
زيــاد قاســـم:
راوي عمــــــان





زياد قاسم: راوي عمان

نضــــــال أبــــــــــو  نزيـــــــه 
نضـــــــــــــال الشمالــــــــــــــي
حممــــــــد عبيــــــــــــــــد ا
علقــــــــــــــــم صبحـــــــــــــة 
إســــــــــــــــالم القضـــــــــــــــاة
جبــــــــــــــــــر مريـــــــــــــــــم 

احملاديـــــــــــــن ســـــــــــــــالم 
احلراحشـــــــة منتهــــــــــــى 
عدنــــــــــــــان مدانــــــــــــــــات
العبـــــــــادي ممــــــــــــــــدوح 
مفلــــــــــــــح العــــــــــــــــدوان
النـــــــــــواس إميــــــــــــــــان 

تقديم:  حسيـــــــن نشـــــوان





٥

استهالل
 

حسني  نشوان *

 Ô À�eÄ¡T ~Ç»×G ~�Y �¡�¡SDÄe �Á�»¦f È�dG �Ç���dG Ih~¾dG ´GQhCG ÂÇ�aO òH ���µdG ¼¡Êj
 O�jR{ ÀGÄ¾Y �¸»M È�dG ,¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG �H�Î ºÄM ,2018 �¾¡S RÄÒ ¿e �¡�Y ªHG�dG
 �¾¡S �BG ¿e �d��dG Ô Â¸ÇMQ Å¸Y � ke�Y �¡�Y ~MCG Ä�f ~©H �A�L È�dGh ,zÀ�»Y ÉhGQ ..¼¡S�b
 ´�¬�¡SG É�dG À�µÙG IAG�²d ¹H ,�¡��a ÈFGh�dG �H�Î ¢�Çd IAG�²d �Ça�c Iëa Ègh ,2007
 ÂJ�c���¡TGh ,À�¡�fEÕG ªe Â�bîYh ÂJÕÄÐ Ô �vÇ¡S�¡SCG G kQÄÞ ¹µ¡Th ,Â�Mh ÂJ�H��c ¿e ñ�µdG

.�ÇÙ�©dGh  �ÇH�©dG

 �jQ�J Àh~J ÀCG C�¡�J Ú È�dG ,ÃGDhQh ÂJ�e�»�gG Ô ¿»µJ ¼¡S�b O�jR �H�Î IAG�b �Ç»gCG ¹©dh
 ,ÂJ�jGhQ ¹c Ô ¶dP Å¸Y �eCÕG iÄ£fG ÀEGh , z�j�b{ À�»Y �f�c �¾e Â²ÇKÄJh æ�»©dG À�µÙG
 ¿HG  ÄÁa  ,�Ç¡S�Ç¡�dG  Â�c�M  À�©»©e  Ô ¥��fGh  ,À�µÙG  ¢�j�Y  ~g�¡�c  ÂÇdEG  �gP  �e  Ô ¹H
 Ô Â¡�¡��J ¼µ�H ,ÉO�¡��bÕG À�»Y  Ä»¾d �cGÄeh ,�Ád ¢S�¡T ~b�f Ägh ,�ÇeÄ²dG �H���dG
 °¡��¾e �ÇÙ�©dG IQ���dG ¿Y � kH��c �f�ÖG G�g Ô °dCGh ,�g�Çd�gO ¹c ±�Y PEG ;Ü�ÙG �f�ÖG

*  فنان تشكييل وناقد فني وأديب أردين.
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 Ègh ,À�»Y ¿HG ¹�b ¿e Ägh ,Ô�²�dG ~Á¡�»¸d �cGÄeh ,¼Áf �Q�b ÂfCG Â¾Y ±�Yh ,��Ç¾Çf�»�dG
 éNh ,�ÇY�»�LÕG �ÁJ�ÇM ±�Y ~²a ,1945 È¡V�ÙG À�²dG ��Ç¾Ç©HQCG °¡��¾e Â¡SCGQ ¤²¡�e

 .�Á©eh �ÁÇa ¢T�Yh ,�Á¡S�fh �ÁÇg�²eh �ÁYQGÄ¡Th �Ád�Þh ,�ÁbGÄ¡SCGh �Ád��Lh �Á¸Ç¡S

 �GÄÇM QÄ£�d È»�¸ÙG /È©bGÄdG Ã~¡UQ Ô ¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG �H�Î IAG�b �Ç»gCG ¿»µJ
 ¼ÁJGQ�¡�Nh ¼Á¡�LGÄg ¿Y Ãñ�©Jh ,ÀGÄdCÕG  O~©�ÙG  �Á�Ç¡�f GÄ¸µ¡T ¿j�dG  ,�Çf�»©dG  º�ÇLCÕG
 ,ºÄ��dG G�g ��Á��e Ô ��KCG È�dG iÄ²dGh À�µÙG �ÕÄÐh ,¼ÁJ�¡S�µ�fGh ¼ÁeîMCGh ¼ÁeÄ»gh
 IAG�b Ègh ,Â�Ç¡�fh ÂÞîeh À�µÙG AGRE�H ÈYÄdG �ÕÄÐh ,�J�µdG �Á¸�ç È�dG ���¾dG ÉCGQh
 Â�bîYh  À�µÙG  ±G�¡��¡SÕ  Ô�©ÙG  Q�WEÕG  È¾¬j  �Ì  ,�vÇa�²K  I�g�¦dG  ¹Ç¸��d  Å©¡�J  �Ça�©e

.À�¡�fEÕ�H

 ¢�fDÄeh ,�¡�¸g �d�Zh ,°Ç¾e ¿»M�dG ~�©d ��jGh�dG ¿e O~Y ¹�b ¿e À�»Y ºh�¾J Ó ~²d
 Ô ¶d�c À�»Y �¸Îh .³ÇaÄJ ¼¡S�bh ,ÈL�f º�»Lh ,�Äc�a ¢S�ÇdEGh ,¢�j�N ��Ç»¡Sh ,RGR�dG
 ,òNQDÄÙGh ���µdGh òÇ¡S�Ç¡�dG ¿e O~©d �ÇJG�dG ñ¡�dGh �Ç¡S�Ç¡�dG ��H��µdGh �G�c�ÙG ¿e O~Y
 ¿Y ¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG ��H��c �Çç �e ÀCG ÕEG ,zÈ¾j~e ��¾e{ ,¢T�cÄd �QÄL �¡��H �jGh�d�a
 Â��c �e ¹c ÀCG Å¾©Ì ,À�»Y ¿Y �H��µ¸d «Ä�£e ÈFGhQ ÂfC�H ,è~²dG É~²¾dG �¸£¡�ÙG ³ah ,À�»Y
 ,�Á�jQ�Jh æ�»©dG �~×�H �Ád�¡�JG QG~²Ì ÕEG i�NCÕG À~ÙG ¿Y ��µj Úh ,À�»Y ¿Y À�c
 OÄÁL ~¾Y °²�d ¿µJ Ú È�dG ,�ÇfOQCÕG �Ç�jQ��dG �jGh�dG IO�jQ Ô ³�¡�dG �¡�b Â�¾e �e Ägh
 ,�Ç�jQ��dG �¦�¸dG ÈYh Ô ¹H ,��L È�dG ªF�bÄdGh º�ÇLCÕGh �ÕÄ��dGh �G~MCÕG ¹²f Ô �J�µdG
 éY ,�Ça�²�dGh �jO�¡��bÕGh �ÇY�»�LÕGh �Ç¡S�Ç¡�dG �fGÄÖG Ô ,Â¾Y �Äµ¡�ÙG ¢��f IO�YEG Ôh
 IAG�²dG �Ç»gCG ¿»µJh .�ÁJ�»¡Sh �ÁdîX ¢S�¾dGh   À�µÙG Å¸Y �c�J È�dG ,�¯¸��ÙG ¹MG�ÙGh �²×G
 �Á¸»cCGh ,ÈH�Y ÈFGhQ ¹»Y ¼�¡VCG ~©J È�dG ,z�©Hh�dG{ �Ç¡SG~¡S �H��µd ¹jÄ£dG Â¡�¯fh ,ÂJCG�L Ô
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 ,�vÇYÄ¡VÄeh ,�vÇ¡�¯f (�Gëc�µdG) ,��Ç¡��¡�dG ¼¡SQ Å¸Y ÂJQ~²e Ôh ,z�©¸²dG A�¾HCG{ �ÇY��¡�H
 ¶¸�Ò ��Ç¡��¡�c �A�Lh ,±ëÞ ½�¡SQ ÂfC�c ,�ÇLQ�ØG �ÁÞîe �jÄ¡�Jh ,�Á�ÇfGÄL é¡Sh

 .�¾¾ÇH ¢�Ç©J �f�c �ÁfCG �¡��j È�dG QÄ¡Ê×Gh I�Ç×G ¿e

 ,� kJGP Â¯¡UÄH �äEGh ,�ÇµÇJ��¡�dG /�¾c�¡�dG Â�¯¡�H ¢�Çd Âd�»YCG Ô À�µÙG ÈFGh�dG ¼¡SQ ~²dh
 ;�jQ��dG �H��µH ¥QÄ�dG ÀhO ¿e ,È�jQ�J ¢��H ,ÂW�¡Th ¹©¯dG �¾¡V�Mh , kÕÄ��eh � kc���e � k¾F�ch
 ,�ÇY�»�LÕG ÃGÄbh ���fEÕG ¤ä ÛEG ª¡��J ¹H ,ÀG�»©dG ¤ä ~¾Y °bÄ�J Õ À�µÙG Iñ¡S ÀCG Âf�çEÕ
 ,�dÄ¯£dG ��H ¿Y ÂJ�H��c ¿e ñ�c Ô ���j Úh ,Â�jÄgh ÂÞîeh ÂMhQ À�¡�fEÕG �¾Ò È�dG
 Ô ,�ÇeÄ²dG /�ÇLÄdÄj~jEÕG ÂJ�Ç©L�e ¿Y ÃOh�¡S ~©��J Ú �»c ,~Ç²©J ¿e ¹�J Ú È�dG ÂJ�ÇMh
 ~MGh Q�©¡T �¸»M i�NCGh ,� k»Ç¦¾J �ÇeÄ²dG I�µ¯dG QÄÁX �bh ,ÂJ�jGhQ ¿e ~MGh ¿e�d ÂdîÁ�¡SG

.�G�MCÕG ¿e

 ¹H ,�h~×G �Çf�µeEÕ �vÇf�eR G kQ�ÇN ¿µJ Ú Âd�»YCG �Ç�d�Z Ô ¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG �Ç©bGh ÀEG

 ÉhG�dG A�L �¾g ¿eh ,Âf�µ¡Sh À�µ»¸d Éñ¡�dGh È�jQ��dG �»¸ÙG ¹Çµ¡��d ;º�»�MÕG A�¡Êa �¸�e

 ñÇ¬J Â¡�¯¾d ��HCG  ~²a Ü��d�Hh ,ÂJ�cG�H ¢�Çdh ,Â¸Ç��eh ÂÇYÄH �G~MCÕG ½~²j É�dG ¼Ç¸©dG

 Oh~M ~¾Y ÉhG�dG °bÄ�j Úh ,�Ç¾¯dG �a�¡VEÕGh ±�×G ¿²JCGh ,ªF�bÄdG ¢Ê©Hh ,¢UÄ�¡�dG A�»¡SCG

 Å¸Y ,�G~MCÕG ¹µd �c�»c �Çf�»©dG �²JÄ�dG Ô �ÕÄ��dG �L�ä ÛEG Å©¡S ¹H ,Â�ÇaG�¬Lh À�µÙG

 �¾j~e hCG ,���¯fÕGh �jÄÇ×G ¶¸�Ò ��¡T�f �ÇJÄdÄ�ehRÄc �¾j~e À�»Y ÀÄµ�d ;�ÁJ�ÇYG~Jh �ÁY�¡�JG

 �ÁYQGÄ¡Th �Áb�bRh I�g�²dG �a�Y �»c �ah�©e ,ÂJ�jGhQ ¹¡Ê¯H h~¬Jh ,³²��j Ú É�dG ¼¸×G

. ¨Ä¯Þ �Çâ ¹¡Ê¯H

 ,�ÇfOQCÕG �©e�ÖG ¿e 1969 ½�Y ��¡S�Þ ¢SÄjQÄd�µH Å¸Y ¹¡U�×G ¼¡S�b O�jR �H��c ÀCG ªeh
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 �j�Áf ,I�NC��e �A�L ,�jGh�¸d ,1983 ½�Y �Çf�£j�H ,ÀÄ�jG�H �©e�L ¿e ��¡S�Þ ñ�¡�L�eh
 ¢T�©�fÕG IhQP Ô G k~j~Ðh ,1978 ½�Y  z½�©dG �j~ÙG{ �jGh�H ,È¡V�ÙG À�²dG ¿e ��Ç¾Ç©�¡�dG
 ,�jQ��dG ¶dP ³�¡�J �f�c �ÇFGh�dG ��¡U�gQEÕG ÀCG ÕEG ,�Ç£¯¾dG I�¯£dG ��¡S�µ©fG ��¡�H æ�»©dG
 Â¡�¯f Ô �~bhCGh ,À�µÙG Ô QÄç �Ù ��¯d È�dG Èg ÉQ���dG «�£²dG Ô Â¸»Y �©Ç�W ÀÄµJ �ÌQh
 �f�c È�dG ,1990 ½�Y z�©¸²dG A�¾HCG{ �Çf��dG Â�jGhQ �Á�¸J ¼K ,½�bQCÕG �¬d ¿e �h�ØG �ÇFGh�dG
 Ä�f Ô �dh�¾J È�dG ,2003h 1994 òH ,AG�LCG ��¡S Ô z�©Hh�dG{ �jGhQ ¼K ,R�Ç�e�H �Çf�»Y �jGhQ

.À�¡�fEÕGh À�µÙG Iñ¡S ,¿e�dG ¿e À�b

 Â�H��c Ô ÄÁa ,�vj�jh~Jh �vÇcGQ~�¡SGh ,�vÇ»cG�J �KC��j ¼¡S�b O�jR ~¾Y �H��µdG ¤ä ÀCG h~�jh
 QÄ£J Ô ÈeGQ~dG ÈF�»¾Ç¡�dG ª£²dGh ºÄ¡�¯dG ¼Ç¡�²J ÛEG ¹Çç ,I~MGÄdG �jGh�dG iÄ�¡�e Å¸Y
 ·GQ~�¡SG ºh��j ,ÂJ�jGhQ ¹»Ý Ôh .¢UÄ�¡�dG A�ÇMEGh È¡V�»¸d �Çf�e�dG IO�©�¡SÕGh ,�~×G
 ,¢Ê©�d �Á¡Ê©H �¸»µe ��jGh�dG h~��d ;À�µÙG Ô À�¡�fEÕG �c�M ºîN ¿e ,ÈYÄH È¸µdG �jQ��dG
 �¾e ,�g�¡SC�H �²£¾ÙG �ÕÄ��H �ÁJ�bîYh �ÁJÕÄÐh �gQÄ£Jh À�»Y �¾j~e �jQ�J �jGhQ AGRE�H
 È�jGhQ �H��c ¶dP ¹¸�Jh ,¿j�¡�©dG  À�²dG  ¿e æ��dG  °¡�¾dG  Å�M æ�»�©dG  �¡�©dG  �NGhCG
 �Ç»¸Y �¡SGQO Ägh ,� kH��c °dCG ~b À�c 1984 ½�Y ¶dP ¹�bh .1990 ½�Y zÀh�¡S�ØG{ h z¿j�©dG{

. (òF�L Ô) z�ÇLQ�ØG IQ���dGh ¿�¡�dG{ ÀGÄ¾©H

 �ÁJGñKC�Jh ,�²£¾Ù�H °¡�©J È�dG �ÕÄ��dGh ,�bÄdG Qh�e ÀE�a ,� kH��M I�¡U�©ÙG �f�c GPEGh
 �e Ägh ,�a�²�dGh ¿¯dGh �OCÕG éY À�µÙG IAG�²d ��¸ÙG �L�×Gh �Ç»gCÕG O~Î ,À�»Y Å¸Y
 È�dG ,�Ç¡�Ç¡�b �¾Ç�¾d�a �j�Ç¯¾�dG �Á�¡�ÇFQ À�¡�d Å¸Y ,À�eÄ¡T ~Ç»×G~�Y �¡�¡SDÄe ÂÇdEG ��¯d
 Ô ¿jO Âdh ,� kÇYG~HEG À�»Y ³ÇKÄJ Ô ¹¡Ê¯dG ¼¡S�b O�j�d ÀEG :Ih~¾¸d �ÇM���aÕG �Á�»¸c Ô �d�b
 �ÕÕ~¸dh ,O�jR Â��c �Ù ¼µJGQÄ¡�Jh ¼µJîÇ¸Ðh ¼µJ�H��µH ,ÃO�f ÀCG ºh��f ¿�f �g ,�¾b�¾YCG
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 Ô �²¸M Ègh ,Âd�ÇLCG I�cGP Ô �ÇM �Á¸©�j �e �»¡U�©dG �¾j~ÙG Ô �ÇMC�a ,�gÄÒ~¡UQ È�dG
.¼Áç�µJh OGh�dG �Q�Î Å¸Y AGÄ¡VCÕG ¤Ç¸¡��d �¸¡�¸¡S

 ��jO�¡S IAG�b IO�YE�H ,À�eÄ¡T ~Ç»×G ~�Y �¡�¡SDÄe �ÁH �QO�H È�dG IÄ£ØG ÀCG ~cDÄÙG ¿eh
 �ç �eh �vÇFGhQ O�jR ��c �e Â�¡TCG �eh ,�MQ��d�H ½ÄÇdG Â�¡TCG �»a ,�Á�bh Ô �A�L ~b ,¼¡S�b O�jR
 ÂfCÕ ;ÈF�µ×Gh ÉO�¡�dG �GëdG �¡SGQO ÈY~�¡�Jh ,³¸²dG ÈY~�¡�J �G~MCG ¿e �¸M�ÙG Ã�g Ô
 �j~�H �H���dG ~²¾d �j�×G ¿e �M�¡�e OG�aEG Ô �¡�¡SDÄÙG �¾¡�MCGh ,�jQ��dG Â¸²j Ú �e ºÄ²j
 �OCÕG éY ,�Ç�jQ��dG À�µÙG �ÕÄÐ ¢�»¸�d �²»©e �Ça�²K �GAG�b è~²Jh ,È¾¯dG ~Ç©¡�dG Å¸Y
 �¦f Ô ,�Ç�jQ��dG �ÕÄ��dG IAG�²d È��H º�Ý ñZ Ô �gOÄÁL ¹»µj É�dG Qh~dG Ägh ,�jGh�dGh

.�Á¸c �Õ��ÙG Ô òY~�ÙGh ò¯²�ÙGh òjO�¡��bÕGh òÇ¡S�Ç¡�dG ¿e ��¾dG

 �H���dG �eîe ,ÀÄÇ¡S�Ç¡Sh ÀÄÇFGhQh ÀÄÇçO�cCGh O�²f �ÁÇa ·Q�¡T È�dG Ih~¾dG �£Z ~bh
 �bG~¡�dG �bîY ¼Á�£HQ ¿e ¢Ê©H ¿e �GO�Á¡T �Á¾ÇH ,�Ç��H �bQh I�¡�Y �îK ºîN ¿e ,�¸e�c

.ÈFGh�dG ªe ���ÙGh

 kîN~eh  G kQ�WEG  ,öG~Ç�Y  ~»Þ  QÄ�c~dGh  ,Ü�»¡�dG  º�¡Êf  ~»Þ  QÄ�c~dG  ��bQh  �¸µ¡T
 ícCG Ô �Ö�©ÙGh �Ä¸¡SCÕG QÄ£J ¹MG�e �©��J ~²a ,¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG �H���d � ve�Y �vÇ¡�Ç¡SC�J
 Âj�fh ,I�¡Ê²dG ½î¡SEG �e~b �»¾ÇH ,�ÁJÕÄÐh �¸M�e ¹c ��»¡Sh ¢�F�¡�N RG�HEÕ ;�jGhQ ¿e
 ,¿jO�Þ ½î¡S IQÄ�c~dGh ,�¡�MG�×G ÅÁ�¾e IQÄ�c~dGh ,¼²¸Y ���¡U IQÄ�c~dGh ,º�¡Êf ÄHCG
 �Ç¾¯dG �g�¾Hh ��jGh�dG ¢Ê©H �GO�¯e Ô �GAG�b ,��fG~e À�f~Y ~b�¾dGh ,éL è�e IQÄ�c~dGh

.�Çd�»ÖGh  �Ç¸µ¡�dGh

 �²ÇaQh ,ÀGh~©dG �¸¯e ¢U�²dGh ,ÉO��©dG �h~à QÄ�c~¸d �GO�Á¡T Å¸Y Ih~¾dG �¸»�¡TG �»c
.¢SGÄ¾dG À�çEG I~Ç¡�dG ÈFGh�dG �QO
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 O�jR �OCG Ô �¡Ê¾dGh ºÄ��dG �g�¦e ºÄM IA�¡VEG Ü�»¡�dG º�¡Êf QÄ�c~dG ½~b ,Â�ÁL ¿e
 O�¡�dGh ,ÈJGP ñ¡�dG O�¡�dG �¸M�e :Èg ,�Ç¾eR ¹MG�e �îK Ô �H���dG �ÁÇa ¼¡�bh ,¼¡S�²dG
 ~Ç©¡U Å¸Y ,¹MG�ÙG  Ã�g ¿e I~MGh ¹c ��»¡S ÛEG  � k�aÕ ,�ÇLÄdÄµÇ¡�dG  �¸M�ÙGh  ,È�jQ��dG

.¢UÄ�¡�dGh �¬¸dGh �Ö�©ÙG

 ,z¼¡S�b  O�jR  ��jGhQ  AÄ¡V  Ô À�»Y  �¾j~e  �ÕqÄÐ{  CG�²a  ,öG~Ç�Y  ~»Þ  QÄ�c~dG  �eCG
 �¡U�¾©dG ªe ¹Y�¯�J È�dG ,�¾j~Ù�H ¤�J�ÙG ÈFGh�dG «Ä¾d�H ¹¡��J ¼¡S�b ��jGhQ ¹»Ý ÀCG ~cCGh
 ÈY�»�LÕG À�»Y �jQ��d �ÇFGhQ IQÄ¡U ½~b ÈFGh�dG ÀCGh ,�Ç¾j~ÙG I�Ç×G Ô I~ q²©ÙG ��fqÄµÙGh
 ��Ç¡��¡�dG òH ¿e �gQ��NG ��Ç¡��¡Th �P�ä ºîN ¿e ,È¡S�Ç¡�dGh Ô�²�dGh ÉO�¡��bÕGh
 A�²dE�H G k~Áà ,(�©Hh�dG) �jGhQ Ô �ÁJÕÄÐh À�»Y IQÄ¡U ª��Jh ,�¸Ç��ÙG hCG ,�Ç¸©¯dG �Ç�jQ��dG
 ¼K ,¼ÁJ��Ád Å�Mh ¼g~Çd�²Jh ¢S�¾dG �GO�Yh ,�Çf�»�©dG �jQÄWGéeÕG �bh À�»Y Å¸Y AÄ¡ÊdG
 òHh .�Ça�²�dGh �Ç¡S�Ç¡�dGh �jQ���dG I�Ç×G AÄ¡�fh ,À�»Y ÛEG �G��ÁdGh ,æ�£jédG Q�»©�¡SÕG
 ,À�»Y Ô È¡S�Ç¡�dG �jQ��dG ¿e � v»Áe � k�f�L �¡�µY ~b ,z�©¸²dG A�¾HCG{  Ô �Ç¡S�Ç¡�dG �jGh�dG ÀCG
 ,ÂÇaëdGh ¿¯dG QÄ£J �jQC�J ¿e �f�Lh ,�a�²�dGh �¡S�Ç¡�d�H �£¸��ÙG �a��¡�dG QhO ÛEG �Á��fGh

.·G��bh ICG�ÙG IQÄ¡Uh

 A�¾HCG{ �jGhQ Ô À� q»©d Ü�»ÖGh È�jQ��dG ~©�dG ¿Y �bQh ,I�¡Ê²dG ½î¡SEG ��M��dG �~YCGh
 ÈFGh�dG � qQCG �ÇM ,~j~L ¿e À� q»Y A�¾H IO�YEG �Á²J�Y Å¸Y ��NCG �jGh�dG ÀEG :�¸F�b  z�©¸²dG
 ÀCG «�£�¡SGh ,�G~MCG ¿e ÂdÄM É��j �Ì �£Ç¡�¾dG �qÇ×G Â�bîY Ô æOQCÕG ª»��ÙG QÄ£�d
 ¢Ê©H °Xh ÉhG�dG ÀCG ÛEG Iñ¡�e ,�gh�¡U�Y ¿e I�cGP ¿e ªÇ¡ÊJ O�µJ ��²M I�Ç×G ÛEG ~Ç©j
 ,É�Ç¸âEÕG ~F�²dG (�Ä¸c) �Ç¡��¡T ¹�e ,�e�©dG �ÁWÄ£N Ô RÄe�d �Ç�jQ��dG ��Ç¡��¡�dG

.(Q�£Ç�dG) ¹�e �ÇH�M ��Ç¡��¡Th (�¡U�¾dG ~�Y)h
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 ,z�ÁNQDÄeh �¾j~ÙG ÉhGQ ..�©¸²dG A�¾HCG Ô ¼¡S�b O�jR{ :ÀGÄ¾©H �bQh º�¡Êf ÄHCG Âj�f ½~bh
 �bO �ÇM ¿e È�jQ��dG Q�Ç©ÙG :òjRGÄ�e ¿jQ�Ç©Ì �Á»c��j ÀCG ¿µç �jGh�dG È²¸�e ÀCG ÛEG � k�aÕ
 A�¾�dG �»c�Þ Ô È¾¯dG Q�Ç©ÙGh .À� q»Y ¹�e �»F�bh �ah�©e �¾j~Ù ÈY�»�LÕGh È�jQ��dG ~¡U�dG
 ÕO�Îh ÀG�¡�¾Y �a�¡ÊJ �jGh�dG Ô{ :º�bh ,�ÁJ�Ç¡��¡Th �Á¾c�eCGh �ÁKG~MC�H ,�jGh�¸d ÉQ�»©ÙG
 ,�¾µeCÕGh �G~MCÕGh ��Ç¡��¡�dG ¼¡SQh ³¸N Å¸Y �¡�g~e �Ç¸ÇÇ�J IQ~b :ºhCÕG ¹»M �ÇM ,� k©e
 ,ÈFGh�dG ¹»©¸d �Ç¯¸�c �Ç�jQ��dG ��Ç¡��¡�dGh ªF�bÄdG ñaÄJ Ô �QDÄÙG I~Y ·î�eG æ��dGh
 È¾¯dG �Ç¡�¾dG Ô ¹N~jh ,�dÄ£�dG QhO À�µÙG ¹��j �¾g ¿eh ,�ÇFGh�dG Â�Ç¾H Ô �¸Y�a �¡U�¾Yh
 �ÁÙ�©d �¡U�ØG �Áµ¾dG ~j~Ðh ,�jQ�»©ÙG �Á�Ç¾H Ô �vjÄ¡ÊY � k£HGQ ¹µ¡�jh ,ÈFGh�dG �ÁF�¡Ê¯d

.z�²MîdG ¼g�F�¡�eh �ÇY�»�LÕG ¼ÁJ�Çµ¸¡�eh ,ÂJ�Ç¡��¡T ªF��£H

 À� q»Y �jQ��d ÉO�¡S ¹Ç�Ò z�©¸²dG A�¾HCG{ �jGhQ ÀGÄ¾©H �bQh ¼²¸Y ���¡U IQÄ�c~dG �e~bh
 ��jGhQ Ô �ÇfOQCÕG �jGh�dG Ô È©bGÄdGh ¹qÇ��ÙG ,ÈY�»�LÕG �jQ��dG Rh�H ÛEG ��aÕ ,ÈY�»�LÕG
 ,��Ç¡��¡�dGh À�µÙGh À�e�¸d �Ç�jQ�Jh �jO�¡S �jDhQ z�©¸²dG A�¾HCG{ Ô  ®�¡U É�dG ,¼¡S�b O�jR
 IO~©�ÙG �ÇY�»�LÕG �Ç¾�dG Ô � k²Ç»Y ¢UÄ¬J È�dG ��jGh�dG ¿e «Ä¾dG ¶dP ÛEG È»�¾J �Á¸©Lh
 �vÇ¡S�¡SCG � k�»¸e ,�¡Êg�¾dG ,�²Ç�©dG À� q»©d ÈY�»�LÕG «Ä¾�dG ¹ qµ¡Th ,�H�¾ÙGh ±�ÇWCÕGh �FG�¡�dG

.�jGh�dG Ô

 ,z¼¡S�b  O�j�d  z¿j�©dG{  �jGhQ  Ô  ¹Çµ¡��dGh  �dÕ~dG{  �¡�MG�×G  ÅÁ�¾e  IQÄ�c~dG  �¸¸Mh
 ñKC��dG Å¸Y �»F�b ,z¿j�©dG{ �jGhQ Ô ¹Çµ¡��dGh AGOCÕG òH �Çd~ÖG �bî©dG ÀCG ÛEG  �¸¡UÄJh
 �Ç¡�¯f IQÄ¡U ¼¡SQh ,Â�jDhQh ÂbhP �j�Y�¡T òH �LhGR �jO�¡S �¬¸H Â�jGhQ ¹ sµ¡T �J�µd�a .�KC��dGh
 ;ÂJGhOCG  �jÄ£J  ÛEG  Â©a~j  �Q�²dG  i~d  Ü�»Lh  É�µa  ÈYh  ¼¡SQ  «�£�¡SG  �»c  ,ÂJ�Ç¡��¡�d
 �J�µdG Q�Ç�NG ~¾Y �¯bÄJh .ÛhCÕG �Á�Ç©L�e �Ç¡�¯¾dG �¬¸dG ¹µ¡�J È�dG ¢�¾dG I�µa ¢Uî��¡SÕ
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 OÄ©j ¶dP O�e ÀCG IQée ,ª»��ÙG ���a Å¸Y �Á»Ç»©J ¿µç Õ È�dG ,G v~L IQO�¾dGh IP�¡�dG A�Ç¡TCÕG
.��Ç¡��¡�dG Å¸Y Â�¡Ê�b ½�µMEG �¡V�a È�dG ,�jGh�dG Ô �J�µdG �jDhQ ÛEG

 ,z¿j�©dG  �jGhQ  Ô  �jhGOÄ¡�dGh  �Ç©bGÄdG{  ÀGÄ¾©H  �bQh  ¿jO�Þ  ½î¡S  IQÄ�c~dG  �e~bh
 ÀCGh ,òÇYÄ¡VÄe ¿j�¡�¾©c �jhGOÄ¡�dG I�¦¾dGh È©bGÄdG �g�ÙG Q��NG ÈFGh�dG ÀCG ÛEG Iñ¡�e
 ÈFGh�dG °¬¡T ÀCG ÛEG ��aÕ ,È�£dG °¸ÙG hCG zÈ¡�¯¾dG ¹j�ahédG{ ¢�¾L ÛEG È»¾�J ¿j�©dG �jGhQ

 .�Çeîgh �©¾²e ñZh �Ç¾�dG �¯Ç©¡V ¢UÄ�¡T Ã�Î�H Â�©aO È�dG Èg `  ̀Äg �gG�j �»c `  ̀�Ç©bGÄd�H

 ¹Çµ¡��dG  ¢�L�g  ``  À� q»Y  ÉhGQ  ..¼¡S�b  O�jR{  ÀGÄ¾©H  �bQh  éL  è�e  IQÄ�c~dG  �e~bh
 �Á¾eh ,¹Çµ¡��dG ¶dP Ô �Ç¸Y�¯H �»Á¡SCG È�dG �G~MCÕG ÛEG ��aÕ ,zz�©Hh�dG{ Ô �~×G �j�c�eh
 I�¡T��ÙG Â�¾j�©e ¿e G k~Ç¯e ,È¸ÇÇ��d�H È©bGÄdG �ÁÇa ¤¸�NG È�dG Â�H��ch ¼¡S�b O�jR ÉhG�dG IéN
 �Çf�¡�fEG �jDh�d kîa�M vî�¡S ,��¡�dG �ÁFG�LC�H z�©Hh�dG{ �f�µa ,�¾j~ÙG Ã�g ÂÇdEG �dBG �Ù Â�¡�j�©eh
 �ÁH�©Ç�¡SG Ô �PÄä Èg �¾j~e ¹Çµ¡�J Ô ,�Ç¡S�Ç¡�dGh �Á¾e �Ç©Ç�£dG �G~MCÕGh �jQ��dG �KCÕ
 ¢�L�g Å¸Y �¡ÊÁf ,�vÇFGhQ À�»Y �¾j~Ì ¼¡S�b O�jR �bîY ÀCG �¾Ç�e , qÉ�¡��dG ÀqÄµ»¸dh �~�¸d
 �ÇFGh�dG ÂÙGÄY �e�bEG Ô ¼¡S�b �jDh�d · q��ÙG ¹Y�¯dG Äg ¢�L�ÁdG G�g À�µa ,¹Çµ¡��dGh ¿jÄµ�dG

.�¡U�N z�©Hh�dG{ �»�¸eh ,�e�Y

 É��j �e ¹µH I�KC��e ,ÅÁ�¾ÙGh A~�dG �£²f �Á¯¡UÄH À� q»Y ��ÁXCG �©Hh�dG �jGhQ ÀCG �R�HCGh
 I�KDÄeh ,�ÇH�Y ñZh �ÇH�Y «�²H Ô �gQh��j �e Ô �G~MCÕG ��L��Ù �¸�²�¡�e ,I�KDÄeh �ÁdÄM
 �²JÄH �Á¾e �¸©L �ÇY�»�LGh �j�µah �Ç¡S�Ç¡S ��¡U�gQEG �Ð ,ñ�c ÈH�Y ¿Wh Ú�©e ¹Çµ¡�J Ô
 G k�c�e ���¡UCG ÀCG ���d  �eh ,�j�µ¯dG ��ÁLÄ�dGh °FGÄ£dGh ´G�YCÕGh ¢S�¾LCÕG °¸�ß �Á¡�J
 ,�Çd�£jEGh �Çc�Jh ´G�©dGh �¡�eh À�¾�dh �jQÄ¡Sh ò£¡�¸a Ô �G~MCÕG ¥ÄÇN �g~¾Y È²�¸J �vÇFGhQ

.�gñZh
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 ÛEG  �Á¸jÄÐ Ó È�dG  ,z�©¸²dG  A�¾HCGh  �»¾Ç¡�dG{  «Ä¡VÄe  ¿j�©a  ��fG~e  À�f~Y ~b�¾dG  �eCG  
 ,R�Ç�e�H �ÇF�»¾Ç¡S �jGhQ �ÁfC�H �jGh�dG °¡Uhh ,�ÇH�©dG �GÄ¾²dG Å¸Y ¢V�Y æÄj�¯¸J ¹¡�¸¡�e
 ,ÈF�»¾Ç¡�dG ÄjQ�¾Ç¡�dG �H��µd �e�£c ¹H ,~g�¡�»c ¤²a ¢�Çd �»¾Ç¡�d�H � k»�Áe À�c G kO�jR ÀCG �c�jh
 ÈH��µdG ÂHÄ¸¡SCG Å¸Y �KCG �e Ägh ,¹jÄW ÈFGhQ ¼¸Ça ÄjQ�¾Ç¡S «h�¡�e IOÄ¡�e �H��c Ô �H�Î Âdh
 ¿Y °¡�µdGh ªbGÄdG ~Ç¡�Î Å¸Y �ÁJQ~²d ;�ÇF�»¾Ç¡S �jGhQ z�©¸²dG A�¾HCG{ ÀCG G k~cDÄe ,ÂJ�Ç¾²Jh
 ¿Y °¡�µdG Å¸Y �ÁJQ~bh ,�ÁÇa �Mh�£ÙG òe�¡ÊÙGh Q�µaCÕG ³»Yh Ã�j�¡Êb ¿Y ñ�©�dGh ,ÂdGÄMCG
 ÀCG ¿µç �jGh�dG ÀCGh ,�jGh�dG �ÁÇ¸Y ÉÄ£¾J È�dG ��Ç¡��¡�dG �Ç»gCG ¿Y ñ�©�dGh ,Â¾Y �Äµ¡�ÙG
 .È»�¸e ¼¸Ça ª¾¡U ¿µç hCG ,«Ä¡VÄe ¿e ícCG �ÁdîN ¿e �d�©j ÀCGh ,¼¸Ça ¿e ícCG �Á¾e ¢���²j
 �ÁÇa �e ÀEG Å�M ,�jÄ¡��¸d �¸¡�j �ÁÇa �e ¹ch ,R�Ç�e�H �j�¡�H �jGhQ z�©¸²dG A�¾HCG{  ÀC�H ÂdÄb R�Yh
 �Çeh .È¸NG~dG �Ä¡�d�H Å»¡�j �e éY ¤²a ¢�Çdh º�©aCGh QÄ¡U éY ~¡���j �Ç¸NGO �Y�¡�e ¿e
 �ÇfÄj�¯¸�dG �eGQ~dG ÀCG � k�¡VÄe ,ÈFGh�dG ¢�¾dG òHh ��ÇF�¡Ê¯dG Å¸Y ¢V�Y É�dG ¹¡�¸¡�ÙG òH
 ,�ÇfÄj�¯¸�dG �eGQ~dG ÀCGh ,�»¾Ç¡�dG Ô �aÄ�J ÀCG ¿µç È�dGh ,ñ�©�dG Ô �j�×G �M�¡�e ÛEG �²�¯J

.¤Ç¡���dG �¸£�J ,�Ád �Çd�¾ÙG I~g�¡�ÙG ¥h�¡T �Ç¡UÄ¡��Hh Éñg�»ÖG �ÁÁLÄJ �©Ç�£H

 O�jR �OCG Å¸Y �ÁÇa ±�©J È�dG ÛhCÕG I�ÙG �ÁÇa �c��¡SG IO�Á¡T ÉO��©dG �h~à .O ½~bh
 °¸c �»¾ÇM ÂfEG º�bh .R�Ç�e�H �Çf�»Y �jGhQ �ÁfCG ~Lh È�dG �jGh�dG ¿Y ���dG I�f�©eh ,¼¡S�b
 �îMQh �jQ�J ¿e ��c �e Ô �Á�jQ�Jh À�»Y ¿Y IAG�²dGh ���dG ºh�M ,À�»Y �f�eCG ½î�¡S�H
 ���c ��jGhQ «Q�¡ÊJ �ÁfCG ~Lh È�dG ,z�©¸²dG A�¾HCG{ ¼¡S�H À�»Y ¿Y �jGhQ ·�¾g ÀEG Âd ¹Çbh ,�OCGh
 �jGhQ ÂÇdEG i~gCG É�dG �Á¯dDÄÌ Å²�dG Iëa ~©Hh ,°Ç¾e ¿»M�dG~�Yh �¾Çe �¾M :º��eCG ¿e Q��c
 ñaÄJh ,Âd ��µe ¢�Ç¡��Jh �J�µdG j�¯J ÛEG ÉO��©dG QO�Hh ,z�©Hh�dG{ ÀGÄ¾Y �¸»M ,I~j~L

.Â©jRÄJh Â�Y��Wh ,ÈFGh�dG ÂYh�¡�e º�»cEÕ ���¾dG ¹�¡S
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 ¿H ò¡�×G ¶¸ÙG ¹MG�dG ¿Y �jGhQ �H��c Ô Â��Z�H Â¯¡T�c ¼¡S�b O�jR ÀEG :ÉO��©dG º�bh
 O�jR ¹ÇMQ ÀCG ÕEG ,��c ¿Y ÃÄa�Y ¿à �ÁÇ²�¡�jh ,Â¯bGÄeh �Çf�¡�fEÕG �fGÄÖG Å¸Y �c�J ,ºîW

.«h�¡�ÙG ³²�j Ú ¼¡S�b

 ,�jQ�J O�Ý �¡�Çd �jGh�dG ÀCG ªe ,Å²�j É�dG Äg �OCÕG ÀC�H ,ÂJO�Á¡T ÉO��©dG QÄ�c~dG ¼�Nh
 ¿à ñ�µdG ±�©f �à ícCG ¨Ä¯Þ �Çâ ±�©f ¿�fh ,Ã�KC�H Å²�j À�¾¯dGh �Y�¡�dGh �jOCÕGh

.�Äç Õ «~�ÙGh ,�Ä©¡�¸d �h�dG ¢S�¡SCG �»g �µ¯dGh �a�²�d�a ,�¡�e GÄ»µM

 O�jR ªe �GQGÄMh ��j�cP ¢Ê©H ,�j�©¡T �¬¸H ,ÂJO�Á¡T Ô ÀGh~©dG �¸¯e ¢U�²dG ~Ç©�¡�jh
 �¾j~ÙG Â©eh ÕEG ÃQ�¡Ê��¡SG ¿µç îa ,�Á�j�µM OQ�¡Sh ,À�»Y I�cGP ÀO�¡S :ÂfC�H Â¯¡Uhh ,¼¡S�b
.³¡�©j È�dG iéµdG �jQÄ¡S ÛEG �¯Ád ~�à ÂÇYhh ,~¸�dG Ô �²¸©�e �¾g ÂMhQ �f�c ~bh ,�MCG È�dG

 IO�Á¡�Hh ,zÈµj�J{ È¾ÇY ¿e iCG�e Å¸Y ,z�©¸²dG A�¾HCG{ ��c �»¾ÇM ¼¡S�b O�jR ÀGh~©dG ¹Ç��jh 
 Â�ÇM�¡�e ��µj Ägh ,Â¾gP Ô G k�¡V�M À�c °Çch ,�ÁÇa I�cG�dG ~�©e ±G q�Y ÂfC�c ,º��L �©�¡�dG
 Â²¡�©J É�dG æ�»©dG Å�¯dG ·GP �ÇM�¡�ÙG Ô Â�©H É�dG Äg À�µa ,z�¡�dG ¹e�M Q���J Èµj�J{
 ¹c ½�eCG G k~e�¡U °bh É�dG ÄÁa ,ÀÄ»Y �HQ ,À�»Y QG�¡SCG �ÇJ�¯e ¹e�M Äg ÀÄµÇd ,Èµj�J �H�dG
 ½�²ÙG �ÇWh ,�g�¡V�M ��Ç¸Îh ,�Á�jQ�J ³»Yh ,Âf�»Y �Ç¡S~b Å¸Y � k¾ÇeCG ¹Xh ,��gÄ¡��dG

.�ÁÇa

 ¿e À�»Y Å¸Y CG�£j �à ¼¡S�b O�jR ¹Lh ��ÁXCG È�dG �Ç¯�¡�dG �GQGÄ×G ¿e G k~MGh �c��jh
 Ègh ¢SÄ¯¾dG Å¸Y écCÕG ÂaÄN À�c ,ÂdÄM ñÇ¬�dG ¼�M ¿e ³¸b ¿Y �~��j À�c{ : kîF�b ,ñ¬J
 ÂHGÄL À�c ,ÂJ�jGhQ Ô Â�¸b ¿e � kH�b ¿c�eCÕG ícCG ¿Yh .Âf�»Y ��aG�ÖG � qñZ �»¸�e ,ñ¬�J
 �î`Y�¯�dGh ��`bî©dG ¹»Ý ÀEG ,�vÇLQ�N G k�¦¾e ¢�Çdh �Ç¸NGO �fÄ¾Çc Ü ��¡�¾d�H À�µÙG ÀCG
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 �ÁfEG  ,�Ç»Çb  ½CG  �ÇMhQ ½CG  �jO�e �f�cCG  AGÄ¡S  ,ÈY�»�LÕG È£ÇÞ Ô �ÁJéN È�dG  �Çf�¡�fEÕG
 Ô ¼FG~dG ÃQÄ¡ÊM À�µ»¸d ÀE�a Å¾©ÙG G�ÁH ,ÂJGP ¿e G kA�L ��¡�J À�¡�fEÕG ¹NGO �ÁY�»�LG Ô
 �ÁfEG ,È�dÄ¯W �Á�¡T�Y È�dG ¶¸J Èg È¾e � kH�b ¿c�eCÕG ícCGh .�vÇYG~HEG ½CG � vjO�Y ,O�¯dG �£¡�fCG

.z��¾Çf�»�dG Ô ��aG�ÖG �Á�©¸�bG È�dG �ç~²dG À�»Y

 Úh ,Â�¾j�b h~¬�d O�j�H �ÁÇa �²�dG È�dG �¦�¸d�H ¼¡S�b O�jR ÈFGh�dG �QO �²ÇaQ �~Áeh
 °¸�ß ,�µ¯dG Q���e kîLQ �~Lh ~²a ,�¦a�Þ ��ÇH ¿e �A�L �ÁfCG ªeh ,·G��bh Âa�©J ¿µJ
 � k¡ÊaQ Â¡Êa�j ÄÁa ,~²¾¸d �Ç¡S�¡�×G ~j~¡T ,¢�×G °g�e ,� k�¡VGh ,O�Òh A�jéc GP ,«��£dG

.òY�¡U «�¡�dG O�jh � k©W�b

 � k�Ç¡T ÀC�ch ñµ¯�dG ¼FGO ,� kJÄ»¡U À�c ÂfC�H ,ò¾¡S ª�¡S Ä�¾d Âd �Á�²aQ ºîN ¿e �¯¡Uhh
 � kaÄ¬¡T  ,ÀÄ¾¯dGh  �¯¡�¸¯dGh  �OCÕGh  �a�²�d�H  � v»¸e  ,«îWÕG  ª¡SGh  ,½Ä¾dGh  ¹cCÕG  ¹Ç¸b  ,Â¸¬¡�j

.IQ���dGh ��¡S��ÙG ¹²M Ô ¹jÄW «�H Âdh ,�jQ��d�H

 Ü ��¡�¾d�H O�jR À�c{ :¢VÄ»¬¸d ¹ÇÒ �f�c È�dG ,�Ç¸NG~dG O�jR ��ÇfGÄL Å¸Y AÄ¡ÊdG �²dCGh
.z���YEÕGh �¡�g~dG ¿e ñ�µHh ,¢VÄ»¬dGh ,�HÄ©¡�dG ¿e ñ�µH �ÁJCG�b ,�»Ç¦Y �Çf�¡�fEG �jGhQ
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تـــــقـديــــم
 

فالنتينا  قسيسية *

.¼¡S�b O�jR ¹MG�dG �jOCÕG AîeRh ´�aQh A�b~¡UCG �j Âa�YCG �à ícCG ÂfÄa�©J

 ,G kQ�Y , qÉ~d ~j~L îa ,¼µd ��H��ch ºGÄbCG ¿e ÅMÄ�¡�e � k»�M Äg ,½ÄÇdG ÂdÄbCG ÀCG ¿µç �eh
.��j �»c ½�µj Ú ¼¡S�b O�jR ÀCG È�Y�¾²a ,ñ¡�²�d�H ±GëYÕG ÕEG

 Ô q�e � k¡ÊÇeh ÀC�ch ,�ÄÙG Â¯£�NG ÀCG ~©H Å¯�NGh ,�Çf�»©dG �H��µdG �H�JQ ¤¡Sh Â»¡SG ªÙ
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*  الرئيسة التنفيذية ملؤسسة عبد احلميد شومان.
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زيـــــــاد قاســــم فــي«أبنــــــــاء القلعـــة»:
راوي املدينـة ومؤرخهـــا

نزيه أبو نضال *

يف ظني أنه ما كان هلذه االحتفالية، حول الروائي الكبري زياد قاسم 
بل  بنفيس،  ألشيد  ال  هنا،  سأروهيا  غريبة،  صدفة  لوال  تعقد،  أن 
باهتامم،  واملعنيون،  النقاد  يتابع  أن  رضورة  إىل  االنتباه  ألفت  كي 
أن حيدث،  كام كاد  ال نفقد،  اجلديدة، حتى  اإلبداعية  اإلصدارات 

قامًة كبرية، بل ثروة عظيمة، مثل زياد قاسم.
 يف هناية العام ١٩٩١، وخالل سفرنا مًعا إىل أمريكا، أنا والصديق 
فخري قعوار، اكتشفت أنني مل أحرض معي كالعادة كتاًبا أقرأه يف 
أن  فكان  معه،  كتاب  أي  عن  فسألته  الطويلة،  الرحلة  هذه  مثل 
أكــن  ومل  قاسم،  لزياد  «أبناء القلعة»(١)  اسمه  ضخًام  كتاًبا  ناولني 
أسمع، آنذك، ال بزياد قاسم وال بروايته من قبل، ال أنا وال فخري. 

* باحث وناقد أردين متعدد االهتاممات. 
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واعتقدت حينها أن سبب ذلك يعود إىل غيايب عن األردن وحركته األدبية، أزيد من عرشين 
كنًزا  أكتشف  أنني  هبا،  الشديد  وإعجايب  القلعة»  «أبناء  قراءة  بعد  فوجئت،  لكنني  عاًما.. 

كبًريا، وكنت فرًحا، ربام مثل كولومبس حني اكتشف أمريكا. 
وبعد عوديت إىل األردن، بحثت عن زياد قاسم، لكنني فوجئت بأن أحًدا من النقاد أو 
املهتمني مل  يقرأ هذه امللحمة الروائية املدهشة، بل ومل يسمع عنها وال عن صاحبها.. كنت 
آنذاك، وأستعري من غسان كنفاين، كمن يبحث عن قط أسود يف غرفة سوداء ال قط فيها، 

لوال صدفة ثانية غريبة.
بزياد  يعرف  عمن  بحثي  بالصدفة  أمامها  وذكرت  صديقة،  معلمة  زارتنا  يوم،  ذات 
قاسم.. وكانت املفاجأة!! فقد أخربتني أن زوجته الرشكسية «سهاد» زميلتها يف املدرسة. 
زودتني برقم هاتف زياد..اتصلت به.. فكان أن تفضل عّيل بزيارة يف بيتي، يف الفحيص مع 

زوجته.
وال أزال أذكر، كيف اشتكى يل آنذاك، مّر الشكوى، من أن روايته «أبناء القلعة» مل حتظ 
حتى بخرب عن صدورها، عىل الرغم من أنه أرسلها إىل كل الصحف، كام مل يبع منها نسخة 
واحدة، بعد عرضها أشهًرا عدة، يف عدد من أكشاك بيع الصحف والكتب، وكان من نتيجة 
روايته  من  الثاين  اجلزء  إحراق  عىل  أقدم  أن  فكان  شديدة..  إحباط  حالة  أصابته  أن  ذلك 
ا.. قال يل: «ِملَ أحتفظ هبا، إذا مل يكن هناك من  «أبناء القلعة»، وهي بعد مل تزل خمطوًطا ورقي 

يقرأ أو هيتم؟!»(٢)
 بعد قراءة «أبناء القلعة»، وقبل أن أتعرف عىل صاحبها، أخذت عىل نفيس أن أعطيها ما 
تستحق من االهتامم.. فتحدثت عنها مراًرا، وكتبت عنها العديد من الدراسات يف الصحف 
واملجالت، والحًقا يف عدة كتب يل، كام يف اإلذاعة األردنية، وباللغتني العربية واإلنجليزية. 
وعدا ذلك، أزعم أنني أسهمت، آنذاك، بعقد سلسلة من الندوات حول قلعة زياد قاسم، يف 
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عّامن والفحيص والزرقاء وإربد ومادبا، كام قدمت بحًثا يف مؤمتر الرواية العربية يف القاهرة، 
حول عّامن كمكان روائي، ومتحور حول قلعة زياد قاسم.(٣)

وأسجل هنا، أن كثريين من جماييل عامن احلديثة، من الروائيني وكّتاب السري، وأنا واحد 
منهم، قد شاهدوا بأم أعينهم كيف تولد عامن القديمة من جديد، وكيف تنمو وتكرب مثل 
كائن حي.. فكان أن حظيت مدينتنا، ربام، بأكرب عدد من اإلبداعات والكتابات التي توثق 
سريهتا.. وهذا ما مل يتح ملدن طاعنة يف الزمن، مثل دمشق والقاهرة وبغداد... ونسجل هنا 
مدانات،  وعدي  منيف،  الرمحن  وعبد  هلسا،  غالب  مدينتنا:  رواة  من  عظيمة  قائمة  بفخر 
األطرش..الخ..،  وليىل  ملحس،  وثريا  ناجي،  ومجال  غرايبة،  وهاشم  خريس،  وسميحة 
ولكن يف مقدمة هؤالء الكبار ورائدهم يقف راوي املدينة ومؤرخها زياد قاسم، صاحب 

«أبناء القلعة» و«سداسية الزوبعة»، و«العرين» و«اخلارسون».
* * *

كلمة)،  ألف   ٢٠٠ من  الكبري (أكثر  القطع  من  صفحة   ٤٠٠ يف  القلعة  أبناء  رواية  تقع 
وتدور أحداثها يف حّي القلعة، حيث يتشامخ بأطالله األثرية وشجرة سنديانه العمالقة.. 
ثم ال يلبث أن يتدرج نزوًال إىل حي الشابسوغ.. وصوًال إىل املدرج الروماين فسيل عّامن، 
وإذ باملدينة، عرب رشياهنا الرئييس (السيل)، تتنفس وتنمو وتتكامل مثل كائن حّي، ومن دون 
أن يضع الكاتب خمطًطا مسبًقا ومتكامًال ملوقع عامن وتطورها، عرب مسرية الرواية.. فمثل 
التقاط  تستطيع  للفنان  التارخيية  الذاكرة  أن  غري  ا،  إبداعي  مستحيل  التفصييل  التخطيط  هذا 
مشهد بانورامي للزمن املحكي، بام حيتويه من أماكن وتفاصيل وشخوص، وهذه املكونات 
ال تلبث خالل عملية اخللق الروائي أن تصبح سيدة نفسها ومصريها، وال حيكمها أو حيدد 
مسار حركتها، سوى الرشط التارخيي االجتامعي الذي تتحرك فيه، والقائم أصًال كحقائق 

معرفية يف وعي الكاتب/الروائي، وبام يمثل رشحية كاملة ملدينة عّامن. 
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هذا املكان هو احلاضنة أو الرحم الذي يرتبط بعرشات احلبال الرسية باملجموعة البرشية 
القاطنة فيه، عىل تعدد انتامءاهتا ومنابتها األوىل، والذي سيقرر واقع الشخصيات واألحداث 

وتطوراهتا ومصائرها الالحقة.
زمن  بدأ  حيث  األربعينيات،  عّامن  مدينة  يف  احلياة  بعث  قاسم  زياد  يستطيع  ولكي 
الرواية، اختار، كنقطة انطالق، القلعة التارخيية املطلة عىل املدينة، هذا املكان املستجد بدأ 
يضج باحلياة، ثم مل يلبث، خاصة بعد تأسيس اإلمارة، أن احتوى خمتلف الفئات والرشائح 
االجتامعية، التي شكلت مدينة عّامن ورافقت حركة تطورها عىل امتداد زمن الرواية. وأود 
أن أسجل أن اطالعنا املبكر عىل ترمجة غالب هلسا جلامليات مكان باشلر(٤) قد أفادنا لالنتباه 

إىل عبقرية املكان يف قلعة القاسم!
يمكن ملتلقي هذه الرواية أن حياكمها بمعيارين متوازيني: املعيار التارخيي، من حيث دقة 
الرصد التارخيي واالجتامعي ملدينة معروفة وقائمة مثل عّامن، واملعيار الفني يف حماكمة البناء 
املعامري للرواية، بأحداثها وأماكنها وشخصياهتا.. ومثل هذه املحاكمة املزدوجة ال تسمح 
للكاتب باخلضوع البتزاز اإلغراء الذي تقدمه أحداث الرواية الفنية، فيتابعها عىل حساب 
احلقيقة التارخيية، كام أنه ال يستطيع أن يمنح أبطال روايته دوًرا أو مساحة تزيد عىل املساحة 
ا، ألدوار شخصيات الرواية. وعىل سبيل املثال،  الفعلية للرموز الواقعية املوازية، موضوعي 
ال  اخلمسينيات،  يف  الرواية،  يف  والبطولة  الصدارة  مكان  أخذ  الذي  الرشكيس  فخري  فإن 
يلبث دوره أن يرتاجع ويتهمش إىل جمرد مدرس لأللعاب الرياضية يف أواخر الستينيات. 
مدينة  نشأة  يف  ودورهم  الرشكس  ملكانة  التارخيي،  الصعيد  عىل  واضحة،  إشارة  وهذه 
الفلسطينية  االجتامعية  الكتلة  حضور  يف  هامشية..كام  كأقلية  تراجعهم  ثم  وبنائها،  عّامن 
قيمتها  روايتنا  تستمد  هنا بالضبط  ومن  املدينة،  نقيب جتار  أنور،  بالتاجر  ممثلة  وصعودها، 

االستثنائية يف حقل التاريخ االجتامعي للمدينة!
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خلق  عىل  مدهشة  ختييلية  قدرة  األول:  مًعا؛  وجتادال  عنرصان  تضافر  الرواية،  هذه  يف 
الوقائع  توفري  يف  املؤرخ  عدة  امتالك  والثاين  ورسمها،  واألمكنة  واألحداث  الشخصيات 

والشخصيات التارخيية كخلفية للعمل الروائي، وأحياًنا كعنارص فاعلة يف بنيته الروائية. 
ملساحة  إشارة  أو  افرتاض  جمرد  ليس  فهو  البطولة،  دور  املكان  حيتل  بالضبط  هنا  ومن 
نجد  بل  والشخصيات،  األحداث  حركة  عليها  الكاتب  يبني  لكي  منها  بد  ال  جغرافية، 
يف بنيتها املعامرية،  ا  ويشكل رابًطا عضوي  الفني لفضائها الروائي،  املكان يدخل يف النسيج 
ويف حتديد النكهة اخلاصة لعاملها، بطبائع شخصياته، ومسلكياهتم االجتامعية، ومصائرهم 
حزيران  إىل  اهلزيمة  نكبة  من  املمتد  الزمن  يف  فوقه،  اجلارية  األحداث  وحركة  الالحقة، 

النكسة.
زهاء  بلغت  الرواية،  بطولة  تتقاسم  التي  الشخصيات  من  هائل  كمٌّ  فثمة  املكان،  وكام 
منابت  إىل  رأينا،  كام  تنتمي  والتي  الثانوية،  الشخصيات  عدا  أساسية،  شخصية  األربعني 
خمتلف  عىل  يتوزعون  فهم  عّامن،  ملدينة  اخلاصة  اخللطة  مًعا  شكلوا  مجيًعا  وهؤالء  متعددة، 
خاليا احلياة يف املجتمع األردين: األرسة، احلي، املدرسة، املعمل، الكراج، الفرن، املقهى، 
وأنامًطا  رموًزا  كذلك  متثل  الشخصيات  وهذه  الخ.  الصحيفة،..  الرشكة،  املحل،  املطعم، 
لتنوع عنارصها االجتامعية، وفيهم إىل جانب من ذكرنا: املرايب، القواد، البلطجي، وأهبل 
فهي  وجتلياهتا،  أدوارها  بمختلف  املرأة  واقع  كذلك  الرواية  وتعكس  احلي عمران..الخ.. 
والتضحية  التنوع: فوزية رمز القلعة  هي حالة متباينة وشديدة  ا وإنام  ليست نموذًجا نمطي 
الرسمية  املومس  مالك،  أم  عبده،  أم  هبية،  برجس،  أم  الصابرة  القوية  األم  والصمود، 
عىل  املغلوبة  واملرأة  تريز،  اجلامعية  الطالبة  السكرترية،  نجاح،  املتسرتة  واملومس  سمورة، 

أمرها: زوجة خليل منعش، وزوجة عواد النمر.. الخ.
من خالل هذا الكم اهلائل من الشخصيات احلية، بنسيج عالقاهتا املتشابكة، أقام زياد 
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راح  ثم  األربعينيات،  عّامن  مدينة  أوصال  يف  تدب  احلياة  وجعل  الروائي،  معامره  قاسم 
يصوغ حركة نموها وتطورها، ويشكل مصائر شخصياهتا وأحداثها، ولكن بام ينسجم مع 
املكونات البيئية والرتبوية والنفسية للشخصيات من جهة، وبام ينسجم مع املنطق الداخيل 
جعل  مما  ثانية..  جهة  من  والسياسية  واالجتامعية  واالقتصادية  املادية،  األحداث  حلركة 
شخصيات الرواية تبدو من حلم ودم، وجعل كًال منها يتحدث وفق مستواه الذهني وتربيته 
البدوي  حران  األردنية  الشخصيات  فعدا  األصلية،  هلجته  وفق  وكذلك  اخلاصة،  البيئية 
وعواد وبرجس وجورج ثم الرشكسية بلكنتها اخلاصة، نجد العائالت الفلسطينية، ومنهم 
باللهجة  عبده  أبو  وعائلة  وفالحية،  مدينية  بلهجات  تتحدث  منعش،  وخليل  عيل  أنور 
وأنطوان  العراقي،  مالك  أبو  مثل  الشخصيات،  بقية  هلجات  ذلك  عىل  وقس  الشامية.. 

اللبناين.. وأم سمورة املرصية.. إلخ.
أدت  وكيف  األولية،  والصناعية  والتجارية  املادية  عامن  مكونات  الكاتب  يرصد  كام 
الكوال  ملصلحة  االثنني  إفالس  إىل  عبده  وأبو  منعش  كازوز  معميل  بني  البائسة  املنافسات 

األمريكية..الخ.  
امللحمي  الطابع  إىل  تنبهت  أنني  القلعة»،  «أبناء  رواية  مبكًرا  درست  حني  أذكر  وبعد، 
التارخيي يف مرشوع  زياد قاسم، فكتبت: «ولكي نستكمل حكاية عّامن، نحن بانتظار رواية 
جديدة نعتقد أن زياد قاسم هو األقدر عىل إنجازها (األفق ، آب ١٩٩٢)». فكان أن ارتد 
زياد، يف زوابعه السّت، إىل الزمن املمتد منذ منتصف القرن التاسع عرش وصوًال إىل زمننا 
استطاع  من  وحده  كان  وربام  وعيونه..  املبدع  ورؤيا  املؤرخ  أدوات  مستخدًما  الراهن.. 
أصبحت  بحيث  الرسمي..  التاريخ  مع  متكامًال  ليأيت  الشعبي  التاريخ  بخطوط  اإلمساك 
وثيقة املؤرخ هي الوجه اآلخر إلبداع الروائي.. ذلك أن هاجس الفنان هو دخول املخترب 
االجتامعي، كي يفهم بالضبط كيف حدثت األشياء وملاذا حدثت. ومن هنا فإن ما تضيفه 
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روايات القاسم اإلبداعية أهنا تساعدنا عىل قراءة احلركة االجتامعية، باملعنى التارخيي، كي 
تدلنا، إىل وقائع أيامنا وحركتنا القادمة باجتاه الغد.. هكذا يفرتق الروائي ابن املستقبل عن 

املؤرخ ابن املايض.
فرنسا  روائي  عن  إنجلز  فردريك  كتبه  ملا  العميق  املغزى  نستحرض  بالضبط،  هنا  ومن   
العظيم بلزاك: «لقد فهمت عن تاريخ الطبقات يف فرنسا، من روايات بلزاك، أكثر من كل 

ما فهمته من علامء االجتامع والتاريخ جمتمعني»! 
* * *
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اهلوامش
 (١) زياد قاسم، أبناء القلعة، عامن ١٩٩٠، دون نارش، فقط مطبعة عاصم. 

 ١٩٩٠/٨/٢) الشعب  صحيفة  يف  قصريين  عمودين   يف  القسوس  عمــاد  كتبه  مـــا  هنــا  أسجـــل   (٢)
و١٩٩١/١١/٧)، وبدر عبد احلق يف الرأي بزاويته اليومية «جمرد رأي»، ١٩٩٢/٢/٢٨. 

وجملة   ،(١٩٩٢ متوز   ٢٢  ،١٢ (العدد  األفق  ثم   ،١٩٩٢ متوز   ١٢ الدستور،  نضال،  أبو  نزيه  انظر:    (٣)
 Arab Daily صوت اجليل (العدد ١٥، آب، ١٩٩٢)، ثم جملة عامن (ع ٨، ١٩٩٤/٤/١)، ويف صحيفة
عامن،  أزمنة،  باألردن» (دار  الرواية  طريق  عىل  «عالمات  كتايب  والحًقا  باإلنجليزية (١٩٩٩/٤/١٨)، 
عامن،  الثقافة،  (وزارة   Novels and Novelists from Jordan باإلنجليزية  اآلخر  وكتايب   ،(١٩٩٦
٢٠٠١)، وعن زوابع زياد قاسم واملدير العام يف كتايب «التحوالت يف الرواية العربية»، املؤسسة العربية، 
الثقافة،  وزارة  السبع»،  والزوابع  الذاكرة،  وحارس  عامن  عن  روائية،  «شهادات  يف  ثم   ،٢٠٠٦ بريوت، 

عامن، ٢٠٠٨.  وكذلك يف عدد من برامج الدراما يف اإلذاعة األردنية، باللغتني العربية واإلنجليزية. 
(٤) غاستون باشلر، مجاليات املكان، ترمجة غالب هلسا، دار اجلاحظ، بغداد، ١٩٨٠.
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مظاهر التحول والنضج   أدب زياد قاسم

د.  نضال الشمايل *

مع  يتعامل  عريب  لروائي  خطاًبا  نقرأ  أن  املألوف  من  ليس 
اجلرأة  هبذه  العريب  التفتت  لتاريخ  نة  املكوِّ اإليديولوجيات 
والشمول، خاصة إذا كانت هذه اإليديولوجيات تنتمي إىل منظومة 
أّن  يكشفه،  ما  يف  األمر،  هذا  ويكشف  املستبد.  السلطوي  احلكر 
للمرشوع  بامتياز  قارًئا  يكون  أن  حريًصا  أضحى  الروائي  العمل 
الذهني ملثقفي األمة، فال يقترص أداؤه عىل التسجيل فحسب، بل 
يسهم يف التوجيه ويقرتح احللول، مثبًتا أهلية املزاوجة بني األدب 

واإليديولوجيا.
والتشكيل الروائي مهارة تعتمد عىل «مادة خام طّيعة يف يد السارد، 

وقابلة ألن تصاغ بام ال حرص له وال عّد من األشكال التعبريية، 
* أستاذ مشارك يف الرسديات املعارصة وحتليل اخلطاب بجامعة امللك فيصل – 

السعودية.
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وفقًا لرغبته ومتشًيا واالسرتاتيجية املتبناة من قبله نحو املرسود له»(١). والدراسات يف هذا 
املجال أوسع من أن حترص، فاخلطاب الروائي هو «بنية حية تزخر بكل ما متثله البنية احلية 
للواقع،  معلول  وهو  املؤثرة،  الفاعلة  وبوظيفته  بامدته،  ا  عضوي  التحاًما  ملتحم  تشكيل  من 

وإن يكن قيمة مضافة إىل هذا الواقع نفسه، سلًبا أو إجياًبا»(٢).  
  إن حيوية عنارص املتن الروائي حتتم عىل الرواية مواكبة مظاهر املجتمع وقضاياه، ضمن 
أو  خالصة،  اجتامعية  فكرة  عىل  «بناًء  يتكون  أن  يمكن  النص  إّن  بل  املبدع.  جيسدها  رؤية 
متتح من  قيمتها،  كانت  مهام  هذه الفكرة،  أّن  عىل  وفني،  فكري  هو  قرابتها بام  هلا  اجتامعية 
الذايت؛ لتذويبه يف االجتامعي، وإكسابه الطابع املوضوعي بدل الذايت الرصف، وباإلمكان 
اقتصادية»(٣)، وضمن هذا املعطى،  والدة الفكرة من وثيقة تارخيية، أو اجتامعية، أو حتى 
العربية  الرسدية  سامت  عىل  املحافظة  مع  الروائي،  فضاءه  ويصنع  عمله  الكاتب  يبدع 

وتطلعاهتا بناء وطرًحا.
تقديم  عرب  العربية،  الرواية  مسرية  تطور  يف  مسهًام  اخلاص،  جهده  قاسم  زياد  قدم  وقد 
الشخصية  رؤيته  صعيد  فعىل  الكبري(األمة)،  وعامله  الصغري(اخلاص)،  لعامله  اخلاصة  رؤاه 
وسريته العملية يف جمال اإلدارة واألعامل، خط روايتني: (املدير العام) ١٩٨٧م، والوريث 
(خمطوطة). أما روايات (أبناء القلعة) ١٩٩٠، والزوبعة بأجزائها الستة (١٩٩٩-٢٠٠٣م)، 
واخلارسون (١٩٩٩م)، فتعكس البيئة اجلغرافية التي يتحرك فيها خيال زياد قاسم، ومنها 
احلزب  مقوالت  عىل  املتكئة  القومية  إيديولوجيته  فيها  سّطر  وقد  الفكري،  فضاءه  يصنع 
مرحلة  (١٩٩٩م)  العرين  رواية  مثلت  حني  يف  سعادة.  أنطون  بزعامة  السوري  القومي 

تأملية لدى زياد قاسم يكشف فيها فهمه لطبيعة النفس البرشية.
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أوًال: مرحلة الرسد السري ذايت
متثل رواية «املدير العام» أول إنجاز روائي لزياد قدمه عام ١٩٨٧، وتضم مخسة فصول 
متفاوتة الطول، مّثل كل فصل حموًرا مستقال  بذاته. وتدور أحداث الرواية بني ١٩٧٩ إىل 
١٩٨٦ يف عّامن، وما رافق هذه الفرتة من طفرة اقتصادية نشطة قامت يف األردن، إثر غياب 
عىل اجلانب  ظروف االستقرار االقتصادي والسيايس يف البالد املحيطة به، فانعكس ذلك 
االقتصادي يف عّامن، رافقه توّسع يف مؤسسات التجارة التي مارست نشاطاهتا بقوة يف ظله.
حيث  الزمنية»،  الفرتة  «قصة  ضمن  الرواية  هذه  نصنف  أن  يمكن  ذلك،  عىل  وبناء 
رواية  أو  األحداث  برواية  املمثلة  القصص  أنواع  باقي  عن  استقالًال  القصة  هذه  متتلك 
أقل  فهي  الفني،  بنائها  وطبيعة  غايتها  يف  استقالل  هلا  بل  األجيال،  رواية  أو  الشخصيات، 
شموًال، وأكثر تعلًقا بالفرتة الزمنية املعارصة، وغايتها آنية عاجلة، وكاتبها ال حياول ختطيط 
املعارصة،  احلياة  من  قطاع  بعرض  يكتفي  بل  ومكان،  زمان  لكل  تصلح  للمجتمع  صورة 

وخاصة يف فرتات االنتقال. وال شك أن قيمة القصة تنحط بفرتة معينة وتقترص عليها.
الرشكات  عامل  يف  الشخصية  وجتاربه  قاسم  زياد  خربات  استثامر  عىل  القصة  ُبنيت 
واألعامل، من خالل (أنجيل) راوية القصة، التي تعمل سكرترية للمدير العام يف الرشكة 
أثناء تنقلها عرب مخسة أماكن خمتلفة، خالل الفرتة الزمنية اخلاصة بالرواية، ورصدت خالهلا 
نامذج ملديرين يرأسوهنا تباًعا، متتبعة سلوكياهتم احلياتية ضمن إطار العمل. إن مهمة الراوية 
مل تقترص عىل هذا الرتكيز، بل إهنا يف مواضع أخرى كانت تشري إىل مقياس النمو االقتصادي 

أو كساده يف األردن. 
ويمكن القول إن رؤية املؤلف ودرايته يف جانب األعامل التجارية املؤسسية، قد أكسب 
الرواية مصداقية وموضوعية يف الطرح، واضًعا نصب عينيه مدى وعي املتلقي جتاه ما يقرأ، 
ا بتصوير جمتمع األعامل، ضمن معامر فني متعاقب األحداث.  حيث كان اهتامم املؤلف جلي 
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املؤلف  سرية  من  جانب  عىل  واضح  بشكل  اتكأت  قد  البداية  هذه  أن  التأكيد  ويمكن 
بتفاصيلها  األعامل،  حياة  جوانب  من  مهم  جانب  لكشف  حّفزته  سرية  وهي  العملية، 
نرشها،  للراحل  يتسّن  مل  رواية  وهي  نفسه،  املسار  الوريث  رواية  سارت  وقد  وأرسارها، 
أن  بعد  إدارهتا،  جملس  تزّعم  عىل  ُمالكها  يتصارع  جتارية  رشكة  يف  أحداثها  تدور  فالرواية 
املفاجأة  وتكمن  لتحقيق غايتهم،  السبل  أقذر  إدارهتا، متخذين  جملس  رئيس  وفاة  اقرتبت 

بأن يتبوأ املنصب أحد أفراد العائلة غري املتوقعني لشغل هذا املنصب.
  

ثانًيا: مرحلة الرسد التارخيي 
وقد  و«الزوبعة».  و«اخلارسون»  القلعة»  «أبناء  هي  روايات،  ثالث  املرحلة  هذه  تضم 
صدرت رواية أبناء القلعة عام ١٩٩٠م يف أربعة فصول، وتعيد رسد فرتة حرجة من تاريخ 
األردن، ومتثل الفرتة الزمنية الواقعة بني عامي ١٩٤٥ وحتى ١٩٦٧، وخالل هذه الفرتة 
الزمنية الطويلة واحلرجة يرسم زياد قاسم لوحته الروائية العّامنية، خالًعا عليها طيوف احلياة 
تكتب  أن  استطاعت  إذ  عّامن؛  ملدينة  متنوعة  شاملة  لوحة  للقارئ  فبدت  كافة،  وطقوسها 

تارخيها بأسلوب خطايب خمتلف وفريد، من دون الوقوع أسرية للتاريخ.
يوازي  للرواية،  معامري  بناء  جهة  من  هو  حدث  فكل  عّامن،  بتشكل  الرواية  وتتشكل 
ـ  (الرواية  ببناء  املؤلف  اهتم  وقد  اجلهات.  خمتلف  عىل  عّامن  ملدينة  بناًء  أخرى  جهة  من 
ا من خالل تتبع شخوصها، من جميئها مروًرا ومآًال، كام اهتم ببناء (الراوية  عّامن)، اجتامعي 
ا من خالل النشاطات  ا وثقافي  ا، من خالل تتبع حركة التجار فيها، وسياسي  ـ عّامن) اقتصادي 
فكان  فيها،  السياسية  املظاهرات  إىل  باإلضافة  اجتاه،  من  أكثر  يف  الفاعلة  والفكرية  احلزبية 
املعامر الفني للرواية موازًيا لبناء مدينة عّامن يف خمتلف جوانبها، مع اعتناء خاص باملفردات 
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االجتامعية يف املدينة، جتنًبا لالستغراق يف األمور السياسية للمنطقة. وما قدمه زياد ال يعّد 
توثيًقا بل شهادة عايشها يف صباه وامتلك حق رسدها وتأويلها.

شخصية  عند  مرة  كل  يف  فيتوقف  املتلقي،  هبا  يمر  حمطات  شكل  عىل  الرواية  بدت 
من  اهلائل  الكم  هذا  الستيعاب  املكاين  القطع  تقنية  موظًفا  أخرى،  إىل  يغادرها  ثم  معينة 
الشخصيات الصانعة للحدث، فكان لزاًما عىل زياد أن يوظف، تبًعا لذلك، راوًيا كيل العلم 
ا  فعلي  يتدخل  أن  دون  من  اخللف»،  «من  الرؤية  معتمًدا  الغائب،  بضمري  األحداث  يروي 
وهو  ذاته،  الروائي  ضمري  أخرى،  جهة  من  هو،  العلم  كيل  والراوي  الرواية.  أحداث  يف 
من يقوم بدور الراصد الشاهد عىل األحداث، حسب تصنيف وين بوث، وهو كيل العلم 

املحايد حسب فريدمان(٤).  
أما رواية اخلارسون ١٩٩٩م، وهي خامس عمل روائي لكاتبنا، فتحمل الصبغة ذاهتا، 
فهي رواية عّامنية تستغرق يف تفاصيل تشكل املكان واإلنسان. و«العامنيات» مفهوم تتشح به 
أعامل زياد قاسم وتتوشى به، فعامن شخصية نابضة باحلياة، تنمو بنمو شخصيات الرواية، 
فتنهض بنهوضهم وتتطور بتطورهم، فكام باتت مرص بشعبيتها معروفة لدى اجلميع، بفضل 
نجيب حمفوظ، غدت عامن القديمة ببساطتها معروفة لدينا بفضل روايات زياد قاسم. إن 
كثًريا من الروايات العربية دارت أحداثها أو بعضها يف عامن، لكن القليل منها وهب عامن 
دوًرا بارًزا ضمن إطار مرشوعها الروائي، ولعل «اخلارسون» من النوع الثاين، فقد أّرخت 
اجلوفة،  حي  يف  أحداثها  فدارت  العرشين،  القرن  من  اخلمسينات  إبان  لعامن  الرواية  هذه 
أحد أحياء عامن القديمة. أما أبطال الرواية فهم فتية مراهقون عابثون، درجوا يف هذا احلي 

العّامين، وتعلموا يف مدرسته، وتلقنوا تقاسيم احلياة بني شعابه.
متناهية،  سيكولوجية  بدقة  شخصياهتا  بناء  عىل  مؤلفها  بقدرة  الرواية  هذه  متّيزت  لقد 
وهذا من أنامط السحر الواقعي الذي أجاده املؤلف، وكان ذلك عىل حساب طول الرواية 
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وتضخمها. والرواية من خالل ما عرضت هلا، ال تقترص عىل اجلانب االجتامعي، بل إهنا 
يف  السياسية  األحداث  أبرز  تعرض  إذ  املتقلبة؛  بمناخاته  السيايس  الفضاء  معها  تشمل 
أشهر  الرواية  يف  فربزت  املتهافتة،  واحلكومات  الناهضة  باألحزاب  املتمثلة  اخلمسينات، 
االشرتاكي،  القومي  واجتاهه  النارص»  «عبد  شخصية  صدى  وهي  عربية  سياسية  شخصية 
املقابل،  ويف  أخرى،  أو  بطريقة  السياسية  رؤيته  بث  يف  يرتدد  ال  املوضوع  هذا  يف  واملؤلف 

هناك شخصيات تقدم رؤاها اخلاصة.
أما رواية الزوبعة فواحدة من أطول املالحم الروائية(٥) يف تاريخ الفن الروائي العريب، 
حمطة  بمثابة  كان  الذي  امليالدي،  عرش  التاسع  القرن  منتصف  إىل  تعيدنا  ماضوية  بإرشاقة 
انتقالية إىل وضع املنطقة العربية احلايل. صدرت الزوبعة يف ستة أجزاء، مؤطرة لثالثة أجيال. 
خطوطه  تتبع  يف  كبًريا  جهًدا  يستنزف  فهو  اهلاوي،  للقارئ  يصلح  ال  ضخم  عمل  وهي 
الرئيسية املكتظة بني عامي ١٨٦٠ حتى عام ١٩٥١، وهي مدة زمنية شاسعة ضمت مجلة 
ومؤامرات،  وهزائم  انكسارات  من  العربية  املنطقة  عاشتها  التي  املصريية  التحوالت  من 
وحتتاج من القارئ إىل خلفية تارخيية لالنخراط فيها وحماورة رؤى كاتبها، وتعد هذه الرواية 

خالصة املرشوع الفكري للمؤلف.
أما عن الفضاء املكاين للرواية، فالرواية مرتامية األطراف، وأحداثها ترتكز منذ البداية 
ولبنان  واألردن  بفلسطني  ممثلة  الشام،  بالد  من  األحداث  تنطلق  حيث  بؤرة،  غري  يف 
وسورية، ومتتد رشًقا إىل العراق والكويت، وجنوًبا إىل احلجاز، وتستأنف رحلتها غرًبا إىل 
مرص، وشامًال إىل تركيا، وتالحق حياة بعض الشخصيات يف باريس واألمريكتني الشاملية 

واجلنوبية.
 والزوبعة كعنوان وحدث هي العاصفة الرملية اهلوجاء، ويطلق سكان السلط عىل أقوى 
هذه العواصف لقب «اإلماية»(٦)، نظًرا لقوهتا التدمريية القادرة عىل التغيري، فتحل باملكان 



د.  نضال الشمايل

٣٣

رمًزا  بوصفها  والزوبعة  زواهلا.  بعد  العميم  رغم ذلك باخلري  تعد  إياه خراًبا، ولكنها  حميلة 
هي الداللة العامة للثورة، التي جتيء، فتدمر كل يشء، ولكنها بعد انتهائها تعد بخري وأمن 
كنقش  التاريخ  وظفت  عرضية  حادثة  بل  املوضوع  جوهر  ليست  فهي  وعدل،  واستقرار 

وخلفية هلا. 
وتتم أحداث الزوبعة يف إطار تارخيي، حيكم من زاوية أو أخرى سري األحداث وتقلباهتا، 
الشام،  منطقة  عىل  الرتكي  النفوذ  ضد  اإلنجليز  مع  وحتالفات العرب  الطائفية،  كالنزعات 
اليهودي  االحتالل  وبوادر  سورية،  عىل  األجنبي  واالنتداب  الكربى،  العربية  والثورة 
أحداث  تصوير  يف  املشرتكة  التارخيية  الشخصيات  من  جمموعة  وظفت  لفلسطني… وقد 
قيادات اإلنجليز  وبعض  اإلنجليزي،  ولورانس  عبداهللا،  واألمري  فيصل،  الراوية، كاألمري 

والفرنسيني أمثال كاليتون وغوروو.
وعىل الصعيد االجتامعي لشخصيات الرواية، فإن املؤلف يوظف فيها ما يزيد عىل مئة 
شخصية رئيسية وثانوية أسهمت مجيعها يف صنع مادة الرواية، وحتريك أحداثها نحو اخلط 
العام الذي أرادته الرواية. وجاء الكم اهلائل من هذه الشخصيات عىل شكل أجيال متعاقبة، 
فرواية الزوبعة رواية أجيال من منظور اجتامعي، وراوية أحداث من منظور تارخيي، وتتجىل 
اقرتبت «الزوبعة» كثًريا من حتقيقها إن مل يكن  الرواية يف ثالث سامت أساسية،  هذه  معامل 

حققتها فعًال، وهي(٧):
الطول: وهي سمة إلزامية تشرتك يف حتقيقها روايات األجيال.  .١

كأجزاء  مستمر  تعاقب  يف  مرة،  إثر  مرة  الظهور  تعاود  فالشخصيات  الدائرية:   .٢
املسلسل. 

هي  وإنام  فحسب،  الشخصية  أو  احلدث  عىل  تقوم  ال  وهي  الفنية:  احلبكة  طريقة   .٣
الفن  يف  املعروفة  العضوية  الوحدة  عن  هنا  خمتلفة  وهي  الرواية،  أجزاء  عىل  موزعة 
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ترتكز  حيث  الشخصية،  أو  احلدث  وحدة  حول  يدور  مركزها  والتي  القصيص، 
احلقائق  هبا  أساسية تتعلق  شخصية  أو  فكرة عامة  احلقائق حول حقيقة جوهرية أو 

واألفكار والشخصيات األخرى. 
عليها  يصدق  انسيابية  رواية  «الزوبعة»  جعل  أنه  زياد،  لدى  الذهنية  التحوالت  ومن 
األحداث  حتليل  يف  الدقة  يتوخى  فاملؤلف  التاريخ»(٨)،  أغفله  ما  تاريخ  «بأهنا  القول 
وتقصيها، وتعليل الرصاعات والكشف عن القوى االجتامعية والسياسية احلاسمة. إن هذه 
الرواية  عنارص  تعاونت  مرهقني،  واستقصاء  بحث  بمسلكية  يتشح  ضخم  عمل  امللحمة 
عىل ترتيب قطع األحداث بتواقيت دقيقة، تطوع مجود التاريخ ونمطيته، فتحوله إىل عمل 
فني متآلف اخلواص، وكانت لثقافة الكاتب املوسوعية، النصيب األعظم يف سبك قوالبه 
استكامًال مفرتًضا  ثناياه  بني  واسًعا ضم  فضاء  صنعت  روائية،  أحداث  شكل  عىل  الروائية 

بة.  ـّ ألحداث مغي
ويف  التشظي،  ويف  املنطقة،  عاشته  الذي  التوازن  فقدان  يف  تتلخص  الرواية  هذه  إن 
االنرشاخ واخللخلة، والتزلزل واالهنيار، والتصدع وعدم االستقرار، لقد حرصت الرواية، 
يف ما أظن، عىل إبراز السلوك الفردي، يف إطار األحداث التارخيية املتداخلة، عندما ختتفي 
العوامل املشوشة التي متنع تفسري اإلنسان عىل نحو منطقي يف احلياة الواقعية، والغرض هو 
ـّقت األبواب سنني تتلمظ مرارهتا.   االنكشاف، انكشاف الذات العربية املقهورة التي غـل

إن العالقة الزمنية بني مايض الذكرى وحارض الكتابة، تظل عالقة معقدة كثرية الوجوه 
حماولة  الكاتب،  تطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف  بصدق  نجده  ما  ولكن  إدراهتا،  تصعب 

جادة تقرب بني مايض الذكرى وحارض الكتابة يصل حد التعايش.
التاريخ  أحداث  عن  الكتابة)  (زمن  الزوبعة  تفصل  التي  التارخيية  املسافة  هيأت  لقد 
ا لتلك التجربة املريرة، وإبراًزا ملا يف  نامذجها من داللة  الفعلية (زمن القصة)، استيعاًبا درامي 
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راهنة؛ إذ عكست هذه املرحلة من مسرية زياد، عنرصين مهمني ال يتكون القول الروائي 
ا يقّوض أحادية املرجع. وثانيهام:  خارجهام، أوهلام: حتول اجتامعي تارخيي برز يف الرواية جلي 

القدرة عىل التوليد والتطوير املتعدد يف جماالت خمتلفة.                                             
وحتى يستطيع املؤلف مللمة هذه اخلطوط الرئيسة لروايات هذه املرحلة، فإنه يلجأ إىل 
الواحدة،  الرواية  يف  حكاية  من  أكثر  بني  اجلمع  يف  احلبكة  هنج  ينهج  الذي  التوازي  نظام 
و«يتميز نظام التوازي يف صوغ املتن، يف أّن املادة احلكائية فيه تتجزأ إىل أكثر من حمور، بحيث 
االستهالل،  عن  االستغناء  هذا  الصوغ  نظام  به  يتصف  وقوعها… وما  يف  ا  زماني  تتعامد 
ومبارشة تقديم املتن الذي ينتظم عىل حمورين أو أكثر، وهذا يفيض إىل تزامن عنارص املتن، 
ألحداث  الواسع  االنتشار  هذا  ويوحي  خمتلفة»(٩).  وأمكنة  واحد  زمان  يف  حتدث  كوهنا 
الرواية بطموح املؤلف يف إخراج ملحمة قومية ُيقرأ من خالهلا املايض الثقايف العريب بوعي 
راهن، ويتصل هذا املايض من حال الصمت والعطالة إىل حالة النطق واحلركة. والراوي يف 
كل ما سبق خيتار الرؤية من اخللف ليغطي هذه املساحة املكانية اهلائلة، فيام يصنفه املؤلف 
«من  األحداث  يراقب  الذي  الغائب،  بضمري  املتحدث  يشء  بكل  العامل  الراوي  دائرة  يف 
اخللف»، فهو عىل علم بمجريات األحداث الظاهرة والباطنة، ويمتلك الترصيح الدائم يف 

الدخول إىل نفوس شخصيات الرواية عند اللزوم.
وهذا يمنح املؤلف امتيازات جديدة يف حتليل األحداث وتتبع مسارها، لقد رصد زياد 
يف روايات هذه املرحلة حتوالت كان هلا أثرها احلاسم عىل املشهد العريب يف أواسط القرن 

املنرصم، ومنها: 
املنطقة  يف  احلاكمة  القوى  ميزان  تبدل  يف  املتمثلة  السلطوية،  السياسية  التحوالت   •

عندما ضعف املد العشائري األصيل يف احلكم، وبزوغ احلكم اإلنجليزي.
أمم  من  املستقطبة  سواء  األحزاب،  بتشكل  املتمثلة  املسّيسة،  الفكرية  التحوالت   •
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أخرى أو املستنبتة يف مشاتل التحرر واملعاناة؛ فظهر احلزب القومي السوري بقيادة 
وهناك  القّسام اإلسالمية،  وظهر احلزب الشيوعي، وظهرت حركة  أنطون سعادة، 

املاسونية أيضًا. 
التحوالت االجتامعية الفذة التي رصدهتا الرواية، مثل حتول جمرى التفكري النمطي   •
كتطور  االثنني،  هدف  هو  التعليم  فبات  ا،  قروي  أم  ا  بدوي  أكان  آنذاك،  العريب  لدى 

ا جراء االستعامر. طبيعي النفتاح العريب عىل العامل املتقدم مدني 
    لقد استملح قلم زياد هذا النمط من الكتابة، وخطط الستكامهلا برواية تتحدث عن 
التاريخ السيايس لألردن يف أيلول ١٩٧٠، عنوهنا بـ «شيوعي»، لكنها بقيت خطة مل تنفذ 

بعد.
  

ثالًثا: املرحلة السيكولوجية
صدرت رواية  «العرين» عام ١٩٩٩، فشّكـلت بصدورها نقلة نوعية يف أسلوب زياد 
املنجز،  غري  القومي  ومرشوعها  للمنطقة  التارخيي  اخلط  عىل  قبًال  املعتمد  الروائي،  قاسم 
وزياد قاسم يف هذه الرواية يرتك عمومية املكان، بسحره ومالبساته، راحًال إىل خصوصية 
حول  تتمحور  معامريتها  يف  فالرواية  وإحلاحاهتا،  وتداخالهتا  بتعقيداهتا  اإلنسانية،  الذات 
شخصية أساسية تشّكـل اخلط الرئيس لسري أحداث الرواية، وهذا طابع جديد لدى زياد 
لشخصية  املحورية  البطولة  دور  فيها  يمنح  مل  األخرى  فرواياته  للرواية،  كتابته  يف  قاسم 
واحدة، فلطاملا آمن بالبطولة اجلامعية، ونرد عىل قول القائلني إن ذلك قد ينطبق عىل روايته 
رة من قبل الكاتب لفضح  ـّ األوىل «املدير العام» و«الوريث» إذا عرفنا أن بطلة الرواية مسخ

ممارسات بعض رجال األعامل يف السوق االقتصادي.
تنقسم رواية «العرين» إىل فصلني متامثلني حجًام، اختص األول باسرتجاع املايض البعيد 
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هلذه الشخصية، من خالل تقنيات االرتداد والتذكر والتداعي، وإبراز أهم العوامل املؤثرة 
يف تكوينه والظروف التي مزجته، فأخرجته عىل هذا الشكل الغريب، فيام يتحدث الفصل 
الثاين عن تبعات هذا املايض يف احلارض وأثره عليهام، وعىل من حييط هبام. ويف احلقيقة، أن ما 
يقدمه زياد قاسم عن هذه الشخصية هو اكتساح خلصوصيتها، وفضح ملكنوناهتا، مما يرفع 
درجة اإليغال يف نفسيتها، ويف احلالتني هناك تغلغل فاضح وممتع ملا حيدث يف العوامل الذاتية 
خصوصياهتا.  ألخّص  واستباحة  ذاهتا  عىل  إحلاح  وكأنه  الرواية،  جمتمع  شخصيات  عند 
إىل  اخلارجي  عاملها  فاختزل  الشخصية،  هلذه  النفيس  العامل  ارتياد  قاسم  زياد  استطاع  لقد 
أقىص درجة ممكنة، ثم سلط الضوء عىل ذلك العامل غري املرئي، وجعله مناط الوعي بالعامل 

اخلارجي وتفسريه. 
لقد استخدم املؤلف يف رسد هذه األحداث راوًيا عاملًا بكل يشء، متجنًبا أن يسند هذا 
األمر إىل إحدى الشخصيات، وقد أسعفه ذلك كثًريا يف الولوج إىل دخيلة هذه الشخصيات 
يف  كاملة  بحرية  يتحرك  فالراوي  األحيان،  بعض  يف  بعقلها  والتفكري  بل  االستباحة،  حّد 

شعاب الرواية، ال يرتك شخصية إال ويتعمقها ويفضح تفكريها ويلح عىل ذاهتا.
الصعيد  عىل  خاصة  اجلديد،  النمط  ذات  الرواية  بمظهر  بمجملها  الرواية  هذه  ظهرت 
يف  املجتمع  ساهم  التي  الشخصيات  من  لشخصية  النفس  أعامق  يف  تغوص  ألهنا  املحيل؛ 
صنع أبعادها، فغدت مشّوهة مسلوبة من نظامها االعتيادي، ويف ذلك انبثاق من القانون 

الواقعي للحياة اإلنسانية، القائم أصًال عىل الرصاع. 

   ختاًما يمكننا التوقف عن أبرز السامت الفنية ملراحل النضج والتطور: 
العام»  فـ«املدير  عامًا،  إطارًا  التاريخ  من  يتخذ  قاسم  زياد  لروايات  الفني  املعامر  إن   •
القلعة»  و«أبناء  تبعاهتا.  عىل  أّثرت  اقتصادية  طفرة  حكمتها  زمنية  فرتة  تغطي 
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خطوط  تتجمع  حيث  ١٩٤٨و١٩٦٧،  عامي  بيـن  الواقعة  الفرتة  ا  تارخيي  ناقشت 
ا نحو االنفجار عـام ١٩٦٧.  و«الزوبعة» تعني قصصها خلدمة فكرة  الرواية درامي 

تارخيية عامة هي الثورة ضد الظلم واالستعامر، للفرتة من ١٨٦٠ حتى ١٩٣٠.
يف  تغطي املساحة (الزمكانية)  الشخصيات  من  هائًال  عدًدا  يوظف  الفني  املعامر  إن   •

هذه األعامل ، وهذا من متطلبات املذهب الواقعي الذي يسري الكاتب عىل هداه.
جعل  حيث  بوعي،  املؤلف  حيركها  حازمة  زمنية  إلدارة  خاضع  الفني  املعامر  إن   •
شاب  الذي  اإلرباك  لوال  التارخيية،  األحداث  سري  مع  تتناسب  الروائية  الوقائع 
هذا التناسب يف بناء اجليل الثاين من الزوبعة، وهذا ما جعل زياد قاسم رائد الرواية 

التارخيية يف األردن.
تتناسب  الروايات  يف  وحاسمة  مكتظة  أحداًثا  وظف  قد  الفني  املعامر  إن   •
متسارعة  أحداث  تسطري  يف  األعامل  معظم  فانشغلت  املطروحة،  واملوضوعات 

تأرس املتلقي يف بوتقة التشويق املتنامي.
إن املؤلف قد اختار أسلوب الوحدات املشهدية؛ لبناء معامر رواياته بطريقة دائرية،   •
وصوًال  وتتقاطع،  ذاهتا  يف  تتجمع  متتابعة  مشاهد  شكل  عىل  األحداث  فجاءت 
هذه  بدت  ما  وأكثر  سالف،  بوعي  الرواية  له  ختطط  الذي  األعظم  احلدث  بؤرة  إىل 

الطريقة يف: أبناء القلعة، والزوبعة، واخلارسون.
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فـــــي ضــــوء روايــــــــــات زيــــاد قاســـــم

* د. حممد عبيد ا

برز اسم الروائي املرحوم زياد قاسم (١٩٤٥-٢٠٠٧) منذ بداية 
والباحثون  النقاد  عرفه  ما  ورسعان  املايض،  القرن  تسعينيات 
فـي  وقد لفت القـراء  ودراسة.  موضع اهتامم  وغدا أدبه  والقراء، 
الذي يذّكر باألشكال «الكالسيكية»  النفس الطويل  رواياته ذلك 
بامللحمة،  احلديثة  الرواية  بصلة  أيًضا،  ويذّكر،  للرواية،  املبّكرة 
وبمقدرهتا عىل أن تكون ملحمة «املدينة» احلديثة. كام التفت القراء 
مدينة  تاريخ  من  حيوية  جوانب  تقديم  يف  قاسم  زياد  اجتهاد  إىل 
عامن وتطورها وحتوالهتا، وعالقاهتا بتحوالت املنطقة بأرسها منذ 

أواخر العرص العثامين حتى النصف الثاين من القرن العرشين.
يؤّكد جممل روايات قاسم، ارتباط النوع الروائي باملدينة، ومقدرة 

* أستاذ األدب والنقد يف جامعة فيالدلفيا األردنية.



٤٢

هذا النوع عىل التفاعل مع العنارص واملكّونات املعّقدة يف احلياة املدينية، ونربط هذا بام ذهب 
إليه الروائي يف شهادته املوجزة يف أحد ملتقيات الرواية العربية بقوله: «أزعم بأنني كاتب 
مديني، تستهويني املدن، بكل ما فيها من قيود واخرتاقات وتنظيم وفوىض ورتابة ومهجية. 
متردها.  خويف  ويثري  توّترها،  تردّدي  من  ويفاقم  وترسدهبا،  وارتفاعها  امتدادها  يدهشني 
أسطحها  وأسوارها.  فضاؤها  وأنوارها.  قتامتها  وحيريين؛  يستحوذين(!)،  فيها  يشء  كل 

وقيعاهنا. معابدها وحمافلها. فضائلها ورذائلها. غيالهنا وفرساهنا. أحياؤها وأمواهتا»(١).
ويف  مدينته،  هواجس  عن  التعبري  يف  خملًصا  الروائي  جهده  بدا  املختلفة،  رواياته  ويف 
تقديم صورة روائية لتارخيها االجتامعي واالقتصادي والثقايف والسيايس، من خالل نامذج 
ا  روائي  رسًام  رسمها  أنه  أو  الفعلية،  التارخيية  الشخصيات  بني  من  اختارها  وشخصيات 
متخّيًال، عىل شاكلة شخصيات معينة، ومن خالل هذين الرضبني من الشخصيات التارخيية 

أو املتخيلة، صاغ رؤيته أو قراءته لتطور عامن يف العرص احلديث. 

عّامن القرية:
تظهر عامن بصورة قرية صغرية يف رواية (الزوبعة)، تتميز بتوّفر مياهها وهنرها أو سيلها 
الذي يشّجع عىل االستقرار والسكنى. وتربز الرواية استقرار الرشكس يف عّامن أواخر القرن 
التاسع عرش، بتوجيه من «الدولة العثامنية»، التي ارتبط هؤالء هبا وبحروهبا يف القفقاس. 
إىل  االنتقال  يف  العثامنيون  ساعدهم  هؤالء،  ضد  مذابح  القيرصية  روسيا  ارتكبت  وعندما 

مناطق أخرى من األرايض الشاسعة يف «االمرباطورية العثامنية». 
تسارع  التي  «االمرباطورية»  بحر  يف  نقطة  الزوبعة،  رواية  قّدمتها  كام  (عّامن)،  بدت 
ُسكنى  عن  التارخيية  املالحظة  الزوبعة  وقدمت  معقدة.  وخارجية  داخلية  بعوامل  تفككها 
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الرشكس يف «خرائب» عامن أواخر القرن التاسع عرش، مع يشء من التحليل الذي يكشف 
عن عالقتهم بالعثامنيني، وعن غاية توطينهم يف هذه املنطقة التارخيية.

فيها،  واستقر  األثرية،  عامن  منطقة  وصل  الذي  الرشكيس  للفيلق  قائًدا  مقصود  «كان 
القفقاس  يف  تركيا  هبا  منيت  التي  فاخلسائر  ورعايتها.  ودعمها  الرتكية  الدولة  من  بدعوة 
لرتكيا،  والئهم  عىل  بقوا  الذين  والشيشان  الرشكس  من  املهاجرين  آالف  وراءها  خلفت 
بدافع العقيدة اإلسالمية. وتقديًرا منها لوالئهم، أقطعتهم مساحات شاسعة من األرايض 
رغبتها  فكان  احلقيقي  السبب  أما  السري.  ووادي  وجرش  عامن  سيل  جانبي  عىل  اخلصبة 
للتجمعات  غزواهتا  دون  واحليلولة  وعصياهنا،  البدوية  القبائل  مترد  ملواجهة  جتنيدهم  يف 
السكنية القريبة من الصحراء.فأغدقت الدولة الرتكية عليهم، وزّودهتم باألسلحة احلديثة 

والعتاد الكايف»(٢). 
يف هذا الفصل املمتع من الزوبعة، قدم قاسم استعادة تارخيية لتلك البدايات القروية التي 
األساسية  الصورة  لكن  واجلندية.  الفروسية  مهارات  ببقايا  الزراعية  القرية  فيها  اختلطت 
هلا هي ما أضافه املهاجرون القادمون من «القفقاس» واستيطاهنم يف هذا اجلزء البعيد عن 
ديارهم األوىل من العامل. وحتى اللغة الروائية عكست الوفود الطازج هلم، فعربت الرواية 
تتظاهر  حوارات  تقدم  أن  وحاولت  رشكسية،  وعادات  ألفاًظا  النص  بتضمني  ذلك  عن 

بالُعْجمة؛ لتأكيد مرحلة البدايات، وأن االندماج مل حيصل بعد. 
عىل سبيل املثال، صّورت الرواية حوار مقصود زعيم الرشكس مع الشيخ زعل املقيم 

بجوار عامن: 
«أشار مقصود يف وجه الشيخ زعل ومتتم بكلامت رسيعة ُيفهم منها االهتام، فرتجم أحد 
الرشاكسة إىل العربية قوله: انتو رسق رشكيس بنات اتنني وولد؟»(٣). فمقصود الرشكيس 
هنا يتهم البدو بخطف بنتني وولد.وإمعاًنا يف الواقعية، حاول الروائي حماكاة احلوار الذي 



٤٤

مل يسلم من العجمة يف تلك املرحلة املبكرة من حياة عامن احلديثة، وعىل إثر ذلك يساعده 
الشيخ زعل يف قّص أثر الغزاة، فالقبيلة البدوية مل تغز أحًدا، وإنام قام بتلك الغارة عصابة 

لصوص بقيادة «أرشف الرتكي» من اخلارجني عىل القانون آنذاك. 
وينتهي القرن التاسع عرش عىل هذه الصورة من الغزو والعالقات اإلنتاجية، القائمة عىل 
وعذاباته  عرش صفحاته، بإنجازاته  التاسع  القرن  الزراعة: «وطوى  يشء من  وعىل  الرعي 
ومراراته، ليفتح القرن العرشون صفحاته عىل إنجازات أكرب وعذابات أكثر ومرارات أشّد 

وأعنف»(٤). 

بلدة عامن أوائل القرن العرشين: حمطة القطار
اخلريطة  عىل  لربوزها  تبًعا  «الزوبعة»،  من  التالية  األجزاء  يف  عامن  حضور  يتزايد 
التارخيية و«اجليو سياسية»، بوصفها حمطة مهمة من حمطات سّكة حديد احلجاز التي شّقتها 
خصوم  إىل  والوصول  األمن،  حفظ  إىل  والطاحمة  العرشين،  القرن  أوائل  العثامنية  الدولة 

االمرباطورية العثامنية. 
مدينة  وبأسبابه،  بحدوثه  الوعي  تطورها  يسبق  االحتامالت،  عىل  مفتوحة  عّامن  تبدو 
ا، وإنام معلًال بجملة الظروف التي تفاعلت  تتطور من دون ختطيط حمكم، لكنه ليس عشوائي 

معها وتكونت فيها.
تتنوع الصور الرسدية التي تقدمها (الزوبعة) لعامن، مرة بعني املقيمني فيها من املهاجرين 
إىل  زياراهتم  تتطور  قد  الذين  الزائرين  بعض  بعيون  ومرة  واألكراد،  والشيشان  الرشكس 
تكوين  يف  جمتمعة  أسهمت  متنوعة،  روافد  فيها  تصب  بمحطة  أشبه  إقامة..إهنا  ثم  هجرة 

ا. ا وسياسي  ا واجتامعي  اهلوية العامنية املتنوعة، ثقافي 
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ومن الصور البارزة، ما قّدمته الرواية بعيني شخصية «صقر» البّناء (املديني) القادم من 
القدس قاصًدا الشام ليأيت بأخشاب ومواد بناء الزمة لعمله ولبعض ورشه ومشاريعه التي 
الثاين  العقد  هو  الزمن  أن  ونقدر  اإلنجليزي،  االنتداب  حقبة  يف  اإلنجليز  لصالح  ينفذها 
من القرن العرشين، قبيل قدوم األمري عبد اهللا (األول) إىل عامن واختاذها عاصمة أو داًرا 
لإلمارة. يف تلك املرحلة مّر صقر يف طريقه بعامن، كمحطة ال بد منها لبلوغ دمشق، وكانت 

فرصة مواتية للرواية والروائي لرسم بعض معامل عامن ـ البلدة:
«تستحق االنتظار أربع ساعات هذه البلدة التي يسّموهنا عامن. مشى عرب الشارع الرتايب 
املباين  هندسة  إىل  كثب  عن  ينظر  أن  أراد  مركز البلدة.  إىل  املحطة  يمتد من  الذي  العريض 
حّرك  أيًضا.  الوحيد  املتمّدن  إنه  الوحيد.  املعّلم  ألصبح  هنا  يعمل  أنه  لو  البّنائني.  ومهارة 
الذين  اإلنجليز  سوى  هنا  التمّدن  إىل  يشري  يشء  ال  رأسه.  فوق  بُخيالء  األمحر  طربوشه 
تعّج هبم الطريق، ومن حني حلني هتدر عجالت حضارهتم. عدا ذلك، فالدكاكني صغرية 
وشبه خاوية، واحلمري ضعيفة هزيلة تكاد تنوء من غري أمحال، وحناتري البغال ال جتد محولة 
حتملها. واألهايل تتباين هيئاهتم وثياهبم. هذا إذا كان ما يرتدونه يصح أن يسمى ثياًبا. بدو 
وفالحون ومدنيون. لكن هؤالء األجانب الذين يرتدون القلبق واألردية السوداء واجلزم 
الالمعة خيتلفون عن الباقني. إهنم أكثر ترتيًبا ونظافة، وأمجل وجًها أيًضا. رشاكسة. صحيح 
رشاكسة. إهنا املرة األوىل التي يشاهدهم فيها. أناقتهم أناقة عرسان وليس فرسان. وضع 

ا بنفسه معجًبا هبا»(٥).  إهبامه حتت إبط (جاكيتته) وواصل امليش مزهو 
خمتصة،  مهتمة  بعني  آنذاك،  عامن  عامرة  يف  للتدقيق  فرصة  كانت  فقد  بّناء،  أنه  وبحكم 
قادرة عىل تقديم وصف للبناء وأشكال العامرة. وهذا االختيار يف توقيت اللقطات الوصفية 
ومواءمتها مع الشخصية املالئمة، يذكرنا بمقدرة الروائي الراحل عىل بناء الرواية التارخيية 

ـ الواقعية بناء دقيًقا، تتكامل فيه التفاصيل املكانية مع العنارص البرشية. 



٤٦

«شدت انتباهه البيوت احلجرية املشادة عىل السفوح. التصميم القويس للنوافذ واألبواب 
مجيل. لكنه لن يبني مثله. القدس تعّج بمثل هذا التصميم. سيقنع اإلنجليز باعتامد الرتبيع 

واالستطالة بدًال منها. ذلك أوفر له ولإلنجليز، وأرسع لإلنجاز أيًضا.
كانت املقاولة هنا ملا كان املاء  عىل جانبيه. لو  الذي تتدفق الينابيع  السيل  سار بمحاذاة 
األشجار. سبحان  هذه  اخلشبية. ما أعىل  الدعامات  وال  الدبش وال احلجارة،  مشكلة وال 
اهللا. يطعم اجلوز ملن ليس له أسنان. وصل إىل طرف البلدة. محلق مأخوًذا باملرتفع بجانبه. 
ما هذا؟ كيف بني السور احلجري يف األعىل؟ كيف رفعوا األبراج هناك؟ رومان يا عمي 
رومان. عىل السفح تناثرت البيوت بني األشجار الباسقة. من يصدق أن هناك بساتني واقفة 

وقوًفا. ملاذا قالوا له بأن عامن حمطة قطار فحسب؟؟»(٦).
من  أخرى  بشخصية  القدس  من  القادم  املدين  هذا  يربط الروائي  حمكمة،  فنية  وبطريقة 
سوق  يف  للملح  بائًعا  يلتقيه  الذي  الصليبي»،  «فرحان  شخصية  هي  الزوبعة  شخصيات 
الكثيف  احلضور  ذات  «القّبة»  منطقة  يف  لفرحان  بيًتا  ليبني  معرفتهام  تتطور  ثم  «احلالل»، 
أيضا،  وأرسهتام  وخاله،  مقصود  الرشكسية،  الشخصيات  ببعض  يعّرفه  كام  الزوبعة.  يف 
ا حتى تغدو جزًءا رشيًقا من عالقات عامن وتطور املنطقة، بحكم  ا وفر  فتمتد العالقات كر 

رضورات تبادل األعامل واخلربات والكفاءات. 
املقديس  البّناء  كان  وإذا  أيًضا،  ورعوية  زراعية  مالمح  فيها  بلدة  أو  قرية  تزال  ما  عامن 
يرى مدينته (القدس) أرفع منها، فإنه يقارن بعض الصور التي يلتقي هبا، فيتأكد من مدنية 
أنه  يكتشف  غريب  مكان  إىل  توصله  أقدامه  هي  وها  عامن،  «قروية»  مقابل  يف  «القدس» 
«سوق احلالل» القريب من منطقة املهاجرين، فاملدينة ال تتضمن مثل هذا السوق، وإنام هو 

مكان قروي ـ بدوي بامتياز:
أصوات  فيها  طغت  عريضة  ساحة  أمامه  امتدت  الطريق.  هناية  يف  فجأة  نفسه  «وجد 
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البهائم والطيور عىل أصوات الناس. هناك مجال وأبقار ومحري وأغنام. هناك أرانب ودجاج 
ومحام. هذا بالتأكيد سوق احلالل. دفعه الفضول إىل دخول السوق. لكن ما إن عبقت يف 
الذي  املهانة  شعور  واألهم،  أنفاسه.  باختناق  أحس  حتى  وروثها،  احليوانات  رائحة  أنفه 
التفت  ملح؟  تبغي  بجانبه:  صوًتا  سمع  عندما  هرًبا،  باملغادرة  وهّم  استدار  متّدنه.  أصاب 
برسعة إىل جهة الصوت. كان فرحان يقتعد األرض، متفيًئا بظل اجلمل البارك يف مواجهة 
األسفل.  إىل  األعىل  من  فرحان  تفحصه  نفًيا.  رأسه  وهز  بارتباك  صقر  ابتسم  الشمس. 

طربوش يف سوق احلالل: عندك يش للبيع؟»(٧).
وتوثقت  «املقديس».  وصقر  الصليبي  فرحان  بني  الطويل  التعارف  بدأ  اللقاء  وهبذا   
من  النجدة  فرحان  طلب  تاٍل  موقف  ويف  التالية.  السنوات  يف  الرشكس  بأهلها  عالقتهام 
ربام  وحدوي،  بخطاب  الفرنسيني،  ملواجهة  دمشق،  يف  املسلمني  لنرصة  عامن،  رشكس 
واملستعمرين  الفرنجة  مقابل  العرب،  فيه  يظهر  السوري،  القومي  اخلطاب  مع  يتصادى 
واملعتدين، برصف النظر عن أدياهنم. وتظهر يف هذا السياق شخصية شمس الدين الفارس 
ما  وهو  القلعة).  (أبناء  رواية  يف  احلضور  أكرب  وأحفاده  ألبنائه  سيكون  الذي  الرشكيس، 
اجلزء  العثامنية يف  التي بدأ منها قاسم، باتساع اخلريطة  اخلريطة الواسعة  يدفعنا لالنتباه إىل 
األول من الزوبعة، ثم تضييقها إىل بالد الشام يف األجزاء التالية، ثم مع ظهور األقطار احلديثة 
اتسع حضور الدولة األردنية، وبدت عامن يف قلبها، من دون قطع عالقاهتا وارتباطاهتا مع 
العواصم واملدن ذات العالقة. لكنها غدت املركز بعد أن كانت نقطة يف بحر هذه اخلريطة 
الواسعة. هذه املقدرة عىل التدرج ورصد التحول، وتكييف الرواية عىل شاكلة التحوالت 

التارخيية واستقالل العواصم أو بروز هوياهتا، أمر حيسب هلذه التجربة الروائية املؤثرة.
شارك رشكس عامن يف مواجهة الفرنسيني إىل جانب جيش امللك فيصل، بعدما دعاهم 
سعت  التي  التحوالت  عن  يكشف  تارخيي  تفصيل  يف  دمشق،  لنجدة  الصليبي،  فرحان 
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األمر  وانتهى  بيكو،  ـ  سايكس  خريطة  وفرض  املنطقة،  تقاسم  إىل  العظمى  القوى  فيها 
باحتالل غورو دمشق واستشهاد يوسف العظمة يف ميسلون يف الرابع والعرشين من متوز 

سنة١٩٢٠م، وآذنت بانتهاء احلكومة العربية يف دمشق. 
وتبًعا لالهتامم برشكس عامن، ترصد الرواية ملحات من ثقافة الرشكس وعاداهتم، وعىل 
رأسها عادات الزواج ذات الطقوس اخلاصة. ويرد ذلك، عىل سبيل املثال، يف حادثة تزويج 
االحتفال  يف  والتقاليد  العادات  من  جلوانب  ا  قصدي  رصًدا  وتضمنت  نازيل،  من  مقصود 
الزواج  واملأكل، والتظاهر بخطف العروس إلمتام مراسيم  واملرشب  واملوسيقى  والرقص 

بطريقة خمصوصة:
«توجهت العربات من جبل القلعة، حيث يسكن شمس الدين، إىل شارع املهاجرين. 
يف  للمشاركة  الرشاكسة  بنات  حتمل  مجيعها  وعادت  البيادر،  منطقة  إىل  اجتهت  وأخرى 
عىل  احلوش  يف  الشبان  جلس  مقصود.  رشف  عىل  الدين  شمس  رّتبها  التي  (الفنطزية) 
يتأنقن  البيت  داخل  الفتيات  قبعت  بينام  (الباخسمة)،  ويرشبون  يتحادثون  حلقة،  شكل 
ويتضاحكن، وبني فرتة وأخرى يرسعن إىل الستائر يتلصصن عىل الشبان....تشكلت حلقة 
الرقص حوايل الثامنة، بعد أن أخذ الشبان مواقعهم عىل شكل نصف دائرة، يقابلها تشكيل 
نصف دائري من الفتيات، وعىل الطرف اآلخر حامل األكورديون يعزف أحلان (القافة). 
رقص مقصود مع الفتيات كافة، ومل يراقص (نازيل) إال يف الرقصة اخلتامية، التي اتفقا فيها 
عىل (الكواسا) وهو يكاد يطري فرًحا...بعد يومني تم التسلل. أّرست نازيل إلحدى قريباهتا 
بام أزمعت عليه، فجهزهتا هذه بام حتتاجه من أغراض، محلتها معها إىل املكان املتفق عليه. 
وجدت مقصوًدا وشمس الدين وامرأتني من أقاربه ينتظرون قرب اآلثار، فحملوها معهم 
إىل بيت مريزا باشا الذي أرسل إىل عائلة نازيل خيربهم أن ابنتهم يف عهدته، وأهنا ستتزوج 
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مقصوًدا. وكان مقصود قد أقام يف بيت شمس الدين، فأدركت أّمه أنه اختطف نازيل وقيض 
األمر»(٨). 

يربز هذا املقتبس املوجز بعض سامت الرواية الواقعية ـ التارخيية، من ناحية احلرص عىل 
تسمية الشخصيات واختيار األسامء، بام يتواءم مع ثقافة الشخصية وانتامئها االجتامعي، إىل 
جانب االهتامم بواقعية اللغة الروائية، فال مانع من حضور بعض أطياف اللهجات املحكية 
وبعض تنويعات األلفاظ الدخيلة التي تضاف إىل لغة املدينة مع سكاهنا اجلدد، ويظهر ذلك 
من خالل األلفاظ والتعبريات الرشكسية التي استعملها، وهي إمجاًال مفهومة من السياق 

وال حتتاج إىل قاموس أو معجم كي يدرك القارئ مراميها أو معانيها. 

«أبناء القلعة» وحتّوالت مدينة عامن:
عىل طريقة نجيب حمفوظ يف اقتطاع حي صغري من املدينة وتقديم حكاية ممتعة من واقع 
األحياء  أحد  القلعة،  جبل  أو  القلعة  حي  باختيار  قاسم،  زياد  يفعل  أن  حاول  مكوناته، 
البرشية  املكونات  تلك  عالج  الواقعية،  ـ  التارخيية  ـ  املكانية  وبالطريقة  القديمة.  العامنية 
واملكانية، وذلك عرب تأملها داخل القلعة وخارجها، فتابع حركة أهل احلي خارج حيهم، 
وبريوت،  وبغداد،  والقاهرة،  دمشق،  األخرى:  العربية  بالعواصم  عامن  صالت  فرصد 

بدرجات متفاوتة، وأساس تلك العالقات التعليم والسياسة والتجارة. 
مرّقمة.  أبواب  إىل  فصل  كل  ينقسم  فصول،  أربعة  إىل  «الطويلة»  روايته  الكاتب  قسم 
من  املعقدة  شبكتها  عىل  السيطرة  ويف  خيوطها،  متابعة  يف  يساعد  مما  التقسيم  هذا  ولعل 

الشخصيات واحلوادث والتحوالت.
يمتد زمان الرواية من منتصف األربعينات أو هناية احلرب العاملية الثانية، مروًرا بنكبة 
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فلسطني ١٩٤٨، وحتى العام ١٩٦٧ أي إىل نكسة حزيران. وهي مرحلة، وإن تكن قصرية 
ا، إال أهنا مليئة باحلوادث والتحوالت اخلطرية يف حياة عامن واألردن، واملنطقة العربية  زمني 

بأرسها.
إهنا مرحلة نكبة فلسطني، وما عكسته عىل األردن من ناحية سياسية وسكانية واقتصادية 
تبعها،  الذي  النارصي  ـ  القومي  واملّد   ١٩٥٢ يوليو  ثورة  بعد  ما  مرحلة  وهي  واجتامعية، 
املتتابعة  واالنقالبات  واهنيارها،  الوحدة  ومرحلة  وهبوطها،  األحزاب  صعود  ومرحلة 

املتضاربة يف األقطار العربية املجاورة.
القلعة»، فطّور  تتالءم مع «أبناء  اخلارجية، لكنها  بنى الكاتب حبكة مرتبطة باحلوادث 
عائلة شمس الدين التي مّر ذكرها يف رواية «الزوبعة»، واستأنف الرسد من خالهلا، وكأننا 
من  فلسطينية  أرسة  الدين  شمس  عائلة  صاهرت  لقد  الزوبعة،  أجيال  من  آخر  جيل  أمام 
عىل  ماتت  عامن،  يف  مأساوي  سري  حلادث  املشرتكة  األرسة  تعّرضت  ثم  النكبة،  قبل  حيفا 
إثره حكمت وزوجها، وبرتت ساق أختها «فوزية»، ومات شمس الدين نفسه كمًدا وحزًنا 
أخيها  من  تتكون  تكوينها،  يف  هلا  يد  ال  جديدة  أرسة  تنشئة  هلا  فقّدر  فوزية  شهور. أما  بعد 
«احتضنت  النكبة:  إثر  بخالتهام  التحقا  اللذين  ونايف)  أختها (فارس،  ابني  ومن  فخري، 
فوزية أبناء أختها، واحتفلت وفخري هبام، فقد قّدر لعائلة شمس الدين أن تنمو دون زوجة 
ا دونام زواج، وقّدر لفخري أن يتحّول من ابن وحيد  مثل نجاح، وقّدر لفوزية أن تصبح أم 

إىل أخ أكرب يف حكاية ابتدأت ومل تنته»(٩). 
هذه األرسة الرشكسية/الفلسطينيــة ضمــت جمموعــة من الشخصيات األساسيــة 
من  أخريني  أرستني  القلعة،  جبل  يف  الدين  شمس  بيت  نفسه  البيت  ضم  كام  الرواية،  يف 
وداد  أيب  وأرسة  امللتزم،  والبعثي  العربية،  اللغة  معلم  منصور  األستاذ  أرسة  املستأجرين: 
الذي يعمل يف الصحافة. ومعنى ذلك أن هذا البيت، بطوابقه ومكانته، قد مجع العدد األكرب 
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من شخصيات رواية أبناء القلعة. والشخصيات األخرى تنتمي إىل اجلريان أو املدرسة، أو 
السوق، إىل جانب من اجتذبتهم عامن يف اتساعها ونشاطها التجاري املتسارع.

لقد حشد املؤلف عدًدا كبًريا من الشخصيات لتعكس حتوالت املدينة، واقتىض منه ذلك 
ا؛ ألن لكل شخصية مسارها اخلاص، وهلا صالهتا بالشخصيات األخرى،  جمهوًدا استثنائي 
يف  شاقة  طريقة  واتبع  القلعة»،  «أبناء  داخل  تامة  رواية  رئيسية  شخصية  لكل  يصوغ  فكاد 
الذي  العليم»،  «الراوي  عىل  اعتامده  أكثر  معتمًدا  البسيط،  ظاهرها  من  الرغم  عىل  الرسد، 
الرسدي»  «التلخيص  عىل  الطريقة  هذه  تساعد  مل  أحصاها.  إال  كبرية  أو  صغرية  يرتك  ال 
الثانوية  واحلبكات  الشخصيات  جانب  إىل  واإلطالة،  التفصيل  من  رضوًبا  اقتضت  وإنام 
التي خيرتعها إلحداث رضوب من احلركة واحليوية، منًعا لرتابة الرسد يف رواية ال ينقصها 

الطول.
قّدمت الرواية طبقات من الشخصيات التي متثل ألواًنا من حتّوالت املدينة، عىل رأسها 
شخصيات التجار الذين غدا هلم حضور بارز يف املدينة اجلديدة، وقىض نشاطهم التجاري 
برسعة عىل بقايا البلدة الزراعية، فاختفت منها وسائل النقل التقليدية؛ لتحل حمّلها املركبات 
جانب  إىل  عامن،  يف  التحول  مفتاح  هي  يبدو،  كام  واخلاصة.فالتجارة،  العامة  والسيارات 

الزيادة السكانية اهلائلة بسبب احلروب واهلجرات.
ويف هذا اجلانب، قدمت الرواية شخصية أنور عيل: وهو تاجر يف حياته العّامنية، ينحدر 
أمارة  الريفية  هلجته  وظلت  الفلسطينية،  الطرية  قرية  من  جاء  بعدما  فالحية،  أصول  من 
إىل  انتقل  ثم  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  اإلطارات  بيع  من  استفاد  املدينة.  تبّدهلا  مل  أساسية 
الرواية  قدمته  أثرياء احلروب.  من  ا  وثري  وجتارهتا،  اقتصادها  أقطاب  من  قطًبا  عامن،ليغدو 
إىل  تشري  وكأهنا  واملعقد،  الغريب  والشخيص  الذايت  وتكوينه  التقليدية،  ومالبسه  بلهجته، 
املفارقة بني التطور املادي واملعنوي، فالتطور املادي واحلضاري كان خاطًفا ورسيًعا، لكن 
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التطورات الثقافية واملعنوية بطيئة بطبيعتها، يف حالة أنور عيل وشخصيات أخرى كثرية، بل 
يف حالة عامن كلها.

املرطبات  صناعة  فطّور  ومرشوباته،  مهنته  من  اسمه  اشتّق  منعش،الذي  خليل  أما 
«املحلية»  صناعته  ونجحت  «الكازوز»،  جمال  يف  ينافس  أن  وحاول  اخلفيفة،  واملرشوبات 
الغازية  املرشوبات  رشكات  مع  العادلة  غري  املنافسة  حتت  اهنيارها  حتى  الزمان،  من  مدة 
األمريكية. ويمكن أن نقرأ يف صعوده وهبوطه مسألة رصاع الصناعات الوطنية ومقدرهتا 

عىل املنافسة مع الرشكات العابرة للقارات واألسواق.
ويقرتب من خليل منعش ونشاطه شخصية (أبو عبده) وهو من أصل شامي: بدأ بافتتاح 
بتأثري  املرّطبات،  جتارة  إىل  وانتقل  جديدة،  «مدينية»  عالمة  ظهوره  يمثل  الذي  «املقهى»، 
من  شيًئا  الرواية  حبكت  ابنته (نجاح).  وزوج  نسيبه،  غدا  الذي  منعش  خليل  صناعة  من 
تداخل االجتامعي باالقتصادي، والسعي إىل حتقيق مكاسب، من خالل النسب والعالقات 

اجلديدة. 
أما حّران: البدوي،الذي مل جيد نفسه يف البيئة البدوية، بسبب لونه الذي أخذه عن أّمه، 
فقد وجد نفسه يف عامن التي ال متيز بني الناس بسبب ألواهنم، وطّور فضاء متسًعا لنشاطه، 
األعامل  إىل  ا  تدرجيي  أعامله  من  ووّسع  بالفائدة،  يقرض  برشي،  بمرصف  أشبه  مرابًيا  بدأ 

التجارية املتنوعة.
عامن،  إىل  ارحتل  والتخليص،  والنقليات  العجالت  تاجر  النمر،  عواد  حال  وكذلك 
واآلليات  النقل  اقتصاد  معامل  من  آخر  معلًام  وكّون  اللبناين.  أنطون  خربات  من  واستفاد 
التي حتتاجها املدينة العامرة. ويف عمله ونشاطه صورة املقاوالت واقتصاد اآلليات الثقيلة، 
ورضوب متنوعة من التجارة والصناعة. إىل جانب االستعانة باخلربات العربية (مساعده 

أنطون اللبناين)، فلم تعد التجارة حملية فقط وإنام إقليمية وعاملية.
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األحزاب واألحوال السياسية:
اجتهدت الرواية يف تقديم جانب مهم من عّامن اخلمسينات والستينات، وذلك من خالل 
املسار السيايس للرواية، الذي قدم فيه الكاتب إضاءات عىل نشاط «األحزاب» السياسية، 
مرّكًزا عىل جتربة حزب البعث، بصورة شديدة الوضوح، وبدرجة أقل عىل «حركة القوميني 
العرب» و«احلركة النارصية»، وعىل نشاط «اإلخوان املسلمني». أما احلزب الشيوعي الذي 
لبيان  نضاله.ويمكن  أو  نشاطه  عىل  الرواية  تأت  فلم  آنذاك،  ا  ونضالي  ا  سياسي  نشًطا  كان 
اختالف التقدير بني هذه الرواية وغريها، استذكار الصورة املوّسعة التي قّدمها غالب هلسا 

لنشاط الشيوعيني يف عامن يف اخلمسينات، يف روايته البديعة «سلطانة».
النضايل واستقطابه املعلمني والطلبة، من  البعث ودوره  صّورت الرواية صعود حزب 
ابنه  منهم  به،  املتأثرين  الطلبة  من  عدد  وانتامء  املعلم،  منصور)  (األستاذ  شخصية  خالل 
برجس الذي استشهد يف أثناء املظاهرات ضد الوجود الربيطاين واملطالبة بطرد كلوب باشا، 
العامنية  جتربته  يف  األوصاف،  كامل  ا  بعثي  بدا  الذي  (فارس)  شخصية  خالل  من  وكذلك 
بحزب  السياسية مقرتنة  جتربته  وظلت  دمشق،  دراسته اجلامعية يف  أكمل  والدمشقية، فقد 
البعث، بخالف أخيه (نايف)، الذي بدا مياًال إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، ونتيجة لذلك 
طرد من مرص، فعاد إىل عامن وانضم إىل سالح اجلو، وانتهى طياًرا شهيًدا، بحسب الرواية، 
عام ١٩٦٦. وقد استعار الروائي يف هذا املقام حادثة استشهاد الطيار (موفق بدر السلطي) 
يف معركة السموع ١٩٦٦، وهي حادثة تارخيية معروفة، وضّمنها روايته بوصفها استشهاد 
شخصية الطيار (اإلخواين) نايف. ولسنا نعرف مقدار حرية الروائي هنا، يف استعارة حادثة 
تارخيية حقيقية ونسبتها إىل شخص آخر، خاصة وأن موفق السلطي هو الطيار الوحيد الذي 

استشهد يف تلك العملية، إىل جانب شهداء كثريين من الضباط واجلنود املشاة.
عكست الرواية، أيًضا، تفاعل عامن احلزبية والسياسية مع العواصم العربية وبخاصة: 
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أحزاهبا،  توجهات  ويف  فيها،  يؤثر  العواصم  تلك  يف  حيدث  فام  وبغداد،  والقاهرة،  دمشق، 
وهكذا تأثرت بالوحدة بني مرص وسورية (١٩٥٨م) ثم بسقوط جتربة الوحدة عام ١٩٦١م، 
وما تبع ذلك من متزق يف األحزاب ومن انشقاقات، تبًعا لتباين وجهات النظر السياسية، 
ولغياب أدوات عملية حتمل التوجهات القومية التي تبدو مشرتكة بني البعث والنارصية. 

غدا  ثم  عامن،  يف  ا  بعثي  بدأ  الذي  (جورج)  شخصية  الرواية  رسمت  السياق،  هذا  ويف 
القوميني  «حركة  إىل  وانضم  البعث  حزب  عن  ابتعد  ثم  الوحدة،  جتربة  ضوء  يف  ا،  نارصي 
تصويره  من  الرغم  وعىل  عنها.  ودافعت  النارصية،  التوجهات  مع  حتالفت  التي  العرب»، 
يف  بدوره  الرواية  يف  مصريه  انتهى  فقد  متحمًسا،  مثقًفا  واعًيا  ا  شاب  بوصفه  باهرة،  بطريقة 

تصفية ابن حّيه (مالك)، بطريقة تآمرية، بتهمة خيانة التنظيم.
صّورت الرواية طرد كلوب باشا وقرار تعريب اجليش، ومل ختِف دور األحزاب واحلركة 
اهللا ـ برضورة اإلقدام  الوطنية يف الضغط السيايس، وصوًال إىل قناعة امللك حسني ـ رمحه 
عىل هذا القرار التارخيي. ولكن تبعت هذه املرحلة مرحلة حظر األحزاب وتصاعد القمع 
األمني، واالعتقاالت ضد احلزبيني، وخصوًصا بعد إقالة حكومة سليامن النابليس، وإقالة 

جملس النواب الذي أفرزها. 
وبصورة جمملة، فإن الرواية السياسية يف أبناء القلعة، قد عكست جانًبا مهًام من التاريخ 
بعضها  واهتمت  القومية،  احلزبية  التنظيامت  عىل  النقمة  شّددت  لكنها  عامن،  يف  السيايس 
باعرتافاهتم  ا،  مر  هجاء  البعثيني  وهجت  العرب)،  القوميني  (حركة  السيايس  باالغتيال 
لتعكس  ذلك،  من  أبعد  تتعمق  أن  دون  من   ،١٩٦٦ العام  اإلذاعة  أثري  عىل  اعتقاهلم  بعد 
ما تعرضت له التجربة احلزبية من ختريب وتعذيب عىل يد السلطات الرسمية، التي مل تتح 
لتلك التنظيامت أن تتطور وأن تعمل يف النور إال قليًال. ومقابلة هذه الرواية بام جاء يف كثري 
احليف  من  الكثري  اكتشاف  إىل  يدفعنا  املرحلة،  تلك  لشهود  السياسية  املذكرات  كتب  من 
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«أبناء  أن  وأحسب  الرواية.  هذه  صورهتا  كام  السياسية  والتنظيامت  باألحزاب  حلق  الذي 
ومل  األحزاب،  من  املرتاب  موقفها  يف  «احلكومية»  أو  «الرسمية»  الرواية  تبنت  قد  القلعة» 
ا يف عرض التجربة ونقدها وحتليلها. وربام يتصادى هذا  تتبّن منظوًرا مستقال  أو ديمقراطي 
الرواية  حتتاج  بينام  الرسد،  عىل  سيطر  الذي  املعرفة،  كّيل  الصوت  وحيد  السارد  طبيعة  مع 

«الديمقراطية» إىل قدر واسع من تعدد األصوات وتباين املنظورات.
الضفتني  وحدة  مثل  عامن،  حياة  يف  مؤثرة  مفصلية  أحداث  القلعة»  «أبناء  عن  غابت 
١٩٥٠م، ثم حادثة استشهاد امللك عبد اهللا بن احلسني يف القدس/١٩٥١م، ثم احلوادث 
املرتبطة بام سمي «تنظيم الضباط األردنيني األحرار»، الذي اهتمه امللك حسني، رمحه اهللا، 
كام  كملك).  (مهنتي  مذكراته  يف  طويلة  وقفات  رموزه  عند  وتوقف  االنقالب،  بمحاولة 
تستحق  متعددة  روايات  وقدمت  احلوادث  هذه  أضاءت  سياسية  مذكرات  رموزه  كتب 
االهتامم، فال يعقل أن مثل هذه احلوادث الكربى مل تلق بظالهلا عىل املدينة وعىل حي القلعة.

الصحافة والفنون والسينام: وسائل الثقافة والرتفيه
انتبهت الرواية إىل دور الصحافة، وقدمت عدة شخصيات ذات صلة بالصحافة املختلطة 
بالسياسة والثقافة، منها شخصية أيب وداد، الصحفي الذي أسس صحيفة كتب فيها األستاذ 
منصور وعمل فيها فارس البعثي، ومن شخصياهتا األستاذ مصلح حمرر الصفحة الثقافية 

غريب األطوار.
سّمته  فنان  شخصية  الرواية  قدمت  والرتفيه،  الفن  لتطور  التأريخ  جانب  يف  كذلك 
(لطفي عيسى)، حاول تأسيس أجواء فنية وموسيقية يف املدينة، وأسس يف بعض األحيان 
فرقة موسيقية راقصة، لكن نشاطه الرتفيهي اختلط بالنساء والقامر، فبدا «قواًدا» أكثر منه 
فناًنا. ويف ظالله ظهرت شخصيات أخرى مثل الفتاة الفقرية (سمورة)، بلثغتها الثقيلة يف 
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السني وأخواهتا، تزوجها واستدرجها إىل نشاطه املشبوه، حتى هربت منه لتعمل يف نشاطها 
املتمم  السينام،  دور  نشاط  من  خاطفة  ملحات  الرواية  قدمت  ذلك،  جانب  وإىل  اخلاص. 

لثقافة الرتفيه الرضورية يف املدينة.
أهنا  منه  ا  ظن  املشّوهة،  الشخصيات  تقديم  إىل  يميل  الروائي  أن  أحياًنا،  القارئ  ويشعر 
تقدم  نشاطها،  يف  املتطّرفة  الشخصيات  هذه  مثل  لكن  الرسدية،  الناحية  من  جاذبية  أكثر 
فاألستاذ  عامن،  كمدينة  حديثة  مدينة  يف  والفنون  الثقافة  لتطور  أمينة  أو  عادلة  غري  صورة 
الذين  اجلادين  والكّتاب  املثقفني  عرشات  بحال  يمثل  ال  املّدعي،  والناقد  الشاعر  مصلح، 
طّوروا احلركة الثقافية واألدبية. كام أن (لطفي عيسى) ممثل فاشل للحركة الفنية، وتقديمه 
هبذه الصورة املشّوهة ال يقدم الصورة األمينة لتطور الفنون ودورها يف عامن، يف مخسينيات 

القرن املايض وستينياته. 

صورة املرأة يف عامن:
صورة  تعكس  يف معظمها ال  لكنها  كثرية،  نسوية  شخصيات  القلعة  أبناء  رواية  قدمت 
تقديًام  قدمها  التي  فوزية  وباستثاء  والفعالية،  للتعليم  فضاء  املدينة  يف  وجدت  التي  املرأة 
حوهلا  تكونت  أرسة  تنشئة  عىل  وقدرهتا  الروحية،  وقوهتا  اخلشبية  برجلها  ممتاًزا،  ا  معنوي 
ا ال راّد له، فإن معظم الشخصيات األخرى كانت شخصيات مضطهدة، مغلوبة  تكّوًنا قدري 
عىل أمرها، ال تكاد ختلو من التشويه النفيس واجلسدي. وهنا نتذكر أن الرواية قدمت فوزية 

بصورهتا اجلسدية املشّوهة، ومل تعِف امرأة واحدة من التشويه.
عانت النساء من ميل أزواجهن إىل تعدد الزوجات، طمًعا يف زوجات مجيالت صغريات 
يف السن، وهذا أحد أبرز وجوه استثامر الثروة املتعاظمة بني أيدي التجار واألثرياء، بحسب 
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من  موقفهن  خيلو  فال  بطريقتهن،  األمور  يفهمن  فكّن  اجلديدات  الزوجات  وأما  الرواية. 
االستغالل واالستثامر يف مثل هذه الزجيات «التجارية». 

(أم مالك) مثًال تزوجت التاجر أنور عيل، معّلم زوجها املتوىف، ثم ورثت عنه ثروات 
بعد وفاته الرسيعة، ومل تتوّرع عن عالقة حمرمة مع فخري الرشكيس، صديق ابنها املقتول، ثم 
تزوجته بعد ذلك. فكثرة الزجيات والعالقات غري الطبيعية كثرية كثرة بالغة، تتجاوز حدود 
مخسينيات  يف  العامنّية  املرأة  ألحوال  أمينة  غري  صورة  تقديم  إىل  الدرامية،  األجواء  تكوين 

القرن العرشين وستينياته.
ومل  العامنية،  للمرأة  السياسية  االهتاممات  وال  التعليم،  اتساع  مثًال  الرواية  تعكس  ومل 
لعايدة  زمان)  أيام  عامن  كتاب (بنات  يعكسه  الذي  الدائب  النشاط  ذلك  من  شيًئا  تعكس 
النجار، ويتعلق من الناحية التارخيية باحلقبة نفسها، لكنه قدم صورة غنية دقيقة وتقدمية، 
واملثقفني.  ولألحزاب  للنساء  القلعة  أبناء  رواية  رسمتها  التي  الرجعية  للصورة  مغايرة 
الثقايف  التاريخ  يف  ا»  و«معرفي  ا»  «علمي  تدقيًقا  يدقق  مل  الروائي  بأن  النقص  هذا  ويشعرنا 
باألحزاب  ظّن  سوء  من  ختلو  ال  التي  الذاتية،  انطباعاته  وفق  رسمه  وإنام  واالجتامعي، 
يريد  ثأًرا  وبينهم  بينه  كأن  قاسًيا،  رسًام  الفئات  هذه  فرسم  والنساء،  والفنانني  واملثقفني 

تصفيته هبذه الكتابة العنيفة القاسية.
لقد اجتهد الروائي الراحل زياد قاسم، وقدم صورة عامن كام ختيلها، وفق رؤيته وأسلوبه، 
مالحظات  ومن  رسدية،  متعة  من  فيها  ما  عىل  رواياته  أن  املقام،  هذا  يف  نؤكده  ما  ولكن 
ثقافية واجتامعية واقتصادية، تؤرخ جلوانب حيوية من حتوالت املدينة، فإهنا قابلة للمراجعة 
الغرابة  إىل  جنوحه  من  إليه  أرشنا  ما  مع  خصوًصا  خمتلفة،  برؤى  الترسيد  وإعادة  والنقد، 
الدرامية، واإلكثار من حوادث اجلريمة املصطنعة، وتصوير النخب والشخصيات بطريقة 
مشّوهة، مع يشء من سوء الظن بالثقافة وأهلها، انعكس كل ذلك عىل خياراته وطريقته يف 
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تطوير احلوادث وبناء الشخصيات، بطريقة تبعد هبا أن تكون صورة عادلة للمدينة. ولذلك 
فهو، يف اعتبارنا، واحد من رواة عامن، وال بد من قراءة روايته يف ضوء روايات أخرى، مما 
وهاشم  ناجي،  ومجال  فركوح،  وإلياس  الرزاز،  ومؤنس  هلسا،  غالب  مثل:  روائيون  كتبه 
السرية  مؤلفات  قدمته  ما  وكذلك  وغريهم.  توفيق  وقاسم  خريس،  وسميحة  غرايبة، 
املصادر  أغنى  من  وهو  والتارخيي،  التوثيقي  واألدب  والرحالت  املذكرات  وأدب  الذاتية 
ا لو تم توظيفها بطريقة ختييلية، ومن أمثلة  التي تتفوق عىل الرواية، وتقدم هلا مادة غنية جد 
هذه الكتابات مؤلفات: د.عايدة النجار، وحممد رفيع، وحممد أبو عريضة، ووليد سليامن، 
وطلعت شناعة...وغريهم. إىل جانب مذكرات كتبها سياسيون فاعلون أو أدباء ومفكرون 
تيضء البعد الزماين واحلوادث الكربى املرتبطة بعامن، من مثل مذكرات: ضايف اجلمعاين، 
وشاهر أبو شحوت، ونذير رشيد، ونجمية حكمت، وعبد السالم املجايل، وأمحد الطراونة، 
ويعقوب  الناعوري،  وعيسى  املوسى،  وسليامن  منيف،  الرمحن  وعبد  شقري،  الرمحن  وعبد 

زيادين، وهبجت أبو غربية وغريهم.



د. حممد عبيد ا

٥٩

اهلوامش
 (١) زياد قاسم، من شهادته يف ملتقى القاهرة الثالث لإلبداع الروائي العريب (٢٠٠٥)، منشورات املجلس 

األعىل للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٨، قسم الشهادات، ص١٢٤.
 (٢) رواية الزوبعة، ٢٠٢/١.
 (٣) املصدر نفسه، ٢٠٥/١.
 (٤) املصدر نفسه، ٢٠٦/١.

 (٥) الزوبعة، ٨٣/٢.

 (٦) الزوبعة، ٨٣/٢.

 (٧) الزوبعة، ٨٤/٢.
 (٨) الزوبعة، ١٨٤/٢-١٨٥.

 (٩) أبناء القلعة، ص١٠.
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«أبنــــــــاء القلعـــــــة» متثيـــــــل ســــــردي
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بارت،  روالن  يصفها  كام  النزعة»،  اجتامعّي  «فعًال  الرواية  متثل 
وهي، هبذا املعنى، أثر مكتوب ومتثيل رسدي للتحوالت االجتامعية 
التي تتمحور يف معنى اللغة والكتابة والقراءة. وعليه؛ فإن اجلانب 
االجتامعي يمثل إحدى البنى املوضوعية واألساسية التي حترض يف 
الكالسيكية  الروايات  يف  ذلك  مالحظة  ومتُكن  روائي.  عمل  كل 
وديكنز  وتولستوي  كدوستويفسكي  الكّتاب،  كبار  أبدعها  التي 
احلياة  صورت  التي  الروايات  هذه  وغريهم،  وستاندال  وبلزاك 
فيها  تدور  التي  للمجتمعات  شامًال  وصًفا  وقدمت  االجتامعية، 

أحداثها، خالل مدة زمنية حمددة.
بدورها، سعت الرواية األردنية، منذ نشأهتا، إىل تقديم متثيل رسدي 

* عضو هيئة تدريس يف جامعة الزيتونة األردنية يف ختصص األدب والنقد احلديث.  
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األردن  فيها  شهد  التي  املختلفة،  الزمنية  الفرتات  خالل  وتناقضاهتا،  االجتامعية  للحياة 
ويربز  والديمغرافية،  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الصعد  عىل  كثرية،  حتوالت 
التاريخ االجتامعي، املتخّيل والواقعي يف الرواية األردنية، بوضوح، يف روايات زياد قاسم 

«أبناء القلعة»، و«العرين»، و«اخلارسون»، و«الزوبعة»، و«املدير العام».
صاغ قاسم رواية «أبناء القلعة»، برؤية رسدية وتارخيية للزمان واملكان والشخصيات، 
وجعلها تنتمي إىل ذلك النوع من الروايات التي تغوص عميًقا يف البنية االجتامعية متعددة 
منذ  الشعبي،  القلعة  حّي  خاص  نحو  وعىل  عّامن،  مدينة  يف  واملنابت  واألطياف  الرشائح 
بداية تشّكل اهلوية األردنية احلديثة أواخر األربعينيات، صعوًدا إىل الستينيات، حتى هزيمة 
اخلامس من حزيران من ذلك العقد. وقد حتمس بعض النقاد هلذه الرواية، إىل درجة عّدها 
بمنزلة «ملحمة أردنية تارخيية تعكس أبعاد املجتمع األردين بحذافريه»! األمر الذي يؤكد 

رغبتهم يف املطابقة املوضوعية بني الكتابة ومرجعياهتا. 
فهي  الرواية،  يف  ا  أساسي  ملمًحا  الناهضة،  العتيقة،  لعّامن  االجتامعي  التنوع  شّكل  لقد 
والجئني  األردنية،  املناطق  من  وغريها  الكرك  من  وفالحني  ورشاكسة،  شاميني،  حتتضن 
إىل  إضافًة  ولبنانيات،  سوريات  وزوجات  وشيشانيني،  لبنانيني،  وحرفيني  فلسطينيني، 
فسيفسائيًة  لوحًة  بمجموعهم  يشّكلون  وهم  مرصية،  والثانية  عراقية  إحدامها  شخصيتني 

بديعًة متعددة األلوان والرموز. 
عىل الرغم من أن اإلطار العام لرواية «أبناء القلعة» إطار تارخيي معروف، فإن ما جيري 
ممزوًجا  الكاتب،  إبداع  من  ينبع  وعالقات،  وشخصيات  حوادث  من  اإلطار  هذا  داخل 
أو  عّامن،  ملدينة  ا  تارخيي  تسجيًال  ليست  الرواية  فإن  لذلك،  فنية.  بطريقة  التارخيية  باحلقائق 
وفكرية  رمزية  دالالت  عىل  وينطوي  خاص،  بناء  له  فني  عمل  هي  بل  هلا،  مرآوية  صورًة 
أخذت  وقد  احلرة.  وإشاراته  النص  عالمات  هبا  وتوحي  لرؤيته،  وفًقا  الروائي  صنعها 
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الباحثة منتهى طه احلراحشة، يف رسالة املاجستري التي كتبتها عن «الرؤية والبنية يف روايات 
زياد قاسم»، عىل بعض النّقاد الذين ذهبوا إىل أن الكاتب يؤرخ ملدينة عّامن، أو حلقبة مهمة 
خالية من  جافة  ينقل حقائق  «ليس مؤرخًا  الروائي  أن  مؤكدًة  األردين،  تطور املجتمع  من 

عنرصي التشويق واخليال. والرواية ليست مقاالت تارخييًة»(١).
ويف هذا الصدد، أيًضا، يقول الدكتور عبد الرمحن ياغي، إن هدف رواية «أبناء القلعة» 
ا جيد فيه الناس متعتهم»(٢)،  ا حياتي  يتمّثل بـ «إعادة «تشكيل التاريخ االجتامعي، تشكيًال فني 
ومل يقل إن زياد قاسم دّون التاريخ االجتامعي عىل غرار ما يفعله املؤرخ. ونفهم من ذلك 
أن الروائي تناول مرجعيات التاريخ االجتامعي تناوًال يقوم عىل العدول واالنزياح، وجاء 
وتوظيف  املحفّزات،  واختيار  املواقف  وانتقاء  والرمز،  اإلحياء  سبيل  عىل  ا،  رسدي  هلا  متثيله 

املكان بوصفه خلفية حلركة الشخصيات، وإطاًرا حاضًنا للحوادث.
أمم،  عليها  توالت  التي  القلعة،  تاريخ  باستعراض  روايته  استهّل  الكاتب  أن  صحيح 
وساحات،  ومعابد  وأرضحة  أعمدة  من  أطالًال  عّامن  ورثتها  حضارات،  عليها  وتعاقبت 
امتزج فيها الفن الروماين والبيزنطي واإلسالمي، لكنه أراد من ذلك خلق وشيجة بني مايض 
القلعة املتعدد، وحارض حي القلعة املتعدد أيًضا، من ناحية أصول سكانه وأطيافهم، وهو 
أمر نجده يف العديد من الروايات العاملية والعربية التي جتري حوادثها يف مدن وفضاءات 
ذات خليط من السكان، ولعل من أبرزها رواية «رباعية اإلسكندرنية»(٣) للورنس داريل، 
التي استعاد هبا بناء صورة املدينة الكوزموبوليتانية اجلامعة لألعراق والعقائد والثقافات، 
يف مزيج من التخّيل والغرائبية(٤). وربام قرأ زياد قاسم هذه الرواية، وشّكلت حافًزا له يف 
رسم صورة حي القلعة اجلامع ألعراق وأطياف وثقافات متنوعة. لكن الفرق بني داريل 
وقاسم، أن األول كتب عن اإلسكندرية بعيون أجنبية، برؤية كولونيالية عنرصية المست 
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السطح عن ُبعد، وبيشء من النفور جتاه أهلها املرصيني، يف حني أن الثاين كتب بعيون عّامنية 
المست العمق، بتناغامته وتناقضاته االجتامعية والسياسية.

رسديًة  تفصيالت  الرواية،  فضاءات  يف  االجتامعي  التنوع  خالل  من  قاسم،  نسج  لقد 
تشّد القارئ، فيجد نفسه منخرًطا، أو متعايًشا مع شخصيات الرواية: شمس الدين، فوزية، 
حواراهتم  مع  متفاعًال  وغريهم،  فارس،  نايف،  عواد،  منعش،  منصور،  األستاذ  فخري، 
عرب  قاسم،  زياد  يعيد  كام  اليومية.  احلياة  بتلقائية  فيها  يتحركون  التي  واملشاهد  العفوية، 
مسارات هذه الشخصيات، صياغة التاريخ االجتامعي ألبناء حي القلعة، يف سياق رسدي، 
متخّيل وواقعي فني، وينبش أرسارهم، بكل ما فيها من مجوح ومترد وجنون ورغبة ونبل 

ونضال وضياع.
الفلسطيني  «صالح»  املدرس  بحياة  يودي  مأساوي  سري  بحادث  روايته  الكاتب  يبدأ 
الدين»، وبقاء طفليهام «فارس» و«نايف» عىل  ابنة «شمس  وزوجته الرشكسية «حكمت» 
قيد احلياة، وانتقاهلام من حيفا إىل بيت جدمها الرشكّيس «شمس الدين»، ليعيشا حتت رعاية 
انفتاح  إىل  االستهالل  هذا  ويقود  احلادث.  ذلك  إثر  ساقها  ُبرتت  التي  «فوزية»  خالتهام 
الرواية األربعة عىل عوامل وحكايات خمتلفة تضّج بعالقات ورصاعات ذات أبعاد  فصول 
واألحزاب  التيارات  عىل  تركز  التي  الكاتب  رؤية  تؤطرها  ونفسية،  واقتصادية  سياسية 
بسبب   ،١٩٦٧ حزيران  نكسة  يف  العرب  هزيمة  مسؤولية  حيّملها  التي  القومية،  السياسية 
القطرية،  األنانية  الفردية  واملصالح  االنتهازية،  الشخصية  االعتبارات  وتغليب  متزقها، 
والرصاعات التي كانت متوج هبا، إضافة إىل عجزها عن حتقيق األهداف التي انتدبت نفسها 
وكذلك  النارصية،  واحلركة  العرب،  القوميني  وحركة  البعث،  حزب  وهي  أجلها،  من 
القوى االقتصادية البورجوازية والكومربادورية، وممارساهتا السلبية، التي يمثلها عدد من 



د. صبحة علقم

٦٥

الشخصيات كاملليونري عيل، وعواد النمر، وحّران املرايب، ومنعش صاحب مصنع الكازوز، 
وأيب عبيدة صاحب املطعم. 

ويتضح من تركيز الكاتب عىل كشف فساد التيارات واألحزاب السياسية ذات الطابع 
القومي، وممارساهتا العنيفة واإلرهابية، وسلوكها البريوقراطي واالنتهازي، أنه ينطلق من 
والفاشية،  النازية  باإليديولوجية  متأثرة  ألهنا  برمتها؛  القومية  لإليديولوجية  رافضة  رؤية 
من  ذلك  وغري  والفكرية،  السياسية  بالتعددية  القبول  وعدم  والعنف  القمع  عىل  القائمة 

األسس املناهضة للحرية واحلقوق اإلنسانية.    
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اهلوامش
(١) منتهى طه القسيم احلراحشة، الرؤية والبنية يف روايات زياد قاسم، رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم اللغة 

العربية/ كلية اآلداب/ جامعة مؤتة ٢٠٠٠.
آب،   ١٣  ،٨١٨٨ العدد  الرأي،  جريدة  عّامن:  القلعة،  أبناء  روايته  يف  قاسم  زياد  مع  ياغي،  الرمحن  عبد   (٢)

.١٩٩٣
العربية  إىل  ترمجها  ـ  و«كِليا»  أوليف»،  و«ماونت  و«بالتازار»،  «جوستني»،  هي:  أجزاء  أربعة  يف  رواية   (٣)

فخري لبيب.
الرياض،  جريدة  الرياض:  قرن»،  نصف  منذ  متجدد  سجال  اإلسكندرانية:  «الرباعية  إبراهيم،  اهللا  عبد   (٤)

العدد ١٤٤٠٩، ٦ ديسمرب ٢٠٠٧.
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البعــــــــــــد التارخيـــــــــي والـجمالــــــــي
ــــان فـــي روايــة «أبنـــــــــاء القلعــــة» لعمـ

إسالم حسن القضاة *

املقدمة
يف  لعّامن  واجلاميل  التارخيي  (البعد  لقراءة  الدراسة  هذه  تتصّدى 
وما حوته بني  احلديث عن عامن  رواية «أبناء القلعة»)، من خالل 
جنباهتا خليًطا متنوًعا من البرش، من املنابت كافة، حتت سقف سامٍء 
هذا  ليظهر  واأللفة؛  املحبة  تسودها  واحدة،  أرسة  متثلهم  واحدة، 
التارخيية  النواحي  فجاءت  عامن،  تطور  اجلنسيات  املتعدد  اخلليط 

واجلاملية ُمبينًة مدى التغري الذي حّل بمدينة عّامن.

البعد التارخيي
ا بفعل الكينونة،  يرتبط البعد التارخيي للمكان/ عّامن ارتباًطا جذري 
من أجل أداء طقوس يومية للعيش، فيشكل املكان، والزمـــــان، 

* باحثة وناقدة أردنية.
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واحلركة واحلياة، ماهية الوجود يف هذا العامل، فاملكان التارخيي ال ينهض إال عرب املبدعني، 
ا، وال حيًزا  ا مرئي  وال تتوضح معامله الفكرية إال عرب من يفهم لغته، فاملكان ليس بناًء خارجي 
حمدود املساحة، وال تركيًبا من غرف أسيجة ونوافذ، بل هو كيان من العمل املغّري واملحتوي 

عىل تاريخ ما، واملضمخة أبعاده بتواريخ الضوء والظلمة(١).
يف القرن التاسع عرش، قام عبد اهللا رشيد بإجراء مسح ميداين ملدينة عّامن، بقصد دراسة 
يف  املدينة  يف  استقرت  برشية  مجاعات  هنالك  أن  يثبت  ما  عىل  يعثر  فلم  وتطورها،  نشأهتا 
بعد  فيها،  احلياة  انبعاث  شهد  الذي  العام  وهو  ١٨٧٨م،  عام  عرش  التاسع  القرن  أواخر 
قدوم الرشاكسة القفقاس من اإلمرباطورية الروسية. كام أكد أحد املؤرخني يف األردن أنه 
ال توجد نصوص يمكن االستناد إليها إلثبات أن املدينة كانت مأهولة يف الفرتة املمتدة ما 
بني أواخر القرن الرابع عرش ومطلع القرن التاسع عرش. ومن هنا يمكن االستدالل عىل أن 
املدينة كانت خالية من سكان مقيمني نحو مخسمئة سنة، واملرجح أن قبائل البدو ظلت تقيم 

يف منطقة البلقاء، وخصوًصا بالقرب من جدول ماء عّامن.
إذن؛ مل تكن عّامن مسكونة قبل عام ١٨٧٨م، بل بقيت جمرد جمرى للامء يرده العربان إىل 
أن استقر فيها الرشاكسة وعمروها كام عمروا جرش، والزرقاء، ووادي السري، وناعور(٢).

والعدوان  وعباد  والدعجة  احلديد  وهي:  البدوية،  العشائر  بعض  توسطت مدينة عّامن 
وبني صخر وبني حسن، فاتسمت العالقات بني تلك القبائل بطباع العداء والتحدي، ما 
لكن  األردن،  رشقي  مناطق  وبعض  البلقاء،  منطقة  يف  واالستقرار  األمن  انعدام  إىل  أدى 
من  الثاين  النصف  يف  األساسية  البالد  مراكز  عىل  سيطرهتا  بفرض  بدأت  العثامنية  السلطة 
١٨٤١م،  عام  سورية  من  قواته  واندحار  باشا  إبراهيم  هزيمة  بعد  عرش،  التاسع  القرن 
ومرت البالد، عىل الرغم من ذلك، بعقد كامل من الفوىض العامة واهليمنة البدوية بشكل 
فلسطني  يف  املجاورة  بالوحدات  ا  إداري  البالد  ربط  بإعادة  السلطات  فرشعت  خاص، 
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والشام، أما منطقة البلقاء ومركزها مدينة السلط فقد تبعت مترصفية نابلس عام ١٨٨٢م، 
إال أن سيطرة الدولة مل تكن كاملة، بل اقترصت عىل بعض املدن واملراكز التي انتظمت فيها 

القوات العسكرية(٣).
يف تلك الفرتة، مل يكن عدد القوات كافًيا لفرض سيطرة الدولة؛ إذ مل يتجاوز عدد جنودها 
بضعة آالف، فال غرابة أن تتفشى حوادث القتل والنهب يف والية سورية أو منطقة البلقاء 
والصخور،  العدوان  مثل  كبريتني،  قبيلتني  بني  القوى  ميزان  ولعل  اخلصوص،  وجه  عىل 
كان يميل إىل االعتدال يف بعض األحيان، بدليل توجههام نحو السيطرة عىل أراٍض زراعية 

خصبة يف مواقع عديدة من البلقاء، وميوهلام الستثامر األرض والتحول إىل أسيــاد(٤).
ا عىل  ن حتتفظ بطابعها الرشكيس تدرجيي  أما يف بداية القرن العرشين، فأخذت مدينة عامَّ
جانبي السيل، لكنها شهدت يف الوقت نفسه تطوًرا ملموًسا يف خمتلف الصعد االجتامعية 
واالقتصادية، ويعود هذا التطور، حسب الظن، إىل عاملني؛ األول استمرار توافد العائالت 
العربية من خمتلف املناطق املجاورة للمدينة، حتى من األقطار العربية، والثاين مد خط سكة 
جنويب  معان  مدينة  حتى  سريه  تابع  ثم  ١٩٠٣م،  عام  عّامن  وصل  الذي  احلجازي  احلديد 

األردن.
لقد كانت عّامن يف أواخر القرن التاسع عرش، جمرد بقعة جغرافية مهجورة ال يفد إليها إال 
بعض البدو املجاورين هلا، طلًبا لالستسقاء من سيلها القديم، ومل يكن أحد من الناس يأوي 
إليها كدار إقامة دائمة، حتى جاء إليها الرشكس عام ١٨٧٨م، وبنوها من جديد، فانتعشت 
املدينة بقدومهم، وحفّز ذلك بعض األردنيني والعرب عىل الرحيل إليها، بحًثا عن مصادر 
ن أزيد فأزيد، حتى طابت يف نفس  الرزق يف شتى أعامل الزراعة والتجارة، فازدهرت عامَّ
وجعل منها عاصمة اإلمارة  احلسني، مؤسس الدولة األردنية اجلديدة،  اهللا بن  األمري عبد 
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عام ١٩٢١م، وإذ أصبحت كذلك، تقاطر الناس إليها، متخذين منها موطًنا يطمحون فيه 
إىل الرقي بمعاشهم وعلومهم(٥).

وقد ذكر الروائي العّامين زياد قاسم تكوين املجتمع األردين منذ تأسيسه، فربزت األبعاد 
ن  التارخيية ملدينة عّامن يف روايته «أبناء القلعة»، حيث ركز عىل اجلانب التارخيي؛ إذ حتتل عامَّ
قاعدة حمورية يف هذه الرواية، فكل األحداث تصبُّ فيها، وقد أخذت الرواية عىل عاتقها 
إعادة بناء عّامن من جديد، وأّرخ زياد قاسم يف روايته، من ناحية فنية، تطور املجتمع األردين 
برباعة  احلياة،  إىل  يعيد  أن  واستطاع  حوادث،  من  حوله  جيري  بام  النشيطة  احلّية  عالقته  يف 
منذ  عّامن  عن  لتتحدث  الرواية  فتنطلق  عارصوها،  ذاكرة من  من  تضيع  تكاد  حقبة  نادرة، 
احلرب العاملية الثانية حتى نكسة حزيران عام ١٩٦٧، حيث حيشد الكاتب مجيع اخلطوط 
يف روايته، يف تصاعد درامي يمهد لنكسة حزيران عام ١٩٦٧م؛ ولذا يستبطن زياد قاسم 
القومي  الطابع  فيغلب  عام،  بشكل  والعريب  خاص،  بشكل  األردن  يف  املحيل  اهلمَّ  بذلك، 

عىل أدائه. 
ويالحظ املتتبع خلطوط الرواية توافد الكثري من اهلجرات التي صنعت التاريخ بالنسبة 
ن، وأوهلا هجرة الرشكس إىل عامن، بوصفها أقدم اهلجرات، متمثلة بعائلة شمس  ملدينة عامَّ
والتي  القرن،  هذا  مطلع  عّامن  بناء  يف  واالنطالق  االرتكاز  شكلت  التي  الرشكسية  الدين 
إىل عائلة رشكسية عريقة،  الدين  كالتايل: «ينتمي شمس  الرواية  الراوي يف مقدمة  هبا  جاء 
عرفت بالثراء والفروسية، حارب ضد اإلنجليز إىل جانب األتراك، وبعد أن أخفق الفيلق 
إىل  االنضامم  يف  رفاقه  من  وعدد  الدين  شمس  نجح  سوريا،  إىل  الوصول  من  الرشكيس 
القوات العربية هناك، فقاتل ضد الفرنسيني يف معركة ميسلون، وأصيب يف املعركة بجرح 
بليغ أقعده طريح الفراش أكثر من شهر... بعد عودته إىل عّامن التحق باحلرس األمريي ملدة 

ليست طويلة، لينتبه بعد ذلك إىل العقارات التي ورثها عن أبيه»...(٦).
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عن  فتكشف  ١٩٤٨م،  نكبة  بعد  الفلسطينيني  هجرة  عن  أيًضا،  الرواية،  وتتحدث 
أحواهلم، كام تتحدث عن مجلة متفرقة من اهلجرات صاحبت هذه اهلجرة، كهجرة الشوام بعد 
االنتداب الفرنيس إىل عّامن، ومتثل ذلك يف الرواية عىل النحو اآليت: «وحلت بالفلسطينيني 
ن، فاستقبلتهم املدينة بتالهلا املكشوفة  نكبتهم األوىل، وأخذت أفواج الالجئني تصل إىل عامَّ
وودياهنا الضيقة، وأطالهلا املهرتئة، فأرسع الناس إىل جوانب السيل، والسفوح القريبة منه، 
إرادة  يف  اهلجرة  ذكرى  وخينقون  أكواخهم،  ويبنون  عرائشهم،  ويرفعون  خيامهم  ينصبون 

احلياة»...(٧).
وأنور  يافا،  من  القادم  منعش  خليل  عائلة  ومنهم  ن،  عامَّ مدينة  بناء  يف  أسهموا  فهؤالء 
ان البدوي، فالراوي  عيل الفلسطيني الفالح، وخالد املّال العراقي، وأنطوان اللبناين، وحرَّ
التارخيية،  بنواحيها  عّامن  مدينة  لنا  لريسم  البرشية؛  النامذج  من  اهلائل  الكم  هذا  إىل  احتاج 

ويصّور لنا وقائع حية كانت هناك.
والفلسطيني،  والشامي،  الرشكيس،  لوجود  والتارخيية  الفنية  الرضورة  برزت  هنا  ومن 

والعراقي، واللبناين، والبدوي، إىل جانب الشخصيات املحلية األردنية.
قام الراوي بتوظيف بعض الشخصيات التارخيية لرموز يف خطوطها العامة، مثل شخصية 
(كلوب) القائد اإلنجليزي، و(مجال عبد النارص)، وشخصيات حزبية مثل (البيطار)، كام 
يقحم زياد قاسم بعض هذه الشخصيات يف جوانب من املحاورات احلاصلة، فمثًال قبيل 
تعريب اجليش، حدثت مظاهرة عّامنية هائلة ضد القيادة اإلنجليزية، فتنتقل عدسة الراوي 
طمأنة  أراد  عندما  مساعده،  وبني  بينه  اآليت  احلوار  ويدور  (كلوب)  اجلنرال  مكتب  إىل 
اجلنرال عن أحوال املظاهرات كالتايل: «قال املساعد بوجل: ما هيمك سيدي فعطة زعران، 
مل ينظر إليه سيده، ربام مل يسمعه، أو اعتاد عىل أن ال يسمع له، كان لديه قناعة بأن العرب ال 
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يرصحون عادًة باألمور السيئة، هزَّ رأسه وقّلب شفتيه وقال: عرب جرب، مني علمهم أكل 
معلقة، مني علمهم لبس بنطلون؟!»(٨).

البعد اجلاميل:
من  مأخوذة  اجلامل  كلمة  أّن  نالحظ  لعّامن،  اجلاميل  البعد  عن  للحديث  االنتقال  عند 
الكلمة اليونانية القديمة (Aestheticos)، التي تعني متثيل أو إدراك الشعور احليس املبهج، 

واحلكم عليه بأنه مجيل.
نحو  وفكرها،  ورغباهتا  بمشاعرها  كلها،  اإلنسانية  النفس  باجلامل  اإلحساس  يدفع 
املوضوع اجلميل، أو نحو املوضوع الذي حكمت عىل مجاله من أجل متثله، والتوحد معه، 

حتقيًقا للبهجة والسعادة التي يتضمنها احلصول عىل كل مجيل. 
من  مشهد  يف  ذلك  يكون  وقد  والكامل،  والتناغم  باالنتظام  إحساًسا  فينا  اجلامل  ويثري 
مشاهد الطبيعة، أو يف أثر فني من صنع اإلنسان، فهو إحساس داخيل يتولد فينا عند رؤية 
أثر تتالقى فيه عنارص متعددة ومتنوعة وخمتلفة باختالف األذواق. وال ختضع معرفة اجلامل 
للعقل ومعايريه، بل هي اكتناه انفعايل، وقد يتوصل التحليل إىل إدراك العنارص التي تؤلف، 
يف نظرنا، اجلامل يف أحد اآلثار، ولكننا نظل عاجزين عن فهم الصلة اخلفية بني هذه العنارص؛ 

أي العامل الذي يولد اإلحساس باجلامل(٩).
العواصم  من  تزال،  وما  فكانت  احلضاري،  ورقيها  البهي،  بجامهلا  عّامن  متيزت  لذلك؛ 
واحلاممات،  كاألسواق  بالناس،  تزدحم  وأماكن  حضاري  عمران  من  تتضمنه  بام  املزدهرة 
فانعكس مجاهلا عىل أهلها وشعبها املتحرض، حيث اشتهرت مدينة عّامن بأسواقها املختلفة 

كاآليت:
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وقد  الكبري،  احلسيني  اجلامع  شاميل  احلايل  مكانه  يف  السوق  هذا  يقع  السكر:  سوق   .١
سمي بذلك نسبة إىل صاحب السوق يوسف السكر.

سوق اخلضار: وكان يقع بمحاذاة سوق السكر وأنشئ مع إنشائه.  .٢
سوق احلالل وتقاليد التجارة فيه: أقيم هذا السوق يف برهة تأسيس اإلمارة يف منطقة   .٣
يتساوق  حيث  فيه،  ازدحاًما  األسبوع  أيام  أكثر  اخلميس  وكان  احلايل،  احلامم  جرس 
الناس ضمن ساحة ضيقة ومكشوفة، وكان البعض يطلقون عىل السوق (املوقف)، 
أما الوافدون من خارج املدينة فكان بعضهم يبكر يف القدوم إىل السوق، حتى إهنم 

كانوا ينامون فيه مع مواشيهم ملبارشة البيع يف ساعات مبكرة من الصباح(١٠).
أيًضا، متيزت مدينة عّامن بإنشاء اجلسور التي أقيمت فوق السيل، واستخدمت كممرات 

للمشاة، وهذه اجلسور هي:
جرس املهاجرين  .١

جرس حي اخلاليلة  .٢
جرس البلبييس  .٣

جرس احلامم.  .٤
أما املقاهي فشكلت منعطًفا بارًزا للجانب االجتامعي من حياة عّامن، باستقطاهبا فئات 
كثرية من املجتمع العّامين من التجار واملوظفني والعامل، ومن هذه املقاهي التي أدت دوًرا 

بارًزا يف احلركة الوطنية والثقافية ملدينة عّامن:
قهوة املنشية (التحتة)  .١
قهوة املنشية (الفوقة)  .٢

قهوة املحروم  .٣
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قهوة محدان  .٤
قهو الربازيل(١١).  .٥

هذا  «يف  الشباب:  ملتقى  ليكون  املقهى  بذكر  الراوي  يأيت  القلعة»،  «أبناء  رواية  يف 
املكان ال يتعب الزبائن يف البحث عن حران، وال يتعب هو يف الوصول إليهم، وتقّصــي 

أخبارهم...»(١٢).
كام يتحدث الراوي، يف موطن آخر، عن األجواء الرمضانية يف عّامن، فيظهر مجال ذلك 
من خالل اآليت: «دوت أصوات املدافع من فوق جبل القلعة، معلنة للحي واملدينة ثبوت 
أهايل  يصاب  رمضان  يف  بعضهم...  هينئون  تغمرهم  والبهجة  الناس  أرسع  رمضان،  شهر 
قبل  املدفع  صوت  يوقظهم  استطاعوا،  ما  الصيام  طقوس  يامرسون  التدين،  بحمى  القلعة 
أذان الصباح ... يؤدون الصالة يف املسجد يف مواعيدها، عند العرص يشتد الزحام والتهافت 

عىل الرشاء، ثم ختلو الشوارع شيًئا فشيًئا من عابرهيا».. (١٣).
وهناك، أيضًا، ما جاء من صورة مجالية للمدينة أثناء وقوع املظاهرات كالتايل: «أفاقت 
املدينة يف أواخر الربيع عىل مظاهرة مل تعهدها، وال استعدت هلا، اإلعالنات تغطي جدران 
العبور  مناطق  يف  مرفوعة  اليافطات  الزجاجية،  الواجهات  يف  تتألق  امللصقات  املحالت، 
وعىل اجلسور والشوارع، احلافالت تزينت بالصور والعبارات، وشاحنات ذات هيئة غريبة 

حتمل زجاجات غريبة يف صناديق غريبة»(١٤).
وذلك  القلعة،  أبناء  يف  املفقود  املايض  مالمح  من  كملمح  كذلك  اجلاميل  البعد  ويظهر 
نابٌع من رؤية الرواية التي ركزت عىل التحوالت االجتامعية واالقتصادية يف مدينة عامن: 
البساتني  به  حتيط  وادًعا،  جدوًال  كان  املجرى  يف  الصيف  أّن  األيام  مع  الناُس  «سينسى 
سينسى  امللساء،  البيضوية  واحلىص  املبقبقة  والينابيع  الباسقة  األشجار  سينسون  اخلرضاء، 
يبعن  الفالحات  منظر  سيسنون  بساتني.....  إىل  املجرى  حيولون  الفالحني  منظر  الناس 
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يغطيها  خرضاء،  حديقة  كانت  عامن  أّن  الناس  سيسنى  الدجاج،  وبيض  والتوت  اجلوز 
الربيع بأزهار اللوز واألجاص والرمان، ويزركشها الصيف بعناقيد العنب وحبات التوت 

والعّناب»(١٥).
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اهلوامش
٢٠٠٣م،  مؤتة،  ماجستري،  رسالة  املعارص،  األردين  الشعر  يف  دراسة  األردين:  املكان  العضايلة،  حممد   (١)

ص٣٥.
عّامن،  أمانة  منشورات   ،(١٩٥٨  -١٩٠٠) ن  عامَّ مدينة  يف  التقليدية  ونظمها  الكتاتيب  رشيد،  اهللا  عبد   (٢)

٢٠٢٢، ط٢، ص٣٢٩.
(٣) املرجع السابق، ص٣٣٠.
(٤) املرجع السابق، ص٣٣٠

(٥) املرجع السابق، ص٣٣٥- ٣٣٦.
(٦) زياد قاسم: أبناء القلعة، مديرية املكتبات والوثائق الوطنية، ط١، ١٩٨٩، ص٨.

(٧) املصدر السابق، ص١٣.
(٨) زياد قاسم: أبناء القلعة، ص١٠٤.

(٩) حممد العضايلة: املكان األردين، دراسة يف الشعر األردين املعارص، ص٧٤- ٧٥.
(١٠) عبد اهللا رشيد، مالمح احلياة الشعبية يف مدينة عّامن (١٨٧٨- ١٩٤٨م)، ص٧٧.

(١١) عبد اهللا رشيد، مالمح احلياة الشعبية يف مدينة عامن (١٨٧٨- ١٩٤٨م)، ص٢٩١- ٢٩٥.
(١٢) زياد قاسم، أبناء القلعة، ص٦٩.

(١٣) املصدر السابق، ص١٦١.
(١٤)  املصدر السابق، ص٢١٥.
(١٥)  املصدر السابق، ص٢١٩.
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املصادر واملراجع
أوًال: املصادر

قاسم، زياد: أبناء القلعة، مديرية املكتبات والوثائق الوطنية، ط١، ١٩٨٩م.

ثانًيا: املراجع
رشيد، عبداهللا: مالمح احلياة الشعبية يف مدينة عّامن (١٨٧٨ – ١٩٤٨)، منشورات أمانة عامن، ٢٠٠٢م.  .١

رشيد، عبداهللا، الكتاتيب ونظمها التقليدية يف مدينة عّامن (١٨٧٨ – ١٩٤٨)، منشورات أمانة عّامن، ط١،   .٢
١٩٨٣م.

ثالًثا: الرسائل اجلامعية
العضايلة، حممد: املكان األردين: دراسة يف الشعر األردين املعارص، جامعة مؤتة، ٢٠٠٣م.  .١
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ومركزيــــــة التشكيــــــــــــل  هاجـــــــــــس 
«الزوبعــــــــــــــــة» فــــــــــي  الـحــــــــــــدث 

د. مريم جرب *

-١-
التي  املوضوعات  من  واحًدا  وإنساًنا،  مكاًنا  باملدن،  االهتامم  ُيعّد 
الوعي  إذ استثمر  والرواية بشكل خاص؛  األدب عموًما،  شغلت 
ومسريهتا  واإلنسانية  اجلغرافية  وتشكالهتا  املدن  تاريخ  الروائي 
وقع  عىل  هنضت  التي  املدن  تلك  منها  وبخاصة  احلضارية، 
صور  عرب  أثرها  تركت  اجتامعية،  ومواجهات  سياسية  رصاعات 
من  حيمل  بام  غريه  عن  ينامز  مديني  بتشكيل  اخلاصة  السامت  من 
خصوصية تغري بإعادة قراءة هذا التشكيل، يف ضوء ما آلت إليه 
تلك املدن يف الوقت الراهن، وهو ما فعله عدد من الروائيني الذين 

* أستاذ األدب والنقد يف جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية إربد اجلامعية.
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أعادوا قراءة املدن، ومنها مدينة عامن بتشكالهتا البرشية، واحلوادث التي أسهمت بفاعلية 
يف ذلك التشكيل، ولعل من أبرز هؤالء وأعمقهم جتربة وأوثقهم صلة هبذه املدينة كان زياد 
اختلط  مذهلة  تفاصيل  عرب  ونوًعا،  كام   املدينة  هذه  عن  أنجزه  ما  إىل  بالنظر  وذلك  قاسم، 
الواقعي بالتخييّيل، مفيًدا من معاينته املبارشة ومعايشته ملا آلت إليه هذه املدينة، ومن  فيها 
فحصه وتأمله ملراحل مما مّرت به، ومّر هبا من وقائع تارخيية خالل قرن من الزمان، فكانت 
لرؤية  مسجًال  بل  مدينة،  لتاريخ  موّثًقا  أقول  ال  حافًال،  سجال   الستة،  بأجزائها  «الزوبعة» 
إنسانية ألثر التاريخ واألحداث الطبيعية منها والسياسية، يف تشكيل مدينة هي نموذج يف 
الرواية  هذه  فكانت  واإلكبار،  للدهشة  مثري  بشكل  البرشّي،  وللمكّون  للحدث  استيعاهبا 
عىل  خطواته  فيه  احتملت  الذي  بالقدر  صاحبها،  هلا  شاء  كام  تكتمل  أن  هلا  ُيكتب  مل  جتربة 
ا  ا واجتامعي  أرضها، وما تاقت فيه روحه ملالمسة كل تفصيل للمكان عايش حتّوالته سياسي 
أثناء  فيها  التقيته  التي  القليلة  املرات  يف  وأمل،  ومحاسة  بشغف  عنه  حيّدثني  كان  مما  ا،  وثقافي 
العمل عىل إنجاز دراستي ملوضوعة الروح اجلمعي، بوصفه سمة من سامت امللحمية التي 
يف  وبطوالهتا  الشخوص  وحركات  األحداث  فيها  وتآزرت  الزوبعة،  رواية  هبا  متظهرت 
التأسيس أللوان من االنتصار عىل قسوة الطبيعة وجربوت البرش يف اآلن ذاته، بام يعني أن 
زياد قاسم مل يعمد إىل التوثيق والتسجيل باملفهوم التأرخيي املألوف، قدر سعيه إىل إقامة عوامل 
ختييلية، استناًدا إىل حقائق تارخيية وواقعية أسهمت يف بناء هذه املدينة وهنضتها، وفق رؤية 
ووعي استرشاّيف إنساّين يعيدنا إىل البدايات، باعتبارها األساس الذي ترتبت عليه مآالت 
مدينة عّامن بامتدادها اجلغراّيف، وتنوعها السكاّين اإلنساّين، وبنياهنا العمراّين واحلضارّي.   

والتشكيل، فكان  التكوين  هاجس  عىل  ا،  روائي  عامن،  قاسم بمدينة  زياد  هنضت عالقة 
وملحمة  عامة،  الروائية  عوامله  إقامة  يف  قاسم  لرؤية  املحّرك  الفاعل  هو  اهلاجس  هذا 
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بالرضوة  يستدعي  املكاين  التشكيل  حلظات  يف  البحث  أن  ذلك  خاص.  بشكل  «الزوبعة» 
حركية البرش والطبيعة، يف حّيز ما يلبث أن يشهد كثًريا من التحوالت املرتافقة بشتى ألوان 
املطّولة  هذه  فتمنح  ودموية،  غرابة  مداها  تبلغ  التي  واملواجهات،  واالنكسارات  املعاناة 
سمتها امللحمية، بكل ما تعنيه هذه السمة من معان هي نتاج مواجهات مل تكن اختياًرا يف 

كثري من مراحلها وآجاهلا وأمكنتها.
فالتشكيل هنا، إذن، هو فعل تعرية وكشف ملا يكمن حتت قرشة تكوين بات واقًعا بوجهيه 
اإلنساين واملكاين، وهو الفعل الذي استنزف قدًرا هائًال من حياة زياد قاسم، جهًدا ووقًتا 
الواقع  من  فيه  ا،  ختييلي  عاملًا  ليبني  التأريخ؛  أرس  من  حترره  أن  استطاعت  إبداعية  وأدوات 
طرف، ومن امللحمية آخر، ومن التشكيل الرؤيوي أطراف يمكن الوقوف عليها، من خالل 
النظر يف مجلة العالقات التي تقيم بناء الرواية؛ عالقة اإلنسان باإلنسان، بام يشوهبا من أطامع 
وفرض سيطرة وسلب للحرية وللممتلكات، إىل جانب عالقة اإلنسان باألحداث، وبخاصة 
الطبيعية منها، التي تفوق احتامل اإلنسان، كالزالزل والفيضانات والعواصف وغريها، وهي 

العالقات التي تشّكل اخلطوط العريضة التي هنضت عليها رواية الزوبعة. 
عني زياد قاسم بتصوير نموذج من املجتمعات العربية، يف سعيه ملواجهة القوى املختلفة 
ذلك  إىل  لكنه نظر  يف املايض،  وقعت  تارخيية  والتحرض، فاستثمر حواداث  البناء  أجل  من 
املايض بعني احلارض، ومن خالل رؤيته ووعيه بعالقة اإلنسان بالعامل اخلارجي، وبخاصة 
يف مراحل التكوين األوىل، التي بدت فيها جّل املجتمعات العربية عاجزة عن محاية نفسها، 
إىل أن استطاعت، بالعمل واملواجهة، أن تقيم نوًعا من التوازن الداخيل واالنتصار عىل ما 
ا جتّىل يف بطوالت كانت  يواجهها من قوى طبيعية وبرشية، وهي مواجهة تطلبت روًحا مجعي 
تبدأ فردية وتنتهي مجاعية، فكشفت جوانب من حيوات تلك املجتمعات، وما يسودها من 

فكر وعادات وتقاليد وموروثات خمتلفة.
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تنتمي رواية زياد قاسم (الزوبعة)، من حيث زمن كتابتها، إىل فرتة التسعينيات من القرن 
املايض، وهي الفرتة التي وصلت فيها الرواية يف األردن مرحلة من النضج الفني، تعكس 
شأن  شأهنا  األردن،  يف  الرواية  إن  إذ  عام؛  بشكل  والعاملية  العربية  الرواية  لسري  مواكبتها 
بالقضايا  وكذلك  البلد،  هذا  يف  والسيايس  االجتامعي  بالتاريخ  ارتبطت  العربية،  مثيالهتا 
بالد  من  املمتدة  العربية  املنطقة  تاريخ  الستة،  بأجزائها  وتعالج  العريب(١).  لإلنسان  العامة 
الشام (األردن وسورية ولبنان وفلسطني) إىل العراق وشبه اجلزيرة العربية، إبان فرتة زمنية 
متتد من النصف الثاين للقرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين، شهد خالهلا الوطن 
العريب حواداث ورصاعات دامية، أسهم فيها رجاالت من التاريخ الرسمي العريب والرتكي 
واإلنجليزي والفرنيس، وعدد هائل من الشخصيات الشعبية التي سارت، جنًبا إىل جنب، 
مع الشخصيات الرسمية، فشكلت مًعا حلقات قصصية متفرقة، عرض بعضها للمستوى 
الشخيص اخلاص لتلك الشخصيات، فيام عرض بعض آخر للمستوى الوطني العام، من 
أن  احللقات  تلك  تلبث  ما  احلالني،  كلتا  ففي  الطرفني،  بني  الدقيق  الرابط  يلغى  أن  دون 
أيضًا من  تعكسه  اجلانبني مًعا، إىل جانب ما  روائية تارخيية، تعكس  تتصل لتشكل ملحمة 

جوانب اجتامعية وإنسانية، تكتمل هبا العنارص امللحمية بتجلياهتا املختلفة.
بأحداثه  املؤرخ،  وثيقة  به  عنيت  الذي  الرسمي،  التاريخ  إىل  الزوبعة  رواية  استندت 
جساًما،  أحداًثا  العربية  املنطقة  خالله  شهدت  الزمان،  من  قرن  كتابة  لتعيد  وشخوصه، 
بدأت باالحتالل الرتكي ثم اإلنجليزي والفرنيس حتى احتالل اليهود لفلسطني، وما ختلل 
حزبية  وتشكيالت  وثورات  وحروب  وهتجري  وتعذيب  قتل  جرائم  من  احلقب  تلك  كل 
وجتمعات سياسية وثقافية، كام شهدت أشكاًال خمتلفة من املقاومة العربية يف سبيل خالصها 

من سلطة االستعامر، وتأسيس دولة عربية حديثة تشهد بدء الوعي يف سائر املجاالت.
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والثاين  األول  اجلزءان  وعرض  الزوبعة،  هو  واحًدا  رئيًسا  عنواًنا  الستة  األجزاء  محلت 
للجيل األول من جمتمع الرواية، فيام عرض اجلزءان الثالث والرابع للجيل الثاين، واجلزءان 

اخلامس والسادس للجيل الثالث.
عرش  التاسع  للقرن  الثاين  النصف  من  املمتدة  التارخيية  الفرتة  األول  اجليل  تناول   
الفرتة منذ  غطى  فقد  الثاين  اجليل  األوىل (١٩١٨م)، وأما  العاملية  حتى احلرب  (١٨٤٦م) 
احلرب العاملية األوىل حتى ما بعد معركة ميسلون (١٩٢٠م)، فيام شهد اجليل الثالث الفرتة 
أي  عاًما،  وتسعني  سبعة  قد غطت  الرواية  تكون  وبذلك  من (١٩٣٠-١٩٥١م)،  الزمنية 
قرابة قرن من الزمان، بام فيه من الكثري من االنكسارات والعذابات اإلنسانية، والقليل من 
االنتصارات، ويف كلتا احلالني، كان ثمة دوافع للعمل باجتاه اخلالص وتكوين جمتمع عريب 
قادر عىل مواكبة املجتمعات األخرى، يف سريها احلثيث باجتاه التحديث، فكانت الثورات، 
الصحف،  وإنشاء  والنوادي  اجلمعيات  وتشكيل  والسورية،  العربية  رأسها الثورتان  وعىل 

بداية الوعي عىل عمل مجاعي منظم ملواجهة األخطار كلها.
ا ذا بنية توازي بنية املجتمع العريب، وتلتقي  شّكل زياد قاسم يف هذه الرواية جمتمًعا روائي 
ا، مع حرصه عىل تشكيل رؤيته اخلاصة يف كال البنائني، وهو ما كشفت عنه املشاهد  معها زمني 
القصصية املختلفة، واألحداث التي أوردها بموازاة املشاهد الواقعية، فإذا كان التاريخ قد 
أورد أخبار احلروب الطائفية العربية، من وجهة نظر املؤرخ الراصد لعينية األحداث، فقد 
عرض قاسم لنامذج إنسانية يقدم من خالهلا إدانة التاريخ اإلنساين لتلك احلروب، كشخصية 
رجا الصليبي الذي محل معه أحداث املجيدل وصورة أبويه املتفحمني؛ ذكريات حياول بناء 
داخله  يف  حيمل  فكان  فيها،  اخلصب  وبعث  زراعتها  عىل  يعمل  حني  األرض،  يف  نقيضها 
أحملوا  الذين  ألولئك  الفت  وغري  برسه  حمتفًظا  األرض،  يف  جيري  جتعله  التي  النبوة  روح 
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أرضه األوىل، وسلبوه تكوينه العائيل االجتامعي، فقّدم لآلخرين كل ما افتقده، وقىض عمره 
يسعى إلقامة السلم والعدل عىل األرض التي استقبلته وحيًدا، إال من كفني ظل أثر الرتاب 

عالًقا هبام إثر مواراة جسدْي أبويه املتفحمني.
لألفق  يتسع  أوسع،  روائي  وأفق  واسع،  إنساين  أفق  إىل  الرؤية  هذه  مثل  تقديم  حيتاج 
األول، وهو ما حتقق يف هذه الرواية اجليدة، التي قدمت عاملًا بديًال يكشف جوهر النواقص 

يف املجتمع الواقعي، وجوهر رصاعاته وحركة قواه االجتامعية(٢).
الغربية  ثم  أوًال  الرتكية  احلاكمة،  والسلطة  الشعب  بني  العالقة  عن  الزوبعة  كشفت 
تلك  صور  أقسى  أن  بدا  وقد  ذلك،  بعد  العربية  احلكم  إدارات  ثم  والفرنسية،  اإلنجليزية 
العالقة قد متثل باملامرسات االستغاللية التي انتهجها األتراك يف اقتطاع األرض واالستيالء 
عليها، وفرض الرضائب وحتصيلها بمختلف الوسائل، ولو أدى ذلك إىل التنكيل بالناس 
أو قتلهم، وهو ما عرب عنه (رجا الصليبي) بقوله: «األرض اليل ما تفلح تقولون ما نستاهلها 
وتنطوها لألغراب، وان انفلحت تاخذون غالهلا عالبارد املسرتيح»(٣). وصوت رجا هنا 
وهم  ـ  اجلبيلية  مضارب  إىل  العساكر  تقدم  تواجه  أن  عليها  كان  التي  اجلامعة  صوت  هو 
عشرية قوية تقيم يف الصحراء الرشقية ومتتلك أرض القبة ـ لينزلوا فيها العقوبات املالئمة، 
أخرى،  ممارسات  ذلك  إىل  ينضاف  استثناء(٤)،  بال  فيها  من  عىل  النار  ويطلقون  فيحرقوهنا 
التعليم،  من  واحلرمان  لذلك،  املناسبة  السن  يبلغوا  مل  الذين  للصبية  اإلجباري  كالتجنيد 
ووقف كل حماوالت البناء الثقايف أو احلضاري، كبناء املدارس وإنشاء الصحف وغريها. 
الرتكية،  السيطرة  حتت  املدن  بحال  القرى،  بحال  البداوة  مناطق  حال  ذلك  يف  يستوي 
وتتساوى مصائر من حياولون الثورة عىل هذا الواقع، فقد تساوى مصري الشيخ عواد اجلبييل 
الثائر عىل ممارسات اجلنود األتراك يف االستيالء عىل مقدرات املنطقة، مع مصري أكرم الدوام 
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وخالد احلجاج، الثائرين عىل ممارسات السلطة يف قمع احلريات، وبخاصة حرية التعبري عن 
الرأي الذي كانا يامرسانه عرب الصحافة يف كل من دمشق والقدس.

إىل  مادبا  قرب  وتقع  القبة،  هو  حمدد  مكان  من  انطالقته  الزوبعة  يف  األول  اجليل  يبدأ 
التي تواردت  التخييلية  الروائية  الشخصيات  لقاء عدد من  اجلنوب من عامن، ومن خالل 
ويف  املنشأ  يف  اختالفها  من  الرغم  عىل  واحد،  مكان  يف  لتجتمع  خمتلفة  متباعدة  أماكن  من 
الديانة، فنلتقي بالبدوي والفالح واملديني، املسلم واملسيحي، لكل منهم حكاية وأسلوب 
حياة، ولكل منهم أرساره وعذاباته الداخلية، لكنهم ما يلبثون جيتمعون عىل أرض واحدة، 
هتديد  كل  عىل  االنتصار  رضورة  عىل  وجيتمعون  جديدة،  حياة  تشكيل  عىل  ويعملون 
خارجي، ويتعرضون ملصائر متشاهبة. ويمثل هذا اجليل يف الرواية اآلباء الذين اضطروا إىل 
مغادرة مواطنهم ألسباب ختتلف يف طبيعتها لكنها تتشابه يف نشأهتا، رجا الصليبي الفالح 
القادم من قرية املجيدل يف النارصة يف فلسطني، وإيليا كنعان القادم من ضهور الشوير يف 

لبنان، إىل جانب عواد اجلبييل الذي اختذ وقبيلته من القبة مسكًنا.
بعد  األجيال  خمتلف  ومن  األول،  اجليل  من  شخصيات  بني  التارخيية  األحداث  مجعت 
الشخصيات،  تلك  دواخل  عليه  تنطوي  ما  كشف  عىل  أخرى  أحداث  عملت  كام  ذلك، 
الروائي، ولذلك  النسيج  تكامل  قصص وحكايات أسهمت، بدورها، يف  وراءها من  وما 
فإن الرواية، وإن انطلقت من القبة مرسًحا لألحداث، فثّمة أماكن أخرى عديدة احتضنت 
شخصيات أخرى، وقد بدا أن ال عالقة بني تلك الشخصيات هنا وهناك؛ لبعد املسافة بني 
املكان واآلخر من جهة، ولسعة تلك األماكن جمتمعة من جهة أخرى، غري أن تلك األماكن 
تغذهيا  كام  ورحالهتا،  تنقالهتا  يف  الشخصيات  متدها  ورشايني  بصالت  ترتبط  أن  تلبث  ما 
األحداث التي يمتد أثرها ليشمل كل تلك األماكن جمتمعة، ولذلك فإن رصد اجليل األول 
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حيفا،  إىل  عامن،  إىل  الكرك،  إىل  العقبة،  إىل  عامن،  جنوب  القبة  من  سيمتد  الرواية  هذه  يف 
ودمشق، وبغداد، واستانبول...

نتاج  أنه  هو  ومواطنه،  ومذاهبه  مشاربه  اختالف  عىل  اجليل،  هذا  أفراد  جيمع  ما  إن 
والعوامل  نشأهتا  ذاهتا،  بالشخصية  يتعّلق  خاص  داخيل  بعضها  مآس  ووريث  قاسية،  بيئة 
وأفعاله،  باالستعامر  يتعّلق  خارجي،  اآلخر  وبعضها  تكوينها،  يف  أسهمت  التي  املختلفة 
فقد شهد اجليل األول من هذه الرواية ما عاشته املنطقة العربية من رصاعات طائفية، وما 
شهدته من ويالت يف ظل االستعامر الرتكي، عىل املستويني الشخيص والعام، من تعذيب 
حدد  كام  اجليل،  ذلك  شخصيات  بناء  يف  كله  ذلك  أسهم  وقد  وهتجري.  وإعدامات  وقتل 
مصائرها الروائية، ومن هنا فقد سار اخلط االجتامعي للشخصيات بموازاة اخلط التارخيي 
يف  التارخيي  اخلطاب  مع  متوالًفا  بدا  الذي  الروائي  اخلطاب  عىل  انعكس  بام  لألحداث، 

الرواية(٥).
ا  جلي  يظهر  إذ  فيه؛  والثقافية  والفكرية  االجتامعية  البنية  اجليل  هذا  سامت  عكست  لقد 
طابع البداوة والعشائرية، الذي يشكل ركيزة بناء املجتمع، كام يظهر غياب التعليم واملدارس 
التي كان ال ُيسمح بإنشائها إال بقرار من السلطة الرتكية وبموافقتها، وكذلك البناء الفكري 

واالجتامعي الذي ال يسمح للمرأة بمشاركة الرجل يف احلياة الثقافية.
اجليل  ترشب  أن  فكان  بالشعب،  وبطشه  الرتكي  االحتالل  تبعات  األول  اجليل  عانى 
الثاين مفردات املرحلة كلها، التي دفعته للحركة والتنظيم لتنفيذ ثورة مغايرة غري مبارشة، 
ترمي إىل إرساء أركان املجتمع املرتامي األطراف، بجوانبه االجتامعية واالقتصادية، فيام هو 
يعّد األبناء من اجليل الثاين ملواجهة حقيقية، من خالل ثورة حتررهم من سلطة األتراك، غري 

أهنم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم أمام مواجهة جديدة مع قوات االحتالل الغريب وغدرها.
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وأما اجليل الثاين يف هذه الرواية؛ فقد بدأ «رحلته املضنية بوهم جني ثامر مشاركته للحلفاء، 
يف إحلاق اهلزيمة باإلمرباطورية العثامنية، بتشكيل اململكة العربية احلديثة، غري أن هذا اجليل 
ما يلبث أن يواجه اخلديعة ثم اهلزيمة الفاجعة يف معركة ميسلون ١٩٢٠م، ليتحول الوطن 
الواحد إىل شظايا سايكس بيكو»(٦). فقد بدأ هذا اجليل مواجهاته للفرنسيني بعد أن بلغت 
أفعال العنف مداها عىل يد األتراك، فوّلدت يف نفوس شخصيات الرواية ردود فعل جتّلت 
يف تشكل وحدة شعبية جتمع الناس يف خمتلف مناطق الوطن العريب، عىل أمل واحد ورغبة 
واحدة يف التخلص من كل أشكال االحتالل، فكانت معركة ميسلون جتلًيا أولًيا من جتليات 
تلك الوحدة، قبل أن تتوزع جهود املقاومة عىل أشكال كانت يف بادئ األمر مجاعية، كام يف 
الثورة العربية الكربى ومعركة ميسلون، ثم أصبح يغلب عليها الطابع الفردي، وهو الطابع 
يشاهدون  وهم  خائفني  الناس  وقف  فقد  األول،  اجليل  يف  املقاومة  روح  فيه  بدأت  الذي 
معركة (إيليا كنعان) ووالده مع اجلنديني الرتكيني؛ ليتكرر األمر نفسه يف اجليل الثاين، فنجد 
يف  و(جربان)  فلسطني،  يف  احلجاج)  كفاح (سيف  نتائج  عىل  شهوًدا  يقفون  أيضًا،  الناس، 
لبنان، وعائلة الدوام يف سورية، ولعل هذه اجلهود املتفرقة كانت انعكاًسا لتفرق العرب إىل 

دول تفصلها احلدود التي أرساها الربيطانيون واليهود.
هي  القّبة  كانت  أن  بعد  الروائي،  احلدث  مركز  هي  عّامن  أصبحت  الثاين،  اجليل  ومع 
املركز يف اجليل األول، فمع هذا اجليل بدأت هنالك مالمح مدينة تتشكل، وحركة تتنامى، 
من خالل خليط من الناس واملنشآت، ففيها جيتمع البدوي والفالح والرشكيس، املقيم يف 
هذا املكان، والقادم من الشام وفلسطني ولبنان والعراق وتركيا، ثم لنلمح منشآت تنهض، 
رافق  وقد  وعربات.  وقطار  ومستشفيات  ومقاٍه  ومدارس  دكاكني  وطينية،  حجرية  بيوت 
اجلامعي  التمرد  من  حاالت  ظهور  عليها  ترتب  وسياسية،  اجتامعية  حتوالت  التكوين  هذا 
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هذا  مقابل  ويف  املختلفة،  األنظمة  ضد  جرير،  الشاعر  ومترد  الكورة،  مترد  مثل  والفردي، 
كشخصية (زعل اجلبييل)، والشيخ  األول،  اجليل  التمرد، ثّمة خفوت واضح لشخصيات 
(فرحان)، ومل يعد (أرشف الرتكي) يشكل خطًرا يرهب الناس ويوحدهم يف وقت واحد، 
بل إن القارئ ليلحظ تراجع سائر تلك األدوار التي شهدها يف اجليل األول، حتى الكلب 

(رجب) شاخ ومل يعد يطلق إنذاره يف وجه قادم أو غاٍز للقبة.
والسيايس  االجتامعي  توجهها  يف  متشاهبة  ظروًفا  الثاين  اجليل  شخصيات  عاشت  لقد 
والعلمي كذلك يف خمتلف املناطق، ففي حني كان خالد يعد سيًفا ليخلفه يف عمله الصحفي 
واحلزيب، وحيرص عىل تعليمه وتعليم جيله بإنشاء أول مدرسة خاصة، كانت هند تعد ابنتها 
ثائرة، فرتسلها لتتعلم يف الكّتاب واملدرسة، وكأهنا بذلك كانت تعّدها للقائها القادم بسيف 

املديني املتعلم، وهو لقاء كان واضًحا أن الراوي العليم يمهد له.
وأما اجليل الثالث يف هذه الرواية، فقد شهد نقالت كربى يف البنية االجتامعية والثقافية 
العرشين،  القرن  من  واألربعينيات  الثالثينيات  يف  العريب،  املجتمع  يعيشها  التي  والفكرية 
حيث تراجع الدور العشائري يف احلكم، وبرز الدور اإلنجليزي، ممثًال بسلطة كلوب باشا، 
القوة  بأنه  يشعرون  وجيعلهم  لوائه،  حتت  ويضمهم  العشائر  أبناء  حيتوي  أن  حاول  الذي 

الوحيدة القادرة عىل محايتهم.
القومي  السوري  كاحلزب  املختلفة،  األحزاب  تشكل  أيضًا،  اجليل،  هذا  شهد  كام 
القسام  كحركة  املقاومة،  وحركات  الشيوعي،  واحلزب  سعادة،  أنطون  بقيادة  االجتامعي 
املتبقية من  العقول  حتمي  هالمية  طبقة  تكوين  اجليل  هذا  أبناء  عىل  لزاًما  فكان  اإلسالمية، 
تكوين  التحزبات  هذه  بعض  عىل  لزاًما  وكان  اخرتقوا،  من  جذب  وحتاول  االخرتاق، 
منظومة تقف ضد املخطط االستعامري للمنطقة، وإبطال مفعوله إن كان سيقع أو احلد منه 
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إن كان وقع فعًال. ومل تعد أفعال التنكيل والقتل تقترص عىل االستعامر األجنبي اخلارجي، 
فقد  األجنبي،  بدأه  ما  أكملت  التي  العربية  القيادات  أيدي  إىل  األفعال  تلك  انتقلت  وإنام 
اغتياله  جرى  فقد  احلفيد سيف  وأما  ابنه خالًدا،  اإلنجليز  واغتال  احلجاج،  األتراك  اغتال 

عىل أيٍد عربية بتهمة اخليانة، بعد أن بذل نفسه وماله يف مقاومة هتويد فلسطني.
اجليل اندفاًعا ملحوًظا نحو التعليم، سبيًال جديًدا للوصول  وإىل ذلك، فقد شهد هذا 
إىل السلطة وإىل تطوير الذات، فقد توجه فندي ابن الشيخ زعل شيخ اجلبيلية إىل التعليم، 
فلم يسَع إىل املشيخة سعي أبيه، وإنام بادر لالنضامم إىل قوات كلوب باشا، من أجل تطويع 
القبائل، وكذلك توجه مرزوق ابن فرحان الصليبي إىل التعليم، تارًكا سعي أبيه يف الفالحة. 
اإلشارة  سبقت  التي  االجتامعية  املظاهر  بعض  عن  حتوٌل  التعليم  إىل  التحول  هذا  ورافق 
أداء  يف  املرأة  اشرتاك  وعدم  املرسح،  عن  الناس  عزوف  ناحية  من  األول،  اجليل  يف  إليها 
األب  يعدها  كان  التي  املرسحيات  يف  عنها  نيابة  الرجل  يؤدهيا  كان  التي  املرسحية  األدوار 
سمعان، فكان اشرتاك املرأة يف األداء املرسحي يف هذا اجليل الثالث نقلة اجتامعية وفكرية 
الفتة، ينضاف إليها بعد فكري آخر، متثل بتحول املجتمع املدين اجلديد إىل الغيبيات، عرب 
طبيعة  يكشف  ا  هروبي  بعًدا  يمثل  وهو  واملشعوذين،  الغيب  وقارئي  املنجمني  طبقة  ظهور 

ذلك التحول واإلقبال عىل خترصات تؤرش عىل انذهال الناس يف تلك املرحلة(٧).
وللتكوين  للبيئة  منها  جيل  كل  خضوع  الرواية  هذه  يف  اجليلية  البنية  يف  النظر  ويبني 
املجتمعي العام فيها، وللعوامل الداخلية واخلارجية التي تؤثر فيه، ولذلك كان وجود تلك 
االختالفات، بني كل جيل وآخر من جهة، وبني كل طبقة أو فئة من اجليل الواحد، وكان 
هذا االرتباط الواضح بني سريورة كل جيل وسريورة التحوالت التي يشهدها املجتمع، يف 

كل فرتة أو مرحلة مّر هبا.
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فمنذ الصفحات األوىل من آالف الصفحات التي استغرقتها هذه امللحمة، بدأ الرصاع 
ا، فكانت األماية،  األزيل لإلنسان مع الطبيعة، وهو الرصاع الذي ال يملك اإلنسان له رد 
وهي الشكل الدامي املدمر من الزوبعة، أول مواجهة ملجتمع الرواية، يف سعيه نحو االستقرار 
وتكوين جمتمع آمن، فاألماية التي ترعب الناس واحليوانات وتزلزل الطيور وتقتل اجلراد 
وتقصف األشجار وتقتلعها من جذورها وحتطم األكواخ(٨)، ما تلبث أن تصبح موضوًعا 
يتسامر به الناس يف جمالسهم، بعد أن يقوموا بإصالح ما أفسدته يف األرض، غري أن (رجا 
الصليبي) الذي كانت جتربته يف احلياة أقسى من جتربة البدوي مع الزوبعة، ما لبث أن أطلق 
حكمته التي صارت يف ما بعد ركيزة يف العمل واملقاومة، أن «الزوبعة مهام كان اسمها أو 

حجمها هي امتحان لألرض، واألرض التي ال تتزوبع هي أرض بال حياة».
إصالحها  عىل  فعمل  لالمتحان،  القبة  أرض  يعد  الصليبي)  (رجا  راح  لذلك  وربام 
وزراعتها حتى اخرضت وأتت أكلها، لكن حركة الرواية رسعان ما تكشف عن أن امتحان 
تلك األرض مل يعد يقترص عىل األماية، فام لبثت أن خضعت المتحانات الزوابع البرشية، 
أقسى  هو  ما  فيها  ففعلوا  الرتكي،  احلكم  سلطة  من  وراءهم  ومن  األتراك  باجلنود  املتمثلة 
من فعل األماية التي كانت تقطع األشجار، فجاءت زوابع األتراك لتقطع الرءوس وهتتك 
كرامة اإلنسان. ويف الوقت ذاته يعيدنا الراوي إىل زوبعة أكثر قسوة وقتًال، متثلت بام انتهت 
إليه الرصاعات والثارات الطائفية يف لبنان، يف مذبحة املجيدل يف النارصة، التي كان رجا 
املتفحمة  األجساد  رائحة  ومن  الثارات،  امتداد  من  اهلارب  شاهدها  عرشة  السادسة  ابن 

بفعلها. 
ويف ذلك كله ما حييل عىل ذاكرة مجاعية، وإىل روح مجعي باملفهوم االجتامعي أو اإلنساين 
األشمل، فقد قّدم السارد وصًفا للحدث اجلمعي بجميع أشكاله، سواء كان ذلك يف وصف 
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املعارك التي واجهت فيها اجلامعة األخطار املختلفة الطبيعية أو التي يقرتفها اإلنسان جتاه 
والزلزال  األماية  تفسده  ما  إصالح  إىل  يسارعون  كانوا  الناس  أن  فكام  اإلنسان،  أخيه 
تلك  ذلك  ومن  األعداء،  مواجهة  يف  اجلامعية  املعارك  وصف  فكذلك  واجلراد،  والطوفان 
عن  الرتكية  القوات  إقصاء  عن  وأسفرت  احلديد،  سكة  قرب  جرت  التي  الدامية  املعركة 

املنطقة. 
ـ٣ـ

طبيعية  قوى  وثمة  حكايتها،  شخصية  لكل  كام  حكايته،  الزوبعة  رواية  يف  مكان  لكل 
أكرب منهام مًعا، ما تزال تفعل فعلها يف تغيري معامل املكان وتغيري مالمح الشخصية، فكام أن 
فكذلك  مرة أخرى،  تراجعت  ونمت ثم  أخصبت  ثم  اجلدب  تعيش حالة من  كانت  القبة 
كان حال شخصية أرشف الرتكي، مثًال، الذي عاش طفولة قاسية جعلت منه ضحية الفقر 
والترشد واالغتصاب، ثم حتول إىل صانع للضحايا واملغتَصبني، كان عمله ذلك قائًام عىل 
ويف املقابل  الصحراء،  يف  تائًها  ضعيًفا  وحيًدا  انتهى  ثم  منظم،  عمل  إىل  حتّول  ثم  املصادفة 
ليعيش  شبابه  يف  حتول  ثم  طفولته،  يف  رغدة  أرستقراطية  حياة  يعيش  احلجاج  سيف  كان 
حياة التقشف والكدح، فانتقل من حياة املدينة إىل حياة البداوة، وذلك كله كان بفعل الدور 

املؤثر للبيئة يف تكوين الشخصية، وحتوهلا من حالة إىل أخرى.
يكشف  بام  فيه،  األحداث  وبحركية  الشخصيات،  ببناء  الزوبعة  يف  املكان  بناء  ارتبط 
كانت  ما  كشف  القبة،  إىل  سمعان)  و(األب  الصليبي)  فمجيء (رجا  املكان،  ذلك  سامت 
عليه من جدب وتصحر، وما تعيشه من مآس، بفعل العوامل الطبيعية كالزوابع والزالزل 
وهجامت اجلراد، كام كشف جميؤمها، أيًضا، عام شهده هذا املكان ـ القبة ـ من تشكل جديد 
فيه  اجتمع  حيث  فيه،  البرشي  التنوع  يف  أسهام  فقد  والطبيعية؛  البرشية  السامت  يف  وتغري 
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املسلم واملسيحي والبدوي والفالح، بعد أن كان ال يقطنه سوى البدوي. وتبع ذلك تغري 
حملها،  اخلرضة  وإحالل  اجلدب  حالة  نفي  يف  اجلدد  القادمون  أسهم  إذ  املكان؛  طبيعة  يف 
ذلك  إىل  فأصبحت  احليوانية،  الثروة  عىل  تقترص  قبل  من  كانت  التي  املوارد  وتوسعت 
أن  غري  املكان،  ذلك  يف  البدوي  منها  يأنف  كان  التي  والفالحة،  الزرع  غالل  عىل  تعتمد 
استمرار الغارات والغزوات بني القبائل كان دافًعا لألجيال املتأخرة للبحث عن مكان أكثر 
استقراًرا، فكانت عّامن وجهة أولئك املتعبني، وهو التعب الذي عّرب عنه فرحان أحد أبناء 

اجليل األول، مبكًرا: «ما ظل للواحد ُخلق يتحمل يا شيخ»(٩).
إن القصة يف الزوبعة هي قصة الوطن العريب كله، قصة اإلنسان العريب املقهور الكادح، 
بدأ  مديني  تشّكل  وقصة  كلها،  واإلفناء  والتشويه  والتهميش  التسلط  أشكال  عاش  الذي 
عىل إيقاع بداية تشّكل بناء اجتامعي ناهض من قسوة فروض سياسة استعامرية عمدت إىل 
مصادرة األرايض وامتالكها عنوة، ما دفع إىل ردود فعل تواجه السلب بإجيابية، عرب توحيد 
جهود أصحاب األرض وخرباهتم، وعرب خربات القادمني إليها من خمتلف األصقاع، لدرء 
ما يواجههم من أخطار، وهؤالء الذين أصلحوا األرض وجعلوها مكاًنا صاًحلا لإلقامة، 
هم ذاهتم الذين بادروا يف ما بعد؛ لاللتحاق بصفوف الثورة العربية الكربى، التي ما لبثت 
وطن  معامل  ترسم  ثورة  النطالق  وممهدة  جديد،  عهد  ببداية  مؤذنة  عامن،  من  انطلقت  أن 

متحرر من هيمنة األجنبي.
واحتضان  الستقبال  صاحلة  لتكون  األرض؛  بتأثيث  التشكيل  لذلك  قاسم  زياد  مّهد 
عىل  تأسيًسا  حمتملة،  أحداث  الحتضان  ثم  ومن  وتنوعه،  تعدده  عىل  البرشي،  العنرص 
أحداث تارخيية سابقة كانت تشّكل هتديًدا للوجود البرشّي واستقراره عىل تلك األرض، 
إثر فرار الناس إىل عّامن، جّراء تواصل اإلغارات والغزوات بني البدو والفالحني حوهلا، 
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مع  يزيد  عندهم  البيع  حمل...  وال  خصب  ال  فيهم  يأثر  ما  املدن  «أهل  أن  بفكرة  مدفوعني 
القحط مثل ما يزيد يف اخلصب. أسعارهم تتأثر بس هم ما يتأثرون»(١٠). 

ذلك  وُترجم  واألمن،  باالستقرار  يعُد  مديني  تشكيل  معامل  تتضح  ذلك،  إثر  بدأت، 
بإعالن حكومة عّامن «أن الغزو حمظور، وأن القتل جريمة يعاقب عليها القانون»(١١)، فشعر 
الناس براحة ورسور، وهتافتوا عىل املدينة التي رسعان ما «نضجت أسواقها، وتطور البيع 
والرشاء، فإذا املقاهي مطاعم، والدكاكني حمالت، واملتاجر رشكات»(١٢)، ورأى أصحاب 
املال والتجارة مستقبلهم يف عّامن، فقدموا إليها متفائلني بالقادم: «صحيح أن دمشق مدينة 
كبرية، وأنت معتاد عىل العيش فيها والتكسب منها، لكن قد تصبح عامن يف املستقبل مدينة 
ا. هبذه الطريقة  كبرية أيضًا... صارت عاصمة... تستطيع أن تبدأ يف هذه العاصمة عمًال جتاري 

يمكن أن تصبح واحًدا من أهاليها. بل أهم واحد بينهم طاملا لديك نقود وأعامل»(١٣).  
من  غفرية  أعداد  وصول  فيها  أسهم  اجتامعية،  هنضة  أبواب  عىل  العاصمة  عامن  كانت 
الوافدين، ما تسبب يف أزمة سكن خانقة، «وكان لدى الكثري منهم أموال كافية الستئجار 
سكن أو رشاء بيت أو افتتاح متجر. فنشطت احلركة العمرانية يف البلدة، وأخذت املساكن 
والدكاكني متتد رشًقا وغرًبا، وعجت األسواق بخليط من األلوان واهليئات والعادات»(١٤).
حوهلا  جيري  ما  بكل  متأثرة  واملنتهى،  البدء  نقطة  بوصفها  عّامن  الزوبعة  رواية  أبرزت 
ومؤثرة  عربية،  وغري  عربية  بقاع  يف  جياورها  ما  يف  األحداث  ملخرجات  مستقبلة  ومؤثرة، 
منها  جعلت  واجتامعية  وفكرية  سياسية  إرهاصات  حتت  كبري  عريب  وطن  تشكيل معامل  يف 
بوتقة تصهر خمتلف األجناس واألعراق والطوائف والتوجهات الفكرية، عرب مواجهة عىل 
أصبحت  أن  لبثت  ما   مدينة  معامل  تشكيل  يف  أسهمت  دمويتها،  بل  صعوبتها،  من  الرغم 
والعراق  ومرص  ولبنان  وسورية  فلسطني  يف  األحداث  خيوط  عندها  تلتقي  ا  روائي  مركًزا 
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مدن  من  واستيعابه،  حوهلا  جيري  ما  الستقبال  مركًزا  عامن  أصبحت  بل  وإيطاليا،  وتركيا 
نحو  واالنتقال  التغيري  رشارة  انطلقت  أرضها  من  التي  والقبة  العقبة،  وصحراء؛  وقرى 
يف  احلال  واقع  الرافض  املتمرد،  العربية  اللغة  أستاذ  ثورة  إيقاع  عىل  املدينة،  عامن  تشكل 
مدينته، والرشكيس الذي حيتمي باملدينة من جور عصابة الرتكي، واللبناين القادم من رصاع 
الطوائف. وبدأت تشهد أحداًثا ختتلف يف طبيعتها ومنشأها عّام كانت تشهده املنطقة قبًال، 
املجلس  كتحويل  العرشين،  القرن  ثالثينيات  منذ  باإلمارة  اخلاصة  القوانني  إصدار  فمنذ 
التنفيذي إىل جملس للوزراء مثًال، عىل ما ترتب عىل ذلك من حتوالت اجتامعية أبرزت طبقة 

من املتنفذين واألثرياء(١٥).
عني زياد قاسم بأثر الوقائع واألحداث التارخيية عىل اإلنسان، فكام تركت أحداث القبة 
املنطقة  شهدهتا  التي  لألحداث  كان  كذلك  الرواية،  لشخوص  النفيس  التكوين  يف  أثرها 
تأثريها يف بنية املدينة واإلنسان فيها، وبخاصة مع تدفق الالجئني إليها، وازدياد احتياجات 
السكان فيها، وتوسعها يف العمران واألسواق واملنشآت، واستطاعت أن تغّري يف القادمني 
األوائل إليها، كفرحان الذي «كان يعيش صدمة املدينة، التي مل جيد نفسه فيها، وال يستطيع 
األعامل... تشكلت  وتنوع  انفجار السكان  أن يكون جزًءا منها، وهو يراقب مدهوًشا  إال 
عامن يف ذاته وهو الذي كان يرى يف القبة زاده ومالذه ومهده وقربه وسجل إنجازاته. مل تؤثر 

املدينة فقط عىل رغباته، بل بدلت كثًريا من هنج حياته»(١٦). 
تتّبع زياد قاسم مراحل تشّكل عّامن املدينة العاصمة، عرب حتليقه يف آفاق واسعة مما حييط 
فيها من  يتخّلق  وما  أحداث،  فيها من  يمور  وبام  وصحارى،  ومدن  بقاع  من  هبا  يتصل  أو 
حيوات، فكانت ملؤلفها انطالقة أدبية؛ إذ يقول يف شهادة إبداعية له إن رواية الزوبعة أزاحت 
العتمة عن سابقتها «أبناء القلعة»، وأضاءت له سبيل الكتابة الروائية املتواصلة، بمضامني 
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كتابة يقول إهنا «تضمنت  غنية باأللوان(١٧)، وعرب  اجتامعية توهجت فيها عامن لوحة فنية 
اجلغرافيا دون أن تكوهنا، واشتملت عىل التاريخ دون أن ترسده، فأنا ال أسجل تارًخيا، مع 
من  يأخذ  إنساين،  تأريخ  هو  أدق  التارخيية...بمعنى  الوقائع  من  الكثري  تتضمن  أعاميل  أن 

املجتمع ليغدق عليه»(١٨)، وهكذا كان، وكان لعامن رواية وراٍو له اليوم حق التكريم.
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العرين رواية  فـــي  والسوداوية  الواقعية 

د. سالم احملادين *

قرأت رواية (العرين) للمرة األوىل قبل نحو عرشين عاًما، وعندما 
مرة  قراءهتا  أعدت  اليـوم،  عنهـا  قصرية  مداخلة  لتقديم  دعيت 
واملعرفة  الشخصية  التجارب  من  عاًما  بعرشين  مسّلحًة  أخرى، 

الرتاكمية. 
والنظرة  الواقعي  املذهب  بأن  يوحي  مداخلتي  عنوان  ولعل 
هلذه  قارىء  أي  يستشعرمها  موضوعيان  عنرصان  السوداوية 
واقعية  إن  إذ  االختزال،  من  نوًعا  االستنتاج  هذا  يف  لكّن  الرواية، 
يف  يكمنان  ما  بقدر  القارىء  يف  يكمنان  وسوداويتها  الرواية  هذه 
البون  هو  ذلك  عىل  دليل  أكرب  ولعل  ذاته،  األديب  العمل  كينونة 

الشاسع بني انطباعايت عن الرواية بني القراءتني.  

* نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا يف جامعة عّامن األهلية. 
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ا لرواية (أبناء القلعة)، التي أعتربها هي و(سرية  ودعوين، بداية، أعرتف أنني منحازة جد 
مدينة) لعبد الرمحن املنيف، رسديات محيمية واجتامعية ملدينة تربطنا هبا عالقة عشق حتى 
عندما تثري حنقنا، والواقع أنني أنتمي إىل نوع من القراء يتوقع من الشعر والرواية عنرصّي 
أعظم  أن  علًام  العمل،  يف  والفكري  الفلسفي  االندماج  قبل  الشعوري  واإلدهاش  اإلمتاع 

األعامل هو ما جيمع بني تلك العنارص . 
جنس  إىل  تتنمي  تكاد  فهي  ا،  إبداعي  ممتعة  ليست  (العرين)  رواية  إن  القول  يمكن 
دراسة  لتقديم  قاسم  زياد  من  حماولة  كانت  وربام  الطبي،  امللف  أو  النفيس»  «الربوفايل 
نفسية عن بطله عبد اللطيف، من خالل تأطري ذكوريته داخل عالقته مع أمه، التي هربت 
يف  ضعًفا  يعتربه  ما  كل  وحيتقر  النساء،  ويكره  خيشى  فأصبح  صغري،  وهو  احلّي  حالق  مع 
ا متزوًجا من ابنة عمه، املرأة  البسيطة، والتي ما فتئ  الرجال؛ لينتهي به املطاف أستاًذا جامعي 
ا، فيام يقيم عبد اللطيف عالقات غري سوية مع  ا وجسدي  ا وعاطفي  يرضهبا وييسء إليها، نفسي 

نساء أخريات من فتيات الليل يف أمريكا حيث درس، والحًقا مع طالبات له. 
وبعد طالقه من زوجته كريمة، يتزوج من ابنة رجل أعامل غني، فتبدأ كريمة رحلتها يف 
عامل العمل، متدرجة من بائعة بوالص تأمني إىل أن تصبح رئيس جملس إدارة البنك الذي 
مايل  بدعم  أقيم  ضخًام  ا  اللطيف فيدير مركًزا طبي  أما عبد  اللطيف.  زوجة عبد  يديره والد 
من والد زوجته، حيث يقيض سحابة وقته يف قمع املوظفني، وحماولة السيطرة عىل زوجته 
الغنية، التي يشعر بالنقص جتاهها، ثم يصاب عبد اللطيف بجلطة ويقيض بقية عمره أسري 
كرّيس متحرك، بعد أن أساء لكل شخص مّر يف حياته، بمن فيهم أستاذ مدريس اغتصب 
عبد اللطيف يف صغره، قبل أن ينتهي به املطاف يف مركز عبداللطيف الطبي، مشلوًال وأبكَم، 

فيعذبه عبداللطيف ويرضبه ليل هنار.
ويرد يف رواية (العرين) سياق سيايس بسيط، من خالل تصوير عبداللطيف كشخصية 
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التمتع  أجل  من  الشعبية  احلركة  صفوف  يف  االنخراط  إىل  الدراسة،  أيام  تسعى  مرضية، 
بالظهور والسلطة.

عالقات  يف  السادية  للشخصية  ا  تقليدي  أنموذًجا  اللطيف  عبد  شخصية  متثل  عموًما، 
يف  وجد  ما  ورسعان  مؤقًتا،  فيه  انخرط  الذي  السيايس  العمل  وكذلك  والزواج،  العمل 
والسيطرة  اآلخرين  إخضاع  حماولته  يف  حاجته  إلشباع  يكفي  ما  املاسوشّية  الشخصيات 

عليهم، بمن فيهم كريمة التي باتت ال تتلذذ إال إذا اغتصبها عبداللطيف ورضهبا.
أما احلوارات يف الرواية فهي قليلة وتكاد تكون معدومة، وكذلك مجال الرسد اللغوي؛ 
إذ كان زياد قاسم مشغوًال بالتفاصيل العلمية لشخصية عبد اللطيف أكثر من انشغاله بعمله، 
بام يمثله من حلظة إبداعية، فخلت الرواية من األسلوبية املدهشة، ومن التفاصيل اجلاملية 
القارىء  ليخرج  املألوف؛  خيرق  أن  األديب  العمل  يف  األصل  أن  علًام  البديعية،  والتقنيات 
من نمطية اللغة اليومية، بغية كرس األطر التقليدية لتفكريه. ويف هذا السياق، يمكن القول 
يسهل  والذي  العادي،  مع  لالنسجام  وحماولة  التقليدية  لألطر  استكامل  هي  «العرين»  إن  

نسيانه. 
لقد ناقش املفكر األملاين هايدجر، بحامسة، ما سّامه «قدرة العمل اإلبداعي عىل وضعنا 
أمام «العالقاتية» بني األشياء التي تصنع ميتافيزيقية الوجود». فانتزاع املألوف من سياقه، 
وإعادة تقديمه من خالل عمل إبداعي، يعني وضعنا يف مواجهة تلك العالقاتية املتداخلة 
األدب  حديثه عن  الفرنيس جيل ديلوز، يف  الرأي املفكر  التي تصنع بنية املعنى. ويشاطره 
الفرعي أو الثانوي، الذي يتالعب باالستخدامات التقليدية للغة؛ ليصنع لغة تكرس قوالب 

التفكري.
والسؤال هنا: ما الذي كان يطمح زياد قاسم أن يفعله يف رواية (العرين)؟ من اجلّيل أهنا 
حماولة لتقديم موقف شخيص من االنحرافات النفسية للذكورية السامة لعبداللطيف، لكن 
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من دون اتساق عميق يسمح للقارىء أن يرى عبداللطيف كضحية أيًضا وليس جمرد بطل 
منفر ولد يف فراغ روائي. كام أن الرواية تعّد استمراًرا ملوقف زياد قاسم السلبي من العمل 
السيايس، وممن ينخرطون به، وهي، أيًضا، قراءة سوسيو اقتصادية يف الطبقات االجتامعية 
جمتزًءا  ا  جندري  تعليًقا  كوهنا  إىل  إضافة  الثامنينيات،  منتصف  حتى  األربعينيات  من  لعامن، 

ا عىل قدرة املرأة عىل التغلب عىل تبعيتها للرجل.   واختزالي 
ومثلام كان البعد اإلبداعّي غائًبا، جاءت الشخوص كاريكاتورية ومسطحة، وكأهنا جمرد  
قولبة أو «سترييوتايب» ال أكثر، إذ إن شغف قاسم بالواقعية ـ كام يراها هو ـ دفعته باجتاه 
بناء شخوص ضعيفة البنية وغري مقنعة وهالمية. كام أن واقعية قاسم رسيعة الوترية، فتكاد 
حتس أن املَشاهد تلهث وهي تركض أمام القارئ، حيث متر أمامه كالربق وكأهنا بنى وظيفية 
بل  الروائي،  النطباعات  تقديم  إعادة  جمرد  الواقعية ليست  أن  علًام  ا،  إبداعي  وليست عمًال 
هي استحضار إبداعي يبطئ من وترية تللك االنطباعات، فيعيد ترتيبها، ويضخم وخيترص 
أقرأ  وأنا  نفيس،  أحسست  لقد  والتأمل.  احلساسية  درجات  بأعىل  تفاصيلها  ويصوغ 

(العرين)، وكأنني أطارد الشخوص والتفاصيل وهي تلمع للحظات ثم ختتفي.
إضافة إىل النقد الطبقي والسيايس واالجتامعي والنفيس، يسلط زياد الضوء رسيًعا عىل 
رشكة  مدير  الزيت،  أبو  صالح  شخصية  خالل  من  األدبية،  النقدية  احلركات  نشوء  قضية 
وقت  يف  للصحف  نقدية  بمقاالت  أيًضا  يساهم  والذي  كريمة،  فيها  تعمل  التي  التأمني 
يكتب  طنجة  يف  شاعًرا  التقى  أنه  الزيت  أبو  ويّدعي  ا»،  أدبي  «ناقًدا  نفسه  ويعترب  فراغه، 
هو  حرض خالهلا  رحلة عمل من املغرب،  من  وبعد عودته  ويدعى «مال طنج»،  بالوشم، 
شخصية  أنه  يبدو  (الذي  طنج  مال  عن  مقالة  يكتب  احلياة،  عىل  التأمني  يف  دورة  وكريمة 
ومهية اخرتعها أبو الزيت)، ورسعان ما تؤدي املقالة إىل ظهور تيار أديب سّمي بـ«احلداثة 
اجلسم،  خمتلفة من  الوشم عىل أجزاء  أخرى تعتمد  أدبية  تيارات  وتفرعت عنه  امللطجية»، 
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وكذلك مدرسة احلداثة الصمجية، التي استبدلت التوقيع بالبصمة، ربام يف إشارة من قاسم 
الذين  كثري من األدباء  فيها  يشاركه  قد  نظر  وجهة  وهي  ورسياليته،  األديب  النقد  هزالة  إىل 

تعرضت أعامهلم للتحليل والنقد القايس.
إليها، ضاعت، أيًضا، يف مجود  قد سعى  قاسم  قد يكون  التي  إن الواقعية  القول  يمكن 
نتائج  القارئ  عىل  فتفرض  الشخصيات،  مالمح  رسم  يف  والصحفي  الوصفي  األسلوب 
املعلومات التقريرية  من  وصفحات  صفحات  خالل  من  عنها،  وانطباعات جاهزة  مسبقة 
من أعامل فرويد ويونغ، من دون أن يرتك لنا مساحة لتحليل الشخوص من خالل األحداث 

والرسديات املتوالية.
كذلك، هناك نوع من السذاجة يف طرح مفهوم «العدالة الشعرية» poetic justice،  التي 

قررت مصري الشخوص بناء عىل مسريهتا األخالقية واإلنسانية واالجتامعية.
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الداللـــــــــة والتشكيــــــل فــــــي روايـــــة
«العريــــــــــــن» لزيــــــــــــــــــاد قاســـــــــــم

(قــراءة حتليليــــة)

د.  منتهى احلراحشة *

ملخص
رواية  يف  والتشكيل  الداللة  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
النص  عامل  تبني  لكي  قاسم؛  زياد  األردين  للكاتب  «العرين» 
تشكيله  عن  وتكشف  الرواية،  نسيج  داخل  ومستوياته  اإلبداعي 
ورسمها،  والشخصيــات  وتشكيلهــا،  األحداث  فتحلل  الفني، 
واإلطار الزماين واملكاين، وأساليب الرسد فيه، وتقف عىل النسيج 
الرؤية  إىل  الوصول  بغية  الرواية،  داللة  عن  للكشف  اللغوي؛ 

اجلاملية فيها.
األداء  بيـن  جدلية  عالقة  إىل  نتائجها،  أهم  يف  الدراسة،  توصلت   
والتشكيل يف رواية «العرين»،  قائمة عىل التأثري والتأثر، فالكاتب،

* أستاذة األدب احلديث واملعارص ونقده يف جامعة آل البيت األردنية.
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ل روايته بلغة رسدية زاوجت بني شاعرية ذوقه ورؤيته، واستطاع رسم صورة نفسية  شكَّ
أدواته؛  تطوير  إىل  يدفعه  القارئ  لدى  ومجايل  فكري  وعي  رسم  استطاع  كام  لشخصياته، 

الستخالص فكرة النص التي تشكل اللغة النفسية مرجعيتها األوىل.
  

مقدمة
تتناول هذه الدراسة قضية الداللة والتشكيل يف رواية «العرين» الكاتب؛ لكي تكشف 
يف  يؤثر  وأهيام  بينهام،  العالقة  نوعّية  وتبني  فيها،  والتشكيل  الداللة  بني  عالقة  وجود  عن 
اآلخر، ومدى التالحم بينهام، وتوضح مكامن اجلامليات يف الرواية، يف فكرهتا أم يف البنية 
، يمكن االعتامد عليه يف دراسة النصوص األدبية،  ا مهام  والتشكيل؟ مما يشّكل مدخًال نقدي 
واستخالص التفاعالت املتبادلة بني الداللة التي جسدها الكاتب يف نصه الروائي وتشكيله 

الفني.
ا يف مسار  تشّكل رواية الكاتب زياد قاسم (العرين)، ظاهرة متنوعة ومتميزة فكًرا وفن 
ا، عىل الصعيد الفّني، منذ قرابة اخلمسني عاًما؛ إذ بدأت  الرواية يف األردن، التي ظهرت فعلي 
بروايات تيسري السبول، وسامل النحاس، وأمني شّنار وزياد قاسم وغريهم. ومع أن الكاتب 
األردين زياد قاسم من الروائيني القالئل الذين احرتفوا فن الرواية واقترص عمله اإلبداعي 

عليها، ومتيز يف إنتاجها، كام  ونوًعا، فإن إنتاجه مل يلق العناية إال من دراسات نقدية قليلة. 
تناولت يف هذه الدراسة قضية نقدية بالغة األمهية، هي قضية «الداللة والتشكيل»؛ ألهنا 
داللة،  له  فالتشكيل  «العرين»،  رواية  يف  األخرى  املصطلحات  من  ووضوًحا  دقة  األكثر 
الصلة  هذه  عىل  ترتتب  التي  الدقيقة  اآلثار  طبيعة  ودفعتني  التشكيل.  من  جزء  والداللة 
سيام  وال  التشكيل،  هلذا  الدقيقة  اجلزئيات  ويف  نفسه،  األديب  العمل  تشكيل  يف  البحث  إىل 
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تابًعا لألدب، بل  يكون  أال  جيب  النقد  متحركة حية جديدة؛ إليامين بأن  أدرس ظاهرة  أين 
متضافًرا مع احلركة اإلبداعية، ومرهًصا بآفاقها وربام مؤثًرا يف مسارها. 

يستند  الذي  الفني،  االجتامعي  املنهج  عىل  االعتامد  املدروسة  الظاهرة  طبيعة  وفرضت 
عنارصها  ورصد  األعامل  قراءة  يف  تتمثل  اإلجرائية،  واخلطوات  املفاهيم  من  جمموعة  إىل 
األعامل الروائية املدروسة  وطبيعتها وتفاعالهتا املتعددة، والكشف عن نوعية العالقة بني 
واإلفادة  الروائي،  العمل  عنارص  بني  الوظيفي  التوازن  عن  والبحث  االجتامعي،  وسياقها 
من معطيات املنهج النفيس؛ إذ ال بدَّ من دراسة األعامل املبدعة لألديب بصورة دقيقة متّكن 
من استخالص الرؤية وطبيعتها وثوابتها ومتغرياهتا من النصوص الروائية، ومن ثم التفسري 
طبيعة  يراعي  بحيث  مرًنا  املنهج  يكون  أن  حاولت  لذا  والتقييم؛  واالستنباط  والتقدير 

الظاهرة املدروسة، ويتناوهلا من الزاوية التي ختدم منطق العمل نفسه وأغراض مؤلفه.
كام تثري الرواية تساؤالت عديدة، لعل من أمهها: ما فكرة الرواية وقضيتها األساسية؟ 
لت عنارصها الفنية داللتها؟ وهل أضفت عىل النص خصوبة اإلبداع والتفنن يف  وهل شكَّ
فهم قصدية الرواية، والبعد الفكري واإلحيائي يف الرواية، واستطاعت معرفة أهم مالمح 

الرواية؟
مسلطة  «العرين»،  رواية  يف  والتشكيل  الداللة  تناولت  فقد  أهدافها،  الدراسة  ولتحقق 
عدستها عىل عاملها اإلبداعي، وتشكيلها الفني، مدعمة ذلك يف األمثلة الدالة، ولتخلص 

إىل خامتة ملخصة ألهم النتائج.
وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن الدراسة تناولت الرواية؛ ألهنا نص أديب يتفرد بمجموعة من 

اخلصائص التي متيزها من غريها من النصوص الروائية األخرى. 
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الرواية وعاملها اإلبداعي
تكشف حركة الرسد يف رواية «العرين»(١) ، وهي الرواية الرابعة للكاتب األردين زياد 
ويمكن  الرسدي،  فلكها  يف  تدور  فكرة  إىل  الغالب،  يف  موجهة  الرواية  داللة  أن  قاسم، 

استخالصها من التشكيل الرسدي، وتتشكل يف قسمني اثنني:
القسم األول: حيتوي عىل مخسة وعرشين مشهًدا تقع يف مائة وسبع ومخسني صفحة من 
القطع املتوسط، وتسيطر عليه شخصية عبد اللطيف وطفولته، فمنذ الصفحات األوىل تضع 
الرواية يدها عىل خيوط بالغة األمهية؛ لتفسري األسباب والعوامل التي أسهمت يف تشكيل 
ُأجرب  التي  الشاذة  اجلنسية  واملامرسات  اخلاطئة،  األرسية  كالتنشئة  اللطيف،  عبد  شخصية 
عبد اللطيف عىل ممارستها عىل  الرغم من إرادته. تعرض عبد اللطيف يف طفولته وحياته 
(التفكك  مثل  القاسية،  والتجارب  واألزمات  احلوادث  من  جمموعة  إىل  األوىل  الدراسية 
التي  القاسية  اجلنسية  والتجربة  والديه،  طالق  إىل  أدت  التي  العائلية  واخلالفات  األرسي 
شخصيته،  تشكيل  يف  وأثرت  املدرسة)،  يف  فنر  صديقه  مع  الرياضة  مدرس  عليه  فرضها 
وتركت يف نفسه أثًرا بالًغا انعكس عىل سلوكياته، فظهرت شخصيته مريضة معقدة شاذة، 
تعاين االضطراب واألزمات النفسية اخلانقة، فتحول إىل شخصية «سادية» تتلذذ بتعذيب 
خاضعة،  مستسلمة  بدت  التي  ابنة عمته  كريمة  من  زواجه  ويتكشف ذلك بعد  اآلخرين، 
ال إرادة هلا، عاجزة حتى عن محاية نفسها، وتكاد تتحول إىل شخصية «ماسوشية» لينتهي 
زواجه منها بعد أن رزقت بطفلتها حنان، إال أّن تغيًريا واضًحا يظهر يف حياته بعد عودته من 
«أمريكا»، حني يصبح مدرًسا يف إحدى اجلامعات؛ إذ يتعرف عىل الطالبة اجلامعية املتمردة 
جمد ابنة أيب املجد، رئيس جملس بنك االنتشار، ويصبح مشدوًدا إليها؛ لذا يضطر إىل طالق 
زوجته كريمة للزواج من جمد؛ ألنه أصبح حيلم باالنتقال من طبقة اجتامعية وسطى إىل طبقة 
اجتامعية غنية، فيطلق كريمة ويتزوج جمًدا. وبأمر من والد جمد، يعني مديًرا ملعهد ختصيص 

يبنيه البنك، بديًال للدكتور فاروق مدير املشفى.
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النفسية  ورصاعاته  اللطيف  عبد  حياة  تتبع  إىل  القسم،  هذا  يف  الكاتب،  هيدف  وال 
فحسب، بل، أيًضا، إىل كشف حقائق سياسية تتعلق بالقوى القومية العربية، وهذا ما ظهر 

يف روايته (أبناء القلعة).
القسم الثاين: حيتوي عىل واحد وثالثني مشهًدا من القطع املتوسط، تقع يف مائة واثنتني 
عبد  من  طالقها  بعد  احلياة  يف  الشاق  وعملها  كريمة  كفاح  حول  وتدور  صفحة،  وسبعني 
اللطيف، وحلقات التعذيب التي كان يامرسها معها أثناء زواجها منه وانتقاهلا للعيش مع 
موظفيها،  أحد  عىل  وتتعرف  تأمني  رشكة  يف  تعمل  إذ  حنان؛  وابنتها  عزيز  وأخيها  والدهتا 
أسواًقا  وتفتح  عملها،  يف  التقدم  وتبدأ  عملها،  عىل  يدرهبا  الذي  الزيت  أبو  صالح  وهو 
إال  مغلًقا،  كان  سوق  وهو  الغيار،  قطع  وبائعي  السيارات  أصحاب  بني  التأمني  يف  رابحة 
أهنا بسحرها كامرأة وقدرهتا عىل اإلقناع، متكنت من ذلك. وتبدأ بالربح ورشاء األرايض 
والذهب، وتكثر يف يدها األموال، وتتعرف عىل األطباء وتشجعهم عىل التأمني، ومن بينهم 
الدكتور فاروق عدو زوجها السابق عبد اللطيف، حيث يلتقيان يف رحلة مدبرة يف قربص، 

ويكون لقاؤها اجلسدي األول بعد معرفة وموّدة طويلتني.
مركز  يدير  الذي  االنتشار  بنك  أسهم  عىل  وهتيمن  أبوابه،  أوسع  من  السوق  تدخل 
معدمة  فقرية  كانت  بعدما  اقتصاد  خبرية  إىل  تتحول  االقتصادية،  هبيمنتها  وكأهنا،  الشفاء، 

مسحوقة الشخصية ال إرادة هلا.
عبد  أما  الفردية،  واحلرية  الفردي  الكفاح  يبجل  الكاتب  أن  ذلك،  من  ونستخلص 
اللطيف فبعد موت أيب املجد وبيع أسهمه يف بنك االنتشار، يبقى مديًرا ملركز الشفاء الطبي، 
سيطرة  أن  إال  مًعا،  أهاهنام  الذي  أسامة  الرشير  أستاذه  تعذيب  يف  فنر  صديقه  مع  ويتعاون 
أن عدم  كام  ويدخله مريًضا،  مشلوًال،  فجأة  فيسقط  يفاجئه،  الطبي  املعهد  هذا  عىل  كريمة 
غري  بطرق  عليها  حصلت  التي  ثروهتا  فقدت  أن  بعد  عليه  اإلنفاق  عىل  جمد  زوجته  قدرة 
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مرشوعة عن طريق والدها الذي كان يعمل رئيًسا ملجلس إدارة بنك االنتشار، اضطرها إىل 
فرض إقامة جربية عليه يف قبو املنزل، مع كتبه وشهاداته اجلامعية.

وهبذا، تتحول شخصية عبد الطيف، بفعل تأثري زوجته جمد املتمردة، إىل شخصية ضعيفة 
(ماسوشية)،  شخصية  تكون  تكاد  بل  سلوكها.  يف  تؤثر  نفسية  عقد  لدهيا  ليس  مستسلمة 
اجلنيس عند عبد اللطيف؛  وهذا يبني بأن القصة بنيت عىل فرضية خمطوءة يف بناء السلوك 
إذ إن التجربة الواعية ال تكون عقدة مطلًقا.  كام أن أغلب الشخصيات، يف نظر الكاتب، 
إنام  له،  إرادة  ال  اإلنسان  وكأن  الطبقي،  أو  اجلنيس  ترصفها  خالل  من  عليها  احلكم  يمكن 
يفرض عليه سلوكه اجلنيس أو مرياثه االجتامعي سلوكه احليايت، وهذه نظرة مبالغ فيها إىل 

حدٍّ ما.
ا، التي ال يمكن تعميمها عىل فئات  يبدو أن الكاتب خيتار األشياء الشاذة والنادرة جد 
املجتمع، وبالتايل فإهنا تفقد القدرة عىل إقناع القارئ بتجربته الروائية التي يصعب تعميمها، 
متناسًيا أن األدب فن، واختيار له صلة بالواقع، فالرواية تقدم شخصيات متعددة وحوادث 
متنوعة، سياسية واجتامعية، وأماكن حمددة بطريقة متباينة يمكن من خالهلا استخالص أداء 
الشخوص،  وحركة  احلوادث  نوعية  خالل  من  أراد،  فالكاتب  املحورية،  وفكرهتا  الرواية 
سلوك الفرد وتشكيل  وأثرها يف  وجتارب الطفولة، والتنشئة االجتامعية  أن يصور خربات 
وعيه وشخصيته، بخاصة وأن الفرد يكون يف مراحل عمره املبكرة أكثر استعداًدا للتعلم، 
وأكثر حساسية للتأثر بخربات الطفولة واالستفادة منها، سلًبا أو إجياًبا؛ ألن جتارب الفرد 
وخرباته وحياته املاضية، بكل مظاهرها، هي التي حتدد معامل سلوكه، وتبلورها عىل الصورة 
اجلاهزة، كام يف شخصية عبد اللطيف: «هبت مذعورة لتتلقى الصفعة تلو الصفعة، واللكمة 
بعد اللكمة، فانقلبت عىل بطنها حتاول محاية جنينها، لكن عبد اللطيف مل يكن يبايل بجنينها 
أو ثياهبا التي راح يشدها ويرفعها ويثنيها حتى انكشفت له عجيزهتا، فوجلها وهي ترصخ 
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وتبكي وتتلوى أملًا، فتزيده إثارة وهيجاًنا، وكأنه يف وحشيته هذه يتخلص من وحشية بؤسه 
وآالمه»(٢) .

كام أنه يريد تبجيل الكفاح الفردي واإلعالء من شأن الفرد واحلرية الفردية، من خالل 
واألموال  والعقارات  البنوك  امتالك  إىل  وانتهت  الصفر  من  بدأت  التي  كريمة  شخصية 
بالتسهيالت  املايل،  مركزها  دعمت  أن  بعد  املقامرين،  عتاة  حال  مثل  حاهلا  «غدا  الطائلة: 
التي قدمها هلا وسيط األسهم بضامن األرايض التي متتلكها، فصارت تتاجر بمئات اآلالف 
من  ركًنا  أصبحت  أن  بعد  الصفقات،  عرشات  الواحد  اليوم  يف  تعقد  وهي  الدنانري،  من 
وإدارة الصفقات  الكبار الذين يتقنون فن املؤامرات املالية  الالعبني  أركان السوق، وأحد 
الومهية، فشكلت مع أيب حممد وعدد من املتعاملني عصبة، فصار املتعاملون بالسوق يطلقون 

عىل جمموعتها اسم احليتان»(٣) .
لكن هل يمكن للكفاح الفردي أن يوصل الفرد إىل أعىل مراحل السلم االجتامعي؟ وإن 
كان فهو نادر وقليل، وبالتايل تفقد التجربة األدبية قدرهتا عىل التعميم، طاملا أنه يصور جتربة 

فردية خاصة ونادرة وشاذة ال يمكن تعميمها عىل فئات املجتمع كافة.
سعى قاسم، أيًضا، إىل إدانة القوة القومية وممارساهتا السلبية، واملتمثلة بحركة (كتائب 
رواية  يف  واضحة  بدت  التي  العروبة،  فكرة  من  الثابتة  لرؤيته  يعود  وهذا  العريب)،  الفداء 
مرّوجني  إىل  واألفكار  والعقيدة  للثورة  مرّوجني  من  املناضلون  «فتحول  القلعة):  (أبناء 

للسلع واخلدمات واالستثامر»(٤) . 
 ويمكن القول إن الغاية التي كتبت من أجلها هذه الرواية، تتمحور حول التعرف عىل 
وتلتقي  املواقف،  حوله  وتدور  بالشذوذ،  تتسم  التي  اللطيف،  عبد  شخصية  حياة  تاريخ 
خارجها،  إىل  له  املرتجم  داخل  مع  منعكًسا  ذلك  كل  فريتد  األخرى،  الشخصيات  عنده 

مصطبغا بروحه وفكره وشخصه.
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التشكيل الفني للرواية
منها،  تشكلت  التي  الفنية  العنارص  طبيعة  فرضت  املحورية  وقضيتها  الرواية  فكرة  إن 
مثل احلوادث والشخصيات واإلطار الزماين واملكاين، وأساليب الرسد والتشكيل اللغوي، 
لذا  الواقع؛  يف  تعميمها  يصعب  التي  ا  جد  والنادرة  الشاذة  األشياء  وينتقي  خيتار  فالكاتب 
سلطت الرواية عدستها عىل احلوادث االجتامعية والسياسية التي تنمو وتتطور، من خالل 
جمموعة مشاهد متعددة ومتجاورة ومرتابطة بخيوط خفية توحي بدالالت متعددة للرواية، 
كام فرضت رؤية الكاتب كيفية بناء احلوادث؛ إذ تعتمد عىل تطور أكثر من حدث واحد يف 

الوقت نفسه، كام يف املشهدين الثالث والرابع منذ الفصل األول من الرواية.
يالحظ أن حوادث الرواية تنمو وتتطور، من خالل الرتكيز عىل شخصيتي عبد اللطيف 
شخصيات أخرى،  ويتطور من خالل حركة  ينمو  احلوادث  تلك  من  كثًريا  لكن  وكريمة، 
مثل شخصية جمد الزوجة الثانية لعبد اللطيف، وعزيز شقيق كريمة، وأيب حممد، والدكتور 
فاروق، وهي شخصيات أثرت يف جمرى احلوادث وتطورها يف املشاهد الروائية، وتوسل هبا 

الكاتب للربط بني فصول الرواية، عىل الرغم من تعدد املشاهد الروائية.
فجاءت  الرواية،  يف  احلوادث  نوعية  فيها  الفني  البناء  وهندسة  الرواية  داللة  فرضت 
وحشو املعلومات الزائدة  أحياًنا،  واالستعراض الفلسفي  تشوهبا الفذلكة  تقريرية مبارشة 
التي ال تفيد الرواية يف يشء ذي قيمة، بل تثقل كاهلها وجتعل حركتها بطيئة، وال تساعد يف 
تطور احلدث أو نمو الشخصيات؛ ألن الكاتب يفرض أفكاره من خالل أبطاله بوضوح، 
كام يلجأ إىل استعراض ثقافته الفكرية السيكولوجية، التي ال توحي بداللة حمددة للرواية، 
يقول السارد: «من قال بأن الدين أفيون الشعوب، فاحللم ليس أفيون، أمل يعترب باسكال أن 
حرمان الشعوب الفقراء من دينهم بمثابة حرماهنم من خبز احلياة؟ أمل يعرف بينوزا النبوة 
بأهنا خميلة غري عادية؟ ال يمكن تصور اجلنة من غري خيال، كام ال يمكن إدراك عظمة اخلالق 
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وتذوق روعة خلقه من غري خيال؛ إذ ال وجود للحرية املطلقة إال يف اخليال»(٥) .  كام يلجأ 
إىل التقارير املمتدة التي جتمد حركة الرواية، كالتقرير الذي قدمه عن أستاذ الرياضة أسامة، 

الذي ال يوحي بأية داللة فنية حمددة.

الشخصيات ورسمها
جاءت الشخصيات متعددة ومتنوعة، وظفها الكاتب بطريقة توحي بدالالت متعددة، 
السياق الروائي ويتطور  رؤيته، وينمو  وتشكل أداة رئيسة بيد الكاتب يعرب بواسطتها عن 

من خالهلا.
وعىل الرغم من تعدد الوظائف واملهامت التي تقوم هبا هذه الشخصيات، إال أن الكاتب 
يسلط عدسة الرواية عىل شخصيتي عبد اللطيف وكريمة، والتحوالت اجلذرية يف سلوكهام 
وأفعاهلام، فبدت شخصية عبد اللطيف حتتل حيًزا واسًعا يف الرواية، وتسيطر عىل أحداث 
القسم األوىل منها؛ إذ يكشف السياق الروائي عن طفولة عبد اللطيف البائسة، والتجارب 
عىل  انعكست  نفسيته (عقدة)  يف  أثًرا  وتركت  ودراسته،  طفولته  يف  هلا  تعرض  التي  املريرة 
أمه  مفككة،  أرسة  يف  اللطيف  عبد  نشأ  فقد  هلا،  تعرض  التي  األرسية  كاخلالفات  سلوكه، 
عاشقة رجل غري أبيه، وأبوه سكري عربيد، فأدى ذلك إىل انفصاهلام، مما اضطره للعيش مع 
عمته، األمر الذي وّلد لديه إحساًسا باحلرمان انعكس عىل شخصيته، فبدت انطوائية تظهر 
عبد  «فانقض  عمته:  ابنة  كريمة  عىل  هيمنته  خالل  من  التملك،  وحب  السادية  بوادر  فيها 
اللطيف عىل الباب، يطرقه حتى آملته يداه، ثم اقتعد األرض وراح ينشج ويئن ويبكي وهو 
يلعن أباه وأمه وكل الناس، ويف الليل تسلل إىل فراشه كأنه هيرب، وقد امتزجت يف نفسه 

مشاعر القهر واحلقد»(٦) .
تشكيل  يف  بالغ  أثر  اللطيف،  عبد  هلا  تعرض  التي  املتعددة  املريرة  للتجارب  كان  وقد 
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شخصيته، فبدت مريضة معقدة، شاذة تعاين العقد واالضطرابات النفسية، متناقضة، سادية 
حتى يف األمور البسيطة، مما جعله يفتقد اإلدراك العاطفي لألمور اإلنسانية؛ إذ رسعان ما 
باإلثم  والشعور  والعدوان،  واالستياء  واحلنق  اخليبة  من  معقدة  لسلسلة  أسًريا  نفسه  جيد 

والنزوع نحو اجلريمة.
ولعل الدوافع املكبوتة التي مرَّ هبا عبد اللطيف يف طفولته املبكرة، متيزت بالنمو واالنفعال 
والفوران، فاالضطرابات هي التي حددت سامت شخصيته عىل «أساس السلوك البرشي 

كام يرى فرويد»(٧) .
أما شخصية كريمة فقد منحها الكاتب صفات إجيابية متعددة، جتسد رؤيته التي تؤكد 
من  األول  القسم  يف  بدت  فقد  العمل،  خالل  من  الذات  وحتقيق  الفردي  الكفاح  أمهية 
عبد  زوجها  أمام  اإلرادة  مسلوبة  الشخصية  ضعيفة  ا،  جد  فقرية  عادية  شخصية  الرواية 
اللطيف، وتفتقد القدرة يف حتقيق مصريها، مستسلمة تكاد تتحول إىل شخصية ماسوشية 
تتلذذ بتعذيب عبد اللطيف هلا: «كان لشغفه هبا حيسب حساًبا ألدق دقائقها، فأدار شؤونه 
البيتية والدراسية بطريقة فّذة جعلت كريمة حتس بصغرها وعجزها أمامه، بحيث أصبحت 

تتقبل رضبه هلا تعبًريا عن خشيتها منه، وكأن هذا يسعده ويرضيه»(٨) .
لكنها تتحول يف القسم الثاين من الرواية، بعد طالقها وعودهتا للعيش مع أخيها وأمها 
يف  إعالنات  مندوبة  فتعمل  املصاعب،  تتحدى  قوية  مناضلة  شخصية  إىل  حنان،  وابنتها 
درجات  أعىل  إىل  تصل  أن  إىل  واألسهم،  والعقارات  األرايض  تشرتي  ثم  تأمني،  رشكة 
اقتصاد: «لكنها  البلد وكأهنا خبرية  وتتحكم باقتصاد  السلم االجتامعي بكفاحها الفردي، 
أثارت إعجاب محلة األسهم الذين صفقوا هلا عندما عارضت بشدة حجز احتياطي هلبوط 
األسعار، فالسوق يف تصاعد وليس هناك ما يشري إىل تراجع يف التداول، معتمدة يف ذلك عىل 
رؤيتها كمستثمرة خبرية مشهود هلا»(٩) .  وتبدو شخصية كريمة من خالل فعلها وحوارها 
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شخصية  هبا،  مرت  التي  والتحوالت  األحداث  خالل  ومن  عنها،  اآلخرين  وحديث 
شاكية  جاءهتم  «عندما  هلا:  إرادة  ال  مستسلمة  خاضعة  حياهتا  مطلع  يف  بدت  إذ  متناقضة؛ 
 ، إليه»(١٠)  ترنو  صارت  واحدة  ساعة  وبعد  عليه،  وتدعو  اللطيف  عبد  تشتم  كانت  باكية، 
يف  لتصل  الصعبة؛  ظروفها  تتحدى  قوية  مكافحة  شخصية  إىل  الثاين  القسم  يف  حتولت  ثم 
اسم  جمموعتها  عىل  يطلقون  بالسوق  املتعاملون  «فصار  االجتامعي:  اهلرم  قمة  إىل  النهاية 

احليتان»(١١) .
جمموعة  عند  تقف  بل  املحورية،  الشخصيات  عىل  بتسليط عدستها  الرواية  تكتفي  وال 
من الشخصيات األخرى؛ إلضاءة الشخصيات املحورية وكشف عاملها الداخيل وسلوكها 
يدين  الذي  كريمة،  شقيق  عزيز  شخصية  مثل  واألفعال،  املواقف  حركة  ولتنمية  وأفعاهلا، 
اجلبهة  أعضاء  أحد  عزيز  بدا  إذ  العربية؛  القومية  املسلحة  الفصائل  خالله،  من  الكاتب 
الديمقراطية لتحرير فلسطني بل وأهم قادهتا، لكنه حتول مع إخفاق هذه الفصائل يف حتقيق 
أهدافها إىل مرّوج لإلعالنات؛ ألن حركته قائمة عىل حتقيق املصالح الذاتية: «أبدى حتًرسا 
عىل أيام املقاومة، لو استمر احلال، ملا جترأ عبد اللطيف عىل فعلته، ولو فعلها ألنزل به حكم 

اإلعدام يف احلال»(١٢) .
أثر  هلا  بدا  التي  اللطيف،  لعبد  الثانية  الزوجة  «جمد»،  شخصية  عند  الرواية  تقف  كام 
واضح، من خالل أفعاهلا وسلوكها وحركتها، يف حتول شخصية عبد اللطيف من شخصية 
جتارب  من  اكتسبتها  التي  النفسية  عقدها  من  ختّلصت  خاضعة  شخصية  إىل  سادية  معقدة 

الطفولة وجتارب الدراسة، فبدت غري مقنعة.
وقد بدت شخصية جمد متمردة، كام قدمها السياق الروائي وحركة الرسد؛ إذ إن صفاهتا 
توحي بقوهتا وهيمنتها عىل عبد اللطيف. يقول السارد العليم: «فمنذ أن بادرت جمد يف ليلة 
ا، فإذا به مطيع  الدخلة، سيطرت عليه مشاعر الدونّية، وانتقلت إليه عدوى أيب املجد تلقائي 
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ملجد، منتٍم ألرسهتا، شديد التعصب لعائلتها، جّل ما يرضيه إرضاء جمد، وصوًال إلرضاء 
أبوهيا، وباملقابل فإن جمد التي أحست بأهنا تقدمت عليه بنقطة عندما بادرت لدخلتها، فإهنا 

واصلت السعي للحصول عىل نقاط أكثر»(١٣) .
كام تقف عدسة الرواية عند جمموعة من الشخصيات، مثل صالح أبو الزيت، والدكتور 
لييضء من  ليايل،  اجلامعية  والطالبة  جمد،  ووالدي  الكراجات،  وعامل  املجد،  وأيب  فاروق، 
خالهلم عامل الشخصيات املحورية، ويلقي الضوء عىل أفعاهلا وسلوكها وممارساهتا، التي ال 

تسهم كلها يف جتسيد رؤيته.
ومما يالحظ، أن رؤية الكاتب يف الرواية فرضت إحكام قبضته عىل الشخصيات، فلم 
يرتك للقارئ حرية التعرف عىل جوانبها، من خالل الفعل واحلركة بصورة كاملة؛ إذ يقدم 
العامة  املالمح  البداية  من  حيدد  تقريري  بأسلوب  الشخصيات،  عن  كامًال  تارًخيا  الكاتب 
للشخصيات، فيقدم تقارير مطولة عن صفاهتا العامة وتارخيها، بأسلوب علمي له خطورته 
عىل الرواية، فال يرتك الشخصية تتكشف من خالل احلدث يف مواقف جزئية مرتبطة بطبيعة 

الظروف التي حتيط هبا.

 الزمان واملكان
يرتبط اإلطار الزماين واملكاين يف رواية «العرين» بداللة الرواية التي جتسد رؤية الكاتب؛ 
لذا مل يأت اختيار الزمان واملكان مصادفة، بل جاء ليسهم يف جتسيد رؤية الكاتب، من خالل 

تضافرها مع عنارص الرواية األخرى. 
هو  واضح  حمدد  مكان  يف  تدور  الرواية  أحداث  أن  يالحظ  الداللة،  هذه  مع  وارتباًطا 
مدينة عامن التي تقيم فيها الشخصيات، حيث يكتشف القارئ طبيعة الشخصيات وحيدد 
حيوات  لتصوير  وسيلة  املكان  من  الكاتب  اختذ  إذ  وسامهتا؛  وأفكارها  وهواجسها  هويتها 
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الطفرة  تكن  «مل  السارد:  يقول  النفسية.  معاملهم  وإبراز  وسلوكهم  ومفاهيمهم  الشخوص 
بخاصة  املحطة،  شارع  يف  هي  مثلام  عامن،  يف  مكان  أي  يف  منها  وضوًحا  أشد  االقتصادية 
املنطقة اخللفية منها، فقد بدا وكأن املنطقة ركب هلا عجالت راحت تدور برسعة أكرب من 
رسعة تصاعد أسعار النفط.  فورشات التصليح عىل ضيقها صارت تعج بالعامل واألجراء. 
وحركة الشاحنات مل تعد هتدأ يف الكراجات، أما جبال اإلطارات، فكانت تذوب بالرسعة 
طوابري،  يف  الزبائن  حشود  تنظم  صارت  التبديل،  قطع  وحمالت  فيها،  تعلو  التي  نفسها 
الدقيق  فالوصف   . مكان»(١٤)  من  أكثر  يف  رسيًعا  صداه  يرتك  االقتصادي  بالتحرك  فإذا 
لتفصيالت املكان عرب حركة الرسد، يكشف مالمح املكان، ويبني عجلة احلركة االقتصادية 

التي ظهرت يف املنطقة بعد هزيمة حزيران(١٩٦٧م).
نوازعها  عن  والكشف  الشخصية،  لفهم  الرواية  يف  املكان  وّظف  الكاتب  أنَّ  ويبدو 
التي  باحلوادث  إرهاًصا  ويأيت  الرواية،  حوادث  عىل  الضوء  وليلقي  النفسية،  وأغوارها 
ستقع؛ لذا فإن نوع املكان يؤثر يف أخالق الشخصيات وعاداهتا، والتي تتحرك عىل أرضه، 
وصالة  غرفتني  من  يتألف  حديًثا  البيت  «كان  إطاره:  يف  حتدث  التي  املواقف  ومستوى 
ومنافع أنيقة خلبت لب األب واالبن»(١٥) ، بل إنَّ تأثري املكان يف الرواية ال ينحرص يف تطور 
األحداث ومصري الشخصيات وعاملها الداخيل واخلارجي، بل يمتد إىل عنواهنا «العرين» 
جهتها،  من  توحي،  والتي  للشخصيات،  ونفسية  اجتامعية  متعددة  بدالالت  يوحي  الذي 
الكاتب:  رؤية  ولتجسيد  األخرى؛  الرواية  عنارص  مع  التفاعل  عىل  وقدرته  املكان  بأمهية 
«رغم أن مشاركتها له بالفرحة كانت عارمة، فقد أمضوا اجللسة باالستامع له وهو يتحدث 

عن اجلامعة وكأهنا عرينه»(١٦) .
فاملكان يف الرواية واضح حمدد؛ إذ استطاع الكاتب أن يوجد توحًدا واتصاًال وثيًقا بينه 
األحداث  بلورة معامل  الروائي كله، فكان بمثابة العامل املهم يف  العمل  وبني باقي عنارص 
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الكلية  املقولة  جيسد  للرواية  األخرى  الفنية  العناصــر  مع  باحتاده  وهو  والشخــوص، 
للرواية.

أما الزمان فيمكن حتديده من خالل اإلشارات الزمنية التي استخدمها الكاتب، والتي 
دون  اإلنجاب،  عن  توقفت  قد  محيدة  «وكانت  وسلوكها:  الشخصيات  بمامرسات  توحي 
أن يؤرق ذلك زوجها إال بعد ثامين سنوات من مولد عبد اللطيف، حني هجرته محيدة مرة 
ثانية وإىل األبد»(١٧) .  وتدور أحداث الرواية يف فرتة تقع بني العامني ١٩٤٥ و١٩٨٠م كام 
ذكر سابًقا، وهي فرتة زمنية ممتدة استطاع الكاتب من خالهلا عرض جمموعة من األحداث 
من  الكثري  توظيف  الكاتب  رؤية  فرضت  كام  الرواية،  يف  رؤيته  خالهلا  من  جسد  التي 
اإلشارات الزمنية احلقيقية لتحديد الزمن املوضوعي، وإهيام القارئ بواقعية احلدث، مثل 
هزيمة حزيران ١٩٦٧م، ومعركة الكرامة ١٩٦٨م، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م، «لكن األمور 
إرسائيل  هزمت  فقد  رضوان،  موت  عىل  أشهر  ستة  من  أقل  بعد  عقب  عىل  رأًسا  انقلبت 

الدول العربية واستولت يف أقل من أسبوع عىل الضفة الغربية وسيناء واجلوالن»(١٨) .
باإلضافة إىل توظيف الزمن بشكل مكثف وموجز، قد ال يشعر به القارئ، أو بالتغريات 
الثقيل،  الواجب  بدافع  فيه  حقه  اآلخر  يمنح  «كالمها  قوله:  مثل  خالله  حصلت  التي 
ثالًثا  ولًدا  أنجبت  تلتها  التي  السنة  ويف  حازًما،  سمياه  آخر  ولًدا  التالية  السنة  يف  فأنجبت 
أبيض البرشة أشقر الشعر أخرض العينني»(١٩) ، فالكاتب يرصد من خالل الزمن، حياة عبد 
من  طالقه  مثل  حياته،  عىل  طرأت  التي  التغريات  إىل  تشري  دالة  إشارات  ثمة  إذ  اللطيف؛ 
كريمة وزواجه من جمد، «فالفارق بينهام مناسب، إهنا يف احلادية والعرشين وعبد اللطيف 

يف احلادية والثالثني»(٢٠) .
ليس  ألنه  مبارشة؛  القارئ  يدركه  مل  الرواية،  يف  واسع  فمداه  التخييل  النفيس  الزمن  أما 
خصيصة من خصائص العامل اخلارجي، إنام هو «مقولة من مقوالت الذهن»(٢١)  كام يرى 
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كولن ولسن، بل يشعر القارئ بوجوده من خالل شعور الشخصية به، وتبًعا إليقاع حياهتا 
وقد  وبطئه.  رسعته  معرفة  خالهلا  من  يمكن  له  حمددة  مقاييس  وجود  لعدم  الداخلية؛ 
األهداف اجلاملية التي  القارئ بواقعية األحداث، وليحقق بوساطته  ليوهم  الكاتب  وظفه 
للشخصية:  الداخلية  التجربة  وليربز  والرموز،  الدالالت  خالهلا  من  وليفرس  إليها،  يرنو 
الكايف  الوقت  اللطيف  لعبد  وفرا  ورتابة  هبدوء  الدراسة  سنوات  انقضت  فقد  «وهكذا، 
واألجواء املناسبة للتفوق عىل زمالئه، فقـد حصـل عىل (سرتيت أ) يف عالماته الرتاكمية 

لالمتحانات التحريرية»(٢٢) .  
يف  ا  وظيفي  دوًرا  يلعب  ال  أنه  إال  الواقعي،  الزمن  مع  ويتطابق  يمتد  الرواية  يف  والزمن 
التكنيك؛ ألنه مستقى من تراكم أحداث تقريرية جافة مبارشة: «ردد ساخًرا ما بثه املذياع: 
من  اخلامس  ولعن  رأسه  هز  باألنني،  أشبه  عميقة  تنهيدة  عنه  صدرت  عاد...  حزيران 

حزيران»(٢٣) .

 األساليب الرسدية
فرضت رؤية الكاتب يف الرواية مجلة من األساليب الرسدية، تتمثل يف توظيف الضامئر، 
والتداعي  واهلذيان  الداخيل  واحلوار  والتذكر،  واالرتداد  الغائب»،  «ضمري  وبخاصة 

واالستباق، وشكلت بؤرة الرواية وقضيتها املحورية.
الشخصيات  مستوى  عن  ليكشف  واضحة،  بفعالية  الكاتب  وظفه  فقد  احلوار،  أما 
جوانبها  ورسم  أصاهبا،  الذي  التغري  ويرصد  والفكرية،  النفسية  وأبعادها  مالحمها  وييضء 
وألقى الضوء عىل حركتها وتطورها؛ ليمهد ملا سيأيت من أحداث توحي بداللة واضحة إىل 

رؤية الكاتب، كام يف املقطع احلواري التايل الذي يدور بني عزيز وكريمة:
«وقال هلا عزيز مراًرا: مل أكن أعلم أنك عديمة األخالق هكذا؟
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أنا عديمة األخالق!!  هذه جتارة والقانون ال حيمي املغفلني. ـ 
املتعاملون يف السوق ليسوا مغفلني وإنام مستغفلون. ـ 

أنا ال أستغفل أحًدا، لكن الطمع يفرق الطّامع، أنا أشرتي وأبيع فوق لوح مكشوف،  ـ 
أبيع بالرىض وأشرتي بالرىض، والربح حالل زالل، أليس كذلك يا أمي؟!»(٢٤) .

التشكيل اللغوي
مبارشة  القص  لغة  فجاءت  الرواية،  يف  نفسها  اللغوي  التشكيل  طبيعة  داللة  فرضت 
احلياة  نواحي  من  الكثري  عىل  آثارها  واالحتالل  اهلزيمة  إرباكات  «تركت  إنشائية:  تقريرية 
العيش،  متطلبات  أدنى  إىل  تفتقر  التي  املخيامت  نشأت  فقد  واالقتصادية،  االجتامعية 
وازدمحت يف أركاهنا الضيقة مجوع النازحني الذين باتوا من غري سكن وال بيٍت وال عمل، 
فازداد عدد املرشدين، وعّم الضياع آالف الفلسطينيني، فتوالت التربعات من مجيع أنحاء 
مصطلحات  استخدام  إىل  الكاتب  يميل  كان  وأحياًنا،   . ومساعدهتم»(٢٥)  لنجدهتم  العامل 
وألفاظ فلسفية ونفسية، توحي برغبته يف استعراض ثقافته الفلسفية والفكرية كقوله: «لقد 
بوحي  تعمل  الضّدية  أن  عىل  وأكد  يونغ،  عند  الواحد  القطب  مبدأ  اللطيف  عبد  عارض 

الالوعي الكامن يف أعامق اإلنسان»(٢٦) .
احلركة  جتميد  إىل  أدت  لذاهتا،  مزخرفة  منمقة  مسجوعة  لغة  الكاتب أحياًنا  يوظف  كام 
وتنمية األحداث واملواقف كقوله: «فغلب الفرح جراح األسى، واستأصلت النشوة أورام 
احلزن، وجتّلت الطبيعة يف روعة اجلسد، وتآلف الوجود يف نشوة الروح، فالفضائل والرذائل 

ليست سوى مفردات، أما احلب فإنه قدر يوقفه املوت وال تستوقفه املحرمات»(٢٧) .
وأعىل من  ندر،  ما  إال  اللغة العامية  من  خالية  متكلفة،  فصيحة  فجاءت  احلوار  لغة  أما 
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مستوى الشخصيات، وأراد الكاتب من خالهلا رصد تطور حركة الشخصيات يف الرواية، 
مما أفقدها صفتي الواقعية واإلقناع، وأفقد احلوار أداء وظيفته األساسية، املتمثلة يف الكشف 
التايل  للقارئ، كام يف احلوار  أو رسم شخصيات مقنعة  مستواها،  أو  الشخصية  عن طبيعة 

الذي يدور عىل لسان بعض الشخصيات غري املتعلمة، مثل عزيز وأمه:
«إهنا زوجته يا عزيز.

قويل له ذلك، إهنا زوجته وليست عبدته. ـ 
الرجال قّوامون عىل النساء. ـ 

تقولني ذلك ألنه ابن أخيك. ـ 
بل ألهنا ابنتي، وهتمني مصلحتها»(٢٨) . ـ 

من  الكثري  القارئ  حرم  قد  الرواية،  يف  الشخصيات  لسان  عىل  الفصحى  إقحام  ولعل 
إهياًما  القارئ  وتزيد  الشخصيات،  هبا  تتسم  التي  الفطرية  والنفحات  الفورية  االنطباعات 

بالواقعية.

اخلامتة
فوقفت  قاسم،  زياد  للكاتب  «العرين»  رواية  يف  والتشكيل  الداللة  الدراسة  تناولت   
بني  العالقة  أن  إىل  خامتتها  يف  وخلصت  فيه،  الفنية  العنارص  وحللت  الروائي،  عاملها  عند 
أداء  أن  أي  والتأثر،  التأثري  عىل  قائمة  جدلية  عالقة  «العرين»  رواية  يف  والتشكيل  األداء 
هذه  ويف  األديب،  رؤية  جيسد  الفني  والتشكيل  األديب،  العمل  تشكيل  يف  يؤثر  األديب 
احلالة يستحيل الفصل بينهام، ولكن هذا ال يعني تطابقهام، فكل منهام له استقاللية نسبية، 
وقد جاءت جتسيًدا لذلك؛ إذ استطاع الكاتب أن جيسد رؤيته للواقع املعيش فيها، فاختار 
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شخصيتي  مثل  املجتمع،  فئات  عىل  تعميمها  يصعب  مقنعة،  غري  ونادرة  شاذة  شخصيات 
عبد اللطيف وكريمة، فبدت النامذج التي اختارها الكاتب يف الرواية، خاصة ونادرة وشاذة 
وغري مقنعة، وال متثل رشحية بعينها، وال جتسد حياة السواد األعظم من الناس، السيام وأن 

األدب الروائي عبارة عن تكوين نامذج وإطالقها يف احلياة.
إنَّ كل ما تقدم يؤكد أن قضية األداء والتشكيل يف روايات زياد قاسم يمكن أن تشكل 
ا مهام  يمكن االعتامد عليه لدراسة النصوص، واستخالص التفاعالت النسبية  مدخًال نقدي 
بني أداء األديب وتشكيل العمل األديب، وهذا بدوره يتطلب من الناقد البحث عن التالحم 
النسبي بينهام، وبيان درجة التجاذب والتداخل بني أداء األديب وتشكيل العمل األديب، كام 

يتطلب جهًدا ووعًيا بالعالقة اجلدلية بني التفاعالت الداخلية للنص وتفاعالته اخلارجية.
إنَّ رهانات احلداثة الروائية العربية عامة، واألردنية خاصة، ال تتحقق إال عرب رسديات 
ليس  املالحظة  هذه  من  والغرض  حداثية،  غري  أخرى  نصوص  مع  قطائع  تشكل  نصية 
التصنيف والنمذجة، وإنام هبدف تعزيز حس القراءة، وإدراك املتلقي لإلنجازات النصية، 

من حيث التشكل والبناء واللغة والتعامل مع الواقع.
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اهلوامش
(١) زياد، قاسم، العرين، ط١، منشورات أمانة عامن الكربى، عامن، ١٩٩٩م.

(٢) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٧٦.
(٣) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٢٩٠.

(٤)  املصدر ذاته، ص١٢٣.
(٥)  قاسم، العرين، مصدر سابق، ص١٤٢.

(٦)  املصدر ذاته، ص١٠.
بريوت،  العربية،  النهضة  دار  الشنيطي،  فتحي  حممد  ترمجة  الفرويدي،  النفس  علم  أصول  كلفن،  هال   (٧)

١٩٨٠، ص٢٨-٣٦.
(٨) املصدر ذاته، ص٨٧.

(٩) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٣١٠.
(١٠) املصدر ذاته، ص٦.

(١١) املصدر ذاته، ص٢٩٠.
(١٢) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص١٦٥.

(١٣) املصدر ذاته، ص١٧٩.
(١٤) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٢٥٥.

(١٥) املصدر ذاته، ص٢٦.

(١٦) املصدر ذاته، ص٥٣.
(١٧) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص١٥.

(١٨) املصدر ذاته، ص٥١.
(١٩) املصدر ذاته، ص٢٨٢.
(٢٠) املصدر ذاته، ص١٦٣.

املجلس   ،١٥٩ املعرفة  عامل  كامل،  فؤاد  ترمجة:  التاريخ،  عرب  الزمان  فكرة  و(آخرون)،  ولسن،  كولن   (٢١)
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ١٩٩٢م، ص٤٦.

(٢٢) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٨٥.
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(٢٣) املصدر ذاته، ص١٥٤.

(٢٤) املصدر ذاته، ص٢٩٠.
(٢٥) قاسم، العرين، مصدر سابق، ص٥٢.

(٢٦) املصدر ذاته، ص١٤٢.

(٢٧) املصدر ذاته، ص٢٧٧.
(٢٨) املصدر ذاته، ص٥.
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املصادر واملراجع
أوًال: املصادر

(١)  قاسم، زياد: العرين، ط١، منشورات أمانة عامن الكربى، عامن، ١٩٩٩م.

ثانًيا: املراجع
بريوت،  العربية،  النهضة  دار  الشنيطي،  فتحي  حممد  ترمجة  الفرويدي،  النفس  علم  أصول  كلفن،  هال    (١)

١٩٨٠، ص٢٨-٣٦.
املجلس   ،١٥٩ املعرفة  عامل  كامل،  فؤاد  ترمجة:  التاريخ،  عرب  الزمان  فكرة  و(آخرون)،  ولسن،  كولن   (٢)

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ١٩٩٢م، ص٤٦.
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القلعـــــــة وأبنـــــــــــــاء  السينمــــــــــــــــــا 

عدنان مدانات *

ومل  صدورها،  من  أيام  بعد  القلعة»  «أبناء  رواية  أقرأ  أن  يل  أتيح 
يكن مؤلفها زياد القاسم معروًفا يل أو حتى للوسط الثقايف املحيل 
آنذاك، عّرفني عىل روايته حديثة الصدور آنذاك، صديق مشرتك يل 
ولزياد، هو الصحفي عامد القسوس، الذي أعجبته الرواية بعد أن 
قدم له زياد نسخة منها، وأظن أن عامد كان أول من كتب عنها يف 

الصحف األردنية. 
متثل،  أهنا  يل  أكد  أن  بعد  الرواية  لقراءة  محاستي  أثارعامد  وقد 
إضافة إىل أمهيتها التارخيية وقوة حكايتها عن فرتة اخلمسينيات يف 
عامن، مادة رواية سينامئية بامتياز، وتأكد يل، بالفعل، بعد قراءهتا، 
صحة رأيه فيها، وكان عامد يف تلك الفرتة، يكتب النقد السينامئي، 

وصدرت له جمموعة من مقاالته يف كتاب صغري.

* خمرج وباحث سينامئي.
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وبعد قراءيت رواية «أبناء القلعة»، ارتبطت بعالقة صداقة مع زياد، وكثرت لقاءاتنا بعد 
أن أصبح كالنا يعمل قرب اآلخر؛ أنا يف مؤسسة عبد احلميد شومان قرب الدوار األول، 
وزياد يف مؤسسة مالية جماورة تقع يف مبنى جماور لغرفة جتارة عامن، فرصنا نتبادل الزيارات، 
وأستذكر،  كثرية أبرزها األدب والسينام،  يف شؤون  الوظيفة، ونتحدث  وهنرب من روتني 
كان مهتام  بالسينام  أيًضا ألن زياد  وعميل، بل  هنا، السينام حتديًدا، ليس ألهنا جمال اهتاممي 
مسودة  كتابة  يف  جتربة  وله  السينامئي،  السيناريو  لكتابة  كطامح  بل  كمشاهد،  فقط  ليس 
مرشوع سيناريو فيلم روائي طويل اطلعت عليه يف حينه، وال أدري حتى اآلن، إن كان أمته 

أو احتفظ به كمخطوط. 
 ولعل السؤال املطروح: ملاذا تعّد «أبناء القلعة» رواية سينامئية بامتياز؟ إن اجلواب عن 
هذا السؤال يستعيد بدهييات التعريف بالسينام، التي أعلم أن الكثريين يعرفوهنا، ومع ذلك 

أجد من الرضوري ذكر بعضها:
والبولييس،  والسيايس،  واالجتامعي،  التارخيي،  بني  السينامئية،  األفالم  حقول  تعدد  ـ 

والكوميدي، والعاطفي، وغري ذلك من أنواع.
أحواله،  عن  والكشف  الواقع،  جتسيد  عىل  قدرهتا  من  أمهيتها  السينام  أفالم  تستمد  ـ  
الكشف  من  وأحياًنا  فيها،  املطروحة  واملضامني  األفكار  عمق  ومن  قضاياه،  عن  والتعبري 

عن املسكوت عنه.
الرسد  وبراعة  احلكاية  قوة  عىل  املشاهدين،  عىل  تأثريها  يف  السينامئية  األفالم  تعتمد  ـ   

وعامل التشويق يف تطور احلوادث وتقلباهتا.
ـ جتتذب األفالم السينامئية مشاهدهيا من خالل أبعاد الشخصيات، وفرادهتا، وطرافتها، 
أو  وهزائم  تقلبات  من  حوادثها،  مع  ويتفاعلون  هبا  يتعلقون  املشاهدين  جيعل  ما  وغناها، 

ا أو بغًضا. انتصارات، حزًنا أو فرًحا، حب 
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من  تنطلق  كنامذج  ظهرت  كلام  ومعناها،  بقيمتها  السينامئية،  الشخصيات  أمهية  وتزداد 
اخلاص لتجسد العام.

والواقع أن كل ذلك وأكثر، موجود يف رواية «أبناء القلعة»، التي يمكن أن نقتبس منها 
واحد  أن نكتفي منها بفيلم  أو  وأن نعالج من خالهلا موضوعات متعددة،  أزيد من فيلم، 
يمكن تصنيفه ضمن نوع الفيلم امللحمي، الذي يمكن من خالله، وحسب نظرية املرسح 
امللحمي لربتولت بريشت، أن ننظر إىل التاريخ بوصفه حاًرضا، فالتاريخ يف «أبناء القلعة» 

حارض يف واقعنا الراهن.
القلعة»  «أبناء  ورواية  برصي،  فن  السينام  أن  أبرزها  للسينام،  أخرى  تعاريف  وأضيف 
يمكن  ذاهتا  الداخلية  مشاعرها  إن  بل  للتصوير،  يصلح  فيها  ما  كل  حيث  بامتياز،  برصية 
جتسيدها عرب صور وأفعال، وليس فقط عرب ما يسمى بالصوت الداخيل. وكمثال عىل هذا، 
من بني أمثلة كثرية للغاية، أقتبس من الرواية هذا املقطع املتعلق بالتعريف ووصف شخصية 

رئيسية هي شخصية لطفي عيسى، املغني والعازف الذي حتول إىل مدمن عىل القامر. 
يكتب زياد قاسم: «وألن لعب الورق متوافر، والقامر مستمر يف ذلك املقهى الذي يقع 
بجانب الطرف الغريب للسيل، فإن لطفي كان ينسى الغناء والعزف كلام شدته اللعبة إليها، 
نقود،  من  له  توافر  بام  يلعب  النهار،  ساعات  وبعض  الليل  ساعات  كل  املقهى  يف  فيقيض 
ويتفرج عن بعد إذا خلت جيوبه منها، فيشاهد حركة األوراق املرتددة، ويراقب انفعاالت 
الالعبني ورجفاهتم، ويبني بصمت احتامالت الربح واخلسارة، فلو كان هو الالعب لرمى 
ورقة غري تلك، ولو كان هو الالعب النسحب قبل فوات األوان. لو كان هو الالعب ملا 

تردد يف إعالن الصولد وحتدي الالعبني.» 
ما  أهم  أن  أظن  بمقامر،  املتعلق  الرواية  من  املختار  املقطع  هذا  من  الرغم  عىل  بالطبع، 
هو  فيلم،  إىل  تتحول  أن  هلا  قّيض  إن  الرواية،  يف  ا  سينامئي  منه  واالستفادة  معاجلته  يمكن 



١٢٨

كافة،  األصعدة  عىل  مفصلية  فرتة  فهي  األردن،  يف  اخلمسينات  لفرتة  السيايس  التاريخ 
ويمكن االستفادة كثًريا من دروسها.

وخالل الفرتة السابقة، عرضت بعض الفضائيات مسلسًال من ستني حلقة، مقتبًسا من 
يف  ينبغي  كام  معكوًسا  ذكرته  ما  كل  أجد  مل  لألسف،  لكن،  ذاته،  وباالسم  القلعة»  «أبناء 
املسلسل، عىل الرغم من حسن النوايا عند صانعيه واملشاركني فيه، وعىل الرغم، أيًضا، من 

حماولة صانعيه يف استيعاب أكرب قدر ممكن من حوادث الرواية وشخصياهتا ومواضيعها.
ويمكن إيراد تفسريات متعددة توضح سبب ضعف املسلسل، شكًال ومضموًنا، مقارنة 
مع الرواية، من أمهها، ربام، أن الدراما التلفزيونية تفتقر إىل مساحة احلرية يف التعبري، التي 
سواء  التلفاز،  عىل  ال يمكن عرضه  الكثري مما  الرواية  يف  أن  كام  السينام،  أن تتوفر يف  يمكن 
من حيث املواضيع أو األجواء أو الشخصيات أو حتى األفكار، كام أن الدراما التلفزيونية، 
التبسيط  تتطلـب  هلا،  املنزلية  املشاهدة  شـروط  وبخصوصيــة  اجلامهريي  توجهها  بطبيعة 
واالهتامم  احلدث  تصوير  بدل  احلوار  إىل  اللجوء  بمعنى  الفعل،  بدل  واحلكي  العمق،  ال 
كل  نرى  أن  فيمكن  السينام  يف  أما  باحلياة.  النابضة  الصورة  بدل  غالًبا،  املسطحة  باحلكاية 
يشء: األشخاص واحلوادث واألماكن، وكأننا نراقب حياة جتري أمامنا، عىل غرار رواية 
«أبناء القلعة»، التي يف وسعها أن تساعد أي كاتب سيناريو جاد يف حتقيق ذلك، بام تتضمنه 

من وصف دقيق لكل موصوف.
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زيــــاد قاســــــــــم: شهـــــــــادة شخصيـــــــة

د. ممدوح العبادي *

وكانت  عامن،  يف  منزيل  رشفة  عىل  جالًسا  كنت   ،١٩٩٣ العام  يف 
جاريت األديبة األخت هند أبو الشعر، وإذ بالدكتور خالد الكركي، 
رئيس الديوان امللكي آنذاك، خيربين أنه قادم لزياريت، حيث أبلغني 
إىل  ترتاجع  أمانة عامن  إن  يقول  اهللا،  رمحه  احلسني  أن جاللة امللك 
نشيًطا،  ا  شاب  يف  يرى  ألنه  املنصب،  لتويل  يرشحني  وبأنه  اخللف، 
فهو  «جمروحة،  بحقي  شهادته  بأن  امللك  جاللة  أبلغ  إنه  يل  فقال 
الكّتاب  لرابطة  رئيًسا  كنت  وعندما  الوزارة،  أيام  وزمييل  صديقي 
وتم غلقها، جرى طردي، فقام باحتضاين يف نقابة األطباء.. وكل 
هذا التاريخ جيعلني أقف يف صف ترشيح ممدوح. لكن يا سّيدي، 

* وزير الصحة األسبق، ومهتم بالشأن الثقايف.
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وبلغتي الشاعرية، فإن ممدوح العبادي إذا أصبح أميًنا للعاصمـة،  فإنه سيقوم بتنويم أهل 
عّامن ويغّطيهم ثم يذهب للنوم».

وال أنكر أنني شعرت كام لو أنه ألقي عّيل ماء بارد، وتساءلت ما هي معرفتي بـ(الزفتة) 
وسواها ؟ 

املهم، أصبحت أميًنا للعاصمة، فبدأت بتحسس طريقي، متسائًال: هل صحيح أن العمل 
البلدي عبارة عن حجارة و«زفتة» وشجر؟ وما لبثت أن اطلعت عىل جتارب البلديات يف 

العامل، وقرأت فوجدت أن اإلنسان هو أهم يشء يف عمل البلديات، قبل الشجر واحلجر.
بأقالم  سواء  عنها،  كتب  ما  واستعرضت  عّامن،  تاريخ  عن  دراسايت  بدأت  هنا،  من 
اسمها  عّامن  عن  رواية  هناك  أّن  األصدقاء  أحد  أخربين  وباملصادفة  العرب.  أو  األجانب 
«أبناء القلعة»، فبحثت كثًريا وسألت أبو عيل، صاحب كشك الثقافة العربية يف وسط البلد؛ 
ا، الكتب املمنوعة عندما كنا طلبة مدارس، فأخربين  ألنه كان صديقي، وكان حيرض يل، رس 

أهنا «غري موجودة».
الشائع  إىل نسخة منها يف مكتبة أمانة عّامن، عىل قاعدة بيت الشعر  يف النهاية، اهتديت 
«والعيس يف البيداء يقتلها الظام.. واملاء فوق ظهورها حممول»، ذلك أنني بحثت عنها كثًريا، 

ثم وجدهتا يف مكتبة األمانة، نسخة وحيدة ممّزقة.
وبعد عدة أيام، قمت بزيارة إىل النمسا ضمن وفد رسمي، فبدأت بقراءة الرواية وأنا يف 
ا، برصف النظر عن الرأي النقدي املتخصص؛ إذ ال عالقة يل  الطائرة، فوجدهتا مجيلة جد 

برضوب النقد الروائي.
ويف املساء ُدعيت للسهر، لكنني مل أذهب، فقد جذبتني الرواية، وقلت يف نفيس هي يشء 
أهنا  أحد وال تتوفر نسخ منها؟ ذلك  الرواية مل يسمع هبا  من املعقول أن هذه  فهل  خارق، 
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ذّكرتني بروايات حنا مينة وعبد الرمحن منيف وغريمها من الروائيني يف زمننا، وشعرت أن 
هذا الروائي قريب منهم، وهو أردين، لكننا ال نعرف عنه أي يشء، فاستغربت كثًريا.

وعند عوديت، طلبت من زمالء يل أن يعرفوين عىل زياد قاسم، وقد بذلوا جهًدا يف ذلك، 
وعندما زارين كان مثال الشاب اللطيف واجلميل، غري أن الدهر كان قد نال منه؛ إذ وجدته 

يعاين مرًضا يف ظهره، حني جلس بصعوبة.
واحرتام، ثم  هذه الرواية؟»، فحاورين بكل أدب  أخي ما  آنذاك بإعجاب: «يا  قلت له 
قال يل يف النهاية: «يا دكتور أنا أخذت من وقتك»، فأجبته بأنني أنا من أخذ من وقته، وقلت 
يموت وال يفنى أثره، أما من هم  أن املبدع  وأنا ربع قارئ، وأنت تعرف  له: «أنت مثقف 
مثيل فمن يعرف أنني قمت، مثًال، بإنشاء مركز ثقايف يف رأس العني (مل يكن يف عامن آنذاك 
سوى مركز ثقايف واحد)، ومن يعرف أنني قمت بإنشاء ملعب كرة قدم رشقي عّامن (كان 
يف العاصمة ملعب واحد فقط يف مدينة احلسني الرياضية)، ولن يعرف أحد، كذلك، أنني 
قمت بإنشاء شارع األردن، وبعد عرشين عاًما لن جتد من يعرف بذلك. لكن املثقف يبقى 

معروًفا دائًام».
بعد ذلك، أعطاين زياد قاسم رواية ثانية بطبعة رديئة، وقال «هذه رواية جديدة اسمها 
تنظيم  رئيس  كنت  بل  «ال،  فأجاب:  سوري؟»،  قومي  أنت  «هل  له:  فقلت  الزوبعة»، 

الطالب البعثيني يف اجلامعة األردنية». 
أحداث  تروي  «ألهنا  فقال  الزوبعة؟»،  سميتها  «ملاذا  سألته:  الرواية  شاهدت  وعندما 
اجلزء الرشقي من العامل العريب يف القرن العرشين، بدًءا من احلرب العاملية األوىل، ثم اتفاقية 

سايكس بيكو ووعد بلفور وقيام إرسائيل، فبالتايل هي زوبعة».
واحلق أنني ُأخذت بحديثه، فقرأهتا ووجدهتا مرتبة مجيلة، ثم دعوته لزياريت وقلت له: 
«يا بني أنت متقاعد وتتعب وأنت تكتب»، وعرضت عليه أن يبقى يف األمانة بجوار مكتبي، 
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بالطباعة،  تقوم  سكرترية  لديه  وستكون  املختلفة،  بأجزائها  «الزوبعة»  ويكمل  ليكتب 
ومراسل حيرض له الشاي والقهوة، وسيارة لتنقالته.

وأضفت: «ما تقوم بكتابته وتأليفه ستعمد األمانة إىل طباعته عىل حساهبا، عىل غرار ما 
طبعته األمانة من اآلف النسخ من «الزوبعة» بجزئها األول، و«أبناء القلعة»، أي أنك تكتب 

ونحن نطبع لك، ونبيع الكتب ويكون الربح لك»، فوافق.
وهكذا عشت أياًما مع زياد القاسم؛ إذ كنت أراه يف األسبوع نحو أربع إىل مخس مرات، 
إىل  التصور،  يفوق  جّم  أدب  وذا  وهنجه،  تفكريه  يف  ا،  عبقري  إنساًنا  كان  فقد  احلقيقة  ويف 
جانب كونه أديًبا. ولربام يعود سبب عدم انتشار روايته األوىل، إىل كونه مل يقم بتوزيعها عىل 
النّقاد والكّتاب، نظًرا خلجله الشديد، وامتناعه عن تسويق نفسه، وبالتايل مل يكن معروًفا، 

ومن حيصل عىل روايته يعجب به، ومن مل حيصل عليها لن يعرف كاتبها أصًال.
يف إحدى املرات، أخربين أنه يرغب بكتابة رواية عن جاللة امللك احلسني، وكان يرغب 
بأن يتعّرف عىل اجلانب اإلنساين والشخيص والداخيل للملك. ففكرت وتذكرت أن هناك 
ومتفهم،  فاضل  رجل  وهو  حكمت،  ينال  اسمه  امللكية  للترشيفات  رئيًسا  يعمل  شخًصا 
ووعدته أن أقوم برتتيب لقاء معه، وقلت له: «أعتقد أنك حتتاج إىل عرشات اللقاءات معه، 

ومن حسن حظك أنه اآلن متقاعد بال عمل».
غري أن املرشوع مل ير النور؛ ألنني «طردت من األمانة»، وبعد أشهر قليلة تم طرد زياد 

القاسم، أيًضا، لألسف.
يستحق  قاسم  زياد  أن  من  الرغم  عىل  الوقت،  لضيق  االختصار  إىل  اضطررت  ختاًما، 
أزيد من ذلك، وثمة كثريون مثله، لكن الذكرى هي من ختلدهم يف هناية املطاف، عىل غرار 
شاعر ربام ال خيلده غري بيت شعر واحد، فنحن ال نعرف من العباسيني إال هارون الرشيد، 
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أما الشعراء فنعرف منهم املتنبي وأبو متام، ونحفظ أشعارمها، ومن العامل العريب نعرف حنا 
مينة أكثر من حكام سورية تقريًبا، ونجيب حمفوظ أكثر من حكام مرص، ذلك أن الثقافة هي 

أساس الروح للشعوب مجيًعا.





مفلح العدوان
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زياد قاســم.. العمانـــي «مؤاخـــي الزوبعة» 

مفلح العدوان *

كانت  املختفي،  السيل  ضفة  بمحاذاة  املدينة..  قاع  نبض  من  قريًبا 
اللقاءات متباعدة، لكنها محيمية، وهي دائًام تأيت بعد غياب متقطع، 
كانت  لكن  اللقاءات،  من  مزيد  عىل  اتفاق  هناك  يكون  أن  وبعد 
تأخذنا أحياًنا األسابيع، قبل أن يكون اللقاء التايل، ويكون االستياء 
أننا يف عامن وال لقاء، ويتكرر الوعد كل مرة، وكل مرة يبتعد زياد، 
وأغيب أنا يف زمحة اليومي املتكرر، ويغيب هو يف مشاريعه الكتابية 

التي ال تنتهي.
هذه املرة، كانت عام ٢٠٠٧م، البعاد صار أكرب، وطريق الفقد امتّد 
أطول، ومل يكن وعًدا عىل لقاء لن يتحقق، بل كان فيه إرصار مـن 

ـ  اهلاشمي  امللكي  الديوان  يف  الثقافية  الشؤون  وحدة  ورئيس  وروائي،  قاص   *
األردن. 
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ويبتسم،  اجلميع  يراقب  الذي  البعيد  وحده  يكون  أن  عىل  الزوبعة»،  «مؤاخي  زياد،  قبل 
وكأنه هيزأ بنا، نحن املتبقني هنا.

ستكون  بخوضها،  املقامرة  ومغامرة  خماطرها،  بكل  األخرى،  احلياة  أن  أيقن  وكأنه   
جتربة خمتلفة يذهب إليها بكل هدوئه الذي تعودناه، بينام نبقى عىل ذكرى زياد قاسم، نميش 
يف  حتى  حضوره  نخب  ونرشب  األرصفة،  ونتهجى  دروبه،  فنناجي  أحب،  التي  عامنه  يف 
الغياب، ثم نرقب روحه تتقافز مرحة فوق جبل القلعة، وكأنه يريد أن ُيعّمد مدينته باملحبة، 

وهو يرش رذاذ ندى طيبته عىل األبواب كلها، وفوق أسطح البيوت.
* * *

إال  استحضاره  يمكن  فال  حكايتها،  وسارد  عامن،  ذاكرة  سادن  هو  قاسم،  زياد  وألن 
ومعه املدينة التي أحب، وقد كانت روحه هنا متعلقة يف البلد، ووعيه ممتد هلفة إىل سورية 
الكربى التي يعشق... هنا.. كان حاًرضا، حّد السيل، أو عىل قمة جبل القلعة، أو قريًبا من 
سبيل احلوريات، ودرج فرعون، هو دائًام حيّدق بعامن كأهنا عىل دهشتها األوىل؛ إذ وعاها 
جبال،  السبعة  وبشهادة  «تايكي»،  عيني  من  مرأى  عىل  القلعة»،  «أبناء  فكتب  زمان،  ذات 
«تايكي  مرسحيتي  أكتب  وأنا  ذهني،  يف  حاًرضا  كان  وقد  فيها،  الذاكرة  معبد  اف  عرَّ كأنه 
ختتار حامل الرس»، فكان هو الذي بعثته يف املرسحية ذاك الفتى العامين الذي تعشقه الربة 
تايكي؛ ليكون هو حامل مفاتيح أرسار عامن، ربة عمون، فهو الذي وقف صامًدا أمام كل 
التشوهات، وظل أميًنا عىل قدسية عامنه، وعمق تارخيها، وجتليات حارضها، وطيب املقام 

فيها.
* * *

زياد قاسم... كان يكتب الرواية، مشّكًال التاريخ السيايس عىل هواه الفني، لكن بصدق، 
عن  التعبري  بصدق  ومفعًام  اإلبداع،  ومجاليات  بالتقنية  حافًال  اإلبداعي،  عمله  نبض  مرتًبا 



مفلح العدوان

١٣٧

يف  عمًقا  القلعة»،  «أبناء  متاسك  عند  وقوًفا  العام،  املدير  من  بدًءا  يرصدها،  التي  احلاالت 
هندسة بنيان «الزوبعة» بسائر أجياهلا، وليس انتهاًء عند «العرين» و«اخلارسون».

قبل أحد عرش عاًما غادرنا زياد قاسم، آنذاك كان غيابه رشًخا أدمى قلوبنا، وكان صعًبا 
عامن،  ليل  الغياب، كنا يف  قليلة من هذا  كنا مًعا قبل فرتة  الكلمة، خاصة وأننا  بكل معنى 
وسط البلد، نعيد استحضار عامن التي نحب، يف األوبرج، وكان منتشًيا، وكان ُيَقّسم أوقاته 
بني عامن و«الشام»، وكنا نرحتل مع جتلياته، وأحالمه، وخمططاته اإلبداعية التي كان يتوق 

ألن ينجزها. 
وكان  مبكًرا،  رحل  أيًضا  هو  السقاف،  طالب  املحامي  املرحوم  أتذكر  اجللسة  تلك  يف 
وتواصًال  قرًبا  األكثرنا  مفاضلة،  غسان  الفنان  كان  وأيضًا  عامن،  يف  وواعية  مثقفة  عالمة 
السياسية  بآرائه  السقاف  طالب  يناكفه  وكان  عامنه،  عن  زياد  كثًريا  حتدث  قاسم،  زياد  مع 
اجلامليات  وتتجىل  نقاش  أي  فيذوب  جتمعهام،  االبتسامة  رابطة  تبقى  ولكن  واالجتامعية، 
حني يتداخل غسان الفنان، وانتهى اللقاء، عىل وعد بأن نلتقي بعد عودته من سورية التي 
من  األكثر  اجللسة  تلك  بعد  بعدها،  نلتق  مل  أننا  غري  هلا،  حّلت  قد  الدورية  زيارته  كانت 

محيمية، وغاب وغاب معه أيضًا طالب السقاف.
الستذكاره  بل  قاسم،  زياد  الغائب  لتأبني  ليس  واملقام  التفاصيل،  هذه  يف  أدخل  ملاذا 
الغياب  سؤال  مواجهة  يف  جعلتني  أكتب  التي  الشهادة  هذه  أن  غري  بمنجزه..  واالحتفاء 
احلميم، يف مقابل االنكسار داخلنا إثر هذا الفقد، سؤال الندم عىل عدم استثامر كل وقت 
زياد  حمبة  بحجم  هم  من  خاصة  األصدقاء،  بني  والتواصل  والقرب  املحبة  من  ملزيد  متاح 

قاسم وإبداعه ونبضه. 
ترى، ملاذا نحن، دائًام، نتذكر األصدقاء بعد غياهبم؟ نندهبم، ونشعر بفقداهنم، وبفراغ 
حقيقي، ولكن بعد غياهبم!! هذا ما أستعيده اآلن، من هاجس، كان قد خطر يف ذهني حلظة 



١٣٨

تشييع جثامن زياد، وحلظة خرب وفاته، وحلظة غيبوبته وغيابه عىل حمّفة االرتقاء والصعود.
ا.. لكن لو أردنا الوصول إىل حالة ُتذهب عنا هذا التساؤل، كنا أمضينا  كان سؤاًال ملح 
آخر،  تفكري  أو  عمل  كل  تاركني  هبم،  متشبثني  عليهم،  خائفني  األصدقاء،  نتأمل  الوقت 
وكأننا يف حالة وداع مع وقف التنفيذ، وهذا ما ال حيدث، فاملاكنة اليومية أقوى، والنسيان 

أبقى، وكلنا يف غّينا ماضون!!
أسئلة كثرية تربعمت مع غياب زياد قاسم هبذا الشكل الرسيع، واملفاجى، مثلام كانت 
الدهشة والذهول مع األسئلة مع حالة رحيل مؤنس الرزاز عند غيابه قبل سنوات، وتعاد 
قنديل  وخليل  رضوان  اهللا  وعبد  الزيودي  وحبيب  طمليه  حممد  رحيل  مع  ذلك  بعد  أيضًا 
الفراية ورفقة دودين وعبد اهللا محدان وغريهم، وآخرهم كان مجال ناجي.. نعم  وعاطف 

نتذكر خساراتنا املتكررة، ولكن حيدث هذا دائًام بعد فوات األوان!!
* * *

يف آخر مساحة من عمر زياد قاسم، كان يتحدث عن قلق من حجم التغيري حوله، كان 
أستشعر  كنت  ولكن  عامنه.  اجلرافات  غّريت  مثلام  تتغري،  وهي  النفوس  عىل  األكرب  خوفه 
حاورته  حني  مرة  واحلزن،  الشجن،  هذا  أتذكر  أيامه،  أواخر  من  أبعد  فرتة  إىل  يعود  حزنه 
أمحد  األستاذ  كان  آنذاك  ٢٠٠١م،  عام  نيسان  يف  اهلالل  جريدة  يف  نرشته  طويًال،  حواًرا 
تصدر  الصحيفة  وكانت  التحرير،  مدير  العتوم  اهللا  عبد  واألستاذ  التحرير،  رئيس  سالمة 
يف جو أرسي إبداعي محيمي، وكان من اقرتح احلوار هو أمحد سالمة قائًال: «ذاكرة عامن، 
سعيًدا، حني  وكان  مفلح»،  يا  منه  قريب  وأنت  حاوره  قاسم..  زياد  عند  أرسارها،  وخمزن 
خابرته للحوار، وكان متلهًفا للحديث عن عامن؛ للتعبري عن ترشبه ذاكرة املكان، هذا احلفر 
احلقيقي الذي كان يف صميم روحه، هذا التوق املتجدد يف البوح للمكان الذي ينتمي إليه، 

عند كل مرة تتاح لك الفرصة للتعبري عن حالة عشقه له!!



مفلح العدوان
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وأكثر  احلضور،  ذاك  يف  ودالالته  رواياته،  يف  املكان  حضور  عن  احلوار  ذاك  يف  سألته 
األماكن قرًبا من قلبه، فكان جوابه بتلقائية إن «املكان بالنسبة يل كينونة داخلية وليس منظًرا 
ا، إن جممل العالقات والتفاعالت اإلنسانية التي خربهتا يف حميطي االجتامعي، سواء  خارجي 
أكانت مادية أم روحية أم قيمية، إهنا يف اجتامعها داخل اإلنسان تصبح جزًءا من ذاته، هبذا 
ا. وأكثر األماكن قرًبا مني  ا أو إبداعي  املعنى فإن للمكان حضوره الدائم يف أنشطة الفرد، عادي 

هي تلك التي عاشتها طفولتي، إهنا عامن القديمة التي اقتلعتها اجلرافات يف الثامنينات».
حوله  من  كل  وبني  بينه  احلوار،  ذاك  يف  متأملًا  ولكن  رصًحيا،  كان  قاسم،  زياد  هو  ذاك 
داخله  ويف  يكتب  احلياة،  يف  يستمر  كي  يكتب  العتب،  من  بيشء  مرشبة  احلب  من  مسافة 
براكني من األسئلة واملشاريع املعتقة التي يريد أن حيققها، وهو يف عينيه مرة ينظر إىل عامن، 
وأخرى يرنو إىل سورية التي كان قد عزم النية عىل اإلقامة فيها يف أواخر أيامه، كان يتوق 

إىل بحر الالذقية، بعد أن غاب هنر عامن واحتجب.
هو كان ُيعّرف عن نفسه بأنه العامين، فعامن هوية ارتبطت بزياد قاسم، ولذا فهو يكتب 
ويؤرخ  يكتب  حني  والشخوص،  واملكان  للزمان  وتارخيي  انثروبولوجي  وعمق  بوعي 
يف  عميًقا  تغوص  التي  التحليلية  الروايات  من  واحدة  القلعة»  «أبناء  روايته  ولعل  لعامن، 
يف  أقرأ  العامنية،  هويته  من  الرغم  عىل  الطبيعية،  بسوريا  مؤمًنا  كان  ولكنه  االجتامع.  علم 
القصرية  بأنفايس  وحتديت  الفظيع،  والغدر  املريع  االحتضار  عىل  «متردت  حواراته  أحد 
فحلقت  باألحفاد،  تتدفق  ودمائي  األجداد،  بعظمة  ينبض  قلبي  أحس  وأنا  القبيلة،  رياح 
برواية الزوبعة من بريوت إىل دمشق إىل بغداد إىل القدس إىل عامن، وأنا أشعر بأنني أمتلك 
صفحات  يف  ولو  الكربى  الوحدة  سعادة  عشت  واألقطار،  واملدن  واألرياف  الصحارى 

كتاب».
من  بحر  هو  احلديث  يف  يسرتسل  وحني  هادًئا،  راقًيا  حساًسا  شفاًفا  كان  قاسم..  زياد 



١٤٠

املعرفة، يعشق الشعر واملوسيقى والتاريخ، مالحمه اخلارجية وهدوؤه خيبآن يف داخله براكني 
وعواصف، ال حيب الدعاية والظهور، قادر عىل حتقيق أهدافه، وهو حني بدأ كتابة الرواية 

ا كبًريا منذ البداية، فكان له هذا. بعد األربعني، كان قد وضع نصب عينيه أن يكون روائي 
ولعلني، وأنا أستذكر زياد قاسم، سأختم شهاديت، بكلامت من لدنه، يف حوار معه، وقد 
كنت آنذاك أريد أن أعرف أكثر من زياد عنه، وعن طقوس كتابته، فسألته «تكتب بصمت، 
حرفك؟»،  بوح  أثناء  طقوسك  ما  بحذر..  رواياتك  مواضيع  وختتار  ضجة،  دون  وتنرش 
كان جوابه يعكس بعض تفاصيل شخصيته، حني قال: «أنا أختار موضوع روايتي بحذر، 
ودون ضجة،  بصمت  العمل  أما  عواملها،  وأبني من خميلتي  الواقع،  من  أحداثها  وأستلهم 
فهذا ما طبعت عليه يف مجيع أنشطة حيايت املهنية واالجتامعية، وهو ما جلب يل الكثري من 
الويالت، وحفز العديد من اخلصوم واألعداء. بالنسبة ألجواء الكتابة، فليس عندي أجواء 
خاصة أو غريبة أو نمطية، كنت أكتب بقلم الرصاص، واآلن أطبع العمل مبارشة عىل جهاز 
الكمبيوتر، ال أرشب الشاي والقهوة إال نادًرا، وأدخن القليل من السجائر، ما يزعجني أنني 
أحياًنا أمّل الكتابة وأنا يف خضم العمل، فأكرهها وأكره القراءة، وأتوقف لفرتة قد تطول 
أشهًرا قبل أن أعود إىل العمل ألستأنفه من جديد، ولوال هذه احلالة املزاجية، الستطعت أن 

أصدر يف السنة الواحدة عملني أو أكثر».



إميان النواس

١٤١

معــــــــــــــــه أيامـــــــــــــا  عشــــــــــــــــــــت 

 إميان النواس *

يف التاسع والعرشين من شهر ترشين الثاين من عام ألفني وواحد، 
قاسم،  زياد  منزل  إىل  العذارى  أحالم  معها  حتمل  كعروس  جئت 
الرجل الذي مل أكن أعرفه إال من خالل خطبتنا اخلاطفة التي دامت 

أسبوعني فقط.
أتيت من بيئة حمافظة، فوالدي عصامي من طراز قديم، وأمي سهلة 

املعرش ذات حياٍء وورع.
ومتّرد  كربياء  ذي  الطباع،  خمتلف  الفكر،  متحّرر  برجل  فوجئت 
واضح، مرهف احلس، شديد احلساسية للنقد، فهو يرفضه رفًضا 
شيًئا  وكأن  التفكري  دائم  صموت،  صاعني،  الصاع  ويرد  قاطًعا 
يشغله، قليل األكل والنوم، واسع االطالع، ملّم بالثقافة واألدب 

* قرينة الروائي الراحل زياد قاسم.



١٤٢

املحاسبة  حقـل  فــي  طويـل  باع  وله  بالتاريـخ،  شغـــوٌف  والفنون،  والفلسفــــة 
والتجارة.

تشهد بثقافته مكتبته الضخمة التي كانت حتوي مئات املجّلدات والكتب، وحلسن حظي 
فقد تفيأت ظالهلا وقطفت من ثامرها الكثري.

كان زياد بالنسبة يل رواية إنسانية عظيمة، قرأهتا بكثري من الصعوبة والغموض، وبكثري 
من الدهشة واإلعجاب.

يف البداية وجدت صعوبة يف التأقلم مع بعض عاداته، فهو مثًال ال يرشب القهوة مثيل، بل 
ا ما يزيد عىل مخسة أكواب من  يفّضل الشاي املعّد عىل الطريقة الروسية، وكنت أعّد له يومي 

احلجم الكبري. أما بالنسبة لطعامه فيكتفي بقليل من اللبن، ونادًرا ما يتناول وجبة مشبعة.
عىل  بمقبض  املعّلقة  وأوراقه  قلمه  يتناول  مرات،  لعدة  يصحو  كان  املتأخر،  نومنا  بعد 
مكتبه  إىل  مبكًرا  يقوم  ثم  تنطفئ،  أن  قبل  اإلهلام  رشارة  قدحته  ما  فيلتقط  الرسير،  جانب 
أو  احلرب،  من  أكثر  يألفه  كان  الذي  الرصاص  قلم  طريق  عن  إما  أفكاره،  يفرغ  وأوراقه، 

بالطباعة مبارشة عىل جهاز حاسوبه اخلاص، مستخدًما إصبعيه السبابة والوسطى فقط.
أكثر  ليبدع  قلمه  زناد  ويقدح  قرحيته،  يشحذ  الفقد  ومرارة  باألمل  العميق  إحساسه  كان 

وأكثر.
امرأة  وأين  عني،  بصدوده  ختطئ  ال  التي  األنثى  بغريزة  أشعر  كنت  زواجنا،  بدايات  يف 

مستبعدة عن عامله اخلاص. لقد تزوجت من رجل يعيش برأسه معي ال بقلبه.
ومنهن  احلبيبة،  منهن  قبيل،  عرفهن  أخريات  لنساء  ملًكا  املجهد  القلب  ذاك  كان  لقد 

الزوجة أم أوالده السابقة.



إميان النواس
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وأصدقائه  اخلاصة  حياته  ومهوم  ونكساهتا،  السياسة  كوارث  بني  مشاعره  توّزعت 
املقّربني.

ما أزال أذكر نوبات البكاء «اهلستريي» التي انتابته يوم إعدام الشهيد صدام حسني، وما 
رافق تلك النوبات من ارتفاع ضغطه وإجهاد قلبه، وسقوطه طريح الفراش أياًما.

حلل  قاضًيا  وجعلوه  الشخصية،  أرسارهم  عىل  وأّمنوه  كثًريا،  أحبوه  فقد  أصدقاؤه  أما 
نزاعاهتم الزوجية ومشكالت أبنائهم، وغالًبا كان ينجح؛ إذ كان يتحدث وينصح من وحي 

جتربة عاشها بنفسه، وتركت آثارها الواضحة عىل حياتنا مًعا.
كان من املمكن أن نعيش بسعادة لو أنه مل يعش جتربة انفصاله املريرة عن زوجته وأوالده، 
فقد حفرت يف أعامقه جرًحا غائًرا، ولعّل االرحتال الدائم إىل األمام كان من حمفزات العمل 

األديب لدى زياد، فقد كان دائم اهلرب.
كانت الكتابة والقراءة هروبه الكبري يف البيت، والبحر والكتاب مالذه اآلمن يف السفر، 

وظللت أبحث عنه بينهام، لعّيل أهتدي إىل مكنونات روحه.
قرأت رواياته كلها، وبدأت أعرفه أكثر من خالل ما حيب، كتاب «الغريب» الذي قرأه 
كارمينا  موسيقى  احلّالج،  صوفيات  حمفوظ،  ونجيب  ماركيز  كتابات  مرات،  أربع  زياد 
بورانا التي كنا نستمع إليها ساعات، معزوفات بيتهوفن، رباعيات اخليام، واألطالل وجتّليه 

بصوت كوكب الرشق وعبد الوهاب.
وجدت أخًريا عصا موسى فشققت البحر الغامض، وغصت يف أعامقه، لكنني غرقت 

يف احلب وأغرقته معي.
كان زوجي منظًام ودقيًقا إىل أبعد احلدود، فمن السهل أن أجد أية ورقة يف امللف الفالين 

من الدرج الفالين يف مكتبه، حني يطلبها مني.



١٤٤

مكتبه،  عن  الغبار  أنفض  حني  مكانه  يف  يشء  كل  ترك  رضورة  إىل  نبهني  يوم،  ذات 
وممحاة  وأوراق  عمله، من أقالم  أدوات  أي من  مكان  تغيري  شديد احلرص عىل عدم  فهو 

وقصاصات صغرية.
له،  أدبية  والدات  عدة  سنوات،  ست  استمرت  التي  زواجنا  فرتة  أثناء  شهدت  لقد 
فقد أهنى اجلزئني األخريين من ملحمته «الزوبعة»، وكتب «رحلة أمحد» التي ختص رجل 
األعامل السعودي «أمحد اجلفايل»، كام كتب رواية «الوريث»، وبالنسبة للكتابني األخريين 

ثمة إشكاالت حالت دون نرشمها حتى اآلن.
رسالة  بحمل  معنّي  فاألديب  قلمه،  خطه  ما  احلياة  هذه  يف  اإلنسان  من  يبقى  الذي  إن 

تتجاوز حدود اإلبداع اجلاميل املحض.
والفكر  العلم  من  الثقافية  الظواهر  سائر  مع  واملجتمع،  احلياة  مفاهيم  تغيري  رسالة  هي 

والفلسفة والفن، لبناء مفاهيم جديدة وأفكار وعالقات إنسانية.
وقد استطاع «سادن عّامن» أن يزيح الستارة عن املشهد التارخيي احلي للمجتمع العّامين 

وما ارتبط به من زمان ومكان.
طفولته  عاش  التي  تلك  خاصة  وأرسته،  زياد  نفس  يف  أثرها  األماكن  تركت  ولقد 

وعنفوان شبابه، بطموحه ومجوحه، فيها.
ا يف رواياته، فقد أتقن وصف املكان وغاص يف تفاصيله؛ لينسجم  وقد انعكس هذا جلي 
مع شخوصه بدقة بالغة، ففي روايتّي «املدير العام» و«أبناء القلعة» خري شاهد عىل ذلك، 
يف  طمًعا  درسها  بل  إطالًقا،  تستهوه  مل  التي  املحاسبة  يف  عمله  بذكريات  ارتبطت  فاألوىل 
عمل رسيع، كام ّرصح يف إحدى املقابالت الصحفية، بينام ارتبطت الثانية بذكريات شبابه 
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وأمجل فرتات حياته يف القلعة وجبل اجلوفة، وارتبطت بأحالمه وآماله وحرمانه وأحزانه، 
كحزنه عىل فقد شقيقيه مًعا يف حرب أيلول ١٩٧٠، وحزنه عىل مكتبته األوىل التي أحرقها 

والده، خوًفا من توّرط زياد بالسياسة.
من  بارًزا  َعَلًام  األردنيني  الكّتاب  رابطة  نعت  وسبعة،  ألفني  عام  من  آب  من  الثالث  يف 
أعالمها الكبار. رحل زياد قاسم، تارًكا وراء ظهره كل ما أحبه وكرهه يف حياته. لقد خذله 

قلبه فتوقف عن النبض، كام خذله أحب الناس.
مثله  ملبدع  الظلم  فمن  ألجله.  أناشدكم  «الزوبعة»  صاحب  حمراب  يف  اليوم  نقف  وإذ 
التكريم  من  حقه  نفيه  ال  أن  العربية،  الرواية  خريطة  عىل  مرموقة  بمكانة  حظي  وروائي 
واالهتامم بأعامله األدبية، كإعادة نرشها وتوزيعها يف األسواق، خاصة أهنا مفقودة متاًما يف 
مراكز بيع الكتب واملعارض، ولألسف عىل مدى إحدى عرشة سنة تلت رحيله، مل ُينصف 

زياد أبًدا، فهل نرى قريًبا روايات زياد قاسم املرتمجة، أو جائزة قاسم للرواية مثًال؟
لقد راقتني فكرة طرحها األستاذ فوزي اخلطبا قبل عام تقريًبا، حتّمس لتنفيذها الدكتور 
صادقة  هادفة  وجدهتا  فكرة  وهي  ذلك،  قبل  عّيل  طرحها  أن  له  سبق  فقد  الشاميل،  نضال 
مقاالت  عدة  انتقاء  ومفادها  االحتفالية،  هذه  لصاحب  اإلنصاف  بعض  وفيها  العاطفة، 
نقدية كتبت يف أدب زياد قاسم، وضّمها يف كتاب مطبوع يلّم ما تناثر منها وجيمع ما تفّرق، 
ويتيح ألكرب عدد ممكن من داريس النقد واألدب جماًال لالطالع عليها واالستفادة منها، وقد 

تم تنفيذ الفكرة بحمد اهللا وهي جاهزة للنرش.
وها هي مؤسسة عبداحلميد شومان العريقة، التي مل تبخل عىل األدباء األردنيني كافة، 
الشاملة  االستذكارية  الندوة  هذه  بتقدمة  اليوم  تتكّرم  شامخ،  ثقايف  كرصح  ديدهنا  وهذا 
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من  رفيعة  نخبة  خالل  من  األدبية،  كنوزه  عىل  الضوء  وتسليط  اإلبداعية،  زياد  مسرية  عن 
الكشافة املبدعني، وأبزر رّواد احلركة النقدية واألدبية يف األردن.

وأنت يا زوجي العزيز زياد
سالم عليك، كلام طلع ضوء النهار من ابتسامة ابنتنا حال، التي أراك من خالهلا، سالم 

عليك.
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