ مــا طعِّ

ــال يف  ــبيل املث ــى س ــام 1931 ع ــن ع ــع األوَّل م ــال الرب خ

عــّان ألَفــْي شــجرة، ويف الســلط وحدهــا ثاثــة اآلف شــجرة، 

وتناولــت حقــول التجــارب الزراعيــة مــن حيــث كيفيــة 

ــار األرايض الزراعيــة مــن مختلــف مقاطعــات اإلمــارة،  اختي

وتحديــد مواســم الحصــاد، وإجــراء التجــارب كــا يــي: "تــمَّ 

حصــاد مزروعــات حقــول النــاذج يف الحّمــر وبُــدئ يف 

ــد")10(. ــول بع ــة املحص ــر نتيج ــتها ومل تظه دراس

ــر  ــد أوردت التقاري ــي، فق ــرف الزراع ــق بامل ــا يتعلّ  وفي

تفاصيــل اإلقراضــات والقــروض التــي متّــت خــال فــرتة 

االنتــداب عــى رشقــي األردن والتحصيــات التي يتــّم جمعها 

ــاحات األرايض  ــر مس ــت التقاري ــا بيَّن ــتقرضن، ك ــن املس م

ــتقرضن  ــم املس ــن ذم ــي ع ــرف الزراع ــا امل ــي يفّوضه الت

ــكل  ــات اإلقــراض ل ــاح والخســائر الناجمــة عــن عملي واألرب

ــة أشــهر)11(. ثاث

وتابعــت التقاريــر التطــورات املتعلقــة بالحــراج واالعتداءات 

اإلمــارة،  يف  الحــراج  مواقــع  لهــا  تتعــرض  كانــت  التــي 

دائــرة  وتــزّود  املعتديــن  أقيمــت ضــد  التــي  والقضايــا 

املعتمــد الربيطــاين بهــا. 

وغطَّــت التقاريــر التطــوُّرات املتعلقــة بالبيطــرة مــن حيــث 

أنــواع الحيوانــات املتوفــرة يف اإلمــارة وحالتهــا الصحيّــة، 

واألمــراض املعديــة والســارية، ومــدى توفــر العاجــات 

ــر  ــداول مرفقــة بالتقاري ــال ج ــن خ ــة م ح ــة، موضِّ الازم

ــداول  ــا أوردت ج ــات، ك ــت الحيوان ــي أصاب ــراض الت األم

بالذبحيّــات كل ربــع ســنة مــن الضــأن واملاعــز والبقــر 

ــات  ــن الحيوان ــواردات م ــادرات وال ــك الص ــال، وكذل والج

وكمياتهــا، وإجــراء تعــداد للمــوايش يف كل عــام، وأوردت 

جــداول بالتحصيــات الريبيــة يف نهايــة كل عــام خصوًصــا 

للرائــب املتعلقــة بــاألرايض واملــوايش)12(.

ــة يف رشق  ــة والصناعي ــاع التجاري ــر األوض ــت التقاري وتناول

األردن، وبينــت األســعار الســائدة وأســباب ارتفاعهــا أو 

األردن  منهــا رشق  تســتورد  التــي  واملناطــق  انخفاضهــا، 

الســمن  كتصديــر  لهــا  تصــّدر  التــي  والــدول  البضائــع 

ــات  ــر، وبداي ــع م ــل م ــارة اإلب ــطن وتج ــوايش لفلس وامل

والنســيج  األخشــاب  كصناعــة  األردن  رشق  يف  الصناعــة 

ــة  ــات الحيواني ــعر واملنتج ــوت الش ــة وبي ــط الصوفي والبس

مــن ألبــان وأجبــان وغرهــا، واهتّمــت التقاريــر بحالــة 

ــف  ــعار ملختل ــاض األس ــاع أو انخف ــة وارتف ــوق الرائيّ الس

املحاصيــل. كــا بيّنــت املكاييــل واألوزان التــي اســتُخدمت 

يف رشقــي األردن كالصــاع البلقــاوي والرطــل النابلــي)13(.

وجاء يف تقرير ربعي لسنة 1931 ما يي:

"انتعشــت تجــارة الحبــوب يف معــان بســبب إقبــال عربــان 

ــع  ــرق عــى مشــرتاها، وارتفعــت أمثــان الغــال يف جمي ال

ــت  ــم مال ــار( ث ــس )أي ــان وماي ــهري نيس ــات يف ش املقاطع

إىل الهبــوط يف أوائــل شــهر حزيــران، ومل تســتقر خالــه 

عــى حــال، وتراوحــت أمثانهــا خــال الثاثــة أشــهر املاضيــة 

ــل.  ــاوي إىل 45 م ــاع البلق ــل للص ــن 30 م ــًا م ــح مث للقم

ــص مــن 35 مــل إىل 45 مــل، والدخــان الهيــي  وارتفــع الحمُّ

ــا  ــل، بين ــع إىل 140 م ــي ارتف ــل النابل ــل للرط ــن 80 م م

ــي إىل  ــل النابل ــل للرط ــن 140 م ــرتيك م ــان ال ــع الدخ ارتف

ــل")14(. 200م
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وناحــظ أنَّ مــادة الســمن كانــت أغــى ســلعة وقيمــة 

الرطــل 400 مــل )40 قرًشــا( ويليهــا الدخــان الهيــي الــذي 

وصــل ســعر الرطــل منــه إىل 327 مــل )32 قرًشــا(، يف 

حــن كان ســعر الحنطــة ال يتجــاوز الصــاع 70مــل )ســبعة 

قــروش(، مــا يعنــي أننــا بحاجــة إىل 6 صاعــات قمــح حتــى 

نســتبدلها برطــل ســمن، و5 صاعــات قمــح الســتبدالها برطــل 

ــغ ســعر رطــل الزيــت 155 مــل  دخــان هيــي، يف حــن بل

ــا(. )15 قرًش

ويف مجــال الرائــب أشــارت التقاريــر إىل أنَّ أنواًعــا عديــدة 

ــة  ــا رضيب ــر منه ــة نذك ــرتة الدراس ــال ف ــت خ ــا فُرض منه

التمتــع  األرايض واملســقفات ورضيبــة املــوايش ورضيبــة 

ورضيبــة بــدالت الطريــق ورضيبــة األعشــار وأجــور أمــاك 

الدولــة وحاصــات األرايض)15(.

أّمــا الرســوم، فشــملت الرســوم املحصلــة مــن املكــوس 

والرخــص والشــهادات واملعاينــة والغرامــات وغرهــا، وعــى 

ســبيل املثــال فــإنَّ قيمــة الرســوم املســتوفاة عــن معامــات 

تســجيل األرايض خــال الثاثــة أشــهر املمتــّدة مــن 4-1 إىل 

6-30 عــام 1929 بلغــت 628,4 جنيًهــا فلســطينيًّا عــن مــدن 

ــلط وعــان والكــرك  إربــد وجبــل عجلــون وجــرش والس

ومادبــا شــّكلت عــّان غالبيتهــا إذ بلغــت 459,8 جنيًهــا 

فلســطينيًّا، بينــا باقــي املحافظــات مل تــزد عــن 168 جنيًهــا، 

ــوع  ــغ مجم ــا بل ــت %5. بين ــراغ كان ــوم الف ــًا أنَّ رس عل

ــه 1230  ــا قيمت ــام 1939 م ــن ع ــاين م ــع الث الرســوم يف الرب

جنيًهــا فلســطينيًّا نصفهــا تقريبًــا مــن عــّان مــّا يــدّل عــى 

ــة)16(. ــك املرحل ــال عــى تســجيل األرايض يف تل ضعــف اإلقب

ــدارس يف  ــداد امل ــارف ورصــدت أع ــر باملع ــت التقاري واهتمَّ

مختلــف املقاطعــات للذكــور واإلنــاث، وإقبــال الطلبــة عــى 

ــدارس  ــات امل ــن، وحاج ــاب واملعلم ــداد الط ــة، وأع الدراس

مــن الكتــب واللــوازم واألثــاث املــدريس يف كل ربــع ســنوي، 

ــة)17(. ــة وزراعيّ ــة صناعيّ وأشــارت إىل وجــود مــدارس مهنيّ

ــا تابعــت التقاريــر رصــد  ومل يقتــر األمــر عــى ذلــك، وإنَّ

تطــوُّرات الطقــس أّواًل بــأوَّل يف كل يــوم مــن كل شــهر، 

ــة  ــام املعتدل ــارة واألي ــام الح ــرة واألي ــام املاط ــّجلت األي فس

ــرذاذ  ــام ال ــع وأي ــام الزواب ــجلت أي ــا س ــاردة، ك ــام الب واألي

ــة)18(. ــة متناهي بدق

وميكــن القــول بشــكل عــام إنَّ التقاريــر الربيطانيــة الصــادرة 

ــداب  ــن االنت ــارة وزم ــرتة اإلم ــال ف ــي األردن خ ــن رشق ع

الربيطــاين تعطــي صــورة واضحــة ودقيقــة عــن أوضــاع 

األهلــن مــن مختلــف النواحــي، وتســلط الضــوء عــى 

ــن  ــة م ــة مهّم ــي يف مرحل ــبه يوم ــكل ش ــاد بش ــوال الب أح

تاريخنــا، ومــن هنــا تأخــذ هــذه التقاريــر أهميتهــا للباحثــن 

والدارســن واملهتمــن بتاريــخ األردن خــال تلــك الفــرتة، 

ــا يف هــذا  ــة للعمــل عــى االســتفادة منه وهــي فرصــة مثين

ــة. ــة األردنيّ ــة الدول ــه مبئويّ ــل في ــذي نحتف ــت ال الوق
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املطّلــع عــى كتــاب طــه حســن )مســتقبل الثقافــة يف 

للثقافــة  مفهومــه  أنَّ  ماحظــة  ميكنــه  1936م(  مــر- 

واألديــان،  الحضــارات  بــن  يجمــع  ومرتابــط  مركــب، 

والظواهــر املعرفيــة واملاديــة للشــعوب، أي أنــه مفهــوم 

واســع ومــرن، قابــل لتحــوُّالت مســتدامه. ومــع ذلــك، 

ــي  ــن: اإلغريق ــن العقل ــرتاوح ب ــت بال ــواهده اكتف ــإنَّ ش ف

واملــري القديــم. صحيــح أنَّ العاقــة بينهــا متشــابكة إىل 

حــّد كبــر وواضــح، لكــن ال ميكننــا تجاهــل املؤثــرات التــي 

تركتهــا حضــارة بــاد الرافديــن عــى العقــل اإلغريقــي، حيث 

يذهــب كثــر مــن الباحثــن، إىل أنَّ )أفروديــت( اإلغريقيــة، 

هــي النمــوذج املطــوَّر إللهــة الجــال )إنانــا( هــذا يف ســياق 

دة اآللهــة. ويف ســياق مقابــل، ناحــظ  األديــان القدميــة متعــدِّ

د اآللهــة تلــك، عــى  ــك الحضــارة اإلغريقيــة بفكــرة تعــدُّ متسُّ

ــد  ــي نجدهــا عن ــد، الت ــات فكــرة التوحي الّرغــم مــن مقّدم

املريــن القدمــاء ممثلــة يف )أوزوريــس( إىل حــّد تشــابهها 

مــع الثالــوث املســيحي املقــّدس. إْذ كان الثالــوث الفرعــوين 

مرتهــن بربــاط الــدم، فأوزوريــس هــو األخ والــزوج إليزيــس، 

ــورس.  ــو األب لح ــه ه ــت نفس ويف الوق

القلق الوجودي للثقافة

مثــل هــذه املاحظــات تشــر إىل أنَّ قيــام حضــارة جديــدة 

يف مــكان مــا، ال ميكــن لهــا أن تخلــو مــن محمــوالت ثقافيّــة 

لحضــارة أخــرى ســابقة أو متزامنــة. إنَّهــا آليّــة التطــوُّر 

النزعــات  تحبــط  التــي  البريــة،  للحضــارة  الطبيعــي 

العنريـّـة للمفاضلــة بــن حضــارة وأخــرى، فعــى الرغــم من 

أننــا نشــر إىل كّل حضــارة باســمها لنميّزهــا عــن غرهــا، إال 

أنَّ النَّظــر ملســرة الحضــارة البريــة بوصفهــا حــراكًا واحــًدا 

ــة  ــر الثقافي ــم الظواه ــة لفه ــر موضوعيّ ــدو أك ــًا، تب ومتص

املرتتبــة عليهــا، ومــدى ارتباطهــا بأســاليب الواقــع املعــاش، 

ومــا يناســبها مــن مظاهــر ماديـّـة. الواقــع أنَّ املظاهــر املاديّة 

هــي التجليــات املمثلــة لطبيعــة كل حضــارة، ويف هــذا يقول 

ــة  ــة عظيم ــارة األوروبي ــق أنَّ الحض ــن الح ــن: "م ــه حس ط

ــارغ والســخف  ــكام الف ــن ال ــة، ولكــن م ــن املادي الحــظ م

ــظ  ــة الح ــا قليل ــال إنَّه ــل أن يُق ــده عاق ــف عن ــذي ال يق ال

مــن هــذه املعــاين الســامية التــي تغــزو األرواح والقلــوب")1(.

ــة  ــا إىل تصــوُّر واســع للحضــارة البري هــذا املدخــل يقودن

ــت  ــن صم ــم م ــى الّرغ ــوي، فع ــادي واملعن ــن امل ــع ب يجم

طــه حســن عــن حضــارات وفلســفات ســابقة يف بــاد 
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ــه  ــة ط ــت يف رؤي ــن الاف ــًا، لك ــن مث ــاد الرافدي ــارس وب ف

حســن، هــو اعرتاضــه –املُضَمــر- عــى الفصــل بــن مظاهــر 

التطــوُّر املــادي للحضــارة، وبُعدهــا املعنــوي الــذي يســكن 

ــع  ــعرّي. يف الواق ــره الش ــب تعب ــوب واألرواح بحس يف القل

إنَّ املظاهــر املاديــة هــي التجــّي امللمــوس للحضــارة، حتــى 

ــذه  ــيد له ــوى تجس ــت س ــارة ليس ــول إنَّ الحض ــا الق ميكنن

ــر،  ــاة الب ــادي يف حي ــوي وامل ــن املعن ــة ب ــة التفاعلي العاق

فــكل منهــا يدعــم اآلخــر وينّميــه. وال شــّك أنَّ شــيوع 

أدوات االتصــال التكنولوجــي، التــي اختزلــت املســافات 

الزمنيــة واملكانيــة، بإمكانهــا أن تقــارب، بــن املفهومــن 

ــة  ــي لثنائيّ ــوُّر ذهن ــر يف تص ــذي انح ــوى ال ــادي واملعن امل

ــرى  ــة، وأخ ــيّة وماديّ ــا حس ــاة دني ــن حي ــارن ب ــة، تق ضديّ

ــى. ــى واألبق ــراه األرق ــاوي( ن ــر )طوب ــامل آخ ــة يف ع روحيّ

ــل  ــى العق ــا ع ــات بظاله ــذه الثنائيّ ــل ه ــت مث ــد ألق لق

البــري يف مراحــل تطــوُّره، وتجلَّــت يف كثــر مــن مظاهــره، 

مبــا يف ذلــك العلــم والفلســفة، وقــد ظــلَّ الفصــل بــن 

ــن  ــًا للفصــل ب ــا ماث ــلوكًا ميتافيزيقيًّ ــادي س الروحــي وامل

الســاء واألرض، ليشــر يف املقابــل إىل ماهيّتــن متناقضتــن: 

ــن  ــز ب ــن ال ناي ــة نح ــذه الطريق ــس، وبه س واملدنَّ ــدَّ املق

الحضــارات فحســب، بــل نايــز بــن الحضــارة واملدنيّــة، وكأنَّ 

ــا  ــارة. يذكِّرن ــن الحض ــزل ع ــق مبع ــن أن تتحق ــة ميك املدنيّ

ــة.  ــة، والفردانيّ ــة راوحــت بــن الكليّاني ــة منهجيّ هــذا بثنائيّ

ــة  ــد أيديولوجيّ ــى مقاص ــس ع ــا تأسَّ ــع أنَّ كل منه والواق

ــا إنســانيّة. ــر منه أك

ــوان  ــة طــه حســن بصــرة مســتقبلية، تظهــر يف عن يف مقول

الكتــاب، وبالتحديــد يف كلمــة "الثقافــة"، التــي تضفــي 

تعبــرًا جامًعــا بــن الحضــارة واملدنيّــة بوصفهــا التجــّي 

املــادي للحضــارة، فالثقافــة ال تتجــّى يف الجوانــب املعرفيــة 

واملعنويــة فحســب، بــل تظهــر يف طرائــق توظيفنــا للوجــود 

ــئة  ــات الناش ــه، والتعام ــق إنتاج ــل وطرائ ــا، ب ــادي أيًض امل

ــال أنَّ  ــا إغف ــن، إذ ال ميكنن ــه مــن نظــم وأعــراف وقوان علي

تاريــخ الفلســفة الــذي اســتغرق قرونـًـا عديــدة -قبــل إعــان 

ــذي  ــج"- هــو ال ــايئ "ســتيفن هوكين ــد الفيزي ــا عــى ي موته

ــورة  ــذ الث ــا من ــم، وتجلياته ــر والعل ــامل إىل التنوي ــاد الع ق

الصناعيــة. كــا إنَّ الفلســفة هــي درَّة التــاج لتاريــخ الكتابــة 

ــة  ــزوغ املســتقبل الرقمــي وهيمن ــع ب ــراض م د باالنق ــدَّ امله

الصــورة عليــه، وهــي التــي مهَّــدت الحضــارة البريــة 

لبــزوغ التفكــر العلمــي الــذي اســتبدل االعتــاد عــى 

املرجعيّــات واملصــادر املعرفيــة التــي تراكمــت عــرب األســاطر 

ــا  ــو م ــى نح ــي ع ــي واملعم ــات التجريب ــات، باإلثب واملرويّ

ــة القــرن  ــى نهاي ــو"، وحت ــدى "كوبرنيكــس" و"جاللي نجــد ل

ــة، مبعــزل  ــم يف شــواهده املادي التاســع عــر، مل يكــن العل

عــن الفلســفة. مبــا يعنــي أنَّ كل الظواهــر الثقافيــة ترتاســل 

فيــا بينهــا، وهــذا الرتاســل هــو املحفــز الحيــوي الســتمرارية 

ــة. ــا فادح ــدت تحوُّالته ــا ب ــة، مه الحضــارة البري

ولســُت أدرى ســببًا واضًحــا للوصمــة التــي دأبنــا عــى 

ــر  ــت أك ــي كان ــة، والت ــة وشــواهدها املاديّ ــا باملدنيّ إلصاقه

ــة  ــة، ومث ــة امليتافيزيقي ــات ذات املرجعي ــا يف الخطاب وضوًح

واقعــة كنــُت شــاهًدا عليهــا، يف نهايــة الســتينات مــن القــرن 

ــو  ــع خــرب إطــاق ســفينة الفضــاء )أبول ــا أُذي املــايض، عندم

ــا، وراح  ــا غضبً 11( استشــاط إمــام املســجد الكبــر يف بلدتن

د مبــا وصلــت إليــه الحــال مــن كفــر، واجــرتاء شــياطن  ينــدِّ

األرض عــى اقتحــام ملكــوت اللــه/ الســاء، مؤكــًدا أنَّ 

ــهب. ــًا بالشُّ ــن رج ــد رب العامل ــى ي ــيكون ع ــم س هاكه

ــة أو  ــرت بطريق ــر، أثَّ ــة يف التفك ــذه الطريق ــدو أنَّ ه ويب

ــن  ــة م ــر إىل حال ــا، لتش ــايف عموًم ــا الثق ــرى يف خطابن أخ
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ــد  ــا نج ــو م ــى نح ــارص، ع ــان املع ــي لإلنس ــق الداخ القل

ــه  ــردُّد يف وصف ــق وت ــات( مــن قل ــد )أحمــد حســن الزي عن

للمدنيّــة املاديـّـة، عــى الّرغــم مــن موقفــه التنويــري الواضح 

يف مجمــل املقــال نــراه ال يــرتدَّد يف اإلشــارة إىل اتِّهــام املدنيّــة 

ومظاهرهــا يف إفســاد بعــض مــكارم األخــاق: "كذلــك ال 

نســتطيع أن نتَّهــم املاديــة واملدنيــة، فإنهــا -وإن جنتــا 

عــى بعــض األخــاق الكرميــة كاإلخــاء، واإلخــاص واملــروءة 

والرحمــة- فلــم تجنيــا عــى نزعــات الــسور يف النفــوس، ومل 

تقضيــا عــى غرائــز اللهــو يف الطبــاع، بــل ازداد النــاس بهــا 

ــك رشاهــة وحــّدة")2(. يف ذل

عــى أّي حــال، لقــد شــهد النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع 

عــر ارتيابًــا يف قيمــة الحضــارة، والتباًســا كبــرًا بينهــا وبــن 

املدنيّــة، وازداد األمــر حــّدة، بعــد أن دخــل العــامل يف حربــن 

عامليتــن غمرتــه بــاألىس مــع بدايــة القــرن العريــن. أفضــت 

الحــرب األوىل إىل أكــر مــن عــرة مليــون مــن القتــى، لكــن 

قتــى الحــرب الثانيــة تجــاوز ذلــك إىل خمســة ومثانــن 

مليونـًـا، فــاذا لــو قامــت حــرب ثالثــة؟ هكــذا بــدا مســتقبل 

ــا، ومنــذًرا بنهايــة العــامل عــى نحــو  البريــة مربــًكا وضبابيًّ

ــوة  ــّك يف كل خط ــل الش ــة. توغَّ ــينا األمركي ــه الس ــا متثِّل م

ــا ردود  ــو فحصن ــام. ول ــة إىل األم ــا البري ــة تخطوه حضاري

األفعــال التــي واكبــت؛ ومــا زالــت تواكب وبــاء )كوفيــد19-( 

ــد،  ــة يتزاي ســندرك أنَّ حجــم القلــق تجــاه الحضــارة البري

لتصبــح هــي املتَّهــم األوَّل يف تعاســة البــر. 

ــا مــن قبيــل املصادفــة أن رحــل "ســيجموند فرويــد" عــن  رمبَّ

ــرب األوىل  ــة الح ــهد بداي ــذي ش ــه ال ــام نفس ــا يف الع عاملن

ــى اإلطــاق،  ــة ع ــل املصادف ــن قبي ــس م ــن لي )1939م( لك

ــام،  ــارة- 1929( هــذا االهت ــق الحض أن القــى كتابــه )قل

وتلــك املراجعــات التــي لجــأ إليهــا األطبــاء النفســيون أمــًا 

يف تفســر الكثــر مــن الحــاالت النفســية التــي رافقــت 

البــر، وارتبطــت -ليــس بالحــروب فقــط- بــل وبالكثــر مــن 

ــك  ــيا تل ــة، وال س ــا املادي ــة ومظاهره ــوُّالت الحضاري التح

التــي يعجــز البــر عــن اللحــاق بهــا، أو فهمهــا. األمــر الــذي 

أصــاب الكثريــن باإلحبــاط، بعــد أن عجــزوا عــن الســيطرة 

عــى اإليقــاع املتســارع للراهــة املاديــة ومظاهرهــا، فتحوَّل 

ــا  ــا واألن ــن األن ــي ب ــارج، إىل رصاع داخ ــع الخ ــم م رصاعه

ــق الوجــودي لإلنســان.  ــد مــن القل ــا، أفــى إىل املزي العلي

تنــذر  عنريّــة  ونزعــات  ـرات  بتوتُـّ ممتلئًــا  العــامل  كان 

ــق بعــد ســنوات قليلــة مــن صــدور  بالّدمــار، وهــو مــا تحقَّ

ــد كان  ــة األوىل، وق ــرب العاملي ــتعال الح ــاب باش ــذا الكت ه

ــاذا ال يحظــى  ــو "مل ــاب ه ــس يف الكت ــد" الرئي ــؤال "فروي س

ــون  ــارب أن يك ــا ق ــي ينشــدها مه اإلنســان بالســعادة الت

ــارج  ــع خ ــة تق ــر الحضاري ــى إىل أنَّ الظواه ــا؟")3(، وانته إله

ــّا يفــي إىل رصاع  ــا، م ًدا له ــدِّ ــا مه ــا موضوًع ــا بوصفه األن

وجــودي، عــى نحــو مــا أســاه "جابريــل مارســيل" )-1989 

1936م( عّضــة الواقــع، تلــك التــي تنتــج عــن تحوُّالت شــاردة 

يف صــورة الواقــع، ال تألفهــا األنــا، ومــن ثــم تشــعر باغرتابهــا، 

م أفــكاره عــرب مقاربــات  وعــى الّرغــم مــن أنَّ "فرويــد" قــدَّ

نفســيّة باألســاس، إال أنــه كان ســابًقا يف التعبــر عــن القلــق 

ــي  ــارعة الت ــوُّالت املتس ــاه التح ــان تج ــرتي اإلنس ــذي يع ال

ــة. ــورة الصناعي ــر الث ــة عــى إث ــا الحضــارة البري أنتجته

لهــذا فــإنَّ فــرتة مــا بعــد الحربــن العامليتــن، شــهدت 

مراجعــات قاســية لكثــر مــن املفاهيــم، التــي بــدت ملتبســة 

األنــا  واملدنيّــة،  الحضــارة  مثــل مفهومــي  متناقضــة،  أو 

واآلخــر، الــذات واملوضــوع، الوجــود والعــدم، واألصالــة 



40

واملعــارصة، املعنــوي واملــادي أو الــروح والجســد. إنهــا 

ــا أضــاءت  ــة اآلن، ولكنه ــد ملّح ــا مل تُع أســئلة فلســفية، رمّب

ــوُّر  ــرة التط ــة، ومس ــارة البريّ ــب الحض ــن جوان ــر م الكث

التــي قطعهــا اإلنســان منــذ البدائيّــة األوىل إىل انتصــار 

العقــل العلمــي وفًقــا لـ"ســتيفن هوكينــج" الــذي بــرَّ مبوت 

الفلســفة.

جديــر بالذِّكــر أنَّ رحلــة الحضــارة مل تصــل إىل مجدهــا 

بالتفكــر العلمــي البحــت فحســب، لقــد احتاجــت إىل 

العلــوم  يف  املختلفــة  املعرفيــة  الحقــول  بــن  التكامــل 

ــوم  ــا عل ــل أيًض ــم النفــس فحســب، ب اإلنســانية، فليــس عل

ــة  ــة، فضــًا عــن دراســات عميق ــا الحفريّ اإلناســة، وجوانبه

ــأة  ــذور األوىل لنش ــن الج ــا ع ــا، بحثً ــان وامليثولوجي يف األدي

الحضــارة اإلنســانية ومظاهــر تطوُّرهــا. كــا ميكــن اإلشــارة 

إىل الطبيعــة التفاعليــة بــن العلــوم اإلنســانية أيًضــا، فدراســة 

امليثولوجيــا واألدب لهــا دور فاعــل يف تطــوُّر علمــي النفــس 

ــع يف العلوم البحتة واإلنســانية،  واالجتــاع. لقــد أفــى التوسُّ

ــم  ــي كل منهــا اآلخــر، فل إىل ســياق تفاعــي للمعرفــة ينّم

يعــد مثــة مــربر للفصــل بينهــا، فكثــر مــن املعــارف التــي 

قامــت عــى االســتنباط الفلســفي تأكــد صحتهــا بالتجريــب 

املعمــي، مبــا يســتدعى التوافــق عــى حقــل معــريف واســع، 

ــة اإلنســانية.  ــراث املعرف ــوي م ــادر يحت وق

جــاءت الدراســات الثقافيــة مبثابــة الحقل الواســع الســتيعاب 

ــا،  ــعيًا إىل تفكيكه ــات س ــات وااللتباس ــذه التناقض ــل ه مث

والوقــوف عــى عنارصهــا األوىل، مبــا يعيننــا عــى فهــم 

أوســع لإلنســان، وتوزُّعــه املــؤمل بــن غرائــزه واحتياجاتــه مــن 

ــة أخــرى،  ــن ناحي ــة م ــه املثاليّ ــه وأحام ــن عقل ــة، وب ناحي

هكــذا جمــع مصطلــح )الثقافــة( بــن معــارف وعلــوم شــتى، 

ــة  ــة املعرفي ــن املوثوقي ــدًرا م ــك ق ــرد ميتل ــح كل ف ــل أصب ب

مثقًفــا، بعــد أن دعمــت املعلوماتيــة املتاحــة عــى شــبكات 

ــة  ــرَّرت املعرف ــر ح ــى آخ ــريف، أو مبعن ــا املع ــت يقينن اإلنرتن

ــة، عــى نحــو مــا يذهــب  مــن ســلطة املؤسســات األكادميي

ــاب واملثقفــن)4(. ــام للُكتّ ْور الع ــدَّ ــه )إدوار ســعيد( يف ال إلي

رمّبــا يكــون مــن املناســب أن نبــدأ مبراجعــة املفهــوم ذاتــه، 

نعنــي مفهــوم املثقــف، َمــن هــو املثقــف؟ ومــا هــي 

ــرد  ــا، أو ف ــة م ــوز لجه ــل يج ــايف؟ وه ــل الثق ــة العم طبيع

ــا  مهــا كان عظيــم الشــأن، أن يرّســم بوصفــه مندوبًــا ثقافيًّ

ساميًا؟ 

للُكتّــاب  مؤمتــر  إىل  أمركيــة  مجلــة  دعــت  مــرّة،  ذات 

املناهضــن لسياســة "ريجــان"، وكانــت النتيجــة أن حــرت 

ــد:  ــوى يشء واح ــا س ــاس ال يجمعه ــن الن ــرة م ــداد كب أع

"مناهضــة سياســة ريجــان"، كانــوا خليطًــا مــن األدبــاء 

والفنانــن والنقــاد ورجــال الديــن واألكادمييــن والحقوقيــن 

ــة  ــدين: البيئ ــع امل ــاالت املجتم ــطاء يف مج ــن ونش واإلعامي

وحقــوق اإلنســان واملــرأة والطفــل وبرامــج التنميــة البريــة 

ــخ. ــة.. إل ــرباء الرتبي ــات وخ ــة وإدارة األزم واإلغاث

ور العــام للُكتّــاب  ويــرى "إدوارد ســعيد" يف مقالــه )الــدَّ

ــة  ــى مجموع ــغ رّد ع ــو أبل ــع ه ــن( أنَّ هــذا التجمُّ واملثقف

ــف،  ــوت املثق ــرِّ مب ــت تب ــي راح ــات الت ــاالت والكتاب املق

ــد الرومانــي  معتمــدة عــى أنَّ انتهــاء دور املثقــف املتوحِّ

ــظ  ــا ياح ــود، ك ــن الوج ــة م ــة ثقاف ــاء كلم ــي اختف يعن

أيًضــا أنَّ املعنــى املفهــوم لِــا هــو كاتــب ومــا هــو مثقــف 

ــر  ــواء الكث ــه احت ــث ميكن ــا، بحي ــا، وفضفاًض ًش ــح مشوَّ أصب

صــات واملُارســات التــي تندمــج يف ســياق كبــر  مــن التخصُّ

يطلــق عليــه )املثقــف العــام(، وهــذا املثقــف الجديــد 
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يتخــذ مــن )الحقــل الثقــايف العــام( مجــااًل واســًعا لنشــاطه 

ــة  ــه -يف األســاس- إىل دور مقــاوم لصــور الهيمن ــذي يتوجَّ ال

الجديــدة، إنهــم معنيّــون بــأال يفقــد املجتمــع البــري 

إنســانيّته يف مواجهــة آليّــات التنميــط والتشــيُّؤ. هكــذا 

تصبــح الثقافــة حقــًا واســًعا يف مراقبــة حركــة التطــوُّر بــن 

ــة.  ــارة واملدنيّ ــن: الحض كل م

إنَّ دخــول الدراســات الثقافيــة يف حقــول املعرفــة املعــارصة 

ــا،  ــًعا وعاًم ــح واس ــة، أصب ــة أم تطبيقي ــت نظري ــواء كان س

ــع  ــو جام ــى نح ــده ع ــتحيل تحدي ــن املس ــات م ــث ب بحي

مانــع، ومــن ثــم فالثقافــة واملثقــف هــا أكــر املصطلحــات 

ــوظ يف  ــع ملح ــل تراج ــث، يف مقاب ــر الحدي ــداواًل يف الع ت

ــا يســمى  ــه إىل م ــدأت تتَّج ــي ب ــات املتخصصــة، الت الدراس

ــارف  ــة للمع ــة التفاعلي ــًدا للطبيع ــة تأكي ــات البيني بالدراس

املعــارصة يف بوتقــة واحــدة تســمى  والعلــوم والفنــون 

الدراســات الثقافيــة. وظّنــي أنَّ هــذا الحــراك الواســع نحــو 

الثقافــة، كان رضوريًّــا، وكأنَّ ميكانيــزم التطــوُّر البــري، كان 

ــوات األوىل  ــى الخط ــابقن ع ــن الس ــال العقدي ــدرَّب خ يت

التــي تنقلنــا مــن تاريــخ الكتابــة، إىل مســتقبل الرقميّــة، تلــك 

التــي وضعــت الثقافــة يف أفــق افــرتايض عــام وواســع شــديد 

التفاعــل، مثــل هــذه التحــوُّالت وضعــت مفهــوم الدراســات 

ــة، ومهــا كان إحساســنا بالقلــق تجــاه  ــة عــى القّم الثقافي

ــص العلمــي، فــإنَّ الدراســات الثقافيــة واعــدة  تراجــع التخصُّ

بتحــوُّالت جديــدة مــن أبرزهــا مــا نتعــارف عليــه مبصطلــح 

التجلّيــات  إدراج  يف  نجــح  الــذي  الثقافيــة(  )الصناعــات 

ــى الثقــايف.  ــة للحضــارة تحــت املعن املاديّ

لســنا يف حاجــة إىل تأكيــد أنَّ الثقافــة يف تعريفهــا تــدور يف 

مفهــوم واســع وعــام يشــمل كل أشــكال النشــاط اإلنســاين، 

يف املــايض والحــارض واملســتقبل، ويتبــنَّ لنــا هــذا مــن 

أبــرز تعريفــات الثقافــة عــى نحــو مــا نجــد عنــد "روبــرت 

برســتيد" يف كتابــه )النظــام االجتاعــي- 1963( بقولــه: 

"إنَّهــا ذلــك املركــب الــذي يتألــف مــن كل مــا نفكــر فيــه، أو 

نقــوم بعملــه، أو نتلكــه، كأعضــاء يف املجتمــع")5( لنــدرك أنَّ 

بصــرة )طــه حســن( انتبهــت -عــى نحــو مبكــر- إىل رؤيــة 

أكــر اتِّســاًعا للثقافــة عــن تلــك التــي وجدهــا يف عــره.

وهنــا ينبغــي االلتفــات إىل طبيعــة املتغــرِّ الــذي طــرأ عــى 

مفهــوم املجتمــع نفســه، ففــي عــر الســاوات املفتوحــة، 

د وســائط االتصــال التــي جعلــت العــامل قريــة صغــرة  وتعــدُّ

واحــدة، تتاهــى فيهــا الحــدود الزمانيــة واملكانيــة، بحيــث 

يبــدو كل يشء يحــدث هنــا واآلن، مل يُعــد مــن املمكــن 

الــكام عــن ثقافــة مجتمــع مــا، مبعــزل عــن مدخــات ثقافيّة 

ــع  ــاور م ــا أن تتج ــات ميكنه ــا مدخ ــه، إنه ــر في ــرى تؤث أخ

تلــك التــي اعتدنــا عليهــا، ومثلــت خصوصيّتنــا الثقافيــة، أو 

أســهمت يف تشــكيل هويّتنــا، فعــى ســبيل املثــال، ســنجد أنَّ 

انتشــار ثقافــة )الديلَِفــري، والتيــك أواي( يف األطعمــة، ومــا 

ــد  ــن مــن إزاحــة تقالي ــة، مل تتمكَّ يرافقهــا مــن ذائقــة غربيّ

ــك  ــا، وال ســيّا تل رة يف هويّتن الطعــام يف املناســبات املتجــذِّ

ــل:  ــا مث ــا وتقاليدن ــة، أو عاداتن ــا الدينيّ ــة مبعتقداتن املرتبط

ــّم  ــل وش ــى، ب ــد األضح ــر، والعي ــد الفط ــان وعي ــهر رمض ش

ــيم...إلخ.  النس

مل تُعــد الثقافــة إذن، مجــرَّد أداء ذهنــي وفــردي كاألدب 

والفــن والفلســفة، إْذ إنَّ وســائط االتصــال الحديثــة أوجــدت 

أناطًــا مــن املارســات الثقافيّــة مل تكــن موجــودة مــن 

قبــل، وتتميَّــز بطابــع أدايئ وعمــي، يرقــى إىل مســتوى 

الصناعــة، وقــد وضــع تعريــف اليونســكو للثقافــة يف اعتبــاره 

ــح إىل  ــو واض ــى نح ــر ع ــو يش ــر)6( وه ــّر الكب ــذا املتغ ه
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ــرف،  ــارة، والح ــات، والع ــل: اإلعان ــة مث ــات ثقافي منتوج

وتصميــم األثــاث، واملابــس، والطعــام، واألفــام، والفيديــو، 

والربمجيــات، والتلفزيــون، واألنتيــكات، والكتابــة والطباعــة، 

وفنــون العــرض املختلفــة ســواء املنقولــة عــرب وســائط 

االتصــال الجاهــري، أو الحيّــة كاملــسح واألوبــرا والرَّقــص، 

والرياضــات الروحيّــة والبدنيّــة، واملتاحــف ذات العمــق 

ــا ماحظــة، أنَّ  ــرتايث. ويف هــذا الســياق، ميكنن الحضــاري وال

اليونســكو حرصــت -خــال فــرتات الــذروة لوبــاء كوفيــد 19 

ــح  ــة الكــربى لتفت املســتجد- عــى حــّث املؤسســات الثقافي

مواقعهــا عــى الشــبكة العنكبوتيــة كوســيلة داعمــة لــرورة 

ــك  ــي عزلت ــت ال يعن ــزام البي ــى أنَّ الت ــي، مبعن ــزل الطب الع

عــن العــامل. لقــد اســتطاع أّي فــرد يف العــامل ويف أّي مــكان، أن 

يطّلــع عــى مواقــع األفــام والقنــوات التلفزيونيــة، وعــروض 

عــن  فضــًا  واملكتبــات،  الخاصــة،  واإلذاعــات  املــسح، 

إمكانيــة زيــارة املتاحــف العامليّــة مــن خــال برامــج املحاكاة 

ــاش، هــو  ــع املع ــًا للواق ــا بدي م واقًع ــدِّ )الســيمولوجيا( لتق

ــات  ــت آلي ــد نجح ــّزز. لق ــع املع ــرتايض أو الواق ــع االف الواق

االتصــال والوســائط التكنولوجيــة، يف الحــّد مــن تأثــر القلــق 

الوجــودي املرافــق لكوفيــد 19-، ويف الوقــت نفســه عــزَّزت 

ــا.  درجــات الوعــي الصحــي به

ــا ســبق، مل يعــد التفكــر يف رســم اســرتاتيجيات  عــى كل م

عامليًّــا  بــل  فحســب،  قوميًّــا  أو  محليًّــا،  شــأنًا  ثقافيــة 

شــأنًا  تُعــد  مل  الثقافيــة  املارســات  أنَّ  كــا  بالــرورة. 

ــل  ــن التفاع ــات م ــى عملي ــوم ع ــا يق ــل جاهريًّ ــا، ب فرديًّ

الواســع عــرب أدوات االتصــال الحديثــة، التــي جعلــت العــامل 

ــه  ــا جــاء التفكــر فيــا أطلــق علي ــة واحــدة؛ ومــن هن قري

"الصناعــات الثقافيّــة". بعدمــا تأكَّــد أنَّ املُنتَــج الثقــايف 

ــات  ــع آللي دة، ويخض ــدِّ ــراف متع ــه أط ــوم علي ــد تق الواح

ــا  ــدو واضًح ــل خطــوط إنتاجــه. وإذا كان هــذا يب عمــل متث

يف الســينا والتلفزيــون، فهــو بــا شــك، موجــود يف كل 

املعطيــات الثقافيــة التــي أرشنــا إليهــا ســالًفا. بــل هــو قائــم 

يف إنتــاج عمــل أديب. فنحــن نعــرف أنَّ غــاف الكتــاب الــذي 

يخضــع لفنــون الجرافيــك وبرامجــه أصبــح عتبــة نصيّــة 

تدخــل يف التنــاول النقــدي والقــرايئ لــه، بــل وعتبــة بريّــة 

ــويق  ــات التس ــن آلي ــزًءا م ــح ج ــب، ليصب ــواق الكت إىل أس

التــي أصبحــت رضورة يف صناعــة الكتــاب. 

لعــلَّ التفكــر عــى هــذا النحــو يدخــل يف نطــاق سياســات 

ــم أصبحــت  ــدأت كلمــة ســيّئة الســمعة، ث ــي ب ــة الت العومل

واقًعــا ال ميكــن تجاهلــه، وهــو متغــّر يفــرض علينــا اعتبارات 

جديــدة يف رســم السياســات الثقافيــة، ال أظــن أنهــا تتعــارض 

ــل  ــة، ب ــات املحليّ ــة ذات الخصوصيّ ــات القدمي ــع السياس م

ــي،  ــوي وعامل ــياق تنم ــا يف س ــا وتدخله ــل معه ــا تتفاع رمب

ــزت بحضــور أدايت،  إْذ إنَّ ثقافــة مــا بعــد الحداثــة التــي متيّ

ت عــن ســيولة ثقافيّــة، يتداخــل فيهــا املــايض والحــارض  عــربَّ

واملســتقبل عــى نحــو مــا يذهــب "زيجمونــد باومــان"، 

ــد ليــون")7(، كــا أنهــا تجمــع بــن أنــاط وأســاليب  "وديفي

الحيــاة، ومنتجاتهــا الثقافيــة. غــر أنَّ هــذا الجمــع هــو الذي 

ــاس،  ــا باألس ــا ثقافيًّ نً ــا مكوِّ ــة، باعتباره ــوم الهويّ ــد مفه يؤك

ــع  ــّد جــذوره وتتشــابك م ــاض: "إذ متت ــوم فضف ــه مفه ولكن

روافــد تاريخيــة وحــارضة وأصيلــة تنتمــي إىل مجتمعــه، 

وواردة انتقلــت بفعــل التأثــر والتأثــر، ويصــل اإلربــاك مــداه 

يف محاولــة التعمــق الــرأيس، حيــث ميكــن أن تنــدرج تحتــه، 

العديــد مــن الســات املتشــابهة فيــا بينهــا أو بــن هويـّـات 

أخــرى")8(. إنَّ املاحظــات التــي يطرحهــا الباحــث هنــا، تثــر 

ــارة  ــق الحض ــا بقل ــة، يذكِّرن ــاه الثقاف ــق تج ــن القل ــرًا م كث

عنــد "فرويــد"، وال ســيّا فيــا يتعلــق بســؤال الهويـّـة، الــذي 

ارتبــط بالثقافــة إىل حــّد كبــر. 
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ــاٍن  ــن مع ــرًا ب ــداواًل وحائ ــا مت ــة مصطلًح ــت الهوي ــد ظلَّ لق

الدينيــة،  واملعتقــدات  والجغرافيــا،  كالتاريــخ  عديــدة، 

والعــادات والتقاليــد، واللغــة، بــل ومرتبطــة بقيــود سياســية 

وقانونيــة كالجنســية واالنتــاء الوطنــي، واألنظمــة الحاكمــة، 

ــي  ــة، الت ــة العاملي ــن الهوي ــم ع ــدأ يتكل ــامل اآلن، ب ــن الع لك

املختلفــة  األعــار  توافــق  تنمويــة  برامــج  عــرب  تُبنــى 

ــة. ــخصية العاملي ــاء الش ــتهدف بن تس

لكــن مــا املقصــود بالشــخصيّة العامليّــة؟ وهــل يتعــارض مــع 

مفاهيــم أخــرى مثــل االنتــاء، والخصوصيّــات الثقافيّــة، 

ــة؟ ــات املجتمعيّ والهويّ

ــي  ــة ه ــخصية العاملي ــود الش ــربِّر وج ــي ت ــات الت إنَّ املعطي

ــزة  ــات املميّ ــات إىل الهوي ــة االلتف ــربِّر أهمي ــي ت نفســها الت

للمجتمعــات، غــر أنَّ التفكــر يف رســم سياســة ثقافيــة 

موامئــة ملســتجّدات العــر، عليهــا أن تضــع يف االعتبــار 

مفهوًمــا أوســع للهويـّـة، قامئـًـا عــى االتصــال باملنتــج العاملــي 

للثقافــة.. مفهــوم ميكــن أن نطلــق عليــه )الهويــة الثقافيــة(؛ 

إْذ إنَّ التعريــف الواســع للثقافــة، يــكاد يغطــي كل جوانــب 

ــا  ــة، وشــعوبها بغــّض الّنظــر عــن خصوصيّاته الكــرة األرضي

الثقافيــة، أي أنَّ املنتــج الثقــايف الــذي حققتــه التكنولوجيا، ال 

يتعــارض مــع الخصوصيــات الثقافيــة، بــل يدعمهــا، ويعمــل 

عــى إدخالهــا يف فضــاء عاملــي. ومبعنــى آخــر يصبــح مفهــوم 

ــوم  ــن املفه ــزًءا م ــا، ج ــع م ــا أو مجتم ــخص م ــة لش الهويّ

ــد.  الثقــايف الواســع للعــامل الجدي

تبني الهوية عى ثاثة مستويات: 

ــز للــذات اإلنســانية يف كل وأّي مجتمــع،  األوَّل: فــردي، مميّ

وهــذا التميُّــز ال يظهــر إال عــرب مارســات مــن التفكــر 

اإلبداعــي، فالشــخصيات املميَّــزة يف املجتمــع ال متلــك هــذه 

ــر  ــي غ ــر الجانب ــن التفك ــق م ــن خــال طرائ الســمة إال م

ــذا  ــن، وه ــن واملثقف ــاب والفنان ــار الكت ــأن كب ــي ش النمط

األمــر يســتوجب مســاحات أوســع مــن حريّــة التفكــر 

ــة  ــة الفرديّ ــد الهويّ والتعبــر واالختــاف، إنهــا فضــاءات تؤكِّ

ــي.  ــا االجتاع ــها يف محيطه ــز نفس لتميِّ

والثــاين: جمعــي، وهــو مــا يدخــل يف نطــاق الثقافة الشــعبيّة 

ــة  ــة ليســت مبعــزل عــن هويّ ــة الفرديّ ملجتمــع مــا.. فالهويّ

ــا  ــا ال يُخرجه ــا داخــل مجتمعه ــى أنَّ متيُّزه ــا، مبعن مجتمعه

واملعتقــدات  اللغــة،  مثــل:  الثقافيّــة  خصوصيّتهــا  عــن 

والعــادات والتقاليــد، بــل يغــّذي وينّمــي كل منهــا اآلخــر، 

ــة. ــة الســابقة يف الاحق ــر الثقاف ــربز أث ــت ي ــع الوق وم

أّما املستوى الثالث فهو: الهويّة الثقافيّة.

إنَّ أمــر الهويــة الثقافيــة ال يــأيت عــرب عمليــات دمــج نظــري 

أو قانــوين كالجنســية أو حقــوق املواطنــة فحســب، بقــدر مــا 

يــأيت عــرب مشــاركات وأنشــطة تنهــض عــى تبــادل الخــربات 

ــي)9(،  ــتوى العامل ــى إىل املس ــة لرتق ــارات العملي ــة امله وتنمي

ومــن ثــم تصبــح جــزًءا مــن الثقافــة العامليــة دونــا رهــاب 

ــل عــى العكــس،  ــة الخاصــة. ب ــا الثقافيّ ــان هويّتن مــن ذوب

ــة  ــات الفرديّ ــع للهويّ ــة تتَّس ــة العامليّ ــة الثقافيّ ــإنَّ الهويّ ف

أو املجتمعيّــة الخاصــة، وهــو مــا حــرص رُشّاح مــا بعــد 

ــات توصــم  ــاره عــودة لأصوليّ ــة عــى تأكيــده، باعتب الحداث

ــد يف الهويــة  عرنــا اآلين. لكــن الجانــب املــيء الــذي يتجسَّ

الثقافيــة ذات النزعــة العامليّــة، أنَّ اآلخــر أيًضــا ســيتحرَّر مــن 

الرّهــاب عندمــا يتمكَّــن مــن التعــرُّف عــى ثقافتــي، مبعنــى 

ــز مشــاعرنا العدوانيّــة  أنَّ مــا يُخيفنــا مــن ثقافــة اآلخــر ويحفِّ

تجاهــه هــو اغرتابنــا عنــه، أي عــدم وجــود فواعــل مشــرتكة 

بيننــا وبينــه. 
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إنَّ هــذه الفواعــل املشــرتكة هــي التجســيد املســتهدف 

ملفهــوم الهويــة الثقافيــة لإلنســان املعــارص، فاملســلم الــذي 

ــا كان  ــده إذا م ــة ترش ــد الفت ــيًّا، ويج ــًا فرنس ــل مطع يدخ

الطعــام مصنوًعــا مــن لحــم الحنزيــر أو لحــم البقر، سيشــعر 

بألفــة لكــون طهــاة املطعــم يحرتمــون عقيدتــه، ويضعونهــا 

ــار.  يف االعتب

كــا أنَّ الاعــب العــريب الــذي يلعــب لصالــح الفريــق 

ــه  ــا لفريق ــرز هدفً ــجود إذا أح ــرتدَّد يف السُّ ــزي ال ي اإلنجلي

ــة،  ــة العامليّ ــر اللعب ــن جاه ــاض م ــا امتع ــزي دون اإلنجلي

ذلــك أنَّ املارســات عــى هــذا النحــو تتحــوَّل مــع الوقت إىل 

ثقافــة عامليّــة تســعى لقبــول اآلخــر وتعــزِّز بنــاء الشــخصيّة 

ــة.  العامليّ

م مــن متغــرات يف الحــراك الثقــايف وطبيعتــه،  وعــى مــا تقــدَّ

اتخــذت املنظــات املعنيّــة بالثقافــة توصيــات بأهميّــة 

ــات  ــرف بالصناع ــا يُع ــرب م ــتدامة ع ــة املس ــة الثقافي التنمي

ــة.  الثقافيّ

تشــر نــوال املســري)10( إىل محوريــن أساســين لطبيعــة 

الصناعــات الثقافيــة: 

ــط  ــا، يرتب ــا املعــارصة منتًج ــة يف صورته ــار الثقاف األول: اعتب

بــروط العــرض والطلــب، ويضمــن عائــًدا اقتصاديًّــا يســهم 

يف تنميتهــا، ويدخــل يف هــذا البــاب صناعــة الســينا والدراما 

التلفزيونيــة واملــسح وصناعــة الكتــاب. 

ــة إىل  ــاين: أن تتحــوَّل الثقافــة مــن مجــرَّد القيمــة الرمزي الث

ــك  ــون الجرافي ــا نجــد يف: فن ــة عــى نحــو م القيمــة العملي

العــارة  وتصميــات  اليدويــة  والِحــرَف  والربمجيــات، 

تحمــل  التــي  الجلديــة  واملنتوجــات  واملابــس  واألثــاث 

الخصائــص الثقافيــة ملجتمعاتهــا.

ووفقــا للمحــور األوَّل، يشــعر الكثــر مــن املثقفــن بالقلــق، 

لدخــول الثقافــة يف أنــاط اســتهاكية تتحّكــم فيهــا الكيانــات 

ــات  ــس الخصوصي ــى طم ــل ع ــم تعم ــن ث ــاليّة، وم الرأس

الثقافيــة للمجتمعــات، لهــذا تشــر الباحثــة "نــوال املســري" 

إىل أنــه ينبغــي االهتــام بالعمــق الــرتايث لــكل ثقافــة لتمثِّــل 

نفســها يف مصنوعاتهــا الثقافيــة، كــا ينبغــي أن توضــع 

خطــط متكاملــة للمجتمعــات التــي تتشــارك يف أنســاق 

ثقافيــة واحــدة أو متشــابهة. وجديــر بالذكــر أنَّ هــذا ميكــن 

ــم  ــج ومنظَّ ــو ممنه ــى نح ــة ع ــدول العربي ــن ال ــه ب ق تحقُّ

ــرب  ــك تســويقه ع ــا. كذل ــرتاث كقاســم مشــرتك بينه ــربز ال ي

دة لتحقيــق أكــرب عائــد ثقــايف مشــرتك ميكــن  معــارض متعــدِّ

تحقيقــه.
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لقــد أضــاف "جــرار جينيــت" إىل النظريـّـة السديـّـة إضافــات 

ــن خالهــا مصطلحــات ووضــع مفاهيــم  بنيويّــة مهّمــة، دشَّ

واإلجــرايئ  النظــري  الصعيديــن  عــى  تصــوُّرات  ـن  ووطَـّ

حتــى تخطّــى النصيّــة البنيويّــة إىل مــا بعدهــا، مهتــاًّ 

بدراســة ســيميائيّة النــص كعتبــات عنوانيّــة رئيســة وفرعيّــة 

ــة وإهــداءات  ــة والخلفيّ ــة األماميّ وأســاء املؤلفــن واألغلف

ــخ. ــف والنارش..إل ــا املؤل ــهات يضعه ــتهاالت وكليش واس

وال يخفــى أنَّ مامــح الفكــر النقــدي عنــد "جينيــت" كانــت 

ــه أو باألحــرى  ــا كتاب ــه )وجــوه( 1959، أّم ــدأت بكتاب ــد ب ق

كتيّبــه )مدخــل لجامــع النــص أو مدخــل إىل النــص الجامــع( 

ــق نحــو ردم نواقــص  ــكان املنطل ــذي نــره عــام 1979 ف ال

النــص مبــا بعــد النــص، وقــد فهمــه كثــر مــن نّقادنــا عــى 

د  ــدُّ ــا تع ــس األديب. وم ــكاليّة التجني ــواًل إلش ــَع حل ــه َوَض أن

ــى  ــل ع ــا ســوى دلي ــاف فيه ــاب واالخت ــة هــذا الكت ترجم

ــة أســلوب "جــرار جينيــت". صعوب

هزمية "جينيت"
أمام األجناس األدبّية

املرتجــان  يؤكِّــده  أمــٌر  "جينيــت"  أســلوب  وصعوبــة 

ــدَّ  ــاالوَّل ع ــبيل، ف ــز ش ــوب ود.عبدالعزي ــن أي د.عبدالرحم

أســلوبيّة الكتــاب محفوفــة باملخاطــر)1(، أّمــا الثــاين فوصــف 

ــة)2(..  ــارة املخاتل ــة بالعب ــة العلميّ ــه يجمــع الدقّ الكتــاب بأن

ــوزُّع فكــر "جينيــت"  ــًدا آخــر هــو ت ــة بُع ونضيــف للصعوب

ــى  ــز ع ــن الرتكي ــة وب ــاس األدبيّ ــة األجن ــد أهميّ ــن تأكي ب

النــص وأهميّــة التداخــل النــيّص وحقيقــة التعالــق بــن 

ــة التجنيــس  النصــوص واألجنــاس، والــذي معــه تُنتفــى قضيّ

أصــًا. 

ويبــدو أنَّ اهتــام "جينيــت" الكبــر بالتنظــر للتنــاص 

ــة  ــد هــذه القضي ــد ألزمــه الوقــوف عن ــيّص ق والتداخــل الن

ــكاليّة. ــام إش ــه أم ــًفا أن مكتش

إنَّ موقــف "جــرار جينيــت" مــن قضيــة األجنــاس وأســباب 

الحــرة التــي وقــع فيهــا يتطلـّـب مّنــا تحــّري املــؤرشات التــي 

د. نادية هناوي*

يَعتقــُد بعــض الباحثــن أنَّ "جــرار جينيــت" بوضعــه مســّمى )األجنــاس الجامعــة أو جامــع 

األجنــاس( يف كتابــه )مدخــل إىل النــص الجامــع( يكــون قــد حــّل اإلشــكاليّة األجناســيّة وأغلــق بــاب 

ــة إىل األبــد. وَمــن يُعــد إىل هــذا الكتــاب فســيجد العكــس؛ أي أنَّ "جينيــت" فتــح  األجنــاس األدبيّ

بــاب اإلشــكاليّة مــن جديــد عــى أســاس أنَّ النظريـّـات الســابقة )البنيويـّـة والســيميائيّة والتناصيّــة( 

قــد انحــازت لصالــح النــص فلــم تســتطع أْن تحــلَّ اإلشــكاليّة التــي صــارت تتَّجــه بقضيّــة األجنــاس 

ــد اإلشــكاليّة ويصيبهــا يف الصميــم. لــذا وضــع "جينيــت"  نحــو الاتجنيــس، وهــو الخطــر الــذي يعقِّ

ــن مــن تخطــي املدخــل؟ أم أنــه  مدخلــه النظــرّي محــاواًل طَــرق بــاب األجنــاس مجــّدًدا، فهــل متكَّ

بقــى واقًفــا عنــده ورمّبــا خارجــه؟

nada2007hk@yahoo.com

* أكاديمية وناقدة عراقية
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ــن مــن  ــا نتمّك ــاب )مدخــل لجامــع النــص( لعلّن حواهــا كت

ــة  ــت" ملاهي ــة "جيني ــق برؤي ــاؤالت تتعل ــن تس ــة ع اإلجاب

النــص ومفهومــه للجنــس؟ وملــاذا كانــت تطبيقــات "جينيت" 

أجناســيّة بينــا تنظراتــه نصيّــة؟ ومــا ســبب الحواريـّـة التــي 

ــاء  ــة البيض ــع الراي ــا رف ــاب وفيه ــت" الكت ــا "جيني ــم به خت

ــد املدخــل حيــث دّوامــة النــص ومــا  ــا بالوقــوف عن مكتفيً

archi- ــيّص ــوم )التعــايل الن ــا مفه ــص قامئــة، متبنِّيً  بعــد الن

ــص  ــوم بـ"الن ــب املفه ــان تعري ــض املرتج ــاذا رف text(؟ ومل

املعــاري" أو "معــار النــص" الــذي هــو أقــرب ملعنــاه 

ــص أو  ــع الن ــيص بجام ــايل الن ــة التع ــا عاق ــيّة؟ وم بالفرنس

ــس الجامــع؟  الجن

إنَّ قــراءة اســتقرائيّة يف هــذا الكتــاب ستكشــف عــن خمســة 

ــاه،  ــئلة أع ــة لأس ــات الناجع ــد اإلجاب ــا نج ــؤرشات، فيه م

وهــذه املــؤرشات هــي:

أواًل: ركام نوعي من دون قانون شعري
ــة يف  ــد بكلم ــع الرَّص ــه موض ــت" كتاب ــرار جيني ــدأ "ج ابت

األجنــاس األدبيّــة افــرتض فيهــا أنَّ هنــاك أجناًســا أدبيّــة 

ــه  كــربى، وتحتهــا يوجــد ركام مــن األشــكال الصغــرى. وقول

ــة  ــا مقصيّ ــا أنّه ــا ك ــة فيه ــة حديّ ــي أنَّ ال نوعيّ )ركام( يعن

لصغرهــا إقصــاًء ميتــدُّ لقــرون. وهــذا بــرأي "جينيــت" 

ــواع  ــا أن ــا. أّم ــا قانونه ــة ألنَّ له ــاس السديّ ــمل األجن ال يش

الشــعر وأشــكاله فــا قانــون لهــا يوّضــح )الضيــق الحقيقــي 

ــه عــى ذلــك  لحدودهــا والضيــق املفــرتض ملادتهــا()3( ومثال

ــت  ــا ليس ــاة( لكونه ــونيت واملرث ــة والس ــدة الغنائي )القصي

ــي  ــون التصنيف ــن القان ــة ع ــا محرَّف ــة وألنَّه ــاكاة كاميّ مح

ــسد. لل

لكــن الســؤال هــو ملــاذا تجاهــل "جينيــت" تصنيــف أرســطو 

للعنــر الغنــايئ جنًســا أدبيًّــا معــروف الحــّد ومعلــوم 

ــي وامللحمــي؟  ــن الدرام ــب العنري ــا إىل جن املحــاكاة جنبً

ال شــكَّ يف أنَّ "جينيــت" رفــض مســايرة النظريــة األرســطية 

ــة  ــر تعديليّ ــة نظ ــاد وجه ــك إيج ــاواًل بذل ــاس مح يف األجن

ــم.  ــس الرتاك ــن ولي ــا التقن قوامه

ثانًيا: سخرية علنّية واندفاع متدار
ألنَّ "جينيــت" غــر مقتنــع بالتجنيــس، َســَخر مــن موضوعــة 

التصنيــف، معــرّبًا عنــه بالرّســم البيــاين الشــديد اإلغــراء 

للنمــوذج الثــايث الــذي ال ينفــك )يتحــّول( لــي يبقــى 

ــت" بـ)التحــوُّل( هــو  ــه "جيني ــا يعني ــا)4(. وال شــّك أّن م حيًّ

ــاخرة  ــه الس ــا إنَّ تعبرات ــس ك ــة التجني ــات أرضيّ ــدم ثب ع

بأوصــاف )الباهــرة/ نشــوى/ مزيــف/ مزيفــة( هــي اإلشــارة 

ــس عــى حســاب  ــه ينحــاز إىل القــول بالاتجني األوىل إىل أن

التصنيــف. وعــى الرغــم مــن محاولتــه إرجــاء اإلعــان عــن 

ــر  ــر فأك ــتتّضح أك ــس س ــرة الاتجني ــإنَّ فك ــول، ف ــذا الق ه

كلــا تقدمنــا داخــل الكتــاب، وأنَّ األجنــاس الثاثــة الكــربى 

تصنيــف  إىل  بالحاجــة  إذن  نشــعر  فــوىض..  يف  )نفســها 

أكــر رصامــة ينظــم حتــى توزيــع كل نــوع()5( فهــل وصــل 

ــذي  "جينيــت" إىل نظــام صــارم يف التصنيــف فعــًا وهــو ال

ــًا؟!  ــس أص ــتهزأ بالتجني اس

ال نريــد أن نســتبق الــكام فنقــول إنَّ "جينيــت" مــن دعــاة 

الانظــام يف بنــاء األجنــاس ألنــه أول األمــر بــذل جهــًدا وهــو 

يحــاول وضــع تصنيــف للــسد فوجــده رصفًــا ومختلطًــا 

ــاذا اســتند  ــا مل ــس وفرعــّي. أّم ــرًا وصغــرًا أو هــو رئي أو كب

"جينيــت" إىل "غوتــه" فــأنَّ األخــر قــال بالاتجنيــس، وهــذا 
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ــا  ــا نقديًّ مــؤرشِّ أوَّل عــى أنَّ "جينيــت" يحبــذ مــا كان متبنيً

ــا بــه  يف القــرن التاســع عــر حــول قضيــة األجنــاس محتجًّ

ــت"  ــان "جيني ــى مي ــاين ع ــؤرش الث ــا امل ــه. أّم ــم رأي لتدعي

ــم  ــة فه ــازم مبغلوطيّ ــاده الج ــو اعتق ــس فه ــرة الاتجني لفك

شــعريّة أفاطــون وأرســطو وأنَّ االحــرتام والوهــم هــا 

ــاط  ــيم األن ــاس وتقس ــم األجن ــم تنظي ــا إىل فه ــذان أدَّي الل

ــا.  ــًا خاطئً فه

ــذي رأى أنَّ  ــور" ال ــا إىل "كارل فييت ــت" أيًض ــتند "جيني واس

األجنــاس الثاثــة الكــربى تعــربِّ عــن ثاثــة مواقــف جوهريـّـة، 

بــن  لســانيّة  متييــزات  بــدوره  "جينيــت"  عليهــا  فبنــى 

األجنــاس واألشــكال والصيــغ واألنــاط، مندفًعــا نحــو اعتبــار 

ــانيّات()6(. ــن اللس ــة م ــوالت نابع ــغ مق )الصي

ثالًثا: الجمع حالًّ والحّل جمًعا
إنَّ هــذا االندفــاع يف مللمــة األجنــاس باألشــكال والصيــغ 

ــوم  ــديئ مفه ــكل مب ــرتح بش ــت" يق ــل "جيني ــاط جع واألن

ــص(  ــار الن ــاس أو مع ــع األجن ــة أو جام ــاس الجامع )األجن

معتــربًا أنَّ كلمــة الجامعــة ســتفي بالغــرض الــذي يريــد 

ــغ  ــواع والصي ــن األن ــات ب ــدود وال تفريع ــه، إذ ال ح تحقيق

ــت"- مجــرّد  ــي هــي بداهــة -بحســب "جيني ــاس الت واألجن

ــا  ــعتها ودوامه ــت س ــا كان ــة مه ــة وتاريخي ــر ثقافي ظواه

ــب.  ــد والتقول ــاتها يف التحدي ــت س ــا كان وأيًّ

و"جينيــت" يقــّر بوجــود معايــر لأجنــاس الجامعــة وال يقــّر 

بوجــود قوالــب أو حــدود تتخنــدق فيهــا األجنــاس واألنــواع 

واألشــكال، ومــن ثــم ال مجــال لضبطهــا و)ال أحــد يقــدر هنــا 

عــى وضــع حــد لتكاثــر األنــواع()7(.. تأثــرًا بـِ"غوته" وترســيمة 

"برتســن" لــوردة األجنــاس)8(.

وبقبــول "جينيــت" باملعــار الجمعــي وبرفضــه القــول بالحّد 

واإلطــار يكــون مقرتبــه النقــدي قريبًــا مــن نظريـّـة التداخــل 

النــيص وطبيعتــه التجريبيّــة )الاحديـّـة( وبعيــًدا عــن نظريــة 

األجنــاس ومــا فيهــا مــن أفــكار تصنيفيّــة )حديـّـة(. 

ومــا دام األمــر بحســب "جينيــت" قامئًــا عــى الجمــع 

والشــمول، فــا حاجــة بعــد ذلــك كلــه إىل تصنيــف أو 

تبويــب فـــ)يف تصنيــف األنــواع األدبيــة ال يوجد موقــع يكون 

ــتوى  ــد مس ــر.. ال يوج ــا أك ــر أو مثاليًّ ــا أك ــاس طبيعيًّ باألس

ــن  ــرًا أو ميك ــر تنظ ــه أك ــأنه أن ــّر بش ــن أن نق ــايس ميك أجن

إدراكــه منهًجــا أكــر اســتنباطًا مــن املســتويات األخــرى()9(، 

ــع تكــون فكــرة التجنيــس األديب  وبهــذا الحــل الجامــع املان

منتفيــة بفكــرة التداخــل النــيص، وتغــدو كل األجنــاس 

الفرعيــة واألجنــاس الرئيســة واألنــواع واألشــكال خليطًــا 

متجانًســا )تضيــع معــه الحــدود( حيــث ال قوالــب مرســومة 

ــّددة. ــات مح وال طبق

رابًعا: مقبولّية الطبيعة وال مقبولّية التاريخ
نظــر "جينيــت" إىل األجنــاس األدبيــة بوصفهــا ظاهــرة 

ــغ  ــاس والصي ــن األجن ــة ب ــربًا العاق ــة، معت ــة طبيعي إبداعي

عاقــة معقــدة. وقــد تعــرض "جينيــت" بســبب نظرتــه 

التقاطعيــة هــذه للطبيعــة والتاريــخ إىل انتقــادات وأهمهــا 

ــت"  ــة "جيني ــة مقال ــن خامت ــون" ع ــب لوج ــه "فيلي ــا قال م

ــائية( يف  ــة )إنش ــورة يف مجل ــغ( املنش ــاط، صي ــاس، أن )أجن

تريــن الثــاين/ نوفمــرب 1997 بأنهــا شــديدة الجــرأة لكونهــا 

ــا.  ــاس؛ أي تفكِّكه ــرتق األجن تخ

الدرامــا،  يف  مضّمنــة  املأســاة  تكــون  "جينيــت"  وبــرأي 

والدرامــا مضّمنــة يف املأســاة، كــا ميكــن ألجنــاس فرعيّــة أن 

ــا. ــل بغره تتداخ
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خامًسا: حرية التَّداخل وصعوبة التَّجنيس
إنَّ ميــل "جينيــت" الكبــر نحــو النــص جعلــه يــرى األجنــاس 

ــة. ومــن  ــة وبــا خانــات حديّ بــا قوالــب ذات حــدود بيانيّ

ــث  ــدة حي ــده واح ــص عن ــس والن ــا الجن ــدو ماهيّت ــم تغ ث

ــطة  ــاس املتوس ــرة واألجن ــكال الصغ ــربى واألش ــاط الك األن

ليســت ســوى طبقــات أوســع وأقــل تخصيًصــا مــن بعضهــا 

بعًضــا. 

يــد  إثباتهــا يف  أمــر هــذه املجهوليــة قــد أســقط  وألنَّ 

"جينيــت"، قــال مســتدركًا: )إننــي ال أّدعــي بتاتـًـا أننــي أنفــي 

عــن األجنــاس األدبيــة كل أســاس طبيعــي وعابــر للتاريــخ(

الاتجنيــس  إثبــات فكــرة  )10(، وكلــا حــاول "جينيــت" 

الجنــس  عــى  والتنصيــص  النــص  مفهــوم  بتفضيــل 

والتجنيــس، تظــّل الحــرة مرافقــة لــه يف شــكل تــردُّد وإبهــام 

ــه  ــح بأن ــه يف التري ــدم رغبت ــببه ع ــاس، س ــذب والتب وتذب

ــم التداخــل عــى الصيــغ  مــع الاتجنيــس. وحــن أراد أن يعمِّ

بوصــف التداخــل هــو االحتضــان والتضمــن وجــد أنَّ األمــر 

ــبب:  ــة، والس ــزداد صعوب ي

أواًل: أنــه جعــل الصيغــة أشــمل مــن الجنــس يف عمليّــة 

الجمــع واالشــتال والتضمــن، قائــًا: )فــإذا كانــت الصيغــة 

السديــة صنًفــا شــامًا مســتمرًا بصفــة رشعيّــة فمــن البديهي 

صــات  تخصُّ لأجنــاس  عامــة  نظريــة  تحتضــن  أن  أيًضــا 

ــة لفــن الــسد، ويصــدق هــذا القــول عــى  تحــت- الصيغيّ

التخصصــات املحتملــة للصيغــة الدراميــة()11(، وال يتَّضــح من 

هــذا التغليــب للصيغــة عــى الجنــس أيّــة أطــر أو حيثيــات 

ــاس.  ــة األجن ــا مــا يف نظري تعطــي ملفهــوم الصيغــة مكانً

ثانًيــا: أنــه جعــل الصيغــة أعــّم مــن النمــط، وهــو مــا زاد يف 

إشــكالية التداخــل بــن األجنــاس، مــا عــرّب عنــه "جينيــت" 

بالصعوبــة قائــًا: )إنَّ الصعوبــة تبلــغ ذروتهــا عندمــا نحــاول 

ــا. فــإذا  ــا تداخليً ربــط صنــف الجنــس بصنــف النمــط ربطً

الروايــة مثــًا فمــن  الصيغــة السديــة تتضمــن  كانــت 

ــن  ــنَّ م ــص مع ــت تخصُّ ــة تح ــّوب الرواي ــتحيل أن نب املس

الصيغــة السديــة.. باختصــار إذا كان النمــط صيغــة فرعيــة، 

فــإنَّ الجنــس عــى العكــس ليــس نطـًـا فرعيًّــا وهنــا تنفصــم 

سلســلة التداخــل()12(، وينتهــي "جينيــت" إىل:

- أنَّ )الصيغــة( مقولــة متفرعــة لســعتها، و)الجنــس( إحــدى 

ــراف وسد  ــابه األط ع إىل سد متش ــرَّ ــو يتف ــا، وه تفريعاته

د األطــراف. متعــدِّ

- أنَّ التطبيــق عــى جنــس الروايــة سيكشــف أنهــا ال تنــدرج 

يف أي مــن هذيــن السديــن، فهنــاك روايــات بضمــر املتكلــم 

وروايــات بضمــر الغائــب)13(، ومــا كان لـ"جينيــت" أن يقــع 

ــة  ــس القوالبيّ ــة الجن ــرَّ بطبيع ــه أق ــو أن ــرة ل ــذه الح يف ه

واعــرتف بالتطــوُّر التاريخــي لأجنــاس. 

ــت" مــن اســتدراكاته  ــا عــى "جيني ــدا االضطــراب واضًح وب

ــه  ــا يتقاطــع النَّمــط بوصف ــه، وفيه ــة عــى تنظرات التطبيقي

صيغــة فرعيّــة مــع الجنــس بوصفــه ليــس نطًــا فرعيًّــا، لــذا 

اعــرتف: )إين أقــّر بالفعــل بوجــود نســبي عــى األقــل لثوابــت 

ال تاريخيــة أو باألحــرى عابــرة للتاريــخ()14(.

وإذا كان لأجنــاس تاريــخ مــن التطــور األديب، فــإنَّ مــن 

الطبيعــي أن نجــد "جينيــت" يصــف األجنــاس باللعبــة 

الخطــرة، بوصفــه الناقــد صاحــب الــرؤى البنيويــة واملتحفــظ 

ــاس،  ــخ األجن ــن تاري ــه م ــن موقف ــة ع ــر رصاح ــن التعب م
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غــر مســتبعد وجــود مفاجــآت وتكــرار ونــزوات وتحــوُّالت 

فجائيــة وإبداعــات غــر منتظــرة، قائــًا: )توجــد دوًمــا 

ــا  ــا م ــو تقريبً ــاك ه ــذا االرتب ــخ ه ــاك. وتاري ــة وارتب صعوب

رســمته يف مــا ســبق وهــو أيًضــا مــا يهــّددين هنــا بإعــادة فتح 

ــا  ــوي ف ــوري بني ــم كاريكات ــخ رس ــه. التاري ــد ل ــل جدي فص

يكــون الرتاكمــي والحتمــي ممكًنــا لاختــزال()15(، واملحصلــة 

ــخ. ــي التاري ــا هــي أنَّ التداخــل يُلغ ــي إليه ــي ننته الت

ه  ومــا كان لـ"جينيــت" أن يوافــق "فيليــب لوجــون" يف عــدِّ

الســرة الذاتيــة جنًســا حديثـًـا نســبيًّا إال ألنــه عرَّفهــا بألفــاظ 

ال يتدخــل فيهــا أّي تحديــد تاريخــي )حكايــة اســرتجاعية..( 

ــا،  ــه يف اتخــاذ الســرة جنًس ــا صحــة رأي ــه يعــود مناقًش لكن

قائــًا: )الحقيقــة أننــي لســت متأكــًدا أين مــع الســرة 

ــا دون شــك  ــا أنن ــال األصعــب، ك ــد اخــرتت املث ــة ق الذاتي

ــام  ــرف أف ــو يع ــطو وه ــوُّر أرس ــرب يف تص ــاء أك ــنلقى عن س

ــرا الهــواء الطلــق()16(، ويظــل "جينيــت"  رعــاة البقــر أو أوب

دائــم االســتدراك والتشــكيك والتعــارض مــع مقوالتــه حــول 

التــي  تعقيباتــه  إىل جانــب  والجنــس  والنمــط  الصيغــة 

تكشــف عــن تذبذبــه وصعوبــة مــا يســعى إىل توكيــده)17(.

والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو هــل هزمــْت 

جينيــت"؟ "جــرار  األدبيّــة  األجنــاس 

ــروح  ــون ب ــم يتمتع ــار أنه ــن الكب ــاد املنظري ــزة النق إنَّ مي

رياضيــة؛ فهــم يعلنــون فوزهــم حــن يكونــون واثقــن مــن 

ــرتّددون  ــا ال ي ــم أيًض ــا، لكنه ــا وانتصافً ــم احتجاًج تنظراته

مــن االعــرتاف بالهزميــة والفشــل إن هــم عجــزوا عــن وضــع 

أساســات متينــة لـِـا ينظِّــرون لــه تاركــن البــاب مرًعــا ملــن 

ــأيت بعدهــم ويكمــل مشــوارهم. ي

يف  الحــارضة  هــي  الرياضيــة  الــروح  هــذه  كانــت  وإذا 

الفكــر النقــدي الغــريب، فــإنَّ روح االنبهــار بفكــر اآلخــر 

ــذا  ــل ه ــس ألنَّ مث ــريّب، لي ــا الع ــى نقدن ــة ع ــي الطاغي ه

ــه ضــاع  ــذي لضخامت ــق ال ــاس إىل التطبي ــل بالقي الفكــر قلي

ــا  ــا م ــو أيًض ــل ه ــريب، ب ــد الغ ــريب يف ركاب النق ــد الع النق

اعتــاده الناقــد العــريب مــن التحــّي بــذات ســمتها االعتــداد 

ــم  ــتقبال املفاهي ــاري يف اس ــايل والتب ــذايت والتباهــي والتع ال

والنظريــات الغربيــة واالحتشــاد لــه بالتطبيــق عــى الشــعر 

والــسد)18(.

ــن  ــاًدا وباحث ــن نق ــض الدارس ــنَّ بع م ظ ــدَّ ــا تق ــبب م وبس

ــاب "جينيــت" )مدخــل إىل النــص الجامــع( قــد حــلَّ  أنَّ كت

ــر  ــا غ ــرب فروضه ــد أن اخت ــة بع ــاس األدبي ــكالية األجن إش

ــل( وأنَّ مــن  مصّدقــن أنَّ "جينيــت" أقــرَّ بــأنَّ )تقريبــه متعجِّ

الــروري التخــي عــن املــروع ملؤرِّخــي األدب )قــد تكــون 

ــدو مــا  ــا فيــا يب ــه أيًض ــأس بهــا وفي ــك )هزميــة( ال ب يف ذل

يريــح كل النــاس مــع أنَّ كل املقــاالت املستشــهد بهــا ليســت 

ــا نســتطيع بســهولة  ــي أشــك يف أنن ــد مصــادر، لكّنن بالتأكي

ــربَّ  ــة()19(، وع ــخ مؤسس ــة تاري ــرة كتاب ــدة كب ــرة أو بفائ كب

يف موضــع آخــر عــن الهزميــة بالورطــة بالقــول: )إنَّهــا ورطــة 

كوضــع اإلصبــع بــن الــرتوس املســنَّنة()20(.

ــميات  ــرتاح مس ــت" اق ــاوالت "جيني ــن مح ــم م ــى الرغ وع

ونقيــة  فرعيــة  بأشــكال  واألجنــاس(  واألنــاط  )الصيــغ 

ومختلطــة، فــانَّ ذلــك مل مينعــه مــن االعــرتاف للقــارئ بأنــه 

انتهــى إىل دوامــة هــي نفســها التــي ابتــدأ بهــا عائــًدا مــن 

ــًا:  ــة؟ قائ ــا الرواي ــائًا: م ــس متس ــف الجن ــد إىل تعري جدي

)هــا نحــن -مــن جديــد- يف خضــّم اإلنشــائيّة= مــا الروايــة؟ 

ســؤال عديــم الفائــدة، فاملهــم هــو هــذه الروايــة.. لنشــغل 

أنفســنا مبــا يوجــد أي باآلثــار الفرديّــة، لَننُقــد فالنَّقــد ليــس 

ــا()21(. ــات بتاتً ــة إىل الكليّ بحاج
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وهــذه الــروح العاليــة مــن العلميــة والتواضــع انتهــت 

بـِ"جينيــت" إىل افــرتاض وجــود حــوار بينــه وبــن "فردريــك"، 

فيــه حــاول "جينيــت" أن يبــنِّ ميلــه إىل الاتجنيــس)22(، وال 

ــه" أو كان  ــك "نيتش ــد بفردري ــت" يقص ــرق إن كان "جيني ف

يقصــد بــه "شــليغل" مــا دام االثنــان قــد قــاال بالاتجنيــس. 

ومــّا جــاء فيــه:

)ولحــّد اآلن ال يعنينــي النــص إال مــن حيــث تعاليــه النــيص، 

ــع  ــة- م ــرة أو خفيّ ــة -ظاه ــه يف عاق ــا يضع ــة كل م معرف

نصــوص أخــرى اســّمي ذلــك "التَّعــايل النــيّص" وأدرجــه 

ــا  ــذ جولي ــيي من ــّدد والكاس ــى املح ــاص باملعن ــن التن ضم

ــع  ــوب املقط ــن أي ــم د.عبدالرحم ــد ترج ــتيفا()23(. وق كريس

بالشــكل اآليت )ال يهّمنــي النــص إال مــن حيــث تعاليــه النيّص؛ 

ــة مــع  ــة أو جليّ أي أن أعــرف كل مــا يجعلــه يف عاقــة خفيّ

غــره مــن النصــوص، هــذا مــا أطلــق عليــه التعــايل النــيص 

وأضمنــه التداخــل النــيص باملعنــى الدقيــق والكاســيي منــذ 

ــتيفيا()24(. ــا كريس جولي

ــه  ــد أن ــد أكّ ــت" ق ــرار جيني ــون "ج ــة يك ــذه الحواري وبه

ــا الجنــس فمســتبعد مــن هــذا  ــًا وبعــًدا، أّم مــع النــص قب

التنظــر كل االســتبعاد. وأّمــا ملــاذا تبّنــى "جينيــت" مفهــوم 

)التعــايل النــيص( فــأنَّ العــودة تكــون دامئـًـا إىل النــص كحــلٍّ 

وســطي بــن رفــض التجنيــس وعــدم رفضــه.

-بحســب  املســتقبل  يكــون  النــيص(  )التعــايل  ومبفهــوم 

"جينيــت"- للتداخــل النــيص وليــس للتجنيــس، وهنــا اعــرتض 

ــايل  ــوم التع ــى مفه ــه تبّن ــت" أن ــح "جيني ــك" فوضَّ "فردري

ــات  ــا: عاق ــات، أهّمه ــن العاق ــا م ــه رضوبً ــيص ألنَّ في الن

ــن.  ــة التضمُّ ــل وعاق ــاكاة والتموي املح

ــة  ــع والنصي ــص الجام ــت" )الن ــّاه "جيني ــا س ــأيت م ــا ي هن

ــوب  ــم أي ــع()25(. وترج ــيج الجام ــاطة النس ــة أو ببس الجامع

ــن بالتداُخــل. ويظــّل املفهومــان )التعــايل النــيص(  التضمُّ

و)النــص الجامــع( يصبّــان يف نظريــة )النــص( وليــس نظريــة 

األجنــاس، وهنــا حــاول "فردريــك" إغاضــة "جينيــت" قائــًا: 

يــا ســيدي اإلنشــايئ أراَك انطلقــَت انطاقًــا ســيّئًا، ورّد: 

ــأنطلق؟  ــُت إين س ــل قل ــك" وه ــزي "فريدري عزي

ــوى  ــد س ــق بع ــه مل ينطل ــت" أن ــد "جيني ــس وراء توكي ولي

دليــل أنَّ مــا جــاءت بــه "كرســتيفيا" حــول التنــاص والتداخل 

النــيص يظــّل أصيــًا ال مجــال للُمزايــدة عليــه، أّمــا مفهومــه 

املقــرتح )التعــايل النــيص( فمحاولــة لتوطيــد مفهــوم التنــاص 

ونظريــة انفتــاح النــص.

ــده "جينيــت" أيًضــا يف التقديــم القصــر الــذي  وهــو مــا أكّ

خــصَّ بــه ترجمــة د.عبدالرحمــن أيــوب: )ليــس النــص هــو 

موضــوع الشــعريّة بــل جامــع النــص أي مجمــوع الخصائــص 

العامــة أو املتعاليــة التــي ينتمــي إليهــا كل نــص عــى حــدة 

ــغ  ــات وصي ــاف الخطاب ــواع أصن ــن هــذه األن وتُذكــر مــن ب

التعبــر واألجنــاس األدبيــة.. ولقــد ســعيُت هنــا إىل تفكيــك 

ــة املزعجــة "الغنــايئ، امللحمــي، الدرامــي" بــان  هــذه الثاثيّ

أعــدُت رســم تكوينهــا التدريجــي وميّــزُت األنــاط املتعلقــة 

ــا، وال يعــدو مســعاي أن  ــي تتداخــل فيه ــص الت ــع الن بجام

ــة أمــام  ــو بصيغــة تهكميّ ــة لفتــح الطريــق ول يكــون محاول

نظريــة عامــة ومحتملــة لأشــكال األدبيــة")26(.

وهــذا التوضيــح دليــل آخــر عــى تفــاوت مســعى "جينيــت" 

مــع مــا تطلَّــع إىل تحقيقــه مــن ناحيــة مراجعــة )مــا اقرتحــه 
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أفاطــون واســتغلّه أرســطو( حــول نظريــة األجنــاس، ومــن 

ناحيــة مؤاخــذة "باختــن" -الــذي ذكــر أنَّ نظريــة األجنــاس 

ــه مل  ــا)27(- ألن مل تضــف إىل مــا أنجــزه أرســطو شــيئًا جوهريًّ

يلتفــت إىل صمــت أرســطو عــن األجنــاس الغنائيــة. 

وجديــر بالذكــر أنَّ "باختــن" كان قــد بحــث عــن التداخــل 

النــيص يف مختلــف النصــوص املقدســة منهــا واألدبيــة، 

ــل ويف  ــا واألناجي ــس يوحن ــوب والقدي ــفر أي ــده يف س فوج

ــاخرة  ــاكاة الس ــة واملح ــة ويف النكت ــيمون الاهوتي ــة س كلم

parody واملشــاهد الســوقية املبتذلــة واملبالغــة الفنيــة 

واألحجيــة ومفاجــآت القصــص الســوقية والصفحــات امللهمة 

للكتــب املقدســة. وبــنَّ أيًضــا أنــه يف حــأمة العمــل اإلبداعي 

تنصهــر بشــكل خــام يف بوتقتــه كل العنــارص الجديــدة 
ــّج)28(. ــع الف ــن الواق ــة م النابع

إجــااًل؛ فــإنَّ مــراد "جينيــت" مــن جامــع النــص هــو 

ــم ال  ــن ث ــايس، وم ــب األجن ــس التقول ــيص، ولي ــل الن التداخ

عبــور وال غلبــة لجنــس عــى آخــر، بــل هنــاك نــص جامــع 

وأجنــاس جامعــة فيهــا العاقــة بــن األجنــاس والصيــغ عاقــة 

نصيــة معقــدة حيــث األجنــاس تخــرتق الصيــغ، واآلثــار 

األدبيــة تتداخــل يف األنــواع، واألنــواع يف األجنــاس، واألجنــاس 

يف األنــاط. ولــو كان "جينيــت" يــرى للجنــس الواحــد حدوًدا 

متيــزه عــن غــره ملــا عــدَّ الجنــس والنــص واحــًدا. 
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ميز والتَّأويل )األحداث( الرتَّ
ــد )الســيّد( يف روايــة  عــى الصعيــد الرمــزي والتأويــي، يُجسِّ

ــاء(؛  ــش )الفن ــر والبط ــم والقه ــرة")*( الظل ــيّد والح "الس

بينــا تُجّســد )الحــرة( املظلــوم واملقهــور واملغلــوب عــى 

ــب  ــر الكات ــاء(. ويُدي ــل )البق ــن أج ــارع م ــذي يُص ــره ال أم

املعركــة مــن أّول الروايــة إىل آخرهــا مــا بــن الطرفــن عــى 

عــّدة أصعــدة.

)الســيّد(  بــن  الحــرب مــا  تبــدأ  األّول،  الصعيــد  فعــى 

ــخصية  ــد( -الش ــة و)أحم ــاس واملدين ــر الن ــم يف مص املتحكِّ

ــرب الحــرات، حــن  ــة- واملوظــف يف مخت الرئيســة يف الرواي

يخــرتع )أحمــد( مــادة تقــي عــى الحــرات الضــارة التــي 

ــن  ــم... لك ــم ومزروعاته ــف محاصيله ــن وتتل د املزارع ــدِّ ته

)الســيّد( ينســب هــذا االخــرتاع إىل رشكتــه ويحــرم )أحمــد( 

ــر...  مــن هــذا اإلنجــاز الكب

"-  وماذا أسميَت اخرتاعك الجديد؟

ــا  ــك بعــد، ولكــن بالقطــع ســيحمل حروفً ــر يف ذل -  مل أُفّك

مــن اســمي تســجيًا لحقــي التاريخــي. 

دراسة تأويلّية يف حرب البقاء والفناء 
يف رواية "السّيد والحرشة" ملحمد بن جرش

تطلّع إليه املدير ثم قال بنظرة ساخرة:

- لأســف هــذا لــن يحــدث، إّن أّي اخــرتاع يخــرج مــن هــذا 

املختــرب عــادة مــا يحمــل مقاطــع مــن اســم الســيّد، ولســوف 

تــرى أّن مجلــس إدارة املختــرب ســوف يُطلــق عليــه اســًا آخر 

مــن قبيــل "ســيدجاز" مثًا...")الروايــة، ص50(.

ــر  ــرب غ ــدأ الح ــيد، وتب ــام للس ــد( االستس ــض )أحم ويرف

وأهلهــا  باملدينــة  يتحكــم  فالســيّد  بينهــا،  املتكافئــة 

و)أحمــد( موظــف بســيط وفقــر وال يقــوى عــى املواجهة... 

ــوى... ــيكون األق ــرتاع س ــم واالخ ــن بالعل لك

ــن  ــا ب ــة م ــب قويّ ــة ح ــأ قص ــاين، تنش ــد الث ــى الصعي وع

)أحمــد( وفتــاة تُدعــى )حســناء( دون أن يعــرف أنهــا ابنــة 

)الســيّد(؛ األمــر الــذي جعــل الســيّد -بعــد اكتشــافه األمــر- 

ــه  ــه... فيختطف ــاء علي ــد( والقض ــن )أحم ــص م ــرِّر التخلُّ يق

ــات ابنتــه )حســناء(  ويُعّذبــه ويــكاد يقتلــه لــوال توسُّ

وتعهُّدهــا بــأن تقطــع عاقتهــا بـِ)أحمــد( وال تــراه أبــًدا 

رشيطــة أن يُطلــق والدهــا ساحــه ويبقيــه عــى قيــد الحياة. 

ويســتجيب الســيّد لهــذا الطلــب ويُفــرج عــن )أحمــد( بعــد 

د. أحمد الزعبي*

ــد،  اع الطبقــّي أو رصاعــات: الســيّد والعب ــة "الســيّد والحــرة" إىل طــرح ظاهــرة الــرِّ تعــود رواي

الغنــّي والفقــر، الظــامل واملظلــوم... إىل آخــر هــذه الّراعــات والّصدامــات التــي رافقــت البريّــة 

اع يأخــذ بُعــًدا جديــًدا  وشــّوهت العاقــات اإلنســانيّة عــى مــّر العصــور. إاّل أنَّ هــذا الطــرح للــرِّ

يف الرِّوايــة مــن حيــث التقنيــات الفنيّــة وأســاليب الحداثــة؛ إْذ يوظِّــف الكاتــب محمــد بــن جــرش 

ترميــزات الامعقــول وإحــاالت البنيــة الغرائبيّــة وانســيابات تيّــار الوعي ودهشــة الواقعيّة الســحريّة 

اع املُحتــدم مــا بــن الخــر والــر أو مــا بــن البقــاء والفنــاء. لتجســيد هــذا الــرِّ

dr.aalzubi@gmail.com

* ناقد وأكاديمي أردني
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ــرِّر  ــد( يق ــل )أحم ــذي جع ــر ال ــويهه.... األم ــه وتش تعذيب

االنتقــام واســتغال عبقريّتــه واخرتاعاتــه يف الدمــار... أي 

تدمــر الســيّد بــداًل مــن تدمــر الحــرات الضــارّة بالزراعــة.

"إّن النمل من جند الله، تُرى هل قى الله بالعذاب 

عى هذه املدينة الظامل أهلها

ليت النمل يستطيع التهام البر كا يلتهم السلطعون!

فمعظم سكان مدينتنا يستحّقون هذه امليتة

البشعة، وأّولهم السيّد")الرواية، ص25(.

عــى الصعيــد الثالــث، يتفاجــأ )أحمــد( بـِ)حســناء( ويلومهــا 

ــا  ــا تخــربه أنه ــة الســيّد، ولكنه ــا ابن ــاره أنه ــدم إخب عــى ع

هــي التــي أنقذتــه مــن والدهــا رشيطــة أن تقطــع عاقتهــا 

معــه، وعليــه أاّل يحــاول رؤيتهــا، فهــي تعــرف رشاســة 

ــد(  ــم )أحم ــا. ويتفّه ــه إذا رآه معه ــد يقتل ــه ق ــا وأن والده

ــز عــى اخرتاعاتــه  الوضــع ويــزداد حقــًدا عــى الســيّد ويُركّ

ــرّي. ــن هــذا الوحــش الب ــام م لانتق

ــع، يعــاين )أحمــد( مــن أزمــات نفســيّة  ــد الراب عــى الصعي

ــة  ــة كئيب ــرى املدين ــه ي ــرة؛ جعلت ــة كث ــة واجتاعيّ وعاطفيّ

ــه: ــة بقول ــدأ الرواي ــث يب ــاب؛ حي ــة يف الضب غارق

يف  الخريفيّــة  الصباحــات  كســائر  كئيبًــا  صباًحــا  "...كان 

مدينتـــه الغارقــة يف الضبــاب، وتســاءل عــن ســبب ذلــك... 

ــرت  ــي غمـ ــّكانها الت ــة سـ ــو كآبـ ــك هـ ــث ذلـ ــل مبعـ وهـ

أجواءهـــا بتلـــك الغالة الضبابيـّــة الكئيبـة؟ هـــو ال يعرف... 

ولكنــه تخيّــل أنَّ هــذه املدينــة ســوف تخنــق أنفاســه يوًمــا 

ص5(. ما")الروايــة، 

ـم مــن مــرض أّمــه املزمــن وتدهــور حالتهــا  فهــو متألِـّ

ــة. وهــو يف رصاع مدّمــر يف عاقتــه بـ)حســناء( التــي  الصحيّ

يحبّهــا بجنــون ويريــد االنتقــام مــن والدهــا، وهــو أمــر يضع 

ــرة؛ فـ)حســناء( يف انشــطار نفي  كليهــا يف حالــة متــزُّق مدمِّ

ــة  ــن حــب االبن ــا ووالدهــا، وأحمــد يف ورطــة ب ــن حبيبه ب

ــب كل  ــد الكات ــد جّس ــكل هــذا فق ــن األب... ل ــام م واالنتق

هــذه اآلالم بالصــورة الرمزيــة للضبــاب الــذي يغمــر املدينــة، 

ه بأنّــه انعــكاٌس )الكتئــاب النــاس( كــا يقــول. والــذي فــسَّ

ميز والتَّأويل )الشخصّيات( الرتَّ
شــخصيّات الرِّوايــة تجســيد رمــزي للقضايــا واألزمــات التــي 

ــن  ــب م ــا الكات ــي يطرحه ــام، والت ــة بشــكل ع ــا األم تعانيه

خــال األحــداث والحــوارات التــي تُشــّكل عــامل الرِّوايــة لغــًة 

وفكــرًا وأســلوبًا.

- أحمد: 

ـا اإلنســان  الشــخصيّة الرئيســة يف الرِّوايــة، ويُجّســد رمزيّـً

الجــاد الــذيك امللتــزم بقضايــا وطنــه وأحــام أّمتــه، ويعمــل 

عــى درء األخطــار عــن مجتمعــه وأرضــه مــن خــال عملــه 

الدقيــق ومخرتعاتــه التــي تحمــي البيئــة والزراعــة مــن 

اآلفــات والحــرات. إاّل أنَّ الظلــم والقهــر الــذي ميارســه 

الســيّد عليــه وعــى بقيّــة أفــراد املجتمــع دفعــه إىل االنفجار 

والغضــب والتحــوُّل إىل االنتقــام مــن الســيّد وأفــراد عصابتــه 

ــم  ــا واملستســلمة للظل ــة الســاكتة عــن حقوقه ــن املدين وم

والبطــش واإلذالل. فالســيد وحــده، أو لــو تـُـرك وحــده، فإنــه 

ــد(،  ــر )أحم ــا يفّك ــاد، ك ــاب العب ــم برق ــتطيع التحكُّ ال يس

وإّنــا ضعــاف النفــوس واألرشار، وهــم مــن املجتمــع أيًضــا، 

ــذون جرامئــه. ــن يدافعــون عنــه وينّف هــم َم

ــه للنــاس الذيــن يروحــون ويجيئــون يف  ــع أحمــد حول "تطلّ

كّل اتجــاه، شــعر أنّهــم كاملوميــاوات التــي تســر بــا روح... 

ــراه واحــًدا  ــاء.. حــرات ال قيمــة لهــا، والســيّد ي مــوىت أحي

ــة، ص88(. ــرى نفســه حرة")الرواي ــه ال ي ــم، لكّن منه

- السّيد: 

ــّي  ــرة لشــخصية (أحمــد)، فهــو الغن وهــو الشــخصية املغاي

ــة وهــذه الســات  والقــوّي وذو النفــوذ، لكــن هــذه املكان
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ــق  ــا يف تحقي ــع، وإنَّ ــاء باملجتم ــاء واالرتق ــف يف البن ال تُوظَّ

ــبُل  السُّ بــكل  الفرديّــة  واألطــاع  الشــخصيّة  األغــراض 

والتهديــد  والقهــر  بالظلــم  املروعــة؛  وغــر  املروعــة 

وقطــع األرزاق... إىل غــر ذلــك مــن جرائــم مل يقــَو أحــد يف 

ــا. ــى إيقافه ــة ع املدين

ويصطــدم )أحمــد( بالســيّد مرتــن، األوىل حــن يحرمــه 

الســيّد مــن اخرتاعــه الجديــد الــذي ينقــذ البيئــة والزراعــة 

مــن الحــرات الضــارّة وينســبه إىل رشكتــه الكبــرة. واملــرّة 

الثانيــة حــن يعلم الســيد بعاقــة ابنتــه بـ)أحمــد( فيختطفه 

ويعّذبــه ويــكاد يقتلــه لــوال تدّخــل االبنــة وتعهُّدهــا بقطــع 

العاقــة بـ)أحمــد( رشيطــة أن يطلــق والدهــا ساحــه حيًّــا... 

وقــد حــدث ذلــك فعــًا.

- حسناء: 

ــيًّا  ــا رومانس ــد( حبًّ ــت )أحم ــي أحبّ ــيّد الت ــة الس ــي ابن وه

ــة  ــا ابن ــم أنه ــا )أحمــد( الحــب دون أن يعل ــا، وبادله صادقً

الســيّد الّريــر. وكانــت )حســناء( عــى النقيــض متاًمــا 

ــوازع  ــن ن ــدة ع ــة بعي ــة صادق ــاة بريئ ــي فت ــا، فه ــن أبيه م

الــر والظلــم التــي متّكنــت مــن والدهــا ومســحت أّي 

قيمــة إنســانية لديــه... وكان حبّهــا لـ)أحمــد( قويًّــا وعميًقــا 

ــه  ــر إىل عقاب ــك دون النَّظ ــا بذل ــة والده ــة مواجه إىل درج

ــول: ــايس، تق ــرس الق ال

"صاحت حسناء:

ــذي  ــد ال ــل الوحي ــه الرج ــد، إنّ ــّب أحم ــا أيب.... إيّن أح ال ي

اســتطاع أن ميــّس شــغاف قلبــي.. إنــه يف عينــي أكــر رجولــة 

ــن هــم دون  ــم، فَم ث عنه ــن تتحــدَّ ــوم الذي ــة الق ــن عليّ م

ــة، ص85(. ــم بذاته")الرواي ــه عظي ــد فإن ــا أحم ــم؟ أّم آبائه

ــاف  ــت باختط ــن علم ــن، األوىل ح ــناء مرّت ــت حس وُصدم

ــه  ــاق سح ــلها إلط ــه وتوسُّ ــا وتعذيب ــِر والده ــد( بأم )أحم

ــة حــن فاجــأت  ــرّة الثاني ــوت وشــيك. وامل ــن م ــاذه م وإنق

)أحمــد( بأنهــا ابنــة عــدّوه الــرس )الســيّد( ومل تكــن 

الظــروف تســمح لاعــرتاف لــه بذلــك يف الســابق. ويغضــب 

ــا  ــى أاّل يلتقي ــان ع ــا يتفق ــديًدا، لكّنه ــا ش ــد( غضبً )أحم

ــا. ــن والده ــه م ــى حيات ــا ع حفاظً

- العّم حسن:

وهــو صاحــب املقهــى الــذي يرتــاح فيــه )أحمــد( كل صبــاح 

الذهــاب إىل عملــه وإىل مختــربه، يــرب قهوتــه  قبــل 

ويتبــادل الحديــث مــع العــّم حســن الــذي يعتــربه كوالــده، 

ــل  ــو بالفع ــد( ه ــأنَّ )أحم ــن ب ــّم حس ــعر الع ــن يش يف ح

ــا الســيّد،  ــابًقا وكان أحــد ضحاي ــده س ــذي فق ــه ال ــل ابن مث

ــى  ــه خشــية أن يلق ــام البن ومل يســتطع العــم حســن االنتق

املصــر نفســه مــن الســيّد الّريــر واملتحّكــم مبصائــر أهــل 

املدينــة... وأحــّس أنَّ اللــه قــد عّوضــه عــن ابنــه بـ)أحمــد( 

ــه. ــف عن للتخفي

وكان العــم حســن مــاًذا آمًنــا وصــدًرا حانيًا لـ)أحمــد(، الذي 

ــم  ــه، والع ــه وهموم ــكل آالم ــه ب ــي ل ــكواه ويُف ــه ش يبثّ

حســن يخّفــف عنــه ويهــّدئ مــن أحزانــه ويدعــوه إىل الصــرب 

والتحّمــل وأاّل يرهــق نفســه كثــرًا... والفــرج قريــب...

- والدة أحمد: 

وهــي مريضــة ومســّنة وغــر قــادرة عــى الحركــة، و)أحمــد( 

ــة  ــة وحزين ــن األم قلق ــم. لك ــكل دائ ــها بش ــا ويؤنس يرعاه

عــى ابنهــا الــذي يعــاين الظلــم واألذى مــن الســيّد وبطانته... 

ــارات األم  ــرب بعب ــّي بالص ــه بالتح عه وتطالب ــجِّ ــا تش إاّل أنه

املعروفــة بالحنــان والــدفء والصــدق.

ميز والتَّأويل )الحرشات( الرتَّ
تُوظَّــُف الحــرات دالليًّــا ورمزيًّــا يف الروايــة لتشــر إىل ثــاث 

فئــات مــن أفــراد املجتمــع:

تُــداس  التــي  الضعيفــة  الحــرات  وهــي  األوىل:  الفئــة 
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باألقــدام وال حــول لهــا وال قــّوة، وترمــز إىل تلــك الفئــة مــن 

ــي  ــا وه ــن حقوقه ــاكتة ع ــم والس ــلمة للظل ــاس املستس الن

الفئــة التــي ســيحاول )أحمــد( إيقاظهــا لتقــف بوجــه الســيّد 

ــا. الظــامل وتســرتّد حقوقه

الفئــة الثانيــة: وهــي الحــرات املؤذيــة التــي تقــي عــى 

املزروعــات وتُفســد البيئــة والبيــوت، وترمــز إىل تلــك الفئــة 

مــن النــاس املؤذيــة والظاملــة التــي تــأكل اليابــس واألخــر 

ــذي  ــراب ال ــار والخ ــر إىل الّدم ــا دون النَّظ ــق مآربه لتحقي

تُخلّفــه بعــد ذلــك. وهــذه الفئــة مــن أتبــاع الســيّد وزمرتــه.

لــة التــي تتحــوَّل  الفئــة الثالثــة: وهــي الفئــة الجديــدة املعدَّ

بعــد حقنهــا مبــادة كيميائيــة مــن اخــرتاع )أحمــد(... تتحــّول 

ــاول  ــه وتح ــيّد وزمرت ــم الس ــة تهاج ــة رشس ــرة قوي إىل ح

القضــاء عليهــم. وترمــز هــذه الفئــة إىل الجيــل الجديــد مــن 

أبنــاء املجتمــع الــذي تســلّح بالعلــم والوعــي والقــوة ليقــاوم 

ــه.  ــيّد وأعوان ــره الس ــذي ين ــراب ال ــش والخ ــم والبط الظل

وهــي الفئــة التــي تنجــح يف القضــاء عــى الســيّد وعصاباتــه 

يف ختــام الروايــة... يقــول:

"...فهــا هــو الســيّد وأعوانــه يأكلــون لحــم النــاس دون 

هــوادة، وينهشــونهم كّل يــوم بــا رحمــة، والويــل كّل الويــل 

ملـَـن يتألـّـم، فإنـّـه يصبــح وليمــة ســائغة لكابهــم، أّمــا النــاس 

ــم  ــم وأقواته ــم لحومه ــن تقدي ــا ع ــون كّل الرض ــم راض فه

قرابــن لإللــه الســيّد. مــن هنــا رأى يف فكرتــه تحقيًقــا 

للعدالــة التــي ينشــدها، فالــكّل يجــب أن يتســاوى يف املصــر 

نفســه")الرواية، ص100(.

ميز والتَّأويل )القرار الصعب( الرتَّ
ــواب أمــام  ــرى )أحمــد(، وأُغلقــت األب ــل، كــا ي طفــح الكي

أّي أمــل يف إصــاح الســيّد وعصبتــه وبخاصــة بعــد اختطافــه 

ومحاولــة قتلــه... فقــد:

ــي يســكن  ــة الت )كان أحمــد عــى وشــك الدخــول إىل البناي

فيهــا حــن ســمع النــداء، ومل يكــد يلتفــت حتــى شــعر 

ــى  ــع ع ــوداء توض ــة س ــه، وعصاب ــدي تكبّل ــن األي ــدد م بع

ــه تلــك األيــدي بعنــف ليجــد  ــَر شــيئًا. دفعت ــم ي ــه، فل عيني

نفســه محشــوًرا داخــل ســيارة، وسعــان مــا انطلقــت هــذه 

ــة، ص59(. ــرًا مرعبًا")الرواي ــِدرًة رصي ــف مص ــيارة بعن الس

وبــدأت بــذور االنتقــام تنمــو يف أعــاق )أحمــد( بعــد هــذا 

ــدأت براكــن الغضــب  ــة، كــا ب ــب واإلهان العنــف والتعذي

املكتومــة يف أعاقــه تتفّجــر، وجــاءه الصــوت الصــارخ 

يف األعــاق: لقــد حــان وقــت الحســاب... حــان وقــت 

الحســاب... يجــب وقــف الــر والدمــار والخــراب )والفنــاء( 

ــة. ــاس واملدين ــى الن ــه ع ــيد وأعوان ــقه الس ــذي يرش ال

ويلجــأ الكاتــب بــن جــرش هنــا إىل لغــة العلــم والتكنولوجيــا 

التــي هــي لغــة العــر إلدارة املعركــة أو الحــرب بــن البقــاء 

والفنــاء أو بــن املــوت والحيــاة. وهــذه نقطــة مهمــة والفتــة 

يف الروايــة، فاملــادة التــي اخرتعهــا وحقــن بهــا )النمــل 

األصفــر( أو أطعمهــا إىل هــذه الحــرات، حّولهــا مــن حــرة 

ــى  ــي ع ــة تق ــة رشس ــرة قوي ــلمة إىل ح ــة مستس ضعيف

القــدم التــي تحــاول ســحقها ومتتــص دم َمــن يحــاول قتلهــا، 

بــل وتهاجمــه وتقضــم لحمــه وشــحمه. 

وعــى الصعيــد الرمــزي، فــإنَّ هذا التحــوُّل يف الحــرات، كا 

ــوم مــن  ــات املجتمــع املظل يقصــد الكاتــب، هــو تحــوُّل فئ

ــة، وأخــرًا  ــن االستســام إىل املقاوم ــوة، وم الضعــف إىل الق

مــن االنكســار إىل االنتصــار. وطريقــة هــذا التحــوُّل تكــون 

ــد الكاتــب- مــن خــال لغــة العــر وتكنولوجيــا  -كــا يؤكِّ

ــي  ــذا يعن ــرب(... وكل ه ــي يف مخت ــرتاع علم ــر )فاالخ الع

الجيــل الجديــد قــد ُحقــن أو تســلّح بالعلــم والوعــي والقــّوة 

ليبــدأ املعركــة ويقــي عــى الظلــم والظاملــن.

ــل  ــد( النم ــلّط )أحم ــل أن يُس ــة، وقب ــدا املعرك ــل أن تب وقب
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األصفــر الــرس عــى الســيّد وأعوانــه، يحــاول )أحمــد( إنقاذ 

األبريــاء واملظلومــن، ويطلــب مــن العــّم حســن و)حســناء( 

ــا لهجــوم النمــل  ــكان تجنُّبً ــادرة امل ــه االســتعداد ملغ ووالدت

املفــرتس... لكنهــم جميًعــا يرفضــون املغــادرة ويــّرون عــى 

البقــاء ومواجهــة الواقــع والظــروف املحتملــة.

ــر املتوحــش  ــة بهجــوم حــرات النمــل األصف ــدأ املعرك وتب

ــه، ويســتعّد )أحمــد( ووالدتــه ملغــادرة  عــى الســيّد وأعوان

املدينــة، وهــذا يعنــي مــن وجهــة نظــر الكاتــب، أنَّ الجيــل 

الجديــد الــذي تســلّح بالعلــم والوعــي والقــوة انتفــض ضــدَّ 

الظلــم والقمــع، وثــاَر عــى الخــراب والّدمــار إلعــادة األّمــة 

إىل طريــق البنــاء والتطــوُّر واالرتقــاء.

ــد هــذه املواجهــة بــن الفنــاء والبقــاء املواجهــة بــن  وتُجسِّ

الحيــاة واملــوت، ويؤمــن )أحمــد( -يف هــذه املواجهــة- بــأنَّ 

النــر للحيــاة مهــا طــال الزّمــن ومهــا كان الثّمــن. ومــع 

اع لــه ضحايــاه مــن األبريــاء.  ذلــك، فهــذا الــرِّ

و)حســناء(  حســن  العــم  يجعــل  أن  تعّمــد  فالكاتــب 

املعركــة.  نتيجــة  ويتحّمــان  املدينــة  مغــادرة  يرفضــان 

ــورات  ــا الث ــث ضحاي ــب؛ حي ــن الكات ــة م وهــي إشــارة ذكيّ

ــز، أي أنَّ  ــع دون متيي ــراد املجتم ــن أف ــون م ــا يكون ــا م غالبً

املواجهــات والرصاصــات ال مُتيّــز بــن مجــرم وبــريء، أو بــن 

ــق  ــي أُطل ــورات الت ــا حــدث يف الث ــوم. وهــذا م ظــامل ومظل

ــت إىل حــروب  ــي تحّول ــريب... الت ــع الع ــورات الربي ــا ث عليه

ــن  ــدًدا م ــا ع ــا فيه ــس وأضعن ــت األخــر والياب ــة أكل أهليّ

ــا  ــا غاليً ــع مثًن ــا يدف ــزال بعضه ــا ي ــي م ــة الت ــدول العربي ال

ويُقــّدم آالف الضحايــا مــن أبنائــه بســبب هــذه املواجهــات 

ــة. ــدول املنكوب ــذه ال ــا ه ــت به ــي أُبتُلي ــرات الت واملؤام

والكاتــب -بــن جــرش- هنــا يشــر رمزيًّــا وإيحائيًّــا إىل مــآيس 

األمــة وانهياراتهــا األخــرة مــن خــال هــذه الّراعــات 

واملواجهــات بــن الســيّد والحــرات... هــذه الحــرات التــي 

تعنــي رمزيًّــا أفــراد املجتمــع مــن وجهــة نظــر الســيّد التــي 

ــا  ــذا يوظِّفه ــه، وله ــت مع ــه أو اختلف ــو عارضت ــها ل يدوس

الكاتــب بعــد أن يطفــح الكيــل لتنقلــب عليــه وتنتقــم منــه 

ــه. وتُنقــذ املدينــة/ الوطــن منــه ومــن أمثال

ويلجــأ الكاتــب فنيًّا إىل أســلوب الامعقــول والبنيــة الغرائبيّة 

إلدارة الــراع بــن الظــامل واملظلــوم، بــن القامــع واملقمــوع 

ــة.  ــوان الرواي ــار يف عن ــا أش ــرة( ك ــيّد والح ــن )الس أو ب

ــد  ــات وتجني ــرب واالخرتاع ــرات واملخت ــع الح ــل م فالتعام

النمــل ملواجهــة الســيّد... كل هــذا مــن بــاب األســلوب 

الغرائبــي الــذي يشــر رمزيًّــا وســيميائيًّا إىل الــراع الواقعــي 

ــات املجتمــع. ــاء األمــة وفئ ــن أبن ــة ب واملواجهــات الدامي

ــة  ــي أنَّ كّف ــل تعن ــد التأوي ــا عن ــيميائيّة هن ــارات الس واإلش

ــرى  ــا -كــا ي ــم والوعــي والتكنولوجي ــل إىل العل الــراع متي

املؤلّــف- وليــس إىل البطــش والدمــار الــذي ميارســه الســيّد 

وأعوانــه. لــكل هــذا اتَّجــه )أحمــد( -بطــل الروايــة- إىل 

العلــم واالخــرتاع ملواجهــة القــوة والبطــش، ونجــح يف ذلــك 

ــا  ــة، ورمزيًّ ــرة رشس ــة إىل ح ــرة الضعيف ــّول الح ــن ح ح

ــره إىل  ــى أم ــوب ع ــف املغل ــان الضعي ــّول اإلنس ــن يتح ح

إنســان ثائــر وناقــم، يتســلّح بالعلــم والوعــي والقــّوة ليســرتّد 

حقوقــه ويقــي عــى القهــر والظلــم وعــى )الســيّد( الــذي 

ــب. ــد كل هــذه الكــوارث واملصائ يُجسِّ
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)*( روايــة )الســيّد والحــرة(: محمــد بــن جــرش، دار كتـّـاب 

للنــر، اإلمــارات 2021م.
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ــر  ــن األّول/ أكتوب ــو" يف 23 تري ــدت "عدالــت آغــا أوغل ُولِ

األقمشــة.  تجــارة  يف  يعمــل  ألٍب  أنقــرة،  يف   1923 عــام 

انتقلــت مــع أستهــا إىل قلــب مدينــة أنقــرة، فحظيــت 

بفرصــة التســجيل يف مدرســٍة إعداديــة بالعاصمــة، ومــع 

ــرّة،  ــعرية، ألّول م ــا الش ــرت موهبته ــدرايس ظه ــا ال مه تقدُّ

يف الثانويــة، لكــن سعــان مــا جذبهــا املــسح، فاتَّجهــت إىل 

ــا  ــة ودواوينه ــا النقدي ــرت أعاله ــة، وظه ــة املسحي الكتاب

الشــعرية، منــذ أن كانــت يف الثالثــة والعريــن مــن العمــر، 

ــد درســت األدب الفرنــي يف جامعــة أنقــرة، والتحقــت  وق

بالعمــل يف قطــاع اإلذاعــة والتلفزيــون الــرتيك فــور تخرُّجهــا 

ــت إىل  ــى وصل ــة، حت ــوٍص مسحي ــرِّرة نص ــام 1950، مح ع

ــل  ــا توغُّ ــى دفعه ــه حت ــل ب ــت تعم ــاع، وظلَّ ــة القط رئاس

يــد الدولــة العميقــة، يف ظــّل الحكــم العســكري يف شــؤون 

مــا يبثــه راديــو TRT، لاســتقالة عــام 1970. وقــد أكســبها 

واســعة  اجتاعيــة  وعاقــات  ثقافــة  اإلعامــي  العمــل 

ــا.  ــق تجربته ــة يف تعمي ــاهمة فّعال ــهمت مس أس

عدالت آغا أوغلو:
أبرز أدباء الرَّعيل األوَّل 

للجمهوريّة الرتكّية

ــع  ــوم م ــا "الن ــع روايته ــة م ــت كروائيّ ــام 1973 ُعرف ويف ع

ــا كبــرًا. وأعقــب ذلــك صــدور  املــوت" التــي أثــارت اهتاًم

روايــات "الــوردة الرقيقــة لفكــري" 1976، "ليلــة عــرس" 

1979. أّمــا أوىل مجموعاتهــا القصصيّــة فكانــت "التوتــر 

ــا  ــت" 1978 و"هيّ ــوت األّول للصم ــم "الص ــايل" 1974 ث الع

لنذهــب" 1982، وغرهــا مــن املجموعــات. وقــد روت "آغــا 

أوغلــو" يف قصصهــا ورواياتهــا، بعــن ناقــدة، التناقضــات 

كــا االنســجام داخــل العاقــات العائليــة، بأســلوب واقعــي 

ــاس. ــع الن ــر واق ــك لتصوي ــة، وذل ــة منّمق صــارم، ولغ

تزّوجــت مــن املهنــدس "حليــم أغــا أوغلــو" واســتمرَّ زواجهــا 

64 عاًمــا، وســاهمت "أوغلــو" مــع مجموعــة مــن أصدقائهــا، 

يف تأســيس أوَّل مــسح خــاّص عــام 1961م، باســم )ميــدان(، 

لتصبــح هــذه أوَّل خطــوة عــى طريــق تحريــر القطــاع 

املسحــي مــن قبضــة الدولــة، وُعرِضــت أعالها عى مســارح 

الدولــة، حتــى منعــت وزارة الثّقافــة الرتكيــة، تحــت الحكــم 

ــقف(،  ــذي بالس ــدع ال ــا )الص ــرَض مسحيَّته ــكري، ع العس

د. يحيى البشتاوي*

ــة  ــة". كانــت هــذه املقول ــد أن أكــون األبديّ ــة.. أري ــاك أبديّ ــو أنَّ هن "ســأرقد للمــوت. ل

ــل األّول  ــاء الرَّعي ــرز أدب ــو"، أب ــا أوغل ــت آغ ــة "عدال ــة الرتكيّ ــة والروائيّ ــة املسحيّ للكاتب

ــة، والتــي رحلــت عــن عاملنــا، يف متــوز مــن عــام 2020م، بعــد مســرة  للجمهوريّــة الرتكيّ

ــة حافلــة بالعطــاء يف مياديــن األدب والسياســة، لتصبــح "قنديــل التنويــر والتحــرُّ  أدبيّ

ــه لهــا.  ملجتمعهــا" كــا وصفهــا وزيــر الثّقافــة الــرتيك يف نعِي
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ــا:  ــة بأســاء مســتعارة منه ويف عــام 1965م اتَّجهــت للكتاب

"رميــوس تــادا"، و"باركــر كوينــك"، ويف عــام 1973، نــرت 

ــوت" يف  ــع امل ــوم م ــود للمــوت( أو "الن ــا األوىل )الرق روايته

ــي  ات الت ــرُّ ــا، التغ ــت، خاله ــي ناقش ــرى، الت ــات أخ ترج

ــورك(، عــام  ــل )أتات ــرتيك بعــد رحي طــرأت عــى املجتمــع ال

خيــايل  )زهــرة  روايــة  أصــدرت   ،1976 عــام  ويف   ،1938

الرقيقــة( أو "الــوردة الرقيقــة لفكــري" يف ترجــات أخــرى، 

ــنوات،  ــع س ــوال أرب ــا ط ــات يف تركي رت املبيع ــدَّ ــي تص الت

هــت لهــا  حتــى صادرتهــا الســلطات الرتكيــة عــام 1981، ووجَّ

ــة  ــّل مداول ــت مح ــكرية، وظلّ ــّوات العس ــة الق ــة إهان تهم

ــت تربئتهــا عــام 1983م، وتزايــدت شــهرة الروايــة،  حتــى متَّ

وتحوَّلــت إىل فيلــم ســينايئ عــام 1992، بعنــوان )املرســيدس 

ــا وســويسا وفرنســا. ــا وأملاني ــاج تركي الصفــراء( مــن إنت

ــد  ــية، فق ــة لأوضــاع السياس ــو( نتيج ــت )أوغل ــا عان ومثل

ــي  ــع االجتاع ــدة الواق ــن مكاب ــا م ــا أيًض ــت معاناته ق تعمَّ

وفقدانهــا لأحبــة، ففــي عــام 1975، فقــدت أخاهــا يف 

حــادث مأســاوي، ويف العــام التــايل يرحــل والدهــا، ويف عــام 

ــّر  ــان، فتم ــا بالسط ــر مهزوًم ــا األصغ ــقط أخوه 1977 يس

بفــرتة عصيبــة، وقــد انعكــس أثرهــا عــى قصــص مجموعتهــا 

)الصــوت األوَّل للصمــت(. انتقلــت، بعدهــا، للعيــش يف 

إســطنبول، عــام 1984. وتوقَّفــت عريــن عاًمــا عــن كتابــة 

ا،  ــة )بعيــد جــدًّ املــسح، حتــى عــادت، عــام 1991، مبسحيّ

ا(. وحصلــت عنهــا عــى جائــزة )إش بنــك(  قريــب جــدًّ

ــت  ــيّارة ألق ــادث س ــت لح ــوز 1996، تعرَّض ــربى. يف مت الك

بهــا يف البحــر، يف أثنــاء مشــيها عــى الســاحل، لرتقــد عامــن 

ــوت. ــن امل ــا م ــن عودته ــاىف م ــر يف املستشــفى، تتع وأك

ومل تنفصــل حيــاة األديبــة )أوغلــو( عــن مجريــات األحــداث 

السياســية، وحتــى تأخــذ دورهــا الفاعــل يف السياســة الرتكيــة 

ــال  ــن خ ــت م ــام 1999، وبقي ــان ع ــحت للربمل ــد ترّش فق

ــرتيك بشــكل  ــة مــن واقــع اإلنســان ال ــة قريب ــا األدبي كتاباته

ــا  ــي أعلنه ــورة الت ــن الث ــا م ــا موقفه ــد كان له ــاص. وق خ

)مصطفــى كــال أتاتــورك( فقــد وصفــت نفســها بأنهــا مــن 

الجيــل الــذي عــاىن أكــر مــن غــره مــن تلــك الثــورة، تقول يف 

حــوار مــع صحيفــة )الــرق األوســط(: "إصاحــات أتاتــورك 

ــا الشــعب، هــو  ــا. أي مل يطلبه ــة علي ــرارات فوقيّ ــت بق كان

فرضهــا فرًضــا. وكانــت البدايــات صعبــة جــًدا عــى غالبيــة 

ــال  ــن الرج ــن م ــر املتعلم ــع غ ــدأ بجم ــًا ب ــراك. فمث األت

والنســاء يف كل القــرى الرتكيّــة وبــدأ بتعليمهــم الكتابــة 

ــد أن يذهــب  ــكل ســعيًدا، الفــاح يري ــراءة. مل يكــن ال والق

ــار،  ــد خي ــن ألح ــن مل يك ــة، لك ــن املدرس ــداًل م ــة ب للزراع

فهــذه كانــت قوانــن إجباريــة مــن أعــى الســلطة. كأننــا كّنــا 

ــورك  ــام امتحــان. لكــن أتات ــع أم ــار، والجمي يف معمــل اختب

كان معنــا يف هــذا االمتحــان، فهــو مل يطلــب شــيئًا مل يطبّقــه 

عــى نفســه، بــدًءا مــن لبــس البدلــة وربطــة العنــق، وحتــى 

ــة".  ــم الحــروف الاتيني تعلُّ

ــا تتعــرَّض لواقــع املــرأة  وال تتوقَّــف )أوغلــو( عنــد ذلــك، وإنَّ

ــة  ــه أيديولوجي ــذي تناولــت مــن خال مــن خــال كتابهــا ال

الجمهوريــة الرتكيــة الجديــدة، وتــرى أنَّ "النســاء أكــر َمــن 

ــع  ــردن خل ــرات مل ي ــورك. فالكث ــات أتات ــن إصاح ــاىن م ع

ــدة.  ــس الجدي ــن املاب ــًدا م رات ج ــرِّ ــنَّ مت ــاب. وكُ الحج

ــّن غــر راغبــات يف الذهــاب للمدرســة،  كــا إنَّ الكثــرات كُ

وأهلهــّن مل يكونــوا متحّمســن للفكــرة، ففــي القــرى الرتكيــة 

يف ذلــك الوقــت كانــت ثــورة أتاتــورك التعليميــة واالجتاعية 

مبثابــة نــار عــى بعضهــم مّمــن يعتقــدون أنَّ عــى البنــات 

البقــاء يف املنــزل لحايــة رشفهــن ومســاعدة األمهــات.. رجال 

الديــن الذيــن كانــوا مــن صفــوة املجتمــع ويتمتعــون مبكانــة 

ــن  ــأة إىل مواطن ــوا فج ــارزة تحوَّل ــة واقتصاديــة ب اجتاعي

عاديــن، وكبــار املوظفــن الحكوميــن مل يعــودوا بتلــك 
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األهميــة بعــد قيــام الجمهوريــة، واملتعلمــون مل يعــودوا 

ــاين  ــرف العث ــن الح ــة م ــروف الكتاب ــر ح ــن، فتغي متعلم

ــة  ــع يجلــس عــى طاول ــة جعــل الجمي إىل الحــروف الاتيني

ــدرس مجــدًدا". ال

وهــذه التحــوُّالت السياســية التــي حدثــت يف تركيــا يف زمــن 

ــا يف  ــا دوره ــو" كان له ــتها "أوغل ــي عايش ــة، والت الجمهوري

ــا  ــة لوطنه ــت مخلص ــد بقي ــيايس، وق ــا الس ــكيل وعيه تش

وملروعهــا األديب، ويف عــام 2010 تربَّعــت بــكّل أرشــيفها 

ــمية  ــمَّ تس ــي(، وتَ ــة )بوغازت ــا لجامع ــا ومكتبته وجوائزه

املــروع باســمها، وصــار متحًفــا مفتوًحــا للجميــع، ويف عــام 

2018، حصلــت عــى الدكتــوراه مــن الجامعــة نفســها عــن 

ــر،  ــا يف األدب والفكــر والتنوي إســهاماتها خــال ســبعن عاًم

ويف 2018، وبعــد صــدور مجموعتهــا القصصيــة األخــرة 

ــم"  ــدس "حلي ــا املهن ــات زوجه ــن الســقوط(، م )الخــوف م

مــّا تــرك أثــرًا بالًغــا عــى حياتهــا وواقعهــا النفــي، ويف 14 

متــوز/ يوليــو، 2020 توفِّيــت الكاتبــة الرتكيــة "عدالــت آغــا 

ــعن  ــبعة وتس ــن س ــرب م ــا يق ــز م ــر ناه ــن عم ــو" ع أوغل

ــا.  عاًم

وقــد رثاهــا وزيــر الصّحــة الــرتيك قائــًا: "لقــد ذبلــت زهــرة 

خيالنــا الرقيقــة". كــا كتــب املــؤّرخ الــرتيك "ألبــر أورتايــي" 

يّت( قائــًا: "كانت  مقــااًل نعــى فيــه الكاتبــة، يف صحيفــة )حرِّ

األطــول عمــرًا بــن كتّــاب األدب الحديــث، متَّقــدة الذهــن، 

تكتــب وتناقــش دامئـًـا، لقــد فقــَد األدب الــرتيك )عدالــت أغــا 

ــىس".  ــن تُن ــا ل ــن أنَّ أعاله ــن م ــى يق ــي ع ــو( ولكنن أوغل

ــًا:  ــت" قائ ــد أومي ــروف "أحم ــب املع ح الكات ــن رصَّ يف ح

ــدة األدب.  ــن أعم ــدة م ــة، واح ــْت إىل األبديّ ــوم، عرَج "الي

ــتبقى  ــق. س ــا الطري ــارت لن ــة، أن ــة عماق ــت كاتب ــد كان لق

ــا، وبأعالهــا، وبقرّائهــا".  ــة بحبِّن حيّ

 تَُعــدُّ "عدالــت آغــا أوغلــو" أحــد أبــرز أدبــاء الّرعيــل األوَّل 

للجمهوريــة الرتكيــة، وتوصــف كتاباتهــا الروائيــة واملسحيــة 

ــار الوعــي  ــي ســاخر، وهــي أســتاذة اللعــب بتيّ بحــّس عبث

ــل  ــي تحف ــا الت ــخيص يف كتاباته ــوج الش ــات املونول وتنويع

ــة التــي  ات االجتاعيــة والثّقافيّ ــار التغــرُّ بالوقــوف عــى آث

تركتهــا التحــوالت السياســية عــى املجتمــع الــرتيك، ومــا 

انعكــس فيهــا مــن توابــع الحداثــة، ونــّو الفرديــة، والشــعور 

ــة  ــة الربجوازي ــة يف الطبق ــم املتحلِّل ــد القي ــرتاب، ورص باالغ

ــو"  ــأ "أوغل ــات، تلج ــذه املوضوع ــن ه ــر ع ــارزة، وللتعب الب

يف كتابــة نصوصهــا إىل مجموعــة مــن األدوات اإلجرائيــة 

ــّن مــن  ــذي يب ــي(، ال ــارئ الّضمن ــوم )الق ــا مفه لعــلَّ أهّمه

ــامل الداخــي للنــص، وكيفيــة  خالــه ارتبــاط القــارئ بالع

توجيــه النــص للقــارئ أثنــاء بنائهــا للمعنــى التأويــي، مــن 

ــارة إىل  ــع اإلش ــدي، م ــور النق ــى املنظ ــة ع ــال املحافظ خ

ــات  ــع، والســعي إىل كشــف اآللي ــكل النمطــي للمجتم الهي

التــي تعــزز هــذه الصــور النمطيــة، دون أن تفــرض أفكارهــا 

ــورة  ــارئ باملشــاركة يف بل ــص، يك تســمح للق الخاصــة يف الن

ــعي إىل كشــف الغامــض واملســترت مــن خــال  املعنــى والسَّ

ــص.  ــه الن ــا مل يُقل الواضــح املكشــوف، أي اكتشــاف م

تعــرض "أوغلــو" مشــاهد مجتــزأة مــن أحــداث الحيــاة 

اليوميــة، وال تنفصــل أحداثهــا األدبيــة عــن الواقــع الســيايس، 

فنتيجــة للتغيــرات الجذريــة يف عــر الجمهوريــة، اتَّخــذت 

نهًجــا جديــًدا يف الكتابــة حينــا أدخلــت أشــكااًل جديدة عى 

ــة  ــة. وقــد أوضحــت أنهــا ســئمت مــن الرواي ــة الرتكي الرواي

ــكل  ــة بش ــة الرتكي ــتخدام اللّغ ــتطاعت اس ــيكية، واس الكاس

ــات،  ــاظ واملصطلح ــض األلف ــتعادة بع ــح يف اس ــا تنج جعله

لينعكــس انتشــارها يف اللّغــة اليوميــة، ونتيجــة ملواقفهــا 

مــت ثــاث مــرّات للمحاكمــة بســبب أعالهــا،  السياســية قُدِّ

ومــرّة بســبب ترجمتهــا ملسحيــة لفيلســوف الوجوديــة 

األكــرب "جــان بــول ســارتر". وقــد ســاهمت "عدالــت" عــام 
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ــا  ــا، لكنه ــان يف تركي ــوق اإلنس ــة حق ــيس جمعي 1986 بتأس

مــت باســتقالتها عــام 2005، وذلــك القتناعهــا بــأنَّ  تقدَّ

املؤّسســة بــدأت تتَّخــذ مواقــف قوميّــة متطرِّفــة وعنريـّـة، 

وقــد تبنَّــت "أوغلــو" يف حياتهــا مواقــف وســطيّة مــن وجهــة 

ــمَّ انتقادهــا لحصولهــا  نظرهــا مــّا جلــب لهــا الّســخط؛ وتَ

ــا  ــى موافقته ــأدب، وع ــة ل ــس الجمهوري ــزة رئي ــى جائ ع

عــى تغيــر الدســتور عــام 2010م، إىل درجــة أنهــا تعرَّضــت 

للرَّمــي بالبيــض مــن إحــدى الجاعــات الطّابيــة. وقالــت يف 

لقــاء تليفزيــوين: "أنــا مواطنــة تركيــة، وإن مل أذهــب لدعــوة 

ــي، إذن". ــة هويَّت ــزق بطاق ــة، فأم ــس الجمهوري رئي

لقــد تناولــت "أوغلــو" يف كتاباتهــا الروائيّــة واملسحيّــة 

دة يف ظــلِّ األيديولوجيــات التي أثَّرت  مشــكات الفــرد املتعــدِّ

لــت يف  عــى مســار حياتــه، واملعايــر االجتاعيــة التــي تدخَّ

بنــاء كينونتــه ووعيــه وأســلوب حياتــه، لذلــك فقــد أضفــت 

ــة، وميكــن  ــة مسحيّاتهــا صفــة العامليّ عــى شــخوص وأمكن

القــول إنــه كــا تتنــاول "آغــا أوغلــو" معضلــة املجتمــع مــن 

خــال كشــف بنيتــه املتحجــرة وغــر القابلــة للتطــوُّر، نــرى 

ــن  ــم م ــّم تطبيعه ــد ت ــخاًصا ق ــا، أش ــخوص مسحيّاته يف ش

ِقبَــل األيديولوجيــات واألنــاط االجتاعيــة القامئــة والخطاب 

الســائد، يترَّفــون بســلوك القطيــع، وطُمســت شــخصيّتهم 

ــا،  ــرى أيًض ــا ن ــدود. ك ــق مس ــورصوا يف طري ــة، وُح الفرديّ

أشــخاًصا مثقفــن، اســتطاعوا التحــرُّر واســتقلّوا بشــخصيّتهم 

ع الظاهــر يف  الفرديّــة. وذلــك ميثـّـل أحــد أهــم مامــح التنــوُّ

مسحيّاتهــا.

ــو"  ــات "أوغل ــا يف كتاب ــوًرا واعيً ــرأة حض ــا امل ــر قضاي وتح

واألفــكار  املــرأة  تتنــاول قضايــا حريــة  األدبيــة، حيــث 

املفروضــة عليهــا مــن زوجهــا وأبيهــا وأخيهــا، وعاقــة هــذه 

ــع،  ــائد يف املجتم ــاب الس ــة والخط ــوى املهيمن ــكار بالق األف

ــا  ــرق خداعه ــامل الخارجــي، وط ــن الع ــا م ــة إىل خوفه إضاف

بســوء هــذا العــامل، وحــاالت القمــع التــي تتعــرَّض لهــا منــذ 

ــتقبلية  ــا املس ــا يف حياته ــي تواجهه ــاكل الت ــا، واملش طفولته

ــة الجنســية للمــرأة،  ــك، ومحــاوالت طمــس الهوي جــراء ذل

وإجبارهــا عــى مارســة الــدور الــذي فُــرض عليهــا، وال 

ــرأة  ــاة امل ــو" بتســليط الضــوء عــى نــط حي ــي "أوغل تكتف

ــا  ــذي يصــادر طموحاته ــوري ال يف ظــّل هــذا املجتمــع الذك

ــه األنظــار  ــا توجِّ وأحامهــا ويعرِّضهــا للتهميــش الواضــح، وإنَّ

ــك عــى املجتمــع ومؤسســاته، وعــى  ــر ذل ــدى تأث نحــو م

ــود  ــي تس ــة الت ــب األخاقي ــره والجوان ــه وتفك ــاط عيش أن

فيــه.

ــن أســباب  وتشــّكل كتابــات "أوغلــو" وحــدة متكاملــة، تتضمَّ

تجنُّــب املــرأة املشــاركة يف عمليــة تحرُّرهــا، والعقبــات التــي 

ــود املجتمــع  ــت التمــرُّد والتحــرُّر مــن قي ــا إذا حاول تواجهه

النمطيّــة، ومــا تتعــرَّض لــه حينــا تنجــح أو تفشــل بالتحــرُّر. 

وســيلتا  هــا  واملــكان  اللغــة  أنَّ  ماحظــة  ميكــن  كــا 

الكاتبــة للتواصــل مــع قارئهــا، ومــا يــردِّده شــخوص رواياتهــا 

ــة، تهــدف  ومسحيّاتهــا مــن خطــاب وأمثــال وتعابــر دراميّ

إىل كشــف دور القــوى املهيمنــة بفــرض أشــكال معيّنــة مــن 

ــا  الخطــاب النمطــي والتفكــر عــى اإلنســان واملجتمــع. أّم

املــكان، فهــو الغرفــة والبيــت حيــث تُحبــس فيهــا املــرأة 

وتقــي معظــم أوقاتهــا. لذلــك فاللغــة واملــكان هــا الجــس 

األهــّم الرابــط مــا بــن القــارئ وشــخوصها، فمــن خالهــا 

تؤكِّــد الكاتبــة أيًضــا، عــى تشــارك أيديولوجيــة هيمنــة 

الذكــور، قــوى النظــام البطريــريك والرأســايل، وتكشــف 

مــدى خضــوع وإذعــان املــرأة لهــذه الهيمنــة، وتختــار 

ــا شــائًكا يف كتابــة نصوصهــا، وذلــك لتحطيــم  الكاتبــة طريًق

ــى  ــة ع ــود املفروض ــن القي ــاذج م ــا لن ــات، ونقله التابوه

املــرأة.

وتتخــذ "أوغلــو" مــن الرمزيــة وســياقات العبــث والامعقــول 
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الواقــع  عــن  للتعبــر  املتلقــي  مــع  للتواصــل  وســيلة 

االجتاعــي، وهــي تتوغــل يف أعــاق الاوعــي لشــخوصها، 

وأثنــاء  االجتاعيــة،  املــرأة وتحوُّالتهــا  الســيّا شــخصية 

ذلــك تــرتك "أوغلــو" للمتلقــي فراغــات وفضــاءات ليمأهــا 

بنفســه، فتحقــق بذلــك، مــا تهــدف إليــه مــن تفعيــٍل لــدور 

القــارئ وتوضيــٍح لرؤيــاه، ليــدرك بنفســه، حقيقــة مجتمعــه 

ــطه.  ــش يف وس ــذي يعي ال

ــا  م الكاتبــة الحــلَّ املثــايّل يف نقدهــا االجتاعــي، وإنَّ وال تقــدِّ

ــع،  ــة يف املجتم ــات القامئ ــل األيديولوجي ــة عم ــف آليّ تكش

وتــرتك مســاحات مــن الفــراغ لتتيــح لقارئهــا مجــااًل يف 

ــا،  ــد يف نصوصه ــب إىل التجري ــد تذه ــر. وق ــة بالتفك الحري

وتعطــي مكانًــا للرمــز والقفــز املــكاين، لتفســح املجــال 

ملخيلــة القــارئ بالتأويــل ومضاعفــة الفهــم، مــا ميكِّــن 

ــاع  ــلبية لأوض ــب الس ــى الجوان ــوف ع ــن الوق ــي م املتلق

ــه  ــة الفــرد وآمال ــا ميكــن أن يهــدد حري ــة، وكل م االجتاعي

ــو"،  ــات "أوغل ــق يف مضامــن مسحي ــه. وحــن ندق وتطلعات

ــب  ــود بحس ــة تس ــات مختلف ــاك أيديولوجي ــظ أنَّ هن ناح

كل مرحلــة، وهكــذا فاأليديولوجيــات الســائدة هــي صاحبــة 

ــة.  ــات االجتاعي ــار العاق ــم إط ــد ورس ــدور بتحدي ال

كتبــت "أوغلــو" عــدًدا مــن األعــال الروائيــة وصــدر لها عدد 

مــن املجاميــع القصصيــة، كــا كتبــت عــدًدا مــن املسحيــات 

منهــا: "لعبــة الــزواج"، "بينغــو"، "صــدع يف الســطح"، "عــى 

الحــدود"، "مــوت بطــل"، "الخــروج"، "األغنيــة التــي كتبــت 

نفســها"، "الرانــق"، "بعيــد جــًدا قريــب جــًدا"، "وردة 

أفــكاري الرقيقــة" وهــي مسحيــة مســتقاة مــن روايــة لهــا 

ــة  ــال مسحي ــا أع ــا". وله ــار عرن ــه، "سمس ــم نفس باالس

عديــدة ُعرضــت خــال خمســينات وســتينات القــرن املــايض 

ــش"،  ــة"، "العي ــب مسحي ــل: "لنكت ــاب مث ــر يف كت ومل تُن

ــاء". ــة عــن اآلب "الغيقــان"، "بــن شــخصن"، "بالنياب

يف  و"صــدع  و"بينغــو"،  الــزواج"،  "لعبــة  مسحيّــات  يف 

م "أوغلــو" نظــرة تحليليّــة للتقاليد، ومؤسســة  الســطح"، تقــدِّ

الــزواج، والفهــم الخاطــئ للقضــاء والقــدر، مــن خــال 

تناولهــا للحيــاة الخاصــة اليوميــة لشــخوصها النســائية. كــا 

ــذي  ر ال ــرَّ ــدى ال ــاث م ــا الث ــة يف مسحيّاته ــر الكاتب تُظه

يلحــق بالرجــل كــا املــرأة، جــرّاء التقاليــد والــزواج الفاشــل 

والفهــم الخاطــئ للقضــاء والقــدر واأليديولوجيــات املتحجرة 

الراســخة يف املجتمــع، وتكشــف أنَّ االفتقــار إىل التعليــم هــو 

الســبب الرئيــس لانصيــاع لهــذه األيديولوجيــات، والتســليم 

بهــا كأمــر واقــع ال مــرّد لــه.

ــة  م الكاتب ــدِّ ــًدا"، تق ــب ج ــًدا- قري ــد ج ــة "بعي ويف مسحي

يف  الســائد  للخطــاب  األعمــى  للقبــول  تحليليــة  نظــرة 

املجتمــع، مســتخدمة تقنيــة القفــز الزمــكاين يف تواصلهــا مــع 

ــا مختلفــة،  ــة صــور املــرأة مــن زواي ــه رؤي ــح ل ــا، لتتي قارئه

حيــث تعــرض أمامنــا شــخصيتن متناقضتــن، األوىل: ســيدة 

ــاة تســعى  ــا، واألخــرى: فت ــه بأسته أعــال متزوجــة، ال تأب

ــوأم، دون أن تعــي انقيادهــا  ــا الت ــا أمــام أخيه ــات ذاته إلثب

ــارص  ــتخدم عن ــن تس ــة. يف ح ــلطة البطريركي ــى للس األعم

م  املــسح العبثــي يف مسحيّتهــا "مــوت بطــل"، حيــث تقــدِّ

لنــا شــخصيتن لرجلــن عــى خشــبة املــسح، هــا يف الواقــع 

ميثــان رجــًا واحــًدا، ثنــايئ الشــخصيّة، ويعيــش يف تناقضــات 

داخليّــة. إعــان هــذا الرجــل بطــًا جاهريًّــا، يُظهــر املفهوم 

الســائد والنمطــي للمجتمــع أنَّ البطولــة تخــص الذكــور دون 

اإلنــاث.
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كنيسة القيامة
تُعــدُّ مــن أهــم وأعظــم اآلثــار املســيحية، ومتثــل ذروة تــرف 

البنــاء وكل مــا فيهــا بلــغ نهايــة الرَّوعــة الفنيّــة.. ومــن 

الطريــف أنَّ ســدنة كنيســة القيامــة وحملــة مفاتيحهــا 

مســلمون ينتســبون إىل أسة الصحابيّــة الجليلــة "نســيبة 

ف منــذ عــر صــاح  بنــت كعــب"، وقــد توارثــت هــذا الــرَّ

ــى  ــيحية ع ــف املس ــاف الطوائ ــب اخت ــويب عق ــن األي الدي

إدارة الكنيســة. 

الفاخــرة  والريّــات  بالقناديــل  القيامــة  كنيســة  تــزدان 

وتتحــّى مبجموعــة مــن أنــدر الصــور واأليقونــات والتاثيــل 

املرمريــة. ومتتــّد أمــام واجهتهــا يف الجهــة الجنوبيــة ســاحة 

تقــوم رشقهــا وغربهــا بنايــات مختلفــة مــن أديــرة وكنائــس 

صغــرة. وإذ يدخــل املــرء الكنيســة يصعــد مــن عــن ميينــه 

ــر إىل القــرب  إىل الجلجلــة ويواصــل مــن عــن يســاره السَّ

س الــذي يحيــط بــه بنــاء مســقوف فســاحة مســتديرة  املقــدَّ

ق بهــا أعمــدة كبــرة تســند رواقـًـا عظيــًا. وأمــام القــرب  تحــدِّ

س يقــوم محــور املــكان كلــه. وهــو املســّمى خــورس  املقــدَّ

الــروم، أو كنيســة نصــف الدنيــا التــي يحيــط بهــا رواق 

سة  املزارات املسيحّية املقدَّ
يف مدينة القدس

ــة  ــااًل إىل كنيس ــؤدي ش ــرة وي ــد صغ ــه معاب ــل بجانب طوي

اآلبــاء الفرنسيســين وديرهــم، وينــزل منــه رشقـًـا إىل كنيســة 

ــب. ــارة وجــدان الصلي ــة ومغ القديســة هيان

الــروم  بــن  خافــات  القيامــة  كنيســة  شــهدت  وقــد 

األرثوذكــس والاتــن خــال االحتــال الصليبــي، حتــى متكــن 

الاتــن مــن الســيطرة عليهــا، إىل أن أعادهــا الســلطان صــاح 

الديــن إىل الــروم األرثوذكــس، إاّل أنَّ الخافــات اســتمرَّت بــن 

الطوائــف املســيحية، ولــذا قــام الحــّكام املســلمون بتنظيــم 

املصادمــات  ومنــع  القيامــة  بكنيســة  الطوائــف  ملكيّــة 

ــبت  ــوم س س ي ــدَّ ــرب املق ــول الق ــا يف دخ ــة إحداه يف أحقيّ

النــور، فعقــد مجلــس بــدار املحكمــة الرعيــة ســنة 1542 

برئاســة مجموعــة مــن القضــاة املســلمن وبحضــور ممثــي 

القــرب  د املجلــس طريقــة الدخــول إىل  الطوائــف، وحــدَّ

ــارة. ــد الزي س ومواعي ــدَّ املق

"تقــع كنيســة القيامــة بالقــرب مــن بــاب الخليــل، والطريــق 

املــؤدي إليهــا يســّمى حــارة النصــارى، ويوصــل إىل "ســوق 

ــف  ــة التح ــه باع ــف في ــيح يق ــكان فس ــو م ــة" وه القيام

عرفة عبده علي*
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للحّجــاج  تُبــاع  التــي  والشــموع  واأليقونــات  واملســابح 

ــمى  ــع يس ــيح مرب ــدان فس ــة مي ــام الكنيس ــياح، وأم والس

"ســاحة القيامــة" كان يقــف فيــه الــزّوار منــذ عهد الســلطان 

ســليان القانــوين لدفــع رســوم دخــول الكنيســة، حتــى عهــد 

إبراهيــم باشــا الــذي ألغــى هــذه الرســوم ســنة 1832 بعــد 

ســة للحكــم املــري، وعنــد املدخــل،  خضــوع املدينــة املقدَّ

ــم،  ــار أعمــدة املدخــل القدي ــا آث نجــد ثــاث درجــات عليه

ومنهــا عامــود قائــم حتــى اآلن ويرجــع للقــرن التاســع 

امليــادي، ويحيطــه جــدار مــن جهاتــه الثــاث، حيــث توجــد 

كنيســة مــار يعقــوب الصغــر وكنائــس مــار يوحنــا ومريــم 

ــّاد  ــم للع ــكان قدي ــا م ــهيًدا، وفيه ــن ش ــة واألربع املجدلي

وقبــور لبعــض بطاركــة الــروم األرثوذكــس بالقــدس، ويف 

اليمــن، ثاثــة أبــواب، يوصــل أحدهــا لديــر الــروم املســّمى: 

ديــر القديــس إبراهيــم، والثــاىن يوصــل لجــرس املنــارة، ومــن 

البــاب الثالــث ندخــل كنيســة املــاك ميخائيــل القبطيــة ثــم 

ــي عــرة درجــة  ــا باثنت ــي يصعــد إليه ــج، الت كنيســة اإلفرن

ــن  ه الات ــذي ســدَّ ــة ال ــة، حيــث كان مدخــل الجلجث حجريّ

ــا  ــزان ويوحن ــم "أم األح ــكًا باس ــوه هي ــنة 1187م وجعل س

ــة.  ــم املري ــكل باســم القديســة مري ــه هي ــب" وتحت الحبي

ــس، يف  ــة الرَّئي ــاب القيام ــارشة نحــو ب ــك نتجــه مب ــد ذل بع

جنــوب الكنيســة، وإىل شــال البــاب الرئيــس مــكان الســدنة 

املســلمن، وعــن ميينــه ســامل الجلجثــة، وأمامــه حجــر أحمــر 

ــي  ــزل يوســف الرام ــكان: أن يســمى املغتســل، ويف هــذا امل

ونيقودميــوس اليهوديّــان جســد املســيح مــن عــى الصليــب 

ووضعــاه عــى هــذا الحجــر... وأمــام املغتســل يوجــد 

ــت  ــاك، وغطي ــكل امل ــه هي ــف إلي س.. وأضي ــدَّ ــرب املق الق

ــا  ــادي، أّم ــرن التاســع املي ــام يف الق ــة والجــدران بالرخ القبّ

يف القــرن الحــادي عــر، فقــد وضــع الصليبيــون متثــااًل 

ــم  ــل، ث ــى بقلي ــم الطبيع ــن الحج ــرب م ــيح، أك ــا للمس فضيًّ

ــب،  ــة بالذه ــة مطليّ ــح فضيّ س بصفائ ــدَّ ــرب املق ــوا الق غطّ

ــكل املــاك، ويف ســنة  ــة جــدران حــول هي ــم أقيمــت ثاث ث

د األب يونيفاســيوس القــرب وزيَّنــه وســدَّ بــايب  1541 جــدَّ

ــم وراء  ــكًا له ــاط هي ــام األقب ــنة 1555 أق ــكل، ويف س الهي

س مــن الغــرب... وإىل شــال القــرب نجــد هيــكل  القــرب املقــدَّ

القديســة مريــم املجدليــة، حيــث قابلــت املســيح بعــد 

قيامتــه وظّنتــه البســتاين... ويف شــاله نصعــد أربــع درجــات 

إىل كنيســة ظهــور املســيح للعــذراء مريــم بعــد القيامــة..".

وللرهبــان الفرنسيســكان اليــوم حصــة وافــرة يف كنيســة 

ــواف  ــب ط ــاة إىل جان ــون الص ــوم يقيم ــة. ويف كل ي القيام

ــم  ــا. وهــم املســؤولون عــن تنظي يومــي يف مختلــف ربوعه

ــا بحضــور أفــواج  ــام فيهــا يوميًّ الُقّداســات الكثــرة التــي تُق

ــع أطــراف األرض. وال شــك يف  ــاج القادمــن مــن جمي الحّج

أنَّ أعظــم احتفــاالت كنيســة القيامــة عنــد جميــع الطوائــف 

س والفصــح. ــدَّ ــاالت األســبوع املق املســيحية هــي احتف

دير اآلباء الفرنسيسكان
وينســب هــذا الديــر إىل مؤسســة القديــس "فرنســيس 

ــة  ــة مبقاطع ــيزي" الواقع ــة "أس ــد مبدين ــذي ول ــيزي" ال األس

ــا عــام 1226م. ــويف به ــة عــام 1182م، وت ــا" اإليطالي "أومربي

وهــو "أكمــل صــورة للمســيح" بحســب قــول أحــد البابــوات، 

ومــن أقــرب القديســن إىل قلــوب املســيحين. وقــد زار 

ــك  ــل ذل ــنة 1219م. وقب ــطن س ــيس" فلس ــس "فرنس القدي

املقدســة"،  األرض  "مقاطعــة  أنشــأ  )1217م(  بســنتن 

وســميت "حراســة" وأرســل أول رهبانيــة إىل البــاد.

وبــن العامــن 1333م و1336م متكَّــن الرهبان الفرنسيســيون 

ــوا  ــن أن يحلّ ــر م ــلطة م ــدى س ــوىل ل ــراء ناب ــاطة أم بوس

نهائيًّــا يف األرض املقدســة بعــد أن صــار لهــم الحــق يف امللكيّة 

ســة. وقــد أقــرَّ البابــا أكليمنطــس  والســكن يف األماكــن املقدَّ

الســادس ذلــك )1342م(. ومنــذ ذلــك الحــن كان مركزهــم 

جبــل صهيــون. وملّــا طــردوا ســنة 1551م حصلــوا عــى 

ــوه  ــص فجعل ــر املخل ــو دي ــدس وه ــايل يف الق ــم الح مكانه

تهــم األوىل، وال  مركــز "حراســة األرض املقدســة". وكانــت مهمَّ
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ســة، وعددهــا أربعــون مقاًمــا،  تــزال، العنايــة باألماكــن املقدَّ

واســتقبال الســياح وخدمتهــم. ولهــم يف أبرشــيّة القــدس 14 

رعيّــة. ومــن أعالهــم االجتاعيــة والثقافيــة ريــاض األطفــال 

ــا  واملــدارس االبتدائيــة والثانويــة والــدروس واألبحــاث العلي

واألنديــة واملراكــز املهنيّــة واملياتــم وبيــوت الفقــراء واملرىض. 

وقــد أّسســوا ســنة 1847م مطبعــة تُعــّد مــن أهــم املطابــع 

يف القــدس.

دير السلطان
منــذ قديــم الزمــان، جــرى الُعــرف عــى إطــاق أســاء 

القديســن عــى األديــرة املســيحيّة.. وهــذا الديــر، هــو 

ــأنَّ  ــة ب ــاك رواي ــذي يحمــل اســًا إســاميًّا.. وهن ــد ال الوحي

الســلطان صــاح الديــن قــد وهبــه ألقبــاط مــر، فنســبوه 

 Williams ــا بفضلــه، ويشــر "ويليامــز" الســائح إليــه عرفانً

ــأنَّ أحــد  ــه قســيس ب ــر ســنة 1843 روى ل ــه ملّــا زار الدي أن

ســاطن املاليــك عــرض عــى كاتبــه القبطــي نظــر إخاصــه 

يف خدمتــه مــدة طويلــة مكافــأة ماديـّـة، فاعتــذر عــن قبولها، 

ــدس،  ــرب بالق ــر الخ ــر الدي ــه بتعم ــمح ل ــس أن يُس والتم

ــا جــاءت التســمية! ومــن هن

ــم  ــزع منه ــر. ومل يُنت ــذا الدي ــى ه ــاط ع ــظ األقب ــد حاف وق

ــه الرهبــان الاتــن إبــان االحتــال الصليبــي  إال عندمــا احتلّ

للقــدس، ولكــن صــاح الديــن أرجعــه إليهــم مبجــرَّد دخولــه 

ــن أيــوب أمــر  ــح نجــم الدي ــك الصال القــدس، ويف عهــد املل

بإعــادة بنــاء ســوره، كــا أمــر امللــك املنصــور قــاوون 

)1290( بــأاّل مينــع األحبــاش مــن دخــول هيــاكل القيامــة أو 

ديــر الســلطان، بنــاء عــى طلــب ملــك الحبشــة، ألنَّ الاتــن 

ــى هــذا  ــس معن ــم. ولي ــوا يضايقونه ــاك كان ــن هن املوجودي

ــذي كان  ــر، ألنَّ "رتشــموند" -ال ــذا الدي ــاش له ــة األحب ملكيّ

مديــرًا ملصلحــة اآلثــار بفلســطن أيــام االنتــداب الربيطــاين- 

قــد ذكــر أنــه منــذ ســنة 1400 كان لأقبــاط حقوقهــم 

ــة. ــات القيام مبقّدس

ــر  ــة هــذا الدي ــات ملكيّ ــإنَّ موضــوع إثب وعــى كل حــال ف

لأقبــاط قــد كتــب فيــه الكثــرون مؤيديــن أقوالهــم بالوثائق 

التاريخيــة، وهنــاك مجموعــة منهــا نرهــا األنبــا تيموثــارس 

مطــران القــدس القبطــي الراحــل بهــذا الخصــوص.

دير مار أنطونيوس
يقــع شــال كنيســة القديســة هيانــة بالقيامــة، وقــد أصلــح 

وأضيفــت إليــه مبــاٍن جديــدة ســنة 1875 بتربُّعــات أغنيــاء 

ــة  ــد خمس ــنة 1907م. وبع ــرى س ــرَّة أخ ــر م ــط. وُعمِّ القب

ــة، بعــد  ــة القبطي ــه مقــرًّا للمطراني ــا لجعل أعــوام صــار الئًق

ــة  ــر القبطيّ ــد ذك ــة، وق ــاته القدمي ــته وأساس ــد كنيس تجدي

الصغــرة باســمها يف الــّدور األريض مــن الديــر، وللمســتودع 

ــاه،  ــه للحصــول عــى املي ــوط علي ــري للهب ــر( ســلَّم دائ )الب

ــد  ــى بع ــة. وع ــن درج ــدى وخمس ــن إح ــوَّن م ــو مك وه

املرحلة األوىل من "طريق االآلم ومتثل موضع محاكمة 
املسيح يف حصن آنطونيا - مقر املدرسة العمرية
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ســتة أمتــار مــن هــذه الكنيســة تقــع املرحلــة التاســعة مــن 

مراحــل حمــل الصليــب، التــي ســقط عندهــا املســيح للمــرَّة 

الثالثــة.

عود كنيسة الصُّ
ــون ثــاث قمــم.. الشــاليّة منهــا تســمى:  ــل الزيت ــد جب عن

جبــل الجليــل، وعليهــا بيــت أســقف أريحــا للــروم وتســمى 

ــد  ــة نج ــة الثاني ــى القّم ــاد".. وع ــرم الصيّ ــة "ك ــذه القّم ه

ــف  ــرم الري ــتوى الح ــن مس ــع ع ــود" وترتف ع ــكان الصُّ "م

بنحــو ســتن مــرتًا وتبعــد عنــه مســافة ســبعمئة مــرت.. والقّمة 

الثالثــة تضــّم قبــوًرا ألنبيــاء، وهــى يف مســتوى الحــرم.. 

القديســة  أنَّ  يومياتــه  يف  "تيوفيتــوس"  الرحالــة  ويذكــر 

ــا  ــر غــره أنه عــود. وذك ــة شــيّدت كنيســة محــّل الصُّ هيان

ــارة  ــد املغ ــات عن ــي الزيتون ــر دع ــاًء آخ ــا بن ــت أيًض أقام

التــي تنبّــأ عندهــا املســيح بخــراب أورشــليم ومجيئــه الثــاين. 

ــاء  ــر أثن ــا للتدم ــا، إذ تعرّضت ــر واضــح حاليًّ ــا أث ــس له ولي

ــاك، ومل  ــن هن ــاح الدي ــن وص ــن الصليبي ــت ب ــة قام معرك

يبــق مــن الكنيســة ســوى قبــة صغــرة تركهــا صــاح الديــن 

عــود، حيــث يؤمنــون بــأنَّ  ألنَّ املســلمن يحرتمــون مــكان الصُّ

ــاط عــى  ــد حصــل األقب ــا إىل الســاء، وق ــع حيًّ املســيح رُف

ــة بالصــاة يف الجانــب الرقــي، مــن القضــاة  أذونــات كتابيّ

والحــكام املســلمن يف أزمنــة مختلفــة، كذلــك منــح هــؤالء، 

ــى اآلن. ــّم حت ــا يت ــن يف الســنة، وهــو م ــا بالصــاة مرت إذنً

وأّمــا الصخــرة التــي صعــد املســيح منهــا إىل الســاء فيبــدو 

عليهــا أثــر إلحــدى قدميــه، وكانــت محاطــة بســور معــدين. 

وىف القــرن 11م بنــى البندكــت جــداًرا حولهــا، وتقــام هنــاك 

م عليهــا الصــاة عشــيّة عيــد  مذابــح مؤقتــة للطوائــف تقــدَّ

الصعــود مــن كل عــام.

جزء من طريق االآلم والذي ميتد تسع \مراحل خارج كنيسة القيامة

قبة الصعود-شيدت فوق املكان الذي صعد منه املسيح إىل الساء
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كنيسة نياحة البتول وطريق جنازتها
ــاب النبــي داود )يف الســور  ــن مــرتًا مــن ب عــى بعــد عري

الجنــويب( نجــد عامــوًدا عــى حائــط؛ تــذكاًرا لأعجوبــة التــي 

حدثــت عندمــا كان تاميــذ املســيح حاملــن جســد الســيدة 

ــدس،  ــانية يف رشق الق ــا يف الجس ــم إىل قربه ــذراء مري الع

إذ هجــم عليهــا بعــض اليهــود املتعصبــن، وتجــاس أحدهــم 

س مــن يــد حامليــه فيبســت  عــى أن يدفــع التابــوت املقــدَّ

يــده يف الحــال. كــا عميــت عينــاه وكل َمــن كانوا يشــاركونه 

هــذا الفعــل الــرديء. ولكنهــم ندمــوا عــى عملهــم. فصــّى 

ــيحيّة،  ــوا باملس ــه وآمن ــفاهم الل ــم فش ــن أجله ــذ م التامي

وبعــد عــرة أمتــار نجــد كنيســة نيــاح البتــول. وهــي 

ــان  ــت األمل ــان البندك ــاء يســكنها الرهب ــة البن ــة حديث كنيس

ــد  ــد، ويُعتق ــلطان عبدالحمي ــم الس ــا له ــى أرض أهداه ع

أنــه املــكان الــذي تنــاول فيــه املســيح عشــاءه األخــر وفيــه 

ــة صهيــون  قضــت العــذراء نحبهــا، وتقــع بالقــرب منــه عليّ

ــت مارمرقــس(. )بي

دير املصلبة
ويقــع هــذا الديــر يف واٍد غــرب القــدس، وتنســب إليــه 

أســطورة تقــول إنَّ الشــجرة التــي أخــذ منهــا صليــب املســيح 

ــر. وتحيــط  ــه كنيســة الدي ــذي ترتفــع في نــت يف املــكان ال

بالديــر -عــى غــرار مــا يف أديــار أخــرى يف فلســطن والــرق 

ــاع  ــن ق ــة م ــر قلع ــره مبظه ــة تظه ــوار عالي ــط- أس األوس

ــرون الوســطى. الق

وهنــاك أيًضــا الكثــر مــن املــزارات املقدســة للطوائــف 

املســيحية، منهــا عــى ســبيل املثــال:

- طريــق اآلالم: وهــو الطريــق الــذي ســار فيــه الســيد 

املســيح مــن قــر بياطــس حتــى الجلجثــة، ويعــرب املدينــة 

املقدســة مــن الــرق إىل الغــرب. ويف صبــاح كل يــوم 

جمعــة، يقــوم الحجــاح املســيحيون مــن مختلــف األجنــاس 

يقودهــم رهبــان فرنسيســكان، باقتفــاء آثــار هــذه الخطــى 

بــدًءا مــن كنيســة الجلــد وانتهــاء بكنيســة القيامــة، وتنقســم 

كنيسة السيدة مريم العذراء - 1881
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أعظــم طريــق قدســية إىل أربــع عــرة مرحلــة، وتشــر كل 

مرحلــة إىل حــدث وقــع يف املــكان أثنــاء الســر األخر للســيد 

املســيح قبيــل صلبــه، فتســٌع مــن هــذه املراحــل تقــع عــى 

ــة. ــق اآلالم وخمــس داخــل كنيســة القيام ــداد طري امت

ت "بيــت لحــم" أهميّتهــا وشــهرتها  - كنيســة املهــد: اســتمدَّ

ــه  ــد وضعت ــا، وق ــيح فيه ــيد املس ــد الس ــن مول ــة م العامليّ

الســيدة مريــم العــذراء يف مــذود يف مغــارة قريبــة مــن 

ــة..  القري

يف حــوايل ســنة 330م شــيّد اإلمرباطــور الروماين "قســطنطن" 

ــم..  ــارة، ســميت بكنيســة القديســة مري ــوق املغ كنيســة ف

ويف روايــة أخــرى، أنَّ القديســة "هيانــة" أم اإلمرباطــور 

قســطنطن هــي التــي شــيّدت هــذه الكنيســة، وظلــت 

ــا دّمرهــا الســامريون خــال  ــام 529م عندم ــى ع قامئــة حت

املدخل إيل نبع العذراء - 1900

الدرج املؤدي إىل القرب املقدس وهيكل املاك داخل كنيسة القيامة - 1881
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ــور  ــاد اإلمرباط ــة، فأع ــة الروماني ــى اإلمرباطوري ــم ع ثورته

"جوســتنيان" بناءهــا بشــكلها الحــايل تقريبًــا وأصبحــت 

ــد". ــة امله ــمى "كنيس تس

وقــد شــيّدت هــذه الكنيســة عــى الطــراز البازليــي، ويــزدان 

صحنهــا بأربعــن عامــوًدا مــن الرخــام الفاخــر، بــكل جانــب 

صفــن مــن األعمــدة، وطــول كل عامــود ســتة أمتــار تنتهــي 

بتيجــان، وينقســم الصحــن إىل خمســة أروقــة، وســقفها مــن 

ــوق األعمــدة حائطــن ملســافة عــرة  ــع ف الخشــب، ويرتف

أمتــار، يزينهــا أحــد عــر شــبّاكًا، وبالكنيســة هيــكل 

ــس  ــال يف الكنائ ــي الح ــا ه ــة، ك ــة رشقي ــه حني ــط ل أوس

ــة القدميــة.  القبطي

- مغــارة املهــد: يهبــط إليهــا بدرجــات حجريــة، وملــا كانــت 

املغــارة مــن صخــر جــري لــنِّ فقــد تــمَّ تدعيمهــا بالعقــود، 

ــار.. وإىل  ــاحتها 12.5 × 3 أمت ــت مس ــى أصبح ــت حت فضاق

الــرق نجــد تجويًفــا مســتديرًا يشــر إىل مــكان مياد الســيد 

املســيح. وأرضيتهــا مرصوفــة بالرخــام األبيــض تتوســطه 

نجمــة مســمرة، منقــوش عليهــا بالاتينيــة )منــذ عــام 1717( 

عبــارة: )هنــا قــد ُولــد يســوع املســيح مــن العــذراء مريــم(.

ويف آخــر املغــارة مــن الجهــة الشــالية نجــد بابًــا يقــود إىل 

ــذي رآه  ــم ال ــذكاًرا للحل ــكل القديــس يوســف النجــار، ت هي

ــط إىل  ــم نهب ــر. ث ــرب إىل م ــاك إىل اله ــاه امل ــاك ودع هن

مــكان أوســع باســم األطفــال الشــهداء، ويف وســطه عامــود 

كبــر يدعــم ســقفه. وتحــت هيكلــه بــاب صغــر ينحــدر إىل 

مغــارة أخــرى صغــرة -تفتــح مــرة كل عــام- ويذكــر التقليــد 

ــمَّ دفــن أطفــال بيــت لحــم الشــهداء، الذيــن  ــاك ت ــه هن أن

قتلهــم هــرودس امللــك.

أّمــا يف وقتنــا الحــارض، ويف ظــّل إرهــاب االحتــال الصهيــوين 

ــاقفة  ــرات األس ــد تحذي ــب، تتصاع ــي املري ــت العامل والصم

ــة!! مــن تحــوُّل كنائــس القــدس إىل متاحــف أثري

منظر لكنيسة املهد عام 1945
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ــّث  ــاء ب ــا اشــتهر املرحــوم رافــع شــاهن، فقــد وصــل أثن ــون األردين شــخص مثل ــخ التلفزي ــه مل يشــتهر بتاري  لعلَّ

ــرض حظــر للتجــوُّل يف الشــوارع،  ــَك تشــُعر أنَّ مثــة ف ــة يف الشــارع األردين، تجعل ــة غريب ــة وحال برامجــه إىل مرحل

عــة. وهــو أوَّل َمــن ظهــر عــى شاشــة  ومــا ذلــك إاّل نتيجــة لحــرص النــاس عــى ُمتابعــة برامــج رافــع شــاهن املتنوِّ

م برامــج.  ــار أو قــدَّ ــة نخبــة مــن املؤسســن األوائــل؛ بعضهــم قــرأ األخب التلفزيــون األردين يــوم افتتاحــه مبعيّ

عندمــا بــدأُت العمــل بالتلفزيــون األردين عــام 1990 كان املرحــوم رافــع شــاهن قــد تــرك التلفزيــون األردين وُعــنِّ 

مستشــاًرا برئاســة الــوزراء، لكنــه تــرك فراًغــا كبــرًا مكانــه دون وجــود البديــل؛ إذ مل يكــن مــن سياســة التلفزيــون 

األردين -ومــا زال- أن يــدرِّب بدائــل أو مــا يســّمى الصــف الثــاين لــكلِّ مهنــٍة مــن املهــن اإلعاميّــة بحيــث ال يحصــل 

ــامل ســواء  ــا معظــم املؤسســات الناجحــة يف الع ــه، وهــذه سياســة تتبعه ــي ملوقع ــادرة أّي إعام ــراغ يف حــال مغ ف

ــس التلفزيــون األردين املرحــوم محمــد كــال الــذي كان  ــة أو غــر إعاميــة، بعكــس مــا أرســاه مؤسِّ أكانــت إعاميّ

ــل عــدة أشــخاص للموقــع أو املهنــة نفســها، وبالتــايل تكــون خياراتــه مفتوحــة. يؤهِّ

ســن لإلعــام األردين واجهتنــي مشــكلة كبــرة؛  عندمــا بــدأُت التحضــر لهــذه السلســلة مــن املقــاالت عــن اآلبــاء املؤسِّ

وهــي عــدم توفُّــر مراجــع أو معلومــات منشــورة عنهــم، فقــد ســبقوا عــر اإلنرتنــت، ومل يهتــّم أحــد بالتوثيــق لهــم، 

وكثــر منهــم مل يهتــّم هــو نفســه بذلــك، فكانــت املعلومــات شــحيحة جــًدا، األمــر الــذي جعلنــي ألجــأ إىل التواصــل 

مــع أبنائهــم أو أحفادهــم، أو مبــارشة مــع َمــن ال يــزال عــى قيــد الحيــاة منهــم، وكــم كانــت دهشــتي كبــرة عندمــا 

شخصّيات إعالمّية

اإلعالمي رافع شاهني
أوَّل َمن ظهر عىل شاشة التلفزيون األردين

ــة الطويلــة  واكــب رافــع شــاهن تأســيس التلفزيــون األردين الــذي أطلــق بثّــه عــام 1969، وخــال مســرته اإلعاميّ

م شــاهن العديــد مــن الربامــج، أّمــا انطاقتــه الحقيقيّــة يف عــامل برامــج  التــي تجــاوزت ثاثــن عاًمــا يف التلفزيــون قــدَّ

ــز  ــاهن، ومتيُّ ــا ش قه ــي حقَّ ــهرة الت ــرًا للشُّ ــح". ونظ ــر وارب ــج "فكِّ م برنام ــدَّ ــا ق ــت عندم ــة فكان ــابقات الثقافيّ املس

أســلوبه يف تقديــم تلــك الربامــج، فقــد ســعت بعــض التلفزيونــات العربيّــة إىل اســتقطابه لتقديــم مثــل تلــك الربامــج 

لديهــا، وكانــت هــذه شــهادة نجــاح عربيّــة لهــذا اإلعامــي األردين الفــّذ، الــذي مل يبخــل عــى وطنــه األردن أو وطنــه 

العــريّب الكبــر بــيء، فقــد كان مبــادًرا ومســتجيبًا، ســاعيًا لتحقيــق التميُّــز دون ســواه يف أّي موقــع عمــل فيــه، وهــذا 

أحــد أسار نجاحــه، واملحبّــة الكبــرة التــي حظــي بهــا.
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تلّقيــُت ردود الفعــل، فبعــض األبنــاء أو األحفــاد رفضــوا 

م معلومــات ال تُســمن وال  التعــاون متاًمــا، وبعضهــم قــدَّ

تغنــي مــن جــوع. أّمــا األشــخاص –أقصــد اإلعاميــن- الذيــن 

ال زالــوا عــى قيــد الحيــاة فمعظمهــم كان غــر ُمبــاٍل وليــس 

ــات،  ــن البداي ــة ع ــور قدمي ــة أو ص ــرة ذاتيّ ــى س ــه حت لدي

وقليلــون هــم الذيــن كانــوا منظَّمــن ولديهــم ســجّل توثيقي 

ــوم  ــى املرح ــق ع ــر ينطب ــذا األم ــرتهم. وه ــم ومس لحياته

ــة- إىل  ــي الحيل ــد أْن أعيتن ــأُت -بع ــد لج ــاهن، فق ــع ش راف

ــات  ــدي باملعلوم ــي لتزوي ــتاذ جامع ــو أس ــه وه ــد أبنائ أح

ــي،  ــًدا أساســيًّا يل يف كتابت ــه لتكــون راف والصــور الازمــة عن

ــب بالفكــرة، وشــكرين عــى االهتــام بســرة  واســتقبلني ورحَّ

والــده، ووعــدين أن يــزوِّدين مبــا طلبــُت بعــد أســبوع، وعنــد 

ــل  ــت، وأجَّ ــق الوق ر بضي ــذَّ ــه فتع ــبوعن راجعتُ ــاء أس انقض

مــا وعــد بــه إىل األســبوعن القادمــن، وبقيــُت أراجعــه ملــدة 

ــة  ــارك بورق ــه سيش ــول إن ــأين بالق ــهر، إىل أن فاج ــة أش ثاث

أكادمييّــة عــن والــده يف أحــد املؤمتــرات التــي تنظمهــا 

ــن إعطــايئ أّي  ــن م ــن يتمكَّ ــا، ول ــل به ــي يعم ــة الت الجامع

معلومــة أو صــورة ميكــن أن أنرهــا، فأُســقط يف يــدي، 

ــع األوَّل يف البحــث املُضنــي عــن املعلومــة  وعــدُت إىل املربَّ

وهــي قليلــة ومحصــورة مبقالــن كُتبــا يف مكانــن مختلفــن، 

وبهــا املعلومــات نفســها تقريبًــا، فــكان لزاًمــا عــيَّ أن 

أبحــث وأســتفس مــن الزمــاء الســابقن الذيــن ال زالــوا عــى 

قيــد الحيــاة، وهنــا بــرزت مشــكلة أخــرى ســأتعرَّض لهــا يف 

مقــال قــادم.

عندمــا طلــب مّنــي مديــر الربامــج يف التلفزيــون األردين عــام 

ــم برنامــج  ــوم بتقدي 1993 األســتاذ نضــال الدلقمــوين أن أق

ــن  ــة ويتضمَّ )َدْوري النُّجــوم( وهــو برنامــج مســابقات ثقافيّ

ــة،  ــرا الخفيّ ــل الكام ــا مث ــدة وقته ــرات الجدي ــض الفق بع

مها التلفزيــون األردين،  وكانــت أوَّل فقــرة "كامــرا خفيّــة" يقدِّ

ــة،  ــادة الثقافي ــدُّ امل ــن يُع ــا َم ــون أن ــُت رشيطــة أن أك وافق

ــتفدُت  ــو األردن، واس ــا ه ــئلة جميعه ــور األس ــُت مح وجعل

مــن تجربــة األســتاذ رافــع شــاهن بهــذا املجــال. 

ــت  ــام 1943 وكان ــع شــاهن يف بيســان ع ــد املرحــوم راف ُول

ــرت عــام مثانيــة وأربعــن إىل  عائلتــه مــن العائــات التــي ُهجِّ

أن اســتقرَّ بهــا املقــام يف األردن، وتحديــًدا يف مدينــة الزرقــاء 

حيــث نشــأ وترعــرع ودرس هنــاك، ويقــول الكاتــب األردين 

هــزاع الــرباري عــن ذلــك يف مقــال كتبــه عنــه قبــل مــا يزيــد 

عــى عــر ســنن: ُولــد رافــع وســط ســهل بيســان الشــهر 

بخصوبتــه واتصالــه مــع ســهل نهــر األردن، وكانــت فلســطن 

ــاف  ــن انكش ــة ع ــية ناتج ــكرية وسياس ــا عس ــهد أحداثً تش

ــوين عــى  ــان الصهي ــة الكي ــة إلقام ــة، الهادف ــرة الغربي املؤام

ــد شــعبها بالقــّوة، وقــد تفتَّحــت  أرض فلســطن بعــد تري

ــرب  ــارة الع ــد خس ــف، فبع ــع املؤس ــذا الواق ــى ه ــه ع عين

ــرَّت  ــطينية، اضط ــة الفلس ــّمي النكب ــا س ــرب الـــ48 في لح

عائلــة رافــع شــاهن للُّجــوء إىل األردن، وال شــكَّ أنَّ الطفــل 

ــاة  ــور املأس ــة، بص ــه النقيّ ــظ يف ذاكرت ــاهن احتف ــع ش راف

وويــات اللُّجــوء يف ظــروف حــرب رشســة، أطاحــت بالحلــم 

ــن  ــرًا م ــزًءا كب ــت ج ــار، وأضاع ــدة واالزده ــريب بالوح الع

ــة إىل األردن واســتقرَّت بعــد  فلســطن، وقــد وصلــت العائل

ــة مــن العاصمــة عــّان. ــة الزرقــاء القريب فــرتة يف مدين

ــاء  ــه وشــبابه يف مدينــة الزرق ــاهن طفولت عــاش رافــع ش

التــي أحبَّهــا وأقــام فيهــا فــرتة طويلــة، حيــث درس يف 

ــاطاته  ــة بنش ــة االبتدائي ــذ املرحل ــز من ــد متيَّ ــها، وق مدارس

الامنهجيــة، فقــد كان فاعــًا يف اإلذاعــة املدرســيّة، وحــارًضا 

ــا مــدارس  ــي تقيمه ــة الت يف االحتفــاالت واملناســبات الوطني

وزارة الرتبيــة والتعليــم، ولعــلَّ هــذه املرحلــة قــد وضعــت 

ــك،  ــط لذل ــع شــاهن عــى مســار اإلعــام دون أن يخطِّ راف

الواضحــة وقــّوة شــخصيّته وبشاشــته  غــر أنَّ موهبتــه 

املحبَّبــة، جعلــت منــه شــخصيّة مرغوبــة وذات حضــور كبــر 

ــة  ــخصيّته اإلعامي ــى ش ــد بن ــًدا، لق ــا مجته ــذ كان طالبً من

ــه  ــن، ومحاولت ــربة اآلخري ــد وخ ــر جه ــة وتقدي ــى املحبّ ع

اإلفــادة منهــا قــدر املســتطاع، لــذا ومــع تفتُّــح وعيــه شــابًا، 
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ــف  ــد يف الكش ــبيله الوحي ــو س ــي ه ــام الوطن أدرك أنَّ اإلع

عــن قدراتــه الكبــرة، ونظرتــه الثاقبــة تجــاه املســتقبل، فقــد 

ــا  ــداع مه ــل واإلب ــا للعم ــدوام، وتّواقً ــى ال ــًا ع كان متفائ

ــات. ــب وزادت املعيق ــربت املصاع ك

واكــب رافــع شــاهن تأســيس التلفزيــون األردين الــذي 

أطلــق بثّــه عــام 1969، ليكــون مؤسســًة وطنيّــًة عــى 

ــية  ــروف السياس ــة أنَّ الظ ــة، خاص ــن األهميّ ــر م ــدر كب ق

والعســكرية كانــت مضطربــة عــى صعيــد املنطقــة العربيــة 

ــدف  ــر، ه ــي كب ــم إعام ــرَّض لظل ــا، وكان األردن يتع ته برمَّ

ــذي  ــر ال ــن دوره الكب ــل م ــوده والتقلي ــن صم ــل م إىل الني

ــون  ــذا كان التلفزي ــكري، ل ــادي والعس ــه االقتص ــاق حجم ف

ــق ورّد  ــة ســعت لكشــف الحقائ ــة صلب األردين جبهــة وطني

ــه الوطنــّي،  املكائــد، وقــد أدرك رافــع شــاهن بذكائــه وحسِّ

املســؤولية امللقــاة عــى جيلــه مــن اإلعاميــن الشــباب، فهــو 

ــى  ــذ ع ــى التتلم ــل ع ــي، وعم ــي حقيق ــج وطن ــك منت بذل

ــي  ــال اإلعام ــن أمث ــرب، م ــن الع ــار اإلعامي ــن كب ــدد م ع

ــع  م برنامجــه ذائ ــذي كان يقــدِّ الشــهر رشيــف العلمــي، ال

الصيــت "ســن وجيــم" حيــث عمــل معــه رافــع شــاهن يف 

اإلعــداد للربنامــج، وهــذا مكَّنــه مــن اإلمســاك بــأسار برامــج 

املســابقات الثقافيّــة، مــّا ســاعده عــى تحقيــق حلمــه 

ــاص. الخ

ــن  ــاوزت ثاث ــي تج ــة الت ــة الطويل ــرته اإلعاميّ ــال مس خ

م شــاهن العديــد مــن الربامــج منهــا  عاًمــا يف التلفزيــون قــدَّ

برامــج منّوعــات ولقــاءات خاصــة مــع فنانــن وشــخصيّات 

ــج  م برنام ــدَّ ــا ق ــع عندم ــدأ يلم ــه ب ــنَّ نجم ــة، لك اجتاعيّ

"عــامل املصارعــة" الــذي كان يعلّــق عليــه بصوتــه وهــو 

م عرًضــا لحلبــات املصارعــة اإلنجليزيــة والعامليّــة،  يقــدِّ

ــم  ــى الرغ ــرة ع ــعبية كب ــى بش ــج يحظ ــذا الربنام ــكان ه ف

ــروح  ــاهن ال ــه ش ــى علي ــتورد، أضف ــج مس ــه برنام ــن أن م

ــة  ــة إىل طبيع ــويت، إضاف ــق الص ــال التعلي ــن خ ــة م املحليّ

الربنامــج التــي تشــّد انتبــاه املشــاهدين حتــى يومنــا هــذا. 

ــج "الرياضــة والشــباب" وكان هــو شــخصيًّا  م برنام ــدَّ ــم ق ث

إىل  يُدخلهــا  أن  واســتطاع  "الســكواش"،  رياضــة  ميــارس 

ــا  ــرَّف عليه ــة، فتع ــرات ثابت ــا فق ــون له ــون، وأن يك التلفزي

الجمهــور األردين وأحبَّهــا، واشــتهرت هــذه الرياضــة يف تلــك 

ــة يف عــامل برامــج املســابقات  ــا انطاقتــه الحقيقيّ الفــرتة. أّم

مــه  ــر واربــح" والــذي قدَّ م برنامــج "فكِّ فكانــت عندمــا قــدَّ

لســنوات عديــدة معظمهــا تحــت االســم نفســه، إال أنــه يف 

ــارة ســّاه  بعــض الســنوات كان يغــرِّ تســمية الربنامــج؛ فت

"جــرِّب حظـّـك" وتــارة أخــرى ســّاه "خمســة عــى خمســة" 

مــع بعــض االختافــات البســيطة بالفقــرات، أو تطعيــم كّل 

موســم مــن مواســم الربنامــج بلعبــة جديــدة تشــّكل تحّديـًـا 

ــابقن.  للمتس

ونظــرًا للجاهريـّـة الكبــرة التــي حظيــت بهــا برامجــه فقــد 

ــك  ــة تل ــى رعاي ــات ع ــركات واملؤسس ــربى ال ــابقت ك تس

الربامــج وتقديــم الجوائــز لهــا، فأصبحــت أمنيــة كل ُمشــاهد 

أن يشــارك بتلــك الربامــج للفــوز بالجوائــز أو الظهــور عــى 

ــرزت  ــد ب ــرة، وق ــهرة كب ــم ش ــيحقق له ــذي س ــة ال الشاش

العديــد مــن الشــخصيات االجتاعيــة واملهنيــة والتعليميــة 

مــن خــال املشــاركة بربامــج رافــع شــاهن، وأصبــح أصحابهــا 

نجوًمــا يف املجتمــع، بــل إنَّ العاملــن بالتلفزيــون األردين 

كانــوا يتســابقون للعمــل بتلــك الربامــج نظــرًا ألنَّ أســاءهم 

ســتُكتب عــى شــارته، وبالتــايل تحقــق املزيــد مــن الشــهرة.

م شــاهن أيًضــا واحــًدا مــن الربامــج الشــهرة جــًدا  كــا قــدَّ

ــف املــدن  ــه مختل ــذي طــاف ب وهــو برنامــج )مواهــب( ال

األردنيــة الستكشــاف املواهــب الدفينــة؛ ســواء أكانــت فنيّــة 

ــال  ــن خ ــف م ــتطاع أن يكتش ــة، واس ــة أو رياضيّ أو علميّ

ــن أصبحــوا فيــا بعــد يُشــار لهــم  ذلــك الربنامــج عــدًدا ممَّ

ــأن  ــظ ب ــعدين الح ــد أس ــاالت. وق ــف املج ــان يف مختل بالبن

مــُت بعــد رافــع شــاهن اثنــان مــن هــذه الربامــج وهــا  قدَّ

برنامــج املســابقات )َدْوري النجــوم( وبرنامــج )اســتوديو 

ــا واســًعا مــن الشــهرة وقتهــا. ــاال حظًّ الفــن( عــام 1994 ون
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ــز أســلوبه  قهــا رافــع شــاهن، ومتيُّ ــهرة التــي حقَّ ونظــرًا للشُّ

ــات  ــد ســعت بعــض التلفزيون ــج، فق ــك الربام ــم تل يف تقدي

ــا  ــج لديه ــك الربام ــل تل ــم مث ــتقطابه لتقدي ــة إىل اس العربي

فقــام باإلعــداد واإلرشاف عــى عــدد مــن برامــج املســابقات 

ــات  ــت بنجــاح عــى شاشــات تلفزيون م ــي قُدِّ ــة، الت الثقافي

ــذا  ــة له ــاح عربيّ ــهادة نج ــذه ش ــت ه ــج، وكان دول الخلي

ــه األردن  ــى وطن ــذي مل يبخــل ع ــّذ، ال ــي األردين الف اإلعام

أو وطنــه العــريّب الكبــر بــيء، فقــد كان مبــادًرا ومســتجيبًا، 

ســاعيًا لتحقيــق التميُّــز دون ســواه يف أّي موقــع عمــل فيــه، 

وهــذا أحــد أسار نجاحــه، واملحبــة الكبــرة التــي حظــي بها.

ــام 1988،  ــرًا لإلذاعــة األردنيــة ع ــنِّ رافــع شــاهن مدي ُع

ــد  ــوزراء يف عه ــة ال ــاًرا يف رئاس ــنِّ مستش ــام 1989 ُع ويف ع

ــا  ــاد بعده ــايل، ع ــام املج ــور عبدالس ــة الدكت ــة دول حكوم

لربامــج املســابقات مــن خــال برنامــج "جائــزة املليــون 

لــرة" الــذي أعــّده وقّدمــه عــى شاشــة التلفزيــون الســوري 

ــرته  ــت مس ــرة توَّج ــوة كب ــدُّ خط ــذي يُع ــام 2000، وال ع

ــدى  ــا خاصــة ل ــا الفتً ــث لقــي الربنامــج نجاًح ــة، حي الطويل

املشــاهدين يف ســوريا ولبنــان واألردن، فــكان بحــق أنــوذج 

اإلعامــي األردين املتميــز. وأعتقــد أنَّ تقدميــه لذلــك الربنامــج 

يف التلفزيــون الســوري جــاء ردًّا عــى تجميــده بوظيفــة 

مستشــار -ال يُستشــار- يف رئاســة الــوزراء، فحــاول أن يُثِبــَت 

م بالعمــر يبقــى قــادًرا  للمســؤولن أنَّ اإلعامــي مهــا تقــدَّ

ــي  ــهرته الت ــو ش ــي ه ــال اإلعام ــاء، وأنَّ رأس م ــى العط ع

يجــب االســتفادة منهــا يف جــذب املشــاهدين، وليــس تطبيق 

ــن  ــارص ع ــو ق ــن وه ــى اإلعامي ــة ع ــة املدنيّ ــام الخدم نظ

ــم.  ــة عمله ــم طبيع تفهُّ

وقــد كتــَب بعــض النّقــاد عــن رافــع شــاهن كظاهــرة 

تلفزيونيّــة مل يُكتــب لهــا االنتشــار الكبــر الــذي يحظــى بــه 

ــات،  ــذا املجــال بعــد انتشــار الفضائيّ ــوا بعــده به ــن عمل َم

ًا عــى  ومــّا كتبــه الناقــد الســوري )محمــد منصــور( متحــسِّ

تــرّدي برامــج املســابقات الثقافيــة الجاهريّــة نقتطــف مــا 

ــرة  ــت مقت ــة كان ــيّة التلفزيونيّ ــة التنافس ــي: ''إنَّ الحال ي

فيــا مــى عــى برامــج املســابقات، وكانــت هــذه الربامــج 

تعتمــد بشــكل أســايس عــى اختيــار ثقافــة املتســابق وســعة 

ة ذكائــه، وكانــت تهــدف يف الحقيقــة إىل  اطِّاعــه وحــدَّ

تكريــس مقولــة/ إنَّ الثقافــة )كالعقــل زينــة(، وإنَّهــا امتيــاز 

اإلنســان املجتهــد، وهــو امتيــاز ال عاقــة لــه بالَحَســب 

ــى أن  ــرء ع ــدرة امل ــل بق ــر.. ب ــى والفق ــب وال بالغن والنََّس

ــا. ــح أيًض ب ــذي يكــون ســبيًا للرِّ ــريّف ال ــي زاده املع يُْغن

ــع األردين  ــاهن( املذي ــع ش ــوم )راف ــد املرح ــا كان يؤكِّ وك

ــا  ــح( عنوانً ــر وارب ــعار )فكِّ ــع ش ــنوات يرف ــلَّ لس ــذي ظ ال

م برامــج املســابقات  لربامــج مســابقاته، وكان أشــهر َمــن قــدَّ

وشــَحَنها بطاقــة حيويـّـة اعتمــدت عــى مترُّســه يف إذكاء روح 

ــم  ــن التشــويق املعــريف يف تقدي ــدر م ــق ق ــس وتحقي التناف

ــة". املعلوم

يف أواخــر حياتــه أصيــب الراحــل رافــع شــاهن مبــرض 

ــتئصال  ــّد اس ــر ح ــل األم ــرًا ووص ــه كث ــاىن من ــان وع السط

معدتــه، وحظــي برعايــة ملكيّــة كاملــة للعــاج، بــل إنَّ 

رئيــس إحــدى الــدول املجــاورة عــرض عليــه أن يقــوم هــو 

ــه  ــاره، لكن ــكان يخت ــه يف أّي م ــف عاج ــع تكالي ــا بدف أيًض

ــل أن يبقــى بــاألردن إىل أن تــويف رحمــه اللــه عــام 2001. فضَّ

ومنــذ وفاتــه وحتــى يومنــا هــذا مل يســتطع أّي إعامــي آخــر 

ــاف  ــرًا الخت ــه نظ م ــا قدَّ م م ــدِّ ــه أو أن يق ــلَّ مكان أن يحت

الظــروف وانتشــار الفضائيّــات وغــزو برامــج املســابقات 

ــاذج  ــى رشاء ن ــات ع ــض املحط ــابُق بع ــل وتس ــة، ب الغربيّ

تلــك الربامــج بنســخها العامليّــة وتعريبهــا، وهــو االمــر الــذي 

ــج  ــض الربام ــرَبَ أنَّ بع ــاهن، واعتَ ــع ش ــل راف ــده الراح انتق

تطــرح أســئلة ســخيفة جــًدا بجوائــز ضخمــة يف ســبيل جذب 

املشــاهدين واملتســابقن دون تحقيــق فائــدة ثقافيّــة تُذكــر.
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ــن  ــاء واملفكري ــن األدب ــف م ــدُّ الراحــل عبدالرحمــن مني يُع

الذيــن أكَّــدوا أنَّ الثقافــة عمليّــة بحــث دائــم لإلجابــة 

ــاة املتجــددة، والتعبــر عــن أفــكار البــر  عــن أســئلة الحي

وإبداًعــا  حيويــة  الصيــغ  بأكــر  وأحامهــم  وهمومهــم 

وتعــدًدا، ومــن هنــا يــربز دور املثقــف بصفــة عامــة والعــريب 

عــى وجــه الخصــوص يف مواجهــة التحــوالت التــي تعرفهــا 

املرحلــة األخــرة، والــذي يشــبه يف بعض الوجــوه دور مفكري 

ومثقفــي عــر التنويــر األورويب، مــع فــارق الزمــن واملنطقة 

والــرورة واإلمكانيــة، إذ يتحتَّــم عــى املثقــف العــريب اآلن 

أن يعــاود طــرح األســئلة األساســية، كــا فعــل مثقفــو عــر 

ــذ  ت من ــتجدَّ ــي اس ــئلة الت ــا األس ــف إليه ــة، وأن يضي النهض

ــى اآلن.  ــك الوقــت وحت ذل

يف كتابــه )بــن الثقافــة والسياســة( يــرى عبدالرحمــن منيــف 

أنَّ دور املثقفــن ودور الثقافــة يف املرحلــة الحاليــة واملقبلــة، 

ــا  ــابقة، ورمّب ــرة س ــرتات كث ــن ف ــر م ــرب وأخط ــيكونان أك س

ــة وأنَّ  ــة، خاص ــر النهض ــرتة ع ــع ف ــدور م ــذا ال ــابه ه تش

رؤية األديب واملفكر
عبدالرحمن منيف

للثقافة واملثقف

املراجعــة النقديــة التــي يفــرتض أن تجــري، بعــد االنهيــارات 

ــاول  ــة تتن ــة فكري ــتكون مراجع ــت، س ــي تعاقب ــرة الت الكث

األســس التــي قامــت عليهــا الصيــغ الراهنــة، ومــا أدَّت إليــه، 

واألســباب التــي أفضــت إىل عجزهــا وفشــلها. ويســتتبع 

ذلــك أيًضــا طــرح بدائــل تحــاول تجــاوز األخطــاء والفجــوات 

والنواقــص، األمــر الــذي ال ميكــن أن ينهــض بــه ســوى 

ــة اســتثنائية. ــا يكتســب دورهــم أهمي املثقفــن، ومــن هن

ــة،  ــخ املرحل ــم يف تاري ــر واأله ــرب األخط ــدي يُعت ــذا التح ه

ــا  ــه، ك ــوء نتائج ــى ض د ع ــدَّ ــوف تتح ــرة س ــوًرا كث ألنَّ أم

أشــار عبدالرحمــن منيــف؛ فإّمــا أن تكــون الجبهــة الثقافيّــة 

احتملــت الصدمــات املختلفــة املعرّضــة لهــا وامتّصتهــا، 

دهــا، أو أن تكــون  واكتســبت بالتــايل مناعــة ضــد كل مــا يتهدَّ

مثــل الجبهــات األخــرى ضعيفــة، عاجــزة، ومعرَّضة للســقوط 

يف أي لحظــة، وبالتــايل علينــا أن نواجــه كل النتائــج الســلبية 

التــي ترتتــب عــى ســقوطها، وعلينــا أيًضــا أن ننتظــر أجيــااًل 

ــا آخــر ملعالجــة هــذا الخلــل الكبــر يف العاقــة  أخــرى وزمًن

بــن الثقافــة والواقــع.

 د. عثمان المودن*

يــرى األديــب واملفكــر عبدالرحمــن منيــف أنَّ املثقــف العــريب ُمطالــب بتعديــل دوره وتغيــر طبيعة 

خطابــه، وعليــه أن يعــي روح العــر، ويندمــج يف تيّــاره، ويســاهم عــن طريــق الكلمــة والفكــر مــن 

أجــل زيــادة معــارف النــاس وصقــل وجدانهــم، وجعلهــم بالتــايل أكــر إنســانيّة؛ ويف الوقــت نفســه 

يقــول منيــف: إنَّ ذلــك ال يعنــي أنَّ املثقــف مطلــوب منــه أن يكــون بديــًا عــن اآلخريــن، فهــو جــزء 

مــن جاعــة، مــن حركــة، ومبقــدار مــا يضبــط حركتــه مــع حركــة اآلخريــن، وباالتجــاه ذاتــه، ميكــن 

أن يــؤّدي دوًرا، ويســاهم يف زيــادة وعــي النــاس، وصقــل تجربتهــم.

otmanmoadin1@gmail.com

* كاتب مغربي
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قــد ننتظــر زمًنــا طويــًا -كــا أكّــد عبدالرحمــن منيــف- إذا 

ــة إىل  ــل األمان ــة وتوصي خــس هــذا الجيــل رشف نقــل الراي

األجيــال القادمــة، وإىل أن يــأيت ذلــك الزمــن قد يســقط كيان 

هــذه األمــة، وقــد تواجــه مأزقـًـا خطــرًا قــد تنجــو منــه وقــد 

ال تنجــو، مــن هنــا فــإنَّ املثقــف والثقافــة يعتــربان امليــزان 

واملقيــاس لِــا ميكــن أن تكــون عليــه احتــاالت املســتقبل. 

إنَّ الثقافــة تلعــب، كــا هــو مفــروض، دوًرا مركزيًّــا يف بلدان 

ــا يجعــل  ــة، وهــذا م ــا العربي ــا أوطانن ــث، ومنه ــامل الثال الع

مثقــف هــذه البلــدان مختلًفــا عــن املثقــف يف البلــدان 

ــاف  ــدور واملســؤولية. هــذا االخت ــث ال ــن حي ــة، م املتقدم

ليــس مزيــة بقــدر مــا هــو واجــب ورضورة، متليهــا ظــروف 

ــة. ــة الراهن ــة التاريخيّ ــدان، خاصــة يف املرحل هــذه البل

ــى نفســه، أو  ــد أعف ــة ق ــدان املتقدم ــف البل ــإذا كان مثق ف

ــة،  ــّات معيّن ــام مبه ــن القي ــة، م ــروف التاريخي ــه الظ أعفت

نظــرًا لوجــود املؤسســات املدنيــة واألحــزاب والصحافــة، 

ــة  ــرأي العــام وحري ــة ال ــون والقضــاء ورقاب ــة إىل القان إضاف

الــرأي، فــا يشء مــن هــذه الصيــغ أو القيــم يتوفــر أو تــم 

إنجــازه يف بلــدان العــامل الثالــث، األمــر الــذي يتطلّــب أخــذ 

هــذا الفــارق بعــن االعتبــار عنــد املقارنــة بــن دور املثقــف 

هنــا، وهنــاك. وأيًضــا يف الوقــت نفســه ينبغــي لنــا أن نتذكَّــر 

ــر  ــرتة ع ــة ف ــابقة، خاص ــرتة س ــف األورويب يف ف دور املثق

األنــوار، ومــا قــام بــه مــن مهــّات مــن أجــل الوصــول إىل 

ــا اآلن. ــي نراهــا يف أوروب النتيجــة الت

ــاء  ــن انته ــرح، ع ــان، بف ــف، واإلع ــوت املثق ــول مب إنَّ الق

ــدور...  ــذا ال ــة به ــام املتعلق دوره، والتبشــر بســقوط األوه

إذا كان لــه مــا يــربره يف أماكــن أخــرى، فــإنَّ املرحلــة 

التاريخيــة لبلــدان العــامل الثالــث، ويف بلداننــا العربيــة عــى 

عبدالرحمن منيف
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وجــه التحديــد، تقتــي أن نــدرس بعنايــة كبــرة مــاذا ميكــن 

ــيق  ــه، بالتنس ــادر علي ــو ق ــا ه ــف، وم ــه املثق ــوم ب أن يق

والتعــاون مــع اآلخريــن، مؤسســات وأفــكار وصيــغ. وهــذا 

ال يعنــي أن ينــوب املثقــف عــن اآلخريــن، أو أن يكــون 

فوقهــم، ولكــن يعنــي عــدم االنجــرار إىل مــا يريــده اآلخــر، 

وعــدم "االندفــاع" بتقديــم صيــغ وأنــاط مــن األفــكار 

ــك،  ــن ذل ــر م ــي. أك ــة أو التمّن ــون إىل الرغب ــا تك ــرب م أق

ــي تســرتّد  ــت ل ــال باملثقــف أْن حــاَن الوق ــد يشــّط الخي ق

الثقافــة دورهــا، وألْن يكــوَن هــو -أي املثقــف- مرجًعــا، 

ــا  ــي يقدمه ــول الت ــون الحل ــا تك ــا م ــة غالبً ــذه الحال ويف ه

مــن  ينطلقــون  املثقفــن  معظــم  وأنَّ  خاصــة  تلفيقيّــة، 

ــع امللمــوس،  ــة بالواق ــا عاق ــات ومقــوالت ليســت له فرضي

ــة  ــؤدي إىل سع ــّا ي ــة، م ــة معزول ــة ثقاف ــي نتيج ــا ه وإنَّ

ســقوط الحلــول والصيــغ، األمــر الــذي ينعكــس عــى الثقافــة 

ــا. ــن جميًع ــى املثقف ككل، وع

ــف  ــرى عبدالرحمــن مني ــا ســبق ي ــع املثقــف في ــّا يق ولئ

ــذي  ــه إدراك مــا جــدَّ عــى العــامل ال ــه مــن الواجــب علي أن

ــابقة،  ــل س ــا ملراح ــورات خافً ــن تط ــوم م ــه الي ــش في نعي

وبالتــايل فــإنَّ املثقــف اآلن مل يُعــد مطالبـًـا بالقيــام باملهــات 

التــي قــام بهــا أســافه، نظــرًا لتغــر طبيعــة املشــاكل، وزيادة 

ــا عليــه أن  تعقيدهــا، وتداخــل االختصاصــات وتباعدهــا، وإنَّ

ــر طبيعــة  ــل دوره، وتغي ــدة لتعدي يبحــث عــن طــرق جدي

ــل  ــدة للتعام ــغ وأشــكال جدي ــن صي الخطــاب، والبحــث ع

ــا املعالجــة. والتنظيــم، وتاليً

لقــد تغــرَّ دور وموقــع املثقــف اليــوم كثــرًا عــّا كان عليــه 

يف املــايض؛ فهــو يف الوقــت الحــارض ليــس ذلــك الــذي "يفّك" 

الحــرف يف مجتمــع تغلــب عليــه األميّــة، وليــس ذلــك الــذي 

ينشــد الشــعر باملناســبات أو يتبادلــه مــع باقــي أفــراد 

ــرج  ــزول يف ب ــويف املع ــك الص ــس ذل ــه لي ــا أن ــه، ك مجتمع

عاجــي، مهمتــه أن يتأّمــل ويســتبطن مــن أجــل الوصــول إىل 

ــاس بعــد طــول  ــا عــى الن ــة، فيخــرج به ــة" املطلق "الحقيق

غيــاب.

ــذي  ــو ال ــف- ه ــن مني ــب عبدالرحم ــوم -بحس ــف الي املثق

يعــي روح العــر، ويندمــج يف تيّــاره، ويســاهم عــن طريــق 

ــل  ــاس وصق ــارف الن ــادة مع ــن أجــل زي ــر م ــة والفك الكلم

وجدانهــم، وجعلهــم بالتــايل أكــر إنســانيّة؛ ســواء مــن حيــث 

ــه  ــا لعقل ــون مخلًص ــذي يك ــو ال ــاس، وه ــل أو اإلحس العم

ــل إليهــا ويريــد أن يقنــع  أميًنــا يف القناعــات التــي توصَّ

النــاس بهــا.

ال يعنــي ذلــك أن املثقــف ميكــن، أو مطلــوب منــه، "أن 

ــذا  ــل ه ــس هرق ــه لي ــا أن ــن، ك ــن اآلخري ــًا ع ــون بدي يك

ــه  ــه؛ إن ــوط ب ــدور املن ــات أو ال ــث اإلمكاني ــن حي ــرن م الق

جــزء مــن جاعــة، مــن حركــة، ومبقــدار مــا يضبــط حركتــه 

مــع حركــة اآلخريــن، وباالتجــاه ذاتــه، ميكــن أن يــؤّدي دوًرا، 

ويســاهم يف زيــادة وعــي النــاس، وصقــل تجربتهــم". لهــذا 

ال ميكــن املبالغــة يف افــرتاض دور أســطوري للمثقــف الفــرد، 

ــه،  ــن نفس ــف ع ــه املثق ــد يتوّهم ــذي ق ــرتاض ال ــذا االف ه

ــن  ــهم م ــوا أنفس ــي يعف ــرون، ل ــه اآلخ ــحه ل ــد يرشِّ أو ق

ــؤوليّة.  املس
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ــة  ــة يف األَهمي ــة َغاي ــوزًا أَثريّ ــة يف األردن كُن ــة الطفيل ــُن محافظ تَحتض

تَنتمــي إىل ُعصــوٍر تَاريخيــة قَدميــة تَحــي ِقصــص َحضــارات ُمهمــة 

َســادت املِنطقــة، كــا تتميّــز مِبَناظرهــا الطَبيعيــة الَخابــة وقُراهــا الَجبلية 

ــة  ــات لَصحاب ــة وَمقام ــا أرضح ــة. وفيه ــاه الطَبيعي ــون املِي ــة وُعي الَجميل

ــا،  ــة ضان ــة؛ َمحميّ ــة ِبالطّفيل ــامل الطَبيعيّ ــهر املَع ــن أَش ــولملسو هيلع هللا ىلص. وِم الرَس

ــن  ــدة ِم ــة واح ــرب الطفيل ــة يف األردن. وتُعت ــة طَبيعيّ ــرب َمحمي ــي أَك وه

ــة  ــة والرَتِفيهيّ ــة واألَثريّ ــة والِعاجيّ ــة والِبيئيّ أهــّم َمراكــز الِســياحة الِدينيّ

األردن. يف 

مَتتلــك املَملكــة األُردنيّــة الَهاشــميّة الَعديــد ِمــن األَماكــن واملَواقــع 

َذات التَاريــخ الَكبــر والــرُتاث واملـَـوروث الَحضــاري الَعريــق، وتُعترب 

ــز  ــي تَتميّ ــة؛ والت ــات املَملك ــن أَروع ُمحافظ ــدة ِم ــة واح الطّفيل

مِبَوقعهــا الُجغــرايف وأراضيهــا الخصبــة وطَبيعتهــا الَجبليــة الَســاحرة، 

ــوروٍث طَبيعــي  ــن َم ــياحة ِم ــات الِس ــه كُّل ُمقوم ــا الل ــد َحباه فَق

وتـُـراٍث َحضــاري َعريــق، وتَزخــر ِبالَعديــد ِمــن الَشــواهد املِعاريــة 

واملَواقــع األَثريــة التــي َجعلتهــا واحــدًة مــن أهــم الوجهــات 

الســياحيّة يف األردن، وهــي تُعتــرب مبثابــة ُمتحــف َمفتــوح لِــا 

تَحتويــه ِمــن الَعديــد ِمــّا تَركتــه الَحضــارات ِمــن مِنشــآت وَمواقــع 

عــة. ــٍة ُمتنوِّ أَثريّ

املوقع
تَقــع الطّفيلــة َعــى بُعــد 180كــم تَقريبًــا َجنــوب َغــرب الَعاصمــة 

األُردنيــة َعــّان ِعنــد التقــاء وادي اللعبــان َمــع وادي الَحســا، 

مدينة الطَّفيلة 
حارضة التاريخ 

والحضارة والرتاث
د. محمد أحمد عنب*

maa25@fayoum.edu.eg

* أستاذ اآلثار والحضارة اإلسالمية بكلية اآلثار- جامعة الفيوم 
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ويُحّدهــا ِمــن الَشــال ُمحافظــة الَكــرك ووادي الَحســا وِمــن 

ــة  ــَرق الَصحــراء الَرقي ــن ال ــوب ُمحافظــة معــان وِم الَجن

ــذا  ــز ه ــويب، ويَتميّ ــور الَجن ــة والغ ــرب وادي عرب ــن الَغ وِم

املَوقــع ِبالطَابــع الطبوغــرايف املُميّــز الــذي يَجمــع بــن 

ــراء  ــهول الَخ ــة والَس ــاب املُرتفع ــة والِهض ــة الَجبلي الطَبيع

بَريــة  الطّفيلــة َحضــارات  َشــهدت  وقَــد  واملُتنزهــات؛ 

دة تَعاقبــت َعليهــا ألهميّــة َموقعهــا وُخصوبــة تُربتهــا  ُمتعــدِّ

ــاه فيهــا، وهــي تَضــم ثَاثــة أَلويــة رَئيســة هــي  ــر املِي وتَوفُّ

ــا)1(. ــرا، الَحس ــة، بص ــة الطّفيل قَصب

تَاريخ الطّفيلة ونَشأتها
تَتمتّــع الطّفيلــة ِبتَاريــٍخ َحضــاري َعريــق، فََقــد َشــهدت 

التَاريخيــة  والَفــرتات  الَحضــارات  ِمــن  الَعديــد  تَعاقــب 

املُتنّوعــة؛ ابتــداًء ِباآلدوميــن ُمنــذ عــام 1500ق.م واتَّخــذوا 

ــم  ــاط، ثُ ــم األَنب ــت لُِحك ــم َخضع ــم، ثُ ــًة له ــرا َعاصم بص

اســتوىل َعليهــا الُرومــان َعــام 106م، وقــد ُعرفــت الطفيلــة يف 

الَســابق ِباســم )تَيفلــوس(؛ ومعنــاه )أَرض الِجبــال( أو الَغابــة 

التــي تُحيــط ِبهــا كُــروم الَزيتــون والَفواكــه)2(، وَدخلــت 

الطفيلــة تَحــت الُحكــم اإلســامي عــى يــد الَقائــد يَزيــد ِبــن 

أيب ســفيان، ثــم تَعاقــب َعــى ُحكمهــا األُمويــون فَالَعبّاســيون 

ــن)3(. ــم الُعثاني ــت يف ُحك ــم َدخل ــون ث فالَفاطمي

األَهمّية الَتاريخّية والَحضاريّة لِلطّفيلة
لَعبــت الطّفيلــة َدوًرا ُمهــًا يف التَاريــخ الِســيايس والَحضــاري 

ــة كَبــرة؛  ــة واقتصادي ــٍة َحضاري يف املنطقــة، ومَتتّعــت بأَهمي

فَقــد كَانــت َحلقــة وصــل بــن مــر وِبــاد الَشــام والِحجــاز 

ــل  ــج والَقواف ــل الَح ــرق قَواف ــور طُ ــت ِمح ــطن، وكان وِفلس

ــن الَجنــوب إىل الَشــال  ــّر يف َمناطقهــا ِم ــة التــي مَت التُجاري

أو ِمــن الــَرق لِلَغــرب، ِمــّا أَكســبها ُشــهرًة وأهميــًة كَبــرة 

َجعلهــا َمطمًعــا لِلَعديــد ِمــن الَحضــارات الَقدميــة لِلَســيطرة 

ــورين  ــاط واألش ــن واألَنب ــن واألدومي ــل الَكنعاني ــا ِمث َعليه

ــان وَغرهــم)4(. ــرس والُروم ــن والُف والبَابلي

قلعة الحسا - منظر من الداخل- تقع غريّب  بلدة الحسا بالطفيلة
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تُراٌث َحضاريٌّ وطَبيعّي
تُعتــرب الِبيئــة الطبيعيّــة األُردنيــة ِبيئــًة غنيــة وُمتنّوعــة، فهــي 

تَجمــع َمــا بــن البَاديــة والِريــف وتَتعانــق فيهــا الَصحــراء َمع 

ــا  الُحقــول واملـَـزارع الَخــراء، ومَتتلــك الطّفيلــة إِرثًــا َحضاريً

الَخابــة  الطَبيعيــة  مِبَناظرهــا  فَتتميّــز  َرائًعــا،  وطَبيعيًــا 

وِبُقراهــا الَجبليــة الَجميلــة والتــي يُحيــط بهــا َمــزارع واســعة 

ِمــن األَشــجار املُثمــرة، وُعيــون املِيــاه الطَبيعيــة التــي يَصــل 

َعددهــا ألكــر ِمــن 350 عيًنــا، وتَشــتمل الطّفيلــة َعــى َعــدٍد 

ِمــن املَعــامل الطَبيعيــة ِمــن أَهمهــا؛ َحامــات عفــرا املَعدنيّــة 

التَاريخيّــة وتَقــع َعــى بُعــد 26كــم َشــايل َمدينــة الطفيلــة، 

ويَرجــع تَاريخهــا لِلَعــر الُرومــاين، وتتميّــز ِبطَبيعتهــا الَخّابة 

ــرًا  ــرة؛ نَظ ــا الَكب ــن أَهميته ــًا ع ــة فَض ــا الَجميل وِبإطاالته

لَِخصائصهــا الِعاجيــة الَكبــرة، الشــتال ِمياههــا َعــى نِســبٍة 

كَبــرة ِمــن املَعــادن املُفيــدة يف ِعــاج الَعديــد ِمــن األَمــراض 

ــز  ــم َمراك ــن أَه ــات ِم ــذه الَحّام ــد َه ــك تُع ــة، ولِذل املُزمن

الِســياحة الِعاجيــة يف األُردن)5(، كَــا تَشــتمل الطّفيلــة عــى 

حّامــات الرَببيطــة التــي تَقــع يف الُجــزء الَجنــويب ِمــن وادي 

الَحســا، وتتميّــز أيًضــا ِبَفاعليــة ِمياههــا الِعاجيــة الَعاليــة)6(، 

وتُعتــرب َهــذه الَحّامــات َمقصــًدا لَِكثــر ِمــن الســياح والــزُوار 

ِبَهــدف الِعــاج واالســتجام.

ــا،  ــامل الطَبيعيــة ِبالطّفيلــة؛ َمحميّــة ضان وِمــن أَشــهر املَع

ــا  ــز ِبَجاله ــة يف األردن، وتتميّ ــة طَبيعي ــرب َمحمي ــي أَك وه

إِحــدى  وتُعــد  الخّابــة،  الَســاحرة  الَجبليــة  وِبطَبيعتهــا 

الوجهــات الِســياحية الطَبيعيــة املُتميِّــزة لِلِســياحة الِبيئيّــة يف 

ــتمل  ــي تَش ــع؛ فَه ــا البَيولوجــي الرَائ عه ــز ِبتَنوُّ األردن، وتَتميّ

ــا  ــة، كَ ــات الرَبيّ ــات والَحيوان ــن الَنبات ــادرة ِم ــواع نَ ــى أَن َع

ــة  ــرتاٍت تَاريخي ــود لَِف ــا يَع ــا أَثريً ــن 98 َموقًع ــر م ــّم أك تَض

عــة ِبــدًءا ِمــن الَعــر الَحجــري ُمــروًرا ِبالَفــرتة الِنبطيــة  ُمتنوِّ

ــر)7(. ــامي املُبكِّ ــر اإلِس ــى الَع ــة حت ــة والِبيزنطي والُروماني

داخل قلعة الحسا
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َمعامل تَاريخّية وَشواهد أَثريّة
تَضــمُّ الطّفيلــة الَعديــد ِمــن املَعــامل التَاريخيــة املُتنّوعــة 

واملَواقــع األَثريــة التــي تَحــي عــن َمراحــل ُمهمــة ِمــن 

ــات  ــا إىل ِبداي ــود تَاريخه ــي يَع ــخ وَحضــارة األُردن والت تَاري

الُعصــور الَحجريــة وحتــى الَفــرتات اإلِســامية املُتأخــرة، 

وتَعكــس َهــذه املَعــامل َمــدى التَنــّوع املِعــاري والَفنــي 

ــة،  ــى الطّفيل ــرّت َع ــي َم ــدة الت ــة الَعدي ــرتات التَاريخي لِلَف

وِمــن أَهــم ُمنشــآتها الِقــاع الَحربيــة الَقدميــة والتــي تَتــوزّع 

ــاع؛  ــن أَشــهر َهــذه الِق يف محافظــة الطفيلــة وجوارهــا، وِم

ــى  ــرف َع ــع وتُ ــٍل ُمرتف ــى تَ ــع َع ــة" وتَق ــة الطفيل "قَلع

أُخــدود وادي األُردن، وتَرجــع لعــر األدوميــن؛ حيــث 

بُنيــت َعــى أَساســات أدوميــة ثـُـم أُعيــد اســِتعالها يف الَفــرتة 

الُرومانيــة، كَــا اســتُخدمت كَِحصــٍن َعســكري ِخــال الَفــرتة 

املَملوكيــة والُعثانيــة، وأيًضــا "قَلعــة الّســلع" والتــي تقــع إىل 

ــة عــى بُعد16كــم، وتَرجــع  ــن ُمحافظــة الطّفيل ــوب ِم الَجن

أُصولهــا أيًضــا لِأدوميــن واســتمر اســتخدامها حتــى الَعــر 

ــامي)8(.  اإلِس

وِمــن أَشــهر ِقــاع الطّفيلــة التَاريخيــة؛ "قَلعــة الَحســا" 

ــدة الَحســا،  والتــي تَقــع يف الَغــرب َعــى بعــد 6كــم ِمــن بَل

وتتميّــز مِبوقعهــا الُجغــرايف الرَائــع، وتُعــد الَقلعــة ِمــن 

املَحطــات املُهمــة الواقعــة َعــى الطَريــق الُســلطاين وطريــق 

لِلتُجــار واملُســافرين  اســرتاحة  الحــج، واعتُــربت َمحطــة 

ــك  ــزي "فريدري ــب اإلنجلي ــث ذَكرهــا الَكات ــاج)9(؛ حي والُحّج

ج. بيــك" Frederick Peake يف كِتابــه )تَاريــخ رَشقــي األُردن 

وقَبائلهــا(؛ وذكــر أَنّهــا اســتُخدمت كََمــكان لِاســرتاحة وقــت 

ــق  ــة طَواب ــن ثَاث ــّون ِم ــن، وهــي تَتك ــن الُعثاني ــج زَم الَح

ــا؛  ــاحتها 650م2 تقريبً ــغ ِمس ــان، وتَبل ــا طَابق ــي منه املُتبقِّ

ويَشــتمل الطَابــق الُســفي َعــى ُغــرف لِلتَخزيــن َِوبــر َمــاء 

ــوم  ــن الَن ــى أَماك ــى فَيَشــتمل َع ــق األَع ــا الطَاب ــة، أّم َعميق

ــاة)10(. ــجد لِلَص ــام وَمس والطَع

محمية وادي 
ضانا- إحدى أكرب 

املحميات الطبيعية 
يف االٔردن
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مقام الصحايب الجليل الحارث بن 
عمر االزدي ريض الله عنه

قلعة الحسا يف الطفيلة غريّب بلدة 
الحسا ويتوسطها بٔر املياة

قرية ضانا بالطفيلة 
ويتوسطها مسجد 
ضانا العثاين

ــة  ــة؛ ِخرب ــزة يف الطّفيل ــة املُميّ ــع األَثري ــدم املَواق ــن أَق وِم

التَنــور والتــي تَقــع ِبالِجهــة الَشــالية ِبــن وادي الَحســا 

ــى  ــرف َع ــاع وتُ ــطة االرتف ــة ُمتوِّس ــى َهضب ــان َع واللعب

ــة  ــيّة الِدينيّ ــع َذات الُقدس ــن املَواق ــي ِم ــت، وه ــر املَي البَح

الَكبــرة ِعنــد األَنبــاط، وفيهــا الَعديــد ِمــن التَاثيــل الَحجرية 

والَهيــاكل الَقدميــة، ويف الَحقيقــة فـَـإّن الطفيلــة تَشــتمل َعــى 

الَكثــر ِمــن املَواقــع والَخربــات األَثريــة التــي تَعــود لِلُعصــور 

ــة،  ــث وِدراس ــب وبَح ــاج إىل تَنقي ــت تَحت ــا زال ــة، وم الَقدمي

ــس،  ــة الفريدي ــرا، َخرب ــة بص ــح، َخرب ــة الذري ــا؛ َخرب وِمنه

َخربــة َعابــور، َخربــة نوخــة، َخربــة ســلوان، َخربــة النرانية 

وَغرهــا الكثَــر، وتَشــتمل َهــذه املَواقــع َعــى الَعديــد 

ــف  ــى تَق ــة والت ــة الَقدمي ــارص املِعاري ــآت والَعن ــن املُنش ِم

ع املِعــاري والَفنــي لِلَحضــارات الَقدميــة  َشــاهدًة َعــى التَنــوُّ

ــتوطنتها)11(. ــي اس الت

َمرقد َصحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
تَتَمتّــع الطّفيلــة ِبُقدســيٍة كَبــرة؛ وذلــك الحتوائهــا َعــى 

َعــدد ِمــن األرضحــة واملَقامــات لبعــض َصحابــة الرَســولملسو هيلع هللا ىلص 

ِمنهــا َعــى َســبيل املِثــال ال الَحــر؛ َمقــام الَصحــايب الَجليــل 

ــع يف  ــو يَق ــه، وه ــه َعن ــر األَزدي ريَض الل ــن ُعم ــارث ب الَح

ــى  ــساب ع ــرا وأم ــديت بص ــن بَل ــا ب ــة َم ــة الواقع املِنطق

بعــد 17كــم ِمــن ُمحافظــة الطّفيلــة؛ وهــو يُنســب لِلَصحــايب 

الَحــارث بــن ُعمــر األَزدي الــذي بَعثــه الرَســولملسو هيلع هللا ىلص إىل أهــل 

ــه  بــرى الشــام لِدعوتهــم لإِلســام، واستشــهد بعــد أن قتل

ــرى،  ــى ب ــروم ع ــل ال ــاين عام ــرو الغس ــن عم ــل ب رشحبي

ــهرة )8هـــ/129م( ــة الش ــزوة مؤت ــببًا يف غ ــه س وكان مقتل

ــن َعمــرو الجذامــي  ــروة ب ــل ِف ــح الَصحــايب الَجلي )12(، ورَضي

ريَض اللــه عنــه ويَقــع إىل الَشــال ِمــن الطّفيلــة عــى بُعــد 

27كــم ويُــرف عــى حامــات عفــرا مــن الجهــة الرقيــة، 

وهــو ينســب لِلَصحــايب الَجليــل ِفــروة بــن َعمــرو الجذامــي 

أَوَّل ُشــهداء اإلِســام يف ِبــاد الشــام َخــارج الَجزيــرة الَعربيــة، 
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رضيح الصحايب فروة بن عمرو 
الجذامي ريض الله عنه

بوابة محمية ضانا التاريخي
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ورَضيــح َماهــر ويَقــع يف بَلــدة العيــص ويُقــال إّن َهــذا 

املَقــام يَعــود يف األصــل إىل َســيدنا أَيــوب عليــه الســام، وِمــن 

املُرّجــح أَْن َســبب تَســميته ِباســم رَضيــح ماهــر؛ كِنايــة َعــن 

املَهــارة الَفائقــة املَشــهورة َعنــه يف اســتجابة الُدعــاء)13(، كَــا 

ــر فيهــا لُقــان الَحكيــم َعليــه الســام)14(. ــال إنــه ظَه يُق

وُخاصــة الَقــول؛ ِفــِإّن الطّفيلــة مَتتلــك َموروثًــا َحضاريًــا 
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ــادت  ــة َس ــارات ُمهم ــص َحض ــي ِقص ــة تَح ــة قَدمي تَاريخي
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حامات عفرا وتقع شال مدينة الطفيلة
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بــن الرَّســم وهندســة الديكــور والتمثيــل والكتابــة واإلخــراج، وروايتــه األوىل واألخــرة "رمــاد األحــام" التــي كتبهــا 

عــت إنجازاتــه. ويف عــن كارم وجزيــن  دت أدواتــه، وتنوَّ وهــو يف الرابعــة والثانــن مــن عمــره، تبلــور عطــاؤه، وتعــدَّ

ـًـا بجملــة والدتــه التــي  وعــّان تشــّكلت طفولتــه وروحــه الفنيّــة التــي مل يكــن يعلــم يف ذاك الوقــت موطنهــا، ُمرتنِّ

كانــت تردِّدهــا: "ســيكون لــَك شــأٌن كبــر يف يــوم مــا..". 

ــاطات  ــان النش ــها إب ــي عاش ــة الت ــات الجميل ــه اللحظ ــا يف ذاكرت ــور، ُمحتضًن ــة الديك ــواد هندس ــل ع درس جمي

ــد أحــد األدوار التمثيليّــة، لثقتــه بقــدرة هــذا الطالــب  املدرســيّة؛ وبخاصــة حــن طلــب منــه أحــد املعلمــن أّن يُجسِّ

ــص.  عــى التقمُّ

ســة تُعنــى بشــؤون الثقافــة والفــن يف األردن عــام  لكــنَّ قــرار املرحــوم عبدالحميــد رشف بتأســيس أوَّل نــواة ملؤسَّ

ــون  ــا لقســم الفن ــه رئيًس ــمَّ تعيين ــك عندمــا ت ــل عــواد )أيب غــزوان(، وذل ــاة جمي 1964 شــكََّل نقطــة تحــوُّل يف حي

ــا لبعــض األدوار  التشــكيليّة، وانضــوى يف الوقــت نفســه إىل مــسح املخــرج هــاين صنوبــر مهندًســا للديكــور ومؤدِّيً

البســيطة، لكــنَّ والــده اســتهجن األمــر، ورفــض حضــور أّي عــرض مسحــي لــه، وعندمــا ملــع اســمه يف التلفزيــون 

ــاه إىل مجاريهــا بينهــا.  ــه، عــادت املي ــة عن األردين عــام 1968، وتســارعت الصحــف األردنيــة يف الكتاب

ــر والدتــه  أّمــا والدتــه، فكانــت تذهــب ملشــاهدته عــى املــسح خفيــة. وقــد بقــي عــواد يشــعر بحرقــة كلَّــا تذكَّ

ــه عــن كل رّش أو  ــا كبّلت ــا أنّه ــا أعظــم امــرأة يف العــامل، وُمعرتِفً ــه أنّه ــه، مؤكــًدا يف كل لقاءات التــي مل تشــهد نجاحات

انحــراف عندمــا قالــت لــه يف طفولتــه: "ال تكــذب، وافعــل مــا شــئت..".

يف رحيل سنديانة الدراما األردنّية
الفّنان جميل عّواد

ذكريات حرب*

ــة  ــق فيهــا؛ يف املــسح والدرامــا التلفزيونيّ عــة التــي تألّ م الفنــان جميــل عــّواد مئــات األعــال املتنوِّ قــدَّ

والســينا، يف مواضيــع اجتاعيّــة وسياســيّة وتاريخيّــة، ومتيّز بــاألداء املُدهــش والحضور الطاغي وتجســيده 

للشــخصيّات وتداعياتهــا، ومل يكــن ذلــك هــو األثــر الوحيــد الــذي خلّفــه جميــل عــّواد بعــد رحيلــه، بــل 

ــد يف نضالــه الســيايّس- الوطنــّي ورفضــه للتطبيــع، ويف مبادئــه وثقافتــه وانتائــه  هنــاك إرٌث مــرٌِّف يتجسَّ

العــرويّب، وإميانــه أّن الفــّن رســالة تنويريـّـة لارتقــاء بالذائقــة والفكــر العــريّب، والتزامــه األخاقــّي والفنــي.

thikrayat111@yahoo.com
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)عواد: عشُت أكرث ماّم توقعت، وأنجزُت أقل ماّم استطعت.. فاألبواب دوًما مغلقة(.
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م الفّنــان جميــل عــواد مسحيــة )الغائــب( باكــورة أعالــه اإلخراجيــة، ثــم السياســيّة  يف 1974 قــدَّ

)مــوىت بــا قبــور(، و)الشــحادين( التــي تعــدُّ مــن أهــّم أعالــه، والتــي ُعرِضــت يف مطلــع مثانينــات 

القــرن املــايض ضمــن فعاليّــات مهرجــان قرطــاج املسحــي األوَّل يف تونــس، وتوالــت أعالــه 

صــة لأطفــال.  ــه املخصَّ ــة، فضــًا عــن أعال املسحي

ســطع نجــم )أيب غــزوان( يف التلفزيونــات العربيّــة يف مثانينــات وتســعينات القــرن املــايض، ال ســيّا 

يف األعــال البدويــة التــي حققــت الكثــر مــن النجاحــات يف الوطــن العــريب، نذكــر منهــا: )املطاريــد 

ــاء يف  ــة، و)القض ــل البادي ــاة أه ــول معان ــداث ح ــدور األح ــة، وت ــد عزيزي ــرج محم 1981( للمخ

ــذي  ــب 2009( ال ــاوي الذي ــدوان 2007(، و)مخ ــن ع ــر ب ــعرية )ن ــة الش ــة 1999(، وامللحم البادي

ــزواج  ــل ال ــرِّر األه ــا يق ــد، وعندم ــرف واح ــن ط ــا م ــن عمه ــب اب ــة تح ــاه بدوي ــة فت ــاول قص تن

بينهــا، تكتشــف أنــه يحــب أخــرى مــن خــارج القبيلــة، ويف 2010 بــدأ تصويــر مشــاهده األوىل يف 

)أبــواب الغيــم( مــع املخــرج حاتــم عــي، لكــنَّ ســقوطه عــن ظهــر الَجَمــل يف املَشــاهد األوىل حــال 

دون إمتــام دوره إلصابتــه بالعمــود الفقــري، واضطــرَّ للعــودة إىل عــّان بطائــرة عســكريّة خاصــة 

ــة، ولــزم املستشــفى للعــاج  أرســلها جالــة امللــك عبداللــه الثــاين مــزوَّدة بالــكادر واملعــّدات الطبيّ

الطبــي والطبيعــي لفــرتة طويلــة. ويف 2014 شــارك يف )رعــود املــزن( املقتبــس أحداثــه مــن )روميــو 

وجولييــت( للمخــرج أحمــد دعيبــس، ومتيَّــز العمــل بجــال التصويــر، وضخامــة اإلنتــاج، ثــم )حنايــا 

ــازي البــدوي  الغيــث 2015(، و)الدمعــة الحمــراء 2016(، و)العقــاب والعفــرا 2017( العمــل الفنت

جميل ورفيقة دربه جولييت عواد
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الــذي تنــاول قصــة عفــرا التــي تبحــث عــن ثــأر والدهــا الــذي قُتــل عــى يــد عقــاب، ووقوعهــا يف الحــب، و)صــرب 

العــذوب 2019(، و)ريــاح الســموم 2020(، وغرهــا مــن األعــال املتميــزة.

وعــن ميولــه للدرامــا البدويـّـة رّصح جميــل عــواد يف أحــد لقاءاتــه: "البــداوة هــي الريــان الــذي يربــط بــن أوارص 

الوطــن العــريب املمتــد مــن شــال أفريقيــا حتــى بــاد الجزيــرة العربيــة مــروًرا ببــاد الشــام والرافديــن، فهــي األصالة 

والفروســيّة والقيــم العربيّــة، وقصــص الحــب املتوَّجــة بالطُّهــر والعفــاف، فجــذور الوطــن العــريب تاريخيًّــا تعــود إىل 

البــداوة والرتحــال".

ــة،  ــة والريفي ــة والسياســية والتاريخي ــة؛ االجتاعي ع ــات األعــال املتنوِّ ــة مئ ــا األردنيّ ــد الدرام ــّدم رائ ــل، ق يف املقاب

ــاين أنطــوان  ــدر(، و)هــارون الرشــيد 1977( مــن إخــراج اللبن ــاع(، و)الرحــى والبي ــاء الضي ــل(، و)أبن ــا: )الرحي ومنه

ــد يف هــذا العمــل شــخصيّة يزيــد بــن مزيــد. ويف عــام 1979 شــارك يف )أبــو فــراس الحمــداين(، و)شــجرة  رميــي، وجسَّ

م فيــه شــخصيّة النــارص داوود، و)شــمس  الــدر( الــذي قــام بكتابتــه وليــد ســيف، وأخرجــه صــاح أبــو هنــود، وقــدَّ

األغــوار 1981(، و)طرفــة بــن العبــد 1982( ُمجّســًدا شــخصيّة قيــس بــن خالــد. ويف عام 1985 قــّدم )القــرار الصعب( 

و)محاكــم بــا ســجون( و)هبــوب الريــح( الــذي تنــاول فــرتة االنتــداب الربيطــاين ومقاومــة الشــعب الفلســطيني يف 

أربعينــات القــرن املــايض، وجّســد عــواد دور "داين" أوَّل حاخــام قــام بــزرع املســتعمرات يف فلســطن، و)وجــه الزمــان 

م  1988( للــروايئ طاهــر العــدوان، ومــن إخــراج ســعود فيــاض. ويف عــام 1992 اســتثمر عــّواد خربتــه يف التأليــف وقــدَّ

)الكــّف واملخــرز( ُملقيًــا الضــوء عــى معانــاة أهــل القــرى يف ثاثينــات وأربعينــات القــرن املــايض وتعرُّضهــم للظلــم 

واالســتبداد وذلــك مــن خــال )أبــو صفــوح- جميــل عــواد( الــذي يتحكَّــم بقــوت النــاس وأرزاقهــم، ويحــاول الشــباب 
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التصــّدي لــه، لكنــه يقتــل أحــد الشــباب، لتتــواىل األحــداث، وتصــل الــذروة عندمــا يُلقــى بــه يف الســجن، ومتســك 

زوجتــه الثالثــة )نــورا( زمــام األمــور لتنهــج أســلوب زوجهــا يف اســتغال أهــل القريــة، والعمــل مــن إخــراج نجــدت 

أنــزور.

ثــم شــارك جميــل عــواد يف )ريــاح املواســم 1997(، و)عــرس الصقــر 1998(، و)البحــث عــن صــاح الديــن 2001( 

للمخــرج أنــزور الــذي يـُـربز يف العمــل أهميّــة الحــوار بــن الحضــارات واألديــان، واملــزج بــن التاريــخ القديــم والعــر 

ــة  ــّدم أهــم أدواره يف )التغريب ــد عــواد شــخصيّة "همفــري األكــرب". ويف عــام 2004 ق الحديــث بواقعــه املُــّر، وجسَّ

ــن يتســلّقون  ــن الذي ــن املنتفع ــي( أحــد االقطاعيّ ــا دور )أبوعزم ــد فيه ــم عــي؛ وجّس الفلســطينية( للمخــرج حات

الثــورة الفلســطينية، والذيــن ال يــرتدَّدون يف التعــاون مــع العــدو -االنتــداب الربيطــاين- الغتيــال ثــورة 1936، فيُقتــل 

إثــر خيانتــه عــى يــد زوج ابنتــه -ابــن أخيــه يف الوقــت نفســه- يف ليلــة عرســها. ثــم قــّدم )أبــو جعفــر املنصــور 

2008(، و)صــدق وعــده 2009(، مؤديـًـا شــخصية الخطــاب بــن نفيــل، و)آخــر الفرســان 2013(، و)يشء مــن املــايض 

2019( الــذي تنــاول جرميــة قتــل يُتَّهــم فيهــا العديــد مــن األشــخاص الذيــن يحاولــون إثبــات براءتهــم. 

كــا كتــب للدرامــا األردنيــة ثاثــة أعــال هــي )الريــكان(، و)عيــال الذيــب(، و)املحــروس( الــذي اســتمرَّ يف تأليفــه 

عاًمــا كامــًا. وقــد شــّكل جميــل عــواد مــع رفيقــة دربــه جولييــت عــواد ثنائيًّــا متميــزًا. أّمــا األعــال األحــّب إىل قلبــه 

فهــي أعالــه الثاثــة )الكــف واملخــرز(، و)التغريبــة الفلســطينية(، وفيلــم )مملكــة النمــل(.

وقــد كان لهــذه القامــة الفنيّــة الفضــل يف اكتشــاف الراحــل يــاس املــري، حيــث قــال يف أحــد لقاءاتــه: "لقــد كان 

مبثابــة ابنــي، ذهبــُت ملشــاهدة فرقــة الحنونــة للفنــون الشــعبية، وهــي الزيــارة األوىل لهــا، لفــت انتباهــي إيقــاع 

ث  ــُت مــع أصدقــايئ ملصافحــة الفرقــة، والتحــدُّ ــايئ، وعندمــا ذهب ــه، وتركيــب جســده الفيزي الراقــص األوَّل وحركات

معهــم، جذبتنــي نــربة صوتــه املميَّــزة، وطلَّتــه الهادئــة، ســألتُه: ملــاذا ال تفكــر بالتمثيــل؟ ردَّ عــّي قائــًا: مل تتســنَّ يل 

ــق نجوميّتــه يف )نــر بــن عــدوان(،  ــحته لثاثــة أعــال، حتــى حقَّ فرصــة للعمــل يف التمثيــل، فطلبــُت رقمــه، ثــم رشَّ

أشــعر أحيانًــا أننــي املســؤول عــن موتــه املأســاوي، ألننــي أنــا َمــن اقرتحــُت عليــه دخــول الفــن".

ــاُدل  ــة بتب ــة غنيّ ــروة دراميّ ــا أّن هــذه األعــال ث ــة مؤمًن ــن املشــاركة يف األعــال العربيّ ــواد ع ــل ع ــواَن جمي مل يت

الخــربات والثقافــات، واالطِّــاع عــى العــادات والتقاليــد، والتعــرُّف عــى الجمهــور العــريب يف كل مــكان، ومل يــرتدَّد 

ــة  ــم العربيّ ــن، والقي ــادات أو الدي ــّس الع ــي مت ــا الت ــان، والقضاي ــر اإلنس ــيء إىل جوه ــل ي ــض أّي عم ــّط يف رف ق

والكرامــة، وأهّمهــا عــى اإلطــاق القضيــة الفلســطينية؛ ويف عامــه الســابع والســبعن ردَّد ُمعاتبًــا: "عشــُت أكــر مــّا 

ــا كانــت مغلقــة، أنــا ال أســاوم، لقــد رفضــُت الكثــر مــن  توقَّعــت، وأنجــزُت أقــل مــّا أســتطيع، ألّن األبــواب دامئً

األعــال التــي ال تناســب قناعــايت أو مبــاديئ، لقــد جئــُت إىل العــامل وأنــا أرصخ ثاثــة أيــام بلياليهــا، مل يســتطع أحــد 

النــوم عنــد والديت، ويف اليــوم الرابــع كففــُت عــن الــراخ عندمــا أخرجتنــي أمــي إىل ســاحة الــدار، ولفحتنــي شــمس 

ــن  ــن م ــت الثان ــُت أرصخ، وبلغ ــا زل ــا م ــت وأن ــذ ذاك الوق ــي من ــون أنن ــم ال يعلم ــع، لكنه ــاح الجمي ــّان، ارت ع

عمــري، ومــا زلــُت أرصخ لكــن ال يســمعون..".
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عــى الصعيــد الســينايئ، جّســد جميــل عــواد الكثــر مــن األدوار املميــزة منهــا؛ )بقايــا صــور 1983( للــروايئ حنــا 

منــا، وإخــراج الســوري نبيــل املالــح، وحقــق الفيلــم نجاًحــا الفتـًـا، فضــًا عــن أنـّـه شــارك يف العديــد مــن املهرجانــات 

الســينائية العربيــة والدوليــة، كــا شــارك يف فيلــم )الحــذاء 1989(، و)حكايــة رشقيــة 1999( الــذي ســاهم يف كتابتــه 

وإنتاجــه مــع املخــرج نجــدت أنــزور، ويتنــاول الفيلــم نكســة 67 ومــا أحدثتــه مــن رشخ يف الوطــن العــريب، ومحاولــة 

ــات  ــم يف املهرجان ــة ومواجهــة القمــع الداخــي، وشــارك الفيل ــة بالحري ــه الفكــر العــريب نحــو املطالب إلعــادة توجي

العربيــة والدوليــة، ونــال استحســان الجمهــور والنقــاد، علــًا أّن املمثلــن مل يتقاضــوا أجــرًا بســبب صعوبــة األوضــاع 

ــة. وكان عــواد أحــد أبطــال الفيلــم الســعودي )ظــال الصمــت( للمخــرج عبداللــه املحيســن، و)الراكســة  اإلنتاجيّ

2010(، و)أبــو محمــود( وهــو مــن أفــام املهرجانــات الجــادة. 

ــداك فلســطن  ــر(، و)ف ــا؛ )الفلســطيني الثائ ــو غــزوان( املقاومــة الفلســطينية يف أكــر مــن عمــل ومنه ــد )أب وجّس

ــل ويوســف فخــري، و)مملكــة النمــل  ــه محمــود ســعيد وســناء جمي 1970( للمخــرج أنطــوان رميــي، وشــارك في

ــا حــول  ــزج بالفانتازي ــم يف إطــار واقعــي ميت ــدور أحــداث الفيل ــي شــوقي املاجــري، وت ــن إخــراج التون 2012( م

الزوجــن الشــابن )جليلــة- صبــا مبــارك(، و)طــارق- منــذر رياحنــة( اللذيــن يعانيــان مــن قمــع املحتــل اإلسائيــي 

عــى مــدار 12 عاًمــا بســبب انخراطهــا يف صفــوف املقاومــة، حيــث يتعرضــان للســجن والتعذيــب، كــا يستشــهد 

ــة يف  ــه الحجــارة عــى مدّرعــات إسائيلي ــارشة رًدا عــى إلقائ ــة عــرة برصاصــة مب ــذي مل يتجــاوز الحادي ابنهــا ال

ــن املقاومــة الفلســطينية  ــارشة ب ــاهد التــي تصــوِّر اشــتباكات مب ــر مــن املَش م الكث ــم يقــدِّ ــة القــدس. والفيل مدين

ــي  ــز الت ــّل الحواج ــب يف ظ ــارات وسادي ــت األرض يف مغ ــطينين تح ــاة الفلس ــي، وحي ــال اإلسائي ــش االحت وجي

تضعهــا )إسائيــل( لقطــع الطريــق والتواصــل بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، والتــي تتقاطــع حياتهــم مــع حيــاة 

النمــل. وفيلــم )ســنعود( وهــو إنتــاج مشــرتك بــن املنظمــة الفلســطينية والجزائــر. وشــارك عميــد الدرامــا األردنيــة 

ــة منهــا، مهرجــان دمشــق الســينايئ 1970 و1993، ومهرجــان أوبرهــاوزن يف  ــة ودوليّ ــة وعربيّ يف مهرجانــات محليّ

أملانيــا 1971، ونــال جائزتــن تقديريّتــن عــن )الغصــن األخــر( و)السوســنة(، وتســلّم الكثــر مــن األوســمة والــدروع 

ــة. ــة والعربيّ وشــهادات التقديــر لــدوره الّريــادي يف الدرامــا األردنيّ

لــن يكــون األداء املدهــش والحضــور الطاغــي أليب غــزوان وتجســيده للشــخصيّات وتداعياتها بــكل أبعادها الجســديّة 

ــس بكلمــة،  ــكاد تنطــق دون أّن ينب ــي ت ــن، وقســات مامحــه الت ــه الثاقبت ــه، وعيني ــا عــى صوتِ والنفســيّة، متكِّئً

وحركــة جســِده ويديــه، لــن يكــون هــذا كلــه هــو األثــر الــذي خلّفــه بعــد رحيلــه فحســب، بــل هنــاك إرٌث مــرٌِّف 

ــه الســيايّس- الوطنــّي، ورفضــه للتطبيــع، ومبادئــه، وثقافتــه، وانتائــه العــرويّب، وإميانــه أّن الفــّن  ــد يف نضال يتجسَّ

رســالة تنويريّــة لارتقــاء بالذائقــة والفكــر العــريّب، والتزامــه األخاقــّي والفنــّي.

رحــل جميــل عــّواد )أبــو غــزوان( ســنديانة الدرامــا األردنيّــة وأحــد رّواد الدرامــا العربيــة، لكــنَّ أعالــه وفكــره تظــّل 

ة باتِّســاع الوطــن العــريّب.  حيّــة يف ذاكــرة عّشــاقه املمتــدَّ
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ظهــرت العوملــة الحديثــة بعــد الحــرب العامليّــة الثانيــة وارتبطــت بالواليــات املتحــدة األمركيّــة وبالثقافــة 

ــا  ــت الشــعوب فكريًّ ــل أغَن ــي بالفع ــة الت ــة القدمي ــك العومل ــة بشــكل خــاص، وهــي ال تشــبه تل الغربيّ

وســلوكيًّا وجعلتهــم يســتفيدون مــن بعضهــم بعًضــا؛ فكانــوا يأخــذون مــا ال يُخالــف مبادئهــم األساســيّة 

ــة  وقيمهــم الثابتــة، بينــا يف العوملــة الحديثــة فــإنَّ الواليــات املتحــدة ســَعت إىل تصديــر الثقافــة الغربيّ

عــى أنَّهــا الثقافــة األكــر عــداًل وحريّــة، والتــي تحــرتم اإلنســان وحقوقــه ومتنــح كل إنســان اختياراتــه يف 

مــت ثقافتهــا عــى أنَّهــا الثقافــه األســمى واألكــر مواءمــة لجميــع  هــذه الحيــاة دون قيــود أو ضوابــط، فقدَّ

النــاس باختــاف أديانهــم وعقائدهــم وأعراقهــم.

"تبــاُدل الثقافــات، والعــادات والتقاليــد، واألفــكار، بــن 

الشــعوب يف دول العــامل املختلفــة، وأْخــذ الّنافــع منهــا 

واملتوافــق معنــا والعمــل بــه، ونبــذ الســيئ واملُخالــف منهــا 

ــة بــن ســطور الكتــب  وتجنُّبــه"؛ هــذه هــي الصــورة الورديّ

واملؤلَّفــات عــن العوملــة الثقافيّــة، ولكــنَّ الواقــع يشء آخــر، 

فالعوملــة الثقافيّــة التــي حدثــت وتحــدث مــا هــي إاّل مســخ 

لثقافــة الشــعوب العربيــة واإلســامية، ومحــو ملوروثهــم 

وعاداتهــم وتقاليدهــم ومبادئهــم مــن صلــة الرَّحــم، إىل 

يــف، إىل احــرتام الكبــر، وبــّر الوالديــن، والرتابــط  إكــرام الضَّ

األسّي، إىل حشــمة املــرأة وتكرميهــا عــن كل مــا ميــّس 

حياءهــا، إىل وإىل وإىل جميــع عنــارص الثقافــة العربيــة التــي 

تكوَّنــت عــرب آالف الســنن، فلــكلِّ ثقافــة خصائــص متيِّزهــا 

ــال  ــة واألمث ــة أو باللهجــات املحليّ ــا؛ ســواء باللغ ــن غره ع

ــادات  ــى الع ــام، وحت ــعبي والطع ــور الش ــعبيّة والفلكل الش

ــا  ــعبًا معيًّن ــي ش ــا يعط ــراح، وكل م ــراح واألت ــة باألف الخاص

العوملة الثقافّية
بني الحلم والواقع

أنوار البطوش*

anwarraedbb@gmail.com

* كاتبة أردنية

ــة  ــة الثقافي ــاءت العومل ــة، فج ــو ثقاف ــه ه ــة ب ــة خاص هويّ

ــٍة واحــدة. ــع بصبغ ــامل أجم ــد الع لتوحِّ

ويعــدُّ مصطلــح "العوملــة" مصطلًحــا دقيًقــا حديــث النشــأة، 

وقــد بــدأ بالظهــور بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة حــن 

ــة؛  ــدة األمركي ــات املتح ــم الوالي ــور بدع ــرت دول املح انت

بضائعهــا  بتصديــر  املتحــدة  الواليــات  عندهــا  فبــدأت 

ومنتجاتهــا وثقافتهــا أيًضــا إىل جميــع دول العــامل وعــى 

دة  جميــع األصعــدة: االقتصاديّــة عــرب الــركات املتعــدِّ

الجنســيّات واالســتثارات الضخمــة حــول العــامل، والسياســيّة 

التــي تنتــر فيهــا األخبــار واألحــداث السياســيّة عــرب وســائل 

اإلعــام التــي تديرهــا هــي، والعوملــة االتصاليّــة التــي جعلت 

ــة محــور  ــة صغــرة، وأخــرًا العوملــة الثقافيّ مــن العــامل قري

الحديــث هنــا، وهــي مــن أخطــر أنــواع العوملــة، حيــث إنَّهــا 

ــادئ  ــل واملب ــزو العق ــخ، تغ ــة والتاري ــر والثقاف ــزو الفك تغ



100

ولكــنَّ العوملــة الحديثــة، والتــي ظهــرت بعــد الحــرب 

العامليّــة الثانيــة واملرتبطــة بالواليــات املتحــدة األمركيّــة 

ــة  ــك العومل ــبه تل ــاص، ال تش ــكل خ ــة بش ــة الغربيّ وبالثقاف

ــلوكيًّا  ــا وس ــعوب فكريًّ ــت الش ــل أغَن ــي بالفع ــة الت القدمي

وجعلتهــم يســتفيدون مــن بعضهــم بعًضــا؛ فكانــوا يأخــذون 

ــا  ــة، بين ــم الثابت ــيّة وقيمه ــم األساس ــف مبادئه ــا ال يخال م

نجــد العوملــة الحديثــة، والتــي ســعت فيهــا الواليــات 

ــة  ــا الثقاف ــى أنَّه ــة ع ــة الغربيّ ــر الثقاف ــدة إىل تصدي املتح

األكــر عــداًل وحريّــة، والتــي تحــرتم اإلنســان وحقوقــه 

ــود  ــاة دون قي ــذه الحي ــه يف ه ــان اختيارات ــح كل إنس ومتن

ــارًة  ــر حض ــر أك ــتجعل الب ــي س ــة الت ــط، الثقاف أو ضواب

ًرا، وســتصنع منهــم علــاء ومفكريــن ومبدعــن، إنَّهــا  وتطــوُّ

ــع النــاس باختــاف  الثقافــه األســمى واألكــر مواءمــة لجمي

التــي ســتنر  الثقافــة  أديانهــم وعقائدهــم وأعراقهــم، 

ــح الشــباب  املظلومــن وتحــرِّر املــرأة وتحمــي الطفــل ومتن

ــح  ــر صحي ــراء غ ــذا اله ــع ه ــعادة، وبالطب ــة والس االنطاق

البتــة، ومــا هــو إال زيــف وكــذب عملــت الواليــات املتحــدة 

عــى إقنــاع العــامل أجمــع بــه عــرب كافــة الوســائل املمكنــة؛ 

فتــارة تجــد هــذه التلميحــات يف كتــب املســترقن املنتــرة 

بــن أيدينــا، وتــارة نجدهــا يف األفــام واملسلســات والربامــج، 

ــات  ــي واملنص ــل االجتاع ــائل التواص ــوم إىل وس ــواًل الي وص

ـرت هــذه التلميحــات،  واملنتديــات اإللكرتونيــة. وقــد أثَـّ

املزروعــة بخبــث بــن املشــاهد والنظــرات والكلــات، أثَّــرت 

ــرة  ــت العش ــر، فتفّكك ــا تأث ــة أمّي ــات العربيّ ــى املجتمع ع

واســتقلَّ األبنــاء عــن اآلبــاء، ومل تُعــد للعائلــة ســلطتها 

ــة،  ــف ورجعيّ ــد تخلُّ ــادات والتقالي ــا، وأصبحــت الع ودفؤه

وأصبحــت التعاليــم اإلســاميّة خرافــات وأســاطر، وذهبــت 

ــن  ــل م ــي تجع ــلوكيّات الت ــم والس ــاح القي ي ــع أدراج الرِّ م

ــا! ــريب عربيًّ الع

ــة عــن غرهــا. ــة وكل أّم ــا كل ثقاف ــاز به ــي متت ــم الت والقي

ــة  ــر مــن الحــرب العامليّ ــدم بكث ولكــنَّ فكــرة "العوملــة" أق

العابــرة  الدوليّــة  والتجــارة  الثقافــات  فتبــاُدل  الثانيــة، 

للقــارات ونقــل الســلوكيّات والعــادات، بــل حتــى والكلــات 

بــن الشــعوب، هــو أمــٌر حــدث يف قديــم الزمــان، وأّول 

َمــن بــدأ بــه هــم العــرب عــرب تجارتهــم؛ حيــث إنهــم 

نقلــوا البضائــع عــرب البحــار والقــارات، فمثــًا أتــوا بالحريــر 

روا إىل  مــن رشق آســيا وبالبهــارات مــن جنوبهــا، وصــدَّ

كل العــامل العطــور والبخــور واللبــان واألحجــار الكرميــة 

ر  ــواع الخشــب، إضافــة للثقافــة، نعــم لقــد صــدَّ وبعــض أن

العــرب جــزًءا كبــرًا مــن موروثهــم والــذي مــا زالــت بعــض 

ــا دون أن يعلمــوا،  ــه، ورمّب ــرة ب الشــعوب حــول العــامل متأث

ث عــن فرنســا مثــًا،  وعــى ســبيل املثــال ال الحــر فلنتحــدَّ

ــذي  يتفاخــر الفرنســيون بانحدارهــم مــن شــعب الغــال، ال

ــذ أكــر مــن ألفــي ســنة، وبكــون  كان يعيــش يف فرنســا من

ــن  ــة، ولك ــة والغاليّ ــن الاتينيّ ــا م ــية خليطً ــم الفرنس لغته

مــا ال يدركــه أكرهــم هــو أنَّ الكلــات ذات األصــل العــريب 

أكــر يف اللغــة الفرنســيّة مــن الكلــات ذات األصــل الغــايل، 

وفًقــا لكتــاب )أجدادنــا العــرب... مــا تديــن بــه لغتنــا لهــم( 

والصــادر عــن مطبوعــات دار "التيــس" يف العــام 2017، 

ــخ  ــور يف تاري ــو" الربيفيس ــون بريف ــه "ج ــل في ــذي يحلّ وال

ــة  ــواز" 400 كلم ــرجي بنت ــة "س ــية يف جامع ــة الفرنس اللغ

فرنســيّة ذات أصــل عــريب، ويــسد مــن خــال كتاِبــه تاريــخ 

اســتعارة اللغــة الفرنســيّة مــن العربيّــة يف مختلــف الحقــول 

ــة، ومــن بينهــا كلــات دارجــة ومعتــادة يســتخدمها  اللفظيّ

ــن  ــزًءا م ــل ج ــا متث ــا كونه ــزّون به ــا، ويعت الفرنســيون يوميًّ

ــيّة. ــة الفرنس الثقاف
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لــت املســّميات؛ فأصبــح الــزواج املبنــي عــى  وقــد تبدَّ

ــا،  ــا تقليديًّ ــح زواًج ــة أصب ــات باحــرتام ومحبّ ــارُف العائ تع

ــة  ــا ورعاي ــة أبنائه ــا لرتبي ــرغ حياته ــي تف وأصبحــت األم الت

ــا جاهلــة وغــر قــادرة عــى إنتــاج جيــل  أستهــا أصبحــت أمًّ

ــت بــن شــبابنا مشــكات وظواهــر  مواكــب للعــر، وتفشَّ

ــة الجنســيّة واإلعــان  جديــدة وغريبــة دخيلــة علينــا كاملثليّ

ــا يف  ــم حقوقً ــة بإعطائه ــا واملُطالب ــي به ــل والتَّباه ــا، ب عنه

ــروع! ــوين وم ــكل قان ــتها بش مارس

ــوة إىل  ع ــن الدَّ ــداًل م ــل ب ــرأة بالرج ــاواة امل ــة مبس واملطالب

ــه  ــا منح ــار م ــي يف إط ــي ه ــه الت ــا حقوق ــاء كّل منه إعط

إيـّـاه اللــه عــّز وجــّل مــن قــدرات، فاللــه مــن صفاتــه العــدل 

وليــس املســاواة، والعــدل يتمثَّــل مبنــح كل يشء مــا يســتحّقه 

ويتوافــق معــه ويناســبه، فليــس مــن العــدل أن أســقي 

شــجرة الزيتــون املعّمــرة كأســاً مــن املــاء مســاواة لهــا بزهــرة 

ــت  ــذة البي ــى ناف ــص ع ــة يف أصي ــرة املعلّق ــل الصغ القرنف

فقــط ألنَّهــا نباتــن!

إنَّ مخاطــر االنســاخ والخــروج عــن موروثنــا وثقافتنــا أكــرب 

بكثــر مــّا نتصــوَّر، وتتعــّدى مــا قــد نفكِّــر بــه اليــوم، ألنّنــا 

ــكنا  ــن متّس ــة؛ ال نح ــد الحام ــذي قلّ ــراب ال ــنصبح كالغ س

ــة جذورهــا يف  ــة الضارب ــا العريق ــا وثقافتن ــا ومبادئن مبوروثن

ــر الســنن، وال نحــن اســتطعنا التفريــق بــن مــا يصلــح  غاب

ــخة  ــح نس ــة، فنصب ــة الغربيّ ــن الثقاف ــا م ــح لن ــا ال يصل وم

مشــوَّهة لشــعب آخــر، وبهــذا نحــو صفحــات مرقــة 

ــم،  ــعرِِهم ونرِِه ــم، بِش ــم وأرواحه ــا بدمائه ــا أجدادن كتبه

مبعاركهــم وفتوحاتهــم، بنوهــا وعملــوا عليهــا حتــى نباهــي 

بهــا العــامل، ال حتــى نخجــل منهــا ونُداريهــا، فالثقافــة 

ــة مــن أعــرق وأقــدم وأكــر الثقافــات غنــًى بالشــعر  العربيّ

ــال الشــعبية، واألطعمــة،  ــا، واألمث ــر والقصــص والحكاي والن

ــه  ــة. وال أظــنُّ أن ــط، واملحبّ ــس، والســلوكيّات، والرتاب واملاب

مــن التحــرُّ بــيء أْن نســتبدل "بونجــور" بـ"صبــاح الخر"، 

ــك" بـــِ"آي لــوف يــو". وال أن نســتبدل "أحبُّ
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إطلالة على الأدب 
 الأذربيجاني- نماذج

من القصص القصيرة

/ الرحامنــيل  عبــد  نرميــان   / شــيخيل  إســامعيل  املحاريــق/   ســامح 

عيىس ُمَغانَّا / فرمان كريم زاده
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تبــدأ أحــداث روايــة "عــي ونينــو" يف صــف درايس مبدينــة 

باكــو. أربعــون تلميــًذا؛ منهــم ثاثــون مســلمن، وأربعــة مــن 

ــة متعصبــن مــن طوائــف روســيّة  ــان وثاث األرمــن وبولندي

أخــرى، الحّصــة يف الجغرافيــا، ومــدرِّس املــادة يخاطبهــم:

ــي  ــر القطب ــن البح ــا م ــة ألوروب ــدود الطبيعي ــف الح )تتأل

الشــايل شــااًل، ومــن املحيــط األطلــي غربًــا والبحــر 

ــرتق  ــا فتخ ــة ألوروب ــدود الرقي ــا الح ــا. أّم ــط جنوبً املتوس

اإلمرباطوريــة الروســية وجبــال األورال مــن خــال بحــر 

ــاد  ــاء أنَّ الب ــض العل ــرى بع ــاز. ي ــا وراء القوق ــن وم قزوي

ــد  ــا يعتقــد بعضهــم اآلخــر أنَّ هــذا البل تنتمــي آلســيا بين

يجــب أن يكــون جــزًءا مــن أوروبــا بســبب التحــوُّل الثقــايف 

ملــا وراء القوقــاز. نســتطيع القــول إًذا، أبنــايئ، إنَّ جــزًءا 

ــا إذا كان  ــد م ــم لتحدي ــى عاتقك ــع ع ــؤولية يق ــن املس م

ــة أو إىل آســيا  عــى مدينتكــم أن تنتمــي إىل أوروبــا التقدميّ

الرجعيّــة؟(.

ســؤال دســم وجســيم يُلقــى عــى طلبــة يعيشــون مرحلــة 

ــن،  ــرن العري ــات الق ــة يف بداي ــة ومضطرب ــة صاخب تاريخي

ومــع أنهــم مل يكونــوا مضطريــن أو مهتمــن بتقديــم أّي 

ــكل  ــة ب ــع املدين ــون يف واق ــم يعيش ــهم ألنه ــة ملدرِّس إجاب

عــه وتفاصيلــه الخصبــة، إاّل أنَّ العــامل بــأسه كان ينطلــق  تنوُّ

ليضغــط عــى أذربيجــان مــن أجــل تقديــم إجابــة عاجلــة يف 

ــرَّر الشــعب األذربيجــاين  ــة األوىل، وعندمــا ق الحــرب العامليّ

مقدمة
األدب األذربيجاين..

الفضاءات الثقافّية واالجتامعّية

ــي  ــة الت ــة األصيل ــارس الحريّ أن يســتقلَّ بنفســه أوَّاًل وأن مي

تســتوطن النزعــة املتجــذرة داخــل شــعوب أوراســيا قبــل أن 

مينــح العــامل إجابتــه، كان ذلــك خروًجــا غر مقبــول يف أعراف 

القــوى املتصارعــة، فبلــٌد مثــل أذربيجــان التــي أعطتهــا 

الجغرافيــا وســلبت منهــا الكثــر، ال ميكــن أن تُــرتك وشــأنها، 

ال ميكــن أن تـُـرتك عــى ســجيّتها، وهــذه هــي املعضلــة التــي 

مهــا "قربــان ســعيد" يف روايــة "عــي ونينــو" أو امللحمــة  قدَّ

م أذربيجــان للعــامل  التــي تحــاول أن تقــدِّ األذربيجانيــة 

ــة  ــة التاريخي ــوض، فالرواي ــن الغم ــد م ــا املزي ــي عليه فتلق

مبحاولــة  أحاطــت  التــي  الحرجــة  الزوايــا  كل  ــدت  ترصَّ

ــد مســتقل بــن القــوى الكــربى،  األذربيجانيــن للخــروج ببل

ــرب،  ــرق والغ ــات ال ــع عاق ــل م ــه أن يتعام ــد كان علي بل

الصحــراء والجبــل، األثريــاء والفقــراء، واملســلمن الصوفيــن 

واملســيحين املحافظــن، بــن موســيقى أواســط آســيا املعبّــأة 

ــا بإفراطهــا يف اســتدعاء  ــجى وموســيقى أوروب بالحــرة والشَّ

ــراط يف االتِّســاق. ــة واإلف الهيب

"قربــان ســعيد"، اســٌم قلمــيٌّ مســتعار، ال يُعــرف عــى 

ــف  ــون "لي ــرب أن يك ــّي، األق ــه الحقيق ــن صاحب ــه اليق وج

نســيمباوم" الــذي فــرض نفســه عــى األدب العاملــي بصــورة 

ــرح  ــت لت ــك الوق ــاويّة مل متتل ــة س ــل صاعق ــة مث خاطف

ــأن  ــا؟ وكش ــذه األرض دون غره ــت يف ه ــاذا هبط ــد مل ألح

ــات  ــارج التصنيف ــًدا خ ــا بل ــان كله ــت أذربيج ــان"، كان "قرب
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ــي  ــدان الت ــن البل ــت م ــي وإن كان ــة واملريحــة، فه التقليدي

ــا  شــهدت هيمنــة االتحــاد الســوفييتي، إال أنهــا كانــت خافً

ــدة  ــاميّة، الوحي ــعوبًا إس ــت ش ــي ضمَّ ــرى الت ــدول األخ لل

التــي تقــع غــرب بحــر قزويــن، كــا إنَّ تســميتها ال تعكــس 

ــع  ــال م ــي الح ــا ه ــعب، ك ــي للش ــي والقب ــد العرق البُع

ــة  ــاف كلم ــان، فتُض ــكازاخ والرتك ــك وال ــك والطاجي األوزب

)ســتان( لتعنــي أرًضــا للشــعب الفــاين، أّمــا أذربيجــان 

فُعرفــت بـ"خزانــة النــار"، ولذلــك كانــت مفتوحــة لإلنســان 

يف مواجهــة الطبيعــة والجغرافيــا واألسار الكثــرة التــي 

متهــا األرض األذربيجانيــة لســّكانها ورّوادهــا. قدَّ

ــا  مته ــي قدَّ ــك الت ــن تل ــوم ع ــان الي ــف أذربيج ــل تختل ه

ــو"؟  ــي ونين ــة "ع رواي

ــد  ــارص وواع ــد مع ــوم بل ــي الي ــرًا، ه ــف كث ــع تختل بالقط

يســعى الســتثار لحظتــه التاريخيّــة الراهنــة، وال يتــأىت 

ــّم،  ــى األه ــة، ويبق ــه التاريخي ــاوز أزمات ــر تج ــن غ ــك م ذل

لصابــة  امتحــان  مــن  الجغرافيــا  مــع  العاقــة  تحويــل 

اإلنســان األذربيجــاين يف مواجهــة اســتحقاقاتها وأعبائهــا إىل 

ــّذة  ــاء ف ــع يف نقطــة التق ــة تســتوعب الجمي مراقصــة هادئ

عــى ناصيــة احتــكاك ومتــاس ومتــازج الحضــارات واألعــراق 

ــرة. ــوح األباط ــطاء وطم ــام البس وأح

ســعَدْت مجلــة "أفــكار" باســتقبال ُمبــادرة األصدقــاء يف 

مركــز الرتجمــة الحكومــي يف أذربيجــان لتقديــم نــاذج مــن 

القصــة القصــرة األذربيجانيــة ترجمهــا إىل العربيّــة الدكتــور 

أحمــد ســامي العايــدي مــن جامعــة عــن شــمس بالقاهــرة، 

ــص  ــع قص ــر أرب ــة لن ــر يف املجل ــة التحري ــت هيئ َس وتحمَّ

ــن كان  متثِّــل جيــل النُّضــج يف مســرة األدب األذربيجــاين ممَّ

ــة ألذربيجــان  ــة الثقافي ــن الهوي ــم دوٌر يف صــوغ جــزء م له

ــا  ــي تشــتمل كل منه وشــعبها، فقّدمــت هــذه القصــص الت

عــى تعريــف بكاتبهــا مــا يشــبه اإلطالــة السيعــة واملمتعة 

عــى األدب األذربيجــاين، وميكــن مــن خالهــا الوقــوف عــى 

مــدى اقــرتاب روح األمــة األذربيجانيــة ومتثاتهــا املجتمعيّــة 

مــع تلــك الســائدة يف كثــر مــن الــدول العربيــة، وبخاصــة 

يف منطقــة بــاد الشــام التــي تنتمــي األردن إىل فضائهــا 

ــده وتعريفــه. كــا  ــا أساســيًّا يف تحدي ــايّف، وتشــكِّل ركًن الثق

ــدول الطموحــة  ــن ال ــع هــذه القصــص أذربيجــان ب ومُتوِض

ــا  ــتقال هويّته ــة باس ــة واملعنيّ ــة الثقافي ــاعية للمواجه الس

ـل ذلــك انعــزااًل أو  وترســيخ جذورهــا مــن غــر أن ميثِـّ

ــا، ولكنــه تعبــر عــن مقاربــة أذربيجانيــة ألزمــة  إقصــاًء ذاتيًّ

العوملــة الثقافيــة والرغبــة يف تقديــم السديــة املناســبة 

لشــعب ميتلــك حّصتــه مــن النضــال التاريخــي تجــاه العيــش 

ات. ــرُّ ــل بالتغ ــرّي وصاخــب وحاف ــق يف فضــاء ث والتحقُّ

كــم يقــرتب األدب األذربيجــاين يف هــذه الفضــاءات الثقافيّــة 

واالجتاعيّــة مــن األســئلة الوجوديـّـة التــي تعــرتي بلــًدا مثــل 

األردن، وال ســيا أنَّ كليهــا يتقاربــان يف املســاحة والتعــداد 

ــروع  ــخ للم ــة التأري ــك يف بداي ــان كذل ــكاين، ويتقارب الس

ــار/  ــة أي ــة الدميقراطي ــي؛ يف أذربيجــان مــع الجمهوري الوطن

ــران/  ــربى يف حزي ــة الك ــورة العربي ــو 1918 واألردن والث ماي

ــٌة  ــارب يناســب أْن تحمــل مجلّ ــه تق ــدو أن ــو 1916، يب يوني

ــى  ــة ع ــرب يف إطال ــرّاء الع ــايّن للق ــٌة األدَب األذربيج أردنيّ

تجربــة ثقافيّــة وإبداعيّــة ليســت مقروءة بالشــكل املناســب 

ــها  ــي يعيش ــام الت ــة اإلعت ــن حال ــة ضم ــة العربيّ يف املنطق

أدب منطقــة القوقــاز وأواســط آســيا لــدى املُتلقــي العــريب، 

ــن  ــة م ــاذَج مختلف ــع التواصــل ليشــمل ن ــى أن يتوسَّ ويبق

ــااًل أخــرى  ــك املنطقــة ويشــمل أجي ــداع القــادم مــن تل اإلب

كذلــك.
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عندمــا كان شــيخ البلــد "نفتــي" يغــرِّ لجــام الحصــان، 

وحينهــا أراد أن يغــرِّ سجــه كذلــك. وكعادتــه أراد أن يغســل 

ظهــر الحصــان مــن العــرق مبــاء الرتعــة، ولكنــه تراجــع عــن 

فكرتــه. كان لجــام الحصــان طويــًا يقــرتب مــن مجــرى املــاء. 

وكان "نفتــي" يعــرف أنَّ الجــوَّ حــاّر، وأنَّ الحصــان غــارق يف 

عرقــه، ولكــن ال يوجــد حــّل لهــذا! أراد أن يربــط الحصــان يف 

أّي مــكان، ويغــرِّ لجامــه حتــى ال يعــرق، ويرفــع عنــه السج 

يك يســتطيع أن يأخــذ نََفســه. أّمــا الحصــان فــكان عليــه أن 

يــأكل، أو يصهــل، أو ينــزع الوتــد ويذهــب إىل الحظــرة. كان 

"نفتــي" ال يشــبع مــن النظــر إىل حصانــه الامــع ذي العينــن 

ــه، وإىل شــعر رأســه الناعــم  ــى إىل مؤخرت ــن، وحت الجاحظت

ــض  ــرة يقب ــان كث ــاة. وكان يف أحي ــعر الفت ــبه ش ــذي يش ال

عــى شــعر الحصــان، وميتطيــه، ويذهــب بــه إىل نهــر "كــور" 

ــه،  ــعر رقبت ــى ش ــام ع ــرة ين ــان كث ــه، وكان يف أحي ويحّمم

ــدى  ــه أو ل ــن لدي ــذاك مل يك ــر. آن ــب اآلخ ــز إىل الجان ويقف

الحصــان أّي خــوف. كان شــابًا عاديـًـا.... ولكنــه اآلن -بعــد أن 

أصبــح شــيخ البلــد- صــار يعيــش حيــاة مضطربــة...

ــى  ــن ع ــز م ــدة. قف ــى وئي ــر بخط ــل الصغ ــد إىل الت صع

مجــرى املــاء ووقــف تحــت ظــل األشــجار. ســلّط عينيــه نحو 

حقــول القمــح املمتــّدة يف اآلفــاق. كانــت هنــاك ريــاح تهّب. 

وكانــت أعــواد الســنابل الســوداء تصطفــق. كــا كانــت 

ــة  ــراء الرمادي ــذه الصح ــط ه ــّدة وس ــور" املمت ــجار "الح أش

الواســعة التــي ذبلــت حشائشــها منــذ زمــن بعيــد تصطفــق 

ــذا  ــاق ه ــن أع ــع م ــاء الناب ــرى امل ــرى. كان مج ــي األخ ه

الشــجر الــذي غرســه أحــد املــوىت مــن أجــل الثَّــواب يُصــدر 

ــد "نفتــي" إىل الســّجادة والوســادة  ــرًا. نظــر شــيخ البل خري

ــا عندمــا يــأيت لزيــارة املزارعــن  ــل. كان دامئً املُلقاتــن يف الظِّ

ــوق الســّجادة  ــرَّ مــن ف ــاك ويســرتيح. واآلن م يســتلقي هن

وأراد أن يتكــئ عــى الوســادة. وبالرغــم مــن أنَّ الجــو خانق، 

إاّل أنــه مل يخلــع نعليــه ومل يضــع عــن كتفــه بندقيّتــه ومل يلِق 

عــّكازه. ولكنــه رأى أنَّ هــذا الوضــع مســتحيل، فالعــرق يكاد 

ــا "كــرم")1(  ــن يخــاف؟ فرمبَّ يُغرقــه. عــاوة عــى ذلــك فممَّ

اآلن يف ناحيــة "ديليجــان"، مســتحيل أن يكــون "كــرم" هنــا 

يف حــّر هــذا الصيــف. 

ــق  ــه مل يطل ــك. ألن ــى ذل ــوًدا، ال يخ ــو كان موج ــى ول حت

رصاصــة طيلــة حياتــه عــى شــخص أعــزل. كان يحتــاط 

ــرم"  ــدأ "ك ــد أن ب ــرم(، فبع ــى )أْي ك ــك الفت ــن ذل ــط م فق

يف مناهضــة الســلطة واإلقطاعيــن، كان يتجــوَّل يف هــذه 

األماكــن واملراعــي....

ــح أزرار  ــه، وفت ــع نعلي ــجرة، وخل ــى الش ــه ع ــند بندقيّت أس

ــّجادة،  ــى الس ــتلقى ع ــة، واس ــة الحريري ــه ذي الياق قميص

واســتند إىل الوســادة. كانــت مناجــل املزارعــن الذيــن ربطــوا 

مناديــل الجيــب عــى رؤوســهم تصــدر أزيــزًا، فيختلــط 

ــون  ــي. كان املزارع ــوات املراع ــع أص ــز م ــذا األزي ــوت ه ص

ــدون أن ينهــوا أعالهــم بسعــة،  منهمكــون يف العمــل. يري

ليتقاضــوا أجورهــم، وليذهبــوا بالقمــح ألوالدهــم يف املراعــي 
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ــسع هــو  ــي" يُ ــد "نفت ــك كان شــيخ البل ــة)2(. لذل الصيفي

ــه  ــع أن ــى، م ــرتة إىل املرع ــذ ف ــاس ولجــوا من اآلخــر، ألن الن

ــل رحيلــه إىل املرعــى الصيفــي. والحــق أنــه  كان قــد أجَّ

ــقياء  ــاك أش ــة. هن ــًدا يف القري ــاء وحي ــن البق ــى م كان يخ

ــب". ــد الغري ــو "مرش ــرون... أحدهــم ه كث

كان ال يعــرف أحــٌد يف القريــة جــذور هــذا الغريــب، الــيء 

ــا كان  ــا منــذ زمــن بعيــد أنَّ غاًم الوحيــد الــذي كان معلوًم

يقــف أمــام منــزل أسة "نفتــي" ُمهلَهــل املابــس، يعتــره 

الجــوع، ذا نظــرات مريضــة مطأطــأ الــرأس. كانــت يف يــده 

ــة  ــه قبع ــى رأس ــم، وع ــوال" قدي ــره "ش ــى ظه ــا، وع عص

ــن شــدة  ــت شــفتاه م ــه وجفَّ متهالكــة. شــعث شــعر وجه

الــربد. كانــت عينــاه تربقــان بصعوبــة كــاء يف غياهــب بــر 

عميــق.

خرجــوا عــى صــوت الضجيــج بعــد أن نبحــت الــكاب عــى 

الواقــف أمــام البــاب، متســائلن: "أيهــا الصغــر، مــن أنــت؟" 

ــى  ــراء ع ــن الف ــوع م ــه املصن ــي" معطف ــد "نفت ــع وال وض

كتفــه، واتَّجــه هــو وابنــه نحــو بــاب حديقــة املنــزل. نظــر 

ــه  ــم أن ــا، وفه ــكان م ــن م ــدم م ــذي ق ــب إىل هــذا ال بتعجُّ

ــوء  ــح لج ــا أصب ــان م ــدة. سع ــذه البل ــايل ه ــن أه ــس م لي

ــرة،  ــة األخ ــرِّر يف اآلون ــر متك ــة أم ــاء إىل القري ــض الغرب بع

حيــث يلجــأ مثــل هــؤالء للقريــة إّمــا بعــد أن يكــون أحدهم 

ــا أن  ــة، وإّم ــئ يف هــذه القري ــل عــدّوه وجــاء ليختب ــد قت ق

يكــون هامئـًـا عــى وجهــه يف هــذه املناطــق مــن أجــل كــسة 

ــه  ــى مــن رأســه إىل أخمــص قدمي ــد الرجــل الفت ــز. تفقَّ خب

وقــال يف نفســه: "ال، هــذا الفتــى ال يشــبه َمــن قتــل شــخًصا 

ــب  ــة مل تُعج ــر". يف الحقيق ــر يشء آخ ــا يف األم ــرب، رمّب وه

الرجــل عينــا الفتــى العميقتــان.

كأنَّ الغريــَب شــعر بهــذا، وفطــن إىل أنــه ســوف يصــّده عنــد 

البــاب ويطــرده والشــتاء يف بداياتــه، فجعــل يف صوتــه بعــض 

 : لشفقة ا

- أنا الجئ أيها الخال، وليس يل أحد مطلًقا.

ــدم  ــع ق ــه عــى إصب ــز عين ــي" فركَّ ــا "نفت ــه. أّم نظــر الرجــل البن

ــك. ــه املتهال ــن حذائ ــت م ــي خرج ــئ الت الاج

- من دلّك عى هذا املكان؟

- ال أحد. جئُت من نفي. أستجُر بكم. 

نظر الوالد إىل االبن، واالبن إىل األب.

- ما اسمك؟

- مرشد.

ــتندات، أو  ــه أّي مس ــس مع ــم، لي ــه أعل ــدق؟ الل ــول الص أكان يق

ــا. ومنــذ ذلــك اليــوم وهــم  ــه. كان شــخًصا غريبً دليــل عــى هويّت

ــب". ــة "مرشــد الغري ــه يف القري ــون علي يطلق

ــح  ــزارع. وأصب ــب إىل امل ــم ذه ــية، ث ــى املاش ــة كان يرع يف البداي

ــده،  ــات وال ــد أن م ــن. وبع ــا أخوي ــل أصبح ــي"، ب ــا لـ"نفت صديًق

ــا. ــي" أرًض ــاه "نفت أعط

تعاونــوا وبنــوا لــه منــزاًل صغــرًا. وأعطــاه نصيبًــا أيًضــا من املاشــية، 

ــا.  وأهــداه حصانًــا أيًضــا. وتــزوَّج إحــدى بنــات األقــارب وفتــح بيتً

ــوال تجــري يف  ــدأت األم ــب" ماهــرًا. بعــد أن ب كان "مرشــد الغري

ــل  ــته. ب ــنت معيش ــة". وتحسَّ ــس" و"غنج ــه إىل "تفلي ــده، اتج ي

ــن هــو اآلخــر مــن حيــث البنيــة والصحــة واملنظــر العــام. تحسَّ

ــه. مل يعجبــه  ســمع "نفتــي" ذات يــوم أنَّ "مرشــد" يضايــق زوجت

هــذا. فدعــاه إليــه. وانتظــر يومــن أو ثاثــة، ولكــن مل يأتـِـه أّي خــرب 

مــن "مرشــد". وذات يــوم تقابــا يف الطريــق.

- ملاذا ال تظهر؟

- ماذا حدث، هل من الروري أن أظهر؟

- رمبا لدّي بعض الكام لك؟

- أّي كام من املمكن أن يكون لديك يل؟

ث بتعاٍل؟ - آه، كم تتحدَّ

- أأصمت؟ 

زمجــر الحصانــان وشــّدا لجامهــا. وتواجهــا واقفــن عــى أرجلهــا 

الخلفيــة وأصــدرا صهيــًا. عــا غبــار الطريــق إىل عنــان الســاء.
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- آه، رمّبــا، متلـّـكك الغــرور؟ مــا أسع مــا أصابــك مــن غــرور 

أيهــا الفتــى؟

ث كاًما فارًغا، هات ما عندك! - ال تتحدَّ

كتم "نفتي" غضبه بصعوبة:

- لــو ســمعُت مــرَّة ثانيــة أنــَك رفعــَت يــدَك عــى زوجتــك 

وأوالدك، ســوف أفعــل معــَك مــا ينبغــي فعلــه، فهمــت؟!

- أنت تخطئ، ما زلَت تتذكَّر املايض!

- آه، أيها الوغد الغريب، أترّد عّي؟!

تزامــن رضب الســوط يف الهــواء مــع ســقوط "مرشــد" بجــوار 

ــه بالســوط وهــو  حوافــر الحصــان. وكان "نفتــي" قــد رضب

ــل  ــو اآلخــر مث ــان ه ــب الحص ــان. غض ــر الحص ــى ظه ع

صاحبــه، ودهســه تحــت أقدامــه. مل يهــدأ غضــب "نفتــي"، 

فقفــز ونــزل مــن عــى الــسج. أمســك بتابيــب "الغريــب" 

غ يف الــرتاب، وجــرَّه إىل جانــب الطريــق. وســلَّ خنجره. املمــرَّ

ــي،  ــي". ال تقتلن ــا "نفت ــايّض، ي ــيُت م ــأُت، ونس ــد أخط - لق

اتركنــي لصغــاري،  أوالدي مســاكن. بحــق قــرب والــدك، 

ــرًا. ــب خ تكس

تركــه "نفتــي". نظــر بكراهيــة إىل عــن "مرشــد" التــي كانــت 

تشــبه مياًهــا تلمــع يف غياهــب جــّب، وتــرك مجامــع ثيابــه.

- اذهب، أتركَك من أجل أستك.

ــرتاب مــن  ــوَّه بكلمــة. نفــض ال نهــض "مرشــد" دون أن يتف

ــر الحصــان  ــز عــى ظه ــام وقف عــى جســده، وأمســك اللّج

صامتًــا. اتَّجــه نحــو القريــة وكأنَّ عــى رأســه الطــر. وفجــأة 

شــدَّ اللجــام، والتفــت وراءه.

- حســًنا، يــا "نفتــي"... لــن أكــون رجــًا لــو مل أقتــّص منــَك 

بســبب هــذا. ســتأيت وتأخــذ الحــارة التــي ابتليتَنــي بهــا.

أصــدر الحصــان صهيــًا وهــزَّ رأســه حينهــا عــاد "نفتــي" إىل 

وعِيــه. ركــب "نفتــي" الحصــان، وأدار بندقيّتــه، وغــاب عــن 

األنظــار يف هــذا الطريــق املغــرّب. ويف اليــوم التــايل ســمع أنَّ 

"مرشــد" أخــذ أشــياء وهــرب مــن املنــزل...

بعدمــا تــوىّل "نفتــي" شــياخة البلــدة، بــدأ النــاس يف الغضب 

منــه بســبب أو مــن غر ســبب.

مهــا حــاول االبتعــاد عــن املشــاكل، وتجنُّــب رؤية مــا يفعله 

النــاس مــن أخطــاء، كان ال يفلــح. كان النــاس يبحثــون عنــه 

ويجدونــه ويلقــون اللــوم عليــه )ملــاذا مل تقبــض عــى اللــص؟ 

ــَت  ــاذا جعل ــاين؟ مل ــارب الف ــام إىل اله ــوا الطع ــاذا قّدم مل

الشــاطر "كــرم" يعــرب مــن نهــر "كــور"(؛ مــاذا كان ســيفعل؟ 

ولكــن... أمثــل هــذه األمــور تدفعــه لقطــع عاقاتــه بالنــاس؟ 

املنصــب مثــل النــر املعلَّــق يف عنــق حيوانــات الجــّر، فهــم 

ــى  ــون ع ــوان ويركب ــق الحي ــى عن ــر ع ــذا الن ــون ه يضع

ظهــره، ويقودونــه إىل االتجــاه الــذي يريدونــه. فإّمــا عليــَك 

ــا عليــَك أن تجاريهــم! أن تصــرب، وإّم

اب املتصاعــد مــن  كان الجــوُّ شــديد الحــرارة. وكان الــسَّ

املراعــي يلعــق الهــواء كنــار املوقــد، ويعلــو التــال الرماديـّـة 

وينتــر فــوق القريــة، ويَعــرب مــن هنــاك فــوق نهــر "كــور" 

الــذي تتــأأل مياهــه ويحــرق أشــجار غابــة "قارايــازي". 

د  كانــت اليعاســيب امللتصقــة بجــذوع األشــجار التــي يتمــدَّ

شــيخ البلــد "نفتــي" تحــت ظلِّهــا تُصــدر رصيــرًا يجعــل أذن 

ــر  ــّر ورصي ــا بالَح ــي" ذرًع ــد ضــاق "نفت ــّم. لق اإلنســان تُص

ــب جســده  ــاء لرطّ ــه يف امل اليعاســيب. أراَد أن يضــع قدمي

ويبلّــل صــدره ورأســه ويســرتيح قليــًا. نهــض عــى قدميــه، 

وخلــع ســرتته واقــرتب مــن مجــرى املــاء، وجلــس القرفصــاء. 

ــَر الفرســان القادمــن مــن الطريــق  مــدَّ يــده يف املــاء. ومل ي

الــرتايّب املتَّجــه نحــو التــّل بجــوار املقابــر واملمتــّد ناحيــة نهــر 

"كــور". ومل يســمع صهيــل الخيــول وصــوت ركابهــا أو حتــى 

ــه. مل  ــر اليعاســيب أصــمَّ أذن وقــع أقــدام الخيــول؛ ألنَّ رصي

ــن  ــده م ــَحَب ي ــره. س ــت ظه ــة أصاب ــوى برصاص ــعر س يش

ــرأى أحــد الفرســان  ــف، ف ــاء واســتقام، والتفــت إىل الخل امل

قــد ســحب لجــام فرســه وأسع، واســتدار صارًخــا يف شــخص 

ــا: ــا صوتً آخــر، ورضب بالســوط محدثً
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- أيها الوغد الخائن!

ــاىش صــوت  ــك. ضعــف فجــأة وت ــد ذل ــيئًا بع مل يســمع ش

القــش، وهمــس أوراق األشــجار، وخريــر مجرى املــاء ورصير 

اليعاســيب، وأصبحــت كل هــذه األصــوات ال تُســمع. ومــأ 

ــه،  ــه جمــر، ومتــوَّج أمــام عيني الــساب املتوّهــج عينيــه كأنّ

ــاب كّل يشء... ــاب، وغــى الضب وتحــوَّل إىل ضب

قفــز "كــرم" مــن الحصــان، وألقــى بنفســه تحــت الشــجرة، 

نفتــي" عــى ركبتــه. أصابــت  البلــد  أخــذ رأس "شــيخ 

ــدره. ــن ص ــت م ــره وخرج ــة ظه الرصاص

ــزازة  ــرف فقــط مــن خــال اهت ــاه مغلقتــن. وُع كانــت عين

خفيفــة لشــفتيه أنــه ال يــزال عــى قيــد الحيــاة. مل يــره "كرم" 

عــن قــرب هكــذا منــذ أن نشــب بينهــا العــداء. لقــد تغــرَّ 

ــًا  ــدَّ قلي ــيء، وامت ــح ســميًنا بعــض ال ــرًا. وأصب الرجــل كث

ــت جبهتــه بعــض الــيء. وظهــرت  شــاربه الكثيــف. وابيضَّ

ــد  ــه. رأى "كــرم" أنَّ "شــيخ البل ــد حــول عيني بعــض التجاعي

ــه أزرار  ــح ل ــه وفت ــدَّ عين ــأسع، وم ــا. ف ــزف دًم ــي" ين نفت

ــي"  ــف يســاعد الرجــل. وكأنَّ "نفت ــص، ومل يعــرف كي القمي

ــيء.  ــض ال ــاه بع ــت عين ــًا، فُتح ــرَّك قلي ــذا فتح ــعر به ش

ــة. هــدأت -كــاء راكــد- حدقــة  نظــر إىل وجــه "كــرم" بدقّ

عينــه التــي أصبحــت مثــل الشــبكة، وفجــأة اتَّســعت. شــعر 

"كــرم" أنَّ بــدن "نفتــي" انتفــض، كأنَّ الرجــل أصابتــه لفحــة 

بــرد. فانتفــض جســده هــو اآلخــر، وأصابــه الضيــق:

- مــاذا أفعــل لــك اآلن يــا "نفتــي"، ال أســتطيع الذهــاب إىل 

ــا  ــل لِ ــاذا أفع ــس" وم ــى إىل "تفلي ــة" أو حت ــة "غنج مدين

أصابــك؟

ســمع "نفتــي" الصــوت، فأصابتــه الدهشــة يف البدايــة، ثــم 

أفــاق، ورفــع رأســه قليــًا، وركَّــز عينيــه املغرورتــن يف وجهــه 

ــا أدرك فــوق ركبــة َمــن يســتند  الشــخص الواقــف أمامــه. رمبَّ

ــة انفعــل. فشــعر "كــرم" بخــروج رشر مــن  رأســه. يف البداي

عينيــه. وهــدأ فجــأة مبجــرَّد أن تــاىش هــذا الوميــض الــذي 

خفــت كمصبــاح يوشــك عــى االنطفــاء. حــرَّك شــفتيه:

- كرم؟

- توقُّعك يف محلّه، أنا كرم.

- حسًنا، وجودَك أمر جيد.

هــزَّ هــذا الــكام "كــرم"، وكأنَّ الــذي يحتــر عــى قدميــه ليــس 

ــم. وكأنَّ هــذا الشــخص ليــس  ــدود، بــل صديقــه الحمي عــدّوه اللّ

بــه دوًمــا يف الجبــال والوديــان  هــو الشــخص الــذي كان يتعقَّ

ويتحــنَّ الفــرص ليقــي عليــه. قبــل هــذا العــداء بفــرتة طويلــة، 

بعًضــا،  بعضهــا  أسار  وكامتــي  طفولــة  رفيقــي  االثنــان  كان 

ــربان إىل  ــور" ويع ــر "ك ــا ويســبحان يف نه ــان مًع ــا يلعب ــث كان حي

ــة،  ــول ويتســابقان وســط القري ــازي" ويرقصــان بالخي ــة "قاراي غاب

ــا  ــا للقــاء الفتيــات الــايئ ينظــرن لهــا خلســة. وأّم ويذهبــان مًع

ــا. ــا بعًض ــى بعضه ــان ع ــسَّ االثن اآلن فيتح

ــرتب  ــتطيع أن يق ــلُّح. كان ال يس ــديد التس ــا ش ــان قدميً كان اإلنس

مــن "كــرم"، وكذلــك "كــرم" ال يســتطيع االقــرتاب منــه. أخــذ "كــرم" 

بندقيتــه، وهــام عــى وجهــه يف الجبــال، وكان يقــي حياتــه عــى 

ظهــر الحصــان. كان ينتقــل مــع العصابــة التــي معــه مــن "تفليــس" 

إىل "غنجــة"، ويُقيــم ميــزان العــدل يف وادي "وليحانــه"، ويتخطّــى 

ــا يف "إيــروان"  ــه يذيــع أحيانً الجبــال ويعــرب نهــر "آراز"، وكان صيتُ

ــيخ  ــا ش ــران". أّم ــرى يف "إي ــا أخ ــا( وأحيانً ــا حاليًّ ــة أرميني )عاصم

ــم.  ــه يف نعي ــه وســط أقارب ــش يف منزل ــكان يعي ــي"، ف ــد "نفت البل

تغــرَّ متاًمــا بعــد أن أصبــح "شــيخ بلــد"، أرســل لــه "كــرم" رســائل 

ــدة.  ــاس أو يؤذيهــم، ولكــن ال فائ ــق الن ــا يضاي ة مــرّات، لكي عــدَّ

كان "كــرم" يبحــث عنــه، كان يبحــث عنــه منــذ فــرتة طويلــة حتــى 

ره. يحــذِّ

- هل يف عصابتَك أحد جديد؟

ر "كرم" يف الرّد عى هذا السؤال الذي سمعه بصعوبة: تأخَّ

- نعم.

- من؟

- مرشد.

- ذلك الوغد؟
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انطلقــت هــذه الكلمــة كرصاصــة أصابــت قلبــه، وكأنَّ عينيــه 

غلّفهــا الســواد. ُجــرح جرًحــا عميًقا.

- لجأ إيّل، ماذا أفعل؟

- لجأ إلينا نحن أيًضا، والنتيجة كا رأيت.

ــس  ــه لي ــبب يف تأوُّه ــرم" أنَّ السَّ ــد "ك ــل. واعتق ه الرج ــأوَّ ت

الوجــع مــن الجــرح، بــل الوجــع مــن ضيــاع فضلــه وخيبــة 

ــه. ظّن

ــد وجهــه،  عــّم وجــه شــيخ البلــد "نفتــي" عــرق بــارد، وتجعَّ

ثــم بعــد ذلــك عــا وجهــه مــا يشــبه االبتســامة بــداًل مــن 

الوجــع واملعانــاة.

ــاب  ــه، خ ــد لل ــرتيًحا... الحم ــوت مس ــتطيع أن أم - اآلن أس

ظّنــي... وإاّل كُنــت ســأرحل عــن هــذه الدنيــا حزيًنــا. الشــكر 

ــع رأيس  ــري... ارف ــن نظ ــقط م ــَك مل تس ــرم"، إن ــا "ك ــه ي لل

ــًا.  ألعــى قلي

أمســك "كــرم" بــه مــن تحــت إبطيــه وأســنده عــى فخذيــه. 

بــت مــن وجهــه ومضــة  متالــك "نفتــي" وجعــه وهــدأ. وتسَّ

حيــاة خفيفــة تشــبه أنفــاس الطيــور. نظــر إىل اآلفــاق. شــعر 

"كــرم" بــأنَّ عينيــه اللتــن تشــبهان الشــبكة تنظــران إىل 

ــازي"  ــة "قاراي ــو غاب ــور"؛ نح ــر "ك ــن نه ــرى م ــة األخ الضف

ــربان  ــهل "ج ــن س ــة م ــر بداي ــاحل النه ــول س ــدة بط املمت

القريــة املوجــودة عــى مســافة  جــول"، ونحــو منــازل 

بعيــدة، وكذلــك نحــو املــزارع، واملراعــي، وإىل أكــوام أعــواد 

عــة، وإىل األطفــال الذيــن يرعــون املاشــية.  القمــح املجمَّ

ــت املــزارع يف أماكنهــا. هبَّــت ريــاح خفيفــة مــرَّة أخــرى،  جفَّ

ــر  ــمع خري ــة، وُس ــة ثاني ــح خشخش ــواد القم ــدرت أع فأص

املــاء الجــاري مبجــرى املــاء، وكانــت اليعاســيب هــي األخــرى 

تصــدر رصيــرًا مــن جديــد. مــرَّ مــن أمــام عينــي شــيخ البلــد 

"نفتــي" ساب متمــوِّج يشــبه الحــرارة الصــادرة مــن املوقــد. 

ــز هــل عينــاه متشــابكة، أم  ولكنــه مل يكــن يســتطيع أن مييِّ

ــذا ساب؟ ه

ــه.  انتفــض فجــأة وحــّول وجهــه صــوب الفرســان مــن حول

ــد بنظراتــه رفــاق "كــرم" واحــًدا واحــًدا. ومــا إن وقعــت  تفقَّ

ــه.  ــه، وازداد ضيق ــعرَّ بدن ــى اقش ــد" حت ــى "مرش ــاه ع عين

رأى "كــرم" أنَّ حــال الرجــل تغــرَّ فجــأة، وكأنَّ حمــرة حلَّــت 

يــه. كانــت هــذه الحمــرة هــي حمــرة آخــر قطــرات دم  بخدَّ

ــز  هــا القلــب الــذي يــدّق آخــر رضباتــه إىل عروقــه. ركَّ ضخَّ

"نفتــي" عينيــه اللتــن تنطفئــان إىل وجــه "كــرم".

- كرم، لدّي طلب أخر منك...

- قُل، ألرى ماذا تريد...

سك، وارضبني يف جبيني. - اخرج مسدَّ

- ماذا تقول؟

- فليُقل الناس، إنَّ الشاطر "كرم" قتل "نفتي"...

الرجل يقتل رجًا يا أخي، وليس الوغد.

- يدي ال تطاوعني.

- إْن مل تفعل ما أطلبه منك، تكون ابن حرام.

عا صدر "نفتي"، وهبط رويًدا رويًدا.

ــع يف حلقــه.  ر "كــرم". وبلــع بصعوبــة ريقــه الــذي تجمَّ تكــدَّ

ــده، وأراد أن  ــه عــى "مرشــد"، فوجــده. هــزَّ ي بحــث بعيني

يصــوِّب البندقيــة يف املــكان نفســه، وأن يلطِّــخ دم "نفتــي" 

بــدم هــذا الخائــن القابــع مثــل الثعلــب. ولكنــه غــرَّ تفكــره 

ــي"  ــارب "نفت ــه أق ــن يرتك ــًا يف نفســه: عــى أّي حــال ل قائ

ــا، وكذلــك مل يــرد أن يلطّــخ يــده بالدمــاء. حيًّ

- خــذوا بندقيّتــه وحصانــه، ودعــوه، فليذهــب إىل الجحيــم! 

ــو  ــسج. ل ــك يف ال ــق بندقيت ــن عــى الحصــان، وعلِّ ــزل م ان

أمطرونــا بالرصــاص، ال دخــل لــَك بنــا، ال تحــرِّك ســاكًنا. 

ــة.  ــب إىل القري ــوف نذه س

ــي" إىل  ــة "نفت ــرم" أن يذهــب بنفســه ويســلِّم جث ــرَّر "ك ق

القريــة. ســيحمله بــن يديــه، وســوف يــأيت حصــان "نفتــي" 

رقابهــا  عــى  الخيــول  ألجمــة  رفاقــه  وســيضع  خلفــه، 

وسيســرون خلــف الجنــازة يف صمــت. كان يعلــم أنَّ هذا أمر 
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ــة، وســتعلو رصخــات  صعــب. ســوف يعرتضهــم أهــل القري

ــعرهّن،  ــددن ش ــوف يش ــم، وس ــال، ولطاته ــاء واألطف النس

ويولولــن، بــل رمّبــا أيًضــا يطلقــون عليهــم الرصــاص. وســوف 

ــن  ــك َم ــا، وكذل ــا فارًغ ــم كاًم ــن يتكلّ ــم َم ــن بينه يوجــد م

ســيبلّغ الرطــة. ولكــن كان ال يصــدق هــذا، ال يصــدق أنــه 

يوجــد يف القريــة خائنــون بهــذا الشــكل. هــو كان عــى ثقــة 

ــة  ــط القري ــدوء وس ــة به ــون الجث ــوف يحمل ــم س ــن أنه م

ــا  ــتقبلونهم طبًق ــوف يس ــم س ــي". وأنه ــزل "نفت ــى من حت

ــاش.  ــول وانده ــوا يف ذه ــو كان ــى ول ــة، حت ــادات القري لع

وســوف يشــارك "كــرم" وعصابتــه يف مراســم الدفــن. وبعــد 

مــون  مــرور اليــوم الثالــث عــى وفــاة "نفتــي"، ســوف يقدِّ

هــون نحــو  واجــب العــزاء إىل أقاربــه، وينرفــون ويتوجَّ

ــال. الجب

شــعر "كــرم" بــربودة فــوق ذراعيــه وفخذيــه، فهــَم أنَّ بــدن 

ــه  ــاق عيني ــا يف أع ــيئًا م ــر ش ــه ينتظ ــربد. ولكن ــي" ي "نفت

ــدوء  ــده به ــع ي ــه.... وض ــو وجه ــلّطتن نح ــاحبتن املس الش

ــّز... ــه تهت ــزّر وأصابع ــح ال ــدس. وفت ــراب املس ــى ج ع
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)*( الكاتب إسامعيل شيخيل )1919 – 1995م(
كاتــب أذربيجــاين حصــل عــىل لقــب "كاتــب الشــعب 

ــا بـ"خــادم اجتامعــي مرمــوق"،  ــرف أيًض األذربيجــاين"، وُع

حصــل عــىل جائــزة "مــريزا فتــح عــيل آخونــدوف" األدبّيــة. 

ميــاه  "يف  مثــل  األدبيــة  املؤلفــات  مــن  العــرشات  لــه 

كرتــش"، و"الجبــال تنــادي"، و"الطــرق املنفصلــة"، و"نهــر 

ــرى"،  ــون"، و"منافــي"، و"ســنوات تعــود للذك ــور املجن ك

املؤلفــات.  مــن  وغريهــا  الجبهــة"  و"طــرق  تفقــدوين"،  و"ال 

ــة، والفرنســية،  ــه إىل اللغــات الروســية واإلنجليزي تُرجمــت أعامل

ــع لغــات شــعوب االتحــاد الســوفييتي الســابق.  ــة وجمي واألملاني

 شــغل منصــب "األمــني األوَّل" التحــاد الكتــاب األذربيجانيــني

االتحــاد  كتــاب  اتحــاد  "أمــني  ومنصــب  )1981-1987م(، 

ــام  ــىل وس ــل ع ــام حص ــابق )1981-1987م(. ك ــوفييتي الس الس

ــن  ــة م ــهادات فخري ــام )1979م(، وش ــر" ع ــل األحم ــم العم "عل

ــىل  ــل ع ــام حص ــابق. ك ــوفييتي الس ــاد الس ــا لالتح ــة العلي اللجن

ــون". ــور املجن ــر ك ــة "نه ــن رواي ــة ع ــزة الدول جائ

)**( ترجــم هــذه القصــة عــن اللغــة األذربيجانيــة الدكتــور أحمــد 

ســامي العايــدي- أســتاذ مســاعد كليــة اآلداب جامعة عني شــمس. 

كــام قــام املرتجــم نفســه الدكتــور أحمــد ســامي العايــدي برتجمــة 

ــب  ــع، وهــي: قصــة "الفراشــة" للكات ــي تتب ــالث الت القصــص الث

ــب  ــميك" للكات ــف الس ــة "املعط ــيل، وقص ــد الرحامن ــان عب نرمي

ــدَّ أْن ينفطــَر قلــب" للكاتــب فرمــان  ــا، وقصــة "ال ب عيــىس ُمَغانَّ

كريــم زاده.

 الهوامش:

1. يُقصد بـِ"كرم" هنا الشاطر "كرم"؛ ويسّمى يف اللغة األذربيجانية "قاجاق كرم"، 

وهو شخصية شعبية يف األدب األذربيجاين تعمل عىل منارصة الفقراء يف القرى، 

وتحاول منع ظلم اإلقطاعيني وَمن ميثلون السلطة يف تلك الحقبة التاريخية. 

نة من العديد  وهذه الشخصية دامئة الرصاع مع السلطة ويصاحبها عصبة مكوَّ

من األشخاص الذين يعاونونها يف تحقيق هدفها املتمثل يف سلب أموال األغنياء 

 واإلقطاعيني وتوزيعها عىل الفقراء )املرتجم(.

2. بسبب الطبيعة الجبلّية يف أذربيجان كان الناس يف الشتاء يجلسون يف الوادي، 

ويف الصيف يصعدون إىل املراعي الصيفّية أعىل الجبال حيث الجّو املعتدل هناك 

)املرتجم(.
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قصة "الفراشة"
للكاتب نرميان عبد الرحامنيل*

ــى  ــرًا! أو مبعن ــه كث ــر في ــكل أثَّ ــارة بش ــذه العب ــت ه قيل

نــة مــن  أصــّح، مل تنتــِه املــرأة مــن قــول هــذه العبــارة املكوَّ

ــارة  ــى شــعر مســبًقا مبــا وراء هــذه العب ــات، حت ــع كل أرب

ــة يف  ــكام بســبب غّص ــم الســبب، عجــز عــن ال وإْن مل يفه

حلقــه؛ ومــا إن أدرك هــذه العبــارة، حتــى تصبَّــب عرقـًـا مــن 

ــس  ــف عــن التنفُّ ــه، وتوقَّ ــى أخمــص قدمي أعــى رأســه حت

ــات زوجــي يف الحــرب...". ــا. "م متاًم

لســبٍب مــا، مل يســتطع إدراك هــذه العبــارة بشــكل كامــل، 

ــه، كان يرغــب  ــاق شــديد يف داخل ــدأ يشــعر باختن ولكــن ب

يف اللحــاق باملــرأة التــي قالــت هــذه العبــارة فيــا عيناهــا 

مــوع، وقــد جمعــت تابيبهــا يف يدهــا واتَّجهــت  تذرفــان الدُّ

ــراًرا  ــا م ــذار له ــا يف االعت ــب أيًض ــة، وكان يرغ ــفل املدين أس

ــتطيع أن  ــه ال يس ــا، ولكن ــت قدميه ــرَّ تح ــراًرا، وأْن يخ وتك

يتحــرَّك مــن مكانــه ألنَّ قــواه قــد خــارت...

كانــت بدايــة اليــوم جيِّــدة، حيــث تنــاول يف الصبــاح إفطــاًرا 

مــن البيــض، ومل يتعــرَّض للزّحــام يف الطريــق، ومــا إن وصــل 

ــة  ــن عامل ــب م ــن الرات ــاًرا ع ــمع أخب ــى س إىل اإلدارة، حت

النظافــة، ويبــدو أنــه ســوف يتقــاىض الراتــب بعــد الظهــر؛ 

ــه هــذا  ــذي يســمع في ــث ال ــا، هــذا هــو األســبوع الثال حقًّ

الــكام، ولكــن لديــه هــذه املــرَّة أمــل حقيقــّي لســبب مــا، 

وســيتحوَّل هــذا األمــل إىل حقيقــة بعــد نصــف ســاعة بنــاء 

عــى تأكيــدات املديــر.

ــد، كأنَّ النقــود معــه،  قــال املديــر هــذا الــكام بشــكل مؤكَّ

وســوف يُخرجهــا مــن جيبــه ويوزِّعهــا. عــى أّي حــال، قــام 

ــن بشــكل يــوازي حجــم وظيفتــه. املديــر بالتَمنُّ

ــن -بجــوار النقــود- ال ميثِّــل شــيئًا،  إضافــة إىل أنَّ هــذا التمنُّ

ومل يكــن يســتطيع أن يفســد هــذا الجــّو مــن األمــل. بقــي 

ــى الظهــر،  يشء واحــد هــو انقضــاء الوقــت بشــكل مــا حت

ــن،  ــن الذه ــب م ــة بالرات ــيّئة املتعلق ــكار الس ــاد األف وإبع

ــاد عــى هــذا أيًضــا... وقــد اعت

بعــد ذلــك انشــغل ببعــض األوراق ملــّدة ســاعة، وعندمــا أراد 

أن يخــرج إىل الشــارع مــن أجــل أن يدّخــن ســيجارة، اصطدم 

بفتــى كان يســر جــارًّا ســاقيه، فاســتدار مــن أجــل أن يعتــذر 

لــه، فنظــر إليــه وحينئــذ عرفــه مــن عينيــه؛ إنــه صديقــه يف 

ــر  ــا، مل يتذكَّ ــذ بضــع ســنوات؛ حقًّ ــرَه من ــذي مل ي الجيــش ال

االســم الحقيقــي لهــذا الفتــى الــذي كانــوا ينــادون عليــه يف 

الجيــش بـِ"رمبــو"، ولكــن ال عاقة لهــذا باألمر؛ األمر األســايس 

كان هــو أنَّ هــذا الفتــى عــى قيــد الحيــاة أم ال؟ كان عندمــا 

ــن  ــاء الذي ــرون األصدق ــل مــع رفاقــه يف الجيــش، يتذكّ يتقات

قاتلــوا معهــم، ومل يكــن لــدى أحــد معلومــات دقيقــة عــن 

"رمبــو"، كان بعضهــم يقــول إنــه بســبب فقــده دمــاء كثــرة 

ــم رأوه  ــول إنه ــر كان يق ــم اآلخ ــق، وبعضه ــات يف الطري م

ــه  ــون بأن يعمــل بالتجــارة يف محــل صغــر، وآخــرون يتحّدث

شــفي والتحــق بالرطــة، ويعيــش حيــاة رغيــدة. اآلن، هــا 

هــو، لقــد اصطــدم بــه يف منتصــف الطريــق بعــد مــا يزيــد 

عــى خمــس ســنوات. وقفــا وســط النــاس وتجاذبــا أطــراف 
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ــة. حســًنا،  ــث عــن الســنوات املاضي ــدأ الحدي ــث. وب الحدي

لقــد انتبــه بعــض الــيء، وأدرك أنَّ الفتــى يعــرج وأنــه 

يقــف بصعوبــة عــى قدميــه املصابتــن، فصاَحبَــه إىل مقهــى 

ــا  ــة حلوه ــام املاضي ــران األي ــذا يتذكَّ ــا وأخ ــب، وجلس قري

ــكان الرصاصــة بســاقه،  ــا. وكأنَّ الوجــع املوجــود يف م ومرّه

والــذي كان قــد هــدأ منــذ فــرتة، بــدأ مــرّة أخــرى، أو مبعنــى 

أصــّح، تحــوَّل الوجــع الــذي كان ال يُعــره اهتاًمــا قبــل ذلــك 

إىل أمل شــديد، باإلضافــة إىل شــعوره باالختنــاق وتغــرُّ صوتــه؛ 

ــه  ــا يعاني ــه بالنســبة لِ ــا هــو في ــه أنَّ م ــن دار يف عقلِ ولك

ــى  ــد مكــث الفت ــدُّ شــيئًا بســيطًا جــًدا؛ فق ــى يُع هــذا الفت

ــا  أربعــة أشــهر يف املستشــفى وتســعة أشــهر وعريــن يوًم

يف املنــزل، وأرادوا أن يبــرتوا ســاقيه مــن أعــى الركبــة، ولكــن 

بلطــف مــن اللــه، فََقــَد إحداهــا فقــط، واســتطاعوا إنقــاذ 

ــا وهــو  ــه بشــكل م ــر حيات األخــرى، واآلن يســتطيع أن يدي

ــة مــن  ــه املكنّون ــة، ويكفــل عائلت يســتند عــى قــدم صناعيّ

ثاثــة أفــراد مــن خــال معــاش التضامــن االجتاعــي الــذي 

يحصــل عليــه بصعوبــة. وعــاوة عــى ذلــك، مل يعتمــد عــى 

املعــاش فحســب، بــل يســعى للبحــث عــن عمــل مناســب. 

ســأله الفتــى أثنــاء الحديــث إْن كان متزوًجــا أم ال؟ فازحــه 

قائــًا: "ال أريــد الــزواج قبــل حــّل مشــكلة الشــقة". وســأله 

ــره اآلن.  ــق بهــذا األمــر، ولكــن ال يتذكَّ عــن يشء آخــر متعلّ

ــه،  ــم هاتف ــذ رق ــه، وأخ ــب عنوان ــه كت ــو أن ــره ه ــا يتذكَّ م

وأكّــد عليــه مــراًرا وتكــراًرا أن يتواصــل معــه، وغمــز بطــرف 

عينــه لصاحــب املقهــى الــذي يعرفــه ليُعلمــه أنــه َمــن 

ســيدفع مثــن الشــاي، وصاَحــَب الفتــى حتــى املحطــة، ثــم 

عــاد إىل مكتبــه.

أي ســكرترته،  املديــر"؛  رأس  "تــاج  قَِدَمــْت  ذلــك  بعــد 

وقالــت إنَّ اليــوم عيــد ميــاد "كوبــاك"، وإنــه اســتعدَّ 

ــد، ويدعــو الجميــع مــع زوجاتهــم الليلــة. شــعر  بشــكل جيِّ

يف التــّو مبــا يحويــه هــذا الخــرب مــن معنــى: يجــب أن نجَمــَع 

ــأيت  ــة؛ ســوف ت ــراء هديّ ــتطاع ل ــدر املُس ــع بق ــن الجمي م

ــو لــزم األمــر ميكــن أن تُحــر معهــا  )الســكرترة( مــع املديــر، ول

ــا... صديقته

ــذي  ــوَم ال ــاد الي ــد املي ــوُم عي ــادف ي ــاس، يص ــظ الن ــر إىل ح انظ

ــع  ــن دف ــع ع ــا، امتِن ــل حقًّ ــَت رج ــو أن ــب، ل ــه الرات ــتلموا في اس

مثــن الهديّــة، ســوف توصــم بعــد ذلــك بـِ"البخيــل". عــى أّي 

ــوم، ووجودهــا مــع  ــر طــوال الي حــال الســكرترة تظــّل مــع املدي

املوظفــن ال يدفــع إىل أّي شــك. صديقتــه قليلــة الحيــاء. اللــه 

أعلــم كــم شــخًصا تعرّفــت عليــه حتــى اآلن؛ تريــد اآلن أن ترتبــط 

ــن يناســبها. هــي خّريجــة  ــت ومل تجــد َم ــا بحث ــا، رمب بشــخص م

ــا  ــة، ولكنه ــا ليســت جميل ــه، إنه ــأس ب ــا عمــل ال ب جامعــة. لديه

ــت  ــت متوســطة الجــال، وكان ــا ليســت بالقبيحــة. فقــد كان أيًض

ــر  ــذا أم ــزل، وه ــا من ــس لديه ــا لي ــي أنه ــدة ه ــكلتها الوحي مش

تهــا منــذ فــرتة  ميكــن التغلــب عليــه؛ يوجــد منــزٌل خــاٍل باســم جدَّ

طويلــة، وهــي رهــن إشــارة واحــدة... ولكــن هــذا الظــامل ال يعطــي 

ــزَّواج  ــر يف ال ــى أصــّح، كان ال يفك ــة، أو مبعن ــارة الازم هــذه اإلش

ــا. ــرأة مثله بام

ــق نجــاح اليــوم بالفعــل بســبب الحصــول عــى الراتــب.  لقــد تحقَّ

الذيــن ذهبــوا بحثًــا عــن الراتــب اتصلــوا مــن البنــك بعــد الظُّهــر 

وا الجميــع بوصــول الراتــب، وبعــد ذلــك عــادوا إىل العمــل  وبــرَّ

مــرَّة أخــرى. حًقــا، حتــى الســاعة الثانيــة مل تفتــح نافــذة الــّراف، 

كان املديــر واملحاســب والــّراف يعــّدون النقــود، وقســموا النقــود 

وخرجــوا، وبعــد أن اســرتاحوا قــّرروا توزيــع مــا تبّقــى عــى 

ــة يف اإلدارة، إاّل  ــخصيّة الثاني ــه كان الش ــن أن ــم م ــن. بالّرغ العامل

ــة، أي  ــة الرابع ــح يف املرتب ــود يصب ــة بالنق ــه يف املســائل املتعلق أنّ

ــد  ــه أّواًل )أي بع ــن راتب ــي املوظف ــل باق ــه قب ــوا يعطون ــم كان أنه

أخــذ مــا يكفيهــم( مــّا تبّقــى كنــوع مــن االحــرتام. عندمــا لــفَّ 

ثــاث رزم مــن النقــود بكيــس باســتيي، وضعهــا يف ُدرج املكتــب 

ثــم استشــاط غضبًــا؛ أراد فجــأة أن يفــرش النقــود عــى األرض؛ مــن 

حجرتــه حتــى حجــرة املديــر، ثــم ميســك بــه مــن رقبتــه الســميكة، 

ويجعلــه يجمــع النقــود املفروشــة عــى األرض أمــام أعــن الجميــع. 

ــة، غــرَّ  ــر" مــن أجــل نقــود الهديّ عندمــا جــاءت "تــاج رأس املدي
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ــراء  ــي أعطاهــا ل ــن أنَّ النقــود الت ــر يف أن يعل ــه، فكَّ خطّت

ــاإلدارة؛  ــة ب ــاك" خاص ــاد "كوب ــد املي ــبة عي ــة مبناس هديّ

ــذت  ــود، فأخ ــن النق ــزًءا م ــع ج ــه- اقتط ــًا عن ــه -رغ ولكن

الســكرترة نصيبهــا وقالــت: "ســوف آيت إىل عيــد امليــاد 

وحــدي، مــع الســامة"، وانرفــت يف هــدوء. ولكــن يبــدو 

مــن حالهــا أنهــا متضايقــة.

يف البدايــة مل يكــن لديــه رغبــة يف الذهــاب إىل عيــد امليــاد، 

ــن  ــث ع ــب يف أن يبح ــة، ويرغ ــه يف النهاي ــع نصيب ــد دف لق

عــذر، ويختفــي. ألنــه غــر معجــب بـِ"كوبــاك". فهــو 

شــخصية مكروهــة، مســتغلة، وال يــأيت مــن ورائــه خــر أبــًدا، 

ــن  ــه ع ــرتك يخفيان ــاون مش ــر تع ــن املدي ــه وب ــد بين يوج

ــا. ــر غاضبً ــد املدي ــن عن ــا يخــرج م ــع، دامئً الجمي

غــرَّ "رأيــه" قليــًا يف نهايــة اليــوم؛ فهــو لــن يذهــب مجانـًـا، 

ــاك"،  ــم "كوب ــن تغري ــأس م ــة، وال ب ــن الهديّ ــع مث ــد دف لق

والضحــك عليــه حتــى ولــو قليــًا، فمتــى ســتُتاح لــه فرصــة 

كهــذه؟ وكذلــك يف مثــل هــذا اليــوم املوفَّــق يجــب أن يختمه 

يف مــكان مــا، إّمــا أن يذهــب إىل عيــد امليــاد، وإّمــا أن يجــد 

أحــد أصدقائــه ويذهــب معــه إىل حفلــٍة مــا...

دون أن يفكــر كثــرًا، اختــار الخيــار األوَّل؛ لكيــا يكــون بعيًدا 

ــن  ــأّي يشء م ــتفيد ب ــك ليس ــل، وكذل ــه يف العم ــن زمائ ع

النقــود التــي دفعهــا للهديـّـة. وعــاوة عــى ذلــك كان متأثــرًا 

جــًدا مــن "تــاج رأس املديــر". قــى بقيّــة وقتــه بشــكل مــا، 

ــاك".  ــزل "كوب ــب إىل من ــى ذه ــرتّدًدا حت ــزال م ــا ي وكان م

ولكــن بعــد ذلــك رأى أنــه كان عــى صــواب، كان "كوبــاك" 

ــل، وكادا  ــات اللي ــل إعان ــأآلن يف مابســها مث ــه يت وزوجت

ــن  يجلســانه عــى رأســيها. كان الحــارضون واحــًدا وعري

شــخًصا. لقــد دعــا "كوبــاك" إىل هــذا الحفــل املحــرتم َمــن 

رآه مناســبًا وليــس الجميــع. وأكرهــم حــر بصحبــة زوجته. 

ــكان مناســب، وجلســت  ــر و"رأس تاجــه" يف م ــس املدي جل

ــاك"، لقــد  ــاد "كوب ــد مي ــنَّ ينتظــرن عي النســاء وكأنهــن كُ

ــّن. كان  ــدر اســتطاعتهّن، وجلســن بجــوار أزواجه ــنَّ بق تزي

املديــر و"رئيســته" يتهامســان ويضحــكان ضحــكات خفيفــة، 

كان "كوبــاك" يشــعر بفرحــة عارمــة بســبب تهيئــة ســبب 

الرّاحــة ملديــره.

مل يكــن الحفــل ســيّئًا، ومنــذ البدايــة عــزف املديــر عــن إدارة 

ــه  ــم "أن ــكل حاس ــد بش ــه، أكَّ ــت رغبت ــذا كان ــل، هك الحف

يريــد أن يتحــرَّر مــن قيــد القيــادة". ويف هــذه الحالــة شــعر 

بقيــد يف عنقــه جــراء اضطــراره إلدارة الحفــل، ورأى اســتحالة 

التخلُّــص مــن هــذا األمــر، فوافــق عــى مضــض. ونــزواًل عــى 

رغبــة املشــاركن يف العمــل، انتقــل بجــوار "كوبــاك".

ــل هــذا األمــر، اســتطاع  ــاًدا عــى مث ــه كان معت وبســبب أن

العامــة،  املجاملــة  عبــارات  ببعــض  الحفــل  يديــر  أن 

وباالستشــهاد ببعــض عبــارات الفاســفة التــي نذكرهــا، 

وبإلقــاء مقطوعــات شــعريّة مــن حــن آلخــر، وإعطــاء 

الكلمــة للجميــع فــرًدا فــرًدا ليقــول بعــض كلــات املجاملــة. 

ــوا  ــم أخف ــه، أي أنه ــون يف قول ــا يرغب ــع كل م ــال الجمي وق

ــة،  مــا ال يرغبــون فيــه بكلــات معســولة وابتســامات كاذب

ــل  وأســعدوا قلــب "كوبــاك"؛ كان يجــب عليــه أن يتحمَّ

كل هــذا، كان بــن حــن وآخــر يرغــب يف رضب قبضــة يــده 

ــاك"  ــك كان يجعــل "كوب ــداًل مــن ذل يف املنضــدة، ولكــن ب

ــذي  ــان ال ــن الغلي ــّدئ م ــى يه ــكات حت ــض الن ــي بع يح

بداخلــه: "مــا حكايــة ذلــك املديــر الــذي يبحــث عــن 

ســكرترة مبواصفــات خاصــة؟" عندمــا قــال ذلــك كان يرمــق 

املديــر و"تــاج رأســه"، ويتفقــد التفاتتهــا وضحكاتهــا خلســة، 

وســلّط "كوبــاك" نظــره نحــو املديــر منزعًجــا وهــو يقــول: 

"ال، ســوف أحــي نكتــة غرهــا"؛ "كان هنــاك شــخص أعجــب 

ــه  ــس بجانب ــي تجل ــاك" الت ــة "كوب ــت زوج ــرأة..."، كان بام

تنهــض مــن حــن آلخــر وتذهــب إىل املطبــخ، وعندمــا تعــود 

وتجلــس، كان طــرف فســتانها شــبه العــاري يظهــر ركبتيهــا 

ناصعتــي البيــاض. كان زوجهــا مشــغواًل بالضيــوف، ومل يكــن 

ــت  ــر، لفت ــذا األم ــل ه ــم مبث ــأن يهت ــه ب ــمح ل ــة تس يف حال

املــرأة انتباهــه مــرّة أو اثنتــن، ولكنهــا مل تحــرّك ســاكًنا؛ 
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ــت ركبتيهــا، ثــم بــدأت تتحــرَّك  كأنهــا ابتســمت بخجــل وضمَّ

رويــًدا رويــًدا وكأنَّ شــيئًا مل يكــن، وعندمــا شــكَّ بذلــك قــرَّر 

ــة. ــن األفضــل أاّل ينظــر إىل هــذه الناحي ــه م أن

انتهــت الحفلــة بســام. وبالنســبة للجميــع، فــإنَّ أكــر يشء 

ظــلَّ يف الذاكــرة هــو تبــوُّل ابــن "كوبــاك" البالــغ مــن العمــر 

ــو  ــه وه ــن نوم ــتيقظ م ــد أن اس ــأة بع ــنوات فج ــاث س ث

ــرب  ــوف بالخ ــرف الضي ــا ع ــه. وعندم ــن أبي ــس يف حض جال

ــم  ــت إليه ــا انضمَّ ــك، ك ــرة الضح ــن ك ــم م ــي عليه أغ

زوجــة "كوبــاك" وأخــذوا جميًعــا يف الضحــك، وآنــذاك 

ــوم  ــَك الي ــت مازحــة: "لقــد أهــداَك ابن رفعــت كأســها وقال

أغــى هديّــة مبناســبة عيــد ميــادك". ضحــك الجميــع عــى 

ــع بــرورة االنــراف  ــكام وصّفقــوا. وشــعر الجمي هــذا ال

ــف  ــه لتنظي ــاك" وزوجت ــاب "كوب ــاء ذه ــك أثن ــّرروا ذل وق

ــاء  ــن أثن ــَب َم ــن صاَح ــر َم ــا، ال يذك ــة". حقًّ ــذه "الهديّ ه

ــره هــو أنَّ "كوبــاك"  هــاب، الــيء الوحيــد الــذي يتذكّ الذِّ

ث معــه حديثًــا طويــًا يف يشء مــا،  وهــو يودِّعــه، تحــدَّ

وزوجتــه أيًضــا ظلّــت يدهــا يف يــده أثنــاء مصافحتــه تقــول 

ــولة. ــات املعس ــض الكل ــه بع ل

ــه  ــد وصول ــوا، وبع ــوا وتفرَّق ــع انرف ــا رأى أنَّ الجمي عندم

إىل محطــة الحافــات، أدرََك أنَّ الظــام مل يحــّل بعــد، أي 

ــاث ســاعات. عــى الّرغــم مــن  ــة ث أنَّ الحفــل اســتمرَّ قراب

ــتطيع  ــزال يس ــا ي ــه م ــر، إاّل أن ــن الخم ــرًا م ــه رشب كث أن

الســر بشــكل طبيعــي، شــَعَر يف عقلــه مبــا يشــبه الضبــاب 

ــة،  الخفيــف، وعندمــا رأى أســتاذه بــن املنتظريــن يف املحطّ

اضطــرََب كثــرًا لــدى رؤيتــه عــى تلــك الحــال؛ لقــد أصبــح 

ــل خمســة أو ســتة  ــده قب ــا عن ــذي كان طالبً الربوفيســور ال

عــر عاًمــا طاعًنــا يف الســن، ومل يبــَق يشء مــن عامــة 

ــدي  ــذاك، كان يرت ــا آن ــع به ــي كان يتمتَّ ــوة الت ــة والق الهيب

بنطــااًل وســرتة شــبه حريريّــة، وعــى رأســه قبعــة مــن 

ــوَّل يف  ــى خــره ويتج ــده ع ــع ي ــه. كان يض ــاش نفس الق

ــل يف  ــا كان يفع ــك، ك ــة إىل تل ــذه الناحي ــن ه ــة م املحط

ــه،  ــرتاب من ــى االق ــه ع ــرب نفس ــاول أن يج ــارضات. ح ــة املح قاع

ولكنــه مل يســتطع، وكأنَّ هــذا الرجــل هــو ســبب جميــع اإلخفاقات 

ــه،  ــو كان ســلَّم علي ــة، ل ــة الســنوات املاضي التــي تعــرَّض لهــا طيل

لرمّبــا كان عــى األقــل ســوف يكــذب عليــه؛ "حــايل جيــدة، وعمــي 

ــك يف أّي  ــر حرت ــا تحــت أم ــرام، أن ــا ي ــي عــى م ــاز، وعائلت ممت

يشء..."، جيِّــد حافلــة األســتاذ وصلــت، وأنهــت هــذا القلــق الــذي 

ــه... يشــعر ب

ــذي  ــع الســمك ال ــك اللحظــة رأى املــرأة؛ وقفــت بجــوار بائ يف تل

جلــس واضًعــا ســلّته بجــوار املحطــة، وكانــت تقلّــب ســمكة 

"حفــش" تــزن اثنــن كيلــو جراًمــا عــى جانبيهــا، وتفتــح خياشــيمها 

وتنظــر إليهــا وتشــّمها، وكانــت تجــادل بائــع الســمك حول الســعر. 

ــاء ذلــك ألقــى بائــع الســمك بعــض الكلــات الغامضــة وهــو  أثن

ــا،  ــمكة أيًض ــرِت الس ــن مل تش ــرأة، ولك ــه امل ــرّد علي ــم ت ــم، فل يبتس

وابتعــدت عنــه ووقفــت يف املحطــة تنتظــر الحافلــة. عنــد النَّظــر 

ــِد  ــن ومل ترت ــة مــن مظهرهــا؛ فلــم تتزيَّ إليهــا، كانــت تبــدو جميل

ــات الخجــل.  ــا عام ــدو عليه ــت تب ــا، وكان ــا كاشــًفا أو فاضًح لباًس

ــى أّي  ــأس، ع ــن الي ــة م ــش يف حال ــا تعي ــدو أنه ــت تب ــن كان ولك

حــال، عندمــا رأى أنَّ املــرأة يبــدو عليهــا أنهــا ال تنــوي ركــوب أّي 

حافلــة، خطــرت ببالــه هــذه األفــكار: "فرًضــا، أننــي غــر مســتعجل 

ــة  ــن أربع ــاء ب ــاب والبق ــد الذه ــكان، وال أري ــاب إىل أّي م للذه

جــدران يف املنــزل، ولــو قابلــُت أحــد أصدقــايئ ســوف أجلــس معــه 

ســاعة أو اثنتــن عــى املقهــى وأضيــع وقتــي، فــاذا بــِك أنــِت؟". 

ــول  ــوم ح ــه يح ــر الوج ــن باث ــر الس ــاب صغ ــدأ ش ــل ب ــد قلي بع

ت  املــرأة، ومــا إن ســنحت لــه الفرصــة، قــال شــيئًا مــا، وعندمــا غــرَّ

املــرأة مكانهــا كنــوع مــن االعــرتاض، دار الفتــى مــرَّة أخــرى حولهــا 

ثــم انــرف...

ــت املــرأة للمــرة  ــا التفت ــن، وعندم ــرَّة أو اثنت تاقــت نظراتهــا م

ــن دون أّي  ــا م ــا بعًض ــم بعضه ــه، فه ــرت إىل عيني ــة ونظ الثالث

ــد  ــن بع ــر، ولك ــه يشء آخ ــن يف ذهن ــة مل يك ــا، يف البداي كام. حقًّ

ذلــك فّكــر يف أنــه ال بــأس أن يختــم هــذا اليــوم املوفَّــق بالتعــرُّف 
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عــى املــرأة. ال يتذكّــر جيــًدا فيــا تحّدثــا، عندمــا جلــس يف 

الحافلــة بجوارهــا، بــدأ يعــود لوعيــه بعــض الــيء. كانــت 

ــل  ــن أج ــة م ــياء الحميمي ــض األش ــن بع ث ع ــدَّ ــرأة تتح امل

ــد  ــد يف أن تبع ــت تجته ــا، وكان ــا وقلقه ــم اضطرابه أن تكت

ــا  ــول إنه ــت تق ــركاب، فكان ــن ال ــا م ــن له شــكوك الناظري

خرجــت للبحــث عــن عمــل، عــاوة عــى أنَّ طفلهــا مريــض، 

ويريــد الســمك، كان يجــب أن تشــرتي لــه ســمًكا، كــا 

قالــت أيًضــا إنهــا بصفــة عامــة ال تحــب الخــروج إىل املدينــة، 

ــو كانــت قــد وجــدت  وتحــب الجلــوس يف املنــزل، ولكــن ل

عمــًا براتــب مناســب، كانــت ســتعمل فيــه. كانــت تعمــل 

حتــى نهايــة األســبوع املــايض، ولكــن تــمَّ إغــاق اإلدارة 

التــي كانــت تعمــل بهــا، فأصبحــت يف الهــواء الطلــق دون 

ثــت عــن صعوبــة العيــش وحيــدة، وذكــرت  عمــل، ثــم تحدَّ

ــر، وهــو  ــا أّي مســاعدة مــن أّي مــكان. فكَّ ــه ليــس لديه أن

ــاول  ــرأة لتن ــو امل ــّرأ ويدع ــذا، يف أْن يتج ــي إىل كل ه يصغ

ــة، ويضــع يف  ــأّي حّج ــزل، ويتحــنَّ الفرصــة ب القهــوة يف املن

ــم  ــاك"، ث ــة "كوب ــت بعــد هدي ــي بقي ــود الت ــا النق حقيبته

ث بصــدق، وال  يرتكهــا تنــرف. كان يشــعر أنَّ املــرأة تتحــدَّ

ــا حتــى تــربِّر لنفســها شــيئًا. تقــول كذبً

ــال: "لقــد  ــة مــن أحــد الشــوارع ق عندمــا اســتدارت الحافل

وصلنــا". دفــع مثــن التذكــرة ونــزال. وبالرغــم مــن أنــه شــعر 

بــأنَّ حــال املــرأة التــي كانــت تتكلــم بحميميّــة طيلــة 

الطريــق تغــّرت متاًمــا عندمــا نزلــت، اعتقــد أنَّ ســبب هــذا 

ــردُّد املــرأة، فقــال: هــو ت

ــاب  ــه، الب ــق األوَّل في ــش يف الطاب ــزل، أعي ــو املن ــذا ه "ه

األيــس". خطــت املــرأة خمــس أو عــر خطــوات كاملريــض، 

وبعــد ذلــك توقَّفــت، ووضعــت يدهــا عــى جبينهــا: "ال، ال، 

ــا  ــن وحــزن. عندم ــا أن هــاب". كان يف صوته ال أســتطيع الذِّ

ــا  ــح له ــه دهشــة، أراد أن يوضِّ ــب وأصابت ســمع هــذا تعجَّ

أمــرًا مــا، ولكنــه شــعر يف داخلــه بــيء غريــب: "ملــاذا؟ مــاذا 

ــت  ــذاك، وقال ــرأة ترتعــد آن ــت امل ــك فجــأة؟"، كان حــدث ل

بصــوٍت بــاٍك وهــي ترتعــد: "مــات زوجــي يف الحــرب"، 

وعــادت نحــو املحطــة وقدماهــا تتخبَّطــان.

ــد الــدم يف عروقــه وغــرق يف َعرَقــه. كان الطريــق البالــغ  تجمَّ

حــوايل خمســن أو ســتن خطــوة نحــو منزلــه عذابـًـا ومشــّقة 

ــم. كان بداخلــه مــا يشــبه الفــراغ أو  وكأنــه طريــق إىل جهنَّ

ــل أنَّ أحــد أيــام  الثقــل، كان يريــد أن يقــي عليــه. مل يتخيَّ

حياتــه الســعيدة إىل حــدٍّ مــا ينتهــي فجــأة بهــذا الشــكل من 

ــل  ــى األق ب ع ــذَّ ــه أن يتع ــع. كان علي ــر املُتوق ــذاب غ الع

ملــدة أســبوع أو عــرة أيــام حتــى يتخلّــص مــن اإلحســاس 

بالخجــل، ويقهــر نفســه حتــى ينســيه الزمــان مــا حــدث.

البــاب ويف يــده املفتــاح. مل  وقــف فــرتة طويلــة أمــام 

ــم رأى  ــل، ث ــه أن يفع ــب علي ــاذا يج ــدرك م ــتطيع أن ي يس

ــة  ــت الفراش ــاب، كان ــى الب ــن أع ــى رك ــت ع ــة حطَّ فراش

ــار  ــة، وكان غب ــط ملّون ــا نق ــوق أجنحته ــوداء، ف ــرة وس كب

اللقــاح الــذي يعلوهــا يلمــع تحــت الضــوء. أراد أْن ميــدَّ يــده 

ــة  ــارت الفراش ــر، ط ــه تأخَّ ــة، ولكن ــك بالفراش ــدوء وميس به

فجــأة واختفــت وســط الظــام. عندمــا فتــح البــاب كان مــا 

ــن  ــا أنَّ َم ــكان م ــد ســمع يف م ــة. لق ــر يف الفراش ــزال يفكِّ ي

ــًا. ــش طوي ــن يعي ــراش األســود ل ــّس الَف مي

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)*( الكاتب نرميان عبد الرحامنيل )1958م(
كاتــب، ومرتجــم، وصحفــي، وسيناريســت. لــه عــرشات 

الكتــب املنشــورة والروايــات والقصــص القصــرية مثــل: 

"كتــاب املســتقبل"، و"اإلنســان الــذي يعيــش يف الذكريات"، 

و"العاصــف"، و"ســفري القلــوب"، و"املســافر"، و"الفاســد"، 

و"الضحيــة". كــام قــام بتأليــف أكــرث مــن خمســني ســيناريو 

ــدويل"  ــن ال ــزة "الف ــز بجائ ــة. فائ ــة وإبداعّي ــالم وثائقّي ألف

عــام 2006م، وجائــزة "الكلمــة الذهبيــة" عــام 2011م مــن 

ــة. ــة والســياحة األذربيجاني وزارة الثقاف
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قصة "المعطف السميك"
للكاتب عيىس ُمَغانَّا*

فــداَك نفــي، فــداَك روحــي، أقبِّــل قدميــك، يــا أســتاذ 

عيــىس!

ــي  ــك الحــادث يف قلب ــل، احتفظــُت بذل ــك بتذلُّ ــل إلي أتوسَّ

ــق يف أحــد غــرك،  ــر، ومل أث ــى بلغــُت هــذا العمــر الكب حت

ث أحــًدا بــه ســواك، أكتــب تلــك الحادثــة! داخــي  ومل أحــدِّ

يحــرتق وقلبــي ينفجــر، أثنــاء رشحــي الــدرس دون أن أنــىس 

كامــل، فجــأة  التفاصيــل، ودون عجلــة ويف هــدوء  أدق 

ــس. انطلــق التاميــذ  ت حــايل، وال أســتطيع أن أتنفَّ تغــرَّ

مــن مقاعدهــم وتجّمعــوا عنــد رأيس، أحدهــم يعطينــي 

املــاء، واآلخــر يقيــس النبــض، والثالــث يدلـّـك يــدّي وقدمــّي، 

ــداِك  ــوا: "ف ــّا قال ــا م ــارات دّونته ــن. العب ــلون يل باك يتوّس

ــل  نفــي، أيتهــا املعلمــة!"، "فــداِك روحــي يــا معلمــة"، أقبِّ

ــة...". ــا معلم ــِك، ي قدمي

اســتدعوا الطبيــب للكشــف عــّي، هــزَّ طبيبنــا كتفيــه: 

ــوا،  ــا األوالد. ال تخاف ــا أيه ــدن متاًم ــة الب ــم صحيح "معلِّمتك

يطــرأ عــى اإلنســان مثــل هــذه األمــور. ســوف متــي 

إىل حــال ســبيلها". ال أمــي يــا عزيــزي! ال أمــي! بــل 

بالعكــس... أذهــب إىل املنــزل وحيــدة! تتحــوَّل الجــدران إىل 

مكبَــس، لتضغــط عــّي. مــاذا عــّي أن أمثِّــل؟ أفتــح التلفــاز: 

قنــاة، اثنتــان، ثــاث قنــوات، أربــع قنــوات، خمــس قنــوات، 

ــع،  ــرّي فظي ــرّي! ُع ــوءة بالع ــا ممل ــوات! جميعه ــر قن ع

ــزي؟  ــا عزي ــة، ي ــذه األّم ــب ه ــن تذه ــزِّز! إىل أي ــرّي مق ُع

أعتقــد أنــه ال يوجــد يشء صــار مقّدًســا بعــد! ال تعــرتض، ال 

يوجــد بالفعــل...! أغلــق التلفــاز، أشــعر بطنــن يف أذين. أقــرأ 

كتــب "تولســتوي"، "دوستويفســي"، و"بالــزاك". كــم ميكــن 

ثتــَك  القــراءة؟ يتعّقبنــي مــرّة ثانيــة الحــادث الــذي حدَّ

عنــه. آه! اختَفــْت متاًمــا مدرِّســتَك ذات الشــعر األبيــض 

ــن  ــة ذات االثن ــاة التعيس ــت الفت ــت، وأصبح ــذه، وتحوَّل ه

ــك  ــى ذل ــرَّ ع ــم م ــر ك ــام 1942م! انظُ ــا ع ــن عاًم والعري

ــا  ــون عاًم ــة وخمس ــرن! مثاني ــف ق ــن نص ــر م ــت: أك الوق

ــك  ــة، وذل ــك الليل ــىس تل ــتطيع أن أن ــن ال أس ــام! ولك بالت

الرجــل! َمــن كان؟ ِمــن أيــن؟ مــاذا كان اســمه؟ كيــف كانــت 

ــيَت.  ــَك نس ــد أن ــك؟ أعتق ــه ل ــا قلتُ ــر م ــل تتذكَّ ــه؟ ه هيئت

مثانيــة وخمســون عاًمــا! أنــَت اآلن لســت تلميــذي القديــم، 

َمــن بقــي مــن رفاقــك اآلن؟ ال أحــد! أنــا وحــدي التــي 

أعــرف ذلــك الحــادث، وأنــَت أيًضــا، إن مل تكــن قــد نســيت 

بعــد. اكتُــب! اكتُــب! كان هنــاك يشء يســمى الكهربــاء، 

ــا تكــون  أو اإلضــاءة، كان يوجــد فقــط أضــواء خافتــة أحيانً

ــا أخــرى خــراء عــى امتــداد خــط الســكة  حمــراء، وأحيانً

ــورة يف  ــت مغم ــا فكان ني ــا الدُّ ــس". أّم ــو- تفلي ــد "باك الحدي

الظــام. اكتُــب أنــه كانــت ال تشــعل ملبــات الكروســن 

ــا  ــك الدني ــمس يف تل ــروب الش ــد غ ــزل بع ــة يف املن العادي

املظلمــة. وكان ال يُســمح أيًضــا بإشــعال موقــد يف فنــاء 

ــق يف  ــت تحلِّ ــل كان ــوءة بالقناب ــرات اململ ــزل. ألنَّ الطائ املن

ــد  ــت توج ــذا، كان ــن كل ه ــة، وب ــة املدلهّم ــاء الحالك الس

ــة  ــع "جميل ــا الجمي ــق عليه ــزة" يطل ــمى "عزي ــة تس معلم

ــاء الســاعات املُرقــة بالنَّهــار. كــا يف األســاطر  ــا" أثن ني الدُّ

ــا،  ــا، كانــت تقــول للشــمس ال تُرقــي، ســوف أرُشق أن متاًم

ــي  ــور وجه ــا، فن ــر أن ــوف أظه ــر، س ــر ال تظه ــول للقم وتق

يكفــي لضيــاء الدنيــا. كان ال يوجــد أحــد بــن األســاتذة 

ينادينــي "عزيــزة" يف األماكــن التــي أذهــب إليهــا أو أتــردَّد 

ــي  ــع ينادونن ــدة- كان الجمي ــة أو يف البل ــا -يف املدرس عليه

ــد  ــد أح ــه كان ال يوج ق أن ــدِّ ق، ص ــدِّ ــا"، ص ــة الدني "جميل

ــا  مــن "الفتيــان" ينظــر إيّل بســوء، كانــوا يحرتموننــي احرتاًم

ــن  ــان الذي ــُت أفخــر بالفتي ــا "أســتاذ عيــىس"! وكن شــديًدا ي

تــي! ولكــن كان يوجــد  يحرتمــون الجــال. وكنــُت أفخــر بأمَّ
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ــم،  ــا تعل ــه ك ــب، ألن ــوف والرُّع ــبه الخ ــق يش ــي قل يف قلب

ــراين  ــى اآلن. أق ــي حت ــه قلب ــاح إلي ــه يرت ــادف عبدالل مل أص

-الشــباب، والرجــال حتــى ســّن الخمســن- جميعهــم عــى 

ــيوخ.  ــض الش ــال، وبع ــوى األطف ــَق س ــة! مل يب ــط الجبه خ

ــل  ــُت أتوسَّ ــُت أختــي وحــدي بــن الجــدران، كن عندمــا كن

ــة،  ــي الجميل ــَت روح أم ــن قبض ــا َم ــي، ي ــا إله ــه: "ي إىل الل

ــدة!  ــي الوح ــن كاه ــرح ع ــبُّ وأن أط ــبُّ وأَُح ــد أن أِح أري

ــه!". ــا الل ــي ي ــه قلب ــاح ل ر يل إنســانًا يرت ســخِّ

ذات يــوم متلَّكنــي اليــأس، مل يكــن هنــاك أحــٌد ليتســلَّم 

ــرف.  ــاذا؟ ال أع ــة، مل ــن اإلدارة التعليميّ ــن م ــب املعلم روات

كل واحــد ذهــب إىل حــال ســبيله. وكان مديرنــا -هــل 

تتذكَّــر؟- رجــًا مســنًّا، عــاوة عــى أنــه كان مصابًــا باملاريــا 

وقــال يل: "لــو ســمحِت اذهبــي أنــِت هــذه املــرَّة، يــا 

ــار يف  ــب دون االنتظ ــا، ســوف يســلّمك الروات ــة الدني جميل

ور، وســتجدين وســيلة النقــل، وتأتينــي بسعــة". ليــَت  ــدَّ ال

لســاين قــد انقطــع عندمــا قلــُت لــه: "عــى العــن والــرَّأس". 

ــة...  ــُت إىل املحطّ ــست عندمــا ذهب ــا ليــت قدمــي قــد كُ ي

أغلقــُت جيــًدا ياقــة ســرتيت املطــرَّزة الرقيقــة يف بــرد الشــتاء 

القــارس، وربطــُت أطــراف شــايل عــى رقبتــي بقــّوة، وكــا 

يُقــال، دعــوُت اللــه أن ألحــق بقطــار "تفليــس- باكــو" الــذي 

ــاعة  ــوايل الس ــل ح ــا، وأص ــابعة صباًح ــاعة الس ــّر يف الس مي

الثانيــة عــرة، وأتســلّم النقــود، وأمــأ بهــا حقيبتــي، وأعــود 

ــدأت التعاســة، فقــد وصــل  ــا ب ــل غــروب الشــمس. وهن قب

قطــار املستشــفى اململــوء بالجنــود الجرحــى بــداًل م قطــار 

ــاء  ــك ج ــد ذل ــا. وبع ــف يف محطتن ــو"، وتوقّ ــس- باك "تفلي

قطــار "خانــة" وتوقــف، ولكــن كان هــو اآلخــر مملــوًءا 

بالجرحــى. ويف النهايــة، بعــد منتصــف النهــار، أعطيــُت 

النقــود  واســتلمُت  مبقطــورة،  وذهبــُت  لســائق  نقــوًدا 

والخزينــة عــى وشــك اإلغــاق، ومبســاعدة الــّراف ربطنــا 

النقــود يف بطانــة ســرتيت وبلــوزيت، حتــى ال ينتبــه الناظــرون 

ــون. ــع الطامع ــه يطم ر الل ــدَّ ــا"، وال ق ــة الدني إىل "جميل

كنــُت فرحــة عندمــا وصلــُت إىل محطــة قطــارات املحافظــة؛ 

ــي أشــعر  ــة الضخمــة" جعلتن ــة املئ أوَّاًل ألنَّ "رزم النقــود فئ

ــو أنَّ  ــاين، ه ــر الث ــربد. واألم ــعة ال ــعر بلس ــدفء وال أش بال

ــن  ــة. ولك ــف يف املحط ــاء وتوقَّ ــس" ج ــو- تفلي ــار "باك قط

ــي فجــأة. كان  ــا، ســاءت حالت ــُت إىل محطتن مجــرَّد أن وصل

ــاح  ي ــك الرِّ ــج وكذل ــر، كان الثل ــهر فرباي ــة ش ــت يف نهاي الوق

ــال، أصبحــُت يف  ــا يُق ــة القطــار، وك ــذة عرب ــرب يف ناف ت

ــة  ــع يف ورط ــن يق ــود، فَم ــم أس ــّظ اليتي ــاه. فح ــة االنتب قّم

ر يل  ــل إىل اللــه؟ "إلهــي، ســخِّ مــاذا يعمــل ســوى التوسُّ

أحــًدا مــن البلــدة" مــاذا ســيفعل اإلنســان هنــا؟ كان يوجــد 

مقعــدان خاليــان فقــط يف حجــرة االنتظــار الصغــرة مبحطــة 

القطــارات. رأيــُت عــى أحــد املقعديــن جنديًّــا وجهــه ملطّخ 

بالّنفــط األســود، عليــه غطــاء رأس مملــوء باألتربــة، ويرتــدي 

ــا بالجنــود، كان صــدره وظهــره  معطًفــا طويــًا ســميًكا خاصًّ

وعنقــه داخــل شــاش قطنــي ســميك ملفــوف، ويبــدو منــه 

ــديدتا  ــاه ش ــر، وعين ــاربه األصف ــس"، وش ــه "أفط ــط أنف فق

ــاله،  ــا، ألس ــن منطقتن ــون م ــا يك ــُت رمّب ــا. ظنن ــة أيًض الزُّرق

حتــى أعــرف َمــن هــو. مل يُصــدر صوتًــا املســكن. رمّبــا كان 

ــا: ــا بشــّدة، فقــال هامًس ــه مصابً فكُّ

- مل أَر يف حيــايت جميلــة مثلــك! أنــِت مــاك، َمــن أنــِت أيتهــا 

الفتاة؟

أقــول عنــه "املســكن"، أي مســكن؟! كانــت عينــاه محدقتــن 

ــرُت  ، ونظ ــتُّ ــايئ التف ــكل تلق ــان. بش ــة وتلمع ــن الدهش م

للخلــف. مل يكــن هنــاك أحــد ســوى ذلــك الشــخص املغطـّـى 

بالنفــط األســود. رضبــت الريــاح البــاب فانفتــح للداخــل ثــم 

ــر مــن املحطــة  ــة. مــى القطــار. مل يظه للخــارج مــرة ثاني

ســوى إشــارة املــرور الحمــراء. أرخــى الظــام ســدوله عــى 

نفــي: "لقــد ضعنــا، يــا "عزيــزة"! نصيبــك إىل هــذا الحــد".

انتابتني قشعريرة، وقلُت له مداهنة:

ــن  ــن أي ــن! م ــن الوط ــا اب ــديدة ي ــة ش ــن إصاب ــا م ــا له - ي

ــا؟ ــت هن ــاذا أن ــت؟ ومل أن

ــفى يف  ــار املستش ــايف يف قط ــح إض ــف جري ــل أل ــال: "ُحّم ق

ــر أمثايل،  تفليــس. وزَّعــوا نقــوًدا عــى الذين يســتطيعون السَّ

ــفى.  ــو، إىل املستش ــكم إىل باك ــم بأنفس ــوا أنت ــوا، اذهب وقال

ركبــُت قطــار "تفليــس- باكــو"، ومل أجــد مكانًــا للنــوم. منــذ 
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ــُت يف  ــدُت أمــوت. نزل ــوم، ك ــا مل أذق طعــم الن أســبوع وأن

هــذه املحطــة حتــى أنــام. واآلن أنتظــر ألعــرف بــأّي وســيلة 

ســأذهب...".

نظر إيّل وأمعن النظر قائًا:

دفة؟  - ال تخــايف مّنــي. وال تقــويل إنَّــِك جئــِت ُصدفــة، مــا الصُّ

امــرأة جميلــة بهــذا الشــكل يف مثــل هــذا املــكان املهجــور! 

مــاذا تعملــن وحــدك يف هــذه الســاعة مــن الليــل يف هــذه 

الخرابة؟!

توكَّلُت عى الله، وحكيُت له ماذا حدث يل. وقلُت:

- معي نقود رواتب املدرِّسن. ال أعرف ماذا أفعل؟

ســوف أذهــب بشــكل أو بآخــر مبحــاذاة خــط الســكة 

الحديــد. ولكــن أخــى أن تبتــّل النقــود، وال تعــود صالحــة، 

املأســاة!  هــذه  ظــلِّ  يف  املدرِّســن  أس  تجــوع  وســوف 

املنطقــة مملــوءة  الصبــاح.  االنتظــار حتــى  أســتطيع  ال 

باللُّصــوص وقطّــاع الطــرق! مجاعــة...

ال أســتطيع أن أنظــر إىل عينيــه. ألنَّ عينيــه أصبحتــا تلمعــان 

ــن  ــه م ــدى ذراعي ــراج إح ــدأ يف إخ ــح. ب ــكل واض ــر بش أك

ــح حزامــه. ــل، وفت ــميك الطوي املعطــف السَّ

ــن أهــرب؟!  ــل؟ أي ــاذا أفع ــا، م ــن مكانه خرجــت روحــي م

كنــُت أترنَّــح وأرتعــد، واســودَّت الدنيــا أمــام عينــّي. ومل أفــق 

إاّل يف اللحظــة التــي ألبســني فيهــا معطفــه الطويــل، وربــط 

حزامــه أيًضــا عــى خــري...!

قــال: "هــذا املعطــف الطويــل ســميك، ال يتــسَّب املــاء إىل 

داخلــه، ســوف تصلــن بالنقــود جافــة متاًمــا. ولكــن... تقولــن 

إنَّ هــذه املنطقــة مملــوءة باللصــوص وقطــاع الطــرق، 

ــِت مــاك... أال تخافــن أن تســري وحــدك يف  مجاعــة... وأن

هــذا الوقــت مــن الليــل؟!".

ــل  ــن الرج ــا ع ــيئًا مطلًق ــِف ش ــي مل أخ ــب أنن ــر الغري األم

ــة. ــب ثاني الغري

فقلت:

- الخوف، ما الخوف، أنني أرتعد.

ــه،  ــيء، ونظــر إىل صــدره، ونظــر إىل ذراعي ــردَّد بعــض ال ت

ــه: ومــرَّر يــده الوحيــدة ببــطء فــوق فّك

- جســدي مملــوء بالشــظايا. لقبــل أربعــة أيــام انفجــرت بجــواري 

ــت  ــّي والتصق ــة ع ــّادة امللفوف ــت الض ــد جّف ــفة. لق ــوة ناس عب

يب. لــوال هــذا املطــر والثلــج امللعــون، كنــُت أوصلتــِك حتــى بــاب 

منزلــك.

قلُت:

- ال، ال، مــاذا تقــول؟! هــل ميكــن الخــروج بهــذا الُجــرح الشــديد 

تحــت املطــر؟!

نظرُت إىل جسدي وقلُت:

- وكذلــك كان يجــب أاّل تُلبســني املعطــف. ســوف تُصــاب جروحك 

ر الله! بالــربد، وتتــورَّم ال قــدَّ

فتحُت الحزام، وخلعُت املعطف، ووضعتُه عى كتفه.

قلُت:

- اجلس، الوقوف ممنوع لَك متاًما، اجلس!

ــىس!  ــتاذ عي ــا أس ــديد، ي ــزٌن ش ــن ح ــن الامعت ــك العين ــى تل غ

حــزن لدرجــة أنَّ قلبــي متــزَّق. مل أَر يف حيــايت نظــرة شــوق وُحــّب 

كهــذه.

قال:

ــا،  ــِك أقبِّله ــَت قدمي ــرَّ تح ــن، فأُخ ــو تريدي ــِك، ل ــل إلي - أتوسَّ

أيتهــا املــاك! خــذي املعطــف... والبســيه... البســيه بنفســك... زاَد 

ــرَّك. ــتطيع أْن أتح ــي. ال أس وجع

ــة  مل ألبســه. أمســكني مــن معصمــي، وألبســني املعطــف بصعوب

وهــو يتــأوَّه مــن الوجــع. وربــط الحــزام بصعوبــة أيًضــا.

قال:

- اذهبي، اذهبي وسوف أوصلِك ملسافة قصرة.

ماذا عّي أن أفعل؟ كنُت أبي: "يا إلهي، ما هذا اإلنسان!".

قلُت:

- ال تخرج، سوف تُبّل الضّادة امللفوفة عى الجروح!

مل أفلــح يف منعــه مــن الخــروج. خرجنــا. وكان األمــر معاكًســا، 

حيــث كانــت الريــاح عاتيــة وتهــّب، وكذلــك يرطمنــا املطــر 

ــح  ــتطيع فت ــُت ال أس ــي كن ــة أنن ــديد لدرج ــربد الش ــوج وال والثل

ــي  ــُت ال أرى أمام ــي كن ــة أنن ــًكا لدرج ــام حال ــّي. وكان الظ عين

ــكة  ــاذاة الس ــوات مبح ــت خط ــس أو س ــْوُت خم ــن. خط خطوت

ــد،  ــّكة الحدي ــب الس ــذايئ بقضي ــب ح ــَق كع ــى عل ــد حت الحدي
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فوقعــُت عــى األرض.

كــم تــأوَّه املســكن! وكــم تــأوَّه عندمــا أمســكني مــن ذراعــي 

ــي. فقلُت: ورفعن

- ال أرى! ال أرى شيئًا! ال أستطيع الذهاب!

كانت يده ممسكة مبعصمي.

قال:

- تعايل، أنا أرى. سوف أصحبِك.

ــده  ــا، ســحب ي ــذا أيًض ــده معصمــي، شــعرُت به نت ي ســخَّ

ــال: بسعــة، وق

ــًدا، وســري  أمســي طــرف قميــيص، أمســكيه جي  -

تعــايل! الطريــق...  لــِك  ألبــنِّ  خلفــي، 

سُت خلفــه كــا قــال يل، كنــُت أتشــبَّث بالطــرف الخلفــي 

ــا  ــر مدهــش ي ــم... حــدث أم ــطء. ث ــُت بب لقميصــه، وذهب

ــا  ــعرُت أيًض ــخن، وش ــدي تس ــعرُت أنَّ ي ــأة ش ــزي. فج عزي

ــل املــاء املغــي. ــن أصابعــي مث ــذي يســيل مــن ب ــدم ال بال

- كفى! ال تذهب! الدم يسيل من جرحك! كفى!

ــا  هــل زاد أملــه؟ مــاذا حــدث؟ ال أعــرف، التفــَت إيّل منحنيً

وقــال:

الذهــاب،  تســتطيعن  لــو  بنفســك،  اذهبــي  - حســًنا... 

وعندمــا يطلــع النهــار تحريــن املعطــف، أو مــن األفضــل 

ــا. ــخص م ــع ش ــليه م أن ترس

بعــد أن تركــُت طريــق الســكة الحديــد، كيــف وجــدُت 

طريــق بلدتنــا؟ وكــم ســقطُت عــى األرض؟ وكيــف ذهبــُت؟ 

كّل هــذا ال يهــم. مــا إن وصلــُت إىل املنــزل وفتحــُت البــاب 

أمســكُت باملصبــاح املوجــود أمــام النافــذة. ومــأُت املدفــأة 

ــوق الحطــب  ــاح ف بالحطــب، وســكبُت نصــف نفــط املصب

الكــريس بجــوار املدفــأة، وخلعــُت  وأشــعلتُه. وســحبُت 

ــه عــى مســند الكــريس، كان قــد جــّف يف  املعطــف، ونرتُ

ــزل. ــن املن ــه تحــت إبطــي وخرجــُت م ــاح، فوضعتُ الصب

ــج  ــى الثل ــَدت األرض، وغطّ ــر. تجّم ــج واملط ــف الثل مل يتوق

الــربك. كنــُت أسع دون أن أغــوص يف الوحــل والطــن، 

عندمــا وصلــُت وجــدُت يف صالــة االنتظــار خمســة أو ســتة 

أشــخاص واقفــن دون حــراك يف هــدوء تــام، كانــوا ينظــرون 

د عــى ظهــره عــى  إيّل تــارة، وتــارة أخــرى إىل املقعــد. ممــدَّ

ــد الــدم األســود بــداًل مــن الشــاش األبيــض  املقعــد. لقــد تجمَّ

عــى صــدره وذراعــه وفّكــه.

ســقط املعطــف مــن تحــت إبطــي. وانعقــدت ركبتــاي. 

متالكــُت نفــي ومل أدع عينــي تــذرف الدمــوع، رأيــُت رشيطًا 

مــن الشــاش معقــوًدا فــوق رأســه: فتحــُت العقدة، وكشــفُت 

عــن وجهــه منتزعــة الشــاش مــن الجــروح الجافـّـة. وبــإرصار 

ــه فغمــرين إحســاس غامــض، وفتحــُت  رفعــُت جفــون عيني

ــا إلهــي، ملَ منحتنــي مــا  ــا إلهــي، ي عينيــه. وكنــُت أقــول: "ي

ــا  ــه، ي ــي من ــذ ســنوات طــوال، وملَ حرمتن ــُت أنتظــره من كن

إلهــي!".

نــزل ثاثــة أو أربعــة أشــخاص مــن قطــار املستشــفى، 

وقدمــوا، وضعــوه عــى نّقالــة، ووضعــوا معطفــه عــى 

بعيــًدا... وجهــه، وحملــوه 

عــى األقــل، كنــَت قــد أخربتَنــي عــن اســمك يــا ابــن الوطــن. 

فليظــّل اســمك "ابــن الوطــن"، أيهــا الطاهــر النقــي...!"

ــا  ــز. أليســت دنيان ــزة" العزي ــذ "عزي ــا تلمي ــذا ي ــب هك اكتُ

ــًا؟ ــا طوي ــة معطًف العاري

 - - - - - - - - - - - - - - - -

)*( الكاتب عيىس ُمَغانَّا )1927-2014م(
ــب ســيناميئ أذربيجــاين. حصــل  ــف وسيناريســت وكات مؤل

عــىل لقــب "كاتــب الشــعب األذربيجــاين"، ولقــب "خــادم 

ــزة  ــىل جائ ــل ع ــن حص ــاين"، أوَّل َم ــر األذربيج ــن القدي الف

ــيمي". "نس

والكتــب  الطويلــة  والقصــص  الروايــات  عــرشات  لــه 

مثــل "القلــب املحــرتق"، و"النــاس القريبــة والغريبــة"، 

و"التلجــرام"، و"صــوت البندقيــة"، و"آثــار يف عمــري"، 

و"جهنــم". و"املثابــر"،  و"املثاليــة"  و"املحــش"، 

واإلنجليزيــة  الروســية  اللغــات  إىل  أعاملــه  تُرجمــت 

والفارســية  والعربيــة  واإلســبانية  واألملانيــة  والفرنســية 

الســوفييتي  االتحــاد  لغــات شــعوب  والرتكيــة وجميــع 

الســابق.
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قصة "لا بّدَ أْن ينفطرَ قلب"
للكاتب فرمان كريم زاده*

ــا. كانــت  مل يكــن العمــل يف حجــرة املعاطــف)1( أمــرًا هيًّن

هــذه اإلدارة عبــارة عــن معهــد كبــر. يف اليــوم الواحــد يــأيت 

ويذهــب ألــف شــخص. ويجــب عليــَك أن تأخــذ معاطفهــم 

جميًعــا وتعلّقهــا، عــاوة عــى أنــه يجــب أن تقــول كلــات 

ــاب  ــم الط ــد. كان معظ ــَك أح ــب من ــى ال يغض ودودة حت

قادمــن مــن القــرى، وبعيديــن عــن أمهاتهــم، وأخواتهــم...

مــت "الخالــة أمينــة" للعمــل يف هــذا املــكان وهــي عــى  تقدَّ

ــذا  ــبقها يف ه ــي تس ــرأة الت ــت امل ــر. كان ــذا األم ــة به قناع

ــة، فقالــت لهــا هــذه الشــابة: العمــل شــابة متين

أنــِت امــرأة عجــوز، لــن تســتطيعي القيــام بهــذا   -

العمــل. عندمــا يــأيت الشــتاء، ســوف تريــن كل شــخص يرتدي 

معطًفــا طويــًا. وعندمــا تســتلمن منــه، تعتقديــن أنــه مثــل 

ســندان الحــّداد مــن ثقلــه، ميلــخ ذراع الشــخص ملًخــا. قاتــل 

ــة أصــًا. ــذه ليســت مهن ــل هــذا العمــل، فه ــه مث الل

ــد  ــن رأت بع ــت. ولك ــك الوق ــذا يف ذل ــرأة ه ق امل ــدِّ مل تص

ــت تحمــل هــذا  ــت، وكان ــا قال ــل ك ــر بالفع ــك، أنَّ األم ذل

الثقــل بصعوبــة بالفعــل. كانــت دامئـًـا تــأيت إىل العمــل عندما 

ترتفــع الشــمس يف كبــد الســاء، وتســتلم معاطــف طــاب 

ــأل  ــد س ــوم واح ــال ي ــا. خ ــظ به ــائية وتحتف ــرتة املس الف

ــرس،  ــرنَّ الج ــرَّد أن ي ــا. ومبج ــمها وعرفوه ــن اس ــاب ع الط

يحــدث ازدحــام أمــام حجــرة املعاطــف لدرجــة أنــه ال 

يَســمع أحــد مــا يُقــال، وال ميكــن التحــرُّك مــن كــرة النــاس.

- أيتها "الخالة أمينة"، هذا املعطف األسود يل؟

- أعِطني هذا األزرق، أنظُُر إليه.

- أسعي، تحرَّيك بسعة، أصدقايئ ذهبوا.

ــة،  ــوات املتداخل ــط األص ــها وس ــد نفس ــرأة لتفق ــت امل كان

وتلتفــت هنــا وهنــاك عبثـًـا. أّمــا هــذا اليــوم فقــد أربكوهــا 

ربكــة شــديدة. فســقط مــن يدهــا عــى األرض معطــف بّنــي 

اللّــون جديــد متاًمــا. صــاح صاحبــه مــن بــن الطــاب:

- ال تقدريــن عــى هــذا العمــل، إذن ال تعمــي. مــاذا يحــدث 

لو مل تشــتغي، أســتموتن؟

ارتعــد جســد "الخالــة أمينــة"، وغشــاها إحســاس بالــربودة، 

ــذه. ال  ــل ه ــية مث ــة قاس ــى اآلن كلم ــد حت ــا أح ــل له مل يُق

ــرت  ــتدارت ونظ ــا اس ــا... عندم ــا، أو ابنه ــا، وال بناته زوجه

ــوق  ــور ف ــعره منث ــرأس وش ــوف ال ــام مكش ــا، كان غ خلفه

عينيــه قــد قفــز، وتخطـّـى الحاجــز الخشــبّي، وأخــذ املعطف 

ــة": ــة أمين ــس إىل "الخال ــى األرض، وهم ــقط ع ــذي س ال

- اطمئّني! سوف أعطيه الرّد الائق به.

احتضــن املعطــف وســار، وتوقَّــف أمــام الشــاب الــذي كان 

يبــدو منــه الجــزء العلــوّي فصــاح قائــًا:

- ملَن هذا؟

  أساُل، ملَن هذا اللّعن؟

فقــال غــام أزرق العينــن، وجهــه مملــوء بالبثــور، وشــعره 

منتصــب وخفيــف:

- ال تنظر كالخروف امليت، أعِطني هذا.

فألقى املعطف فوق صاحبه.
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ك. - وقح. إنَّها يف مقام أمِّ

وبَّخ الطاب جميعهم صاحَب املعطف.

- "ساج" يقول الصواب، يا أخي.

- امرأة عجوز...

وتعالت أصوات يف الرواق تقول:

ــا هــي  ــى تقــوم بعمله ــا املجــال، حت - يجــب أن تفســح له

األخــرى.

أّمــا "ساج" فقــد وضــع األرقــام يف الشــّاعات، وبــدأ يعطــي 

املعاطــف و"البالطــوات" ألصحابهــا.

ــا. وذهــب الطــاب وهــدأ املــكان.  فرغــت الشــّاعات متاًم

وبقــي شــخصان، أحدهــا "الخالــة أمينــة"، واآلخــر "ساج". 

كانــت املــرأة مــا تــزال تحافــظ عــى توازنهــا.

يــا بنــّي، لــو قبلــوا اســتقالتي اليــوم، ســوف أتــرك   -

العمــل. مل يُِهّنــي أحــد مطلًقــا حتــى اآلن، يك أغــّض الطــرف 

اآلن عــن مثــل هــذا الــكام الّصعــب.

وضع "ساج" كتبه تحت إبطه دون أن يتكلم، وانتصب.

أيتهــا "الخالــة أمينــة"، هــو خســيس. مكــروه فيــا   -

بيننــا. ال يســتذكر دروســه جيــًدا، وليــس لــه رفيــق أو صديق، 

وســليط اللســان. ال تُلقــي بــااًل لكامــه. ســوف نحاســبه نحن 

ــنا. بأنفس

رأته املرأة وهو يذهب، فقالت:

- أشكرك يا بني، أطال الله يف عمرك. 

ــى  ــًا ع ــون ثقي ــذا الشــخص يك ــل ه ــرت: "كام مث ــم فّك ث

النفــس، ولــو كان هــذا الــكام قــد صــدر مــن ذي شــأن، لـَـا 

أثَّــر كل هــذا التأثــر عــى النفــس".

ــن  ــة" م ــة أمين ــه "الخال ــاب، فنادت ــد الب ــل "ساج" عن وص

ــف: الخل

- يا بنّي، أين معطفك؟

تلعثم قائًا:

- إنه يف مبيت الطاب، أسعُت فلم أستطع أن أرتديه.

ــو" خاصــة  ــّو "باك ــان لج ــرّت بشــبابك. ال أم ــّي، ال تغ ــا بن - ي

هــذه األيــام، طلعــت الشــمس املحرقــة يف الصبــاح، أّمــا اآلن 

فالعاصفــة الثلجيّــة تجتاحهــا.

ــراًرا  ــراًرا وتك ــا تســتخدم م ــي أيًض ــت أم ــًا: "كان ــر "ساج" قائ فّك

كلمــة )العاصفــة الثلجيــة("، ثــم فتــح البــاب الزجاجــي الضخــم، 

ــِدث  ــدران، فتُح ــم بالج ــاح ترتط ــت الري ــارع. كان ــرج إىل الش وخ

ــق  ــت تشــبه الدقي ــج يف الشــوارع، وكان ــر الثل ــر، وتن صــوت صف

ــن املنخــل يف ضــوء الســيارات. ــر م ــذي يتناث ال

***

س الثلــج الــذي يتســاقط منــذ أمــس يف أركان الشــوارع. أّمــا  تكــدَّ

ــع  الثلــج الــذي كانــت تطــأه األقــدام عــى األرصفــة، فــكان يتجمَّ

ــحب املتناثــرة  بحــواف الجــدران. طلعــت الشــمس مــن وســط السُّ

ومــع ذلــك كان الصقيــع القــارس يجعــل العــن تدمــع.

نــزل "ساج" مــن "الــرتويل بــاص"، ودخــل بخطــى سيعــة إىل 

الحديقــة. عــرب بجــوار التاثيــل التــي تكوَّمــت عليهــا الثلــوج. كان 

ــباحة  ــّام الس ــود يف ح ــج املوج ــن الثل ــس م ــذي ينعك ــق ال الربي

املقابــل لــه يُزغلــل عينيــه. كان يشــعر بالــربد. وضــع الكتــب التــي 

هــا بجريــدة تحــت إبطــه، وحــر يديــه االثنتــن يف جيبــي  لفَّ

ــون. البنطل

"مشــكلتي هــي هــذا الشــتاء فقــط. ســوف أذهــب يف الصيــف إىل 

أراٍض خصبــة، وأعمــل وأكســب، وأرتــدي مابــس جيــدة، مــاذا لــو 

حــدث هــذا؟ لســُت عاجــز اليديــن أو القدمــن؟".

ــة األوىل. مل  ــدرس يف الفرق ــا. كان ي ــد حديثً ــق "ساج" باملعه التح

ــة  ــن القراب ــه م ــة ســوى أحــد أقارب ــه أّي أحــد يف القري يكــن لدي

البعيــدة. لذلــك كان ال يســتاء مــن أحــد مطلًقــا، وال يشــتي أحــًدا 

عــى اإلطــاق.

رأى عندمــا وصــل إىل املعهــد أنَّ الغــام صاحــب املعطــف البنــّي 

ينــزل مــن ســيارة أجــرة.

ــداًل  ــة ب ــة الصباحيّ ــي تعمــل يف الورديّ ــاة الســمراء الت ــت الفت كان

ــد يف يدهــا: ــة املعه ــح صحيف ــة" تتصفَّ ــة أمين ــن "الخال م

ــه بعــض  ــه، لقــد أُدرجــت ل ــة، انظــري، مــا شــاء الل ــا الخال - أيته

ــعار. األش
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- ملن؟

- لــِ"ساج".

ــا بنيَّتــي، ســيكون ملثــل هــذا الشــخص مســتقبٌل باهــٌر.  - ي

ــا... اقــريئ أشــعاره فلرَنَه

ــن  ــف، ولك ــوت لطي ــعار بص ــراءة األش ــاة يف ق ــدأت الفت ب

توقفــت ووكزتهــا مبرفقهــا.

- ها هو، انظري، جاء ثانية بسرتة فقط.

نادت عليه "الخالة أمينة".

ــا  ــا "ساج" فقــد تظاهــر بعــدم الســاع. لقــد عــرف أنه أّم

ســوف توبِّخــه ألنــه ال يرتــدي معطًفــا. صعــد الســامل مسًعــا 

واختفــى عــن األنظــار.

***

ــا يكــون  ــرّن الجــرس، رمّب ــة". عندمــا ي ــة أمين ترقَّبــت "الخال

ــن يخــرج ويذهــب، كان يضــع الكتــب تحــت إبطــه  أوَّل َم

ــك  ــه يف تل ــرتة. رأت ــل الس ــا داخ ــر منكمًش ــادة، ويس كالع

ــرتب. ــام واق ــت الغ ــه، فالتف ــادت علي ــة، ون اللحظ

دعته إىل حجرة املعاطف قائلة:

- ادخل يا بنّي، تعال، تعال هنا.

ــم  ــل الخشــبّي، وعــربه، ث وضــع "ساج" الكتــب فــوق الحائ

ــون  ــود الل ــميك أس ــف س ــة" مبعط ــة أمين ــكت "الخال أمس

ــه. أمام

- ارتِد يا بنّي.

نظر "ساج" إىل وجهها متعجبًا.

- ما هذا، يا "خالة أمينة"؟

- هذا لك، يا بنّي، ارتِده.

أراد الغام أن يبتعد قائًا:

- ال، هذا ليس يل.

ولكــنَّ "الخالــة أمينــة" أمســكت بذراعــه بحنــان أّم وأدارتــه 

للخلــف.

- إن مل تأخذه سوف أغضب منَك يا بنّي.

تردَّد "ساج"، فقال من أجل أن يخفي خجله:

- إًذا، قويل مثنه.

- عندما تعمل، ردَّ يل مثنه من أوَّل راتب.

- هذا كام غر معقول يا "خالة أمينة".

ألبسته املعطف وهي تقول له:

- البس، وعندما يكون لَك القدرة، حينئذ تدفع مثنه.

كان للخالــة "امينــة" ابنتــان وولــد. زوَّجــت ابنتيهــا، وكذلــك 

ــد،  ــل للتقاع ــذي أحي ــا ال ــع زوجه ــش م ــت تعي ــا. كان ابنه

وذلــك يف الطابــق الســفي باملبنــى ثــايّث الطوابــق املوجــود 

بالقــرب مــن املعهــد. قبــل شــهرين، أصيــب زوجهــا بســكتة 

قلبيّــة أثنــاء حديثــه وضحكــه يف منــزل القريــة. أّمــا "الخالــة 

أمينــة" فلــم تذهــب للعيــش مــع ابنهــا، وقالــت:

ــى  ــاوة ع ــي، وع ــة ابن ــاع زوج ــة طب ــب معرف ــن الصع "م

ــل  ــم يف األص ــم؟ فمنزله ــم منزله ــق عليه ــاذا أضيِّ ــك، مل ذل

ــم". ــه عليه ــا أُضيِّق ــدة. ف ــرة واح حج

ومل تََر من املُائم أيًضا أن تسكن مع بناتها.

كان املعطــف الذي ألبســته لـــِ"ساج" هديـّـة أحرتها إحدى 

ابنتيهــا ألبيهــا. مل يلبــس الرجــل املعطــف مطلًقــا. كان هــذا 

املعطــف بعــد مــوت الرجــل معلًقــا بقلــب "الخالــة أمينــة"، 

وليــس بالــدوالب. كانــت تفكــر قائلــة: "جــاء املعطــف لعمل 

الخــر، وليــس جيّــًدا أن يبقــى وســط مابــس املرحــوم".

أّما بعد أن ودَّعت "ساج"، فقد فكَّرت:

"كم كان جيًدا ما حدث! كان عمل خر".

***

ــور  ــوء بالبث ــه اململ ــن وذو الوج ــب أزرق العين ــا الطال دع

"ساج" بإصبعــه إليــه:

- تعــال، وشــاهد بنفســك، وانظــر خالتــك "أمينــة"، مــا 

أصلهــا؟

مل يفهــم "ساج" مــاذا يقــول. كانــت عينــه تنظــر إىل الثلــج 

املوجــود أمــام النافــذة، وفكــره يف مــكان آخــر.

- خالتك "أمينة" تسق، خالتك "أمينة" تنشل.

أمســكت أصابعــه الطويلــة برســغه كاألفعــى، وســحبه ذاهبًــا 



أفكار / دراسات ومقاالت123

بــه نحــو حجــرة املعاطــف.

فتــح الطالــب مملــوء الوجــه بالبثــور البــاب فجــأة. "الخالــة 

أمينــة" كانــت تضــع عــى ركبتهــا معطفــا رثًّــا، رفعــت رأســها 

بهــدوء ونظــرت.

ــة  ــي تشــبه الحيّ ــت أصابعــه الت التفــَت نحــو "ساج". ولعبَ

أمــام عينيــه:

- ال تُقــل بعــد ذلــك مل أَر. أنــَت تــرى هــذه العجــوز؟ تعبــث 

بجيــوب الطــاب. اجلــس وأكتــب فيهــا شــكوى.

نظــرت "الخالــة أمينــة" إليهــا بهــدوء. غرســت اإلبــرة وملـَـَع 

ــود مــن  ــط األس ــا وهــي تعقــد الخي ــتُبان يف أصبعه الُكش

ــّد. ــاش، فيخــرج، ويُش داخــل الق

ــى  ــه ع ــع ذراع ــوّدة ووض ــرأة مب ــوار امل ــس "ساج" بج جل

ــا. كتفه

- ماذا تعملن يا خالة؟

ظهرت ابتسامة ودودة عى وجه املرأة.

- يــا بنــّي، معظــم الطــاب يأتــون مــن القــرى. وال يعيشــون 

ــن  ــة م ــن املمزّق ــك األماك ــم. أحي ــم أو أخواته ــع أمهاته م

ــهم. مابس

ــن  ــب ذي العين ــه، وأمســك الطال نهــض "ساج" عــى قدمي

ــرواق. ــه ودفعــه نحــو ال ــن مــن تابيب الزرقاوي

- وغد وابن وغد!

وضع يده يف جيبه، وذهب نحو مكان الشّاعات.

"أقــول لــِك يــا "خالــة أمينــة"، إننــي أشــكرِك، لقــد أصبحــِت 

ــِك  ــا اآلن خــذي، أعطي ــربد. أّم ــد انتشــلِتني مــن ال أمــي. لق

مثــن املعطــف، مكســبي الجديــد. أعطــوين هــذا املبلــغ 

ــداء املعطــف. كأننــي  بســبب أشــعاري. وإاّل ال أســتطيع ارت

ــاًرا عــى جســدي". ــدي ن أرت

ــا،  ــى عينيه ــارة ع ــت النظّ ــد وضع ــة" فق ــة أمين ــا "الخال أّم

ــد. ــة املعه ــر يف صحيف ــت تنظ وكان

- خالة أمينة...

رفعت املرأة رأسها ونظرت. كأنها رأت أعّز الناس لها.

- فداَك نفي يا بنّي، مل تنَس خالتك، ونظمَت ألجلها شعرًا.

- أينىس اإلنسان أّمه؟

- أشكرَك يا بنّي، أطال الله يف عمرك.

وضــع "ساج" يــده يف جيبــه، وأخــرج النقــود ومّدهــا نحــو "الخالــة 

ــوع  ــواء. انهمــرت الدم ــة يف اله ــده معلّق ــت ي ــة". ولكــن ظلّ أمين

التــي اغرورقــت بهــا عينــا "الخالــة أمينــة" والتــي بــدت مــن خلــف 

ــه  ــات عنــب. أعــاد "ساج" يــده يف جيب زجــاج نظارتهــا كأنهــا حبّ

يائًســا، وعــاد. كان يهمــس يف أذنيــه صــوت مكتــوم:

ــم...  ــم أو أخواته ــم أمهاته ــس بجواره ــرى، لي ــاء الق ــع أبن "جمي

أيجــب أن ينفطــر قلــب اإلنســان عليهــم أم ال...؟".

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)*( الكاتب فرمان كريم زاده )1937-1989م(
كاتــب وسيناريســت أذربيجــاين شــهري. عضــو اتحــاد الكتــاب 

األذربيجانيــني منــذ عــام 1967م. لــه العديــد مــن األعــامل األدبية 

ــا" )1963م(،  ــا- يومن ــري" )1961م(، و"عمرن ــرض األخ ــل "الع مث

ث" )1965م(، وكذلــك لــه العديــد مــن الروايات  و"التمثــال يتحــدَّ

التاريخيــة التــي تدخــل ضمــن النــامذج الكالســيكية للنــرش 

األذربيجــاين يف القــرن العرشيــن مثــل روايــات "الفــرتة الثلجيــة"، 

ــه  ــت أعامل ــالديران". تُرجم ــرب تش ــن"، و"ح ــس خودافري و"ج

ــد مــن ســيناريوهات  ــف العدي ــام بتألي ــن اللغــات. ق ــد م للعدي

ــة. ــة والوثائقّي ــالم اإلبداعّي األف

 الهوامش:

1. )يقصد بحجرة املعاطف الحجرة أو املكان الذي يكون موجوًدا يف معظم 

اإلدارات أو الرشكات، حيث يسلِّم  فيه الزّوار أو العاملون بهذا املكان معاطفهم 

وقبعاتهم أو أّي يشء يحميهم من شدة الرد، وذلك ألنَّ داخل املبنى يكون مجهزًا 

بتدفئة مركزيّة غالًبا، ويتّم إعطاء رقم وتُعلّق هذه املتعلقات يف شاّمعة بهذه 

الحجرة، وعند مغادرة املكان يتّم تسليم الرقم للعاملة التي تعمل هناك حتى 

تعطيه متعلّقاته )املرتجم(.
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ثقافة عربّية

غياهب التخييل: بحوث يف الرواية العربية ونقدها/ د.محمد عبدالله القواسمة

صــدر هــذا الكتــاب يف 174 صفحــة مــن القطــع الكبــر. وفيــه يحــاول املؤلِّــف االقــرتاب مــن عــامل 

التخييــل، والدخــول يف جــدل الروايــة ونقدهــا مــن خــال بحــوث يف مجموعــة مــن الروايــات التــي 

ــوت،  ــكري املبخ ــاين" لش ــف، و"الطلي ــن مني ــات" لعبدالرحم ــل: "النهاي ــعة، مث ــهرة واس ــت ش نال

ــة" لربعــي املدهــون.  ــو الهولوكوســت والنكب ــر: كونرت و"مصائ

ويبحــث الكتــاب مفهــوم األدب والخطــاب النقــدي وتجربــة املنفــى يف روايــات غالــب هلســا. كــا 

ــم،  ــاد القاس ــة" لزي ــاء القلع ــة" أبن ــة ويف رواي ــة العربي ــه يف الرواي ــكان ومتثات ــوع امل ــاول موض يتن

ويــربز الجهــود النقديــة التطبيقيــة التــي نهــض بهــا الناقــدان: عبدالرحمــن ياغــي وعبداللــه رضــوان 

ــوان  ــت عن ــة، تح ــة العربي ــه بالرواي ــد وعاقت ــاول النق ــاب إىل تن ــي الكت ــة. وينته ــل الرواي يف حق

ــة: النشــوء واالرتقــاء". ــة العربي "الرواي

ــد  ــال النق ــن خ ــات م ــا وموضوع ــرِّف بقضاي ــاب يع ــة: "وإذا كان الكت ــف يف املقدم ــول املؤل يق

التطبيقــي للروايــات التــي تناولهــا، فإنــه، فضــًا عــن ذلــك، يحــاول أن يُظهــر مــا وراء تلــك الروايــات 

والجهــود النقديــة مــن رؤى متــّس الحيــاة والواقــع؛ فهــي أعــال ليســت قادمــة مــن عــامل الخيــال 

ــن  ــع الف ــل م ــم نــوذج يف التعام ــدف إىل تقدي ــه يه ــا أن ــا. ك ــاس أيًض ــامل الن ــن ع ــل م وحــده، ب

الــروايئ، يركــز عــى النــص، وال يهمــل مــا يحيــط بــه مــن حيــاة املؤلــف وبيئتــه، مبــا يســاعد عــى 

ــه". فهمــه والدخــول يف غياهب

* شاعر وناقد أردين

mjomian@gmail.com

نوافذ 
ثقافية

محمد ساّلم جميعان*
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سامُء أْوِديَتي ُرؤاي/ زهري توفيق

بالقــدر الــذي يكشــف فيــه هــذا الكتــاب عاقــة الشــعر بالفلســفة فإنــه يطــوف يف تأصيــل املفاهيــم، ويطــرح موضوعــات 

كــربى تتعلــق بالقضايــا الحديـّـة يف حيــاة اإلنســان؛ مبصــره ومآلــه ووجــوده، وكيــف تتمفصــل الفلســفة والشــعر فتختلــف 

وتأتلــف، وهــذا مصــدر اإلشــكال الــذي يتطلـّـب تحليــًا فلســفيًّا لوضــع األمــور يف نصابهــا، بحســب املؤلــف.

ــا وذلــك  ــا غــر معنــيٍّ بالهــراء االنفعــايل والقصيــدة الرومانســية واملشــاعر الخاليــة مــن املعنــى والرؤي زهــر توفيــق هن

ــعر، كــا هــو لــدى  ث عــن الشِّ ــا أو سياســيًّا. بــل يتحــدَّ الــكام املــوزون املقفــى واملبــارش واملســّمى تجــاوزًا شــعرًا وطنيًّ

حكــاء الشــعر العــريب: زهــر بــن أيب ســلمى، واملتنبــي، وأيب العــاء، وشــعراء الصوفيــة الكبــار كالفــردويس، وفريــد الديــن 

العطــار، وجــال الديــن الرومــي عــى ســبيل املثــال ال الحــر، ومــن املعارصيــن خليــل حــاوي وأدونيــس ومحمــود درويــش 

ويوســف الخــال والســياب ومحمــد بنيــس وجوزيــف حــرب... 

ويرســم املؤلــف املداخــل الفلســفية يف الشــعر، ووســائط التواصــل واالئتــاف بــن الفلســفة والشــعر كونهــا مًعــا يتطلعــان 

ــه  ــم أو يجــرّده مــن جدارت ــاري يتجــاوز الواقــع القائ ــع إىل واقــع معي إىل اإلمــكان والتعــايل عــى الواقــع الفعــي، والتطلّ

املعياريــة والوجوديــة وحتــى املعرفيــة. ويطــرح الســؤال التــايل: لكــن هــل يســتعمل الشــاعر أدوات الفيلســوف وطريقتــه؟ 

ويجيــب: بالطبــع ال، وإال أصبــح الشــاعر فيلســوفًا وليــس شــاعرًا، بــل وفــّرغ الشــعر مــن شــاعريّته التــي هــي الشــعر ذاتــه.

فالشــعر العظيــم كــا يفهمــه املؤلــف مســكون بتأمــات الفلســفة وموضوعاتهــا الكــربى، ويوحــي بهــا ويشــر إليهــا مــن 

بعيــد، مــن دون الوقــوع يف فــخ التفلســف املبــارش؛ فيبتــذل الفلســفة والشــعر مًعــا، ويصبــح املــارس لهــذا النمــط ال هــو 

بالفيلســوف وال بالشــاعر، لهــذا مــن الــروري قــراءة الشــعر العظيــم قــراءة نقديــة فلســفية، بــل هــي الطريقــة املثــى 

ــأيت مشــفوعة  ــه ت ــة. وهــذه املعــاين التــي ســاقها املؤلــف يف مقدمــة ديوان ــه الوجودي ــّص وتجليات والكاشــفة لطبيعــة الن

بقصائــد تزخــر بنهــر الشــعر الــذي يصــّب يف بحــار الفلســفة. 
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ة/ طََه َجاِبر العلواين َجامع ِفْقه األُمَّ

هــذا الكتــاب يجمــع بــن دفتيــه خاصــة مــروع معــريف جديــر بــأن يســّمى "جامــع ِفْقــه األمــة". فلقــد 

ــن املشــوار املعــريف للعلــواين مراجعــات بالغــة العمــق واألهميــة ملنهاجيــة إعــادة بنــاء علــوم األمــة،  تضمَّ

والتخلــص مــن الكثــر مــن املعّوقــات واألســئلة الغثّــة التــي يغلــب رضّهــا عــى نفعهــا. فــذاك املــروع 

ق املهيمــن القيّــم. هــو مبثابــة بوصلــة معرفيّــة إلعــادة بنــاء املعرفــة اإلنســانيّة مبيــزان القــرآن املصــدِّ

ويســلط هــذا الكتــاب الضــوء عــى القســات الرئيســة ملســاهمة طــه العلــواين يف بنــاء املنهجيــة القرآنيــة 

ــر القــرآن ويف الحــوار معــه،  ــاء مفاهيــم منظومــاٍت، ويف تدبّ الجامعــة، مــع تطبيقــات عديــدة لهــا يف بن

ــر،  ــر والتدب ــة للتدبُّ ــن منهاجي ــب ع ــة، والتنقي ــائط تراثي ــارشة دون وس ــه مب ــئلة العــر علي وطــرح أس

ولبنــاء فقــه املراجعــات، بغيــة رســم معــامل طريــق إصــاح الفكــر اإلســامي، والتأســيس لــكل مــن: القــراءة 

الســياقية الجامعــة للقــرآن الكريــم وتنشــئة إنســان التزكيــة الكــوين، والتنشــئة عــى الهويــات املتحاضنــة، 

مبــا يحقــق نقلــة نوعيــة مــن فقــه توبــة األفــراد إىل توبــة األمــم بــكل أنســاقها العمرانيــة اإلنســانية.
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ثقافة عاملّية 

رواية "مذكرات أدريان"/ مرغريت يورسنار، ترجمة عفيف دمشقية

يكتــب اإلمرباطــور الرُّومــايّن أدريــان )يف القــرن الثــاين امليــادي(، وهــو عــى فــراش املــوت، رســالًة طويلــًة إىل 

ثــه فيهــا عــن طفولتــه، وتجاربــه يف الحــرب والســلم، وأســفاره، وحبِّــه للعلــوم والجــال. حفيــده مــارك. وحدَّ

ــوت،  ــة: امل ل ــا املفضَّ ــنار داخــل مواضيعه ــت يورس ــل مرغري ــة، تتوغَّ اب ــة والجذَّ ــان القياديَّ وراء شــخصيَّة أدري

س، والحــّب والفــّن والزمــن. وتتطــرَّق إىل أكــر األماكــن الحميمــة يف حيــاة  وازدواجيَّــة الجســد والــرُّوح، واملقــدَّ

هــذا اإلمرباطــور الحكيــم، الــذي كان أحــَد أهــّم العقــول الحــرّة يف القــرون القدميــة. مل تتوقَّــف هــذه الروايــة، 

منــذ صدورهــا ســنة 1951، عــن جــذب القــرَّاء مــن جميــع أنحــاء العــامل. 

تتوّغــل الروايــة يف شــخصية اإلمرباطــور الرومــاين أدريــان وتــروي األحــداث عــى لســانه، لتأخذنــا يف رحلــة إىل 

ــا ورومــا  ــان، إىل بريطاني ــد أدري ــادي... مــن إســبانيا حيــث مول ــاين املي ــة يف القــرن الث ــة الروماني اإلمرباطوري

وأثينــا وســوريا وفلســطن وأحــداث طــرد اليهــود. 

"لســت أحتقــر النــاس. ولــو فعلــت ملــا ملكــت أّي حــق، وال أّي ســبب، يف أن أحــاول حكمهــم. فأنــا أعــرف أن 

ــا بعمــل أّي يشء لــي ينجحــوا، لــي  ال فائــدة منهــم ترتجــى، وأنهــم جهلــة جشــعون قلقــون كفيلــون تقريبً

ينتزعــوا التقديــر، حتــى يف عيــون أنفســهم أو لــي يتجنبــوا بــكل بســاطة األمل. وأنــا أعلــم أين مثلهــم، يف بعــض 

األوقــات عــى األقــل، أو أنــه كان مــن املمكــن أن أكــون مثلهــم".

ــة  ــذي كان مضيفــك، ســوف تهبطــن إىل هــذه األمكن ــا رفيقــة جســدي ال ــزة الرقيقــة، ي ــروح العزي ــا ال "أيته

الشــاحبة، القاســية والعاريــة، حيــث عليــك أن تعــديل عــن ألعــاب الزمــن املــايض. لحظــة أخــرى، ولننظــر مًعــا 

إىل الشــواطئ املألوفــة، إىل األشــياء التــي لــن نراهــا مــرَّة أخــرى مــا يف ذلــك شــّك... ولنحــاول دخــول املــوت 

بعينــن مفتوحتــن".
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