
العدد  1  نوفمبر 2011



هذا العدد من حترير نضال وجنزير.

»زين العرب« املكتوبة على الغالف من تخطيط مجهول باألردن.

جميع محتويات املجلة قدمت ما بني 21-29 أكتوبر.

أول نسخة طبعت بتاريخ 1 نوفمبر 2011 من عمان، األردن.

طبعت هذه النسخة بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   مبدينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          يرجى تصوير هذه املجلة بإحدى املكتبات وتوزيعها على 

          األصدقاء واحلبايب.
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اجلماهير تتخاطب بعضها البعض.جمال عبد الناصر يخاطب اجلماهير.
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طرطقة قصيرة..  تتبعها طرطقة  أطول .. ضربة على املاوس 

لتعود الطرطقة على الكيبورد مجددا.. هذه هي األنغام اجلديدة 

التي حلت محل رومانسية الريشة واحلبر والورق منذ أكثر من عقد 

من الزمان. صوت العصر اجلديد، أشكاله التعبيرية، موسيقاه 

وحتى ثوراته مختلفة جذريا عما سبق. 

نعم.. لقد غيرت الوسائط الرقمية سبل التواصل البشري بشكل 

جذري، ولكنها في نفس الوقت جعلتها أقرب للواقع والشارع 

والطبيعة البشرية أيضا. فهذا السحر العجيب الكامن في الكلمة 

املكتوبة والذي احتكره الكهنة والفالسفة واملثقفون بدأ باألفول 

لصالح املرئي واملسموع واحملكي الذي تتيحه وسائل التواصل 

اجلديد. بذلك يفتح العصر الرقمي الباب واسعا أمام أي أنسان 

ليتحدث ويتواصل مع املاليني من بني البشر بطرطقات قليلة  على 

املاوس أو حتى الهاتف املتحرك، دون أن يضطر ألن يكون من 

رواد الصالونات الثقافية، لنعود بذلك إلى الشكل االقدم واألعمق 

للتواصل البشري، ويعاد االعتبار للمحكي واملرئي ولغة اجلسد 

واإلشارة، التي جاء عصر الكتابة القصير نسبيا ليحتقرها محتفيا 

بنفسه وكهنته..

أمور كثيرة تغيرت حقا، لكن الصحافة املكتوبة من جرائد ومجالت 

بقيت ثابتة بشكل مشبوه، رغم أن كل ما حولها قد تغير. ولم 

تستطع الصحف واملجالت إلى اآلن أن حتّدث أساليبها وطرق 

تناولها للثقافة الشبابية العربية اجلديدة التي تزخر بها وسائل 

التواصل االجتماعي والهواتف املتحركة وحتى جدران املدينة 

الثابتة. فالذي ال يزال ممسكا مبقاليد الصحافة املطبوعة هو ذلك 

اجليل من كهنة الصحفيني املنتمني جليل »ما قبل الرقمي« احلالم 

بريشته التي يكتب بها أحيانا ويضعها فوق رأسه أحيانا أخرى.. 

أنه ذلك املثقف الذي طاملا احتقر ثقافة الشارع ولغته ليفاجأ 

مطلع  2011 بثورة الشارع وصراحته وشعاراته في وجه السلطة. 

أنه رئيس التحرير الذي لم يجرؤ أن ينقل تلك النكتة الفجة عن 

احلاكم ولو حتى بالتلميح.

وهنا حتديدا تأتي »زين العرب« لكسر االحتكار النخبوي واختراق 

احلاجز الذي أقيم بني الشارع والصحافة املكتوبة. فاملجلة تنبثق 

من العالم الشبابي الرقمي اجلديد العابر للحدود العربية الوهمية 

لتتجسد في واقعنا الفيزيائي احملسوس على شكل مجلة مطبوعة 

وملصقات ورسومات. في نفس الوقت تتجاوز املجلة انغالق »شباب 

االنترنت« على أنفسهم لتتواصل بشكل سلس مع الشارع واحلي 

واملقهى. فاملجلة نتاج جلهد تطوعي من شباب من مختلف الفئات 

والبلدان العربية وهي متاحة للكل في االنترنت ليطبعها على أي 

طابعة عادية ويوزعها مجانا على من يشاء وفي أي مكان، بذلك 

تتفادى املجلة عقبات الطباعة والتوزيع التقليدية وتتجاوز في نفس 

الوقت عبئ اجلري وراء الربح الذي أرهق الصحافة التقليدية 

وجعلها عبدة للمعلنني وإمالءاتهم فضال عن سيطرة الرقيب.

إفتتاحية:

من اخلطاب إلى التخاطب

بشار حميض، األردن
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من كتاب:

أبو الفرج بن قريب
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أبو الفرج بن قريب
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جنزير

عرم متنيان
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كرمي جوده

beirutwalls.wordpress.com
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الصباع اللي في النص –الوسطي-او الـf*** finger، أوقات 

بيثير اشمئزاز ناس كتير، وأوقات بيعبر عن غضب ناس أكتر، 

ده لو بصيت له من ناحية واحدة ، لكن ساعات كتير في ناس 

مابيبقاش ليها غير الصباع ده عشان تعيش بيه ، او يعبروا بيه 

عن وجودهم .

فمثاًل.. البلطجي غالبًا مابيكونش عنده أي وسيلة عشان يعيش غير 

انه يبلطج عليك او يثبتك، ده الن كل الصوابع اللي ممكن يعيش 

بيها باحترام زي صباع التعليم، أو الشغالنة اللي تاكله عيش، أو 

البيئة اللي عايش فيها، ده غير نظرة الناس ليه.. وبكدة مايبقاش 

ليه غير الصباع اللي في النص يعبث بيه في طيييت الوطن 

ومقدراته.

وكذلك الكالم ده ممكن نقوله عالثورة، ألن النظام الغبي ماسابش 

لينا وال صباع نلعب بيه في هامش احلرية غير أخطر صباع 

–الصباع اللي في النص-  و أخد بيه أكبر تيييت في حياته ان 
مكانش التيت الوحيد.

الصباع اللي في النص.. يااااي

Rebel Souly، مصر
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2006 - 1934

نص من قصيدة »جزر أمنية« حملمد املاغوط من مجموعة »شرق عدن غرب اهلل..«

رسوم نضال اخليري



19



20

نص من قصيدة »جزر أمنية« حملمد املاغوط من مجموعة »شرق عدن غرب اهلل..«

رسوم نضال اخليري
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إزيك روبني
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نهى عناب
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هاشكم الكلش
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قصة ورسوم
جنزير

)مع إستخدام بعض الصور من على اإلنترنت(

أنا أسفة يابني،
 بس في حالتك دي من 

المؤكد إنك مش هتعرف 
تعيش خارج جالبية 

أبوك.

يعني حعيش طول
 عمري فقير؟!
الزم يكون

في
حل! الزم!

تركت معبد الكاهنة 
وأنا في راسي خطة 

واحدة.
السفر.

الزم!
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حزين إني سبت أهلي من 
غير خبر. بس هو ده كان 

الحل الوحيد.

إبن معاق في عائلة فقيرة 
معادلة صعبة. كده أحسن 

لجميع األطراف.

من غير إحراج.

زيءزيء زيءزيء

زيءزيء زيءزيء زيءزيء
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إبن معاق في عائلة فقيرة 
معادلة صعبة. كده أحسن 

لجميع األطراف.

زيءزيء زيءزيء

زيءزيء زيءزيء زيءزيء

فززززززززززززززززززززززز
تاكسي،
 ياباشا؟



30

العداد
شغال؟

نشغلهولك 
ياباشا!

ماقلتليش 
على فين 

ياباشا؟
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خدني على
وسط البلد.

آه. طيبة. مدينة 
الخير والرخاء.

أكيد هالقي فرص أكتر 
هنا. أكيد حياتي هتتغير.
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يانهار
إسود.
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مش تفتح
ياجدع
إنت؟

نعم؟!

يعني أعمي 
وكمان  

      أطرش؟
أحة؟!
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إنت
أنا بقى بتقول أحة؟

هخليك تقول أحة
يامتناك يابن من قلبك.

الكلب.

أنا
حوّريك.
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إنت
مجنون ياعم

إنت؟!؟!

مجنون؟
أوّريك جنون؟
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ياعم..

إنت في سن 
أبويا ياعم.

إنت
بتهددني؟!

ياخول
يابن الكلب!
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أنا هموتك
النهارده!

أعك..

إنت
مجنون!

مجنون..

فشخ.

عارف
يعني إيه

مجنون؟ هه؟
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أكيد
مجنون.

أكيد
مجنون.

تمت.



39
نضال اخليري
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كان يحلم أن يتبع ذلك البالون الذي فقده من يده عندما كان يبلغ 

اخلامسة.. ظل يتابعه بنظره حتى أخذت الوان السماء تتغير 

تدريجيًا.. تخيل صعوده إلى أعلى ،ولون السماء االزرق يتحول من 

االزرق الفاحت إلى الغامق كأنه لّون بأقالم خشبية..

كان يعي كم هي كبيرة هذه السماء.. فسأم املتابعة.. وإنفجر 

البالون األحمر مبخيلته ،لينهي املشهد.. ففكرة الالنهاية أكبر من 

أن يتحملها ذو اخلمسة أعوام وقد تتسبب بإنفجار دماغه الصغير 

ولن يتحملها.. فعاد للعب ولم يتوقف.

مذكرات رائد فضاء

نهى عناب
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كلنا خالد سعيد
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45
نضال اخليري

أحة!
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على دوار باريس كانوا شباب بيغنوا راب. غنوا عن الفساد 

واإلصالح املجتمعي والسياسي والتطبيع واملقاومة والثورة 

والعروبة. فجأة بيجي بوكس شرطة وبينزل أمن بلباس مدني 

مذعورين من اللي عم يصير. التلفونات اشتغلت على ودنها بشكل 

مثير للريبة. كان في تردد غريب بتصرفاتهم. بعد ما تلقى زعيمهم 

األمر، صار يسّجل عاملوبايل. األنكى من هيك: مراهقني حسوا 

إنهم مش فاهمني حاولوا يعلوا صوتهم ويغنوا أغاني »وطنية«.

الوضع بالنهاية حتّول لبلطجة موسيقّية. حتليلي إنهم شافونا 

مبسوطني بس مش فاهمني وحبوا ينبسطوا بطريقتهم. والطريقة 

الوحيدة برأيهم كانت هاألغاني. ما صار احتكاك من أي نوع. لكن 

أنا بحمل املسؤولية للسياسات األمنية اللي رّسخت ثقافة املواالة 

حتى توصل لعقول مراهقني. ملا تكون أمن وقائي ويصيبك ذعر 

من أغنية، معناته األمان اللي بتحكي عنه شي هالمي. وملا تشتغل 

التلفونات مع املسؤولني على شباب بيعبروا عن حالهم باملوسيقى، 

معناته إنت ممكن تضّطهد شخص مبجرد عبر عن حاله بطرق غير 

تقليدية. وملا يترّسخ بعقول املراهقني أغاني مبتذلة ما إلها عالقة 

بالوطن، معناته إنت شغال لوطن تاني اخترعته داخل دوائرك فقط. 

املوسيقى وجدت أصاًل لترعب أنظمة. لكن ما كان في داعي لكل 

هاالستفزاز املبّطن والظهور العلني أمام شباب بيغنوا عن وطنهم. 

في انفصام غريب نتيجة هالسياسات: في جوع للثقافة وفي 

استرخاء للجهل، في تقدير حلرية التعبير، وفي 100 مسلّمة تقّوض 

هاحلرية.

على دوار باريس

أحمد الزعتري
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دا
د بان

سا
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ان نسعى وراء.. العدالة بأرجل مبتورة؟ أن نصرخ كلمة حق بلسان 

منزوع؟ أن ننظر إلى املستقبل بأعني مطفأة؟

يقولون أننا جيل متحّمس، يعنون أننا أغبياء. يتهامسون عن سعينا 

وراء أحالم.. يعنون أننا حمقى. 

يخشون جسدًا يثور لكرامته.. نارا حترق خالياه، يخشون إصبعا 

يشير إلى متهم.. يبترونه. يخشون من قدم تسير في املقدمة 

وراءها شعوب.. يركلونها. 

نقول أنهم أزالم ضئيلون. نعني أنهم لن يسلبوننا احلرية. نتهامس 

عن سعينا وراء أحالم.. نعني أنهم حمقى لظنهم ان األحالم ال 

تتحقق.. نضحك لغبائهم عندما ظنوا أن بإمكانهم إسكات فكر، قتل 

عقل، خنق روح، نزع انسانية من القلوب، وسرقة النعاس من عني 

مريض.

فليقلعوا اصبعا، وليبتروا ساقا، ولينزعوا لسانا. سنزحف ان 

اضطررنا، سنهز رؤوسنا رفضا. بصوت مكتوم سنصرخ كلمة 

حق.  

وحني لن ينفع اصبع اإلتهام بتوجيه الظالم الى العدالة احلق، 

لنجرب إصبعَا آخر يصرخ في وجههم: لن أستسلم..

هل باإلمكان ان نقاتل بأيادَي مقطوعة؟

سوزان الوتار
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عمرو عكاشة



1- نزل امللف.

2- إنقر امللف كي يفتح في برنامج أدوبي أكروبات.

3- إختر أمر »إطبع«.

4- حدد جميع األرقام الفردية في خانة الصفحات، ماعدا الصفحة 

    رقم 43، فتطبع نفردة على ورق إستيكرز الصق )يباع 

    باملكتبات(.

5- ضع الصفحات التي طبعت بالطابعة مرة أخرى.

6- إنتظر خمس دقائق حتي تبرد الصفحات املطبوعة، ثم قم 

     بفرزها حتى ال تلتصق.

7- عيد إختيار أمر إطبع، ولكن في هذه املرة، حدد جميع األرقام 

     الزوجية في خانة الصفحات.

كيفية طباعة وجتميع املجلة
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8- تأكد من ترتيب الصفحات.

9- قم بتدبيسها كما يلي:

10- ضع التاريخ وإسم املدينة والبلد التي تقيم بها في املساحة 

      املخصصة بالصفحة رقم 2.

ملحوظة: إذا أردت غالف ناشف:

1- قم بإضافة ورق سميك على كل جانب من الرزمة املطبوعة ما 

    عدا أول صفحة.

2- إطبع الصفحة رقم 2 على ورقة منفصلة وضعها في ترتيب 

     الرزمة بعد الغالف مباشرة.

3- قم بقص األشكال املطلوبة من الصفحة األولى وإلصقها على 

     الغالف الناشف.

ملحوظة أخرى: إذا أرت لون أحمر للدماء:

1- بإستخدام فرشة متوسطة احلجم، لون الغالف في األماكن 

    الدماء املخصصة مستخدمًا ألوان األكريليك بعد حتفيفها 

    بالقليل )جدًا( من املاء.
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العدد القادم: فبراير 2012

1-  إنظر إلى الرسمة أعلى وإستوحى فكرة ما.

2-  قد تكون املشاركة بالقصص املصورة القصيرة، أعمال 

     الكاريكاتير، تصميمات جرافيكية، أو الكتابات النثرية 

     والشعرية القصيرة.

3-  مقاس الصفحة الواحدة A4 عادي أو x 21 29،7 سم.

4-  ميكن أن تشارك بأكثر من صفحة ولكن تذكر دائما أن خير 

      الكالم ما قل ودل، وميكن تطبيق هذا على الرسومات أيضًا.

5-  على جميع املشاركات أن تكون باللغة العربية أو بدون كالم

      أو تعليق.

6-   يجب أن تكون املشاركة باألبيض واألسود، بدون رماديات 

      أو »جراي سكيل«.

7-   أخر موعد لتسليم جميع املشاركات يوم 1 يناير 2012

8-   ترسل جميع املشاركات بالبريد اإللكتروني إلى

   zine.elarab@gmail.com      

9-   بعد أن جنمع جميع املشاركات، سنرسلها كاملًة للمشاركني 

      مع تعليمات عن كيفية طباعتها وجتميعها.

10- جميع حقوق النشر ليست محفوظة ألي جهة. ولكن سينسب 

      كل عمل إلى صانعه )ملن يريد ذكر إسمه(.

أه ياكسول
ياوسخ.

يا همجي
يامتخلف.



اللي جاي له رقصة، واللي رايح له بعصة

يرجى تصوير هذه املجلة بإحدى املكتبات 

وتوزيعها على األصدقاء واحلبايب.


