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تقديم 

غسان إمساعيل عبد اخلالق * 

على كثرة املرات اليت أولتين فيها مؤسسة عبد احلميد شومان ثقتها وأسعدتين، فإن 
سعادتي بتسطري التقديم هلذه املأثرة التكرميية هي األوفر بال ريب؛ فالدكتورة هند أبو الشعر 
ليست قامة علمية وثقافية على املستوى الوطين، وعلى املستوى العربي فقط، وليست زميلة 
نبيلة وصديقة عزيزة فقط، بل مجعتين وجيمعين هبا أيًضا، كثري من األقدار املشرتكة اليت لن 

ختطئها عني القارئ اللبيب.

ولعّل مبعث سعادتي هبذا التقديم يتمثل أوًل؛ بأن مؤسسة عبد احلميد شومان قد 
أحسنت ــ كاملعتاد ــ اختيار شخصية املكرّم، وأّكدت هبذا الختيار حرصها الشديد على 
مواصلة الرتقاء مبفهوم التكريم منهجًا ومضموًنا. كما يتمثل ثانيًا؛ بأهنا أحسنت ــ أيًضا ــ 
اختيار املتحدّثني من العلماء والنّقاد والباحثني واملبدعني الكرام، الذين مل يكادوا يدعون يل 
أو لغريي، سجيّة من سجايا الدكتورة هند أبو الشعر، إل وقد تناولوها بالرّصد والتحليل، 

* أستاذ األدب والنقد فـي جامعة فيالدلفيا األردنية.
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فتحيًة أليقونة الثقافة األردنية لقاء نزاهتها العالية، وحتيًة ملن اختارهتم للحديث عن هند أبو 
الشعر؛ أديبة ومؤرّخة وموّثقة.

* * *

ثالثون عامًا هي عمر الزمالة املمتدّة والصداقة الوطيدة اليت ربطتين وما زالت تربطين 
بالدكتورة هند أبو الشعر، انطالًقا من تلك اجلولة القصصية اليت نّظمتها وزارة السياحة 
والثقافة لثلّة من الكّتاب فـي جنوب األردن؛ بدءًا من الشوبك مرورًا بالكرك والبرتاء والطفيلة 
ومعان وانتهاء بالعقبة. وعلى كثرة املالحظات والتجارب واخلربات واألصدقاء الذين ظفرت 
هبم فـي هذه اجلولة الثقافية الفاصلة، فإن الدكتورة هند أبو الشعر كانت هي القيمة اإلبداعية 
واإلنسانية اليت توّجت هذا احلجيج، حبضورها األنيق، وعفويتها اآلسرة، وتفانيها املذهل، 
الالحمدود  استعدادها  الثقافـي، عرب  القصصية وخمزوهنا  إغناء جتربتها  على  وقدرهتا 

للتواصل مع اجلميع، بدءًا من سائق العربة األُميّ فـي البرتاء وليس انتهاء باحلاكم اإلداري.

تابعت بعد ذلك، مسرية الدكتورة هند أبو الشعر، عامًا بعد عام، فـي جامعة آل البيت، 
وهي تعمل مع أستاذ األجيال الدكتور حممد عدنان البخيت، على تأثيث اجلامعة اجلامثة فـي 
عمق الصحراء، مبضامني معرفية جاذبة، حتى غدت جنّة ثقافية تسرّ الناظرين؛ فكسرت مع 
ثلّة من رفاقها، سطوة جغرافيا اجلفاف، وأنبتت أقسامًا أكادميية وكليّات علمية ومؤمترات 
فكرية وندوات أدبية وجمالّت ثقافية، وإذا جبامعة آل البيت واحة من الواحات العربية اليت 

حيلم بأن يفيء إليها ويستظل بظلها، كبار العلماء واألكادمييني والباحثني والنقاد املبدعني.

وكأي مثّقف هنضوي مهجوس باملأسسة والتنوير فـي آن واحد، فإن الدكتورة هند أبو 
الشعر مل تسمح ملوهبتها فـي اإلدارة بتهجري موهبتها فـي البحث واإلجناز العلمي، فاخنرطت 
فـي التأريخ والتوثيق انطالًقا من استيعائها العميق جلوهر الرؤية اخللدونية املنقوعة فـي 
الواقعية التارخيية اليت متثل الوقائع حلمتها وسداهتا، فضالً عن استيعائها العميق أيًضا 
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الظاهرة  بأنساقه  الثقافـي  النقد  فـي  الزاوية  حجر  بوصفه  األرشيف  فكرة  جلوهر 
واملضمرة.

سنوات قليلة فقط، فصلت بني هند أبو الشعر القاصّة والباحثة الواعدة والدكتورة هند 
أبو الشعر املثّقفة واألستاذة البارزة. وبني الثنتني تعاىل كثري من الكتب واألحباث واملقالت 
واإلجنازات والطالب الالمعني، وكان ميكن هلذا املدّ أن يغدو موجًا هادرًا مّتصالً لو أن 
مشروعها خبصوص حتديث أهداف مكتبة اجلامعة األردنية قد سُمح له بأن يثبّت أقدامه 

فـي أرض الواقع.

* * *

ول يسعين طبعًا، جتاهل أحد األدوار الرئيسة اليت حرصت الدكتورة هند أبو الشعر على 
الضطالع به على خري وجه، وأعين هبذا الدور الكتابة الصحفية اليت متثل الفيصل بني 
األكادميي واملثّقف الطليعي املشتبك واألكادميي واملثّقف النخبوي املنطوي على ذاته؛ فالكتابة 
الصحفية ليست ضربًا من ضروب )الربيستيج( أو شكالً من أشكال تأهيل الذات لولوج عامل 
السياسةـ ـ كما يظن بعض املغامرين السّّذجـ ـ بل هي اشتباك دائم ومن نقطة الصفر مع الرأي 
العام ومراكز القوى وتيارات اجملتمع، اليت ميكن ألي منها فـي أي حلظة أن يسيء فهمك أو 
يهامجك أو حياصرك. وأزعم أن هند أبو الشعر قد خاضت هذه املواجهة بشجاعة واقتدار 

على الدوام، فلم جتامل ومل تساوم ومل تغمغم.

* * *

فـي موازاة هذا كلّه، قيّض للدكتورة هند أبو الشعر، أن تكون إضاءة دافئة على الدوام، فـي 
ذاكرة جامعة فيالدلفيا اليت مل أدّخرـ ـ بدوريـ ـ وسعًا لتأثيثها وتدوينها وحراستها. ول أحسب 
أن الدكتورة هند أبو الشعر قد غابت عن يوم واحد من أيام جامعة فيالدلفيا املعدودة، بل إهنا 
كانت واسطة عقد بعض هذه األيام؛ فحازت جائزة فيالدلفيا ألحسن كتاب فـي حقل العلوم 
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اإلنسانية عام 2002 جبدارة واقتدار لقاء كتاهبا )تاريخ شرقي األردن فـي العهد العثماني(، 
واختريت بإمجاع املنّظمني لتكون ضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين من مؤمتر فيالدلفيا 
الدويل الذي انعقد فـي عام 2018 بعنوان )اخلطاب النسوي فـي الوطن العربي(، ومل ترتدّد 
اللجنة العليا اليت شُّكلت فـي جامعة فيالدلفيا لالحتفاء مبئوية الدولة األردنية فـي املبادرة 
لطبع ونشر وتوزيع موسوعتها )تاريخ األردن فـي عهد اإلمارة( مبجلّداهتا األربعة على نفقة 
اجلامعة، كما مل يرتدّد رئيس جملس أمناء اجلامعة الدكتور مروان كمال ورئيس اجلامعة 
الدكتور معتز الشيخ سامل فـي تأكيد حقيقة أن هذه املوسوعة مّثلت وستظل تُمّثل اإلجناز 
الرئيس واألبرز للجامعة على صعيد الحتفاء مبئوية الدولة األردنية. وإذا أضفتُ إىل كل ما 
تقدّم حقيقة أن الدكتورة هند أبو الشعر كانت وما زالت عضو جملس أمناء جامعة فيالدلفيا 
الذي مل يدّخر وسعًا لالرتقاء باجلامعة شكالً ومضموًنا ورؤية ومنهجًا، فإن من واجيب أن 
أؤّكد أيًضا أن كل ما استأثرت به الدكتورة هند أبو الشعر من حفاوة وتقدير، هو استحقاق 
شخصي هلا بوصفها أكادميية ومؤرّخة وكاتبة مبدعة، وليس بوصفها عضوًا فـي جملس 
أمناء اجلامعة، وقد أسبغ أداؤها املهين والنزيه على هذه املسألة مصداقية كاملة غري قابلة 
للنقاش. ول ريب فـي أن حصوهلا هذا العام على جائزة الدولة التقديرية فـي حقل العلوم 

الجتماعية، قد مثل تتوجيًا ما بعده تتويج للتقدير الرمسي واألهلي ملسريهتا احلافلة.

* * *

لقد قالوا قدميًا: )ل بد من صنعاء وإن طال السَّفر(! وأحسب أن هذا التطواف فـي أرجاء 
ص بعدد من املؤشّرات القابلة للقياس، واليت  عامل الدكتورة هند أبو الشعر، قد آن له أن يُلخَّ

يتمّثل أبرزها فيما يلي:

أبرز  الشعر، هي من  أبو  الدكتورة هند  بأن  العام،  الصعيد  القطع على  ميكنين  أوًل: 
األكادمييني واملثّقفني واملبدعني فـي األردن والوطن العربي.
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ثانيًا: ميكنين القطع على الصعيد اخلاص، بأن الدكتورة هند أبو الشعر، هي من أبرز 
األكادمييات واملثّقفات واملبدعات فـي األردن والوطن العربي.

ثالًثا: ميكنين القطع على صعيد أخصّ، بأن الدكتورة هند أبو الشعر، هي من الكاتبات 
العربيات القالئل اللواتي حُزْن لقب )املرأة املفّكرة(، نظرًا ألن كثريًا من الكاتبات ظللن يراوحن 
فـي منطقة البوح والتعبري عن املعاناة، ومل حيالفهن احلظ فـي العبور إىل ضفة التعبري الفكري 

واملوضوعي عن ذواهتن وهويّاهتن النسوية، من منظور معرفـي.

رابعًا: ميكنين القطع أيًضا، بأن الدكتورة هند أبو الشعر، هي من الكاتبات العربيات 
القالئل اللواتي حُزْن لقب )املرأة العابرة للتخصّصات(، نظرًا ألن كثريًا من الكاتبات ظللن 
يراوحن فـي منطقة اللون الواحد من اإلبداع والنشغال، ومل حيالفهن احلظ فـي العبور إىل 

ضّفة الثقافة املوسوعية املتشابكة واملتداخلة.

خامسًا: على الرغم من إغراءات التسريع باحلصول على الشهرة والوهج اجلماهريي عرب 
الندفاع لركوب املوجات والتقليعات األدبية والفكرية العارضة، إل أن الدكتورة هند أبو الشعر 
ظلّت – مبدعة وباحثة ومؤرّخةـ ـ  من أخلص املخلصني للحداثة الرزينة والرصينة، فلم تتخّل 
عن احرتامها للنسق والعقالنية والروح النقدية، ومل تنزلق إىل خزعبالت ما بعد احلداثة 

وشعبوياهتا وفوضاها وعبثها.

سادسًا: على الرغم من غزارة ما كتبت وما أصدرت الدكتورة هند أبو الشعر، من قصص 
وأحباث وتوثيقات، إل أهنا ظلّت حمافظة على متيّز مستوى خطاهبا اإلبداعي والتأرخيي، ومل 

تتنازل عن شرط إغناء الكم بالنوع.

سابعًا: على الرغم من احلضور النوعي الالفت للدكتورة هند أبو الشعر فـي املشهدين 
الثقافـي واألكادميي، إل أهنا مل تسمح لنفسها بالوقوع فـي مصيدة اإلعالم أو لعبة العالقات 
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العامة، فظلّت بعيدة وقريبة فـي الوقت نفسه، واختارت على الدوام الوقت املناسب للحضور 
أو الغياب، وهذه معادلة صعبة ل يتقنها إل قليل جدًا من املثقفني واألكادمييني البارزين.

ثامنًا: على الرغم من أن اإلبداع اإلداري فـي عامل األكادمييا، ل يقل أمهية عن اإلبداع 
األدبي فـي عامل الثقافة، إل أن الدكتورة هند مل تسمح لوهج اإلدارة بإطفاء وهج اإلبداع 
والبحث، فوازنت بني اإلبداعني وأخلصت هلما كل اإلخالص، على حنو جيعلنا نشعر بالرثاء 
لغري قليل من األكادمييني الواعدين الذين مل يوازنوا بني الثنني، فخسرناهم باحثني أو 

أكادمييني.

تاسعًا: على الرغم من إغراءات التسريع باحلصول على الشهرة أو الوهج اجلماهريي، عرب 
الصحافة أو عرب وسائل التواصل الجتماعي اليت غدت املنرب األول فـي أرجاء الوطن العربي، 
إل أن الدكتورة هند أبو الشعر ظلّت خملصة للكتابة بوصفها واجبها الشخصي واليومي فـي 

املقام األول.

عاشرًا: على الرغم من متيّز األساتذة والرؤساء الذين عملت معهم وتتلمذت عليهم وظلّت 
وفيّة هلم، إل أن إخالصها ظّل منشدًّا فـي املقام األول للفكرة والرسالة، ومل حتسب نفسها 

على شخص أو مركز أو تيار.

وإذا نظرنا بعني العتبار الشديد حلقيقة أن القيمة احلقيقية لألكادميي واملبدع، تقاس 
بعدد ما صنّف وأصدر من الكتب واألحباث املرموقة فـي املقام األول، فإن نصيب الدكتورة 
هند أبو الشعرـ ـ اليت نشرت مثانني كتابًا فـي التاريخ واألدب، ومثانني حبًثا فـي التاريخ واألدب 
ــ  من هذه القيمة، يبدو وافرًا وممتدًّا ويستحق التصفيق طويالً؛ فطوبى هلا مبدعة هادئة 

ومؤرّخة صادقة وموّثقة أمينة.
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الـجلسة األوىل
هند أبو الشعر: أديبة ومبدعة
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قصص هنــــــــــد أبـــو الشعر القصيـــــرة:
املاهيـــــــــة والــــــــــدور

د . شكري عزيز املاضي *

الرسيع  العرص  إيقاع  مع  يتناغم  حديث  فن  القصرية  القصة 
والصاخب، ويتفرد بقدرته عىل إضاءة اللحظات املهمة، والكشف 

عن العوامل املوارة واملخبوءة يف أعامق النفوس وجوف الزمن. 

واألديبة الدكتورة »هند أبو الشعر« من املبدعني الذين أخلصوا لفن 
القصة القصرية، وأسهموا يف حفر جمراه، مع أن مرشوعها اإلبداعي 
ال ينحرص يف حقل القصة القصرية؛ إذ ينطوي عىل أشكال إبداعية 
املرسحية،  واملشاهد  والشعر  القصرية  القصة  تكتب  فهي  متنوعة، 
»نصوص«،  كاتبة  فإهنا  كله  هذا  وفوق  التشكييل.  الفن  ومتارس 
األجناس  بني  املضطربة  احلدود  منطقة  يف  نفسها  تضع  نصوص 
املعروفة أو األنواع املألوفة؛ إذ تتقاطع مع الشعر والنثـــر وتتداخل 

* أستاذ نظرية األدب والنقد املعارص يف اجلامعة األردنية. 
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»القصة  مؤخًرا  عليه  اصطلح  ما  ومع  النثر«،  و»قصيدة  »اإلبيجراما«،  مع  ما  مستوى  يف 
القصرية جًدا«، فهي نصوص مكتوبة تطرح إشكالية التصنيف وجتربة احلدود والقيود.

غري أن القصة القصـرية ظلت عشقها األول، واحلقل الفريد الذي غرست فيه سنوات 
طوااًل من عمرها، واستطاعت ـ باقتدار الفت ـ جتسـيد صوت أديب خاص، صوت هدفه 
ا. هلذا ترى أن أسلوهبا التعبريي  ـً الفن واجلامل، وعامده اإلنسان، وغايته احلرية والعدالة مع
ـ عىل مستوى الفن ـ  يلون ويظلل وينحت ويصقل ـ ويف البنية األعمق ـ يتفاعل مع جدلية 
احليــــاة وتناقضاهتا، فاألسلوب ليس جمرد وسيلة يف اإلنشاء والبناء، وإنام هو، يف اللحظة 
قلب  ويف  اللغة،  قلب  يف  عميًقا  يغوص  فهو  أيًضا.  واإلدراك  الكشف  يف  طريقة  عينها، 
احلياة مًعا. هذا ما يمنح قصص »هند أبو الشعر« ذلك التوازن بني »نظام اخليال« و»نظام 
التوصيل«. فاخليال هيدم وياليش ويذيب ويبني صوًرا وصفية ورسدية وحوارية موحية، 
ـ خماوفنا وهواجسنا وحذرنا وتطلعاتنا. ومفردات  يبني  ـ وهو  ورموًزا مصقولة، وينسج 
اللغة وتراكيبها حتدد وجتسد وتصور التوتر الناجم عن املراوغة بني الداّل واملدلول، وترسم 

ـ يف آناء التصوير ـ حقاًل من الدالالت املتموجة. 

بالصور  فياضة  باحلركة،  نابضة  بالكلامت،  مرسومة  لوحات  و»النصوص«  فالقصص 
واإلحياءات والرموز، وهي لوحات مصقولة لتدل، وألواهنا وظالهلا مشذبة، لتومئ وتعني. 
ومالمح  وسخرية  هتكم  وأحياًنا  شفاف،  وغموض  مؤملة،  ومفارقات  صوتية  آثار  ففيها 
فهي  بذاهتا،  مكتفية  غري  أو  مكتملة،  غري  مفتوحة،  نصوًصا  جتعلها  كلها  وهذه  مزدوجة، 
مثلام  النص،  عىل  للرتكيز  املجال  تفسح  والسامت  اخلصائص  وهذه  القراءة.  بفعل  تكتمل 

تشجع القارئ عىل القيام بدور إبداعي فاعل.

نتائج  بمثابة  هي  وخصائصه  وهدفه  األديب  اإلبداعي  الصوت  خصوصية  أن  وأعتقد 
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مهمة  قضايا  وهي  ودورها.  الكتابة  ومفهوم  اإلبداع  إىل  الدافع  يف  تكمن  أعمق  ألسباب 
الذهنية املجردة، بل جيب أن  النظرية  ال تستخلص من األقوال والترصحيات أو املقوالت 

تستنبط من البنية الرسدية املتعينة وتقنياهتا وفضائها العام ودالالهتا. 

إن  إذ   ... ومرعب  قاتم  رمادي  رسدي  فضاء  يف  حيلق  الشعر  أبو  هند  قصص  فقارئ 
املناخ العام مأساوي كئيب، والغيوم مكفهرة ومرعبة، لكنها ـ  وهذا من خالل نمو الصور 
الرسدية واحلوارية ونسيج النهايات ـ غيوم متحركة بل متحركة دائاًم. هلذا تبقينا القصص 
يف فزع متصل، ويف يقظة دائمة، ربام ألن األجواء املأساوية التي هتيمن عىل العامل القصيص 
ال تتمحور حول األنا/الذات الفردية، بل ترتبط باآلخر/املصري اجلامعي/املصري اإلنساين، 
فيه كّوة صغرية، كّوة  ـ إىل أفق بعيد ...  وربام ألن القصص تومئ ـ وسط الظالم احلالك 

»اخلالص«، أو فيه قبس »يمكن« أن يتحول إىل شمس الهبة مطهرة. 

لكن بروز املصري اإلنساين/مصري اجلامعة واختفاء الذات ـ من خالل تقنية األصوات 
املتعددة يف عدد من القصص، واختفاء الرسد بضمري الغائب يف عدد آخرـ  ال يعني أن الذات 
بمنأى عن الفزع والرعب أو بعيدة عام حيدث، أو أهنا جمرد شاهد عىل ما جيري، بل إن الذات 

وسط اللّجة، وخالصها يكمن يف خالص اجلامعة. 

ويشعر املرء أن »هند أبو الشعر« ترى أن القياس اجلاميل للرعب »هو اختبار العمل الفني 
اجلديد«. وهو مفهوم قديم حديث .. قال به »أرسطو« عندما حتدث عن املأساة وعاطفتي 
اخلوف والشفقة، والتطهري، ليصل إىل وظيفة الفن املتمثلة يف التوازن االنفعايل والعاطفي. 
لكن كاتبتنا ترى أن القصة ال تبدد اخلوف بل ختيف أو جيب أن ختيف، وأن القصة قادرة 
عىل أداء هذه املهمة عندما تصور استالب إنسانية اإلنسان، أو عندما ترسم السؤال الصارخ 

»إهنم يسحقون اإلنسان ... أليس كذلك؟.« 
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وأحسب أن الدافع إىل اإلبداع ومفهوم الكتابة ودورها، هلا أثر كبري ـ إن مل أقل األثر ـ يف 
حتديد الرؤية ومالمح العامل القصيص، ومعامل البنية الرسدية وسياقها وأبعادها. 

والرعب،  اخلوف  مشاعر  ترافقنا  حتى  الشعر«  أبو  »هند  لـ  القصيص  العامل  نلج  إن  فام 
وجتاهبنا بقع الدماء .. والنزف الدائم .. وتوقف النبض .. واجليف واالرتطام .. والقتل، 
الناس »البسطاء« .. واخلديعة .. خديعة  وصور الذعر، حيث انكسار األحالم ... أحالم 
 .. املخاوف  من  هلا  حرص  ال  أنواًعا  ونشهد  املبتورة.  والعالقات   .. لـ»الصغار«  »الكبار« 
املخاوف القابعة يف قلوب الناس »املغمورين« .. وأشكااًل متعددة من القهر .. قهر الناس 
»اهلامشيني« .. وحواجز نفسية صلبة بني األنا/ واآلخر .. حواجز تنبع وتنمو من تفاصيل 
إحساًسا  نفوسنا  يف  لتولد  تتضافر  الصور  هذه  وكل   .. واالقتصادية  االجتامعية  العالقات 

بالفزغ والرعب عىل وجودنا اجلامعي/ االجتامعي املهدد.  

لكن هذه الصور القامتة املرعبة ليست مهيمنة متاًما وليست ثابتة؛ إذ تتحرك ببطء وبشكل 
متعرج ومنفرج ومتموج، لتصل بنا إىل تلك »الكوة«، وذاك »القبس«. فالكاتبة تستهّل معظم 
رسدية  خيوط  بنسج  تسمح   .. والرعب  بالتوتر  تتصف  نقطة  حمددة...  نقطة  من  قصصها 
وقصصية ملتفة ومتشابكة ... لكنها تنتهي عند »حلظة تنوير«، مباينة متاًما لالستهالل، ما 
يسم البنية الرسدية باالستدارة. فالبنية الرسدية تنمو وتدور لكن دوراهنا ال يكتمل؛ ألهنا ال 

تعود إىل النقطة التي بدأت منها: 

فقصة »احلصان« تبدأ باملوت وتوقف النبض، لكنها تنتهي باألمل واحلياة والدعوة إىل   *

املامرسة العملية. 

وعىل الرغم من »النزيف األبدي«، و»هنر الدم الذي ال يتوقف«، و»البقع امللعونة«،   *

و»شالل الدم الذي ينساح«.. إىل آخر ما هنالك من عبارات تتكرر لتدل عىل هذه 
املعاين، فإن قصة »الغزال« .. تنتهي بإرشاقة الشمس وابتسامتها للعامل: 
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بدأت   .. املسري  تابعنا   .. الدافئة  كلامته  أرشقت   .. إليه  املقهورة  مالحمنا  »ارتفعْت   
الشمس تبتسم للعامل .. أصلحنا من قسامتنا املرهقة ... ضحكنا للشمس ... وبقيت 

رؤوسنا تتابع خيط الدم الذي ال ينتهي«. 

وتبدأ قصة »صبيحة يوم اجلمعة« بالذعر واخلوف، واندفاع الدم يف العروق، وتنتهي   *

برائحة النعناع التي تغمر املسافات. 

وما إن نقرأ عنوان قصة »املوت وسط الزنابق« حتى يرافقنا إحساس بالتشاؤم، لكن   *

القصة تنتهي بنمو الزنابق الطويلة البيضاء النقية، واحلشائش اخلرضاء الندية. 

وعىل الرغم من األجواء الكئيبة يف »أوراق جتمعت يف خريف ما« فإهنا تنتهي باألمل   *

واالبتسام واملطر واحلرية: 

»سيغسل املطر كل يشء هذا الصباح ...    

ابتسمْت ... تطلعْت إىل السقف .. وفكّرْت كثرًيا باحلرية .. كانت القطرات الصباحية   

املبكرة تطرق النافذة بحرية«. 

وتبدأ قصة »ابتالع األشياء امللونة« بالدفن واملوت، وبـ»رائحة األجسام املحرتقة«،   *

وتنتهي بأغنية قروية حارة.

األمامي،  بفكي  لساين  والتصق  عروقي،  يف  الدم  »جتمد  بـ  »الذاكرة«  قصة  وتبدأ   *

بفعل  اجلمجمة  تتناثر  وفيها   ،»... املذهولة  قلبي  دقات  متابعة  عىل  قادرة  أعد  ومل 

»قوى الظالم«، لكن هذه القوى تفشل يف غزو »الذاكرة« .. فالذاكرة صلبة قوية 

ال يمكن حموها ... وهلذا تتمدد »الذاكرة« يف هناية القصة، يف كل اجتاه .. وتنبت 

عىل الرصيف وردة محراء ندية. 
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فمن خالل هذه االستدارة، يمكن تأكيد مفهومها لوظيفة القصة القصرية، واستخالص 
هبذه  ـ  مؤقًتا  ـ  التسليم  يعني  وتناقضاته،  وعبثيته  الواقع  فوىض  من  فالبدء  للعامل.  رؤيتها 
الصفات ... فالكاتبة ال تسعى إىل جتميل العامل، بل تومئ ـ ولو بصورة رمزية يف كثري من 
األحيانـ  إىل رضورة إعادة ترتيب العامل، وإىل »املمكنات« الكامنة يف ثنايا النسيج الرسدي... 

وهذا جزء مما توحي به االستدارة. 

إن نسيج النهايات رمزي/ فني لكنه موح وداّل ... ودالالته ـ وربام أمهيته ـ تكمن يف 
اإلشارة اخلفية إىل انفتاح القصة/ وانفتاح الواقع أيًضا/ عىل احتامالت ال حرص هلا، فليست 
الزنابق(  وسط  املوت  )احلصان،  املوت  من  تنبع  احلياة  ألن  مغلقة؛  والرعب  الظالم  دائرة 
واملوت طريق احلياة )الغزال يركض .. النرس( والنور يتفاعل مع الظالم ويولد منه )أوراق 

جتمعت يف خريف ما، األقدام متر مرسعة، سامل املحمود(.  

والالفت أهنا تعالج يف قصصها القصرية قضايا كربى، أو إشكاليات حضارية، مع أن 
شكل القصة القصرية )وماهيتها، وطاقتها، واسمها اإلشكايل »القصرية«!!( قد ال حيتمل 
كاتبتنا  لكن  والرحابة.  االمتداد  تفرض  التي  احلضارية  اإلشكاليات  ملعاجلة  يصلح  ال  أو 

استطاعت معاجلة مثل هذه القضايا باقتدار الفت: 

الوجود  مشكلة  العريب/  املصري  مشكلة  تعالج  ـ  حرًصا  ال  مثااًل  ـ  »احلصان«  قصة  إن 
املعارص/ اهلوية املهددة بالتاليش/ املستقبل الغامض، وهي جتسد هذه القضايا من خالل 
صور رمزية موحية، وبنية رسدية ذات طابع حواري دال، وعرب توازيات مجيلة بني املايض 

واحلارض. 

الراهن، مثلام هو رمز  العريب  الذي يعيش بني الصحوة واملوت، رمز للزمان  فاحلصان 
لألمة/ أو الشخصية العربية/ أو الفارس العريب. والنص برمته عبارة عن »عالمات لسانية« 
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تنطوي عىل أزيد من داللة، ولنتأمل االستهالل لتأكيد ذلك: »سكنت حركته أخرًيا. توقف 
إلخ.   ... بفجيعة مذهلة. تشنجت  االنتفاضة األخرية  النافرة. وسكنت  العروق  النبض يف 
ووصل  الرشيقة  الرسيعة  بقوائمه  يوم  ذات  األرضية  الكرة  جاب  فاحلصان  شفاف  والرمز 
الصني .. واجته غرًبا .. اجتاح العامل .. هل يمكن أن يموت هكذا ببساطة؟ ال يمكنني أن 
أصدق .. ال يمكن، وجبهته مثل الكرة األرضية أوسع من املدى وأكرب من الدهور. وغّرته 
»اليوم«  السامء«. ويبدو أن حصان  له. وعضالت رقبته شاخمة نحو  تاج ملك ال ثمن  مثل 
فإذا  مظلم،  وحارض  مرشق  ماض  يف  ليست  القضية  لكن  »األمس«،  حصان  عن  خيتلف 

ناصًعا متاًما، بل لعل  أو  املايض ليس مرشًقا  فإن  الظالم ويولد منه،  يتفاعل مع  النور  كان 

إرشاقة املايض نتاج للتفاعل بني السلبي واإلجيايب فيه، هلذا نقرأ يف القصة »يف غرناطة ... 

كانوا يسلمون املفاتيح الكبرية«، لكن احلصان اآلن/ حصان اليوم/ العرب/ وجودهم/ 

هويتهم/ يعيش بني الصحوة واملوت، وربام توقف النبض يف عروقه، وتوقف قلبه فرتة من 

 .. .. حيتاج إىل صدمة كهربائية  ا  ما زال حيًّ »دماغه  املوت؛ ألن  يعني  لكّن هذا ال  الزمن، 

سينتفض وتنبعث الدماء احلارة من جديد يف عروقه .. وكلنا يعلم أن هذا ما حيدث دائاًم ... 

إنه مل يمت ...«. 

هذه اإلشكالية احلضارية الراهنة، بتفرعاهتا وتوازياهتا، ال تصاغ من خالل نظرة أحادية أو 

من خالل رؤية ذاتية ... بل تصور من خالل تعدد الرواة، وتنوع الضامئر، وتقنية األصوات 

املتعددة والرموز، فاملشكلة املصورة ليست مشكلة فرد بعينه، بل هي مشكلة املصري اجلامعي، 

وهلذا هييمن عىل الرسد ضمري املتكلمني/ اجلامعة: »جلسنا كلنا دفعة واحدة، افرتشنا الرتبة 

حدود،  وال  له  اسم  ال  متثييل  مشهد  وبحركات  مقدس،  بطقس  نقوم  وكأننا  اجلافة،  البنية 

وتطلعنا يف عمق العينني الزائغتني اللتني مجد فيهام املوت أخرًيا ...«. 
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املتباينة  النظر  وجهات  املتعددة،  األصوات  تقنية  خالل  من  الرامز،  احلوار  وجيسد 
واملواقف املتعارضة. فالشخصيات هنا جمرد أصوات، تقدم بال مالمح أو أسامء؛ إذ ال قيمة 
للفرد ومالحمه أمام األزمة العامة التي هتدد مصري اجلامعة وهويتها. واألصوات/ أفكار/ 
أيديولوجيات، وهو ما يؤكد أن القصة حقل رصاع أيديولوجي، فبعض األصوات ترى أن 
»احلصان« قد انتهى ومات، وهناك من يتحرس عىل تارخيه وماضيه: »كان المًعا مثل نجمة 
صيف«. وصوت آخر يصاب باليأس: »لن ننتظر ولن نراهن .. لن ندهش ولن نحارب«. 
وصوت يرى أنه ما زال يتحرك، وآخر يرى رضورة البحث عن بديل: »ال فائدة ... دعونا 
ندفنه .. ونحرض بدًيال عنه«، وصوت حائر يردد: »ال ينفع فيه الطب وال البكاء وال الرجاء«. 
لكن الصوت األقوى يؤكد أن الثرثرة فات أواهنا، وال بد من املامرسة العملية، فهي املحك 
»اسكتوا مجيًعا وساعدوين .. بدأت أدّلك القلب، بدأت أدّلكه وأحتسس الدفء  احلقيقي: 

الذي يغمر املسافات التي ما زال يقطر منها العرق الدافئ« )الكلامت األخرية يف القصة(. 

املتشعبة  الرحبة  املادة  وهذه  املتعارضة،  املتعددة  األصوات  وهذه  القصيص،  العامل  هذا 
تصاغ يف أربع صفحات، وهو ما يعكس سمة الرتكيز والتكثيف، ويدل عىل الطاقة اإلحيائية 
للكلمة املفردة املنتقاة بجهد وعناية، وهو ما منح النسيج اللغوي قدرات رامزة موحية مشعة. 

اهلزيمة،  الوحل،  صفني،  إىل  الطريق  )الغزال،  األخرى  اللوحات/  القصص/  وتأيت 
العتمة يف كل الرشفات، الوشم، سالومي .. مرة أخرى، الكابوس، اللوحة، احلذاء، موسم 
مطر، وغريها(، لتجسد عنارص أخرى من الرؤية، ولتكمل رؤية املايض واحلارض واملستقبل، 
أو رؤية العريب يف ماضيه وحارضه وتطلعاته، أو رؤية الواقع املعيش وإدانته، أو رؤية املصري 

اإلنساين أو السامت اإلنسانية املستلبة.   

التارخيية  التفاصيل  تتضافر وتتداخل مع  اجتامعية  بمثابة صور  القصص وغريها،  هذه 
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والوطنية؛ لتومئ إىل املصري اجلامعي أو الشخصية املهددة بالذوبان، وتذكرنا دائاًم بـ»احلصان« 
املحترض، وبـ»الغزال النازف«. لكنها صور تؤكد قدرة الكاتبة يف توظيف تقنيات فنية حديثة، 
من قبيل: أحالم النوم، وأحالم اليقظة، وتنوع الرواة، وتعدد الضامئر، والتوازي، والتزامن، 
والتذكر، والتداعي واالسرتجاع واحلوار الداخيل، وفن التقطيع، إضافة إىل الرموز املنوعة 

واللغة املصقولة القادرة عىل التحديد واإلحياء والتصوير. 

إىل  هنا  املرء  يشري  أن  ويكفي  مستقلة،  دراسات  إىل  حتتاج  املتنوعة  الفنية  الظواهر  هذه 
سمة فنية مهمة تتصل بكيفية توظيف هذه التقنيات واألساليب احلديثة، فهي ليست حلية 
خارجية أو نوًعا من الزخارف، كام أهنا ال تأيت مسايرة لدرجة سائدة، بل تأيت تلبية للرؤية 
الفنية الشاملة، مثلام تسهم )جزئيًّا( يف جتسيد هذه الرؤية، وإضفاء التوازن عىل البنية الرسدية، 

وهذا يؤكد التالحم النسبي بني الرؤية واألداة.. ولنتأمل بعض األمثلة:  

فأحالم النوم لدى التلميذة الصغرية والعاملة يف احلقل، يف الوقت نفسه، تتحطم عىل   *
صخرة العالقات االجتامعية املهرتئة واملتفسخة )صبيحة يوم اجلمعة(. 

والتفاوت  الفقر  صخرة  عىل  تتمزق  مصنع  يف  العاملة  الشابة  لدى  اليقظة  وأحالم   *
االقتصادي )املعطف(. 

وتوضح تقنية االرتداد يف »سامل املحمود يزور عامن« اهلوة الواسعة بني الريف واملدينة،   *
كام تبني اخلديعة، وكيف يتم التالعب باألرايض ومصائر الفالحني. 

وجيسد ضمري املتكلم احلاجز/ املسافة الكبرية/ بني الفراشة واملوظفة املديرة. فمع أهنام   *
تعمالن يف مكان واحد لكنهام تعيشان يف عاملني متباينني متناقضني )قصة احلاجز(. 

وتربز تقنية التداعي ألوان القهر االجتامعي املغلف بحس إنساين زائف )شقوق يف   *
كّف خرضة(. 
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يف  املوت  )اخلوف،  قصص  يف  والتداعي  الداخيل  واحلوار  التذكر  تقنيات  ومتتزج   *
لرتسم   )... رطب  جدار  يف  التحديق  تتداعى،  األشياء  املفتاح،  الرمادي،  الفضاء 
املتصلة واملطاردة من قوى  املخاوف  النفسية لشخصيات هتيمن عىل عاملها  اللوحة 
الواقع  تفاصيل  يف  كامنة  لكنها  حتديدها.  تستطيع  ال  جمهولة  وأخرى  »معروفة«، 

وجزئياته. 

حمددة،  اجتامعية  لفئة  التدرجيي  والسقوط  الزمني  باالمتداد  التقطيع  تقنية  وتوحي   *
يفقدها بحر الوحل بريقها املزيف )قصة الوحل(. 

وتوظف تقنية اإلسقاط التارخيي ملعاجلة املصري اجلامعي/ املصري العريب الراهن، فمن   *
خالهلا يتم تصوير احلارض من خالل املايض )الطريق إىل صفني(. 

وأخرًيا، فإن كل ما تقدم يؤكد أن قصص هند أبو الشعر/ لوحات/ أو مرايا مصقولة 
بعناية، تعكس ذواتنا وخماوفنا وتطلعاتنا، وتدفعنا إىل تأمل احلركة الرسدية، مثلام ترينا ما وراء 
األحداث، وما وراء الشخصيات، وما وراء اللغة .. فهي تصور وتكشف يف آن واحد ... ما 
جيعلها مرايا ونوافذ يف اللحظة عينها؛ إذ متكننا من أن »ننظر« و»نرى« يف الوقت نفسه، ولعل 

هذا ما يدفعنا إىل قراءهتا ومعاودة القراءة. 
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إبــــداع وجـــوه  الشعـــر:  أبـــو  هنــــــــــد 
متعـــــــــــــددة مـــــع إجــــراء نقــــــــــــدي

د . نبيل حداد *

أهنا  هو  الشعر  أبو  هند  شخصية  يف  مالحظته  يمكن  ما  أول  لعل 
شخصية ثقافية ذات جوانب متعددة، من حيث اجلانب الشخيص 
اإلنساين، واجلانب الفني اإلبداعي، إضافة إىل اجلانب األكاديمي؛ 
ثقايف، فضًل عن جانب  بوصفها أستاذة وباحثة يف أكثر من حقل 

الناشطة الثقافية بحضورها الفاعل يف املشهد الثقايف.

عنده  للتوقف  حاجة  فال  اإلنساين،  الشخيص  األول،  اجلانب  أما 
دفئها  عىل  هند،  الدكتورة  عرف  من  كل  بني  إمجاع،  فثمة  طوياًل؛ 
اإلنساين، وجتسيدها الدائم لروح املرحلة التنويرية، وبأهنا ابنة أزيد من 
مرحلة معارصة، بل إهنا نموذج هبّي من خرية من يمثل مسرية املرأة 

ا، وعطاًء إنسانيًّا. ا وإنجاًزا ثقافيًّ األردنية املعارصة، موقًفا حضاريًّ

* رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا- جامعة الريموك.
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الثاين يف شخصية هند، هو اجلانب الفني واإلبداعي، وليس هناك من جيادل  واجلانب 
يف املكانة املتقدمة والريادية التي حيتلها نتاج هند أبو الشعر يف مسرية القصة القصرية العربية 
بعامة، واألردنية بشكل خاص، بل إن إنجازها يف القصة القصرية ذات املنحنى النَّسوي، 
اجلندري، بخاصة، يظل عالمة مضيئة، وحمطة أساسية ال يملك أي باحث منصف أو قارئ 
حصيف سوى أن يتوقف عند عطائها الثّر يف هذا احلقل اإلبداعي؛ لينهل من معينه، ويفيه 

حقه من الدرس والتأمل والتلقي اجلاد.  

وأما اجلانب الثالث، أي األكاديمي؛ فإنه يغري بالتوقف عنده طوياًل، ومع بعض التتبع 
هلذا اجلانب الرئييس، بقدر ما يسمح به برنامج هذه الندوة. 

ا، عطاٌء أعطى  بداية؛ هناك عطاؤها املتخصص، يف العلم الذي اختارته ختصًصا أكاديميًّ
املكتبة العربية، بل أجزل العطاء للمكتبة األردنية بشكل خاص، بام أنجزته الدكتورة هند من 
أسفار جليلة حول تاريخ األردن احلديث، والسيام إبان العرص العثامين، ورسخت منهًجا 
ا منتًجا يف العودة إىل املظان األساسية، يف جهودها من وثائق رسمية ومتعلقات شخصية   علميًّ
وعامة . وهل يمكن أن ننسى جهدها الرائد يف التأريخ إلربد وضواحيها، أو نجاوز إنجازها 
احلاسم يف نشأة الرواية العربية، حني أدت جهودها إىل حتول يف مسارات هذا التاريخ األديب؛ 

فأماطت اللثام عن كنوز ظلت مفقودة وتائهة عن عيون القراء العرب عرشات السنني. 

الكنوز  للكشف عن  ومااًل،  ووقًتا  هند جهوًدا شخصية مضنية ومكلفة، جهًدا  بذلت 
الروائية واإلبداعية األخرى التي أودعها لنا أديب وروائي أردين رائد يف خزائن النسيان يف 
مكتبات أوربا؛ فأعادت إلينا اآلن رائًدا عىل مستوى الرواية العربية بحجم عقيل أبو الشعر.

وأما عطاؤها املبارش، كأستاذة لطلبتها ومريدهيا، فيمكن القول أن حمارضة الدكتورة هند، 
أو ندوهتا يف الدراسات العليا، كانتا بمثابة حدث ثقايف عند الكثريين من طالهبا، وأن كثرًيا 
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من عطاء هذه اللقاءات العلمية، كان يؤسس لعطاء أكرب ظهرت جتلياته، يف العرشات من 
الرسائل واألطاريح األكاديمية التي محلت بصامهتا املتميزة.

وثمة جانب رابع يف هذه الشخصية الغنية التي نحتفي هبا اليوم؛ أعني جانب الناشطة 
الثقافية. 

فمن الرضوري أن نتذكر أن مكانة هند أبو الشعر تشغل مساحة واسعة يف املشهد الثقايف 
تقام يف كل ركن  التي  الثقافية  الفعاليات  املتواصلة يف  إسهاماهتا  والعريب، سواء يف  املحيل 
من أركان اململكة، أو يف امللتقيات الثقافية خارجها، وال أحسب هذه األديبة الكبرية إال أن 
تلبي نخوهتا العلمية إحلاح هذه اجلهة أو تلك إللقاء املحارضات، أو املشاركة يف الندوات 
إدارة  أو  امللتقيات،  هلذه  العمل  أوراق  تقديم  يف  الفاعل  احلضور  إىل  إضافة  واملؤمترات، 
املناقشات. ويف كل مرة يكون لدهيا اجلديد، ويف جعبتها بل يف خزائنها ما يشكل إضافات 
معرفية أو إبداعات متجددة تغني هذه اللقاءات، وتضفي عليها، مع الفائدة العلمية اخلالصة، 

طابع البهجة واحليوية.

وناهيك بمشاركاهتا يف اللجان واألعامل الرسمية، سواء يف اهليئات الثقافية، أو حتى يف 
العديد من هذه  أبو الشعر يف  إذ بات اسم هند  الوطنية،  اللجان  املؤسسات اإلعالمية، أو 

ا يؤدي دوره يف موقعه بكل كفاءة ونزاهة. الفعاليات قاساًم مشرتًكا، بل مطلًبا ملحًّ

ال يمكن للحديث عن اجلوانب األربعة التي ذكرناها يف شخصية هند أبو الشعر أن يتسم 
بأدنى درجة من الكفاية والتوازن، إال إذا توقفنا عند كل جانب وقفة أطول، وتتبعنا يف كل 
جانب جوانب أخرى فرعية، وهكذا ال يمكن لورقة كهذه، ويف وقت حمدود كهذا، أن تفيها 
حقها كله، إال بكلامت عابرة؛ ولذلك سأنتقل إىل املحور الثاين من هذه الورقة؛ أي اإلجراء 

النقدي.
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وهنا نعود إىل الوجه الثاين من الوجوه اإلبداعية للدكتورة هند، أعني اإلبداع القصيص، 
وقد اخرتت أن أتوقف عند نموذج رأيته يمثل عطاءها، كام يشهد عىل أن مسرية هند أبو 
الشعر، عىل الرغم من املنطلق الريادي هلذه املسرية، مل تتوقف عند مرحلة بعينها، بل ظلت 
هذه املسرية يف حالة جتدد يواكب أحدث ما يف لغه فن الصوت املنفرد من إنجازات، وأرحب 

ما ارتاده من فضاءات.

حسًنا؛ إهنا قصة »القضية« من جمموعة »عندما تصبح الذاكرة وطًنا«، الصادرة يف عامن 
عن وزارة الثقافة سنة 1996.

املكونات  بأخرى،  أو  بصورة  تستجمع،  تكاد  ألهنا  حتديًدا؛  القصة  هذه  اخرتت  وقد 
الفكرية واجلاملية التي جيود هبا عامل هند أبو الشعر القصيص.

تقول اخلطوط العامة للقصة، إن إحدى الزوجات الحظت أن زوجها احتفظ بقصاصة 
من صفحة جريدة تتضمن صورة وخرًبا عن حمارضة ألقتها إحدى املحاميات، من نجامت 
جمتمعها املهني. هنا تدب الغرية يف قلب الزوجة، وتنبعث األسئلة املضنية التي تبعثها الغرية 
يف أعامق روحها: ملاذا هذا االهتامم بخرب املحارضة، وهل ثمة عالقة مريبة وراء هذه القصاصة 
وإيداعها يف حرز أمني؟ وتصمم الزوجة عىل زيارة املحامية الشهرية بحجة أن لدهيا قضية تود 
عرضها عليها، وبعد أن جالست املحامية، واتضح هلا قوة شخصيتها ومهنيتها، تراجعت، 

وانسحبت، وأبلغت املحامية أهنا غريت رأهيا، ولن متيض يف »القضية«.   

ينبثق من هذه القصة عدد من القضايا الفكرية والفنية متكن مقاربتها عىل النحو اآليت: 

الفكرية والرؤى األنثوية، إضافة إىل  املرتكزات  القصة تستحرض، إىل حد كبري،  أن   .1
بـ»األدب  اليوم  يعرف  بات  ما  عليها  يقوم  التي  احلال،  بطبيعة  التعبريية،  األدوات 
النسوي«. وهو أدب يقوم عىل االنحياز اإلجيايب للمرأة؛ أي االنحياز بمعناه اإلنساين 
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قرون  اإلنساين، عرب  الضمري  رقبة  قديم يف  دين  للمرأة من  ملا  والثقايف  واالجتامعي 
ومراحل حضارية.

ا وليس   ا وإنسانيًّ ومن هنا؛ فإننا نجد أن »القضية« هي قضية تعني املرأة كياًنا حضاريًّ  
ـ وحسب ـ  حالة فردية أو حتى اجتامعية. وتتضافر يف إنجاز هذا الكيان النموذجي 
عىل  ـ   شكليًًّا  ـ  يقترصان  واحلوار  فاحلدث  مًعا،  واملوضوعية  الفنية  العمل  عنارص 
اخلطاب من  مغيبة، ويصاغ  فإهنا  الزوج،  أما شخصية  نسوية وحسب،  شخصيات 
دون حضوره ـ  من وراء ظهره إن جاز التعبري ـ  وأن اللغة تواكب املشاعر األنثوية: 

»......قررت أن أهتم بأظافري وأطليها بلون وردي كام تفعل هي«.

الرسالة األوىل للمرأة يف احلياة، وهي   الفكرية األساسية للقصة، هي  الرسالة  ثم إن   .2
اهلاجس األسايس وراء كل خطوة أو حركة أو تفضيل: أن تستمر احلياة؛ ألن هذه هي 
مسؤولية املرأة، لذا؛ ال رضورة لرفع القضية، خشية تصدع جدار احلب الذي حيمي 

كيان األرسة. فلتنترص عىل هواجسها، إذن، ولتستمر احلياة، وليتواصل احلب.

3. والنص اجلميل هو الذي يثري أسئلة أزيد مما يقدم أجوبة: هل من حق أحد الزوجني 
الطرفني بام  الزواج؟ ولئن تسامح أحد  ( قبل  حماسبة اآلخر عىل ماضيه )أو علقته 
يتصل بتجارب ما قبل التزام الطرفني جتاه بعضهام؛ فامذا عن هاجس استمرار »طيف 
عالقة« بعد الزواج؟ ماذا عن عالقة عن بعد؛ حتى لو باخليال؟ ليس من مهمة النص 

أن جتيب عن هذا التساؤل. وحسًنا ما انتهى إليه املوقف يف نص »القضية«.

4. يف اجلانب التقني؛ أظهرت الكاتبة املخرضمة قدرة استثنائية عىل التقاط حلظات التوتر 
اإلنساين؛ لتقيم عليها بناءها املحكم، مستعينة باملواد اخلام يف تكوين جوهر الشخصية 
اإلنسانية: الغرية، ال سيام الغرية النسوية، والرتدد، والسعي لليقني، والتطور الدرامي 
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يف بناء املوقف، ثم بلوغ القرار، ثم هذا التصوير املدهش، يف مطلع القصة، للحظة 
زمنية متأججة باملشاعر والتجاذبات النفسية؛ عىل الرغم من أن الزمن يف هذا املقطع 

هو زمن ناجز، لكنه ليس خاماًل؛ بل حمتشًدا باملشاعر املتفجرة، واهلواجس املجنونة.

يلخص  الذي  الناجز  الزمن  أوًل  فهناك  ُبعد؛  من  أزيد  ثمة  الفني؛  الزمن  من حيث   .5
فاخلرب  املحارضة،  إىل  بالزواج،  مروًرا  العلقة،  أصل  حول  بإشارات  كلها  احلكاية 
الصحفي حوهلا، واكتشاف الزوجة القصاصة، ثم الليلة الليالء التي أمضتها الزوجة 
يف استجواب زوجها، ثم وهي تتقلب فوق مجر الغرية، إىل اللحظة التي واتت الزوجة 
فيها فكرة افتعال »القضية« و»الرشوع باملواجهة« مع هذا اخلصم، الذي انشقت عنه 
وتشققت معه األرضية التي حتمل حياهتا الزوجية الوادعة، ليبدأ من ثم الرسد بالزمن 
نظارهتا  وخلعت  وحّيتني،  التايل  اليوم  يف  رأسها  السكرترية  رفعت  »عندما  الفني: 

الطبية، ثم أجلستني .....«.

إن الكالم مع السكرترية، وما أعقبه من حوار رسيع مع املحامية، وإرشاقات املوقف،   
التصاحلي:  القرار  الزوجة  اختاذ  ثم  للزوجة،  متثلت  كام  املحامية،  شخصية  وحقيقة 
يتعدى،  ال  قد  هذا  كل  ...؟«،  القضية  أرفع  أن  أريد  رأيي....ال  ....غريت  »آسفة 
افرتاًضا، بضع دقائق أو بعًضا من ساعة عىل األكثر، وهبذا التكثيف حتقق للقصة أول 

الرشوط التي تؤكد شخصيتها الفنية قصًة قصريًة: وحدة الزمن.

6. ومن هذه الرشوط الشائعة يف أدبيات هذا النوع الرسدي، وحدة الشخصية، فنحن، يف 
حقيقة األمر، بإزاء شخصية واحدة، هذا ما خيربنا به الراوي األنا، وما يؤكده موقع 
الراوي الذي يلزم مظاهر الشخصية الواحدة؛ أي الزوجة، ملزمة مطلقة، فال اشتباك 
مع الزوج، أو مع السكرترية ثم املحامية، وال اشتباك مع اللحظة الراهنة، أو مقاربة 
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الزمن الناجز، إال من خالل شخصية الزوجة، وما غري الزوجة من الشخصيات إال 
أدوات أو مفاتيح نلج من خالهلا إىل دهاليز عامل الزوجة، سواء عاملها الداخيل من 
هواجس ومشاعر ومواقف وتذبذبات وتقلبات، أو عاملها اخلارجي من زمان ومكان 

وإنسان وأشياء )أي إكسسوارات(.

ورصاعاته  وتداعياته  فضاؤه  ظل  األول،  املقام  يف  نفيس،  حدث  فهو  احلدث،  أما   .7
وجتاذباته رهن النطاق النفيس والعقيل والوجداين للشخصية )الزوجية(، وحني تتخذ 
هذه العنارص احلبيسة مظاهر التجيل وجتليات الفعل اإلنساين؛ فإهنا تنعكس يف املوقف 
واحلدث. ولعل األنسب، عند اخلوض يف العنارص »التقليدية« عن القصة القصرية، 
فالشخصية  وحسب؛  احلدث  وحدة  عن  وليس  املوقف،  وحدة  عن  نتحدث  أن 

تقليديني  نكون  أن  وإن شئنا  القصة،  هناية  مع  األعم،  األغلب  األساسية خترج، يف 

بأزيد مما ينبغي، نقول: خترج الشخصية مع حلظة التنوير ـ إن وجدت  ـ أو مع ذروة 

احلدث climax بموقف جديد، وربام بتوجه جديد، سواء بالنسبة للحدث نفسه، أو 

بالنسبة للشخصية نفسها، بمعنى أن الزوجة حني اختارت، يف هناية املطاف، أال ترفع 

»القضية«، فإن هذا يمثل رؤية جديدة تتعلق بحياة الشخصية وموقفها العام يف احلياة: 

أي إهنا خلصت إىل أن حياهتا الزوجية واستقرارها األرسي أهم من تلك اهلواجس 

األقل؛  عىل  وظيفتني،  يؤدي  هنا  واملوقف  العقالنية.  غري  الغرية  وأفكار  العابرة، 

ا،  ا منطقيًّ األوىل: الوظيفة البنيوية التي عاجلت حلظة التأزم يف ذروهتا، فكانت حالًّ فنيًّ

والثانية؛ الوظيفة الفكرية أو القيمية التي جتلت هبذا اإلجهاض النفيس املريح، الذي 

حتقق للشخصية بتخلصها من هواجس هذه التجربة، التي ال بدـ  بام انتهى إليه موقف 

الزوجة  ـ أن تكون »قضية« عارضة. 
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اإلحاطة  الصعب  من  تلق شعورية  نعيشه جتربة  النطباع، وهو عطاء  ويبقى عطاء   .8
النظرية هبا أو حتى تأصيلها عىل نحو جامع مانع؛ فهذه التجربة ال تسلم نفسها إال 
للجانب الوجداين يف عملية التلقي، وهذا  ـ عىل ما أرى  ـ قد حتقق يف هذا التضامن 
بأقل،  حتى  أو  واحدة  بساعة  عمر  جتربة  خيترص  الذي  الزمني  التكثيف  بني  البديع 
ويف  الشخصية،  أعامق  يف  االضطرام  حلرارة  الالفح  الدقيق  االستحضار  هذا  ويف 
الفنية والفكرية والقيمية والسيكولوجية  النص  الصارم بني مكونات  التامسك  هذا 
الطبيعية، املوصولة بأعامق احلياة اإلنسانية )وليس احلياة الشخصية وحسب( ...احلياة 

بكل كائناهتا وأشكاهلا وتنوعاهتا.   
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حمكيّ  أحزان  عـــــــــن  الكتابـــة  ألــم 
عسكرية« »مارشـــــات  قصـــــــص  فـــــي 

د . منتهى طه احلراحشة *

امللخص
يسعى هذا البحث إىل دراسة أمل الكتابة عن أحزان حمكي الطفولة 
يف قصص »مارشات عسكرية« هلند أبو الشعر، يف ضوء املنهجني؛ 
للنبش عن أمل الكتابة ووجع الذاكرة، الستخالص أبعادها الواقعية 
والنفسية واالجتامعية، والكشف عن رسالة إىل ذاٍت مفقودة، وبيان 
سلطة الرمز وانشطار الذات، وحتليل األمل واللذة وبالغة اخلطاب، 

والوقوف عىل حلظة التنوير يف املجموعة القصصية.

وتوصل البحث يف خامتته إىل أن الكاتبة استطاعت جتسيد أحزاهنا 
عن حمكي طفولتها، بأسلوب رسدي متناغم ومتفاعل مع عناصــر 

ـ  النقدية  والنظرية  الرسد  وعلم  ونقده  واملعارص  احلديث  العريب  األدب  أستاذة   *
جامعة آل البيت.
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الرسد، وبلغة تصويرية واصفة ومعربة عن حلظات التوتر واألمل واحلزن والفقد، التي جتسدها 
الصورة وطبيعة العالقة بني الكاتبة والنِص؛ لتفرَز من تلك الصورة التي صنعتها الكاتبة، 

برؤية عميقة وشفافة، حمكيَّ طفولتها الغني بقصصه وحكاياته وصوره.

املقدمة
أمل الكتابة ووجع الذاكرة

ُتعد الكتابة القصصية، يف أحد نامذجها، مرشوع سرية ذاتية لكاتبها عّصية عىل االكتامل، 
عنه  تعرّب  التي  األخرية  القصة  وإهناء  التحّقق،  عن  و»باحًثا  متأماًل،  فيها  القاص  ويظل 
وتنقل رؤيته للكون والوجود، فال هو كاتب آخر يف قصصه، وال هو ناقُل العني التي هبا 
يرى الكوَن، فاملوت أسبق، وهو مقتِطٌع قساًم من حياة القاص مل ُيكَتب« )1( . لذا فإّن الرسد 
هو العنرص املتخيل الذي جيسد، يف صورته النهائية، ذات الكاتب التي تظّل تسعى؛ لكي 
تبقى ظاهرة وماثلة يف فعل ُيروى، أو قول ُينقل، أو حال يذكر. إهّنا ذات الكاتب املتصلة يف 
عملها القصيص؛ إذ »يتداخل العاملان وتتشابك عنارصمها ومالحمهام«)2(. من هنا ال يمكن 
عزل ذات الكاتب عن نصه الرسدي املنجز، وعن تاريخ حياته وآماله وتطلعاته وأحزانه، 
وذكريات طفولته، بام حتمله من رؤى ودالالت متنوعة سياسية أو اجتامعية أو تارخيية أو 
الِوعاء الذي تصوغ  التي تتشكل من فعل الذات الكاتبة هي  نفسية أو مجالية؛ ألنَّ القصة 
من ذاته كالًما، ورسًدا يعرّب عن تفاعلها مع عاملها. وعلية فإنني سأتناول قصص »مارشات 
عسكرية«، وما ملؤلِفتها من أثر عميق وواضح يف بناء الرسد القصيص العريب يف األردن، وبام 
أحدثته من انحراف يف مسار القصة العربية، وحماولتها املستمرة يف بناء عاملها القصيص، بام 
متلكه من أدوات رسدية ولغوية جتسد موقفها من ذاهتا واآلخر والعامل، وتنقل للقارئ، عرب 
عدسة الرسد، ما حتمله من آالم ومهوم وأحاسيس، وذكريات تارخيية واجتامعية ووجودية، 
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نتجت عن عصارة قلب أضناه حب اآلخر، وحب احلرية، وأمل الذكريات، ملا تعانيه الكاتبة 
وذاٍت  »واملعاينة،  الرصد  عىل  قادرة  بعنٍي  إبداعية،  قصصية  نصوًصا  فشكلت  املوجوعة. 
العامل إىل عاملٍ  يعايشها مع  مرهفٍة، مدركٍة، ولسان قاصة، حتّول موقفها من وجودها ومن 
من التخييل«)3(. فهل استطاعت الكاتبة يف قصصها أن تعرب عن ذاهتا، وترسم صورة عن 
ا استسلمت هلذا  أحزان حمكي ماضيها، وتستمد قوهتا وصالبتها من قوة ماضيها أم ال؟ أم إهنَّ
املايض احلزين فجعلت من نفسها َمسودة لسّيد الفقد املوت؟ وكيف ستوِفق بني حارضها 
وماضيها وواقعها، بقوٍة مستمدٍة من ماضيها، وبكينونة أساسية لوجودها هي كينونُة حب 

اآلخر واسترشاف املستقبل؟ 

هنا يتجىّل الواقع املتأمل يف قصص الكاتبة، مشكلة أبعادها الفكرية والنفسية واالجتامعية، 
ورسالتها إىل ذات مفقودة، وانشطار الذات، وسلطة الرمز، وبالغة اخلطاب، وحلظة التنوير، 
منسوجة بمشاعر األمل واحلزن والفقد والتوق واخلالص، عرب حٍس إبداعي قصيص، يندمج 
يف الواقع؛ ليشكل بؤرة دالالت متجددة، وليكون متخيلها الرسدي مرشوع كتابة جديدة يف 
منجزها القصيص، ينهل من واقعها وذاكرهتا، رؤاه ودالالته، وُتعيد تشكيله بقدرة إبداعية 

ترسم بالغة ذكرياهتا املوجعة؛ لتشكل حكاية الذات رهان التحقق املجسد يف أدبياهتا.

لذا؛ تندرج دراستي كخطوة نقدية، هندف من خالهلا إىل الكشف عن  أمل الكتابة وعن 
حزن الكاتبة يف مكامن الرسد القصيص، وفق رؤية منهجية ذات طابع فلسفي.  

عامل القصص وأبعادها الواقعية والنفسية 
جاءت املجموعُة القصصيُة »مارشات عسكرية«)4( هلند أبو الشعر، اعتامًدا عىل كاتبتها، 
سرية تكتبها بأمل عن شخصيات حارضة يف ذاكرهتا فقدهتا بسبب املوت، وقد أسقطت الكاتبة 

رؤيتها للموت واحلرية والسلطة عىل الذات املعذبة واملنشطرة، بسبب الفقد والسلطة.
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وتتمحور الغاية التي كتبت من أجلها هذه القصص حول حزِن حمكّي الطفولة، ووجع 
قصتي  بطل  األب،  شخصية  مثل  من  منها،  مقربٍة  لشخصياٍت  الفقد  أمل  بسبب  الذاكرة 
»أجراس« و»اهلاتف«، واجلد بطل قصة »مارشات عسكرية«، واألم بطلة قصة »أجراس«، 
واجلدة بطلة قصة »اخلابية واحلاكورة وشاي عىل احلطب«، واجلارة أم يوسف بطلة قصة »أم 
يوسف«، والصديقة حنان أغا بطلة قصة »احلدود«، والعمالق بطل قصة »سرية العاملقة«، 
الشخصيات األخرى، فريتد كلُّ ذلك منعكًسا مع  املواقف، وتلتقي عندها  وتدور حوهلا 

داخل املرتَجم هلم إىل خارجها، مصطبًغا بروحها وفكرها وشخصها.

بنيَّ الرسد القصيص، بحق، أن امُلؤلِفة استطاعت أن جتد للشخصيات املتحَدث عنها مرآة 
عاكسة لواقعها احلايل، وما يتخلله من مستجدات وقضايا كربى، إال أن هذا ال يمنع من 
أنَّ الكاتبة أيًضا، استطاعت التوفيق بني ظرفيات زمنية متفاوتة، كان هلا أَثُر رجع الصدى 
عىل ذاكرهتا بني ماض وحارض، ما أسعفها عىل تشكيل بنية نص رسدي، يكمن انسجامه يف 
إعالن لغة األمل الدائم يف شق دروب احلياة، التي رسبلت شخصيات النص بقوة احلضور يف 

النص،  بحكم املواقف التي جتّشمتها عرب هذا السفر القصيص.

فقصص »مارشات عسكرية« وهي القصص األخرية للكاتبة، تأخذ منطلقاهتا من منبع 
ديكاريت يف ربط األنا بالوجود. هذا معناه، أن من خصوصية احلياة أن تنعم األنا بالشجاعة؛ 
ألن املوت احلقيقي هو املوت من األمل ووجع الذاكرة للذات املعذبة، وليس اخلوف من املوت. 
إهنا حلظُة اعرتاٍف للذات القاصة يف حترير الكلمة من غربة املوت والصمت، وفق رصاع بني 
الشخصية واآلخر، وبني الشخصية وقراراهتا الداخلية التي أرهقها احلزُن واألسى، جّراء ما 

ختفيه الذاكرة من مفاجآت جعلتها تصمد من أجل مايض ذكرياهتا.

خطاهبا  ثنايا  بني  ُتظهر   ،)104( صفحاهتا  يف  عسكرية«  »مارشات  لقصص  قراءتنا  إن 
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ا تصطدم فيه الذات بني الظاهر واخلفي، وبني االستنطاق واالعرتاف،  ا اجتامعيًّ بعًدا واقعيًّ
البطلة  الشخصية  القصص، بني  التي أسهمت يف تصاعد أحداث  الرسد  داخل دوامة من 
الذي  القص  مبدأ  عىل  يقوم  ا  حجاجيًّ نمًطا  تأخذ  القصص  جعل  ما  هذا  الذكريات.  وأمل 
تشعب ليتغلغل داخل ثنايا اخلطاب الرسدي. فالكاتبة كانت دقيقة يف اختيار أبطال قصصها، 
َنت فيه الكاتبة احلضور  باعتبارها قطب الرحى يف حتريك نسيج األحداث، وكذا مرجًعا َضمَّ
بطريقة  املوجع  اخلطاب  إنتاج  تعيد  فالقصص  وبغريها،  بذاهتا  الشخصية  لوعي  املزدوج 
أدبية ترتبط بعلم اجتامع النص. هذا معناه أن قراءة هذا اخلطاب القصيص هو إعادة إنتاج 
فكر جمتمعي جديد، خيضع للمراقبة والتنظيم إلخفاء ماديته الثقيلة، فرسدية النص جعلت 
البطلة حتيا حيوات متنوعة ومتعددة، يف حلظات التخيل والتخييل، ومنحتها قدًرا مضاعًفا 
من اللذة والعذاب، والرقة والعنف اللذين يتجاذب فيهام التذكر والنسيان يف معاجلة الواقع 
املعيش، عرب لعبة تبادل األدوار املمثلة داخل فضاء النص، بغية تطويع إيديولوجية الكتابة 
وفق صياغة أدبية تعلن التمرد الفكري يف وجه لغة االستنطاق السلطوي. تقول بطلة قصة 
»سرية العاملقة« التي محلت فكرة الرواية ورؤيتها عىل كتفيها حتى النهاية: »وقف العمالق، 
هّب واقًفا بدوره، فوجد نفسه قزًما أمامه، وقال العمالق بنفاد صرب: تفضل يا سيدي، هذا 
الكريس، ووجده أعىل  اقرتب من  الدولة..!  للدولة، وأنا أجلس عليه حتى تشاء  الكريس 
أرفعك..؟  أن  تريدين  ارفعني.. أرجوك..! كيف  أرجوك  بتوسل:  للعمالق  قال  توقع،  مما 
ا، أرجوك حقق يل هذه األمنية.. أرجوك.. ما عليك إال أن حتملني  ساحمني أنت قصري جدًّ
عىل كتفيك..! صعق العمالق، لكنه فكر باألمر حلظة وقال للضيف العجيب: اصعد عىل 
الكريس الصغري أواًل وضعه قرب الكريس املرتفع« )أبو الشعر: ص 74(. وتستمر القصة 
الرغم من حماولة  بقوة، وعىل  العمالق، ويقبض عىل عنقه  املجنون ظهر  الضيف  ويتسلق 
العمالق التخلص منه، إال أنه يسيطر عليه ويرضب العمالق يف صدره، فعرف العمالق 
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أن عليه أن يلبي أوامر الرجل املجنون، وأن حيمله حتى يتخلص منه، ليكتشف يف النهاية 
ن منه. تقول الساردة: »كان رجاًل مسًخا جلس بارتياح عجيب،  أنه حيمل رجاًل مسًخا متكَّ
القهوة وانتظرين  أنا صاحب الكريس اآلن ... أحرض يل  مّد قدميه، وقال للعمالق بجرأة: 
فقد وصل  األحداث،  تتالت  العمالق..  الستار.. ساللة  وأسدل  أشاء..!  عندما  لتحملني 
للعمالق أمر عاجل بإهناء خدماته، وعندما توسل عينوه مسئوال عن محل الرئيس اجلديد، 
لريفعه إىل الكريس وحيمله إليه، ويشاهد العاملقة اليوم من ساللة لعمالق وهم يسريون يف 
كل مكان، حيملون ساللة املدير الذين اعتادوا عىل ركوب ظهور العاملقة للصعود إىل كرايس 

أخرى.. عالية وجديدة وبجوار كل كريس عمالق« ) أبو الشعر: ص57(.

رسالٌة إىل ذاٍت مفقودة
الكتابة  لغة  حترير  إىل  يسعى  مرصًدا  ُتعّد  الرسدي،  اخلطاب  داخل  الكاتبة  ذات  إّن   

احلياة  بجعل  التعبريية،  األشكال  خللق  الرضورية،  الدينامية  ومنحها  ختييلها،  ومساحات 

انعكست  لشخصيات  صورة  رسم  تتوخى  وثيقة،  العيش  وتفاصيل  موضوًعا،  اخلاصة 

مراياها يف شخصيات أبطال القصص )اجلد واجلدة واألب واألم واجلارة والصديقة( الذين 

أخذهم املوت، وأرقها، فشكل فقدهم غصة أمل يف نفسية البطلة الساردة، إهنم احللقة املتأملة 

بني ثنايا اخلطاب، فهم الظل اهلارب املفقود الذي يصعب عىل البطلة مسكه، ألنه يمثل أناها 

حبال  يف  الوقوع  يعني  الظل،  ذلك  وفقد  للعامل.  ومدركاهتا  وذاكرهتا  الشخيص،  وتارخيها 

خرائط وجغرافيات ومتاهات وحقب وأزمنة وحلظات تشكل أوضاًعا جمتمعية، من شأهنا 

أن ختلق لذة  التذكر والتقيص واالكتشاف، عرب مراودة اللغة وبياضات الكتابة التي خطتها 

الساردة بأمل موجع، لتشكل نزيف السؤال عن احلارض يف الذهن الغائب عن العني.
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إن تأّملنا واقع الكتابة، يأخذنا إىل عوامل احلزن والدهشة بني فضاءات متضاربة، بني زمن 
فيها  التي ترسد  البطلة يف قصة »أجراس«  تقول  الرسد وزمن رفض وقوع احلدث، حيث 
موت والدها، وانعكاسه عىل شخصية أمها: »يف الرابعة صباًحا تسللت إىل غرفتها، تطلعت 
إىل ساعة احلائط القديمة ورأيتها، أعرف أهنا الرابعة صباًحا، لكن أريد أن أراها، لن أنام، 
سأجلس يف العتمة، وأتأكد أهنا تغفو، وأن قلبها ينبض، سأستمع فقط إىل صوت تنفسها، 
التذكر داخل دوامة األمل عرب  إنه  الشعر: ص 19 ، 20(.  )أبو  وأتأكد من دفء جسدها« 
خطوط الرسد املكبلة بواقع اللحظة، التي شقت من خالهلا الساردة عوامل تذكر املايض بقوهلا 
يف قصة »شاي عىل احلطب«، واصفة مشهد موت اجلدة: »ماتت اجلدة، كانت ليلة شتائية 
يتوقفون عند رسيرها  الصغار  أمها، كان  تنادي عىل  الريح تعصف واجلدة  موجعة، ظلت 

وال يفهمون النداء الوحيد الذي تطلقه حنجرة اجلدة: أريد أمي.. أمي.. أريد أمي..! هتذي 

اجلدة أم ماذا؟ ..« )أبو الشعر: ص81(. إن هذا التساؤل يعكس أمل الكتابة عن وجع الذاكرة 

التي حتاكي ذكريات الطفولة وأحزاهنا، إهنا حتاكي طيف اجلدة التي ما زالت ذكراها تؤرق 

البطلة، وجتعلها تئن من ثقل الفراق، وبالتايل مطاردة األخيلة واألفكار، هروب من حمارصة 

أمل الذاكرة، وفق ثنائية اجلذب باالنجذاب. تقول البطلة: »غافلتنا اجلدة وهي حتترض، نزلت 

الباب  نحو  زاحفة  واجتهت  ببطء،  مؤخرهتا،  عىل  زحفت  رسيرها،  عن  الليل  منتصف  يف 

اخلارجي. كانت حتاول اخلروج نحو أشجار اللزاب .. محلناها وأعدناها إىل الرسير.. ظلت 

اللزاب  أشجار  حتت  احلرش،  يف  متوت  أن  تريد  كانت  املحاولة،  كررت  أمها،  عىل  تنادي 

الريح تعصف واجلدة حتترض، وتكرر  أبنائها.. ظلت  البئر وكربت مع  التي سقتها من ماء 

الطبيب يقول وهو يتفقدها للمرة العرشين: هذا  حماولة الزحف بإرصار عجيب، سمعت 

أمر عجيب مل أره يف حيايت.. اجلدة حتترض ولكنها قوية..! وأضاف بصوت خافت: امرأة فيها 
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روح برية عصية عىل املوت..! لكن اجلدة ماتت، دفناها يف اليوم التايل والثلج يتساقط عىل 
رؤوسنا، ويكلل اللزاب بلون ناصع، كانت دموعنا تسقط مع املطر، وأشجار اللزاب تطل 
علينا وتودع اجلدة الذاهبة نحو األبدية، أحسسُت وأنا أتطلع نحو األشجار الواقفة بشموخ 

حزين، أن األشجار تبكي معنا بدموع بيضاء ال تنتهي« )أبو الشعر، ص 81، 82(.

سلطة الرمز
الفيلبس،  راديو  منها:  عدة،  إحيائية  رموز  توظيف  إىل  العمل  هذا  يف  الكاتبة  استندت 
املصنوع  والتابوت  الكينا،  وشجرة  الشاي،  وإبريق  اللزاب،  وشجرة  عسكرية،  ومارشات 
من شجر اجلوز، واألجراس الباكية، واجلدة، والباب الكبري، والفرس الصقالوية، واجلوقة 
باعتبارها رموًزا للحرية والرتاث والسلطة واالنعتاق واألمل، مستمدة خصوصياهتا الداللية 
»أخي  الوهاب:  عبد  وغناء  الشاعر عيل حممود طه  قول  منها  نذكر  خمتلفة،  مرجعيات  من 

الدال عىل احلرية،  املسموع  الصوت  ثم رمز  الشعر: ص68(،  أبو  املدى«)  الظاملون  جاوز 

القادمة من  البيضاء  التارخيي مثل اجلياد املطّهمة  مثل صوت العرب وإذاعة لندن، والرمز 

البعيد، وطيوب البرتاء والزعفران، يشء جعل الساردة تعد الزمن بالدقائق والثواين حتى 

تنعم بالراحة كام يف قوهلا: »تعايل إذن أيتها اجلياد املطّهمة البيضاء، دامهي العتبة الساكنة منذ 

شتاء، توقفي أمام بايب، أحرضي طيوب البرتاء وثياب الرحيل املعطرة بالزعفران، تعايل أيتها 

اجلياد من بعيد، فروحي تشتاقك..! تقدمي جوقة القادمني ملرافقتي إىل هنالك، تعايل!« ) أبو 

الشعر: ص27(. ورمز ساعة احلائط القديمة، للداللة عىل الزمن الذي يفصل بني الزمن 

املتحرك )الفضاء اخلارجي( والزمن الثابت )املوت(، ورمز كريس العمالق، وقطيع الضباع 

عىل قمع حريات التعبري.. وغريها من الرموز التي تزدحم فيها املجموعة القصصية.
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انشطار الذات
جتاوزت الكاتبة هند أبو الشعر يف قصصها »مارشات عسكرية« قضايا اجلسد واجلنس، 
الذاكرة، وانشطار  أمل احلزن، ووجع  القصيص رؤى جديدة تعرّب عن  لتحمل يف مضموهنا 
الذات بني املايض الساكن يف ذاكرهتا واحلارض الذي رسمت من خالله صورة حّية لذكريات 
الطفولة من نافذة الذاكرة التي تنهمر منها الذكريات، وتفوح منها الرائحة الطيبة ملن رحلوا 
املاُء  يفور  وكام  ببطء،  الصغرية  األغصان  حترتق  كام  أملًا  وحيرتق  حزًنا،  قلبها  فيفور  ببطء، 
يف اإلبريق، وكام حتضن اجلدُة اإلبريق العتيق يف ظل أشجار اللزاب الذي يمتّد حتى آخر 
الكون. تقول الساردة: »تنهمر الذكريات، وتفوح الرائحة الطيبة، وأقسم إنني يف ليايل الشتاء 
أمها،  تنادي  الكون، أسمع صوت اجلدة وهي  العاصف يرضب  الريح  املوجعة، وصوت 
إبريق  رائحة  أشم  إنني  وأقسم  اللزاب..  أشجار  نحو  األخري  زحفها  صوت  أسمع  وأكاد 

الشاي تفوح معطرة باحرتاق األغصان اليابسة« ) أبو الشعر: ص 82(.

األمل واللذة عرب دوائر الرسد القصيص
كاملوت  الرسد،  دوائر  عرب  حمورية  مفاصل  من  عسكرية«  »مارشات  قصص  تشكلت   
األمل واللذة  باحلياة، وتدين كل أشكال مصادرة احلرية، فولدت  واحلرية والسلطة، حتتفي 
للقارئ بحرفية  النهاية؛ لتيضء رؤيتها  البداية حتى  القصيص من  الرسد  أعامق  النابضة يف 
الرؤية  إىل  الوصول  بغية  »مارشات عسكرية«،  تتحرك يف كل نص ضمته جمموعة  رسدية 

الفلسفية اجلاملية.

املساحات  أضيق  يف  املفردة،  الشخصية  برصد  العنارص  هذه  رصد  الكاتبة  استطاعت   
وأكثرها كثافة وامتالء.. فكشفت عن هاجسها يف حماربة احلزن والظلم وعشق احلرية، هذا 
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يعايشنا كل مكان وزمان، لكن  الغاب  منطق  زماًنا؛ ألن  أو  يتغري مكاًنا  الذي ال  اهلاجس 
أبو  )ينظر:  انتهاء.  بال  يرصخ  سيظل  احلرية  ومصادرة  العنف  ضد  يرصخ  الذي  الكاتب 

الشعر: ص12ـ13(.

خصوصية  منحتها  التي  الثيامت  بعض  يف  عسكرية«  »مارشات  قصص  تفردت  وقد 

املتسلسلة  الرسدية  دوائرها  يف  وجتاوزت  الكاتبة،  عند  الطفولة  حمكي  أمل  عن  الكتابة 

الصور  من  بالعديد  املزدمحة  ذاكرهتا  يف  الذات  تسيري  جتاه  لتنحو  األخرى،  قصصها 

تعرب  وحمورية  أساسية  موضوعات  يف  قصصها  فجاءت  والتطلعات،  والرؤى  واألماكن 

يؤطرها  الرسد،  حركة  كشفتها  كام  ذاكرهتا  من  ومستمدة  احلارضة،  وذاهتا  طفولتها  عن 

تتفرع،  التي  جتربتها  تشكل  كمفاصل  واحلرية،  واملوت  واملرض  واللذة  واألمل  احلزن 

احلارضة  السلطة  مثل  مًعا،  واحلرية  الذات  مصادرة  أشكال  كل  وتدين  باحلياة،  وحتتفي 

واحلارة  البيت  من  تبدأ  التي  الفرد،  بحق  مربر  بال  وسطوهتا  وجتاوزاهتا  أشكاهلا  بكل 

القصة  الكاتبة  وقد وجدت  كلها.  الرموز  وتطال  والعمل،  واجلامعة  واملدرسة  والشارع 

لتعالج كل فكرة عىل حدة، مضفية  املجال األرحب؛ يف رصد كل صغرية وكل حدث؛ 

حزهنا وأملها وتفردها، فيحتل الشعور باألمل واملعاناة والتعب والفقد حمور رؤيتها الذاتية، 

يتضمنه من مؤثرات اجتامعية وتارخيية وثقافية ودينية  بام  التي جتسد واقعها االجتامعي، 

»أجراس«، و»دموع أم يوسف«، و»احلاكورة«،  برزت واضحة يف قصصها، كام يف قصة 

و»مارشات عسكرية«، و »احلدود«، و»اخلابية«، و»الضباع«. 
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بالغة اخلطاب
املتلقي ودغدغة  الوصف، الستاملة شعور  يتخلله  ا  فنيًّ النص خطاًبا  الكاتبة يف  وّظفت 
املوكب  كوصف  النص،  يف  الوصف  يشغلها  التي  التنظيامت  بعض  خالل  من  إحساسه، 
اجلنائزي لوالدها املتوىف، وحال أمها بعد وفاة والدها، ووصف الباب الكبري لبيت اجلدة، 
وكريس  العبور،  ومشهد  اجلدة،  وحاكورة  الشام،  من  جدها  أحرضه  الذي  الشاي  وإبريق 
واخلابية  فلسطني،  من  جدها  أحرضه  الذي  الفيلبس  وراديو  واألجراس،  العمالقة، 
واملارشات العسكرية والعتبة وشجرة الكينا، ووشاح أم يوسف املزركش، ووصف فضاء 
التعبري  الزمن اجلميل.. كل هذا منح اخلطاب الرسدي قوة  بيت اجلدة، ووصف ذكريات 
كتابه  يف  بورديو  تصور  حسب  معناه،  هذا  للرسد،  ثانًيا  شكاًل  الوصف  باعتبار  الوصفي، 
»سلطة اخلطاب وخطاب السلطة«، قوله: »إن سلطة اخلطاب تكمن يف بالغة الوصف التي 
تزود الكالم بفائض املعنى الذي يمّكنه من قوة التبليغ يف النص ويف الواقع«، فخطاب النص 
جاء حاماًل بالغة تعبريية جتاه قضايا الكتابة الروائية وطرائق صياغة أفكارها ومعانيها، من 
خالل توزيع اجلمل الوصفية بحسب اإلمكانات التي يتيحها فضاء القصص. تقول البطلة 
الساردة، واصفة باب بيت اجلدة: »كان أيب حيمل أكياًسا كثرية، وحياول أن جيتاز الطريق من 
السيارة إىل باب اجلدة الكبري، كان الدخول إىل باب اجلدة يروق يل وخيفيني، باب حديدي 
عال بارتفاع األفق، وفيه باب صغري له يد حديدية نتسابق عىل استخدامها والسيطرة عليه... 
مفتاح باهبا أكرب من كفي.. سألتها عن املفتاح باستغراب: من أين جئت هبذا املفتاح..؟ تتنهد 
اجلدة وتقول بصوت مرجتف: من حيفا، أحرضه اجلد الكبري. ومن هو اجلد الكبري..؟ تتطلع 

إيل بغضب وتقول باستغراب: جدك، األفندي..!« )أبو الشعر، ص 59(.

كام جاءت النصوص القصصية متنوعة يف لغتها، ومتفاوتة يف مستوياهتا؛ لتشكل انسجاًما 
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وصفية  الرسد  لغة  فجاءت  وأحالمها،  ورؤيتها  فيها،  الشخصيات  مستويات  مع  وتناغاًم 
لإلهيام  والفصيحة؛  العامية  بني  فزاوجت  احلوار  لغة  أما  بعضها،  يف  وانزياحية  تصويرية، 
بالواقعية، وإثارة الفضول لدى القارئ يف متابعة النص ومالحقته حتى النهاية. وقد وّظفت 
الكاتبة اللغة العامية يف بعض احلوارات واألصوات الساردة، كام يف قصة »دموع أم يوسف«، 
وهي تشّيع جثامن جارها »أبو حسن« إىل مثواه األخري، صارخة بصوت تعرتيه احلرقة واألمل 
والفقد: »رصخت من بني النساء وهي تلوح بمنديل أبيض: مع السالمة يا أبو حسن، مع 
العامية؛  ـ جاء يف  ـ هنا  »أم يوسف«  الشعر: ص47(. فصوت  أبو   ( يا خوي!!«  السالمة 

لإلهيام بالواقعية االجتامعية التي تؤمن هبا الكاتبة.

حلظة التنوير
 ُيمكن القول بأّن حلظة التنوير أهم عنرص يف القصة القصرية؛ ألهنا تكشف عن هناية القصة 
ورؤية كاتبها، وتفيض إىل االنطباع العام للقصة القصرية، وقد جاءت هناية قصص »مارشات 
عسكرية«؛ لتيضء رؤية القصص برمتها، وتكشف عن املغزى احلقيقي واملتلون للمجموعة 
القصصية؛ إذ يستمر الرسد عرب تقنيات رسدية توظفها الكاتبة بدقة؛ لتجسد رؤيتها عرب ثنايا 
الداخيل، ودوائر الرسد حتى هناية الرسد، وليكشف  النص، كاحلوار، والتذكر، واملنولوج 
للقارئ عن فكرة اخلالص التي ترى فيها بطلة القصص حالًّ لكلِّ آالمها وأحزاهنا ومعاناهتا، 
وهي شبه هناية مغلقة، سببها االستسالم للواقع، واليأس من املايض، وعدم قدرة الشخصية 
الدافئ، واجلدة  السند، واألم احلضن  يف االستمرار يف دوائر رصاع تعيشها، أمل فقد األب 
العميق املخفي، والرصاع مع الذكريات، وأمل الذات  األرض والثبات، وأم يوسف احلب 
وحزهنا. تقول البطلة الساردة يف هناية قصة احلدود: »كانوا يواصلون السري مثل رسب نمل 
)أبو  هناك«  إىل  كلهم  معهم  ذاهبة  أنني  وعرفت  ارجتفت،  ارتعشت،  طريقه!  يعرف  كبري 
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الشعر: ص40(. وتنهي قصة دموع أم يوسف: »أحسست فجأة بأن احلزن الذي كرس قلبي 
كبري، ملعت دموع املرأة، رأيتها تغلق الباب بفجيعة، انسحبت، وسمعت نشيج أم يوسف 
خيتنق خلف باهبا، زاغت نظرايت وارتعشت، افتقدت أيب، افتقدته بجنون، وضعت املفتاح يف 

جيبي بعد أن تأكدت من إغالق البوابة، وانخرطت بالبكاء« ) أبو الشعر: ص 49 (. 

اخلامتة
 تناول البحث موضوع أمل الكتابة عن أحزان حمكي الطفولة يف قصص »مارشات عسكرية« 

هلند أبو الشعر بالدرس والتحليل، وتوصل  يف خامتته إىل  أنَّ مفهوم أمل الكتابة عن احلزن عند 

متخيلة  إىل جترية جمازية  لتتحول  القصصية؛  كتابتها  يعدُّ حتواًل وتعدياًل جذريًّا يف  الكاتبة، 

والسلطة  احلرية  من  وموقفها  واملستقبل،  واحلارض  للاميض  رؤيتها  بالواقع، جتسد  ممزوجة 

واملوت، وجتارب البرش بعيون جديدة. تقول الكاتبة: »املوت واحلياة، مفاصل تشكل جتربتي 

التي تتفرع، حتتفي باحلياة وتدين كلَّ أشكاِل مصادرة احلرية، وهذا يعني أنني ال أحب السلطة 

وأحارب تسيدها وسطوهتا بال مربر.. ال أقصد بالسلطة العسكر وال الرئيس فقط.. السلطة 

تبدأ من البيت« .) أبو الشعر: ص13(.

املتحيزة،  غري  والرؤية  احلرية  ومفهوم  والسلطة،  الثقافات  مع  جلّيا  تفاعلها  بدا  كام 

ومراجعة كل املفاهيم الذاتية والوطنية والقومية واإلنسانية، ووضعها عىل بساط البحث من 

جديد. تقول الكاتبة يف مقدمة املجموعة القصصية: »عندما الحقني السؤال الذي ال بدَّ وأن 

نطرحه عىل أنفسنا بقوة: هل سيكتب الكاتب يف القرن احلادي والعرشين بروح جديدة، وفكر 

جديد خمتلف، وتقنيات ال عالقة هلا بتقنياتنا التي تعودناها..؟ بالطبع كل هذه األسئلة مربرة 
ومطروحة لكن اليشء الوحيد الذي لن يتغري هو سؤال احلياة: من نحن..؟ ومن أين جاء 
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الكون؟ إىل أين نذهب..؟ يظل املوت يقهرنا بال رجعة.. يظل حارًضا يف اجلهات واألمكنة 
واألزمنة.. ويظل األقوى بيننا.. لذلك فهو حارض لدي يف قصيص« ) أبو الشعر: ص 11(.

مت الكاتبة قصصها بأسلوب رسدي متفاعل مع احلدث والشخصية واحلوار، بلغة   قدَّ
تصويرية موحية ومعربة ورامزة، جتسد حلظَة احلدِث الفني بخيال ابتكاري إبداعي يصور 
حلظات التوتر التي تفرزها الصورة، وطبيعة العالقة بني الكاتبة والنص؛ لتفرَز من خالل 

قصصها تلك الصورة التي صنعتها الكاتبة.

مت يف تشكيل قصصها، بصورة فنية، متخيلة جمموعة  وال بدَّ من اإلشارة بأنَّ الكاتبة حتكَّ
عىل  القائمة  والرموز،  واإليامءات  واحلركة  باحلياة  النابضِة  واالقرتاناِت  الدالالت  من 
التي  احلياتية  الصوِر  لبعض  السوداوية  والرؤيُة  الغموُض  يعرتهيا  حزينٍة  عديدة  مفارقات 

عاشتها الكاتبة أحياًنا، واألمُل واملوُت والتهكُم والسخريُة واحلب والكرُه، أحياًنا أخرى.

وأوضحت أنَّ تلك النصوَص القصصيَة مفتوحة للمتلقي؛ لتضع من خالهلا النهاية التي 
يريدها القارئ، وتشجَعه عىل استمرارية القراءة ومالحقِة احلدث بال ملٍل أو ضجر، فيتحول 

من ُمتلق عاديٍّ إىل متلق مشارك يف صناعة احلدث.

لذا؛ فإنَّ القاصة هند أبو الشعر، متكنت من تطويع القصص املعارصة يف جوهر السرية 
جلنس  الذوقية  التجليات  من  العديد  تعكس  نصية  برؤية  الواقعي،  املنظور  خلدمة  الغريية 

القصة.

العربية عامة، واألردنية خاصة، ال  القصصية  بأّن رهانات احلداثة  فإنني أرى  من هنا؛ 
تتحقق إال عرب متهيَّآت نصية تشكل قطائع مع نصوص أخرى غري حداثية، والغرض من هذه 
املالحظة ليس التصنيف والنمذجة، وإنام هبدف حسن القراءة، وإدراك املتلقي اإلنجازات 

النصية، من حيث التشكل والبناء واللغة، والتعامل مع الواقع.
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املصادر واملراجع

)1(  زروق، حممد: األنا واآلخر واهلم التارخيي: دوائر توّلد الرسد يف رواية »بن سولع« لعيل املعمري، ضمن 
كتاب عامل عيل املعمري الرسدي) أعامل ندوة علمّية( ، حترير: هالل املعمري وحممد زروق، مسعى للنرش 

والتوزيع، البحرين، 2014، ص 133.
)2(  املرجع نفسه: ص 133.

)3( زروق، حممد: مرجع سابق، منقول بالترصف، ص 133.
)4( أبو الشعر، هند: مارشات عسكرية، ط1، دار ورد للنرش والتوزيع، األردن، 2014م.
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هنــــــــــد أبـــو الشعـــر والكتابة اإلبداعية

د . زياد أبو لنب *

سرية حافلة بالعطاء واإلبداع، ال كلل وال ملل يتشعلق جدراهنا، 
نحو  قوهتا  بكل  فتندفع  توقف،  أو  تعب  عىل  حمطاهتا  تنثني  وال 
املزيد من اإلنجاز واإلبداع والعمل، وأي إنجاز أو إبداع أو عمل 
ذاك الذي يتخطى رقاب العمر يف سنوات مفعمة باحلياة واألمل، 
يفّت  ماٍض  تلوي عىل  احلياة، ال  تتناثر جنبات  بذرات  ومشحونة 
من عزيمتها، وال حارض ينهض يف غفلة من سنوات العمر، متيض 
هبا احلياة كساقية متأل يباب األرض لتحيا من جديد، بعد مواٍت قد 
عصف يف حدائق الروح، ختّط كلامهتا يف حقول سنابلها التي أثقلها 
وهي  البحر،  كنوارس  بطاًنا  وتروح  مخاًصا  تغدو  فتاميلت   ، احَلبُّ

تعانق شمس الكتابة من جديد.

* قاص وناقد وشغَل عدًدا من املناصب اإلدارية يف وزارة الثقافة األردنية.
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كتبت فأينعت، ورسمت فأبدعت، قاصة وشاعرة وفنانة تشكيلية ومؤرخة، تنحت من 
الكلامت فتثري مجاليات اللغة، كام تنحت من األلوان فيغيب قوس قزح خجًل، وتسرب أغوار 

البحث، فتستنهض التاريخ من سباته، هذه هي هند أبو الشعر.

الكتابة  فاحتة  القصرية، فجاءت »شقوق يف كف خرضة«  القصة  كتابة  بدأت حياهتا يف 
املجاهبة 1984،  اإلبداعية عىل جمموعات قصصية ست )شقوق يف كف خرضة 1981، 
عسكرية  مارشات   ،2000 الوشم   ،1996 وطًنا  الذاكرة  تصبح  عندما   ،1990 احلصان 
2014(. وَمن يتتبع قصصها يلحظ هذا اخلط التصاعدي يف امتلك مجاليات اللغة، وشاعرية 
الرسد، والرمز الشفيف يف دالالته، والبعد اإلنساين يف خروجه من ضيق املكان اجلغرايف، 
تتحرك قصصها يف أمكنة متعددة، وأزمنة خمتلفة، فتنطلق من األنا إىل اآلخر يف مضامني تنهل 
من احلياة اليومية، ما يشّكل عاملًا مسكوًنا باحلكايات، وتصبح آالم الناس وأوجاعهم هاجًسا 
يقبض عىل مفاصل الرسد، ويتحول اإلنسان يف حلظة إىل التشييء، فتعيده إىل إنسانيته التي 
ترصخ يف وجه العامل البشع امليلء باختلالت العرص، واهنيار املنظومة االجتامعية، واغرتابه 
عن املكان الذي انبّت عنه، لينازع وجوده يف الكون، فرائحة املوت والدم واخلوف والقهر 
تنطفئ يف حلظات األمل واخلري واحلرية، هكذا ينطوي الرسد وما يتخلله من حوار ووصف 

يف معظم قصصها، إن مل أقل مجيعها.

حتمل قصص هند أبو الشعر رؤيا جديدة لواقع نسيجه البسطاء واملهمشون واملغلوب 
عىل أمرهم، وتتعدد أصوات الرواة والرموز يف رصاعها اليومي، ويعيش اإلنسان يف أزمة مع 
ذاته، وتتشظى الذوات يف استعادة املايض، لتنفتح من جديد عىل حارض ومستقبل، يف هّم 
مجاعي ُيعيد لإلنسان إنسانيته التي افتقدها. هذه ليست قراءة نقدية لكل منجز هند أبو الشعر 

القصيص، إنام هي ملمح عامة أو مرايا متجاورة لتجربة إبداعية يف قصصها القصرية.
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عنواًنا  الكاتبة  أو  الكاتب  اختيار  ولعّل  جمموعاهتا،  عنوان  محلت  قصة  كّل  عىل  أقف 
ملجموعته، من بني قصص املجموعة، له داللة أو مرتكز أقرب إليه من القصص األخرى، 
مثلام يصطفي األب أحد أبنائه ليكون سنًدا له يف احلياة، أو حبيًبا خالًصا تنطوي عليه النفس 
رسد  يف  الضمني  الراوي  يبدأ  خرضة«  كف  يف  »شقوق  األوىل  املجموعة  ففي  كتامهنا،  يف 
ابنة األرض التي تعمل فيها مع أبيها الفقري، تلك الطفلة التي يتشقق  األحداث، فخرضة 
كّفها، وهي تغادر البيت يف الغور إىل عامن لتعمل خادمة يف أحد البيوت، كي تعيل أرسهتا، 
فتصحبها )صبحية( كي تستحّم باملاء والصابون، فتذّكرت قناة الغور التي كانت تستحم هبا 
وهي ترتدي الثياب، وسائق الشاحنة التي أقّلها وهو ال خيفي نظراته إليها، يف ذكورية أفزعتها 
البيضاوات  النساء  املونولوج  وتستعيد خرضة من خلل  باخلوف،  املرجتف  قلبها  ومألت 
التي تقطفها عند الفجر والندى  الرائعة، كي »تبيعهن اخلضار  بسياراهتن الكبرية، وثياهبن 
يغسلها«، عىل الرغم من أن الفكرة مطروقة يف القّص والرواية العربية، إال أن الكاتبة قدمت 
ا يرتقي إىل مفهوم الدفاع عن املرأة يف استلب أنوثتها، واالفرتاس الذكوري يف  نموذًجا إنسانيًّ
املجتمع، كام صورت طبقية املجتمع الريفي واملدين، بأسلوب قصيص رشيق، استخدمت فيه 
تقنيات الرسد احلديثة، ويستعيد القارئ يف ذهنيته رواية »األرض« لعبد الرمحن الرشقاوي، 
ومتّسك الفلح بأرضه، ومقاومة اإلقطاع، كام يستعيد رواية »دعاء الكروان« لطه حسني، 

وعمل البنات يف خدمة البيوت، وسقوط ذكورية الرجل الرشقي.

للعمل  انتقاهلا  قبل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  معلمة  الشعر  أبو  هند  عمل  يكون  قد 
األكاديمي اجلامعي، مبعًثا لكتابة قصة »املجاهبة«، وهي عنوان جمموعتها القصصية الثانية، 
وتدور أحداثها حول الرصاع الداخيل يف املدرسة، بني معلمة تتمرد عىل بريوقراطية املديرة، 
التي تستفرد بالقرار، وسلطتها يف اإلدارة، فالكاتبة قدمت صورة حّية عن اإلدارة الفاشلة، 
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مستوى  عىل  القصة  أمهية  من  يقلل  ال  النمطي  األسلوب  وهذا  مبارش،  رسدي  بأسلوب 
املضمون.

ويف املجموعة الثالثة قصة »احلصان«، ملا حتمله من رمز يف انزياح داليل يكشف عن املايض 
املستقبل،  أفق  نحو  لينطلق  جديد،  من  استنهاضه  حياول  والكل  باملوت،  املسكون  العريب 

فالبكاء عىل املايض ال ينفع، فعىل اجلميع أن حيرك الساكن، ويبعث فيه احلياة.

حيمل عنوان القصة )احلصان( داللة ال ختفى عىل قارئ الرتاث العريب، وترد يف القصة 
فالقصة  األندلس،  يف  العريب  السقوط  عىل  داللة  من  أيًضا  حتمله  بام  »غرناطة«  إىل  إشارة 

بمكوناهتا الرسدية قصة تتقدم عىل قصص جمموعتيها األوىل والثانية.

قصة  يف  الرئيسة  فالشخصية  االحتامالت،  كل  عىل  نارها  تستوقد  ذاكرة  القدس  تبقى   
»عندما تصبح الذاكرة وطًنا«، يف جمموعتها اخلامسة، تتمسك باملكان، وحتمل هويتها العربية 
يف الدفاع عنها أمام اآلخر الغريب، الذي حياول أن يمحو من ذاكرهتا كل تفاصيل املايض، 
وتتحّول إىل صورة أو رسمة باهتة من كل املعاين، ففي القصة رصاع نفيس يف تقبل اآلخر 
وعدم تقبله، ويف هناية األمر تتخذ الشخصية قرار املواجهة يف تثبيت احلّق العريب يف القدس، 
عندما يستفزها سؤاله )أنِت من إرسائيل؟(. حتمل القصة رموًزا متعددة، ويغلب احلوار عىل 
الرسد، وتستخدم القاصة تقنية االسرتجاع واالستباق لتوازن بني الرسد واحلوار، ويتداخل 

املونولوج ليعّمق اإلحساس بالفقد واحلزن والضياع.

يف  »الوشم«،  يف قصة  اجلدة  فتلك  جتلياته،  يف  املايض  للوقوف عىل  حمطة  الذاكرة  تبقى 
املجموعة اخلامسة، هي املايض اجلميل الذي مل يبَق منه إال ذكريات حتارص راوية القصة من 
بدايتها إىل هنايتها، وحتمل رموًزا تنفلت من املكان والزمان، لتستعيد طقوس الزيارة التي 

علقت بذاكرهتا، وصورة الوشم األخرض عىل يد اجلدة بعروقها النافرة واجللد اليابس. 
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النفس ذكريات  ويف قصة »مارشات عسكرية«، يف جمموعتها السادسة، قصة تبعث يف 
املايض، ذاك اجلد الذي يستمع لألخبار من راديو فيليبس، وما يمثله من رمز للاميض الذي ال 
يلتقي مع حارض األحفاد الذين تشغلهم التكنولوجيا احلديثة، فلم يعد للراديو مكان يتسع يف 
زمن ليس هو بزمانه. تقوم القصة عىل عدد من الرموز، متمثلة بتغرّي األجيال، وبتغري اخلطاب 
السيايس لقادة األمة، وباهنيار كل القيم واملثل احلارضة يف املجتمع. ُتعد هذه املجموعة نقلة 
ما حيمله من  القص احلديث بكل  لعبة  الشعر، وإتقان  أبو  القصة عند هند  كتابة  نوعية يف 

تقنيات رسدية.  

لنا الكلم عىل اإلبداع يف املنجز األديب، نجد هند أبو الشعر قد بدأت مسريهتا األدبية  إذا مَحَ
شاعرة يف نصوص نثرية أو ما يسّمى بـ»قصيدة النثر«، بدًءا من نصها »عندما تركض طيور 
مبّكرة«،  وأيًضا »قصائد  لرجل متوت حبيبته«،  »كلمة أخرية  إىل نصها  النورس يف دمي«، 
أقرب  أو  الشعر،  من  للخاطرة  أقرب  وهي  احلامل،  الرومانيس  الطابع  عليها  يغلب  حيث 
لشعرنة الرسد، والبعض أطلق عليه رسدنة الذات، حيث يتقاطع الرسد مع الشعر، فتعتمد 
الفكرة يف بناء النص الشعري، يف حني نجد أن »نصوص أخرية« يف أناشيدها الثلثة أكثر 

انفتاًحا عىل الشعر، وخروًجا إىل حّد كبري من شعرنة الرسد إىل لغة القصيدة.

كتبت هند أبو الشعر ـ أيًضا  ـ  »مشاهد مرسحية«، وهي عبارة عن نصوص متزج ما بني 
القّص والشعر املنثور، تعالج قضايا إنسانية، أقرب ما تكون إىل الفلسفة الوجودية، بل أقرب 
ما تكون إىل فلسفة غابريل مارسيل، الكاتب املرسحي والناقد والفيلسوف الفرنيس، الذي 
قال: »الوجود يعني أكثر من جمرد الوجود، حيث قد يكون هناك يشء يف وجود يشء آخر«. 

وكانت الكاتبة أكثر عمًقا يف التصور الوجودي يف نص »مرثية إنسان طيب«.

يبقى القول، إّن املتتبع لتجربة هند أبو الشعر يف الكتابة اإلبداعية، من قصة وشعر ومرسحية 
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ومقالة ونصوص وغريها، جيدها كاتبة مثقفة بامتياز، ومبدعة يف مسار كتابتها األدبية، كام أهنا 
القديمة، عن  الوثائق  التارخيية، ونبشها يف  التشكييل، ومل تنشغل يف بحوثها  مبدعة يف فنها 
الكتابة اإلبداعية، ومل يثنها عملها األكاديمي ونشاطاهتا املتفرعة يف شؤون الثقافة واللجان 

وغريها، فقد أخلصت للفن القصيص فأبدعت، ويف البحث العلمي فأجادت.
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الـجلسة الثانية
منهجية أبو الشعر: فـي كتابة التاريخ
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الشعــــــــــــــــــــر: أبــــــــو  منهجيـــــــــــــة 
التاريــــــــــــــخ كتابــــــــــــــة  فـــــــــــــــي 

د . عليان اجلالودي *

البحثي ما بني كتب  الشعر  أبو  الدكتورة هند  املتتبع إلنتاج  يلحظ 
وبحوث ودراسات متخصصة، زمًخا كبرًيا يف البحث والتأليف، ما 
الذين قضوا سني  األفذاذ،  األمة  بالرعيل األول من علامء  يذكرنا 
عمرهم يف البحث والتأليف، كام نلمس تعدد جوانب اهتامماهتا ما 
بني األدب والفن والتاريخ، إال أن اشتغاهلا بالتاريخ، درًسا وتدريًسا 
إنتاجها يف حقل  ويتسم  املميزة كمؤرخة.  أعطاها هويتها  وبحًثا، 
ويف  اإلسالمي،  التاريخ  يف  بحوث  بني  التنوع،  بسمة  التاريخ 
التاريخ احلديث واملعارص، وهذا يعود إىل تنوع مشارب تكوينها؛ 
التارخيية،  الكتابة  أهرام  من  هرمني  يد  عىل  أستاذتنا  تتلمذت  إذ 
املرحوم األستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري الــذي أشــرف عىل 

* أستاذ التاريخ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة آل البيت.
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أطروحتها يف املاجستري، وعىل يديه ترشبت منهجية البحث يف التاريخ اإلسالمي، وحتولت 
يف الدكتوراه إىل حقل التاريخ احلديث واملعارص، وتتلمذت عىل يد األستاذ الدكتور حممد 
التاريخ  يف  البحث  يف  األردنية  املدرسة  ورائد  األردنيني،  املؤرخني  شيخ  البخيت،  عدنان 

العثامين عموًما، وتاريخ العرب وتاريخ األردن احلديث خصوًصا.

األستاذ  إرشاف  حتت  األردنية،  اجلامعة  يف  أعدهتا  التي  الدكتوراه  أطروحة  وحددت 
اللبنة  وكانت  البحثية،  هويتها  عبيد«،  بني  ناحية  وجوارها:  »إربد  بـ  واملوسومة  البخيت 
األوىل من لبنات تكوينها يف التاريخ احلديث واملعارص؛ إذ يالحظ أن معظم إنتاجها، ما بعد 
الدكتوراه، انصب حول تاريخ األردن احلديث واملعارص، إذ تعد بحق من بني أكثر املؤرخني 
األردنيني املعارصين إنتاًجا، سواء كان ذلك يف حقل الكتب أو البحوث وأعامل التحرير، 
حمتوى  وتوظيف  األردنية،  البلدانيات  حول  دراسات  من  أنجزته  ما  يف  بريادهتا  ناهيك 

السجالت، والصحافة الذي أتقنته، ومتيزت فيه بني أقراهنا من املؤرخني.

وما يميز أعامل املؤرخة هند أبو الشعر ليس الكم بمقدار الكيف، فهي تعد، يف بحوثها 
ومؤلفاهتا، رائدة يف توظيف حمتوى املادة الوثائقية، سواء كانت سجالت حماكم رشعية أو 
سجالت طابو أو سجالت تسوية، وسجالت نفوس وأوراق ومذكرات شخصية، ووثائق 
الرشكات، ووثائق وأوراق البلديات، ناهيك عن توظيف الصحافة املعارصة وحتليل حمتواها 
وتوظيفها يف بحوثها ودراساهتا عن البلدانيات األردنية التي تصدت لدراستها )الرصيح، 
حواره، احلصن، مادبا، السلط، الزرقاء، الشوبك، معان(، ودراسات حول تاريخ األردن 
األول،  الرعيل  من  األردنية  والشخصيات  واإلعالم  الصحافة  حول  ودراساهتا  عموًما، 
وقدمت دراسات تتسم بعمق املنهجية، والقدرة الفذة عىل التحليل بامتالكها ناصية املنهج 
التي  ناهيك عن أسلوهبا ولغتها األدبية  الوثائقية،  املادة  العلمي، والقدرة يف حتليل حمتوى 
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أضفت عىل بحوثها سالسة ومجالية يف اللغة واألسلوب، إذ  يشعر القارئ، عندما يقرأ يف 
ينتاب  الذي  السأم  به عن  ويبعد  القارئ،  إليه  يشد  أديب،  أمام نص  أنه  مؤلفاهتا وبحوثها، 

القارئ عادة يف تعامله مع املؤلفات والبحوث األكاديمية.

آل  التاريخ يف جامعة  الدكتورة سنوات طويلة خالل عملنا سوية يف قسم  لقد زاملت 
البيت منذ مرحلة التأسيس، وأدرك عظم املنجز الذي حتقق عىل يدهيا، وما قدمته للجامعة، 
ودورها يف تنظيم الندوات واملؤمترات، ويف النهوض بصحيفة الشورى الطالبية، وبمجلة 

البيان الثقافية التي اقرتنت هبا وتوقفت، لألسف، بعد مغادرهتا اجلامعة.

اآلداب  كلية  وعامدة  التاريخ،  قسم  إدارهتا  خالل  جهود  من  به  هنضت  ما  متاًما  وأعي 
والعلوم اإلنسانية، وما حتلت به من قدرات فذة يف اإلدارة، وهو منجز آخر ينضاف إىل جممل 
جوانب شخصيتها، وال يمكن إغفال هند األكاديمية املبدعة، وجتربتها الثرة يف التدريس، 
سواء لطلبة البكالوريوس أو املاجستري، وحدهبا عىل طلبتها، ورصامة املنهج الذي غرسته 

فيهم، وبصامهتا العلمية واملنهجية عىل رسائل املاجستري التي أرشفت عليها أو ناقشتها.

ويصعب يف احلقيقة، يف هذه العجالة، أن حييط املرء بمجمل إنتاج أستاذتنا وزميلتنا العزيزة 
وبجوانب شخصيها، لكنها جمرد إضاءات أحببت أن أشري إليها ولو إشارات عابرة، وأعتقد 
التشكيلية  والرسامة  والقاصة  األديبة  هند  كثرًيا جوانب من شخصية  الزمالء سيغنون  أن 

واملؤرخة، وجوانب إنتاجها الثّر.

سأنتقل إىل املوضوع الرئيس هلذه الورقة، وهو تسليط الضوء عىل منجز مهم تصدت له 
هند أبو الشعر، الذي يمثل نضج جتربتها البحثية، كام يرتجم حصيلة ما أنتجته من دراسات  
وأبحاث، كام وضعت فيه خالصة اشتغاهلا مع املصادر الوثائقية وأعامل التحرير ملا يربو عىل 
عرشين جملًدا من الوثائق اهلاشمية التي هنضت بتحريرها وإعدادها للنرش، إىل جانب األستاذ 
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الدكتور حممد عدنان البخيت، وتنوع موضوعات هذه املجلدات الوثائقية، وما حوته من 
وثائق رسمية تناولت جوانب متعددة من تاريخ إمارة رشق األردن، يف احلقول السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية، وعالقتها مع حميطها العريب، ومع دول العامل، التي أتاحت آفاًقا 
واسعة أمام الباحثني واملهتمني، وطلبة الدراسات العليا؛ لتوظيفها يف أبحاثهم ودراساهتم 

احلالية واملستقبلية.

الثرة وحسب، بل  الوثائقية  املادة  الدكتورة يف هذا املجال ال تنحرص بنرش هذه  ومهمة 
يف ما قدمته من دراسات يف بحوثها ومؤلفاهتا املنصبة عىل هذه الوثائق، أيًضا، إذ تعد تلك 
الدراسات نرباًسا ييضء الطريق أمام الباحثني عن كيفية التعامل مع هذا املصدر الوثائقي، 

وكيفية توظيفه يف دراساهتم.

 موسوعة تاريخ األردن يف عرص اإلمارة )1921-1946م( 
عكفت الدكتورة هند أبو الشعر، يف األعوام األخرية، عىل التصدي لعمل علمي يتمثل 
بإعداد عمل موسوعي عن تاريخ األردن مؤلًفا من جملدات عدة، منها ما صدر، ومنها ما هو 

قيد الطبع، ومنها ما هو قيد اإلعداد.

* املجلد األول: يتناول اإلدارة والتأسيس )1921-1946م(.

* املجلد الثاين: القناصل واحلياة الدبلوماسية يف عهد اإلمارة.

* املجلد الثالث: احلياة االجتامعية، وهو مؤلف من قسمني:

ـ القسم األول: السكان والتعليم.  

ـ القسم الثاين: الطب واألطباء واألحوال الصحية والبلديات والعمران.  

* املجلد الرابع: الصحافة والثقافة واملرأة.
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* املجلد اخلامس: احلياة االقتصادية.

وصدر املجلد األول من هذا العمل املوسوعي يف هذا العام )2021(، وتصدت لنرشه، 
مشكورة، جامعة فيالدلفيا، وعلمت من الدكتورة هند أن املجلدات؛ الثاين والثالث والرابع؛ 
قيد النرش، يف حني أن املجلد املتعلق باحلياة االقتصادية حيتاج سنتني لريى النور، متعها املوىل 
بموفور الصحة والعافية والعمر املديد؛ إلنجاز ما تصبو وما نصبو إليه مجيًعا، خدمة لألردن 

العزيز وتارخيه وتراثه.

مالحظايت األولية عىل املجلد األول الذي محل عنوان: »اإلدارة والتأسيس«؛ أي تاريخ 
اإلمارة منذ التأسيس العام 1921م، وتتبع جوانب تطور احلياة اإلدارية، والترشيعية، وتطور 

املؤسسات اإلدارية.

إن الباحثة، هبذا العمل املوسوعي األول من نوعه يف املكتبة التارخيية األردنية، سجلت  ـ 
اسمها   يف سجل الريادة يف املدرسة التارخيية األردنية بأحرف من نور.

ويف إضاءهتا يف تقديمها للكتاب، استدركت بأن هذا العمل ال ينطبق عليه مفهوم  ـ 
املوسوعات الذي نألفه، وإنام قصدت بذلك أن يكون موسوعة متكاملة للتأريخ هلذه 

املرحلة من تارخينا احلديث.

ـ اشتمل املجلد األول عىل حماور رئيسة عىل شكل أبواب:

اإلدارة  مكونات  حتليل  تناولت  1921-1923م،  التأسيس  مرحلة  األول:  الباب   *

والقيادات السياسية واإلدارية، كام تطرقت للمصادر التي يمكن من خالهلا للدارس 
تكوين صورة شاملة عن هذه املرحلة، واستقت مادهتا يف هذا الباب، معتمدة عىل 
تلك املصادر الوثائقية، من سجالت حماكم رشعية، ووثائق املكتبة الوطنية، وجمموعة 
بتعامل  الباب  هذا  يف  وأحاطت  البلديات،  وسجالت  وأوراق  اهلاشمية،  الوثائق 

اإلدارة واحلكومات واملوازنات واجلوانب القضائية.
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1923-1946م،  العامني  بني  اإلدارة  عن  للحديث  وخصصته  الثاين:  الباب   *
وتناولت كثرًيا من التفصيالت حول تطور املؤسسات اإلدارية والتنظيامت اإلدارية 

والعمرانية... إلخ.

الترشيعية،  واملجالس  األسايس  والقانون  الترشيع  جلوانب  خصص  الثالث:  الباب   *
وقانون االنتخاب للمجلس الترشيعي الصادر العام 1928م.

الباب الرابع: اإلدارة ما بني العامني 1930-1951م، واستكملت فيه حديثها عن   *
اإلدارة، والرتكيز بشكل خاص عىل السلطة التنفيذية، واإلدارة األردنية يف فلسطني 

بني العامني 1948-1951م، وغريها من اجلوانب التفصيلية.

وسأتناول بعجالة بعض املالحظات العامة:

نتائج دراساهتا  فيه  الباحثة، وقد وظفت  املوسوعي يعكس نضج جتربة  العمل  هذا   .1
مسريهتا  عرب  ودراستها  عنها،  الكشف  يف  أسهمت  التي  باملصادر  ناهيك  السابقة، 
البحثية من سجالت طابو ومالية، ونفوس، والصحافة املعارصة، وسجالت املحاكم 
الرشعية، وسجالت املدارس والرشكات، واملذكرات، وكان اعتامدها بشكل رئيس، 
يف معظم صفحات هذا املجلد، عىل اجلريدة الرسمية، ووثائق الديوان امللكي التي 
الوثائق  من  أفادت  كام  اهلاشمية،  الوثائق  مسمى  حتت  وحتريرها  بإعدادها  سامهت 
عن  مسبوقة  غري  دراسات  من  أضافته  وما  الوطنية،  املكتبة  يف  املحفوظة  احلكومية 

صحف )القبلة(، و)العاصمة(، و)جملة الرائد(.

حوى هذا املجلد عىل مادة ثرة قل أن نجدها يف أي عمل أكاديمي أو غري أكاديمي عن   .2
عرص اإلمارة، وهي مل تكتف بإيراد تلك املواد، بل أغنتها بالدراسة والتحليل املنهجي 

املعمق، وقدمتها عىل طبق من فضة للقارئ والباحث.
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من حيث املحتوى املنهجي، سلطت الدكتورة هند الضوء عىل جوانب مل يلتفت إليها   .3
الباحثون والدارسون من قبل، منها: حتليل مكونات شخصية املغفور له- بإذن اهلل- 
امللك )األمري( املؤسس عبداهلل بن احلسني، وحللت بعمق املرتكزات التي استندت 
نسبه  بينها  من  جتربته،  لنجاح  الفكرية  اخللفيات  بعمق  وناقشت  رشعيته،  إليها 
الرشيف، وفكر النهضة )الثورة( العربية، ومشاركته الفعالة يف أحداث النهضة، سواء 
كانت مشاركة سياسية أو عسكرية، وسعة اطالعه عىل العالقات الدولية، ومصالح 
الدول العظمى آنذاك وأطامعها يف البالد العربية، ناهيك بثقافته القانونية التي تستند 
إىل مشاركته يف جملس املبعوثان العثامين، وثقافته اللغوية واألدبية والتارخيية، وملكته 
متالطم،  حميط  يف  دولة  إقامة  عليه  سهلت  التي  البدوية  ثقافته  عن  فضاًل  الشعرية، 
ودمج مكونات املجتمع األردين آنذاك من فالحني وبدو ومجاعات مدنية، وصهرهم 

يف دولة واحدة.

كام ناقشت حسن اختيار األمري عبداهلل، خالل مرحلة التأسيس، للكفاءات اإلدارية   .4
فلسفة  آنذاك  الناشئة  اإلمارة  مؤسسات  ترمجت  إذ  اإلدارة؛  مسؤولية  حتملت  التي 

الثورة العربية الكربى يف اإلدارة واجليش، وما يتميز به املغفور له امللك عبداهلل من 

حنكة وسعة حلم ودهاء سيايس، حيث نجح يف إدارة دفة السفينة يف بحر متالطم، 

وكيف استطاع أن يكسب ود الدولة املنتدبة بريطانيا، وكانت ذروة سياسته احلكيمة 

ودبلوماسيته يف أن تتوج جهوده يف حصول األردن عىل استقالله العام 1946م.

املؤسسات  بناء  بذلت يف  التي  املضنية  اجلهود  املؤلف، وبشكل جيل،  ويعكس هذا   .5

املؤسسات  من  السلس  واالنتقال  واالجتامعية،  واالقتصادية  والترشيعية  السياسية 
األوىل  للبنات  تأسيس  إىل  إضافة  العثامين،  العهد  أخريات  يف  املوروثة  اإلدارية 



62

حمدودية  من  الرغم  عىل  قواعدها،  وإرساء  األردنية،  للدولة  احلديثة  للمؤسسات 
املوارد املالية، وضآلة املنحة التي تقدمها احلكومة املنتدبة لدعم مالية اإلمارة، وتوجيه 
معظمها خدمة لسياستها االستعامرية، وضعف مسامهة القطاعات اإلنتاجية الرئيسية، 
اجلفاف  وموجات  بالزالزل،  متمثلة  طبيعية  كوارث  من  اإلمارة  له  تعرضت  وما 

والقحط، واجلراد، التي تناوبت عىل اإلمارة خالل مرحلة التأسيس.

أبو  هند  املؤرخة  هلا  تصدت  التي  املسبوقة،  وغري  اجلريئة  املحاولة  هذه  إن  اخلتام،  ويف 
الشعر، تطرح تساؤالت مهمة حول كتابة تاريخ األردن، ونحن نحتفي هذا العام بمناسبة 
عزيزة، وهي املئوية األوىل للدولة األردنية، فهل أفلحنا يف كتابة تاريخ األردن؟ وهل بذلت 
جهود كافية لتغطية جوانب هذا التاريخ؟ وهل أرخنا بشكل علمي وموضوعي لتطور النظم 
ما هو  الدولة  الوثائقية؟ وهل قدمت مؤسسات  املادة  توظيف  واملؤسسات؟ وهل أحسنا 

منتظر منها لدعم اجلهود العلمية الرصينة يف التوثيق لتاريخ األردن؟

إنني أتفق مع الدكتورة أبو الشعر بام خلصت إليه يف إضاءهتا إىل نتيجة مؤداها أننا بحاجة 
تم  التي  اجلديدة  املصادر  إىل  استناًدا  احلديث،  تارخينا  املرحلة من  تاريخ هذه  كتابة  إلعادة 
الكشف عنها، وهو ما اجتهدت مشكورة للنهوض به، جزاها اهلل عن األردن وقيادته وعن 

تارخينا خري اجلزاء.
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ودورهـــا  الشعــــــــــــــــــــر  أبــــــــو  هند 
فـــــي التوثيق التارخيي للمدن األردنية

كتاب إربد وجوارها أمنوذجًا

د . عالء كامل سعادة *

أحسنت مؤسسة عبداحلميد شومان يف اختيارها األستاذة الدكتورة 
أديبة  بوصفها  الثقايف،  ملنتداها  العام  ضيف  الشعر  أبو  غسان  هند 
ومؤرخة ومؤلفة، كيف ال، وهي أحد أبرز علامء التاريخ واألدب 
عر األصيل، وأحد كرايس  يف بلدنا األردن، وأحد أعمدة بيت الشَّ
يف  وحتديًدا  األردنية،  اجلامعات  يف  العلمي  األكاديمي  البحث 

جامعتنا احلبيبة؛ جامعة آل البيت.  

النمري  الشعر  أبو  غسان  هند  الدكتورة  األستاذة  أواًل: 
احلصنية )نسبة لبلدة احلصن(

عندما متطر السامء عىل ربوع إربد واحلصن، فإن الرتاب املتعطش 
هلبة السامء ينتظر الربق والرعد بلهفة ودفء؛ ليــورق الزهر وروده 

* رئيس قسم التاريخ واجلغرافية التطبيقية - جامعة آل البيت. 
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ربيًعًا يانًعًا متألًقًا، مثل قطاف الزيتون الذي ال خيرج زيته إال بعد ضغوط احلياة، ومكابدة 
حلوها ومرها؛ فرتتفع درجة احلرارة شيًئا فشيًئا، كشمس نيسان وحزيران، فيخرج زيًتا ذهًبا 

ا حلو املذاق، تطيب به النفس، كرائحة ورد الصحراء يف الفدين)املفرق(. أصفر خمرضًّ

ثانًيا: األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر ومنهج البحث التارخيي:
يلمس املتبرص يف اهتاممات هند أبو الشعر البحثية، مدى عمق مفهوم البحث العلمي 
مرحلة  يف  طلبتها  عىل  متليه  ما  يف  أو  أعامهلا  يف  سواء  التطبيق،  وأصالة  وجدية  التارخيي، 
البكالوريوس عامة، وطلبة املاجستري الذين ترشف عىل رسائلهم بشكل خاص، فقد ناقشت 
وكنت  طلبتي،  من  العديد  هي  ناقشت  كام  لطلبتها،  املاجستري  رسائل  من  العديد  بمعيتها 
أملس، يف أثناء مناقشتها، دقة وموضوعية علمية يكمن بني ثناياها حرص وأمانة عىل منهج 
البحث العلمي التارخيي، باإلضافة إىل إثراء املعرفة البحثية اخلاصة بموضوع الرسالة، فهي 
تبحث، دوًما، عن كل جديد يف أمهات الكتب واملخطوطات والسجالت والوثائق املتعلقة 

بتخصصها وجماهلا التارخيي واألديب.

فمن حسن الطالع أننا نجتمع مًعا يف التخصص الدقيق نفسه يف التاريخ، وهو التاريخ 
احلديث العثامين واملعارص.

التارخيية  العلمية  واملراجع  املصادر  توظيف  يف  ومتخصصة  عميقة  قدرة  هند  متتلك 
املتعمق  والبحث  التارخيية،  الروايات  بتفتيق  تقوم  فهي  التارخيي.  احلدث  وصياغة  حلبك 
يف مدلوالت الرواية، ويف املخطوط التارخيي؛ الستخراج البنية التارخيية، إلظهار الدالئل 

والرباهني واحلجج التي تعلل وقوع احلدث.

بمعنى آخر، فإن الدكتورة هند ليست نمطية كغريها يف رسد الرواية واحلدث التارخيي، 
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بل إهنا تقف عىل حمطات هامة ومفصلية يف مؤلفاهتا، كل ذلك من شأنه حتسني ورفع مستوى 
املعرفة عند القارئ، سواء املختص أو قارئ التاريخ.  

وإن القارئ ألبحاثها ومؤلفاهتا يلمس، وبال شك، األمانة العلمية التارخيية يف التوثيق 
الدقيق؛ ال بل يرى بعًدا آخر يمكن أن أصفه بالبعد الوجداين؛ أي إن هند متتلك حماكاة النص 
الطابو  ودفاتر  الرشعية  املحاكم  سجالت  فمثاًل  للتاريخ،  خادًما  ليكون  إخراجه  وإعادة 
ودفاتر اإلحصاءات العامة مل تعد بشكل رواية وحدث تارخيي، لكن قدرة الباحث املختص، 
ا كان، وجعله مادة  من خالل االطالع الواسع واخلربات العملية، متكنه من تطويع النص، أيًّ

تارخيية تعتمد عىل مصدر تارخيي أصيل.

وكانت، وال تزال، الصحافة الشغل الشاغل يف دراساهتا البحثية؛ ألن الصحافة مصدر 
أصيل مهم من مصادر التاريخ احلديث واملعارص، حياكي الواقع املعارص لصدور الصحيفة؛ 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التطورات  لتعدد  وجممع  اليومية  األحداث  نبض  فهي 
بالصحافة،  املتعلقة  التارخيية  املؤلفات  من  العديد  هند  وضعت  وقد  والثقافية.  والتعليمية 
وعملت عضًوا يف جلنة إصدار سلسلة الوثائق اهلاشمية 1994-2001م بمعية فريق بحثي 

برئاسة األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت.

أما اهتاممات الدكتورة هند يف املصادر واملراجع العلمية التارخيية فهي:

ـ سجالت املحاكم الرشعية العثامنية.

ـ السالنامات العثامنية.

ـ سجالت البلديات العربية يف التاريخ العثامين احلديث.

ـ دفاتر الطابو.

ـ الصحافة العربية يف فرتات التاريخ احلديث واملعارص.
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ـ كتب املذكرات الشخصية.

ـ كتب الرحالة اجلغرافيني العرب واألجانب.

ثالثًا: شخصية الدكتور هند أبو الشعر ومزاملتي هلا:
إن شخصية هند أبو الشعر متزنة، وأسلوهبا شيق يف احلوار، كام تطرح رأهيا ووجهة نظرها 
بكل احرتافية وخربة تنم عىل معرفة وخربة، ويلمس املتتبع حلديثها جدية ورصانة، ورأًيا فيه 

معرفة وخربة يف كيفية معاجلة األمور. وحلديثها يشتاق الزميل املختص والتلميذ الدارس.

أما بالنسبة هليئتها وصفاهتا، فهي دوًما أنيقة يف مظهرها كام يف حوارها، وهتتم دوًما بالورد 
والزرع األخرض اليانع الذي يلفت نظر كل من يدخل إىل مكتبها اجلميل الراقي.

لقد زاملت األستاذة الدكتورة هند منذ أن تم تعييني يف جامعة آل البيت العام 2013م، علاًم 
أن الدكتورة هند تعد من مؤسيس قسم التاريخ يف جامعة آل البيت العام 1994/1993م، 
واحلقيقة أن أول معرفتي هبا كان عندما زرهتا يف اجلامعة األردنية، حني كانت تشغل منصب 

مديرة مكتبة اجلامعة األردنية، إذ كانت تقيض إجازة التفرغ العلمي.

نحو  اجتهنا  كلام  رمته  يزداد  وفائها  وحجم  وقضاياه،  لوطنها  وفية  هند  الدكتورة  وتعد 
الكتب  من  العديد  وأنجزت  وألفت  كتبت  فقد  حتديًدا،  واحلصن،  إربد  حيث  الشامل، 

واألبحاث العلمية عن وطنها األردن. 

التارخيي للمدن األردنية- كتاب  التوثيق  رابًعا: هند أبو الشعر ودورها يف 
إربد وجوارها أنموذًجا

جعلت الباحثة هند أبو الشعر من نفسها خمتصة، إن جاز التعبري، يف )ذاكرة املكان( داخل 
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مدن وقرى ونواحي األردن؛ إذ اهتمت بتوثيق تاريخ املدن والقرى، واعتمدت يف ذلك عىل 
املصادر التارخيية األصيلة من سجالت ووثائق وصحافة معارصة هلذا احلدث أو ذاك.

أما بالنسبة لكتاهبا )إربد وجوارها، ناحية بني عبيد 1850- 1928م(، فإن الكتاب يبدأ 
يف التاريخ احلديث)1850م(، ويستمر حتى التاريخ املعارص)1928م(، فقد أشارت هند 
يف مقدمة كتاهبا هذا إىل أن سبب اختيار العام 1850م يف منتصف القرن 19 امليالدي بداية 
ا  مقرًّ إربد  فقد أصبحت  لذا  لقضاء عجلون؛  ا قصبة ومركًزا  إربد رسميًّ اختاذ  لبحثها، هو 

للحياة اإلدارية.

العام  العثامين  العهد  مع هناية  ليس  إربد وجوارها،  تاريخ  تتبع  الباحثة يف  استمرت  ثم 
1918م وحسب، بل استمرت يف تتبع األحداث التارخيية، ولوًجا يف بدايات الثلث األول 
للتاريخ املعارص حتى العام 1928م، وقد عللت الباحثة ذلك بأنه، وخالل العقد األول بعد 
زوال احلكم العثامين؛ أي )1918- 1928م(، استمر العمل باألنظمة االقتصادية واإلدارية 
ذاهتا التي كان معمواًل هبا يف العهد العثامين، مثل استمرار التعامل بالنقد، والطوابع، واألنظمة 
والتعليامت والقوانني السابقة، ثم بدأ التغيري والتبديل بشكل تدرجيي؛ فأصبحت السنوات 
العرش الالحقة النتهاء العهد العثامين أو ما تسمى )الفرتة االنتقالية(، ذات تغيريات تدرجيية، 
ثم بدأت تظهر، بشكل واضح، اهلوية املحلية للدولة األردنية مع تأسيس املجلس الترشيعي 

األردين األول العام 1928م، الذي وثقت ونرشت جلساته يف اجلريدة الرسمية.

وإربد، شأهنا شأن بقية املدن والقرى الشامية، هلا ارتباط مع من حوهلا من املدن السورية 
ا، وبخاصة )أهايل امليدان( يف  والفلسطينية القريبة منها، مثل دمشق التي تشكل بعًدا جتاريًّ
املدن  وباقي  الدمشقية  السلع  لتسوق  مركًزا  إربد  قصبة  فأصبحت  19م،  القرن  ثامنينيات 
التجار السوريني يف إربد،  األخرى كحلب ومحص ومحاه، فقد سكن قسم ال بأس به من 
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ومارسوا العمل التجاري، ومتلكوا يف قصبة إربد، وكذلك فعل قسم من أهايل قرى فلسطني 
ولبنان.

للمنطقة كانت عاماًل مهامًّ يف  السياسية  بد من اإلشارة اىل أن وحدة اجلغرافية  وهنا ال 
تشجيع سائر العنارص الشامية واستقطاهبا؛ ألن حركة األهايل والتجار كانت ميرسة للغاية، 
فال توجد حدود متنع، وال قوانني تقف حائاًل بني التجار يف أن جيوبوا املناطق رشًقا وغرًبا 
وشاماًل وجنوًبا؛ فبالد الشام كانت، لرواجها االقتصادي، تشمل واليات عدة تابعة للدولة 
العثامنية هي: والية سوريا)دمشق( وهي األوسع انتشاًرا واألشمل، ووالية حلب، ووالية 

صيدا/ بريوت، ووالية طرابلس.

 563 منها  العلمية  املادة  نصيب  صفحات،   706 يف  فيقع  وجوارها؛  إربد  كتاب  أما 
وقوائم  للمالحق،  وقائمة  واملراجع،  للمصادر  عرض  فهي  الصفحات  بقية  أما  صفحة، 

عديدة للفهارس. أما حمتويات الكتاب فهي عىل النحو التايل:

الغالف: وهو مثبت فيه عنوان الكتاب واسم املؤلفة، وتاريخ إصداره وطباعته العام   .1
1995م.

اإلهداء: وفيه تذكر الباحثة والدها الذي تستحرض وجوده، إذ تقول: )حضورك يف   .2
ذاكريت وسلوكي دائم، إليك أهدي هذا اجلهد األكاديمي، وهو حلم من أحالمك، 
وقد كنت دائاًم تتمنى أن ترى دراسة هلذه املنطقة التي انتميت إليها وأحببتها بصدق، 

وها هي، هديتي إليك(.

كلمة شكر وتقدير: وتقدم الباحثة يف كتاهبا كلمة شكر وتقدير لألستاذ الدكتور حممد   .3
العهد  يف  الرشعية  املحاكم  سجالت  استخدام  وتعليمها  لتمكينها  البخيت؛  عدنان 
العثامين وتوظيفها باعتبارها مصدًرا أصياًل مهاًم من مصادر التاريخ العثامين احلديث، 
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إذ قالت: )ولألستاذ البخيت الفضل يف إدخال هذا التوجه بني جمموعة من طلبته، 
ندين له بالتقدير ونحفظ له هذه الريادة املتميزة(، وكذلك تقدم املؤلفة الشكر والتقدير 
لألستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري، صاحب الفضل يف إيصال وتعلم، والتدريب 
عىل فن منهج البحث العلمي التارخيي، إذ قالت: )أعرتف له بحضوره الدائم وتأثريه 
عىل منهجي وتفكريي(، وأيًضا تقدم الباحثة هند الشكر املوصول اىل مكتبة اجلامعة 
األردنية والقائمني عىل مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة، وكذلك مكتبة جامعة 
ممثلة  البيت  آل  جلامعة  الشكر  تقدم  كام  إربد،  حمافظة  يف  األرايض  ودائرة  الريموك، 
رجائي  الدكتور  معايل  وإىل  البخيث،  عدنان  حممد  الدكتور  األستاذ  آنذاك  برئيسها 
املعرش رئيس جملس إدارة بنك األعامل، وكذلك لسائر الداعمني إلنجاز هذا العمل 

األكاديمي البحثي التارخيي املهم؛ أعني كتاب إربد وجوارها.

املحتويات: وتناولت فيها مجيع ما احتوى عليه الكتاب من املقدمة، مروًرا بدراسة   .4
علمية للمصادر التي اعتمدت عليها الباحثة يف إنجاز كتاهبا وإعداده، ثم عرجت عىل 
الفصول التي اشتمل عليها الكتاب وهي مخسة فصول: جغرافية املنطقة، والسكان، 
واإلدارة، واحلياة االقتصادية، واحلياة االجتامعية، ثم وضعت جمموعة للفهارس يف 

واآلبار  األماكن  وأسامء  والقبائل،  والعشائر  اجلامعات  أسامء  شملت  الكتاب  هناية 

والعيون واألودية واألرايض واألحواض، وفهرس املصطلحات وامليادين واملحالت 

يف دمشق، وفهرس النواحي واألقضية واأللوية، وفهرس األعالم. واختتمت الباحثة 

الكتاب بملخص باللغة اإلنجليزية يضم اجلداول، واخلرائط، واملصادر واملراجع.

التقديم: كتبه األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت، رئيس جامعة آل البيت آنذاك،   .5

العثامنية، منذ مطلع  الدولة  وبنّي فيه أن حركة اإلصالح والتنظيامت املفروضة عىل 
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القرن 19م، حظيت بعناية املؤرخني والباحثني من سائر اجلامعات واملراكز البحثية، 
قال:  حيث  أصيلة،  مصادر  عىل  املعتمد  الكتاب  إنجاز  يف  الباحثة  بعمل  وأشاد 
)استطاعت الباحثة، عن طريق مالحظاهتا الذكية ومقدرهتا املمتازة عىل التخيل، أن 
وتنوع  االجتامعية  للجوانب  فتنبهت  املحلية،  املنطقة  التاريخ يف هذه  تستشعر روح 

النسيج االجتامعي يف منطقة الدراسة، واستوعبته حتلياًل، وأجادت التعبري عنه(.

مصادر الدراسة: اعتمدت الباحثة عىل مجلة من املصادر األولية األصيلة هي: دفاتر   .6
وسجالت  واخلرائط،  التسوية  وسجالت  املالية،  ودفاتر  األرايض(،  )ملكية  الطابو 
املنشورة،  غري  واملذكرات  األديرة،  وسجالت  الزواج،  وعقود  الرشعية  املحاكم 
ووثائق مديرية املكتبات والوثائق الوطنية، واملقابالت الشخصية، والشعر الشعبي، 

والسالنامات العثامنية، وكتب الرحالت.



د. عبد اهلل مطلق العساف

71

والباحثة اإلنسانة  الشعـر  أبـو  هند 
املتميزة ــ مسرية جتربة حبثية مشرتكة 

د . عبد اهلل مطلق العساف *

أحرص  كنت  سنوات،  إىل  هند  بالدكتورة  ومعرفتي  عهدي  يعود 
الدراسات  من  وإصداراهتا  البحثية،  أنشطتها  متابعة  عىل  قبلها 
املتخصصة بتاريخ األردن من مجيع مناحيه وجماالته، كام أغبطها عىل 
هذا اجلهد الدؤوب الذي يعّز نظريه اليوم. َوِخْلُت كام لو أهنا، بحق، 
قد نذرت نفسها لتاريخ وطنها، إنساًنا وجغرافيا، عىل امتداد مساحة 
تواجدمها مًعا، يف املدن والبوادي واألرياف، ويف كل مكان سّطر 
فيه األردنيون حضورهم وانتامءهم. وكان من نتائج هذا اجلهد كثرة 
واملؤمترات،  والندوات  والكتب  واألبحاث  الدراسات  من  كاثرة 
التي قامت هبا أستاذتنا الفاضلة، وهي ال تزال يف النشاط واجلهد 
واإليامن نفسها، تتطلع إىل املزيد واملزيد، ال َتْثُبط هلا مّهة أو تفتـــر، 

* حمارض غري متفرغ ملساق الرتبية الوطنية، وتاريخ القدس ـ  اجلامعة األردنية.
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ا  فهي اإلنسانة املؤمنة، عىل رسوخ من الوعي التارخيي، أن الوطن األردين يعد كنًزا تارخييًّ
يف املايض واحلارض، وأن هذا التاريخ ال يزال بحاجة إىل أن نبحث عن مصادره ووثائقِه، 
د حضور اإلنسان األردين  ونفتّش عن رواته وراياته، وأن ُنشبعه نقًدا وتوثيًقا ونرًشا؛ ألنه ُيسِّ

يف املايض واحلارض، يف عيشه اليومي، ونشاطه احلضوري عىل هذه األرض.

فقد  بدراساهتا،  اهتاممي  عىل  تقترص  مل  هند  الدكتورة  بأستاذتنا  ومعرفتي  عهدي  وألن 
حرصت، وأنا املهتم منذ حوايل العقدين من الزمن بتاريخ األردن والدراسات التي ختّص 
هذا التاريخ، السيام التاريخ املتعلق بالراوية الشفوية؛ أو ما ُيعرف بالتاريخ الشفوي، وهو 

حقل ثري جدًا باملعلومات الالزمة للدراسات التارخيية..

أقول حرصت، انطالًقا من مدى ثقتي باحرتافية وأكاديمية أستاذتنا وخربهتا الطويلة، 
أن أترشف بالتعاون معها، والتشارك يف أعامل ودراسات تارخيية مشرتكة، وقد حدث هذا 
يزال عهدنا يف هذا  والكتب، وال  التعاون عن عدد من اإلصدارات  أثمر هذا  إذ  بالفعل؛ 

التعاون قائاًم، ونأمل أن يثمر الكثري من الدراسات.

لقد ترشفت، فوق ما سعدت، بالعمل مع الباحثة األكاديمية املؤرخة اجلاّدة، وامللتزمة 
بحدود الرصامة املنهجية، األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر، يف بعض األعامل البحثية، التي 
كان هلا أثر كبري عىل خربيت يف الكتابة التارخيية، وأشعر أنني َمِدين هلا، بحق، قبل، ويف أثناء 
فرتة عميل معها، بُجلِّ ما استفدته واكتسبته من جوانب معرفية ومنهجية أنارت أمامي الكثري 

من الدروب الصعبة والشائكة، يف نطاق البحث التارخيي.

وجهودها  البحثية  مثابرهتا  فأستلهم  املبدع،  بنموذجها  دائاًم  يذكرين  اهلادي  يقيني  كان 
ا ورغبة أكيدة ألن أحذو حذوها، وأختط  األكاديمية املستمرة، إىل أن صنعت عندي دافًعا قويًّ
طريقها وأنموذجها بخصوص دراسايت يف تاريخ األردن. وال عجب، فإن الدكتورة هند مل 
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تقترص جهودها عىل هذا الكم الوافر من الدراسات والكتب واألنشطة املتعددة، بل إن ما 
قامت به طوال مسريهتا، أجزم أنه أرسى لوًنا من التقاليد البحثية التارخيية األصيلة، قد ترقى 
إىل مستوى املدرسة التارخيية، السيام يف الدراسات املتعلقة باألردن، وهذا يشء غري منكور 
وغري ُمستغرب، خصوًصا لشخص مثيل عرف الدكتورة هند من قرب وعن كثب، واطلع 
التارخيية، ونقدها ومتحيصها، وتسجيلها  الدراسات  الشغف عندها يف تأصيل  عىل مقدار 
أن  دائاًم،  تستشعر،  ألهنا  وثابت؛  راكز  ومنهجي  تارخيي  وبحسِّ  وموضوعية،  أمانة  بكل 
مسؤولية املؤرخ، مسؤولية ال تدانيها مسؤولية، فهو املؤمتن عىل وعي األمة واملجتمع، وذاكرة 
الشعب ووجدانه، وعن حضور األوطان يف هذا التاريخ، ما يستوجب األمانة واملوضوعية، 

واحلرص عىل تسجيل احلقيقة التي سوف تنتقل لألجيال القادمة.

عن  فضاًل  تشجيعي،  عىل  دائاًم  حترص  املشرتك،  عملنا  أثناء  ويف  هند،  الدكتور  كانت 
التي  الدقيقة  الذكية  ملحوظاهتا  وقيمة  فضلها  أنسى  وال  البحثية،  دراسايت  بقراءة  تفضلها 
ل  طاملا أفدت منها، وجنبتني الكثري من العيوب املنهجية وغري املنهجية. ولذا فإنني إذ أسجِّ
شكري للدكتورة واعتزازي هبذه التجربة البحثية معها، أعرتف بأهنا جتربة أكثر من غنية، 
التعاون  اللتني حصلت عليهام، وأنا أحرص كثريًا عىل مواصلة  الفائدة واخلربة  وأزيد من 
معها يف األعامل البحثية التارخيية، نحو مزيد من الدراسات التي تؤرخ لألردن مكاًنا وإنساًنا، 

ويف كل جغرافيا حضور اإلنسان األردين، ماضيًا وحارضًا، عىل أرض هذا الوطن.

أستطيع اجلزم، أن جتربتنا مع السجالت البلدية كانت أكثر من غنية وممتعة ومثمرة يف 
الوقت ذاته، وكان حرصنا دائاًم يسعى، ونحن نؤرخ للمناطق واملدن التي درسنا وثائقها، أن 
نستعني بأقدم السجالت اخلاصة باملجالس البلدية، التي حتتوي عىل معلومات غنية ومتنوعة 

تفيد الدراسات التارخيية فائدة عظيمة.
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واملؤسسات،  املرافق  لنشوء  وتفصييل  واٍف  تدوين  عىل  السجالت  هذه  اشتملت  فقد 
نشوء  مراحل  عن  فضاًل  وقاطنيها،  أهاليها  ختّص  ومعلومات  املتعددة،  اخلدمات  وأنشطة 
احلكم املحيّل فيها وتطوره، ولذا فقد حرصنا عىل تضمني الدراسات والكتب قراءة تفصيلية 
وافية ختص البدايات األوىل لنشأة القرى والبلديات، واملراكز احلرضية اأُلخرى، كوحدات 
التارخيية  ن هذه الدراسات كثرًيا من الصور  إدارية للحكم اإلداري واألهيل. كام كّنا ُنضمِّ
النادرة واجلميلة التي ختص هذه املدن والقرى، وتعكس، بطبيعة احلال، مظاهر احلياة املتعددة 

فيها، فضاًل عن أنامط العيش والعمران.

البحثية مع األستاذة الدكتورة هند، عن حصاٍد جيد كان حصيلة  لقد أثمرت رشاكتي 
جهود كبرية لكلينا، ومتّثل يف عدد من اإلصدارات املنشورة يف كتب، وكان اإلصدار األول 
لنا من سجالت البلديات بعنوان »مادبا: املالمح االجتامعية واالقتصادية من خالل سجل 
ومقررات بلدية مادبا«، وُيعد السجل البلدي املعتمد للتحقيق والدراسة يف هذا الكتاب أقدم 
سجل ملقررات بلدية مادبا، الذي يعود تارخيه إىل العام 1923م حتى العام 1927م، وقامت 
وزارة الثقافة، مشكورة، بنرشه ضمن إصداراهتا عن مدينة مادبا، مدينة للثقافة األردنية للعام 
2012م. ومن خالل مقررات وحمارض املجلس البلدي، يمكن للقارئ يف هذا الكتاب أن 
يتعرف إىل ممارسات احلكم املحيل يف بدايات عهد إمارة رشقي األردن، واملالمح االجتامعية 

واالقتصادية لبلدة مادبا يف تلك الفرتة.

-1903 والتطور  النشأة  »الزرقاء:  كتاب  يف  فجاء  بيننا،  املشرتك  الثاين  اإلصدار  وأما 
جملس  أول  بتأسيس  بلدية  إىل  وحتوهلا  وتطورها،  الزرقاء  قرية  نشأة  رصد  وتم    ،»1935
بلدي فيها. وتناولنا فيه املالمح االقتصادية واالجتامعية، من خالل سجالت مقّررات أول 
جملس بلدي للمدينة، وأحلق بالكتاب ملف ُمصور. وصدر هذا الكتاب ضمن سلسلة كتاب 

الشهر، التي تصدر عن وزارة الثقافة، كتاب رقم »174«، للعام 2014.
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وجاء اإلصدار املشرتك الثالث بيننا، بعنوان »معان: املظاهر االجتامعية واالقتصادية من 
خالل سجل مقّررات جملس البلدية 1929-1931م«، وتضمن دارسة وحتقيًقا عن أقدم 
سجالت بلدية معان، فضاًل عن تضمينه ملف صور لبلدة معان ورجاالهتا. وتكمن أمهية 
العام 2016م، من جهة رصده  البنك األهيل  الذي صدر ضمن منشورات  الكتاب،  هذا 

مرحلة انتقال معان من حدود مملكة احلجاز إىل أرايض إمارة رشقي األردن العام 1925.

إن ما يدر ذكره هنا، أن عملنا البحثي املشرتك ُمستمر إىل اليوم بُِخَطًى حثيثة، ونأمل، 
بحول اهلل وتوفيقه، أن ُيتّوج هذا اجلهد بإصدار قريب عن مدينة عجلون: املالمح االجتامعية 
البحثية املشرتكة  ُمؤماًل أن تزدهر املسرية  الزواج،  واالقتصادية من خالل سجالت عقود 

وتستمر يف مقبل األيام.

قبل أن أختم كالمي هذا، ال ُبّد يل من إزجاء الشكر والعرفان للدكتورة هند، عىل كل 
ما أبدته وتبديه من لطف وتعاون وسخاء معريف ومنهجي، والشكر املوفور هلا عىل حتملها 
اجلهد العظيم يف أثناء إعداد الدراسات وتدقيقها للسجالت والوثائق مرات عديدة، بعني 
فاحصة وحٍس بحثي عايل املسؤولية، ويب أال أنسى أستاذتنا يف جانبها اإلنساين وشخصها 
النادر، وما تتمتع به من مناقبية أكاديمية وأخالقية ووطنية وإنسانية، وخلق علمي قلام نجد 

نظريه اليوم.

فكل التقدير واالحرتام والود لألستاذة الدكتورة هند أبو الشعر، لقاء ما قدمته وتقدمه يف 
جمال الدراسات التارخيية. 
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حركــة وكتاهبـــا  الشعــــر  أبـــو  هنـــــد 
الثقفي  عبيـــد  أبـــــــــي  بــــن  املختـــــــار 
فــــــــــــــي الكوفة )64-67هـ/684-686م(

د . أنور عودة اخلالدي *

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف إىل املؤرخة العربية األردنية 
عبيد  أيب  بن  املختار  )حركة  وكتاهبا  الشعر،  أبو  توفيق  غسان  هند 
أبو  حياة  معامل  عىل  التعرف  خالل  من  وذلك  الكوفة(،  يف  الثقفي 
القالئل  املؤرخني  من  أهنا  خصوًصا  كتاهبا،  أمهية  وبيان  الشعر، 
بشكل  الكوفة،  يف  عبيد  أيب  بن  املختار  حركة  عن  كتبوا  الذين 
ودراسة  واملراجع،  واملصادر  الروايات  من  وافر  بكمٍّ  متيز  علمي 
احلركة،  هذه  جتاه  واجتاهاهتم  ميوهلم  ومعرفة  والرواة،  الروايات 
وحتاول الدراسة تسليط الضوء عىل حياهتا وثقافتها، ودراسة كتاهبا 
وأسلوهبا يف تصنيف كتاهبا، واملواد التي اعتمدت عليها، ومنهجها، 

والنطاق الزمني لكتاهبا.

* رئيس قسم التاريخ واجلغرافية التطبيقية - جامعة آل البيت. 
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الكلامت الدالة: هند أبو الشعر، حركة املختار، الكوفة، التشيع، حركة التوابني، االجتاهات 
القبلية.

امُلقدمة:
السياسية  العامة  التيارات  إطار  يف  القبلية،  الفعاليات  بحث  إىل  الدراسة  هذه  سعت 
والفكرية يف مدينة الكوفة، لكون تلك الفرتة متيزت بالرصاع بني االجتاهات القبلية واحلزبية، 
واخلشبية  والسبئية  الكوفة،  يف  الغلّو  عن  احلديث  )وهنا  الفكرية  اآلثار  دراسة  وكذلك 

والكيسانية(.

ويف املقابل، تناولت احلديث عن خطط الكوفة أيام املختار بن أيب عبيد الثقفي، وسكان 
الكوفة )القبائل، احلمراء، النبط، املوايل(، ودراسة هذه الرتكيبة من قبل املؤرخة أبو الشعر؛ 
للتعرف عىل املواقع التي جرت فيها احلوادث، والتجمع السكاين الذي توجه إليه املختار 

بدعوته يف الكوفة.

وتوّسع االهتامم بدراسة حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي يف الكوفة، من قبل املؤرخني 
املحدثني، ومنهم أيب النرص حممد اخلالدي بعنوان: »قصة املختار بن أيب عبيد الثقفي: دراسة 
الثقفي«،  عبيد  أيب  بن  »املختار  بـ:  املعنون  الكتاب  وكذلك  ودينية«،  وسياسية  اجتامعية 
الصادر عن سلسلة أعالم العرب، وكتاب حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي ملحمود السيف، 
وكتاب شخصية املختار الثقفي عند املؤرخني الُقدامى للمؤرخ سامل الِغزي، واملختار الثقفي 
الثقفي:  املختار  الدجييل، وكتاب دولة  الثقفي ألمحد  العبيدان، واملختار  امليزان، ملحمد  يف 

رؤية جديدة لصفاء اخلطيب، وغريهم.

حركة  تاريخ  حلفظ  جهوًدا  منهم،  كثري  ميول  من  الرغم  عىل  املؤرخون،  هؤالء  وبذل 
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املختار الثقفي، وكذلك تدوين كل ما استطاعوا مجعه عنها، وعن مدينة الكوفة، والروايات 
وكذلك  األموية،  الدولة  أيام  والعسكريني  اإلداريني  من  وموظفيها  بخططها  تتعلق  التي 
عن  كتب  من  أبرز  الشعر  أبو  هند  وكانت  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  أوضاعها 
الكوفة  مدينة  وعن  املصادر،  هذه  وتقسيم  مصادرها،  وعن  صاحبها،  وعن  احلركة،  هذه 
وخططها وتركيبها السكاين، وعن التشيع يف الكوفة، وآثار هذه احلركة الفكرية، وختمت 
دراستها العلمية امُلعمقة بقائمة بالفهارس للقبائل، واألعالم، واألماكن يف الكوفة، واملواقع، 
والفرق، والشعارات واملعتقدات، وأصحاب املختار الذين أوردت املصادر أسامءهم، إضافة 
إىل خريطة افرتاضية للكوفة أيام املختار الثقفي، اعتامًدا عىل الروايات التارخيية )أبو الشعر، 

حركة املختار، 1983م، ص431-379(.

يف  الثقفي  املختار  حركة  عن  احلديثة  الدراسات  من  العديد  عىل  اطالعي  خالل  ومن 
الكوفة، فإن هذه الدراسة تطمح إىل أن تكون الدراسة العلمية األوىل املحايدة والواسعة، 

بمصادرها ورواهتا ورواياهتا، وما متيزت به من تدقيق ومتحيص وحتليل علمي بحت.

اسمها ونسبها ووالدهتا:
هي هند غسان توفيق أبو الشعر، املولودة يف مدينة عجلون من أرض األردن، يف أرسة أبو 
الشعر العربية األردنية، وهي أرسة اعتنت بالعلم والفكر والثقافة، ومن أقارهبا عقيل سليامن 
الروائية والفكرية، وأول كاتب  الكتابة  العرب يف جمال  النمري، وهو من رواد  الشعر  أبو 
أردين، وعاشت طفولتها وشباهبا ومدارسها األوىل يف بلدة احلصن يف مدينة إربد، ثم انتقلت 

إىل مدينة الزرقاء، ودرست يف مدارسها.

حممودة  النفس،  نبيلة  األخالق،  سامية  امللَكَة،  رشيفة  اخلليِقة،  كريمة  الشعر  أبو  وهند 
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اهلمة، متواضعة  الطينة، عالية  املَحِس، حرة  املَخَب، كريمة  الطباع، كريمة  أرحيية  الشامئل، 
النفس.

وحصلت هند أبو الشعر عىل البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه من اجلامعة األردنية، 
وعملت يف جامعة آل البيت عند تأسيسها أستاذة للتاريخ احلديث يف كلية اآلداب والعلوم، 
وهي قاصة وفنانة تشكيلية، وأكاديمية ومؤرخة وكاتبة، وحياهتا زاخرة بالبحث والتأليف 

والتوثيق)1(.

ويلحظ امُلطلع عىل سرية أبو الشعر اهتاممها الواسع بتدوين التاريخ، وهو العلم الذي 
غلب عليها؛ إذ أضحت واحدة من كبار املؤرخني األردنيني والعرب.

ووصفها بعضهم بأهنا يغلب عليها طابع الكتابة القصصية، واشتهرت أيًضا بمعرفتها 
الواسعة بتواريخ بالد الشام، وخصوصًا التاريخ العثامين فيها )انظر مؤلفات وأبحاث د.هند 

أبو الشعر(.

موارد أبو الشعر يف كتاهبا حركة املختار:
ُتعد أبو الشعر، من خالل دراستنا وقراءتنا ملواردها يف كتاهبا )حركة املختار( من محلة 
العلم، وأهل التحصيل، وأرباب االجتهاد، ومن أهل النظر، ومن ذوي البسطة يف العلم، 

فقد وقفت أبو الشعر عىل مكتبة ضخمة من املصادر التارخيية، ومن رواته كايب خمنف لوط 

أخبار  تدوين  يف  غزارة  اإلخباريني  أكثر  من  وهو  )ت157هـ/774م(،  األزدي  حييى  بن 

وتعد  )ت94هـ/714م(،  املدين  القريش  األسدي  الزبري  بن  عروة  وكذلك  العراق)2(، 

روايات عروة بن الزبري املختار بن أيب عبيد الثقفي خارجة عىل سلطة عبداهلل بن الزبري)3(.

ومن اإلخباريني املعارصين للحركة ومن موارد د. أبو الشعر، عامر بن رشاحيل الشعبي 
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ا، عىل الرغم من قلتها  احلمريي الكويف )ت103هـ/721م(، الذي ُتعد رواياته مهمة جدًّ
ألهنا مبارشة)4(.

الزهري )ت124هـ/742م(، وله روايات كثرية  وكذلك من مواردها حممد بن سعد 
التميمي  بن عمر  بن عروة )ت145هـ/763م(، وسيف  التشيع، وهناك هشام  يف حركة 
)ت180هـ/796م(، وكذلك روايات الواقدي )ت207هـ/822م(، وروايات اهليثم بن 
عدي الطائي )ت209هـ/824م(، وروايات أبو احلسن عيل بن حممد املدائني )ت235هـ/ 
ورواياته  )ت247هـ/861م(،  الكويف  الكلبي  احلكم  بن  عوانة  أيضًا  وهناك  850م(، 
خمترصة ومتفرقة عن حركة املختار، وبينت أبو الشعر أن التباين يف األخبار يوجب التدقيق 

واحلذر قبل األخذ هبا ومقارنتها)5(.

واعتمدت أبو الشعر كذلك عىل املصادر التارخيية التي تتناول أخبار احلركة ومنها:

)ت279هـ/  البالذري  احلسن  أليب  األرشاف«  »أنساب  وكتاب  »الفتوح«،  كتاب  ـ 
892م(، ويمتاز البالذري يف رواياته بالتدقيق، واستبعد بعض الرواة والروايات.

تاريخ »الرسل وامللوك« أليب جعفر الطبي )ت310هـ/923م(، وهو مؤرخ واسع  ـ 
املعرفة، وأفرد جزًءا من تارخيه حلركة املختار بن أيب عبيد الثقفي، معتمًدا روايات أيب 

خمنف.

واهتم  )ت282هـ/895م(،  الدينوري  حنيفة  أليب  الطوال«  »األخبار  كتاب  ـ 
حركة  وتناول  طالب،  أيب  بن  عيل  أيام  جرت  التي  السياسية  باحلوادث  الدينوري 

املختار باختصار.

هيتم  وهو  )ت314هـ/926م(،  الكويف  أعثم  بن  أمحد  حممد  أليب  »الفتوح«  كتاب  ـ 
إحدى  كتابه  يف  عبيد  أيب  بن  املختار  حلركة  وأفرد  معهم،  ويتعاطف  الشيعة  بأخبار 

وثالثني صفحة.
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كتاب »الطبقات الكبى« البن سعد )ت230هـ/845م(، ويعرض حركة املختار   -
من وجهة النظر الزبريية، وأخباره للحركة متفرقة وخمترصة بشكل عام.

كتاب »وقعة صفني« لنرص بن مزاحم )ت212هـ/827م(، ويعد هذا الكتاب من   -
املؤلفات الشيعية املبكرة، وقدم الصورة القبلية، وذكر أخباًرا مفصلة عن الشيعة يف 

الكوفة.

عن  وأخباره  )ت240هـ/854م(  العصفري  خياط  بن  خلليفة  »الطبقات«  كتاب   -
حركة املختار قليلة وخمترصة، وتعكس وجهة نظر الرواة املعادين للخليفة.

املتأخرة،  التارخيية  املصادر  من  أخرى  جمموعة  عىل  كتاهبا  يف  الشعر  أبو  اعتمدت  كام 
الفقيه  وابن  )ت284هـ/897م(،  اليعقويب  كتب  ومنها  العرب،  اجلغرافيني  وكتب 
رسته  وابن  )ت300هـ/912م(،  خرداذبة  وابن  )ت289هـ/902م(،  اهلمذاين 
)ت310هـ/922م(، واملقديس )ت355هـ/966م(، واملسعودي )ت345هـ/956م(، 

وياقوت احلموي )ت626هـ/ 1229م(.

أي  عامة؛  بصورة  متحيزة  وهي  اإلمامية،  مصادر  بعض  عىل  اعتمدت  وكذلك 
البقي  حييى  بن  ألمحد  »الرجال«  كتاب  وأقدمها  الكتب  هذه  أهم  ومن  اإلمامية،  مصادر 
)ت274هـ/888م(، وكتاب »رجال الكيش« أليب عمرو حممد بن عمر، املتوىف يف القرن 

الرابع اهلجري.

كام اعتمدت أبو الشعر يف مؤلفها عىل كتب الفرق اإلسالمية، ومنها كتاب »أصول النحل« 
أليب العباس األنباري، املعروف بالناشئ األكب، املتوىف سنة )393هـ/942م(، وكتاب فرق 
الشيعة للنوبختي )ت329هـ/942م(، وكتاب »مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني« 
أليب  الفرق«  بني  »الفرق  وكتاب  )324هـ/927م(،  سنة  املتوىف  األشعري،  احلسن  أليب 
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جعفر عبد القاهرين طاهر البغدادي )ت429هـ/1037م(، وكتاب »امللل والنحل« أليب 
الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستاين، وكذلك اعتمدت أبو الشعر عىل جمموعة أخرى من 

كتب الفرق، مثل كتب األسفراييني، واحلمريي، والرازي، وغريها.

خمطوطة،  مصادر  سبعة  فبلغت  كتبها  من  اقتبست  التي  املخطوطة  املصادر  عدد  وأما 
ا، و)6( مقاالت باللغة العربية، و)11( مقااًل  و124 مصدًرا مطبوًعا، و)69( مرجًعا عربيًّ

باللغات األجنبية.

أمهية الكتاب:
ا للحالة السياسية واالجتامعية والفكرية والسكانية يف  يقدم الكتاب تفاصيل مهمة جدًّ
الكوفة والدولة األموية، يف الفرتة ما قبل العام 67هـ/686م، ويبدأ بدراسة مصادر البحث 

التارخيية،  املصادر  إىل  باإلضافة  املصادر،  وشملت  املراجع(،  املصادر،  )الرواة،  وتقييمها 

املصادر اجلغرافية، واألدبية، ومعاجم اللغة، وكتب األنساب والفرق، ومتيزت الروايات، 

أناس شاركوا يف األحداث، أو عن آخرين  بأهنا مبارشة عن  أ(،  الشعر )ص  أبو  كام تذكر 

شهدوا أو سمعوا، وكذلك تؤرخ لتطور الكوفة القبيل والعمراين، وتعرض اجتاهات متباينة 

حلركة املختار)6(.

اليامنية، مثل  القبائل  الكتاب خطط الكوفة وسكاهنا من قبائل، وخاصة  لنا  ثم يعرض 

كندة ومهدان والنخع ومراد، وهي القبائل التي سامهت يف حركة املختار، وكذلك ذكر غري 

العرب مثل احلمراء وهم من العجم، وميزت الدراسة بني العجم والنبط أو العلوج وهم 

الفالحون الذين وجدهم العرب عىل األرض عندما فتحوا العراق، فسمحوا هلم بالبقاء عىل 

األرض وبيعها وتوريثها، وعرض الكتاب ملوضوع مهم وهو حركة التشيع يف الكوفة حتى 
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أيام املختار بن أيب عبيد؛ للتعرف عىل االجتاهات الفكرية التي تركت آثارها يف املرص قبل 
املختار.

وكذلك تناول الكتاب آثار حركة املختار الفكرية، وتتبع ظاهرة الغلو، واهتام أصحاب 
املختار بأهنم »سبئية«، وكذلك عرض الكتاب ملوضوع اخلشبية يف الكوفة واحلجاز ونصيبني، 

وربط بينهم وبني الكيسانية.

ومن املواضيع املهمة لدى املؤرخة أبو الشعر دراستها الشعر العريب ودواوينه، وخاصة 
التي جاءت يف شعر  والرجعة،  والغيبة  املهدي  فكرة  مثل  الفكرية،  املعتقدات  يف موضوع 
ُكثرّي عزة )ت105هـ/721م(، والسيد احلمريي )ت173هـ/793م(، وتذكر املؤرخة أبو 

الشعر أنه ال يمكن دراسة الكيسائية، عىل سبيل املثال، بمعزل عن هذه النصوص.

منهج أبو الشعر يف كتاهبا حركة املختار:
يمكن التعرف عىل منهج هند أبو الشعر يف كتاهبا )حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي يف 
الكوفة( من خالل مقدمة كتاهبا، ومن خالل الفصل األول: دراسة مصادر البحث وتقييمها. 
فعىل الرغم من عدم طول املقدمة إال أهنا تضمنت منهاجها الذي اتبعته يف تأليف الكتاب؛ 
السياسية  العامة،  التيارات  إطار  يف  القبلية  الفعاليات  لدراسة  حماولة  »هذه  فيها:  تقول  إذ 

والفكرية، يف الكوفة«.

التارخيية  بالروايات  كبرية  إحاطة  أحاطت  الشعر  أبا  أن  املقدمة،  خالل  من  ويتضح 
مبارشة عن رواة شاركوا  بأهنا  الروايات  وتدقيقها ملصادرها وميول أصحاهبا، ومتتاز هذه 
يف احلوادث أو عن قريبني منها، وتعرض أوضاع الكوفة االقتصادية واالجتامعية، وخططها 
وأزقتها وأسواقها. ومن هنا متيزت دراستها بدراسة تطور مدينة الكوفة السكاين والعمراين 

من خالل الروايات التارخيية)7(. 
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غري أن دراسة أبو الشعر هذه تنفرد بعرض الروايات املتباينة عن ثورة املختار، فبعضها 
روايات  وهناك  العباسية)10(،  السلطة  نظر  وجهة  من  وآخر  أموي)9(،  وبعضها  زبريي)8(، 
إمامية ترى املختار خارًجا، وتؤكد غلوه وانحرافه)11(، وهنا تؤكد هند أبو الشعر رضورة 

احلذر والتدقيق يف مجيع الروايات قبل األخذ هبا)12(.

الرواة  عرض  وكيفية  املختلفة،  الروايات  بعرض  املقارن،  املنهج  الشعر  أبو  اتبعت  كام 
حلركة املختار، ثم عرضت للمصادر التارخيية التي تناولتها)13(، ومل تكتف بعرض الروايات 

من دون اخلوض يف أدلة املخالفني.

كام متيزت عبارات كتاهبا بالدقة الشديدة، مع التوسع غري املخل، فجاءت كأهنا لوحة فنية 
يف صياغتها ودقتها، والتزمت أبو الشعر بذكر التواريخ اهلجرية وامليالدية، وجاء هذا االلتزام 

صارًما يف عموم كتاهبا، ومرده عمق املنهج التارخيي لدهيا.

اخلامتة
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج األساسية، لعل من أبرزها:

بُعمق،  الذين درسوا،  القالئل  املؤرخني األردنيني والعرب  الشعر من  أبو  تعد هند  ـ 
الثقفي يف الكوفة، وهي كذلك من املؤرخني القالئل يف  حركة املختار بن أيب عبيد 

العاملني العريب واإلسالمي الذين درسوا هذه احلركة بحيادية وعلمية.

توصلت الدراسة إىل أن موضوع الغلو مل يبدأ إال بعد وفاة عيل بن أيب طالب. ـ 

توصلت الدراسة إىل أن دعوة املختار مل تتجاوز مدينة الكوفة، وأن معظم من ساند  ـ 
املختار هم من القبائل اليامنية، وأن التعميامت الواردة حول مشاركة الزنج واحلمراء 

ضعيفة وجيب تقديمها بحذر.
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يمنية قديمة عند  أنه يمثل شعائر  الكريس وداللته، وترى  الشعر قضية  أبو  ناقشت  ـ 
بعض أصحاب املختار.

توصلت من خالل قراءة لكتاب )حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي يف الكوفة( أنه  ـ 
الرئيسة  الكوفة، بخططها ووالهتا وقضائها، واحلوادث  تارخًيا شاماًل ملدينة  تضمن 

التي جرت فيها.

نبعت أمهية كتاب أبو الشعر من اعتامدها عىل الرواة املعارصين لألحداث التي أرخت  ـ 
هلا، وكانوا شهود عيان عىل الكثري من حوادثها.

والِفرق،  األدبية،  واملصادر  الرواة  مشاهدات  عىل  كتاهبا  يف  الشعر  أبو  اعتمدت  ـ 
والشعر، والرحالت، والرتاجم؛ لتدوين احلوادث املختلفة.

ا لكل من جاء بعدها يف  أضحى كتاب هند أبو الشعر )حركة املختار( مصدًرا أساسيًّ ـ 
التأريخ حلوادث وأوضاع العراق بشكل عام، والكوفة بشكل خاص، يف الفرتة التي 

أرخت هلا.
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اهلوامش

)1(  لألستاذة الدكتورة هند أبو الشعر العديد من الكتب واملؤلفات منها:
ـ إربد وجوارها )ناحية بني عبيد 1850-1928(، 1995م.

ـ دراسات يف مصادر تاريخ العرب احلديث )حمررة(، 1998م.
ـ بناء الدولة العربية احلديثة، 1999م.

ـ تاريخ رشق األردن يف العهد العثامين )1516-1918(، 2001م.
ـ الدولة العثامنية، بدايات وهنايات، )حمررة ومشاركة(، )د.ت(.

ـ سلسلة الوثائق اهلاشمية )صندوق األمة(، 1994م.
ـ كتاب الرواية يف األردن، )حمررة ومشاركة(.

ـ جمموعات قصصية، شقوق يف كف خرضة، 1982م.
ـ احلصان، قصص، 1991م.

ـ عندما تصبح الذاكرة وطًنا، قصص، 1996م.
وهناك العديد من املؤلفات واألبحاث العلمية املحكمة للدكتورة أبو الشعر.

)2(  هند أبو الشعر، حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي يف الكوفة، عامن، اجلامعة األردنية، 1983م، ص1. 
)3(  هند أبو الشعر، املرجع نفسه، ص2.

)4( املرجع نفسه، ص6.
)5( املرجع نفسه، ص أ.

)6( املرجع نفسه، ص41-39. 
)7( املرجع نفسه، ص41-39.

)8( مثل روايات عروة بن الزبري )ت94هـ/714م(، وهشام بن عروة )ت145هـ/763م(.
)9( مثل روايات عوانة بن احلكم )ت247هـ/861(.

)10( مثل روايات املدائني )ت235هـ/850م(.
)11( انظر: الكيش، رجال، ص115، رقم 379، الطويس، رجال، ص128-125. 

)12( أبو الشعر، حركة املختار، ص1، الفقرة الثانية.
)13( أبو الشعر، املرجع نفسه، ص11-7.





د. ياسني أمحد السعود

89

الـجلسة الثالثة
هند أبو الشعر:

وإدارة العمل األكادميي والثقافـي
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الشعــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــو  هنـــــــــــد 
والثقافـي األكادميـــــــي  العمـــــل  وإدارة 

د . ياسني أمحد السعود *

اإلنسانة واألكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر
حق  يف  وعرفان  حب  القلب  ويف  ننسجها،  الوفاء  من  كلامت  هي 
زميلتنا الفاضلة القديرة الدكتورة هند أبو الشعر، وملحة من يومياهتا 
القيادة  وفنون  بالتجارب،  املليئة  والعلوم،  اآلداب  كلية  عامدة  يف 
واإلدارة، وتربية األجيال، إضافة إىل نرش العلوم من أوسع مناراته،  
ولقد كانت الدكتورة أبو الشعر يف كليتنا سحابة عطاء سقت عطشها 

بعلم وإنسانية.

إن احلديث عن التجارب الشخصية ليست بحاجة إىل شخصيات 
فلسفية، وال أساتذة نقد وبالغة؛ إذ كل ما هو مطلوب، يف اعتقادي، 

هو األمانة يف احلديث عن تلك التجارب، بال زيادة أو نقصان.

* أستاذ الكيمياء يف كلية العلوم ـ جامعة آل البيت.



92

إضافة  هي  اآلخرين،  مع  الشخصية  التجارب  عن  احلديث  أن  أيًضا،  اعتقادي،  ويف 
حضارية إنسانية ملجتمعنا، لذلك سأحاول احلديث عن جتربتي مع الدكتورة هند أبو الشعر.

خربهتا  من  فيها  استفدت  للتعلم  حمطات  بمثابة  الشعر  ابو  الدكتورة  مع  جتربتي  كانت 
وعطائها، فهي كانت، بحق، بالنسبة يل، مدرسة يف اإلدارة واألخالق.

وعندما عملت رئيًسا لقسم الكيمياء العام 2004، وكان ذلك خالل فرتة عمل األستاذة 
أبو الشعر عميًدا لكلية اآلداب والعلوم )كانت تسمى هكذا آنذاك، قبل أن تنفصل العام 
والتي  هبا،  عالقتي  ترسخت  اآلداب(،  وكلية  العلوم،  كلية  منفصلتني؛  كليتني  إىل   2005
كانت، وما زالت منذ اليوم األول، عالقة احرتام متبادل، جتمعنا روح أرسية أرست حجر 
التعامل مع األستاذة اإلنسانة،  األساس فيها عميد الكلية الدكتورة هند أبو الشعر. وعند 
وجدهتا عىل مستوى عال يف القيادة واإلدارة، والتسامح والتواضع واإلنسانية، فهي حتمل 

رسالة تقديس العمل، وتعطيه كل حياهتا.

لقد علمتني جتربتي مع عميد كلية اآلداب والعلوم الدكتورة هند أبو الشعر، الكثري من 
الدروس التي ال أزال أعمل بمضموهنا، وأنا خارج نطاق اإلدارة، فقد عملت عميًدا لكلية 

العلوم مدة 4 سنوات، وقبلها عميًدا للبحث العلمي مدة سنتني.

ومن بني أهم الدروس التي تعلمتها منها، أنني ال أدعي لنفيس أن ما حققته من إنجازات 
كان بجهدي وحدي. 

اجلواب،  وتنتظر  تسأل  ثم  اجلواب،  وتنتظر  تسأل  فهي  احلوار،  منها  أيًضا،  وتعلمت، 
وهكذا، فهي ليست مثل املديرين الذين يتحدثون طوال الوقت، وكأهنم يطلبون من اآلخرين 

اإلنصات والتنفيذ وحسب!

ونتيجة الختالف ختصص الدكتورة أبو الشعر، لكوهنا مؤرخة وأديبة، يف حني أن كلية 
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اآلداب والعلوم التي كانت تديرها تضم ختصصات علمية، مثل الكيمياء، والفيزياء، والعلوم 
احلياتية، والرياضيات؛ لذلك كانت طريقتها يف احلوار مدرسة، وأذكر أهنا كانت تطلب مني 
ا  اإلفاضة يف احلديث أمامها حتى تتضح هلا الرؤية عىل نحو كامل، ومل يكن حوارها اعتباطيًّ
أو لرفع العتب، بل كان واضًحا حرصها عىل فهم األمور بعمق، وهذا يف اعتقادي كان شيًئا 

رائًعا.

حتى ثناؤها عىل اآلخرين مل يكن ذلك مبتذاًل ـ كام تعودنا ـ فقد كانت تثني عىل عميل 
وإداريت قسم الكيمياء بقوهلا: »د. ياسني أنت بتعجبني ألنك هادئ«، وهو ما كان حيفزين 

عىل العمل واإلنجاز، وهبذه الكلمة وحسب.

لقد تعلمنا من مبدعتنا الدكتورة هند أبو الشعر أمهية تطبيق مبادئ االلتزام، وبناء جسور 
الثقة، وتقدير اإلنجازات، والعمل، جنًبا إىل جنب، مع رؤساء األقسام واإلدارة، بغية حتقيق 
النتائج والنجاح، وكيفية هتيئة األجواء، حتى أصبح العمل اجلامعي هو القاعدة، بعيًدا عن 
يرون  اجلميع  أصبح  بل  وإداري،  تدريس  هيئة  وعضو  قسم  رئيس  بني  والتفريق  الرتاتبية 

أنفسهم فريًقا واحًدا لتحقيق هدف واحد. 

إذ كانت  أو طالب؛  الشعر عندما كانت جتتمع مع موظف  أبو  الدكتورة  هنا  ونستذكر 
تترصف كموجه، وحترتم شعور اجلالس أمامها، وبلهجة داعمة تسأل عن مشكالته، وتستمع 

إىل رده، وترد بملحوظات حمددة تكشف عن معامل شخصيتها املتواضعة.

لقد تعلمنا من الدكتورة أبو الشعر كيفية توفري مناخ العمل الناجح يف كليتنا، الذي يعزز 
والتنبؤ  للتغيري،  االستجابة  عىل  القدرة  منها  تعلمنا  كام  ودوافعهم،  العاملني  مستوى  من 
املرونة والثقة والتفاؤل واإلبداع، والقدرة  التكيف معها، معتمدة عىل  باملتغريات وحماولة 

عىل التواصل مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، واهليئة االدارية.
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أما عن تعاملها مع الطالب، فكانت إنسانة وأكاديمية حتب طالهبا وتعاملهم بود واحرتام، 
حريصة عىل مصلحتهم العلمية والشخصية، مل حتل اجلدران دون مساعدهتم وإرشادهم؛ 
ألهنا إنسانة بحق، ترتجم للجميع أن املدرس، سواء أكان عميًدا أم رئيس قسم أم عضو هيئة 

تدريس، هو أب وأم لطلبته قبل أن يكون مدرًسا، وبذلك فهي ترتجم مبدأ القدوة هلم.

من  لكل  واملحبة  والعلم  اخلري  طريق  فأضاءت  سامئنا  يف  نجمها  سطع  ملربية  فطوبى 
حوهلا، فقد كانت الدكتورة هند أبو الشعر، وما زالت، نجمة براقة ال خيفت بريقها حلظة 
نسعد بلمعاهنا يف سامء العلم واألدب، فهي كنجم يدلنا ويمنحنا إشارات للطريق الصحيح، 

فاستحقت، وبكل فخر، االحتفاء هبا، تقديًرا وتكرياًم جلهدها الذي ال ينضب .

إن العمل اإلداري ليس جمرد ترشيف، وال منصب للتفاخر، بل هو تكليف وأمانة، وأنِت 
أثبتِّ أّنك قادرة عىل حتمل املسؤولية واألمانة بكل إخالص، والعمل والتعليم مها ما  قد 
يرفع بلدنا إىل أرقاه، فقد كنِت من خرية من توىل منصب عامدة كلية اآلداب والعلوم، فشكرًا 
إدارتك  الكلية، خالل فرتة  بناء وتطوير ورفعة  العظيمة، ومسامهتك يف  لك عىل جهودك 

ا مساحة خاصة. للكلية؛ إذ إن تلك الفرتة هلا يف ذاكريت أنا شخصيًّ

حروفنا  تسبق  أن  بد  ال  العبارات  أمجل  فإن  وتقدير،  شكر  كلامت  عن  نبحث  وعندما 
وتنهي سطورنا، معربة عن صدق املعاين النابعة من قلوبنا، وعندما نقول كلمة احلق أو نتوجه 
بعبارات الشكر والتقدير، فذلك ليس من باب املجاملة، لكن اعرتاًفا منا باجلميل، فألف حتية 
شكر وإجالل لشخص الدكتورة أبو الشعر املحرتمة، فقد كانت أنموذًجا حيتذى به، ومثاًل 

أعىل للعاملني كافة.  

إنني أسعد ما يكون اليوم بحضور احلفل املقام برعاية مؤسسة عبد احلميد شومان، هذه 
العربية،  الثقافة  يعملون خلدمة  أن تكون يف طليعة من  الدوام  التي حرصت عىل  املؤسسة 
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إضافة إىل أن هذة املؤسسة منارة للمعرفة واإلبداع يف األردن والوطن العريب، وليس بغريب 
عليها أن تكرم الدكتورة هند أبو الشعر، تقديًرا هلا عىل جهودها املبذولة ومسريهتا املرشفة. 
وللدكتورة أبو الشعر منا أمجل التهاين وأطيب األماين، تقديًرا وامتناًنا لعطائها الدائم، وعرفاًنا 
بفضلها اجلليل، بأسمى كلامت الشكر والعرفان، نظري ما قدمته من خدمات غاية يف التميز 
واإلتقان، ونظري جهودها الكبرية وامللموسة، إىل جانب بصامهتا التي تركتها خلفها؛ لتشهد 
عىل نجاح عملها. وكلمة شكًرا هي أقل ما يقال لقاء هذه اجلهود واألعامل، فمجدًدا، شكرا 

لِك. 

شكًرا عميدتنا عىل كل قيمة تعلمناها منك، وعىل كل قيمة منحتها لنا بكرمك...شكًرا من 
القلب ملن مهد الطريق أمامنا ...شكًرا ألين تعلمت منك أن للنجاح قيمة ومعنى ...ومعك 
آمنت أنه ال عوائق يف طريق اإلبداع... فأنت أهٌل للشكر، فوجب علينا تقديرك ....فلك منا 

كل الثناء والتقدير.
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الشعــــــــــــــــــــر  أبـــــــــــــو  هنــــــــــــــــد 
أكادمييـــــــــــــــــــــــة وإداريــــــــــــــــــــــــــة

د . زيد خليل القرالة *

هند أبو الشعر اسم عرفته األوساط األدبية، واألكاديمية، واإلدارية، 
كلية،  وعميدة  قسم،  ورئيسة  جامعية،  وأستاذة  قصة،  كاتبة  فهي 

ورئيسة حترير.

استطاعت هند أبو الشعر أن تسطر اسمها يف الوسط األديب، وأن 
تشكل حضوًرا يف املشهد اإلبداعي األردين، فقد أبدعت جمموعة 
ولفتت  القارئ،  بإعجاب  حظيت  التي  القصصية  األعامل  من 
أنظار الباحثني، ولذلك فقد كانت أعامهلا القصصية موضوع بحث 

ودراسة لعدد من الرسائل اجلامعية، وحماورات النقاد.

أعامل  فهي  والواقع،  البيئة  للدكتورة  القصصية  األعامل  ورسمت 
ترصد املشهد اإلنساين يف األردن وتشخص واقعه، ومعاناته.

* أستاذ اللغة العربية وآداهبا- جامعة آل البيت.
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وقد اتسمت أعامل الدكتورة هند بااللتزام، فلم تتجه، عىل غرار بعض الكتاب، إىل كرس 
مكانتها  عن  وتعرب  الكاتبة،  شخصية  تالزم  متزنة  جاءت  بل  واألخالقية،  الدينية  املحاذير 

األدبية والعلمية، وما عرفت به من رقي الكلمة، وأدب اخلطاب.

الرواية، وهي  إىل  تتجه  ومل  القصة  إطار  بقيت يف  أهنا  إال  العالية  اإلبداعية  قدرهتا  ومع 
يف  معتدل  إنتاج  ذات  نجدها  ذلك  ومع  والكثرة،  بالكم  هتتم  ال  أهنا  إال  القدرة  تلك  مع 
القصة؛ ألهنا تنشغل بالنوعية، إضافة إىل أهنا حارضة يف جماالت وميادين عدة، فهي الباحثة، 

واألكاديمية، واإلدارية.

ولذلك فإن وقت اإلبداع وكتابة القصة هو الوقت الذي ختطفه من انشغاهلا باملجاالت 
األخرى، ومل تكن متفرغة يوًما ما لإلبداع وكتابة القصة، ومع أهنا كاتبة قصة جمّودة إال أهنا 

ليست إعالمية بحق نفسها، ولذلك قلام جتدها تتحدث عن ذاهتا يف هذا املجال.

وأرى أن كتابات الدكتورة هند القصصية وجدت االهتامم من النقاد والباحثني أزيد من 
اهتامم زمالئها ووسطها اإلبداعي بام كتبت، وهذا يمثل ميزة هلا ولكتاباهتا، فالكتابات التي 

تلفت انتباه النقاد والباحثني هي التي تشكل قيمة فنية، وتستحق القراءة والدراسة.

وإذا كانت هند أبو الشعر حارضة بوصفها كاتبة مبدعة، فإن حضورها باحثة جادة جمّودة 
إىل  العلمي  البحث  باحثة جادة، تدرجت يف  اإلبداعي، فهي  يقل مكانة عن حضورها  ال 
الباحثة إىل كوهنا  أن حازت مكانة متقدمة يف هذا املجال، فالدكتورة هند جتاوزت مرحلة 
مؤرخة، ومن املؤرخني القالئل الذين يشكلون مرجعية يف تاريخ األردن، ورصد مفاصل 

تطوره.

األردن،  تاريخ  تغطي  التي  التارخيية  األعامل  من  جمموعة  الشعر  أبو  هند  أنجزت  لقد 
العثامنية، وما أنجزته، مشاركة أو  الدولة  العربية، إضافة إىل ما أنجزته عن  الدول  وبعض 
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مستقلة، عن  اهلاشميني، والوثائق اهلاشمية، ولذلك فهي مرجعية تارخيية بحق بام أنجزت 
من مؤلفات تتضمن التاريخ الشمويل واملتكامل لألردن وحميطه، وعالقته مع جواره.

هند أبو الشعر األكاديمية واإلدارية

بدأت هند أبو الشعر حياهتا األكاديمية العام 1994 مع نشأة جامعة آل البيت، فقد كانت 

من أوائل األساتذة العاملني يف قسم التاريخ بل من املؤسسني هلذا القسم.

واملتتبع ملسريهتا األكاديمية واإلدارية، جيد أهنا األكاديمية التي ال تنفصل عن اإلدارية، 

اخلطط،  تضع  للقسم  ورئيسة  التاريخ،  قسم  يف  مدرسة  عملت  فقد  العكس،  وكذلك 

البكالوريوس إىل املاجستري، وهي عضو فاعل يف  القسم يف براجمه من  وتطورها، ويتدرج 

ذلك التطور، وشاهدة عىل مراحله كلها، وخططه.

وتسلمت رئاسة القسم من العام 2003 إىل العام 2005، وكان أعضاء القسم يف هذه 

الفرتة أرسة واحدة يف ألفتهم وتآلفهم، وذلك حلسن إدارهتا، وبث روح األخوة فيه.

ومع انشغاهلا برئاسة القسم، وعضويتها يف كثري من املجالس العلمية، وإرشافها عىل بعض 

املجاالت التي كان هلا الفضل يف إنشائها، إال أهنا بقيت حارضة يف حقل التدريس، قريبة 

من رسالتها التعليمية التي أحبتها ونذرت نفسها هلا، وبقيت قريبة من طالهبا تصغي هلم، 

وتشاركهم مهومهم، وقد عرفتها تتابع طالهبا بإحضار ما حيتاجونه من كتب أو مصورات، 

فكانت تؤمنها هلم من مكتبتها اخلاصة، وال تكتفي بمتابعة الطالب داخل اجلامعة.

وُعهد إىل الدكتورة هند أبو الشعر توليها عامدة كلية اآلداب يف دورتني متتابعتني من العام 

2005 إىل العام 2009.
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ويف هذه الفرتة اإلدارية، سجلت مواقف عدة متيزت فيها إدارية وأكاديمية، وعىل النحو 
اآليت:

أوجدت ما يسمى »السيمنار«، الذي يمثل ندوة أسبوعية حيرضها األساتذة، ويتبادلون   *
فيها احلوار يف موضوع علمي، وكانت هذه اجللسة تشكل نمًطا من احلركة العلمية يف 
الكلية حترك الساكن، وتثري موضوعات تفتح آفاق البحث لطالب الدراسات العليا.

فأثناء  القيادية،  املواقع  املرأة، وتسلمها  الذكورية إلدارة  النظرة  تلغي  أن  استطاعت   *
إدارة هند أبو الشعر لعامدة كلية اآلداب، مل أسمع أو أملح أي نظرة أو حديث يستغرب 
تسلمها عامدة الكلية، وكان الزمالء يف أقسام الكلية يظهرون كّل حرص عىل إنجاز 
العمل، وااللتزام بمهامهم من دون أي تقصري. فإضافة إىل حسن إدارهتا، استقطبت 
احرتام األساتذة واملوظفني هلا، وكان كّل منهم حريًصا عىل أن يقوم بعمله وزيادة، 
بأرقى  معهم  تتعامل  كانت  فقد  ذلك،  يستغرب  وال  تقصري،  أي  يف  الوقوع  وعدم 
أسلوب، وباختيار عبارات التلطف يف خطاهبا الشفهي، ويف كتبها الرسمية، وأدى 
هذا األسلوب إىل حرص اجلميع عىل نجاح الكلية يف سريها اإلداري واألكاديمي، 
فكانت العميدة األخت بتواضعها، وقرهبا من اجلميع، متلمسة مهومهم ومشكالهتم.

*  احتواء املواقف الطارئة: مع متيز العالقات بني أفراد الكلية، إال أنه ال بد أن تقع بعض 
اخلالفات بني الزمالء، واتسمت إدارة الدكتورة هند يف هذه املواقف باحتوائها يف حيز 
اإلدارة، والوصول إىل حلول تريض اجلميع، وأعلم أهنا قد نجحت يف احتواء كثري من 

املواقف التي طرأت، ومل ترتك تلك املواقف لتشكل عقبة يف مسرية إدارهتا.

ومع ما حيمله العمل اإلداري من مشقة وتشعب يف املهام، إال أن الدكتورة هند بقيت 
حارضة يف جماهلا األكاديمي الذي نذرت نفسها له، فقد بقيت عىل رأس حمارضاهتا، وقريبة 
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من طالهبا، كام بقيت يف رئاسة بعض املجالس العلمية، وعضًوا يف أخرى، وظلت مستمرة 
يف متابعتها للمجالت العلمية التي كانت مهها وشغلها الشاغل.

العلمية داخل  الندوات، واملؤمترات، ومشاركتها  إقامة  واستمر حرصها األكاديمي يف 
اجلامعة، وخارجها.

الصباح  أهنا كانت حارضة عىل رأس عملها منذ  العاصمة، إال  أهنا كانت تسكن  ومع 
الباكر، قاطعة مسافة طويلة، غري متوانية عن القيام بام أوكل إليها من مهام.

وبعالقته  مؤسسته،  يف  طور  بام  يقاس  مسؤول  أي  إن  اإلدارة:  يف  العميدة  نجاح   *
بموظفيه، وببقاء ذكره حارًضا بعد مغادرته بام أنجز، وبحسن تعامله.

وكانت مسرية الكلية يف عهدها متنامية متطورة بازدياد فتح األقسام، واستحداث برامج 
جديدة، ورفد بعض األقسام باالبتعاث أو التعيني.

ا،  الكلية جاءت يف فرتة صعبة جدًّ إدارهتا  أن  نجاح،  الكلية، وما حققته من  يميز  وما 
فقد كانت الكلية حينها جتمع ثالث كليات، وجاءت إدارهتا يف فرتة انفصال الكلية، وهو 
ما يمثل تأسيًسا جديًدا لكلية وليدة استقلت بعد فصلها وسميت كلية العلوم، وفصل كلية 
العلوم الرتبوية عنها، ويمثل هذا التشابك واالستقاللية معضلة يف رعاية الكلية، وتشكيل 

مفاصلها.

لقد كانت مرحلة التداخل من اجتامع الكليات ثم الفصل املفاجئ مرحلة تتطلب جهًدا 
مضاعًفا قامت به عميدة الكلية، يؤازرها فريق أكاديمي وإداري استطاعت أن جتعلهم يًدا 
واحدة بأسلوهبا، ولطف تعاملها، ويضاعف هذا العناء كون أقسام الكلية مشتتة يف مبان عدة 

ال يف مبنى واحد مستقل.

يف  اجلميع  مع  تواصلها  عىل  العميدة  حرصت  اجلميع:  مكاتب  يف  الشعر  أبو  هند   *
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أن  للجميع يف مكتبها، حماورة ومصغية، من دون  استقباهلا  العلمية، ويف  اجللسات 
تشعرك بأهنا املسؤولة، وأن الكلمة هلا، وأهنا دائاًم عىل صواب.

واألهم من ذلك، كان تواصلها حارًضا مع اجلميع يف زيارهتا اخلفيفة للزمالء يف مكاتبهم، 
مسّلمة، وحماورة، ومتلمسة ما لدهيم من مهوم، فكانت بذلك عىل تواصل مع اجلميع بود 

وتواضع، وبخطاب تشعرك فيه بالزمالة.

وكانت حارضة بني الطالب يف حمارضاهتم، حتاورهم يف مهومهم أينام التقتهم، وتصغي 
هلم، وتسمع ما يطرح من مشكالت، فكانت األقرب إىل طالب الكلية عامة.

ومتيزت شخصيتها باالبتعاد عن األنا والفوقية. ومع ما اتسمت به من حضور شخصيتها 
يف املحافل العلمية والرسمية إال أهنا كانت حريصة أن تكون القريبة من النفس بخطاهبا، 

وأسلوهبا احلميد، واستحواذها عىل اآلخرين بقبوهلم هلا من الوهلة األوىل.
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عنها تتحدّثُ  حني  الشعـــر  أبــــو  هنـــد 
ُتظِلُّ َتَظــلُّ وذِكــــرى  اإلجنـــازات: ذاكـرة 

د . حسن مخيس امللخ *

ال أعرُف متى دَخل اسُم األستاذة الدكتورة هند غّسان أبو الشعر 
واالنسجام  االئتالف  قوانني  الكلامت  بتعليم  املشغوَل  عقيل 
واجلامل، وال أعرُف ملاذا كنُت قبل أن ألتقيها ُمعجًبا هبا مؤّرخًة ال 
تلّوُن احلقائق، وأديبة تسقي الكلامت احلبَّ واجلامل، يف حني كانت 
زوجتي األستاذة الدكتورة سهى نعجة تراها إىل كّل ذلك استثناًء 
ممّيًزا يف اإلدارة الرتبوّية، وقد صدقْت زوجتي وصدقُت؛ إذ كانت، 
بعد ِرفقة السنني، استثناًء فائق اإلبداع يف التأريخ، واألدب، وإدارة 

العمل الرتبوّي واألكاديمي.

لكنني أعرف أنني حني قابلُتها يف جامعة آل البيت سنة 1998م، 
قابلـــُت يف خطاهبا امليلء بكّل رغبات اإلنجاِز والتفـــّوِق والتمّيِز 

* أستاذ النحو والرصف واللسانّيات يف اجلامعة القاسمّية  ـ الشارقة.
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الراقي،  اإلنسايّن  التعامل  يف  الفريد  األنموذج  فيها  وقابلُت  واإلدارة،  واألدَب  التاريَخ 
: من والدة  وقابلُت فيها سنديانًة وطنّية منسوجة من تراب الوالء واالنتامء والوفاء، َتَظلُّ ُتِظلُّ
ا  احلكايات إىل طواف الكلامت، ومن ذاكرة الكرايس العابرة إىل بارصة األيام القادمة، كأنَّ
نا عليه، ال من املايض لنزهو به حيًنا، ثم قد نتحّس علينا وعليه. أتْت من املستقبل اجلميل لتدلَّ

األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر حالة فريدة من املزج بني احُللم بغٍد أفضل، واحلرص 
ا ترى يف وردة  عىل البحث عن إجيابّيات الواقع، واإلفادة من تاريخ سابق ولو كان مؤملًا؛ ألنَّ
َعزالَء منسّيٍة يف يوم عمٍل شاقٍّ مرشوَع بستاِن ُوُروٍد، ومصنَع عطور، فال تعرف اليأَس، وال 
ُتيفها املساحاُت املعتمة، وال تنشغل باألصوات العالية اجلوفاء، بل تبحث عن األصوات 
املمتلئة بحّب األرض واإلنسان، تلك األصوات التي يصري صوُت عملها معزوفَة إنجاٍز، 
اّمء  وبراءَة اخرتاع لكلِّ القادمني من قريب، ومن بعيد، وهم يفتحون يف جامعة آل البيت الشَّ
َل اإلنجازات، وأسامء الذين َغرسوا فأكلنا، أو وهم يمّرون عىل  كتاَب ذاكرة الوطن، وِسجِّ
عبارهتا الثابتة إىل ما شاء اهلل حني يصعدون الدرج إىل مكتبها أو مكتب العامدة وهم يقرؤون: 
كم  نا يف املرور«؛ فإذا بالدَرج يصبح َمرقاة إىل عبارات أمجل، مثل: »حقُّ »شكرا الحرتاِمكم حقَّ
واجُبنا« ال ِمّنًة وال َفضاًل؛ ألنَّ الدكتورة هند كانت تكتب القرار اإلدارّي كأنا ترسم لوحة 
فنّية من كلامت أدبّية، تسمو بالذوق، وُتشِعر اآلخر بأنَّه املخاَطب املقصود بالقرار من غري 
مبارشة جارحة أو فاضحة، فاالحرتام أساس يف تعامل الدكتورة هند مع اجلميع؛ هلذا كان 

اخلجل من اخلطأ أو املخطئ يسبق العناد واجلدال؛ فإذ به يتحّول إىل صديق محيم.

كان من ُحسن حّظي أنَّني عملُت مع الدكتورة هند أمجَل سنوات ُعمري يف اإلدارة، ليس 
ألنَّ العمل كان ُمرحًيا، أو أنَّ األعباء كانت قليلة، أو أنَّ بِنية الكلية كانت مكتملة مستقرة، 
أو ...، أو ...، بل ألنَّ العمَل يف فريق الدكتورة هند دراساٌت ُعليا يف حمراب العمل اجلامعّي 
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حني يغدو  يًدا تبني، ولساًنا يرشح ويشكر، وقلًبا حيّب ويفرح، بل حني يغدو العمل ُمتعة، 
واإلنجاز ُملًكا للجميع، وأشهد أن اليوم كان يميض كأنَّه دقائق معدودة، ال ساعات عىل 

مناخات اليوم ممدودة.

الدكتورة هند ُمساعًدا هلا يف عامدهتا لكلّية  ِرفقة  إّنني، وبعد قرابة مخسة عرش عاًما من 
اآلداب والعلوم لشؤون األقسام األدبّية، ثم مساعًدا هلا حني استقالل كلية اآلداب عن كلية 
العلوم، ثم نائًبا هلا يف الكلية، ويف الوقت نفسه زمياًل هلا يف جملس اجلامعة عن مقعد إداريت 
ملركز إحياء الرتاث العريب اإلسالمّي يف اجلامعة، باإلضافة إىل عميل معها نائًبا؛ إّنني بعد كّل 
الصغائر، واحلرص عىل اإلنجاز  التعايل عن  تعلمُته منها يف  ما  أزاُل عىل  ما  السنوات  هذه 
َمهام  أحد  من  »شكًرا«  كلمة  انتظار  وعدم  والسعادة،  باالبتسامة  العمل  وتزيني  احلقيقّي، 
ا علمتني أنَّ العمَل إنجاز جمّرد من أن يكون من أجل مصلحة، أو إلرضاء أحد؛  تعبُت؛ ألنَّ
إنَّه شجرة نزرعها يف األرض التي نحّبها، ويف املكان الذي نعشقه؛ ليأكل منها من يأيت بعَدنا، 
وليجلس حتتها من هرب من وعثاء التعب، وأمل املسافات، ووجع الفشل؛ فاألعامل البّناءة 

املفيدة هي الباقيات الصاحلات.

وسأبدأ بالباقيات الصاحلات من ذاكرة األعوام الثالثة، كّلها صاحلات بصحبة العميدة 
آثارها يف  تزال  آنذاك، وهي ذاكرة ما  البيت  إدارة أكرب كلّيات جامعة آل  الدكتورة هند يف 
كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية كام هي، من غري أن ينجح أحد يف اإلضافة احلقيقّية إىل تلك 
البنية التحتية واهلوية احلضارية للكلية، وإن نجح بعض الزمالء يف  األعامل الصاحلات يف 
إدارهتا واحلفاظ عليها عىل ما رّسخت الدكتورة هند من أعراف أكاديمّية، والسيام يف االهتامم 

بالنشاطات الثقافّية والندوات العلمّية.

آنذاك يف  الدكتورة هند بعامدة أكرب كلية  البدور إىل  الدكتور سلامن  عندما عهد األستاذ 
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اآلداب  كلية  وجه  ستغرّي  التي  هي  األديبة  املؤّرخة  الدكتورة  هذه  أنَّ  يعرف  كان  اجلامعة، 
مثل  العلمّية،  األقسام  إىل  ميزانيتها  معظُم  يذهب  عامدًة  تتسّنم  عندما  األبد  إىل  والعلوم 
خمتربات  عىل  الثامنية  مبانيها  يف  مساحتها  معظم  ومتتّد  العلوم،  أقسام  من  وغريه  الكيمياء 
األقسام العلمّية، ويستهلك سجّل موظفي األقسام العلمّية معظم صفحاهتا، ويأكل وقت 

أّي عميد ما كان بني قليل منهم آنذاك من ضوضاء سيئة األلوان واألصوات.

هند  الدكتورة  يمّد  كيف  ويعرف  هذا،  كّل  يعرف  البدور  سلامن  الدكتور  األستاذ  كان 
باالثنني املناسبني ملساعدهتا، فكان صديقي العزيز الدكتور هيثم السعدوين من قسم الكيمياء 
مساعًدا هلا لألقسام العلمّية الغنية بكل يشء، وكنت أنا القادم من قسم اللغة العربّية وآداهبا 
املؤمترات  تنظيم  يف  اإلبداع  وهو  واحد،  يشء  من  إال  الفقرية  األدبية  لألقسام  هلا  مساعًدا 

الدولية.

كان يوم العميدة الدكتورة هند يبدأ باجتامع قصري عند الساعة الثامنة مع فريق إدارة العامدة 
ال يتجاوز النصف ساعة، نرشب فيه القهوة أو الشاي، ونخّطط لتوزيع العمل اليومّي بيننا، 
ثم نفرتق، كلٌّ مّنا له عمل ينجزه حتى إذا قارب اليوم عىل االنتهاء؛ كان هناك اجتامع قصري 
ثاٍن لتقييم ما تّم إنجازه، ومْحل ما تبقى من العمل إىل منازلنا، أو التفكري يف حّل إشكالية ما، 

أو التخطيط لعمل ما؛ لكي يكون يف اليوم التايل أول ما نبدأ بمناقشته يف الصباح.

يبقى  أن  جيب  فيشء  فيها؛  العليا  واللجان  الكلية،  ملجلس  الرسمّية  االجتامعات  وأّما 
للذكرى؛ إذ كانت للدكتورة هند قدرة استثنائّية عىل الصمود يف االجتامعات برتكيز شديـد 
ملدة طويلة تصل إىل ثالث ساعات يف الغالب، وإدارة االجتامعات بال تعب، أو كلل، أو 
الدكتورة هند  التفاصيل الصغرية والكبرية بدّقة واستفاضة؛ وللحّق كانت  مَلل، ومناقشة 
مستمعة مثالية، تعطي لكّل مناقش حّقه من الكالم باحرتام وتقدير حتى لو كان رأيه عىل 
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ا تؤمن أنَّ اإلدارّي الناجح مستمع أكثر منه متكلاًم، وكانت مستعدة  غري ما ترى وتريد؛ ألنَّ
دائاًم يف حواراهتا ومناقشاهتا إىل االقتناع بوجهة نظر اآلخر إذا أقنعها، فلم تكن تستبّد بوجهة 

نظرها.

وللحّق أيًضا، ُكّنا يف كلية اآلداب والعلوم نشعر نحن أهَل اآلداب بيشٍء من عدم الرضا 
ُيظِهُره أو ُيفيه بعُض الزمالء واملوظفني يف األقسام العلمية عن وجودها ووجودي، كأّننا 
احتالل واستعامر قادم من األشعار وحكايات التاريخ، وال عهد له بالتكنولوجيا واحلاسوب 
واملختربات، ولكّننا بدأنا نتعّلم مصطلحاهتم، ونتعّرف عاملهم، ونتوّدد إليهم، ونسّهل هلم 
كّل معامالهتم، و...، و... إلخ من غري أن يتغرّي الشعور؛ حتى استقرَّ يف ذهن الدكتورة هند 
بعد نقاش طويل مع الدكتور هيثم ومعي، ومع بعض الزمالء الرائعني من األقسام العلمية 
مثل: األستاذ الدكتور ياسني السعود الذي كان رئيًسا لقسم الكيمياء آنذاك، ومن األقسام 
اللغة  قسم  من  أنَّه  مع  دائاًم  مّنا  املقّرب  الصديق  القرالة  زيد  الدكتور  األستاذ  مثل  األدبية 
العربّية، وغريمها من األصدقاء الرائعني يف أقسام اآلداب والعلوم؛ استقرَّ يف ذهن الدكتورة 

هند آنذاك أنَّ العلوم واآلداب عاملان يتوازيان وال يتحدان يف كلّية واحدة.

وهكذا بدأ التفكري يف َفْصل كلّية اآلداب عن كلّية العلوم، ثم صار األستاذ الدكتور عادل 
الطوييس، حفظه اهلل، رئيًسا للجامعة، فدعم الفكرة، وشّجع عىل استكامل إجراءات الفصل 
التي كانت أشبه ما تكون بطرد كلّية اآلداب من كلِّ األبنية، إىل أّي مكان آخر بعيد عن كلّية 
العلوم، فكان اختيار مبنى ناٍء بعيٍد يف الطرف اجلنويّب من اجلامعة، كانت اجلامعة تستعمله 
منجرة وحمَددة لقسم الصيانة، وأحياًنا لتدريب بعض طلبة اهلندسة؛ ليصري مبنى كلّية اآلداب، 
ا للعلوم، فصارت الكلية تترّشف باسم »كلّية اآلداب والعلوم«، بإضافة  وبقي اسم الكلية وفيًّ
صفة »اإلنسانّية«، واحتاج طاقم الدكتورة هند إىل سنة إلقناع الزمالء من قسم اللغة العربية 
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ل شهور طويلة من رائحة بِرادة احلديد،  والتاريخ باالنتقال الكامل إىل املبنى اجلديد، وحتمُّ
وِغراء اخلشب، أما قسام اللغة اإلنجليزية، والفرنسية، فكان هلام مبنى قريب يف اجلهة املقابلة 

من الساحة اجلديدة َوِرثاه من الَسَكنات القديمة لطالبات اجلامعة.

هند،  الدكتورة  يد  عىل  اإلنسانّية  والعلوم  لآلداب  املستقلة  الكلية  والدة  كانت  وهكذا 
وانتقل معها ومعنا ِقْسام اللغِة العربية والتاريخ إىل املبنى اجلديد، وأّول سؤال فّكرْت باإلجابة 
عنه مفاُده: »ماذا سنسّمي هذا املبنى؟« ومل يستغرق األمر سوى ثواٍن حتى توافقنا عىل أن 
يكون اسم املبنى »مبنى األندلس«، كأّنا تؤّسس األندلس اجلديدة يف جامعة آل البيت، ثّم 
سألت عن اسم القاعة التي ستكون فيها مناقشات رسائل املاجستري، وكان اجلواب »قاعة 
املنجرة  من  هند  الدكتورة  صنعت  كيف  انظروا  ُيقال:  وصار  األيام،  ومضت  غرناطة«، 

واملحددة مبنى مجياًل لكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية.

بعد تأسيس الكلية، صارت اآلداب كلية اجلامعة املركزّية وواجهتها الثقافّية، وصارت 
ساحتها التي تشاركها فيها شقيقتها كلية العلوم الرتبوّية ساحة كلّية اآلداب، وتبعْت كلّيُة 
يف  تشارك  أو  ُتقيمها  كانت  التي  الكثرية  الدولية  املؤمترات  يف  العلمّية  اإلنجازات  اآلداب 
إقامتها؛ فانزَوْت أو كادت الكلية األخرى. وحتى يكتمل لألندلس اسمها َسعت الدكتورة 
هند إىل بناء نافورة مجيلة عند مدخل الكلية وتزيني ساحتها، لكنَّها تركت اجلامعة للتفرغ 

العلمي، كام فعلت أنا يف الوقت نفسه، فتوّقف املرشوع إىل اليوم عىل ما أظّن.

ا مؤّرخة تعي أثر اجلغرافية يف التاريخ، استثمرت الزيارة األوىل أو الثانية ملعايل  وبام أنَّ
معه  تتعامل  جامعة  رئيس  ثاين  كان  الذي  العبادي،  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  املرحوم 
العلوم  الكلية يف مبنى  الدكتورة هند، ووقفت بجواره يف قاعة جملس  عميدة كلية اآلداب 
املسافات  عن  تسأله  للجامعة،  القصرية  األوىل  رئاسته  يف  البريوين«  »مبنى  باسم  املعروف 
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الطويلة من مركز مبنى كلية العلوم إىل مبنى كلية اآلداب، بل عن املسافات املتعبة عىل بناتنا 
الفكرة استحسان معايل  القرميد بني مباين اجلامعة، والقت  بناء ممّرات  وأبنائنا، فاقرتحت 
الدكتور عبد السالم العبادي، الذي كان صاحب قرار جريء حني استدعى املسؤولني عن 
اليوم مشهورة بممّراهتا  إىل  البيت  آل  ثّم مضت األيام فصارت جامعة  الصيانة واهلندسة، 
ا فكرة الدكتورة هند حني كانت حتلم بممّر  القرميدّية احلمراء التي آَمُل أن يتذّكر اجلميع أنَّ

مجيل، جيعل امليش بني مباين اجلامعة متعة، وأّي متعة.

َوُرقٍي   والدكتورة هند يف كّل عمٍل تقوم به حترص عىل أن تكون فيه مسحة من مجاٍل 
وحضارة، فاختارت أن جتعل يف مكتبها لوحتني كبريتني متثالن ُهوّية كلّية اآلداب، يف أبعادها 
احلضارية والتاريّية واللغوّية والثقافية، وما تزال اللوحتان إىل اليوم أمجَل ما يف ذلك املكتب 

الكبري.

اإلجياز  إىل  مضطًرا  أجدين  اليومي،  اإلدارّي  عملها  يف  هند  الدكتورة  إىل  وبالعودة 
ستسميها  ا  إنَّ يل  تقول  كانت  ا  أنَّ أعرف  التي  الذاتّية  لسريهتا  كتابتها  بانتظار  واالختصار 
»ذاكرة ُكريس«؛ ولكي ال أحرق ُمتعتها يف االحتفاظ لكّل لقاء بذكر يشء جديد من ذاكرة 
أنَّ  أشهد  لوحات  سّت  عند  سأتّوقف  وهلذا  واحلكايات؛  واألشخاص  باألحداث  مليئة 
الدكتورة هند أبو الشعر، يف إدارهتا كلّية اآلداب، جعلت كّل لوحة منها مبدًأ ُمهامًّ من مبادئ 

اإلدارة األكاديمّية الناجحة، وهذه اللوحات هي:

لوحة فريق العمل، فالدكتورة هند تعي متام الوعي أنَّ اإلدارة الناجحة تعني تنفيذ األعامل 
املطلوبة واملأمولة بأيدي اآلخرين؛ وهلذا فهي حتتاج إىل فريق يعمل معها، ويؤِمن بفكرهتا، 
بالعمل  املمتازة  باملعرفة  العمل؛ هلذا كانت تتار يف فريقها من يتصف  تنفيذ  ويرشف عىل 
وقوانينه، عىل هدوء يف التعامل، وحزم يف القرارات، وصدق يف االستشارات، واحرتام آلراء 
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ا انفردت يف رأي أو فكرة، وال أذكر  اآلخرين، ومتّسك برأي اجلميع أو األغلبّية، فال أذكر أنَّ
ا تنّصلت من نتائج أّي قرار، ولو كان فكرة  ا رفضت فكرة منطقّية من أحد، وال أذكر أنَّ أنَّ
ا نسبت لنفسها وحَدها إنجاًزا أو عماًل؛ فقد  األغلبية التي مل تكن هي منها، كام ال أذكر أنَّ
كانت دائاًم تقول: فّكرنا، وعملنا، وصار معنا، و... إلخ، وعندما تنال الفكرة استحسان رئيس 
ا يف  اجلامعة أو جملس العمداء؛ تقول بفرح واعتزاز: هذه فكرة فالنة، وهذه فكرة فالن؛ ألنَّ
املستقبل،  ناجًحا يف  ا  أكاديميًّ قائًدا  إّنام تصنع من كّل من يعمل معها  الفريق،  إيامنا بروح 
بداللة أنَّ معظم من عمل معها يف عامدهتا لآلداب والعلوم، أو لآلداب والعلوم اإلنسانّية، قد 
صار شخصية إدارية ناجحة يف مركز أكاديمي مرموق، وال أذكر أنَّ أحًدا عمل معها وعرفها 
حّق املعرفة، ثم ترّبم منها باالستقالة أو النقل، وكانت تؤمن أنَّ اإلداري الناجح ال يمكن 
أن يكون ُملامًّ بكّل املعارف واملهارات يف كلّيته، لكنه يعرف كيف يستحرض تلك املعارف 
واملهارات، فقد كانت تؤمن كّل اإليامن بأنَّ املستقبل يف التعليم اجلامعّي للحاسوب؛ وهلذا 
كانت حريصة أن يكون خمترب احلاسوب يف كليتنا األدبية ُركًنا ُمهامًّ منها، كام كانت موهوبة يف 
اكتشاف نقاط القّوة والتمّيز واإلبداع لدى اآلخرين؛ لتعمل عىل استثامرها لصالح العمل يف 
ا إدارية خبرية بِطاقاِت كلِّ العاملني معها، وبكيفية اإلفادة منها، وبكيفية تنميتها،  الكلية، إنَّ

فهي ال تنفّك عن تشجيع العاملني معها ليكونوا أفضل ألنفسهم ولبلدهم ولعائلتهم.

يف  املشاركة  من  حّقه  للمجتمع  أنَّ  تؤِمن  كانت  فقد  املجتمع،  إىل  املمدودة  اليد  لوحة 
صناعة اإلنجازات، ومن واجب اجلامعة أن تكون جزًءا من التنمية الشاملة ملنطقتها؛ هلذا 
اجلميع،  واملنفعة عىل  باخلري  العودة  ما من شأنه  كّل  للجميع، وتدعم  مكتبها  تفتح  كانت 
ضمن احرتام القانون وروحه؛ إذ ترى القانون شيًئا مقّدًسا ال جيوز املساس به أو هبيبته، أو 
جتاوزه، بل ال جيوز إال أن يقف اجلميُع متساوين عىل مسافة واحدة منه، فكانت حترص عىل 
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أن يكون أسبوُع مكتبِة األرسة عن منطقة املفرق يف كلية اآلداب، حتديًدا، يف احرتام مجيل 
للكتاب، ودعوة للمجتمع لزيارة الكلية واجلامعة، لكنَّ أمجل ما يف عالقتها مع اآلخرين 
ا ال تنسى أن تقف بجانب كّل واحد منهم يف فرحه وحزنه، فهي ال تنسى هتنئة  يف العمل أنَّ
واجبات  تنسى  وال  مسيحّية،  ا  أنَّ مع  املسلمني  بأعياد  وطلبتها  معها  والعاملني  أصدقائها 
املشاركة يف األفراح واألتراح أثناء اإلدارة، وبعد أن ترج من مكتبها اإلدارّي َمْهام طالت 

السنوات، وتغرّي الناس.

االبتسامة  حتمل  بل  حقًدا،  أو  ِغالًّ  حتمل  ال  بطبيعتها  هند  فالدكتورة  التسامح،  لوحة 
واملحبة، وتتعاىل عىل املنتقدين إن مل تستِفد من انتقاداهتم، وتعود عليهم بالتسامح؛ إذ تؤمن 
يف  ليجعلهم  والناكرين،  واملشاغبني  واملناكفني  املناكئني  يتجاوز  من  هو  الناجح  املدير  أنَّ 
ه قوًة ُتضاف إىل قوته، ال جزًءا مسوًقا مّمن هو مسؤول بحكم القانون عنهم، وكثرًيا  صفِّ
ما استاملت بُحسن التعامل َمن أساء، بل كثرًيا ما نجحت يف إصالح بعض الطلبة، وحتويل 
ا  حياهتم من امليش يف طريق الضياع واالنحراف إىل الركض يف طريق النجاح والتأّلق؛ ألنَّ
ذات قدرة هائلة عىل االحتواء، وذات إيامن راسخ بأنَّ كّل خمطئ يمكن أن يعود إىل ُرشده؛ 
وهلذا ما كانت ترتّدد يف استعامل كّل وسائل الدعم للجميع، لكنَّها يف النهاية ما كانت ترتاجع 
عن املصلحة العامة حني تستلزم تطبيق اجلانب غري امليضء يف القوانني، وهو جانب املحاسبة 

والعقاب، فهي مزيج فريد من التسامح واحلزم.

لوحة احلرص عىل رفع اسم الكلية واجلامعة والوطن يف كّل املحافل، فالعمل معها يعني 
أن تكون متأكًدا من دعمها لك يف السفر إىل أّي بلد للمشاركة يف ندوة متخصصة، أو يف 
مؤمتر علمي دويل، أو املشاركة يف ندوة حملية أو مؤمتر وطنّي، حتمل فيه اسم كلية اآلداب 
ا يف  وجامعة آل البيت، واسم األردن الغايل. ويف الوقت نفسه يعني العمل مع الدكتورة أنَّ
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أّي فرصة ستحرص عىل دعم أّي واحد يف الكلية؛ ليكون عضًوا يف جلنة عليا يف اجلامعة أو 

املحافظة أو الوطن؛ فهي تفرح بأّي حضور ألّي واحد يف الكلّية، وألّي ترقية، وألّي إنجاز؛ 

ا جاءت إىل مكتبي تبرّشين  يت إىل رتبة أستاذ مشارك سنة 2005م أنَّ وال أنسى يوم أن ُرقِّ

بالرتقية بفرح ال مثيل له، كأّنا هي التي حصلت عىل الرتقية ال أنا، هكذا كانت وستبقى أكثر 

فرًحا بغريها من فرحها بنفسها. 

ويعني العمل مع الدكتورة هند إمكانية إقامة مؤمترين دوليني أو أكثر يف سنة واحدة، مع 

جمموعة كبرية من الندوات املحلّية والعلمية والثقافية، واستضافة القامات العلمّية واألدبية 

والفنّية، وهذا يعني حتّمل العمل يف ظرف صعب؛ لتحقيق إنجاز علمي ثقايف يف استضافة 

كثريين من ُعّشاق مؤمترات كلية اآلداب من شتى البالد والدول، وهم عندما تعود حقائبهم 

املسافرة إىل بالدهم، حيملون معهم أمجل الذكريات عن الكلية واجلامعة واألردن، لكّنهم 

ُيْبُقون عندنا ما تعلمناه منهم، ولو كان قلياًل من حصاد خربهتم العلمية واإلدارية.

لوحة إصالح اإلنسان: الدكتور واملوظف اإلداري والطالب والطالبة؛ إذ كانت ترى يف 

إصالح كّل من حاَدت به طريق الصواب إنجاًزا، بل تراه واجًبا عليها بصفتها اإلنسانّية، 

فقد كاد أحد الطلبة أن ينجرف نحو طرق السوء والضياع، وكان يستحّق اإلنذار األخري ثم 

الَفْصل، لكنَّها كانت ترى أنَّ إصالحه أهّم من فْصله؛ ألنَّ اجلامعة ال تقذف إىل املجتمع إال 

ا تسمع رواية رشقّية بائسة الفصول، ثم وضعت  الناجحني، فجلست تسمع قصة حياته كأنَّ

خطة إلصالحه، فإذ به يتحّسن يوًما بعد يوم حتى استقام أمره، ونجح وتّرج عىل أحسن ما 

يكون اخلّريج.

واستدعت يوًما زوجة أحد الزمالء لتخربها كيف أنَّ زوجها لديه مواهب وطاقات ينبغي 
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تعّلمها  ا  أنَّ تعزيزها؛ ليكون أفضل، وليس ثمة من هو أفضل منها يف مساعدته، فشعرت 
واجب املرأة نحو زوجها؛ ليكون عظياًم أمام الناس، لكنَّها وراء كّل تلك العظمة.

وكانت مستعدة دائاًم ملساعدة من حيتاج إىل مساعدهتا، حتى صار مكتبها مقصًدا لغري 
طلبة الكلية مّمن يأتون إليها لطلب النصح واإلرشاد واملساعدة، بل لالتفاق معها عىل صناعة 
م من أقارهبا، ال  ا من أقارهبم، أو كأنَّ مستقبل أفضل. وكنُت أراها حتمل َهّم اآلخرين كأنَّ
هتّمها زاوية العالقة، بل يشغلها موضوع واحد، وهو ترك بصمة خري، وملسة حنان، وكلمة 

طيبة، وموقف مرّشف عندما تصبح األيام ذاكرة، واألحداث ِذكرى. 

لوحة التطوير؛ إذ كانت تتجاوز مقولة تسيري العمل، ومقولة احتواء كّل العاملني، إىل 
ا، بل تصنع إنجاًزا يتجاوز احلارض،  آنيًّ اإليامن برضورة تطوير العمل؛ ألّنا ال تدير عماًل 
الكلية أو  الذي ستكون عليه  ها دائاًم املستقبل  إنسانّية مجالّية، مهُّ ويبقى يف املستقبل بلمسة 
اجلامعة؛ وهلذا ينبغي أن ترِسل إىل املستقبل بصمتها اخلاّصة، فتعود إىل منزهلا وهي تفّكر: ما 

الذي ستضيفه يف صباح اليوم التايل لعملها وللعاملني معها، وللكلية وللجامعة.

تنسى  اإلدارية،  انشغاالهتا  أوج  الدكتورة هند، وهي يف  ما كانت  اللوحات،  ومع هذه 
ا أستاذة جامعّية، وباحثة، وأديبة، فلم تكن تتأخر عن حمارضاهتا، أو تؤّجلها، أو تلغيها،  أنَّ
البحثّي، واحلضور األديّب، وكّنا  العلمي، والتمّيز  القدوة واملثال يف اإلنتاج  دائاًم  كام كانت 
نتعّجب من قدرهتا اهلائلة عىل الصرب ساعات طويلة تقتطعها من وقت راحتها؛ لتكتب بحًثا، 
أو مقالة، أو كتاًبا، أو قصة قصرية، ثم تعود راسمة عىل وجهها الفرح والسور، مع أنَّ تعب 
اجلسم كان يأخذ منها نصيبه من األمل، لكنَّها من ذوات النفوس الكبار، وذوات العزم الذي 

ا يف حتّملها العمل وحرصها عىل تطويره، كام قال املتنبي: ال يلني، إنَّ

      وإذا كانت النفوُس ِكباًرا        تعبْت يف ُمرادها األجسام
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ألوان  بكّل  تزهو  أردنّية  أيقونة  لتبقى  واالبتسامة؛  السالمة  بدوام  هند  للدكتورة  ندعو 
ا، وإن تأّخر زمان إنصافها، تستحّق أن تكون  الفرح، وحترض يف كّل مناسبات التكريم؛ ألنَّ

من األوائل دائاًم.
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هند أَبــــو الشَّـــعر ومسيــــــــــرة »البَيان«

د . حممَّد حممود الدُّروبيّ *

 كَأْعِمق ما يكوُن الّتناّص، وَأجىل ما يكوُن التَّعالق، َتناغَم اسُم هند 
ّد،  ة »الَبيان« َتناُغًم ممُزوًجا بسنواِت الكدِّ واجلدِّ والشَّ عر مع جملَّ َأبو الشَّ
واحلفر يف ِقْيَعٍة ليست بذات ماٍء وزرع؛ إِذ َتواضعِت اإِلمكاناُت التي 
ُض العقل  ٍة ُترِّ ٍة ثقافيٍَّة حضاريَّ ا َأن ُتستجمَع لتأسيس جملَّ كان َحريًّ
والوجدان، وَتْستدرُك ما رثَّ من َحبِل احلرِف العريّب، لكن العزيمَة 
هند،  فكانت  ريق،  الطَّ اْكَتئدِت  التي  الَعَقبات  ُكلَّ  َقَهَرْت  الواثقَة 
وَأصالة،  َعَبًقا  واحد،  َوْقٍع  عىل  َيِسْيان  صوتني  »الَبيان«،  وكانت 

ًزا وَفرادة، َتوازًنا بني آفاِق اإِلبداع وُمْنجز البحِث الِعْلمّي. َتيُّ

امرأة  َأْبرَز  عـر  الشَّ َأبو  هند  وكانت  قرن،  ُرْبع  منُذ  حلُة  الرِّ كانت   
ة ثقافيَّة تكتــــرُث بالفعـــِل  ُأْرُدنيَّة َتَتسنُم منصَب رئيِس تريِر جملَّ

* ُأستاذ اللغة العربيَّة وآداهبا ـ جامعة آل البيت.
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ِضفاِف  يف  واملصبُّ  الَبْيت،  آل  جامعِة  يف  املنبُع  وكان  صني،  الرَّ والفكريِّ  واأَلديبِّ  الثَّقايفِّ 
ُعُقوِد  َأْثمَن  فَأْنَفقت  عر،  الشَّ َأبو  هند  ِحْبُ  ق  َتدفَّ اجلامعِة  ويف  كانا،  َحْيُثم  والِفْكِر  الثَّقافِة 
ِة اآلداب، َسَنواٌت مملوءٌة بالعمِل  يَّ ُعمرها اأَلكاديِمّي، ُأْستاذًة يف ِقْسِم الّتاريخ، ُثمَّ عميدًة لُكلِّ
ِة »الَبيان«  واإِلنجاِز والَبَصمِت التي ُتْشبُِه الوشَم الغائِر يف ظاِهِر اليد، لكن ارتباط هند بَمَجلَّ
لسلَة املتينَة غَي امُلْنَجِذَمة بحال؛ إِذ َأْمسكْت هند بَِحْبِل »الَبيان« ُمنذ ِوالدهتا، ومل  َل السِّ شكَّ
ون عاًما مل تغب »الَبيان« بُِحُضوِر هند، عىل الُرْغم مما  ط بُعراه إىِل َأن غادرِت اجلامعة، ِعْشُ ُتفرِّ
ؤساء وجميئهم، ظلَّت »الَبيان« هي »الَبيان«،  اِت اإِلدارة، وذهاِب الرُّ َأصاب اجلامعَة من تغيُّ
ها عىل املأل،  رْيِرها، وَنْشِ وَم َتْ ِمُل ُهُ عر َتْ ُرؤيًة وِرسالًة وَمْنهًجا وَهَدًفا، وَبِقيْت هند َأبو الشَّ
نْيَ حوَل رايِة الِفْكِر والثَّقافة واإِلبداع، عىل الُرْغم  فاء لكل امُللتفِّ قابِضًة عىل َعْهِد الوفاء والصَّ
من َأنف الَعيا الذي َأصاَب النُّفوس، وَأْضمَر اأَلْرواح، وَأْزَهَق اأَلفكار، وعىل ُرْغم اجَلِلْيِد 

مة. َب عامَل العالقاِت احَلِمْيَمة، كم تقوُل َضْيفُتنا امُلكرَّ الذي َضَ

وعىل َمدار هذْيِن الَعْقدين، َترادفْت َأعداُد »الَبيان«، وفاَضْت َدواُة اجلامعُة لرتوي ُحُقوَل 
الثَّقافِة  َفضاِء  إىِل  »الَبيان«  ومحلت  وكلمت،  وُسُطوًرا  ُحُروًفا  الَقناديُل  وامتألت  النَّفس، 
بِدراساهِتا  بيَل،  السَّ وَأنارت  ما هو جديد،  بُكلِّ  الّنابضَة  َملّفاهتا  ِة  والعامليَّ ِة  والعربيَّ ِة  اأُلْرُدنيَّ
الزاهية،  الفنيَّة  ولوحاهتا  الثَّرِة،  وَتْرمجاهتا  قِة،  امُلحلِّ وإِبداعاهِتا  الباِذَخة،  وِحواراهِتا  قِة  امُلعمَّ
والفكريَّة  واأَلدبيَّة  الفنيَّة  وباباهِتا  َزواياها  يف  كان  ما  وكل  الّناظرين،  تَأِسُ  التي  وُصوِرها 
ِطْيبها، وغيها  وَنْفِح  »الَبيان«  وَرة، وَأزهاِر  الصُّ وح، وَعنْيِ  الرُّ الوطن وُشفاِت  من ذاكرِة 

وغيها.

، يعمل  ا ُمتواِضًعا، كل ما فيه كان ُمتواِضًعا بَِحقٍّ ُة »الَبيان« تشغُل َجناًحا َصِغْيً  كانت جملَّ
عر اْستطاَعْت َأن توَل هذا التَّواُضَع امُلْحِدَق إىِل إِْنجاٍز  فيه ُموظٌف واحد، لكن هند َأبو الشَّ
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ُمْبهج، وبُمْكَنٍة جّبارة، اْستطاعت َضْيفُتنا َأن َتْستثمَر ُكلَّ الّطاقاِت اخَلاّلقة، وَشَبكَة العالقات 
ٍة ذات َسْمٍت راٍق، وكان  وق، وتقديم جملَّ الثقافيَّة والعلميَّة والشخصيَّة الواسعة لَكْسِ الطَّ
غة الَعَربِيَّة والّتاريخ، َفْضاًل عن بعض الَفناننَي والَفنينَي يف  فاِق يف ِقْسمي اللُّ يسنُدها بعُض  الرِّ
تها الّزاهية،  لبة، وَمْتَحِف َسَمرقند، واملطبعِة اهلاشميَّة، َفَتناسلت اأَلعداُد بُحلَّ ِعمدة ُشؤوِن الطَّ
املائَِرِة بَألواهنا وَلْوحاهِتا وُخُطوِطها وُصورها، فضاًل َعّم كان خيتزنُه املضُموُن من موادَّ راقية 

ُتاطُب العقَل والوجداَن يف آن.

ُة »الَبيان« جمّلًة باملعنى املعروِف للُقّراء، لكنها َأْمسْت حاِضَنَة الِفْكِر واإِلبداع  مل تكن جملَّ
، الذين َزَهت َصَفحاهُتا بِمداِد َأْقالِمِهم،  لعدٍد وافٍر من َأرباِب الِعْلِم والِفْكِر واأَلدِب والفنِّ
ُة تنتظُر حتى َتِفَد إِليها َأفواُج املَقاالِت واإِلبداعاِت وامُلشاركات، لكنها كانت  ومل تكن املََجلَّ
ة، وتريك  ريِرها ـ تسعى، بَِفْضِل وعي واستنارٍة، من َأجل إنتاٍج َموادِّ املَجلَّ ـ بَتْدبِْيِ رئيسِة َتْ
واإِلبداِع  الِكتابِة  َكوامِن  وإِثارة  ئيسة،  الرَّ َملّفاهتا  ِصناعِة  يف  للُمشاركِة  البحثيَّة  الّطاقات 

َدْيِن بني احَلنايا. امُلَتلبِّ

ولَّدُتُه  الَبْيت  آل  الثَّقايفِّ يف جامعِة  الِفْعِل  إِن شطًرا من  ُقلُت  إِذا  ـ  البتة  ـ  ُمغالًيا  ولسُت 
مًعا  جَمْ التي كانت  ِة،  الثَّقافيَّ امُلْلتقياِت واملواسِم  ُمُه من َسالسِل  ُتنظِّ بِم كانت  »الَبيان«،  ُة  جملَّ
ِرْين من داخِل الوطِن وخارِجه، وَلنا َأن نذكَر منها عىل َسبيِل  َأنِْيًسا للّشاِدْيَن وامُلتَأدبنِْيَ وامُلَتفكِّ
وُمْلتقى  اليمن،  يف  والفكريَّة  والثقافيَّة  اأَلدبيَّة  احلركة  وُمْلتقى  االْستِْشاق،  ُمْلتقى  املثال: 
واية عىل َمشارِف الَقْرِن الِعْشين،  احلركة اأَلدبيَّة والثقافيَّة والفكريَّة يف اجلزائر، وُمْلتقى الرِّ
َفْضاًل عن امُلْلتقياِت التي َأنارْت ِسَيَ بعِض الّراحلنَي الِكبار، كُمْلتقى الّشاعر اأُلردينِّ َعرار، 

ويّس ُبوشكني، وغيها. د اجلاِس، وُمْلتقى الّشاعر الرُّ وُمْلتقى الَعاّلمة السُعودي مَحَ

َسبِْيِل  تها، تسعى يف  جَملَّ ُيِمُّ  ما  ُكلِّ  ُمتابعِة  َرُص عىل  َتْ امُلتناِسَقة،  بَِطبيَعتِها   كانت هند، 
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املوادِّ   ِ تيُّ يف  كبًيا  ُجهًدا  وَتْبذُل  الواِعَدة،  اأَلقالَم  ُع  وُتَشجِّ صينة،  الرَّ اأَلقالم  اْستِقطاِب 
َأدقِّ  إىِل  ذلك  َيَتعّدى  اْهتمُمها  وكان  اهَلنات،  من  وتليِصها  بَِتْدقيِقها  وُتْعنى  وترتيبها، 
ور ولوحاِت اخلطِّ العريّب، َفْضاًل عن َتْدبيِج  ُسومات والصُّ التَّفصيالِت الفنيَّة، كالِغالف والرُّ
االْفتتاحّياِت العاِمرِة بَِمعانِْيها وَمبانِْيها، الّساِمَقِة بَأْفكاِرها وَأْنظاِرها، وكانت العادُة اجلميلُة 
ُة َأن ُتري هند ِحواراِت اأَلعداِد بنفسها، وتسعى بُكلِّ طاقٍة إىِل تأِمنْيِ املوادِّ اجَلِدْيدِة التي  القارَّ

ِة إىِل َدوائِر امُلْبهِج، الذي َيِقُّ لنا َأن ُنفاخَر به. تسُمو بَمعارِج املجلَّ

عر ال تتسنى بَِمْعزٍل  ِة هند َأبو الشَّ ا الّسادُة الُفضالُء، َأنَّ اإِلطاللَة عىل َشْخصيَّ  وإِخال َأيُّ
ة »الَبيان«، َفِهَي يف َنَظِري التَّجربُة اأَلْعمُق التي خاضتها  ربتِها يف إِدارِة جملَّ عن التََّبصُّ يف َتْ
َأبو  اسُم هند  َيْرُض معها  التي  اأَلْثرى  التَّجرَبُة  امُلثمر، وهي  الثَّقايفِّ  الِفْعل  إِدارِة  َضْيفُتنا يف 
َط عىل ِرقابنا ُيؤذُن بالَغوِص َعىل َمفاِصِل ُأْخرى من  عر، وال َأْحَسُب َسْيَف الَوْقِت امُلسلَّ الشَّ

هذه التَّجربة الّرائدة وَمّطاهتا الَغنِيَّة.

ة »الَبيان« التي ارتبطْت هبند  ا اأَلعزاُء َأن َأْرِوي إِليكم َأنَّ جملَّ  وبعُد، فلشدَّ ما ُيؤسفني َأيُّ
عر، وَمَلكْت عليها نفَسها ومشاِعَرها واْهتمَمها، قد َتوارْت عن اأَلنظاِر منُذ َسَنواٍت  َأبو الشَّ
اجِلاِمَعة، وشعرنا ـ نحَن  عر  الشَّ َأبو  بُِمغاَدرِة هند  ماُن اجلائُر ُحْكَمُه  الزَّ َأْصَدَر  قليلة، عندما 
ّياِت  ُة اآلداب ـ ُأمُّ الُكلِّ حيل؛ إِذ َفَقدْت ُكليَّ ه هذا الرَّ مالَء القربينَي من هند ـ بفراٍغ كبٍي َجرَّ الزُّ
تنا  لُّ ا مُميًزا، وَأّما جَمَ ًسا من َأعالِمها الِكبار، وَخِسِت اجلامعُة َوْجًها َثقاِفيًّ يف اجلامعة ـ َعلًم ُمؤسِّ
َب  َح الِعيُّ بَِبياهِنا، وَضَ ست راياهِتا، وطوَّ ِة اجلامعة، فقد َنكَّ التي َيروُقني أن َأِصَفها بَِمْحَبَ
ذاِكَرُة  هْت  وتَأوَّ ون،  اللَّ ذاِكَرُة  واْضَطربْت  َجِدْيد،  من  فاِه  والشِّ اأَلْقالِم  عىل  ُرواَقُه  اجَلفاف 
يت،  ْيَنة، وَنضَب الزَّ ياُح اللَّ الَوَرق، وَأصاب َحراَك الثَّقافِة يف اجلامعِة َثْلٌم ُمْوِجع؛ إِذ هدأِت الرِّ

واْنطفأت ُذبالُة املِْصباح، ومل تعد َشَهزاُد َتْشَتِهي الَكالم.
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عر، ِمْن ِرفاِقها يف جامعِة آل الَبْيت، وِمْن ُكلِّ ُشداِة الِعْلِم والثَّقافِة   َتِّيًة وافيًة هلند َأبو الشَّ
َمْت حتى ال  واملَْعرَفة، َتِّيًة ما الفراُت بَأْعذَب منها وهو َأزرُق َسْلسال، وُشكًرا هلا عىل ما َقدَّ

كر. ينتهي الشُّ
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الـجلسة الرابعة
قة هند أبو الشعر موثِّ
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قـــة موثِّ الشعـــــــــر  أبـــــــــــــو  هنـــد 

د . حسني حممد القهواتي *

أوًل: ما التوثيق
التوثيق اسم مشتق من وّثَق؛ أي ضبط وأحكم وثّبت وربط اليشء 
كي ال ينفلت ويذهب، وقيل إن التوثيق من الوثاق وهو ما ُيشد به 
ا  ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمنًّ وا اْلَوَثاَق َفإِمَّ من حبل أو قيد)1(، قال تعاىل: ﴿... َفُشدُّ
ُمّوثق،  امُلحكم. ووثقت اليشء توثيًقا فهو  ِفَداًء ...﴾)2( والوثيق: 
هو  ثق  واملوِّ حيدث،  أو  يروي  ما  يف  الثقة  الشخص  هو  واملوثوق 
حمرر العقود واملواثيق واملصادر واملراجع بالطريقة العلمية والرشعية 
والقانونية، مثل املؤرخ أو غريه من الباحثني يف ميدان العلم واملعرفة، 
حسب  كل  هؤالء،  يستقي  العدل.  كاتب  أو  الضبط  كاتب  أو 
اختصاصه، معلوماهتم من الوثائق واملخطوطــــات، واملنحوتات، 

* باحث يف مكتب الوثائق اهلاشمية ـ اجلامعة األردنيـة.
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وعقود  والنقوش،  الطابو،  ودفاتر  واألنظمة،  والقوانني  الرشعية،  والسجالت  والنقوش، 
الزواج، والشهود، وملفات البلديات، وحمارض جلسات اللجان، واملسكوكات، وشواهد 
والصور  الكتب  يف  ورد  وما  والعظام،  اجللود  عىل  ُكتب  وما  الربدي،  وأوراق  القبور، 
والتسجيالت الصوتية، وبحوث املجالت العلمية، ويف الصحف والنصوص اإللكرتونية 
وغريها، هبدف حفظها وإثبات مصادرها، وإرجاعها إىل مظاهنا األصلية عند استخدامها يف 
مراجع أخرى، توخًيا لألمانة العلمية، واعرتاًفا بجهود اآلخرين وحقوقهم، وذلك لتجنب 

الرسقات األدبية والعلمية، وملعرفة أصالة وِقدم وحداثة املصدر واملراجع. 

ويسهم التوثيق العلمي املتقن يف زيادة الثقة بنتائج أي دراسة أو مرشوع، فضاًل عن تنمية 
أخرى،  مراجع  يف  وعرضها  وتبويبها  األصوال  من  املعلومات  اختيار  خالل  من  املعرفة، 
املؤلفني وعنواين كتبهم، وإىل أجزائها ومكان نرشها ونارشهيا،  الواضحة إىل  مع اإلشارة 
وسنوات النرش، واجلزء والصفحة املقتبس منهام، وقد جتتهد املؤسسات العلمية واجلامعات 

يف ترتيب هذه اإلشارة لكنها ال ختتلف يف رضروة اإلتيان الكامل هبا. 

وأخرًيا، ماذا أفادت املوثقة الدكتور هند أبو الشعر من هذا العلم ومن رشوطه، وكيف 
تعاملت معه يف نتاجها التارخيي الثر؟ اجلواب: لقد أجادت يف البحث وأتقنت يف التوثيق، 

هذا ما سنوضحه يف حماور هذه الورقة اآلتية.   

ثانًيا: جتربة الباحثة األوىل يف التوثيق 
لقد بدأ املشوار هلند أبو الشعر يف التوثيق يف رسالتها للامجستري: »حركة املختار بن أيب 
عبيد الثقفي«، ومع مرشف قدير وعامل جليل ومؤرخ كبري هو الدكتور عبد العزيز الدوري، 
الفصل األول مصادر  تناول  الرسالة إىل مخسة فصول،  تقسيم  اتفقا عىل  اللذين  اهلل،  رمحه 

البحث وشمل: الرواة، املصادر، املراجع. 
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ناقشت الباحثة فيه مصادر الدراسة ذات األهواء املتعددة، بموضوعية وصرب ودراية، مع 
مرشف متخصص وصعب، وكانت حكاًم عاداًل  أخرجت من بني ثمينها وغثها مادة علمية 
دقيقة وموضوعية يقبلها العقل واملنطق. وخصصت الفصل الثاين خلطط الكوفة وتركيبها 
السكاين، والثالث للتشيع يف الكوفة حتى حركة املختار، والرابع حركة املختار يف الكوفة، 
هامًشا،   2217 بـ  اخلمسة  الفصول  هذه  ووُثقت  الفكرية،  املختار  حركة  آثار  واخلامس 
بأمانة  نصوصها  عرضت  معتمدة  ومراجع  أصيلة  أولية  مصادر  من  معلوماهتا  وأخرجت 
علمية فائقة، وبعبارات قصرية وواضحة، وأسلوب شيق ولغة سليمة. وقد كتب مرشفها 
الدوري يف مقدمة كتاهبا عند طبعه العام 1983م: »إن دراسة حركة ثورية كحركة املختار 
تصطرع يف أخبارها األهواء، تتطلب إحاطة بالروايات، وتدقيًقا ملصادرها، ومليول أصحاهبا، 
وتقيياًم ونقًدا هلا ليمكن الكتابة عنها بروح علمية وبدقة، وقد بذلت الباحثة جهًدا واضًحا يف 

هذا االجتاه، يف سبيل دراسة جادة وموضوعية«. 

فقد علمني  الدوري،  العزيز  عبد  الدكتور  أستاذي  أبًدا فضل  أنسى  »ول  هند:  وتقول 
املنهج ودربني عليه«. 

ثالًثا: صقل جتربتها األوىل وتنويع مصادرها 
ناحية  وجوارها«،  »إربد  عن  للدكتوراه  دراستها  فرافق  التوثيق  يف  الثاين  مشوارها  أما 

بني عبيد 1850- 1928م، مع مرشف قدير وعامل جليل آخر له باع طويل يف الدراسات 

»حممد  الدكتور  األستاذ  هو  التوثيق،  يف  فائقة  ودراية  املحلية،  وبخاصة  احلديثة  التارخيية 

عدنان« البخيت، مؤسس مركز الوثائق واملخطوطات ودراسات بالد الشام، ورئيس هيئة 

حترير املجلة األردنية للتاريخ واآلثار سنوات طوااًل، التي حصلت يف عهد رئاسته ورئاسة 
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األستاذة الدكتورة ميسون النهار عىل تصنيف عاملي متقدم يف ميدان البحث والتوثيق العام 

2020م، وكانت جتربة الباحثة املوثقة مع هذا املؤرخ املختص الفذ، غنية ومتنوعة ومستمرة، 

أفادت من توجيهاته السديدة يف البحث عن مصادر حملية جديدة، فأفلحت بجهدها وجدها 

طابو،  دفاتر  ستة  عىل  فاطلعت  األصول،  إىل  الوصول  من  البحث،  يف  ومترسها  وصربها 

وعىل ثامنية وثالثني دفرًتا من سجالت دائرة األرايض والتسوية، وعىل ستة عرش سجاًل من 
سجالت املحاكم الرشعية، وعقود الزواج، وعىل ستة عرش عدًدا من السالنامات العثامنية، 
امليدانية،  واملقابالت  الشخصية  املذكرات  عن  فضاًل  العثامنية.  الوثائق  من  جمموعة  وعىل 
ووثائق وكتب مديرية املكتبات والوثائق الوطنية، وعىل اثنني وعرشين من كتب الرحالت، 
وعىل بحوث الدوريات احلديثة، وعىل مواد سبع صحف معارصة حلقبة دراستها هي البشري، 
فاطلعت  العريب،  والرشق  والكرمل،  والعاصمة،  وفلسطني،  الشام،  وسوريا  واجلنان، 

وأفادت من مواد مائتني وتسعني عدًدا منها. 

وقد أجادت املوثقة هند أبو الشعر يف مشوارها الثاين هذا، يف قراءة هذا العدد الضخم 
احلديثة،  املجالت  وبحوث  األولية،  واملصادر  والسجالت  الوثائق  من  اجلديد  املتنوع 
ومنهج  وصرب  وجد  بدراية  معلوماهتا،  غربلة  يف  فأبدعت  وأخبارها،  الصحف  ومقاالت 
قويم، واختارت منها أحسنها وأصلحها، ونسبتها إىل مظاهنا وأصحاهبا بدقة وأمانة، وفق 
الثبت،  املؤرخة  لقب  بجدارة  استحقت  وبذلك  التوثيق،  ومنهج  العلمي  البحث  قواعد 

واملوثقة املعتمدة.   

رابًعا: استمرار التجربة وتطويرها مع الوثائق اهلاشمية 
الوثائق اهلاشمية، أوراق امللك عبد اهلل بن احلسني »امللك املؤسس«  بدأت حماولة نرش 
العام 1993م، عندما بادر الدكتور »حممد عدنان« البخيت، رئيس جامعة آل البيت يومذاك، 
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إىل أخذ اإلذن من الديوان امللكي العامر لالطالع عليها وتصنيفها، فحظيت مبادرته بموافقة 
مشفوعٍة بالدعم والتشجيع من لدن املغفور له بإذن اهلل، صاحب اجلاللة اهلاشمية، امللك 
احلسني بن طالل املعظم، الذي تكرم فأذن بإخراج النصوص إىل النور، وأصدر أمره الرشيف 
بتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح مهمة الدكتور »حممد عدنان« البخيت، يف اإلرشاف العام 

عىل مرشوع نرش النصوص. 

ومن اجلدير ذكره، أن املرشف عىل مرشوع مجع وتبويب ونرش الوثائق اهلاشمية، رشع فور 
تسلمه املوافقة عىل العمل، وساعدته يف مهمة توفري األوراق، ندى نرصي مقحار، فجمع 
وأردفه  1993م،  العام  »االستقالل«  بعنوان  الوثائق  من  األول  املجلد  وأصدر  وصّنف 
باملجلد الثاين بعنوان »صندوق األمة« مطلع العام 1994م، وباملجلد الثالث بعنوان »سوريا 
حممد  املهم  املجلد  هذا  يف  وأرشك  )1994م(،  نفسه  العام  يف  العريب«  و»االحتاد  الكربى« 
يونس مرزوق مع ندى نرصي، يف هتيئة الوثائق وفرزها، وكتب يف مقدمته: »إن املعلومات 
الوثائقية الواردة يف هذا املجلد هلا دالالت ومؤرشات عىل فكر امللك املؤسس عبد اهلل األول، 
وعىل أسلوبه ومنهجه السيايس كرجل دولة، وصاحب مرشوع يمثل الطموح بقيام سوريا 

الكربى موحدة، عىل أن يكون هذا املرشوع مقدمة ملرشوع األمة العربية الواحدة، كام طرحه 

اهلاشميون عندما قادوا الثورة العربية«. 

الرابع  الوثائق اهلاشمية عىل قدم وساق، فصدر املجلد  واستمر العمل يف مرشوع نرش 

بعنوان اجلامعة العربية العام 1994م، وقد شاركت الدكتورة هند أبو الشعر ألول مرة يف 

مهمة اإلعداد والنرش هلذا املجلد، إىل جانب رندة نرصي مقحار، وحممد يونس، وكتبت هيئة 

اإلرشاف واإلعداد يف صدر الصفحة الرابعة الشكر والتقدير للفريق الذي ساعد يف قراءة 

هذا اجلزء وتصحيحه، الدكتور نوفان رجا احلمود، والسيدة رغدة أبو نوار، لطباعتها املادة. 
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وكتب املرشف عىل العمل يف مقدمة املجلد: »وقد قسمنا املادة فيه إىل ثالثة فصول، تناول 
ودور  العربية،  اجلامعة  بمرشوع  اخلاصة  واملراسالت  والقرارات  االجتامعات  منها  األول 
األردن الفّعال يف هذه املرحلة، أما الفصل الثاين فركز عىل موضوع موقف اجلامعة العربية 
من وحدة الضفتني، يف حني اهتم الفصل الثالث برصد موضوع التمثيل األردين يف جامعة 

الدول العربية وهو جانب إداري بحت« . 

كام وردت مالحظة مهمة يف صدر الصفحة الثامنة ألول مرة، ُتـرصد لصالح دقة هند 
وموضوعيتها وأمانتها هي: »نرجو أن نبني إىل القارئ الكريم، أن وثائق جاللة امللك عبد 
اهلل بن احلسني رمحه اهلل، جمّمعة يف عدد كبري من امللفات مع فهرسة أولية هلا، لذا جيد القارئ 
اإلشارة إىل رقم الوثيقة ورقم امللف والتاريخ، أما الوثائق التي ال حتمل تارخًيا فقد أرشنا إليها 

)د. ت( أي دون تاريخ«.  

بعنوان:  اخلامس  املجلد  فصدر  اهلاشمية،  الوثائق  نرش  يف  الدؤوب  العمل  واستمر 
رجا  نوفان  والدكتور  الشعر،  أبو  هند  الدكتورة  من  بإعداد  1995م،  العام  »فلسطني«، 
العام نفسه، وجلنة  السادس بعنوان: »اإلدارة األردنية يف فلسطني«، يف  السوارية، واملجلد 
اإلعداد نفسها، واملجلد السابع بعنوان: »احلسني بن عيل والبيعة باخلالفة« العام 1996م، 

وبإعداد اللجنة نفسها. 

احلديدي  »اخلط  بعنوان:  1996م،  العام  الصادر  الثامن  املجلد  من  األول  القسم  ويف 

احلجازي«، أضيف إىل جلنة اإلعداد والنرش بكر خازر املجايل، واستمرت جلنة اإلعداد هذه 

أبو الشعر، ونوفان رجا السوارية، وبكر خازر املجايل، يف إعداد وإصدار  املكونة من هند 

املجلد التاسع بعنوان: »العالقات األردنية العراقية« العام 1997م، والعارش بقسميه األول 

بعنوان:  عرش  واحلادي  1997م،  العام  السعودية«  األردنية  »العالقات  بعنوان:  والثاين 
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»وحدة الضفتني«، العام 1998م، والثاين عرش بقسميه األول والثاين بعنوان: »العالقات 
األردنية املرصية«، العام 1998م، والثالث عرش بقسميه األول والثاين بعنوان: »خط حيفا 
ـ بغداد«، العام 1999م، والرابع عرش بقسميه: »خط التابالين« العام 2000م، واخلامس 
عرش بعنوان: »العالقات األردنية السورية« العام 2001م، والسادس عرش ـ القسم األول، 
جلنة  وجلسات  حمارض  بعنوان:  الثاين  والقسم  2001م،  العام  األردنية،  العشائر  بعنوان: 
اإلرشاف عىل البدو، العام 2002م، والقسم الثالث: حمارض وجلسات جلنة اإلرشاف عىل 
البدو، العام 2003م، وصدر املجلد السابع عرش »قضاة العشائر يف األردن«، العام 2014م. 

وبدًءا من املجلد الثامن عرش املعنون: »القناصل يف إمارة رشقي األردن«، الصادر العام 
والفهرسة،  والتبويب  اإلعداد  الشعر وحدها مسؤولية  أبو  الدكتورة هند  تولت  2014م، 
البخيت،  عدنان«  »حممد  الدكتور  بإرشاف  اجلغامني،  غازي  باسل  من  وتنسيق  وبمتابعة 
إعداد  يف  املميز  هند  الدكتورة  إسهام  واستمر  العمل،  فريق  من  مهمة  تعريفية  وبمقدمة 

وفهرسة ونرش جملدات الوثائق اهلاشمية الالحقة. 

املجلد التاسع عرش بعنوان: العالقات األردنية ـ العربية واإلسالمية، العام 2016م)3(،  
التي صادقت عليها إمارة  الدولية  واملجلد العرشون بعنوان: دليل املعاهدات واالتفاقات 

رشقي األردن، العام 2015م. 

واملجلد احلادي والعرشون بعنوان: العالقات األردنية ـ اللبنانية، العام 2017م. 

واملجلد الثاين والعرشون بعنوان: العالقات األردنية ـ اإليرانية، العام 2017م. 

واملجلد الثالث والعرشون بعنوان: الطب واألطباء يف عهدي اإلمارة واململكة األردنية 
اهلاشمية، 2018م. 

واملجلد الرابع والعرشون، العالقات األردنية ـ اليمنية، 2018م. 
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إمارة رشقي  العمومية يف عهد  املوازنات  األول:  القسم  ـ  اخلامس والعرشون  واملجلد 
األردن 2018م، والقسم الثاينـ  املوازنات العمومية يف عهدي إمارة رشقي األردن واململكة 

األردنية اهلاشمية، 2019م. 

واملجلد السادس والعرشون، األمطار واآلبار االرتوازية يف إمارة رشق األردن، 2019م. 

املجلد السابع والعرشون، موظفو دائرة النافعة، 1440-1441هـ/ 2019م. 

األردنية  واململكة  اإلمارة  عهدي  يف  اإلداريون  احلكام  والعرشون،  الثامن  واملجلد 
اهلاشمية، 2019م.  

األردنية  واململكة  اإلمارة  عهدي  يف  اإلسالمية  األوقاف  والعرشون،  التاسع  واملجلد 
اهلاشمية، 2020م. 

اهلاشمية،  األردنية  واململكة  اإلمارة  عهدي  يف  الزراعي  املرصف  الثالثون،  واملجلد 
2020م. 

واملجلد احلادي والثالثون، امللف الزراعي يف عهدي اإلمارة واململكة األردنية اهلاشمية، 
2021م.

واملجلد الثاين والثالثونـ  القسم األول، بعنوان: دائرة األرايض واملساحة، العام 2021م. 

واجلهد مستمر يف إصار جملدات أخرى وبعناوين جديدة. 

للنرش  اهلاشمية  األوراق  وإعداد  وتصنيف  مجع  يف  هند  الدكتورة  جهد  إن  وأخرًيا، 
وثائقية  مصادر  األردن  تاريخ  يف  للباحثني  يوفر  ومستمر،  وكبري  وأمني  ودقيق  متميز 

جديدة ومهمة.  
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خامًسا: اهتاممها بالصحافة ودعوهتا لإلفادة من معلوماهتا يف إعادة كتابة تاريخ األردن 
وبالد الشام، وإسهامها يف طبع ونرش أعداد جريديت العاصمة والقبلة املهمتني. 

1. جريدة العاصمة: 

الوثائق اهلاشمية: »العاصمة، جريدة احلكومة الرسمية«، املجلد األول 1337هـ/  أ . 

1919م، طبع يف جامعة آل البيت، 1998م. 

الثاين 1338هـ/  املجلد  الرسمية«،  احلكومة  »العاصمة، جريدة  اهلاشمية  الوثائق  ب . 

1920م. مجع وإعداد هند أبو الشعر، حممد األرناؤوط، سلطي شخاترة، إرشاف عام 

من األستاذ الدكتور »حممد عدنان« البخيت. 

جاء يف مقدمة هذا املجلد األول الذي احتوى عىل األعداد من 1-88، من جريدة العاصمة 
الناطقة باسم احلكومة الفيصلية يف دمشق، والتي كانت تصدر يف يومي االثنني واخلميس من 
كل أسبوع: »... إن الصحافة ناطق أمني يقدم الصورة الواقعية بكامل تفاصيلها عن نشاط 
وعمل احلكومة ... وإن هذه األعداد من صحيفة العاصمة متثل جتربة األمة يف املرشق العريب 
يف مرحلة انتقالية مليئة بالفكر واحلامس والرغبة يف إثبات الذات«. ويمكن من دراسة خطب 
األمري فيصل )املنشورة يف أعداد متفرقة من اجلريدة( التعرف عىل فكره اإلصالحي، وعىل 

فهمه لإلدارة.  

وُنرش يف صدر العدد األول من اجلريدة الصادر يوم االثنني 17 مجادى األوىل 1337هـ/ 

ومقرراهتا،  وبالغاهتا  احلكومة  قوانني  نرش  إىل  اهلادفة  اجلريدة  خطة  1919م،  شباط   17

وأنظمتها، فضاًل عن أخبارها املحلية والعربية والدولية، ونذرت اجلريدة نفسها أن تكون 

صوًتا صادًقا لألمة العربية لنيل استقالهلا، وحتقيق آماهلا، وقد التزمت يف مقاالهتا التعبوية 
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الثانية 1339هـ/ 14 شباط  القومية بوعدها إىل آخر عدد صدر هلا يوم االثنني 6 مجادى 

1921م. 

وهكذا نرى أن املوثقة هند قد وضعت بني أيدي الباحثني مصدًرا مهامًّ لدراسة تاريخ 
احلقبة الفيصلية يف سورية. 

2. جريدة القبلة:

جريدة القبلة الناطقة بلسان الثورة العربية الكربى يف احلجاز، الصادرة يف مكة املكرمة 

يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع، خالل السنوات 1916- 1924م. 

بعناية  حمتوياهتا  وقرأت  القبلة،  جريدة  من  عدًدا   833 من  املادة  هند  الدكتورة  مجعت 

أخبارها  بني  التمييز  يف  وأفلحت  التوثيق،  يف  وتدريب  صحفية،  وخربة  علمية  ومنهجية 

ومقاالهتا، ونرشهتا يف حلقات أسبوعية يف جريدة الرأي األردنية عىل مدى عام، ومن ثم 

طبعتها يف كتاب بعنوان: »ذاكرة الثورة العربية الكربى وهنضة العرب« بإرشاف منها ومن 

الدكتور »حممد عدنان« البخيت، عامن، 2018م. 

وكتبت جلنة اإلرشاف يف مقدمة الكتاب: »حتتفظ دور املحفوظات العربية والغربية بامدة 

العريب كام  املرشق  بلدان  تاريخ  لدراسة  استخدامها مصدًرا  يتم  مل   .. غنية ومثرية  صحفية 

جيب .. لذا وجدنا أن احلاجة لتوفريها منشورة ومدروسة من رضورات استكامل عملنا يف 

مصدًرا  الصحافة  استخدام  أن  اللجنة  وذكرت  اهلاشمية«.  الوثائق  سلسلة  ونرش  تصنيف 

لدراسة التاريخ حيتاج إىل منهجية عالية ومدربة، وإىل مقدرة فائقة يف تتبع اخلرب والتمييز بينه 

وبني املقالة، بخاصة أن جريدة القبلة كانت تضم توثيًقا وافًيا لألحداث السياسية والعسكرية 

واالقتصادية واالجتامعية، ومنها توثيق مبارش لألحداث امليدانية الدائرة يف احلرب العاملية 
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األوىل، عن طريق وكالة رويرت، ويمكن من خالهلا متابعة األحداث العسكرية جليوش الثورة 

العربية الكربى، واألحداث عىل أرايض بالد الشام والعراق. 

القرن  ومطلع  عرش  التاسع  القرن  يف  الصحافة  أمهية  بيان  يف  هند  الدكتورة  وكتبت 
العرشين: »إهنا كنز حقيقي ملن يطلع عليها، وهي متثل خالصة حية لفكر النهضة والتنوير«، 
وقالت: »مل يسبق دراسة جريدة القبلة كمصدر تارخيي من قبل، عىل الرغم من أن العديد 
من الباحثني األكاديميني اعتمدوا عليها يف دراساهتم، لكن مل نجد دراسة وافية ومتسلسلة 

ألعدادها كمصدر تارخيي متكامل«.

القبلة، بطريقة منهجية وبأسلوب شيق  الدكتورة هند يف دراستها جلريدة  هذا ما فعلته 
وتوثيق دقيق.  
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اهلوامش

)1( أبو الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم ابن منظور )ت 711هـ/ 1311م(، لسان العرب، 15ج، دار 
صادر، بريوت، باب الواو/ بترصف. 

)2( القرآن الكريم، سورة حممد، اآلية )4(. 
)3( جيدر بنا الذكر أن الدكتورة هند اطلعت يف هذا العام عىل أوراق وملفات هلا عالقة بمرشوع سوريا الكربى 
الذي نرش عام 1994م، يف املجلد الثالث، فجمعتها ونسقتها وصدر القسم الثاين، عام 2016م بعنوان: 

سوريا الكربى، وأحلق باملجلد الثالث الصادر عام 1994م.  
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الشعـــــــــر  أبـــــــو  هنـــــــــد  جهـــــــــــود 
فـــي التوثيق.. منهج الستشراف املستقبل

حسني دعسة *

نقف أمام نموذج أكاديمي، علمي، ثقايف خمتلف، لكنه ليس أهم 
ما قدمته الدكتورة هند أبو الشعر، من عرشات املؤلفات والكتب 
والتحقيقات، بقدر أمهية تلك التجربة الثرية، يف تغيري نمط العمل 
واملدونات  الرتاثية،  والتوعية  املخطوطات،  وحتقيق  التوثيق  يف 

كالسجالت والصور وحتى الرسديات الشفاهية. 

يف وجودنا مع هند، نحن نبتهج لدعوهتا التي أعلم أهنا أطلقتها منذ 
سنوات طويلة. 

من يشتغل يف علم الوثائق والتوثيق، وحتقيق الرتاث، يتأمل كيف 
تصل شخصية علمية وثقافية إىل حد الدعوة إىل منهجية جديدة يف 
كتابة التاريخ، وتزيد، بكل ثقة، أننا يف األردن، نحتاج مثــــل هذه 

* كاتـب وإعالمي وفنان تشكييل أردين. 
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مسارات  يف  األردنية،  الدولة  تاريخ  يف  النظر  نحاول  ونحن  احتفاًء  أحق  وذلك  املنهجية، 
املئوية الثانية. 

بني عام ومائة عام، وصوًل إىل ذروة القوة والتنمية، هناك يف الوسط، حلظة تأمل  وارتكاز، 
أبو الشعر، يف  مسريهتا األدبية  الدكتورة هند  ومفاصل تارخيية حضارية، وأكاد أجزم، أن 
للموروث  احلامية  يشبه  ما  إىل  األردن  حاجة  رصدت  واإلعالمية،  والعاملية،  واألكاديمية 
الواسع من الصور واملدونات والرسائل واملخطوطات، التي كانت وثائق »منفلتة«، حيتار هبا 

الناس، فام احلل؟ وما هو شكل احلامية، التي رصخت من أجلها د. هند أبو الشعر؟

وهنا أستعيد ما كتبته د. هند العام 1990، ضمن مقالهتا، فثمة مقالة يف جريدة الرأي 
استهجان  أثارت  التي  املؤرخني(،  أقدام  حتت  من  البساط  سحبت  )الفضائيات  عنواهنا 
الكتابة  من  حالة  يمثل  كتبته  ما  أن  واعتربوا  آنذاك،  التاريخ  ودراسة  بتدريس  املشتغلني 
الصحفية جلذب القراء، »وتبني يل ـ  تقول د. أبو الشعر ـ  أن التجديد أو الدعوة له، يف كتابة 

التاريخ حقل ألغام ل يمكن العبور من خالله إل بخسائر حقيقية«. 

كان ثمة إرصار من الباحثة، وعني اإلعالمية، وحساسية كاتبة القصة، ومن يدها التي 
التي تنبش يف معنى أن تكون موثًقا، أو حمقق تراث أو ثقافة، أو  الريشة، واألخرى  حتمل 

دارس خمطوطات. 

هلذا؛ قالت يف دعوهتا: »واآلن، وبعد مرور ثالثني عاًما عىل هذا الطرح املتقدم، أجدين 
أجّدد الدعوة، وبقوة، نحو التجديد بال تأخري يف كتابة التاريخ يف األردن، وأدعو للعبور إىل 

املستقبل مع دخولنا املئوية الثانية من عمر الدولة األردنية«.

الصور  واختيار  الصفحات  مونتاج  تتابع  وأنجزت، وكانت  وقد عملت  تعلم،  املوثقة 
والرشوحات؛ لتنري كوة يدخل منها النور اإلهلي. هلذا، مل متل من دعوتنا، إىل وضع حمددات 
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تساهم، عند جتربة توثيق هذه التجربة وتقييمها، بام يف ذلك عرشات اجلهود واملحاولت، 
يف إنارة درب التوثيق احلقيقي. كل ذلك بالنسبة جلهود د. هند أبو الشعر، وقفة رضورية، 
نرسخها  أن  علينا  التي جيب  املستقبلية  »الرؤية  لوضع  املنجز،  بكل  يسمو  تقصدها هبدف 
واألهلية،  اخلاصة  الدللت  األردن«، عموًما، ويف  تاريخ  كتابة  تطويرها، يف  ونعمل عىل 

واألدوار األكاديمية، خصوًصا.

* يف قمة التجربة، خاضت الباحثة يف عمل مضن، قوامه استمرار واختالف يف املعطيات، 
إىل  وأعادهتا  بل  موثِّق،  باحث  أي  لعمل  األساس  املربع  إىل  هند  د.  أعادت  ما  كثرًيا  التي 
تعد أول جهد عريب يف فهم  التي  املحاولة  املئوية األوىل(، تلك  تاريخ  تقييم )كتابة  دراسة 
عمل »التوثيق«، وصوًل إىل حفظ أي جهد برشي يف هذا املجال، ومحايته وترميمه، فمرت 
بتجارب متعددة، وذكية، جعلتها تتوقف، وهي يف قمة عملها وقدراهتا األكاديمية يف التوثيق؛ 

لتقول: »عيل أن أتوقف عند املفاصل اآلتية:

يتقبلها ويفهمها؛ ألننا نكتب للمستقبل،  القادم بمنهجية  أوًل: علينا أن نكتب للجيل 
ول جيوز لنا أن نستمر يف الكتابة بلغة القرن التاسع عرش أو العرشين، ذلك أن غالبية الذين 
القرن  من  الثاين  النصف  أبناء  من  أساتذة  أيدي  عىل  تتلمذوا  اليوم  األردن  تاريخ  يكتبون 
العرشين، وتعلموا منهم املنهج الذي درهبم عليه أساتذة ولدوا يف عرشينيات وثالثينيات 
القرن العرشين، ول يعقل أن نكتب للجيل القادم بلغة ما قبل العوملة والثورة الرقمية، وهو 
جيل يتعامل مع عامل افرتايض، ول يمكنه أن يتواصل مع فكر وطرح ما قبل الثورة الرقمية، 

ول يمكن لنا أن نستمر يف الكتابة ألنفسنا، ومن دون رؤية مستقبلية.«

التنمية  قوة  عىل  كمؤرش  املوثق،  عمل  جدوى  عن  حوار  إىل  نصل  العمل،  هذا  يف   *
ا، وأثر ذلك عىل األجيال.  ا، وأكاديميًّ املستدامة، ثقافيًّ
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وأما ثانًيا، فتنظر د. هند إىل فلسفة املنطق، سعًيا إىل ارتباط وثيق بني العامل املوثق، واجرتاح 
منهج أو دليل، أو تدريب ما، فهي ترص عىل: أن هذه الرؤية »جتعلنا ُنطّور املنهج، ونفكر 
بعقلية القادم، ونستوعب بالتايل التطورات التقنية التي فرضت نفسها عىل األجيال كافة، فال 
نقبل أن يبقى املؤرخ خارج إطار التقنيات، ليكتب بلغة ما قبل الثورة التقنية، وهذا يتطلب 
إتقانه كل ما هو جديد وتطويعه إلثراء جتربته، وهذا حتٍد كبري للجيل الذي كتب يف أواخر 
القرن العرشين قبل تفجر عامل املعرفة، وانتشار النرتنت، ودخوهلا يف كل تفاصيل حياتنا، 
ول بد لنا من العرتاف أن اهلواتف اخللوية حلت حمل الصحفي، ونقلت بالصوت والصورة 
األحداث وبثتها يف مشارق األرض ومغارهبا، ومل يعد انتظار أخبار الصحيفة الورقية مسألة 
ا مصدر معلومة مبارشة بالصوت والصورة،  مقبولة تؤرقنا، بل أصبح كل من حيمل هاتًفا ذكيًّ
فكيف نتعامل مع هذا الواقع الذي قلب الدنيا رأسا عىل عقب..؟ وأين هو عامل الرواة وشهود 
العيان من سطوة الكامريات الرقمية الذكية ورسعة البث عىل النرتنت..؟ وأين هي املعايري 

التي نعرفها؟ وكيف نتعامل مع هذا الواقع اجلديد بكل مقاييسه..؟«

* هذه أسئلة صاحبة التجربة..، وهي التي تتوافق، يف مقولهتا/جتارهبا العملية، بلغة 
تعيل شأن أي صلة، مع أثر )فهم القتصاد املعريف واحلوار العلمي، بكونك موثًقا(، وبالتايل:

ثالًثا: »ل يمكن القبول باستمرار كتابة التاريخ القتصادي، مثاًل، بعيًدا عن اإلحصاءات 
واألرقام واألشكال البيانية واجلداول. إن دراسة اقتصاد األردن، يف أواخر العهد العثامين، 
وإطالق األحكام التقليدية عن حجم الظلم والرضائب الفادحة التي فرضتها الدولة العثامنية 
عىل أهايل بالد الشام، ومنهم أهايل رشق األردن، غري مقبول أبًدا من دون العودة إىل دفاتر 
املالية، وحجم الرضائب، ومقدارها بالرقم، وحتليل هذه األرقام لكتابة الواقع القتصادي 
بدقة مقنعة، وهذا هو اخلطاب املبارش والسليم لكتابة تاريخ هذه احلقبة بلغة اجليل القادم، 
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الذي ل يمكنه أن يقبل إطالق أحكام عامة تؤكد أن الدولة العثامنية فرضت رضائب فادحة 
وأرهقت الفالحني والتجار، الرقم هو الفيصل. وأذكر أنني عام 1998 م نرشت بحًثا يف 
التاريخ القتصادي والجتامعي لقضاء عجلون من 1928 م ـ 1938 م، استناًدا إىل عقود 
الزواج، ونرشته يف جملة املنارة الصادرة يف جامعة آل البيت، واعتمدت فيه عىل اإلحصاء، 
عقود  خالل  من  والجتامعية  القتصادية  األحوال  بتحليل  البيانية،  واألشكال  واجلدولة، 
الزواج، فأثار هذا استياء الزمالء واعرتاضهم، لكنني أدخلت هذه املنهجية يف رسائل الطلبة 
الذين أرشفت عليهم، وهو ما أصبح اليوم حالة مطلوبة، كام أنني استخدمت الصحافة منذ 
عام 1876 م مصدًرا للدراسة، مما أثار غضب أحد أساتذة التاريخ التقليديني، الذي قال يل: 
بعد روايات الطربي يف دراستك للامجستري مع األستاذ الكبري عبد العزيز الدوري، جتعلني 
الصحافة مصدًرا..؟ وكانت دراستي التي اعرتض عليها تدرس تأسيس الدولة الفيصلية يف 
دمشق من خالل الصحيفة الرسمية للدولة وهي »العاصمة«، التي قمنا بنرشها يف جامعة آل 

البيت، وأصبحت اآلن مصدًرا رئيًسا لدراسة اململكة السورية يف دمشق.«

* ختط املوثقة دراية التجربة، بدللة األثر، سواء ما طرح يف املكتبات أو حفظ يف املراجع، 
فرضتها  جديدة  ومعطيات  التجربة،  بني  جتمع  بروح  املوثقة،  لتنطلق  رسالة؛  شكل  ما  أو 

النتائج، إىل جانب هذا الواقع الرقمي، فتؤكد، بل تسترصخ:

رابًعا: »البحث عن مصادر جديدة إلعادة كتابة تاريخ املئوية املاضية مسألة أساسية؛ ألن 
ما ُكتب يف تاريخ اإلمارة واململكة األردنية اهلاشمية، استخدمت فيه مصادر حمددة، ونحن 
مع الدعوة إلعادة كتابة هذه املرحلة التأسيسية يف حياة الوطن، ولكن مع التجديد بالبحث 
عن مصادر جديدة وحتليلها، لتقديم فهم جديد هلذه التجربة اجلمعية التي نتشارك مجيًعا هبا، 

عىل أن يتم تطوير األدوات وحتديث التقنيات، لتتناسب مع خطابنا للجيل القادم.«
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القضايا  عديد  فهم  حتدي  أمانة  أمَام  مدوناهتا  بكل  التجربة،  جهود  تضعنا  أيًضا،   ..*
البحثية ـ  بكل مرارة التجارب  ـ  فتطرق جدار اخلزان، لدعوة جادة، إىل نبش خمتلف يف كل 

ما نمتلك:

خامًسا: »ما زالت املصادر املحلية غري مدروسة، فإن سجالت ملكية األرض والطابو 
والتسوية مل تدرس مرحلة اإلمارة، ول مرحلة اململكة األردنية اهلاشمية، مع أن هذا املصدر 
هو مفتاح كل الدراسات القتصادية والجتامعية، فإذا مل تفتح هذه السجالت للبحث اجلاد 
والتحلييل، فإن كل ما يكتب يف األوضاع القتصادية والجتامعية يظل حالة هامشية وبعيًدا 
التحمل. ومن  القدرة عىل  باحث جاد ورصني، ولديه  إىل  املصدر حيتاج  الدقة، وهذا  عن 
جتربتي باستخدام سجالت الطابو العثامنية، أجد أن من الرضورة بمكان استمرارية دراسة 
ملكية األرض وعالقتها بالزراعة، وبالطبقات الجتامعية يف عهد اإلمارة، خاصة وأن ملكية 
التي كانت حتّد من  املشاع  التي غريت من حالة  األرض شهدت جتربة )تسوية األرايض( 
استخدام األرض وتطوير استثامرها، ومع األسف، فإن سجالت التسوية ما زالت حمفوظة 
يف دائرة األرايض بال تصنيف، وقد مّر عليها أكثر من ثامنني عاًما دون أن تتم دراستها باملنهجية 
املطلوبة، وأعترب أن التوجه لدراسة هذا املصدر سُيحدث ثورة حقيقية يف كتابة تاريخ األردن 
يتّم استخدام اإلحصاءات وتطويع األرقام  اليوم، رشيطة أن  ما بعد عام 1935 م وحتى 

واألشكال البيانية للمنهجية اجلديدة يف كتابة هذا املحور املفصيل يف حياتنا.«

* وعىل ذلك، نكتشف، أو من الواجب العلمي، أن نقف لتكريم ومحاية قامات علمية 
)وثقت(، ومارست دورها اإلنساين يف الندماج، مع واقع حضاري، يفتح األبواب أمامنا:

التأريخ لألردن، وغالبية ما يكتب يندرج  الغالبة عىل  الفردية هي  سادًسا: »إن اجلهود 
ا متصاًل،  حتت دراسات لنيل درجات املاجستري والدكتوراه، وهذا حسن، لكنه ل يمثل خطًّ
فإن غالبية الباحثني يعملون للحصول عىل الدرجة العلمية ول حيفرون يف مسارهم بعمق، 
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وغالًبا يكون ّهم الرتقية ونرش األبحاث امُلحّكمة يف جمالت غري متداولة بصورة شعبية هو 
اهلاجس الذي حيرك فئة الباحثني، الذين تبذل اجلامعات جهوًدا أكاديمية لتأهيلهم للحصول 
عىل املنهجية املطلوبة التي تؤهلهم للكتابة يف التاريخ، وهذا التوجه يف الكتابة يستحق التقييم 

لتطويره.«

العمل  صعوبات  »املوثقة«  فواجهت  ا،  وصحيًّ ا،  وأكاديميًّ ا  علميًّ عانت  كموثقة،   ..*
مقرتنة بمؤسسة ما، ونحن نفتقد، لوجود)كيان مؤسيس جامع(.. وعليه:

أن  لألردن، ومع  للتأريخ  متصل  لوضع خط  توجه مؤسيس  بد من وجود  سابًعا: »ل 
لدينا مؤسسات أكاديمية وبحثية، لكنها مثل اجلزر املعزولة، ول توجد اسرتاتيجية مشرتكة 
ووطنية لرسم مثل هذا التوجه وتنفيذه، وهذا حيتاج لقرار عىل مستوى فعال، علاًم أن بعض 
آل  مؤسسة  مثل  لألردن،  التأريخ  يف  الكتب  من  جمموعة  ونرشت  خطة  تبنت  املؤسسات 

البيت، ضمن املرشوع الكبري للجنة العليا لكتابة تاريخ األردن.«

* يف مسرية طويلة واندماج مع الشأن الثقايف، واإلعالم، والتوثيق، والعمل اجلامعي، 

عاينت د. هند، طبيعة خمتلفة، من العالقة بني )العامل املوثق واملؤسسة(، وكانت التجارب 

متباينة، ل ناظم هلا:

ثامًنا: »مع أنني مع هذا التوجه لتفعيل دور املؤسسات األكاديمية والبحثية، لكن املشكلة 

الدائمة يف مثل هذا العمل املؤسيس ارتباط املؤسسات باألشخاص، وهذا هو عيب العمل 

اإلداري يف الوطن يف نصف القرن املنرصم، إن املؤسسات ل تعمل بروح املؤسسة، بل بسلطة 

بتدريب َمن خيلفه  املدير  إدارته خطط املؤسسات، وغالًبا ل يقوم  تنتهي بمدة  الذي  املدير 

من الصف الثاين، وهذه املشكلة عيب كبري يف كل العمل املؤسيس، ول نستثني املؤسسات 

البحثية واألكاديمية.«
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فوقفت،  السجالت،  أرسار  وعامل  الورق،  وتربة  وكوبيا  حرب  روحها  مس  موثقة،   *
لتتربج، وتتجمل، أمام حقيقة تواجهنا، بل تشل رغبة أي موثق:

هلا  فردية، ول توجد  ا، واعتمدت عىل جهود  لدينا حمدودة جدًّ التوثيق  تاسًعا: »مراكز 
خطط مستقبلية، واألساس أن تكون مراكز متطورة ومنفتحة عىل املتغريات اجلديدة، ففي 
الوقت الذي يتم حتديد كيفية اإلفادة واستخدام الوثائق والسجالت من قبل اإلدارات، جيد 
الباحث اليوم أهنا متاحة عىل الشبكة العنكبوتية، وبال مقابل، فعند بحثي عن السالنامات 
الناقصة لدي، وفرحتي باحلصول عليها من خالل زياريت لألرشيف العثامين، فوجئت بأهنا 
متاحة، بال مقابل وبال سفر، يف جامعة ميغيل بكندا عىل موقعها.. وأما املكتبة الوطنية فتحتاج 
لرؤية جديدة وتطور تكنولوجي متقدم؛ لتكون يف املوقع املتقدم يف التوثيق واحلفظ ملنجزاتنا 

وتراثنا.«

* هلل درك، فقد توجت جتربة عقود، ونظر، وقلب، لتنريي واقعنا، بكل جتلياته املشتتة، 
الذي ما زال حيتاج، بتجربة منتجة، إىل كيفية النظر إىل املستقبل:

عارًشا: »إن واقع أقسام التاريخ يف جامعاتنا احلكومية حيتاج إىل تثوير، وذلك لألسباب 
اآلتية:

خطيئة  وهذه  عادة،  املنخفضة  املعدلت  ذوي  من  هو  القسم  يف  املقبول  الطالب  أ. 
ا، ومن  ترتكبها اجلهات العليا بتصنيف دارس التاريخ ضمن التخصصات األقل حظًّ

التخصصات الراكدة.

أساليب  زالت  وما  للطالب،  حقيقي  حتفيز  تقديم  عن  قارصة  اخلطط  زالت  ما  ب. 
التدريس تقليدية وضعيفة، وما زلنا نكرر للطالب أن العرب كانوا يف عرص اجلاهلية 
ظهور  قبل  العربية  البالد  عرفتها  التي  احلضارات  إلغاء  يتم  بحيث  اإلسالم،  قبل 
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اإلسالم، علاًم بأن عرب اجلنوب كانوا جتاًرا قبل 3000 سنة قبل امليالد، وحيتكرون 
جتارة الرشق األقىص، وعرب الشامل كانوا جتاًرا تصل جتارة مكة إىل احلبشة عن طريق 
مراكب وميناء لقريش، وكان األنباط يصلون بتجارهتم إىل روما، وكان عرب ما قبل 
اإلسالم يعرفون احلضارة الفارسية واحلضارة البيزنطية، أما إذا كان املقصود باجلاهلية 
جهل الدين فهذا غري صحيح؛ ألن القبائل العربية كانت مسيحية، وكانت اليهودية 
واملسيحية معروفتني يف شبه اجلزيرة، وما زلنا ُنعّلم طلبة اجلامعات أن العرب كانوا 
يعيشون يف حالة جهل قبل اإلسالم، ونلغي بذلك عامل احلضارات، ونحول العرب 

إىل قبائل متنقلة وجاهلة..!

ج.  واقع الدراسات العليا غري مقبول، فاملوضوعات تتكرر من دون وضع نظرة مستقبلية 
ختدم الباحث واملؤسسة والوطن مًعا، ما زال طلبة الدراسات العليا خيتارون مواضيع 
مكررة، ويضيعون الوقت واجلهد واملال، وما زالت األقسام تقبل الرسائل الضعيفة، 
ومتنح باسمها الشهادات بالتفوق، بحيث أن ناتج هذه األقسام رسائل تقليدية ول 
جديد فيها، واملؤسف أننا ما زلنا نقبل الرسائل املرسوقة أو التي يشرتهيا الطالب من 

املكاتب.

ل يتم انتقاء الكفاءات املميزة للتدريس، وأصبح الذين ُيدّرسون يف أقسام التاريخ  د. 

هم من الدرجة الثانية، بعد أن كانت أقسام التاريخ يف اجلامعات األردنية تضم عاملقة 

الباحثني العرب، ومن الذين حيملون تدريًبا راقًيا يف املنهجية من اجلامعات الغربية، 

فطلبتها من  األقسام، خاصة يف جامعات األطراف،  ينعكس اآلن عىل  األمر  وهذا 

قرى املحافظة وأساتذهتا من املنطقة نفسها، وربام أصبحت العالمات العشائرية هي 

الرائجة مع األسف، وهذا هو الواقع بال جتميل..!!!
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هذه املفاصل التي أردت طرحها تقدم الفكرة التي أردت تقديمها قبل تناول جتربتنا يف 
التأريخ لألردن يف املئوية األوىل من عمر الدولة.«

التجربة خالل مائة عام:
»1.  كان أقدم ما كتب يف تاريخ األردن، ما قدمه األرشمندريت بولص سلامن يف التأريخ 
لألردن سنة 1922م، لكن كتابه غري منشور، وتبعه الزركيل يف »عامان يف عامن«، إل 
أن جتربة الكتابة اجلادة يف تاريخ األردن كانت سنة 1935 م عندما ألف الكولونيل 
بيك باشا وهو رجل عسكري، كتاب )تاريخ رشق األردن وقبائلها(، وقام بتوثيق 
دّون  َمن  أول  ونعتربه  املحلية،  الرواية  بحسب  األردن  أرض  عىل  العشائر  أصول 

الرواية املحلية للسكان عىل أرض اإلمارة.

2. يمكن اعتبار التأريخ ما قبل نشوء اجلامعات واملراكز األكاديمية، حالة فردية، وكان 
قدرة دون أن يكون لديه تدريب أكاديمي  سليامن املوسى الذي قدم جهوًدا كبرية ومُّ
ومنهجي، حالة خاصة، فقد حفر بالعمق وبشكل متتابع، كام كان لكل من البدوي 
الذي  اخلط  هذا  يف  دورهم  الناعوري،  وعيسى  العزيزي،  زائد  بن  وروكس  امللثم، 

يمثل اجلمع بني األدب والتأريخ.

وحضور  التاريخ،  قسم  وتأسيس  األردنية،  اجلامعة  بإنشاء  كانت  التحول  نقطة   .3
ذلك  وتبع  بالتفوق،  هلم  املشهود  املؤرخني  من  العرب  األساتذة  من  مميزة  جمموعة 
القسم، ويف  لطلبة  املاجستري  م، ومنح درجة  العليا عام 1972  الدراسات  تأسيس 
الوقت نفسه تّم تأسيس مركز الوثائق واملخطوطات الذي وفر للدارسني فرصة ذهبية 
بتصوير السجالت والوثائق التي ختص تاريخ بالد الشام، بام فيها الرسائل اجلامعية 
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من العامل كله، كام تزامن هذا مع عقد أول مؤمتر لتاريخ بالد الشام الذي يعّد عالمة 
فارقة يف كتابة تاريخ بالد الشام بعامة، واألردن عىل وجه اخلصوص.

4. تبع هذه اخلطوات التأسيسية، فتح جامعات أردنية جديدة، الريموك ومؤتة واهلاشمية 
وآل البيت واحلسني، وكلها أسهمت يف رفد حركة البحث والتأليف يف تاريخ األردن، 

ونتوقف هنا عند ما يأيت:

أ . ارتبط الجتاه بالبحث يف تاريخ األردن بدراسة الدكتور يوسف الغوانمة لتاريخ 
لدرجة  البخيت  عدنان  حممد  الدكتور  ودراسة  اململوكي،  العهد  يف  األردن 
املاجستري بدراسة مملكة الكرك يف العهد اململوكي أيًضا، وذلك يف الستينيات من 
القرن العرشين. ويف حني استمر الدكتور غوانمة بالبحث يف تاريخ إربد واحلفر 
يف العهد اململوكي، توجه الدكتور البخيت نحو العهد العثامين، وقدم دراسات 
من خالل السجالت العثامنية لبعض النواحي يف لواء عجلون يف القرن السادس 
حمافظة،  عيل  للدكتور  اإلمارة  تاريخ  يف  الدراسات  أوىل  وكانت  امليالدي،  عرش 
من خالل الوثائق الغربية واجلريدة الرسمية عام 1972 م، وتبعه الدكتور حممد 
حمافظة بدراسة تاريخ اإلمارة، والدكتور حممد الصالح بدراسة تاريخ اإلدارة يف 

أول توجه لدراسات جزئية، وهي خطوات تأسيسية تستحق التقدير.

التسعينيات من  تاريخ األردن مع  بالتوجه نحو دراسة  الراسخة  ب. كانت اخلطوة 
بتوجيه  األردنية،  اجلامعة  الدكتوراه يف  طلبة  من  جمموعة  بقيام  العرشين،  القرن 
العهد  يف  األردن  قصبات  بدراسة  البخيت،  عدنان  حممد  الدكتور  املرشف  من 
هذه  ومتيزت   ) وعجلون  البلقاء،  معان،  الكرك،  إربد،  السلط،  )عامن،  العثامين 
وسجالت  الرشعية  املحاكم  سجالت  وفتح  املصادر،  بني  باجلمع  الدراسات 
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واملدارس  الرحالت  وكتب  واملذكرات  الكنائس،  وسجالت  والتسوية،  الطابو 
أبو  وهند  داود،  طريف  وجورج  السوارية،  احلمود  نوفان  وهم  املالية،  ودفاتر 
الشعر، وعليان اجلالودي، وحممد سامل الطراونة، وقد نرشت هذه الرسائل وكانت 
أساًسا ملجموعة لحقة من الرسائل اجلامعية التي حذت حذوها، وكانت أرضية 
صلبة ملنهجية جديدة يف كتابة تاريخ األردن، وبدأت دراسة تاريخ األردن تأخذ 
الرسائل،  هذه  نرش  يف  املؤسسات  بدور  أنوه  أن  هنا  وأحب  األكاديمي،  املنحى 
ومنها وزارة الثقافة، والبنك األهيل، وجامعة آل البيت، كام أن لوزارة الثقافة يف 
مرشوعها الرائد )مكتبة األرسة( الدور األكرب يف تعميم هذه الكتب التي تصل إىل 

القارئ بأقل األسعار وأفضل املواصفات الفنية.

ج. من املفاصل الرئيسة يف ربع القرن املايض، نرش وتصنيف وثائق الديوان امللكي، 
ضمن سلسلة الوثائق اهلاشمية التي وصلت اليوم إىل أربعني جملًدا وثقت لتاريخ 
املرشوع عام  بدأ  م، وقد  ـ 1951  م  املؤسس من 1921  امللك  األردن يف عهد 
وإعداد  البخيت،  عدنان  حممد  الدكتور  بإرشاف  مستمًرا  زال  وما  م،   1993
وتصنيف هند أبو الشعر، ويقوم عىل مجع وتصنيف الوثائق ونرشها يف حماور، من 
دون التدخل يف الوثيقة، وهذه خطوة منهجية تقدم فيها الوثائق مصنفة للباحث، 
وهي حالة فريدة يف الوطن العريب، ومن اجلدير بالذكر أن هذه الوثائق يف الديوان 
اخلارجية،  الوزراء، ووزارة  رئاسة  وثائق  الدولة، وهي  وثائق  أيًضا  متثل  امللكي 
بني  املراسالت  كل  يضم  امللكي  الديوان  أرشيف  ألن  الوزارات؛  من  وغريها 

الديوان ومؤسسات الدولة، ما يوفر للباحث فرصة ذهبية ل مثيل هلا.

هناك  أن  ومع  التفصيلية،  الدراسة  تستحق  حمطات  هي  أوردهتا  التي  املفاصل  هذه  إن 



د. حسني دعسة

147

بعض اجلهود الفردية يف دراسات تاريخ األردن من غري املختصني يف دراسة التاريخ، إل أن 
بعضها أخذ طابع تلميع العشائر أو اجلهات، وهو وإن كان حيمل صفة التوثيق إل أن احلاجة 
لتقديم الدراسات املوضوعية واملنهجية واملستقبلية هي احلالة املطلوبة، التي تقوم عىل دور 
املؤسسات األكاديمية والبحثية وهي كثرية، خدمة للوطن الذي يستحق منا كلنا توظيف 
جهودنا الفكرية والعلمية، وكلها جهود تصّب يف كتابة تاريخ الوطن وتوثيق جهود األجيال 

بمسرية املئوية التي نعتز هبا ونعززها.

هذه دعوة للعبور إىل املستقبل بأمان، إلعادة كتابة تاريخ األردن مع املئوية الثانية للدولة 
األردنية.« 

تقول د. هند، هنا، كأهنا تضع خطًطا للمستقبل: »وواضح أن هذه الدعوة تعتمد عىل ما 
يأيت:

1. تثوير واقع املؤرخ وأدواته وثقافته الرقمية.

2.  حتديث منهجيته يف التعامل مع املصادر.

املؤرخني من كل  منهج  أجنبية، واإلفادة من  بلغات  العاملية  املنجزات  اطالعه عىل   .3
وكتب  وسجالت  متخصصة  جمالت  من  البيانات  قواعد  وأن  خاصة  اجلنسيات، 
متوفرة يف املكتبات اجلامعية التي توفر ألعضاء هيئة التدريس سهولة الوصول إىل هذه 
القواعد، التي تنفق عليها مكتبات اجلامعات الرسمية ماليني الدنانري، والتي تصل 
أنني كنت  بمرارة  بكبسة زر، وأذكر  إىل مكتبه عىل جهازه  التدريس  إىل عضو هيئة 
مديرة ملكتبة اجلامعة األردنية ودار النرش فيها، وكنا عام 2007 م ندفع نصف مليون 
بأن  لنجد  والطلبة؛  التدريس  هيئة  ألعضاء  وتوفريها  البيانات  قواعد  لرشاء  دينار 
أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية ل يستخدموهنا، يف حني أهنا متثل املصدر 
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وصول  لكن  واحلقوق،  واهلندسة  األسنان  وطب  الطب  كليات  ألساتذة  األسايس 
الشبكة العنكبوتية إىل كل البيوت تقريًبا جتعل إمكانية الوصول إىل هذه القواعد ممكنة 

مع الشرتاك.

القتصادي،  التاريخ  دراسة  يف  لستخدامها  األكسيل  وبرامج  اإلحصاء  استخدام   .4
وتوظيف الرقم وحتليله ليصبح لغة اخلطاب املقنعة يف العقد احلايل وما بعده.

وإعداده  الطالب،  مع  اخلطاب  لغة  وحتسني  لتطويرها  التاريخ  أقسام  خطط  تغيري   .5
للمستقبل لئال يبقى ختصص التاريخ من التخصصات الراكدة.. وهي معلومة مؤسفة 
تبعد الطلبة عن اختيار هذه املادة اإلنسانية التي ل يمكن الستغناء عنها يف الرتبية 

الوطنية املطلوبة والسليمة.

وختاًما، فإن عىل أصحاب القرار دراسة هذه التوجهات وحتليلها وتوظيفها للتعامل مع 
أقسام التاريخ يف املؤسسات التعليمية، وتطبيق قواعد صارمة يف منح طلبة الدراسات العليا 

يف التاريخ درجات علمية تعتمد عىل قص املعلومات ولصقها، أو عىل رشاء الرسائل عن 

طريق املكاتب التي يعرفها اجلميع.. والتعامل، بال حماباة، مع أعضاء هيئة التدريس الذين 

ل ينتجون أبحاًثا وُيدّرسون بطريقة الُكتاب، ويستخدمون الدوسيهات لطلبتهم.. فقد آن 

أوان املكاشفة، لتغيري الفكرة التقليدية عن مادة التاريخ، وتبديل الفكرة البشعة بعدم الثقة 

بالتاريخ، باعتباره يمثل التاريخ الرسمي واملحاباة.

آن أوان العبور إىل املستقبل، ورفض اجلمود والختفاء بعباءة املايض. فلنعرب إىل املستقبل 

آمنني، وأقول أخرًيا: ل جدوى من اإلصالح يف أي جمال يف الوطن إن مل نصلح منهجنا يف 

التفكري..و من هنا نبدأ..!«
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]2[
يف العام 2013، ترشين الثاين، نرشت د. هند أبو الشعر، مقالة، جادة، وضعت إشارات 

عىل منهاج القارئ، املوثوق، النابش يف كل ما حييط بتارخينا:

املرأة العربية املبدعة )عنوان صادم، مثري لشهوة القراءة(، وفيه:

ا جديًدا ، يرصد إبداعات املرأة  »ل أحتدث عن املرأة العربية املبدعة ... بل سأفتح ملفًّ
العربية يف القرن التاسع عرش للميالد. وهو موضوع كتايب اجلديد الذي آمل أن أنتهي منه 

قريًبا.

َمْن منا يعرف أن السيدة مريم قرينة نسيم أفندي نوفل، ألّفت كتاًبا عام 1879 م، يتحدث 
النساء(، وقدمته  تراجم مشاهري  النساء، وسّمته: )معرض احلسناء يف  تراجم مشاهري  عن 
هدية حلرم سمّو إسامعيل باشا خديوي مرص ، ومريم ابنة جربائيل نرص اهلل نحاس، املولودة 
يف بريوت عام 1856 م. تلقت علومها يف املدارس اإلنجليزية السورية ملدة ثامين سنوات 
قضتها يف املدرسة الداخلية ثم اخلارجية، وتعلمت العربية واإلنجليزية والتاريخ واجلغرافيا 
القواميس األجنبية، وقد  واحلساب، وعام 1873 أخذت تؤلف كتاهبا ورتبته عىل طريقة 

توفيت عام 1888 م.

أما مريانا مراش احللبية فشاعرة مدهشة، وهي شقيقة الشاعر والرحالة احللبي املعروف 
فرنسيس مراش احللبي، وقدمت ديواهنا املطبوع عام 1893 م، يف بريوت، يف املطبعة األدبية، 
وطبع )بالرخصة من نظارة املعارف احللبية 716(، وقصائدها املنشورة فيه تعود إىل سنوات 
1888 م و 1876 م و 1881 م و 1877 م، وأقدمها يعود إىل عام 1874 م، ومع أن ديواهنا 
صغري يف حجمه، إل أنه يضم قصائد مجيلة، مرتبطة ببعضها، إىل السلطان عبد احلميد يف عيد 

جلوسه، أو إىل وايل حلب العثامين، ويتعلق شعرها بمناسبات حملية.
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من  )كورين(  قصة  ترمجت  التي  صيبعه،  أنيسة  السيدة  فسرية  حقًا،  أدهشني  ما  أما 
اإلنجليزية اىل العربية، يف صحيفة املقتطف عام 1895 م، ودخلت مدرسة لندن التي تعلم 
أن  اكتشفت  لكنها  ونجحت،  الطب،  لتعلم  الدروس  يف  امتحنت  أن  بعد  الطبية،  العلوم 
مدرسة لندن ل تعطي الدبلوما الطبية، فانتقلت إىل )مدرسة إيدينريج( اجلامعة، وتقدمت 
وكانت  كلهم،  عليهم  ففازت  طالًبا،  وثالثون  مئة  ومعها  الطبية  األوىل  السنة  لمتحانات 
املرأة الوحيدة التي اجتازت المتحانات بنجاح، وتقديًرا للسيدة أنيسة، أهدى إليها أستاذها 
الكياموي املعروف )األستاذ رميس( كتابه الذي يتحدث فيه عن عنرص األرغون الذي اكتشفه 

حديًثا! وقد قرأت مقالت ألنيسة تشري إىل الوعي والذكاء.

هذه نامذج فقط، يف القرن التاسع عرش، عن حالة املرأة العربية. ويكاد ل خيلو عدد من 
املجالت األدبية والفكرية الراقية يف بريوت والقاهرة، من مشاركة امرأة متنورة وجريئة، كّن 

يتلقني تعليمهن يف مدارس أجنبية، ويتقن األجنبية.«

]3[
* ذاكرة أمة

وضعت اجلهود العملية والنظرية، الدكتورة هند أبو الشعر، يف مكانة علمية، إىل جانب 
كبار املحققني واملوثقني. وما كتبته وألفته، أو شاركت فيه، يف عرشات املؤمترات الكربى، 
لدليل عىل تاريخ عاملة موثقة، وأديبة فنانة، نظرت بعني احلب والرضا إىل املكان الذي تعيش، 
وما زالت، تعيش فيه، وجسدت إنجازها لريتبط بدًءا من اململكة األردنية اهلاشمية، إىل ما 
فات من حضارة القرن العرشين، التي ذابت يف احلضارة الرقمية أو )وسم املستقبل( للقرن 
ترتقي إىل كربيات  قيمة مضامني عملها  احلادي والعرشين. وعملت هند بجد وكد؛ ألن 

اجلهود الدالة عىل تراث البرشية. 
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ضمن  فشملت،  وتقاليد،  عادات  من  الجتامعية  للحالة  اجلميلة،  موثقتنا  رصدت 
مشاريعها، كل بقعة يف األردن، وبعثت فينا ماضًيا لتاريخ موثق ومدعم بالوثائق والسجالت، 

التي أخضعتها ملنطق العلم والدراسة. 

]4[ 
* حالة فريدة.. 

لتأريخ األردن،  أثناء جهودها  الشعر، يف  أبو  الباحثة واألكاديمّية األردنّية هند  املوثقة، 
املوثقة،  التجارب  أكاديميًّا خلالصة  أنموذًجا  يعد  كتاًبا،  العثامنّية، وضعت  للفرتة  وحتديًدا 
يف  »األردّن  عنوان  ومحل  العثاميّن،  احلكم  حتت  األردّن  تاريخ  من  األخرية  الفرتة  ويتناول 
املحلّية  واملذّكرات  الرشعّية  املحاكم  ـ  1918(: سجاّلت  األوىل )1914  العاملّية  احلرب 

مصدًرا«، وتقول فيه:

»أردنا تقديم األحوال الجتامعّية والقتصادية لألهايل، وهو كتاب يمكن تصنيفه بأنه 
تاريخ اجتامعي وإداري لرشق األردن تلك الفرتة«. 

ويأيت الكتاب استكامًل واستمراًرا ملرشوع أبو الشعر الذي يتناول تاريخ األردن يف العهد 
العثامين منذ القرن السادس عرش. 

يف  األصيلني  الباحثني  من  وهي  املوثوق،  العامل  إرصار  تثبت  الشعر،  أبو  الدكتورة  إن 
العثامين )1516  العهد  األردن يف  »تاريخ رشق  من  أصدرتُه  ما  كثافة  لناحية  املرحلة  هذه 
ـ 1918(«، و»إربد وجوارها )ناحية بني عبيد 1850 ـ 1928(«، و»سجالت األرايض 
يف األردن )1876 ـ 1960(«، و»الدولة العثامنية  ـ  بدايات وهنايات« )حمررة ومشاركة(، 
التاريخ القتصادي والجتامعي لألردن يف العهدين العثامين وإمارة رشقي  و»دراسات يف 

األردن«.
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العثامين، فال  العهد  »أما رؤيتي لألردن يف  لتجربة حياة:  تلخيًصا  تقول هند، يف ذلك، 
تتبع لدمشق وهي مركز  ا  إداريًّ املنطقة  الشام، فقد ظلت  لبالد  العامة  الصورة  تنفصل عن 
ولية الشام، وكانت يف مطلع احلكم العثامين، يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، تتبع 
لنظام التيامر، وهو نظام إقطاعي ُتوزع فيه الدولة األرايض عىل العسكريني وكبار اإلداريني يف 
الدولة بدًل من الرواتب، مقابل أن يرشف هؤلء عىل مجع الرضائب وإدارة األرايض ضمن 
حال  يف  باملحاربني  الدولة  بتأمني  التعهد  نفسه  الوقت  ويف  الدولة،  من  بدًل  التيامر  قوانني 
للسلطان.  يتبع  بعضها  وكان  األردن،  أرايض  واإلداريون  العسكريون  توزع  وقد  احلاجة، 
البالد،  النظام جعل األهايل جمّرد فالحني يعملون يف خدمة اإلقطاعيني من غري أهل  هذا 
اململوكي، )..( ومع  العهد  الذي كان نشًطا يف  التجارة  العامل، وأضعف نظام  وعَزهلم عن 
القرن الثامن عرش تالشى عهد اإلقطاع وحّلت بدًل منه سلطة العائالت املحلية التي تقوم 
بجمع الرضائب وهم )امللتزمون(، وكان التغيري الكبري يف العهد العثامين مع جميء حممد عيل 
املعطيات عىل  باشا  منها، حيث غرّي حكم حممد عيل  األردن جزء  إىل سوريا، وطبًعا  باشا 
األرض، واضطرت الدولة العثامنية للبدء باإلصالحات والتحديث فيام عرف بـ)التنظيامت 

ا عام 1918«. العثامنية( منذ منتصف القرن التاسع عرش، وحتى هناية الدولة عسكريًّ

عزلتنا  حيث  العثامنية،  الدولة  إدارة  بنمط  ارتبط  قرون  أربعة  عرب  تارخينا  »إن  وتزيد: 

خلدمة  فالحني  جمّرد  جعلنا  إقطاعي  نظام  ضمن  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرنني  يف 

التيامريني، ومل يساهم القرن الثامن عرش يف حتريك احلياة العامة. خالل هذه الفرتة مل تكن 

الدولة مسؤولة عن التعليم أو الصحة، وكان الناس رعايا ل مواطنني. إّل أن التغريات التي 

أحدثها حممد عيل باشا غرّيت الكثري، وخاصة فتح املدارس اجلهادية وإدخال الكتب، ونظام 

النتخابات، وحماولة حتديث النظام املايل، وكانت مقدمة للتنظيامت العثامنية ولدستور عام 
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1876، وجملس املبعوثان، وافتتاح املدارس واملحاكم املدنية. وقد أرسى الدستور قوانني 
حياة  انقلبت   1869 سنة  السويس  قناة  فتح  ومع  واملحاكم،  والتجنيد  والتعليم  التجارة 

األهايل وانفتح الناس عىل العامل يف التجارة، ودخلت السلع األوروبية.

إن كل هذه املتغريات تؤكد عىل أننا ل نستطيع معرفة تفاصيل تركيبة جمتمعنا بعيًدا عن 
العثامنية،  الدولة  اهنيار  مع  عام 1918  بعد  احلديث  تارخينا  لدراسة  تؤسس  إهنا  هذا،  كل 
الشام، وأنا  ودخول جيش فيصل بن احلسني إىل دمشق وتكوين أول دولة وطنية يف بالد 
مثاًل ل أستطيع فهم مرحلة قيام احلكومة العربية الفيصلية واململكة السورية، ومن بعد إمارة 

رشق األردن، بعيًدا عن األوضاع السابقة يف العهد العثامين.

اجتهت  إىل العتامد عىل مذكرات أردنيني عايشوا فرتة احلرب العاملية األوىل، وتناولوا 
األوىل،  العاملية  احلرب  وأثناء  قبل  األردن  رشق  ألهايل  والقتصادي  الجتامعي  التاريخ 
وعالقة األهايل بالدولة العثامنية، واهلجرات الداخلية واخلارجية يف بعض مناطق األردّن، 

وأحوال احلرب من منظور بعض العسكريني املشاركني فيها«.

ومن ينظر للجهود الكبرية، يَر أن عمل د. هند، يؤسس لجتاهات يف نبش وتوثيق الرتاث 
البرشي، ول يمكن القول أهنا جلأت إىل السجالت التي اعتمدت عليها يف قضاء عجلون 
فقط؛ بسبب الكّم الكبري من هذه السجالت يف حماكم إربد، والسلط، والكرك، والطفيلة، 
العاملية  احلرب  يف  املشاركني  األردنيني  أسامء  عىل  الشعر  أبو  وحصلت  والعقبة.  ومعان، 
األوىل من أرشيف املحاكم الرشعية، وحتديًدا »احلجج املرفوعة ]يف املحاكم[ إلثبات وفيات 
األزواج من العسكريني، وإقرار النفقة أو الطالق أو السامح للزوجة بالزواج من جديد بعد 
مرور أكثر من مخسة عرش عاًما عىل غياب الزوج يف العسكرّية«، لتقّدم أثر مشاركة هؤلء 

الرجال عىل طبيعة اإلنتاج يف الشامل، واألثر الجتامعي لغياهبم.
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هي دراسات موّسعة، وأول دراسة متسلسلة لتاريخ األردن عرب أربعة قرون؛ توثق احلياة 
اإلدارية والقتصادية والجتامعية لكل أنحاء األردن يف إطار بالد الشام، واعتمدت عىل كل 
املصادر املمكنة، من سجالت عثامنية، وصحافة، وسالنامات، ودفاتر طابو، ودفاتر مالية، 
وكتب رحالت، ووثائق غربية وغريها من املصادر، أي إنه تاريخ موسع، حيث تقول: »ثم 
البحث املعمق يف مناطق حمددة يف قصبات وريف األردن، بدًءا  إن دراسايت أخذت طابع 
بدراستي إلربد وجوارها، ثم لقرى احلصن والرصيح وحوارة وسام الروسان وغريها من 

القرى«.

الراقية، بدللتها عىل أمل »خرضة« يف جمموعتها القصصية، بمسريهتا  البطلة  وهند، هي 
التي عمدهتا بالصمت، وهي بيننا، ومل نتوقف معها، لنفهم ما تريد، فرصاخ قلبها مكتوم. 

دعوين أقرتح حالًّ لكل اجلهود:

هند تدعونا ايل عمل مؤسيس جيمع وحيمي، ويضبط إيقاع حرية املوّثق، وهي معي تدعو 
إىل النظر خارج الصندوق. 
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القصة،  على  عني  الشعـــر:  أبـــو  هنــــد 
األديبة املؤرخة  الوثيقة..  علــــــى  عني 

مفلح العدوان *

مفتتح:
شخصية موسوعية، مبدعة وأكاديمية، متعددة العطاء يف األشكال 
صحفية  وهي  تشكيلية،  وفنانة  وشاعرة،  قاصة،  والفنية:  األدبية 
هند  الدكتورة  يف  تتجسد  احلاالت  هذه  كل  ومؤرخة..  وباحثة 
اإلبداعية  األجناس  هذه  مع كل  التعامل  املتصاحلة يف  الشعر،  أبو 
واحلقول املعرفية؛ ألهنا تعيشها بكل روحها وفكرها وقلبها، تعيشها 
عندها  الفنون  أن  ذلك  ويومياهتا،  نشاطاهتا  وبوافر  كياهنا،  بكامل 
والبحث  وجتربة،  متعة  فيه  األكاديمي  والعمل  بعض،  إىل  تفيض 
تثري من حالة  املعرفة  إن  إذ  التارخيي صار عشًقا ومرشوع حياة، 
اإلبداع، والغوص يف مناهج التاريخ وهي تتابع تفاصيله، وتدقـــق 

* قاص وروائي، وكاتب مرسح وسيناريو، وصحفي، وباحث.



156

فيه، جتتهد يف تقديمه،  بكل أمانة، عىل الرغم من دقة املراحل التارخيية التي تشتغل عليها، 
لكنها تبدع يف تقديمه بشكل راق وسلس والفت. 

الشعر، يمكن توصيفها  أبو  إبداع وعطاء هند  الكتابة تسكن  التعددية يف  إهنا حالة من 
بأهنا مزيج من العقل والروح والوجدان. وفق هذه الكيمياء الكتابية، وبشكل سهل ممتنع، 
استطاعت هند أبو الشعر أن تقدم املختلف املميز، باجرتاحها معادلة دقيقة استطاعت من 
خالهلا أن تبدع يف حالة الفصل بني األكاديمي اإلداري، وبني املؤرخ الدقيق، وبني األديبة 

الشفافة.  

القصة.. وتعدد أشكال الكتابة:
القصة  كتابتها  يف  يتمثل  اإلبداعية،  الشعر  أبو  هند  الدكتورة  جتربة  مالمح  أهم  لعل 
القصرية، إذ بني األعوام 1982 حتى 2006 كان زخم إنتاج القصة القصرية ونرشها لدهيا، 
وهو الفن الدي ُعرفت به هند أبو الشعر، وهي حتبه وتعرب عن ذلك دائًم؛ لفرادة وخصوصية 
هذا اإلبداع، فالقصة القصرية فن ذكي ومكثف وصعب، ولذلك، عىل الرغم من صدور 
أعمهلا الكاملة )الشعر، القصة القصرية، النصوص، املشاهد املرسحية( بمبادرة من البنك 
األهيل العام 2006، إال أهنا مل تتوقف عن كتابة القصة، مع انشغاالهتا الكثرية بمشاريعها 

الكتابية األخرى، يف جماالت األبحاث والتأريخ والعمل اإلداري والصحافة.

لكن كتابة القصة القصرية، وعشقها هذا الفن اإلبداعي، مل يقفا حاجًزا بينها وبني عطائها 
يف ميادين إبداعية وبحثية أخرى، فهي دائًم لدهيا اجلديد واملختلف الذي تقدمه بشكل الفت 
ومبدع، وكأهنا َسربت أغوار نفسها األمارة باملعرفة واإلبداع، ووعت قدراهتا املخبوءة يف 
أعمقها، وعرفت ذاهتا وإمكاناهتا، فوجهت طاقاهتا ليكون هذا املنجز متعدد األشكال، من 
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دون استالب جلنس إبداعي دون غريه، أو حقل معريف عىل حساب آخر، يف سياق التاريخ 
والتوثيق واإلعالم، إهنا ترفض عبودية جنس إبداعي واحد، أو نسق رتيب من العطاء، فهي 
تكتب القصة، لكنها ال تنغلق داخل إطارها عىل الرغم من عشقها هلا، وهي الفنانة التشكيلية، 
التي حيتل هذا اإلبداع جانًبا منها، غري أهنا ال تركن له، وقد كانت قبل ذلك ابتدأت بكتابة 

الشعر الذي انعكس عىل شعرية تعاطيها مع الكلمة بلغة راقية. 

لكن هند أبو الشعر، التي متتلك أدوات الكتابة والبحث واإلبداع، تتجه يف مرحلة من 
عطائها نحو اإلعالم والكتابة الصحفية، حني يثريها موضوع أو تستفزها قضية أو تثريها 
شخصية، فتستقيص عنها وتقدمها للصحافة بروح املؤرخة وأدوات اإلعالمية األديبة، وقد 
استطاعت يف هذه املجال أن تقدم كثرًيا من الشخصيات كسبق كشف تارخيي قبل أن يكون 
ا، لكن رغم نجاحها يف هذا املضمر، إال أهنا مل تأرسها الصحافة، فهي حمطة من  خرًبا صحفيًّ

حمطات عطائها. 

فقد  الكونية،  اإلنسانية  الدفقات  تلك  خالله  من  متلمسة  مبكًرا،  الشعر  كتبت  وألهنا 
هبا،  خاصة  لغة  هي  والتاريخ،  والصحافة  القصة  كتابة  يف  لغتها  إىل  الشعرية  هذه  تسللت 
طوعت املعلومة اجلافة، والبحث الرصني، ليكون أكثر قرًبا للمتلقي، هي لغة إبداع لدى هند 
أبو الشعر قابلة ألن تستوعب، يف بوتقتها، كل األفكار واإلبداعات، تستخدمها يف الصحافة، 
فتمزج فيها روح اإلبداع مع اخلطاب املبارش، وهي تشحن روح األديبة ومجاليات املبدعة 
مع لغة األكاديميا، لغة العلم واألرقام؛ إذ تقدم املعلومة التارخيية بلغة نابضة، وخطاب فيه 
حيوية وحياة. ولعل هند أبو الشعر استطاعت، بخربهتا، أن تشكل لغة خاصة هبا عند كتابتها 
ما تقدمه هو كتابة خاصة حتمل  ليكون  أكاديمي؛  أو  إبداعي أو صحفي  أي جنس وجمال 

بصمة لغة هند أبو الشعر.



158

أوراق األجداد وذاكرة الوطن:
ُيَسجل للدكتورة هند أهنا قدمت للصحافة دراسات تارخيية بلغة ثرية باملحتوى العلمي 
املحمول عىل خطاب ولغة قريبة من اجلمهور املستهدف، لغة بعيدة عن مصطلحات املجالت 
املحكمة التي عادة ما تنرش فيها هذه الدراسات التارخيية، فهي ليست مقالة صحفية عادية، 

وبالتايل هناك لغة خمتلفة اجرتحتها الدكتورة هند ملخاطبة رشحية قراء الصحف اليومية. 

 هذا اخلطاب، والتوجه لتقديم التاريخ والوثيقة، من خالل منابر أخرى غري الكتاب، 
واألبحاث األكاديمية، كان هلند أبو الشعر السبق يف االلتفات إليه، كأهنا كانت تسترشف 
شكل  يف  املختلف  والسبق  املجتمع،  مزاج  وتغري  الصورة،  سطوة  حيث  األيام  من  املقبل 
للصحافة  توجهها  فكان  احلديث،  العرص  يف  الزمن  عجلة  وتسارع  املعلومة،  مع  التعامل 
بلغتها ووثائقها، وأبحاثها، وبقراءهتا ملزاج املجتمع، وببحثها الالفت ألحوال الناس وذاكرة 

املكان.

اليومية،  الصحف  يف  التارخيية  معرفتها  تنرش  هند  الدكتورة  أخدت  الرؤية،  هذه  وفق 
ويمكن يف هذا السياق استحضار ما نرشته يف الرأي من حلقات متتابعة حتت عنوان )أوراق 
األجداد(، بعد البداية التي كانت مع حلقات )ذاكرة الوطن(، وهنا يمكن التوقف، بتقدير، 
عند ما كتبته من اكتشاف وبحث حول واقع اهلجرة األردنية إىل العامل اجلديد يف أواخر القرن 
التاسع عرش، وما كتبته عىل حلقات يف إطار هذا السياق، حتت عنوان  )مذكرات مهاجر 
هذه  نرشت  وقد  سموي،  خليل  مذكرات  حلقات،  عىل  قدمت،  حيث  كمثال،  أردين(، 

احللقات الحًقا يف كتاب عنوانه )أردين يف املكسيك(. 

هنا ال بد من اإلشارة واإلشادة بالبحث والكشف الذي يسجل هلا، وأسفر عن استعادة 
عقيل  تراث  إىل  للوصول  مضنية  جهوًدا  بذلت  إهنا  إذ  الشعر؛  أبو  عقيل  األردين  الروائي 
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أبو الشعر الروائي، من خالل بطاقات بريدية ورسائل وروايات شفوية وكتابات متفرقة، 
عنها،  واإلعالن  بمتابعتها،  قامت  ثم  وثائق،  من  لدهيا  توافر  ما  يف  البحث  عىل  وعملت 
وترمجتها، ونرشها حول هذا الكاتب الروائي الالفت، الذي كتب باإلسبانية والفرنسية يف 

وقت مبكر من القرن العرشين، بعد أن سافر إىل  إيطاليا، والدومينيكان، وفرنسا.

بوح القرى.. ذاكرة مشرتكة:
الشعر، ضيف  أبو  للدكتورة هند  التكريمي  املقام  املقال يف هذا  الكتابة هلذا  جانب من 
العام يف مؤسسة عبد احلميد شومان، كان فيه حديث حول منجز املكرمة وشخصيتها، بم 
تستحقه، وهي أهل لذلك، وأعتز بكتابته، لكن يف جانب آخر، عىل املستوى الشخيص، حيتم 
عيل أن يكون جزًءا من كتابايت، شهادة حول الدكتورة هند املبدعة واملؤرخة، بحكم صداقتنا 
ثقافية  والبحث، ورشاكتنا يف جلان  الكتابة  أعوام يف سياق  اإلبداعية، وتواصلنا عىل مدار 

وبعض املشاريع اإلبداعية والبحثية، عدا زمالتنا يف رابطة الكتاب األردنيني.

يف   2005 العام  بدأته  الذي  ملرشوعي  املتحمسني  أكثر  من  الشعر  أبو  هند  كانت  لقد 
القرى(، وكنت أستشريها  القرى األردنية حتت عنوان )بوح  تاريخ  لتوثيق  الرأي؛  جريدة 
كثرًيا يف تاريخ بعض القرى، خاصة ما يرتبط باملرحلة العثمنية، وكانت الدكتورة هند، برقي 
يتعلق  ما  خاصة  التاريخ،  جمال  يف  بحر  وهي  ومعلوماهتا،  بعلمها  عيل  تفيض  حضورها، 
بالوثائق العثمنية، والتاريخ االجتمعي لألردن يف تلك املرحلة، كم أن تقديمي لتاريخ الوطن 
األجداد،  ووثائق  الوطن  ذاكرة  توثيق  يف  مرشوعها  مع  التقى  الصحافة  خالل  من  وقراه 
وتقاطعت كتابايت ولغتي يف رواية التاريخ االجتمعي مع رؤيتها يف رضورة تقديم التاريخ يف 

الصحافة، وبلغة تبسط املعلومة، وتكون قريبة وسلسلة لدى املتلقي. 
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ثم إنني بعد سنوات من انشغايل بـ)بوح القرى(، عقدت النية عىل إصدار املجلد األول من 
)موسوعة القرية األردنية/ بوح القرى(، كان هذا يف العام 2008م، وقد رحبت الدكتورة 
هند بالفكرة، ومل متانع حني عرضت عليها أن تكتب مقدمة هلذا املجلد، حيث أكرمتني بتلبية 
طلبي، وأفاضت عيل بكتابة مقدمة كثفت فيها رؤيتها يف موضوع كتابة التاريخ االجتمعي، 
وأشادت بمرشوعي، لكن ما لفتني يف مقدمتها لغتها املبدعة، ومالحظاهتا الذكية، وترصحيها 

ببعض مشاريعها الكتابية، وجانب من أفكار عديدة حول كتابة ذاكرة الوطن.

كانت عتبة مقدمة الدكتورة هند أبو الشعر لـ)بوح القرى(، هو العنوان، الذي جاء كأنه 
عنوان قصة فيه تكثيف لذاكرة األرض واإلنسان: )رائحة الطابون والبيادر(. هنا كرست 
الدكتورة هند نمطية املقدمات األكاديمية وعناوين الدراسات اجلامدة. وهي، يف مقدمتها، 
بعد أن تشري إىل تتبعي لتاريخ القرى وحتوالت األمكنة، وحتوالتنا معها، بلغة شفيفة تتمهى 
مع شفافية البوح، تعرج يف كتابتها عىل مرشوعها )ذاكرة الوطن(، فرحة بأن مشاريعنا تلتقي 
يف توثيق ذاكرة اإلنسان واملكان يف األردن، وهنا تقول الدكتورة هند: )تابعتك وأنت تتنقل 

من قرية إىل أخرى، قرأت كل  ما نرشته يف )الرأي(، وكنت أنتظر أن أراك ألطلب منك أن 

جتمعها يف كتاب، كنت أريد أن أحذرك من اخلطأ الذي ارتكبته ذات يوم قبل مخسة أعوام، 

عندما كتبت ملدة عام ونصف )ذاكرة الوطن( يف الرأي العزيزة، ومل أمجعها يف كتاب، سبقتني 

الصديقة )تريز حداد( ونرشت كتاًبا حيمل عنوان )ذاكرة الوطن(، فوجئت بالطبع، لكنني 

هدأت نفيس وقلت: ال بأس، هذه ذاكرة وطن اجلميع.. سأختار عنواًنا آخر.. وأنرشها ذات 

يوم..!(. 

أن  بعد  سيصدر  القرى،  تاريخ  حول  هلا  كتاب  بمرشوع  ترصح  التالية  الفقرة  يف  وهي 

يكتمل البحث فيه، وقد أشهرته يف املقدمة حني قالت: )فرحت عندما جاءين صوتك عرب 
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اهلاتف، ووضعت املخطوطة بني يدي، وطلبت مني أن أكتب لك )فاحتة( هذا املرشوع، إذن، 
سأصارحك اآلن بأمر ما، أنا اآلن أكتب مرشوًعا مماثاًل، نرشت بعضه يف )جمالت حمكمة( 
هو دراسة أكاديمية لقرى األردن، وبعدما تكتمل سلسلة الدراسة سأنرشها باسم: )ريف 
األردن يف العهد العثمين(. إنه مرشوع يتالقى معك، لكنه أكاديمي يتعامل مع ملكية األرض 
والرضائب وعالقة الدولة العثمنية بالفالحني، مرشوعي إذن يتالقى مع مرشوعك، جيمعنا 
عىل حب هذا الريف الطيب، القرى التي حتمل جذورنا، وحتوم فيها أرواح أجدادنا وأحالم 

اآلتني..!(.

القرى(، وعندما ترى  املجلد األول من )بوح  للمقدمة سيصدر  بعد أشهر من كتابتها 
الدكتورة هند أبو الشعر حمتويات الكتاب مرة أخرى، لكن هذه املرة مع عرشات الصور التي 
ترصد زوايا خمتلفة من قرانا، التقطتها يف أثناء توثيقي لتلك الذاكرة احلية البهيجة، يستيقظ يف 
ذات الدكتورة هند أبو الشعر نبض الفنانة التشكيلية، وقد كانت آنذاك مديرة ملكتبة اجلامعة 
األردنية، فتبادر باقرتاح أن تنظم معرض صور يف هبو املكتبة، يضم جمموعة من صور بوح 
القرى، وهذا ما كان، وافتتح املعرض آنذاك حتت رعاية الدكتور خالد الكركي حني كان 

رئيًسا للجامعة األردنية. 

الذات املبدعة:
وبعد.. فإن الدكتورة هند أبو الشعر، تشكل حالة الفتة يف حضورها يف أثناء احللقات 
العلمية، واللجان البحثية، ويف إطار العمل اجلمعي، هي دائم مبادرة تسعى، بجدية الباحثة 
وروح املبدعة، إىل تشكيل إضافة نوعية يف املكان الذي حترض فيه، وقد تزاملنا يف جلنة توثيق 
تاريخ اأٍلردن يف وزارة الثقافة/ املكتبة الوطنية، وشهدت هذه الروح املبدعة الباحثة اخلالقة، 
وتلمست من خالل عملها يف هذه اللجنة، وزياريت برفقتها، ومعنا الدكتور حممد خريسات، 
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لألرشيف العثمين يف إستانبول، تلك اجلدية يف تعاملها مع الوثيقة، ويف مصداقيتها ودقتها 
ا، عند انشغاهلا بالبحث التارخيي، والعمل الوطني، ولعل الكتابة  ا وعلميًّ وحرصها، معرفيًّ
هنا تكون خمترصة وغري وافية ملا لدى الدكتورة هند أبو الشعر من روح مبدعة، والتزام علمي 
أكاديمي، وجتديد يف التعاطي مع الوثيقة واملعلومة، هي يف حرصها عىل املواءمة بني اإلبداع 
والعلم،  الوثيقة،  أخرى عىل  وعني  واإلبداع،  القصة  دائًم، عني عىل  اليقظة  كأهنا  والعلم، 
والتاريخ، إهنا كل هذه املسميات، واملعطيات، والذوات املتجسدة يف روح مبدعة واحدة هي 

الدكتورة هند أبو الشعر، األديبة املؤرخة، فلها كل التقدير واالعتزاز.  
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قـــــــة،  هنـــــــــد أبــــو الشعـــــــــــــــر: موثِّ

د . جورج طريف *

قسم  يف  طالًبا  كنا  عندما  الشعر  أبو  هند  بالدكتورة  معرفتي  تعود 
البكالوريوس  مرحلتي  خالل  األردنية،  اجلامعة  يف  التاريخ 
مرحلة   يف  دراسة  زمالء  نكون  أن  األقدار  وشاءت  واملاجستري، 
الدكتوراه  يف اجلامعة األردنية، وأن نتتلمذ عىل أيدي أساتذة كبار 
عز نظريهم، أذكر منهم، عىل سبيل املثال ال احلرص، األستاذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري، واألستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة، رمحهام 
اهلل، واألستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت، واألستاذ الدكتور عيل 
حمافظة، أطال اهلل يف عمرهيام، وغريهم من األساتذة الكبار، ومن ثم 
أصبحنا زمالء يف العمل األكاديمي والبحث، وإعداد الدراسات، 
العمل،  وورشات  والندوات  واملؤمترات  املشرتكة،  واللجان 

واملحارضات يف جماالت عدة.

* حمارض يف العديد من اجلامعات األردنية، وإعالمي، وكاتب صحفي.
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مجعت  كوهنا  األول  لسببني؛  واحد؛  آن  يف  وشمولية  وموثقة،  مؤرخة،  هند  الدكتورة 
بني ختصصني يف التاريخ مها التاريخ اإلسالمي؛ إذ حصلت عىل املاجستري يف هذا املجال، 
وكانت رسالتها حتمل عنوان »املختار الثقفي«)1(، حتت إرشاف العالمة األستاذ الدكتور عبد 
»إربد  العثامين واحلديث، وحتمل عنوان  التاريخ  والدكتوراة يف  اهلل،  الدوري، رمحه  العزيز 
البخيت، أطال اهلل يف عمره. أما  وجوارها«)2( حتت إرشاف األستاذ الدكتور حممد عدنان 
السبب الثاين فلكوهنا غزيرة اإلنتاج يف هذين املجالني، وتعتمد، يف كل دراساهتا وإنتاجها 
العثامين،   التاريخ  يف  والوثائق  اإلسالمي،  التاريخ  يف  األساسية  املصادر  عىل  العلمي، 
كسجالت الطابو، واملحاكم الرشعية، واألوقاف، واملالية، والصحف واملجالت التي كانت 
تصدر يف تلك الفرتة، وهلا ما يزيد عىل 50 مؤلًفا أو بحًثا أو ورقة عمل أو مشاركة يف مؤمترات 
وندوات تبحث يف تلك املجاالت، وشاركت يف إصدار ما يزيد عىل ثالثة وثالثني جملًدا من 

الوثائق اهلاشمية التي ما زالت تصدر حتى اآلن)3(.

)إربد  وفلسطني  األردن)4(،  وقرى  مدن  معظم  وأبحاثها  وكتبها  دراساهتا  شملت  كام 
والسلط وعامن ومادبا والزرقاء والكرك ومعان واملفرق والقدس ونابلس( عدا الدراسات 

املتعلقة بدمشق وبغداد والبرصة ومناطق أخرى من بالد الشام )5(.

كرست الدكتورة هند حياهتا وشباهبا املتجدد للفعل الثقايف والعمل األكاديمي، وأجزم 
أن جل وقتها اليومي مكرس خلدمة العلم. تصل الليل بالنهار باحثة عن معلومة هنا، أو فكرة 

هناك بني الكتب والوثائق التي حترص عىل احلصول عليها واالستفادة منها. 

من  تقتبس  نجدها  لذا  واملستقبل؛  باحلارض  عندها  املايض  ارتبط  فقد  مؤرخة،  وألهنا 
ماضينا كل ما خيدم أجيالنا القادمة، وتستثمر احلارض بام يبعث عىل شحذ اهلمم والعزائم، 
متطلعة، ومسترشفة املستقبل بعني ثاقبة، وهي أيًضا، وبكل تواضع واعتزاز ويف كل مناسبة، 
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تعيد الفضل ألصحابه، بدليل تأكيدها، دائاًم، أن فتح بوابة التاريخ املحيل، ودراسته بأكاديمية 
رصينة، يعود الفضل فيه إىل األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت، رئيس جلنة تاريخ بالد 
الشام؛ ألنه صاحب مدرسة، وألنه وّجه جمموعة من تالميذه ـ ونحن منهم ـ نحو مرحلة 
املصادر  باب  إنه فتح  ثم  العثامين(،  العهد  الشام يف  العريب احلديث )بالد  التاريخ  حمددة يف 
املتعددة بتأسيسه مركز الوثائق واملخطوطات، مثلام تؤكد الدكتورة هند أن األستاذ الدوري 
علم  نشأة  عن  تتحدث  التي  الكتب  بنفائس  العربية  املكتبة  رفد  يف  كتاباته  سامهت  عاّلمة 
التاريخ واملنهج العلمي الرصني يف البحث العلمي، ووضع األسس املتينة لدراسة التاريخ 
االقتصادي العريب اإلسالمي، وال أظن مؤرًخا عىل وجه البسيطة ينكر ذلك. لقد سارت 
الدكتورة هند عىل هنج هؤالء األساتذة، وما زالت تعمل وتبذل ما يف وسعها إلنجاز املزيد، 

وهي بكل صدر رحب تتقبل النقد البناء وتستفيد منه، وتوظفه يف أبحاثها ودراستها، وهي 

بالشأن العريب بشكل عام، واألردين  التاريخ واألدب، ما تعلق منه  أيًضا أداة طيعة خلدمة 

بشكل خاص.

منهج األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر يف الكتابة التارخيية:
التارخيية، عىل االستخدام األمثل  حترص األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر، يف كتابتها 

الباحث، ومدى استفادهتا من توظيف هذه املصادر يف  للمصادر وبيان أمهيتها للقارئ أو 

البحث العلمي، ومل تكن يف إنتاجها العلمي أسرية فرتة معينة، بل كتبت يف معظم فرتات 

التاريخ، هلا رؤى ثاقبة جتاه األحداث، ال تكتفي برسدها بل تقوم بتحليلها ومعرفة األسباب 

والنتائج. واملتابع لكتاباهتا يلحظ بوضوح شخصيتها وقدرهتا عىل التحليل والوصول إىل 

احلقيقة.
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وتبني، مثاًل، أن لسجالت الطابو وخرائط التسوية، بأنواعها املختلفة، قيمة علمية مميزة، 
فهي مصدر أسايس من املصادر املبارشة واملحلية الشاملة، وتتمتع بمصداقية إيراد املعلومة 
الدقيقة، وتساعد الباحث يف التعرف عىل جغرافية منطقة الدراسة بدقة وتفصيل، من حيث 
مصادر املياه من آبار وبرك وينابيع وأودية دائمة اجلريان، وسيول وقنوات، وأنواع الرتبة، 
سواء أكانت رملية أم صخرية أم زراعية، مثلام حتدد أحواض وحدود للقرى واملدن واملزارع 

والتضاريس البارزة يف املنطقة، من أودية وأهنار وجبال وغريها . 

أنواع  حيث  من  واملدن،  القرى  يف  االقتصادية  التطورات  الطابو  سجالت  حتدد  كام 
األرايض امللك، واملريي، واملرتوكة، والوقفية، والسليخ، واملوات وغريها، وكذلك احلارات 
والطرق واألزقة وحدود البيوت واملزارع والبيوت والدكاكني ومساحاهتا، وحجم امللكيات 
وعدد املالكني، وكيفية عملية انتقال امللكية عن طريق التوريث أو البيع والرشاء، وأنواع البيع 

كالبيع الوفائي والرهونات والتوكيل، وأنواع العملة املتداولة وغري ذلك الكثري .  

الطابو  فهم حمتويات سجالت  يمكن  إنه ال  السجالت  الدكتورة هند عن هذه  وتقول 
إال بدراسة إجراءات الطابو، والتعرف عىل السندات وأنواعها التي حتدد امللكيات الصغرية 
تعني  التي  »اليوقلمة«،  إجراء  خانة  الدفرت  أقرت  حيث  سنة 1872،  من  ابتداء  والكبرية، 
الطابو  دفاتر  استخدام  أن  كام  الواقع،  لتسجيلها عىل  متهيًدا  األرايض  امليداين عىل  الكشف 
إليه  يعود  الذي  الدليل  العام 1860، وهي  التي نرشت  نامة،  التعريف  إىل  العودة  يتطلب 
الدفاتر  قراءة  مفتاح  فهي  وبالتايل  البيانات،  الدفاتر وتسجيل  مع  للتعامل  اليوقلمة  مأمور 

والتعامل معها، وبغري ذلك تبقى هذه السجالت عصية عىل الفهم والتحليل.)6(

وقد عملنا، أنا والدكتورة هند والدكتور نوفان السوارية، رمحه اهلل، العامني 1992و1993 
ا لدراساتنا املتعلقة بالتاريخ املحيل،  عىل دراسة هذه السجالت التي شكلت مصدًرا أساسيًّ
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عملها  وأكملت  عامن،  يف  اللويبدة  جبل  عىل  األرايض  دائرة  قبو  يف  حمفوظة  كانت  عندما 
بعد  إربد يف ذلك احلني، واعتمدت عليها  دائرة أرايض  الدكتورة هند يف دراسة سجالت 
بتاريخ األردن من  املتعلقة  العديد من الكتب واألبحاث والدراسات  تأليف  الدكتوراة يف 

خمتلف النواحي.

مل تكن سجالت األرايض الوحيدة التي اعتمدت عليها الدكتورة هند، فقد اعتمدت، يف 
دراساهتا ومؤلفاهتا، عىل دراسة سجالت املحاكم الرشعية جلميع املدن األردنية واملحفوظة 

يف مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة األردنية.

لدراسة  ومهامًّ  ا  أساسيًّ مصدًرا  تشكل  الرشعية  املحاكم  سجالت  فإن  تعلمون،  وكام 
لكل  والصحي  والعلمي  والفكري  والعمراين  واالقتصادي  واالجتامعي  اإلداري  التاريخ 
مدينة وقرية يف بالد الشام، األمر الذي يؤدي اىل توفري معلومات حملية دقيقة ومبارشة تغطي 
النقص الذي يعاين منه الباحثون يف املادة التي تقدمها كتب التاريخ، حتى يمكننا القول إن أي 
دراسة لتاريخ أي بقعة من بالد الشام تبقى ناقصة إذا مل يستفد الباحث من هذه السجالت)7(. 

وسجالت  الطابو  سجالت  عىل  فيها  اعتمدت  التي  هند  الدكتورة  مؤلفات  ومن 
العثامين  العهد  يف  األردن  رشقي  و)تاريخ  وجوارها(،  )إربد  كتاب  الرشعية،  املحاكم 
يف  لألردن  واالجتامعي  االقتصادي  التاريخ  يف  )دراسات  وكتاب  )1516م-1918م((، 
والدراسات،  األبحاث  من  العديد  إىل  إضافة  األردن()8(،  رشقي  وإمارة  العثامين  العهدين 
نذكر منها )جمتمع قصبة السلط )1850-1950م(()9(، و)األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
)1850-1946م(  األردن  رشقي  إمارة  وعهد  العثامين  العهد  أواخر  األردنية  للمرأة 

السجالت مصدًرا()10(.

وأعطت الدكتورة هند اهتامًما خاص لسجالت قرارات املجالس البلدية، كوهنا تشكل 
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دراسة  يف  أمهيتها  من  الرغم  عىل  متأخًرا،  هبا  االهتامم  وبدأ  املحيل،  للتاريخ  رئيًسا  مصدًرا 
تطور املجتمع املحيل يف خمتلف املدن والقرى، وتعطي هذه السجالت صورة واضحة عن 
والصحية  والعمرانية  واالجتامعية  االقتصادية  النواحي  خمتلف  من  للسكان  اليومية  احلياة 
والتعليمية، وتبني بوضوح األبنية والدور واملحالت والطرق واألسواق واألزقة واألرصفة 
واملدارس  الصحية  واملراكز  احلكومية  والدوائر  واملكاييل  واألوزان  واملسالخ  واآلبار 
واملساجد والكنائس واملقابر، وغريها من املرافق العامة واخلاصة، واستفادت الدكتورة هند 
من هذه السجالت يف دراسة السكان، من حيث دياناهتم وطوائفهم وعشائرهم وأعدادهم، 

وتوزيعهم عىل احلارات واملناطق ومهنهم املختلفة من زراعة وصناعة وجتارة وما إىل ذلك.

نذكر:  البلدية  السجالت  عىل  فيها  اعتمدت  التي  هند  الدكتورة  ودراسات  كتب  ومن 
مقررات  سجل  خالل  من  واالقتصادية  االجتامعية  املالمح  1927م(  ـ   1923( )مادبا 
مقررات  سجّل  خالل  من  واالقتصادية  االجتامعية  )املظاهر  و)معان  البلدية()11(،  جملس 
جملس البلدية( 1929 -1931م( )12(، و)قصبة السلط يف مطلع عهد إمارة رشقي األردن 

)سجالت البلدية مصدًرا(()13(.

دراسة  يف  ألمهيتها  نظًرا  النفوس،  لسجالت  ا  خاصًّ اهتامًما  هند  الدكتورة  أعطت  كام 
السكان من سائر النواحي، من حيث قبائلهم وطوائفهم وانتامءاهتم، وتوزيعهم عىل احلارات 
واملحالت، ومهنهم، ودورهم يف تطور وبناء املجتمع املحيل يف العصور املختلفة، وهلا دراسة 
الشوبك  قرية  نفوس  )سجل  تارخيي  كمصدر  العثامنية  النفوس  سجالت  عن  منشورة 

نموذًجا( )14(.

واهتمت كذلك بالسجالت املالية كمصدر تارخيي حيتوي عىل معلومات اقتصادية قيمة 
تفيد يف فهم الواقع االقتصادي حلياة السكان، ودور الدولة يف املوازنة بني توفري اخلدمات 
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ومجع الواردات والرضائب والرسوم وما إىل ذلك، مثل دراسة ملكية األرض والرضائب 
ملكية  ودراسة  مصدرًا()15(،  املالية  )السجالت  العثامين،  العهد  أواخر  يف  حوارة  قرية  يف 
املالية مصدًرا()16(،  العثامين )سجالت  العهد  أواخر  إربد يف  األرض والرضائب يف قصبة 
وقرية احلصن منذ أواخر العهد العثامين وحتى تسوية األرايض )1890م ـ 1936م( قراءة 

اقتصادية واجتامعية استنادًا إىل سجالت املالية العثامنية)17(.

أبو الشعر اهتامم بالصحافة كمصدر تارخيي سلطت األضواء من  وكان للدكتورة هند 
)كتاب  مثل  األردنية،  والقرى  والبلدات  املدن  يف  اليومية  األحداث  جمريات  عىل  خالهلا 
البنك األهيل 2015م،  تاريخ األردن ـ الصحافة مصدًرا 1876ـ1923()18(، منشورات 
ودراستها لألنظمة والقوانني واإلجراءات املالية يف عهد احلكومة العربية الفيصلية )1337هـ 

/1338هـ ـ أيلول 1918ـ متوز 1920م( جريدة العاصمة مصدرًا)19(. 

ونرشت الدكتورة هند يف صحيفة الرأي سلسلة من أعداد جملة الرائد التي صدرت يف 
األردن العام 1945، وكان رئيس حتريرها أمني أبو الشعر، وسلسلة من أعداد جريدة القبلة 
التي صدرت العام 1916 يف مكة املكرمة، ومذكرات بعض رجاالت الثورة العربية الكربى. 
وقبل عدة أيام صدر هلا العدد األول من موسوعة تاريخ األردن، بمناسبة االحتفاالت بمئوية 
العثامنية كام وثقها جورجي حبيب  )القدس  بعنوان  الدولة األردنية، كام صدر كتاب آخر 
حنانيا خالل الفرتة ما بني عامي 1908-1914(،كام تقوم يف الوقت ذاته بإعداد دراسات 

عديدة عن مدينة القدس.

وال بد، أخرًيا، من مالحظة؛ إذ إن األصل يف وسائل اإلعالم أن تكون منفتحة عىل باقي 
العلوم، من خالل توجيه املجتمع وتعريفه بأمهيتها يف حياتنا العملية، باإلضافة إىل أهداف 
أخرى ال جمال لذكرها هنا. وقد دخلت الدكتورة هند اإلعالم من أوسع أبوابه، فقد أعدت 
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وقدمت برامج إذاعية، وقد اكتسب برناجمها )أوراق أردنية( شهرة واسعة، وما زالت حلقاته 
تبث يف إذاعاتنا األردنية، كام شاركت يف العديد من الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، كام أهنا 

كتبت يف العديد من الصحف املحلية والعربية يف قضايا ثقافية وتارخيية متنوعة.

الدكتورة هند أبو الشعر قامة علمية شمولية ومميزة، وإنجازاهتا العلمية كبرية ومتنوعة، 
وهي مرجع مهم للدارسني والباحثني واملهتمني. أمتنى هلا دوام الصحة والعافية، وأمتنى هلا 

ولكم النجاح والتوفيق. 
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لألردن عـشـــًقا  ينبــــــــــض  قلبهــــــــــــا 
القــــــــــدس  رحـــــــــــــــاب  مـــــــــــــــــن 

حممد هاشم غوشة *

علمية  قامة  أمام  نقف  أن  منا  هند  الدكتورة  عن  احلديث  يتطلب 
باسقة، أعامهلا بحجم جبال عجلون التي ولدت فيها، والتي ستبقى 
يف  فأبدعت  والتاريخ،  الرتاث  عشقت  مؤرخة  قصة  حتكي  خالدًة 

خمتلف املراحل.

التي  بالقدس، فعائلتها  تربطها  أبدية  الشعر، عالقة عشق  أبو  هلند 
حيث  جيل،  بعد  جياًل  املدينَة  عرفت  قبلها،  من  القدس  عشقت 
تعود عالقة العائلة باملدينة املقدسة إىل سنة 1885م، حني اعتادت 
أن ترسل أبناءها للتعلم يف مدرسة ترياسانطا يف القدس القديمة. 
ولعل الوثائق التارخيية ُتسعفنا بمزيد من احلجج التي توثق حضوَر 

العائلة بني القدس وعجلون يف فرتة تسبق ذلك التاريخ.

* مدير مركز احلسن بن طالل لدراسات القدس ملرحلة ما بعد الدكتوراه.
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علوم  من  لينهل  القدس  إىل  وصل  من  أول  الشعر  أبو  عقيل  كان  1910م  سنة  قبل 
مدارسها، تبعه شقيقه سليم أبو الشعر، ثم خترج ابنه نجيب من مدرسة ترياسنطا يف حدود 

سنة 1920م، وكذلك فعل غسان أبو الشعر والد الدكتورة هند.

اليوم، تواصل الدكتورة هند مسرية عائلتها يف عشق القدس، برتاثها وحضارهتا وقداستها 
وروحانيتها، من خالل أعامهلا التوثيقية للمدينة املقدسة، فقد أعّدت للنرش كتاًبا توثيقًيا كبرًيا، 
وعماًل استثنائيًّا حيكي قصة القدس، من خالل أرشيف غري مسبوق تركه الصحفي املقديس 
جرجي حبيب حنانيا يف صحيفته )القدس( التي كانت تصدر أواخر العهد العثامين، يف الفرتة 
ما بني 1908 ـ 1914. واملؤرخون الذين جيلسون بيننا يقدرون أمهية هذه الفرتة التي تأيت 

بعد الدستور العثامين وقبيل احلرب العظمى األوىل.

وتترشف مؤسسة الرتاث العريب التي أديرها، بأهنا ستكون النارش هلذا العمل الكبري الذي 
يتضمن معلومات غري مسبوقة ُتضاف إىل سجل األعامل الكبرية التي توثق للقدس، فهذا 
الكتاب الذي يأيت يف أزيد من 500 صفحة، والذي وثق ما حتتضنه الصحيفة من يوميات 
للقدس، يتضمن تفاصيل ال تقل أمهية عن حجج سجالت املحكمة الرشعية، وبذلك تكون 
هند أبو الشعر قد فتحت الباب للدارسني لكي ينوعوا من مصادرهم، من خالل هذا اإلنجاز 

األكاديمي الرائع، وكأهنا دعوة ُتطلقها أن ابحثوا عن مصادر جديدة للكتابة واإلبداع.

تعود يب الذاكرة إىل سنوات مضت، عندما دعا منتدى الفكر العريب إىل ندوة علمية عن 
مؤرخ القدس واخلليل جمري الدين احلنبيل الُعليمي، فكنُت حمارًضا يف هذه الندوة، إىل جانب 
األستاذة الدكتورة هند أبو الشعر، التي حتدثت عن كتابه )األنس اجلليل يف تاريخ القدس 
واخلليل(. واحلق ُيقال: لقد قّدمت الدكتورة هند حمارضًة غري مسبوقة عن كتاب جمري الدين، 
تناولت فيها مضامني تارخيية ومنهجية ُطرحت ألول مرة، عىل الرغم من أّن الكتاب صدر 

قبل أكثر من مخسامئة سنة. 
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األعامل الكبرية تأيت من كبار العلامء، وهذا الكتاب الذي سيخرج إىل حيز النور مطلع 
العام اجلديد، هو كبري بمؤلفته، وبام يتضمنه من تفاصيل غاية يف األمهية.

هند أبو الشعر، هي باحثة أكاديمية مميزة، وأديبة من الطراز الرفيع، تعشق األردن، تارخًيا 
وحضارًة، أما قلبها الكبريـ  محاها اهللـ  فينبض من رحاب القدس بدّقات تتناغم مع أجراس 

كنيسة القيامة. 

املديد،  العمر  هلا  ونتمنى  قدمته،  ما  كل  عىل  ونشكرها  جهدها،  هند  للدكتورة  نبارك 
والصحة، والطمأنينة، لكي تبقى تتحفنا بأعامهلا النوعية.
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شهادة
هند أبو الشعر: األكادميية، واملؤرخة

د. أنس العموش * 

انتمت الدكتورة هند أبو الشعر إىل البيئة األردنية، بكل أقاليمها؛ فهي ولدت يف الشامل، 
اجلامعات،  أم  األردنية  اجلامعة  اجلامعي يف  تعليمها  تلقت  ثم  به،  للثانوية  تعليمها  وتلقت 
وبعدها أخذت تدرس وتؤرخ األردن من شامله إىل جنوبه مرورًا بالوسط، وأخذت ترصد 
وتدون، بعد العناء والتقيص والتبحر يف الروايات والسجالت؛ لتخرج برواية رصينة وقراءة 
واعية وموضوعية، ومن ثم العروج إىل مناهج البحث العلمي للتدوين وتأليف نتاج هذا 

كله. 

وعىل كل دارس للتاريخ وخمتص به، اإلفادة من نتاجها العلمي واملعريف، ومن رؤيتها 
رشقي  منطقة  لتاريخ  تصدوا  الذين  األوائل  املؤرخني  من  فهي  املتني،  الرصني  ومنهجها 
بالدكتورة  معرفتي  فأول  به،  املناطق  بعض  وتقيص  دراسة  يف  الريادة  هلا  وكانت  األردن، 
هند يف مرحلة البكالوريوس يف جامعة آل البيت؛ إذ وجدت نفيس أمام مؤرخة تعيد بلورة 

*  معلم يف مدرسة األبرار األساسية النموذجية للبنني/ جامعة آل البيت، وحمارض غري متفرغ يف اجلامعة األردنية. 
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تسلك  وكانت  والرباهني،  بالقرائن  واملدعمة  الصحيحة  النتائج  إىل  للوصول  التاريخ؛ 
وبعده  والتحليل،  والتقيص  والبحث  املطالعة  بعد  واحلقائق،  املعارف  لبلوغ  ا  خاصًّ طريًقا 
العرض والتقديم. ويف مرحلة املاجستري أخذت يف التنقيح والتحليل للوصول إىل الكيفيات 

واملسببات، وارتباطها بالواقع املدروس. 

ويستقي الباحث يف نتاجها األكاديمي الضوابط األخالقية يف جمال البحث العلمي من 
البحث ذاته، كام أهنا كانت املحاورة  املعرفية، والعلمية من  العلمية، والغاية  حيث األمانة 

املصغية لطلبتها، واملقومة والناصحة املثىل.

 وهذا ما جعلها حارضة يف الوسط العلمي واألكاديمي من مؤمترات وملتقيات وندوات؛ 
ليتأثر هبا الكثري من الدراسني واملختصني، وكان إلرثها العلمي الفضل، كوهنا مصدًرا مهامًّ 
للدارس من بعدها؛ حيث إنني أفدت من جهدها يف األبحاث املختصة يف رشقي األردن، كام 

شكلت لدي باعًثا للبحث يف موضوعات أخرى. 

واجلدير بالذكر أن الدكتورة هند ُتعّد من املنتمني للمدرسة التارخيية التي تصدت لدراسة 
مصادر تاريخ األردن يف احلكم العثامين، واإلفادة من املصادر املتاحة، ودراسة السجالت 
التقسيامت اإلدارية، وعىل  إىل  بياناهتا، وجدولتها، وإحصائها، والتطرق  وترتيبها، وحتليل 
ورصد  االجتامعية،  العالقات  لوصف  املحلية  املصادر  هتمل  مل  أهنا  إال  ذلك  من  الرغم 
املالمح العامة واملتنوعة، بتنوع احلاالت االقتصادية واألحوال اإلدارية آنذاك، وكتاهبا ) إربد 

وجوارها( خري دليل عىل ذلك. 

من  كثري  عمد  إذ  املمنهج؛  األردين  التاريخ  دراسة  يف  انعطاًفا  شكلت  املدرسة  وهذه 
به  نوهت  ما  وهذا  واألوضاع،  واألرياف  األردنية  املناطق  دراسة  إىل  الحًقا،  الباحثني، 

الدكتورة هند يف كثري من املنتديات واملؤمترات. 
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واتسم منهج الدكتورة هند أبو الشعر بالشمويل، واملوضوعية؛ إذ إهنا مل تعتمد عىل مصدر 
بعينه، بل تعرجت إىل املصادر األخرى، وكأهنا تقر بأن احلقائق واملعرفة ال ُتستقى  من طريق 
األرشيف  إىل  وتأرخيه،  األردين  التاريخ  دراسة  يف  عمدت،  أهنا  نلحظ  إذا  واحد؛  معريف 
املحلية  واملصادر  ونتاجهم،  ورحالهتم  املسترشقني  وأقوال  الربيطانية،  والوثائق  العثامين، 
والروايات، ومن ثم دراستها وحتليلها، ومقارنتها، ُبغية الفهم واملعرفة، والوصول إىل نتائج 

أكثر واقعية يمكن الوثوق هبا وتدوينها. 
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شهادة 
هند أبو الشعر كما عرفتها

د. حممد عدنان البخيت*

عرفت هند غسان أبو الشعر منذ أن كانت طالبة متميزة يف قسم التاريخ واآلثار يف اجلامعة 
األردنية، وكانت كزمالئها ممن تلقوا تدريًبا متقدًما يف دراسة التاريخ العريب اإلسالمي، عىل 
العزيز  وعبد  غرايبة،  الكريم  عبد  املرحومني  أمثال  من  اجلامعة،  يف  األساتذة  من  نخبة  يد 
األسبوع،  يف  يومني  ملدة  دمشق  جامعة  من  يأتون  كانوا  الذين  الزمالء  يد  وعىل  الدوري، 
من أمثال املرحومني نور الدين حاطوم، ونبيه عاقل، وحممد خري فارس، وأمحد بدر، وعبد 
الكريم رافق، أطال اهلل بقاءه. وكتبت رسالتها للامجستري حتت إرشاف أستاذنا املرحوم عبد 
العزيز الدوري، وكان قسم التاريخ قد رشع يف فتح املجال للطلبة من داخل األردن وخارجه 
للدراسة، واحلصول عىل درجة الدكتوراة يف التاريخ العريب ـ اإلسالمي، والعريب احلديث. 

انرصفُت منذ التحاقي بقسم التاريخ يف اجلامعة األردنية العام 1972م، إىل مجع صور 
التي  العامل  العربية واإلسالمية، ومكتبات  واملكتبات  الوزارات  من  واملخطوطات  الوثائق 

*  رئيس جلنة تاريخ بالد الشام.
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تقتني مثل هذه املصادر. من هنا كان التوجه نحو أرشيف الدولة العثامنية يف إستانبول، حيث 
امللك احلسني بن  له  املغفور  اهلاشمية  بالتصوير، بفضل تدخل صاحب اجلاللة  لنا  ُسـمح 
طالل، رمحه اهلل. وكنا اجلامعة الوحيدة التي سمح هلا بذلك، ومن حسن احلظ نجحنا يف 
تصوير دفاتر الطابو، ودفاتر املهمة واملالية املدورة من املكتبات الرتكية يف إسطنبول وأنقرة. 

من  لدهيا  ما  فصورنا  الشام،  بالد  يف  والكنسية  الرشعية  املحاكم  مقتنيات  عىل  وركزنا 
يف  األرايض  سجالت  ذلك  وتال  كبرًيا،  عليها  اإلقبال  فكان  للباحثني،  وفتحناها  ذخائر، 
املحلية  الوثائق  تصوير  ذلك  إىل  أضف  النفوس،  دفاتر  إىل  باإلضافة  وفلسطني،  األردن 
واملذكرات الشخصية. وجاء التوفري املتزايد هلذه املصادر األولية لريسم خريطة طريق جديدة 

ملنهج البحث التارخيي يف اجلامعة األردنية وبقية جامعات بالد الشام. 

يف ضوء هذه الذخائر، فاحتت اآلنسة هند أبو الشعر يف ما إذا كانت ترغب بمتابعة رسالتها 
للدكتوراة يف تاريخ العرب احلديث، وبعد نقاش طويل معها وهي يف بعض األحيان عنيدة، 
بني عبيد 1850-  ناحية  للدكتوراة عن: »إربد وجوارها:  أن تكتب رسالتها  وافقت عىل 
وسجالت  الرشعية،  املحكمة  سجالت  قراءة  يف  البحثية  طاقتها  كل  فرصفت  1928م«، 
الصحف  تابعت  ذلك؛  عىل  زيادة  الرحالة،  وتقارير  الشخصية،  واملذكرات  األرايض، 
الصادرة آنذاك يف بالد الشام مثل البشري وغريها، والتفتت إىل دراسة واسعة مللفات مديرية 
األرايض يف عامن، فكانت سّبـاقة يف ذلك املضامر، ساعدها يف ذلك معرفتها باللغة اإلنجليزية 
وسالسة لغتها فهي أديبة وكاتبة، وأجيزت رسالتها وتوىل بنك األعامل / البنك األهيل العام 

1995م، بإدارة معايل الدكتور رجائي املعرش، طباعتها ونرشها، فجزاه اهلل خرًيا. 

وتزامًنا مع بحثها، قام عدد من زمالئها بكتابة تاريخ بقية نواحي األردن إىل ما بعد قيام 
الدولة، فأعلوا مداميك البحث التارخيي بإطاللة جديدة. 
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عندما بارشت يف منتصف العام 1993م، تأسيس جامعة آل البيت بجوار مدينة املفرق، 
كانت الدكتورة هند من املؤسسني األوائل، إىل جانب نخبة من املؤرخني العرب واملسلمني، 
فكانت تنظم احللقات البحثية وتدير املؤمترات العلمية يف القسم، وتقف عىل حترير حمارضها 
ونرشها، وأوكلت إليها إصدار جملة البيان وهي جملة فصلية ثقافية حضارية تصدر عن جامعة 
آل البيت، وعىل ضفاف صفحاهتا وحتت ظالل أشجار األردن املعمرة نستنشق عبري الشيح 

، حيث مزجت الصورة مع املكان.  والقيصوم، وهنجت طريًقا مستقالًّ

واآلثار  للتاريخ  األردنية  املجلة  حترير  وهيئة  الشام،  بالد  مؤمترات  جلان  يف  وتزاملنا 
الصادرة عن اجلامعة األردنية ملدة تزيد عىل عقدين من الزمان، ويف جلان كتابة تاريخ األردن، 
وأخرًيا وليس آخًرا، نرش الوثائق اهلاشمية الذي هنضنا به، بتكليف من صاحب اجلاللة امللك 
السنوات  العمل عدًدا من  التسعينات. وتوقف  احلسني بن طالل، رمحه اهلل، منذ منتصف 
املبذول من جديد سنة 2014م، برغبة من صاحب اجلاللة اهلاشمية  وعاد وانطلق اجلهد 
امللك عبد هلل الثاين، حفظه اهلل، وما زال قائاًم، حيث ننرش وثائق الدولة األردنية منذ قيامها 

األول؛ فوفرنا بذلك املادة األولية للباحثني، بكل موضوعية ودراية ودقة. 

درست هند معي، وأعطيتها كل ما لدي من علم ومعرفة، وما زلت تلميًذا للتاريخ أتعلم 
عىل يدهيا أدام اهلل قلمها وذوقها، وحفظ اهلل مجيع زمالئها.     

﴿َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي﴾. 
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شهادة 
هند أبو الشعر املؤرخة األديبة

د. علي مفلح حمافظة*

تعّد األستاذة الدكتورة هند غسان أبو الشعر من أغزر املؤرخني واملؤرخات األردنيات 
مل  ما  التارخيية  العلمية  والدراسات  واألبحاث  الكتب  من  ألفت  فقد  وأدبًيا.  علمًيا  إنتاًجا 
جياِرها به أحد من املؤرخني األردنيني. واتسمت كتبها وأبحاثها العلمية بالعمق والتوسع 
واجلدة واملوضوعية. وساعدها يف ذلك ثقافتها العامة الغنية والواسعة، وقدرهتا عىل حتليل 
نصوص الوثائق التارخيية وتفكيكها وقراءهتا بروح علمية نقدية، واستخالص اجلديد منها. 
وبحسها األديب املرهف عاجلت العديد من املوضوعات احلساسة، وقدمتها للقارئ والباحث 

بأسلوب أديب راق.

وليس هذا باألمر الغريب عليها، فقد تدربت عىل يدي مؤرخ األجيال العربية الدكتور 
عبد العزيز الدوري، الذي التحق بقسم التاريخ يف اجلامعة األردنية سنة 1969 وبقي فيه بقية 
حياته. وتعلمت الدكتورة هند منه كتابة التاريخ العريب اإلسالمي، باعتامد الروايات الشفوية 

*  أستاذ رشف يف اجلامعة األردنية منذ 2009 مدى احلياة.
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الرحالت،  وكتب  قصائد،  من  الشعرية  الدواوين  يف  جاء  ما  إىل  والرجوع  بينها،  واملقارنة 
غرايبة،  الكريم  عبد  الدكتور  مساقات  درست  كام  باملعلومات.  الثرية  العريب،  واألدب 
العريب احلديث واملعارص. وأثار  التاريخ  التاريخ يف اجلامعة األردنية وأستاذ  مؤسس قسم 
اهتاممها أسلوبه الطريف يف التدريس، وطريقته يف مجع املعلومات من قصاصات الصحف 
واملجالت وكتب التاريخ، وحتليله لألحداث التارخيية، وتفسريه ملواقف األباطرة وامللوك 
تالمذته  يتوقعها  ال  بصورة  وقراراهتم،  مواقفهم  ودوافع  واألمراء،  والسالطني  واخللفاء 
ومستمعوه. وال شك يف أن الدكتورة هند قد أفادت من الدكتور حممد عدنان البخيت، يف 
استعامل األرشيف العثامين يف دراساهتا وأبحاثها، وال سيام سجالت دفاتر الطابو، وسجالت 
التسوية وخرائطها، والسالنامات؛ أي الكتب السنوية اخلاصة بوالية دمشق الشام )سورية(، 
الديوان  عن  الصادرة  واألحكام  السلطانية،  الفرمانات  عىل  حتتوي  التي  املهمة  ودفاتر 
اهلاميوين، والبالغة )266( دفرًتا تغطي املدة الزمنية من سنة 1553 إىل سنة 1905، باإلضافة 
إىل سجالت املحاكم الرشعية يف مدن بالد الشام بعامة، ومدن األردن وفلسطني بخاصة، 
وكانت  امليدان،  هذا  يف  هند  الدكتورة  أجادت  وقد  فيها.  والكنائس  األديرة  وسجالت 
املؤرخة املربزة والقدوة التي اقتدى هبا العديد من الباحثني والباحثات يف تاريخ العرب يف 

العهد العثامين. وتتلمذ عىل يدهيا العديد منهم.

كانت الدكتورة هند، وما زالت، طوال حياهتا األكاديمية حارضة يف املؤمترات والندوات 
العلمية التي تعقد يف األردن، ويف أقطار الوطن العريب الكبري، وكانت مشاركة فعالة يف هذه 
فيها  العلمية  األبحاث  تقديم  تتوان عن  والدولية. ومل  الوطنية واإلقليمية  العلمية  املحافل 

ومناقشة ما يقدم فيها من أبحاث وآراء.

ولعل من أهم إنجازات الدكتورة هند سلسلة الوثائق اهلاشمية التي صدر منها ما يربو 
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عىل اثنني وثالثني جملًدا. فقد شاركت يف إعداد مجيع هذه املجلدات، وانفردت منذ مدة يف 
مجع هذه الوثائق وإعدادها حتت إرشاف الدكتور حممد عدنان البخيت.

ما زالت الدكتورة هند يف أوج عطائها العلمي واألديب، فهي باإلضافة إىل متيزها كمؤرخة، 
والتقدير.  الثناء  تستحق  مبدعة،  وقاصة  وروائية  مرهف،  قلم  ذات  املشاعر،  صادقة  أديبة 

وأمتنى هلا مزيًدا من العطاء واإلنجاز واإلبداع.





191

شهادة 
الدكتورة هند أبو الشعر فـي عيون طالهبا

د. إيهاب زاهر*

يف البداية، تعد شهاديت عن أستاذتنا ذات أمهية كبرية؛ لكوين كنت أكثر الطلبة املقربني من 
الدكتورة هند أبو الشعر طوال معرفتي هبا منذ العام 2009م وحتى يومنا هذا، حيث كنت 

عىل تواصل دائم ومستمر معها طوال هذه املدة.

كان أول لقاء يل مع أستاذتنا الدكتورة هند أبو الشعر التي أعتز هبا وأفتخر، يف جامعة آل 
البيت، عندما سجلت عندها مساق تاريخ العرب احلديث، وهي من املواد التي تعد صعبة 
لدى الطلبة، وكانت أول حمارضة لنا عند أستاذتنا بعنوان: العرب واألتراك ونشأة الدولة 
ا باملحارضة وأسلوب أستاذتنا الشيق يف  العثامنية، بتاريخ 2009/9/6، وقد سعدت جدًّ
التدريس، وإثارة دافعيتي ألن أحّض معها الدرس مسبًقا، وبالفعل بدأت أطالع العديد من 
املقاالت والكتابات حول تاريخ العرب احلديث؛ ألن أستاذتنا كانت تثري التساؤالت، األمر 
الذي فرض عيل أن أكون السباق يف اإلجابة عنها. وبالفعل؛ تفوقت عىل رفاقي  يف املشاركة، 

*  مرشف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم وحمارض غري متفرغ يف اجلامعة األردنية.
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لطلبة قسم  ندوة  بعمل  فيه  بادرت  يوم  يوم واحد فقط هو  ومل أغب عن حمارضاهتا سوى 
التاريخ كان موعدها متزامًنا مع موعد املحارضة، وعنواهنا »اخلرافة واألسطورة يف التاريخ«، 
ووجهت دعوة ألستاذتنا حلضورها، وشكرتني، وأبدت إعجاهبا باجتهادي، لكوين طالب 

بكالوريوس يف مقتبل العمر يقوم بتقديم ندوات، وكنت سعيًدا بذلك. 

وكانت أستاذتنا الدكتورة هند أبو الشعر ملهمة يل؛ فقمت بتأليف كتاب وأنا يف السنة 
الثالثة من البكالوريوس، وبالفعل بدأت أجلس ساعات طويلة يف قاعة املصادر التارخيية، 
يف  مكثت  وقد  خطي،  بشكل  بصياغتها  قمت  ثم  مصدًرا،  عرشين  من  املعلومات  وأمجع 
تأليف الكتاب مدة أربعة أشهر، ثم وضعت املقدمة والعنوان واخلامتة، وكان موضوع كتايب 
يتحدث عن الثورات يف صدر اإلسالم، وأمتمت الكتاب مطلع العام 2011م، وهو العام 
الذي بدأ يشهد ثورات الربيع العريب التي كانت بدايتها يف تونس، وأول يشء قمت بعمله، 

أبو الشعر؛ ألهنا تقدر  الدكتورة هند  الكتاب، عرضه عىل أستاذيت  تأليف  بعد االنتهاء من 

لدى  الدافعية  وتثري  ومصداقية،  لنا،  ثقة  مصدر  كانت  وألهنا  اجلهود؛  وهذه  األعامل  هذه 

الطلبة، وهذا ما ملسته، وأخربتني بأنه ال بد من إكامل دراسة املاجستري من أجل تعزيز الكتاب 

باملنهجية السليمة يف الكتابة التارخيية، وبالفعل هذا ما اكتشفته عندما أمتمت املاجستري، حيث 

اختلفت لدي النظرة.

الدكتورة هند: اإلنسانة واألكاديمية البارعة والقدوة 
كانت أستاذتنا، دوًما، تتعامل بخلق وهتذيب وإنسانية مع طلبتها، وقد الحظت ذلك 

من تعاملها الراقي والطيب مع الطلبة، ومن كالمها اجلميل، ومن مراعاهتا حلاجات الطلبة، 

بنصائحها  تبخل  إليهم، وال  الطلبة، وتستمع  مع  متواضعة  كانت  عثراهتم.  وجتاوزها عن 
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وإرشاداهتا دائاًم خالل حمارضاهتا، ومتتاز بغزارة علمها، ونالت الدكتورة هند حمبة اجلميع، 
حتى إن بعض الطلبة قام برسمها يف لوحة فنية رائعة نالت إعجاهبا.

ولطاملا كانت حمارضاهتا شيقة، ختلو من اجلمود وامللل والرتابة، التي نجدها عند بعض 
مدريس التاريخ، بل تثري الدافعية وحتفز الطلبة عىل التفكري، واملناقشة واحلوار، وتبتعد عن 
التلقني، والمست، يف أسلوهبا التدرييس مناطق التشويق والنشاط، حتى إن وقت املحارضة 

كان يميض برسعة. 

لدى  املواد  من  العديد  البيت، سجلت  آل  املاجستري يف جامعة  دراسة  أكملت  وعندما 
أستاذيت الدكتورة هند، ليس من أجل احلصول عىل العالمات، وإنام للحصول عىل العلم 
تعقد يف مكتبها يف  أستاذيت  السليمة، والقدوة، وكانت حمارضاتنا عند  واملعرفة، واملنهجية 
جملة البيان، وكانت من أمجل املحارضات، حيث كنا عندما نصل تستقبلنا بالضيافة احلارضة 
دوًما يف مكتبها، واملتمثلة بالكعك املحىل والقهوة، باإلضافة إىل اهلدايا من أعداد جملة البيان، 

وكانت تشجعنا عىل الكتابة ونرش أعاملنا فيها.

 كانت حمارضاتنا يف املاجستري خمتلفة عن البكالوريوس، كنا ثالثة طالب، وسنحت يل 
الفرصة آنذاك للتعرف أكثر عىل أستاذتنا، ال سيام عندما أصبحت أنجذب للكتابة يف تاريخ 
ما  أستاذيت،  ختصص  مع  نفسه  اخلط  عىل  أسري  كنت  أنني  يل  يعني  وهذا  احلديث،  العرب 

جعلني سعيدًا بإرشافها عىل رسالة املاجستري.

والحظت، أثناء حضور املحارضات عندها، عالقاهتا الطيبة والودية مع مجيع املحيطني 
املوظف يف مكتبة  أم طارق، وكذلك مع  البيان  الودية مع موظفة جملة  هبا، ومنها عالقتها 
اجلامعة األردنية عبد النارص احلوامدة، وهذا األسلوب كان يرسي عىل اجلميع، سواء كان 

زمياًل أو طالًبا أو موظًفا يف اجلامعة. 
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كيفية  عىل  لنا  وتدريبها  املعلومة،  إيصال  يف  وطريقتها  أستاذيت  أسلوب  من  واستفدت 
التعامل مع الروايات التارخيية، وحتليلها، وتطبيق ذلك أمامها، وال تكتفي بذلك؛ فكانت 
تدريسها،  يف  لدينا  والشكوك  التساؤالت  وتثري  استنتاجات،  من  إليه  توصلنا  بام  تناقشنا 

وتدربنا عىل التعامل مع رواة املصادر التارخيية. 

أبو  هند  الدكتورة  مع  املاجستري  إعداد رسالة  بارشت يف  عندما  املاجستري،  مرحلة  ويف 
الكتابة  نيتي  عن  وأخربهتا  الكتابة،  يف  توجهاتنا  حول  أفكارنا  عرض  منا  طلبت  الشعر، 
العارش  القرن  خالل  الشام  بالد  يتناول  موضوع  عن  وحتديًدا  احلديث،  العرب  تاريخ  يف 
اهلجري/السادس عرش امليالدي؛ أي أواخر العهد اململوكي، ومطلع العهد العثامين، وأن 
يكون مصدري تراجم نجم الدين الغزي، فأعجبت أستاذيت بالفكرة، وشجعتني عىل التقيص 
أواًل، وطلبت مني إعداد مسح ملصدر الدراسة، واملعلومات التي سأقدمها، ثم عمل خطة 
الدراسة، وأخربتني أن االعتامد عىل كتاب من كتب الرتاجم ذو أمهية كبرية يف الدراسات 
الدراسات  التي تعتمد كتب الرتاجم كمصدر أسايس، وأن دراستي ستكون من  التارخيية 
الرائدة، وترشبت منها املنهجية يف كتابة التاريخ احلديث ومصادره، وطريقة مجع املعلومات، 
وترتيبها يف عناوين فرعية، وصياغتها، والكتابة يف موضوعات متنوعة يف التاريخ االجتامعي 
واالقتصادي والفكري، وتوظيف اجلداول واألشكال واملخططات البيانية يف إعداد أبحاثنا، 

وحتليلها.

 وبالفعل؛ شاركنا أستاذتنا الدكتورة هند يف تأسيس مدرسة تارخيية يف قسم التاريخ - 
جامعة آل البيت وهي مدرسة الرتاجم، وأرشفت الدكتورة عىل دراسات عدة اعتمدت كتب 
الرتاجم كمصدر أسايس يف رسالة املاجستري، وكانت هي السباقة يف هذا اإلنجاز املهم يف 
حقل الدراسات األكاديمية التارخيية، يف جامعة آل البيت. وكان من أبرز هذه الدراسات، 
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دراستي للحياة االجتامعية والفكرية يف بالد الشام خالل القرن العارش اهلجري/السادس 
عرش امليالدي بعنوان »تراجم نجم الدين الغزي مصدًرا«، ودراسة أحد الطالب عن تراجم 
البوريني، ودراسة حممد اخلزاعلة عن تراجم ابن كنان، ودراسة الطالب عيل الرسدي عن 

تراجم املحبي.

والدكتورة هند أبو الشعر ما زالت كام كانت عىل تواصل دائم معنا، وباهبا مفتوح للطلبة، 
فعالقتها هبم ليست عالقة حمصورة بني اجلدران يف املحارضة، بل تتعداها، فكنا عىل الدوام 
نستشريها، ونستفيد من خربهتا، ونزورها يف بيتها، ويف مركز الوثائق واملخطوطات، ونتبادل 
املعلومات عرب الربيد اإللكرتوين، وأيًضا كانت ترشكنا يف الندوات واملؤمترات، وتشجعنا 
عىل املشاركة فيها، مثل توجيه دعوة يل حلضور ندوة مئوية احلكومة العربية الفيصلية العام 
2018م، والتي أقيمت يف جملس األمانة. ومن املواقف اإلنسانية للدكتورة قراءة أعامل الطلبة 
البحثية وخططهم، وتقديم النصح واإلرشاد يف املنهجية، واملراجع واملصادر الداعمة ألعامل 
الطلبة البحثية، وتوفري الكتب هلم. ومن املواقف التي شهدهتا استقباهلا للطالب حممد هاين 
اختيار موضوعات  يأتيان الستشارهتا يف  كانا  اللذين  املشاقبة  الرمحن  عنرب، والطالب عبد 
ومصادر أبحاثهام، كام تعدى دعمها ذلك إىل توفري فرص عمل تدعم الطلبة لتغطية نفقاهتم، 

فقد سعت لتوفري فرصة عمل ألحد الطلبة يف إحدى دور النرش. 
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كلمة ختامية
ذاكرتي مثل حقل بنفسج..!!

د. هند أبو الشعر*

املثقلة  بالقامات  املتوج  الثقافية،  الذاكرة  خيتزن  الذي  املنرب  هذا  عىل  أقف  وأنا   اآلن، 
التي  شومان  احلميد  عبد  مؤسسة  منرب  عىل  أقُف  وأنا  اآلن،  التنوير،  وأملاس  اإلبداع  بثامر 
أراها )أيقونة الثقافة يف األردن(،  أستعيُد ذاكريت الثقافية بامتياز، هنا قدمُت بواكري أمسيايت 
القصصية العام 1988م، وأدارها الدكتور أسعد عبد الرمحن، وهنا قدمُت حمارضة إشكالية 
وكان  السفارة،  وأعضاء  الرتكي  السفري  وحضها  باألتراك(،  )العرب  عالقة  فيها  قرأُت 
عىل رأس احلارضين أستاذي الراحل عبد العزيز الدوري، وقد استأذنْت السفارة الرتكية 
مؤسسة شومان لرتمجة املحارضة للرتكية، فرتمجوها وكتب السفري الرتكي مقدمتها، و هنا 
العام، وقدمُت مداخاليت،  بأساتذيت من ضيوف  احتفيُت مع مؤسسة عبداحلميد شومان 
الثقافة يف األردن،  أيقونة  املنرب هو  القيمة، هذا  الفكرية  العديد من اجللسات  أدرُت  وهنا 
فشكًرا  يب،  حتتفي  التي  العالية  القامات  حويل  أجد  وأن  العام،  ضيفة  أكون  أن  ويسعدين 

*  ضيفة العام املحتفى هبا. كاتبة ومؤرخة أردنية، تكتب القصة القصرية واملقالة الصحفية والدراسات التارخيية. 
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حض  من  لكل  األرضية،  الكرة  بحجم  وشكًرا،  األردن،  يف  الثقافة  أيقونة  عىل  للقائمني 
وقدم نفحة حب من أجيل.

وبعد، 

 أحس بأن روح الرواية والرسد تتْسّيد يف خالياي، وتدق يف ردهات قلبي، أحاول أن 
ما زلت  أنني  الباذخ؛ ألكتب كلمة عادية فال أستطيع، وأعرف  أصحو من سطوة احلرف 
وحوض  الطرابليس،  اجلوري  الورد  بأشجار  هلا،  مثيل  ال  التي  أمي  حديقة  بعبري  أغرق 
البنفسج املرتاص يف أول الربيع، وأشتال األضاليا املدهشة، والقرنفل البلدي، ما زلت أنا كام 
كنت يف الثالثة من عمري، أركض يف حديقة أمي وراء الفراشات، وكأن الزمن توقف عند 

هذا احلّد، فتوقفُت عن العّد!! 

الثانية  يف  وأب  العرشين  مطلع  يف  أم  عىل  وعيي  يتفتُح  بالفرح،  باذخة  بطفولة  أبدأ 
والعرشين، وأنا االبنة البكر، ألٍب وحيٍد بال إخوة أو أخوات، ومكاٍن مجيٍل تابٍع لرشكة نفط 
الذين ال يتجاوز عددهم العرشين طفاًل مدرسة خاصة،  العراق، حيُث ألطفال املوظفني 
ومعلامت من دمشق والقدس، وهلم دار سينام، ومالعب خضاء، وناد، وحرس يمنعوهنم 
من جتاوز األسالك الشائكة، وبيوت مزودة باملياه الساخنة والوقود جماًنا، عامل من الرفاهية، 
أظنني ما زلُت أمتسك هبذه الذاكرة التي جعلتني أعتقد أن العامل مجيل، حتى انتقلنا إىل إربد، 
أيب  وليحول  والقرنفل،  الورد  أشجار  معنا  ونحمل  النيازي،  عيل  كرم  يف  بيتنا  يف  لنسكن 
حديقتنا يف إربد إىل عاملنا اجلديد يف عروس الشامل اهلادئة، والتي تصلها رياح البحر املتوسط 
وجبل الشيخ وأنسام طربيا وذاكرة دمشق، كل هذا أيقظ الشعر يف كياين وروحي، وبدأت 
أكتب الشعر مع طفولتي املبكرة، وكان ألحاديث اجلّد املثقف بقراءة صحف فلسطني ومرص 
األوىل  العاملية  احلرب  عن  يتحدث  كان  الشام،  بالد  بتاريخ  املبكر  وعيي  عىل  أثره  والشام 



199

والثانية، ووصول األرمن، والتجارة مع عكا ودمشق، وعن وداعه لعمه عقيل أبو الشعر 
يف رحلته إىل باريس، هرًبا من األتراك، بعد أن كتب روايته األوىل )الفتاة األرمنية يف قرص 
يلدز(، أما اجلّدة التي انتقلت لتعيش معنا يف بيتنا، وتركت بيتها الكبري يف احلصن بعد موت 
زوجها امُلبكر، وأغلقْت املضافة التي شهدْت أحداًثا وطنية، فقد كانت مصدري غري املبارش 
ملعرفة احلصن واألهايل الذين كنت أسمُع هبم دون أن أعرفهم، هذه املصادر شكلت يف ما 
بعد حوافزي للبحث عن املكان واألهايل يف مرحلة كتابتي للتاريخ املحيل، وهي اجلدة التي 
سأهدي إليها العام 2015م جمموعتي القصصية )مارشات عسكرية( ألهنا بطلة العديد من 

قصص هذه املجموعة.

أتوقف عند املفاصل اآلتية يف حيايت، وأظنها شكلت مساري اإلبداعي واألكاديمي:

أوًل: دراستي يف الفرع األديب يف مدرسة إربد الثانوية للبنات، حيث حصلُت يف امتحان 
التوجيهي عىل منحة من وزارة الرتبية والتعليم لدراسة اجلغرافيا يف اجلامعة األردنية، وكان 
هذا خيبة أمل أليب الذي كان يريدين أن أدرَس احلقوق مثل أعاممه ألصبح حمامية، خاصة 
وأنه كان يالحظ مقدريت عىل إلقاء الشعر وحفظه، واخلطابة والكتابة األدبية، وكنت أطلعه 
عىل بعض أشعاري التي جتاوزت مئة قصيدة وأنا يف التوجيهي، فذهبُت إىل اجلامعة األردنية 

وأنا ال أريد دراسة اجلغرافيا.

ثانًيا: تعريف يف اجلامعة األردنية إىل أساتذة األدب العريب، واهتاممهم بموهبتي يف الشعر، 
فواز طوقان،  بعد  ياغي، ومن  الرمحن  ياغي، وعبد  السمرة، وهاشم  أساتذيت حممود  وهم 
حيث بدأُت أحتول إىل طالبٍة معروفة، وأرشكني الدكتور هاشم ياغي يف أول أمسية شعرية 
مقطوعات شعرية يف  األوىل، وجترأُت عىل نرش  السنة  وأنا يف  الرفاعي  يل يف مدرج سمري 

الصحافة آنذاك.
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بأن  قناعته  مع  التاريخ،  إىل  اجلغرافيا  من  دراستي  مسار  حتويل  يف  أيب  ساعدين  ثالًثا: 
مدهٍش يف  عاملٍ  أمام  بأنني  اإلنجليزي، وفوجئُت  أو  العريب  األدب  لدراسة  أحتول  أن  عيل 
ختصص التاريخ فتح يل أبواب الروايات وأخبار الشعوب، واألبطال، والعيارين، واخللفاء، 
وعامل  اليونانية،  واآلهلة  والتجار،  والفقراء،  والقادة،  والشعراء،  واجلواري،  والسالطني، 
ملحمة  أقرأ  وأنا  الذهول  وأصابني  والسومريني،   واألنباط،  املدهش،  القدماء  املرصيني 
جلجاميش، وقصيدة العادل املعذب، وبدأُت طريقي األديب مع دراسة التاريخ، فتحولُت 
لكتابة القصة القصرية، وانتسبُت لرابطة الكتاب األردنيني، وشاركُت يف عرشات األمسيات 
الريموك،  وجامعة  واملفرق  الزرقاء  مدينة  وأندية  األردنية،  اجلامعة  من  كل  يف  القصصية، 
اجلديد،  أفكار، واجليل  األسبوعية، وجملة  األردنية  الصحافة  وجترأُت ونرشت قصيص يف 
ثم انتقلُت للنرش يف صحافة العراق واخلليج واملغرب واجلزائر، وشكلُت لنفيس حضوًرا 
واضًحا يف الساحة األدبية، خاصة وأنني بدأت أمجع قصيص يف جمموعات، بدًءا بـ »شقوق 
يف كف خضة«، و»املجاهبة«، وكان صدور جمموعة »احلصان« ومن بعدها »عندما تصبح 
حضوري  متثل  عسكرية،  ومارشات  الكاملة،  األعامل  وأخرًيا  و»الوشم«،  وطًنا«  الذاكرة 

كقاصة أردنية.

رابعا: انتقلنا للعيش يف مدينة الزرقاء لقرهبا من عمل والدي يف مصفاة البرتول األردنية، 
ولن أنسى ما حييت دموع أمي وهي ترتك بيتها وحديقتها يف إربد، وجتلس يف املقعد اخللفي 
يف السيارة، وقد محلت نبتة القرنفل بيدها، مل حتب هذه املدينة اجلديدة التي وجدُت أنا فيها 
عاملًا جديًدا غريًبا عام اعتدناه يف إربد، كان اخلليط املتعدد، والضوضاء واألسواق املزدمحة، 
حالة مثرية للحس القصيص لدي، وبدأُت أشارك يف نشاطات الزرقاء األدبية، وتعرفُت إىل 
األدباء برسعة، وأخذوا يزورونني، ومنهم فخري قعوار، وبدر عبد احلق، جرياين ورفاقي يف 
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الرأي، ومن بعد أسامة فوزي يوسف، ويوسف ضمرة وغريهم. وللحق؛ فقد كان النتقالنا 
للعيش يف الزرقاء األثر األكرب يف تفتح عاملي القصيص عىل نمط اجتامعي حُمفز، ولو بقينا يف 

إربد لعشت يف عامل األهل والبيئة املحدودة.

خامًسا: كان إلقرار تدريس قصة املعطف يف املدارس الثانوية مفعول السحر يف حيايت، 
فقد بدأت املدارس تستضيفني ألتعرف إىل اجليل اجلديد، وأناقشهم وأحبهم وحيبونني، كام 
أن اختيار العديد من أساتذة اجلامعات لتدريس قصيص واستضافتي يف حمارضاهتم، أشعرين 
بأن اختياري لفن القصة القصرية كان موفًقا ويناسب موهبتي، فأنا قاصة قبل أي يشء آخر 

يف حيايت، هذا ما خلصُت إليه بعد كل هذا املشوار الذي أوصلني إىل ما أنا عليه اآلن.

سادًسا: عشُت مرحلة صعبة من التجاذب بني األدب والتاريخ واحلياة األكاديمية، فقد 
أمام  أين  أشعُر  التاريخ، وكنُت  األردنية يف  اجلامعة  العليا يف  دراستي  أستكمل  أن  اخرتُت 
خيار صعب، خاصة وأن مشواري يف األدب كان واضًحا ومعبًدا منذ بدايايت، لكني تعلقت 
بالدراسة والبحث، وحلسن حظي تتلمذت عىل الراحل الكبري األستاذ الدكتور عبد العزيز 
الدوري، الذي اصطفاين واستمع إيل وتعامل معي بحزم وحمبة، علمني املنهج برصامة، وكان 
يصنع يل فنجان القهوة أو الشاي بيده يف مكتبه، وال يتوانى عن احلديث احلاد وتأنيبي بشدة 
يف حال أنه وجدين أحيد عن املنهج. وبعد أن اخرتُت رسالتي لنيل درجة املاجستري بإرشافه 
عن )حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي يف الكوفة(، وأهنيت مرحلة مجع املادة، وكتبت الفصل 
األول بام يتجاوز مائة صفحة، أبدى عدم إعجابه بأسلوب الكتابة التي متيل للغة األدبية، 
فحزمُت أمري وتركُت الدراسة، وقررُت أن أكون كاتبة تكتب املقاالت يف جريدة الدستور 
أتراجع  ال  وحتى  األدبية..  الساحة  نشاطات  كل  يف  وأشارك  الرأي،  جريدة  يف  ثم  أواًل 
ذهبُت يف رحلة طويلة مدهتا شهر إىل دول أوروبية عدة، بدأهتا بالنمسا وهولندا وبلجيكا 
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وأرسل  اجلامعة،  إىل  أذهب  ال  كاماًل  عاًما  وبقيُت  والتاريخ،  الرسالة  ونسيُت  وبريطانيا، 
ألستاذي بطاقات املعايدة وال أزوره يف مكتبه لئال أضعف، لكني فوجئُت بيوم يستدعيني 
فيه مسجل الدراسات العليا ويعطيني ورقة بإعاديت للدراسة بأمر من أستاذي..!! وكانت 
هذه هي املرحلة احلاسمة يف حيايت، فأهنيُت الرسالة بسالسة، ويوم أن تسلم األستاذ نسخة 
الرسالة للمناقشة قال يل رمحه اهلل: بإمكانك تقديمها اآلن إىل جامعة لندن لتحصيل عىل درجة 
الدكتوراه وليس املاجستري..!!  وساهم يف دعمي لنرشها عن طريق عامدة البحث العلمي، 
مع أن العامدة ال تنرش رسائل الطالب، ورصُت أجد الكتاب بيد طالب مادة التاريخ األموي، 

وأشعر بالفرح الكبري.

سابًعا: اخرتُت أن أرجع لدراسة الدكتوراه يف التاريخ، ألجد نفيس عند اختيار مساري 
يف كتابة الرسالة أن عيّل أن أختار بني االستمرار يف دراسة التاريخ اإلسالمي، والذي ُأشبع 
القادم  اخلط  آخر وأرسم  إىل عامل  أنتقل  أن  الدوري، وبني  املؤرخني  درًسا، بحضور شيخ 
لنفسه  شّكل  ألنه  األمر؛  يف  احلسم  البخيت  عدنان  حممد  الدكتور  لألستاذ  وكان  حليايت، 
مدرسة جديدة يف كتابة تاريخ األردن، وأقنعني باحلاجة لكتابة تاريخ األردن بفتح مصادر 
جديدة، وعرض عيّل أن أكتب تاريخ إربد يف العهد العثامين. وللحق؛ كنت أشعر باخلجل من 
كتابة تاريخ حميل، لئال يقال بأنني )إقليمية(، وكان سؤاله يل ببساطة: ملاذا ال يعترب العراقي 
ا عندما يكتب تاريخ العراق..؟ كذلك احلال مع السوري واللبناين واملرصي.. وبدأُت  إقليميًّ
معه رحلة األلف ميل التي مل تنته حتى اليوم، والتي قادتني للتخصص يف تاريخ األردن، يف 
إطار بالد الشام يف العهد العثامين، وللحق فقد كان للدكتور البخيت الفضل يف إقناعي هبذا 

التحول ودفعي نحو االستمرار.

ثامًنا: كان حصويل عىل الدكتوراه العام 1994م مفصاًل رئيًسا من مفاصل حيايت؛ ألين 
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انتقلت للعمل يف جامعة آل البيت عند تأسيسها مع األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت، 
البيت،  آل  جامعة  عن  اهلاشمية  الوثائق  بإصدار  العمل  الرئيس  سلمني  فيها  عميل  ومع 
ووجدُت أمامي الباب مرشًعا للعمل يف صحافة مميزة، وأرشفُت عىل تأسيس جريدة الشورى 
للطلبة، وعىل تأسيس جملة البيان، وتوليُت رئاسة حتريرها حتى العام 2018م عندما تركُت 
اجلامعة، فتوقفْت عن الصدور، وكانت الرشاكة الرائعة يف املجلة يف هيئة التحرير مع الناقد 
العريب الكبري األستاذ الدكتور شكري عزيز املايض هي السبب وراء نجاحها، حيث تولينا مًعا 
مشاريع ثقافية عديدة وملفات كبرية نرشناها يف البيان، وأقمنا ندوات عىل مستوى متقدم، 
وبأوراق بمعايري أكاديمية، ونرشناها يف املجلة التي كانت تصل إىل العديد من املنابر الثقافية 
أقمناها يف  التي  الندوات وامللتقيات  باريس. ومن  العريب يف  العامل  والفكرية، ومنها معهد 
البيان، ندوة احلياة الثقافية يف اجلزائر، واحلياة الثقافية يف اليمن، واملرأة العربية املبدعة، ومئوية 
عرار، ومئوية بوشكني الثانية، والرواية التارخيية، والقصة القصرية يف األردن. واآلن صمتْت 
املجلة التي قمُت بتحويلها العام 2018م إىل حالة إلكرتونية ليسهل تداوهلا ووصوهلا إىل 
البخيت،  الرئيس  العريب والبث اإللكرتوين، وللحق فقد كان لوجود  حيثام وصل احلرف 
والناقد الكبري شكري عزيز املايض، وجهود الزمالء يف أقسام اللغة العربية والتاريخ، الدور 

األكرب يف حتفيز مسرية البيان.

تاسًعا: مررُت بتجارب مجيلة وكبرية يف جامعة آل البيت، ومنها إدارة قسم التاريخ، ثم 
تويل موقع عميدة كلية اآلداب والعلوم، ثم فصل كلية اآلداب والعلوم إىل كليتني، وتأسيس 
عىل  وزمالء  ومدرّب  خملص  إداري  طاقم  لوجود  وكان  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية 
درجة عالية من الوعي واملعرفة، فضل نجاح فكرة فصل كلية اآلداب والعلوم إىل كليتني، 
وكان رفيقي يف هذا املرشوع نائب العميدة صديقي وزمييل األستاذ الدكتور حسن امللخ، 
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الذي شاركني يف التفكري والتنفيذ والبناء مع الزمالء من قسم اللغة العربية والتاريخ واللغة 
بصمة  امللخ  وللدكتور  واإليطالية(،  واإلسبانية  )الفرنسية  احلديثة  واللغات  اإلنجليزية، 
راقية يف التعامل واإلخالص يف العمل، وربام كانت رشاكتنا يف العمل اإلداري نموذًجا ال 
يتكرر، بفضل أخالقه ومعارفه ومقدرته عىل العمل اإلداري اجلاد واملميز، كام أن القيادات 
األكاديمية املتميزة يف الكلية ساندتني ودعمت املسرية بنجاح الفت، عىل الصعيد األكاديمي 

والنشاطات املرافقة.

إدارة مكتبة اجلامعة األردنية ودار  بتسلمي  الرائعة يف عميل فكانت  أما املحطة  عارًشا: 
النرش لعامني متتاليني، ومع أنني انتقلت إىل جمال آخر، إال أن حبي العميق هلذا املكان الذي 
اجلامعة  رئيس  وأن  خاصة  ومواهبي،  طاقايت  كل  أبذل  جعلني  عمري،  كل  فيه  قضيُت 
آنذاك معايل األستاذ الدكتور خالد الكركي كلفني بتأسيس دار نرش اجلامعة األردنية، ويف 
هاتني السنتني حولُت املكتبة إىل مركز ثقايف وفني، وجترأُت، منذ األسبوع األول، عىل هدم 
اجلدران التي كانت تعزل القسم اإلداري عن املكتبة، فانفتحْت املساحات عىل إضاءة مجيلة 
ومدهشة، وتوليُت مهمة تغيري هوية املكان بتلبيس كل اجلدران باخلشب، حيث أصبحْت 
املكتبة تنعم باجلامل واهلدوء، وحرصُت عىل تأسيس قاعة كبرية للمؤمترات سميتها )قاعة 
امليضء  البهو  وصار  واالجتامعات،  والندوات  للمؤمترات  جاذًبا  مكاًنا  وأصبحْت  عامن(، 
ا متجدًدا للمعارض السنوية لكلية الفنون، وملعارض الفعاليات املشرتكة مع  مكاًنا موسميًّ
الزمالء من رابطة الكتاب األردنيني والفنانني، كنت أشعر بأن املكان بيتي، وكان معي فريق 
رائع أحب التجديد، وخاصة جتديد مكتبات الكليات، وكنت أحرص عىل الطاقم اإلداري 
والفني، وأحس بأين أحبهم ألين أعرفهم منذ أن كنت طالبة، لكن هذه التجربة مل تكتمل، 
فمع أن العمل عىل تأسيس دار النرش حتقق مع جلنة متخصصة، وأعلنا عن اكتامل العمل، 
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وعن استعداد دار النرش للبدء بالعمل بأعىل املواصفات، لكن عدم جتديد عميل مع اجلامعة 
األردنية، وعوديت إىل جامعة آل البيت قتلْت هذا املرشوع الكبري، وطوته يف األدراج بعد أن 
النرش، وأرشفُت بنفيس عىل جتهيزه باألثاث.. ال  اجتهدُت وهيأُت مكاًنا رائًعا إلدارة دار 
تعليق، وال أضيف غري كلمة واحدة، فقد تركُت روحي هناك يف املكتبة، كل ما أحدثُته من 
تغيريات سيظل يذكر يب، ولن ينسى الذين عملوا معي حمبتي والتغيري الذي شهدته املكتبة 
عىل كل صعيد، هناك تركُت روحي وعقيل وأسلويب يف التعامل، وال أقول أكثر من أن الذين 

أفشلوا املرشوع  أخطأوا بحق اجلامعة وليس بحقي.

أمنحهم  بأنني  أحس  الطلبة،  مع  عالقتي  املسرية  هذه  يف  عشته  ما  أمجل  عرش:  حادي 
خالصات عقيل وروحي مًعا، أشعر بأن العالقة مع الطالب اجلامعي حالة راقية من العطاء 
الفكري واإلنساين، لذلك فإن مجيع طلبتي يتواصلون معي، وخاصة طلبة الدراسات العليا 
اتصااًل أو رسالة من أحدهم، إن  أتلقى  يوًما يمر من دون أن  العراقيني، وال أذكر أن  من 

تواصل العقول واألرواح ال يموت بالتأكيد.

أبو  العم عقيل  املهاجر  الروائي  بالبحث عن  أنسى ما حققته  أن  ال أستطيع  ثاين عرش: 
ابن  الشعر، وأظن أين قمت بعمل ريادي ال أريد أن ينساه الوطن، فقد نجحُت باستعادة 
العام 1912م و1917م  منذ  املبكرة  رواياته  ويقرأون  الغرب  يعرفه  الذي  الغائب  الوطن 
أننا ال  املوسيقية، يف حني  بالفرنسية واإلسبانية واإليطالية، ويعرفون مقطوعاته  و1935م 
إىل وطنه، وقد ساعدين عىل حتقيقه أصدقائي  استعادته  نعرُف عنه شيًئا، كان هاجيس هو 
من جامعة آل البيت، الدكتور عدنان كاظم، والدكتور وائل الربيض، وأصدقائي من وزارة 
الثقافة هزاع الرباري وصالح جرار والراحل العزيز جريس ساموي، كلهم وقفوا معي، وها 
ومقطوعات  روايات  وعرش  شعر  ديوان  أمامنا  وبقي  روايات،  ثالث  لرتمجة  وصلنا  نحن 
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موسيقية مستوحاة من الرشق، وكتاب حيمل عنوان: العرب حتت النري الرتكي، وهذا يتطلب 
جهًدا مؤسسًيا كبرًيا، لقد فتحُت الباب بمساندة أصدقائي، وأسّلم الراية اآلن للمؤسسات 
الستكامل استعادة اإلرث الفكري والثقايف البن الوطن الذي ترك روحه بيننا وهاجر من 

أجل احلرية.

وأخرًيا، جتربتي مع الكتابة بالصحافة تنعش روحي وعقيل، فقد كتبت مئات املقاالت، 
وشعرُت بأنني جريئة، ومل يسبق أن ُحجبت مقااليت مع أن الكثري منها محل طابع النقد للتعليم 
والتعامل يف املؤسسات، وربام أكون نجحُت يف تشكيل حالة خاصة بالكتابة يف الصحافة 
لسنوات ضمن زوايا تقدم مذكرات تارخيية أو تستعرض أحداًثا مجعية، وكانت أوىل هذه 
وكانت  الرأي،  جريدة  يف  عامني  مدة  وبقيْت  الوطن(،  )ذاكرة  سميتها:  زاوية  التجارب 
ا، حتى إن تعبري )ذاكرة الوطن( شاع بسببها، وتبعتها زاوية )أوراق األجداد(  مقروءة جدًّ
ثم مذكرات خليل ساموي، وذاكرة الثورة العربية الكربى، وأخرًيا مذكرات حتسني قدري، 
ا؛ ألهنا  مرافق امللك فيصل األول وشقيق الدكتور أمحد قدري، والتي القت إعجاًبا خاصًّ
فتحت نوافذ التنوير لنهضة العرب، وأظن أن نجاح هذه الزوايا يعود لتوظيف قلمي األديب 
وخربيت يف خطاب الصحافة، مع احلفاظ عىل الروح األكاديمية واحرتامها، مع أنني كنت 
أستمر يف الكتابة عاًما أو عامني، بواقع صفحة أسبوعية، وهذا التوجه اكتمل بمشاركتي مع 
اإلذاعة األردنية يف برنامج )أوراق أردنية( الذي وثقت فيه لتاريخ الوطن، بواقع 48 حلقة 

أسبوعية، مدة احللقة نصف ساعة، وما زال الربنامج  يذاع منذ العام 2005م حتى اليوم.

أهيا األحبة،

هل هذا كشف حساب أقدمه بني أيدي الذين شاركوين جزًءا من مسرييت، أم إنه مقدمة 
مقدمة  إنه  أم  ..؟  فجأة  العّد  عن  وأتوقف  احلياة  خّط  يتوقف  أن  من  خوًفا  سرييت  لكتابة 
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ا، فقد بدأُت رواية  الستذكار عاملي الذي يمكن أن يبدأ برسد روائي..؟ أظنه طقًسا روائيًّ
أحسها التجيل احلقيقي يف عاملي اليوم، لكنها توقفت بصورة قاسية النشغايل بكتابة موسوعة 
زلزال كورونا واختطف  عائلية عندما رضَبنا  اإلمارة«، وألسباب  األردن يف عهد  »تاريخ 
أخي احلبيب الطبيب وليد. نعم، هذا االسرتجاع من أجلكم يقول بأين أخترص سرييت بكلمة 

واحدة: املحبة..وهي خالصة حيايت، فأنا ال أكره، ومشاعري أرق وأصفى من البلور.

 أهني كلمتي بعبارة واحدة كانت آخر ما سمعته من أخي الطبيب، يف آخر عهده باحلياة، 
أوصاين بكلمة واحدة : )أحبوا بعضكم(.. أقول أخرًيا: )أحبوا بعضكم(، فاحلب هو رس 

احلياة والسالم.
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