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افتتاحية العدد

�إربد عرو�س الثقافة
أ�.د� .صالح جرار

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

عروسا للشمال
كما ت ّوجت مدينة إربد منذ سالف الزمان
ً
األردني ،فإنها تت ّوج في هذا العام مدينة للثقافة األردن ّية ،وغدت
ّ
والفن
عروسا للثقافة ترنو إليها األنظار ويحتفي بها أهل األدب
ّ
ً
والثقافة والفكر واإلبداع.
مما يعنيه أن تكون إربد أو غيرها من محافظات اململكة
و ّ
املؤسسات الثقافية مساح ًة
تخصص لها جميع
مدين ًة للثقافة أن
ّ
ّ
مناسبة من االهتمام والرعاية وأن تفرد لها الصحف واملج ّ
الت
والدوريات الثقافية واألدبية من صفحاتها ما يليق بها ،ومن هنا
فإن مجلّة أقالم جديدة واحتفا ًء بهذه املناسبة وتقدي ًرا ألهميتها
قد حرصت منذ البداية ،وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا
إلعالن إربد مدينة الثقافة ،على أن تشارك هذه احملافظة
وتخصص هذا العدد من أعدادها
العزيزة أنشطتها الثقافية،
ّ
لإلسهام في تلك األنشطة.
وقد اشتمل العدد على مقاالت ودراسات عن إربد وتاريخها
الثقافي وأعالمها من أهل األدب والفكر والثقافة ،كما اشتمل
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افتتاحية العدد

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

على دراسات ومقاالت تتناول بالنقد والتعريف كت ًبا ومؤلفات
وأعماالً إبداعية أ ّلفها أدباء ومفكرون ومؤ ّرخون من إربد ،إلى
جانب نصوص إبداعية ألصوات شبابية جديدة.
ونحن ،إذ نشارك إربد فرحتها بإعالنها مدينة للثقافة نأمل
ٍ
متجددة
نهضة ثقافية
أن تش ّكل هذه املناسبة خطوة مه ّمة نحو
ّ
ومستم ِّرة حتافظ على ما أرساه السلف وتبعث العزم في األجيال
القائمة والقادمة وتربط بني النهضة الثقافية ونهضة الوطن في
سائر ميادينه.
كما نأمل أن يكون حصاد هذا العام بعد انقضائه باه ًرا في
نوعه ومضمونه وحجمه وأن يكون داف ًعا للمدن الثقافية القادمة
لبذل أقصى ما تستطيع في مضمار العمل الثقافي.
هني ًئا لعروس الثقافة األردنية عرسها الثقافي ،وبارك الله في
اجلهود اخل ّيرة املتواصلة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوطنية العليا
إلعالن إربد مدينة للثقافة .وك ّل عام وثقافتنا بألف خير.
والله املو ّفق،،
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أ�قالم

جديدة

منا�سبة

إ�ربد مدينة الثقافة أالردنية
2007
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

أُعلن مطلع شهر شباط املاضي اختيار إربد مدينة للثقافة األردنية للعام
احلالي .2007
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده وزير الثقافة د .عادل الطويسي بحضور
رئيس اللجنة املكلفة باختيار املدينة د .خالد الكركي وعضوية السادة :د .قاسم
أبو عني ،ومحمود الكايد ،وناصر اللوزي ،ود .النا مامكغ ،وجريس سماوي أمني
عام وزارة الثقافة وغسان طنش مدير الهيئات بالوزارة.
ويأتي مشروع مدن الثقافة األردنية –بحسب وزير الثقافة -منسج ًما مع
رؤى الدولة األردنية وخطابها الثقافي واالهتمام العالي الذي أواله جاللة امللك
عبد الله الثاني في دعم الثقافة واملثقفني ،والتي كان آخرها التوجيه بإنشاء
صندوق دعم الثقافة ،وشمول املثقفني بالتأمني الصحي ،وإصدار التشريع
الالزم باستخدام اللغة العربية في املجتمع.
واعتبر وزير الثقافة أن مشروع مدن الثقافة األردنية يهدف إلى حتقيق
عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافة على أقاليم اململكة والتخفيف من مركزية
احلراك الثقافي والفني القائمة حال ًيا في العاصمة عمان ،والتأسيس لتنمية
ثقافة مستدامة في محافظات اململكة.
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منا�سبة

وكانت الوزارة قد عملت على إصدار التشريعات الالزمة للمدن الثقافية وشروط
الترشيح واإلعالن عن ذلك في الصحف احمللية ،لتقدمي الطلبات من املدن الراغبة
في التنافس ،ومت تشكيل جلنة رفيعة املستوى لدراسة الطلبات برئاسة د .خالد
الكركي.
وقد تقدمت للترشيح ثماني مدن هي :البتراء ،معان ،الطفيلة ،إربد ،السلط،
الكرك ،املفرق ،ومأدبا.
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

فبي أن
وحتدث الدكتور خالد الكركي عن املدن التي تقدمت لترشيح نفسها ،نّ
هناك تقار ًبا في االستعدادات بني ملفات عدد من املدن ،وقال إن حماسة املدن
األردنية في تقدمي ملفات ترشيحها يشير إلى أن هناك شي ًئا في عمق األرض
األردنية يتحرك ،ومؤك ًدا إلى أنه ال مشروع أردن ًيا دون مشروع ثقافي ميلك رؤية
لتحقيقه .وأكد أن جميع املدن تعد بشيء ما في املستقبل القادم.
وقال د .الكركي إن معيارية اختيار املدينة الفائزة تتحدد في شرطني أساسني
هما :البنية التحتية والنشاط الثقافي ،وقد طلبت اللجنة من ممثلي خمس مدن أن
يعرضوا ملفاتهم كاملة بحضور مدير الثقافة في تلك املدينة حتى ال يبقى هناك أمر
غامض ،إضافة إلى أن أعضاء اللجنة يعرفون هذه املدن معرفة كاملة.
هذا وتشرف على احتفالية إربد كمدينة للثقافة األردنية لعام  2007جلنة برئاسة
وزير الثقافة وعضوية  17عض ًوا من بينهم محافظ إربد وشخصيات ثقافية وعامة
من املجتمع احمللي.
هذا وقد أق ّرت اللجنة العليا لالحتفالية العديد من املشاريع الثقافية لهذا
تباعا .ومنها عروض مسرحية للكبار واألطفال ،وعقد ندوات
العام .وبدأت تنفيذها ً
شعرية وقصصية ألدباء من إربد واحملافظات األخرى ،وكذلك تصوير فيلم وثائقي
عن إربد وإقامة الصرح التذكاري للمناسبة في شارع البتراء .وكذلك إقامة معرض
دولي للكتاب بالتعاون مع احتاد الناشرين األردنيني تشارك به  50دار نشر محلية
و  150دار نشر عربية وعاملية ويضم  50ألف عنوان.
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جديدة

رجاالت اربد

أ�ول رئي�س لبلدية إ�ربد
ال�شيخ حممد احلمود اخل�صاونة
1850م – 1929م

أ�حمد �صدقي �شقريات *

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

كان الشيخ محمد احلمود
اخلصاونة أول رئيس لبلدية مدينة
إربد العثمانية منذ تأسيسها وملدة خمس
سنوات متتالية .فهو من أهم الشخصيات
احمللية التي لعبت دو ًرا مه ًما في قضاء
عجلون العثماني (شمال األردن) على
املستويني الرسمي والشعبي في أواخر
العهد العثماني ،وقد تو ّلى الشيخ
اخلصاونة العديد من الوظائف وشارك
في عدد كبير من اللجان والهيئات الرسمية
العثمانية ،ومن جانب آخر فقد كان الشيخ
محمد احلمود ميثل رأس الزعامة احمللية
والعشائرية في ناحية بني عبيد التي
كانت ضمن قضاء عجلون العثماني ،وكان
كذلك آخر مشايخ اخلصاونة في العهد
العثماني.
هو :محمد بن حمود بن صالح املوسى
احلمد اخلصاونة ،وقد اشتهر هذا الفرع

(باحلمود أو آل احلمود) أكثر من شهرتهم
باخلصاونة ،وذلك نسبة إلى جدهم
القريب (حمود الصالح) وهم يقيمون في
بلدة إيدون.
ولد املذكور في بلدة احلصن (موطن
اخلصاونة األول) حوالي عام 1267هـ
= 1850م ،وذلك اعتما ًدا على معطيات
الروايات الشفوية ،وال تتوفر أية معلومات
عن سنوات طفولته وشبابه.
تعليمه :تشير بعض الروايات الشفوية
بأن الشيخ محمد احلمود كان قد تلقى
خاصا على يد بعض املشايخ
تعلي ًما
ً
واخلطباء في قرية احلصن أو إيدون
خاصة الشيخ النوباني ،الذي كان صه ًرا
للخصاونة ،وكان ميارس مهنة التعليم
باإلضافة لوظائفه الدينية ،ويذكر حفيد
أن جده محمد
املذكور ضيف الله احلمود ّ
احلمود كان يجيد القراءة والكتابة بطريقة

* باحث في الدراسات العثمانية – إربد – األردن.
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رجاالت اربد

ُعد بلدية قصبة إربد (مركز قضاء
ت ّ
عجلون العثماني) أول بلدية أردنية تأسست
في العهد العثماني ،وقد تأسست هذه
البلدية مبوجب قرار والي سورية أحمد
حمدي باشا الصادر في  13ذي احلجة
1300هـ =  16تشرين األول 1883م،
استنا ًدا إلى نص املادة ( )111من نظام
إدارة الواليات العمومية العثماني لعام
1288هـ = 1871م ،والتي تخوله تشكيل
البلديات في القصبات واملدن والبلدات
نص املادة ()1
التابعة للوالية ،واستنا ًدا إلى ّ
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ممتازة ،ويقول نق ً
ال عن املرحوم سامح
إن خمسة أو ستة من الرجال
حجازيّ :
اخليالة كانوا يأتون من حوران قاصدين
ّ
"ليفك" أو يقرأ لهم املكتوب
محمد احلمود
أو احملررات.
مشيخته :قبل احلديث عن مشيخة
الشيخ محمد احلمود البد من اإلشارة
إلى تداخل واضح بني املشيخة العشائرية
واملؤسسة الرسمية العثمانية؛ إذ جند
أن النظام الرسمي العثماني اعتمد على
استيعاب قيادات املجتمع احمللي ،التي
كانت تتمثل في الزعامات واملشيخات
العشائرية وجند أن غالبية مشايخ قضاء
عجلون العثماني قد تولت مناصب رسمية
في اإلدارة العثمانية ،واحلديث عن
مشيخة السيد محمد احلمود هو نفسه
احلديث عن بداية املناصب الرسمية في
اإلدارة العثمانية ،وعلى أية حال ال نعرف
بالضبط السنة التي تولى فيها املذكور
زعامة أو مشيخة اخلصاونة في إيدون،
لكننا جنده قد قام ببناء مضافته في
وسط بلدة إيدون القدمية في حوالي عام
1287هـ 1870 -م ،وهو أول مؤشر على
ظهور مشيخة الشيخ محمد احلمود ،وبعد
عدة سنوات ظهر احلمود بشكل واضح
حني تولى رئاسة املجلس البلدي لقصبة
"إربد" مركز قضاء عجلون عام 1300هـ =
1883م ،وأخذ يشارك ابن عمه الشيخ عبد
الرحمن الطه اخلصاونة (شيخ اخلصاونة
في النعيمة) في الزعامة العشائرية،

ومشيخة بني عبيد ،وأخذا بتبادل األدوار
العشائرية والوظيفية.
في عام 1311هـ = 1894م جند غيا ًبا
لدور الشيخ عبد الرحمن الطه اخلصاونة
على املستوى الرسمي ،وجند الشيخ محمد
احلمود قد تزعم عشيرة اخلصاونة (في
إيدون والنعيمة) وأصبح من أكثر أعيان
اخلصاونة أو أعيان نواحي قضاء عجلون
حضو ًرا على املستويني الرسمي والشعبي
في القضاء في أواخر العهد العثماني
وأوائل العهد الوطني األردني.
أعماله في العهد العثماني :تولى
الشيخ محمد احلمود العديد من املناصب
الرسمية وشارك في العديد من الهيئات
واللجان الرسمية التي شكلت في قضاء
عجلون خالل العهد العثماني ،وهي كما
يلي:
أو ًال :رئاسة بلدية قصبة إربد:

رجاالت اربد

من قانون البلديات في الواليات العثمانية
لسنة 1274هـ = 1877م ،التي تنص "يترتب
مجلس بلدي في كل مدينة وقصبة ،أما
دوائر النواحي فستقرر وظائفها بقانون )3
مخصوص".
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وصدر قرار الوالي بتشكيل بلدية إربد
التي كانت في حينه بلدية لقضاء عجلون
وليس لقصبة إربد فقط ،وجرى انتخاب
الشيخ محمد احلمود وتعيينه أول رئيس
لبلدية قصبة إربد في  13ذي احلجة 1300هـ
=  2تشرين األول  1299مالية =  16تشرين
األول 1883م ،وبراتب قدره ( 300غرش
عثماني) استنا ًدا لنص املادة ( )4من قانون
البلديات ،وقد استمر الشيخ محمد احلمود
في رئاسة بلدية إربد حتى عام 1305هـ =
1887م.
)4
ثان ًيا :الوظائف الرسمية األخرى:
 )1انتخب عض ًوا في مجلس إدارة
قضاة عجلون للمرة األولى في 26
متوز  1306مالية =  23شوال 1307
)5
هـ=  10آب 1890م ،كما يشير قرار
متصرف لواء حوران ممدوح باشا،
وقد استمر في عضويته حتى عام
1308هـ =1891م ،وقد أعيد انتخابه
مرة أخرى ،حيث جند أنه كان عض ًوا
في املجلس املذكور في عام 1328هـ )6
= 1910م.
 )2عني الشيخ محمد احلمود في وظيفة
مستنطق في محكمة بداية عجلون،
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بقرار من متصرف لواء حوران ممدوح
باشا في كتابه رقم  179تاريخ  26متوز
 1306مالية =  7آب 1890م.
انتخب عض ًوا في هيئة محكمة البداية
لقضاء عجلون في  20متوز 1307
مالية =  1آب 1891م ،مبوجب الوثيقة
رقم ( )308الصادرة عن قائمقام قضاء
عجلون ،وأعيد انتخابه لتلك العضوية
في  4مارت  1309مالية –  16آذار
 1893وفي  20مارت  1309مالية =
 3نيسان 1893م ،صدر تأكيد ذلك
االنتخاب من قائمقام قضاء عجلون.
وهذا ما تؤكده سالنامة والية سورية بأنه
انتخب عض ًوا في هيئة محكمة البداية
لقضاء عجلون خالل الفترة (1309
– 1313هـ = 1895 – 1891م).
انتخب عض ًوا في هيئة املعارف (هيئة
التعليم) في قضاء عجلون خالل
الفترة (1313 – 1312هـ = 1894
– 1895م).
رئيسا للجنة شعبة املصرف
عني املذكور
ً
الزراعي في قضاء عجلون ،في 19
شوال 1312هـ =  15نيسان 1895م،
وقد استمر بهذه الوظيفة عام  1315هـ
= 1897م.
ً
مفتشا عا ًما للمواشي في لواء
و ُع نّي
حوران في  26مارت  1313مالية = 7
نيسان 1897م ،وأُعيد تعيينه مرة ثانية
في  10مارت  1320مالية =  13آذار
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1904م.
ُع نّي عض ًوا في الهيئة التفتيشية
)7
للواء حوران في  13أيلول 1324
مالية =  26أيلول 1908م.
ً
ثالثا :اللجان الرسمية:
ُع نّي الشيخ محمد احلمود عض ًوا في
العديد من اللجان منها :جلنة حتصيل بقايا
ورئيسا
األموال امليرية في قضاء عجلون،
ً
للجنة إنشاء وتعمير سرايا احلكومة (دار
احلكومة) وبناء السجن في قصبة إربد
(مركز قضاء عجلون) ،وجلنة توزيع إعانات
التأسيسات العسكرية ،وجلنة مأموري
حترير النفوس (اإلحصاءات السكانية)
في قضاء عجلون ،وهيئة تسجيل العسكر
في قضاء عجلون ،وجلنة إعداد كشوفات
محصوالت قضاء السلط ،وجلنة امتحان
مكتب عجلون للمدرسة االبتدائية في
قصبة إربد مركز قضاء عجلون ،وهيئة
النقليات العسكرية في قضاء عجلون،
والهيئة الناخبة ملجلس املبعوثان العثماني
في قضاء عجلون (الناخبني الثانويني)
وقد ُعني ناخ ًبا عن قرية (إيدون).
رابعا :مراسالته مع سعد الدين
ً
املقداد:
يشير السيد ضيف الله احلمود في
دراسته عن محمد احلمود إلى املراسالت
التي جرت بني الشيخ محمد احلمود
وسعد الدين املقداد (مبعوث لواء حوران
في مجلس املبعوثان العثماني) ،التي جرت

خالل الفترة ( 1330 – 1324مالية = 1908
– 1915م) ،ويقول بأن عنوان تلك الرسائل
التي كان يُوجهها سعد الدين املقداد إلى
محمد أفندي احلمود وونس الهنداوي
وعبد الرحمن الطه ومحمد املطلق اليطني،
عنوانها (فتوتلو) وهذا املصطلح العثماني
ال يعني هنا (يا صاحب الفتوى) بل هي
من عبارات التكرمي ويعني صاحب الكرم
والسخاء ،وفي هذا الصدد فإننا جند كثافة
شديدة في املراسالت املتبادلة بني الشيخ
محمد احلمود وسعد الدين املقداد.
خامسا :األوسمة العثمانية:
ً
حصل الشيخ محمد احلمود على
الوسام املجيدي من الدرجة اخلامسة،
وذلك بتنسيب من قائد اجليش العثماني
الرابع مع مجموعة من مشايخ ومخاتير
في قضاء عجلون ،وذلك بكتابه رقم 185
 3900 /تاريخ  1333/10/9مالية = 9
تشرين األول .1917
وفي نهاية العهد العثماني استضاف
الشيخ محمد احلمود اللواء مصطفى كمال
(أتاتورك) قائد اجليش العثماني السابع
ملدة يومني في منزله في بلدة إيدون في 19
شوال  1336هـ =  21أيلول 1918م ،وذلك
أثناء انسحاب ذلك اجليش من فلسطني
في طريقه إلى األناضول مرو ًرا باألراضي
األردنية.
· العهد الوطني األردني:
استمر نشاط الشيخ محمد احلمود

رجاالت اربد
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في بداية العهد الوطني األردني ،خاصة
في مرحلة احلكومات احمللية ،وبداية عهد
اإلمارة األردنية ،ولكن بعد ذلك انسحب
من احلياة العامة وترك املجال في متابعة
القضايا العامة ألبنائه ،أما األعمال
واألحداث التي شارك فيها خالل تلك
الفترة فهي:
 )1االجتماع الذي ُعقد بني مشايخ
عجلون ونائب املندوب السامي
اإلجنليزي امليجر سمرست الذي
ُعقد في بلدة أم قيس ومتخض عنه
معاهدة أم قيس ،فقد كان الشيخ
احلمود أحد املوقعني عليها.
ُع نّي عض ًوا فخر ًيا بصفته شيخ
)2
ناحية بني عبيد في مجلس تأسيس
حكومة عجلون (املجلس اإلداري
التشريعي حلكومة عجلون) في
إربد ،وقد صدر أمر التعيني في
 21ذي احلجة  1338هـ =  5أيلول
1920م.
 )3شارك في تأسيس حكومة دير
يوسف (حكومة ناحية الكورة
وناحية بني عبيد) مع الشيخ كليب
الشريدة ،بعد أن انشقت ناحية بني
عبيد عن حكومة إربد ،وقد ُعني
املذكور عض ًوا في املجلس التشريعي
حلكومة دير يوسف في  1محرم
 1339هـ =  15أيلول 1920م ،وكان
من مشايخ بني عبيد الذين شاركوا
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في هذه احلكومة :سالم الهنداوي،
عقله محمد النصير ،احلاج سالم
اإلبراهيم.
 )4قاد الشيخ محمد احلمود اجلموع
من أهالي إيدون في واقعة تل
أبو العال ،التي تصدت لعربان
بني صخر ،الذين حاولوا اإلغارة
على بلدة إيدون ،وقد ّ
صد تلك
مت ّ
الغارة ،وتذكر الرواية الشفوية أنه
كان من بني تلك اجلموع عدد كبير
من أبناء احلمود واخلصاونة.
 )5أصبح الشيخ محمد احلمود
رئيسا لناحية بني عبيد ،حسب
ً
املوجه
مراسالت قائمقام عجلون
ّ
للمذكور والتي نشرها السيد
ضيف الله احلمود ،ويعود تاريخها
إلى  15جمادى اآلخرة  1339هـ
=  24شباط 1921م و  22جمادى
اآلخرة 1339هـ =  3آذار 1921م.
· سنواته األخيرة ووفاته:
بعد عام  1339هـ = 1921م ،وحسب
معلومات ضيف الله احلمود انسحب
الشيخ احلمود من احلياة العامة ،ولم
يعد ميارس أي نشاط رسمي عام،
واكتفى بشؤونه اخلاصة والعائلية داخل
بلدة إيدون ،وبقي كذلك حتى وفاته في
 1شوال  1347هـ =  13آذار 1929م ،عن
عمر يقارب الثمانني عا ًما و ُدفن في قرية
إيدون.
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الدكتور حممّد �صبحي أ�بو غنيمة
ر�سالتان وق�صيدة خمطوطة

كايد ها�شم *

الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة

ج َمعَ بني األدب والطب
اخلبراتَ ،
والسياسة والصحافة ،فكان من
ّ
ّ
الفكرية
الرواد في احلركة
األعالم
واألدبيّ ة األردنيّ ة.

الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة

ولد في إربد سنة – 1902على
سبيل التخمني– ودرس فيها وفي
مكتب عنبر بدمشق ،والتحق
بعد ذلك مبدرسة الهندسة العليا في
استانبول ،إال أنه لم يكمل دراسته فيها
وعاد إلى مكتب عنبر قبل أن يذهب
إلى أملانيا لدراسة الطب قي جامعة
برلني .فهو من أوائل األطباء األردن ّيني،
وقد مارس الطب بعد تخرجه في
عيادة خاصة افتتحها بع ّمان سنة
 ،1929وكان أول من أدخل استعمال
الكهرباء في األردن من خالل عيادته،
ثم مارس تخصصه في دمشق التي

* كاتب وباحث ومحقق – األردن .
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ّ
عبقرية أردنيّ ة
(:)1970 -1902
ِّ
غني
متعدد املواهب،
ال ُتنسى،
ّ

رجاالت اربد
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أقام فيها منذ
سنة  ،1947وكان
انتقل إليها ألسباب
سياس ّية.
يعد من أوائل ال ُكتَّاب
ّ
املؤ ِّلفني وصاحب أ ّول
مجموعة قصص ّية في
األدب األردني املعاصر،
تلك هي مجموعته "أغاني
الليل" املطبوعة سنة 1922
في مطبعة التر ّقي بدمشق؛
فض ً
ال عن أنه شاعر كتب
الشعر وترجم بعض القصائد
من اللغة األملانية.
الطبي أجنز مؤ َّل ًفا
وفي حقل البحث
ّ
نفيسا س ّماه "نظرة في أعماق
علم ًّيا
ً
اإلنسان"ُ ،طبع في مطبعة األديب ببيروت
سنة  ،1958وض ّمنه بح ًثا معم ًقا على ضوء
تفكير حديث يجمع ما بني الطب وعلم
األدبي
النفس والفلسفة صاغه بأسلوبه
ّ
املمتع.
أما في ميادين الوطن ّية والقوم ّية فقد
كان في طليعة زعماء شباب املعارضة
الوطنية ،الذين تصدوا لالنتداب
البريطاني والسلطات االستعمارية .وفي
حقل الصحافة أصدر في ع ّمان مبشاركة
عادل العظمة صحيفة "امليثاق" األسبوعية
سنة  ،1933التي كانت تنطق بلسان
حزب "اللجنة التنفيذية للمؤمتر الوطني
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األردني" ،غير أن هذه
الصحيفة لم تستمر طوي ً
ال
وتوقفت بعد صدور بضعة
أعداد منها .وكان خالل
دراسته في أملانيا قد
أصدر مجلّة أدبية فنية
س ّماها "احلمامة"،
صدر منها عددان
سنة  .1923له ً
أيضا
كتاب "من األيام"
الذي احتوى على
مقاالته التي كان
ينشرها في عمود له بجريدة
"األيام الدمشقية" ،وقد ُطبع هذا الكتاب
في دمشق عام  .1940ومن آثاره املخطوطة
رواية بعنوان "العواطف".
اختير د .أبو غنيمة سفي ًرا لألردن
في سورية سنة  ،1964ومرة أخرى
سنة  ،1969وكانت وفاته في دمشق
في  .1970/10/21وقد جمعت كرميته
الكاتبة الدكتورة هدى أبو غنيمة أوراقه
والعديد من كتاباته في كتاب ضخم صدر
في مجلدين حتت عنوان "سيرة منفية"
من منشورات املؤسسة العربية للدراسات
والنشر في بيروت.
وما ننشره اليوم من بعض تراثه األدبي
يشتمل على:
( )1رسالة موجهة منه إلى صديقه
األديب عيسى الناعوري ()1985-1918

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

رجاالت اربد

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

15

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

العيد" نق ً
ال عن مخطوطة
تاريخها  ،1959/8/9وفيها
بخط الشاعر نفسه ،وهي من
يروي حادثة ال تخلو من الطرافة
أشهر ما كتب أبو غنيمة .وقد
والغرابة في آن ،جرت خالل
م ّيزنا األبيات التي لم ترد في
طفولته ،وتتعلق بقصة انتقاله إلى
مقتطفات الناعوري بعالمة
دمشق ،أو باألحرى أخذه عنوة
النجمة (*) .وتتجلى في هذه
إلى دمشق بتدبير من والي سورية
القصيدة نزعة الشاعر القومية
التركي وإدخاله مدرسة عنبر،
مازجا فيها
في أسمى صورها،
وضمنها قصة أخرى روى فيها
ً
كيف جرى تقدير سنّه بشهادة
بني غربته ومشاعره امللتهبة
الشهود في إربد من أجل إدخاله محمد صبحي أبو غنيمة باحلنني إلى وطنه وغربة أمته
العربية في محنة تفرق كلمتها،
تلك املدرسة .وهذه الرسالة
ً
وحاضا أبناء قومه على التكاتف والتآلف
مقال له
سبق أن نشرها الناعوري في
ٍ
واالحتاد سبي ً
ال الستعادة أمجادهم ،بعد
عن أبي غنيمة في مجلة "رسالة األردن"
أن باعدوا بينهم وبينها باللهاث وراء وعود
(عدد نيسان  ،)1960وفي املقال نفسه
الغرب السرابية ،وباخلالفات والتجافي
مقتطفات من بعض قصائد أبي غنيمة
فيما بينهم ،ومذ ّك ًرا قومه ببطوالت
من بينها مقتطفات من قصيدة "في ليلة
أبطالهم وتضحيات شهدائهم وما يحيق
العيد" التي نوردها هنا كاملة.
بهم من تربص األعداء.
( )2رسالة من أبي غنيمة إلى صديقه
ومن األمانة أن أذكر هنا أن عيسى
األديب يعقوب العودات "البدوي امللثم"
الناعوري نفسه – رحمه الله  -كان هو
( )1971-1909يذكر فيها بعض أعماله
الذي ز ّودني بصورة عن مقاله املشار إليه،
القصصية والشعرية ،ويشير إلى أصداء
وكذلك صورة عن مخطوطة تضم رسالة
ظهور كتابه "نظره في أعماق اإلنسان"،
أبي غنيمة إلى العودات وبعض القصائد
وإلى اشتغاله على تأليف اجلزء الثاني
ُ
التي يبدو أنها أرفقت بهذه الرسالة ،وذلك
منه ،الذي لم يُطبع حتى يومنا هذا:
ُ
عد القسم الثاني من كتابي
"اجلهاز املجهول" ،ثم يذكر مناسبة نظمه
حينما كنت أ ّ
"من بُناة النهضة األردن ّية" ،وقد ُطبع
لقصيدة "في ليلة العيد" والفترة التي
القسم األول منه في ع ّمان .1984
نُ ِظ َمت فيها .وأحسب أن هذه الرسالة لم
تنشر من قبل.
< من رسالة أبي غنيمة إلى عيسى
الناعوري:
النص الكامل لقصيدة "في ليلة
()3
ّ

رجاالت اربد
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"أذكر أن إسماعيل
فاضل باشا – والي
سوريا آنذاك – جاء في
رحلة إلى إربد ،فلقنني
املعلم (إسماعيل أفندي
ٍ
كلمات
جركس) بعض
بالتركية أللقيها أمامه...
وملا فعلت ،وكان اجلميع
وقو ًفا أمام دار احلكومة
(القدمية) لم أشعر إال والوالي
يضمني إليه ويق ّبلني ،ثم يتكلم
مع القائمقام – واسمه سليمان
سري – بشيء ،ثم سأل عن
والدي ،وكان بني احلضور ،فقال له" :أريد
أن آخذ ابنك إلى الشام" .فقال أبي :يا
أفندينا! لي ولدان ،أحدهما في استنبول
والثاني في الشام ،وهذا الطفل أريد أن
أربيه بنفسي" .ولكن الوالي همس في
أذن القائمقام شي ًئا ...وفي اليوم الثاني
بينما كنت ألعب على البيادر القريبة من
يتقدم فيطعمني ويطعم
دارنا ،إذا بدركي ّ
رفاقي حلوى .وفيما أنا أمد يدي إليه
اختطفني على ظهر حصانه ،ولم أسكت
عن البكاء إال في درعا ،حيث كان شرطي
في انتظاري ،فأركبني القطار ،ومضى
بي ت ًوا إلى بيت الوالي وبقيت أيا ًما ،ثم
أُدخلت مدرسة أهلية ،لتع ُّذر قبولي في
مدرسة عنبر بسبب صغر سني ،إلى
أن أرسلني – بعد جهود – إلى إربد،
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فصحح سني إلى أكبر،
وكان الشاهد جارنا (موسى
املقلد) الذي عندما سأله
القاضي" :كيف تثبت أن
عمره كذا؟ "..أجاب:
"يوم ولد هذا األفندي
انكسر
الصغير
ثوري في (البقعة)،
فذهبت إلى والده،
وكان مخ ِّي ًما في
ّ
وبشرته
املزيريب،
فأعطاني ثو ًرا"
!! ..وكان القاضي
– واسمه موسى بك ،على ما أذكر
– يداعبني بعد ذلك كلما لقيني ،فيقول:
"تاريخ والدتك معروف :يوم ُكسر الثور
األبيض"!

< رسالته إلى يعقوب العودات:
()2

دمشق 1959/7/31
أخي الغالي األستاذ يعقوب حفظك
الله
وصلني كتابك الكرمي قبل عشرة أيام،
وأعتذر عن التأخر باإلجابة حتى اآلن
لضيق وقتي.
أرجو أن تهدي حتياتي إلى األخ
األستاذ عيسى الناعوري ،والله لقد
رفعتما رأس األدب عال ًيا في البالد
العربية عامة واألردن خاصة .وأرجو أن
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ف ــي ليـ ـلــة العي ـ ـ ــد
حيا الله ذكراها
مرابع األنس ّ

رياها
كم انشق الوجد من طيب ّ

ٌ
مذهبة
أحالم
فيها العشيات
ٌ

والعسجديات نسقيها ونُ سقاها
البسام ،فيه شيء
والليل كاألمل ّ

بحه لوال ثرياها
تخاله ُص ُ

*

وفتية كفتيت املسك ،تندبهم

للغاليات فال يبغون إالها
ُش ُّم العرانني ،في أنفاسهم ٌ
عبق

من السمو ،فهم في الهام أعالها

عدوا على الظلم إذ أربى وحني خذى
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جبارا وأواها
فحاربوا الظلم
ً

*
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يأتي الوقت الذي نستطيع أن نفيكما فيه
بعض حقكما.
أنا شخص ًيا ال أستطيع أن أُس ّمي
وبس!
نفسي أدي ًبا أو شاع ًرا ،أنا طبيب
ّ
ولكن ُحسن الظن بي يريد أن يجعل مني
ما تريدانني أن أكونه وال را ّد إلرادتكما
على ما يظهر فلك وله أعظم الشكر بقدر
ما ستتح ّمالن من املسؤولية لهذا السبب
أمام الشعر والشعراء.
تسألني عن القصيدة التي مطلعها
(أهوى وجرحك ما يزال يسيل) وأقول:
ً
إنني أذكر شي ًئا قلته يو ًما كهذا أما ما هو
فصدقني إني ال أتذكره .إنني ال أحفظ
ّ
شي ًئا مما قلته – وهو قليل – إ ّال الناد َر
ومن هذا النادر القصيدة التي سأكتبها
لك بعد قليل.
أما في القصص – على طريقتي
اخلاصة – فلي من القصص الصغيرة
(املثل األعلى) و (هدية العيد) و (يوكوهاما)
و (معلمتي إلزه) وغيرها جتدها في أعداد
اجلامعة اإلسالمية التي كانت تصدر إذ
ذاك في يافا وفي صحف الشام.
الشيء الذي أفخر به هو (نظرة في
أعماق اإلنسان) وأنا منهمك بإعداد اجلزء
الثاني منه وهو (اجلهاز املجهول) ويكفيني
ً
تقريظا عا ًما
أنه ما من كتاب ُدرس و ُق ّرظ
في جميع بالد الدنيا العربية كما ُدرس
و ُق ّرظ (نظرة في.)..
أما القصيدة التي أحفظها وأنقلها لك

فقد نُظمت في روما إبان احلرب ونحن في
أسوأ حالة وفي ..ليلة عيد ،ولذا أسميتها
( ..في ليلة العيد) وأُذيعت إذ ذاك من
جميع إذاعات أوروبا.
ثم تاريخ حياتي؟ أتركني من التاريخ،
فالتاريخ الصحيح يُكتب بعد املوت وال
أدري متى يكون يومي وعسى أن أكون إذ
هيء ولو سط ًرا من
يحني قد استطعت أن أ ُ ّ
تاريخ ..حياتي.
حتياتي لعيسى ولك مع صادق احلب
واإلخاء
(التوقيع)
محمد صبحي أبو غنيمة

رجاالت اربد

شمم
ال يصغرون ،وفي أحقادهم
ٌ

كل اجلراحات قد تشفى لواعجها

ويثأرون ،فال ينسون قتالها
تلك الشرائع في األمجاد نحفظها
وفخر قحطان فيها أن نُ والَّ ها
ٌ
ال ينفض ّ
رجل
الذل عن أردانه
بالده لم تزل تبكي ضحاياها
.......
عنك في شغل
مرابع األنس ...لسنا
ِ
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

نفس فبعناها
لو تعلمني ،لنا ٌ

إن الذي هاج بالزوراء هاج بنا

نوح ثكالها
وهزّ نا في دمشق ُ

والقدس في موكب األبطال ما فتئت

إال اجلفا ،فهو في اآلالم أنكاها
بخ ًسا
ال حتسبوا ثمن استقاللكم ِ

إن الذي خلق العلياء أغالها

ٌ
سلطنة
إن تلبثوا :كل بيت فيه
أضعتم البيت والسلطان واجلاها
البر ما صدقت
وعود (فرساي) فوق ّ

وعود على األمواج نعطاها(* )2
فما
ٌ
......

مرابع األنس قيل العيد ّ
حل وما
َ

أعياد مُننّ اها
في غير ربعك
ٌ

ماذا هو العيد للنائي وإن كثرت

يعزنا بالفداء السمح (أقصاها)
عمان – والذكرى لها لهب –
وتلك ّ

من حوله الغيد أبهاها وأحالها
ٌ
ساهرة
ويح الغريب له في الدار
كأمنا من حناياه حناياها

وليس نقسو – وإن جارت فننساها –

أرض العروبة ،في قرب ومغترب

ٌ
وطفلة كالندى ،نادت فأرقه
أن ال يجيب ،فأبكاه وأبكاها

ال دنّس العلج أقصاها وأدناها

شجن
لو يعلم العيد ما في العيد من
ٍ

......

لنازح ،ألطال الدرب أو تاها!
ٍ

مرابع األنس ،هذي أنّة( )1صدرت
َ
من قلب حر ،فهل تدرين مغزاها!
ً
أشتاتا قد اتفقوا
إني أرى الناس
وعصبة فيك لم تعرف نواياها
ماذا يريدون؟ إن الله يأمرهم
باالحتاد ،فهال ّأمروا اللهَ !

يا واجدين ،ولم تهدأ مصائبهم

اخللف أوالها
خالكم الذم ،إن ِ
ُ

18

( )1إشارة إلى نزاع زعماء العرب في أوروبا إذ ذاك.
( )2لم نعط إال وعود على أمواج األثير تع ّهد بتنفيذها يونس
البحري يونس البحري ( :)1979-1900أديب ورحالة ومؤرخ
وإعالمي عراقي .كان مذي ًعا في إذاعة برلني الناطقة بالعربية
خالل احلرب العاملية الثانية
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أ�ديب عبا�سي :نا�سك احل�صن
ماجد ذيب غنما *

ك��ت��ب أدي����ب أث��ن��اء
وج��وده في اجلامعة،
ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��ق��االت
ال���ع���ل���م���ي���ة واألدب����ي����ة
وال�������ق�������ص�������ص ،ف���ي
أش�������ه�������ر امل�����ج��ل��ات
ال��ع��رب��ي��ة آن�������ذاك...

ن���ال أدي����ب عباسي
ش������ه������رة ك�����ب�����ي�����رة ف���ي
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي كأديب
ومفكر وب��اح��ث ،وتو ّقع

* كاتب وباحث وقاص من الرواد – األردن.
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ول��د الكاتب واملفكر الكبير أدي��ب
عباسي في مدينة احلصن شمال
األردن عام  .1905وتلقى علومه االبتدائية
في مدارسها ،ثم تابع دراسته في معهد
املعلمني في مدينة الناصرة .بعد ذلك أُوفد
في بعثة دراسية إلى اجلامعة األمريكية
في بيروت ،ودرس فيها اللغة العربية وعلم
النفس .وكان الطالب األردني الثاني الذي
ي��ت��خ��رج ف��ي ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة .أم���ا املتخرج
األول ف��يُ��دع��ى علي
سيدو الكردي.

وب��ع��د تخرجه عمل ف��ي سلك التعليم
ف��ي األردن ع���دة س���ن���وات ،ل��م يتوقف
خاللها عن الكتابة ،وكانت له جوالت
رائعة في دنيا األدب والفكر والفلسفة،
على صفحات املجالت العربية الكبرى
كاملقتطف والهالل والرسالة والرواية
ندا
والثقافة ...وك��ان في كل ما يكتب ًّ
قو ًيا للكبار من الكتّاب واألدباء العرب،
ومنهم األدي���ب ال��ع��رب��ي الكبير عباس
محمود ال��ع��ق��اد ،ال��ذي
أق َّر ألديب عباسي بقوة
احلجة واملنطق السديد
والفكر املستنير وبالغلبة
في الرأي..

رجاالت اربد
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ل��ه اجلميع مستقب ً
��داع��ا
ال زاه��� ًرا وإب ً
متنوعا .ولكن فجأة ح��دث ما
غزي ًرا
ً
ل��م يكن ف��ي حسبان أح����د ...فما أن
وقعت النكبة الفلسطينية عام ،1948
حتى أنكفأ أديب عباسي على نفسه،
واعتكف في بيته (العقد) الذي ميلكه
في احلصن ،م��ؤث�� ًرا العزلة واالن���زواء
عن الناس ،والتوقف نهائ ًيا عن الكتابة
والنشر ف��ي امل��ج�لات والصحف التي
كان يكتب فيها .ومع ذلك فإن عزلته.
لم تكن تامة قاطعة .بل كان يستقبل
خاللها وبني حني وآخر ،بعض املثقفني
وامل��ه��ت��م�ين ب�����األدب وال��ث��ق��اف��ة وب��ع��ض
الصحفيني ،...ويتحدث إليهم في كثير
م��ن ال��ش��ؤون .كما ي��ق��وم بإلقاء بعض
احمل��اض��رات وخ��اص��ة ف��ي علم الفلك
وفي نقض النظرية النسبية النشتاين،

والتي كان يقول إنه اهتدى إلى أكثر من
عشرة معاول لهدمها.
وك���ان���ت ت��رب��ط��ن��ي ب���أدي���ب ع��ب��اس��ي
ص����داق����ة ع��م��ي��ق��ة ،ف���ه���و اب�����ن ب��ل��دت��ي
احلصن ،وكثي ًرا ما قمت بزيارته ،مع
صديق الطرفني األديب املرحوم عيسى
ال��ف��اع��وري .بهدف إقناعه بوضع ٍ
حد
لعزلته امل��دم��رة قبل ف���وات اآلوان...
ول��ك��ن��ه ل���م ي��ك��ن ي��س��ت��ج��ي��ب مل��ث��ل ه��ذه
الدعوات وبقي مص ًرا على حياة العزلة
التي اختارها لنفسه ...والتي امتدت
طوي ً
ال ج ًدا.
ك��ان اع��ت��ك��اف أدي���ب عباسي أم�� ًرا
م��ح��ي�� ًرا وم���ث���ي��� ًرا ل��ل��ج��دل وال���ت���س���اؤل،
خاصة وأن هذه العزلة جاءت وهو في
أوج عطائه األدب��ي والفكري ،وبعد أن
أصبحت الشهرة الواسعة في متناول
يده بل وعند أطراف أصابعه.
وق���د ص���در ل��ه خ�ل�ال ه���ذه العزلة

20
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كتاب واحد هو
(ع���ودة لقمان)
وه���و ك��ت��اب في
احل�����ك�����م ك��ت��ب��ه
ع�����ل�����ى ل����س����ان
احليوان والطير
وقيل إنه جزء من اثني عشر جز ًءا يتألف
منها هذا الكتاب الذي يضم ألف قصة
قصيرة.

وفي اعتقادي أنه مهما قيل في أسباب
هذه العزلة ،فإن سببها احلقيقي سيظل
مجهوالً إال إذا كشفت بعض املخطوطات
التي تركها أدي��ب وراءه ،ج��ز ًءا من هذه
احلقيقة ...وميكن القول إن أكثر جوانب

حياة أديب عباسي أهمية هي التي لم
يعرفها أح ٌد بعد.

وهنا يتساءل البعض ...ملاذا لم يقاوم
أديب عباسي العقبات والصعوبات التي
واج��ه��ت��ه ،ومل����اذا اخ��ت��ار ح��رم��ان أب��ن��اء
أمته من ثمار موهبته وفكره اإلبداعي
وعبقريته؟ وهل العزلة واالن���زواء هما
الر ّد األمثل على حتديات احلياة وعلى
ال��ظ��ل��م وال��ظ��امل�ين" أو ل��ي��س ك��ل أدي��ب
ومفكر وصاحب رأي مقاو ًما ومقات ً
ال
بطبعه؟ ولكن من ي��دري :لعل له عذ ًرا
وأنت تلوم.
لقد عانى أديب عباسي من املرض
سنوات طويلة ...وقبل وفاته بسنوات
ح���اول االن��ت��ح��ار ،و ّ
مت إن��ق��اذه ف��ي آخر
حلظة .وعاش بعدها في رعاية كرمية
في دي��ر ومستشفى الراهبات الوردية
القريب من احلصن .وقيل إنه أوصى
ب��ك��ل م���ا مي��ل��ك م���ن ع���ق���ارات وأم����وال
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لقد قيل الكثير ف��ي تفسير وتعليل
العزلة التي اختارها أديب عباسي لنفسه،
فمن قائل إنها عزلة املبدع املفكر الزاهد
ب��ك��ل ُم��ت��ع احل��ي��اة ليعيش راه�� ًب��ا للفكر
وال��ع��زل��ة ...وم��ن قائل إن أدي��ب عباسي
مثال حي ملأساة األديب واملفكر واملثقف
بوجه عام عندما يصطدم بجدار سميك
من التضييق على حريته ،وتقييد حركة
قلمه وآرائ���ه ...وقيل الكثير غير ذلك.
وكنت قد أشرت في مقالة لي نشرت في
(الرأي) األردنية بتاريخ  1979/5/4إلى
هذا االنعطاف الكبير في حياة األديب
عباسي وت��س��اءل��ت ...ت��رى ه��ل ه��و أحد
امل��ظ��اه��ر امل��ب��ك��رة ألزم���ة األدي���ب واملفكر
العربي.

رجاالت اربد

للدير املذكور تقدي ًرا
وعرفا ًنا باجلميل.
وف�������������������ي ي����������وم
 1997/5/9رح���ل
أديب ،آخر (املعتزلة)
و (إخ��وان الصفا) و
(ناسك احلصن) بعد
حياة حافلة باإلبداع
والعذابات.
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

رح�������ل ال���ن���اس���ك
العتيق بعد أن أمضى حوالي خمسني عا ًما
ف��ي ع��زل��ة قاسية ل��م يسبقه إليها أح��د،
رمبا باستثناء رهني احملبسني أبي العالء.
عزلة أو انزواء يشهد لصاحبه بقوة اإلرادة
وبالترفع عن متاع احلياة الدنيا وعن املركز
واجلاه والكسب الشخصي والشهرة.
رحل صاحب (عودة لقمان) وأكثر من
ً
مخطوطا باللغتني العربية
ستني ك��ت��ا ًب��ا
واإلجنليزية في الشعر والفلسفة والعلوم
والتأمالت .ولم يتح لها أن ترى النور في
حياة صاحبها وهي تنتظر من يخرجها من
وحدتها التي امتدت كثي ًرا.
لقد كان أديب عباسي من أوائل املفكرين
العرب ال��ذي عرفوا حقيقة الصهيونية،
وأدركوا مدى مطامعها وخطورة أهدافها،
وح��ارب��ه��ا ب��ك��ل م��ا مي��ل��ك م��ن ف��ك��ر ورأي.
ولعلنا نعثر بني آثاره املخطوطة على أكثر
من كتاب حول هذا املوضوع.
لقد ك��ان رحمه الله َم ْعل ًما من معالم
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عباسي.

مدينة احلصن وابنًا ب��ا ًرا بها،
ول��س��ت أع��ت��ق��د ب����أن احل��ص��ن
ستبقى على حالها بعد أديب

لقد اختتم الفقيد الكبير حياته بعمليتني
رائعتني تعبران بجالء عن وطنية صادقة
أصيلة وعن حب لآلخرين ..فقد أعلن قبيل
وفاته بأسبوعني ورغم اشتداد وطأة املرض
ع��ل��ي��ه ،ع��ن إض����راب م��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام،
احتجاجا على بناء املستوطنات في جبل أبو
ً
غنيم وانتصا ًرا لفلسطني التي أحبها كثي ًرا،
كما أنه تبرع في اللحظات األخيرة بقرنيتي
عينيه بعد وفاته.
ولعل خير وفاء وخير تكرمي لذكرى هذا
األديب الكبير ،هو في املباشرة دون إبطاء
بطباعة ونشر مخطوطاته ليطلع عليها أبناء
العربية في كل مكان ،وحماية لها من الضياع،
وفي إطالق اسمه على عدد من املؤسسات
الثقافية والفكرية واجل��وائ��ز األدب��ي��ة ،في
أكثر من قطر عربي .وذلك تقدي ًرا لعطائه
ووطنيته وصموده األس��ط��وري .رحمه الله
رحمة واسعة.
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جديدة

رجاالت اربد

ال�شاعر املنا�ضل حممود الرو�سان
حممود عبيدات *

وقد تعددت صور معارك أبناء العروبة
م��ع أع��دائ��ه��ا ،إذ ل��م تقتصر على الكفاح
املسلح ،بل ك��ان للكلمة دور ف ّعال ال يقل
شأ ًنا عن دور البندقية في مراحل النضال
املختلفة ،وخاصة من خالل الشعر العربي
ال��ذي انطلق م��ن أف���واه ال��ش��ع��راء ،مواك ًبا

محمود الروسان كان الفعل والفاعل في
األح��داث كقائد عسكري ،وعلى مستوى
األحداث كأديب وشاعر ،وهذه املصاحلة
ب�ين البندقية والقلم ،كانت فلسفته في
احلياة .فكان فع ً
عال من
ال على مستوى ٍ
الوعي النضالي ،وسخّ ر شعره لرفع صوت
أمته عال ًيا ،وابتعد بشعره عن السفاسف
من األم��ور بل نستطيع القول إن محمود
ال��روس��ان جعل للكلمة والقصيدة معنى

* باحث في الدراسات الفكرية والتاريخية – إربد – األردن.
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حبا ال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى الوطن
ال���ع���رب���ي ب����ال����ث����روات واخل����ام����ات
الطبيعية ،ومبوقعه االستراتيجي املمتاز
بني ثالث قارات ،ثم اختارته العناية اإللهية
ليكون مهبط ال��وح��ي ل�لأدي��ان السماوية
ال���ث�ل�اث ...ل��ه��ذه امل��م��ي��زات تكالبت قوى
الشر والعدوان على هذا التراب املقدس،
لتفتيت أوصاله وتشتيت شمل أبنائه ،ولم
يبخل اإلنسان العربي في أقطاره وأمصاره
كافة بر ّد العدوان والدفاع عن عروبته دفاع
األبطال األشاوس.

ل�ل�أح���داث امل��ه��م��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا أمتنا
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ت��اري��خ��ه��ا ال��ن��ض��ال��ي امل��دي��د.
والشعر العربي ،هو نداء العربي في بيدائه
وصوته في حضره ،والشاعر العربي هو
ص��وت ق��وم��ه وعشيرته ف��ي اجلاهلية،..
وال���ش���اع���ر ال��ع��رب��ي امل��ع��اص��ر ه���و حفيد
للشاعر اجلاهلي ،فهل كان على مستوى
األحداث التي عاصرها!!

رجاالت اربد

آخر متا ًما وارتفع بها إلى مستوى البندقية
والرصاصة.
· شيء من سيرته الذاتية

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ول���د م��ح��م��ود ب��ن أح��م��د ب��ن سليمان
بن محمد بن زام��ل بن خليل بن إبراهيم
الروسان في بلدة (سما الروسان) لواء بني
كنانة – محافظة إربد ،وينسب وعشيرته
إل��ى قبيلة عربية عريقة في النسب هي
وجد الروسان املؤسس
قبيلة (اخلزاعلة).
ّ
في األردن هو الشيخ والزعيم "محمد بن
زام��ل ب��ن خليل" .ويعتز التاريخ األردن��ي
امل��ع��اص��ر بنخبة م��ن رج���ال ه���ذه العائلة
امل��ج��اه��دة ف��ي سبيل ال��ق��ض��اي��ا الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ،ف��ع��مّ��ه ال��ش��ي��خ سليمان باشا
السوري (عضو املؤمتر السوري في العهد
الفيصلي) وع ّمه الثاني (محمود أبو راس)
كان قائ ًدا من ضباط الثورة العربية الكبرى،
ووالده القائد العسكري (أحمد أبو راس)
من قادة ثورة اجلوالن عام 1919م ،وقائ ًدا
مؤسسا في اجليش العربي األردني.
ً
تلقى املرحوم محمود الروسان دراسته
األولى في مدينة إربد ،ثم انتقل إلى عمان،
ودرس فيها حتى نهاية املرحلة اإلعدادية،
وبعدها انتقل إلى ثانوية السلط وتخرج
فيها عام 1941م.
ت�������رأس ال���ط���ال���ب م���ح���م���ود احل���رك���ة
الطالبية في ثانوية السلط خ�لال العام
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الدراسي  1941/1940وق��اد املظاهرات
��اج��ا ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ ال��ب��ري��ط��ان��ي في
اح��ت��ج ً
األردن وفلسطني ،وش���ارك ف��ي مظاهرة
التأييد ل��ث��ورة رشيد عالي الكيالني في
ال��ع��راق ،وذل��ك قبل تخرجه م��ن املدرسة
بشهر واح��د فقط ،أي في أي��ار 1941م،
وانتقلت املظاهرة من السلط إلى عمان،
وض��م��ت ال��ط�لاب وج��م��اه��ي��ر واس��ع��ة من
الشعب ،تأيي ًدا لهذه الثورة.
بعد تخرجه ف��ي ثانوية السلط عمل
ال��روس��ان في سلك التعليم لسنة واح��دة
فقط إذ ُعني معل ًما في إعدادية املدرسة
الهاشمية في عمان .لكن احلياة العسكرية
استهوته أكثر ،فالتحق باخلدمة العسكرية
"وكان ألسرته أثر كبير في ذلك ،إذ عشقت
عائلة الروسان منذ العهد العثماني احلياة
العسكرية ،وكان لفرسانها الدور املميز في
معارك التحرير العربية.
خ���دم م��ح��م��ود ال���روس���ان ف��ي مختلف
ال��ق��ط��اع��ات العسكرية األردن���ي���ة ،وكانت
الكتيبة الرابعة محطته القتالية في حرب
ملح ًقا عسكر ًيا في
ع��ام 1948م ،و ُع نّ
�ّي� ً
أك��ث��ر م��ن عاصمة أورب��ي��ة وع��رب��ي��ة ،وك��ان
مثال اجلندي العربي األردن��ي في ثقافته
ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،وف��ي
االعتزاز باالنتماء الوطني والقومي ،وقد
جتلى ذلك في دوره اجلهادي في الدفاع
عن عروبة فلسطني ،فكان كتيبة في رجل
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خ�ل�ال احل���رب ال��ع��رب��ي��ة -ال��ي��ه��ودي��ة سنة
1948م.

· حياته الفكرية األدبية:
يُ��ع��د م��ح��م��ود ال���روس���ان م��ن ال��ش��ع��راء
املعاصرين الذين وخزتهم ضمائرهم جتاه
اله ّم القومي وجتاه الهزائم العربية ،قال
ش��ع�� ًرا ق��وم�� ًي��ا ث��ور ًي��ا ،وق��د متثلت قومية
ال��روس��ان باالعتزاز بها وبشرف االنتماء
ال��ع��رب��ي ال���ذي ت��ع��زز ب��ال��رس��ال��ة احملمدية
وبالقرآن الكرمي ،والشعر الوطني عنده
عكس حبه لوطنه ولقوميته ،ي��ق��ول في
قصيدة بعنوان:
القومية العربية ،وهي في  /42/بيتًا:
ظمئت إلى يوم الفداء جنودها
ومشت إلى ساح اجلهاد ُأسودها
وتفاخرت بحماتهاُ ،
وكماتها
وهفا إليها كالنسيم خلودها

ويتألم محمود ال��روس��ان ملا ح�� ّل بهذه
األم���ة م��ن ن��ك��ب��ات ووي��ل�ات ف��ي تاريخها
احلديث ،وظل عند ثوابته في الدفاع عن
أمته ،يراهن على حتريرها ،بكل الوسائل
املمكنة ،وك��ان يرى أن ال سبيل لذلك إال
بالسيف والقلم ،ويعاتب الدهر على صمته
ملا ح ّل بهذه األمة ،وهي خير أمة أخرجت
للناس:
يا دهر ما لك هل تدري بنكبتنا
أم أنت يا دهر قد ينتابك الصمم
ال شيء يا دهر في الدنيا سيقهرنا
ما دام للعرب في أمجادهم شيم
سنحمل اجلرح مهما راح يؤملنا
حتى يرفرف في عليائه العلم
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وميكن االطالع على التفاصيل في كتابه
"معارك باب الواد واللطرون" ،الذي نشر
في عام 1949م ،وملا كان بعي ًدا عن مدح
نفسه ،فقد أثنى على بطولته وشجاعته
نخبة من الضباط ال��ذي ش��ارك��وه القتال
من ضباط الكتيبة الرابعة ،وفي مقدمتهم
املشير حابس املجالي ،والعقيد محمود
املوسى عبيدات والقائد عبد الله التل من
الكتيبة السادسة.

وتضرجت بدم الفوارس أرضها
وتخضبت بلظى النجيع بنودها
هي فوق آفاق الوجود كفرقد
ومن اخلليج إلى احمليط حدودها
فإذا ُج ِهلت فإن أمة يعرب
وكبودها
عصب احلياة بأرضها،
ُ
وآيه
نور اإللهُ ،
ويزينها ُ
وكتاب ُه وإلى الشموخ يقودها
ُ
أبلج
البيان لكل
سجد
ُ
ٍ
حرف ٍ
ومن اجلالل َس َم ْت وأزهر ُع ُو ُدها
وحتدثت ُ
لغة السماء بوحيها
ً
ونحن وريدها
عربية فصحى
ُ
محمد
رعاه
وحيا
ٌّ
ُ
أعظم به ً
ابن العروبة ،رمزها وعميدها
ُ

رجاالت اربد

وسوف نبني بأمر الله وحدتنا
فاحلق منتصر والظلم منهزم

وينتقل من النكبة األولى سنة 1948م،
إلى النكبة الثانية سنة 1967م ،من ضياع
ال��ق��دس وخ��واص��ره��ا إل���ى ض��ي��اع سيناء
واجل������والن ،ول��ك��ن��ه ل��م ي��ف��ق��د األم����ل على
الرغم من حجم املؤامرة ،وعلى الرغم من
االستراحة الطويلة للعرب ،إال أن التاريخ
سيعيد نفسه ال محالة ،يقول:
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ِم ً
زقا غدونا واستبد بنا العدا
وغدا العدا في أرضنا حكامـا
وتقطعت أوصالنا وجتزأت
أوطاننا وغدا التراث حطاما
وا حسرتاه أنحن أمة يعرب
تاج الوجود إذا الوجود تسامى
أم نحن في ركب الزمان بقية
من أمة نقضي احلياة نياما

الوحدة العربية من أعز مطالب الشعب
العربي في أقطاره كافة ..ألن هذا املطلب
يحقق له القوة واملنعة واالحترام والوقوف
ف��ي وج���ه أع����داء األم���ة ال��ع��رب��ي��ة ،ل���ذا ما
انقطعت ي��و ًم��ا مطالبة الشعب حلكامه
بتحقيق هذا احللم منذ انفرط عقد األمة
ال��ع��رب��ي��ة وجت����زأت إل���ى دوي��ل�ات وح���دود
مصطنعة ،وبالتالي تكالبت عليها قوى الشر
والعدوان تريد اقتطاع أجزاء منها مستغلة
ضعف هذه األمة املفككة األوصال ،التي ال
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حول لها وال قوة ،لذا تنادى أبناء الشعب
العربي إلقامة وحدة بني أقطار األم��ة...
ومن كالشعراء؟ فهم طليعة اجليل وأكثرهم
وع ًيا قوم ًيا وحماسة يتأجج في نفوسهم
امللتهبة ،وقد ع ّبر الشاعر املجاهد محمود
الروسان عن ذلك عندما قال:
فعروبتي بالشمس تستر وجهها
عند الغروب وكل صبح تشرق
وإذا انطوى بيد اخليانة بيرق
سرعان ما يعلو ويخفق بيرق
فيها ببغداد األبية فتية
كالشام في يوم الوغى ال تسبق
فيها اجلزائر والفداء وغزة
وابن املخيم واإلبا واجلرمق
فيها بأردن الصمود إرادة
وهناك فيها للبطولة طبرق

ويتحقق حلم املناضل الشاعر محمود
ال���روس���ان ب��وح��دة ع��رب��ي��ة ب�ين القطرين
الشقيقني مصر وسوريا في شباط من عام
1958م ،ومن كان كالشاعر املجاهد يدرك
أهمية الوحدة في حتقيق القوة واملنعة ملنع
االستعمار من إذالل أمة العرب وتدنيس
أرضها ..لقد بارك الروسان هذه اخلطوة
الوحدوية ،متفائ ً
ال مبثل ه��ذه اخلطوات
بصيصا من أمل التحرير لإلرادة
"إن فيها
ً
العربية ،وإن فيها وع ًدا بوثبة عربية".
وعندما تفاوضت القيادات في سوريا
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والعراق على مشروع الوحدة بني القطرين،
ب���ارك ال��روس��ان ك��ل خ��ط��وة وح��دوي��ة بني
قطرين عربيني ،فقال في الوحدة املقترحة،
وقبل أن ينجز مشروعها في عام :1971

كان املجاهد واألديب والشاعر محمود
الروسان يردد في أحاديثه ومجالسه ،عبارة
املفكر ال��ع��رب��ي جنيب ع����ازوري اخلاصة
بالصراع بني العرب واليهود وهي" :هناك
حادثان هامان من طبيعة واحدة ولكنهما
متعارضان .وهما يقظة األم��ة العربية،
واجل��ه��د ال��ي��ه��ودي اخل��ف��ي إلن��ش��اء ملك
إسرائيل القدمي من جديد ،وعلى مقياس
واس����ع .إن مصير ه��ات�ين احل��رك��ت�ين هو
الصراع املستمر ،إلى أن تغلب إحداهما
األخرى .ومصير العالم كله منوط بالنتيجة
النهائية لهذا الصراع ،بني الشعبني اللذين

ويكاد ذكر فلسطني ال يغيب عن ذاكرة
الروسان ،فهي في وجدانه ولسانه طيلة
حياته ،فقد شارك في معاركها عام 1948م،
وش��اه��د ب���أم عينيه أح���دا ًث���ا فلسطينية
مهمة .فرأى اندالع الثورة الفلسطينية في
الفاحت من عام 1965م ،فانعكس ذلك في
شعره ليجد فيه روح القوة والتمرد وجذوة
الكفاح ،ويصرخ مع صرخة القدس إلنقاذ
األقصى وكل املقدسات العربية إسالمية
ومسيحية ،يقول:
العرب حتمل هذا اجلرح صامتة
فكيف تصبر من آالمه العرب
فال هم احتدوا بل أصبحوا ً
فرقا
وال تفجر صوت الثأر والغضب
ماذا دهى العرب هل ترضى كرامتهم
باالحتالل فيحمي القدس مستلب
والقدس تصرخ واألقصى يناشدنا
أن نستفيق ونحميه كما يجب

وت��ب��ق��ى ال���ق���دس ف���ي ذاك����رت����ه ،فهي
ال��رئ��ة التي يتنفس منها ،يعرفها جي ًدا،
بحاراتها وناسها ،وشموخ أسوارها ،ومآذن
مساجدها ،وأجراس كنائسها ،ويعرف كم
دفاعا عن اسمها
قنبلة ورصاصة أطلقها
ً
وتاريخها وعروبتها ،ويعرفه جي ًدا شرتوك،
ودايان ،وشامير ،وبيغن ،فهو الفارس الذي
أخافهم في اللطرون وب��اب ال���واد ،وأسر
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ً
إجالال وإكبارا
قف للعروبة
واجعل ذرى املجد في أعيادها دارا
وقل مشى العرب عني الله حترسهم
وقرروه مع التاريخ مشوارا
فتلك بغداد قد هبت مفاخرة
أحرارا وثوارا
تعانق الشام
ً
ومن ببغداد من أعماقهم هتفوا
لبيك يا شام يا أحلى احلمى دارا
والشعب هلّل للقيا وباركها
وصفّ ق الشعب بل في دربها سارا
فامسح دموعك با ابن العرب إن غدا
يوم من اخللد يحمي األرض والدارا
ٌ

ميثالن مبدأين متعارضني".

رجاالت اربد

ال��ع��ش��رات م��ن ج��ن��وده��م ،وت��ش��ه��د (خ��و)
على إذالل أسراهم ودموعهم ،ويقول وقد
انعكس حبه لبيت املقدس:

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

هواها أشغل الدنيا هيامـا
وهزّ األرض فاهتزت يداها
عشقناها وهام العرب فيها
ومن بالله نعشقه سواها
وهل بالدمع نلبسها رداء
من اإلجالل أو نحمي رداها
فهبوا يا حماة املجد هبوا
وسيروا كالصواعق في رباها

كان محمود الروسان ،االبن الشرعي
ل��ك��ل م��دي��ن��ة وق��ري��ة وم��زرع��ة ف��ي ال��وط��ن
العربي ،فجال في شعره معظم العواصم
ال��ع��رب��ي��ة ،وت��أل��م ك��ث��ي�� ًرا ل��ل��ح��رب األه��ل��ي��ة
اللبنانية ،وح��زن حز ًنا عمي ًقا على حرق
بيروت مبدافع أهلها ،فيقول:
بيروت أضحت باملدافع حترق
وقلوبنا في كل يوم تصعق
مرتعا
بيروت صارت للمذابح
ً
وفم اجلرمية ويحه يتشدق

ماذا سيقول محمود الروسان لو شاهد
يد الصهاينة
وعاصر تدمير بيروت على ّ
في متوز 2006م؟؟ وماذا سيقول باالنتصار
التاريخي ال��ذي حققته املقاومة اللبنانية
على جنراالت اجليش الصهيوني؟؟
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· م�ؤلفات الرو�سان:
· الشعر

 -1ع��ل��ى دروب ال���ك���ف���اح ،ن��ش��ر ع��ام
1960م.
 -2ع��ص��ارة روح إل��ى ع��ائ��دة ،نشر عام
1980م
 -3دموع وأناشيد إلى عائدة ،نشر عام
1980م.
· الدراسات:

 -1ال���دروس احلربية لضباط اجليش
العربي األردني ،نشر عام 1946م.
 -2معارك ب��اب ال��واد وال��ل��ط��رون ،نشر
عام 1949م.
· الترجمة:

ف��ل��س��ط�ين وت����دوي����ل ال����ق����دس (ب��ال��ل��غ��ة
اإلجنليزية) ،عام 1965م ،وهي رسالته لنيل
شهادة املاجستير.
ت��وف��ي امل��ن��اض��ل م��ح��م��ود ال���روس���ان ع��ام
 1980بعد أن ُفجع بوفاة ابنته الشابة عايدة،
التي حزن ملوتها حز ًنا شدي ًدا وخلدها في
دي��وان�ين م��ن دواوي��ن��ه الشعرية .وق��د ترك
من بعده إر ًثا ثقاف ًيا وفكر ًيا وأدب ًيا يستحق
التقدير واإلعجاب.
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مي�شيل النمري:
من مبدعي اربد و�شهدائها
حممد امل�شايخ *
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ول��د ميشيل ال��ن��م��ري ف��ي قرية
"ص��م��د" مبحافظة إرب���د ،وك��ان
ن��اش ً
��ط��ا ط�لاب�� ًي��ا ب����ارزًا م��ن��ذ دراس��ت��ه
اإلعدادية والثانوية ،وتابع هذا الدور
خارج اململكة ،وخاصة في بيروت ،حيث
ساهم في توحيد احلركة الطالبية
هناك ،وتسلـّم مسؤولية اإلع�لام في
املكتب التنفيذي لالحتاد العام لطلبة
األردن ،وع��اد إلى اململكة بعد حرب
تشرين أول  ،1973وساهم في إنشاء
راب��ط��ة ال��ك��ت��اب األردن���ي�ي�ن وعضوية
هيئتها اإلدارية ،وعمل في الصحافة
األردن���ي���ة ،ث��م ع���اد م���رة أخ����رى إل��ى
بيروت ،وملع بق ّوة في العمل الصحافي
دون أن ينسى واجباته الوطنية والعمل
السياسي ،فأنشأ جل��ان ال��دف��اع عن

احلريات الدميقراطية في األردن،
ف��ك��ان م���ن ر ّواد ال��ع��م��ل م���ن أج��ل
حت ّول دميقراطي سلمي في األردن،
وخالل حصار بيروت عام ، 1982
ك��ان ميشيل إعالم ًيا مقدا ًما على
خطوط النار مع املقاومني ،وعمل مع
إعالم املقاومة الفلسطينية ،وشارك
في إنشاء وحترير "ص��وت املعركة"
 ،التي لعبت دو ًرا مه ًما خالل فترة
احلصار ،وبقي ميشيل في بيروت
بعد االجتياح صحاف ًيا جري ًئا ومميزًا،
وب��ع��د أك��ث��ر م��ن م��ش��روع صحافي،
ول��دت فكرة إص���داره "النشرة" من
متخصصا في خدمة
قبرص ،منب ًرا
ً
قضايا التحرر الوطني واحلريات
الدميقراطية ،غير أن رصاصة غدر

٭ كاتب وباحث – األردن.
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اغتالته في أثناء دخوله ملكتبه بتاريخ
جعلك ت��غ��ادر ف��ض��اء م��ك��ان والدت���ك
.1985/9/18
األول :ال��ق��ري��ة ال��وادع��ة وال��واس��ع��ة
واملعطاءة "صمد" في محافظة إربد،
ك��ان شهيدنا ،من
كي تستشهد عند مدخل عمارة في
أك�����رم امل��ف��ك��ري��ن
مدينة أثينا ..لقد
وال���ص���ح���ف���ي�ي�ن،
اخ����ت����رت
وم������ن أك���ث���ره���م
ما اختاره
س���������خ���������اء ف����ي
س���اب���ق���وك
ع��ط��ائ��ه اليومي
في الرحيل
الوطني واحل��ر
م��ن عمالقة
واجل����������������ريء،
اإلب���������������������داع
س�����واء داخ���ل
وال����ف����ك����ر ف��ي
ن��ط��اق أدات���ه
األردن ،ع��رار،
اإلع�ل�ام���ي���ة
وغ���ال���ب ه��ل��س��ا،
احلادة على
وت��ي��س��ي��ر س��ب��ول،
أع�������������داء
وم��ؤن��س ال���رزاز،
األم��������������ة
وع�����ل�����ي ف��������ودة،
ميشيل النمري
ال���������ت���������ي
وإدوارد ح����داد،
أسماها "النشرة" ،أو خارجها
وم���ح���م���د ال��ق��ي��س��ي،
من خالل املنابر الفكرية واإلعالمية
م��ح��م��د ق����اس����م ،ف��ي
وأس����������د
فضل التغريد خارج
املتاحة له ،حتى َّ
شعارهم الكبير" :إن من يحب وطنه،
وضحى من أجل مبادئه بكل
السرب،
ّ
يحب جميع األوطان".
امل��ن��اص��ب ،وب��ك��ل اإلغ����راءات امل��ادي��ة
حت���ل ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد ميشيل
واملعنوية ،حتى الشهادة.
النمري في وقت يحتدم فيه الصراع
ولنا في هذا املقام أن نصرخ مبلء
ض��د أع���داء ه��ذه األم���ة ف��ي ال��ع��راق
أف��واه��ن��ا :رفيقنا ميشيل ،م��ا ال��ذي
وف��ل��س��ط�ين ،ول���ه���ذا ف��إن��ن��ا ن��ف��ت��ق��ده،
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ونفتقد قلمه اجل����ريء ،باعتباره
ال��س��ي��ف ال����ذي ك���ان م��س��ل ً
��ط��ا على
رق�����اب أع�����داء األم�����ة ،وب��اع��ت��ب��اره
ال��س��وط ال���ذي ك���ان يجلد اخل��ون��ة
وامل��ت��آم��ري��ن ،نفتقده ،لكنه يدفعنا
باستشهاده ،ألن نواصل نهجه ،كي
نضمن ألنفسنا ،وألجيالنا املقبلة،
احلياة احلرة الكرمية.

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ل���ق���د دأب�������ت راب����ط����ة ال���ك���ت���اب
األردنيني  ،تأكي ًدا الجتاهها الوطني،
ومنحاها القومي واإلنساني ،على
أداء واجبها إزاء أي قضية تتعلَّق
بسيادة الوطن وحرية األمة ،وذلك
منذ تأسيسها في أيار عام .1974
وباعتبار الرابطة ،منارة من منارات
الثقافة واإلبداع في الوطن العربي،
ف��ق��د غ���دت م���ع األي�����ام ،امل��ؤس��س��ة
ال��ث��ق��اف��ي��ة األول�����ى ،ال��دمي��ق��راط��ي��ة
ف��ي مم��ارس��ات��ه��ا ،وامل��س��ت��ق��ل��ة مت��ام
االستقالل في ق��رارات��ه��ا .وه��ي لم
تصبح ك��ذل��ك ،ل��وال أن أعضاءها
م���وح���دون  ،رغ���م ان��ت��م��ائ��ه��م ألكثر
م��ن اجت���اه ث��ق��اف��ي ،ول��ع��دة أط��ي��اف
سياسية ،األم���ر ال���ذي مكـَّنها من
جتسيد الوحدة في التنوع ,واالتفاق
في االختالف أيضا.

ه����ذه ال���راب���ط���ة ال���ت���ي ت��ض��م بني
أعضائها كوكبة م��ن أع�لام الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة ،وك��وك��ب��ة أخ����رى م���ن أب���رز
قدمت
امل��ب��دع�ين ،لتفخر بأنها ق��د َّ
كوكبة من الشهداء ،الذين ك��ان في
مقدمتهم الصحفي واملفكر ميشيل
ّ
النمري ،عضو الرابطة ،بل إ ّنه الركن
املهم في هيئتها اإلدارية املنتخبة في
العام 1975؛ إذ شغل في ذلك العام
منصب أمني الشؤون الداخلية فيها،
وت��اب��ع العمل لسنوات الح��ق��ة خ��ارج
تلك الهيئة في مجال إدارة الرابطة،
حتى سفره خارج اململكة ،ليجمع بني
املقاومة بالفعل ،وامل��ق��اوم��ة بالكلمة
احلرة الشريفة ،حتى آخر قطرة من
دمه الطهور.
وق����د خ��ص��ص��ت راب���ط���ة ال��ك��ت��اب
األردنيني عام  ،1994جائزة حملت
ع����ن����وان "ج����ائ����زة م��ي��ش��ي��ل ال��ن��م��ري
ل��ل��ح��ري��ات ال���دمي���ق���راط���ي���ة" ،ومم��ن
فازوا بها األستاذ بهجت أبو غربية،
وال��دك��ت��ور نصر حامد أب��و زي��د ،كما
أق��ام��ت ال��راب��ط��ة أك��ث��ر م��ن حفل في
الذكرى السنوية لرحيله ،كان آخرها
ف��ي م��رك��ز احل��س�ين الثقافي بتاريخ
.2006/9/18
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متحف دار ال�سرايا:

ا آلثار تروي تاريخ إ�ربد احل�ضاري
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

يقع متحف دار السرايا ،فوق التل
األثري املعروف باسم تل إربد .وقد
ج��اء ه��ذا املتحف ليتوج ج��ه��و ًدا مكثفة،
ق��ام��ت ب��ه��ا دائ�����رة اآلث����ار
ال���ع���ام���ة ل��ت��ح��وي��ل امل��ب��ن��ى
املعروف باسم دار السرايا
إل��ى متحف آث���اري يخدم
م��واط��ن��ي م��ح��اف��ظ��ة إرب���د
وامل��م��ل��ك��ة وض��ي��وف��ه��ا من
ال����س����واح .واب����ت����دأت ه��ذه
اجل��ه��ود ب��أع��م��ال ت��رم��ي��م واس��ع��ة أجرتها
الدائرة بعد استمالك املبنى عام .1994
حتى جاء بصورة تضاهي أفضل املقاييس
املعروفة في تنظيم املتاحف.
في األصل كان مبنى دار السرايا قلعة
بناها العثمانيون في منتصف القرن التاسع
عشر فوق الطرف اجلنوبي لتل إربد ،وفي

ع��ام 1304ه���ـ 1886م ،أعيد بناء القلعة
لتصبح مقر احلكومة ،أو السرايا بالتركية.
وتشبه ف��ي مخططها ال��ق�لاع واخل��ان��ات
ال��ت��ي أس��س��ه��ا العثمانيون
على درب احل��ج الشامي،
أي م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ع��ق��ود
حت��ي��ط ب��س��اح��ة مكشوفة.
الوظيفة األص��ل��ي��ة للمبنى
ك��ق��ل��ع��ة أو خ����ان ي��ؤك��ده��ا
وج��ود م���ذاود ف��ي العقدين
الغربيني ،األول والثاني ،ويبلغ مجموعها
 12م���ذو ًدا .وق��د م��رت السرايا بالعديد
م��ن ال��ت��ع��دي�لات وأض��ي��ف��ت إليها وح��دات
وجدران أثناء استخدامها كمخفر للشرطة
وسجن .واليوم يتألف الطابق األرضي من
ستة عقود وصالة وعشر غرف ومستودع،
وي��ت��ك��ون ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي م��ن  14غرفة

٭ باحث وأكادميي – األردن.
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والنبطية والعربية.
من املعروف أن الفخار من امل��واد التي
ال تتآكل أو تتحلل م��ع ال��زم��ن ،وق��د بقيت
محفوظة م��ن��ذ ب��داي��ات اس��ت��خ��دام��ه��ا قبل
حوالي ثمانية آالف عام وحتى يومنا هذا،
ولهذا تُشكل معروضات املتحف من القطع
الفخارية النسبة األكبر ،باإلضافة بالطبع
إل��ى القطع املصنوعة من حجارة مختلفة
كالصوان واحلجر اجليري ،إلى جانب ذلك
يشمل املتحف قطعا مصنوعة من العظام
وال��زج��اج ويبلغ مجموع القطع املعروضة
 600قطعة .وف��ي الساحة قطع كبيرة من
توابيت وبوابات بازلتية أو حجرية ومعصرة
زيتون وعدد من التيجان .والكثير من هذه
القطع ج��اء من إرب��د القدمية نفسها ورآه
املهندس األملاني شوماخر عندما زار إربد
عام .1885
حت��ت��وي ق��اع��ة ال��ع��ص��ور ال��ق��دمي��ة على
معروضات تعود إلى العصر احلجري القدمي
وه��و أق��دم امل��راح��ل احلضارية ف��ي األردن
وامتد منذ مليون سنة حتى  16000ق.م.
ففي بداية هذه الفترة شكل وادي األردن
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م��خ��ت��ل��ف��ة امل���س���اح���ات.
وق���د حت��ول��ت الساحة
إلى حديقة زرعت فيها
شجرة زيتون ونباتات
وزه���ور ووض��ع��ت فيها
ً
أيضا نافورة مياه.
اجل����زء األك���ب���ر من
م��ع��روض��ات امل��ت��ح��ف ج���اء م���ن تنقيبات
أجرتها في احملافظة دائرة اآلثار العامة ،أو
البعثات اآلثارية الوطنية أو الدولية ،وبهذا
تكون القطع املعروضة موثقة ومصدرها
محدد مت��ا ًم��ا ،باإلضافة إل��ى مواصفات
دق��ي��ق��ة للسياق ال���ذي ك���ان يحتويها في
املوقع األث��ري .وتنفرد محافظة إربد في
جميع مراحل التطور احلضاري األردن��ي
ممثلة ف��ي مواقعها األث��ري��ة ،اب��ت��داء من
العصر احلجري القدمي وانتهاء بالفترة
العثمانية.
< قاعات العرض
تتألف قاعات العرض في متحف دار
السرايا من سبع قاعات تشكل ست منها
عقود املبنى العثماني األصلي .وقد ُوزعت
املعروضات في ثالث قاعات كبيرة حسب
التسلسل ال��زم��ن��ي ل��ل��م��راح��ل احل��ض��اري��ة
لآلثار األردنية املعتمدة عامل ًيا .إلى جانب
ذلك هناك ثالث قاعات أفردت ملواضيع
خاصة كالتعدين واملنحوتات والفسيفساء،
وقد ُوزع��ت املعروضات على أرب��ع عشرة
خزانة كبيرة باإلضافة إلى خزائن خاصة

اح��ت��وت ع��ل��ى األخ��ت��ام
واحل�����ل�����ي ورق����ي����م����ان
ط��ي��ن��ي��ان ،وف����ي ق��اع��ة
ال���ف���ت���رات اإلس�لام��ي��ة
خُ ��ص��ص رك��ن عرضت
فيه مناذج من النقوش
ال��ث��م��ودي��ة والصفائية
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في الشمال (جسر بنات يعقوب ،العبيدية)
مم ًرا لعبور اإلنسان من إفريقيا إلى أوروبا
وآس��ي��ا .ك��ان الطعام الرئيسي يتكون من
العنب والزيتون والعناب والكستناء غير
أن قائمة الطعام احتوت ً
أيضا على حلوم
بعض احليوانات ك��األران��ب .وقبل حوالي
 700إل��ى  400أل��ف سنة ع��اش اإلنسان
في املشارع بالقرب من طبقة فحل مخل ًفا
تعد األقدم في األردن .وقد
أدوات حجرية ّ
تعددت استخدامات هذه األدوات ،وخاصة
ف��ي صيد احل��ي��وان��ات وف��ص��ل اللحم عن
العظم .استغرقت هذه املرحلة من التطور
احلضاري فترة طويلة نسب ًيا باملقارنة مع
مراحل التطور الالحقة ،غير أن اإلنسان
عرف آنذاك النار وبدأ يدفن موتاه محق ًقا
بذلك أقدم املمارسات اإلنسانية .والقطع
املعروضة في املتحف من هذه الفترة تعود
إلى  300ألف إلى  200ألف سنة مضت،
وهي قطع نادرة عثر عليها في املكان الذي
صنعت فيها.
ُ
< قفزة تاريخية
الفتـرة االنتقاليـة بني العصر احلجري
ال����ق����دمي وال���ع���ص���ر احل����ج����ري احل���دي���ث
( 8500 -16000ق.م) تشكل قفزة نوعية
في التطور احلضاري األردن��ي ،و ُع ّد هذا
التطور بحق ثورة تضاهي الثورة الصناعية
في العصر احلديث.
وتعد فترة نشوء املدن (2000 - 3200
ّ
ق .م) إحدى الفترات احلاسمة في التاريخ
احلضاري األردن��ي .فقد استدعت زيادة
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عدد السكان وتوسع اإلنتاج وظهور طبقة
واس��ع��ة م��ن املهنيني والعمال ف��ي القرى،
تطور وسائل احلماية من األع��داء ،كبناء
أس���وار وأب����راج ح��ول م��واق��ع االس��ت��ق��رار.
وهكذا نشأت املدن التي أصبحت تستخدم
أي ً
��ض��ا ع��ن��د ال���ض���رورة إلي����واء ال��ف�لاح�ين
القاطنني في املنطقة احمليطة باملدينة.
وق��د بلغت مساحة امل��دي��ن��ة ال��ت��ي متثلها
خ��رب��ة ال��زي��رق��ون إل���ى ال��ش��م��ال الشرقي
م��ن إرب��د ح��وال��ي ثمانني دومن��ا وك��ان في
أسوارها ثالث بوابات على األقل .أما تل
الساخنة إلى اجلنوب الغربي من إربد فهو
إح��دى امل��دن التي كانت تقع بالقرب من
نقاط العبور في وادي األردن ،وبهذا أدت
دو ًرا حيو ًيا في التجارة مع فلسطني إلى
ال��غ��رب .كانت املنتجات ال��زراع��ي��ة تخزن
في مخازن خاصة تتبع القصر .ومتثلت
القوة االجتماعية في هذا العصر بالعائلة
التي كان أفرادها يديرون مرافق اإلنتاج
ويشرفون عليها.
لهذا ك��ان القصر أشبه مبركز إداري
استقرت فيه العائلة املهيمنة في املدينة
لتشرف على استالم املنتجات الزراعية
وتخزينها وإع��ادة توزيعها .وف��ي اخلزانة
املخصصة لهذا العصر مناذج من أباريق
نادرة متعددة املصبات من تل الساخنة.
< تأثر بحضارات أخرى
عرفت الفترة الواقعة بني  2000إلى
 1550ق.م بناء مدن حتت تأثير حضارتي
م��ص��ر وب��ل�اد م��ا ب�ين ال��ن��ه��ري��ن .وجتسد
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ال��ت��ط��ور اجل��دي��د ف��ي محافظة إرب���د في
مواقع عدة ،من بينها تل إربد ،تل الفخار،
طبقة فحل ،تل السعيدية ،تل أبو اخلرز.
واستفاد السكان من تقنيات جديدة في
التحصينات ،رمبا للوقوف أمام تهديدات
إقليمية .فقد بنيت مدن هذا العصر على
ال��ه��ض��اب و ُق��� ّوي���ت أس���واره���ا مب��ن��ح��درات
ترابية مرصوصة طليت
بقصارة سميكة سطحها
ن��اع��م مل��ن��ع ال��ت��س��ل��ق (ت��ل
إرب��د ،طبقة فحل) .كما
انتشرت بكثافة املنتجات
ال���ب���رون���زي���ة ك��اخل��ن��اج��ر
ال������ف������ؤوس
ورؤوس
والدبابيس .ودخلت على
صناعة ال��ف��خ��ار العجلة
السريعة وأنتجت أشكال جديدة جذابة،
وقد عرضت في اخلزانة املخصصة لهذه
صبغت
الفترة أوان مميزة من طبقة فحل ُ
بلون أسمر داكن فوق خلفية فاحتة .كذلك
ه��ن��اك ك��س��رة م��ن ج��رة حتمل شكل وجه
بشري معبر ،وعلى األغلب أن اجلرة قد
استخدمت في الطقوس الدينية.
ق��رر امل��س��ؤول��ون ع��رض نشوء الكتابة
املسمارية في خزانة خاصة ُع��رض فيها
رقي ًما طبقة فحل .وقد عرضت في هذه
اخلزانة ً
أيضا مناذج للرموز الطينية التي
شكلت ب���داي���ات اخل���ط امل��س��م��اري ال��ذي
ظهر ف��ي ج��ن��وب ال��ع��راق .وللمرة األول��ى
ف��ي األردن ت��ش��رح عملية ن��ش��وء الكتابة

وال��ع�لام��ات امل��س��م��اري��ة ب��أس��ل��وب مبسط
وواض��ح وباللجوء إل��ى مقارنات مستمدة
من التراث الشعبي احمللي.
عرضت املكتشفات التي تعود إلى نهاية
األل��ف الثاني والنصف األول م��ن األل��ف
األول ق.م ف��ي خ��زان��ت�ين كبيرتني ضمت
قط ًعا مميزة ونادرة جاءت من طبقة فحل
وت����ل ال��س��ع��ي��دي��ة وت��ل
احلصن ومن تل إربد
نفسه .وق��د انتشرت
في ه��ذه الفترة دمى
ن��س��اء ع���اري���ات ترفع
ال������ذراع���ي��ن ب���اجت���اه
ال���ص���در ك��ن��م��اذج من
فحل وت��ل السعيدية
وت��ل أب��و اخل���رز ،وثمة
دمية من إربد تظهر فيه املرأة وهي حتمل
باليد اليسرى ما يبدو أن��ه رغيف خبز.
تعبر ه��ذه الدمى التي رمب��ا كانت توضع
في كوى خاصة في البيوت عن معتقدات
سحرية متعلقة باألمومة وقد تعكس ً
أيضا
رغبة باالبتعاد عن طقوس املعابد وآلهتها.
< صناعة النحاس واحلديد
ك��ان األردن إح��دى ال��دول القليلة في
املنطقة التي كانت تقوم بصناعة النحاس
واحلديد مثلها مثل قبرص وتركيا و ُعمان
وف��ل��س��ط�ين ،ل��ه��ذا رأى مخططو متحف
دار السرايا تخصيص قاعة يعرض فيها
موضوع التعدين في األردن ،خاصة وأنه
كثي ًرا م��ا تسفر التنقيبات ف��ي محافظة
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إرب��د عن قطع برونزية أو حديدية؛ ففي
نهاية األلف اخلامس وبداية األلف الرابع
ق.م متكن سكان األردن من صهر فلزات
ال��ن��ح��اس واس��ت��خ��راج امل��ع��دن م��ن��ه .وف��ي
ب��داي��ة عصر نشوء امل��دن (2200-2300
ق.م) استخلص خام النحاس على مستوى
وصهر بدرجات حرارة عالية تصل
واسع ُ
إلى  1200درجة ،ويدل على ذلك البقايا
املكتشفة ف��ي الكثير م��ن امل��واق��ع جنوب
األردن ،كآالف القوالب التي كانت تستخدم
لصنع القضبان واألدوات .وم��ن القطع
املميزة في هذه القاعة سيف برونزي عثر
عليه في أحد مدافن طبقة فحل وأُرخ إلى
فترة تأثر فيها األردن باحلضارات املجاورة
( 1200 - 1550ق.م( للمرة األولى يعرض
في قاعة التعدين الدور املميز الذي أداه
األردن في تعدين احلديد.
ف��ب��ال��ق��رب م���ن ق��ل��ع��ة ع��ج��ل��ون (ق��ل��ع��ة
الربض) الشامخة ،وفي اجلبال املطلة على
وادي الزرقا ودير عال في الغور ،انتشرت
فلزات احلديد بوفرة .وتشهد على ذلك
ب��ق��اي��ا اخل��ب��ث ال��ك��ث��ي��ف��ة ف���ي امل��ن��ح��درات
اجلنوبية والشرقية للقلعة وف��ي عجلون
نفسها التي استفاد سكانها م��ن اخلبث
ف��ي تعبيد ط��رق مدينتهم .وي��ع��ود نشاط
تعدين احل��دي��د كالصهر وصنع األدوات
احلديدية إل��ى ب��داي��ات األل��ف األول ق.م
كما ت��دل على ذل��ك بقايا ه��ذه الصناعة
في تل احلمة إلى اجلنوب من دير عال.
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استمر تراث تعدين احلديد في الفترات
الالحقة وخاصة الفترة األيوبية اململوكية،
فعندما ق��رر ص�لاح ال��دي��ن األي��وب��ي بناء
قلعة عجلون في هذا املكان تعدى الهدف
مجرد صد األعداء والدفاع ،فقد أصبحت
القلعة مركزًا حيو ًيا للتموين وعلى األغلب
أن بعض سراديبها الطويلة واملظلمة كانت
تستخدم ك��م��خ��ازن ل�لأخ��ش��اب وال��ف��ح��م،
ورمب��ا فلزات احلديد أو قوالب احلديد
الذي كانت عملية تعدينه تتم في املنطقة.
وم��ن هنا ك��ان ينقل احلديد إل��ى املصانع
الكبرى ،كدمشق إلى الشمال والكرك إلى
اجلنوب ،لصنع السيوف والدروع واللوازم
احل��دي��دي��ة .ف��ي ق��اع��ة ال��ت��ع��دي��ن عرضت
من��اذج م��ن األدوات التي كانت تستخدم
في صناعة احلديد باإلضافة إلى منتجات
حديدية.
< املنحوتات والفسيفساء
في املدن املتأثرة باحلضارة اليونانية
الرومانية كانت متاثيل اآللهة واألباطرة
واألع���ي���ان تنتصب ف��ي األم���اك���ن ال��ع��ام��ة
كالبوابات والشوارع واحلمامات .واتصفت
هذه التماثيل بطابع موحد وهو ما يعبر عن
شمولية الدولة الرومانية والوالء لها .في
هذه الفترة برزت في املنحوتات العناصر
الكالسيكية للتراث اليوناني الروماني
وخ���اص���ة ف���ي امل����دن ال��ع��ش��ر كفيالدلفيا
(عمان) وأبيال (قويلبة) وجدارا (أم قيس)
وكابيتولياس (بيت راس) .ولألهمية التي
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تتمتع بها ه��ذه املنحوتات خصصت في
متحف دار السرايا قاعة حتتوي على مناذج
مختلفة م��ن منحوتات الفترة الرومانية
املتأخرة ومن أهمها متثال اإللهة
احل��ارس��ة (ت��اي��ك��ي) مل��دي��ن��ة ج���دارا
(أم ق��ي��س) وه���و ال��ن��م��وذج الثاني
بعد متثال اإللهة احلارسة لعمان
املعروض في متحف اآلثار األردني
ع��ل��ى ج��ب��ل ال��ق��ل��ع��ة .وق����د نحتت
تفاصيل متثال جدارا بعناية فائقة
مبا في ذلك بوابة املدينة والسور
الذي توجت به اإللهة رأسها.
ق��اع��ة الفسيفساء ه��ي أي ً
��ض��ا
��د
إح�����دى ال���ق���اع���ات امل���م���ي���زة وت��ع ّ
إضافة نوعية جديدة في املتحف.
تعود معظم مناذج الفسيفساء في األردن
إلى الفترة الواقعة بني القرنني اخلامس
والسابع امليالدي.
< متحف مبقاييس عالية
وضعت في املتحف شروحات للمراحل
احلضارية واملواضيع اخلاصة على شكل
ل��وح��ات إيضاحية ف��اق ع��دده��ا خمسني
لوحة ُعلقت على اجلدران الداخلية للمبنى
بشكل أنيق ومميز ،أما نصوص اللوحات
فقد وضعت باللغتني العربية واإلجنليزية
لتعكس اآلثار األردنية ككل مع إبراز دور
محافظة إرب���د ،ف��ج��اءت كمقدمة وافية
ومركزة في التاريخ احلضاري األردني كما
ينعكس في اآلثار ليستفيد منها اجلمهور

العام واملتخصص على حد سواء .وهناك
ث�ل�اث خ��رائ��ط ت��ع��رض امل���واق���ع األث��ري��ة
ف��ي احمل��اف��ظ��ة حسب األدوار الزمنية.
ف��ال��ت��س��ل��س��ل ال���زم���ن���ي ع��رض��ت��ه
لوحة اشتملت أيضا على األدوار
احلضارية املقابلة في مصر وبالد
ما بني النهرين.
م��ن��ذ ال���ب���داي���ة خ��ط��ط ملتحف
دار ال��س��راي��ا ألن ي��ك��ون مؤسسة
م��ت��ح��ف��ي��ة ذات م��ق��اي��ي��س ع��ال��ي��ة،
فشمل إلى جانب قاعات العرض
مكاتب إداري��ة ومكتبة متخصصة
ف���ي اآلث�����ار وم���واض���ي���ع م��رت��ب��ط��ة،
وقد جتاوز عدد الكتب في املكتبة
 400م���ج���ل���د .وه����ن����اك ق��اع��ت��ان
لالجتماعات واحملاضرات ومختبر ترميم
ومستودعات .وق��د وضعت دائ��رة اآلث��ار
ال��ع��ام��ة نصب أعينها أن ي��ق��وم املتحف
في املستقبل بتنظيم نشاطات موسمية،
كاحملاضرات في مواضيع تهم املتحف أو
معارض خاصة تعرض فيها االكتشافات
اجلديدة في احملافظة.
ال مي���ك���ن مل��ت��ح��ف أن ي��ك��ت��م��ل دون
دليل ميكن ال��زوار من الرجوع إليه بعد
م��غ��ادرت��ه��م للمتحف ،وبالفعل أص��درت
دائ��رة اآلث��ار العامة دلي ً
ال أني ًقا بالعربية
واإلجنليزية عرضت فيه قط ًعا مختارة
من معروضات املتحف .ويقع الدليل في
 64صفحة من القطع اخلاص وبطباعة
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ف��اخ��رة ،وي��ق��دم معلومات وص����و ًرا حول
امل��ع��روض��ات ،باإلضافة إل��ى مقال حول
اآلث���ار ف��ي محافظة إرب���د ،ون��ب��ذة حول
دائ��رة اآلث��ار العامة ونشاطاتها ،وقائمة
باملراجع ميكن االستفادة منها للتعمق في
موضوع اآلثار األردنية.
< شواهد على إربد القدمية
ينفرد متحف دار السرايا بتقدميه
للزوار البقايا الفعلية إلربد القدمية التي
يعود تاريخ بعضها إل��ى النصف الثاني
من األلف الثاني ق.م .هذه البقايا كشف
عنها عندما قرر املسؤولون في املراحل
األخ��ي��رة م��ن العمل إج���راء تنقيبات في
ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة .وق���د ج���اءت فكرة
التنقيب نتيجة اع��ت��ب��ارات ع��دة أهمها
التوصل إلى بقايا معمارية أو أثرية من
فترات قدمية يكشف عنها وت��رمم حتى
تصبح مناذج ملكتشفات أثرية في تل إربد
وهو أحد أهم التالل الرئيسية في شمال
األردن.
م��ن امل��ع��روف أن مبنى دار السرايا
ي��ق��ع ع��ل��ى اجل���زء اجل��ن��وب��ي م��ن ق��م��ة تل
إرب���د ال���ذي يخفي حت��ت سطحه بقايا
إربد القدمية من فترات مختلفة امتدت
من األلف الرابع حتى األلف األول ق.م،
وبعد ذلك بشكل متقطع كالفترة األموية.
ويرى الباحثون أن قمة التل كانت تضم
في األلف الثاني ق.م املدينة العلوية أو
األك���روب���ول وه���ي م��ا ك���ان ي��ض��م القصر
وامل��ع��اب��د وامل��ب��ان��ي اإلداري����ة .وق��د ق��درت
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مساحة املدينة العلوية مبائة دومن ويحيط
بها س��ور م��زدوج ما ت��زال بقاياه محفوظة
إلى الغرب والشرق من دار السرايا.
ل��ه��ذا ك���ان م���ن امل��ت��وق��ع ال���وص���ول بعد
التنقيب مباشرة إلى طبقات أثرية قدمية
خاصة وأن��ه أجريت في قمة التل أعمال
متهيد وج��رف واسعة ابتداء من منتصف
القرن التاسع عشر حتى اليوم .وقد يكون
ه��ذا ال��وض��ع اخل��اص ه��و إح��دى احل��االت
ال��ن��ادرة لطبقات أث��ري��ة قدمية قريبة من
السطح .وهذا يعني أن الوصول إلى هذه
الطبقات ال يحتاج إال حلفر متر أو مترين
على أقصى تقدير.
وهذا ما حصل بالفعل؛ إذ بعد حوالي
م��ت��ري��ن ظ��ه��رت أس���اس���ات ج���دار بُ��ن��ي من
ح��ج��ارة ب��ازل��ت��ي��ة ضخمة ي��ت��راوح عرضها
بني  80إلى  90سم ويتخلله مدخل بعتبة
ويرتبط بأرضية مبلطة بحجارة بازلتية
وهي إحدى األرضيات النادرة التي كشف
عنها في األردن وفلسطني من تلك الفترة.
وق��د ك��ان اجل��دار واألرض��ي��ة عنصرين من
مبنى رئيسي ف��ي املدينة رمب��ا القصر أو
املعبد.
للحفاظ على هذه اآلث��ار املهمة قررت
دائ���رة اآلث���ار العامة اإلب��ق��اء عليها وذل��ك
ليتمكن ال�����زوار م���ن م��ع��اي��ن��ت��ه��ا ك��ش��واه��د
على إرب��د القدمية وكنموذج حي وتعليمي
ل��ت��ن��ق��ي��ب��ات أث���ري���ة ف���ي أح����د أه����م ال��ت�لال
القدمية في األردن .وق��د أضيفت شروح
وتعليقات على الظواهر األثرية في املربع
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كاجلدران واألرضيات
والطبقات .وق��د بلغت
مساحة املربع احملفوظ
 20م��ت�� ًرا مرب ًعا غطي
بأكمله بطبقة زجاجية
خ����اص����ة ف������وق ه��ي��ك��ل
حديدي ق��ام بتصميمه وتنفيذه احلرفي
ع���زام ح��س�ين ج����رادات م��ن ب��ش��رى .وق��د
جهز املربع باإلنارة املناسبة ملعاينته لي ً
ال
إذا تطلب األمر .هذا االجناز الذي تفتخر
به دائرة اآلثار العامة هو األول من نوعه
في األردن.
< مشروع وطني بامتياز
ن��ف��ذت ال��ع��ن��اص��ر ال�ل�ازم���ة لتأسيس
متحف دار السرايا باللجوء إل��ى وسائل
مبتكرة وجديدة ابتداء من كيفية عرض
القطع وانتهاء باإلنارة .فالبطاقات املرافقة
صممت بشكل فني لتحتوي على
للقطع ُ
املعلومات األساسية بشكل مبسط كاسم
القطعة ومصدرها ومرحلتها احلضارية،
كذلك ُرقّ��م��ت القطع في اخل��زائ��ن بشكل
مبتكر ،وكما هو معروف ال ميكن االستغناء
ع��ن الترقيم ف��ي املتاحف ب��أي شكل من
األش���ك���ال .وك��ذل��ك ت��وص��ل ال��ع��ام��ل��ون في
املتحف إلى حلول جديدة ومبتكرة لعرض
وتعد
القطع اخلاصة كالعملة واألخ��ت��ام.
ّ
اإلنارة أحد أهم عناصر العرض املتحفي،
وف���ي ال��ع��ام�ين األخ��ي��ري��ن م��� ّر ال��ع��ام��ل��ون
ف��ي امل��ت��ح��ف ب��ع��دد م��ن م��راح��ل التجربة
واخلطأ ،وفي النهاية أمكن التوصل إلى

احل��ل األن��س��ب لعنصر
اإلن��ارة وهو ما أضاف
ومريحا على
ج ًوا داف ًئا
ً
أجواء املتحف.
متحف دار السرايا
ت������أس������س ب����ال����ك����ام����ل
باالعتماد على امل��ص��ادر البشرية واملادية
ل��دائ��رة اآلث���ار العامة ،ول��ه��ذا فهو مشروع
وطني بامتياز وسيبقى فخر الدائرة ألمد
طويل .ولم يكن لهذا املشروع أن ينجز من
دون جهود الكثيرين من العاملني في دائرة
اآلث��ار العامة ابتداء بأعمال الترميم التي
أشرف عليها ونفذها مهندسو الدائرة مرو ًرا
بخبراء اآلث��ار واملتاحف وانتهاء باللمسات
الفنية األخيرة والتشطيبات التي قام بها
بنشاط فنيو الصيانة من الدائرة.
وفي النهاية ،يتجسد األردن في متحف
دار ال��س��راي��ا ب��أب��ع��اده احل��ض��اري��ة كما هي
ممثلة ف��ي محافظة إرب���د ،وللمرة األول��ى
تعرض في قاعات املتحف حتف ذات أهمية
بالغة ،محل ًيا وعامل ًيا ،ك��أدوات اإلنتاج من
وادي احلمة.
إن م��ح��اف��ظ��ة إرب����د ه���ي إح����دى أغ��ن��ى
احملافظات باملواقع األثرية التي تعود إلى
جميع املراحل احلضارية ،واملستقبل يعد
باملزيد من املكتشفات األثرية التي ستجد
لها موق ًعا مم��ي��زًا ف��ي ق��اع��ات متحف دار
ال��س��راي��ا لتخاطب أج��ي��ال األردن��ي�ين اليوم
وعبر السنني القادمة.
بتصرف محدود عن موقع إربد نت
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َم�� ْن يقف على ذلك املرتفع الشامخ
إلى الشمال الغربي من مدينة إربد،
حيث أطالل "ج��دارا" القدمية أو "أم قيس"
كما تُعرف في الوقت احلالي ،ويُلقي ببصره
إل��ى الشمال واجل��ن��وب لترتسم أمامه تلك
اللوحة الطبيعية البديعة املشرفة على موقع
بحيرة طبرية ونهر اليرموك ووادي األردن
وينابيع املياه املعدنية في احل ّمة ...ثم يلتفت
إل��ى بقايا ذل��ك امل��ج��د الغابر ل��ه��ذه املدينة
املتشحة ب��س��واد حجارتها وزرق���ة السماء
م��ن فوقها وغ��زل خيوط الشمس الذهبية
وخضرة السفوح وال��ودي��ان احمليطة بها...
من يقف ويتأمل يراوده إحساس غامض من
سحر املاضي واحلاضر ...يكاد يسمع معه
همس التاريخ بأنه اختار موقعه في هذا
املكان ليظ ّل ح ًّيا في النفوس بالعِ بر وأبلغ
معاني الفن واجلمال واحلضارة!
لقد حظيت ج��دارا في تاريخها البعيد
باهتمام األب��اط��رة وامل��ل��وك وك��ب��ار ال��ق��ادة،
ال��ذي��ن اع��ت��ن��وا ببنائها وازده���اره���ا ،وعلى
ق ّمتها حلَّق الشعراء والفالسفة والفنانون،
الذين أجنبتهم والذين عاشوا بها ،بك ّل ما

أوحت لهم أسرارها الشج ّية من آيات اإلبداع
اإلنساني!
وقد تروي الكتب وأخبار املؤرخني بعض
أشياء عن جدارا ،لكن املدينة نفسها ما زالت
تختزن في جنباتها حتى يومنا هذا أسرا ًرا
م��ن ال��روع��ة واملهابة واجل��م��ال تتضاءل في
حضرتها أوصاف الكاتبني ،وال تدركها سوى
األرواح في قمة انتشائها!
*

*

*

ي��ع��ود ظ��ه��ور ج����دارا ف��ي ع��ال��م ال��وج��ود
إل��ى الفترة التاريخية التي أعقبت انقسام
إمبراطورية اإلسكندر املقدوني بعد وفاته
عام  323ق.م إلى أجزاء ثالثة ،تو ّلى كل جزء
منها أح��د ق���� ّواده ،فكانت مصر وفلسطني
وشرقي األردن والقسم اجلنوبي من سورية
م���ن ن��ص��ي��ب ب��ط��ل��ي��م��وس ،واإلم���ب���راط���وري���ة
حصة
الفارسية وسورية إلى شمالي دمشق ّ
سلوقس ،وح��از انتغونس  -حفيد انتغونس
ال��ك��ب��ي��ر ،أع��ظ��م ق���� ّواد اإلس��ك��ن��در  -اجل��زء
األوروبي.
ويبدو أن شمالي األردن في ذلك احلني
كان داخ ً
ال في حوزة السلوقيني ،الذين اتبعوا

٭ باحث وكاتب ،عضو هيئة حترير املجلة – األردن.
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ّ
خطة اإلسكندر بحذافيرها في بناء املدن
وإسكان اليونانيني بها .ومييل بعض املؤرخني
إلى أن آبال (إربد) وجدارا (أم قيس) وبال
(طبقة فحل) وديون (سوف) بُنيت في تلك
احلقبة ،أي حوالي النصف األول من القرن
الثالث قبل امليالد.
وف��ي احلقب التالية استم َّر بناء امل��دن
ونشر الثقافة اليونانية في املنطقة الشمالية،
وكذلك عمون (ع ّمان) ،التي أصبحت جميعها
مصطبغة بصبغة يونانية بحتة ،وكان الدين
واللغة من أهم مظاهرها.
وف���ي ع���ام 218ق.م اك��ت��س��ح بطليموس
الثاني ،الذي كان ارتقى عرش مصر ،جدارا
وآب�لا ،وحاصر ع ّمان – التي كانت تس ّمى
ح��ي��ن��ذاك فيالدلفيا – بقطع امل��ي��اه عنها
حتى استسلمت له ،ومت له استعادة شمال
ً
محتفظا
شرقي األردن عام 217ق.م وظ ّل
بهذه البالد حتى عام 202ق.م حينما عاد
غرميه انتيوخس الثالث ،الذي كان األنباط
في اجلنوب يساعدونه ،إلى غزوها .وفي
ع���ام 197ق.م ُع��ق��د ال��ص��ل��ح ب�ين امل��ل��ك�ين،
ال���ذي مبوجبه احتفظ انتيوخس بسورية
وفلسطني.
بعد هذا الصلح أخذ اليهود يتسللون إلى
املنطقة ،التي عاشت الكثير من الصراعات
واحلروب الطويلة بني هؤالء وسكان البالد،
أسفرت عن خراب املدن ودمارها وانتشار
الفوضى والغزو ،السيما في الشمال ،ومنها
ج���دارا ال��ت��ي ت��ع�� َّرض��ت حل��ص��ار دام عشرة
أش��ه��ر م��ن ج��ان��ب جيش إس��ك��ن��در جانوس
خليفة يهوذا – بعد وفاة األخير عام 103
ق.م ،وأعقب احلصار فتحها وهدمها.

ظ��لَّ��ت ال��ب�لاد ف��ي ح��ال��ة م��ن االض��ط��راب
وان����ع����دام االس���ت���ق���رار ح��ت��ى ب���داي���ة ال��ع��ص��ر
الروماني حينما سار القائد بومبي بجيوشه
إل����ى س���وري���ة وف��ل��س��ط�ين ف��ف��ت��ح��ه��م��ا وأع����اد
إليهما األمن والنظام ،وكان من أهم أعماله
التي اعتنى املؤرخون بذكرها أن أع��اد بناء
جدارا ،ثم منح املدن اليونانية بشرقي األردن
استقالالً ذات ً��ي��ا ،مبقتضاه يكون لكل مدينة
مجلس وإدارة خ��اص��ة يخ ّوالنها احل��ق في
تصريف شؤونها الداخلية وإصدار النَّقد ،ما
يعد بداية ما ُعرف باسم (الديكابوليس) أو
ّ
حلف املدن اليونانية ،وقد كان حتالفها قائ ًما
على التآزر مع بعضها ً
بعضا في شؤون الدفاع
والتجارة ،فيما تخضع للحاكم الروماني في
سورية في املسائل اخلارجية املتعلقة مبصالح
اإلمبراطورية الرومانية.
تألف هذا احللف عبر مراحله التاريخية
من املدن اآلتية على ما جاء في كتاب "تاريخ
شرقي األردن وقبائلها" لفردريك ج .بيك،
ومن تعريب بهاء الدين طوقان:
 سايثوبوليس (بيسان) بال (خربة فحل) جراسا (جرش) جدارا (أم قيس) هبوس (قرية فيق بسورية) دي��ون (مجهولة ،وق��د تكون س��وف،والبعض يقول إنها احلصن)
 رفانا (يظن أنها تل شهاب) كناثا (قنوات في جبل العرب) فيالدلفيا (ع ّمان) دمشق -آبال (إربد)
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 كابتولياس (بيت راس) أدرعي (درعا) بصرى (بصرى أسكي شام)عدها القدماء جلمال
أم��ا ج��دارا فقد ّ
موقعها وعمرانها مكا ًنا مرغو ًبا للسكنى
ودع���ي���ت (ك��ل��ون��ي��ا ف��ال��ن��ت��ي��ا)؛ إذ اش��ت��ه��رت
وحسن
بحماماتها الفاخرة وينابيعها املعدنية ُ
عمارتها من مسارح وهياكل ومعابد وسواها،
عدا نظافتها وطيب هوائها .وكانت من أعظم
تلك املدن املع ِّبرة عن ازدهار الثقافة والفنون
قي املدنية مبا أُقيم
اليونانية والرومانية ،و ُر ّ
فيها من معاهد علم م َّثلت تفاعل احلضارتني
اإلغريقية والشرقية ،ومنها خرج رجال عظام
أمثال :فيلودميس األبقوري املعاصر للخطيب
الهجاء،
املشهور شيشرون ،وميالجر الشاعر ّ
ومنيبوس الفنان ،وثيودورس اخلطيب أستاذ
طيبريوس.
وف���ي ال��ق��رن األول ق��ب��ل امل��ي�لاد اجنبت
هجا ًء اسمه "منيب" ،اشتهر
جدارا فيلسو ًفا ّ
بسخريته وتهكمه الالذع ،وقد أ َّلف ملها ًة قلَّد
فيها هوميروس ،وكتب رسائل وض��ع فيها
اآللهة على املسرح ،كما أ َّل��ف ( )13أُهجية
نثرية ممزوجة بالشعر ،نشر بعض أجزائها
بعد العثور عليها الكاتب الفرنسي Varron
��اج منيبية" .وكان منيب يعلِّم في
بعنوان "أه ٍ
مدينته م��ب��ادئ الفلسفة الكلبية ،م��ا جعله
يثري من مهنته هذه بعد أن كان في مطلع
لصوصا سلبوه كل ما ميلك
حياته قنًا ،لكن
ً
فأصابه اليأس وجلأ إلى االنتحار.
وتذكر املصادر التاريخية – بحسب ما
ينقله كتاب "دور سورية في بناء احلضارة
اإلنسانية عبر التاريخ القدمي" لسعد صائب

42

 ش���اع��� ًرا م��ن ج����دارا اس��م��ه "م��ل��ي��اغ��روس"(ح��وال��ي 60-140ق.م)ُ ،ول���د فيها وأمضى
حياته في ص��ور ،ول��ه دي��وان شعر باليونانية
عنوانه "اإلكليل" .وملياغروس هو الذي واجه
كبرياء أهل اتيكا في اليونان مبقولته املأثورة
"م��اذا يضيرني إن كنت س��ور ًّي��ا! ..أال تشرق
الشمس على جميع العالم؟".
وي��ذك��ر يعقوب ال��ع��ودات "ال��ب��دوي امللثم"
( )1971-1909في كتابه "أط�لال جرش" أن
السيد املسيح عليه السالم زار ج��دارا َّ
وبشر
برسالته في بيرية ،وفيها شفى املجانني من
األرواح الشريرة ،كما ت��روي كتب التاريخ أن
تلميذه بطرس الرسول َقدِ م إليها ً
أيضا مبش ًرا
وداع ًيا لدين النصرانية.
ولم يغب ذِ كر هذه املدينة في كتب العرب،
فقد أورد ياقوت احلموي في "معجم البلدان":
"جدر قرية قي األردن" .ومما يرويه املؤرخون
أن حسان بن ثابت زار الكاهن سطيح ،الذي
يقال أنه كان َّ
بشر ببعث النبي (صلى الله عليه
وسلم) ،في سفوح جبال أم قيس ،بعد أن زار
الراهب بحيره في دير هند ببصرى .وزار هذا
الكاهن العجيب من العرب ً
أيضا أمية بن أبي
الصلت وأبا سفيان بن حرب .ويُقال أن أمية
تع َّرض لضرب مبرح من عجوز جارية كانت
تقيم في الكهف اسمها "رجيمة"!
يقول عالم اآلثار البريطاني النكستر هاردجن
في كتابه "آث��ار األردن" ،ال��ذي ترجمه امل��ؤرخ
سليمان موسى :إنه لم يبق من أمجاد جدارا
"س��وى مسرحني صغيرين بُنيا من احلجارة
ال��س��وداء وساحة كبيرة تتناثر فيها احلجارة
املتساقطة وقواعد األعمدة وبعض األضرحة
��ح��ا كيف
املنحوتة ف��ي الصخور .وليس واض ً
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مصادر ومراجع
 .1آثار األردن ،النكستر هاردجن ،تعريب :سليمان
موسى ،ط ،4وزارة السياحة واآلثار.2004 ،
 .2أطالل جرش :فصول في التاريخ واآلثار
واألدب ،للبدوي امللثم (يعقوب العودات) ،حتقيق
وتقدمي :أ.د .صالح جرار وكايد هاشم ،جامعة
جرش األهلية ،جرش.2006 ،
 .3بلدانية فلسطني العربية ،األب ا.س.مرمرجي
الدومنكي ،وقف عليها وفهرسها :محمد خليل
الباشا ،عالم الكتب ،بيروت.1987 ،
 .4تاريخ األردن في القرن العشرين -1900
 ،1959منيب املاضي وسليمان موسى ،ط،2
مكتبة احملتسب ،ع ّمان.1988 ،
 .5تاريخ شرقي األردن وقبائلها ،فردريك ج .بيك،
تعريب :بهاء الدين طوقان ،ط .الدار العربية
للتوزيع والنشر ،ع ّمان.
 .6جولة بني اآلثار ،الشيخ حمزة العربي ،حتقيق
وتقدمي ودراسة :د .تركي أحمد املغيض ،ج،2
اللجنة الوطنية العليا إلعالن ع ّمان عاصمة
للثقافة العربية ودار الكندي ،إربد.2002 ،
 .7دور سورية في بناء احلضارة اإلنسانية عبر
التاريخ القدمي ،ترجمة وإعداد :سعد صائب ،دار
طالس ،دمشق.1994 ،
 .8قاموس الكتاب املقدس ،حترير :د .بطرس
عبد امللك ،د .جون الكساندر طمسن ،إبراهيم
مطر ،ط ،10دار الثقافة ،القاهرة.1995 ،
 .9معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،ط .دار صادر،
بيروت.
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صارت إلى كل هذا اخلراب ،ألنه لم تنشأ
بقربها خالل األلف سنة املاضية مدينة أو
بلدة ميكن أن تنقل حجارتها وتستعملها
للبناء .أضف إلى هذا أنها تقع على هضبة
مرتفعة حتيط بها املنحدرات العميقة من
كل جانب عدا اجلانب الشرقي."..
وك���ان الشيخ ح��م��زة ال��ع��رب��ي (-1893
 )1962زار "أم ق���ي���س" ب��رف��ق��ة األم��ي��ر
–امل��ل��ك– عبد الله األول بن احلسني عام
 ،1942ووص��ف��ه��ا ف���ي ك��ت��اب��ه "ج���ول���ة بني
اآلث���ار" ،وق���ال :إن اإلنكليز "ات��خ��ذوا فيها
مالجئ ومستشفيات حتت األرض (إب��ان
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة) ن��ق��روا ل��ه��ا في
الصخر من اجلبل ،وجعلوا فيها حجرات
عديدة وممرات بني احلجرات يُنزَل إليها
��درج منحوت ،وات��خ��ذوا لها نوافذ يدخل
ب ٍ
ل��ه��ا منها ال��ض��ي��اء م��ن ف���وق وه���ي واس��ع��ة
ومستنيرة ...وقد مير بهذه املالجئ التي
هي سراديب َم ْن ال خبرة له بها فال يهتدي
إليها وال يعرفها ألنها نُقرت بصورة خفية
ليس لها معالم على وجه األرض؛ لتخفى
على طائرات األعداء."..
وامل��ع��روف أن "أم قيس" ارتبط ذكرها
ف���ي ت���اري���خ األردن احل���دي���ث مب���ا سمي
"م��ع��اه��دة أم ق��ي��س" ،ال��ت��ي وقّ��ع��ه��ا زع��م��اء
وشيوخ قضاء عجلون ي��وم  2أيلول 1920
مع املعتمد السياسي للحكومة البريطانية
امليجر سمرست (اللورد رجالن فيما بعد).
ومب��وج��ب ه���ذه امل��ع��اه��دة ت��أل��ف��ت حكومة
عجلون احمللية ،بعد عودة الشيوخ إلى إربد،
برئاسة الزعيم علي خلقي الشرايري ،ذلك
قبل نشوء اإلمارة األردنية عام .1921

أ�قالم

جتليات املكان

جديدة

إ�ربد يف �شعر عرار

د .حممد عبد اهلل القوا�سمة *
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م�ص�ط�ف��ى وه �ب��ي ال �ت��ل (ع� ��رار)
شاعر مكاني شكل املكان مفردة
م��ن م��ف��ردات��ه ال �ش �ع��ري��ة ،حتى
ّ
إنه تفوق في ذكر األمكنة على
أج��داده شعراء األط�ل�ال ،أمثال
زه� �ي ��ر ب���ن أب� ��ي س��ل��م��ى ،وام� ��رئ
ال� �ق� �ي ��س ،وط� ��رف� ��ة ب� ��ن ال �ع �ب��د،
وال �ن��اب �غ��ة ال��ذب �ي��ان��ي وغ�ي��ره��م،
لقد اختص شعره بذكر املكان
األردن� � � ��ي؛ ووردت ف �ي��ه أس �م��اء
املدن والقرى والسهول والوديان
واجل� �ب ��ال واألن � �ه� ��ار ،ف �م��ن امل��دن
ن��ذك��ر ع �م��ان وال� ��زرق� ��اء وم��أدب��ا
ومعان ،ومن اجلبال وردت أسماء
ال� �ش ��راه وم � ��ؤاب وش��ي��ح��ان ،وم��ن
ال �س �ه��ول :احل �ص��ن وع �ب�ين ،وم��ن
الوديان :اليابس واحلور وعربة.
٭ روائي وناقد وأكادميي – األردن.
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وملّا كان عرار من الشعراء الذين جند
ف��ي شعرهم ج��وان��ب كثيرة م��ن سيرتهم
ال��ذات��يّ��ة ،ومل ّ���ا ك��ان��ت مدينة إرب���د كما هو
معروف هي املدينة التي ولد فيها الشاعر
عام 1899م وترعرع ،فال غرابة أن يترمن
بذكرها من بني األماكن التي عايشها ،بل
كانت وحدها سيدة األماكن األردنية التي
سكنت وجدان الشاعر ،وعاشت معه.

وم��ن مظاهر اجل��م��ال اإلرب����دي ال��ذي
تغنى ب��ه ال��ش��اع��ر ج��م��ال الطبيعة ال��ذي
يفيض ب��ه سهل إرب��د مم��ا ينبت فيه من
نباتات وأعشاب:
وسهل إربد قد جاشت غواربه
بكل ّ
ونوار
أخاذ من عشب ّ

يضاف إلى هذا اجلمال جمال النساء؛
فنساء إرب��د جتتمع فيهن صفات تختزل
صفات النساء في املدن األردنية األخرى؛
فهن يتمتعن بجمال القد وفتنة العيون ،ويرد
ّ
تفوقهن اجلمالي على وجه التقرير ضمن
تساؤل غير مباشر يتحقق للشاعر بتعابير

املأدبية
هذي القدود
ّ
للسلط ُتنسب أم ترا

والعيون العجرمية

إربدية
ها عند حزرك
ّ

ويتلو تغنّي الشاعر بنساء إربد التغني
بعذوبة مياهها ،وهنا يستحضر الشاعر
امل��ك��ان أال وه���و ق��ري��ة راح����وب ال��ت��ي ك��ان
أه��ل إرب��د يستقون م��ن مياهها الغزيرة،
إنه يتذكرها في الغربة ،وتكون من دواعي
حنينه إلى بلده ،فعندما كان في القاهرة
ع��رض عليه الشاعر إب��راه��ي��م ن��اج��ي أن
يقيم في مصر ،فأجابه إ ّنه يحن إلى بلده
وبخاصة إلى مياه راحوب ،فهو يتوق إلى
احتساء كأس تتوهج بهذه املياه ،وتنسكب
من دنان اخلمر "البتراسي" نسبة إلى قرية
بيت راس التي تقع إلى الشمال من إربد:
وواحنيني إلى كأس مشعشعة
مباء راحوب والدنان بتراسي

والشاعر في موضع آخ��ر ال يستطيع
أن يستغني عن مدينة إرب��د أو يستبدلها
بدمشق على سبيل املثال ،لقد التصقت به
والتصق بها؛ فال يستطيع أن ينسلخ عنها،
أو ينتسب إلى غيرها:
قالوا تدمشق .قولوا ما يزال على
عالته إربدي اللون حوراني

وي��أت��ي ذك���ر دم��ش��ق ف��ي م��وض��ع آخ��ر
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وإربد مثل غيرها من األماكن ال يقدمها
عرار مكا ًنا جغراف ًيا محاي ًدا منعزالً عن
نفسه أو عن الناس ،بل يصورها نابضة
ب��اجل��م��ال ذات وش��ائ��ج ق��وي��ة بشخصيته
ووج��دان��ه؛ فلم يكن ي��ردد اسمها لدواعي
ال��وزن والقافية وإمن��ا تعل ًقا بها وتعبي ًرا
يحس به نحوها من مشاعر احلب
عما
ُّ
واإلعجاب.

شعبية مألوفة ،كما في قول الشاعر:

جتليات املكان

يقدم عليها مدينته؛ فإربد أغلى
عندما ّ
وأعز من تلك اجلنة التي متثلها ،وهي
املدينة التي تختزل الوطن األردن ،الذي
يرمز إليه الشاعر بلمياء:

ربع "بجلعاد" أو حي "بشيحانا"

إلى أن يقول:
إن كان يا شيخ هذا شأن جنتكم
فأبعد بها إنها ليست مبرمانـا

دمشق يا جنة الدنيا وشامتها
إن لم يكن فيك عن ملياء أنباء

وقل معي بلسان غير ذي عوج
ال كنت يا جنة الفردوس مأوانا

فالقلب أشهى إليه منك بلقعة
من سهل إربد ال عشب وال ماء
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

وإن كان الشاعر يتغنى بإربد كثيراً
ف�لا مي��ك��ن أن يُ��وص��ف ب��أن��ه ذو نزعة
محلية ضيقة ،فهو كثيراً ما يذكر إربد
أو ي��ذك��ر ق��راه��ا إل���ى ج��ان��ب األم��اك��ن
األردن��ي��ة األخ���رى ،فعلى سبيل املثال
في قصيدته املشهورة يا جيرة البان
يخاطب الشيخ عبود بعدما يحدثه عن
اجلنة وما فيها من جمال وملذات قائ ً
ال
إ ّنه يرفض أن تكون هذه اجلنة خامتته
إذا لم يكن فيها مياه راحوب اإلربدية،
وأهل جلعاد وشيحان ،وأشجار عجلون،
وهضاب السلط ،وطيور الغور ،وغزالن
احلصن ،فنقرأ من القصيدة:
يقول عبود جنات النعيم على
أبوابها حارس يدعوه رضوانا

وال غرابة وتلك املنزلة العالية للوطن
شماله وج��ن��وب��ه أن ي��وص��ي ال��ش��اع��ر بأن
يكون مثواه األخير في مدينة إربد أو في
سفح شيحان:
وقل للصحب :واروا بعض أعظمه
في تل إربد أو في سفح شيحان

ول��ك��ن��ه ف��ي م��وض��ع آخ���ر ي��خ��ت��ار إرب���د،
لتكون فيها نهايته:
فأقم بإربد ال تغادر ساحها
إالّ إلى القبر الذي به تقبر

وهكذا يتو ّفى الشاعر عام 1949م في
مدينة عمان ،ولكن جثمانه ينقل ليدفن في
تل إربد كما أوصى ،ففي مدينة إربد كانت
البداية والنهاية ،إنها املكان ال��ذي سكنه
الشاعر وسكن فيه..

من ماء" راحوب" لم يشرب وليس له
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جديدة

إ�بداعات
شعـــر

قصائد

ن�ضال القا�سم *

متهاديا موتي يجيء
ً

وحلظتني لم نهدأ

ٌ
عاصف
وموج روحي
ُ

وجعا
وصار عواؤنا
ً

ويلهبني احلريق

وأتعبنا احلنني

إليك يا وجعي
أعود ِ
ُ

ً
خيمة أخرى
أرى

فإني

عد عام
على ُب ِ

ستقتلني الطريق

أرى...

خيمة

ً
طفلة تبكي ...وأخرى

ذئبا
أرى البحر ً

مجو ً
عة ُتضام
َّ

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

حريق

واملدائن أقلعت كالطائرات
ُ

* شاعر من اجليل اجلديد – إربد.
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وأكتب :إن حبك قاتلي
ٌ
عاشق مستحيل
إننّ ي

خوف
ٌ
خائف
وجه هذي املدينة
ُ
فدعينا نُ
سدل الشمس على أكتافنا
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

يزدرد األحبة
فهذا الليل
ُ
نحن لألحالم يا ( آالء )
سبايا ُ
نحن يا محبوبتي السمراء
سبايا ُ

مدينة
ٌ
خائف ،ويحرسها الرماة
وجه هذي املدينة

نقش ا ُ
حل ْب

ً
مليئة بالذعر
لكنها شاخت وأصبحت
والكمائن

وأكتب في دفتر الشعر
ُ

ُ
أسودا
ذعرا
ً
تقتات ً

أن الذي بيننا مستحيل
وأكتب في دفتر الذكرى بأني قتيل
وأكتب في دفتر العمر أن الذي بيننا صار
ذكرى

48

يتسكع اجلوعى بها بني احلواري والزقاق
ُ
هم حائرون ويسألون
هل ُيدفنون بال كفن؟
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نـص
ّ

بوح مختلف
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

عمار اجلنيدي *

تلك الشقراء؛

ضاربة في الزهو

ذات الشعر املنسدل

ممعنة في الصد

فوق الكتفني:

وفي الهجر

سرابا
أنفقت العمر
ً

عيناها

وأنا أبحث عنها

-يا الله-

شردني برد التطواف

ما أجمل قوس قزح

وأرقني طول السفر
ّ

ذاك املرسوم على شفتيها

َذ ُب َل الزيتون على أمه

مرت سنوات البعد
ّ

وسنابل حوران تطاول فيها الشموخ

كرصاصة غدر في ليل هادئ

فداستها حوافر خيل السلطان

اختبأت كل شياطني الشعر

تلك الشقراء

في قمقم خجلي،

أغنية حورانية

بعد غياب شاخت فيه فصول العمر؛

* شاعر وقاص من اجليل اجلديد – عجلون – األردن.
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غياب:

كنت أراقب لهفتها من زاوية بلهاء

أوقد في روحي اليأس

ّ
حط عليها ضوء باهت

ّ
وحطم أشرعة الرجاء بقلبي،
لقيت الشقراء
ذات الشعر املنسدل فوق الكتفني
ُل ُ
ذت بظل قصيده
ثملت بكأس اجلرأة
فسكبت فنوني بني يديها
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ورسمت على خد الشمس كلماتي
ابتسم الزهو على شفتيها
وهمست في قلبي؛
ْ
تدق نوافذ ليل احملرومني
وأنت ّ
وعلى عتبات البوح الشفيف توشوش
شعرا
قلقي ً
ضحكت بقهر
ُ

حلظة ضبطوني فيها أقترف الشعر؛
جدا
كنت
صغيرا ً
ً

حروفي اخلائفة أكبر مني
كان أبي في تلك اللحظة
جدي؟…
مجرد فكرة في ظهر ّ

فوق الكتفني:

50

همست عيناها في قلبي:
إني أبحث عن فارس حلمي،
ُ
حرضه كي يخطف روحي
أل ِّ

على فرس بيضاء أصيلة

مبنيا من أحجار اللؤلؤ
قصرا
واسكن معه
ً
ً
واملرجان
يوقدن بخور الزهو،

ويطفن ببالي سبعة أشواط
تنه ُ
دت بحزن:
ّ
الهم بقلبي
لذت بعجزي حتى اشتعل ُّ
صمتً ا وخواء

وأنا أتذكرني

ذات الشعر املنسدل

رفعت حاجبها األمين

تغص بهن جنبات القصر
بيض
ٍ
وجوار ٍ
ّ

منذ متى يا هذا الشقي

تلك الشقراء؛

قبيل غروب العمر التائه بقصائد
معدودة

ليت الفاتنة الشقراء
تغض السعي؛
عن األحالم
ّ
فهذا زمن حاقد
ولّى فيه بال رجعة عهد الفرسان
هذا زمن باطل
ضاعت فيه مروآت
واستغول فيه اإلنسان
amrjndi@yahoo.com
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أ�قالم

إ�بداعات

جديدة

شعـــر

قمر املستحيل

علي طه النوباين *

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

أعود ّ
جريحا
لعشي
ألني
ُ
ً

* * *

البعيد
أمللم زرقة ذاك السراب
ْ
ُ

جمر
ألن املسافة
ّ
ٌ

أراك أمام عيوني

وقيثارتي قلمي

عيد
تطلّني في ثوب
ْ

مزجت احلروف بدمعي
ُ

عقدا
وأجمع من زهو عينيك
ً

وأشهرت في وجهها أملي
* * *

وأغفو

ٌ
حقل
ألن عيونك
ّ

ً
وأغنية

ربوة
على ٍ

ومابني جفني وعيني

في قمر املستحيلْ

ينام النشيد

شربت املوانئ ً
بحثا
ُ

* * *
َ
فصول الرحيل
جمعت
ألنّي
ُ

ً
شوقا
وجبت املسالك
ُ

َ
وصوت السنابل في غبش الذاكرة

وملا َّ
بهاؤك
أطل
ِ

أريدك قمح ًا

ُ
الطريق
ضاع

شراع ًا لعيني

وضاع الدليلْ

يضيء املوانئ عشقً ا
ويطفي لظى اخلناجر في اخلاصرة

* * *

* شاعر من اجليل اجلديد – جرش – األردن.
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أ�قالم

إ�بداعات

جديدة

قصة

ثوبها األزرق

ماجدة العتوم *

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ي ٌد شعرها كثيف متتد من نافذة
الباص ،حتمل سيجارة تشتعل حتى
منتصفها ،ستارة النافذة تغطي وجه
صاحب اليد والسيجارة ،الفضول الغريب
ملد رأسها من نافذة الباص اآلخر
يدفعها ّ
الذي تستقله هي بدورها ،كل ذلك ملعرفة
صاحب تلك السيجارة ،يده ال تتحرك
باجتاه الداخل وكأنه ال يريد التدخني
أكثر ،وفي ذات الوقت فإنه ال يرمي تلك
السيجارة ،ال يتحرك أي من الباصني،
تتذكر ذلك املقطع الذي كان متداوالً
بينها وبني صديقاتها اللواتي لم تعد
تعرف أين أصبح معظمهن ،ذلك املقطع
كن يرددنه ملّا يرين شا ًبا
النزاري ،الذي ّ
وسي ًما يدخن وحي ًدا" :واصل تدخينك،
يغريني رجل في حلظة تدخني".
تفكر فيما إذا كان هذا املجهول شا ًبا

حتس في
وسيما أم ال ،ماذا تراه يكون؟
ّ
أعماقها أنها تعرفه ،يكاد جسدها يخرج
من النافذة لكنها ال ترى سوى يده وحسب،
تتحرك األصابع النحيلة لنفض السيجارة
التي أوشكت على االنتهاء ،تتأمل ذلك
الباص ،تخشى أنه قد ميتلئ بالركاب
ثم ميضي ولم تر بعد وجه صاحب
السيجارة ،تفكر بضرورة اجلنون في مثل
هذا املوقف ،لكن ماذا عساها تفعل؟ هل
تنتقل من هذا الباص إلى ذاك اآلخر؟
هل متسك بشيء تضرب به نافذة ذلك
املختبئ من الشمس املتجهة نحوه بإصرار
فال تدع لها مجاالً لرؤيته ،تتساءل :هل
سمرت الشمس وجهه؟ هل يشبه فارس
َّ
األحالم الذي لم يشبه أح ًدا يو ًما؟ هل
في عينيه وميض ذكاء وحزن معا؟ هل
لديه روح فنان؟ هل ميلك ابتسامة دافئة
ومجنونة في آن واحد؟ ياه ...ملاذا نسيت

* كاتبة قصة قصيرة من اجليل اجلديد – جرش – األردن.
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إ�بداعات

هناك سيستمتعان بجلسة تاق إليها
كالهما ،ألنهما لم يلتقيا منذ زمن،
ترى ماذا لديه من أخبار جديدة أم أنه
سيجلس صامتًا كعادته يتأملها ويدخن
بصمت أنيق ومحرج ،ألنها لن تكف عن
الكالم من اللحظة األولى ،ستقول له كل
شيء في جعبتها ،ستحدثه عن وظيفتها
التي صارت مملة وتتمنى لو جتد غيرها،
إذ إن روحها ضاقت من تلك الوظيفة ومن
رفيقات العمل اللواتي باتت وظيفتهن
األساسية هي الثرثرة فقط ،ستحدثه
عن أهلها الذين يشددون عليها احلصار
كل يوم بسبب ا ُ
خل ّطاب الذين يتقدمون
خلطبتها ،بينما هي تص ُّر على الرفض،

وأسئلة األهل تكثر"..ملاذا؟...وحتى متى؟"
ال ..لن تتحدث في هذا األمر ألن هذا
النوع من الكالم سيترك في عينيه نظرة
إحساسا بالعجز ،ولن
حزن ،وفي قلبه
ً
حتتمل هي ذلك ،ثم ما الداعي لكل هذا
احلديث؟ ستحدثه عنه وحده ،عن شوقها
إليه ،وعن حاجتها لرؤيته كل حلظة متر،
ستقول له ألول مرة بلغة صريحة إنها
حتبه ..وهي تعرف أنها ستخرج كل مرة
من لقائه وهذه الكلمة عالقة على طرف
لسانها ،ستحاول ،ستقول له إنها حتب
طريقته في التدخني ،وإن كانت تتمنى
لو أنه يخفف من هذا الداء اللعني ،ألن
واضحا عليه..صار ينحل،
ضرره صار
ً
والدوائر السوداء باتت ترتسم حتت
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نفسها إلى هذا احلد؟ فلعل لديه صديقة
تنتظر حضوره في هذه اللحظة وتعد
الدقائق حتى وصوله؟ تتمنى لو تكون
هي تلك الصديقة ،فها هي في كامل
أناقتها ،تلبس أجمل ما لديها من ثياب،
ثوبها األزرق املرقط بالكحلي ،وحذاؤها
الكحلي ،وحتمل حقيبة يد كحلية ً
أيضا،
وتضع املاكياج اخلفيف الذي يحبه ..إنها
مستعدة متا ًما للقياه ،ثم إن لديها كال ًما
كثي ًرا تريد أن تقوله له ،تفكر أنها ستلتقيه
بعي ًدا عن مرأى الناس ،في مكان بعيد
وهادئ ،مكان يرتفع فيه صوت فيروز
بأغنيتها املفضلة" :بعدك على بالي يا
قمر احللوين ،يا زهرة تشرين ..يا ذهب
الغالي".

إ�بداعات

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

عينيه ..لن تنسى أن تسأله إن كان قد
أنهى لوحته األخيرة وفيما إذا كان هناك
ما هو جديد ،لعله بعد هذا الزمن الطويل
من الغياب يع ُّد ملعرض ..كم ستكون
سعادتها كبيرة لو أن األمر كذلك ....فجأة
تسمع صوت" الكونترول" يطالبها أن تدفع
األجرة ..تتردد طوي ً
ال ،تلتفت حولها ،لم
يعد ذلك الباص موجو ًدا ،لقد رحل مبا
يحمل بينما كانت هي غارقة في أحالم
اليقظة ،رحل ولم يترك أث ًرا أو إشارة ،كما
أن الباص الذي تستقله حترك وها هو في
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طريقه ،تدفع األجرة بارتباك شديد وتفكر
بنوع من الرهبة إلى أين هي وجهتها؟ لقد
حلّقت بعي ًدا إلى حد أنها نسيت ما هي
عليه ،لكنها تنزل في مكان تنتظرها فيه
صديقتها الوحيدة بعد هذا العمر ،تبادرها
تلك الصديقة بسرعة ملاذا تلبس هذا
اجلينز القدمي ،وملاذا حتمل هذه احلقيبة
البنية الكاحلة وهذا احلذاء املتخلف ،ثم
ملاذا يبدو وجهها شاح ًبا ،ملاذا لم تضع
القليل من املاكياج لتخفف من حدة هذا
الشحوب؟ تنتبه إلى نفسها ،تتلعثم طوي ً
ال،
تضع راحة يدها على وجهها ،تبتسم وتكاد
تبكي "ماذا أقول لك؟ كان يجب ..الثوب
األزرق ،احلقيبة ،احلذاء ،الكحلي ،املاكياج،
لكن ...األوالد أربكوني هذا الصباح قبل
ذهابهم إلى املدرسة ،كما أن زوجي ..ياه
 ..ال أدري ،لقد تركوني في هذه احلالة:
"تصمت بحسرة وال تضيف شي ًئا آخر..
تصالن إلى أقرب مقهى ،جتلسان ،تنظر
حولها وكأنها تبحث عن أحد ما ،تكرر
الصديقة استغرابها من وضعها املرتبك
اليوم ،لكنها ترى شا ًبا يجلس وحده ،ميسك
سيجارة بيده ذات الشعر الكثيف ،ينظر في
ساعته ،ويحدق في هاتفه النقال ..تلتفت
مسها ذات احلال من
إلى صديقتها التي ّ
التأمل والترقب ،تضطربان قلي ً
ال ،لكنهما
تضحكان معا بسخرية وترددان ذلك املقطع
النزاري الذي ال ينتسى" :واصل تدخينك،
يغريني رجل في حلظة تدخني".
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أ�قالم

كتابات جديدة

الغريبة
تقوى م�ساعدة *

سأل نفسه وهو يتمشى!!..
كان يحب املشي في جبل احلسني
ألنها منطقة ضاجة باحلياة...ولكنه يشعر
اليوم بوقاحة الضجيج!! كل األشخاص
الذين عبروه كانوا يطيلون التحديق إلى
شيء خلفهم!!
ح ّركه الفضول (هو ً
أيضا من هنا،
وإذا "جنّوا ربعك عقلك ما ينفعك"!!)...
إلى ماذا ينظرون؟.
متلبسا بالتحديق
أمسك نفسه
ً
إلى شاب وفتاة يتناوالن غداءهما في
"أجياد" ...أخذ يفكر "متزوجان؟...

صمت حواره الداخلي للحظة...
أحس باخلجل من نفسه ،ال ألنه
ّ
يحدق في العابرين ،ولكن ألنه يخجل
ّ
من االعتراف حتى أمام نفسه باحلنني
إلى خطيبته وبدالً من أن يعوض احلزن
بصدق وصراحة ،فإنه يشغل نفسه
بحوارات تافهة ومسخرة مثل هذه!!..
استدار وجلس على احلافة مقاب ً
ال
الشارع.

٭ روائية وقاصة من اجليل اجلديد – إربد – األردن.
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"متى سيكف الناس عن التحديق
ببعضهم في الشوارع؟."...

ال ...ملاذا يتغدى متزوجان في "مطعم"؟
ثم إن حوارهما دافئ ج ًدا ...ال بد
أنهما مخطوبان ...ال يوجد خوامت في
أصابعهما ...إذن فهما أصحاب ...هل
هما صادقان أم أنهما أزعران! هل
يكذب عليها؟ هل تكذب عليه؟.

كتابات جديدة

قال لنفسه :كان كل شيء جمي ً
ال...
كنا سعداء ،بالضبط كسعادة هذين
االثنني اآلن ...كنت أحب وجودها...
ضحكتها ...وجهها اجلميل ،عيونها
الزرقاء (أم أنها كانت كحلية؟! ...ال
أذكر) أنفها الصغير .شعرها القصير
(االجارسون؟ أهكذا كان تُس ّميه؟ ...ال
أذكر)."...
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

"أنا آسف يا نفسي ...ولكنني بالرغم
من كل شيء أشتاق إليها.
أو ألكن أكثر دقة :أشتاق إلى وجود
امرأة في حياتي لترتب فوضاي ،أو
لدفعي إلى العناية بنفسي ...مشتاق
إليها ج ًدا."...
أضعفه احلزن للحظة...
انتفض كبرياؤه ...قال لنفسه:
أفضل أن أعيش وحي ًدا على
"ولكنني
ّ
أن أعيش مع امرأة ضجرت مني ملجرد
أنني أمضي تسعة أشهر للبحث عن
شقة!!.
ماذا أفعل لها إن كانت بغداد كلها
قد سكنت في عمان؟! ماذا أفعل لها
إن كان راتبي مقصوف العمر عاجزًا
عن شراء (أو استئجار) جحر لنبني فيه
ّ
عشنا!!."...

56

ابتلع مرارة كانت تفور في حلقه كلما
فكر في األمر ...ف ّكر" :ال ميكن أن أكون
أحمق للدرجة التي جتعلني أستتر في
لوم حماتي ...ففي النهاية هي ليست
مسؤولة :هي امرأة طيبة تريد أن تطمئن
على مستقبل ابنتها ...أ ٌم ككل األمهات،
رمبا كونها مستعجلة أكثر مما ينبغي
على تزويج ابنتها (كمشروع استثماري
ينبغي إمتامه قبل أن يدقر السوق!!)
ولكن هذه ليست قض ّيتي".
"احملزن أنها فتاة مستقلة ج ًدا...
وأعرف أن أمها لم تتمكن يو ًما من
أن تفرض عليها لون حذاء تريد أن
تشتريه ،أو ثو ًبا تريد أن تلبسه ...فلماذا
استسلمت عندما قالت أمها أنني لست
الرجل املناسب؟!."..
أحس بالغضب وهو يتوصل إلى أنها
ّ
تخلّت عنه ال ألنها وقعت حتت ضغط
عائلي ،بل ألنها دفعت العائلة للضغط،
وأنها هي من اختارت التخلص منه،
لتتمكن من اصطياد العريس الكويتي
قبل أن تنتهي الصيفية ويعود "عريس
الغفلة" إلى بالده!!
أصابه ذلك الغضب املشوب باحلزن
واخلذالن ...الغضب الذي يفقده دائ ًما
القدرة على التنفس.
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كتابات جديدة

م ّرت فتاة...
عرف حينها ملاذا كان املارة ينظرون
واحد ...لم تكن ترتدي شي ًئا
باجتاه
ّ
مثي ًرا أو فاتنًا ،ولكنه استوعب متأخ ًرا
سبب التفات اجلميع إليها...

ماذا تقصد؟
الكلمات مكتوبة مبوازاة قلبها...هل
تقصد أن قلبها هو املغلق للصيانة؟...
وهل تعمل الصيانة إال بعد اخلراب؟...
من الذي عاث فسا ًدا بقلبك يا
صغيرة؟.
شعر
صدره.

باحلنني

فجأة...حتسس
ّ

قلبه مألوم هو اآلخر...
نهض بسرعة وحلق بها...
كانت قد قطعت الشارع باجتاه
الدوار.
انتظرت قلي ً
ال حتى يفرغ الشارع...

مد يده وقبض على كتفها.
ّ
استدارت نحوه بهدوء وهو ما يزال
ً
قابضا على كتفها ...هو يعصف بلهاثه
وهي تنفح نسائم هدوئها وصمتها.
ليست جميلة ...عادية ج ًدا ج ًدا
ج ًدا ...عيونها بليغة تروي وحتكي أكثر
من العبارة على صدرها.
حدق في
لم يقل شي ًئا ...فقط
ّ
وجهها.
حدقت في وجهه والتقى الصمت
ّ
كأعمق األحاديث.
عال صخب دوار الداخلية
واجلسر والنفق على صوت الصمت...
تد ّفقت السيارات في كل االجتاهات
مختارة طريقها أو تيهها.
حدق
بينما عرف هو حلظتها ملاذا يُ ّ
املارة في وجوه بعضهم.
إننا فقط نبحث عن عابر سبيل
يشبهنا...فقط.
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كانت قد ابتعدت عندما جمع
الكلمات املكتوبة على صدر قميصها...
كتبت" :عذ ًرا ...مغلق حال ًيا ألعمال
الصيانة"!!

ابتعدت قلي ً
ال ...ركض كاملمسوس...
صارت أمامه مباشرة ...شعرها الغجري
املنشور يُل ّوح مينة ويسرة (ليس االجارسون،
إذن!!).

أ�قالم

كتابات جديدة

جديدة

ريعان الشهادة

�صفوان يو�سف قدي�سات *

إلى الشهيد مرشح الطيران محمد هجرس بطاينة
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007
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أذه������������ل ال������غ������ي َ
أن رح�������لْ�������ت س����ري ً
����������������راه اس������ت������وح������ى ال������ب������ش������ارة ِم����ثْ ����ل����ي
أت
ُ
���������ب ف�����ي َ
�����اء ال����نَّ ����ـ
ْ
أم ُت���������را َق�������د أح َّ
�����ك ص�����ف َ
����ون َ
��������د ُر ْح������ـ
����ب ي����س����أل َ
وق ْ
ه����ا ُه ُ
����ص����ح ُ
�������م ال ّ
����م ف�������ي ال�����نّ �����ه�����ارا
�����د ك������ن َ
ف�����ل�����قَ ْ
������ت ب����ي����ن����ه ْ
�������اوي ّمل�����ا
�������س�������م
���������م ت�����ب�����اه�����ى ال���������ل ُ
ُّ
ك ْ
َّ���������ون ال َّ
َ
����دا
��������م ت����ب����اه����ي����ت ح����ي���نَ ِط
������������رت َش����ه����ي ً
ك ْ
�������ي ٌ
أن ُت�����ن�����اج�����ي
����������م مت��������نَّ ْ
�������ة ْ
��������ت َص�������ب ّ
ك ْ
َ
��������ت ذل َ
��������در
������اح ع����ل����ى ال َّ
وق��������فَ ْ
������ص������ب َ
����������ك ال َّ
ل َ
��������اء
������������ك ل���������فَّ ْ
�����رت�����ي�����ه�����ا َم��������س ً
���������ت ض�����ف�����ي َ
ي�������ا رف�������ي َ
�����د أج���ب���ن���ي
�����م ال�����ب�����ع�����ي ِ
�������ق ال�����غ�����ي ِ
�����ت ال���لّ���ي���ال���ي
�����م ِ
ف����اب����ع ِ
�����������ر َد َع�����ب َ
����ث ال َّ
�����ر ص ْ

����������ن ح����ن����ان����ي َووج����������دي
ف����ل����ق����د ُذب ُ
������������ت ِم ْ
ً
���������د
����������ازف����������ا ِم
ن
���������د َح ِّ
���������������ن َدم���������������ي ألب���������ع ِ
ْ
��������س َوردي
ـ������م ِ
������وت ف����اس����ت����ب����ق����ان����ي َ
وي ّ
��������ب َ
�����������دي
ف�������ت�������ه�������ادى َدم���������ع���������ي وأغ�����������������رق َخ ّ
ض ف�����ن�����ادى ف�����ي ُ
������������ق ل���ي���ت َ
���ك َب���ع���دي
األفْ ِ
�����ر ال َّ
�����د
ف�����أح�����ل َ
�����ه ِ
�����س ْ
�����ش�����ف�����ي�����ق ل ُ
�����ت ال�����ق�����ط َ
َ
�����������رق ال�����تَ �����ح�����دي
ورأى ف�������ي ع����ي����ن����ي����ك ب
َ
��������دي
������س واس�������ت
�������ه���ل���ال اجل������ب���ي��ن املُ��������نَ ّ
ـ������ف ِ
���������������ل أت������������ى إل���������ي َ
ٌّ
���������ك ِل������ي������فْ ������دي
������������ت وك
ـ َ
������س ُت���������ه���������دي رس����������ائ َ
����������ل ُو ّد
ت ك������ش������م ٍ
�����ت ال َّ
�����ر َو ْردي
�����س َ
غ�����اب ِ
وه َ
�����ش�����م ُ
����������و أح�����م ُ
آلل ُ
���������د
�������اح���ي���ن ِم
ب�������ج�������ن
وخ���������ل ِ
������������������ن ٍ
ْ
ِ
ُم���ق���ل���تَ ���ي���ه���ا َع�����ي�����ن َ
����د
�����اك َق�������ص َ
����ص ِ
�������دا ِب����ق ْ
ِب ل�������ع َّ
�����������رد
�����������س�����������ؤال ي�����ح�����ظ�����ى ِب
ِّ
�������ل ال ُّ
�������������ن َف َ
���������د
���������ج ِ
ب�����ش�����ري�����ط��ي��ن ِم ْ
����������خ ٍ
����������ار َو َم ْ
������د
وب������ع ِ
������������ح ص������وت������ي م��������ا ب����ي���ن ُب��������ع ٍ
��������د ُ
ُب َّ
�����������ف زي َ
ْ
��������د
��������ف ال ُّ
����دن����ي����ا ب�����أص�����دق َو ْع ِ
واش ِ

* من األقالم اجلديدة – إربد – األردن .
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أ�قالم

جديدة

كتابات جديدة

طقس اجلموح

ليندا عبد الرحمن عبيد*

ٌ
جامحة

به حلم يؤجله
ِ

أبيض
كلون الغيم أو
وبي قلب
ْ
ِ

ٌ
تراتيل ُتزلزلها

ُ
أكبر!
يضيق الضوء في العينني كي
ْ

ُتثير صراخها املدفون في اجلدران

* * *

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

فرس ُت ّ
قطع من خيوط الروح
وبي
ٌ

ً
تابوتا
ُتزخرف من أنني النبض

ُيقتلها

الغيم
ذيب
وبي
َ
طقس ُي ُ
ٌ

ُي ّ
قطع من شراب الروح كي يثْ مل!

يسقي طفلة املعبد

يدها
هنا ُ

بحرا
ُت ّ
ذوب دمعها ً

هنا دمها

السادن
ويأكل لونها ّ

وإثم الطقس يصبغها

صدى ِكذبة

ُ
يضيق الطقس في اجلدران

حر ُقها
ُي ِّ

رحم رواه الطيف
ومن ٍ

* من األقالم اجلديدة – إربد – األردن.
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كتابات جديدة

به خيل
ُيزيح جلامها غضبي
فأخرج من جيوب القهر
السكَّ ر
ً
أقراصا من ُ
فتلعق خيله كفي
فأتّ قد
* * *
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

عجنت الروح فاحتة
ُ
وصليت
ّ
اللوز
شراب
ِ

صالة الظهر كي تهدأ

في العينني

وعند العصر

وبعض احلزن والغربة

دعوت الله أن تهدأ

عروق ِّ
الفل نامية

وجاء الليل يحرقني

املوت
تفتش عن طقوس ِ

عجنت الروح فاحتة

في اجلدران كي تكبر:

لكي أهدأ

* * *

فجاء املوت في التابوت يسألني

حلم ُأؤجله
وبي ٌ

ملن أذوي؟!

إلى زمن

ٌ
فراشات تحُ يط الروح

عشبه الفرسان
سيزرع
ُ
ُ

فأحرقها لكي أهدأ
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أ�قالم

جديدة

كتابات جديدة

مصاب باحلنني

عامر ملكاوي *

* من األقالم اجلديدة – قاص من إربد مقيم في السعودية.
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غري ًبا ...في ليلة عرس شقيقي،
جلست إلى كرسي ُوضع بدقة متناهية على
حافة الطريق ،جتانبني من اليمني أحالم
مستغامني ...ذاكرة بال جسد .ومن اليسار
كآبة جبران خليل جبران ،بينما يُفتح باب
احليرة أمامي على مصراعيه فأعبره َع ِج ً
ال
إلى متعة الشك بكل شيء :باحلزن والفرح،
واحلب والرغبة ،باملطلق والروح واجلسد،
الشك بكل ما هو بديهي واعتيادي ،فقد
انتظرت طوي ً
ال أن تتبدد مخاوفي املتمردة
وأن أُذيع ما ضننت به من كفر.
عالم من املتناقضات يلبس ثوب الفرح
في عرس ملحمي .فعبر نافذة الشك
مبتهجا
يبدو كل شيء سواه :والدي يرقب
ً
قفزات املسرورين بنسقها ال ّرتيب ،يترنح
تي ًها على إيقاعات الطبول وقد انعتقت
روحه من خلف جتاعيد الكهولة وأنغام

الناي متلؤه لهفة خلياالت الشباب .فيما
الدبكة وقتئذ كأنها خيط
حانت لي حلقة ّ
دود مرتعش يدور حول جيفة من األحالم
نهشتها مخالب احلياة .ألفيت الصبية
يركلون األرض بأقدام اخليبة وسمعتهم
يشتمونها عبر لهاثهم املتصاعد ،ولم أجرؤ
قط على سؤالهم عن السبب ،لكني تذكرت
أن اإلنسان يرقص فقط عندما يكون
عاجزًا ،وال أظنهم كانوا يرقصون تعبي ًرا
عن عجزهم عن البوح بفرحهم.
على مسافة أغنية مني ،صبية تستند
إلى عاطفة خرساء ،مملوءة القلب حنينًا
وشت به أحداقها املسافرة إلى عالم يلبس
أسرارها العميقة ...عالم من االستفهام...
شاب في مقتبل العشق ،يحلّق كالنسر فار ًدا
جناحيه وقد ل ّوحته شموس احلب القدمية
-احملتجبة بنقاب الشرف والعرف والعيب

كتابات جديدة
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والدين -ميارس طقوس اإلغواء عن بعد.
وكخلفية موسيق ّية فريدة أثرى املشهد
ازدحام الفضاء بحشود من الزغاريد التي
انفلتت من األلسنة املعقودة لتبوح لألثير
بزمن غابر طويل من الصمت.
عكس الناس ،وألنني مصاب بعذوبته،
باغتني احلزن على حني فرحة سكينًا
بأبهى حلله ،تساءلت ...هل يجذبني إليه
هدوءه الساحر ،أم أن روحي الظامئة أب ًدا
تتلذذ حالوة رشفه؟ حملني ذلك الشقي
على بساط الذاكرة من غربتي املقيمة هنا
في قريتي إلى غربة أشهى ...إلى بغداد،
عندما كان يطوقني الذنب كلما أحسست
بشيء من الفرح ،حتى أجدني ممس ًكا
سماعة الهاتف سائ ً
ال أمي وأبي وإخوتي
إن كانوا مسرورين مثلي كي أبرر لنفسي
فرحها ،أو لرمبا كانت أصواتهم املجروحة
تسرقني من فرح لم أعتده عمري.
لكأنه كان يحضرني لصفعة حب
يئن في صدري ،يوسعني أملا.
محموم ّ
علي أشباحك الكثيرة :طفلة
تكالبت
ّ
تلبسني معطفك األسود وقبعتك الصوفية
احلمراء ،تلحقني بي ّ
قطة صغيرة بعدما
أخطأت قدماي موطئ املوعد لتنبس
ِ
شفاهك املتو ّردة ثم أستدير ألرى
باسمي
أجمل وردة أهدانيها أجمل صبح في
أجمل لقاء بني مسافرين غريبني على
سلّم ض ّيق يقود سكينتهم إلى معرض
صور للوجوه القلقة .كانت أحداق
ذاكرتي تتفرس تلك الدموع املتأهبة التي
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طاملا فاضت من عينيك املتواريتني خلف
العدسات املكبرة للشوق ،فاضحة صمتنا
املنهوك على مرأى من فضول املوجودين
في املكتبة ...حيث أضاع الغياب عناوين
الكتب واشتاق زحزحة الكراسي .شعرت
بشيء من املرارة تسيل في أعماقي ،متا ًما،
كمرارة قهوتنا النادرة ...أتذكرين كيف كنا
نستمتع مبخاض د ّلة القهوة مدفونة بني
السخينة حتى تلد لنا توأمني
حبات ال ّرمل ّ
من األكواب؟ وكيف ِ
لدي براكني
كنت تثيرين ّ
تتحدثني إلى النادل سائلة
الغيرة عندما
ّ
بينما أنت تعرفني اإلجابة مسب ًقا؟
طيفي عاشقني مختلفني،
رأيتُنا
ّ
نرسم بجدلنا املزمن في املطلق والوجود
واإلنسان والدين والروح وجه احلب النقي
على أرصفة األحالم ،اشتاقت خطانا
لكل شبر من شوارع عمان ،حيث كانت
حتتفي بنا األشياء عندما نعبرها مترمنني
بقصائد عشق تختلط بأنفاسنا الدافئة.
زرعتني الذكرى زهرة ذابلة بني أنقاض
فتبدت
املعابد والقصور فوق جبل القلعة
ّ
لي صورتك إلهة أسطور ّية نزعني من
الوجود بريق عينيها املكلوم عندما قرأت
في إحداهما حكاية اجلمال وفي األخرى
وصيتي التي لم أكتب.
ِ
تذكرتك بكل تفاصيلك وحاالتك
وأمزجتك ،دموعك وابتساماتك ،تذكرت
كل شيء ،إ ّال أن شريط الذكريات توقف
ِ
رقمك يظهر على
على وجعي :ها هو
شاشة الهاتف ...أين أنت اآلن؟ ...حضرت
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ألودعك ...يتسارع نبض قلبي ،أشعر
بضيق يأكل أنفاسي ،أترك حقائب سفري
مسرعا حيث
في قاعة االنتظار ،أخرج
ً
تنتظرين ...تنهضني عن املقعد ،تتقدمني
ِ
سواك ...كسيرة
نحوي بتؤدة ألرى امرأة
شاحبة بدت في وجهها أمارات املوت.
طفحت عيناك بوافر الدمع العصي ...حان
وقت الفراق ،تفتحني حقيبتك الصغيرة،
تخرجني منها قنينة ماء كانت قد المست
شفتيك املرتعشتني ،تضعينها في حقيبتي
بينما أفتش فيها عن دفاتر ح ّبك التي
طلبت أن أعيدها إليك لتفرغي عليها
شوقك القادم –كأ ّنك ِ
كنت تعلمني أننا لن
نلتقي ثانية– تهدينني تلك الرواية (زوربا)
التي اتفقنا أن نبدأ قراءتها سويا حاملًا
افترشت آلة السفر .تصافحينني موصية:
ُ
اعنتِ بك ،تديرين ظهرك حانية الرأس
والزلت أحتسس مالمس الوداع حترق يدي،
متضني إلى حافة الطريق كي توقفي س ّيارة
أجرة ،أتقدم نحوك دون أن تدركيني خلفك،
ِ
ِ
بدموعك وقد انفرطت
وجهك ألصاب
أنظر
كحبات املاس مذيعة س ّرها للطريق .وما إن
تستشعري وجودي حتّى تسرعي اخلطى
هاربة من ضعفي ،فأقتفي أثر الكآبة ترافق
جسدك املبتعد ،وأل ّول م ّرة أطلبك على
الهاتف فيما أنت تسيرين أمامي ،تسابقني
األلم ،ليوجع صوتك املخدوش قلبي وأنت
تقولني :يا حقير ...أحبك.
انتهى العرس وأغلق عقلي متخ ًما على
صراخ األسئلة تعلو وتهبط في فضاءاته

الشاسعة ،غير أنه كان هناك سؤال ما
يلح على جتاهلي :ملاذا أنا مشغوف
برح ّ
باحلزن؟ ولكي أجيب فضوله ،اقتربت من
تلك احلقيبة املركونة إلى زاوية األلم في
ِ
الدفلى،
غرفتي ،وقد أغمضت
عليك كزهرة ّ
فتحتها ...قلّبت دفاترك وكتبك ،لكن ،وبكل
ما يُثقلها من الكلمات كانت عاجزة ،فما
كان لي إال أن أطرق ليل عباءتك علّها
تفضي لضياعي بشيء من النور ،نزعت
عنها اخلوف من املواجهة ،علّقتها على
اجلدار ،تأملتها مليئة ِ
بك ...سمعتك بآذان
قلبي تقولني :أنت في احلقيقة وحيد ،وما
احلزن إال أن تعي حقيقة ما أنت عليه .أيها
الوجداني ،سيرافقك احلزن أب ًدا ،فهو حلن
َ
عرفتك إال روحا تلبس
ال ّروح العذب ،وما
بشري خرج ميتا من رحم العدم .وألنني
ج ّثة
ّ
مؤمن بعجزي ،طفقت أرقص كاملخبول على
بصوتك ّ
ِ
الشجي:
نغم أغنية علو ّية جاءتني
أنا رجع احلنني في كهوف الغياب ،أنا صوت
اخللود ،أنا البداية والنهاية.
اآلن وقد أنهكني ال ّرقص ،ورقدت الكآبة
على سريرها قبالة أسئلتي األزل ّية ،دعيني
أجت ّرد قلي ً
ِ
وأخبرك بشيء عرفته
ال منّي
ِ
عكسك ،أبحر على سفينة
للتو :أنا متا ًما
احلب إلى شواطئ العقل ،ألن الوجود فكرة
ال يدركها إال من أحبها ،ولطاملا تعانقت
أرواحنا طي أجنحة العشق لكنّه كان نهايتك
وبداية معرفتي ،فهل أحببتني فكرة أثير ّية
تختصر ما يخبو من احلنني حتت أنقاض
الطني؟

أ�قالم

كتابات جديدة

جديدة

قسط جامعي

عمار فار�س ٭
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جالسا هناك مبحاذاة
وحي ًدا كان
ً
الشارع املمتد من أسفل املخيم
وعبر (براكياته) ما ًرا إلى أعاله يرقب
املساء .بقي صامتًا ال يحرك ساكنًا ،حتى
ً
عرضا في الشارع
أنه يكاد يخيل للمارين
بأن متثاالً من احلجر يرقد على قارعة
الطريق.
كانت الساعة قد جاوزت الثانية
صباحا بقليل وال شيء يعكر صفو ذهنه
ً
غير خربشة بعض القوارض الباحثة
عن شيء تقتات منه بني أكياس القمامة
املكومة جانب الطريق ,أو بني املياه اآلسنة
في املجاري.
بقي على هذه احلال فترة ليست طويلة
وال قصيرة ،وكأمنا يشكو حاله للشارع.

والقمر هناك راقد في سريره داخل درب
التبانة مكتف ًيا بإضاءة ما عجز عن إضاءته
البشر وبأبيضه يحاول تخفيف وقع اجلوع
على أبناء املخيم .فها هو بني األزقة ,على
أسطح البراكيات ,حارسهم الذي يرفض
أن يستريح.
لم يبق سوى ساعات على طلوع النهار
األخير لدفع قسط صاحبنا ضاقت الدنيا
به ،ولم يبق دموع في مقلتيه.
 يا الله ما السبيل؟ أين املفر؟....ال نقود .وال أ ًبا قاد ًرا على اإلعالة ،وال
متبرعا لدفع القسط هذا الفصل!!
حتى
ً
تضاربت األفكار في رأسه ،هاجت
وماجت ,انتفض كحصان لم ميسسه
ُمر ّوض من قبل ,نفض الغبار عن بنطاله،

٭ من األقالم اجلديدة – طالب جامعي – إربد.
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أعاد ربط حذائه جي ًدا كمن يستعد لرحلة
طويلة .فكر للحظة وقرر:
-

ال تراجع :قال لنفسه

حرك رأسه ليطرد فكرة أبيه من عقله
 فئران جتارب .فئران حقول اليهم ،املهم املائة دينار ،وأنا لست مثلهم
ألنها ستكون أول جتربة وآخر جتربة.
وهناك في املخيم وعلى قارعة
الطريق كان األمر قد ُحسم وبال رجعة.
مضى صديقنا بخطوات سريعة ال تخلو
االرتباك.
وصل عندما كان الليل يُهيئ نفسه
شد على أسنانه ،صعد سلم
للرحيل،
ّ
العمارة ،تعثر ،استعاد توازنه.
وهناك الحظ أن احلركة غير اعتيادية.

ِ
ما........ذا......فعلت يا ساقطة
؟ أعطيته  500ملغ
وبكل قرف وكما أن األمر ال يتعلق
بحياة واحد من البشر ر ّدت:
 أنا ال شان لي ،أنت قلت لي بأنأختار أقواهم وأعطيه اجلرعة اإلضافية،
مقابل أن يحصل على املبلغ مضاع ًفا،
كما أنه وافق مبحض إرادته ،ألم يُو ّقع
على األوراق بأنه يتحمل املسؤولية كاملة،
فلماذا تعطي املوضوع أكثر مما يستحق.
شد املوقف انتباه صديقنا ،كان ما
ّ
ً
يزال واقفا بالباب .أخذ يتابع التفاصيل
عن كثب وقد فهم اآلن مما يجري أن
أحدهم قد مات من جرعة إضافية من
دواء حتت التجربة .أخذ يفكر :ماذا لو
كان مكان هذا الرجل!! حمد الله ,ه ّم
باخلروج ,مشا خطوتني ...ثالث .لم يدر
حتى هذه اللحظة كيف أدار ظهره ليرى
اجلثة والطبيب وأحد املقيمني يحملوه
بعيدا عن اآلخرين.
تفحصه جي ًدا ..ال مجال
الحظه...
ّ
للشك إنه هو ..صرخ (يابا)
كان أبوه قد سبقه ليحصل على املائتي
دينار لدفع قسط ابنه ،ذهب أبوه مع املائتي
دينار ،وذهبت اجلامعة معهم لغير رجعة.
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سأذهب لعيادة الدكتور سالم ،فالعيادة
تبقى مفتوحة على مدار الساعة ملن هم
مثلي أص ً
ال .والدكتور سالم هذا طبيب في
العقد اخلامس من عمره .نحيل كقصبة،
أشيب الشعر نشيط ماهر في عمله,
ودائم التطوير ألدوية جديدة يُج ّربها على
البشر ,وزبائن جتاربه معظمهم ممن ثقب
اجلوع أجسادهم وأرواحهم ،وهذا هو
الوصف الذي يروق ألبيه أن يُسميهم به،
فهم عدميو الكرامة ،يبيعون أجسادهم
ليصبحوا فئران جتارب.

كان اجلو ممتل ًئا بالصراخ والشتم ،وكان
الدكتور سليم واقفا فاغ ًرا فمه

أ�قالم

كتابات جديدة

جديدة

فنجان قهوة

عبري عو�ض عبابنة *
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كان ميشي بال هدف متناس ًيا تعبه،
مستذك ًرا آهات يومه البائس؛
فقد كان يو ًما شا ًقا ُمتخ ًما باألحداث
واملفاجآت.
وفجأة استوقفه صوت مريع؛ صراخ
أناس يتدافعون وعبق
سيارة اإلسعاف،
ٌ
املوت قد ّ
لف املكان.
تخطى الزحام في محاولة رؤية مالمح
تلك املأساة؛ كانت طفلة في عمر الورود
أشال ًء متأل املكان ،وقد اغتيلت براءتها
وأحالم طفولتها .واستلقت بجانبها أطالل
حقيبة توارثتها أجيال ،وتناثرت أقالمها
وألوانها وأحالمها البريئة.

د ّوى في مسامعه صوت فجيعة والدتها
ً
مختلطا بنحيب الرياح وبكاء السحب
وأصوات تردد" :مسكينة هذه املرأة ،فقد
كانت طفلتها الوحيدة ،وأملها بعد وفاة
زوجها".
صدرت منه التفاتة إلى والدتها،
صعقته املفاجأة ،إنها...
أمعقول أن تكون تلك األشالء لـ.....
ال مستحيل
د ّوت صرخة في أعماقه تخ ّر لها
اجلبال

* من األقالم اجلديدة – طالبة جامعية – إربد.

66

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

كتابات جديدة

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

"البارحة كانت تعدو ذاهبة إلى
إلي مودعة ،ومسحة
مدرستها ونظرت ّ
مالئكية تعلو ابتسامتها ،آه ...لقد كان
الوداع األخير".
عاد لبيته مثق ً
ال بذلك املشهد،
وأصداء فجيعة والدتها مألت حجرته.
وكشاعر مجنون بدأ مبناجاة فنجان
القهوة املتربع منذ الصباح على الطاولة،
وقد جفت بقايا القهوة القابعة في قعره،

مذكر ًة بجفاف ضمائر العابثني.
"إلى متى ستبقى أيها الفنجان نهاية
كل حادث في وطني؟"
وأخي ًرا ساد صمت قاتل ،ونفرت دمعة
تسللت بني غصون وجهه التي خطها
الزمان بقلم البؤس واحلرمان.
وصورة تلك الطفلة وشظاياها املتبعثرة
ال تفارقه حتى الساعة.
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جديدة

نصوص
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هيفاء نبهاين *

أحبك

ونرسم فوق جدار الزمان

جدا وأعرف أنا نحاول
أحبك ً

حكايات من الوجد والعشق

أن نكسر املستحيل

والياسمني

نحاول أن نرسم فوق الهواء أسماءنا

جدا وأعلم
أحبك ً

وأن نرصد رغم الفراق أقدارنا

أنا سنحظى ولو بعد حني  ..بذاك العبير

نحاول كسر جدار احلنني

رغم الفراق

نحاول أن نخرق البعد والهجر

رغم الهروب

واالختالف

ورغم مرور السنني

جدا وأعلم
أحبك ً
أن الدروب أمام هوانا

افتراق

دروب بكاء

رغم القطيعة والبعاد

ولكننا

رغم الدموع

نزرع أنى نكون احلنني

آالف آالف الوعود

* من األقالم اجلديدة  -مهندسة زراعية – إربد  -األردن
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أن ال تعود

ما زلت هنا

أن ال أعود

عامان قد مرا وما زلنا على الوعد

رغم انقطاع الصيف عن أرضي وأرضك

ما زال قلبي بالهوى يشدو وبالوجد

والشتاء...

على الزمن املكسر واملسافة

رغم الرحيل

والدموع

ما زلت أسمع في املساء
صدى الضحكات من قلبي وقلبك في
السماء

خضنا بحار الشوق
بالعطر حطمنا الدروع
ما زال ذكرك ميأل خافقي

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

ما زلت أملح وجهك الضوئي

أزرار ورد...

واجلسم النحيل

آالف القصائد ..والروايات

رغم السنني الباردات

بحارا من دموع
ً

رغم التعاسة والبكاء

ما زلت كل صبيحة

صوت العويل

أدعو ..أصلي

رغم التراب
رغم هجوم الليل ,انطفاء النار
رغم الضباب

كي أراك هنا
مثل احلصان احلر تعدو
كالزنابق

ما زلت في أفقي تعيش
ال ..لن أصدق أن بيتك في التراب
أضحى طريق الال رجوع

معا
ما زلت اذكر أننا  ..ثرنا ً

تفتح األبواب للحزن الشفيف
للبكاء احللو
للسهد

رغم البكاء

للرياح بقلبي تعصر األشواق

رغم الدموع

تهرب الكلمات

ما زال اسمك في عيني

تفر من ثغري

وفي روحي

مني إليك من ذاتي

وفي قلبي ...مضاء

إلى قلبي
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سحر املستكة
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 من أين أتت هذه الص ّرة؟!وما هي؟ آه ،آه عرفت هذه سحر،
مكتوب لي .كلمات
نعم مؤكد أنه سحر
ٌ
رردتها كوثر حني فتحت تنكة جبنة الغنم
التي اشتراها زوجها كامل من زميله في
ص ّرة قماش
العمل أحمد ،حيث وجدت ُ
بيضاء تطفو على سطح التنكة أثارت
لديها الشك واخلوف من أن هذه الص ّرة
معمول لها ،فكثي ًرا ما
ليست سوى سحر
ٍ
كانت تسمع أحاديث السحر التي تتداولها
أن فالنة معمول
أمها مع صويحباتها من ّ
لها عمل ،وللعمل أشكال مختلفة ،وها هي
اآلن ويا للصدمة تكتشف أنها ُمورست
ضدها ،فال وألف ال لن تس ُكت حتى
تكشف من هو ابن أو ابنة احلرام الذي
عمل لها هذا العمل.

لطفي القرعان *

 كامل ،كامل ،أين أنت؟!ً
راكضا إلى املطبخ خائ ًفا أن يكون
جاء
قد حلق بها أذى ما ،فصوتها يُنبئ بذلك.
 ما بك يا كوثر. ما هذا يا سيد كامل ،هالأخبرتني؟! قالت هذا ويدها منبسطة
راجفة تشير صوب التنكة املفتوحة .لم
يدرك كامل ما تريد.
 عن أي شيء تتحدثني؟ انظر ،ومدت يدها لتخرجالص ّرة ...ما هذه ،هل هي سحر عملته لي
ً
بالتعاون مع الست والدتك؟
 أي سحر وما شأني ووالدتيبالسحر ،حتى أنها ال تعلم إن كنت اشتريت
ً
بطيخا أصفر ،ثم أنني لم أفتح
جبنة أم

* * من األقالم اجلديدة  -في مجال القصة – إربد – األردن.
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التنكة قبلك وربي شهي ٌد على ذلك ،فأنت
أول من فتحها ورأى ما فيها.
 آه رمبا لم تفتحها صحيح ،لكنكبالتأكيد أعطيت هذا السحر لزميلك
الذي ابتعت منه اجلبنة ليقوم باملهمة بدالً
منك!!
 يا ستي والله العظيم ما قمتبعمل سحر وال زفت ،ملاذا أعمل لك
سح ًرا ولم ميض على زواجنا سوى شهور
معدودة ،وما من شيء بيننا سوى احلب
والسعادة والتفاهم فلم نختلف ملرة واحدة،
نعيش مستقلني عن الناس ،ال أحد يتدخل
بحياتنا.
 كفى ،كفى ،لن أقتنع بهذهاالدعاءات الكاذبة.
 سامحك الله ،على أية حالبسيطة ،اآلن أهاتف زميلي أحمد ألسأله
عن هذا السحر فقد يكون أخطأ وأعطانا
هذه التنكة التي كان أعدها مؤونة لبيته
ّ
وحط فيها هذا السحر لزوجته ،نعم فهو
على خالف دائم معها فهي حسب ما
يدعي ثرثارة ونكدة.
 طيب اتصل حضرتك حتىنشوف.
 آلو مرحبا أحمد ،أنا كامل زميلك،الله يسلمك ،احلمد الله ،اسمع ،أريد أن
أسألك بالنسبة لتنكة اجلبنة ممكن غلطت
معدة ألناس غيرنا؟
وأعطيتنا إياها وهي ّ
 -ال يا سيدي لم أغلط ،ما بها؟!

 بصراحة وجدنا فيها سح ًرا،أيوه "واحد عامل لنا عمل وحطه فيها"،
ص ّرة قماش بيضاء تطفو على
وجدنا ُ
سطح التنكة ،وهذه زوجتي ثائرة تتهمني
بالتآمر معك ،يا أخي بحق الله احكي
الصحيح وخلّصني من هالورطة ،فزوجتي
جتهز حقيبتها تنوي تركي والعودة لبيت
أهلها.
جلجلت ضحكات أحمد الطويلة
بال انقطاع ،تصم آذان كامل الذي يكاد
ينفلق ً
غيظا.
 يا رجل ،بحياة أوالدك أحكي ليالصحيح.
 أ ُ ٍف يا شيخ ألهذا احلد أنتصرة
غشيم ،معقول أنك ال تعرف ّ
أن هذه ُ
محلب ومستكة تُوضع حلفظ اجلبنة
وحتى تعطيها نكهة ومذا ًقا طي ًبا ورائحة
حلوة وتقول سحر ،والله شيء حلو؟! صح
زميلي
هذا سحر ،إنه سحر املستكة يا
َّ
صباحا سوف ألقي
العزيزين وغ ًدا
ً
محاضرة حول املستكة وسحرها ،فقد
يكون غيركم من الزمالء األعزاء الذين
زودتهم باجلبنة املسحورة أو الساحرة
املمستكة قد انسحروا مثلكما.
 يكفي ،يكفي ،شك ًرا ،أنا آسفإلزعاجك بهذا األمر والله ما كنت أعرف
هذا وكذلك زوجتي كوثر التي شاركتني
باالستماع لتوضيحك هذا وهي تضحك
وعلي جلهلنا بهذا.
على حالها
ّ

أ�قالم

حوار

جديدة

أ�ديبة من إ�ربد

ح�سون:
جنالء ّ

حوار :ح�سن ناجي*

حكايا اجلدات حتمل قي ًما إ�ن�سانية
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ب�������������دأت جن�����ل����اء ح����س����ون
م�����ش�����واره�����ا ف�����ي ال���ك���ت���اب���ة
واإلب����������داع ص���ح���اف���ي���ة ف��ي
ج���ري���دت���ي ص�����وت ال��ش��ع��ب
وش��ي��ح��ان م��ن��ذ ع����ام 1985
ول��غ��اي��ة  ،1990ف��ه��ي حتمل
ب�����ك�����ال�����وري�����وس ص���ح���اف���ة
وإع�لام من جامعة اليرموك بدرجة امتياز...

جنالء حسون أصدرت كتابها
األول – نعامة السلطان -وهو
عبارة عن مجموعة من احلكايات
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��ت��زن��ه��ا ال���ذاك���رة
بأسلوب فني ومسؤولية كبيرة في
ان��ت��ق��اء ال��ق��ص��ة وامل���ف���ردة ال��ل��غ��وي��ة،
"أق�لام ج��دي��دة" ك��ان لها معها هذا
اللقاء في إربد.

ت��رك��ت الصحافة لتكمل دراس��ت��ه��ا األك��ادمي�ي��ة

· ك��ي��ف ب���دأت ع�لاق��ة جن�لاء
حسون مع العمل اإلبداعي؟

العمل الصحفي ونشرت بعض القصص القصيرة

 كانت ال��ق��راءة معبري إلىالكتابة ،وأذك��ر أنني منذ السنوات
األول���ى ل��ل��دراس��ة أحببت املطالعة
ك��ث��ي��را وق�����رأت ال��ق��ص��ص ال��ك��ث��ي��رة

وح��ص��ل��ت ع��ل��ى ش���ه���ادة امل��اج��س��ت��ي��ر ف���ي اآلث ��ار
اإلسالمية ،واختارت الكتابة اإلبداعية على
في مجلة أفكار إضافة إلى نشر أكثر من ثالثني
حكاية شعبية نشرتها في مجلتي وسام وبراعم
عمان.
* كاتب مسرحي ،وشاعر شعبي  -إربد
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كما هائال
· تختزن ذاك��رة املبدع ّ
من الصور احلياتية املعاشة واملتخيلة،
م�����اذا مي��ث��ل ل���ك ه����ذا امل����خ����زون وك��ي��ف
تتعاملني معه؟
 إن الذي يبدأ دون مخزون ثقافيإبداعي سينتهي إلى الفشل ،لكن ليس
املخزون وحده قادرا على خلق مبدع ،إنه
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ودواوي���������ن
ال�����ش�����ع�����ر
وزاد تعلقي
ب���ال���ق���راءة
م���ن خ�لال
ف������ه������م������ي
مل����ا أق�����رأ.
ف��ق��د كنت
م���ف���ت���ون���ة
ب����ال����ل����غ����ة
ال���ع���رب���ي���ة
وم��ا يصاغ
من خاللها
م���ن م��ع��ان
وص��������������ور
جميلة ،وعندما وصلت مرحلة الثانوية
أخذت أشارك في حترير مجلة احلائط
امل��درس��ي��ة م��ع زم��ي�لات��ي وم��ع��لّ��م��ة اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،ووج����دت ن��ف��س��ي ف��ي��م��ا أكتبه
م��ن م��ق��االت وتعليقات ف��ي ه��ذه املجلة
امل��ت��واض��ع��ة ،ال��ت��ي لفتت ان��ت��ب��اه اإلدارة
مما زاد اهتمام اجلميع بي وأحسست
ع��ن��ده��ا ب��امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة للكتابة،
وأخ�����ذت أح���اس���ب ن��ف��س��ي ع��ل��ى ك���ل ما
أكتبه قبل أن يحاسبني اآلخ��رون ،ورغم
تخصصي العلمي فقد اخترت الصحافة
مادة لدراستي اجلامعية وخالل سنوات

ال��دراس��ة شاركت مشاركة
فاعلة بنشرة – صحافة
اليرموك -فقد كنت أكتب
امل���ق���ال وال��ق��ص��ة وأُج����ري
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وامل��ق��اب�لات
والريبورتاجات الصحفية
الكثيرة .في ه��ذه املرحلة
أحسست أنني بحاجة إلى
الكتابة خاصة بعد تخرجي
في اجلامعة فبدأت بكتابة
ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة ال��ت��ي
تستهويني أكثر من غيرها
من األجناس األدبية رغم
أن����ه ك���ان���ت ل���ي م���ح���اوالت
ف��ي كتابة الشعر الفصيح
والعامي ولم يشغلني عملي في صحيفتي
ش��ي��ح��ان وال��ش��ع��ب ع��ن االس��ت��م��رار في
مشروعي اإلبداعي.

حوار

سبب وليس نتيجة ،إنه أرضية خصبة
��روع��ا إب��داع�� ًي��ا .هذا
لكنه ليس م��ش ً
املفهوم للمخزون تعاملت معه كما
فهمته واتكأت عليه راف ًدا من روافد
الكتابة وليس الكتابة ذاتها ألنه صورة
الفعل وليس الفعل ذات��ه ،واستطعت
مبا وهبني الله من موهبة أن أُوظف
هذا املخزون في أعمالي القصصية
حتى في كتاباتي لألطفال.
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

· الكتابة لألطفال مسؤولية
وطنية واجتماعية ،ما هي أدوات��ك
اإلبداعية والعملية في هذا املجال؟
 الطفل لم يغادرنا ،إنه يعيشنحس به ونتعامل معه دائ ًما،
داخلنا،
ُّ
وم��ن ه��ذا امل��درك فإنني أع��ي متاما
دور اجلميع جتاه الطفل خاصة املثلث
التربوي كما يحلو لي أن أسميه البيت
– املدرسة –الكاتب– فالطفل يتحرك
ضمن هذه املنظومات الثالث ومنها
تتشكل شخصيته وهويته اإلنسانية.
من هنا أدرك متاما املسؤولية الكبيرة
جتاه هذا املخلوق الذي نحبه ،وكما
قلت فقد أحسست مبسؤولية الكتابة
قبل أن أفكر بالكتابة للطفل وازدادت
هذه املسؤولية حني غامرت بالكتابة
ل���ه م��س��ت��ع��ي��ن��ة ب��ك��ل م�����وروث لفظي
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أحسست مبسؤولية الكتابة قبل
أن أفكر بالكتابة للطفل وازدادت
ه�����ذه امل���س���ؤول���ي���ة ح��ي�ن غ���ام���رت
ب���ال���ك���ت���اب���ة ل����ه م��س��ت��ع��ي��ن��ة ب��ك��ل
م�����وروث ل��ف��ظ��ي وك��ت��اب��ي وص��وت��ي

وكتابي وص��وت��ي س��واء ك��ان م��ا يخص
املنهاج التربوي أو املفهوم الديني أو
منظومة ال��ع��ادات والتقاليد وجمعت
كل ذلك كأدوات إبداعية معتمدة على
متسكي باللغة العربية.
· قصصك في املجموعة التي
ب�ين أي��دي��ن��ا م��س��ت��وح��اة م��ن ح��ك��اي��ات
�����دات ،م���اذا أض���اف إل��ي��ه��ا قلمك؟
اجل ّ
����دات يصلح أن
وه���ل ك��ل م��ا روت���ه اجل ّ
ُيكتب للطفل؟
���������دات حت��م��ل
 ح���ك���اي���ات اجل ّفي داخلها قيمة إنسانية عليا ضمن
مفاهيم تربوية ودينية ولكن الوصول
إلى هذه القيمة العليا كان بأسلوب قد
يجانب أحيانا الذوق العام أو قد يأتي
بصور من غير املعقول عرضها على
الطفل ،من هنا كنت شديدة االنتباه
إل��ى ه��ذه املخاطر وح��اول��ت أن أعمل
على القيمة العليا بأسلوبي أن��ا مع
االحتفاظ بنكهة احلكايات بحيث تبقى
القص الشعبي.
عابقة بنفحات
ّ
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· هذه اإلجابة تقودنا إلى سؤال
مهم ما زال صداه يتردد في هذه األيام
وهو أن وزارة التعليم في فلسطني أثارت
زوبعة حول كتاب -قول يا طير -الذي
ُيد ّرس احلكايات الشعبية بعد عرضها
كاملة كما هي دون حذف ،ما رأيك أنت
في ذلك؟

رؤي����������ة ال�����ع�����ال�����م وم����ع����رف����ت����ه،
وص���ورت���ه���ا ت��ب��ق��ى ع���ال���ق���ة ف��ي
ذاك����رة ال��ط��ف��ل ف��ي ك��ل م��راح��ل
ح���ي���ات���ه أم�����ا وأخ����ت����ا وح��ب��ي��ب��ة

باملرأة وقد سبقت قصصي القصيرة ما
قدمته للطفل الحقا من قصص شعبية.
· ل��ل��م��ول��ود األول نكهة خ��اص��ة،
ف��م��ا ه��ي نكهة م��ول��ودك األول -نعامة
السلطان-؟
 لنعامة السلطان نكهة احللم،وق���د س����ررت ج���� ًدا ع��ن��د والدت������ه ،فقد
ع��اش��ت م��ع��ي ال��ق��ص��ص ذات���ه���ا ف��ت��رات
جميلة وعزيزة في حياتي ،فمعظم هذه
القصص كنت أرويها لطفلي الوحيد يزن
قبل النوم ولكل منها حكاية معه واآلن هو
في الصف الثامن عاد إليها وأخذنا م ًعا
نتذكر حكايات النوم.

· ن������ش������رت ب�����ع�����ض ال���ق���ص���ص
القصيرة في مجالت أردنية ،وجميعها
ت��ت��ح��دث ع���ن امل������رأة ،ه���ل ت����رى جن�لاء
حسون ً
رابطا بني املرأة والطفل؟

· هل لك أن حتدثينا عن مشاريع
جديدة حتلمني بها لألطفال؟

 امل��رأة نافذة الطفل إل��ى رؤيةالعالم ومعرفته ،وصورتها تبقى عالقة
في ذاكرة الطفل في كل مراحل حياته
أم���ا وأخ��ت��ا وح��ب��ي��ب��ة ،وع��ل��ي��ه ف��إن��ن��ا ال
نستطيع احلديث عن الطفل دون املرور

 ك��ت��اب��ة ق��ص��ة ط��وي��ل��ة ل�لأط��ف��الباسم –عمان في عيون األطفال -وعندي
مجموعة كبيرة م��ن القصص الشعبية
أمتنى أن تصدر في كتاب جديد ضمن
سلسلة واحدة.
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 الدراسة أمر آخ��ر ،فيجب أننُفرق بني الدراسة العلمية األكادميية
وب�ي�ن ال��ك��ت��اب��ة ل�ل�أط���ف���ال ..أن���ا أك��ت��ب
لألطفال ليقرؤوا وهم يدرسون للتاريخ
والتوثيق ،أقصد من هذا أنا مع تثبيت
املوروث القصصي كما هو عند دراسته
م��ن قبل املختصني ،فاألمانة العلمية
حتتم علينا ذلك .من هنا فأنا أرى أن
م��ا أُث��ي��ر ح��ول الكتاب ومضمونه يدل
على عجز في فهم املوروث الشعبي.

امل�����������رأة ن������اف������ذة ال����ط����ف����ل إل����ى

أ�قالم

أ
قر�ت لك

جديدة

املجاهد حممود املو�سى العبيدات
�إبراهيم ال�سواعري *
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

غيرت احلرب العاملية األولى،
والثورة العربية الكبرى مالمح
احلياة؛ حتى مالمح حياة الرجال؛
فأخذ الدركي العربي محل الدركي
التركي ،غاب الطربوش ،ورفرفت
احلطة العربية على رأس اجلندي
العربي ،املبتسم للنصر العربي اجلديد،
الس ْوق العشوائي ألبناء القرية
ولم يعد َّ
إلى مجاهل البلقان أو اليمن أو
ال جمي ً
عسير؛ بل أخذ التسابق شك ً
ال
باالنتساب للجيش العربي ،الذي س ّمي
باجليش الفيصلي ...أما حياة محمود
املوسى العبيدات؛ فمنذ الوالدة وحتى
الوفاة كانت مليئة بالفواجع؛ فهو من
جيل احلرب األولى ،التي حرمته كل
األشياء اجلميلة؛ حتى الشجرة الواقفة

قطعها األتراك ليصنعوا منها وقو ًدا
لقطاراتهم!
جاءت والدته في عام "املوت
ٍ
كنتيجة لتحمل العرب أكثر من
جوعا"؛
ً
غيرهم ،جراء تورط الدولة العثمانية
باالنحياز في احلرب إلى أملانيا في
احلرب التي أحرقت ك ّل شيء ،حتى
األعصاب العربية ،ولم يسلم من أذاها،
حتى الطفل الرضيع من جيل موسى
العبيدات.
وكم طلب الرجل الشهادة ،وقد بذل
على ثرى القدس ما بذل ...،ولكن
مشيئة الله تقضي بأن تنتقل الروح
الطاهرة إلى بارئها ،وهو بني أبنائه،

* روائي وكاتب يعمل في الصحافة – األردن.
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في احلادي عشر من آذار ،صباح
سجى
اجلمعة من العام  ،1988ليُ ّ
اجلسد الشريف ،في كفرسوم ،وعلى
بعد أمتار قليلة من ضريح الشهيد
األردني األول على تراب فلسطني
الشيخ كايد املفلح العبيدات ،ولتبقى
األرض املقدسة الطاهرة القاسم
املشترك بني البطلني.

في كتابه الصادر عن مطبعة
الصفدي ،العام  ،1999يتناول املؤلف
كاتب
محمود سعد العبيدات ،وهو
ٌ
وباحثٌ في الدراسات التاريخية
والفكرية والسياسية ،سيرة حياة
املجاهد بطل معارك القدس القدمية
وفارسها العقيد الركن محمود املوسى
العبيدات ،في ثمانية فصول" :شيء
من السيرة" ،و "صفات ومزايا في
شخصية محمود املوسى" ،و "شيء
عن القضية الفلسطينية" ،و "يوميات
حرب فلسطني  48في ذاكرة العقيد
املوسى في املرحلة األولى" ،و "يوميات

فصل املؤلف في أولى صفحات
يُ ّ
الكتاب حول "العقيد"؛ الذي نشير به
للتفريق بينه وبني املؤلف؛ إذ أن كليهما
من العبيدات؛ فالعقيد هو "محمود بن
موسى بن أسعد بن احمد بن بكار"؛
ويشير املؤلف إلى أن عائلة العبيدات
تكاثرت في الشمال األردني من ذرية
الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبيد ،ومن
أخيه بكار ،وقد أجنب الشيخ إبراهيم
تسعة ذكور ،وواحدة من اإلناث هي
"موزة" ،أخت العبيدات ونخوتهم.
وتشكل ذرية "بكار" -بحسب املؤلف،
التي منها العقيد -الفرع الثاني للعشيرة،
ويقيم أفراد البكار في قرى :كفرسوم
وحبراص وخرجا ،وهم من ذرية أحمد
ومحمد ،الوالدين الوحيدين للشيخ
"بكار" ،عم األخوة التسعة ،أبناء أخيه
إبراهيم .واسم ب ّكار جد لعشائر كثيرة،
غير ب ّكار العبيدات.
ويشير املؤلف إلى أن العقيد محمود
املوسى العبيدات ،املعروف بـ "أبو هاني"،
ولد في بلدة كفرسوم العام  ،1914وهي
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وسوف نطالع في هذه الرحلة
إرهاصات النضال لدى العقيد،
وجذوة احمليط ،مرجئني تفاصيل
حياته السياسية ،ومعارك القدس
التي سطرها التاريخ مباء الذهب ،إلى
ٍ
رحلة أخرى:

حرب فلسطني  48في ذاكرة املوسى/
املرحلة األخيرة" ،و "التوجه للعمل
السياسي" ،و "االغتراب" ،و "قالوا في
محمود املوسى".

أ
قر�ت لك

السنة التي ابتدأت فيها احلرب
وسجل اسمه في دائرة
األولى،
ّ
نفوس قضاء إربد ،محافظة حوران
( درعا) ،من رعايا اإلمبراطورية
العثمانية؛ وكانت والدته بعد العودة
من رحلة الهجرة التي هاجرها
"البكاكرة" إلى "لوبيا" في فلسطني
ملدة قاربت السنتني.
إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

العقيد العبيدات ،الذي نشأ
يتي ًما ،ولم يتمتع بطفولة الصبيان،
سد الفراغ بعد
ولم يستطع أح ٌد ّ
موت والده ،وهو في الثالثة من
بأم فاضلة،
عمره ،ع ّوضه الله ٍ
س ّيدة ،مبا حتمله الكلمة من معنى،
وكان تزوج جده "موسى األسعد" من
ابنة عمه الشيخ "سعد الدين بن
إبراهيم بن أحمد بن عبيد" ،وهو
مؤسس عشيرة العبيدات في قريتي
حبراص والرفيد؛ فأجنبت منه أربعة
من الذكور؛ مبا فيهم والد العقيد،
وكانوا يعيشون في قرية "بيت أرا"
من قرى حوران ،وسط احترام
احمليطني ،وفي ظ ّل الثورات الشعبية
ضد الدولة العثمانية ،انتقل األبناء
إلى كفرسوم ،وسط ثورة شبلي
األطرش ،وحركة التمرد في اليمن
"اإلمام يحيى" ،وثورة آل علي في
شمال اجلزيرة العربية ،واحلروب
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التي اشتعلت في البلقان ،وظروف
التجنيد اإلجباري املاحقة.
أن العادة انتشرت
ويشير املؤلف إلى ّ
عند العشائر الفالحية والبدوية
باالعتزاز بـ "أخت الرجال"؛ وهي نخوة
بالبنت املميزة برجاحة العقل واملشورة؛
لذلك كانت السيدة موزة العبيدات
مثا ًرا لقول العقيد حني يصمم على
األمر العسير في معارك القدس " ّ
حلد
وأنا اخو موزة"؛ وهي احلال ذاتها عند
"املجالية" الذين كانت "خضرة" نخو ًة
لهم ،واحلويطات ،الذين كانوا ينتخون بـ
"صاحلة" ،ويذكر املؤلف أن السيدة موزة
تزوجت من "الشريدة" ،مؤسس عشيرة
الشريدة في الكورة ،وكان هذا الزواج
السبب املباشر في تنظيم التحالف
العشائري بني العبيدات والشريدة،
الذي ق ّوى من زعامة العبيدات في
منطقة الشمال األردني بعامة ،ومنطقة
الكفارات بخاصة ،وقد جرت العادة
أن يقول ابن الشريدة البن العبيدات
دارجا.
"خالي" ،وما زال ذلك
ً
والدته -بحسب املؤلف -هي
الشيخة "ساملة اجلريس" احلكيمة..
الراجحة العقل ..أما والدها جريس؛
فهو أحد أبطال العبيدات املعدودين؛
ويذكر املؤلف أن محمود املوسى كان
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وفي السياق ،يشير املؤلف أن محمود
املوسى العبيدات قبل أن يترفع إلى
السنة السابعة من عمره ،شهد أعظم
حركة تآخي بني املجاهدين القادمني
من سورية بقيادة املجاهد أحمد
مريود ،وبني أهالي قرية كفرسوم.
وفي ظ ّل ذلك نشأ جيل محمود املوسى
العبيدات متشر ًبا كره االستعمار ،وكان
ألهله ومعلميه الدور األكبر في تشريبه
الروح النضالية ،وقد تعلم في " ُكتّاب
القرية" كفرسوم ..وجاور بعض شيوخ
العمرية ،وبدأ وهو في السابعة من
عمره بالقراءة على "أبو علي العمري"،
ثم انتقل إلى مدرسة كفرسوم التي
تأسست العام  ،1924متجاوزًا التاسعة
من عمره ،وكان مستواها الصف

يقول املؤلف إن األستاذ أكرم زعيتر
كان محبو ًبا ج ًدا من قبل الطلبة بسبب
اجتاهاته الوطنية ،وحماسه للقضية
الفلسطينية ،ومنطقه الراجح ،وكان
منف ًيا من نابلس إلى عكا بسبب
اجتاهاته الوطنية ...،أما العبيدات،
فقد رأى انتفاضة "البراق" ،ولم
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شاه ًدا على بكاء األطفال يوم "سمخ"
املشهود في التاريخ العربي ،ولن تغيب
عن مخيلته جمع األهالي من ك ّل املناطق
األردنية ،وحوران ،واجلوالن وجبل
الدروز ،التي جاءت إلى كفرسوم لتو ّدع
شهيد العرب األول على تراب فلسطني
يوم  20نيسان من عام  ،1920ويتذكر
جي ًدا كيف كانت النساء تبكي كايد
املفلح العبيدات ،الذي قضى شهي ًدا مع
تسعة أبطال من أقاربه ورفاقه فوق "تل
ً
جيشا شعب ًيا من
الثعالب" ،وهو يقود
أهالي قرى عجلون والشمال األردني.

الرابع فقط ،وقد د ّرسه األستاذ جميل
اجلراح ،وحسني الناشف من دمشق،
وصالح الرمياوي من بيت رميا من رام
الله ،ومن زمالئه الراحلني علي الكايد
(ابن الشيخ كايد املفلح) ،وعلي احلامد
امللكاوي ،ومحمد فندي عبيدات،
ومحمد أحمد سالمة ،وعربي العجاج
العبيدات ..وفي مكتب الشيخ العمري
حفظ القرآن الكرمي ،وتعلم أصول
أحب
الكتابة والقراءة واحلساب ،وقد
ّ
احلساب ج ًدا ..كما أنهى دراسته
االبتدائية من مدرسة كفرسوم وانتقل
إلى إربد ..وفيها مت ّيز بالرياضيات..
ٍ
سنوات ..انتقل
وبعد أن قضى خمس
في العام  1929للدراسة في عكا
مب ّرزًا في الرياضيات على يد األساتذة
يوسف اجلابر ،وأكرم زعيتر ..ثم انتقل
للدراسة في مدرسة اجلزار بعكا عام
 .1929وقد أمضى سن ًة دراسي ًة واحد ًة
في عكا ،انتسب بعدها للجيش العربي
األردني عام .1930
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يتجاوز اخلامسة عشرة من عمره،
ٍ
ومنذئذ دخل محمود املوسى إلى
رحاب النضال العروبي من الباب
الفلسطيني.
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ويسوق املؤلف ما قاله أسعد
عبد الرحمن في محمود املوسى
العبيدات ،ما مفاده" :لقد فتح
محمود املوسى عينيه أول ما
فتحهما ،فوجد األخالق العربية
وبشموخ
في عائلته تتجلى بوضوح،
ٍ
أمامه .وما أن اجتاز مرحلة
الطفولة املبكرة ووضع قدمه على
أولى درجات السلم الدراسي ،حتى
تفتحت عيون إدراكه االجتماعي
على العروبة ومن مداخل فلسطني
في أغلبها؛ ففي مرحلة الدراسة
االبتدائية تتلمذ على يد معلم
عكاوي ،وتثقف لدى مدرس رمياوي،
وأرسى جذوره في حقل أستاذ
دمشقي ،ومنا في دفء ُم َد ّرس
عربي لبناني .وفي املرحلة الالحقة
تدرب في كنف مدرسة ع ّكاوية،
ورأى من الباب الفلسطيني ،ولذا
لم يكن من املستغرب أن يصنع
املجد ألمته ونفسه يوم دافع عن
عاصمة العواصم ،وكسب املعركة
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ٍ
ومنذئذ
الوحيدة في تلك احلرب،
إلى كوكبة عبد القادر احلسيني
العربي الفلسطيني ،وعز الدين
القسام الفلسطيني السوري ،وقد
انضم محمود املوسى الفلسطيني
األردني ليؤكد مبك ًرا أن الهوية
الفلسطينية هي هوية نضالية قبل
أن تكون سياسية".
ويذكر املؤلف أن وفاة العبيدات
العقيد كانت في آذار من عام
 1988في الساعة الثانية والنصف
من صباح يوم اجلمعة  11آذار،
وفي هذا السياق ينقل ما قالته
زوجة الراحل أم هاني عن الذبحة
الصدرية ،واجتماعه بأبنائه،
وعالمات الفرح التي ال يعلمها إال
هو وهي ،وقد دفن في كفرسوم..
فش ّيعه األهل والعشيرة ورفاق
درب النضال الطويل .وعلى بعد
أمتار قليلة من ضريح الشهيد
األردني األول على تراب فلسطني
الشيخ كايد املفلح العبيدات أقيم
ضريح بطل فلسطني العقيد الركن
محمود املوسى العبيدات لتبقى
األرض املقدسة القاسم املشترك
بني البطلني.
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"طريد الرمم" للروائي ح�سام الر�شيد..
تعميق البنية ال�سردية باللجوء إ�ىل املوروث
هيا �صالح *

جتري أحداث الرواية في الصحراء،
حيث القبائل العربية التي تعيش قسوة
احلياة وشظفها ،وحيث الترحال الدائم
للبحث عن الكأل واملاء ،وحيث االقتتال

و"املتلمس" أو "طريد الرمم" هو
الشخصية احملورية في الرواية؛ رجل
مقدام وشجاع ،يدافع عن املظلومني
والضعفاء لتخليصهم من دفع "اخلراج"،
وهو ما يهدد مصالح شيوخ القبائل القوية،
ولذا يحاولون قتله واخلالص منه بطرق
قصصا
مختلفة ،كإشاعتهم بني القبائل
ً
وأخبا ًرا جتعل من املتلمس مجر ًما يستحق
القتل ،ومطاردته أينما ح ّل القتناص
الفرصة املناسبة لرميه بالرصاص أو دفنه
ح ًيا حتت التراب..
وتقارب الطرق املختلفة التي يسلكها

* ناقدة أدبية من اجليل اجلديد – األردن.
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تعتمد رواية "طريد الرمم" للكاتب
األردني حسام الرشيد (دار الكندي
للنشر والتوزيع )2007 ،على تقنية
عرض احلكايات املتوالية ،ورغم أن هذه
احلكايات تبدو للوهلة األولى متقطعة
ومنفصلة الواحدة منها عن األخريات،
ً
إال أن في البنية العميقة ٍّ
رابطا
لكل منها
يجمعها كلها ضمن إطار واحد يعبر عن
نصية غير
رؤية الكاتب ،ويشكل بنية ّ
مألوفة يتداخل فيها الروائي باحلكائي
بالقصصي ،وحتقق االتصال مع الواقعي
بغية أسطرته.

الذي تتجرع ويالته القبائل املستض َعفة
التي يُحكم عليها بدفع "اخلراج" الذي
يثقل كاهل أفرادها للقبائل األقوى.
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شيوخ القبائل لقتل املتلمس ،بعض
األساليب التي ُحورب فيها الرسل
واألنبياء كما يرد في قصص القرآن
الكرمي ،واألحاديث النبوية واملوروث
الديني بشكل عام ،ومثال
ذلك ،أن أجمعت قبيلة
"الرمم" على خطة ظنتها
محكمة لقتل املتلمس
اقترحها أحد أفراد
القبيلة هو "خنفر" الذي
ميلك حيلة ودهاء كبيرين،
وهي ،أي خطته ،تتعالق
مع ما أجمعت عليه
قبيلة "قريش" للخالص
من الرسول محمد عليه
السالم" :سيدي الشيخ،
أرى الفرصة مؤاتية اآلن
لقتل املتلمس ،في قبيلتنا خمسة أفخاذ،
فارسا مغوا ًرا فإذا
نختار من كل فخذ
ً
ترصدوا له
اجتمع لدينا خمسة فرسان ّ
عندما يخرج من خيمته فيضربوه ضربة
رجل واحد فيتفرق دمه بني أفخاذهم،
فال يقدر أعمامه في احلفاة أو أخواله
في السارحة على املطالبة بدية أو ثأر،
وال أخال عمه الكناني املغلوب على أمره
أو خاله ابن خديج الغارق إلى أذنيه
في متابعة أخبار قوافله الذاهبة إلى
الشمال واجلنوب في رحلتَي الصيف
والشتاء مبتلفت إليه ولو قمنا بتقطيعه
إر ًبا إر ًبا" (ص  ،)66لكنه ،وإن كانت
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"قريش" قد ّ
نفذت خطتها ،إال أن قبيلة
"الرمم" لم تنفذها خو ًفا من غضب
أقارب املتلمس ومن يصطف إلى جواره
في معركته ضد الظلم.
ومن ذلك ً
أيضا َط ْر ُدهم
وع ْق ُرهم ناقتَ ُه بعد
املتلمس َ
َ
أن قبضوا عليه ووثقوا رباطه
على شجرة نخيل ،فتكون
لعنة قتل الناقة عليهم وباالً،
وذلك ما يقارب في املوروث
الديني قصة النبي صالح
عليه السالم" :على مرأى
من عينيه اقتربوا من ناقته
وقد أرادوا أن ميسوها بسوء
فلم يذروها تأكل من أرض
الله ،رموا ضرعها بأربعة
أسهم فرغت رغاء املوت وخ ّرت على
الرمال متخبطة في بحر من الدماء"
(ص .)198
وقد استدعى اتكاء بعض أحداث
الرواية على التراث الديني ،استثما ًرا
مكث ًفا للغة القرآن الكرمي ،من مثل:
"كأنهم أعجاز نخل خاوية" (ص ،)62
و "ألقوا عصيهم فإذا بها أفاع تسعى"
مت قبل هذا
(ص  ،)192و"يا ليتني ُّ
اليوم وكنت نس ًيا منسيا" (ص .)202
وتبدو شخصية املتلمس عجائبية
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وتتجاوز الوقائع واألحداث املتالحقة
في الرواية البنى املنطقية أو املوضوعية
جانح ًة إلى االنفعالية امللحمية التي تُظهر
الشخصية احملورية كنموذج لإلنسان
الساعي إلى بلوغ احلكمة واملعرفة
والكمال اإلنساني في أبهى صوره،
والتي تتجاوز ً
واملشاهد
أيضا احلسي
َ
وتستدعي عوا ِل َم اجلن والشياطني وقوى
الطبيعة غير املألوفة.
وتلك القوى تبدو خا ً
متا في يد
املتلمس ووسيلة لتحقيق اخلالص من
الظلم البشري ،فهي تساعد املتلمس
وتخلّصه من أن يُقتل على أيدي شيوخ

منوذجا مناس ًبا لالستناد
وتبدو الرواية
ً
إلى املوروث الديني والشعبي ،وتوظيف
السير امللحمية والقصص الغرائبية
والعجائبية ،واإلفادة من إمكاناتها
جمي ًعا في تعميق البنية السردية للرواية
بأبعادها األسطورية وامليثيولوجية بلغة
ظلت قادرة على مدار صفحات الرواية
على حمل رؤية تنويرية ورسالة إنسانية
سامية.
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وشبحية أحيا ًنا ،وذلك ألنها متثل قوى
اخلير في مواجهة قوى الظلم والشر
التي متتلك قدرات خارقة وأسطورية
كشخصية أحد جنود الواصفي الذي
ميسك باملتلمس ،إذ إن هذا اجلندي
"ينام بإحدى املقلتني واألخرى يقظى،
حتى تكتفي العني النائمة من النوم،
فيفتحها وينام باألخرى ،ليحرس
باليقظى ويستريح بالنائمة" (ص .)198
ومتتلك شخصية املتلمس قوى سحرية
تتطور باجتاهٍ يختصر التسلسل الطبيعي
متيحا له اإلتيان مبا هو
لألحداث
ً
خارق ،ومبا يحقق رؤية الرواية القائمة
في بنيتها الكلية على ما ميكن وصفه بـ
"صراع اخلير والشر".

القبائل الذين يتفقون على قسمة جسده
بعد قتله ،منهم من يأخذ اليدين ومنهم
من يأخذ الرجلني ،ومنهم من يريد
الرأس" :عند انبالج الصبح مضى القادة
األربعة إلى شجرة النخيل املربوط بها
املتلمس لقتله ،واقتسام جسده فيما
بينهم ..لكنهم قبل وصولهم رأوا جثة
متدلية من جذع نخل سامقة وثمة دراهم
متناثرات أسفلها ،اقتربوا من اجلثة ليروا
من صاحبها ،ملكهم العجب عندما رأوا
األعرابي الذي قادهم إلى املتلمس وابن
صعصعة قد شنق نفسه" (ص ،)200
فقد حمته قوى الطبيعة من أيديهم
وأمام أعينهم وهو ما جعلهم "يحملقون
في وجوه بعضهم ً
بعضا وهم يتساءلون
مبرارة ..كأن طائ ًرا خراف ًيا حلق به إلى
ظاهر السماء أو غوالً
شرها غار به إلى
ً
باطن األرض" (ص  ،)202وهو ما يُحسب
انتصا ًرا ملا ميثله املتلمس من حق ،على ما
ميثله شيوخ القبائل وأعوانهم من باطل.
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عندما جاع البحر
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حتكي ه��ذه ال��رواي��ة قصة الشاب
��رع��ا إل��ى
ح��س�ين ال����ذي خ���رج م��س ً
البحر األحمر ينتظر قدوم الع ّبارة "سالم"
التي تقل محبوبته ...وطال انتظاره فلجأ
إلى كسر حاجز الصمت بالتعرف إلى غيره
مم��ن ينتظر ق���دوم أق��ارب��ه��م وأصحابهم،
ولكن انتظارهم يطول حتى نهاية العمر،
فاألمل الذي كان ،أصبح حز ًنا يضاف إلى
اجلروح واآلالم.
البحر في هذه الرواية لم يكن البحر
ال��ذي نعرفه؛ إمنا هو التجربة اإلنسانية
ال���واس���ع���ة ،ف��احل��دي��ث ف���ي ه���ذه ال���رواي���ة
حديث ع��ن ال ّ
���ذات وم��ا ينتابها م��ن حزن
وف���رح وض��ع��ف وق���وة وجميع االن��ف��ع��االت
النفسية ،وهنا يحدث التماس مع البحر
بهدوئه وغضبه ورقته وصخبه ،فاحلديث
هنا حديث عن احلياة .فالبحر س ّر كبير

* من األقالم اجلديدة في مجال النقد – طالبة ماجستير – األردن.
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نحاول أن ندفن أس��رارن��ا الصغيرة فيه،
ونبحث ع ّما فيه من أسرار ونحاول إيجاد
العالقة بيننا وبينه ،هو اللغز ال��ذي حير
ال��ك��تّ��اب واملف ّكرين وال��ع��ش��اق واحمل��زون�ين
الذين يشدون ال��رح��ال إليه كلما ضاقت
صدورهم.
والرحلة البحرية في هذه الرواية رحلة
نحو األعماق ومن ثم البحث عن الشاطئ،
فهل ج��اع ال��ب��ح��ر ،أم أن��ن��ا أردن���ا الغوص
فغرقنا على اليابسة؟
تعد ه��ذه ال��رواي��ة م��ن ال��رواي��ات التي
ّ
تبحث عن النفس وأس��راره��ا ،ونستطيع
القول بأنها رواي��ة احل��وار الداخلي ،فكل
شخصية من شخصيات هذه الرواية تعبر
عن أحداثها مبا تدونه من مذكرات ،أما
احلوار بينها فقد كان قلي ً
ال ،وهذا يجعل
يحس بقرب الشخصيات فحديث
القارئ
ّ
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النفس لذاتها غال ًبا ما يكون صاد ًقا ومره ًفا
جتتمع فيه ك ّل الثنائيات واملتناقضات.
والنسيج الداخلي لهذه ال��رواي��ة سرد
ل�لأح��داث ال��ت��ي وق��ع��ت م��ع الشخصيات
��اص��ا من
ب��ص��ورة منفردة حتمل طاب ًعا خ ً
حيث الصياغة واملضمون ،والزمن السردي
يتراوح بني املاضي واحلاضر.
إن غرق السفينة وموت من
فيها وجناة البعض هو احلدث
التي تدور حوله أحداث الرواية.
واكتسب ه��ذا احل��دث أهميته
من الشخصيات التي شكل لها
غ��رق السفينة م��أز ًق��ا نفس ًيا،
ف��ه��ا ه���ي اآلم������ال واألح��ل��ام
املتجسدة في رك��اب السفينة
ت��ت��ج��م��د ف���ي ع����رض ال��ب��ح��ر
وت���ذوب ف��ي��ه ،وي��ب��دأ البحث
عن ق��ارب للنجاة ،إن��ه غرق
ل��ل��روح التي تسكن النفوس
قبل غرق السفينة.
ويتزامن مع أحداث غرق العبارة مباراة
ك��رة ال��ق��دم ،ويتشابه امل��وق��ف��ان ،ف��أم��واج
اجل��م��اه��ي��ر يعتريها ال��ص��خ��ب وال���ه���دوء،
واخل���وف امل��ص��ح��وب ب��أم��ل ،وك���أن روحها
معلقة ب��ف��وز ال��ف��ري��ق امل���ص���ري ،إن روح
الشعب املصري مجبولة بحب كرة القدم،
فإما النجاة وإما الغرق.
ولع ّل املراد ذكره في هذه الرواية يتلخص
في أن موت األمل ال يعني توقف احلياة،
فاحلياة متضي مع اآلمال ودونها ،ومن جنا

من املوت في البحر فإن مصرعه ينتظره
في مكان آخر ،ولع ّل البحر في سكونه و
ثورانه يعبر عما يشهد من أحداث ،فالبحر
لم يجع يو ًما ،إمنا هي األقدار التي شاءت
أن يكون مصير البعض في البحر ،فالبحر
كأي مكان ال نستطيع أن نتنبأ مبا ميكن
أن يحصل فيه .ول��ه��ذا ف��إن م��وت حبيبة
ح��س�ين وغ���رق أح�لام��ه
ل����م ي���ك���ن ع���ائ��� ًَق���ا ف��ي
مسيرة احلياة ،فحياته
م��ض��ت وه���ا ق���د ت���زوج
وأجن��ب ،وكل ما مضى
يبقى ذك���رى ق��د تبعث
فينا احلياة وقد تسلبنا
إي��اه��ا ،وت��ش��اء الصدف
أن مي����وت ح��س�ين على
شاطئ البحر الذي ماتت
ف��ي��ه م��ح��ب��وب��ت��ه .وي��ب��ق��ى
ال��ب��ح��ر ال��ش��اه��د األزل���ي
على تلك األحداث.
وثمة بعض املالحظات
التي أضعفت من بناء ال��رواي��ة ونسيجها
منها:
· العنوان" :عندما جاع البحر" رحلة
العبارة سالم  98نحو القاع كما أتخيلها.
 كان يفترض ترك العنوان "عندماجاع البحر" فقط دون أي تفاصيل فكثرة
التفاصيل تقتل املضمون ،فالعنوان "عندما
ج���اع ال��ب��ح��ر" يخفي ب�ين تالفيفه ع���د ًدا
من األسئلة التي تغني النص وتزيد من
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التشويق واإلث���ارة فعندما ج��اء التفصيل
بعده قتل متيز العنوان والتشويق داخل
النص الروائي.
· الشخصيات:
 طريقة عرض الشخصيات ليستطريقة روائية إمنا تشبه العرض املسرحي،
فقد مت عرض الشخصيات بشكل مباشر
كما في بداية الرواية عندما مت التعريف
بشخصية سلمى ال��ظ��اه��ر وب��ي��وم��ي عبد
الصمد وعلي عبد الصمد؛ إذ يجب أن
ي��ك��ون ع���رض ال��ش��خ��ص��ي��ات ت��ل��ق��ائ�� ًي��ا مع
أحداث الرواية.
· احلواشي:
 يوجد داخل النص الروائي عددُفسر وتُفصح ع��ن بعض
م��ن احل��واش��ي ت ّ
العبارات واألسماء املذكورة داخل النص.
النص الروائي يجب أال يُ َف َّسر ،على الروائي
نصه وعلى القارئ والناقد فهم
أن يكتب ّ
يحس بتدخل
النص وفك رموزه .فالقارئ
ّ
الكاتب في نصه وهذا يضعف من متاسك
البناء النصي وكذلك نالحظ إقحام بعض
الشخصيات مثل شخصية "هشام عباس".
وكذلك نالحظ كثرة النصوص املقتبسة،
وه������ذا ي��ض��ع��ف ال����ن����ص ،ف���م���ن اجل��م��ي��ل
اقتباس النصوص وحسن توظيفها ولكن
هنا نالحظ أن النصوص املقتبسة مشار
إليها بشكل مباشر وهذا يقلل من قيمتها.
وك��أن القارئ يشعر ب��أن الكاتب يريد أن
يظهر ثقافته وهذا غير مطلوب في العمل
األدبي ،إذ ليس بالضرورة تأكيد كل قول
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بنص خارجي واإلشارة إلى كاتبه.
· اللغة:
 امتزجت اللغة الفصحى ف��ي هذهالرواية باللهجة املصرية ،فال يكاد القارئ
يمُ��يّ��ز بينهما ف��ي بعض امل��واض��ع ف��ي النص
ال���روائ���ي ،فقد استخدمت امل��ؤل��ف��ة اللهجة
املصرية وهي ليست بنت هذه اللهجة ،فوقعت
في بعض الهنات أثناء الصياغة والتعبير،
وه��ذا ليس باألمر اليسير ملن ال ميارسها،
وهنا نالحظ إب��داع املؤلفة في متثلها لهذه
اللهجة ،ولكن القارئ لهذه الرواية يالحظ
وج����ود ب��ع��ض ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ال مي��ك��ن ألي
مصري أن يستخدمها .مثل "معتوه" هدف
"غول"  .إن التعبير باللغة العربية الفصحى
ك��ان أق���وى وه��و ال���ذي أع��ط��ى ال��ن��ص البعد
الفكري والنفسي.
ومما ال شك فيه أن هذا العمل فيه إبداع
واضح ،فليس من السهل اإلقدام على عمل
كهذا ،وليس من السهل احلديث عن البحر
وعالقته ببني البشر ،إن العمل الروائي يختلف
عن غيره من األعمال األدبية إذ يتطلب من
كاتبه أن يكون له خبرة وجتربة عميقة في
احلياة وأن يكون التقى بتجارب اآلخرين،
وهذا يتطلب مرور زمن طويل على اإلنسان
حتى يتمكن من كتابة الرواية .أما كاتبة هذه
الروية فهي في مقتبل العمر وأظن أن قدرتها
على كتابة الرواية كانت بسبب كثرة القراءة
وخاصة الروايات ومتابعة األحداث واألخبار
وسعة اخليال مما جعلها ق��ادرة على متثل
التجارب اإلنسانية والكتابة عنها.
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جديدة

كتابات العدد املا�ضي
مواهب أ��صيلة ت�صنع أ��سماء مبدعيها
حممد �ضمرة ٭

يواصل ُ
نصوصا شعرية
الكتاب الشباب عطاءهم ،ويبدعون
ً
وقصصية تعد بالكثير ،وتكشف عن مواهب أصيلة سيكون لها
شأن كبير في مقبل األيام.

· قصيدتان :سارة عدنان محمد العز

نصان جميالن ،يحمالن تباشير احلداثة ويفيضان بالصور الشعرية
اجلميلة واملبتكرة.
 خيوط حتمل في أحشائي عم ًرا منك. خبأنا العيوب في صندوق موسيقا صغير. هذه الصور جاءت في القصيدة األولى حتت عنوان حني أذكره،أقول ذلك ألدلل على العالقة القائمة بني النص والعنوان.
النص الثاني "دعوة إلعادة اخللق" فالعنوان يومئ بالكلية
وأما في
ّ
والشمولية ،ولكن املوضوع غير ذلك ،فهي دعوة إلعادة خلقها فقط ،وقد
جاءت القصيدة أطول من األولى ،وتستحق أن تكون قصيدة مستقلة،
ولكن اخليط الذي يربط بني النصني ،جعل الشاعرة تقيم بينهما هذه
العالقة القصدية.
والعالقة مع اآلخر هي الشحنة الشعرية التي كشفت عن هيكلية
النص ،ولهذا جاء النص في نهايته على شكل استغاثة ،حتى لو كانت
* شاعر ،عضو هيئة حترير املجلة – األردن .
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املفردة تدل على فعل األمر املباشر.
اخلقني من جديد
اخلقني من جديد
·

عزف خارج النص :أمينة أبو دهاك

·

أجراس املساء :فايز محمد الساليطة

أعترف سري ًعا بعد قراءة هذه النصوص ألمينة ،أنني أقف أمام عازفة
ماهرة ،جتيد ما تفعله بحرفية وبذكاء وبرؤية ثقافية متميزة.
جمل قصيرة ،لكنها محتشدة باملعاني الكثيرة ،عميقة ،وبعيدة األبعاد
والدالالت.
املبدع عليه أن يُجلّي ثقافته ،أو تتجلى ثقافته عبر إبداعه.
هكذا فعلت أمينة في نصوصها اجلديدة
الصداقة خيار املهزومني.
 وحني قابلته للمرة الثانية ،كان أقصر بنصف متر من الشوق إليه،فسألت إن كان نسي نصف املتر حتى ال يُقبلني ،أو تراني أزداد طوالً كلّما
قبلته.
النص ،تتسع
يا لها من مفارقات ،ومن شعرية معبرة ،فكل جملة في
ّ
لعبارات غائبة ،وال بد من تغييبها ،حتى ال تفسد هذه املساحة التي يطارد
فيها اخليال ويتسابق مع خياالت أخرى.
ّ
الكشاف املضيء عن
موهبة كشفت عن ذاتها دفعة واحدة ،والنص هو
قدرة إبداعية أصيلة.
ليس باملوضوع وحده حتيا القصة ،وليس باألسلوب وحده ً
أيضا تكتمل
احلكاية ،إذ ال بد من املوضوع اجليد واملضمون املالئم أعني األسلوب
القصصي والفني ،وامتالك التقنيات الفاعلة واخلالقة.
أقول ذلك ،بعد قراءتي لقصة "أجراس املساء" فأجدني مرة أقف مع
املوضوع ثم أجد نفسي تارة أخرى مع السرد ،ورمبا يدل هذا على جناح
القصة ومت ّيزها ،فالقاص ذو خيال رائع يستطيع تصوير املرئي من زوايا
متعددة.
وهو قادر على إبراز ذلك بصور شعرية وخيال واسع .وإدخال احلس
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الشعبي والتراثي في القصة له مكانته.
واملهم هو الصراع القائم بني ما يتمناه املرء ،وبني واقعه االجتماعي،
وهذه الفجوة بني احللم والعائدين له باستمرار.
أعتقد أن فايز محمد الساليطة ميتلك موهبة إبداعية تؤهله لكتابة
نضجا ،وأجمل مما قرأته.
نصوص أكثر
ً
·

سالم عليك :مليكة صراري

·

أغاريد لهذا السفر :إميان عبد الهادي

قصيدة منسابة عبر موسيقا خارجية متقنة ،وعبر موسيقا داخلية،
تدل على أن صاحبة النص شاعرة مبدعة.
لعطر اخلزامى
إذا ما مررت
تساقط شه ًدا على راحتيا
وقد حاولت الشاعرة ببراءة ودون جهد اإلبقاء على هذه القافية املليئة
باحلنان والعاطفة ،إضافة إلى دالالتها األخرى املرتبطة بياء املتكلم ،ذلك
ألنها تخاطب اآلخر ،فال بد إذن من اإلبقاء على الذات املقابلة.
ومع أن الشاعرة قد كررت حرف الشرط غير اجلازم وهو "إذا" ،معلنة
عن أهمية ارتباط السبب باملسبب ،أو املقدمة بالنتيجة ،إ ّال أن ذلك لم
يضعف املعنى ،وال يدل أب ًدا على ضيق في الشعرية أو االبتكار .لكنها
أردات ذلك بقصدية محببة
سالم إذا ما عبرت
حس بأني
أُ ّ
تفجرت نه ًرا
والنهر دال على العطاء واجلريان وهو سبب للخصوبة واالخضرار
واستمرارية احلياة في أبهى صورها اجلميلة.
تستوقف القصيدة املتلقي على مفاصل مهمة ،تبدو للوهلة األولى وكأنها
محطات تتباعد بينها املسافات ،لكن احلقيقة غير ذلك ،ألن في تأملها
وإعادة قراءتها ،ما يتيح الكتشاف الروابط القوية ،والتواصل السري ،أو
التواصل الغائب احلاضر في أحايني كثيرة.
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أي يوم من العمر
والعمر يوم
خبا جرحه في املدى واستراح
وإذا كان املقطع املشار إليه مع جماليته يدل على تقريرية واضحة ،إال
أن هذه التقريرية تتالشى ،حينما تسأل عن عمر أبيها فتقول:
وفي أي يوم تبرع
أن تستقيل أبوته من دمي؟
ثم قالوا:
أبي صار عم ًرا
املقاطع الشعرية اخلمسة التي انطلقت فيها القصيدة جميلة ومرتبطة،
ومتسعة لصور شعرية ،في لغة منفعلة وراقية ،كذلك للموسيقا دور جاد
ومؤثر في إثارة اللغة ،مفردات وجم ً
ال تتناسق في حلن يتماوج حسب
املؤثرات النفسية.
ومع التقدير لهذه املوهبة املتوهجة ،إال أنني أتأمل أن ال تكون القافية
عامل ضغط على مسيرة القصيدة ،لتظل منسابة بعفوية ،وتفرض نفسها
دون قيود أو إعاقات.
·

الذيل :ليلى يوسف القواسمة

الفوارق بشتى أنواعها ،هي وحدها التي تؤرق اإلنسان ،سواء كانت
هذه الفوارق اقتصادية أو اجتماعية أو حتى في املظهر واخللقة ،ومن هذا
املنطلق نشأت مقولة :املوت مع اجلماعة رحمة.
في قصة "الذيل" تلعب القاصة ليلى القواسمة على هذا املوضوع،
بأسلوب جميل وجاذب ،حيث البناء القصصي املتمثل في الكشف عن
السبب أو األسباب التي أدت إلى بروز بدايات الذيل ،ثم االستمرار
في إطالته مع كل مناسبة أو سبب ،ليكشف صاحب الذيل في النهاية
الشكل اجلديد الذي بدأ يصاحبه ،وحينما تذهله املفاجأة اجلديدة يقرر
االعتزال ،ولكن العزلة ال تعطيه معنى للحياة ،فيقرر املغامرة واخلروج،
ليتبي املفاجأة غير املتوقعة ،ولكنها هذه املرة ال تذهله أو تدهشه ،وإمنا
نّ
تُريه واقعه املتساوي مع اجلميع ،وحينها يبدأ مزاولة حياته منسج ًما مع
الرؤية للواقع املعاش.
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إنها صورة جميلة ،بأسلوب قصصي جميل مدهش ،وكنت أمتنى لو أن
مدير الشركة رآه بالصورة التي رأى بها الشخص اآلخر أو اآلخرين.
متزقني كلماتك :النا القطيفان
·
عنوان القصيدة ممتلئ بضمير املخاطب الفاعل للفعل املضارع والدال
على االستمرار ،فالعالقة إذن بني الذات واآلخر هي موضوعة القصيدة.
وألن هذه العالقة القائمة ليست حد ًثا طار ًئا ،وإمنا هي مبتدئة منذ
فترة مجهولة ،فقد حرصت الشاعرة على ابتداء القصيدة باجلملة احلالية
فقالت،
وخلفك النظرات امللتهبة
عدت إلى مقعدك
سكبت ِشعرك
وأرسلت تنهيداتك
وقد حافظت الشاعرة على استمرارية اللعب على الفعل املضارع،
فتسرع ،متزقني ،يتطاير ،فأعدو ،وأنت متضي ،فتلقي في أمسية ،إال أن
املفارقة جاءت في نهاية القصيدة ،حيث جاءت النهاية.
كنت ختمت بها
دفن أشالئي
ونثرت ورودي
وصفقت إعجا ًبا دوني
وكأن هذا احلاضر الذي ظل متخي ً
ال أو قائ ًما في صورة الواقع ،قد
انصفق خلفه الباب ،وجاءت النهاية على صورة ذوبان احللم اجلليدي،
وانقشاع الليل على نهاية فترة التصور ،والتخيل أو احللم اجلميل.
·

أسود وأبيض :زينة لوقا دبابنة

القضايا االجتماعية ،من أهم القضايا التي تُؤرق املبدع ،وقضايا الصراع
الطبقي من أهمها طب ًعا ،لكن زينة ذهبت إلى أبعد من ذلك في قصتها
أسود وأبيض ،فعنوان القصة للوهلة األولى ،ال يشي مبوضوع القصة ،وبعد
االنتهاء من قراءتها يتبني القارئ العالقة القائمة بني املوضوع وعنوان
النص أو السرد.
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متـابعـــــــات

صح التعبير ،وقد ظلت
إنها قضية التمييز العنصري أو اللوني إن
ّ
هذه القضية قائمة وتشتد حينًا ثم تخبو أحيا ًنا ،وفي هذا العصر نرى أن
القضية قد تالشت تقري ًبا ،وإذا كان لها بقايا ما ،فإن هذه البقايا ليست
في مجتمعنا طب ًعا.
وعلى كل حال فإن القصة تسرد حد ًثا عاد ًيا ال يحمل مفاجآت مدهشة،
ولغة الكاتبة جميلة ،وسردها يقوم على أسلوب محتشد باحلوارات
الساخنة.
وموضوع القصة يبقى مه ًما ،كونه يعتمد على االنفعال املنبثق من حرية
الصراع .فالعالقات املتضادة أو املختلفة من أهم مكونات السرد .
نأمل أن تكتب القاصة على هذا الشكل الصراعي بأسلوب أجمل
وبتصور ملا في الواقع االجتماعي املعاش.
·

كلنا نريدك :زينب علي البحراني

الهروب من واقع مرير متسلط إلى خلق واقع جديد عكسي ،يعكس
احلالة النفسية املستعصية على احلل .فحينما تنغلق األبواب ،وتنهدم
اجلسور بني الشخص واآلخر ،أو بينه وبني مروج احلياة ،فال بد إذن من
خلق عالم جديد ،حتى ولو كان ذلك من صنع اخليال ،أو الضحك على
الذات.
لكن الشيء اجلديد واحلديث في قصة زينب هو واقعية القصة وإمكانية
توأمتها مع الرمزية .وأعتقد أن هذا الفن القصصي ليس باألمر اليسير،
فإذا ُقرئت القصة على الصورة الواقعية ،فإن ما ذكرته في البداية هو
النتيجة املباشرة للقراءة.
وأما إذا ُقرئت من الزاوية الرمزية ،فتصبح لها دالالت وأبعاد أخرى
كثيرة ومتعددة.
وأعتقد أن زينب قاصة قادرة على العطاء ،وقد عودتنا على صورها
اجلديدة ،وقصصها الرائعة بأسلوبية سردية حديثة ،وحوارات ناضجة
إضافة إلى الصور الشعرية املنتشرة في ثنايا القص .لتنال حظوتها في
ساحة اإلبداع القصصي.
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جديدة

مقال

�شارع �شفيق ار�شيدات يف إ�ربد

أ��شهر �شارع إ�نرتنت يف العامل

اس��ت��ط��اع��ت م��دي��ن��ة إرب����د ع���روس
الشمال األردني أن تدخل موسوعة
غينيس ل�لأرق��ام القياسية ال لكونها من
أه��دأ م��دن العالم ,فمدن العالم الهادئة
كثيرة ج ًدا ,وال لكونها قدمت لألردن ثالثة
رؤساء للوزارات وسبعني وزي ًرا ومئة واثنني
وعشرين نائ ًبا وخمسة وثمانني عينًا على
مدار سنوات تاريخ األردن احلديث الذي
بدأ مع تأسيس اإلم��ارة وحتى اليوم .وال
لكونها قدمت بدعة حرصت على أن تكون
األكبر عامل ًيا ,حيث تفاخر بعض الشعوب
بإعداد أكبر كعكة في العالم أو إعداد أكبر
وليمة شهدها التاريخ.

إجنازًا يدوم ،فقد استطاعت من حيث ال
ت��دري وع��ن غير قصد منها أو تخطيط
مسبق أن تدخل عالم اإلبداع ال االبتداع
لتحتل مكا ًنا لها ف��ي موسوعة غينيس.
وهذا أمر جن ّبها الوقوع في دائرة التظاهر
والتباهي وأسقط عنها وزر حب الظهور.
فقد سعت املوسوعة إلى إربد لتسجل أن
ش���ارع شفيق ارش��ي��دات دخ��ل املوسوعة
العاملية غينيس لألرقام القياسية بسبب

ليس هذا وال ذاك ،بل ألن إربد اختارت
لها دو ًرا أرفع شأنا .إنه اإلجناز املربوط
بالعلم في آخر صورة .فقد أرادت لنفسها
* من األقالم اجلديدة في مجال القصة القصيرة – معلم – األردن.
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�صالح دبّور*

مقال

حتقيقه للرقم األع��ل��ى عامل ًيا م��ن حيث
عدد محالت االنترنت املوجودة على أحد
جنبيه.
< بدايات الشارع

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

كان هذا الشارع شبه خال .الوحشة
طابعه لي ً
ال والهدوء بل الصمت عابره شبه
الوحيد نها ًرا .فهو شارع خارجي يقع على
أطراف مدينة إربد من الناحية الشرقية
ال��ش��م��ال��ي��ة .ب��ق��ي م��ح��اف ً
��ظ��ا ع��ل��ى طابعه
الفالحي ه��ذا حتى سكنت أح��د جنبيه
الذي ال يتعدى االثنني من الكيلومترات
ثانية جامعات األردن احلكومية ,إنها
جامعة اليرموك .فبدأ الشارع وبالتدريج
ي���ت���ح���ول إل�����ى ش������ارع خ����دم����ات ل��ي�لائ��م
متطلبات الشباب اجلامعي من مكتبات
ومكاتب تقدم اخلدمات املتعلقة بالبحوث
العلمية واألدب��ي��ة التي يعنى بها التعليم
اجلامعي .وبعد سنوات كبرت وتوسعت
األحياء التي حتتضن هذا الشارع ألكثر
من سبب ,السبب األول هو إنشاء شقق
سكنية إليواء الطلبة اجلامعيني القادمني
ً
وأيضا
من احملافظات البعيدة عن إربد,
ال���ط�ل�اب ال���ع���رب ال��ق��ادم�ين م���ن ال���دول
(وخصوصا دول اخلليج) وهؤالء
العربية
ً
الطلبة املغتربون من أردنيني وعرب تربو
نسبتهم على السبعني في املئة من طالب
جامعة اليرموك وهذا يعني بلغة األرقام
أكثر من عشرة آالف طالب جامعي.
ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي :س��ع��ي ال��ع��دي��د من
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ال��س��ك��ان إل���ى ب��ن��اء بيوتهم ب��ال��ق��رب من
اجلامعة ,فاجلامعات في األردن وغير
األردن تعتبر من أسباب اجلذب السكاني,
شارعا عاد ًيا يتطور تطو ًرا
وبقي الشارع
ً
طبيع ًيا ك��ش��ارع خ��دم��ات جامعي خالل
مدة تزيد عن الربع قرن ولكن ما الذي
حصل؟
إنها خدمة اإلنترنت .ه��ذه اخلدمة
ال��ت��ي دخ��ل��ت األردن ع��ام 1995م ,ففي
البداية افتتحت أربع محالت (لإلنترنت)
في هذا الشارع .واستمرت هذه احملالت
األربعة ال يزاحمها غيرها ملدة سنة .ولكن
ودون سابق إن��ذار ب��دأ العدد باالرتفاع
وب��وت��ي��رة سريعة ال مثيل لها محل ًيا أو
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مقال

وظ���ل ال���ش���ارع ي��ش��ه��د ح����االت اف��ت��ت��اح
ل��ل��م��ح�لات اخل��اص��ة ب��ه��ذه اخل��دم��ة وف��ي
املقابل حاالت إغالق حملالت أخرى األمر
الذي أدى إلى حركة نشطة غير مسبوقة
في هذا املجال ,لدرجة أن عدد احملالت
اخلاصة باإلنترنت بلغ أكثر من مئة وثمانني
مح ً
ال (ما بني مفتوح ومغلق) يرتادها على
مدار ال 24ساعة عدد من الشبان (ذكو ًرا
وإن��ا ًث��ا) يزيد عن العشرين أل ًفا –تتراوح

أ– الفئة األولى:

ط�ل�اب ال��ث��ان��وي��ة :وج��ل��ه��م ي��ت��ردد على
مواقع التسلية والترفيه من ألعاب رياضية
وم��ع��ارك خيالية وم��غ��ام��رات .ومنهم من
يتردد على املواقع اإلباحية –إن استطاع
إلى ذلك سبي ً
ال في خلسة أو عند غياب
الرقيب أو توهم بانعدام احلسيب– هذا
إضافة إل��ى انتشار ظاهرة اإلدم��ان على
ع�����ادة ال����دردش����ة ع��ب��ر االن���ت���رن���ت (Net
.)Chatting
ب – الطالب اجلامعيون:

وه��م الغالبية العظمى م��ن املرتادين
ملقاهي االنترنت وهذه الفئة تقودها إلى
ت��ل��ك امل��ق��اه��ي دواف����ع ع��دي��دة مي��ك��ن ذك��ر
أهمها على النحو التالي:
أوالً :البحث ع��ن املعلومة –علمية
كانت أو أدبية أو دينية– وهذا أمر طبيعي
تفرضه الواجبات والنشاطات اجلامعية
ً
وأيضا
م��ن دراس���ات وأع��م��ال ومطالعات
إج��اب��ات على أسئلة ومعلومات يتلقاها
م��ع��ظ��م امل��ه��ت��م�ين ع��ل��ى ص��ن��ادي��ق ال��ب��ري��د
اإلل��ك��ت��رون��ي ع�ل�اوة على ال��ت��ح��اق ع��دد ال
بأس به من الطالب باجلامعات املفتوحة
التي تعتمد بشكل أساسي على املراسالت
والتواصل عن بعد.
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ح���ت���ى ع����امل���� ًي����ا وم���ا
ه��ي إال ب��ض��ع سنني
حتى أصبح الشارع
ي��ح��وي م��ا ي��زي��د عن
املئة والستني مح ً
ال
ع��ام 2002وهذا عام
دخ�����ول ال���ش���ارع في
م���وس���وع���ة غ��ي��ن��ي��س،
ف��ي بقعة مكانية ال
ت���زي���د ع���ن ال��ن��ص��ف
كيلو متر ف��ي جانب
واح�����������د م�������ن ه�����ذا
الشارع ،وهو اجلانب
امل���ق���اب���ل ل��ل��ج��ام��ع��ة,
ح��ي��ث اح���ت���ل اجل���زء
األك��ب��ر منها الطابق
ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث م��ن ال��ب��ن��اي��ات التجارية
القائمة وكانت احملالت األخرى (املطاعم
واملكتبات ومحالت األزياء والبقاالت) قد
احتلت الطوابق األولى.

أعمارهم ما بني الستة عشرة سنة إلى
األرب��ع والعشرين سنة– بشكل عام ,وهم
مصنفون على النحو التالي:

مقال

ث���ان��� ًي���ا :ال����داف����ع االج���ت���م���اع���ي:
وه��ذا الدافع له تفرعات ونتاجات
وجتليات متنوعة ج ًدا جنمل بعضها
باآلتي:

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

 -1احل�����������واف�����������ز :ي���ش���ك���ل
ال��ت��واص��ل ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت ع���د ًدا
ال م����ح����ص����و ًرا م����ن ال���ع�ل�اق���ات
االجتماعية ال تعرف حدو ًدا وال
ج���وازات سفر وال تعرف لو ًنا أو
طبقة أو حتى معتق ًدا .وهذا يشبع رغبة
العديد من الشباب الشغوفني بالتواصل
االجتماعي سع ًيا وراء ال��ص��داق��ات مع
ك�ل�ا اجل���ن���س�ي�ن .وم����ن ال�ل�اف���ت للنظر
نشوء ظ��اه��رة ل��م تخطر على ب��ال أحد
قبل ال��دخ��ول إل��ى عالم االنترنت ه��ذا,
إنها ظاهرة التعارف امل��ؤدي إلى الزواج
���وص���ا م���ن األج��ن��ب��ي��ات– وه���ذه
–وخ���ص ً
الظاهرة ومبا جنم عنها من جتارب زواج
ن��اج��ح��ة ,ج���اءت بحلول فضلى للعديد
م��ن ال��ش��ب��ان مم��ن ي��ع��ان��ي معظمهم من
مشكلة البطالة أو م��ن مشكلة األج��ور
املتدنية ,فقد جنحوا في احلصول على
اإلقامات في دول متقدمة صناع ًيا مثل
أمريكا وأوروبا الغربية .وذلك عن طريق
مساعدة زوجاتهم من تلك الدول.
 -2ملء أوقات الفراغ:
ن���ظ��� ًرا ل��ك��ون م��ع��ظ��م ط�ل�اب جامعة
ال��ي��رم��وك م��ن ال��ط�لاب امل��غ��ت��رب�ين ف��إن
أوق���ات ال��ف��راغ تشكل عب ًئا على ه��ؤالء
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ال��ط�لاب ,لذلك جت��د الغالبية
العظمى منهم نفسها بحاجة إل��ى شيء
متأل به وقتها ،وتعوض به عن حاجاتها
االجتماعية بعي ًدا عن ذويها  :فوجدت
في مقاهي اإلنترنت ضالتها .
 -3الفراغ ال����دي����ن����ي وال���ن���ق���ص
األخالقي:
نظرا لشيوع الفنت األخالقية في هذا
الزمان وال��ذي له أسبابه العديدة ج ًدا،
ف��إن العديد م��ن الشبان –رواد مقاهي
االن��ت��رن��ت– يجد ف��ي امل��واق��ع املسمومة
(ذات الطابع الترويجي ملا هو ال أخالقي)
تلبية لرغباته ونزواته التي تتحكم به وهو
مسلوب اإلرادة مفتون القلب والعقل.
والب��د هنا م��ن ذك��ر اجل��ه��ود الفردية
االرجتالية التي يقوم بها بعض أصحاب
املقاهي للتصدي لهذه الظاهرة بطرق
شتى حتول دون دخول الشباب إلى هذه
املواقع.
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مناخات الت�شكيل يف إ�ربد:
البدايات ..الواقع ..والطموح
غازي انعيم *

حضارة األمم ،وعالمة نهضتها ،ومظهر
منوها ،وداللة ازدهارها ،وعنوان تقدمها...
وبقدر ما حتقق الشعوب من تقدم في مجال
الثقافة والفن بقدر ما تتسع الرقعة التي
حتتلها على خارطة العالم احلضارية،
لتتجاوز احلدود اجلغرافية واملسميات...
إلى عالم اإلبداع والثقافة ،حيث القيمة
الفنية هي احلدود والتحليق في آفاق
العقل.
األردن ،كغيره من البلدان ،أدرك احلقيقة..
حقيقة أن الفن والثقافة هما النافذة التي
يطل منها على العالم ..ومن خاللها يطل
العالم عليه ،ليحصل التفاعل احلضاري
املنشود ،وتأخذ البالد مدارها في فلك
التقدم والرقي.
* فنان تشكيلي وناقد ،عمان – األردن.

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

97

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

تبقى الفنون بفروعها املتعددة ،مقياس

فنون وثقافة

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

من هنا كانت فكرة أن يكون في كل
عام مدينة للثقافة في األردن ،وقد مت
اختيار مدينة إربد ،نافذة األردن الشمالية
على الداخل وعلى العالم بأن تكون مدينة
الثقافة لعام 2007م.
وق �ب��ل ت�س�ل�ي��ط ال��ض��وء ع �ل��ى ب��داي��ات
التجربة وآفاقها في مدينة إرب��د ،ال بد
من اإلش��ارة بأن حركة الفنون التشكيلية
ف��ي إرب ��د ،ه��ي كما ف��ي ال�س�ل��ط ،وكذلك
في مأدبا والطفيلة وال�ك��رك والعقبة...
وعمان وفي بقية مدن وق��رى األردن ،مع
بعض االستثناء للمركز -مدينة عمان-
تشهد رك��و ًدا وتراخ ًيا في الرؤيا الفنية،
وفي الهاجس والطموح ،وإذا تأملنا حركة
الفنون التشكيلية في إرب��د وبقية مدننا،
سنجد أنها بدأت في األساس معزولة عن
امل��واط��ن األردن ��ي ال �ع��ادي ،ال��ذي ل��م يعتد
على لوحة احلامل والتمثال كأشكال فنية
عليه ارت �ي��اد ق��اع��ات ال�ع��رض ملشاهدتها
تلمس املسار
واقتنائها ،ورمب��ا نستطيع
ّ
الواحد للحركة التشكيلية على مدى الوطن،
عندما نُعيد تقوميها وقراءتها موحدين بني
اله ّم احلضاري ،وبني الهم الفني اجلمالي
احملض ،كون الفن لغة قائمة بنفسها ،قادرة
على التعبير والتواصل بني أفراد املجتمع.
· ل�ك��ن ك�ي��ف ك��ان��ت ب��داي��ة الفنون
التشكيلية في إربد؟
طوت األيام  43عا ًما على بدء مسيرة
الفن التشكيلي في إربد ،تلك البداية التي
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خطاها ال�ف�ن��ان محمد
خ �ي��ر دي �ب��اج��ة ،بجهود
ش�خ�ص�ي��ة وف ��ردي ��ة في
م � �س� ��ار األل� � � ��ف م��ي��ل،
ع�ن��دم��ا اف�ت�ت��ح معرضه
ال �ش �خ �ص��ي األول في
إرب� ��د ب �ع��د ع ��ودت ��ه من
دراسة الفنون في معهد
الفنون اجلميلة ببغداد
ع ��ام  ،1964وق ��د ك��ان
لهذا املعرض أهمية
كبرى ألنه أول
م� � �ع�� ��رض
ي� �ق���ام ف��ي
إرب ��د ،وفي
ع�� ��ام 1970
ح�ص��ل ع�ل��ى دب�ل��وم
ع� � � ��ال م� � ��ن م �ع �ه��د
ال �ف �ن��ون اجل�م�ي�ل��ة
في بلغراد ،وبعد
ع��ودت��ه إلرب��د في
ال� � �ع � ��ام ن �ف �س��ه
ال� � ��ذي ت �خ��رج
ف� � �ي � ��ه ،أق� � ��ام
معرضه الثاني
ب���االش� �ت���راك
م� ��ع ال �ف �ن��ان��ة
اليوغسالفية
(ليديا يوفج)،
ث ��م ان �ت �ق��ل إل��ى
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ت��دري��س م ��ادة ال�ف��ن ف��ي ال��رم �ث��ا ،ليصبح
بذلك أول أستاذ يحمل شهادة أكادميية
عد العام الذي بدأ
ملادة التربية الفنية ،ويُ ّ

يُ��د ّرس فيه الفن بداية تعليمية مهمة في
مسيرة التربية الفنية في الرمثا وإربد.
وقبل ذلك التاريخ ،كان الفن مجرد مادة
تُ��درس إل��ى جانب امل��واد األخ��رى في إربد
وبقية املناطق في األردن -ال زالت مهمشة
حتى اآلن -ولم يكن هناك نظرة ثاقبة من
قبل امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارة التربية بأهمية
دور الفن في املجتمع ،وأن املجتمع األردني
بالرغم من حداثته بحاجة ماسة لفنانني من
أجل البناء والنهضة ،والرقي ،وإلى تشجيع
أبنائهم على ممارسة الرسم وتعليمهم كل
م��ا ه��و ج��دي��د وص�ق��ل مواهبهم م��ن خالل
التدريب في مراسم املدارس -غير موجودة
حتى اآلن -م��ن جانب آخ��ر ،وب��ذل��ك كانت
الفنون تنمو ببطء وبجهود فردية.
وفي الستينيات تطورت طرق التدريس
بعد افتتاح "معاهد املعلمني" وبشكل خاص
"معهد حواره/إربد" الذي خ ّرج العديد من
املعلمني املتخصصني مبادة التربية الفنية،
باإلضافة إلى عودة الطالب الذين درسوا
الفنون اجلميلة أو التربية الفنية في بعض
ال ��دول األج�ن�ب�ي��ة ،أو ال ��دول امل �ج��اورة مثل
ال �ع��راق وس��وري��ا ،فقد ت�خ��رج ف��ي األخ�ي��رة
مبجال النحت " ك��رام النمري " وه��و اآلن
نحات ميثل طليعة اجليل الثاني في األردن
ّ
ويتسم بقدرته على متثيل الطابع الغنائي في
منحوتاته ،واختزال سطح اخلامة احلجرية
وبالغة انفرد بها في التعبير ،وتتسم أعماله
التي تُر ّكز على اجلانب اإلنساني واإلحساس
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التعبيري والتفكير
العميق باألكادميية
والكتلة املصمتة...
وال� �ن� �م���ري ح��اص��ل
ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��وس
ال �ن �ح��ت م��ن دم�ش��ق
ع ��ام  ،1970وعلى
املاجستير والدكتوراه
من أمريكا عام1981
و .1995
وإذا ك��ان "ك��رام
ال� �ن� �م ��ري" ق ��د م� ّث��ل
األس� � � �ل � � ��وب ال� ��واق � �ع� ��ي
األك� ��ادمي� ��ي ،ف���إن ه�ن��اك
من م ّثل األسلوب الرمزي
التجريدي ،ومنهم النحات
"عبد الرحمن املصري" الذي
نفّذ مجموعة من األعمال
ب �ت �ج��ري��دي��ة واض� �ح ��ة،
وت� �ل� �خ� �ي ��ص ش ��دي ��د،
ت� �ت� �خ� �ل� �ل ��ه ف � �ج� ��وات
بسيطة منها ما هو
مغلق ،ومنها ما هو
م �ف �ت��وح ...وال �ن �ح��ات
"عبد الرحمن املصري"
تخرج ف��ي كلية الفنون اجلميلة بدمشق
عام .1973
بعد ذلك توالى عدد الدارسني للفن
ونذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر:
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"معني قاقيش الذي درس في أمريكا
عام  ،1972وبادي طويط الذي تخرج
في كلية التربية الفنية من القاهرة عام
 ،1975وخ��ال��د احل �م��زة ال ��ذي حصل
على بكالوريوس فنون من القاهرة عام
 1977وماجستير من أسبانيا عام 1984
ودك� �ت���وراه م��ن أوه ��اي ��و ع��ام
 ،1993واخل ��زاف عصام
نصيرات احل��اص��ل على
ب �ك��ال��وري��وس م��ن كلية
الفنون في بغداد عام
 ،1978واخلزاف حازم
الزعبي الذي تخرج في
كلية ال �ف �ن��ون ب �ب �غ��داد ع��ام
 ،1980وض�ي��ف ال�ل��ه عبيدات
ال��ذي حصل على ب�ك��ال��وري��وس ف�ن��ون من
ال�ق��اه��رة ع��ام  ،1982ث��م على ماجستير
من جامعة اليرموك ،وعبد السالم كنعان
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النمراوي احلاصل على بكالوريوس الفنون
من جامعة اليرموك عام  ،1997وإبراهيم
اخلطيب احلاصل على بكالوريوس بالفنون
من جامعة اليرموك عام  ،2000ومحمد
جهجاه احلاصل على بكالوريوس بالفنون
من جامعة اليرموك ع��ام  ،2000وجهاد
العامري احلاصل على بكالوريوس بالرسم
والتصوير من كلية الفنون اجلميلة ببغداد
عام  ،2002ومنال برقاوي احلاصلة على
بكالوريوس بالفنون من جامعة اليرموك
ع� ��ام  ،2005وال ��راح� �ل ��ة إش�� ��راق سيف
الدين احلاصلة على بكالوريوس بالفنون
ع ��ام  ،2005وم�ح�م��د ذي��اب��ات احل��اص��ل
على بكالوريوس بالغرافيك من اجلامعة
األردنية عام ."...2006
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ال��ذي حصل على بكالوريوس الفنون من
جامعة ال�ي��رم��وك ع��ام  1987وال��دك �ت��وراه
م��ن أملانيا ع��ام  ،1995وحسني أب��و كرمي
ال��ذي حصل على ال��دك �ت��وراه م��ن االحت��اد
السوفيتي ،وزي��اد ح��داد ال��ذي درس النقد
في أوهايو ،كولومبوس عام  ،1996وبسام
الردايدة الذي حصل على دكتوراه في فنون
الغرافيك من أمريكا ،ومحمد شعبان الذي
حصل على ماجستير باخلزف من أنديانا
ع��ام  1983وع �ل��ى ال��دك �ت��وراه م��ن جامعة
ايلينوي عام 2000م ،ورات��ب شعبان الذي
حصل على ال��دك�ت��وراه في فنون التصوير
من األكادميية الوطنية للفنون اجلميلة في
صوفيا ببلغاريا عام ." 2000
وهناك ً
أيضا العديد من الفنانني الذين
درس��وا الفن س��واء في الداخل أو اخل��ارج
مثل" :أمين غرايبة احلاصل على بكالوريوس
بالفنون من جامعة اليرموك ع��ام ،1986
وخليل الكوفحي احلاصل على بكالوريوس
بالفنون من جامعة اليرموك ع��ام ،1986
وإدريس اجلراح احلاصل على بكالوريوس
الفنون بالرسم والنحت من جامعة اليرموك
ع��ام  ،1988وم�ح�م��د خ��ال��د ع�ب��د ال�س�لام
احل��اص��ل على املاجستير ف��ي الفنون من
األك��ادمي �ي��ة الوطنية للفنون اجلميلة في
صوفيا ببلغاريا عام  ،1991ورسمي اجلراح
احل��اص��ل ع�ل��ى ب �ك��ال��وري��وس ب��ال�ف�ن��ون من
جامعة اليرموك عام  ،1992وسليم عايش
احل��اص��ل ع�ل��ى ب �ك��ال��وري��وس ب��اخل��زف من
جامعة اليرموك عام  ،1995واخلزاف حازم
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وه�ن��اك أي� ً
�ض��ا م��ن درس الفن دراس��ة
خاصة س��واء على يديه أو عند أساتذة
مثل" :عمر بصول ،ومحمود عيسى موسى
وغاندي اجليباوي".
وق� � ��د واج � ��ه
كثير من هؤالء
الفنانني الذين
درس � � � � � � ��وا ف ��ي
اخل��ارج وع��ادوا
للوطن في فترة
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات
وم� � � ��ا ب� �ع ��ده ��ا
ع�� �م�� �ل� ��وا ف��يمهنة التدريس-
ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م��ن
ال �ت �ح��دي��ات من
أج��ل نشر الفن
ب�ي�ن ال�ت�لام�ي��ذ،
ب��اع �ت �ب��ار ال �ف��ن
أح�� ��د م �ظ��اه��ر
ال �ن �ه �ض��ة ،وم��ن
تلك التحديات
ت��وق��ف ت��دري��س م ��ادة ال �ف��ن ب�ع��د املرحلة
اإلع��دادي��ة ،وع��دم دخ��ول عالمة الفن في
املعدل العام ،وه��ذا انعكس بشكل سلبي
على مستوى الطالب الذين يلتحقون في
كليات الفنون سواء في جامعاتنا احلكومية
أو اخلاصة ،نظ ًرا لعدم وجود خلفية فنية
عندهم ،وبسبب عدم وجود مادة للتربية
الفنية في املرحلة الثانوية.
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وازداد ح�ض��ور ال�ف��ن التشكيلي بشكل
أكثر مع تأسيس رابطة الفنانني التشكيليني
األردن �ي�ين ف��ي ع��ام  ،1978فقد ساهمت
مساهمة فعالة في تنشيط احلركة التشكيلية
األردن� �ي ��ة ،م��ن خ�ل�ال م �ش��ارك��ات الفنانني
امل �ق �ي �م�ين ف���ي ع �م��ان
وبقية امل ��دن األردن �ي��ة
ف��ي امل��ع��ارض احمللية
واخل��ارج�ي��ة ،وفسحت
امل �ج��ال أم��ام الفنانني
ال�ش�ب��اب -وج�ل�ه��م من
مدينة إربد -بالتنافس
واالحتكاك مع الفنانني
األردن �ي�ين ف��ي امل��رك��ز،
كما ساهمت الرابطة
في تنمية الوعي الفني
لدى املجتمع األردني.
وف� � � � � � ��ي ب � � ��داي � � ��ة
الثمانينيات دخل الفن
ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي األردن� � ��ي
مرحلة جديدة ،عندما
برز االهتمام احلكومي
ب��ال�ف�ن��ون اجل�م�ي�ل��ة ،وك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج ذل��ك
االه�ت�م��ام تأسيس دائ ��رة ال�ف�ن��ون اجلميلة
في جامعة اليرموك عام 1980م ،بعد ذلك
حتولت إلى كلية فنون ،وقد خرج من ثنايا
معطفها مئات الطالب ...وكان من املفترض
صرحا حضار ًيا ورمزًا
أن تكون تلك الكلية
ً
من رموز املعرفة الثقافية ،ومنارة من منارات
اإلبداع من ناحية ،ومن أهم وسائل تدعيم
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احلركة التشكيلية في األردن ،باإلضافة
إلى االنفتاح على املجتمع احمللي بجانبه
الثقافي واجلمالي من ناحية أخرى ،إال أن
شي ًئا من هذا لم يحدث.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م��ا ذك ��ر ت�ب�ق��ى بعض
السلبيات التي ح� ّ�دت ب��دوره��ا من تطور
ال �ف��ن التشكيلي األردن� ��ي ف��ي ال�س�ن��وات
األخ �ي��رة ،م��ن أب��رزه��ا غ�ي��اب الكثير من
الفنانني الذين سبق وأن أشرنا إليهم عن
الساحة التشكيلية ،وانشغالهم مبشاغل
احلياة اليومية وبشكل خ��اص التدريس،
وق��د تزامن مع ه��ذا الغياب ظهور بعض
املتميزين من خريجي كليات الفنون اجلميلة
وهم ال يتعدون أصابع اليد الواحدة ،وإلى
جانب ذل��ك ،ظهر بعض الهواة،
وم �ن �ه��م خ��ري �ج��و ك �ل �ي��ات ف �ن��ون
يفتقرون للرؤية واخلبرة ،والغاية
من الفن.
بعد االستعراض املوجز لتاريخ
احل��رك��ة التشكيلية ف��ي إرب��د ،ال
بد من التوقف وتسليط الضوء
على أبرز االجتاهات الفنية عند
الفنانني الشباب الذين صاغوا
ت�ل��ك االجت ��اه ��ات وال �ت �ع��رف إل��ى
سماتهم الفنية.
ف� �م ��ن ج� �ي ��ل ال� �ش� �ب ��اب،
نكتشف أع �م��ال الفنان
إبراهيم اخلطيب ال��ذي
ي �ت �ف��رد ب��اع��ت��م��اده على

املساحات اللونية ذات احل��س اجلمالي،
مع إبرازه للعناصر التي يرسمها بضربات
عريضة ذات شحنة تعبيرية.
ون�ل�ت�ف��ت إل ��ى جت��رب��ة ال �ف �ن��ان غ��ان��دي
اجليباوي ال��ذي كشف من خ�لال لوحاته
املستوحاة من الطبيعة بنقائها وتقلباتها،
عن مقدرة لونية واضحة تتم وف��ق رؤية
شعرية رقيقة ،وهو هنا يلتقي مع الفنان
إبراهيم اخلطيب ،ولكن لكل منهما معاجلته
اخلاصة في التلوين ،حيث تبدو في أعمال
غاندي مالمح النضج في االجتاه التأثيري،
وخ��اص��ة اعتناءه بتأثير ال�ض��وء الساقط
على رسم األشجار واجلبال والصخور...
واع �ت �م��اده على اللمسات التأثيرية في
معاجلة الضوء وقد خدمه في ذلك
ّ
الرش.
فرد
وأم��ا في مجال الغرافيك،
ف��ق��د ب� � ��رزت جت ��رب ��ة ال �ف �ن��ان
"ج �ه��اد ال �ع��ام��ري" ال�ت��ي تنتمي
إل��ى التجريد اإلش� ��اري الغني
ب��دالالت��ه ورم ��وزه وأب �ع��اده ،تلك
ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��ي أص�ب�ح��ت حتتل
مكانة متميزة في األردن ،متيل
نحو التبسيط في رسم األشكال،
والتسطيح للمساحة من خالل
رس��م اخلطوط املوحية ببنائها
الهندسي البسيط ،والتي
ت� �ض� �ف ��ي ع� �ل ��ى ال �ش �ك��ل
املسطح عمقا جمال ًيا بال

فنون وثقافة

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

افتعال ،تعد
من التجارب
امل� �ت� �م� �ي���زة،
وق � ��د ب�ل�غ��ت
جت� � ��رب � � �ت� � ��ه
األخ� � � �ي�� � ��رة
التي قدمها
ف��ي غاليري
األورف � � �ل� � ��ي
درجة رفيعة
املستوى ،عالية في األداء ،عندما تزاوجت
وتشابكت مع أشعار لوركا والبياتي ،حيث
شاهدناه م��ن خ�لال تلك التجربة يُج ّرد
األشكال ويحطمها ،ومن ثم يقوم بإعادة
بنائها استنا ًدا إلى قوة اخلط ورشاقته.
وينطلق الفنان الشاب "محمد ذيابات"
من حالة انفعالية تلقائية وميارس متارينه
الذهنية البصرية على مسطح املعدن حيث
تندفع الرأس احلادة وتتماوج في استطراد
غ�ن��ائ��ي ص��اخ��ب أو ه��ام��س ت�ب� ًع��ا للحظة
الوعي باخلط أو الشعور ظاهر ًيا بوجوده.
واخلط املشبع بجماليات التجريد عند
"ذي��اب��ات" ه��و أس��اس بناء ال�ل��وح��ة ،وه��ذا
يعوض عن التشخيص املباشر.
ومييل النحات الشاب "محمد جهجاه"
ال��ذي يتعامل مع اخلشب كمادة أولية -
ج���ذوع ال �ش �ج��ر -ن�ح��و جت�س�ي��د امل�ش��اع��ر
اإلنسانية بأسلوب واقعي ،وأغلب أعماله
املتسمة ب��ال�ب�س��اط��ة مستقاة م��ن البيئة
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احمللية بعاداتها
وت� �ق ��ال� �ي ��ده ��ا،
وق��د أب��رز عبر
م � �ن � �ح� ��وت� ��ات� ��ه
"ري �ل �ي��ف ن��اف��ر"
ذات احل��ج��م
ال� � �ص� � �غ� � �ي � ��ر،
عالقة اإلنسان
باملكان ،عندما
أح� �س ��ن رب �ط��ه
باجلماليات املعمارية والتراثية.
وتعد الفنانة الراحلة "إش ��راق سيف
الدين" (م - 1982 :ت )2007 :من أهم
الفنانات الالتي اجتهن إلى التجريد في
أعمالهن ،حيث متيز أسلوبها باالعتماد
على األشكال الهندسية كوحدات تشكيلية
م��ن ناحية ،وعلى املساحات اللونية من
خ�لال جت��اورات�ه��ا م��ن ناحية أخ��رى ،وقد
تعاملت م��ع ال�ت�ج��ري��د ال�ه�ن��دس��ي لتحقق
التوازن بني املساحات اللونية التي تتباعد
بنسب محسوبة إيقاع ًيا .وللفنانة الراحلة
أي� ً
�ض��ا جت��رب��ة ف��ي ال �ت �ص��وي��ر ال �ض��وئ��ي،
رك��زت فيها على موتيفة النافذة والباب،
حيث رص��دت من خاللهما رؤي��ة الداخل
االجتماعي واخل ��ارج وم��ا بينهما ،فيطل
من في الداخل على اخلارج والعكس ،وقد
استطاعت الفنانة أن تقدم مفرداتها بلغة
تشكيلية من خالل الصورة في سياق من
الوعي أو انبثاق الرؤية وإدراك األشياء
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واحمليط.
تلك ه��ي مسيرة الفن التشكيلي في
إربد التي تعوزها دراسة متأنية ،أما املثير
للدهشة ويستلزم الدراسة ً
أيضا هو قلة
الفتيات املمارسات للفن التشكيلي رغم
وج ��ود غالبية ساحقة منهن ف��ي كليات
الفنون بجميع تخصصاتها وبنسبة عالية
مقارنة مع الذكور.
وقبل أن نختم،
ال ب��د م��ن اإلش ��ارة
إل��ى بعض النقاط
املهمة ،لعلها تساهم
ف��ي إن���ارة الطريق
أمام اللجنة املكلفة
ب � ��اإلش � ��راف ع�ل��ى
النشاطات الثقافية
والفنية ف��ي إرب��د،
وهي:
 -1بناء مركز
ثقافي كبير يضم
ص � ��ال � ��ة ل� �ل� �ف� �ن ��ون
التعبيرية ت�ك��ون مهمتها ع��رض حفالت
سيمفونية ،وأوب ��را ،ودرام ��ا ،وموسيقى.
ومكتبة عامة حديثة لكي تساعد الزائر على
العثور على الكتاب بسرعة وسهولة دون
البحث بني الرفوف ،وعلى أن تضم املكتبة
العديد من الكتب الفنية واملوسيقية...
وكذلك صالة ع��رض للفنون التشكيلية،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح��دي �ق��ة ل �ل �م��رك��ز حت��وى

العديد من املنحوتات لنحاتني أردنيني ،على
أن يكون هناك إدارة متخصصة للمركز من
مهامها:
أ -تطوير وت�ن��وي��ع معروضاتها س��واء
كانت أعماالً فنية محلية على صعيد إربد،
أو على صعيد األردن ،أو على الصعيد
اخلارجي.
ب -شراء واقتناء األعمال الفنية ،ذات
السوية العالية ،وتعريف
الزائر باملجموعة التي
تقتنيها الصالة.
ج -ت��ق��دمي دروس
ف��ي ال �ف��ن ،وف�ت��ح ورش
فنية وإلقاء محاضرات،
وع� � � ��رض أف � �ل ��ام ع��ن
األعمال الفنية.
 -2إق��ام��ة معرض
س � � �ن� � ��وي ل� �ل� �ف� �ن ��ان�ي�ن
التشكيليني ف��ي إرب��د،
ويُ � �ع� � ّ�د ه� ��ذا امل��ع��رض
ـ إذا أخ � ��ذ ب��ال �ف �ك��رة
أح��د امل��ؤش��رات ال�ت��ي ت��رص��د درج��ة تقدم
وت �ط��ور احل��رك��ة التشكيلية ف��ي ال�ش�م��ال،
وسيكون ً
أيضا مبثابة عيد تشكيلي يحتفي
الفنانون فيه بأنفسهم رغم تباين توجهاتهم
وأفكارهم ورؤاه��م الفنية ،كما يتيح حملبي
الفنون التعرف إلى واقع احلركة التشكيلية
ً
وأيضا تع ّرف الوجوه اجلديدة في
في إربد
الفن ...وميكن أن ينقل هذا املعرض إلى بقية
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م��دن اململكة بالتنسيق
م��ع اجل �ه��ات الثقافية
املختصة.
 -3ب � �ن� ��اء م �ت �ح��ف
أث � ��ري ،وم �ت �ح��ف للفن
األردن � � � � ��ي امل� �ع���اص���ر،
ومكتبة تتبعهما لتكون
م� �ص ��د ًرا م �ه � ًم��ا ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
والثقافية.
 -4تشكيل جلنة يطلق عليها (جلنة
ال�ت�ن�س�ي��ق احل� �ض ��اري) م��ن املتخصصني
ب��ال �ف �ن��ون ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة ،م �ه �م �ت �ه��ا إق��ام��ة
امل �س��اب �ق��ات ،واإلش � ��راف ع�ل��ى امل �ع��ارض،
وتزيني بعض املواقع املهمة في مدينة إربد
باجلداريات والتماثيل امليدانية ،ألن هذه
املشاريع تعمل على ربط العالقة ما بني
الفنان والفن بالشارع األردني.
وع �ل��ى ذك��ر التماثيل امل�ي��دان�ي��ة نأمل
أن ت �ق��ره��ا جل �ن��ة متخصصة م��ن خ�لال
مسابقات ..مع أن مثل هذه النصب ينبغي
أن تقام بتكليف نحاتني ك�ب��ا ًرا يستندون
إلى تاريخ حافل مثل ك��رام النمري وعبد
الرحمن املصري وغيرهم ،وهنا نسوق مثاالً
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على ذل��ك ،فحني
أرادت ف��رن �س��ا
أن ت�ق�ي��م مت �ث��االً
ل �ت �خ �ل �ي��د أدي �ب �ه��ا
ال�ك�ب�ي��ر "ب �ل��زاك"
ك� � �ل� � � ّف � ��ت رائ � � ��د
النحت في عصره
"أوجست رودان"
()1917 - 1840
ول ��م ت�ت��رك��ه لعبة
ف ��ي أي� ��دي ه ��واة
يستعرضون فقر
مواهبهم وضيق
م�ع��ارف�ه��م ،ن �س��وق ه��ذا ال �ك�لام مبناسبة
إق��ام��ة ن �ص��ب م��دي �ن��ة ال �ث �ق��اف��ة األردن��ي��ة
في إرب��د ،فالنصب التذكارية كما يشير
"كنعان مكية"" :هي أكثر من كونها منشآت
جمالية ،فهي في أعماق جوهرها ،تعبير
عن ذكريات جتسد لب هوية املدينة التي
تنتصب فيها ،حيث تضفي عليها طاب ًعا
خاصا ..وشكل النصب وحجمه وطريقة
ً
صنعه وت��اري��خ خ��روج��ه إل��ى حيز الوجود
واحمل��ن التي مي��ر بها القائمون بصنعه،
وحت��دي��د موقعه م��ن مدينته ،كلها أم��ور
تسهم في بلورة انطباعات الذاكرة ،ولكن
املهم هو مدى عالقتها باملدينة فع ً
ال ،وأي
منها يكتب لها البقاء للتعبير عنها ،ومن
هنا تنبع قضية املسؤولية ،س��واء أكانت
فردية أم جماعية".
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فنان من إ�ربد
ع�صام ن�صريات� :سادن اخلزف
�إميان مرزوق

*

ُق َ
بيل ذلك الربيع املزهر على مشارف ُ
حلم

بكيس!!
الوالدات
بدهشة عامرة برهبة هذا النوع من
ِ
اجلدة ذلك الكيسَ ..
ط ُ
َّ
وته
النادرة حملت

َّ
َ
ح ً
مكان لم
رزا في
جففته,
بعناية,
وأخفته ِ
ٍ
يعرفه أحد سواها ,العتقادها أن من ُيولد في

كيس سيكون له شأن العظماء عندما يكبر!
ّ
اجلدة ُ
ودفن معها سر ذلك احلِ رز .ولنعرف
رحلت
َ
َّ
خيرية كان
صدقت نبوءة اجلدة
إلى أي مدى
لنا هذا احلوار مع احلفيد عصام...

* فنانة تشكيلية وكاتبة لألطفال ،تعمل في الصحافة – األردن.

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

107

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

شمالي ,وبعد مخاض بكر ,ووسط ابتهاالت
ُ
ً
ً
محاطا
طفال
وضعته
الرحمة واخلالص,
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· هناك بصمة خاصة يتركها املكان
في اإلن�س��ان وخاصة الفنان ,ما الذي
يحمله عصام نصيرات ف��ي نفسه من
ذكريات الطفولة في إربد؟
 ول���دت ح�ي��ث ول ��د ع���رار فيش� ��ارع م �ض��اف��ة ال �ت �ل��ول ف��ي إرب ��د,
وطفولتي ك��ان��ت ع��ادي��ة ك��أي طفل
ي��ول��د ف ��ي ع��ائ �ل��ة ف �ق �ي��رة ,عشت
ال �س �ن��وات األرب� ��ع األول� ��ى ف��ي بيت
جدي ألمي ألن وال��دي كان عسكر ًيا
وال نراه إال في اإلج��ازات ,بعد السنوات
األربع انتقلنا للعيش في بيت متواضع في
شارع الهاشمي.
دراستي االبتدائية كانت في مدرسة
ال �ف��اراب��ي ,وال�ث��ان��وي��ة ف��ي م��درس��ة األمير
حمزة في امللعب البلدي في إربد كنا نقطع
مسافة  4كم يوم ًيا مش ًيا على األقدام كانت
هذه الرحلة اليومية ممتعة في
أيام الربيع لكنها كانت قاسية
ج ًدا أيام البرد والثلج!
كان الناس في أحياء إربد
الشعبية حينها يعيشون في
وس ��ط م�ت�ج��ان��س اج�ت�م��اع� ًي��ا
وماد ًيا وفكر ًيا بالرغم من تنوع
أصولهم .ولهذا لم أكن أحس
باحلرمان ألن ظروفنا كانت
متشابهة ,أذك��ر أي��ام األعياد
كيف كنا أن��ا وأب�ن��اء اجليران
ن �ق��وم ح�ت��ى ال�ف�ج��ر بعشرات
ال��رح�لات ب�ين البيت والفرن
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لخِ َ �ب� ِ�ز "أق ��راص العيد" وه��ي أكلة شعبية
متتاز بها املنطقة تتكون من خبز معجون
مع القزحة واليانسون والسمسم والزيت
ويُز َّين بزخارف جميلة.
· أنت االبن البكر ألب عسكري فهل
كانت تربيته لك تربية عسكرية؟
ن� �ع���م ..إال أن ق �س��وت��ه
نوعا من احملبة ,ولكني كنت
كانت ً
أح��س بالغضب حينها ول��م أفهم
دوافعه إال عندما أصبحت أبا ..أذكر
في إحدى املرات عندما كنت في الصف
الرابع االبتدائي أنه عاقبني بالزحف على
وكوعي من دكان تأجير "البسكليتات"
ركبتي
ّ
ّ
وحتى البيت معتب ًرا أن ركوب "البسكليت"
نوعا من "الهمالة"!!
ً
إال أنه زرع فينا روح الوطنية والقومية
ال�ع��رب�ي��ة وع ��زز ان�ت�م��اءن��ا ألق �ط��ار ال��وط��ن
العربي قاطبة دون تفريق.
· ل�� � �ك� � ��ل ط�� � �ف� � ��ل ح� �ل ��م
يتمنى حتقيقه ..م��اذا كنت
تتمنى أن تكون عندما تكبر؟
 ح � �ل � �م� ��ت ب � � � ��أن أك � � ��ونفنا ًنا مشهو ًرا! أحببت دائ ًما
أن أج�م��ع األه ��ل واألص��دق��اء
من حولي ,وأن يكون لي دو ٌر
قيادي ريادي منذ الصغر.
· أن�� � �ه�� � �ي� � ��ت امل�� ��رح� � �ل�� ��ة
الثانوية وقررت دراسة الفنون
رغ ��م رف ��ض وال � ��دك ال�ق��اط��ع
فكيف تدبرت األمر؟
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يكون متمكنًا من علوم الفيزياء والكيمياء
والرياضيات وإال لن ينجح.
وبالنسبة إلنتاجي للخزف فأنا أنتهج 3
مسارات في اإلنتاج ،هناك مسار جتاري
أن �ت��ج ف�ي��ه "ط �ل �ب �ي��ات" معينة م��ن القطع
اخلزفية وه��ذا اجلانب مهم حتى يتمكن
الفنان من االستمرار في حياته ,وهناك
املسار الفني البحت والذي أنتج من خالله
قط ًعا فنية خ��اص��ة ب��ي ،وحت�م��ل أسلوبي
وفكري اخلاص وتكون قط ًعا ذات تصاميم
مبتكرة وفريدة .
واملسار الثالث الذي أنتهجه في إنتاج
القطع يهدف إلى حماية وترسيخ تراثنا
اخل��زف��ي احمل �ل��ي األردن� ��ي ع�ب��ر العصور
وحماية تاريخنا م��ن التزييف والسرقة
وادع��اءات الدخالء ,بحيث أقوم مبحاكاة
القطع األصلية وتطويرها ودراستها من
حيث أشكالها وزخارفها ورموزها وطرق
تصنيعها وتعريف العالم بها كجزء هام من
حضارتنا من خ�لال مشاركتها مبعارض
عاملية.

أ�قالم جديدة • العدد  • 10ت�شرين ا ألول 2007

109

إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

 وال�� ��دي ك� ��ان ي��رغ��ب ب� ��أن أك ��ونمهندسا أو طبي ًبا حتى يفتخر بي! ولكنني
ً
ببعض احليلة والدهاء متكنت من إقناعه
تدريج ًيا برغبتيُ .قبلت في قسم اإلخراج
السينمائي في أكادميية الفنون في بغداد
ودرس���ت ف�ي��ه ث�لاث��ة أش �ه��ر ,لكنني وبعد
زياراتي املتكررة لقسم اخلزف ,انبهرت به
وأث��ارت فضولي الطريقة التي يشكل بها
واملراحل التي مير بها ,كان شي ًئا جدي ًدا
مت��ا ًم��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ي وع�ش�ق�ت��ه م�ن��ذ تلك
اللحظة ،وغ ّيرت تخصصي من اإلخ��راج
السينمائي إلى اخل��زف ,ألك��ون من أوائل
الفنّانني املتخصصني باخلزف في األردن
بعد الفنانني محمود طه ومحمد السيد.
· بأي منظور ترى الفن؟
 الفن ليس مجرد لوحة جماليةبل هو فكر وأسلوب حياة وسياسة ً
أيضا
وطريقة للتعبير عن الوطنية واالنتماء,
وأن� ��ا أف �ت �خ��ر ب��ال �ط�لاب ال��ذي��ن ت�ت�ل�م��ذوا
�دي وال��ذي��ن بلغ عددهم  175حاز
على ي� ّ
 13منهم على لقب فنان تشكيلي وليس
بينهم عاطل عن العمل؛ جميعهم فاعلون
باملجتمع وينتجون اخلزف وبعضهم يحصل
على أضعاف الدخل ال��ذي أحصل عليه
أنا وهذا يُسعدني ألنني على يقني بأنني
ساهمت في بناء املجتمع وخدمة الوطن
من خاللهم.
· هل ترى اخلزف فنًا أم صناعة؟
 اخل ��زف ع�ل��م وف��ن وص�ن��اع��ة منأع �ق��د ال �ص �ن��اع��ات ,وع �ل��ى اخل� ��زاف أن
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· عام  1998اكتشفت
إص� � ��اب�� � �ت� � ��ك مب� � ��رض
ال �س��رط��ان وع��رف��ت أن
س � �ب� ��ب اإلص� � ��اب� � ��ة ه��و
اخلزف وما يترتب على
صناعته من استنشاق
األك � ��اس� � �ي � ��د امل� �ل���ون���ة
وامل��رك �ب��ات الكيميائية
اخل � �ط� ��رة ول� �ك� �ن ��ك ل��م
ت � �ت� ��وق� ��ف ع�� ��ن إن � �ت� ��اج
اخلزف ,ملاذا؟
 ل� ��م أت� ��وق� ��ف ع��نمم ��ارس ��ة ف ��ن اخل� ��زف ألن��ي
أع�ش�ق��ه أك �ث��ر م��ن أي ش��يء
آخ � ��ر ,ع �ش �ق �ت��ه وم��ارس �ت��ه
منذ اللحظة األول��ى قبل
حوالي  32عا ًما وال زلت
حتى ال�ي��وم ,ولكنني كثفت
دراس�ت��ي ح��ول مخاطره وأجريت
أب �ح��اث��ي اخل��اص��ة بكيمياء اخل���زف أث�ن��اء
فترة عالجي في أمريكا حتى أجنب غيري
أخطار اخلزف باتباع طرق صحية ووقائية
معينة ,وابتكرت أربعة ألوان استخلصتها من
نباتات طبيعية ,وأتعامل في مشغلي اليوم
مبواد آمنة.
بعد مرضي وأزمتي املادية عرفت الصديق
من العدو بعد أن انفض من حولي معظم من
كانوا يتحلقون حولي أيام الرخاء!
ومع هذا ال أكره أيا منهم ومستعد لتقدمي
أي مساعدة علمية يحتاجونها ,أبدأ حياتي
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اآلن م��ن ال �ص �ف��ر وأش �ع��ر
بالرضا والسعادة وعندي
أم��ل كبير باحلياة وأح�لام
وط� � �م�� ��وح�� ��ات س ��أس� �ع ��ى
لتحقيقها طاملا في العمر
بقية!
· أن� ��ت ت��ول��ي اجل��ان��ب
ال���روح���ان���ي م���ن ح �ي��ات��ك
اهتماما بالغً ا..
ً
ب� ��ال � �ت� ��أك � �ي� ��د..
إمياني ويقيني بالله كبيران,
أحب الناس وأحترمهم ,ليس
املهم أن نعيش ..األهم أن نفهم كيف
نعيش!
منذ ثالثني عا ًما وحتى اليوم
وأن��ا أح��اس��ب نفسي مساء كل
يوم وأعيد حساباتي ,وال أتردد
م��ن االع �ت��ذار م��ن إي إنسان
أخطئ بحقه بغض النظر عن
مستواه االجتماعي أو العلمي أو العمري
أعامله بإنسانية ألنه إنسان!.
· ب ��رأي ��ك م ��ا ه ��و س ��ر جن� ��اح ع �ص��ام
نصيرات؟
 اإلرادة والتصميم على االستمراردائ ًما مهما كانت الظروف صعبة وقاسية,
وال�س�ع��ي لتحقيق ه��دف إي�ج��اب��ي نحدده
وننطلق نحوه مسلحني ب��اإلمي��ان بالله..
وبدون شك سيصل اإلنسان إلى هدفه.
ً
محظوظا؟
عد نفسك
· هل ُت ّ
 أنا أكثر املظلومني ًحظا!..
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إربد مدينة الثقافة األردنية 2007

· ع�صام حممد حممود الن�صريات
 مواليد إربد .1958/2/1 بكالوريوس فنون جميلة تخصص خزف/أكادميية الفنون/بغداد1980
 باحث دكتوراه في مجال كيمياء اخلزف فيأمريكا .
 شارك منذ  1980وحتى اليوم بثالثنيً
ً
معرضا شخص ًيا
معرضا منها ثالثة عشر
في دول عربية وأجنبية.
رئيسا لقسم اخلزف في "مركز هيا الثقافي" عمان ومصم ًما في
  1983 -1981عملً
مركز التراث /وزارة التنمية االجتماعية.
  1982افتتح أول جاليري فني خاص مفتوح لتعليم الفنون والتقاء املثقفني والفناننيوالهواة.
مدرسا للرسم /مدارس الهيئة امللكية /السعودية.
  1987 -1983عملً
مدرسا للفنون في كلية عمان واجلامعة األردنية.
  1989-1987عملً
  1995-1988نائ ًبا لرئيس رابطة الفنانني التشكيليني األردنيني.  1990-1989أسس مركز اخلزف الوطني (بيت البوادي حال ًيا).  1998-1990أعاد افتتاح مشغله اخلاص.  2001-1999عمل في أمريكا وأسس مشغل يونيفرسال للفنون2007 -2005 .مأنشأ مشغل وجاليري كوخ الفخار للفنون اخلزفية والنبطية بالتعاون مع الفنانة أماني
جبر.
 اكتشف أكثر من  17موق ًعا للطينة األردنية. اكتشف أكثر من موقع للزجاج األردني. أول مكتشف في األردن أللوان اخلزف من األعشاب. قام بتصنيع كافة األجهزة اخلاصة بصناعة اخلزف محل ًيا و زو ّد بها الكثير مناملشاغل واملصانع احمللية والعربية.
رئيسا لها.
 أسس اجلمعية األردنية األمريكية للثقافة في كاليفورنيا ،أمريكا ,وكانً
 سيصدر أول مؤلف له بعنوان "اجلامع في علم اخلزف" في نهاية 2007م إن شاءالله.
 -يحضر حال ًيا ملعرض "خزفيات األردن ..حوار احلضارات".

أ
ت�مالت

املبدع واملدينة

عزمي خمي�س

حتتل املدينة حيزًا كبي ًرا من كتابات املبدعني شعراء وروائيني على وجه اخلصوص .وكم من
مدينة في شرق العالم وغربه تل ّمس القارئ مالمحها من خالل رواية ،أو قصة دون أن يراها في
الواقع.
وال أحد يستطيع أن يجزم من الذي يُؤ ّثر في اآلخر ،هل املدينة هي التي تُؤ ّثر في الكاتب وتدفعه
لإلبداع .أم أن الكاتب هو الذي يُعطي للمدينة هذه الهالة التي نلمسها في الكتابات اإلبداعية!
ويبدو أن العالقة في حقيقتها عالقة تأثر وتأثير.

ومتدهم
فاملدن مبا تزخر به من حراك اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي حتفز املبدعني،
ّ
بالوقود الالزم لإلبداع من أحداث وتطورات وعراقة وتاريخ وتناقضات ،كما أن املبدعني الذي
يرتبطون باملدن ومفرداتها املكانية من شوارع وبيوت ،ومقاه ومحطات ومطارات وحانات ،إضافة إلى
العالقات العاطفية واالجتماعية التي تربطهم بشخصيات املدينة املختلفة يجدون أنفسهم مدفوعني
لتصوير هذه العالقات وما تُشعله من مشاعر وأحاسيس في أنفسهم ضمن إطار املكان الذي يضم
كل هذا اخلليط من الكائنات واملوجودات.
وهذا ال يعني صواب الفكرة القائلة إن املدن الصغيرة ال تخلق مبدعني ،فاملدن كما األفكار
مبذولة للجميع ،والكاتب املبدع يستطيع أن ينسج حول أصغر األمكنة ،وأبسط احلوادث عم ً
ال
إبداع ًيا كبي ًرا.
حتدثوا عن قسوة املدينة
حب املدينة أو كرهها لدى األدباء .فالذين ّ
وليس هناك إجماع على ّ
وجهامتها ،شع ًرا ورواية كثيرون ،والذين تغزلوا بها وبجمالها وحاراتها .وشوارعها وبيوتها ً
أيضا
كثيرون من الشعراء والروائيني العرب والعامليني.
نقول هذا ،ونحن نحتفل بإربد مدينة للثقافة األردنية ،ونتأمل هذا العدد الكبير من املبدعني
وقاصني ونقا ًدا الذين حتتويهم هذه املدينة ،الذين نأمل أن نراها مجد ًدا ،ولكن من
شعراء وروائيني
ّ
خالل إبداعاتهم وكتاباتهم.
فمن املؤكد أن لدى إربد ما تقوله لهم .ولديهم ً
أيضا ،ما يقولونه عنها ،ولها.

