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قمق باريهان ألبوم

احلسني...
يجمع

العالم شباب



نعرف، كنّا
احلبّ حجم سلفاً،

القراء يكنّه الذي
”اللويبدة“، لة
الفعل ردرد ولكنّ
بها قوبل  التي 
املاضي فاقت العدد

الطريق على أنّنا لنا وأكدت التوقعات، كلّ
الصحيحة.

االلكتروني موقعنا من التحميالت عدد
بكلّ كبير  رقم وهو اآلف،  العشرة جتاوز
الشكل لهذا الناس استقبال ا أمّ املقاييس،
وغمرتنا رائعاً، فكان االت من اجلديد
عنا يشجّ ما وهو باإلعجاب، املألى تعليقاتهم

املزيد. تقدمي على
للزمالء اجلزيل فالشكر وبعده، هذا، قبل
ساهموا، الذين والصحافيني الكتاب
راقية مجلة إنتاج في  معنا ويساهمون،
واملواقع وللصحف حبّها، على القراء يُجمع
مت عمّ التي الزميلة  واإلذاعات االلكترونية
األنباء وكالة بالشكر ونخصّ اإلصدار، خبر

إم... فن إف وإذاعة ”عمون“ األردنية وموقع
احملرر

عن يكتب احملاريق سامح
والصحافة، ”اللويبدة“،
الراحل أيام  ويستحضر 
ه وهمّ سكجها، إبراهيم

مهنة راقية. األكبر في

ال احلسبان عندليب
واألحرى ا، منّ ً أحدا حتسد
مكانها على نغبطها أن
وعائلتها، قيس، أم
التي إبنتها، وخصوصاً

هنا.. عنها، تكتب

صاحب اضرم، الكاتب
الطويلة، الثرية التجربة
عن يكتب مبيضني، حازم
زمان، أيام  عمان  صباحات 

بورقيبة. وزيارة

يكتب العثامنة مالك
إبنته لبترا، رسالة
هجرته، في أتت التي
وعد حتمل وستظلّ
والدم الوردي، الصخر

القوقازي، الشامي...

جانبك، خيري يواصل
املُهاجر املُعتّق،  اني العمّ
النور مدينة  إلى مؤقتاً 
سرد باريس، : واحلبّ
يصل هو نا، هُ ذكرياته،

”اللويبدة“، جبل إلى

38
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هاني الدكتور يكتب
الذي النصّ هذا البدري

”ال“ قولة الصة خُ لنا م يُقدّ
يصرخ بها املقدسيون التي

نهار. ليل

احلياري سمير األستاذ الزميل 
يكتب عمون موقع  حترير  رئيس 

الدن. بن أستمه صديقه عن

ان، لعمّ تكتب الزعبي اكرام
التاريخية،. معشوقتها

تأخذه عربيات سمير  ارحتاالت
أفريقيا. إلى أدغال ة املرّ هذه

16

16

حقيقية ة قصّ

الزرقاء من أردني شيشاني سوداني
16

عن يكتب عياصرة خالد
واخلير، زمان أيام ساكب
هذه عن تساؤالته ويطرح

األيام...

البسومي الدين لفوز نص آخر

ان عمّ نا هُ
48

عن يكتب جبرين سميح
الراحل مع جرت حادثة
في النمر  احلليم عبد
ويقارنها اخلمسينيات،
هذه السائدة باألخالق

األيام.

املراشدة معني الدكتور 
أهل إرحتاالت  عن يكتب
الساحل إلى سوم بلدته

الفلسطيني،.



(1)
”الرأي“، شباباً في الكايد محمود الكبير عباءة تنا ضمّ أتذكرنا وقد
،ً وزيرا صار من ومنّا حترير، رئيس صار من الصخر واملناسف، فمنّا نأكل
من ومنّا وعاد، من هاجر نائباً، ومنّا من صار ً، ومنّا مديرا صار من ومنّا

تبديالً. لنا بدّ من ينتظر، وما ومنّا ومات، مرض
الذين أبناءنا ث فنحدّ عزمي تلك األيام، أبي سنّ في نعيش نحن وها
وشفنا، عشنا بأنّنا املأل على لنعترف السنوات، تلك عمرنا في  هم
الفقر مرارة  وذقنا واقتربنا، فابتعدنا  وعرضها،  بطولها احلياة وخبرنا
مطلق وفي العالم، أختام سفرنا جوازات وحملت القناعة، وحالوة
حميماً، مكاناً  البلد وسط  األوبرج مطعم مثل لنا فليس األحوال،
لنكتشف اخليميائي قراءة للدنيا، وكأنّنا نعيد بوابة علي أبو وكحسن
وأعرف، تعرف، كما وذهبُنا، عليه. جنلس عنه، نبحث الذي الذهب أنّ

الصحافة. هو

(2)
عنهم. ثك سيحدّ من فأنا أبنائنا، عن ثني دّ حتُ وال

عن يبحث ذهنك، في صحافياً مشروعاً زالت ما ”الهالل“ كانت
اهللا عبد إسم باقتراح سارعتك حتريرها. عليّ رئاسة عرضت حني إسم،
الرسمي، منصبه عن حكومة ساندها باقصائه باغتته الذي العتوم،
في سوف، حميمة مزرعة وفي ليلتها، صفراء. بسيارة فغادر مكتبه
وشربنا نخب املناسف، فأكلنا محمد اخلطايبة، وبارك اهللا، عبد وافق

واحد. مكان في األصدقاء التي ستجمع الصحيفة
للحظة رت ولو فكّ الصبا. من يقترب زال طفالً ما إبني، إبراهيم، كان
لنفسي: هذا لقلت األول، مكانه ”الهالل“ لتصبح ستمرّ، السنوات بأنّ
إلى الصحافة، غير إلى هواياته في يتّجه هللا واحلمد فالولد ممكن، غير
إبني، مع ستتكرر والدي، مع تي قصْ أنّ أعرف أكن ولم التقنيات، شؤون

سكجها باسم

أحمد... أخي
فيه نتبادل لم زمن مضى
أتقنته الذي الفنّ  ذلك  الرسائل،
وفي ، دائماً ر تكرّ نت كُ كما العرب،
عن األسبوع املاضي،  في لي، قولك
من رسالة، شيئ ”إعتزال الكتابة“،
لغيري ولكن  فحسب، لي  ليس
بطريقتهم، وا يردّ أن  ولهؤالء . أيضاً
صفحة على لك، فأكتب أنا ا أمّ
ليس ر، وأتذكّ ر، فأتذكّ آفة“ ”الصحّ
أفلس، الذي التاجر طريقة على
ولكن القدمية، بدفاتره فصار يفتّش
ينفض عن الذي الورّاق على طريقة

الغبار. دفاتره

إلى
سالمة: أحمد

على زلنا ما
الكتابة قيد

اس“. دسّ ”العرق مرّة من أنّ كتبه ما وسأكرر

(3)
يوم الصحافة. وفي إلى األقرب إبنك، أسامه، كان أيّامها،
الدمع، تغالب عيني جعل ما عنها ليكتب وعاد القدس، زار
ورفض والشرقية،  الغربية دسني، القُ لتناقض فوصفه
قبلها كتبته اً حميماً نصّ يُالمس كان األرض لوجود الغريب،
جبينه، على قبّلته أنّني ر أتذكّ مشابه. ولسبب عاماً، بعشرين
كبر وحني. حني بني لهما أعود اللتني بالورقتني واحتفظت
حني رتك، فتذكّ الديوان، إعالم يعمل في وصار أكثر، أسامة
الصحافة، ستخسرك الديوان، فكتبت لك: في بدأت كنت

أخرى. ة قصّ وتلك املنصب، تكسب ولن
ملل، دون بالعربية عنها ث يُحدّ والقلم السيف وعالقة
وصار الفتح رّس كُ وبالقلم بالد، فبالسيف فُتحت حرج. وال
عامر إبنه لكنّ القلم، اخلطايبة محمد اختار حياة، وقد منط
حلماً. صار أن الفتح بعد زمن إعادة لعلّه يريد السيف، إختار
باعتباره ً، وتتناقل الصحافة أخباره صار كبيرا عامر، الصغير
باسمها ليخوض خارجية، شركة تتبناه أردني رياضي أوّل
مع يجري إبراهيم إبني أنّ األمر، اللطيف في دولية. بطوالت

جلريدة ”الهالل“! صحافية مقابلة إبن محمد عامر

(4)
فهم أبناؤها أيضاً. احلياة، ا منّ وتسرقهم يكبرون، أبناؤنا
وأحمد ومحمد لعبداهللا لنا، إبناً يوم في فقدنا ولكنّنا
كان احلياري. سمير السياسي: املكتب وخلامس وباسم،
حني ة العامّ بالثانوية لالحتفال  طريقه في احلبيب أسامه
وأنّ أنّنا طارئون لنا د يؤكّ سخيف سير الرحيل. حادث سرقه

فها باألخرى، بيد، لتعطي تأخذ الدنيا ولكنّ لنا،  ليسوا أبناءنا
ولعلّهم يكبرون، سمير، أبناء وسميح، وأحمد محمد هم

الصحافة. في بأقالمهم طريقاً لهم ون يخطّ

(5)
ار الزمّ بحكاية رك مؤقت، فأذكّ دائم، أو إعتزال عن وحتدثنا
وأصابعنا حتمل سنموت وأظنّنا يتحرّك، وأصبعه ميوت الذي
ال الرباطي، الرقرق وادي ضفاف على سهرة وفي أقالمنا،
فكلّ القلم، إلى بحنينه الشريف نبيل صديقي يفاجئني
تتمنى بلد  في السفارة،  متنحها التي السلطة هيلمان
تُغني ال أهله،  وجمال جماله  لسبب  لسنوات ك  يضمّ لو
الزبيدي سامي الراحل معي ر وتذكّ مقالة. كتابة عن صاحبنا
كدنا فيها الرفايعة ليلة ومحمد وبسام بدارين وناصر قمش
الكساسبة، له خالد تعرّض الذي ذلك القهر من نبكي، أن
ويأتيه يحتسب، ال حيث من تأتيه التي احملاكم قضايا حيث
ولم احملاكمة. دون والسجن مفتعل، لسبب ضربه من يحاول
ألميركا. التالي اليوم في سيهاجر خالد أنّ ،ً أبدا نعرف، نكن
خالد، مع وجدتني سنة عشرة بإحدى احلادثة هذه بعد
احلياة، قيد على زلنا ما إلنّنا فنضحك، األيام تلك نستحضر

الكتابة. قيد على
وكيف حياتنا، القلم، وهو نعتزل صاحبي أن يا لنا فكيف
لذلك لقنا خُ وقد حولنا، يجري الذي هذا ل نسجّ ال أن لنا
الزغيالت: الوهاب عبد صديقنا يردّد كما واأليام السبب،
بالقلم متسك  أن البوح  آخر في  لك فهل أهلها،  من أطول

املقبلة. مقالتك الذكريات موضوع وتكون وتكتب،
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في احلسني  أرى وكقائد  كأب
املسؤوليات يعي ، هاشمياً قائداً
لدور احلتمي والتطور التاريخية
املستقبل، استشراف في امللكية
التاريخي الدور عن يحيد ولن
أمان كصمام الهاشمية للملكية
موحد وعنصر الوطن، الستقرار
ملواصلة دافعةً وقوة مكوناته، لكل
العدالة وصون والبناء اإلصالح
نهج وتعميق واحلريات والتعددية
أمن على والسهر الدميقراطية،

عنه. والذود الوطن

احلسني بن الثاني اهللا عبد

بن عبد اهللا الثاني احلسني

األردن في العالم شباب يجمع

اإلرهاب دولي ضدّ مؤمتر
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II

موضوع الغالف
89



أسعد احلسني، مسيرة أتابع  وأنا
تبعده لم الدراسية التزاماته بأن

باملسؤولية الوطنية حسه عن أبداً
تها حفزّ بل املستجدات، متابعة أو

خبرات من يراكمها مبا وأثرتها
احلرص كل بدوري وأحرص معرفية.

عهدي وولي ولدي يكون أن على
صناعة بأسس عميقة معرفة على

اللقاءات في يشارك وأن القرار،
أجريها لتعميق التي احمللية والدولية
التي تؤهله القيادية واملهارات اخلبرة

املستقبلية مسؤولياته لتولي

بن احلسني الثاني اهللا عبد

1011

II

II



بن احلسني األمير يعكف
العهد، ولي  الثاني، عبداهللا 
للمؤمتر اإلعداد  على وفريقه،
الذي األول للشباب العاملي الدولي
آب شهر في األردن في سيعقد
مع والشراكة بالتنسيق املقبل،

املتحدة. منظمة األمم
مطلعة مصادر عت وتوقّ
موعد عن قريباً اإلعالن  يتمّ أن
سيضمّ ممثلني الذي املؤمتر ومكان
العالم، أنحاء كافة  من للشباب
في الشباب دور تعزيز إلى ويهدف
ومواجهة املستدام السالم صناعة

القيادية واملهارات اخلبرة تعميق

التزاماته بأن أسعد احلسني، مسيرة أتابع وأنا  جاللته:  وقال
متابعة أو الوطنية باملسؤولية حسه عن تبعده أبداً لم الدراسية
معرفية. خبرات من يراكمها مبا وأثرتها حفزّتها بل  املستجدات،
على عهدي وولي ولدي  يكون أن  على  احلرص كل بدوري وأحرص
اللقاءات في يشارك وأن القرار،  صناعة  بأسس عميقة معرفة
التي القيادية واملهارات اخلبرة لتعميق أجريها التي والدولية احمللية

املستقبلية. مسؤولياته لتولي تؤهله
نائب توليه منصب الدستورية مسؤولياته أبرز ومن  وأضاف:
احلالية. في ظل التزاماته الدراسية له الفرصة سنحت متى امللك
العمل مبادرات ورعاية الشباب بقضايا خاص اهتمام ولدى احلسني
العسكري. خاصة امليداني، للعمل فطري وحب التطوعي واإلبداع،
العربي اجليش صفوف التحاقه في لدراسته، سيكون إمتامه وبعد
السالح، ورفاق الوطن  حماة من إخوانه جانب إلى  املصطفوي،
املؤسسة هذه في احلياتية التجارب لتحصيل مهمة محطة
لي بالنسبة مثلت والتي  اتمع، أطياف لكل  واجلامعة الرائدة

والعطاء. واإليثار البطولة بقيم تزخر حياة مدرسة
هاشمياً، يعي قائداً احلسني في أرى وكقائد كأب جاللته: وختم
استشراف في امللكية لدور احلتمي والتطور التاريخية املسؤوليات
الهاشمية للملكية  التاريخي الدور عن يحيد ولن املستقبل، 
مكوناته، وقوة لكل موحد وعنصر الوطن، الستقرار أمان كصمام
واحلريات والتعددية العدالة وصون والبناء اإلصالح ملواصلة دافعةً

عنه. والذود الوطن أمن على والسهر نهج الدميقراطية، وتعميق

االي نصر

أن رغم احلسني: عن األمير االي نصر األستاذ الزميل وكتب
فإن العهد، لولي رسمية صالحية أية يعطي ال األردني الدستور
إال ويكون مناسبة يترك ال عبداهللا الثاني بن احلسني الشاب األمير
في يدعمها أو يرعاها أو يتبناها مبادرات عبر بارزة ملسة فيها

واالجتماعية. والرياضية الشبابية القطاعات مختلف
والية  منصب منذ إعالن توليه الذي يخضع احلسني، واألمير
قاسية لتدريبات يخضع الهاشمية، األردنية اململكة في العهد

امللك. والده من العرش بإشراف شخصي والية طريق على
والده  خطى على  الكثيفة العسكرية الدورات عن  ففضالً
امللك جده أو األردني اجليش في اخلاصة للقوات ا قائدً كان الذي
يخضع عبداهللا بن طالل، فإن األمير احلسني بن بن احلسني الراحل
(رجل لصناعة  سياسية“ بـ“مناورات توصيفه ميكن ملا أيضاً

املقابالت من العديد في معه إشراكه والده قرار الدولة) من خالل
والعامليني. العرب الزعماء مع السياسية

منتديات ومؤمترات 
 

تختص ومؤمترات منتديات في احلسني األمير يشارك كما
واالقتصادية والعلمية فيها التعليمية مبا احلياتية الشؤون بجميع

والدينية. واالجتماعية
احلسني  األمير ترؤس هي األبرز العاملية املشاركة وكانت
في عقدت التي الدولي األمن مجلس جلسة الثاني عبداهللا بن

دور  الدوليني: واألمن السالم عنوان ”صون حتت  2015 إبريل) نيسان(
السالم“. وتعزيز العنيف التطرف مكافحة في الشباب

بتاريخ  االمن سناً مجلس من ترأس أصغر احلسني االمير وكان
بالغة بأهمية األممية اجللسة حظيت  حيث الدولية، املنظمة
النسبة أن ا خصوصً احلل من كجزء الشباب على تركز لكونها 

الشباب“. فئة من هم النزاعات لضحايا االعلى

وعلم إلكتروني موقع
 

موقعه األوان األخير، في أطلق األردن العهد ولي فإن ذلك، وإلى
في نشاطاته على لإلطالع نافذة ليكون الرسمي اإللكتروني

والدولي. احمللي الصعيدين وعلى مختلف امليادين،
مع  بالتزامن إطالقه جرى الذي اإللكتروني، املوقع واشتمل  
نشأته حول معلومات  تتضمن إلكترونية زوايا على ميالده  عيد
من ودولياً، محلياً أخباره جانب  إلى واهتماماته،  الذاتية وسيرته

وخطابات. رسمية ومشاركات نشاطات
في  عنه معلناً يكن الذي لم ولي العهد، لعلم املوقع وعرض
األسود األشعة باللون على شكل حزم من يأتي وهو سابق، وقت
تاج حول تلتف سباعية جنمة بها ترتبط واألحمر واألخضر واألبيض

فضي.
في  مولود الثاني  عبداهللا بن احلسني األمير أن إلى يشار
أجنال أكبر  وهو  ،1994 العام  (يونيو) حزيران  18 في عمان مدينة
امللكية اإلرادة وكانت وامللكة رانيا العبداهللا، الثاني، عبداهللا امللك

للعهد. ولياً بتسميته يوليو) 2009 متوز( 2 في صدرت
اجليش في  مالزم رتبة حمل الذي األردني، العهد ولي وأنهى

”كينغز  مدرسة من الثانوي تعليمه ،  2012 العام في  العربي 
ولألمير والرياضة، باملطالعة، خاص اهتمام وله األردن، في أكادميي“
واألميرة إميان األميرة هما وشقيقتان هاشم، األمير هو واحد شقيق

سلمى.
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جامعة  في حاليًا اجلامعية دراسته احلسني األمير ويواصل
العلوم السياسية. حيث يدرس املتحدة، الواليات في تاون جورج

”حقق“ مبادرة
الذين  الشباب بقطاع  احلسني األمير اهتمام على وتأكيداً
مبادرة برنامج ”حقق“ أطلق فقد اململكة، سكان غالبية يشكلون
محافظات جميع من املدارس من طلبة  فيها مئات يشارك التي
الدميقراطي الفكر وتنمية  التطوعي العمل حفز  بهدف اململكة
اجلماعي والعمل بالنفس الثقة وتعزيز للوطن، االنتماء وترسيخ 
في اتمع احلميدة واألخالق إلى القيم باالستناد القدرات، وتنمية

األردني.
للوصول  واجلماعة الفرد تنمية مهارات إلى املبادرة تهدف كما
املشترك، من والعمل التعاون في االحترافية مستويات أعلى إلى
الفريق اكتساب لتسهيل يهدف مخطط تنظيمي جهد خالل
املثمر للعمل الفرد وجتهيز التطوعية، واالعمال واملعارف للمهارات
جيل لبناء  الفريق  بروح والعمل األداء، حتسني على  يساعد الذي
على الشباب قائمة بني فعالة عالقة وخلق متجانس، متكامل فتي

واحملبة. واالنضباط االحترام

حدود“ مبادرتا ”قصي“ و“سمع بال

تأهيل  الى تهدف رياضية، مبادرة األردني العهد أطلق ولي كما
يصيب قد  طارئ أي معاجلة على قادرة  رياضي طبي عالج كوادر
والبطوالت الرياضية التمارين في مشاركتهم أثناء وذلك الالعبني،
العالج مجال في متقدمة بدورات  إشراكهم  عبر عام، بشكل
خالل من العالجية،  اخلدمات  وتوفير  األولي  واإلسعاف الرياضي
محافظات في الرياضية  وامعات املدن في طبية مراكز إنشاء 

. كافةً اململكة
التي  قصي)، (مبادرة الرياضي العالج استراتيجية وتهدف
التركيز على إلى اخلوالدة، قصي الراحل األردني الالعب اسم حتمل
على والالعبني الرياضيني املعاجلني لدى والتوعوي الوقائي اجلانب
في العاملني لدى واالستعداد اجلاهزية مستوى ورفع  سواء، حد
الناجتة الرياضيني الالعبني إصابات من واحلد الرياضي، الطب مجال

واحلوادث. األخطاء عن
املبادرات  واحدة من حدود) بال مبادرة (سمع فإن األخير، وفي
من خالياً بهدف جعل األردن األردني العهد ولي إطالقها قاد التي
واملساعدة الدعم كل تقدمي على املبادرة هذه  وحترص الصمم، 
وتدريبهم األذن لهم، قوقعة زراعة من خالل م الصُّ األطفال لتأهيل

للصمم. املسببة باحلاالت اتمع وتوعية على النطق

واإلرهاب. التطرف
إشراك ضرورة  على ز سيركّ املؤمتر أنّ  وأضافت
يكونوا هدفاً أن من بدالً عملية البناء في الشباب

والدمار. للعنف
الستضافة األردن إستعداد عن أعرب األمير وكان
األمن لس خاصة جللسة ترؤسه خالل املؤمتر 
جيل أكبر تشهد احلالية  األيام أنّ مؤكداً الدولي، 
الستثمارهم رصة فُ ل يُشكّ ممّا التاريخ، عرفه شاب
العقل قانونها مجتمعات ومتكني بناء عملية في
واملساواة السالم ومبادئها األخالق ودستورها
اإلختالف. ل وتقبّ املشترك والعيش واحلوار واالحترام

شعبية كبيرة

بني كبيرة بشعبية الثاني عبد اهللا بن األمير احلسني ويحظى
والقراءات التعليقات واإلعجابات أعداد تدلّ عليها األردني، الشباب

اإلجتماعي. التواصل وسائل على يبثّها التي وصوره لرسائله
www. ) على االنترنت لألمير الرسمي املوقع ترتيب أنّ ويُذكر
الذي يقيس العاملي“، اليكسا ”موقع على سلّم قفز (alhussein.jo
قليلة أيام خالل درجة مليون عشر أربعة من أكثر املواقع، شعبية

األحوال. كلّ قياسي في وهو رقم إنشائه، من
أحرص أردني أب كأي قائالً: إبنه  عن  ث حتدّ امللك  جاللة وكان
على حب القائمة أبنائي وبناتي منظومة األخالق في أزرع أن على
عندما الفخر أحس مبنتهى األصيلة، بقيمه والفخر وشعبه الوطن
وطنه منذور خلدمة للعهد، كولي وهو، شعبه، احلسني يخدم أرى

قبل. رحمه اهللا، من ه احلسني، جدّ نذرني كما وقضاياه
مسؤوليتي كملك إن ”الغد“: الزميلة مع مقابلة وأضاف في
على وحرصي والواحدة،  الكبيرة األردنية ألسرتي وحبي وكأب،
عبر مؤسسات واثقة بخطى إليه نصل واعد ملستقبل التأسيس
احلرص مني يتطلب العرش، مؤسسة  ضمنها ومن راسخة،
حتى القيادة، ملسؤوليات احلسني إعداد في  الصادقني والعناية
جتاههم، مبسؤولياته وطنه وشعبه والقيام خدمة على قادراً يكون
أكثر والواحدة الكبيرة أسرتنا أجيال من وبأترابه به األردن وليغدو

ودميوقراطية. وازدهارا ة نعَ مَ
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احلياري سمير
إعالمي أردني

احلياري سمير الزميل األستاذ
بدأها حني حافل باملفاجآت، رجل

خاصة أردنية أنباء وكالة ل أوّ أسس
وتواصل برس)، (عرب الثمانينيات في
باسل األستاذ الزميل مع بتأسيسه

تأثيراً األكثر ”عمون“ موقع العكور
حترير رئاسته مع وأيضاً األردن، في
ووضعه ”الرأي“، األكبر الصحيفة

مسيرتها. في االستقاللية بصمات
صديقاً كان بأنّه يفاجئنا هو ها

الدراسة أيام بن الدن ألسامه وزميالً
السعودية. العربية اململكة في

السطور بني
أنا وأسامه بن

ة وقصّ الدن
!” الباشوية ”

عبدالعزيز امللك بجامعة في شعبة درسي كان السبعينيات، نهاية في
القاعدة، ولم تنظيم زعيم ومؤسس .. ماغيره، الدن بن اسامة طالب يدعى
وفرائض واحلج والعمرة املسجد والدرس إال يعرف ال بريئاً، شاباً اال انذاك يكن

السمح. الدين

املعشر طيب كان الدن إبن صديقنا

على يدل ومعشره عالية، أخالقه طيب: إال كل صداقته من لم نلمس
في العالم االول املطلوب يوماً يكون قد شخص عن تنمّ ال أصالته، وتصرفاته

كافة. االعالم وسائل موعة تتحدث عنها وقائد كإرهابي،
واالدارة االقتصاد يدرسون ندرس الصحافة وهم كنا وإن شعبتنا، في كان
اابرات، وابراهيم نحو إجتها اللذان العمد، وامني الهزامية موسى والتجارة:
ككمال كثر رفاق صفوفنا عمل فكري آخر.. وكان في نحو اجته الذي الغرايبة
من وغيرها األبية، معان أبناء  من وثلة  املعاني،  ومحمد عطااهللا العواملة

ودول اخرى. ولبنان وسوريا واليمن والسعودية االردن مناطق
جهاد،  إلى دعوة ً أبدا منه نسمع ولم يوماً، الدن إبن حالة لم نتنبه إلى
أمورها، إليه آلت  وما ”القاعدة“، ظهرت وحتى افغانستان، إلى  ذهابه قبل
ثم أوالً، الروس ضد  ااهدين في األهم  الرقم الدراسة في  زميلنا  وأصبح
في ثم حملوه وألقوه ودعموه، ومجدوه، صنعوه، إنّهم االمريكيني الذين قيل

.. مسرحية وكأننا امام .. اليم
ما علينا ..

أحبه! ال الذي ”الباشا“، ة لقب قصّ

أحد علينا  وأطلق ”الراي“،  في وبدأنا عمان، إلى التخرج  بعد عدنا 
ان يوماً ولم أحب ، بالنسبة اليّ االسوأ اللقب وهو الـ“باشا“، االصدقاء لقب 
ال أستحقه وألن اللقب أوالً، كذلك لست النني بـ“الباشا“، صديق أي يناديني
في أتشرف أن أمنيتي وإن كانت العسكري، في السلك يوماً أخدم ولم ،ً ابدا

. السبب كانت اهللا وعنايته، ارادة لكن العمل بذلك،
.. باللقب  أحدهم فناداني جلسة في بينو باشا وسميح كنا ذات مرة
أما تقليد، يعني تايوان باشا انت أخي ”يا ماهر: أبو وقال بينو الباشا غضب
لغيري، االصلية اليابانية وتركت التايوانية، بباشويتي رضيت فأصالء“، نحن

اخرى. حكاية وكانت بـ“الراي“ عملي انهيت حتى
احلكومة  من دعوة 1/6/2015 في ”الرأي“، مغادرتي  يوم يومها،  تلقيت
مكاملة تردني .. وحينما كانت لزيارة تايبيه العاصمة لعشرة ايام التايوانية
جئت حيث موطني في اآلن أنا أخي يا حملدثي كنت اقول عمان، من مجاملة
األصلية، ”الباشوية“ لكم تاركاً أحمل، التي ”الباشوية“ لتجديد تايبيه الى

.. عني وحلّوا فيه انا مبا أستمتع فاتركوني

وأخيراً
الذكريات وتبقى أيامها وسنواتها، متر  الدنيا إن  القول نهاية
اسامة الشيخ االول املطلوب  مع كانت  سواء والطيبة، اجلميلة،
ذلك من واألجمل  .. التايوانية“ و“الباشوية ”الراي“ مع  أم الدن، بن 

البغيض، الصديق، ومن من هو هذا العمر، كل تعرف بعد أنك كله
ابراهيم باسم  الرفيع واالعالمي االبداعي العمل هذا صاحب وما
اهللا االول يرحمه ومعلمنا استاذنا ابن االوفى، الصديق اال سكجها

اجلنة. ويدخله

بينو باشا سميح مع
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البدري هاني
إعالمي أردني

”سور القدس العظيم“ فاز
احللم املشروع الوثائقي، الفيلم
البدري.. هاني للدكتور بالنسبة

العربي التلفزيون مهرجان بجائزة
وثائقي يعرض انتاج بتونس كأفضل

.. الفلسطيني للصمود
يكتب له، التحضيرات وحي ومن

الصة خُ لنا م يُقدّ الذي النصّ هذا
بها املقدسيون يصرخ ”ال“ التي قولة

نهار. ليل

سور
القدس
العظيم

من إنتاج وأنا، املتحمسني, التلفزيونيني من نخبة للتو.. كنا قد انتهينا
ذلك كان ً.. وباملصادفة، أخيرا حتقق وقد صعباً.. تلفزيونياً حلماً لي ما مثل طال

العربية.. للثقافة عاصمة القدس مدينة إختيار مع بالتزامن
عروض من ان موجة قليلة، ايام بضعة بعد لنفاجأ، غادرنا القدس قد كنا
القدس سور  محيط داخل االستيطانية البؤر وبعث اليد ووضع التملك

.. البلدة قد اجتاحت ..ترغيباً وترهيباً العتيق
القدس بلدة عمق.. في غوص رحلة ببساطة كان (احللم) املشروع
واجلذب.. والشد التاريخي..  الصراع وقصة احلكاية.. كل هي التي القدمية..
السالم مدينة القدس من هنا.. من تبدأ كلها واملؤمترات واملشاريع واملؤامرات..

والصراع..

وأكثر هذا يستأهل ، مربع كيلومتر

القدس ميثل الذي الواحد املربع الكيلومتر هل هذا طويالً.. نفسي سألت
االوهام وخرائط الهياكل واالنفاق, ومزاعم وقصص النبوة.. والروح.. املقدسة..

هذا؟! كل يستحق الصبر.. وسنوات الناس.. ودماء التاريخية..
نحن خلجلنا، مدعاةَ إال االسئلة.. كل  على الشافية االجابة تكن ولم
وتعري والزمان, املكان.. بكنوز جهلنا تكشف .. مسطحة اسئلة الذين نسأل
واجلدران.. باالسوار قرن.. منذ نصف ودم، محاصرين حلم من بشر ثقافتنا جتاه

عليه.. وتعودوا الفوه الذي الظلم وبطعم
ترمقهم عيون حتت العيش، ومرارة احلال، وبضيق  .. بهم احمليطة  بالنار

صدور نحو مصوبة بنادق وفوهات خطواتهم، وحتسب نهار.. ليل
ما بكل تضغط  احملتل وباصابع  (احملسوم).. مداخل على ابنائهم
ضرائب بفرض مرة والوجع, اجلرح مكامن على وعزم قوة اوتيت من

”تهد احليل“.. التي والغرامات, العقوبات بايقاع خيالية، ومرات
محالهم على في السور، املقدسيني، داخل صورة اولئك كانت
اولئك .. السور بعنق حتيط عتيقة بيوت ,موصلة الى ادراج مهلهلة
بارقام للبيع عروضا يوم كل يتلقون احلصار، على جمر القابضون
البوصلة، اضاعوا لهم اخوة او وسطاء  او اسرائيلينن من  فلكية
حني يترددون فال  الـ“ال“، ..يتقنون املعروضة املاليني وامام عشرات

االرض والكرامة.. وجتار والوسطاء احملامني وجه في يرمونها

والصورة السور خارج ألناس

القدس ”سور  مشروعنا حاول التي هي الصورة هي  هذه
بل والصورة.. السور خارج هم مثلنا.. لبشر ينقلها ان العظيم“
وضغطت االجوبة.. كل حملت صورة السياق اصالً.. خارج بعضهم
نحن العرب فينا والتنطيش اجلهل جرح على عزمها وبكل بدورها

القدس. جتاه
الواقعة سلوان وبلدة املقدسي، البستان حي  في يجري  ما
هجر حني املبارك..  االقصى للمسجد اجلنوبي السور مبحاذاة
عمليات البحث حدث اثناء قد يكن لم البيوت .. االالف ومسحت

كامل حنان الكاتبة الزميلة اجريناها، التي واالنتاج والتصوير
العام مدار على الداخل من فلسطيني فني وفريق وانا الشيخ
الناس احاديث في رأيناها باالفق،  كانت مالمحه لكن السابق..
من وغيرها اللقلق وبرج الزيت خان باب في والصامدين الصابرين
ان من متأكدين كانوا انفسهم هم السور.. وخارج داخل االحياء
هدموا سيان، فاالمر ذلك, ومع محالة.. وجرافاتها اتية ال اسرائيل
العراء في  حتى  او  باقون.. خيمة حتت  باقون, فنحن ال, ام ”الدار“

باقون. ”الدار“ انقاض وعلى

تنتهي ال وحكايات السور، داخل نحن اآلن

القدس ارض يطأ لم من  تالحق التي االسئلة لتلك أعود 
اصحاب حلكايات ابنائها, كثب, عن يستمع ولم قبل, من القدمية
املالصقة احملال خلف تلك الواقعة القدمية والبيوت واحملال الدكاكني

وفق نظام معماري انيق ومزيد.. لها
القدس ابناء من فلسطينيون حيث  السور, داخل االن، نحن
احلكايات في ”كما احلرم ليجاورا اخلليل من  اتوا الذين واولئك 
السور صمود عن اشاوس مقاتلني احلال..  بهم فانتهى القدمية“

فيه. ومن
ابوالعبد نهاية,  بال  وصمود وجع تنتهي.. ال هنا واحلكايات
من مرة اكثر رفض ابوه“.. ورثها عن ”ابو التي احملمصات دكان صاحب

جائزة ة قصّ
حكايات

للبيع ليست
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املاليني عشرات والسماسرة.. احملامني بحقائب احملشوة (الكاش) العروض تلك
وهم كما ال،  كلمة: هو الصمود في  درس اول ال.  قال ابوالعبد..  على عرضت

.. بسهولة يقولونها الكاميرا رصدتهم
مواجهة في منها دوالرات لعشرة بحاجة بعضهم املاليني لعشرات ال
بقيمة تساوي ال تلك.. دكانك ان تدرك وانت ال االوضاع.. وصعوبة احلياة ضيق

فقط.. االالف العقار

والطلب العرض لنظريات ال

والطلب، في نظريات العرض كما واالطاللة باملتر واملرافق يحسبونها ال هم
هنا من تخرجوا من وذكريات الصبر.. وسنوات االلم.. بحجم  يقيسونها هم
الذي الوطن, الباقي من يرونها.. تباع.. ال التي زمان وحكايات شهداء او ابطاال

بعد.. يدنس لم
عمليات داود.. مدخل باب النبي وعلى وعند باب الساهرة باب املغاربة في
القدس“ تطوير ”سلطة عنوان يوم حتت اسرائيل كل بها تقوم واضحة تهديد
اذان على لـ“الزن“ اليومية زياراتهم  واملاليني“، ”احلقائب سماسرة يواصل فيما
استيطانية لفرض بؤر وغيرها, طة حُ وباب اللقلق وبرج الواد في باب السور.. اهل

باملرصاد.. لهم تقف مازالت واخلليلية, القدسية السور, لكن (ال) داخل
بسلوان.. احللوة وادي شارع فأصبح وغيرها.. سلوان عند االسماء غيروا

هينوم.. جاي إلى الربابة وادي معاليه دافيد.. حتول
القدس سور السور واهله.. داخل صدها ما طال اسرائيل اليومية  محاوالت
وهي اسلوب للصمود النقاء.. روح هي.. كنوز ودروسنا.. جتاربنا تطأها لم كنوز

والبقاء.
خلف سالل األرض يقتعدن الفالحية بثيابهن قرويات نساء السور داخل
الشهير.. الفالفل بالكعك و يدفعون عربات محملة السور فتيان داخل العنب..
بكل الباعة بك يرحب هناك التقليدية, والهدايا واألحذية الثياب  ومحالت
العطرة ملذكرات الروح وفاء الصمود و بالبقاء قرار السور داخل العالم.. لغات
و البيوت لقواشني وفاء الطوب, حيطان على معلقا يزال ما الذي الياسمني و
القدس حكايات أن على أصحاب املكان األصليني مع عقدت معاهدة التي اازن
األردنية اململكة عن.. صدر أصيل بختم تلك املعاهدة و وثقت  للبيع.. ليست

.. الهاشمية

الصود ديكيودراما يرصد فكرة

و الضوء الصوت و ليسلط ( القدس العظيم سور ) فيلمنا الوثائقي جاء
على حتقيقه أجل من إسرائيل سعت الذي الهدف أن تكشف التي الشهادات
الضفة الشرقية عن القدس تهويد القدس وفصل على العمل سنوات هو مدى
يهدد األخيرة مبا الفترة فى تكثفت االسرائيلية املمارسات خاصة وأن الغربية,
بسبب ومحيطها، القدس فى بالوضع يتعلق فيما الالعودة نقطة إلى الوصول
الفلسطينيني, وهدم منازل نشاط االستيطان تكثيف فى املتمثلة املمارسات
الدميوغرافية التغييرات من وغيرها االقصى أساسات املسجد يهدد الذى واحلفر

. الشرقية القدس فى واجلغرافية
إنتاجه  مسؤولية عاتقنا على أخذنا الذي الديكيودرامي العمل هذا  
أن يبني الـ“ال“،  وعبقرة املكان اصحاب لقيمة يرتقي الذي بالشكل  وإخراجه
يحتمل املزيد ال واألمر القدس على حقيقي خطر إلى تؤدى املمارسات هذه كل

االنتظار! من
القدس (سور اردنا لـ للعرب ثقافية عاصمة كانت حني القدس اجواء في

!! الصمود وثقافة و, صمود الثقافة فكرة على ابراز يركز ان ) حتديدا العظيم
في القدس سور حدود تقع ضمن أزقة و لسكان أحياء حية شهادات رصدنا
املدينة في التاريخي بحقهم متسكهم على أصحابها يؤكد , القدمية البلدة
من بالترهيب أكان سواء , الترحيل الرحيل و أسباب كافة ومواجهة املقدسة،
إيفاد طريق عن بالترغيب أو , احملالت و  البيوت أصحاب وطرد اليد وضع  خالل
و , معروفة غير أموال لرؤوس البيع عملية للسكان املقدسيني يجملون وسطاء

! حدود السور خارج منطقة و سهلة نظيفة آمنة و يغرونهم بحياة
في القدمية القدس ابناء بنا بثها التي بالطاقة مفعمني الى عمان عدنا
بوابات الى املؤدية  االالم واللقلق وطريق وباب خطة الزاهرة وباب  العامود باب

الطور.. على املطلة النصر
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(1)
مدينة في مستشفى .في  الدنيا، إلى حضرت بترا..ابنتي..وقد 

البلجيكية! ”جنت“
ضمن جعلكة جديدة هوية إليها أضاف بلجيكا، حضورها في

لها. املكونة الهويات
يعني – ذاته وهو األردني، الشمال من احلوراني بترا..ابنتي..ابنة
”أحياد“ الشيشاني املهاجر ابنة الشيشانية ابن جنابي- حضرة
هربا األردن في ليستقر القوقاز، جبال من العشرين القرن أوائل القادم

بطش القياصرة آنذاك. من
وأم حلب، بيوت أعرق من احللبية العقاد)..أمها (ليلى وبترا..ابنة
من اآلن، املقال أكتب الكبيرة...وأنا ار أسر هنغارية من أيضا أمها
اجلزء من هذا بزيارة اآلن بترا تقوم حيث بودابست، في ”ستها“ بيت
احلكاية بترا حالة في رمبا العائلة؟ شجرة قلت هل العائلة..! شجرة

عائلية! مشاتل تصبح
في وتعلمت  نشأت خامن)،  (عزيزة األب طرف من ليلى  جدة
احلديث وكان تلك العاصمة ميزة، كان التعليم في حني ”اسطنبول“

األرستقراطية.. الصالونات سمة التركية باللغة
اإلحمد)، (عيشة األب جلهة جدتي أنا، طرفي نظيرة عزيزة خامن، من

طبريا. ضفاف على التاريخية ”صفد“ بلدة في الكتاب معلم ابنة

(2)
الهولندي الشطر في تقع مولودة في مدينة بلجيكية، وبترا..اآلن،
الهولندي والتاريخ الثقافة من كما هائال حتمل مدينة بلجيكا..بل من

الوسطى. القرون منذ

البعيد.. الوراء نحو كثيرا باخليال أتخيل..وأشطح
باب على الوسطى..يقف القرون من فارسا ، أتخيل
هذا جنت)،  في لوكاس  سانت مستشفى اآلن  (هي حانة
املتوجهني البابا فرسان ركب  إلى  باالنضمام  يفكر الفارس
الصليب ان مقتنع هو املقدس. الصليب الشرق..حلماية إلى

أخبروه!! خطر..هكذا في
الذكر جلسات حلب، ”يعقد“ دين في شيخ الوقت، بذات
الغرب..وضرورة من القادم اخلطر  إلى ينبه مريديه وحلقاته،
الشيخ البالد. وغزو لتدنيسها من القادمني املقدسات حماية

”العقاد“. بالشيخ يعرف يعقدها، صار التي حلقاته لكثرة
في وتوقفوا الركب، غلى انضم  الفالماني، الفارس
من تشرب اخليول بودابست..كانت في الشرق نحو طريقهم
أهل املدينة، ”أندراش“..من اسمه مجري فارس الدانوب، وثمة
إمياني وبوازع املقدس، الصليب بحماية احلماس أشعله قد
على فرسه، عدته فحمل له، حكوا مبا الرجل اقتنع حقيقي،

البعيد.. الشرق نحو احلملة..املتجهة إلى وانضم

(3)
وباجواء السنة امليالدية، نهاية أيضا، والوقت الشرق ..وفي
احلج يقوم حوران، في اخلصبة بطني األرض شتائية ملطخة
احلصن، قرية في منر، صباه،  ورفيق  صديقه  بزيارة عثمان، 
عن إشاعات من يدور عما امليالد..يتحدثان بأعياد لتهنئته
لرد موعد آخر على اهللا..ويتفقان باسم من الغرب، قادم غزو

املونة. وتبادل الزيارة

واسط أنتِ
ات الهويّ عقد

إبنتي يا ....

“حيث لـ“بترا
“ “جعلكة
: نات  املكوّ

ولكثرتهم، كثيرين، وأحفادا أوالدا أجنب عثمان، احلج
األمر، ولتسهيل واختلطت، الناس بني أسماؤهم ضاعت

بالعثامنة. يسمونهم صاروا
الطرفني، عن بعيدة جدا بجغرافيا الوقت..لكن ذات
تستقبل القوقاز، في جبلني امللفوفة بني أتشن كانت قرية
اجلبال..يحميها طرف على حروب من ”أحماد“..القادم ابنها

أطماع القيصر. من
في حبيبته تزوج أن لبث ما لقريته،  توا أحماد..العائد
أحد سيخرج ساللة، ساللته. أول منها القرية..وأجنب
ساللته أول بالد الشام..ليكون نحو موجعة بهجرة أحفادها

أيضا. هناك

(4)

العقاد في والشيخ اري، والفارس أحماد..وعثمان، بني
حب، نبوءة ”بترا“ ابنتي كانت التفاصيل، تلك كل حلب..وبني

البعيد. للمستقبل البعيد التاريخ هدية يحملها
ابنتي..فيها بترا الهويات..!! عقد بترا..واسط
وصالبة احللبي، العقاد  وطيبة احلوراني، ”عثمان“ سماحة
العاشق القوقازي ”احماد“ اري..وشجاعة ”أندراش“الفارس 

في حروبه. حتى
السرد..فكل عن وحكاية...غنية هوية بترا..ولإلسم

”بترا“. أيضا املستقبل التاريخ..بترا..وكل

عثامنة مالك
إعالمي أردني

الت، املطوّ عثامنة مالك يعرف ال
ه، حقّ من كتابة الضعفاء، وذلك ويعتبرها
في جملة، وجملة من يختزل صفحة فهو

سرّ األمر، حقيقة في وهذا، كلمة، في
اللغة. سرّ الكتابة،

ال مالك مل وجُ ونقاط وفواصل كلمات
كلمات واإلسترسال في باّانية، لها عالقة

ال فة، فلغته مثقّ ، بعضها بعضاً تعلك
واللعب الدهشة، قاعدة على اخلروج حتتمل
د مع وصوالً إلى املبنى، املتوحّ احلروف، على

املعنى.
ميكن ”بترا ” إبنته، إسم معشوقته، من

لها رسائله وتبدو عثامنة، مالك عالم فهم
شخصيته، وهنا إلى للولوج الباب العالي

بعد حائط ستعلقها ”بترا“ على رسالة
قليلة: سنوات

رسائل لبترا



يتعربش الذي الياسمني رائحة لها ، نديةً صباحات عمان كانت
واحدة، واستثناءً عائلة مخصصاً لسكن أغلبها بيوت كان مداخل
بانتظار أن إضافياً يؤجره طابقاً يبني تلك البيوت أصحاب كان بعض
بنظام عالقة على آنذاك نكن لم يتزوج، من أوالده حني واحد يشغله
راغباً قد التكون جيراناً عليك يفرض والذي املعروف حالياً, الشقق 
بحكم اآلخرين عائالت من جزء إلى بعضهم ويتحول جيرتهم, في

بني املتجاورين. تضارب املصالح أعداء بحكم إلى أو التطفل،
ااور  اخلضار سوق إلى وميضي حاضراً يصلي الصبح كان والدي
الساعة تتجاوز أن قبل املنزل  إلى  ويعود  يتبضع احلوريات، لسبيل 
يشتري يقول إنه كان الشتاء، في ذلك وقبل في الصيف، السادسة
عتال يرافقه املشترين، كان أوائل من يكون ألنه في السوق ما أفضل
إلى املشتريات ويوصلها فيها يجمع كبيرة سلة ظهره يضع على

واحد. قرش مقابل السيارة
احلمير على الزبالة حاويات

لدى وكانت السوداء, النفايات أكياس تعرف العائالت تكن لم
النظافة عامل  يحضر التي بالنفايات متألها صفيحة عائلة كل
حماره، ظهر على كبير خرج في محتوياتها وتفريغ املنزل ألخذها من
صباحاً، التاسعة بعد ملنزلنا الوصول يفضل حارتنا كان أن زبال أذكر
وحبة اللبنة وبعض طازج خبز  رغيف من مكوناً  إفطاراً ليتناول

ثم ينطلق. الشاي بكأس من بندوره يختمها
املسجد ساحة في يتجمعون املياومة عمال كان  الفجر قبل
الدينار بني يتراوح بأجر  اليوم ذلك  يشغلهم من  بانتظار احلسيني 
إفطارهم لهم يوفر  املسمسم الكعك بائع كان  , معهم ونصفه
مبنى قرب يتجمع كان االخر البعض البيض، أو والفالفل الكعك من
بائع يتواجد  حيث علي ابو  كشك موقع  في متاماً  العربي، البنك
كله ينقضي هذا كان لهم، االفطار لتقدمي والكعك الساخن احلليب
الرسمية الدوائر مراجعو حني يتوارد صباحاً، والنصف السادسة قبل
باجتاه الدوائر العاصمة وسط ينطلقون من احملافظات من القادمون
على ضيوفاً يحلون كان هؤالء ما يقصدونها، وغالباً التي الرسمية
ضيافته تستمر  وقد عمان، يقطن بلدياتهم أو أقاربهم من  واحد

مبيضني حازم
مخضرم وصحافي أردني كاتب

إلى عدنا املاضي، القرن ستينات أوائل
التقاعد، على والدي املرحوم بعد إحالة عمان
اجلوفة الذي ما كان جبل في سكنا أن وكان
بغض اجلزائر، جبل  تسميته يقاوم  زال ما
اجلزائرية الثورة جتاه  مشاعرنا عن  النظر

اإلسم، هذا تضحياتها فرضت التي
متسكه اجلاردنز  شارع يواصل مثلما
مشاعر عن النظر بغض القدمي باسمه 
التل وصفي املرحوم جتاه األردني الشارع
الشارع، على اسمه احلكومة أطلقت الذي
تغير الذي احلسني جبل في مكسيم دوار أو
الطيار للشهيد متجيداً  فراس، دوار إلى
في حرب استشهد الذي العجلوني فراس 
التي الشوارع من  للعديد إضافة  حزيران،
زالت ما  لكنها ، رسمياً أسماؤها تغيرت 
لم الذين املواطنني لدى  بالقدمي حتتفظ

. اجلديدة التسميات يألفوا

ذكريات دفتر

البقاالت الصدد أن هذا في وأذكر التبكير, اليستوجب بضاعتها بيع
السادسة عند  أبوابها تفتح كانت عمان أحياء في املنتشرة 
انطالقهم قبل زبائنها احتياجات لتلبية أقصى, كحد صباحاً
رغدان بز تابعة ثمة سيارة كانت . مدارسهم  أو أعمالهم إلى
والسابعة السادسة بني ما جبل اجلوفة زبائنها في على اخلبز توزع
وزنه وحجمه في يوازي لكنه قرشني، الرغيف ثمن كان , صباحاً
في مدعوم. أنها خبز اليوم على تباع من التي اربعة أرغفة او ثالثة
الجناز املدينة بدأت أمانة عمان بحفر شوارع وسط السنوات تلك
في هما الواقعتان األكبر الورشتان وكانت , العامة ااري مشروع
بعملية املتعلقة وتلك  ( العربي  البنك امام  ) حسني  امللك شارع 
تركه بدل العاصمه تخدم مجاري إلى لتحويله عمان سيل سقف
دون الشتاء في يفيض حني وخطراً , السنة أيام معظم  جافاً
نقلة الهام واحليوي املشروع هذا وكان إجناز مياهه, من االستفادة
تخطو مدينة إلى كبيرة بها من قرية قفزت عمون ربة تاريخ في
, العربية املدن وأنظف أجمل واحدة من إلى لتتحول خطواتها أولى
مخدومة تكن احلاليني تصورها لو لم سكانها من أحد مبقدور وهل

. ااري بشبكة

يتبع

في املدينة وسط  إلى املناطق كل من الثانويات طالب يتدفق
رغدان أهمية،  األكثر الثانويتني حيث احلسني جبل إلى طريقهم
دار كانت ومعهما , العلمي للفرع احلسني وكلية االدبي، للفرع
االناث أما للذكور، بالنسبة  هذا الصناعية، والثانوية  املعلمني
آنذاك الواقعة احلسني بنت سكينه ثانوية أسوار تضمهن فكانت
اللويبده جبل  الثانيه في البنات ثانوية اجلبل، وكانت أطراف عند
للبنني خاصة ثانويات  كانت احلميم اجلبل ذلك وفي (عاليه)
العلمية االسالمية الكلية يضم كان عمان جبل أن والبنات، كما
ولم األثرياء، أبناء على حكراً اخلاصة املدارس وكانت املطران، وثانوية
كما أن إليها، أبنائهم إرسال الوسطى الطبقة أبناء مبقدور يكن
مواقف كانت شأنا. أقل يكن لم في الثانويات احلكومية التدريس
, الشابسوغ شارع في تتجمع الطلبة لهؤالء الناقلة  الباصات
, وكانت كوكب الشرق مقهى ظالل وفي , الذهب سوق عند متاماً
دينار نصف أن ذلك ), ومعنى ( تعريفه فلوس خمسة الطالب أجرة
أيامه من خصمنا إذا الشهر  طوال الطالب ملواصالت  كافياً كان

والعطالت. اجلمع

أضعاف اآلن اخلبز ثالثة رغيف حجم

املدينة وسط في  متوت احلركة  كانت بدقائق الثامنة بعد
للدوائر مراجعون إما شوارعها في املارون كان قبلها , ما إلى قياساً
أو بيوت مضيفيهم إلى اخلطى يغذون للعاصمة ً زوارا أو احلكومية
الن محالهم فتح في تأخروا ً جتارا يتسكعون أو عن العمل عاطلني

عن زائدة  أيام عدة 
وصل التي مراجعته
الجلها العاصمة
بالكرم فيها يتمتع
املفروض االجباري
مستضيفه، على
اجلامع موقفي وبني
والبنك احلسيني 
هناك كانت العربي،
يتجمع مواقف عدة
دائمون عمال فيها
أو الورش بعض في
حتى أو الشركات،
وزارة مثل الوزارات،
العامة االشغال 
عمالها كان التي
من قريباً يتجمعون
االمير شارع  افتراق 
وادي شارع ) محمد
اجتاهني الى ( السير
إلى ً صعودا احدهما
والثاني االول الدوار
الدوار الى التفافاً
كانت حيث الثالث،
مستأجرة باصات
أماكن إلى تقلهم
وتعيدهم عملهم

منها.
ان مدارس عمّ

كانت ذلك بعد
إذ تختلف احلركة

صباحات
ان  عمّ  

في
الستينيات
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جانبك خيري
أردني سياسي وإعالمي

زمان أيّام

ر: يتذكّ ان عمّ من باريسي

في ” ”كزدورة

اللويبدة!
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احلارات أبناء

ايضا.  حارتنا في كذلك كنا فلقد املناطقية، من  اعفي نفسي انا ال
الذي اآلشجار ونوار الطراز العماني بطابعه الهادىء اللويبدة جبل اجمل ما
شبابه بحركة حيوي ايضا ولكن عمان، جبل بحركة يكن لم يكسوها.
وعندما خلف، محالت من احللوى شراء الكبرى املغامرة كانت لقد و وشاباته.
املعهودة الوقفة تأتي ثم ملدة شهر على اآلقل، املوضوع في نتحدث نشتريها
الفرنسية لتعلم يأتون من النظر على نسترق  لكي اجلامعة مكتبة امام
من اللويبدة اصدقائنا التقينا بأحد اذا الفرنسي. وعادة املعهد الثقافي في
بائع وخاصة باملتنزهني، واملليء اجلميل الشريعة شارع فأننا جنتاز احلاووز، عند
الشباب امام جتمع حتية على و بسالم ومنر البريد، مبنى زاوية على الكعك

اآللومبي. النادي
قعوار أل عمارة امام نسير من فكنا وجه مألوف، معنا يكن لم اذا اما
”ابالال“، نعرفه بحارة كنا مبا مرورا و البريد مبنى خلف جردانة الكرام، صيدلية
ومن الشريعة، جامع الى نصل حتى التسمية، مصدر اعرف ال لآلن صدقا و
دكان امام الكرام  الشماع أل عمارة بعد جتمعنا مكان الى نتوجه هناك 
كان فلقد اطالقا. لم نرتاده مطعم وكان مقابله سليم صاحبه كان اسم
جبل من منتزه واآلتني لكل الذاهبني استراتيجيا للنظر الدكان مركزا هذا
كان هذا الدكان ان بالرغم حتملنا الذي الكرمي الطيب لسليم يا اللويبدة. و

عيشه. مصدر
الكلمة، معنى بكل منتزه احلقيقة في يكن فلم للمنتزه، بالنسبة اما
هذا منها  يتنفس التي العامة،  اخلضراء الرئة انه اشعر كنت ما بقدر
مطعم زيارة  غير من الزيارات، هذه مثل  تنتهي  ال و احلالم. الهادىء  اجلبل
فالفل و (دوبول) شاي ، احلمص صحن الفول، تناول صحن و محجوب، ابو

(بشلن).

املعشر ومقهى البلد وسط

 3 سرفيس رقم ان من بالرغم زيارته. من يعنيه ما و البلد يا لوسط و
يأخذنا قروش الرابع ويثالثة الدوار في يتوقف البلد كان وسط عمان- جبل
في اي التوقف ويرفض السكر سوق يتوقف في كان انه اال البلد، وسط الى
ونأخذ معا الدوار الثالث، في بأآلصدقاء التقي ان اقضل كنت اخر. لذلك مكان

مقابل محالت  السير وادي شارع اخر في لننزل بقرش ونصف 1 رقم سرفيس
واذكر املعشر. ”الهاند“ في قهوة نلعب ان هو الغاية من ذلك اما طيلوني.
فوافقنا، ال“الهاند“ للعب لوحده فأستأذن منا جالساً كان احدهم ان مرة
كان ولكنه  نسبيا، طويال وقتا  تأخذ اللعبة  ان فكرتي  كانت  الواقع في و

كان انه يجري، واستنتجنا ماذا نعرف ان ”هاند“ قبل ينزل مرة كل
فضول، لدينا كان ملاذا ادري ال اآلصليني. الالعبني قبيل قدوم ي يحمّ
احدث و افضل الى النظر من هذا، ليومنا معي بقي الفضول وهذا
في باتا محالت بجانب احملتسب ملكتبة ادين وانا ، القرطاسية ادوات
غير من البلد وسط الى النزول يصح وال الفضول. بهذا وسط البلد
يتعلق ال لهدف بسمان سينما لغاية واملشي رغدان طلوع سينما

محالت  3 اهم ”فترينات“ الى للنظر ولكن اطالقا، السابع بالفن
بنا لينتهي القبطي،  و حصوة، اكسفورد، عمان، اآلحذية في بيع 
وكوب للفالفل فؤاد زقاق مطعم في عمان، زقاق اشهر في املطاف

القدس ومنسف الفستق، بائع الكوكتيل.
مقهى الى ارجلنا تأخذنا ان الدائم  الروتني ضمن من وكان 
نخضع كنا احيانا لكن و احلسيني، املسجد مقابل اجلامعة العربية
امللك شارع على واملشرف املميز موقعها السنترال في قهوة آلنصار
املرور من البد و  العودة، طريق  حتى في تنتهي ال  طقوس حسني.
من قريبا  يقف كان الذي اهللا  رحمه الشهير الفستق  بائع على
اللثام اماط حتى السودان، من ظنناه طاملا والذي الشابسوغ، شارع
كان مقال ، في قنا ايوب سليم قبل بضع سنني، اآلخ عن هويته
اآلردن. و في بقوا الذين النيجيريني من احلجاج انه كتبه وعرفنا قد
صديقنا للسالم على كالركس محالت عند الوقوف من ال بد بعدها

الكردي. سيدو
نهاية تكون ما عادة و التغيير، فصل هو الربيع فصل عادة
هندي والتمر واخلروب، السوس موسم وبداية السحلب  موسم 
يتغيير هو يكن لم الذي لكن و املارديني. طلوع اخليام، محل عند
في اآلكل يستهونا لم صراحة بكل و الهريسة اللذيذة واملشهورة.
كانت فلقد البلد. وسط في الطعام الذ كان ما بقدر مكان اي
لم بأنه افاجئكم رمبا و للتخصص، واضحة بالنسبة التقسيمات
للمشاوي، سكرية محالت بقدر األردن، مطاعم تستهوينا تكن
ومخلالت خبز، رغيف مع القدس،  مطاعم  في املنسف وصحن
للكنافة وبالنسبة نصف. و بدينار الزيتون اآلخضر و واخليار اللفت
في وليس محالت في كانت  اذا املناسب الطعم ليس فطعمها 
روعة من بالهيمنة والشعور  العالي الزجاج حيث  الثاني الطابق

في السوق. الناس حركة على املطل املنظر

احلارات قدم كرة ارحتاالت

للصغار، اجللول“ ” موسم قدوم يعلن الربيع كان فصل كما

اني العمّ جانبك، خيري يواصل
مدينة إلى مؤقتاً املُعتّق، املُهاجر
ذكرياته، : باريس، سرد واحلبّ النور
يصل إلى جبل ”اللويبدة“، هو نا، هُ

اخلاص. وضعه له فعالً فكان اللويبدة، جبل أما
الكثير سكن ومكان التراسنطة، مدرستي فهناك
بني التناوب في جتمعاتنا  كانت  لقد و اآلصدقاء، من
”كزدورة“ طقوس  كانت فكما واللويبدة. عمان  جبلي
جبل ”كزدورة“ كانت فكذلك اصولها، لها عمان جبل
املدرسة, مالبس تغيير  من ننتهي  ان فما  اللويبدة.
جبل جماعة نتجمع حتى موضة“، ”عل نلبس و ونتعطر

اللويبدة. الى للذهاب عمان
املصروف. من تبقى ما على يعتمد فكان الطريق اما

دوار  الى زهران سينما 5 بجانب 4،او فإما بسرفيس رقم
ثم ومن السير وادي شارع اخر الى مشيا او احلاووز،
مقابل الى الكرام  قردن أل منزل بجانب الدرج  تسلق
فعال إننا نقول ان يجب هنا التراسنطة. مدرستنا
تكن مثل املسلسالت لم ان احلارات، عصر نعيش كنا
فلقد ذلك. عن بعيدة تكن  لم ولكنها  التلفزيونية،
اذا لم لذلك حاراتهم، على غيورين اآلحياء شباب كان
التي متر اموعة من لديهم مألوفة وجوه هنالك تكن
ولهذا اآلحتكاكات، بعض احيانا يحدث كان بحارته،
ان اللويبدة  جبل ”كزدورة“ الى نذهب عندما نرتأي كنا 

املنطقة. من اصدقاؤنا معنا يكون

كأن قدر و قدم احلارات. كرة مباريات قدوم موسم يعلن لنا فكان
العاصمة. في احملموم البناء بحركة دائما مرتبطا كان  اللعبة
كانت تعطينا والتي الطبيعية، باعشابه زهران قصر فملعبنا قرب
من جزءاً بسرعة و اصبح دولي،  ملعب في  نلعب بأننا اآلنطباع
عن يثننا لم للعبة وعشقنا ولكننا اآليرانية. السفارة مباني
الكرام بدير أل بجانب منزل ملعبنا لنستقر في بديل عن البحث
فندق اصبح سرعان ما والذي اخلارجية، لوزارة القدمي املبنى ومقابل
دوري مواسم إلكمال امان في اننا ظننا عندما وحتى الرويال.
بعيدة حينها في كانت التي و اذينة ام الى بعيدا بخروجنا احلارات،
ملعبنا. على  فندق عمرة ببناء القدر حلقنا العاصمة، مباني عن
اذينة، سوف ام الالعبني على ملعب بأن الشائعات حينها وسرت
بركة لدخول مقابل بدون  اشتراكات  عمرة  فندق  ادارة تعطيهم
في احلال بنا ليستقر باخليبة ادراجنا فعدنا الصيفية. الفندق
الثالث الدوار على القدمية البريطانية السفارة بجانب ملعبنا 

احلياة. فندق سيارات موقف وجيزة بفترة بعدها ليصبح

رسول! أبو فندق

اجلمعة، يوم الدوري مباريات حلضور عمان ستاد الذهاب الى اما
يتوقف عند باص اجلامعة الذي ذاتها. فمواعيد بحد مغامرة فكان
يعمل يكن لم البلد في السكر  سوق عند  من يغادر و الستاد
كنا الداخلية، فلذلك دوار الثالث الدوار سرفيس و كذلك بأنتظام،
فندق الهوليداي بأجتاه الثالث الدوار من ايابا و ذهابا للمشي نضطر
مبنى لغاية خلف و رسول) ابو (لفندق  موازي طلوعا بشكل ان،
حتى الشميساني في  هناك حينه في يكن لم و املدني.  الدفاع
من القليل و  العدس احلمص،  من  الزرع  حقول بل واحد، مبنى
كالب. ايضا و مزارعون  هنالك زرع  هنالك حيث وطبعا  القمح.
ألقسى نركض كنا علينا ومطاردة الكالب لنا، املزارعني صراخ فبني
غازي الشريف منزل خلف نصل ان إلى ونضخك، نلهث سرعة
ان اعتقد وصدقا الرياضية.  للمدينة الرئيس الشارع  على حامد
نفس كانت فلقد عند الرجعة على الشارع. اما الوحيد كان املنزل
ايامنا كانت العتمة. هكذا جتري في كانت املرة هذه ولكن املغامرة

عمانيو السبعينات! نحن

يتبع
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معني املراشدة د.
أردني سياسي وإعالمي

املراشدة، الناشط معني الدكتور
، املشهود وسياسياً صحافياً وثقافياً
اخليرية ومبادراته بأعماله إربد في له

احمليطني وذاكرة ذاكرته ينبش العامة،
تاريخاً لم ”اللويبدة“ في ل به، ليسجّ

عن وغاب اآلخرون، أو عرفوه يعرفه
ذاكرتهم.

االردنية احلدود أيام يستحضر هنا،
والعالقات املفتوحة، الفلسطينية
سوى يعرفا لم اللذين املكانني بني

الطبيعية. الوحدة

الذاكرة نبش

2627

تستعيد إربد، مدينة من الغرب  إلى  ”سوم“، قريتي ذاكرة
الذين القرية االوائل، قصص رجاالت بعضاً من وأخرى فترة بني
وجهتهم، وكانت والعلم، للرزق طلباً وتغربوا بالتجارة، اهتموا
و”يافا“ ”حيفا“ الفلسطيني، الساحل مدن إلى معظمها، في

و“عكا“..
مبا خلفه األتراك، وبعد رحيل أنه القروية إلى الذاكرة وتشير
قاهرة، اجتماعية وظروف صعبة، اقتصادية آثار من وجودهم
في للعمل مجموعات في ذهبوا الذين الشباب أعداد ازدادت

، الشهير في مدينة يافا، ومينائها وحتديدا فلسطني،
الزيارات ل أوّ

شبابية، مجموعة أول أن عن جدي اهللا رحمه والدي  لي وذكر
من القرية، شباب  وبعض عمومته، وأبناء جدي من تتكون  وكانت

معاً، مشياَ  23 شاباً غادروا قرابة تعدادها بلغ قد العشائر مختلف
هذا كان وقد مينائها، للعمل في مدينة ”يافا“ قاصدين على االقدام
ضمن كانوا عمومتي ممن وحدثني احد ابناء 1935م. سنة بداية في
فلسطني، في قامت الثورة هناك العمل من وبعد سنة أنه اموعة
يافا، ميناء إغالق ذلك مت أثر اإلضرابات، وعلى وبدأت 1936م، سنة في
بعدها وليعودوا عامني، ملدة القدس، مدينة للعمل في بعدها ليرحتلوا

معهم  أحضروا وقد ، 1938 عام نهاية ” ”سوم إلى ثم ومن ”يافا“، الى
”محمد ي املرحوم عمّ فكان احللوى، لصناعة ومعدات أدوات هناك من
”سوم“ في أسس من أول صايل“ ”احلاج وشقيقه املراشدة“،  أمني 
االردن، شرق شمال في والسكاكر احللويات النتاج متكامالً مصنعاً
و“اشرم“ و“الكعكبان“  م“ و“املطعّ و“النوقة“ ”الراحة“ ينتج وكان

“ ون ”سوميّ
في

يافا
توزيع إلى يعمدون وكانوا باللوز“، و“امللبس و“الفيصلية“
االردن، شمال مناطق مختلف إلى  اجلمال بواسطة املنتج 
احلرب أن قيام سورية، إال جنوب قرى درعا، وكافة إلى وصوالً
وشح غالء من موجة 1939وما رافقها عام الثانية العاملية
بداية املصنع إغالق عمومتي الى إضطر أبناء اخلام، في املواد

درعا. مدينة معداته إلى أحد أبناء بيع ثم 1941ومن عام
هناك من بقي في يافا

ذلك في شأنهم ، ” ”سوم ورجاالت وأستمر شباب
من وغيرها  يافا، زيارة في  أردنيني  الشرق معظم شأن
واالرتزاق، العمل بقصد الفلسطينية، الساحلية املدن

عاد،  ومنهم من ، 1948 عام االحتالل نكبة حدثت حتى
عائلة اآلن حيفا .. ففي البقاء هناك فضل ومنهم من
أحد أحفاد وهم  السومي، عائلة باسم تعرف  كبيرة
باحدى قد تزوج وكان السومية، عشيرة الطعامنة أبناء
هناك جميل بيت ببناء اهللا وأكرمه الفتيات احليفاويات،
فنجوا وأبناءه، هو البقاء آثر حدوثها وعند النكبة، قبل

اآلن. هناك حتى يعيشون زالوا احلرب وما من
من خبرة يافا ل مطعم إربدي أوّ

قد اهللا والدي رحمه أن وتذكر القرية ذاكرة  وتشير
مدينة الى العمل  رحالت احدى في عمومته ابناء رافق
،لم سناً أصغرهم وكان ،1945 عام بداية في  ”يافا“،

الى وصلوا ..وعندما عمره  عشرة من اخلامسة يتجاوز
في العمل عمومته من  أبناء من أثنني مع متكن هناك
مطاعم أشهر من واحد وهو  العافية“،  ”أبو مطعم
في ويقع اآلن، وحتى ذلك الوقت في األطالق ”يافا“على
العجمي وحي الساعة“ ”برج  املدينة،  مناطق  أجمل
هذا في عملوا الساحل.. على املطل املدينة وسط

خبرة  خاللها اكتسبوا 1946 عام نهاية حتى  املطعم
واألطباق املأكوالت واعداد املطاعم  ادارة  في ومهارة
مدينة الى ليعودوا الشهيرة والفلسطينية اليافاوية
األواني بعض هناك من  معهم أحضروا  وقد اربد،
الشاب ن مكّ مال ادّخروه من ما باإلضافة إلى واألدوات،
في شبيه، مطعم إفتتاح من املراشدة العيسى قاسم
مطعم أول ليكون املدينة، 1947وسط عام آذار شهر
وجبات ”الطبيخ“، خاصة الشهية، يقدم الوجبات إربدي
وغيرها، والكفتة والبامية وامللوخية كالفاصولياء
املطعم وهو الطابونية، والصواني إلى املشاوي إضافة 
سوق من  بالقرب اآلن حتى ويعمل  قائما مازال الذي
فيما ملكيته آلت الذي ”الكمال“ مطعم إنه احلميدية،
زلنا ما أننا تذكر الذاكرة أن وتصر الرب“ ، أبو ”آل الى بعد
الزجاجية والصحون والقشاني االواني ببعض نحتفظ
املفضضة وَكْ والشِ املعالق  من وأطقم والصينية
من معه أحضرها قد والدي  كان لإلنارة  ”وشمعدان“

احلني... ذلك في للجدة منه 1946هدية عام ”يافا“



2829

على الكالم سكب غواة من املنابر، وال ورواة من هواة املقابر، ....لستُ
إثمي. بها أغسل جارية حسنة منها ألجني األضرحة رفات

بقصيدة لها فتهمس اآللهة، من أرواح جتاور العطف أُعنى بقطف وال
حسنَها، أشتم عُشبة، املقبرة في  لي  ما  ...كلُّ  اسمي فيها تقيّد عفو
لي ألنّ ليس قيس”، ”أم بلدتي مقبرة من أبدعَ وال أحسنَ نبتِها...وال وبديعَ
األبد، ولكن، ألنّ يسامرون العدم جنب وناموا الغياب، احتضنوا أحبّة فيها

ويولَد.. يَلد، جسد هنا، لألرض، يزال ما ُ تقول: عشبة فيها

ة اجلدّ وداع

ذات اجلدة، وداع مراسمَ ضرت حَ السنني، من الستّ ذات أنانا، طفلتي
الصغيرة ها أصابعَ وغرست  لبكائي، وبكت وساندتني، فآزرتني  الثمانني،

بردائي.
إليها، طرفه تشدّ أمي، جثمان أحتضن وأنا بثوبي القامت، ب تنشّ كانت
يستهوي أن تخشى وكأنها ى، املسجّ اجلسد عن  النهوضَ وتستجديني
املكان، جدران هزّ ونحب، ندب، وبعد من األمهات. احلياة فتخلو  ، الرحيلُ ها أمَّ
نامت وهنا هنا هنا امرأة... كانت تقول: صورةً للغائبة على احليطان ورسمَ
هنا، كانت، حكت.... وهنا صمتت، هنا بكت. وهنا ضحكت هنا صحت.

مرّت جثماناً. هنا إنساناً، ومن
ويغيبون..  احلبيب، الرجالُ اجلسدَ ويئني الرحيل، األخير، فيرفع

فأذرفه كلمات، تقذفه اليومي، ”إنانا” سؤال هذا صار باجلدة؟ ذهبوا أين
دمعات. أنا

.... اهللا الى بها -ذهبوا
؟ ..... _وأين اهللا

...... السماء في فوق _إنّه
الى بها ماتت ذهبوا جدتها حني إن صديقتي، تقول ،” ”كندة _ولكن

؟ املقبرة
صحيح. _نعم.هذا

.؟ املقبرة _وأين
السهل الغربي. في إنّها هناك _
؟ األرض حتت املقبرة هذه يعني _

نعم. _
في السماء؟ فوق األرض وجدتي حتت كندة جدة _وملاذا

. األرض حتت _كلتاهما
يسكن فهل اهللا اهللا، إن جدتي ذهبت إلى لي، قلتِ _ ولكنّك

؟ األرض حتت
األرض. حتت يسكن الذي هو الشيطان ال ، _

مع الشيطان؟ تسكن جدة ”كندة“ وهل _
مع اهللا. ..إنها اآلن _ال

؟ اهللا الى ذهبتْ وكيف _
إلي _صعدت

تتحرك ؟ ال ميتة كيف، وهي _
جسدها. وليس تطير، التي هي روحها _

روحها ؟ هي _ وما
أسئلتك. من وارحميني ...روحي إنانا يا ...روحي اوووووووووو _

فكان الشوق اعتادت، كما سريرها، على اجلدة ترى انانا تعد لم
؟ اجلدة أرى أن اريد :ماما عليّ فتلحّ ميزقها اليها

حبيبتي يا ؟!! اجلدة ماتت _كيف
صغيرةً غرفةً لها إنّ لي تقولي ألم ... املقبرة لنراها في _نذهب

؟ هناك
أن نستطيع وال مغلق، القبرَ ولكنّ قبر، واسمها _نعم،

نفتحه.

كاتبة ليست  احلسبان عندليب
ابها، كتّ حتسد وال يومية، صحيفة في
على ليل آخر كلّ تنام فهي وكاتباتها،
اجلوالن، من بعيد، من آتية أضواء سحر
بحيرة مشهد على وتستيقظ وفلسطني،

طبريا، ساحراً آسراً.
ما عندليب تكتب  وذلك، هذا  بني ما 
بزقزقات هو أشبه التغريد، تُطلق ما يشبه
بدا اً نصّ تكتب هي وهنا الصباح، عصافير
التي قيس،  أم كتبه. نفسه املكان وكأنّ
األردن، سوريا، عشق: مثلث على تشهد

وفلسطني...
أن واألحرى ا، منّ أحداً ال حتسد عندليب
وخصوصاً مكانها، وعائلتها، على نغبطها

هنا: عنها، تكتب التي إبنتها،

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

تغريدات

به  تعيش الذي القبر أرى أن أريد فقط ماما، يا ه نفتحَ  _لن
اجلدة.

ة مقبرة اجلدّ

بكرم تُعرف قيس وأم ربيعاً،  الوقتُ كان املقبرة،  الى  وذهبنا
القبور، تكسو وورود أعشاب ملون جميل: برداء تزهو ربيعها، املقبرة

تختال بقدها. كفتاة املكان خصر حتيط الزيتون وأشجار
اجلدة نائمة اآلن؟ هل جميل، وردٌ عليه ماما. يا حلو اجلدة _قبرُ

تزعجيها. حتى ال صوتَك ال ترفعي . نعم _
السماء ! في اهللا فوق عند إنها لي قلتِ ولكنك _

الوجود لعبة معي تلعب  ..انها الفخ في وقعتُ  آه.....لقد
وسؤالك هناك، من للتو القادمة ؟ أنت إنانا يا أنا ألجيبك من واخللود!

القيود.! اال صغيرة يا جعبتي فليس في أنا، أما حدود، بال ممدود
فيزياء بقوانني وأصارحها متاسكاً أكثر أكون أن ولكن، سأحاول

اجلسد.
فعلت كما لُ تتحوّ إنها هي، كما تعد لم أنانا اآلن يا اجلدة _

؟ ” ”بسندريال الساحرة
الى لتذهب كسندريال جديدة ثيابا ترتدي اآلن هي يعني _

؟ احلفلة
عظمي. هيكل إلى آخر، شيء إلى تتحول انها ، ال _

! ماما يا أفهم لم _
اهللا. حلمها أخذه حلم، بال نائمة اآلن اجلدة أن _أقصد

؟. القبر في يوجد وماذا _
عظم ؟   _ يوجد

وهناك ؟ هنا يعني اجلدة _

إبنتي أنانا
قبور وحكايات

قيس أم
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وهناك. هنا , هي نعم , نعم _
لألسئلة املثيرة الصغيرة بها سعدتْ رضية، مُ اجابة كانت
تشكو تعد ولم جيدة، في صحة في السماء، هناك اآلن تها ...فجدّ
في هنا وأيضاً هي وأوجاعها، أمراضها عنها أزال اهللا فقد األلم،
الى ذهبت إليها شوقها اشتد وكلما منها، قريبة قيس، أم سهل
هذه والفيزيقا امليتافيزيقا قِسمة على رنا .....وسِ اجلميل قبرها
العشب، هوائه تلفُّ نداوة نيسانياً، يوما كان أن قليلة، إلى شهورا

اجلدة. مقبرة جتاور مقبرة أخرى الى ذهبنا فيه والشجر، واحلجر،

الرومانية املقبرة

وعام عام ألفي إلى تعود التي الرومانية، امللكية املقبرة انها
وأعمدتها سوداء.. حجارتها واسعة كنيسة آثار فيها ...وتقوم
سنون وغمرته،  طمرته، منها جزء  روما،  كما األرض على نائمة
على مدخله يتمدد ً قبوا كانت وجهتنا احلضارات. وانحدار األفول

روماني. لقديس انه قيل أسود تابوت

القبو في

درجات على التعثر من احلذر يشوبُها نزلنا إلى القبو، بلهفة
خالقة، بفوضوية احلجارة بها وحتيط  منتظمة، غير معشوشبة
ها األسود.. التابوتَ وصلنا كان. والسّ الزمان باملكان فعله ما حتكي

فيه.. حتدق مفتوح.. وإنانا القبر هو
الهيكل هو أين فارغ، القبر ماما : صراخا سمعتُ وفجأة،

؟ العظمي
هيكال أنا أصير أكاد حتى عني، ينسلخ حلمي أن شعرتُ _
القبرُ يكون أن أتوقع لم املفاجاة؟ هذه ما لها ؟ عظميا. ماذا اقول
أخرى الصغيرة جبهة هذه علي فتفتح على مصراعيه، مفتوحا

بها! تصرعني األسئلة من
ومصرّة. غاضبة فالصغيرة للهروب، طريق أمامي يكن لم

؟ لي قلت كما عظمي هيكل في يوجد , ال ماما يا _ انظري
؟ كذلك اجلدة وهل

كذلك . نعم،اجلدة _
جدة؟ ال يوجد يعني _

ال يوجد جدة؟ يوجد أنا: ال طرحه أرضا، وأعدت سؤالُها طرحني
جدة؟!

حملت الصغيرة، نحيب من بالتخلص ورغبتي ذهولي، ووسط
حمراء دحنون وردة وجانبها عشبة، للتابوت الداخلي اجلدار على
إلى ..لقد حتولت اجلدة هاهي لها: تربة قريتي...فقلت بها تشتهر
يهطل الرافض الغاضب ها ودمعُ ، أجملها...صرَختْ ما .أنظري وردة

؟ ماما يا وردة ؟ وردة املرجتفتني: على شفتيها
....... إنانا يا ..وردة وردة : ذابلتني بشفتني أنا ومتتمت
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التحرير رئيس كتب

نفسه، املكان، هو املكان،
د مجرّ ، فهي قليالً ر تغيّ فقد الزمان ا أمّ

غابة منتجة، جعلت من أرض سنوات، ثالث
رمق تسدّ عائلة وتركت اإلسمنت، من

إرض أخرى، عن البحث رحلة عيشها، في
من انيني: العمّ مائدة أنواع وتنتج بها، تزرع
ص، وحمّ وفول، وبندورة، وفاصولياء، قمح،

وغيرها.
نا ال ل بيننا، ولكنّ رات تتجوّ هي تغيّ

ان فعمّ إنتباه، أدنى نعطيها أو نُالحظها،
أرضاً املربّعة، باألمتار ث صارت تتحدّ

ما وال تدري تلتفتُ لنفسها، وال ، ،وشققاً
هات، تشوّ من جسدها في يُزرع

وعد بني وعائلته“، عادل، ”أبو حكاية هي
إلى ل التحوّ ونذير احلياة، قيد على البقاء

العيش... نقمة
اليوم: تنا قصّ هي وتلك

حقيقية ة قصّ
البحث رحلة

: عن
” عادل ”أبو

وعائلته
سنوات وبعد إليه، ث ونتحدّ نرصده، ا كنّ ”اللويبدة“، من الثاني العدد في
حفرت، واجلرافات إكتسحت، فاجلرافات أثر، على له نعثر أن نستطيع ال

وصمتها. مقها، حُ تتحدث عن بنايات األخضر من وجعل جاء، واإلسمنت

مؤثرة، إنسانية رسالة عادل“ ”أيو حكاية في

لرواية يصلح عنوان اآلن. ان عمّ في يحدث حينه: في كتبنا، فقد
لها، وسجل ّ ، يحب ّ التي املدينة ترك مؤنس ولكن ّ مؤنس الرزاز،  يكتبها
حياة ”،إلى “اللويبدة في لوزميال مشفى من وراح كتاباته، من الكثير ومنها،

. أخرى
القاسم (رحل زياد يكون لرواية قد عنوان يصلح اآلن، عمان في ويحدث
احلي الذي الت ل حتوّ وسجّ فهو إبن “القلعة”، اللحظة، في هذه يكتبها ا) هنّ
زال يسجل، ويروي، ماّ أنه بد الذائعة الصيت، وال في روايته عمان، إلى رمز

األكبر. الت التحوّ زمن
ملا تتعرّض قلوبنا، ومسقط حبيبتنا، أن اآلن، عمان في ويحدث
التنظيم، بدعوى والفوضى التجميل، بدعوى التشويه، عمليات يشبه
والتخلّف م، التقدّ بدعوى  والتراجع الدميقراطية، بدعوى والدكتاتورية

. م التقدّ بدعوى
يريد عمان محبّي من أحد وال بحبّها، إالّ ان، على عمّ ألحد لفضل وال
وحبيبة وأخت وزوجة أم كالنساء: فاملدن املدن، من غيرها تصبح أن لها
تصنيف في وعمان وحبيب وعشيق، وزوج وأخ أب كالرجال : واملدن وعشيقة،
وجه لتشويه سبيل فال لهذا، . وحبيب حبيبة، : احلقيقيني انيني العمّ
ا منّ تنزع أن أحد، وال نزق، وال أموال، وال  احلبيبة،احلبيب، ولن تقوى جرافات،
ونوابلسة، شركس وحجازيني، وسلطيني عشاقها، من بناها التي عماننا
وأربديني، وأكراد، وأرمن، ومعانيني،  وطفايلة،  وكركيني، ويافيني،  وشوام، 
ومزجوا حب، ّ وغيرهم، على وغيرهم وقرويني، ومدنيني، وفالحني، وشيشيان،

عندهم. بأحسن ما عندهم، أحسن ما فيها

عادل أبو هو من

محارب اإلرادة، قوي ّ النفس، عزيز فقير احلال، أردني مواطن وأبو عادل
يعاني الكبير،  عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية.  عيش لقمة أجل من مرّ
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إعاقة من
مخصصاً مقعداً تريد فال عادل أم ا أمّ شقيقه األصغر، هو كما
تعرف ال التي الكوتا النواب عبر أو مجلس البلدية، مجلس في لها
ولو كزوجها، محاربة، أسرة ربة ولكنها تعرف، أن تريد وال هي، ما
أين تعرف لن كثيرة تقديرية جوائز على خير حلصلت الدنيا كان في

. لة املتنقّ خيمتها في تعلقها
على جلاء منه لدينا كان ولو الكالم، من الكثير لدينا ليس
فهو كان كذلك ولو صحافي، موضوع لدينا صرخة. وليس شكل
سوى احلزن هنا لدينا وليس . لغيرهم ال ألصحاب الضمير، ه موجّ
األخالق فقر  ا أمّ الناس،  يعيب ال املال  ففقر  . والغضب  واألسى
البشر، محمد أكرم لقول إالّ نعود وال صاحبه.  على عار فوصمة
فسعوهم بأموالكم، تسعوا الناس إنكم لن ” عليه: صلوات اهللا

.” بأخالقكم

واملكان العائلة،

اني العمّ في الرابية، احلي بُني دوار : أول اجلميع واملكان يعرفه
حوادث ويعرف اللحظة، يصلح حتى عاماً ولم ثالثني قبل الراقي،
بنائه، في االرجتال هذا لسبب يوم كل في إثنني ل مبعدّ مرورية 
. معه في التعامل واالستخفاف
ثالثة ها حتدّ دومنات، عشرة من إرض قطعة أيضاً: واملكان،

إلى تصل بالقصور، أشبه بيوت الرابعة اجلهة ومن شوارع
منه ّج تخر اململكة، في إسكاني مشروع أوّل احلسني، ضاحية
. خيره بخير عليهم اهللا من ّ أن بعد وغادره واملدراء الوزراء عشرات
الدومنات آالف من متبقية اخلصبة، األرض من مستوية قطعة
فتحو زمن قليل، قبل ما حتى تزرع بأنواع اخلضروات ُ كانت حولها،
إلى الشتاء فصل في ّل تتحو  أرض سكنية، وهي عمارات إلى ّلت
أوالدهم مير أن حولها السكان ويخشى للماء، ً تصريفا جتد ال بحيرة

الفقوس والبامية من األطنان عشرات مت األرض قدّ هذه بها.
هل ّ وحني السنوات، عشرات  مدار على وغيرها،  والبندورة،
ربعه، من قليل نفر مع عادل، أبو عندنا حل الربيع، تبشير علينا

خير عماني. مشهد ببغل، وينثرون البذور، في األرض يحرثون
املقصودة، ترون األرض بعدها، وما قبلها، الصورة، وما هذه في

إلى بالعودة به، وسارع يتنقل الذي القدمي اب ” إلى “البيك بالعودة
واألسرة. أم عادل إلى حيث عال، دير

القصور بني خيمة

األشياء، من بالكثير محمالً أب” “البيك جاء اني فجر عمّ ذات مع
نصب صغيرة، خيمة من ألكثر تتسع ال األرض من زاوية وفي
أشبه برتقالية عالمات وضع األرض املزروعة وعند أطراف خيمته،
عليمكانهم التعرف إلى األطفال  يدخل أن قبل وحتى باألعالم، 
التي اخليمة إلى وعادوا الزرع، مع وتعاملوا األرض، إلى ذهبوا اجلديد،

عزيزا. ً بيتا صارت
. جديد لدينا جار وصار

صحافي موضوع  فكرة عندنا تشكلت الصباح، ذلك  في
األرض وأردنا أن نتابع صورنا املشاهد السابق ذكرها، قد كنّا مختلف.
العامة على ونقارنها باحلديقة أعطت وأعطت، ستعطي كما التي
ثم برجني، إلى قانون أي ّ من الرغم على حتو ّلت الدوارالسادس التي
العامة، احلديقة بارك، سنترال تتوسع التي بنيويورك عمان نقارن

األبراج ااورة، حساب على
مواطن بني عماننا، في واالختالالت االحتالالت عن ولنتحدث
قفارا، صارت  التي  البناء ومواطن إسمنتا، يصارت التي  الزراعة 
قصة إنسانية، أكثر منها إلى تأخذنا عادل كانت ة أبي ولكنّ قصّ

. . . صحافية
والرزق، واحلياة، العمل، تعلّمنا معنى الصغيرة العائلة كانت

املقبل، من واخلوف واإلنتظام، والنظام، واإلستمرار، واملرض، واألوالد،
والنظافة. سبحانه، اهللا مه قدّ والرضى مبا

خاص حمام

حفرة حمامهم اخلاص: بنوا أن اجليران اجلدد، من كان ما فأول
تواليت وهي كرتونية،  جدارات تغطيها األرض، مساحة تنتصف
يعرفها الدرجات رفيعة فنادق في موجود كثير من أنظف نظنه
بعد السابعة، عند ينامون األمر بداية في كثيرا. كانوا العمانيون
الذي العمل ليبدأ  الفجر، مع ويستيقظون بقليل، العشاء  آذان

بعدها. والشيئ الظهر. ينتهي عند
واإلجناز، والعمل النشاط فارغ  إلى إنتبه  عادل أبا أن يبدو

والبيت والعائلة، عادل وأبا
املبيعات، ومعرّش اخليمة،
ينتصف الذي واملرحاض
ااورة، والبيوت األرض،

ّ واجلرافة، أب، والبيك
كلّه، هذا  من واألهم 
األخضر الزرع تشاهدون

باحلياة. املكان مأل الذي
بكل ّ الربيع، وحل
واألردن األرض، على رونقه
منذ يأت لم كما بأسره،
فعاين أبوعادل وجاء سنني،
العشرة وتأمل  زرع،  ما
احملب، ّ بعيون دومنات
هناك، وجلس هنا، وجلس
ربه حمد ولعلّه حولها،
ولم اآلتية، نعمته على 
الكافيه القهوة في يشرب
بحادثة يهتم أو املقابل،
واكتفى منه، قريبا سير
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شيئ في االستثمار فقرر وأمهم، األوالد يكسل حيث بعدالظهر،
سقفه وتضع على ،” ً “معرشا تبني العائلة كانت يومني آخر، فبعد
اخلضروات. بيع عن مسؤوالً عادل الطفل وليصبح األردني، العلم
والبندورة والبصل، والفقوس حتمل اخليار صناديق خمسة أو أربعة
السوق من صباحاً عادل أبو بها يأتي والشمام، البطيخ من وقليالً
كل باملائة. العشرين يتعدى ال  بربح عادل بيعها ويعيد املركزي،
األخضر. وفي باللون تبشر بدأت التي األرض جتاهل يتم ّ دون ذلك،
بدأت ثم  ّ يكبر، وصار لعبادالشمس، طويل خط ظهر البداية، 
فأبو عادل والبامية، الفقوس وبعدها الظهور، في نبتات البندورة
ميكن الغذاء سلة ّ بأن ضمنية رسالة لنا وكأنه يعلن ذلك، كل ّ زرع

. األرض مساحات على القليل من ولو تتحقق أن

شارع مكة عند إشارة

إالّ عشرات األمتار، جيراننا اجلدد مكة عن شارع إشارة تبعد وال
والورد، العلكة، يبيعون والفتيات الصبية من الكثير ستجد وهناك
وبالطبع، الساعة، مدار على ّبة، املهر األطفال،والسجائر وألعاب
لتوزعهم السيارات بهم تأتي الذين احملترفون الشحاذون فهناك

. اإلشارات على
بأطفاله سيبعث عادل  أبا  إن  ّ قال  صديق  مع  رهان وأخذنا
يفعل، لن أنه الرجل عرفنا حركة سياق ولكننا ومن اإلشارة، إلى
ألن شيئ، في يعنيه يكن لم حوله يدور الذي فالعالم كان، وهكذا

. األرض والزرع على منصباً كان اإلهتمام
فريق فاز حني مفتوح، مهرجان إلى املنطقة لت حتوّ ليلة وفي
يجاور الرابية الذي دوار السيارات وأغلقت آخر، على فريق قدم كرة
األغاني، ومطلقني األعالم رافعني الشبان والفتيات وحتلق اخليمة،
إذا وما عادل، أبي أطفال سيفعل ماذا : متسائلني نراقب وأخذنا
يحصل، لم هذا من شيئا ولكن بالفرجة، ولو سيشاركون كانوا

. آخر واد في وجيراننا واد، في فالدنيا

اهللا باب على

الرد، هو  التحفظ فكان العائلة، مع التواصل مبحاولة وبدأنا
: عادل أبي بقول  ووجهنا العائلة، قصة معرفة أحلحنا على وملا
ال وقال: يصور، أو أن إسمه، يعطي أن اهللا، ورفض باب على نحن
الزرع، ننتظر  أن  فقط نريده ما علينا، الناس عيون نفتّح  أن  نريد

. صعبة فاحلياة ونحصد ونرحل،
زيارة تتضمن صحيفة من قصاصة   : مبفاجأة علينا  وألقى 
ببناء قرار عن وتفاصيل عال، دير من بالقرب لبلدتهم  مسؤول 
وطلب شيئا، تفعل لم التنفيذية األجهزة ولكن  للعائلة، منزل 
ولكن قوله، ملعاقبة املسؤولني، حسب ال رسالة إيصال الرجل منا

األطفال. ومعاجلة العائلة، لستر
باألرض، العناية نفسها، املشاهد فيها تتكرر برتابة، األيام ومتر

ً أنواعا يضم ّ ” ّش “املعر فصار راجت، التي اخلضروات  ومبيعات 
أكثر، وكميات أكبر.

الرحيل القاسي

ففي ذات مساء وكابوسا، حقيقة، تصبح هواجس أبي عادل
قبل الفجر، إرحلوا أوامره: ويعطي األمانة، موظف في يأتي حزيراني
محاولة مجرد عادل، أبو حاول . سترحلكم التي هي ّ فاجلرافات وإال
سوى وال جواب، احلصاد. فُرصة أعطونا باب اهللا، يائسة: نحن على

منظر : والقول تكرار األوامر،
! ان عمّ منظر إلى ويسيئ حضاري، غير اخليمة

لالستثمار السابق، في اليوم نصبت أكبر ُ خيمة أن ّ والغريب،
مئات سوى عادل أبي عن خيمة وال تبعد ما شابه، أو سيرك في
وال عزاء، بيت إلقامة املشاة  رصيف  إحتلت  أخرى وخيمة األمتار،
سوى بالدنا  في غريب وال  مترا، عشرين سوى املوقع عن تبعد

. الشيطان
ومع أصحابها، من تهدم ُ اخليمة اليوم التالي، كانت فجر مع

ترد ولم  أحبّتها، عائلة على تتحسر ّ األرض كانت  النهار طلوع
خيرها. على تعيش أن أرادت فقط إحتاللها.

كلمات أخيرة
فيتأملها، األرض، لزيارة وآخر، أسبوع بني ميرّ عادل، أبو  ظلّ
مبشاعر أخرى، تشي صارت خطواته ولكن ّ بالزرع، يعتني أن ويحاول
نعد ولم فحصدوا الزرع، وعائلته جاء شهر منها، وبعد الفرح ليس

ذلك. بعد نشاهدهم
واجلرافات، والعمال  املهندسون، ليأتي سنوات،  ثالث ومترّ
عشرة إحدى حتتل عمل من سنة وخالل أقلّ وخالطات االسمنت،
أخرى، أرض في ليستثمر راح أبا عادل أنّ نا ظنّ وفي عمارة األرض،

على باب اهللا.
جدّ إذا به لالتصال النقال، هاتفه رقم لنا ترك أبو عادل كان 
السطور حاولنا هذه كتابتنا ومع املوعود، مسألة البيت في جديد

مفصول. فكان الردّ: االتصال،
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الذبح سؤال

وهو يرى اجلدي، هذا ر يُفكّ مباذا تُرى
ويُقبض املقبل، ذابحه من يُدفع ثمنه
هذه إلى  وصوالً نه وسمّ أعلفه ممّن

الدم؟ حلظة ستليها التي اللحظة،
عمره تفاصيل  يستحضر  ه  لعلّ
األحداث ذهنه  على فتمرّ القصير، 
بوعد بدأ سينمائي شريط وكأنّها
اجلبال في بالرعي وتواصل رغدة، حياة
مياه من والشرب  والسهول، والوديان 
من يقترب هو وها واألنهر، البرك

ني؟ سكّ بحدّ النهاية
البخس السعر يتساءل عن ه لعلّ أو
عن أو حياته، مقابل اآلن يُدفع الذي
نوع أو عن حلمه، سيحتلها التي املائدة

سيلتهمونه؟ الذين الناس
حلظة نفسه على ن يهوّ ه لعلّ أو
رأسك ”ضع ه: سرّ في فيقول احلقيقة،
فها الرؤوس“، اع قطّ يا ل وقُ الرؤوس بني
شوارع في تُقطع البشر رؤوس هي
رأس من بأفضل رأسي وليس العرب،

آدم؟ بني
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عربيات سمير
معروف أردني إقتصادي

واستقرّ ، وعرضاً طوالً العالم، جاب
مؤقتاً اآلن يستقرّ هو وها غير مكان، في
وهو ى وحتّ األميركية، جورجيا في اتالنتا/

بعالم أشبه املتحدة فالواليات هناك،
فه إلى تعرّ فرحالت ولهذا ذاتها، بحدّ كامل

هناك. صارت والناس األمكنة
ومنذ بطبعه، الة رحّ عربيات سمير

لنا ل يسجّ وهو لـ“اللويبدة“ األول العدد
القارات في والبشر، األمكنة عن إنطباعاته

أفريقيا. أدغال إلى يصل وهنا اخلمس،

أردني زادُه اخليال

وكانت  .. 2011 العام في مطلع افريقيا غرب الى الوجهة الثانية كانت
فري مطار الى الفجر قبل  الوصول حيث جمهورية سيراليون نحو ً حتديدا

الساحل. جزيرة قبالة يقع في الذي تاون
والباص بالباخرة اما وسيلتني،، احدى استخدام البر الى يتطلب االنتقال
خمس نحو تستغرق فالرحلة بحرا اخليار  كان فاذا .. مروحية بطائرة او

دقيقة. العشرين يتعدى فاالمر ال باملروحية اما ،، ساعات

وأمتعته! الراكب وزن

الراكب يتم وزن بأن االجراءات كانت و باملروحية االنتقال اختياري كان
الطائرة. الى الصعود قبل سويا وامتعته

املروحية حتليق اثناء اجلو من  الضحلة املياه  تلك منظر انسى ال
دمرت التي املدينة الوادعة تلك فريتاون، مدينة فوق الشمس بزوغ ومشاهدة
وبشر مهدمة، مبان في و تركت شواهدها طاحنة, اهلية حرب منها جزءا
التذكير هنا املفيد من ولعل احلرب، تلك اثناء  اعضاؤهم قطعت كثيرين 
تلك انهت التي السالم حفظ قوات ضمن كانت العربي اجليش قوة من بأن

الدور االنساني. هذا على شاهدة معسكراتهم زالت ال و احلرب،
في كينيما مدينة االنتقال الى قبل تاون فري في االول اليوم امضيت
فتحصل شتاء فيه املاء منسوب يرتفع نهر على تقع مدينة االدغال.. وسط
فترتفع صيفا املاء يشح و املياه، طاقة من املتولد الكهربائي التيار على

موسم حاجتها. في الكهرباء تقل احلرارة و

املهدي! ظهور عن اإلعالن

لقمة العيش عن الباحث الشباب اللبناني من عدد كينيما يتمركز في
يستخرجونه الذين من املواطنني املاس يلتقط من فمنهم تلك االدغال، في
وجود في كانت املفاجأة و الكاكاو، و جتارة النب في يجدون واخرون من النهر،
التي القاديانية الطائفة عليه تقوم املدينة تلك في خيري مستشفى

الغائبني! االئمة املهدي وكل ظهور اعلنت و امرها حسمت
االدغال عبر العودة رحلة وكانت كينيما في ايام من امضيت ما امضيت
يصطادون الغزالن املواطنني الذين من عددا الطريق في الجد تاون، فري الى
زراعتها من يتولى هناك ليس ماجنا، موز و من الفاكهة معها لبيعها ويبعون
حيث تنمو البالد تلك على اهللا من نعم فتلك قطفها فقط، يتولى بل من

البشر. من تدخل دون الفواكه

قادة! وفساد عاريات، نساء

قصة فتلك غريب، منهم  اقترب  اذا اال االردية بلبس النساء تلتزم ال 
. اجلسد تغطيته من تغطية املمكن املرأة الى تسارع حيث اخرى،

هناك ويكون البسطات، باعة ينتشر ، تاون فري شوارع في اجلولة في
يطلب الوجود في من وكل  الزاهية, االفريقي اللباس بالوان البشر،  زحام 

صيدا.
احلرب انتهاء بالرغم من متطلبا املنازل على املسلحة احلراسة ال زالت
وفساد ابنائه اقتتال لوال االغنى العالم من اجلزء ذلك كان ولرمبا االهلية،

قادته.

في عربيات

األدغال! بالد
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إعترافات
بائع

لكة عِ
على

اإلشارة

ً مبا سعيدا إنّه ليس جاع قال شُ
له يتعرّض فما اليوم، طوال يفعل
ولكنّه روحه، يستهلك إهانات من
بها يأتي   ً دينارا عشرين بنحو  فَرح 

ليل. آخر كلّ والدته إلى
”العلكة“ أبيع شجاع: أضاف
الورق“ و“لفافات و“اجلرايد“ و“الزهور“
للناس، يباع أن ميكن شيئ وكلّ
سعره، من أكثر  الكثير منه  وأربح
من فاض ما تعطيني  الناس  ألنّ
تعطيني أحياناً إحلاحي مالها، ومع

أكثر.
بسؤال شجاع  واجهت وعندما 
بكلّ أجاب اد؟ شحّ أنت هل وقح:
تغالبان عينيه  رأيت  أنّني  مع  أنفة،
وصحيح  ،ً شحادا لست  أنا الدمع: 
منّي، الشراء الناس أستجدي أنّني
مقابل بضاعة أعطيهم ولكنّني
كان وأبي ،ً شحادا لستُ أنا نقود...

...ً أستاذا
ً؟ أستاذا كان كيف سألته:

مدرسة، أستاذ كان قال:
على يعلّمنا أن وحاول مات، ولكنّه
ولكنه والدراسة، القراءة، حبّ
أخذت وأنا ضمان، دون وتركنا مات،
العائلة. كلّ على وأصرف املسؤولية،
ثمن متلك ي أمّ تكن لم أبي حني مات
معها ً، وبكينا وبكيت كثيرا الدفن،
وأن ي، أدفن أمّ أن اآلن أستطيع أكثر.

املدارس. إخوتي في أبقي
بالنسبة وماذا أكثر: سألته،
هو ما  الدراسة؟ تريد أال لك؟

مستقبلك؟
العارف: ثقة  عينيه وفي  قال،
أدّخر أي  ”أحوّش/ أنا ، عليّ تخف  ال
وصرت التجارة، في وسأعمل ،“ً نقودا

ْ شيئ. أعرف كلّ
سيارة نحو بسرعة، وتركني،
علبة يحمل وهو اإلشارة، على
لي: وكأنّه يقول ”العلكة“، وشعرت
نفسك! على إقلق بل ، عليّ تقلق ال

الغامن سالم

ر يتكرّ فهو ، اً مهمّ ليس إسمه
على من األشخاص، الكثير في

نا ولكنّ اإلشارات، من الكثير
ليس جاع، هنا: شُ سنسميه

عائالً ليُصبح مدرسته ترك ألنّه
قدم ألنّه ولكن أشخاص، لسبعة

لنا وباح احلياتية، لنا إعترافاته
بدواخله.

معنا: إسمعوا

كالم من اآلخر



”احمد  والدي غادرنا  1999 سنة من اليوم  هذا مثل  ففي
غربته عليه بسبب اطلق شخصي لقب و السوداني السوداني“
برواق طالباً كان حيث مصر من فراره بعد السودان، في الطويلة
سنة إعتقال مذكرة بحقه صدر وقد في جامعة األزهر األتراك

اإلعدام الغيابي. حكم صدر والحقاً 1955
العبيد كباقي ليس ً ،،، حرا باحلرية اخلاص مبفهومه حراً عاش

العميقة ،،، املعاني تلك أورثني و قد ً حرا ،،،
 ،،، التاكسي  وركب عمان مطار إلى 1964 وصل  عام ففي
بالقرب السخنة،  بإجتاه طريقه التاكسي سائق أخذ ان وبعد
مبنتصف ما زلنا عليه: ردّ االجرة؟ السائق: كم سأل الزرقاء، من
ان و أصر نصل، حني له: ستعلم بالسبب فقال ”بدري“، الطريق،

حسابه. له يدفع

السخنة إلى

بوابات، ثالث ولها االسوار، بها حتيط كانت التي للبلدة وصال
لبعض تتعرض كانت فقد البلدة، ابناء حراستها على يتناوب
النمط يجيدون أهاليها وكون القحط، مواسم بسبب الغزوات
من القبائل لهجمات عرضه فكانوا احلبوب، تخزين الزراعي

حولهم.
ال تعدادها وكان  الصغيرة،  البلدة لوسط  التكسي  وصل
األهالي فهب نسائها، و أطفالها  و بشيوخها  األلف، يتجاوز 
شيخها، و القرية إمام حفيد فهو الكبير، الغائب إلستقبال
يورث ان ويأمل ابيه، من اإلمامة  ورث الودود عبد احلاج ووالده 
فجأة أخباره أنقطعت و باألزهر يدرس الذي كان إلبنه اإلمامة

بخبر سمع الودود كلما وكان احلاج عبد ،،،
العزاء بيت يقيم باخلارج وفاة أحد األردنيني
فتأتي األخبار البكر ولده يكون انه قد على
و أخرى عشيرة ابناء من كان بأنه الحقاً

بالبيت. العزاء اوجه تلغى

باإلضافة  مارس، قد كان احمد فإبنه
وكان السياسة، األزهر في للدراسة
املسلمني، اإلخوان جماعة مع منخرطاً 
غزة في الثوار خالله من تنظيماً يزود وترأس
للجهاز كافياً سبباً كان وهذا بالسالح،
قائمة رأس  على يضعه  ان  مبصر األمني
خالل من بذلك علم وحني ،،، املطلوبني
األمنية واألجهزة بني اإلخوان عميل مزدوج
بضرورة الهرب صديقه عليه مصر الح في
السودان، هي وجهة أفضل كانت و للخارج
ألستراليا الهجرة النية  كانت ومنها
أحد مع اتفق أن بعد  بورتسودان، عبر
ستة بعد سيدني في اللقاء على أصدقائه
سعيد بور من الصديق سافر أشهر، وفعالً

ألستراليا.
والعودة السودان في

واحد مصري جينه وبجيبه السودان وصل
وبدأ - البلدان عملة املصري - وكان اجلينه
أوفست طباعة  فني عامالً هناك  مشواره
توجه ثم متواضعة،  محلية صحيفة  في
التجارية األعمال من الكثير وأنشأ للتجارة
شركة ثقة ونال النقل وشركات واملطاعم

وصار  التصوير وأفالم ملعدات Agfa أجفا
األعمال. أزدهرت و السودان، في وكيلهم

،،، السوداني وصل السوداني وصل
مبشرين البلدة في تعلو وأصوات نداءات
أهل وتهافت السوداني، احمد بوصول
وذاك كنت؟ أين يسأله: فهذا عليه، القرية
صحته عن يسأله وآخر عملت ماذا يسأله:
و تزوجت  ،، عائلة أسست هل ، أحواله  و
واجلميع كثيرة ؟؟ أسئلة .... أطفال لك هل

... اإلجابات ملعرفة متشوق
كان  الغياب  أن التاكسي سائق علم   
الذي السبب وعرف  املشهد، لهول طويالً
قبل األجرة  ه ينقدّ أن  أحمد  أجله من أراد

السخنة. إلى الوصول
شديد قصة الغربة بإختصار نهاية تلك
البلدة لتطوير الكفاح  قصة  معها وبدأت
عشرة خمس من قبل أكثر منها خرج التي
وتبدأ تركها ،،، ما مثل يجدها ليعود و سنة

جديدة. كفاح قصة معها

سوداني
شيشاني

أردني
زرقاوي

الشيشان عمر

فاألردني حقيقية، ة قصّ هي
الذي والدي، هو الزرقاوي الشيشاني
”السوداني“ لقب إسمه إلى أضيف

من هرباً السودان إلى أخذه القدر ألنّ
كان التي مصر، في حكم باالعدام

فيها. يدرس
ميكث أن أساس على السودان وصل
سنوات هناك عاش ه ولكنّ ، قليالً فيها

في واحد كان جنيه وسنوات، ومن
وتلكم وفير، برزق عليه اهللا منّ جيبه،

وفاته: ذكرى في أرويها التي ته قصّ هي

حقيقية ة قصّ
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باألبيض واألسود،
تتداخل  لم حياتنا، كانت ساخنة، خبز كأرغفة ووجوهنا  

الهموم بعد! فيها ألوان
ألقران ً تقليدا بل بالهرب، اً حبّ ال املدرسة، من  نهرب كنا 
حطّ فقر  من التعليم،  نواصي إمتالكهم دون الظروف حالت

عدد واتساع األسرة، مساحة وضيق بهم، وأحاط عليهم،
لألبد. خطواتهم كبل ما افرادها،

هرمي،  شكلٍ على نبنيها 7 أحجار، لعبة نلعب كنا، أطفاالً
”الشرايط”، من ”كرة” طابة  بواسطة عليها،  التصويب ليتمّ
”يصطاد“ إصابتها، استطاع ومن بالية”، ”جرابات تكون ما غالباً

اخلصم. تصويبات من يهربون الذين األطفال، باقي
الصبيانية. بأفعالنا نستمتع كنا

لم احلقيقة، في واسعاً، لنا فضاءً لت كّ شَ ما، حد إلى اللعبة
كما املساحات، اخليارات، في محصورين كنّا بأيديناً. األمر يكن

.ً واحدا فلساً تكلّف ال وأنها سيما نفوسنا، وكانت األقرب إلى
تكن لم فاحلياة أيضاً، وأهالينا سعيدين، كنا هذا  مع
التي تلك بَعد، اإللتزامات،  عصرتها أو الطلبات، ههتا شوّ

كذلك. األعمار بل فقط، األموال ال إستنزفت
في فاملرأة البساطة، قانون حكمها حينها، اجلميلة، حياتنا
عليه مبقدار جتود أرضه، التي أو في وظيفته إما والرجل بيتها،
يلعبون، إما االطفال فكانوا: ا أمّ معها، توحد وحبات عرق تعبه،

األعمال. في يساعدون وإما
اخلبز فرغيف اليد، ضيق حسرة من ينامون األهل يكن لم
يكن لم شجرهم. من الزيت وتنكة بيوتاتهم، في يُعجن
ملء ينامون سواسية،  فاجلميع قريتي، ساكب/ في ثمة جائع

شيء. ميلكون كل آبهني بشيء، فهم غير جفونهم،
شيء... اآلن قريتي أهل ميلك فهل

وطني؟  في جوع، ثمة  وهل

في ساكب
البساطة: زمن

منلك ا كنّ
شيئ... كلّ

قُبيل  في ساكب، أرضه يحرث وهو منتصف الستينيات، في وإلتقطت الكاتب إلبن عمّ الصورة
في جبهة بيت املقدس. في حرب حزيران معرفته أنّ إبنه إستشهد

العياصرة خالد
إعالمي أردني

العياصرة خالد األستاذ الزميل غادر
أبناء من الكثير فعل كما أميركا، إلى
فحسب، الرزق عن بحثاً ليس املهنة،
بالده، يجده في لم أجل تقدير من بل

إلى املهنة تعود أن يعود حني وأملنا
نفسها.

وسائل محاسن العصر أن ومن
التواصل فيه سهلة، وفي متناول
وال يغيب بيننا، فخالد ولهذا اليد،

في يواصل الكتابة وهكذا فهو ا، عنّ
ساكب هنا بلدته ”اللويبدة“، ويستذكر

ها... عزّ أيام ، رائعاً جبالً تعتلي التي

وأبيض أسود
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حديث صورة

على ضخمة جائزة وضعنا لو
هذه سؤال: أين التقطت إجابة
ولهذا فلن يعرف أحد، الصورة؟

في ونقول: الطريق، فسنختصر
ان. عمّ

هامشها، على الشرح يقول وكما
 1916 العام في التقطت فقد

اخليال، من وبقليل رأس العني، في
األرض هو املوقع إنّ القول نستطيع

وما الكبرى، ان عمّ أمانة ملبنى ااورة
اجلفاف ولكنّ حولها، الشجر زال

املاء. مكان احتل
إنّ لنا حني كان األجداد يقولون

الكبيرة كانت واألوز البط أعداد
نظنهم ا كنّ السيل مياه في تسبح

وال تبالغ، ال الصورة ولكنّ يبالغون،
نقول: تكذب!

طبيعة في ر يُغيّ الزمن أنّ نعرف
البشر بالطبع، األمكنة، بفعل

في القليل مكاناً أن نرى نا نحب ولكنّ
ر تُذكّ كبيرة بركة حتتله اننا عمّ في
عليه، كانت الذي بالشكل مدينتنا

قبلنا!

ان... عمّ نا هُ
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مق قُ باريهان
ومثقفة ناشطة

معروفة أردنية رة ومصوّ

وهل لألرض،  عاشقة سوى ليست

قلبها في حتمل وال أكبر؟ عشق هناك 

وال أكثر؟ هناك  وهل للجمال، إالّ  لهفة

أن حتتويه بقلمها بعد إالّ مكان، في متكث

في الة وجوّ هناك أجمل؟ فهل وعدستها،

هناك فهل وروحاً، ، ناساً ، مكاناً دنيا األردن،

أروع؟

وتبدأ ر، وتّصوّ مق، قُ بريهان تكتب هنا،

ماعني، من ”اللويبدة“، في قلمها، حكاية

البالد. أنحاء في ل فتتجوّ الصور ا أمّ

صور ألبوم
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التي احلسن صورة تهوى فالعني
روحي بها تصبو إلى معنى خفي ....
الفارض ابن
الرحابة، الواقع، : الطبيعة عن يقال ما شيء
الصخر مثال.. نحت في املعاناة أو احلرية، الفن،
ماليني عدة تقاسمها متّ إنها ذات الرسالة التي
. السحريّ كوكبنا املدهشات، على السنني من

معادالت وفق  للتناسق خاضع شييء  كل
ملا ميتدّ بل فحسب، بصرياً ليس دقيقة.. فاجلمال
املرئي املكان وفيزياء الكيمياء، في جماليات هو
متغلغل هارموني، متحرك، بتناغم والالمرئي،
الرائي غدا وقد أيضاً، االنسانية  الذات بئر  في
عميقة. توازنات محدثاً .. ً واحدا والفكرة واملرئي

أصغر.. جرم عن انطوينا أصال وقد
كامل مع ”ماعني”، في كذلك، احلال، هو
خبرتك في عميقا تستشعره الذي وجودك
والبراءة، االنفتاح، اخلارجي ..مع الداخلية والعالم
وحارة، باردة بني هارمونية واالستسالم لشالالت
قدرة لتجاوز واالنتقال الينبوع، هو ما إلى
املكان، سره أنه االعتقاد أو العقل إلى املعرفة،
بتمرين املنشغل الودود البركاني اجلبل حيث
جتلي وممكنات الرؤية، تتمرن كي للضحك، رئتيه

. املادة في احلياة
جيد الصخر، وقاريء ونحات هنا، عازف، املاء،
في وإيقاعه نصه يبني حيث الضوء، ملعاني
املغرمات، مائه حبات بني ما  مدهش تالعب
املنكسر بقبالت الضوء الفراغات مبلء املعنيات

ملشاعرها.. شرخ أو للطبيعة، فجوة دومنا
وأبهجه، وما األساطير املاء، همس أوسع فما
من البشرية، إال الثقافات تنفس بدء أصال، وكل

.. رذاذه مواقع
واجلفاف، املاء ، واالمتالء كالفراغ الثنائيات،
مدبّبة كلها والتغيير، والعشبة،الثبات الصخر
في الطبيعة، إمنا البشرية، الذهنية في وقاسية
تصير كلها وهواء: وضوء، وصخر، ونار، ماء، هي:
وصنيعتها، احلياة، حارسات وحتوالت: ممكنات

ابدية حياة تستنبت

هوى تَ عنيٌ

يَعشق م لَ وقَ
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األول إبراهيم

أحد الكبير  إبراهيم األول  قوسني، بني سكجها باسم يعيش
السياق هذا في تعني ال واألبوية األردنية، للصحافة اآلباء املؤسسني
اللمسات من أوسع قصة إلى ذلك تتعدى واألسبقية، الريادة مجرد
لنصائح كانت زميل من أكثر في الرأي ألبنائهم، اآلباء يسديها التي
والشخصي، املهني في صياغة مستقبلهم حاسم دور إبراهيم األب
لنقل الصحافيني أو من معنيا بصناعة جيل كان سكجها فإبراهيم

وأبناؤه. كباره له محترم صحفي (كار)
اليسار على القوس

على الطول متوسط القامة نحيل  شاب جلستنا على يطل
حلظة منذ  البكر حالتها على بقيت وكأنها تبدو ابتسامة وجهه 
تقبل كلمة وهذه (يتكرش) إبراهيم لن يبدو أن وراثية ألسباب والدته،
وسيكولوجيا فسيولوجيا لها مفتوحة وتبقى التأويالت جميع
بوصفه (التكرش) جتنبه ملصير الرئيسي في السبب أما واجتماعيا،
الزائد نشاطه فهو العربية الصحافة أوساط في واسعة ظاهرة
دون املتبادلة الثقة من جوا يشيع فالفتى املتواصلة، الداخلية وثقته

الكلمات. من كثير
لقاء أول خاطف
لهم أكن زمالئي الذين أحد لشقيق عزاء في السيارات جتمعت
إبراهيم حملت الشوبكي، خليل عميقا،  شخصيا وعرفانا محبة
ألنه ابتسمت ولكنني  سطحية، بصورة أعرفه الذي كنت الصغير
االجتماعي، التواصل مسألة في أفتقده ما جميع بالضبط ميثل
الذهب) (كار أهل بلغة لنقل أو األصلية نسخته بوالده، عرفني

عليه. إبراهيم صياغة جرت الذي القالب
سكجها
سكجها، عائلة من أصدقائي أقرب وكان مصر في كنت
الذي اسمه لفظ طريقة تصحيح على يصر ما عادة كان وبالطبع

اللسان على لصعوبته خاطئة بصورة املصريون ينطقه
في اجلامعة املدرسني أحد تلفظ أحد احملاضرات وفي املصري،
عن ليتساءل دفعه الذي األمر صحيحة، بطريقة باسمه
أحد وقتها، ليخبره املدرس السم العائلة الصحيح الضبط
بصداقته حاليا،  املصري االقتصاد في املؤثرة الشخصيات

فترة طويلة. منذ القاهرة في يقيمون العائلة ألفراد من
متأخرة اكتشافات

باسم سكجها قبل موعة لقاءات مع بفرصة حظيت
في املغامرة طابع هو الرجل عن أعرفه كنت ما أشهر، بضعة
األستاذية عالقة أعرف كنت كما تأسيس الصحف واالت،
يشكلون الذين األصدقاء من كبيرة  مبجموعة ربطته التي
دفعني ما  ولكن  ،1989 بعد ما ملرحلة الصحفي اجليل
الصحفية السيرة  كل ليس سكجها  باسم من لالقتراب 
أسبابا كانت هذه األردن، الصنعة في أئمة جعلته بني التي
العالقة من كان األول  فالفضول لي، بالنسبة هامشية 
فأنا واالبن، األب الكبير بني والتناغم والتشابه  إبراهيم  مع 
عالقتي به ترتقي أطمح أن عمره الرابعة من في طفل لدي
الثاني، والسبب إبراهيم، و باسم بني هو قائم ملا مستقبال
العالئق من كثير  له زالت وما مصر في درس باسم  أن هو
جمال الراحل الرئيس أسرة وخاصة وأهلها، مبصر التي تربطه

الناصر. عبد
موالنا
فلسفية أو دينية  نظر وجهة  مجرد ليس  التصوف
ال بالقطع  أنه  كما  حياة،  طريقة ذلك قبل  أنه  فكرية،  أو 
ويصطنع الروح يتمدد في واملظاهر بل الطقوس عند يتوقف
والروتيني والشائع اليومي  عن بعيدة  (سدرة) لنفسه
باسم حضرة  في ولذلك والتجليات، للرؤى مدخال ليكون

* احملاريق سامح
كاتب أردني معروف

العاشر ح دَ القَ
” “اللويبدة

رسالة اجلديدة:
يعتلي رجل

صهوة األمل!

املصادر عن بعض بجمع أقوم كنت
الكتب وبني األردنية، الصحافة تاريخ
سكجها باسم كتاب  أتى  القليلة
أتت الدراسة بالطبع (صحافة.. ولكن)،
ذلك األكادميي، اجلفاف من جانب على
الشخصية سماتي من بعضا أن
لم منطوية شخصية تصنفني التي
الشهادات عن البحث إلى تدفعني
الذات، جلد من مزيد ولتجنب احلية،
أيضا كان الوقت عامل أن القول ميكن 
باسم، كتاب قراءة ة مهمّ إمتام دون يحول
خرجت بدراسة لكنت حدث وقتها ولو
وحده، الصحافة  موضوع في ال الئقة،
اإلزاحات تاريخ من آخر قطاع في ولكن

الفكري. ذات الطابع االجتماعية

الروحي في محيطه جلست السياسة والتفاصيل، تغيبت
من انقطاعاته الرغم على متواصل حوار عدة وبيننا لساعات
مما غيرها وتسلطا على اللغة األكثر حضورا الطويلة، كانت
أحد من تعلمت غير زمن في كنت الكاتب، وإذا منه يتشكل
والتوحيدي الكاتب احلميد  لعبد  تنتمي  تقاليدا املتصوفني 
إلى والكلمات احلروف مادة  حتمله لم فيما ارحتلت فإنني  ،
ما بحسب أو وكالعادة عربي، وابن البسطامي شطحات
الطريق في منتصف تقتضيه اآلداب الصوفية، فإنه تركني

أعقابي. أعود أو قدما أمضي أن متخيرا
سكجها باسم
ضمانات أي دون اللويبدة تصدر جديد ومن أخرى مرة
مختلف جنباته يضم في مشروع ومرة جديدة الستمرارها،
يجتمعوا أن ميكن ال وأشخاصا وأساليبها، الكتابة أشكال
إال ذلك يتأتى ال وبالطبع افتراضية، أو واقعية حياة أي في 
بعيد زمن من  فهو سكجها، باسم طراز من  لشخصية
مجاله له يجعل وأن الصغائر  عن يتعالى  أن على مترس
صور مع الشخصية مواجهاته فيه يعيش الذي احليوي اخلاص
عزلته املهنة، ومتاعب األسرة وهموم والقادمني،  الراحلني
سوى مينحهم ولم دبني، غابات بني  واملنهجية االستثنائية 
السرور أعالي بالصديق واحملنكة التي تبلغ اخلبيرة ابتساماته
أن ميكنكم ، ذلك ما املعتمة الغيظ هاوية إلى بالعدو وتلقي

تخصه. التي الرؤية وزاوية مكانه حسب كل تأخذوه
فكيف األمل، اجلديدة رسالة لرجل يعتلي صهوة اللويبدة
أن وقناعة، صبر بكل ينتظر،  لرجل اليأس  يتسرب أن ميكن
في شرفة يفتح أن أو دبني، في املتقدة ناره القمر على يتنزل

اليدين. متناول في يافا بحر ليجد الصباح

نيوز اإلصالح عن *
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.... ان عمّ
يِجي ن لم حِ ”يا
” نا هَ بساعة

الى  جمالك أخمص من ... قلبي أعماق في ان عمّ يا تستقرين  
القصب ”شرشف من جئتها التي السبعة كلّها: جبالك، أعلى
، لياسمينك منجذبةَ ؛ سعيتُ نحوك حوران . ”:سهل بنيسان املطرز
على قلبي ويدي جئتك ... ، وللحرّية املنثورة بشوارعك حضورك وبهاء
ستكبرين أم بك سأكبر هل صغيرة؟ أحببتُكِ كما ستحبينني هل ؛

؟ وتتركينني وحدك
ّه.. ميُ بارده ان ”عمّ : بردكِ ألتٌّقي أبيض شاالً حقيبتي في وضعت
بردها وسأركض نحو ، ّه“ ميُ يا حرّان ”قلبي قالت أمي. “. إلبسي شالك
فور وصولي ،وسأذهب السكن“ باب ” على حقيبتي سأضع املنعش ،
عندنا يوجد ال الرمثا في حلضور مسرحية؛ الثقافي امللكي املركز الى
بالكيلو)، (الكتب محالت من كتاباً  بعدها  أشتري ورمبّا مسرح!
الرحمن منيف“ ”عبد أعمال سأشتري ،ً جدا غالية فمكتبة ”الشروق“

“! موجود شي كل ان بعمّ ه ”يا ميُ واحدة. دفعة كلها
احلقوق، درج سكن الطالبات عبر أنزل من أنا ها  : يتحقق حلمي
رّاس حُ . القريبة غربتي تؤنس اجلبيهة وأشجار  ، اآلداب كلية باجتاه

ك قوّ ” : عليهم بِّحْ أُصَ عندما طولهم) (على يقفون اجلامعة
الى أنظر إدريس يوسف  مثل ”أنا  املكتبة؟  تقع أين ، ي مّ عّ

. الطعام إلى اجلائع ينظر كما الكتب
هل لهجتي ؟ تكلمتْ كلّما تبتسمون ملاذا ان: عمّ أهل يا
لستُ أنا حسناً احلد؟ هذا الى اللغات مُضحكة مركز في
حتى بالرمثا ريادية، لكن مدرستي راهبات الوردية... خريجة
طيّب... مثلي. بالقاف يتكلّم أيضاً وهو زارها! حسن األمير أنّ
شعر شيئاً من ،وأحفظ ماركس كارل قرأت أغضب فلقد لن
بأميركا.. املغترب خالي أرسله  (ووكمان)  ومعي املتنبي!
ان عمّ وإذاعة أيلول“ شهر ”ورقُه األصفر لفيروز أستمع فيه

ر. يتصدّ آدامز“ ”براين كان ...أيامها األجنبي إم إف
لي... ان عمّ ستنتبه قليل بعد

 . فرصتكم م جميعاً نَحتْكُ مَ  فلقد
أوصتني رحلة بالباص إلى وسط البلد، جارتنا من بد وال
غرفتي وبنت البخارية، سوق من ( ونحيل (برَق على

الزعبي اكرام
إعالمية أردنية

”املقهى صاحبة نعرفها نا كلّ
التلفزيوني البرنامج الثقافي“،
مسيرات للتاريخ ل سجّ الذي األسبوعي،
صباحك“، و“يسعد جميلني،  أردنيني 
وفيهما الشهير، الصباحي البرنامج
بنقاء حوران إمتدادات نكهة حتمل ظلّت
زيته... وصفاء زيتونها، وخضار قمحها،

متتلك عائلة من اآلتية الرمثا، إبنة هي
اجلغرافيا حلدود  العابرين العرب سحر
ففلسطني، وسوريا،  األردن، من املؤقتة،
صفاء حاملة القلوب،  كلّ إلى  ولبنان،
عاصمة في لها ل لتسجّ والروح، التراب،

أصيلة... بصمة الروح
عن لـ“اللويبدة“ تكتب الزعبي إكرام

انها: عمّ

انيات عمّ

مذهولتني ..كنا مطرز بشراء ثوب باوال، ترغب ماريا اإليطالية:
ظهر على- عربية لغة لتدرس القادمة ماريا : الطريق على
يُدهشني وأنا . احلداثة ان عمّ دتْ فَوَجَ ، تخيّلتْ كما اجلمل-
أهللا يا أوه “.. األجمل ان عمّ بيوت يزين الذي األبيض احلجر
تسكن هل ؟؟ أفراده ؟ يا ترى كم عدد اجلميل هذا البيت ملن

ة؟“ احلجّ معهم
رومانسية من يزيد خفيف أيلولي مطرٌ توقعت: وكما
مكياج بدون جميلة العرب: عاصمة يا فاتنة أنت كم ... ان عمّ
أخضر كعيون شجرك ، أبي مثل ي ، كرمية مثل جدّ طيبة ،
حملاسن يا  . احللم هذا من يوقظني ال بردك قرص  ... أمي.
اً بّ حُ يذوب عوض فارس اإلذاعة : فتح الباص سائق الصدف !

هنا...“ ي بساعة يجِ لم ن حِ يا ان ”عمّ



زمنني بني

في ه ولكنّ هو املكان نفسه، املكان
أن تكون وطبيعي مختلفني، زمنني
تلك ا أمّ جداً، حديثة امللونة الصورة
في التقطت فقد واألبيض باألسود

اخلمسينيات.
محلّ عند وحتديداً طلوع اخليام، هو

تقف حيث املارديني، وعصائر حلويات
اللويبدة. سيرفيس سيارات اآلن

كانت ال نعرف ماذا الذي ا كيروز حنّ
السعدي محل صارت دكانته، تبيع

وحموده ل واألراجيل، املعسّ يبيع الذي
إحتل واألفالم املوسيقى ألشرطة

ماذا كان. ز منيّ محل لم مكان
مغلقاً كان الشارع أنّ الحظوا

اليوم، ذلك في الشائكة باالسالك
املرور، من السيارات جندي ملنع ويقف
فسيارة حتتل احلديثة، الصورة في ا أمّ

الشارع...
يا زمان... زمان

6061



6263

فمه.. الى لتصل وأنفه.. وجهه على تتساقط العرق قطرات تبدأ حني
يعاني ان جسمه يدرك صاحبنا السعة.. لسانه على العرق فيحس مبلوحة

ما.. خلل من
القطرات جسمه.. من بغزارة تتساقط العرق قطرات كانت اليوم ذلك
في تتغلغل  ببرودة وأحس وصدره وساعديه.. ورقبته رأسه شعر بللت 
ما برودة يقيه ما شيء  عن باحثا بعينيه يلوج فيروح  جسمه مسامات

احلالة.. هذه معنى متاما.. يدرك انه به جسمه.. يحس
يعود لكن املوقف ال ان يتمنى وكان قبل.. من عاشه موقفا يقف فاليوم

وجوده عليه... يفرض على ان يصر
وحدوا - سارح..  صامت.. والكل حواليه البيت صالون يجلس في هو ها

اهللا..
ذلك الوجوم.. حني رأى منهم فيهم صرخ هكذا

اال هو.. إله ال ً
واجمة. كانت ايضا لكنها صبورة.. متجلدة.. كانت االم.. ردت هكذا

اماه.. يا .. بك ما ہ
سيسافر.. انه -

ذلك.. في وماذا -
حقك أخذت  وقد الكبير فأنت عندي..  معزتك  تعرف انت شيء.. ال  ہ
عندي. شيء كل مبثابة كان اليوم املسافر لكن الكفاية.. فيه ما الدالل من

انام.. ان قبل ينام وال معي.. يسهر
كل شيء كان حياتي.. على اعصابي على يحرص صحتي.. يحرص على
االبن ومبثابة االخ مبثابة وهو  - االبن  وهو الزوج - مبثابة  كان حياتي.. في
بلغتكم دائما تتحدثون يسافر.. فها هو ذلك ومع ، عليه اعتدت لقد ،

السفر.. اال في املستقبل بناء يتم اال ترى املستقبل - املعهودة.. بناء
واجمة.. الوجوه فإذا حواليها تنظر اعصابها تتمالك بعينيها.. االم تلوج

على رؤوسها الطير.. كأن
في الثاني الرملة «ليلة سقوط صاحبنا غريبا على ليس اجلو هذا مثل

الوجوم  بل ان االسرة.. افراد على يخيم الصمت كان 1948 عام متوز عشر من
الصغيرة.. االسرة تلك  افراد نفوس يكتسح الذي هو  بالهلع املشوب

به: تصرخ وهي عليه امه.. هجمت وسط املدينة.. من حني عاد فصاحبنا
كنت؟ اين ہ

حماية من  البابور ساحة الى جلأوا بابور النحاس.. فالناس في كنت  -
الرصاص..

هو.. اين وابوك ہ
هنا؟ أليس -

يبحث النحاس بابور  الى  االخر  هو ذهب فقد عنه.. وابحث اركض ہ
عنك.

كان حيث النحاس بابور الى وصلت الى املنعطف املؤدي حني «اذكر انني
الرملة في فلسطني جريدة مراسل النحاس خليل والدي صديق  يسكن

ذلك
اخلروج يوم

منظرا رأيت
من مجموعة هناك كانت ارعبني..

الواقفني من عدد الى ظهور يصوبون بنادقهم اليهود اجلنود
النحاس.. وخليل والدي.. بينهم من كان احلائط الى ووجوههم
من كبير وعدد القشاش وحامد احلداد وجليل العرجا  واحمد
ركضت نحو الشباب.. واواسط  الرجال  من  حوش املصري سكان

بهلع.. كتفه على ربت ابي..
ماذا في االمر.. ہ

انك  وتذكر واخواتك..  امك بالك من وخذ البيت.. الى  عد - 
االسرة.. في الوحيد الولد

نفسه يحدث راح يركض وهو البيت الى الطريق.. في
اشهر.. تكون وحيدا.. بعد يوما لن قالت لي امي ہ

ملاذا.. -
ألد مولودا ذكرا.. سيكون رفيقك.. النني أتوقع ان ہ

نفسه.. يحاور وراح
بعد.. يأت لم املولود ولكن ہ

بطنها.. حتمله في زالت ما ان امي -
اعتقال نبأ سماعهم بعد الهلع حتول البيت.. الى عدت وحني
وجوم.. الى بالقتل بتخويفهم السكان ارهاب ومحاولة ابي..

وجوه اجلميع..». على رهيب ران وصمت
اخلروج حلظة  وتبدأ جديدة.. صفحة تبدأ الدنيا.. هي وها

الرملة.. عن القسري
يا ابي.. الى اين ہ
بوجوم.. االب يرد

ونعود.. ايام.. مجرد انها -
البيت.. باب نغلق ان يجب هذا معنى ہ

معك.. البيت مفاتيح فاحمل اذا -
الثاني صبيحة الضياع في موكب املشي.. رحلة بدأت وحني

متشي.. وهي تتململ االم كانت ..8491 متوز من عشر
ما بك يا امي؟ ہ

ايام ثالثة نفسها.. على تتحامل وهي متشي.. وتروح ترد.. ال االم
الصخور وبني وزراعية رملية.. طرق عبر يسير واملوكب بكاملها..
ان الى والليل البارد.. والشمس احلارقة.. القائظ.. واحلر.. واالشواك
اسرته مع ميشي به فاذا صاحبنا.. فنظر صباح.. ذات انبلج الفجر
الشاسعة الزراعية  االراضي تبدو خالله شاهق علوي طريق عبر
نحن.. اين احدهم يسأل هو وفيما زاهية.. خضراء.. جنة كانها
نظر املشتت.. الركب على تتساقط والقذائف القنابل حتى تبدأ
يصرخن.. الصغيرات  والبنات  تركض..  زالت  ما امه  فاذا حواليه.. 

العام الشارع عن ابتعدوا ان يهتف وهو بعيد من قادم وشخص
الشيخ بالقادم واذا املقابل.. اجلبل اليهودية في املدافع امام فانتم
حتى يبتعد كاد صاحبنا وما املدينة وجهاء احد ابو شنب عثمان
تصيب قدم بشظية واذا منه.. بالقرب تتساقط.. كانت القذائف
على امه.. هجم صاحبنا علي االرض.. تنكفىء ثم فتصرح.. االم..

بها.. ما يسألها
صاحبنا يبلع يصاب احلمل في بطني.. ال ان املهم ال شيء.. ہ

يتمتم.. وهو ريقه
االن  هذا الذي يعيش يعلم لو آه دائما االم مضحية.. هي - كم

به.. كابدت امه ماذا ثالث.. ظلمات في
رحلة بدأ الذي الطفل.. مولد كان عمان.. الى الوصول كان وحني

بعد.. تنته لم السفر من
االخ قال هكذا للدراسة تركيا.. الى للسفر مجال امامي ہ

لصاحبنا.. االصغر
يستأنف  ان رأى تركيا.. وصل وحني اهللا.. على توكل بأس.. - ال

اين.. الى ہ ابعد.. هو ما الى املسير
بولندا.. الى -

للسؤال وسافر صاحبنا نفسه حمل به هناك املقام طال وحني
هو ها املقام.. استقر بصاحبنا هناك الذي لديه.. العنوان عنه.. وفي

اخرى.. شقة من تخرج احداهن احد يرد.. يقرع اجلرس.. وال
عنه.. تسأل ہ

انه شقيقي.. -
للجامعة.. بتجارب يقوم في اجلنوب انه ہ

في تقع جميلة وهي ضاحية نحو تراكتروفا.. اخلطى يغذ ها هو
هناك.. له قريب يقطن حيث البولندية وودج مدينة

هو.. اين ہ
انه في اجلنوب.. -

سمع.. ملا فاطمأن قريبه.. هكذا اجابه
ويسافر.. يحمل نفسه يتخرج.. ويأتي.. وها هو هو ها

الى اين.. ہ
مستقبلي.. اصنع لكي -

يسافر.. هو وها يعود.. هو وها
بك يا شقيقي.. ما ہ

مستقبلي.. عن ابحث -
في وانتهى البيت في بدأ  ، اجلميع  على يسيطر  قاتل  وجوم

املطار..
تتجلد.. وهو امه.. له قالت اخلروج.. بوابة عند

وفي فمي.. في الكلمات احتبس وانا طويلة سنوات منذ ہ
وقلبي.. عقلي

قوليها.. ما -
مرة.. الول االم مآقي في الدموع تترقرق صاحبنا.. الى االم.. تنظر
صاحبنا وينطق االخ.. وزوجة االخت.. وتبكي االكبر.. االخ وينهار

اخيرا.
شيء.. ويعرف كل يعرف انه له.. تقولي ان تريدين اعرف ماذا ہ
تركضني وانت ثالث.. منذ ان كان في ظلمات عليه كتبت الغربة ان
والبيارات.. و.. املقاثي وبني الرملية واالزقة الوعرة.. الطرقات في به..
املرة هذه لكنه عاما.. اثنني واربعني قبل الضياع خالل رحلة و.. و..

كذلك.. ليعود فيستقر.. أليس يسافر
على انه ليؤكد مسرعا.. املغادرين بوابة املسافر الشقيق يعبر
في الوطن الى العودة ولن تكون زالوا موجودين ما فالبقايا سيعود..
الشتات.. سنوات خالل توالدوا.. والذين بالبقايا.. حلوة اال املستقبل

هناك.. الى مشرئبه وعيونهم
جسمة مسامات في يتغلغل بالبرد يحس زال ما صاحبنا
ذلك امه تلحظ وحني جسمه.. انحاء كل من تهطل العرق وحبات

وتقول اليها.. تضمه وهي عليه.. تهجم
جرى لك.. ما الذي ہ

من جديد.. يبكي.. ويروح ال شيء.. -

الراحل األستاذ
البسومي الدين فوز

البسومي الدين فوز املعلّم كتب
رحيله، بيل قُ لـ“اللويبدة“ النص هذا

ف. التوقّ لنا نشره لسبب يتسنّ ولم
يعمل أجيال، ولم العبد أستاذ أبو

في الكتابة حياته الثرية سوى في
لها والصحافة، وأياديه البيضاء يشهد
مضرب كان الرفيع وخلقه الزمالء، كلّ

مثل.
كلّ كما نفتقد ”أبا العبد“ نفتقد

طريق دوا عبّ الذين الكبار األساتذة
املهنة...

الرجوع شارع
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الدفاع! وزير أنا نعم،
صوته يرفع وأخذ العسكري، اللباس يرتدي وهو ،ً معتدا السيارة من نزل
الدفاع، وهو وزير سيارة  هي السيارة هذا أن تدرك أال له: قائالً والدي  بوجه
العودة بحزم السائق من طلب أن إال والدي كان من فما بداخلها، موجود
فوره من وتوجه الثبوتية، السيارة وأوراق أوراقه، وإبراز خلف املقود، مكانه إلى
سيدي يا أنت هل وحزم: بأدب وسأله السائق، بجانب اجلالس الشخص إلى

الدفاع؟ وزير فعالً
الدفاع، وزير النمر احلليم عبد أنا إبني، يا نعم الرجل: ردّ

النمر عبد احلليم أن السيد أعلم وأنا اإلحترام، كل والدي: له قال عندها
لك بد ال لذلك وجهه، أعرف وال يوماً، أره لم أنا لألسف ولكن الدفاع، وزير هو
وخاصة إزعاج، لك بأي ذلك يتسبّب الكالم، دون أن هذا تؤكد وثيقة أي إبراز من

الدفاع. وزارة عن صادرة الدورية، هي تعليمات أعمال من به نقوم ما أن
تثبت وثيقة أي أو هوية، يحمل ال انه وصادف جيوبه، في الرجل بحث
قيادة إلى مرافقته بضرورة الرجل والدي أخبر عندها الدفاع. وزير انه فعال
والدي باملقعد اخللفي فقد جلس حصل، ما هويته، وهذا للتأكد من الوحدة

الوحدة. قيادة إلى املؤدي للطريق السائق ها السيارة، موجّ من

الكبار أخالق

وصول وصادف الوحدة، داخل السيارة ت حطّ حتى دقائق إال هي وما
وقف الذي خيمته، من الشامي جعفر السيد الوحدة قائد خروج مع السيارة
مرحباً منه  م  فتقدّ السيارة، من ل يترجّ الدفاع وزير يشاهد وهو  مندهشاً 

الوقت. بنفس ومتسائالً
لقائد يشرح هذه، وأخذ بفعلته خطاً إرتكب أنه رمبا عندها أدرك والدي
قائال الوزير قاطعه حديثه وأثناء هذا، لتصرّفه دفعته التي األسباب الوحدة
شجاعة بكل و وجه، أكمل واجبه على بأداء الرجل قام هذا إن الوحدة: لقائد
من كان فما اجليش. هذا أفراد كأحد به فخور وأنا يسء األدب، ولم واحتراف،
على واضحاً إرتياحاً بدا ترك أن إال قائد الوحدة مسامع على الكالم هذا وقع
تناول أن بعد دوريته، إلى العودة منه وطلب والدي شكر بدوره الذي وجهه،

على طلبه. وبناء الوزير مبعية الشاي
وجهه على بادياً وكان يحدث، ما يراقب الوزير سائق ،كان األثناء هذا وفي
صوت ولكن فعلته، على لوالدي التوبيخ توجيه ً منتظرا التشفي، عالمات
إلى إعادة والدي منه طلب غضب السائق، عندما من ليزيد ً عاد مجددا الوزير

بسيارته. دوريته مكان
وأشخاصهم بأخالقهم الكبار  أرواح على م الواقعة لنترحّ هذه نستذكر
وراءهم مخلّفني بصمت، الوطن، ورحلوا مجد هذا بناء في ساهموا الذين من
من بهم يناط ما توليهم أثناء إستلهامه مبسؤولينا عسى ثميناً، إرثاً

مهمات.

النمر احلليم عبد

كانت هكذا
الكبار أخالق

جبرين سميح
أردني كاتب

الشقيقة الثالثي على العدوان إبان
بعض باألردن إتّخاذ هنا متَ مصر، الكبرى
حالة إعالن ومنها اإلجراءات اإلحترازية،

باجليش العربي، الطوارئ
وكان اجليش، هذا أفراد أحد والدي وملا كان
منطقة في الوحدات املتمركزة يتبع إلحدى

ص تتلخّ يقود دورية، بأن األومر جاءته األغوار،
العابرة السيارات جميع بتوقيف مهمتها
ق والتحقّ الغور، منطقة في الطرق إلحدى
وفي السيارات. ورخص الركاب، هويات من

بتنفيذ قيام والدي الليالي، وأثناء إحدى
إحدى أضواء بعيد من بدت مهمته،

لها ر يؤشّ احد أفراد الدورية فأخذ السيارات،
لم السيارة أنّ والدي الحظ وملا بالتوقف،

غاضبة فعل سرعتها، قام وبردة من ف تخفّ
بضرورة بالتلويح لسائق السيارة وسريعة
الفوري. حدا بالسائق بالوقوف ما ف، التوقّ

الواقع من ة قصّ

اشارة  االن“ يسمى فعند ما 1980 مطلع حزيران في انساه ال يوم جاء
النسور عبداهللا الدكتور منزل قرب عمان السلط طريق ”على دبابنة
في ليس انه اعتقدت انفجار صوت سمعت عمان باجتاه سائر وانا
مشتعلة النار الرى احملرك غطاء ففتحت ألتاكد توقفت لكنني سيارتي
السلط باجتاه عمان من قادما كان السائقني احد فسارع بالسيارة

. على احلريق السيطرة متت ” حتى ”الطفاية واستخدم ويعرفني
البلقاء محافظ امر ان الى شهرا الطريق ميني على ”الفيات“ تركت
يشاهدها كان النه الطريق عن برفعها اهللا يرحمه محمد اخلطيب
واخذ الشرطة  الى امن  رجل وهو محمد شقيقي  فذهب يوميا 

. دينار 300 ب على صديق السيارة وباعها
صويلح طرق  اسكن في 1982 حيث كنت عام االيام في وفي احد
اشترى انه فابلغني السلط لكنه من اعرفه اكن لم شخص الباب
كاتب الى فذهبنا عنه اتنازل ان يريدني  وانه الفيات سيارتي محرك
كل احضار عليكم فقال ” اهللا يرحمه امجد ”ابو السلط في العدل
شخص يجري بيعها من كان النه السيارة اشتروا الذين االشخاص

اشترى الذي الشخص من فاعتذرت الخر
احملرك.

قد الكهرباء تكن لم اذ السيارة افادتني كيف هنا واستذكر
لتشغيل طويلة كوابل طريق بطاريتها عن فاستخدت بلدتي وصلت
شباك السيارة عند اوقف حيث كنت واسود ” ”ابيض التلفزيون وكان

. العملية هذه اجل من اخللفي منزلي
يرقا من بالقدوم يوميا سواء فائدة خير في عملي افادتني كما
راحتي في سببا ..وكانت  االخبارية مناطقي زيارة في او عمان  الى

. مناطق االردن معظم زيارة وسعادتي في
 ” ”الفيات ل تركي على 20 سنة مرور بعد انه دهشتي اثار وما
لسيارتي  67106 فنقلته الترخيص دائرة محفوظا في رقمها وجدت
قصتي  .وهذه برقمها اشهر قبل بعتها 2000 والتي سنة ملنز الدايو

.“125 ”فيات حياتي في االولى السيارة مع

(2)
العبادي حامد

ارات سيّ ة قصّ يروي
”السعايدة

فيات“!
العبادي حامد

معروف أردني إعالمي

رواية العبادي الزميل يواصل
ومعها سيارة، ل  أوّ مع ته قصّ

الصحافية... ذكرياته يستحضر

في عضوا الشعب عملي في من خالل قبلت
هذا  متوز 1977 ..ومكنني 25 في الصحفيني نقابة
الصحفيني اسكان جلمعية االنضمام القبول من
اسكان في شقة على زمالء كما  حصلت  حيث
الثانية املرحلة  اسكان مشروع ضمن الصحفيني
حكومتنا“الرشيدة“ بينما  العراق  موله والذي
الصحيفة ادارة االرض.استمرت ثمن الزمتنا بدفع

بعد  اي  1977  /  12  /  18 حتى اجلميع  رواتب  بدفع
18 ايلول  في الصحيفة اغالق على ثالثة اشهر مرور

. الذاكرة تخني لم ان
فرصة عن  يبحث منا واحد  كل بدا بعدها 
وتلك الطب كلية لديوان رئيسا تعييني فتم عمل

اخرى. محطة
حتى بها محتفظا بقيت فقد ”الفيات“ اما

ارة سيّ أوّل
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يهربون انيون عمّ
انيني! عمّ من

القطط حبة صُ لون فضّ يُ
والسالحف والكالب

أحواضها، في واألسماك
إقتناء يتمنون وبعضهم

املنافقني! صداقة على اجلِمال

حتقيق أوّالً، ثمّ األمن احلاالت: وأم سالم، وعشرات رانيا بني
الصداقةاملفقودة..

 
ذلك تستطيع ال ألنّها الوقت ذلك في كلبها تريّض إنّها تقول رانيا
الطالب، على كلبتها بعواء تستمع إنّها تقول سالم وأمّ النهار، خالل
صداقتهما أنّ تؤكدان  اإلثنتني  ولكنّ بالعواء، بالردّ هؤالء ومداعبة

صداقات الناس! عن البحث عن للكالب أغنتهما
فالظاهرة املشاهد، تلك من العشرات  نرصد أن واستطعنا 
البلد، أهل إلى إنتقلت األجانب على  تقتصر كانت التي  انية العمّ
فيلم في شخص يراه ً ملشهد تقليدا أو ليس ترفاً، يبدو ما على واألمر
لسبب الناس بني سمعتها تنتشر حقيقية حاجة هو بل  أميركي،

احلقيقية. بالصداقة املفقود الشعور ثمّ ومن أوالً، حتقيق األمن
االنواع من القطط فهناك بالكالب فحسب، يتعلق ال األمر ولكنّ
خاص نوع من حناناً الفريد، شكلها مع حتمل التي الثمن، الغالية 
لها تتحيّز وهذه األسرة، من واحد كأيّ البيت وتعيش في ألصحابها،
من وتعود عنها، اإلستغناء تستطيع ال  إنّّها لنا وتقول ”ناتالي ش“،
وال تخفي للقائها، مسرعة تنموي ملشروع تنفيذية كمديرة عملها
الشيخ، شرم إلى الطائرة على معها تها قطّ رت سفّ أنّها ناتالي
وألنّها فراقها،  تستطع لم ألنّها متوقعة، غير  مبصروفات لت وتكفّ

أن ترى مكاناً آخر! أحبت لها
ناتالي أمر ترى في القطط حبّ من اآلخر الطرف العبد، على أمّ
منذ عشرات القطط تهوى إنّها وتقول لألجانب، ً وتقليدا وترفاً، نزقاً،
بيتها حديقة وتعتبر  عمرها، من السبعني في اآلن وهي السنوات،

املنطقة. قطط لكلّ ً مالذا الصغير

قططها! على تُراهن العبد أمّ

على ”وساخة“، ذلك بيتها، وتعتبر القطط إلى تُدخل ال أمّ العبد
منّي أكثر  القطط أطعم أنّه  يعتقد من كان هناك إذا تُراهن: أنّها 
وكلهم أسماء، عليهم أطلق ال أنا ويشاهد. تقول: فليأت العالم في
حني أناديهم لألكل ولكنني واإلناث، الذكور بني أميز ة“، وال بِسّ عندي:

ثوان! خالل حولي يكونون
ومن جميلة، أحواض في األسماك، يقتنون من وهناك
سمعته، قول أغرب ولكنّ حدائقهم، في السالحف يربّون 
روتريفر: من نوع غولدن كلباً م، وهو يقتني سامح. من كان
كلّها، جرّبتها فقد عمري، طوال للحيوانات صديقاً سأظلّ
أحبّوها العرب أنّ وأظنّ ناقة،  أو  جمل، سوى عليّ يبق ولم

املنافقني! البشر من أفضل ألنّّها

اليافي اس عبّ

في ى تتمشّ ح“ . ”رانيا الشابة مشهد
فجر الشهير، اني العمّ الرابية حيّ شوارع
برسن ينتهي بجنزير متسك وهي يوم، كلّ

الشرس، شيبرد“ ”اجليرمان كلبها يربط
الوقت. ذلك في هناك ميرّ مألوفاً ملن صار

تطلق كلبتها وهي سالم، ومتابعة أمّ
شارع ”ليزا“ في تها سمّ الصغيرة، التي
عنها سوى تبتعد فال خلدا، في خلفي

طالب عند خصوصاً مألوفة، صارت أمتار،
في مدرسة غير إلى الذاهبني املدارس

... احليّ ذلك

هوايات


