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 ” ”زين الّدين اآلمدّي 

الُمبتكر اأَلول لَطريقة القراءة 

باأَلحُرف البارزة للمكفوفين
د. محمد أحمد عنب * 

زين الّدين اآلمدّي
أَبو الَحسن َعىلي بن أَحمد  مام زين الّدين  هو الإ

)َمدينة  إىل  يُنسب  الآمدّي،  ِخرصف  بن  يُوسف  بن 

ي 
�ت َ ال�ث الَشمال  ي 

�ف بَكر  ِديار  َحوا�ف  أَهم  آمد(، 

كية؛  ي ال�ت
ِمن ِبالد الشام وهي الَيوم ِضمن الأرا�ف

بَغداد،  إىل  انتقل  ثُم  بـ)الآمدّي(،  ُعرف  وِلذلك 

ي ِصغره، وَدرَس َعىل أَيدي ُشيوخ  ِ
وَقد َفقد برَصه �ف

ِمن  أَصبح  َح�ت  بَغداد؛  ي  ِ
�ف الَحْنبىلي  والِفقه  اللُّغة 

أََكابر ُعلماء الَمذهب الَحنبىلي وَعمل أُسَتاًذا للِفقه 

ي الَمدرَسة الُمستنرصية بَبغداد، َكما بَرع 
الَحنبىلي �ف

الَفارسية  ِمنها  ُِلغاٍت  ِعدة  وأََجاد  الُلغة  ُعلوم  ي  ِ
�ف

ي 
ي بَغداد بَعد َسنة اثن�ت ِ

ّي �ف
كية والَمُغولية، وتُو�ف ُّ وال�ت

ة وسُبعمائة وُدفن ِفيها)1(.  َع�ث

ي ُعلوم  ِ
 ولزين الّدين الآمدّي الَعديد ِمن الُمؤلفات �ف

ُمؤَلفاته  ُمعظم  َضاعت  ولالأَسف  والِفقه،  الُلغة 

ي الِفقه(  ِ
وَلم يَبق ِمنها إل ِكتابان هما: )تَعالِيق �ف

ي أُصول الِفقه(؛  ِ
والذي يُعرف بـ)ُمنتهى الُسؤال �ف

ي َورد 
ي َهذا الِكتاب الَمَسائل ال�ت ِ

وَقد أَورد الآمدّي �ف

  َزخَر الَتراث العلمي اإِلسالمى بكثير ِمن الُعلماء الُمسلمين الذين َحّققوا ِإنجازات 

َضخمة َساهمت ِفي صنع الَحضارة اإِلسالمّية، وَكانت ُهناك َطائفة كبيرة ِمن الُعلماء 

َعلى  بوا  َيتغلَّ َأْن  واسَتطاعوا  َذلك،  َبعد  َأبَصارهم  َفقدوا  أو  ُعمياًنا  ُولدوا  الُمسلمين 

له  َيرجع  والِذي  اآلمدّي  الّدين  زين  ومنهم  ِبها؛  ُيحَتذى  َرائعًة  َأمثلًة  وَصاروا  ِإَعاقتهم، 

الَفْضل في اكتشاف ِطريقة الِقراءة باللمس للُحروف الَبارزة للَمكفوفين.
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ِفيها اِختالف ِفقهّي، َفوّضح َجوهر َهذا الختالف 

ي ِعلم  ِ
ي )َجواهر الَتبص�ي �ف

وَرأيُه ِفيه، والِكتاب الَثا�ف

تَعب�ي  ي  ِ
�ف ة  بـ)الَبص�ي أَيًضا  يُعرف  والذي   ) الَتعب�ي

الُرؤيا( وهو يُع�ف بَتفس�ي الأَحالم)2(.

ِمن  َكث�ي  الآمدّي  الّدين  زين  لَحياة  تَرجم  وقد 

؛ ِمنهم )الُمؤرخ الَصفدي( الذي َوصف  ف الُمؤرخ�ي

ي نُكت الُعميان( 
ي ِكتابه )نَكت الهميان �ف ِ

الآمدّي �ف

ِبَقوله: “َكان َشيًخا َمليًحا َمهيًبا ِثقة َصدوًقا، َكب�ي 

ي أَوائل عمره، وَكان آية َعظيمة 
الَقدر والِسن، أ�ف �ف

ي تَعب�ي الُرؤيا، َمع َمَزايا أُخرى َعجيبة، تَدل ُكلها  ِ
�ف

َعنه  وأَورد  وَذكائه”،  ِفطنته  وِشدة  َعبقريته  َعىل 

ِحكايات َغريبة وَطرائف َعجيبة)3(.

قصة اكتشافه طريقة القراءة 
بلمس الُحروف البارزة للمكفوفين

َكان زين الّدين الآمدّي يَعمل َوّراًقا ِبَجانب تَدريسه 

ي الَمدرسة الُمستنرصية بَبغداد؛ حيث اتخذ ِمن  ِ
�ف

بَْيع الكُتب ِمهنة يَكسب ِبها ُقوت يَوِمه، وَكان يَتمتع 

َذكاؤه  َهداه  فَقد  ة؛  َحا�ف وبَديهة  َقوية،  ِبفراسة 

–عىل  بوساطتها  يتعرّف  طريقة  ابتكار  إىل  الَحاد 

َمخطوط  أو  ِكتاب  ُكل  َموِضع  َعماه-  من  الرغم 

وَموضوعه وُمؤلفه وَعدد َصفحاته، وثَمن ُكل ِكتاب 

الَصفدي  الُمؤرِّخ  لنا  ح  يَقتنيه؛ ويَ�ث أَو َمخطوط 

ي  ِ
َهذه الِطريقة: “إنه يَعرف أَثمان َجميع ُكتبه ال�ت

ِكتابًا  ى  اش�ت إذا  َكان  أَنه  وَذلك  اء؛  بال�ث اقتَناها 

ء َمعلوم أَخذ ِقطعة َورق َخفيفة َوَفتل ِمنها  ي
ِب�ث

ُحروف  ِمن  أَك�ث  أَو  َحرفا  وَصنعها  َلطيفة  َفتيلة 

ثُم  الُجمل،  بِحساب  الَكتاب  ثَمن  لَعدد  الِهجاء 

يَلصق َذلك َعىل َطرف ِجلد الِكتاب ِمن الَداخل، 

ويَلصق َفوقه َورقة، فإذا َشّذ َعن ِذهنه ِكمّية ثَمن 

ي َذلك  ِ
ِكتاب َما ِمن ُكتبه َمّس الَموضع الذي َعّلمه �ف

الِكتاب ِبيده َفَيعرف ثَمنه ِمن بروز الَعدد الَملصق 

ِفيه”)4(.

والَتعرُف  للِقراءة  َطريقتة  ي  ِ
�ف الآمدّي  اعتمد  وَقد 

ة للُعميان؛  ف َعىل الُكتب وُمحتواها ِعىل ِصفٍة ُمم�ي

وَهي أَنَّ الَحواس الأَخرى تَقوى وتَحّل َمحّل البرص 

عتماد َعىل َحاسة اللمس أْن  َفَيستطيع الَكفيف بالإ

الَكلمات  َمعرفة  وِبالَتاىلي  وتَرتيبها  الُحروف  يُدرك 

والُنصوص الُمراد ِقَراءتها.

نه  ة وأََحاسِيس وَمشاعر تُمكِّ َفالأَعمى يَمتلك بَص�ي

ء ِمن َحوله َكما لو َكان  ي َ ِمن ِإدراك وَمعرفة ُكل سث

ُقوى  والَتخيُّل  والَظن  والَعقل  فالِحس  ُمبرصًا، 

َعظيمة ِمن ُقوى الَنفس)5(، فالَكفيف يَرى ويَسَتطيع 

ة الذي  أَن يَشعر بُكل َما َحوله ويََتأّمله ِبُنور الَبص�ي

ل يَقل َعن نُور الَبرص، بَل ُهو أَقوى منه َفقد َقال 

“أََفَلْم  الحج:  سورة  من   46 رقم  الآية  ي 
�ف تَعاىلي 

ي اْلأَرِْض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَها أَْو  ِ
وا �ف ُ يَِس�ي

آَذاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها ۖ َفِإنََّها َل تَْعَمى اْلأَبَْصاُر َوَلِٰكن 

الأََعمى  َفَليس  ُدوِر”،  الصُّ ي  ِ
�ف ي  ِ

الَّ�ت اْلُقُلوُب  تَْعَمى 

ته؛  َمْن َعمى برَصه، وَلكن الأَعمى َمْن تََعَمى بَص�ي

ء  ي
ال�ث ِبها  يَسَتبرص  ي 

ال�ت الَدلَلة  ِهي  ة  فالَبص�ي

َعىل َما هو ِبه، وهي نُور الَقلب َكما أَْن الَبرص نُور 

 .)6( ف
ْ الَع�ي

وقد استثمر الآمدّي َهذه الَطريقة وَطّورها وأَبدع 

أَنه  يَعلم  ِكتاب وَكان  ِمنه  إذا ُطلب  ِفيها؛ بحيُث 

بَينها  ِمن  واسَتخرجه  ُكِتبه  َخَزانة  إىل  نَهض  ِعنده 

يَتكّون  الِكتاب  َكان  وإن  ِلَساعته،  َقد َوضعه  َكأنه 

ي 
ِمن ِعدة ُمجلدات وُطلب ِمنه الأول مثاًل أو الَثا�ف
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أو َغ�ي َذلك أَخرَجه ِبعينه وأَ�ت ِبه، َكما َكان يَمس 

َعىل  الِكتاب  َهذا  يَشتمل  يَقول:  ثُم  أوًل  الِكتاب 

َكذا وَكذا، وإذا مّرر يَده َعىل الَصفحة َعرف َعدد 

أَسطرها ونُوع وَشكل الَخط الذي ُكتبت به)7(.

رها أصل الِفكرة وَتطوُّ
ف بالأَحرُف  الَواقع أَْن أَصل َطريقة ِقراءة المكفوف�ي

الّدين  َقبل زين  الَعرب  ف  بَ�ي ُمَتداولة  َكانت  الَبارزة 

الآمدّي، واسُتدّل َعىل َهذا ِبَقول الَشاعر أَبو الَعالء 

َكان  وقَد  449هـ/1057م  سنة  الُمتو�ف  المعري 

ي ِكتاب )ُلُزوم 
ي بَعض ِشعره �ف ِ

َكفيًفا؛ َحيث َجاء �ف

: َما ل يَلزم( َما يىَلي

َم الأَقواِم أَعـمى كأَنَّ ُمَنجِّ

لـَديِه الُصُحُف يَقَرُؤها ِبَلمِس

ي
َلَقد طاَل الَعناُء َفَكم يُعا�ف

ُسطـوًرا عـــاَد كـاِتُبها ِبَطمـِس

ِقراءة  أَّن  للمعري  الأَبيات  َهذه  ِمن  ويتَّضح 

ف لالأَحرف ِبَواسطة الَلمس َكانت َمعروفة  المكفوف�ي

الَطريقة  تَكن َهذه  الآمدّي، وَلكن لم  َقبل َعرص 

ابتكره  الذي  بالشكل  المعري  َعرص  ي  ِ
�ف َشائعة 

الآمدّي باستخدام الأَحرف الَبارزة)8(.

ي الأَندلس َقد  ِ
ف �ف وِمّما يَستحق الِذكر أَّن الُمسلم�ي

َعرفوا أَيًضا َطريقة الَلمس للُحروف الَبارزة؛ ويُنسب 

َذلك الكتشاف للَعاِلم الأَندل�ي أَحمد بن ُمحمد 

مام  ي أَواخر ق7هـ/13م، فَذكر الإ ِ
بن َعبدالَوارث �ف

ِكتابه  ي  ِ
ي سنة 406هـ �ف

الُمتو�ف الأَندل�ي  ابن َحزم 

ي 
�ف نَصه: “ولقد أخ�ب َما  المْنِطق(،  )الّتْقريب لحّد 

ي أحمُد بن ُمحـمد بن َعبدالَوارث رَحمه الله أّن  ُمَؤد�ب

أباه َصّور لَمولود َكان َله أَعمى ُولــد أَْكمـه ُحروف 

الِهجاء أَجراًما ِمن ق�ي ثُم أَلمسه إياها َح�ت َوقف 

تَراكيبها  أَلمسه  ثُم  وحّســه،  ِبعقله  ُصوِرها  َعىل 

وَكيف  الخط،  تُشكل  َح�ت  ِمنها  الأَشياء  وِقيام 

. ف ق�ي ف يَقوم بالِقراءة بَطريقة الَلمس للُحروف الَبارزة - رَسم لأَحد الُمصورين الُمسَت�ث    أَحد الَمكُفوف�ي
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ي نفســه، ورَفع بذلك َعنه 
يُسَتبان الكتاب، ويقرأ �ف

ُغّمة َعظيمــة”)9(.

مس  طريقة الكتابة باللَّ
للمكفوفين في الغرب

َحواىلي  بَعد  أوروبا  ي  ِ
�ف الَطريقة  َهذه  تَظهر  بَدأت 

ستَمائة َعام ِمن اكِتشاف الآمدي، وتُش�ي َكث�ي ِمن 

َكانوا يَعرفون َهذه الطريقة،  الِكتابات أنَّ الَغرب 

أوروبا  ي  ِ
�ف ف  للمكفوف�ي الَمدارس  أَنشأ  َمْن  أَّول  وأَّن 

ي بَاريس  ِ
ف هوى” وَقد أَنشأها �ف هو الِفرن�ي “َفالنت�ي

انَتقل  ثُم   ، ف نجل�ي الإ ِبها  واقَتدى  1784م،  سنة 

الأمر ِلسائر أوربا وتَسابقت الُحكومات والَجمعيات 

ي إنشائها)10(.
وِرَجال ال�بِ والإحَسان �ف

ي 
الما�ف القرن  ي  ِ

�ف َفرنسا  ي  ِ
�ف الُطرق  أَشهر  وُعِرفت 

الِفرن�ي  للَعالم  وتُنسب  1850م،  سنة  نَحو  ي 
�ف

َقرية  ي  ِ
�ف 1809م  َعام  ُولد  الذي  برايل”  “لويس 

ي ِسن الَثالثة  ِ
ة ِبَباريس، وَقد أُصيب ِبالَعمى �ف َصغ�ي

ف  َع�ث ِمن ُعمره، والتحق “برايل” بَمعهد للَمكُفوف�ي

ي  ِ
�ف الُمتبعة  الِقراءة  َطرِيقة  َكانت  وَقد  بَاريس،  ي  ِ

�ف

ة ِمن الَمعدن؛  الَمعهد تَقوم َعىل َلمس ُحروف َكب�ي

ُطول  ِبسبب  الَطريقة  ِبهذه  ِبرايل  يَقتنع  َولم 

ي َطريقة أَك�ث يُ�ًا  ِ
الُحروف وِثقلها، َفأَخذ يُفكر �ف

ي الَجيش َقام  ِ
َوبَساطة، وَكان َقد َسِمع أَّن َضابًطا �ف

ِبابتكار َطريقة لَتشف�ي الَكلمات َعىل الَورق، َفتعرّف 

ف  رها لُتالئم الَمكفُوف�ي َعىل هذه الَطريقة وأَخذ يُطوِّ

ُعرفت  وبَسيطة؛  َسهلة  َطريقة  إىل  تَوّصل  أَْن  إىل 

َعالمي  ِنظام  وِهي  الِقراءة،  ي  ِ
�ف برايل”  بـ”َطرِيقة 

يَستخدمه الَمكفوفون أو الذين يَُعانُون ِمن َضعف 

ي الَبرص؛ فهي تُمّكن الَكفيف أَْن يَقرأ ويََتعايش  ِ
َحاد �ف

ُحروف  َعىل  الأَصابع  تَمرير  ِخالل  ِمن  إَعاقته  َمع 

َمكتوبة بِنتوءات بَارزة)11(.

اْقِتَباس  إل  هي  َما  الَطريقة  َهِذه  أَّن  والَحقيقة 

ِمن َطريقة الآَمدي؛ حيث اسَتخدم “برايل” فكرة 

ي تَقوم َعىل استخدام الُحروف 
الآمدّي نفسها وال�ت

الَبارزة ولكن ِبشكل ُمختلف؛ َحيث تَتكون َطريقة 

َخلية  ُكل  وتَحتوي  الَخاليا  ِمن  َعدد  ِمن  “برايل” 

ِنقاط  ثاَلثة  ِمن  َعمود  ُكل  ويَتكون  َعمودين،  َعىل 

أَْن يَقرأها  الَكفيف  ف يَستطيع 
ّ ِبَتسلسل ُمع�ي بَارزة 

سها بأَطَراف  ِمن ِخالل تَمرير الأَصابع َعليها وتَلمُّ

ا؛ لَيتمّكن الَكفيف  أَنَامله، َكما استعمل لوًحا َمعدنيًّ

.)12( ف ّ ِمن الِكتابة ِبواسطته بإستخدام َقلم ُمس�ف

  ُلويس ِبَرايل
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ي كّل أنحاء العالم باعتبارها 
وتَنت�ث “َطريقة برايل” �ف

الجهل  َعىل  للَقضاء  الُمستخدمة  الَوحيدة  الُلغة 

ف إّل أنّها ُمكلفة؛ َفهي تَحتاج  والأُمّية َلدَى الَمكُفوف�ي

ف ِمن الِقراءة أو الِكتابة ِمن  لُمعّدات تُمّكن الَمكُفوف�ي

ف يُتقنون الُلغة، وإذا  ِخاللها، َكما تَحتاج إىل ُمعّلم�ي

ف 
ّ ة تََتم�ي ما ُقورنت ِبَطريقة الآمدّي، نَجد أَنَّ الأَخ�ي

ِبأَنها بَسيطة وَغ�ي ُمكلفة ويُمكن تَعّلمها ِبسهولة ول 

تَحَتاج َوقت َطويل)13(.

ًا؛ رحم الله زين الّدين الآمدّي الذي استطاع  أخ�ي

الذي  اكتشافه  لنا  يُقدم  وأَْن  إَعاقته  يََتحدي  أَْن 

َعالم  ي 
�ف والَجهل  الأُمّية  َعىل  الَقَضاء  ي  ِ

�ف أَسهم 

ف الِقراءة  ، َفهو أَول َمْن َعّلم الَمكفوف�ي ف الَمكفوف�ي

َعن َطريق اللمس للُحروف الَبارزة 

الهوامش والمصادر:
، الأَعالم َقاموس وتَراجم لأَشهر الِرجال  )1( َخ�ي الِدين الَزركىلي

دار  ج4،   ، ف ق�ي والُمست�ث ف  والُمستعرب�ي الَعرب  ِمن  والِنساء 

وت، ط5، 2002، ص257. ، ب�ي ف الِعلم للَمالي�ي

بن  َعىلي  بن  أَحمد  الدين  )ِشهاب  ي 
الَعسقال�ف حجر  ابن   )2(

الُدرر  ت852هـ(،  الُمعتمد  بن  َعىلي  بن  ُمحمد  بن  ُمحمد 

 ،1993 وت،  بب�ي الِجيل  َدار  الَثامنة،  الِمئة  أَعيان  ي  ِ
�ف الَكامنة 

ج3، ص526، زُه�ي ُحميدان، الآمدّي )زين الّدين(، الموسوعة 

  َطريقة ِبرايل بإستخدام اللمس لالأَحرُف الَبارزة

  العالم المسلم زين الدين الآمدي

 http://www.arab-ency.com/detail/2939 العربية

)3( الَصفدي )َصالح الِدين َخليل بن أَيبك ت٧٦4هـ(، نَكت 

َطبعه أحمد زكي بك،  َوَقف َعىل  الُعميان،  نُكت  ي 
�ف الهميان 

الَمطبعة الَجمالية بمرص،1329هـ/ 1911م، ص207-208.

)4( المرجع نفسه، ص207-208.

ي محمد عىلي بن أحمد بن سعيد  )5( ابن حزم الأندل�ي )أ�ب

بالأَلفاظ  إليه  والَمدخل  المْنِطق  لحّد  الّتْقريب  ت406هـ(، 

الَعامية والأَمثلة الِفقهية، تَحقيق أَحمد َفريد الَمزِيدي، َدار 

وت، 2005، ص166.  الُكتب الِعلمية، ب�ي

ي تَفس�ي َغريب  ِ
)6( انظر: محمد التونجي، الُمعجم الُمفصل �ف

الُقرآن الَكريم، َدار الُكتب الِعلمية، لبنان، 2003، ص68.

)7( الَصفدي، مرجع سابق، ص207-208.

 ، )8( تُركي الَدخيل، إنما نحن ُجوقة الُعميان، َدار َمدارك للن�ث

مارات، ط9، 2014، ص173-180. الإ

، الّتْقريب لحّد المْنِطق. )9( للمزيد انظر، ابن حزم الأندل�ي

)10( تُركي الَدخيل، مرجع سابق، ص180.

عاقة: أنواعها وُطرق الَتغلب َعليها، وَكالة  )11( إيمان طاهر، الإ

الَصحافة الَعربية، مرص، 2017، ص110-111.

ي مراد،  )12( للمزيد عن طريقة برايل انظر، محمد حامد امبا�ب

، َمكتبة زَهراء  ف ف الَنظرية والَتطبيق للَمكفوف�ي َطريقة ِبرايل ب�ي

ق، 2004. ال�ث

)https://inventions.t4edu.com/inventions )13/طريقة-

. ف قراءة-المكفوف�ي
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هة...   ” ”تقاليد مشوَّ

ظاهرة إطالق العيارات النارّية
د. عبدالله مطلق العساف * 

ي عىل تكريس 
ي المجتمع الأرد�ف

ون �ف لقد دأب كث�ي

مناسباتهم  ي 
�ف يمارسونها  ي 

ال�ت التقاليد  أنماط من 

المختلفة، وإذا تفّحصنا بعض هذه التقاليد وجدنا 

ي الشخصّية الجتماعّية الأردنّية، 
أنّها تتضّمن خلاًل �ف

وبعضها  ُمستحدث،  وبعضها  طارىء،  فبعضها 

من باب التقليد والمحاكاة، مثلما أنَّ بعضها أيًضا 

ي باب 
ا، ويدخل �ف ا وليس مدنيًّ بدائيًّ يعكس وعًيا 

المفاخرة والمضاهاة،وحبُّ الظهور، وما إىل ذلك 

ي أخذت تت�ّب 
من القيم الجتماعية الأخرى ال�ت

وتزحف   ، ي
الأرد�ف المجتمع  من  عريضة  فئات  إىل 

والجميلة  العظيمة  القيم  محّل  تحّل  �يًعالكي 

أجيال  طوال  ا  واجتماعيًّ ا  ثقافيًّ إرثًا  شّكلت  ي 
ال�ت

سابقة، وكان طابعها العام عىل الدوام هو تعزيز 

. ي
ي المجتمع الأرد�ف

الخ�ي والفضيلة �ف

والآن، مع ما يشهده المجتمع من طفرات وتحوُّلت 

يقاع المّطرد وال�يع،  وح�ت تشوُّهات تتَّسم بالإ

الت  التحوُّ بجملة من  العشرين  القرن  األردني منذ مطلع تسعينات  المجتمع  َيُمرُّ    

االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية المعقدة، مّما ينعكس بالنتيجة على مجموعة من 

أنماًطا ُمشّوهة في بعض  ترافقها سلوكات تعكس  التي  والعادات  والتقاليد  القيم 

والتربوي  واألخالقي  الثقافي  الخطاب  مستوى  تعزيز  يستوجب  الذي  األمر  األحيان، 

وتنميته. وتلك مهّمة كبيرة ال تضطلع بها مؤسسة أو جهة دون أخرى؛ لكونها تستلزم 

ا بعيد المدى. ا ثقافيًّ برنامًجا اجتماعيًّ

__________________________________________________________________________

ي
* كاتب وأكاديمي أرد�ف

dr.abdullah.alassaf@gmail.com
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ي 
�ف التشّوهات  هذه  من  بعًضا  نالحظ  بدأنا  فقد 

خاللها  من  ونلحظ  والأفراح،  الأعراس  مناسبات 

المناسبة  تُخرج  ي 
ال�ت السلوكات  من  مجموعة 

وال�ور  الفرح  إدخال  ي 
�ف وغاياتها،  أصولها  عن 

والبهجة عىل أهل المناسبة وأصدقائهم وأقاربهم 

ي بذلك ظاهرة إطالق العيارات 
ومعازيمهم، ونع�ف

ي مناسبات الفرح كنوع من المشاركة لأهل 
الناريّة �ف

المشاركة  تكون  وقد  ومناسبتهم،  فرحهم  الفرح 

يَصدر هذا  أن  إّما   ، ف نوع�ي الظاهرة عىل  ي هذه 
�ف

السلوك من أصحاب الفرح، وإّما بمشاركة بعض 

ز  ف ي�ب ي كلتا الحالت�ي
الأصدقاء لأصحاب الفرح، و�ف

وتسجيل  الظهور  ونرجسّية  المفاخرة،  سلوك 

المواقف الجتماعّية المناسباتّية.

ي 
ودون شّك فإنَّ ظاهرة إطالق العيارات الناريّة ال�ت

 ، ي
ي أوساط المجتمع الأرد�ف

أخذت تتنامى وتنت�ث �ف

تأخذ أبعاًدا اجتماعّية وثقافّية وقانونّية وأخالقّية.

فمن ناحية بُعدها الجتماعي، فإنَّ فقدان المجتمع 

ي للكث�ي من القيم التقليديّة الموروثة بفعل 
الأرد�ف

زحف قيم التحوُّلت المجتمعية الجديدة، هو ما 

يجعل فئة من المجتمع تبحث عن قيم تعويضّية 

دون  المجتمع،  ي 
�ف الشخ�ي  حضورها  لستمرار 

وآثارها  القيم، وسلبياتها  أبعاد هذه  ي 
�ف تفكر  أن 

الضارة أو غ�ي الحضاريّة.

، فإنَّ ارتباط ظاهرة إطالق  ي
ومن ناحية الُبعد الثقا�ف

ا  ًها ثقافيًّ العيارات الناريّة بهذا الُبعد يعكس تشوُّ

السلوك،  هذا  يمارسون  الذين  الأشخاص  عند 

راتهم وتمثُّالتهم الخاطئة لمع�ف  بالنظر إىل تصوُّ

المشاركة،  ،ومع�ف  ي
الوجدا�ف والتعاطف  الفرح 

وبالتاىلي لمع�ف التعب�ي عن أداء الواجب الجتماعي، 

ي إظهار مشاركتهم، أو ح�ت 
فيميلون إىل المبالغة �ف

ف والُمزايدة عىل الآخرين من المدعّوين، 
ُّ إظهار التم�ي

الحب  عاطفة  ي 
�ف عليهم  قهم  تفوُّ عىل  للتدليل 

والتقرُّب إىل أصحاب المناسبة.

، فإّن ظاهرة إطالق  ي
أّما من ناحية الُبعد القانو�ف

الرصاص، وأحيانًا بطريقة همجّية متخّلفة، فضاًل 

المجتمع،  أفراد  أيدي  ف  ب�ي السالح  انتشار  عن 

لطة، إذ  ف السُّ تَُعدُّ من ناحية قانونية خرًقا لقوان�ي

أبعاد  عىل  ينطوي  وقد   ، ي
قانو�ف غ�ي  مسلك  هو 

ُجرمّية، وبخصوص مناسبات الأعراس، فإنَّ الُبعد 

الأبرياء  الأفراد  حياة  بتعريض  يتعّلق  الُجرمي 

نتيجة  حياتهم،  وتهديد  بل  للخط،  الناس  من 

ي 
النارية �ف الستخدام المفرط والخاطئ لالأسلحة 

ة  المناسبات، ولطالما حصلت حوادث كث�ي هذه 

الُبعد  إنَّ  السلوك.  هذا  بسبب  مميتة  وبعضها 

العيارات  ُمطلقي  عند  الأركان  متوفر  الإجرامي 

النارية، لأنّهم عىل وعي ودراية تامة أّن استخدم 

ة، ومع ذلك  السالح ينطوي دائًماعىل مخاطر كب�ي

ي أّن هذا 
فإنّهم ل يتورّعون عن استخدامه، ما يع�ف

الستخدام ير�ت إىل مستوى سْبق الإ�ار، مع أنَّ 

ه”. ة تقول إنَّ “العاقل من يتَّعظ بغ�ي القاعدة الأث�ي

أهىلي ورسمي   ّ ي
بجهٍد وط�ف راهًنا  يتعّلق  الأمر  إّن 

ُمؤس�ي للتصدي إىل مثل هذه الظاهرة، والبحث 

عىل  المدمرة  ونتائجها  ودواعيها  أسبابها  ي 
�ف

ا  المجتمع، وبالمثل وضع الحلول الناجعة اجتماعيًّ

تفعل  وحسًنا  ا،  وقانونيًّ ا  وأخالقيًّ ا  وثقافيًّ وتربويًّا 

بعض الأوساط العشائريّة عندما تبادر إىل صياغة 

وثائق اجتماعّية ُملزمة لأفرادها، من شأنها تجريم 

الأشخاص الذين يقومون بهذا السلوك وتعريتهم 
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والعشائري  الجتماعي  الغطاء  ورفع  ا،  اجتماعيًّ

ي عنهم كي يرتقي المجتمع إىل توليد قيم 
والأخال�ت

ي هذه المناسبات.
مشاركة أصيلة وحضاريّة �ف

ولبُّد من الناحية القانونّية من تغليظ العقوبات 

ا  الواقعة عىل هؤلء الأشخاص، لأّن التساهل قانونيًّ

وعشائريًّا أيًضا ل يضعف هيبة القانون والسلطة 

فقط، أو يفّكك القيم الجتماعية الأصيلة، وإنّما 

ين  لكث�ي تشجيعّية  خاطئة  إشارات  يُعطي  أيًضا 

وشخصّياتهم  حضورهم  عن  وا  ّ يع�ب أن  يوّدون 

 ، الخط�ي السلوك  هذا  خالل  من  الجتماعّية 

ي 
�ف تستفحل  عمومّية،  ظاهرة  أمام  وعندئٍذنكون 

المجتمع ويصعب التصّدي لها وإحباطها.

متكامل  وع  م�ث إىل  بحاجة  اليوم  مجتمعنا  إّن 

والعادات  القيم  تخصُّ  المجتمعّية  للثقافة 

والسلوك، ثقافة مدنّية حضاريّة راقية، ل بأس أن 

تُعّلَمنا وتُرشَدنا وتُهّذَب سلوكنا وتعقلن مناسباتنا 

قطعنا  بأنّنا  نزعم  فنحن  الجتماعية،  ومشاركاتنا 

، ولكن  ُّ ن والتحرصف م والتمدُّ ي التقدُّ
ة �ف أشواًطا كب�ي

راٌت  وتصوُّ بدائّية،  أفكاٌر  داخلنا  ي 
�ف تقبع  تزال  ما 

ا  ا سلبيًّ متخلِّفة، وثقافٌة تنو نموًّ
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محاولة 
إلنصاِف جهٍة سوداَء

شعر : منير محّمد خلف* 

ْ ي
الما�ف أتأّمُل 

تعّلقوا  الذيَن  وذاكرَة 

ابهم  ب�ت

عاريـْه المدينَة  فأرى 

تُهْم  ع�ب الذين  كلُّ 

خفاًفا  مّروا 

مثل أحواِل الّ�اِب 

ولم أَر الأخطاَء 

حافيـْه إل 

الجديدَة  الجهة  أتأّمُل 

َ الذين تكاثروا ل أرى غ�ي

الجراِد،  مثل 

__________________________________________________________________________

* شاعر سوري

baveblind70@hotmail.com

بالفجيعِة يفّكُر  َمْن  أّوَل  وكنُت 

القاضَيْه والدروب 

َمْن كاَن 

غربته ناَي  يتقُن 

بطريقٍة  يعْش 

ي أهدته 
غ�ي ال�ت

القريبة  للنار 

الثانَيْه  أناُه  من 

انكساري  سأرى 

كالّدمِع  واضًحا 

يزيُح  كيف 

ناعًسا، ُحُلمي ضبابًا  عن 
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الُحْلِم، بعيد  حلًما 

يعيُد  كيف 

ملَحها، ِة  الأس�ي ف  للع�ي

الوجِد  بآي  ويسيُل مشغوًل 

ي خّد الصباِح،
�ف

الذكرياِت  ف  أرى حن�ي

القلِب،  تخوم  عىل 

أعرُف كلَّ َمْن نظروا 

إىل غِدِهْم

هاويـَْه  ٍ
ف بع�ي

سأراُهُم

ي كال�اِب، 
وأرى ندا�أ

، َّ إىلي يجيء محموًل 

الطريَق  أجُد  وربّما 

، ي
بع�ف مخالًفا 

ي 
ي تقّدَم نحو مأدب�ت أرى غ�ي

ته  ي مثل ح�ي
أرا�ف

خائًفا، غريًبا 

، ي ّ
ع�ف متخّلًفا 

قافيٍة ي مثل 
أرا�ف

الحياِة رويَّها حاَء   ُ تُع�ي

، َّ ي
ي آخري المنفيَّ �ف

ي �ف
فأنح�ف

ُحبىل بقصيدة  وأكتفي 

الّصمِت  مراعي  ي 
لتأخذ�ف

ِق  ال�ث نحو 

الّشماِل،  ي أق� 
�ف

نف�ي وألتقي 

فيهم، ي 
رأيُت�ف بالذيَن  أرّحُب 

ي 
وألقي كّل ذاكر�ت

الذي ضّيعُتُه نصفي  عىل 

الّسبِع، السنبالِت  اكتمال  قبَل 

النائَيـْه البالد  ي هذي 
�ف

كّلما حاولُت خارطًة أَو 

الذاِت معالم  لرسم 

أناها، انترصُت عىل 

ي 
خنُت�ف

وقطفُت ح�َة ما الغروُب أرانَيـْه ؟

ي  ّ
هل قلُت ع�ف

ي 
يفّ�ُ وجه�ت ما 

المكان  نحو 

مالئًما  يكوَن  لكي 

فْقٍد لجهاِت 

وق ّ ال�ث نشّم بشمسها مع�ف  لم 

بالّصمِت سمَعنا  نُكّحْل  ولم 

ي ظّل انتظاٍر ل يجيء
�ف

ولم نجْد حباًل 

أمتعَة  عليه  نشّد 

شهقتهم  دمعاُت  ترّملْت  الذين 

بأيدينا

ولم نع�ث عىل أحٍد 

البشوِش، الوجه  حنطَة  ي  ّ يل�ب

ولم نَر الأحالَم بعُد

وقد تراءى من بعيٍد ظلُّ ماٍء غامٌض

الرحيِل  أثر  من  فقبضُت 

حريَر ضوٍء
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اِت، الن�ب باهت 

الكالَم  أسعفُت 

المداوي يزيُّن شكَل معناُه  بما 

المعّلِق  القلِق  ُحبسَة 

ي وانكساري
ف ذا�ت ب�ي

أعمى  ي 
جئُت�ف

الحزِن   َ بص�ي

الحلو النداُء  فانفرُط 

الجديدُة مراياه  وانك�ْت 

ي يٍد 
�ف

ّي  تر�ب كانت 

والحماَم الأيائَل  قامتها  حول 

وما تبّقى من نداءاٍت

أ  ّ ته�ي ما  أ  ّ ته�ي

التاليْه؟؟ لّلياىلي 

عنها  قلُت  هل 

النسيان من  ي 
يقّربُ�ف ما 

كي أحظى 

المؤّمُل الغيُب  به  ي 
يأ�ت بما 

ي واضًحا،
كي أرا�ف

ي 
ي الّ�ّ أُطلُق نهَر صم�ت

�ف

أو عاريًا حافًيا 

من كّل ما كّنا نخاُف عليه،

كم من سامريٍّ

ّأ من ضاللٍت  قد ت�ب

صنعناها بأيدينا 

ابتعدنا  فينا  أنّنا  لندرَك 

)أنانا(، عن 

فينا الّصمِت  نهُر  كاَن 

الوجوِه النقيَّ عىل  الماَء  يحفُظ 

الّسّن وكنُت أحمُل عن كب�ي 

الحياِة، أعباَء 

بسمًة وعن عجوٍز 

منها  الأنهاُر  ّقُق  تشَّ

الّصخوِر، ي 
�ف

 ٍ وعن صغ�ي

الأنهار يالئُم ضحكة  ما 

الذبيُح، الرّمُل  يعشوشَب  كي 

نجْد ولم 

ي كّنا نظّن..
ي معدن الأرِض ال�ت

 �ف

الرّماِد  سوى 

ي إثر إغالق الجهاِت
ونكسٍة �ف

القاسيْه القلوِب  سوى 

ي سأمرُّ �ب

نحوي وأعوُد 

طالًعا من كّل حرٍف كان يبكي

 كّل نهٍر كان يحكي

الّزيتوِن  َة  خرصف

ي سماٍء َ
ي عي�ف

�ف

النخالِت  توقُظ 

ي أرض العراِق
�ف

الخ�اَن  وتوقُظ 

ي ليِل الفراِق
�ف

وكّل ضوٍء

الغريب القلِب  عْتمَة  يحمي  كاَن 

الفضيحة  من 
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الغيم  نداء  من 

اليباِب  لالأرض 

بكائيـــْه خالِل  ومن 

بالفجر  حالًما   ٌ ي صغ�ي قل�ب

أغنيٍة  كلَّ  ي 
يأ�ت

يدا أمٍّ عجوٍز ترتُّبها 

الصباِح، ي 
�ف

مكتهاًل  أراُه 

الهوينا يمِش  لم  العمَر  كأنَّ 

يا قلُب انتظْر  : قلُت 

ي يِدْي، 
لأرى خيالَك �ف

وأزوَر نهَرَك

ي 
ل تغْب عن سفِح معرف�ت

فيك، الحّب  بعْذِب 

أنا جديُدَك،

.. أنَت ىلي

ُكن ىلي

ي
ندا�أ قريًبا من 

فينا، المخبوء  بالأخرصف  تبْح  ل 

ـ ل تقْل لالأرِض:

ي بحَر ذاِتِك،
كو�ف

ي
، واقن�ت ي عن مياهك ل تغي�ب

البعيد معناَي  أنت  يا 

الذكرى تأّمِل 

وكن ىلي حاجة أخرى،

أكْن لَك مجَدَك الأعىل

 َ ي
والمعا�ف  َ ي

المرا�ث عنَك  ي حاماًل 
تجْد�ف

ثانيـَـْه  ي 
شاعًرا �ف
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َمرايا الثلج
شعر: عمر طه مالحي* 

ْفس  النَّ
أماَمنا 

الكاِشفة المرايا  كلُّ  مرصوصٌة 

فلَنَتمْرأى

واسَتفيقي

الناِشفة الصدوِر  َحبيسَة  يا 

تظَمأي ل 

الكوُن حقٌل من شموٍس راِعفة.

استشراف
ُعيونَكم فْلتخَلعوا 

ُعيونَكم فْلتخَلعوا 

أرى بال ُعيون.

__________________________________________________________________________

ي  
* شاعر أرد�ف

 omar2malhi2018@yahoo.com

د تفرُّ
النَّديْف يُحاِ�ُها  ُطُرٌق 

ْ َ الَب�ث آثاُر أقداِم 

فيْف الشَّ رَب  الدَّ  ُ َّ أتَخ�ي

انَحْ� ي 
الغيُم عن عي�ف

أنفاُسهم 

تُقَتفى ل 

الُخطى وصَدى 

الَخفا. َجوَف 

  

ارتقاء
حافيتاِن َقَدماِن 

القمْر ُهما  لفَّ

الثلِج درٌب من 
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أَثْر. الدماِء ول 

تداُخل
أحماِلها من  الغيماُت  ُر  تتحرَّ

الهواْء ي 
تناثَر �ف ثلٌج 

بيضاْء َسّجادٌة 

الزُّجاْج كرٌة من الدمِع 

أجاْج. ثلٌج 

ُمعاَدلة
أبيُض الثلُج 

أسوُد القلُب 

أَسودان. ثلٌج وقلٌب 

تآُلف
ي السكوْن  

ٍء غاَص �ف ْ ي َ وُكلُّ سث

يهتفاْن شيئاِن 

ُه الرَّذاُذ َخدَّ ف يجرُح  اللَّيُل ح�ي

ي وحَدُه. وخفُق قل�ب

رقٌص أعمى

ي
لحَظ�ت وحيُد 

الشجْر أصابُع  ي 
تنَسُغ�ف

ي
�ف َشدَّ غصٌن رقيٌق 

وَلفَّ خاِ�ي

نَظْر. َرَقصنا دونَما  ثم 

انتظار
ُمنتِظْر... الثلِج  رصيِف  عىل 
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َخواِطٌر

َعواصٌف 

وينتِحْر ثوبَُه  الظالُم  ويشَلُح 

هيكٌل  الرَّصيِف  عىل 

يَستِعْر. الجليِد  من 

احتراق
َشَبحاْن المقَعِد  ي 

�ف

با َ
اق�ت َشَبحاِن 

مزيِج رائحُة  فانبعَثْت 

والقطرِة الجمرِة 

َشَبحاْن المقعِد  ي 
�ف

ْد يَتوقَّ شبٌح 

ْد مَّ يَ�ت شبٌح 

َوُدخاْن.

لقاء
النخلِة رأِس  ِجلَدُة 

ْْف ف َّ أَْت َحدَّ ال�ف ي الميداِن اه�ت
�ف

ثلٌج  بَرٌد، 

ثلٌج  بَرٌد، 

تَرَفُعُه ِة  َعِفيَّ السَّ بمراِوِحها 

الرَّجْف َويأُخُذها  َفتبَتِسُم  َوأَُمرُّ 

ثوباً تَلَبُس  النخلُة 

ي عزِّ النَّدْف.
َ �ف

أَخرصف

َفناء
الَعجوْز ي 

وياَسميَن�ت

َمْرجانٌة

َقْبُتها را

انَحَنْت  ِعندما   ِ
ف اللِّثَّت�ي َصكَّ  َسِمْعُت 

َقَضْت بيضاَء َوحدها  ليلٍة  ي 
�ف

ِتها ساعا

الظالُم تَثاَءَب  وعندما 

َقَضْت. ي 
ياَسميَن�ت

ِرياء
ي هذي الأضواِء

ى �ف َمن يَتخفَّ

الثلِج ِمرآُة  تَفَضحُه 

الأشياِء نََفُس  ويْخُنقُه 

بيُض أَ

بيُض أَ

ي
يُرا�أ اللَّيُل  ح�ت 

ِضياٌء الكشِف  ِمرآُة 

ي
ُحز�ف تَفَضُح 

ي              
تَحِرُق َذيَل الّظلِّ َورا�أ



119

هم يحّبون الحياة إنَّ
قصص قصيرة جًدا

عمار الجنيدي* 

القّديس

ي الحاح نبيل بأن أص�ي قّديًسا. 
راَوَد�ف

وقليل   ، ي
اصدقا�أ أغلب  الفكرة  استوَقَفْت 

استهجنها: منهم 

الحياة.  القّديس ل يعشق  - ولكّن 

عندها. 

فقط،  عندها 

 . نف�ي كرهُت 

في رأس الّشاعر
 

سبب  أحد  يعرف  ولم  فجأة،  الّشاعر  مات 

المفاجئ.  موته 

__________________________________________________________________________

ي
* قاص أرد�ف

amrjndi@yahoo.com

يح الجّثة بعد أن اتَّهمها  أ�َّت زوجته عىل ت�ث

بتسميمه.  قّرائه  أحد 

موقفها،  من  ة  ح�ي ي 
�ف ي  الط�ب التقرير  أوقعها 

ازدحام  عن  ناجم  الوفاة  سبب  بأنَّ  أفاد  فقد 

بالنِّساء. الّشاعر  رأس 

دمة الصَّ

عمره؛  من  ة  العا�ث ي 
�ف الداخل  الولد  ترصُُّف 

أعلن  عندما  خفّي  وغمرهما �ور  والديه  أبهج 

أنَّ أخالقه  ف  الفيلم؛ مؤمن�ي ُمتابعة  يريد  أنه ل 

الحريّة  لمساحة  طبيعي  نتاج  هي  الحميدة 

إياها.  يمنحونه  ي 
ال�ت العريضة 

متابعة  ي 
�ف رغبته  وعدم  ضجره،  أعلن  ف.  تأفَّ
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من  أك�ث  الآن،  لحّد  شاهده  لأنه  الفيلم، 

مرات. خمس 

جوقة

بقامته  الّشاعر  وقف  بتنهيدة،  الأمسية  قبيل 

وقال: الكب�ي  الحضور  نحو  ت  تلفَّ المديدة. 

هواتفهم  أصوات  سأسمع  الذين  كل   -

الخليويّة، هم حً�ا أولد حرام.

هذه  ف  مستهجن�ي حك  بالضَّ القاعة  ت  ضجَّ

أصوات  بينما  بالوقاحة،  الممزوجة  الجرأة 

ي جوقة غ�ي منسجمة. 
�ف تزعق  هواتفهم 

الجريدة

نحوه،  ة  بالغ�ي أشبه  وشعور  ملحوظ  بتهيُّب 

عودته  أثناء  يوم  كل  الجريدة  يتأبّط  يتابعونه 

العمل.  من 

 ، ف بغ�ب ابتسَمْت  الأمر،  عن  زوجته  سألوا 

أطباق  تحت  يضعونها  الجريدة  أنَّ  تهم  أخ�ب

الطعام كل يوم.

الُمعارِْض

كان  عّمن  السؤال  َشَغَلُه  سجنه؛  ة  ف�ت طوال 

ي 
�ف يُجريها  ي 

ال�ت الجتماعات  تفاصيل  يَُ�ُِّب 

الأمنّية. للدائرة  بيته، 

زوجتُه  نْت  وُعيِّ الحزب،  من  ُفِصَل  شهٍر؛  بعد 

السياسّية.  الدائرة  ي 
�ف مكانَه- 

ذوبان

َحَرِنها:  ماَل إىل عنفوان 

ي وسأكون قهوتِك.
ي سيجار�ت

- كو�ن

ف أصابعه  اَرُه ح�ت ذاب فنجانَها ب�ي ظلَّ يقدُح �ث

الخجولة.

رخصة 

انفرجت  الرباعّي.  لل  بالشَّ المصاب  الشاب 

زيارة أصدقائه. بعد  كآبته  أسارير 

- مبارك حصولك عىل رخصة قيادة السيارات 

الثالثة. الفئة  من 

عيم كابوس الزَّ
 

جراءات  الإ بإتمام  أواِمرَُه  القبيلة  زعيُم  أْصَدَر 

َقبيَلتِه. عدام شعراء  لإ الالزمة 

ا. ة مزهوًّ الوث�ي ي خيمته 
جلس �ف

مهلهل  لوجود رجل  انتبه  بغزارة.  المطر  هطل 

ًزا.  متحفِّ يقف  الثياب 

- من أنت؟ وكيف دخلت إىل هنا؟

ي أم�ي الشعراء 
- أنا شاعر صعلوك، وقد أمر�ن

أقتلك. أن 

مستهزئًا:  القبيلة  زعيُم  إليه  نظر 

- لكنَك ل تحمل سالًحا.

بقصيدة. سأقتلك   -

َكِئِه مبهوتًا، وراح يرصخ ويطلب  انتفض عىل ُمتِّ

والمساعدة. العون 
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الله  داعية  وجهِه؛  القبيَلِة عىل  راقصة  صفعته 

اليومّي. كابوسه  القبيلِة من  زعيَم  ينقَذ  أن 

اضرب يا َنقى عيني

بأن  السجون  أحد  ي 
�ف الضّباط  عادة  َجَرْت 

التسلية،  أجل  من  ابتدعوها  لعبة  يمارسوا 

الحّر  أيام  أو  المربعانّية  أيام  ي 
�ف خاّصة؛ 

مقابل  ف  المساج�ي بعض  فيجمعون  القائض؛ 

ف جنديًّا  الجنود، ويختار كل سج�ي عددهم من 

المعركة. ي 
�ف له  خصًما 

المسجون  يتعّرى  بأن  اللعبة  ف  قوان�ي ي 
وتقت�ف

لباسه  بكامل  الجندي  بينما  كلها،  مالبسه  من 

مبلول  “الكّتان”  من  حبل  يده  ي 
و�ف العسكرّي 

دقائق. لخمس  المعركة  تستمرَّ  وأن  بالماء، 

من  ف  دقيقت�ي بعد   ”303“ رقم  ف  السج�ي ندم 

الأقرص  الجندي  انتقى  لأنه  المعركة  بدء 

الخمس  عمره  ي 
س�ف فطوال  والضعيف، 

ح الذي  ب الم�ب َّ ف لم يتلقَّ الألم والرصف والثالث�ي

بقهر  يصيح  وظلَّ  اليوم،  خصمه  من  تلّقاه 

وكمد: 

ب!  ؛ ا�ن ي
ب يا نَقى عي�ن - ا�ن
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حكايات عائلّية 
من المجموعة القصصّية “أفواه الزمن“

كتبها: إدواردو غاليانو
ترجمتها عن اإلسبانية: أمل العلي* 

األم
، حذاء “أديداس” صغ�ي

ع�ث  مقروء،  غ�ي  بتوقيع  مذيَّلة  ُحّب  رسالة 

بالستيكّية، سبعة  أزهار  فيها  ة  مزهريّات صغ�ي

نة، ملوَّ بالونات 

شفاه،  أحمر  للرُّموش،  مسكارا 

قفاز، 

طاقّية، 

صورة قديمة لآلن لد)1(،

نينجا، ثالث سالحف 

حكايات، كتاب 

، خشخيشة

أربعة ع�ث دبوس َشعر،

جزًءا  كلها  تشّكل  ة،  سيارات صغ�ي لعب  وبضع 

__________________________________________________________________________

أردنية جمة  * كاتبة وم�ت

esperanza92002@yahoo.com

ي حي أبييانيدا، وت�ق 
من غنائم هرّة تعيش �ف

المجاورة. المنازل  من 

ت�ق  وأفاريزها،  ي 
المبا�ف سطوح  عىل  متسللة 

بتلك  محاًطا  يعيش  الذي  المشلول  لبنها 

الم�وقة. الهدايا 

األب
اليوم  طوال  بقيت  المدرسة.  عن  ا”  “ف�ي غابت 

رسالة  خطَّت  الغسق،  وعند  بيتها.  ي 
�ف معتكفة 

ي المستشفى، 
أبيها الذي كان مريًضا جًدا �ف إىل 

وكتبت:

ي بنفسك، 
- أقول لك أن ترغب بنفسك، أن تعت�ف

تشعر  أن  نفسك،  تدلِّل  أن  نفسك،  تحمي  أن 

أقول  تستمتع،  أن  نفسك،  تحب  أن  بنفسك، 
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أدللك،  أحميك،  بك،  ي 
أعت�ف أحتاجك،  ي 

أ�ف لك 

أستمتع معك. أحبك،  أشعر بك، 

بعد  أخرى،  أيام  عّدة   ” كارنيباىلي “إكتور  عاش 

تحت  ابنته  ورسالة  النوم  ي 
�ف ذهب  ذلك، 

الوسادة.

ة الجدَّ
ميغيث”  يام  “م�ي ترغب  إىل جبل،  تنظر  عندما 

الآخر  الجانب  إىل  لتدخل  بنظرها،  اقه  اخ�ت ي 
�ف

ترغب  طفولتها،  إىل  تنظر  وعندما  العالم.  من 

المنقضية،  الأعوام  هذه  اق  اخ�ت ي 
�ف أيًضا 

لتدخل إىل الجانب الآخر من الزمن.

توجد  الزمن،  من  الآخر  الجانب  ي 
�ف هناك 

الجّدة.

بعض  أ  ِّ تخ�ب الجّدة  كانت  قرطبة،  ي 
�ف بيتها  ي 

�ف

عندما  الأحيان،  بعض  ي 
و�ف ال�يّة.  الصناديق 

ثّمة  وليس  وحدهما،  ة  والجدَّ يام”  “م�ي تكون 

تفتح  ة  الجدَّ كانت  أنفه،  يدسَّ دخيل  أن  خطر 

برؤيتها. للحفيدة  وتسمح  قلياًل،  كنوزها 

ة،  الصغ�ي والميداليات  ّاقة،  ال�ب الخرزات  تلك 

القديمة،  والمفاتيح   ، العصاف�ي ورياش 

الملّونة،  ائط  وال�ث المالبس،  ودبابيس 

تبدو  المجاّلت  وقصاصات  الجاّفة،  والأوراق 

بكث�ي  أك�ث  أنها  تعرفان  كانتا  ولكنهما  أشياًء، 

أشياء. من مجرَّد 

ربَّما  ذلك،  كّل  اختفى  ة  الجدَّ ماتت  عندما 

ي القمامة.
أُلقي به �ف أُحرق أو 

وهي  ال�يّة..  صناديقها  الآن،  يام”  “م�ي لدى 

أحيانًا. تفتحها 

الَجّد
منجم  بقايا  عن  ينقبون  الجيولوجيون  كان 

“كورتاديرا”،  اسم  عليه  أُطلق   ، صغ�ي نحاس 

كان موجوًدا ولم يعد كذلك، ولم يكن ظاهًرا 

عىل أّي خريطة.

يوس، قال لهم أحدهم: ي قرية ث�ي
�ف

ما  إذا  يدري  َمن  ولكن  أحد.  يعرفه  ل  هذا،   -

يعرف. “أونوريو”  العجوز  كان 

بالنبيذ  المهزوم  أونوريو”،  “دون  استقَبَل 

طريح  وهو  ف  الجيولوجي�ي الشيخوخة،  وأوجاع 

بضع  وبعد  قناعه.  لإ جهًدا  بذلوا  الفراش. 

السجائر،  من  والكث�ي  النبيذ  من  زجاجات 

عىل  العجوز  وافق  ى،  وس�ف ول،  ونعم، 

. التاىلي اليوم  ي 
�ف مرافقتهم 

ًا. ِّ
متع�ث مثقاًل،  الرحلة  ي 

�ف انطلق 

يتقبَّل  لم  الجميع،  ي خلف 
يم�ث كان  البدء،  ي 

�ف

وبمشّقة  انتظاره.  من  بدَّ  ل  وكان  المساعدة، 

النهر  مجرى  إىل  الوصول  من  ن  تمكَّ بالغة 

الجاف.

يثبت  أن  استطاع  رويًدا،  رويًدا  ذلك،  وبعد 

وع�ب   ، الجبىلي الجرف  امتداد  وعىل  خطواته. 

ي 
المنح�ف جسده  راح  بالح�،  المليئة  الأرض 

. ينتصب

- من هنا! من هنا! 

عندما  صوته  ويتهلَّل  التِّجاه،  إىل  يش�ي  كان 

الضائعة. أماكنه  عىل  يتعرَّف 

“دون  بات   ، المس�ي من  كامل  يوم  بعد 

 . ف ث�ي أونوريو” الذي بدأ أبكم، هو أك�ث المتحدِّ

أعوام:  ارتقاء  ويعيد  مرتفعات،  يصعد  كان 
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مقّدمة  ي 
�ف ي 

يم�ف كان  الوادي،  إىل  نزلوا  عندما 

. ف المنهك�ي الشباب 

 . ف ل المستيقظ�ي نام ووجهه نحو النجوم. كان أوَّ

ل الوصول إىل المنجم، ولم ينحرف  كان يتعجَّ

ء عن هدفه. ي
عن الطريق، ولم يشغله سث

- هذه هي آلة الحفر. 

الأنفاق  فتحات  حّدد  د،  تردُّ أد�ف  ودون  أشار، 

ي كانت فيها أفضل عروق المعدن، 
والأماكن ال�ت

والأنقاض  آلت،  كانت  ي 
ال�ت الميتة  والحدائد 

كانت  ي 
ال�ت الجاّفة  والقنوات  بيوتًا،  كانت  ي 

ال�ت

كل  وقبالة  مكان،  كل  وأمام  للمياه.  مصارف 

وكل  قصة،  يروي  أونوريو”  “دون  كان  ء،  ي
سث

والضحك. بالناس  مليئة  كانت  قصة 

بكث�ي  أصغر  أصبح  القرية،  إىل  رجعوا  عندما 

من أحفاده 

------------
http:// الزمن”  “أفواه  القصصية  المجموعة  *المصدر: 

resistir.info/livros/galeano_bocas.pdf

الأوروغواي،  من  وصحفي  ي 
وروا�أ باحث  المؤلف:  عن   *

إىل  كتبه  تُرجمت   .1940 أيلول   3 ي 
�ف مونتيفيديو،  ي 

�ف ولد 

المنفى  ي 
�ف عديدة  أعوام  ق�ف  لغة.  ين  ع�ث من  أك�ث 

الحركات  ساند   . ف والأرجنت�ي إسبانيا  ي 
�ف سياسية  لأسباب 

ي مجالت 
المناهضة للعولمة بحضوره الفكري ومشاركته �ف

ي يوم 13 نيسان 2015 بعد �اع مع 
وصحف عالمية. تو�ف

ال�طان. مرض 

ولد  كي  أم�ي ممثل  لد:  آلن  جمة:  الم�ت من  مالحظة   )1(

المتحدة  بالوليات  أركنساس  بولية  ينجز  س�ب هوت  ي 
�ف

ي 3 أيلول 1913. نال جائزة “جولدن آبل” عامي 
كية �ف الأم�ي

ك�ث شعبية” عام 1953  1944 و1950، وجائزة “النجم الأ

يتا” عام 1954 ونجمة عىل مم�ث المشاه�ي  وجائزة “ه�ف

ي 1964 متأثًرا بجرعة 
ي يوم 29 كانون الثا�ف

عام 1960. تو�ف

والمهدئات. الكحول  من  زائدة 
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محمد سالم جميعان* 

ثقافة عربّية
/ ي

الكتابات الآرامية من غور الصا�ن

نداء عايد الخزعىلي

الكتابات  من  الكتاب  هذا  ي 
�ف الباحثة  ِخُذ  تَتَّ

، محوًرا يدور  ي
ي غور الصا�ف

الآرامية الموجودة �ف

تناولت  ثالثة فصول،  ي 
�ف يقع  الذي  بحثها  عليه 

البحث  وتاريخ  ي 
الجغرا�ف السياق  منها:  الأول  ي 

�ف

موقع  دت  فحدَّ المنطقة،  ي 
�ف ي 

والنقوسث الأثري 

الدينية  زغر اعتماًدا عىل مجموعة من المصادر 

المختلفة  التسميات  بذكر  وأردفت  والتاريخية، 

البحث  تاريخ  ساردًة  زغر،  عىل  أطلقت  ي 
ال�ت

الستقرار  ات  ف�ت وأهم  المنطقة،  ي 
�ف الأثري 

ي زغر، 
لها دور مهم �ف كان  ي 

ال�ت فيها، والمواقع 

ف  طواح�ي ومنطقة  عي�،  الشيخ  خربة  مثل 

بأن  يعتقد  ي 
ال�ت والنقع  الطوبة،  ر، وقرص  كَّ السُّ

قد  سابًقا  ت  ن�ث ي 
ال�ت الآرامية  الشواهد  أك�ث 

السابقة  الدراسات  تنَس  ولم  منها.  استخرجت 

بدأت  ي 
وال�ت زغر،  من  الآرامية  القبور  لشواهد 

عام 1925.

ي شواهد القبور الآرامية 
ي الفصل الثا�ف

وتعاين �ف

نقًشا،  وسبعون  واحد  وعددها  المنشورة، 

الشاهد  شكل  حيث  من  عاًما،  وصًفا  فوصفتها 

ُكتبت  ي 
ال�ت الفتتاحية  والصيغ  الكتابة،  ومادة 

ي 
ال�ت الأعالم  لأسماء  وعرضت  الشواهد،  عىل 

ي النصوص، والألفاظ الدالة عىل الموت 
وردت �ف

الشواهد  لغة  عن  ثت  تحدَّ كما  الوفاة،  وتأريخ 

صورت  ي 
ال�ت والرموز  فيه،  ُكتبت  الذي  والخط 

عىل الشواهد ودللتها الدينية.

مع  زغر  شواهد  الثالث  الفصل  ي 
�ف وقارنت 

أسماء  مقارنة  مثل  الميت،  البحر  مخطوطات 

أسماء  مع  القبور  ي شواهد 
�ف ي وردت 

ال�ت العلم 

ي المخطوطات. وقد أّكدت 
ي وردت �ف

العلم ال�ت
__________________________________________________________________________

ي
* شاعر وناقد أرد�ف

mjomian@gmail.com
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عىل  جًدا  كب�ي  المخطوطات  )عدد  أنَّ  الباحثة 

نَّ مخطوطات البحر 
نحو ل يسمح بالمقارنة، لأ

ووضعتها  قرون،  ثالثة  مدى  عىل  ُكتبت  الميت 

ذات  القبور  )شواهد  أنَّ  ومع  مختلفة(  جهات 

مخطوطات  أّن  ف  ح�ي ي 
�ف وثابتة،  محّددة  صيغ 

أّن  إل  الموضوعات،  متعددة  الميت  البحر 

وجود أسفار العهد القديم ضمن المخطوطات 

ف شواهد  ر بعض نقاط اللتقاء ب�ي يمكن أن يوفِّ

ي 
�ف لأننا،  الميت،  البحر  ومخطوطات  زغر 

دينية،  نصوًصا  القبور  شواهد  نعدُّ  الغالب، 

الدللت  من  مجموعة  لنا  تكشف  أن  يمكن 

والسياسية(. والجتماعية  الدينية 

وهذا ما اقت�ف من الباحثة تناول مجموعة من 

البحر  زغر ومخطوطات  ف  ب�ي كة  المش�ت العنا� 

والتقويم،  الأ�ية،  العالقات  مثل  الميت، 

 ، ف المنطقت�ي كال  ي 
�ف اتُّبعت  ي 

ال�ت التأريخ  وطرق 

ي اليهودية.
ومفهومي البعث والحياة الآخرة �ف

ي هذه الشواهد 
ي �ف وتُعدُّ الباحثة أّول باحث عر�ب

الطرق عىل محاولت  الآرامية، وبالتاىلي قطعت 

إساءة تفس�ي هذه الكتابات وتسييس محتواها، 

بت من منطقة زغر خالل العقود  وخاّصة أنها ُهرِّ

الماضية. 

أوراق هارون/ 

عامر طهبوب

الفلسطينّية  الذاكرة  الرواية  هذه  ي 
�ف تحرصف 

ها الملتبس،  بطبقاتها وجراحات نكبتها، وحا�ف

إىل  “أوراق”  تعب�ي  ويحيل  الحذر.  والتفاؤل 

أو  ما  راٍت  مذكَّ عىل  يتأسس  ي 
الروا�أ ال�د  أنَّ 

وأغناها  ال�د  أحالها  نات  مدوَّ من  يشابهها  ما 

مخيم  من  الطالع  الشاب  أوراق  فبدت  بفنّيته. 

تأكيًدا  أبيه،  ي ورثها عن 
ال�ت وت،  ي ب�ي

الداعوق �ف

عن  ناهيك  الفلسطينّية،  الذكرة  استمراريّة  عىل 

ي 
�ف متجذًرا  حنينه  بقي  الذي  اليافاوي  الشاب 

ف  الحن�ي حمل  الذاكرة  قدر  وكأنَّ   ،ّ ي
اليا�ف انتمائه 

اللوز  بنّوار  الحالم  البن  ف  ب�ي فما  هناك.  إىل 
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ي 
�ف دراسته  يتابع  الذي  المخيم  وابن  يافا،  ي 

�ف

تستدعيها  نفسّية  وحدة  الأوروبّية،  الجامعات 

ط المسافات. الذاكرة بعيًدا عن �ث

والّلهجات  والعواصم  الأمكنة  ي 
�ف التجوال 

ا، يلغي المسافة  أضفى عىل الرواية بُعًدا جماليًّ

الأحالم  كل  ماتت  فقد  والوهم،  الحقيقة  ف  ب�ي

سوى  الأفق  ي 
�ف منقذ  يُعد  ولم  بالخالص، 

ي هذه الرواية 
الذاكرة، فالخالص الوحيد يبدو �ف

دور  لعبت  أنها  يخفى  ل  ي 
ال�ت الذاكرة،  ع�ب 

البطولة.

 : ف متجانس�ي غ�ي  ف  مكان�ي ف  ب�ي الحدث  مجريات 

الأوروبّية،  والمدن   ، ي
الفلسطي�ف الشتات 

اليهودية  و”ياردينا”  “يامن”  ف  ب�ي والعالقة 

العاميَّة،  باللغة  الرواية  وإثقال  الهولندية، 

يطرح سؤاًل حول المغزى من التخييل التاريخي 

عن  ي 
والتَّغا�ف الشفويّة،  الذاكرة  عىل  بالعتماد 

التاريخية المدّونة. الرواية 

حديث الصمت/ 

كفاية عوجان

هذا  يتضّمنها  ي 
ال�ت ة  الوجدانيَّ الخاطرات  ترشح 

رهبانّية  فيه  تتسامى  ىلي  تأمُّ بحسٍّ  الكتاب، 

ومع  ذاتها،  مع  الكاتبة  انفعال  نحو  الحرف 

الآخر، ومع أشياء العالم، عىل نحٍو تبدو معه 

ي منظور جديد من زوايا الرؤية؛ 
الأشياء واقعًة �ف

والمشاعر  اللحظات  من  ًا  كث�ي الكاتبة  تلتقط  إذ 

أمام  المرئّيات  أو  النفس،  دواخل  ي 
�ف العابرة 

ي 
ال�ت البؤرة  عىل  يدها  وتضع  يّة،  الب�ث ف  الع�ي

هو  ما  فيبدو  النظر،  وتلفت  الشعور  تُحّرك 

ل والمالحظة. مألوٌف وعابر جديًرا بالتأمُّ

يكتشف  الكتاب  هذا  سطور  ي 
�ف الغوص  عند 

والفرُح  المكتوم  الحزُن  يحّرُك  كيف  القارئ 

اللحظات  باتّجاه  الكتابة  نبض   َ ّ مؤ�ث ل  المؤجَّ

تقوم  الحياة  فجدلية  المتضاربة،  النفسية 

النفس  من  اب  اق�ت الكتاب  ففي  التضاد،  عىل 

شعورها  طبقات  أطوار  مختلف  ي 
�ف نسانية  الإ

اءة  وال�ب والألم،  الشوق  ف  ب�ي أهوائها  وتقّلبات 

الحياة  وقيم  والغياب،  والحضور  والندم، 

هارٌب  هو  وما  منها  ُممتَلٌك  هو  ما  المتصادمة 

الصمت”  العنوان “حديث  وقبُض ريح. ويحيل 

 ، ي
َ�ّا�ف هو  وما  وخفّي  مهموس  هو  ما  كلِّ  إىل 

ة  ِّ مع�ب داّلة  وهو   ، مبا�ث غ�ي  كالٌم  فالصمت 

إنه  وشجون...  شؤون  من  النفس  طوايا  ي 
�ف عّما 

حديث الذات إىل الذات... ونجوى داخلية تس�ي 

ي مساربها ح�ت ترسو عىل شاطئ البْوح 
النفُس �ف

ي عالم من نور الحرف المحروس 
آمنًة مطمئّنة �ف

بالأمل.
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ثقافة عالمّية
حقول الدم/ 

ونغ، ترجمة: أسامة غاوجي كارين آرمس�ت

تجاوز  الكتاب  هذا  ي 
�ف ونغ”  “آرمس�ت تحاول 

مسألة  ي 
�ف الية  ف والخ�ت المبَسطة  القراءات 

أنَّ  تعت�ب  فهي  والعنف،  الدين  ف  ب�ي العالقة 

ل  اليوم  الشائعة   ” ي
الدي�ف العنف  “أسطورة 

بالعنف،  الدين  عالقة  عن  كاملة  صورة  م  تقدِّ

ذاتها.  العنف  لمسألة  الأوسع  السياقات  وتنفي 

ي يريد أن يخلص إليها هؤلء 
وتصبح النتيجة ال�ت

والفاعلية  العامة  الحياة  عن  الدين  إقصاء  هي 

أجل  من  خاًصا  فرديًا  شأنًا  وجعله  السياسية، 

تجنُّب آثاره “الوخيمة” عىل الحياة.

الدين  يرمون  َمن  تجاهل  عىل  الضوء  وتسّلط 

الحمالت  عن  بحديثها  رهاب  والإ بالعنف 

والتورُّط  ف  العالميت�ي ف  والحرب�ي الستعمارية 

أنَّ  وترى  الأوسط،  ق  ال�ث دماء  ي 
�ف كي  الأم�ي

قومّية  كانت  ما  بقدر  “دينّية”  تكن  لم  دوافعها 

وسياسّية واقتصاديّة، فأشاعت الخراب والفساد 

والعنف والقتل حيثما حلَّت.

العنف  ف  ب�ي الجدلية  العالقة  عند  وتقف 

والحضارة، منذ نشوء الحروب مع نشأة الحياة 

ف  ب�ي طبقية  فجوات  نشوء  وانعدام  الزراعية، 

أسبابها  لغياب  نظًرا  ة  الف�ت تلك  ي 
�ف الأفراد 

ترى  ولكنها  العنف،  إىل  الداعية  الموضوعية 

دائًما  عرضة  الناس  جعل  الفائض  تخزين  أنَّ 

، فضاًل عّما أنتجته الحياة  ف لغزو البدو الجائع�ي

يكون  الذي  البنيوي”؛  “العنف  من  الزراعية، 

متضمًنا داخل نظام حياة المدينة، والذي كان 

ي البؤس 
يج�بِ به المجتمع أفراَده عىل العيش �ف

والتعاسة. ومع تطور الحياة الزراعية أك�ث وأك�ث 

ي 
ال�ت اطوريات  م�ب الإ المؤلفة- بدأت تنشأ  -تقول 

ي المجاورة 
قامت عىل شّن الحروب عىل الأرا�ف

لستمالكها وتصبح جزًءا من أمالكها وعوائدها.

ونغ” موقًفا منصًفا اتجاه الحضارة  وتكنُّ “آرمس�ت

ناحية  من  أنشأتها،  ي 
ال�ت والحروب  سالمّية  الإ

الحرب، ومحاولة تخفيف  امهم لأخالقّيات  اح�ت

بل  حّد،  أخفض  إىل  الممارس  العنف  ة  حدَّ

الصليبية  الحروب  ة  ي ف�ت
�ف ف  المسلم�ي أنَّ  وتعت�ب 

ف  ح�ي ففي   ، ف الصليبي�ي من  إنسانية  أك�ث  كانوا 

فيها  َمن  كل  وقتلوا  القدس  الصليبيون  استباح 

أنَّ  إىل  هي  تش�ي   ، ف محارب�ي وغ�ي  ف  محارب�ي من 

ف وأتاح  صالح الدين لم يقتل إل بعض المحارب�ي

 . ف آمن�ي بالدهم  إىل  بالعودة  ف  للباق�ي الفرصة 

ي السياق المعا�، ترفض الكاتبة اعتبار 
وح�ت �ف

سالم دين عنيف بطبيعته كما هو رائج  الإ


