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منسف! على  سأعزمه  مايكل  لتقيت  ا لو  لالت:  لعبدا ا عمر   @
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التوجيهي األردني إرهاب يتجاوز داعش



هنا،  كالمنا، 
فال  منه،  بّد  ال 

العدد،  هذا  يقرأ  وهو  يرتبك  أن  للقارئ  نريد 
ألّنه  فيه،  ما  كّل  على  يحصل  أن  له  ونحّب 
لن  انتاجنا  من  خاصة  فيديوهات  يتضمن 
األجهزة  على  مشاهدتها  اآلن،  حتى  يكون، 
التخزين على سطح  بعد  بل فقط  اخللوية، 
املكتب ألجهزة للكومبيوترات بأنواعها، بعد 

التحميل، وليس على سبيل التصّفح.
احللول  ستكون  املقبلة،  األعداد  في 
مؤكدة، بعد نشر تطبيقنا على األبل ستور، 
املوبايل  عبر  القارئ  فسيكتفي  اآلن  أّما 

والتابليت بالقراءة العادية.
الكالم الذي ال بّد منه، أيضاً، فهو شكرنا 
إلى  وأوصلنا  بنا،  وثق  الذي  للقارئ  املتكرر 
العدد  تعميم  ألّن  اآلالف،  مئات  مع  وجودنا 

على األصدقاء صار عادة!
احملرر

يعقد  جموخة،  فريدون 
مقارنة طريفة بني العّمال 
وال  والسوريني،  املصريني 
األردنيني  العمال  ينسى 

بالطبع!

ال  احلسبان  عندليب 
حتسد أحداً مّنا، واألحرى 
أن نغبطها على مكانها 
أم قيس، وعائلتها، وهي 
عن  الكتابة  تواصل 

مثلث احلب.

صاحب  اخملضرم،  الكاتب 
الطويلة،  الثرية  التجربة 
يواصل  مبيضني،  حازم 
صباحات  عن  الكتابة 

عمان أيام زمان، 

يكتب   العثامنة  مالك 
هذه املرة عن بترا، إبنته 
هجرته،  في  أتت  التي 
وبني السطور هو يكتب 

لها، ولغيرها بالطبع، 

مع فيديو أغنية: أنا يافا ليافا أبو شميس
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يكتب الدكتور حسن 
البراري من واقع جتربته 

الثرية، في املنتديات 
الدولية: نحن مخترقون 

من “حصان طروادة”!

ىقّدم  احلياري  سمير  األستاذ 
واحدة  بجملة  مباشراً  تساؤالً 

عن “الدنيا وتلبيس الطواقي”.

يتحدث  العبدالالت  عمر 
جتربته  عن  مرة  ألّول  بالفيديو 
ويستحضر  الكاريكاتور،  مع 

ذكرياته التي أوصلته إلى هنا.

تأخذه  عربيات  سمير  ارحتاالت 
على  احلسرة  إلى  املّرة  هذه 
ومقارنته  الشام،  حاضر 
مباضيها، ويندم على عدم وجود 

صورة له في دمشق...

16

16

سد امللك طالل يسأل:
من املسؤول؟ 16

مصّور  العالن،  يوسف 
امللك اخلاص، ال يصّور هنا، 
“قّبعت”  أن  بعد  يكتب  بل 
على  متحسراً  معه، 
مع  األردني  الشعب  وضع 

شركات السياحة.

ُهنا عّمان

أيام في فلسطني
بقلم : رفعت العالن

48

املراشدة  معني  الدكتور 
له  قاله  عّما  يكتب 
اهلل  عبد  امللك”  “األمير 
ثالثني  قبل  احلسني  بن 

عاماً...



في  سكجها  قال  الروائي  إلى  بالنسبة  وأهميتها  الرواية  ترجمة  عن 
النظر  بصرف  القارئ،  هو  لي  بالنسبة  القارئ  “بصراحة:  لـ”الغد”:  تصريح 
عن جنسه، أو جنسيته، أو لونه، أو دينه، أو انتمائه السياسي، أو مرجعياته 
املعرفية، وبالتالي اللغة التي يقرأ بها، ولهذا فالترجمة إلى لغة أخرى تعني 
لي أّن هناك قراء جدداً، وهكذا فصدور “درب احلليب” بالفرنسية تضع جتربتي 
مطارح  إلى  والوصول  والتنّوع،  التجّدد،  شغف  يحمل  جديد  اختبار  أمام 

جديدة”.
 1993 العام  وأبيض”  “أسود  رواية  له  صدرت  الذي  سكجها  وأوضح 
للكتابة  العاملية  العاصمة  باريس،  إلى  اليوم  يصل  فكتابي  أكثر،  “بصراحة 
والفّن، وهذا يُسعدني، ولكّن عيني تظّل على عّمان، مدينتي التي لم تنتبه 
للرواية. صحيح أّن الكتاب نفد من األسواق في وقت مبّكر، ولكّنه لم يُقابل 
إالّ بقليل من االهتمام من املثقفني، مع أّن ترحيب القراء به كان وواضحاً، وهذا، 
بالتأكيد، يتعلق بخلل في التركيبة الثقافية األردنية، على املستوى الرسمي 
وعلى صعيد الكتاب واملثقفني، حيث الشللية هي التي حتكم مسار األشياء. 
الغريب أّنني أتلقى هذه األيام العشرات من اتصاالت التهنئة من الكثيرين من 

هؤالء، وهم لم يقرأوا الرواية باللغة العربية أصالً!”.

الترجمة أعادت اإلنتباه للنسخة العربية

أثار االهتمام  بالفرنسية  أّن خبر الصدور  يبدو،  الكاتب “على ما  وأضاف 
يسعدني  ما  وهذا  عاماً،  عشر  اثني  قبل  صدرت  التي  العربية  بالنسخة 
قريب،  وقت  في  الكترونياً  اجملانية  للقراءة  أطرحها  فسوف  ولهذا  شخصياً، 

لعّلها تستعيد حّقها كنّص كاد أن يذهب إلى النسيان”.

 وحول تخوفاته من الترجمة قال سكجها “هناك من يقول إّن الترجمة 
أمانة، وهناك من يقول إّن الترجمة خيانة، ولهذا ُكنُت أضع يدي على قلبي 
خوفاً من النتيجة، فكثيراً ما قرأنا ترجمات أضاعت املضمون، ولكّنني مرتاح 
متاماً للترجمة الفرنسية، فاألستاذة الدكتورة حليمة بّنعوم، التي صارت مع 
ببراعتها، واستعانت بدكتورة في جامعة  العمل صديقة، مشهود لها  أيام 
مونبلييه لتدقيق النّص، وهذه أبدت إعجابها وكتبت مقدمة سّجلت فيها 
الفرنسية  اللغة  انطباعاتها، وقبل النشر ُقمت باستشارة العديد من أهل 

الذين أجمعوا على متانة الترجمة، ومتثيل اللغة األصلية بالشكل الالئق”.

باسم سكجها

سأحتفي، هنا، بنفسي، فال يصدر 
للفرنسية،  ترجمة  يوم  كّل  في  لي 
وكان األمر، قبل سنوات، أشبه بحلم 

وها هو  يتحّقق اآلن.
مع  قصيرة  مقابلة  سأنشر 
الزميلة  أجرتها  “الغد”  صحيفة 
مشاعري  وفيها  علي،  عزيزة  العزيزة 

احلقيقية حول األمر.
في  كالم  هو  وال  مزاودة،  ليست 
الفضاء أّن أعّز قارئ للكاتب هو القارئ 
هو  بالعربية  وقارئي  األصليه،  بلغته 

احلّب األّول واألخير!

“درب احلليب ” 
في باريس 

وعيني
 على عّمان! 

الترجمة كانت أمانة وليست خيانة!

وتابع الروائي “عملية الترجمة أخذت وقتاً طويالً، وجهداً كبيراً، 
خصوصاً وأّن الرواية حافلة بالنصوص القرآنية والتوراتية واألمثال 
كانت  األثناء  هذه  وفي  واألسماء،  التاريخية  واألحداث  واألماكن 
الفرنسية/  اللغة  قسم  في  والفرنسية  بالعربية  كنّص  تُدّرس 
دراسياً حول  يوماً  الثاني، وحضرت شخصياً  امللك احلسن  جامعة 
الرواية، مبشاركة العديد من الطالب والدكاترة، وهذا يدعوني إلى 
توجيه رسالة شكر خاصة لهم، ورسالة عتب على جامعاتنا التي 

ال تقوم مبثل هذه النشاطات”.

واضاف “علينا أن نعترف بأّننا مقصرون بحّق كّتابنا، فالكثير 
من األعمال األدبية األردنية تستأهل اإلنتشار عاملياً، وهذه مسألة 
التي تعتني بكّل شيئ ما عدا  الثقافة  وزارة  تتحّمل مسؤوليتها 
الثقافية  املالحق  صارت  التي  إعالمنا  ووسائل  احلقيقية،  الثقافة 
تُفّضل  التي  الثقافية  ومؤسساتنا  ورق،  على  حبر  مجرد  فيها 
االهتمام بالكتاب العرب واألجانب، واستضافتهم، والدعاية لهم، 

واستثناء كّل ما هو أردني مبدع”.

اللغة  إلى  احلليب(  )درب  “فترجمة  قائال  سكجها  وختم 
اضطرت  حيث  نصفها،  نحو  إكمال  متّ  أن  بعد  تعّثرت  االجنليزية 

التوّقف  إلى  خليل  ثريا  اللبنانية  األستاذة  املتبرعة  املترجمة 
لظروفها اخلاصة، وستعمل مترجمة أخرى على إكمال النص قريباً، 
وستقوم الدكتورة حليمة بّنعوم، أيضاً، بترجمة كتابي األخير :”أنا، 

ولكن” إلى الفرنسية في العام املقبل.

يذكر أّن النسخة العربية صدرت في عمان العام 2003 ونفدت 
من األسواق، وستنشر ترجمتها للغة االجنليزية في العام املقبل، 
ورأس حترير بعضها. وهو  وسكجها عمل في عدة صحف عربية، 

كاتب عمود يومي منذ العام 1995.

يوميات  رمادية”،  “أيام  منها  املؤلفات  من  العديد  له  وصدر 
سيرة  ولكن”،  “صحافة،   ،1994 يوميات  األخيرة”،  “الطلقة   ،1987
ولكن”،  “أنا،   ،2005 الشفافية”،  مرجعية  “مجلد   ،1996 صحافية 

سيرة روائية 2013.

رابط حتميل الرواية اجملاني:

http://www.jorday.net/index.  

php?option=com_content&view=article&id=17908
:la-voie-lactee&catid=72:pdf&Itemid=77
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عبد الكرمي الكباريتي:

بني 
زمنني

على أّن إسم الكباريتي يظّل يتكّرر مع أّي حديث عن حكومة جديدة 
متوقعة، باعتباره مرّشحاً لرئاستها، أو بالوقوف وراء تشكيلها، ولعّل عدم 
دائماً، فهو يختار بني احلني  غيابه عن الصورة العامة يظّل يضعه إحتماالً 
واآلخر أن يُعلن رأيه اجلرئ، وقد يكون ذلك في “جاهة إجتماعية”، أو في بيت 
الذي يرأسه  الكويتي  األردني  عزاء، وبالتأكيد في االجتماع السنوي للبنك 

منذ خمس عشرة سنة.

بعيد عن السياسة قريب منها!

سياسية  مناسبة  إلى  اجتماعية«  »جاهة  حّول  أشهر،  ُقبيل  مثالً: 
نقلت أخبارها الصحف، حني استعار كلمات الراحل أكرم زعيتر: األحوال.. 
أوحال، وزاد عليها:”أوطاننا إلى زلزال أو زوال، في زمن استباحة املستوطنني 
للمسجد األقصى، وصورتنا الدموية حيث السبي والتشريد وقطع الرؤوس!”

أّما من اجتماعات البنك العامة، ومن باب الدخول في األزمة االقتصادية 
املطر  لكّن  الغرب،  تُغّيم في  إنها  يقول:  الرجل  العاملية، قبل سنوات، كان 
كان.  ما  كان  وقد  وإرهاب،  وعنف  فقر  على منطقتنا على شكل  سيكون 
هذا باالضافة إلى توقعاته بارتفاع املديونية والعجز وانهيار بعض الشركات 

وغيرها.
، ولكن أعتقد  أن هذا املنخفض االقتصادي تشّكل  )رمبا  بالنّص:  وقال 
املسؤولني  لدى  متاحة  أدوات  هنالك  فهل  سيتعمق،  بأنه  أمانة  بكل 
احلكوميني للتعامل مع آثار هذا املنخفض، رمبا أن السياسة املالية مقيدة 
األيدي في التعامل مع هذا املوضوع ، لكن نحتاج الى “سياسات مبتكرة” 

ملواجهة تداعيات األزمة(.
وأنتج  بل  فحسب،  حقيقة  يعد  لم  املنخفض  هذا  أّن  الواضح  ومن 
أمطاراً شّكلت سيوالً جرفت الكثير من املشاريع، فأّثرت بشكل واضح على 

!“ طروادة  بـ”حصان  مخترقون  نحن  يكتب:  البراري  حسن  د.   @
أسامه الشريف:قّصة حّب مكتوم  يا وطن@  آخ  العالن يصرخ:  @ يوسف 
@ سمير احلياري وتلبيس الطواقي @ أيام في فلسطني

امللك  @ سد امللك طالل يسأل: من املسؤول؟  األمير  لنا  قاله  ما  @ هذا 
منسف! على  سأعزمه  مايكل  لتقيت  ا لو  لالت:  لعبدا ا عمر   @
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شخصية العدد

8

كتب: محرر الشؤون احمللية

في إحدى برقياته املسّربة من 
“ويكيليكس”، يقول السفير األميركي، 

حينها، إدوارد غنيم عن عبد الكرمي 
الكباريتي: ” هو رجل ذو عواطف 

جّياشة. وطني له آراء قوية. معروف 
للسفارة، خدمته في احلكومة طويلة 
في عهد امللك حسني وامللك عبد اهلل 
مّما يعطيه اإلمكانية لرؤية فريدة في 

األمور الدولية واإلقليمية واحمللية”.
في البرقية نفسها، وهي مؤسسة 

على مقابلة خاصة للسفير مع 
الكباريتي: قال لي إّنه قّرر عدم العودة 

للسياسة مّرة أخرى”.
في العدد األّول من مجلة “صوت وصورة”، شقيقة “اللويبدة”، كان أّول توّقع لوصوله إلى الدوار الرابع، بنّص مستقبلي كتبه الزميل 

األستاذ علي سعادة. رسم الكاريكاتور املُعّبر األستاذ جمال عقل، وصّور الكباريتي وهو يحمل صحيفتنا “آخر خبر” الشقيقة الكبرى 
لـ”اللويبدة”، وعنوانها: احلكومة على احلافة” مصّورنا الراحل زهران زهران، وهذا للتاريخ!
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أغلب القطاعات، ووصلت إلى حياة املواطن اليومية ، وهناك أسهم 
لشركات شهدت حالة أشبه باإلنهيار، وميكننا توّقع أّن اخلروج من 

األزمة سيكون بطيئاً، متاماً كالبطء الذي وصلت به إلينا.

السياسة جتري في دم أبي عون!

البنك  حال  بني  طريفة  مقارنة  عقد  اآلن،  من  شهرين  قبل 
االردني الكويتي ووضع  احلكومة املالي، فقال: سهام النقد املوجهة 
املوجهة حلكومة  النقد  وإدارته اخف بكثير من سهام  البنك  الى 
الدكتور عبداهلل النسور، وخاصة االقتصادية، وأضاف: هذا يعني ان 
البنك بالف خير، داعياً اهلل ان يعني احلكومة ويعني رئيسها! ولم 
ينس أن يذّكر احلاضرين بأّن بنكه يحتل املرتبة الثالثة في االردن بال 

منازع االن. 
في  الواسع  لالنتشار  طريقها  جتد  التي  التداخالت،  هذه 
الصحافة، جتعل سؤال العودة مطروحاً، وهذا ما حصل فعلياً مع 
االستشارات النيابية الختيار إسم الرئيس املقبل، وتنسيبه جلاللة 
ولكّنه  نيابي،  كخيار  إسمه  ُطرح  حيث  سنتني،  نحو  قبل  امللك، 

سارع بإعالن إعتذاره. 
سياسي أردني مخضرم رّد على تساؤلنا حول جدّية الكباريتي 
في االبتعاد الدائم، قائالً: حني يكون األمر رسمياً، وجدياً، فسيكون 
ويُغّير!”،  يقول  :”اخلّير  يقول  األردني  املثل  ألّن  آخر،  موقف  له 

ويضيف:”السياسة جتري في دم أبي عون!”

بني زمنني

الكرمي  عبد  الشاب  للطالب  احلسني  الراحل  استقبال  ومنذ 
الكباريتي في املطار في العام ١٩٧١، وحتى إنتخابات العام ١٩٨٩، 
لم يُسّجل الرجل أدنى حضور في احلياة السياسة األردنية، ولكّنه 
ثّم  االنتخابات،  وخالل سّت سنوات فقط، كان يُسّجل جناحه في 
يتدّرج في املناصب الوزارية )سياحة/ عمل/ خارجية(  إلى أن حلف 

اليمني الدستورية رئيساً للوزراء في الرابع من شباط العام ١٩٩٦.
ومنذ دخولنا مرحلة التحّول الدميقراطي، لم يعد عبد الكرمي 
فقد  األردنية،  العامة  احلياة  في  عابراً  شخصاً  أبداً،  الكباريتي، 
تعّود من صباه أن يقول كلمته غير آبه مبخاطرها، واذا كان موقف 
سياسي له في اجلامعة أوصله إلى االختطاف في بيروت، فقد وجد 

في استقباله الراحل احلسني تقديراً لشجاعته.

اجلبهة الدميقراطية اختطفته

كان  فقد  شخصيته،  بنية  إلى  تؤشر  قّصة  احلادثة  ولتلك 
العام ١٩٧١ ساخناً، وكانت بيروت تعّج بالتنظيمات الفلسطينية 

ومع  املعروفة،  األحداث  بعد  األردن  من  أخرجت  التي  املسلحة 
العلوم  قسم   / االميركية  اجلامعة  في  الطالب  كان  فقد  ذلك، 
:”جمعية  أردنية حملت إسم  اجليولوجية، ينشئ جمعية طالبية 
الطالب األردنيني للعمل االجتماعي”، ومن خالل اجلمعية استطاع 

تأسيس تنظيم سياسي  حمل إسم “التنظيم الطالبي األردني”.
وكان من عادة اجلامعة أن تخصص يوم اخلميس من كل أسبوع 
لـ”جلسات حرة” يعبر فيها الطالب عن مواقفهم السياسية، ممّا 
أّن  ويبدو  طالبية،  صدامات  إلى  األحيان  من  كثير  في  يوصل  كان 
مجموعة  فقامت  بطروحاته،  خصومه  بعض  استفّز  الكباريتي 
تنتمي إلى اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني باختطافه، غير أّن 
اجليش اللبناني أعّد خطة لتهريبه من سجنه، وترحيله إلى عّمان.

املسّدس يعتلي حزام احلسني

في مطار عّمان، في ماركا، فوجئ الشاب بامللك يستقبله عند 
سّلم الطائرة، وتشرح الصورة املُرفقة الفرحة الغامرة على وجهه، 
صارت  فلحيته  قصيرة،  ليست  فترة  دام  االختطاف  بأّن  وتشي 
طويلة، وينبغي أن ال يغيب عن بال قارئ الصورة أّن ُمسّدساً كان 

يعتلي حزام احلسني الراحل، في إشارة ال تخفى على أحد!
أّول سني شبابه، في نحو  في تلك األيام، كان الكباريتي في 
املتحدة،  الواليات  دراسته في  يواصل  أن  الطبيعي  العشرين، ومن 
باعتباره من طلبة اجلامعة األميركية في بيروت، وهناك من يؤكد 
ما  أّما  دراسته،  باالنفاق على  تكّفل  امللك احلسني  أّن  لـ”اللويبدة” 
مستقبالً  ذهنه  في  صنع  الراحل  امللك  أّن  فهو  تأكيده  نستطيع 
اخلصوم،  وجه  في  “ال”،  يقول:  ألن  اجلرأة  ملك  الذي  الشاب  لهذا 
أمام  قال  أّنه  بدليل  النفوذ،  كّل  فيه  ميلكون  الذي  مكانهم  وفي 
ربع  زمان. طبعاً، بعد  مجموعة، بعد زمن: كانت عيني عليه منذ 
قرن من هذا اإلستقبال، كان عبد الكرمي الكباريتي الذي صار “أبو 
الذي  الرجل  أمام  للوزراء  رئيساً  الدستورية  اليمني  يحلف  عون” 

استقبله في املطار.

مرحلة املال واالقتصاد والرئاسة

بني هذا وذاك، كان الكباريتي يدرس في أميركا، ويحصل على 
املاجستير في االقتصاد، بعد أن ترك اجليولوجيا ألهلها وتخصص 
ثّم  أهله،  ميلكه  عمالت  صرافة  محل  في  يشارك  ثّم  املال،  في 
يؤسس شركة مالية في نيويورك ترتبط بشركة أهله في عّمان، 
وليكّرس نفسه ُمساهماً كبيراً في بنوك أردنية، فمن الواضح أّن 

عينه كانت على عّمان.
“أبو  الكباريتي  الكرمي  عبد  به  يُعرف  الذي  اإلسم  صار  هنا 
عون”، ويبدو أّن عالقته مع ديوان امللك الذي أراد أن يُجّدد في شباب 
احلُكم جتّددت، ففاجأ اجملتمع بترّشحه جمللس النواب، وفاجأهم أيضاً 

بوصوله إلى العبدلي، إلى حتت قّبة البرملان املُعّطل منذ زمن.

كانت  ُهنا 
للدخول  ُفرصته 
عّمان  عالم  إلى 
ما  بكّل  السياسي 
عالقات  من  ميلك 
وكما  وإمكانيات، 
ذات  لنا  قال 
السياسي اخملضرم:” 
الكباريتي  دعس 
الصاجة”،  على 
من  أوتي  ما  وبكّل 
لتسجيل  قّوة 
من  واحداً  إسمه 
البلد،  رجاالت  أهّم 

وهذا ما حصل.
الرياح  ولكّن 
تشتهي  مبا  جتر  لم 
فقد  سفينته، 
ضمن  نفسه  وجد 
اختاره  الذي  الفريق 
األكبر  وهو  بنفسه، 
اململكة  تاريخ  في 
أمام  وزيراً(   ٣١(
االقتصاد  هموم 
بامكانه  كان  الذي 
ولكّن  جتاوزها، 
االعالمي  فريقه 
الهفوة  يرتكب  ظّل 
حتى  الهفوة  وراء 
من  جبالً  صارت 
يكون  وقد  األخطاء، 
نية،  بحسن  األمر 
أراد  من  هناك  أّن  أو 

إفشال جتربته...
عند  العلم 

اهلل!
في  ويقال، 
دائماً:  األردن، 
احلكومة،  استقالت 
أنه  احلقيقة  ولكّن 
من  هناك  ليس 
تستقيل،  حكومة 
ما  وهذا  تُقال،  بل 
الكباريتي  مع  جرى 

في آذار ١٩٩٧، ولكّنه لم يذهب إلى الظّل، بل ترأس البنك األردني 
الكويتي الذي صار معه بنكاً يُحسب له حسابات.

الرؤوف  عبد  يختار  الثاني  اهلل  عبد  امللك  كان  سنتني،  بعد 
الروابدة كأّول رئيس وزراء في عهده، وفي اليوم نفسه يختار عبد 
بعد  وبدا  عهده،  في  ملكي  ديوان  رئيس  كأّول  الكباريتي  الكرمي 
فالروابدة  السياسي،  التعايش  على  قادرين  غير  الرجلني  أّن  قليل 
بديناميكيته  يؤكد على “الوالية العامة” للحكومة، والكباريتي ال 
يستطيع بديناميكيته سوى التدّخل بالقرارات، وهنا كان الطريق 

املسدود.

االنسحاب الكباريتي املنّظم!

كانت صحيفة »جوردان تاميز« ُمقّربة من الكباريتي، وخرجت 
بخبر على صفحتها األولى، يقول: السيد عبدالكرمي الكباريتي، 
رئيس الديوان ، يعمل على انسحاب منظم من وظيفته، ليعود 

الى موقعه السابق، رئيس مجلس ادارة بنك.. 
وأضاف اخلبر، نقال عن مصدر مسؤول، ان الكباريتي اتخذ 
هذا القرار بعد ان شعر بانه خسر امام احلرس القدمي، والقوى 

السياسية التقليدية.. ومراكز القوى، ولم يستطع تنفيذ 
برنامجه االصالحي الليبرالي، وهكذا فهو يبتعد.

كان  فاالنسحاب  بعدها،  جرى  ما  يُلّخص  اخلبر  ذلك  كان   
منّظماً، مبعنى أّنه لم يُغادر احلياة السياسية، وظّل فاعالً بشكل 
أو بآخر، فبعد مضي نحو خمسة عشر عاماً، ما زال إسمه يُطرح 
مرشحاً لرئاسة احلكومة، أو في القليل داعماً لرئيس جديد، مختاراً 
من  ُمقرباً  كونه  من  تبدأ  الرجل  قّوة  فمصادر  حكومته،  ألسماء 
العرش، ومن نفسه، بقدراته الذاتية، ووال تنتهي بعالقاته العربية 

اخلليجية، والدولية املنتشرة.
إلى  العودة  بعدم  كلمته  عند  يظّل  هل  إذن:  السؤال،  ليس 
ونسمعه  السؤال هو: هل سنراه  بل  يغادرها،  لم  ألّنه  السياسة، 

يحلف اليمني الدستورية في نشرة الثامنة؟
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مات كاتب العمود الصحفي. قرأت النعي في أكثر من صحيفة هذا 
الصباح. توفي بسرطان الرئة. ولم ال؟ كان مدخناً شرهاً. وقبل أيام ماتت 
كاتبة العمود اليومي في اجلريدة املنافسة، قتلها سرطان املبيض. كنت 
لكليهما. كانا شخصيتني فريدتني من نوعهما. هو كاتب منذ  صديقاً 
ثالثني عاما وهي مؤلفة روايات قبل ان تكتفي بكتابة عمود يومي. كنت 
صغيرة  متاثيل  هناك  كانت  املنضدة  على  نفترق.  ان  قبل  بيته  في  ازوره 
له  توفر  التماثيل  ان هذه  يرقصن. كان يقول لي  الصنع لنسوة  صينية 
االلهام في بيئة جافة ال تعترف بالثقافة واملثقفني. “انها بيئة صحراء. ما 

الذي ميكن لها ان تقدمه النسان مثلي؟”
عنه.  مختلفة  فكانت  هي  أما  املرض.  مع  طويل  صراع  بعد  مات 
كانت  لغات.  عدة  تتحدث  وكانت  وبيروت  باريس  في  حياتها  عاشت 
قارئة ومتحدثة ومثقفة كبيرة. وكان هو مثقفاً ايضاً رغم انه لم يعش 
يحبان  انهما  يدريا  ان  دون  ماتا  العربية.  إال  يتحدث  يكن  ولم  اوروبا،  في 

بعضهما البعض. كنت أعرف ذلك.
- “ما بالك؟”

- “قد اموت قريبا”
- “ ال، أنت تتخيلني موتك”
- “اتخيله في كل حلظة.”

- “اذن متوتني في كل حلظة”
- “نعم اموت كثيرا هذه االيام.”

تناول  يحب  عمان.  وسط  في  شعبية  قهوة  في  به  التقي  كنت 
املنسف في مطعم القدس ثم يطلب الشاي ويدخن سيجارتني او ثالثة 

قبل ان يطلب احلساب. 
- “انا ال افكر باملوت ابدا.”
- “ال يجوز. انت مثقف!”

- “املثقفون ال ميوتون وان ماتوا.”
- “انهم بحاجة الى اعتراف.”

- “االعتراف هو احلياة”
- “وعدم وجوده هو املوت؟”

- “اذن نحن ميتون.”
- “اذن ال اعتراف حتى اآلن؟”

كنا جنتمع ثالثتنا، مرة او إثنتني في الشهر عند سياسي مخضرم. 
هو مثقف ايضا، وانا كذلك. اذن كلنا كنا مثقفني.

- “املستقبل شيء.”
- “العرب تافهون.”

- “الدين احجية”
- “السياسيون متواطئون.”

- “كلنا متواطئون.”
- “تأكلوأ كنافة؟”

بشكل  باحلياة  متعلقني  كانا  سيموت.  منهما  احدا  ان  اتصور  لم 
املتنوعة  ثقافتها  ملئة عام مقبلة، وهي تستحضر  جنوني. هو يخطط 

وانتماءها العنيد للعروبة والعرب.
- “اعمالي الشعرية..”

- “نعم”
- “اعمالي الروائية..”

- “نعم”
- “اعمالي البحثية”

- “نعم”
- “كلها عندي كما تعلم”

- “نعم”
- “كلها سانشرها”

- “نعم”
في  واملشاركة  التلفزيون  شاشات  على  الظهور  حتب  كانت 

املناظرات واملؤمترات. 
- “ظهرت على شاشة اجلزيرة اول امس، الم تشاهدني؟”

- “ال”
الم  قبل شهر.  غالي  بطرس  مناظرة حضرها  في  - شاركت 

تسمع عنها؟”
- “ال”

االسبوع  بيروت  في  املرأة  ادب  حول  مؤمتر  في  ورقة  “قدمت   -
الفائت. هل قرأت عنها؟”

- “ال”
- “اني احتضر،  وقد خضعت للعالج الكيماوي للمرة الثالثة 

قبل يومني. هل زرتني؟”

- “ال”
حني  عني  ستكتب  “هل   -

اموت؟”
- “نعم!”

ما  هذا  نعم  الكتابة! 
بعضنا  عن  سنكتب  يجمعنا. 
في  جوالتنا  عن  البعض، 
مع  لقاءاتنا  وعن  عمان،  جبال 
واملثقفني. ساكتب  السياسيني 
عنكما، وعن كل كتاب االعمدة 
ماذا  ما.  يوما  سيموتون  الذين 
يرحل  ان  بعد  للعمود  يحدث 
املساحة  تلك  هي  صاحبه؟ 
ثم  نحتلها  التي  املقدسة 

نخليها رغما عنا.
عنيدة،  املرأة.  تلك  “هي   -
اليها.  اشتاق  لكني  اكرهها. 

انها حتتضر اليس كذلك؟”
- “كلنا نحتضر.”

- “نعيش شيئا ما ثم منوت 
كثيرا.”

موت  عن  “ساكتب   -
اآلخرين، وليس عن موتي.”

عن  تكتب  انت  “اذن   -
موتك.”

- “هو مؤجل حتى اآلن.”
- “وقد يدركنا في اي حلظة.”

كما  مريض  “السياسي 
سمعت.”

- “والروائية كذلك.”
- “وقد نكون نحن ايضا.”

- “اذن ال فرق.”
- “نعم. ال فرق.”

- “نعم”
الكاملة  اعمالي  “لكن   -

ستبقى.”“!”
على  متوت  ان  قبل  رايتها 

أسامه الشريف، رئيس حترير 
“الدستور” األسبق، وقبلها من 
مؤسسي “اجليروسالم ستار”، 

وإلى ذلك فهو الناشط السياسي، 
وعضو جلنة األجندة الوطنية، 

واآلن هو: الكاتب في غير صحيفة 
عربية وغربية.

صاحبنا معروف بهذه الصفات 
وغيرها، ولكّنه قبل هذا، وبعده، 

هو كاتب قّصة، وهذا ما لم 
يعرفه الكثيرون، قبل اآلن، وها هم 

يعرفونه اآلن:

أسامه الشريف
صحافي وكاتب أردني 

قّصة من القلب
ُحّب مكتوم

شاشة التلفاز. كانت جميلة. خلتها في شبابها. كانت ذكية حقا. 
كان يريدها. كانت تخشاه. كنت ارقب لقاءاتهما. كان نزقا، وكانت 
تقول لي انه كاره للنساء. كان عاشقا لالنوثة، لكنه لم يكن يحب 
النساء. كان كل ما يسيطر عليه هو كتابة عموده اليومي. وهي؟ 

كانت تريد ان يعترف بها.
- “ماتت. مسكينة.”

- “ماتت. حقا؟”
- “نعم”

- “اذن سأموت انا قريبا.”
- “قريبا قد تعني عشر سنوات.”

- “قريبا تعني االسبوع القادم.”
- “لن انتظر موتك. لقد باغتني موتها.”

- “اذن ال تقرأ الصحف. لن اموت اذا لم تقرأ نعيي.”
اجلريدة  في  مكانه  كان  نعيه.  وقرأت  الصحف  قرأت  لكني 
من  اجلريدة  في  يعد  ولم  ماتا،  موتهما.  من  حينها  تأكدت  خاليا. 
عمود اقرأه. تذكرت االعمال الكاملة. هي على الرف حيث تركها. 
ماتا، ولم يدريا كم كان احلب قريبا. في املساء اتذكرهما واحب ان 

اراهما معا، يتحاوران، يتجادالن، يتنافسان على استنباط الفكرة. 
لن اقرأ صحف الغد بعد اآلن. هما يعيشان في صحف األمس. 

كاتب وكاتبة، ومن يأبه لكل هذا؟؟ 
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سمير احلياري
إعالمي أردني 

الزميل األستاذ سمير احلياري 
صحافّي قادر على إلتقاط اللحظة، 

واختصار مقالة كاملة بجملة واحدة، 
وهو، هنا، يختصر احلياة ببعض 

كلمات.
خالل جولته األوروبية مع العائلة، 

توّقف أمام منّصة تبيع أنواع القّبعات، 
النسائية والرجالية، فصّورها، وكتب 
فورًا على صفحته في “الفيس بوك” 

هذا التساؤل الوجودي:” َمن َيرى معي 
أّن احلياة “نلبيس طواقي”؟

إذا كان لديكم إجابة وافية، 
فاحتفظوا بها ألنفسكم!

َمن يرى بني السطور
معي أّن 
احلياة 

“تلبيس 
طواقي“؟!
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د. حسن البراري
باحث وناشط وأستاذ جامعي 

قلم الدكتور حسن البراري يخترق العقل 
دون استئذان، وبسالسة، وهذا ما تفتقر إليه 

الغالبية الغالبة من الباحثني، املفّكرين، 
العرب.

وكتابته ُتقّدم نفسها بنفسها، ولكّننا 
جند أنفسنا نكتب تقدميًا له في “اللويبدة “، 

مع أّن املُعروف ال ُيعّرف، كما قالت العرب.
صديقنا ُيغالب الوقت دائمًا، فيغلبه، 

بإجناز ما تّتسع له ساعات اليوم، وصاحبنا 
ُيغالب املنابر، واألماكن، وسائل تعبير، 

وجغرافيا، فهو موجود في غير مكان في 
الزمان نفسه، ُيقّدم ُعصارة جتربة عقلية 

وعملية ثرية تستأهل التعميم.
“اللويبدة” تفخر بأن تضّم صفحاتها 
كلماته التي ال تأتي واحدة منها عبثية، 

مجانية، وهنا تخترق مقالته عقولنا، وحُتّفزها 
على التفكير، وهو يكتب عن أهّم ما نعانيه 

في جتربتنا األميركية: أننا ُمخترقون...

ُمخترقون
بـ”حصان
طروادة “!

مشاركتي، في هذه العجالة في مجلة “اللويبدة”، هي األولى من نوعها، 
باسم سكجها لكتابة مقال خاص مبجلته  االستاذ  أن دعوة صديقي  واحلق 
الرزينة، كانت مصدر سعادة واعتزاز، واحترت فيما أكتب، ألنني أعرف من خالل 
مجالستي ألبي إيراهيم وقراءتي ملا يكتب،أنه ليس من النمط الذي مير مرور 
الكرام على ما يقرأ، فهو عادة ما يتأمل، ويقرأ ما هو أبعد من النص، ويبدي 
وجهة نظر تنم عن تفكير عميق، ودائماً ما تكون التقاطاته في غاية الذكاء.

 أذكر، ذات ليلة، أن كنا معاً على عشاء  في مزرعة الصديق “اخلال عبداهلل 
الصيفية  العطلة  لقضاء  واشنطن،  من  للتو  عائداً  حينها  وكنت  العتوم”، 
بني األهل، بعد عام مضن في التدريس، وما أن بدأنا احلديث في الشأن العام، 
وبدأ “اخلال” بسرد قصص )وإن كانت في شكلها فكاهية إال أنها في اجلوهر 
سياسية بامتياز( حتى داهمني االستاذ باسم  بسؤال عن دور املثقفني العرب 
مضافة  قيمة  هناك  كان  ما  إذا  وما  أمريكية،  مؤسسات  في  يعملون  الذي 
تعود على مجتمعاتنا. تناقشنا حول املوضوع وتبادلنا األراء، وفي هذه املقالة 

سأعود إلى ذات السؤال.

اإلختراق األول: اللحظة األميركية

جتارب املثقفني العرب في الواليات املتحدة هي قطعاً ليست متشابهة، 
وبالتالي ال ميكن لنا أن نتخيل بانهم سيجمعون على وجهة نظر واحدة، وهذا 
أمر طبيعي عندما يرتبط األمر بنخبة تتمتع بعقل مفتوح، وتعيش في سياق 
قوة،  إثراء ومصدر  ويرى فيهما  واحلوار،  التعددية  قيم  يعّلي من  فكري مغاير 
وهو على العكس مما هو سائد في إقليمنا العربي. وأتاحت لي فرصة العمل 
بأهم مراكز التفكير في واشنطن، والتدريس في كبريات اجلامعات االمريكية، 
فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على الكثير من الساسة والنشطاء والباحثني 

العرب الذين يأتون إلى واشنطن بهدف العمل أو الكولسة والتأثير.
ولعل املالحظة األهم التي التقطتها مبكراً هي أن الغالبية العظمى من 
هؤالء العرب، وبصرف النظر عن اعجابهم بالنموذج االمريكي، أو معاداتهم 
لدور أمريكا في الشرق األوسط، ينطلقون من فرضية وهي أن هيمنة الواليات 
املتحدة وصلت إلى درجة ال ميكن معها فهم ديناميكيات احلرب والسلم في 
املنطقة مبعزل عن موقف واشنطن. ولعل أفضل من عبر عن هذا االنطباع 

هو ريتشارد هاس عندما كتب عما سّماه بـ “اللحظة األمريكية”، 
القرن  في  البريطانية”  “اللحظة  بـ  يعرف  كان  ما  غرار  على 
التفكير  مجرد  عن  العرب  من  الكثير  يعجز  لذلك  عشر.  التاسع 
يحدث  وهنا  واشنطن،  رغبة  عن  مبعزل  إقليمهم  في  التأثير  في 
االختراق األول إذا تعتقد هذه الشريحة أن كسب تعاطف وتفهم 

مراكز التأثير )اإلدارة، الكونغرس، الرأي العام، مراكز “الثنك تانك”، 
االعالم( في واشنطن هو الطريقة األمثل لهم ليتم تقدميهم إلى 
 .)Engine for Change( للتغيير  كمحرك  العربية  مجتمعاتهم 
واألنكى أن عدداً منهم ال يسعى إلى التغيير، بقدر ما يسعى إلى 
أن يفرضهم األميركيون في مجتمعاتهم، في سياق لعبة الصراع 

املقالة

جتربتي األميركية:
17



181925
على السلطة واالستئثار بها.

مثال من العراق

التي  العراقية  النخب  مواقف  املثال  سبيل  على  هالني   
استوطنت واشنطن للدفع باجندات متعارضة! بطبيعة احلال، فإن 
الشخصيات التي يتم تبنيها في هذه احلالة هي تلك التي تؤمن 
فضحها  )التي  االستشراقية  املقوالت  تعتنق  بأنها  تتظاهر  أو  ب 
وهي  واملقاالت(،  الكتب  من  وغيره  االستشراق  في  سعيد  ادوارد 
االعتبار  بعني  االخذ  دون  بالدها  في  تغيير  إحداث  تريد  شخصيات 
على  التغييرات  هذه  مآالت  أو  واالجتماعية  التاريخية  السياقات 

بنية واستقرار اجملتمعات. 
وبالفعل عاصرنا هذا النموذج في العراق، عندما قام عدد من 
بدعمهم  األمريكية  االستخبارات  وكالة  باقناع  املنفى  ساسة 
واعادتهم إلى بالدهم على ظهور الدبابات األميريكية والبريطانية 
لتولي السلطة، وما الفوضى السائدة في العراق وما يرافقها من 
فرز طائفي وانهيار ملوازين القوى وصعود التطرف بكافة اشكاله إال 
نتيجة منطقية لهذا االختراق، الذي حتدثت عنه. وحتت مسميات 
أو غطاء الليبرالية تساهم هذه الشريحة بتفكيك مجتمعاتها، 
املواقف  مع  كليا  تتماهى  وجاهزة  معلبة  مقوالت  إلى  إستناداً 
يتحول  عندما  صورها  بأبشع  املفارقة  تتجلى  وهنا  الغربية. 
أن يكونوا جزءا من حكومات  والذين قبلوا  العرب  بعض الساسة 
والليبرالية  لالصالح  إلى  دعاة  إلى  طويلة  لسنوات  استبدادية 
والدميقراطية ألن تبني هذه املفاهيم تشكل مدخال للحصول على 

الدعم الغربي.

مثال من لبنان

ما زال حيا في ذاكرتي العدوان اإلسرائيلي على لبنان في صيف 
أنني شاركت في ندوة عن احلرب، حتدث بها وزير  عام ٢٠٠٦. وأذكر 
الدفاع اإلسرائيلي احلالي موشيه يعلون، والذي كان للتو خارجا من 
رئاسة أركان اجليش االسرائيلي. وكانت انتقادات يعلون شخصية 
وكيدية وتنم عن حقد على املؤسسة اإلسرائيلية احلاكمة ألنها 
وكان  االركان،  هيئة  رؤساء  بباقي  إسوة  أخرى  سنة  له  جتدد  لم 
الذي  حالوتس  دان  اجلنرال  املنصب  في  خليفته  على  أكثر  حاقداً 

حتمل اخفاق اجليش اإلسرائيلي في حتقيق أهدافه. 
عبر  يتحدث  كان  يعلون  موشيه  أن  االستراحة،  في  أذكر، 
الهاتف اخللوي بصوت عال مع أحدهم في إسرائيل، وكان يتكلم 
وهذا  حالوتس”  يطرد  أن  اجليش  “على  ويقول:  العبرية،  باللغة 
يكشف عمق أزمة يعلون النفسية والشخصية. وفي هذه الندوة 
صدمت من مداخلة أحد الباحثني اللبنانيني الذي صب جام غضبة 
على اجليش االسرائيلي ليس بسبب الدمار الذي سببه وال اجلرائم 
التي ارتكبها وال بسبب العدوان الذي شنه على لبنان، بل ألنه لم 
في  الباحث  هذا  واستمر  له،  هدفا  اهلل  حزب  على  القضاء  يضع 
ينهار  حتى  قصفها  اإلسرائيليني  من  طالب  أهداف  قائمة  وضع 

حزب اهلل!

 مثال من السعودية

الشيعة مركزاً متخصصاً  السعوديني  أحد  أنشأ  آخر،  ومثال 
لزيارته، واطلعني على  السعودية في واشنطن، ودعاني  بالشؤون 
فرض  اجلمهوريني  من  فيها  يطالب   ٢٠٠٨ عام  في  دراسة وضعها 
يستفيد  أن  وعندما سألته كيف ميكن  السعودية،  على  عقوبات 
في  وهذا  سينهار،  السعوي  النظام  بأن  أجاب  العقوبات،  من 
مصلحة رؤيته للمجتمع السعودي. وشعرت بأنه لم يرحت لبعض 
اسئلتي عندما قارنت بني مقوالته ومقوالت غالة اليمني األمريكي 

الدميقراطية  نشر  في  يرون  هؤالء  وأن  الدميقرايطة،  موضوع  في 
كجزء من اخلالص، لذلك كان هذا اللقاء األول واألخير إذ لم يتصل 

بي بعد ذلك.

مثال فلسطيني إسرائيلي: حماس العدو 

 ،٢٠٠٧ نوفمبر  في  انابوليس  اجتماع  بعد  كان  آخر،  مثال 
في  تانك”  “الثنك  مراكز  أحد  قبل  لي من  دعوة وجهت  أذكر  وهنا 
عدداً  يضم  االجتماع  وكان  أنابوليس،  عملية  ملناقشة  واشنطن، 
واملصريني  الفلسطينيني  وبعض  بوش  الرئيس  مستشاري  من 
واإلسرائيليني. لم تدهشني وقاحة اجلانب اإلسرائيلي، وال بالطريقة 
التي يقدم فيها أفكاره، لكن ما أدهشني ما بدا لي وكأنه توافق 
النقاش،  موضع  هي  حماس  كانت  عندما  فلسطيني  إسرائيلي 
وشعرت للحظة أن هؤالء يكنون عداًء حلماس أكثر من محبتهم 
في حترير وطنهم املغتصب، ومرة أخرى يتم التحريض على مكون 
فلسطيني من قبل مكون آخر دون أن نعرف إن كان هذا في صالح 

القضية األهم وهي التحرير.

وشنطن مخترقة من االسرائيليني!

املواقف ويبني عليها،  أن الطرف االمريكي يلتقط هذه  أجزم 
عصياً  ليس  األمريكي  اجلانب  وحتى  منه.  يقترب  من  يرعى  لذلك 
وقدرة  السياسي  النظام  وطبيعة  بنية  بسبب  االختراق  على 

جماعات الضغط على صناعة الفرق في عملية اتخاذ القرار. 
وأذكر أنني زرت أرون ديفيد ميلر )عضو وفد السالم األمريكي 
ومستشار لستة وزراء خارجية( في بيته بوالية ميرالند في صيف 
ذكر  النقاش  وفي  اللندنية،  “اجمللة”  عام ٢٠٠٩ الجراء مقابلة جمللة 
لي ) دون أن يقصد( أسماء كبار من منطقتنا زاروه في بيته، عندما 
كان في موقع املسؤولية، وكيف مت التفاهم على الكثير من األمور، 
طبعاً ال جدال على تبادال الزيارات واللقاءات واحلوار، لكن األهم هو 
يقطع  الذي  العربي  السياسي  أو  املثقف  يستند  أرضيه  أي  على 
The Much Too Prom- )احمليط لاللتقاء باآلخر؟! في كتابه املعنون 

ised Land( انتقد ارون ديفيد ميلر موقف فريق السالم االمريكي، 
وقال “كنا إسرائيليني أكثر من الوفد اإلسرائيلي” وكرر هذه العبارة 
الرئيس  وصف  أيضاً  كتابه  وفي  مرة.  من  أكثر  معه  لقائي  في 
كلينتون والفريق االمريكي املفاوض بأنه محامي إسرائيل، واخبرني 
له  مقال  مقابلته بسبب  رفض  كلينتون  بيل  أن  ميلر  ديفيد  أرون 
نشر في عام ٢٠٠٥ وصف به كلينتون  بـ “محامي إسرائيل”. وفي 
النهاية أوضح لي أرون ديفيد ميلر كيف أن اجلانب األمريكي مخترق 
ميرشامير  جون  من  كل  عليه  أكد  أمر  وهو  اإلسرائيليني،  قبل  من 
وستيفن والت في كتابهما االشهر عن “لوبي إسرائيل”. فاملثقف 
إلى  يسعى  ال  واشنطن  في  يعمل  الذي  اإلسرائيلي  الباحث  أو 
التماهي مع املقوالت السائدة في واشنطن بل يسعى إلى تغييرها 
ملاذا  نتفهم  وال  نفهمها جيدا  وهذه قضية  وجهتها،  في  والتأثير 
النقاش  املتاحة في  الساحة  اختراق  العربي مسألة  اجلانب  يغفل 

العام لصناعة الفرق لصالح قضايانا؟!

ونحن مخترقون بـ”حصان طروادة”!

االقلية  من  العكس  فعلى  مخترقون،  أننا  هو  القصيد  بيت 
مثقفي  غالبية  فإن  شرابي،  وهشام  سعيد  ادوارد  أمثال  املثقفة 
وفق  يتموضعون  األمريكية  املؤسسات  في  يعملون  الذين  العرب 
هذه  تدوير  مهمتهم  تكون  وبالتالي  السائدة،  املقوالت  بعض 
املقوالت دون متحيص أو رمبا بتواطؤ.  وبعيداً عن جشع البعض الذي 
فإن  للمنشقني،  الغرب  يقدمه  ما  فتات  على  العيش  الى  يسعى 
دميقراطية  أنظمة  هناك  كان  لو  هو:  هذا  كل  في  األهم  السؤال 
العملية  محور  املواطن  فيها  ويكون  أحداً،  تقصي  ال  تشاركية 
ملثل  حافز  حتى  أو  ذريعة  هناك  تكون  هل  والتنموية،  السياسية 
لآلخر،  بذلك حصان طروادة  الدور مشكلني  هذا  يلعبوا  ألن  هؤالء 
الذي ال تهمه وال تعنيه إال مصاحله في منطقتنا؟! لكن باملقابل أال 

تقوم الكثير من االنظمة بنفس الدور؟!

Video فيديو
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يقول لي رئيس التحرير استاذنا باسم سكجها: “أكتب إلى 
بترا”..

وأنا أجدني أكتب عنها ال لها.
بترا ابنتي ، حاصل جمع الهويات املتعددة سواء من طرفي 
أو من طرف أمها، تلك التي حتمل في أربع سنواتها أربع لغات 

تتحدث بها حسب الظرف وما يقتضيه احلوار.
هي اآلن في هذه اللحظات، مع أمها في عطلة الصيف في 
اسطنبول..، وقد غادرتها من بودابست عاصمة اجملر حيث تقيم 

جدتها ألمها..
وفي صيف ما كانت في روما، كما أنها وفي أربع سنوات هي 
عمرها املديد بإذن اهلل، زارت املانيا و فرنسا و هولندا والنمسا..

وطبعا األردن.
بني كل تلك األسفار الكثيرة واملتكررة، تظل بترا محصنة 
من الوقوع في فخ ارجتاج األمكنة، وهو الفخ الذي وقعت فيه 

“أنا والدها” أغلب عمري.
فخ ارجتاج األمكنة، هو ان تشعر بال مكان ثابت حتت قدميك، 
فتميد األرض حتتهما كلما استقر بك املقام، فيحملك السفر 

إلى أرض جديدة..أمكنة جديدة..وهكذا.
وقدميها  األربع،  سنواتها  من  الرغم  على  بترا، 
الصغيرتني، إال أنها تثبت األرض حتت قدميها لتستقر 
حتى ترحل من جديد..وهذه موهبة ال أعرف تفاصيلها 

العلمية، لكنني أغبطها عليها.
بترا  بها  تتمتع  التي  الهويات”  “جعلكة  كانت  رمبا 

سببا في حتصينها من فخ األمكنة.
الذي  املكان  حتويل  على  قادرة  هي  األحوال،  بكل 
يحيطها إلى وطن صغير فتحتويه كما يحتويها، وهو 
أنها ال متلك  يبهجني ألنه مؤشر على  و  أمر يسعدني 
كله  اجلغرافية...فالكوكب  بقيودها  “األقطار”  عقدة 
أيضا  وهذا  رابع،  حائط  وبال  كبير  لها مسرح  بالنسبة 
مما  للهويات،  العصبية  أزمة  من  خروجها  على  مؤشر 
يجعلني متأكدا أن أعراض اإلقليمية بعيدة عن تكوينها 
الشخصي، فهي ستؤمن باإلنسان ألنه إنسان وحسب، 
وقد قضيت جل عمري أحاول تعليم نفسي وتطويعها 

على ذلك، وبالكاد جنحت.

مطمئّنة آمنة 
أفخاخ من   
“إرجتاجات   
األمكنة”!

 عن ”بترا ”
وليس
 لها :

كان  وإن  بودابست،  في  أيام  بعد  ابنتي  سأالقي 
ومكان  لغة،  و  وطن  لها  فهو  يزال،  ال  يبهرني  الدانوب 

تطوعه للهوها البريء ، و شقاواتها.
أفخاخ ألمكنة في كل  أعاني من  أزال  ال  وإن كنت 
رحلة او رحيل، فإن بترا هي التي تثبت قدمي..وجتعل من 
كل ما يحيط بها وطنا لي ومقرا و مستقرا لقلبي الذي 

استوطنته أول ما جاءت إلى الدنيا.
بني اسطنبول و بروكسل، مسافات من اجلغرافيا و 
كميات من املؤامرات اإلقليمية والسياسية واألجندات 

واحلروب واالتفاقات..
بترا.. مالعب   .. بروكسل  و  اسطنبول  بني  وكذلك 

العالقات  على  تستعصي  التي  الشقاوة  من  وعالم 
الدولية.

من بروكسل إلى اسطنبول..آمان ربي آمان.

مالك عثامنة
إعالمي أردني ُمغترب

ال يعرف مالك عثامنة املطّوالت، 
ويعتبرها كتابة الضعفاء، وذلك من حّقه، 
فهو من يختزل صفحة في جملة، وجملة 

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

كلمات وفواصل ونقاط وُجمل مالك ال 
عالقة لها باجمّلانية، واإلسترسال في كلمات 

تعلك بعضها بعضًا، فلغته مثّقفة، ال 
حتتمل اخلروج على قاعدة الدهشة، واللعب 
على احلروف، وصواًل إلى املبنى، املتوّحد مع 

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

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

رسالة جديدة، عنها،  ستعلقها “بترا” على 
حائط بعد سنوات قليلة:

رسائل لبترا
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حازم مبيضني
كاتب وصحافي أردني مخضرم

الضحى كانت شوارع وسط  عند 
البلد تكاد متوت ضجرًا ألن الطلبة في 
مدارسهم , واملوظفون في مكاتبهم 
مبا  منشغلون  املدينة  إلى  والقادمون 
طعام  موعد  يحن  لم   , الجله  أتوا 
الغداء في مطعمي جبري ) أحدهما 
ما زال يعمل في موقعه واالخر أغلق 
أواخر  كان  أنه  رغم  طويله  فترة  منذ 
عمان  مطاعم  أجمل  من  الستينات 
افتتح  الذي  القدس  ( وال في مطعم 
 ,  67 عام  حزيران  نكسة  بعد  أبوابه 
وقد مر موعد تناول االفطار باستثناء 
الشعبية  لالكالت  هاشم  مطعم 
على  إليه  رواده  تدفق  يستمر  الذي 
واحد  إلى  والذي حتول   , الساعة  مدار 
أن  قبل  البلد  وسط  معالم  أبرز  من 

يفتتح فرعا له في عمان الغربية . 

دفتر ذكريات
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املوظفون  يتدفق  حني  بقليل  الثانية  بعد  ما  إلى  يستمر  اجلمود  كان 
من مكاتبهم والطلبة من مدارسهم , ويبدأ احلجز حلفلة الساعة الثالثة 
في دور السينما التي لم يكن لها وجود خارج أسواق وسط املدينة ومنها 
منهما  وبالقرب  فلسطني  سينما  وبجانبها   – الفخمه   – احلسني  سينما 
قرب  البتراء  سينما  ذلك  عن  وبعيداً  واخليام  ورغدان  وبسمان  وعمان  زهران 
املهاجرين  ودنيا في شارع  الكواكب  سوق السكر وسقف السيل وسينما 
, والثالث االخيرة كانت دور سينما شعبية التتجاوز أجرة حضور الفيلمني 
خمسة  إلى  االمامية  الصفوف  لشاغلي  وتنخفض  قروش  العشرة  بهما 
عن  للعاطلني  صباحاً  العاشرة  في  عملها  تبدأ  الدور  هذه  وكانت  قروش 
طعام  وجبة  يقدم  بعضها  وكان  مدارسهم  من  الهاربني  والطلبة  العمل 
لبعض الزبائن الراغبني بذلك , ولم يكن مستغرباً أن تطلب – قالية بندوره 
– في سينما الكواكب ذات املقاعد املتحركه .والتي كانت تنافس االخريات 
بتقدميها ثالثة أفالم بتذكرة واحدة ثمنها خمسة قروش ميكن أن تنخفض 

قليالً إذا وصل الزبون بعد انتهاء عرض الفلم األول .             
السندويشات  بائع  يتذكر  أن  البد  الستينات،  أوائل  عمان  يعرف  من 
كان  متاماً  مقابله  بسمان،  شارع  زاوية  وعند  البريد  مقابل  كارو،  األرمني 
أرمني آخر يبيع السندوش والصفيحه األرمنية، كان هذا يتميز بالسماحة، 
ووجود ثالث طاوالت في محله، في حني كان كارو عصبياً “ واألكل عالواقف”، 
وبالقرب منهما بائع سجائر أعمى البصر، لكنه لم يكن أعمى البصيرة، “ 
مازال موجودا وقادرا على متييز فئة أي عملة ورقية “، في تلك االيام افتتح 
صالتان،  هناك  كان  البريد،  مقابل  األردن  مطعم  جبري  عائلة  من  شخص 
العلوية على النمط الغربي، والسفلية على الطراز الشرقي، ومتيز عن جبري 
الكائن في أول شارع السلط بتقدميه املشروبات الروحية، وعلى ذكرها كان 

يقدم  زهران، كان  أظن إسمه شهرزاد مقابل سينما  هناك محل 
البيره فقط وال يرتاده إالّ املثقفون، مقابل جبري وفي أول ما نعرفه 
اجملاور  الدرج  أخذ  ولشهرته  الكلحة،  كان مطعم  السلط  بشارع 
له، والصاعد إلى سفح جبل اللويبده اسمه منه، وقد انتقل اسم 
هذا املطعم العريق إلى عدة مطاعم حتمل نفس اإلسم، وتنتشر 
في أحياء عمان الغربية، وتختص بتقدمي االكالت الشعبية بأسعار 
وقريباً  الذهب،  وسوق  الشابسوغ  شارع  مبواجهة  أّما  سياحية، 
تخصص  الذي  األوتوماتيك  مطعم  هناك  فكان  منكو،  سوق  من 
مطعم  ومثله  اللحوم،  على  تعتمد  متنوعه  وجبات  تقدمي  في 
فترة  بعد  أغلق  لكنه  بطابقني،  السنترال  ملقهى  املواجه  السردي 
من افتتاحه وحتول إلى محل مالبس. في أول شارع بسمان كانت 
حانة ومطعم الشرق املشهورة مبطعم “أبو أحمد” تشتهر بتقدمي 
الفروج املشوي على الفحم، توسع صاحب احملل الذي كان يتواجد 
السوداء  ببذلته  فيه،  يقدم  ما  جودة  ليراقب  مطعمه  في  دوماً 
الزبون  يريح  هذا  تواجده  وكان  اجلاكيت،  ياقه  في  احلمراء  والوردة 
عند  مطعماً  افتتح  بعدها  طعام،  من  يتناول  مبا  الثقة  ويعطيه 
الدوار الثالث، لكنه لم ينجح، ثم افتتح واحداً على شارع املدينة 
الطبية، لكن املطعم األساس في شارع بسمان ظل األجنح واألقدر 
على البقاء واملنافسه، وهو اليوم قبلة السواح الباحثني عن محل 
شعبي ونظيف ورخيص في آن معاً، وبالقرب من أبو أحمد هناك 
والثانية مقهى،  وبار  األولى مطعم  إلى صالتني،  األوبرج، املقسوم 

وما زال احلال على حاله حتى هذه اللحظة.
لألطعمة  هاشم  مطعم  ومازال  كان  الدائرة  نفس  في 

الشعبية، وهو املتميز بأنه يفتح أبوابه على مدار الساعة، لكنه 
وهي  التصليحة”،   “ بتقدمي  واشتهر  االيام،  هذه  بسعته  يكن  لم 
إضافة مجانية إن كان الزبون أجهز على الطعام ولم ينته رغيفه 
يزورون مطعم هاشم  اجلميل  الزمن  ذلك  من  أصدقاء  أعرف  بعد، 
بنفسه  هاشم  كان  بالتصليحة،  لالستمتاع  فقط  االيام،  هذه 
يشرف على الفترة الصباحية ويحاسب الزبائن، وشقيقه أبو عرب 
خارج  إلى  احلساب  طاولة  ينقل  صيفاً  كان  حيث  الليل،  فترة  في 
احملل، كان في دخلة هاشم بائع شاي يقدم بعد الوجبة كاسا من 
الشاي اخمُلّمر، وكانت تكاليف الوجبة ستة قروش مع الشاي، وعند 
نهايات شارع البريد وقبل الصعود إلى جبل عمان، أو الدخول في 
شارع وادي السير، افُتتح مطعم فاخر حتت اسم علي بابا، وامتاز 
بالعمل على مدار الساعة، وحني أخذني احلنني اليه في  هو أيضاً 

أواسط الثمانينات كان حتول إلى املركز التجاري العراقي .
هناك  كان  العربي،  البنك  مقابل  عمان  سينما  دخلة  في 
كانوا  األكثرية  لكن  الباردة،  اللحوم  سندويشات  لبائع  بسطة 
صنعته  باتقان  املشهور  وهو  للفالفل،  فؤاد  مطعم  يفضلون 
وانخفاض أسعاره، لذلك كان على من يرغب بسندوش فالفل من 
أّما  الشديد،  اإلقبال  بسبب  دوره،  انتظار  بالشطة  مغمس  فؤاد 
يقدم  الذي  القدس،  مطعم  افتتاح  مت  فقد  الستينات  أواخر  في 
وجبات شبه منزلية وارتاده الكثير من املوظفني بصالته السفلية، 
والعائالت في الصالة العلوية، وكان مالحظاً تلك األيام أن معظم 
راحتها،  احملجبة  املرأة  لتأخد  للعائالت،  صالة  تخصص  املطاعم 

وترتاح الصبية من أعني الفضوليني

صباحات
عّمان   

في
الستينيات  
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َعروب ُصُبح
إعالمية وناشطة أردنية 

لم تكن عروب صبح بلغت احلادية 
والعشرين بعد، حني كانت صورتها تعتلي 

غالف مجلة “صوت وصورة”، ليس جملرد جمال 
الوجه، ونقاء العينني، ولكن ألّن برنامجها 

التلفزيوني كان يتصّدر أرقام املشاهدة، 
فـ”وقت للفرح”، الذي يُفترض أّنه برنامج 

لألطفال في فترة العصر، يتجّمعون حوله، 
كان يحضره الكبار أيضاً، فمن خالله كانوا 

يعرفون إهتمامات أبنائهم.
 في العام التالي، كانت عروب تسمع 
املناداة على إسمها في مهرجان االذاعات 

والتلفزيونات العربية باعتباره الفائز بجائزة 
مهّمة، وهكذا ظّلت الشاّبة التي كبر معها 

جيل كامل حتصد النجاح، تلو اآلخر، إلى أن 
أوقف البرنامج، وهو في عّز جناحه، ففي بالدنا 
ينبغي على الشخص أن يكون فاشالً لينجح 

في االستمرار، وعليه أن يكون فاقد موهبة 
حتى يعتبره اجلهاز الرسمي مبدعاً، ويستأهل 

املواقع املتقّدمة.

وقت للفرح

املنزل األّول
احلّب األّول

وقت للَفَرح

Video فيديو

لم جتلس عروب في بيتها، تندب حّظها، بل كانت هناك شاشات 
عربية أخرى تتخاطفها، ومنظمات دولية تستخدم جتربتها، على أّن املفاجأة 

جاءت في العام ٢٠٠٧، حني أعلنت نّيتها التّرشح في انتخابات مجلس 
النواب، وقامت بحملة محترمة، وإذا كانت لم حتصل على األصوات الالزمة، 
فلهذا سبب رئيسي، هو أن املرأة املبدعة في اجملتمع الذكوري غير مطلوبة، 

وطريقها ستظّل وعرة، إلى إشعار آخر.
تلك جتربة ال تنساها عروب، وتعتبر أّنها كانت محفزاً للعمل، أكثر من 

كونها مثّبطة، فسرعان ما عادت إلى الواجهة، ناشطة في العمل العام، 
ولكّن احلنني يظّل للمنزل األول، واحلّب األول، حيث “وقت للفرح” ما زال حاضراً 

في أذهان جيل كامل تابعوه وهم صغار، وصاروا يحتلون مواقع رئيسية، 
والهّم اآلن هو بالتوّجه إلى جيل جديد سيكون املستقبل، وألّن الشاشات 

التقليدية لم تعد تستأثر وحدها باملشاهدين، وألّن عروب من أهّم من تعامل 
مع وسائل التواصل اجملتمعية، ولها عشرات آالف املتابعني واملريدين، اختارت 

أن يكون للفرح وقته على قناتها اخلاصة على “يوتيوب”، )شاهدوا الفيديو 
على الصفحة املقابلة( واآلن، وبعد مرور أربعة أشهر على مشروعها اجلديد، 

القدمي، املتجدد، نرى النجاح يُكّرر نفسه.

من برنامجها االنتخابي الذي يشي بشخصيتها

املهمة: 
أسعى ألكون فرداً عامالً ومؤثراً بإيجابية خلير مجتمعي.. بكل من 

يسكنون على ترابه الذي أنتمي اليه…
الرؤية: 

باملشاركة اإليجابية وحدها نصل إلى حياة أفضل لنا وألبنائنا.. 
واملشاركة حتتاج إلى وعي ثقافي واجتماعي وسياسي عند جيل 
الشباب.. ألنهم هم الذي يخلقون األمل مبستقبل مختلف ومتطور…

ومن أجل ذلك علينا أن نبدأ باألطفال.. ليكونوا أولويتنا.. من أجل جيل 
منفتح ومتوازن ومرتبط بوطنه..

ال ميكن احلديث عن املشاركة اإليجابية.. وال عن التغيير إلى احلياة 
األفضل دون احلق في حرية التعبير واحلق في الوصول إلى املعلومات، فهي 

من مقومات اجملتمع الدميوقراطي واملتطور..
الرسالة:

أنَت ..أنِت…أنتم.. أننّت.. 
نحن.. قادرون على التغيير اإليجابي

لنثق بأنفسنا أكثر…
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د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي  أردني 

كان   ،  )1985( عام  الثاني  كانون  في 
احلسني  ابن  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
احلسني”  ابن  اهلل  عبد  “األمير  اهلل،  حفظه 
وقت ذاك يخدم في القوات املسلحة األردنية 
مبنطقة  املرتبات  إحدى  في  أول  مالزم  برتبة 
البرودة  القاسية  الصحراوية،  القطرانة 
كنا  وقتها،  صيفًا،  احلرارة  واملرتفعة  شتاء، 
األردنية،  األسبوعية  “االثنني”  مجلة  في 
عن  الناس  أحاديث  إلينا  تصل  بدأت  حيث 
ودماثة  تواضعه  عن  الشاب:  األمير  حياة 
وعالقته  وإنسانيته،  سريرته  ونقاء  خلقه 
يخدم  أنه  وكيف  وزمالئه،  بقادته  الطيبة 
القوات  منتسبي  من  فرد  كأي  مبعيتهم 
املسلحة، يأكل مما يأكلون وينام إلى جوارهم 
واجباته  تأدية  على  ويحرص  مطمئنًا،  آمنًا 
واألوامر  التعليمات  كل  وينفذ  العسكرية، 

الصادرة إليه بانضباط والتزام تامني.
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الناس  وتقدير  وإعجاب  باحترام  املناقب،  وهذه  السجايا،  هذه  حظيت 
واملعاهد  اجلامعات  في  بينهم   فيما  يتناقلونها  الشباب  وأصبحت حديث 
وأماكن العمل واعتبروها قدوة حسنة لهم, وحفزت الكثيرين منهم على 
االنخراط في صفوفها طواعية وعن  القوات املسلحة وطلب  اإلقبال على 

طيب خاطر.

 مجلة اإلثنني

في مجلة “االثنني”، قررت أسرة التحرير االتصال باألمير الشاب وإجراء 
حديث صحفي مع سموه، على أن يكون ذلك حيث يخدم ويعسكر.. وجرت 
املرحومة  الكاتبة  الزميالن  وأمضى  اللقاء,  ومت  املوافقة  وأخذت  االتصاالت, 
اهلل  رحمه  “تاج”  واملصور  الظاهر”  “محمد  األديب  والشاعر  “منية سمارة” 
بالكلمة  وسمعاه  شاهداه  ما  وسّجال  دّونا  كامالً,  يوماً  األمير  بصحبة 
تتناقل  األنباء  ووكاالت  واجملالت  الصحف  وسارعت  النشر,  ومت  والعدسة, 
حديث سموه لـ “االثنني” واقتباس فقرات عن حياته العسكرية.. فاملالزم أول 
األمير عبد اهلل بن احلسني النجل البكر جلاللة امللك احلسني بن طالل ملك 
اململكة األردنية الهاشمية ينام بخيمته في الصحراء مع أقرانه وزمالئه من 
الضباط واألفراد, سريره وغطائه وأدوات طعامه وشرابه كما هم, يصحو من 
الفجر استعداداً للطابور الصباحي وفي معظم األحيان قبل رفاقه فيعمد 
إلى إيقاظهم, يرتب “يطقه” ويحلق ذقنه ويعتني بهندامه وإذا ما انتهى من 
تناول طعامه ينظف آنيته وممتلكاته بنفسه, يحتسي الشاي بـ “الكوب”.. 

على  القائمة  العسكري  والربط  الضبط  بقواعد  ويتقيد  يلتزم 
تنفيذ األوامر واحترام الرتب األعلى.. فهو هنا فرد من أفراد القوات 
املسلحة ال أميراً وال ابن ملك, وعندما يحني دوره في احلصول على 
أمضيها في  ابن احلسني:  األمير عبد اهلل  أول  املالزم  يقول  اإلجازة, 
ممارسة هوايتي في ركوب الدراجات وسباق السيارات, لكن صدقوني 
ال أهنئ وال أسعد إال عندما أعود إلى كتيبتي حيث خيمتي وسريري 
ورفاق السالح من أبناء وطني وأبناء جاللة احلسني.. ففي “القطرانة” 
تخدم  أنك  تشعر  اجلندية  ممارسة  وفي  والهناء,  بالسعادة  أشعر 
وطنك وأمتك وتشعر أيضاً أن هذا اجلندي املرابط في الصحراء وعلى 
الثغور يستحق منا كل التقدير وكل العناية والرعاية ومهما قدم 

له فهو يستحق املزيد.

 زيارة عبدلية ُمفاجئة

شباط  منتصف  وفي  التحقيق  نشر  على  أسبوعني  بعد 
)1985(, رن هاتف اجمللة, ليخبرنا املتحدث أن سمو األمير عبد اهلل 
بن احلسني في طريقه لزيارتكم, وقد يكون ذلك بعد ساعة أو أقل.. 
اجمللة  األمير في مبنى  وجود  انتشر خبر  ما  الزيارة وسرعان  وكانت 
شرفات  على  فاحتشدوا  اجملاورين  بني  بعمان  الثالث  الدوار  على 
املباني فرحني, وآخرين تدافعوا على مدخل اجمللة مرحبني, كل يريد 
بحياة  بالهتاف  أصواتهم  وعلَّت  عليه,  والسالم  سموه  مصافحة 

صاحب اجلاللة امللك احلسني رحمه اهلل..
 

صديق  زيارة  الكلمة,  معنى  بكل  ودية  الزيارة  كانت        
ألصدقائه, تبادلنا احلديث بكل أريحية دون تكلف أو تصنع, وكانت 
الضيافة “البتيفور” و “اجلاتو” اللذان أحضرا على عجل و “الشاي”, 
وشباب  اجلندية  عن  احلديث  وكان  أقل,  أو  أكثر  ساعة  ومضت 
العالية  وثقافتهم  بوعيهم  إعجابه  سموه  أبدى  الذين  الوطن 
الوالد  امللك  جاللة  أن  وكيف  منهم,  واحداً  أنه  وافتخاره  واعتزازه 
ابتسم وأعجب عندما قرأ احلديث على صفحات اجمللة واطلع عليه, 
اإلعالم وحرية  بحرية  قاطعاً  إمياناً  يؤمن  “أن جاللة سيدنا  وأضاف: 
الشاغل,  شغله  ومستقبلهم  الوطن  شباب  وأن  والتعبير  الرأي 
ولقمة عيشه  األردني  املواطن  األكبر  وهمه  أولوياته  أولى  من  وأن 
وسعادته وأمنه واستقراره.. وانتهت الزيارة وغادر سموه ونحن في 
“االثنني”  مجلة  في  وإعالمية  صحفية  كأسرة  ألننا  السرور  غاية 
أردنية  صحفية  ملؤسسة  زيارة  وأول  صحفي  حديث  بأول  حظينا 
يقوم بها األمير الشاب عبد اهلل بن احلسني.. لكن ما لم يخطر لنا 
أول  وقتها على بال أن يكون ذلك احلديث الصحفي فيما بعد هو 
إعالمية  ابن احلسني لوسيلة  الثاني  امللك عبد اهلل  حديث جلاللة 
وأن تكون تلك الزيارة لدار “االثنني” للصحافة والنشر آنذاك هي أول 

زيارة ملكية جلاللته ملؤسسة صحفية أردنية.

هذا ما 
قاله لنا 
“األمير 
امللك ” 
قبل 30 
سنة...
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بعيد،  طويٍل،  لزمٍن 
لي  تعني  الشآم  ظّلْت 
“الفاكهة اجملّففة”، فالقادم 
عّودنا  “دمشق”  الشآم  من 
صندوق  وبيده  يأتينا  أن 
بجمال  فيه  ُصّفْت  حلوى، 
من  قطٌع  األطفال  يغري 
املسّكرة:  امللونة  الفاكهة 

هضبٌة  واجلوالن  هي  حدودية،  بلدة  قيس”  “أم  بلدتي 
مغروسة  هضبة  هي  اليرموك،  نهرَ  فنزفْت  ُشّقْت  ضخمة 
اجلوالن  يربض  الَشمال  في  دائم.  داٍم   حاٍم  فخذي صراع  بني 
السوري احملَتل، وفي الغرب تناُم بحيرة طبريا وكثيٌر من مدن 
وقرى فلسطني، وفي الوسط نهر اليرموك يجري في مكانه 
ضفة  من  وتقلبه  حوله  من  التاريخ  جريان  برغم  يراوحه،  ال 
إلى أخرى، وإلى الشرق منه تقع “احلمة األردنية “، هي جمٌع 
من عيون املاء احلارة والباردة، تنّز من هنا وهنا وهناك، فعلى 
مسافة يخبرها أهُل احلمة وجوارِها تداهمك رائحٌة قوية هي 
مقصد السياح للشفاء والراحة، إنها رائحة الكبريت، وذات 
منادياً  أيضاً  الكبريت  صوت  ضّج  املسافة،  ذات  وعلى  يوم، 

باحلرب واملوت . 
 ،“ “احلمة  إلى  الواصل  الرئيسي  الشارع  على  يقع  بيتنا 
بيتنا، فهو  عليه في  يوماً مختلَفاً  يوم اجلمعة كان  أن  أذكر 
البيت في الشارع،  باَب  يوم عطلتنا املدرسية ولهونا، نلعب 
والضوضاء  السيارات  وزمامير  األجنبية،  السياحة  يوم  وهو 
التي يحبها األطفال، حيث تتكاثر السيارات امللونة اآلتية من 
الشرق باجتاه احلمة األردنية للسياحة العالجية والترفيهية، 
فهو  املسكينة،  ألمي  إالّ  للجميع  سياحياً  اليوم  هذا  كان 
يوم الطبخة الاّلحمة، ويزيده ملحمّيًة أولئك السياح الذين 
يصّفون سياراتهم أمام البيت ليطلبوا تعبئة قنينة ماء، أو 
أولئك النسوة يستسمحن أهل البيت ألداء الصالة في إحدى 

في  حّقها  احلسبان  عندليب  تأخذ  لم  إذا 
باللغة  نّصًا،  كتب  من  أهّم  من  إعتبارها 

العربية،  فالدنيا ليست بخير.
وإّن  بخير،  العربية  الدنيا  إّن  قال  ولكن، من 
ُمزعج،  تساؤل  هو  حّقه؟  يأخذ  احلّق  صاحب 
كتابات  حتمل  ما  بقدر  حقيقي،  هو  ما  بقدر 

عندليب من أصالة، وفرادة.
يومية،  صحيفة  في  كاتبة  ليست  هي 
كّل  تنام  فهي  وكاتباتها،  كّتابها،  حتسد  وال 
آتية من بعيد، من  ليل على سحر أضواء  آخر 
مشهد  على  وتستيقظ  وفلسطني،  اجلوالن، 

بحيرة طبريا، ساحرًا آسرًا.
ما بني هذا وذلك، تكتب عندليب ما يشبه 
التغريد، ُتطلق ما هو أشبه بزقزقات عصافير 
بدا  نّصًا  أيضًا،   الصباح، وهنا هي تكتب، هنا 
وكأّن املكان نفسه كتبه. أم قيس، التي تشهد 

على مثلث عشق: سوريا، األردن، وفلسطني...
أن  واألحرى  مّنا،  أحدًا  حتسد  ال  عندليب 

نغبطها على مكانها، ولغتها، وجتربتها...

عندليب احلسبان
كاتبة  أردنية

تغريدات

وغيره.  الوضوء  ألغراض  احلمام  إستخدام  يطلنب  أو  الغرف، 
كان أبي يفرح كثيرا بهن، أما أمي فكانت تدخل املطبخ ومتتم 
بحنق : اهلل ميضي هذا اليوم على خير. السياح االجانب هؤالء 
كانوا في معظمهم سوريني وسعوديني يأتوننا في العطلة 

الصيفية.

رمّبا ضحك أبي، أو بكى، أو غضب؟

إلى احلمة االردنية للسباحة، وكاحللم البعيد  كّنا ننزل دائماً 
أطوف اآلن على أكتاٍف وذُرعان ٍوصدورٍ الحمٍة ناعمة، هي تلك التي 
كانت تتالقفني في ماء احلمة، فأكاد أسحل منها. كنت أسمع أبي 
وآخرين يقولون، وهم يخرجون أيديهم من شباك السيارة، ويشيرون 
غرباً: هذه هي احلمة السورية. مّرة طلبت أن نسبح فيها، فقيل لي: 
ال ميكن، إنها مع اليهود. لم أفهم: كيف إسمها احلمة السورية، 
اليهودية!رمبا  احلمة  إسمها  يكون  أن  املنطقي  اليهود؟  مع  وهي 

ضحك أبي، ورمبا بكى.. أو غضب.. ال أذكر!!!
كان التلفزيون ملهاة حقيقية لنا نحن األطفال، وفيما بعد، 
ظروُف  علينا  تفرضه  حيث  البنات،  وخاصة  املراهقني  نحن  لنا 
األنوثة  عالمات  إستنفار  مع  بالتزامن  البيت،  في  اجلبرية  االقامة 
االولى، فيصبح التلفزيون حاجًة ملحة ال غنى لنا عنها. احملطات 
التي يلتقطها تلفزيوننا كانت محدودة، هناك عمان االولى والثانية، 
وهاتان تبثان بوضوح، وهناك إسرائيل وسورية ومصر، وهذه يعتمد 
البلدة. كان حّظ  وضوح الصوت والصورة على مكان السكن في 
مشوشة  فكانت  سورية  أما  وإسرائيل،  مصر  بث  وضوح  حارتنا 

حيث....
سجن العائلة
 إلى حيث.... 

ال أعرف!

هذه  ذاكرتي  في  فعلقْت  والبرقوق،  واخلوخ،  والتني،  والتفاح،  اإلجاص، 
الشآم احللوة علوَق سكر فاكهتها على لساني الصغير .

لم أعرف أن عاصمَة سورية إسمها دمشق، إالّ متأخراً، بعد دخولي 
األخبار،  نشرات  في  تتردد  أسمعها  صرُت  أن  وبعد  بوقت،  املدرسة 
بصراحة لم أحّب كثيراً “دمشق” هذه، بقيُت أحب الشآم وفاكهتها 

املسّكرة أكثر.

حني ضّج صوت الكبريت مناديًا باحلرب واملوت

زالت  وما  ومقالبه،  الطوشة  بغوار  أتعّلق  وبدأُت، كأطفال جيلي 
صورة “غوار “برفقة “ أبوعنتر” وهما يجوالن في احلارة، بلباس الشرطة، 
من  الكثير  ونسيُت  احلوارَ،  نسيُت  بالطبع  اآلن،  إلى  بذاكرتي  ناشبًة 
السلطة  الشرَطي حاضراً حضور  الزي  بقي  ولكن  املشهد،  تفاصيل 

في الوجدان.

من ُمثّلث العشق 

األردني الفلسطيني 

اجلوالني الّشامّي
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كثيراً، ومن النادر أن يظهر الصوت والصورة صافيني بال تشويش. 
أرى برامج التلفزيون السوري عند بعض جيراننا، فال  كنت أحياناً 
أنسجم معها، كثير منها ثقافي أو سياسي أو إخباري بلغة عربية 
قومية لم أستسغها، واملسلسالت السورية كنُت بطبيعة احلال 

أشاهدها على التلفزيون االردني.

مواعيدي املُقّدسة مع الشاشات

أّما إسرائيل فقد كان موعد بث الفلم العربي مساء اجلمعة 
أفالم  من  فيلم  يفتني  لم  تقريباً  مقدساً،  موعداً  لي  بالنسبة 
السبعينات أو الثمانينات، وكانت كلها أفالماً حديثة االنتاج غير 
بلغ عدد مرات  الذي  األردني،  التلفزيون  العكس من  مكرورة، على 

بثه لفيلم “األقوياء” في شهر أو إثنني  ثالث مرات، 
أما التلفزيون السوري فلم يكن أصال يبث أفالما مصرية، حسب 
وصف من يشاهدونه، وفي مرة خّف التشويش والتقط تلفزيوننا 
القناَة السورية فشاهدت برنامجاً عن النقد “السينمائي”. سألُت 
أخي األكبر : كيف يقّدمون نقداً لألفالم السينمائية، دون أن يعرضوا 
أفالماً سينمائية؟ أجاب: ألن العالقات السورية املصرية مقطوعة 

بسبب “كامب ديفيد ، طبعا لم أفهم وقتها ما قال!
وفنياً.  إعالميا  فضاًء  لي  بالنسبة  كان  املصري،  التلفزيون 
ومصر  والثانية،  واألولى،  اخلامسة،  متعّددة:  محلية  محطات 
األولى والثانية. أفالم ومسلسالت وأغان وحفالت وفوازير فطوطة 
حتكي  وشهرزاد  وامللونة،  اجملنونة  وفساتينها  وشريهان  وسّمورة، 
وحتكي، وأنا أسمع وأسمع، وأنا أسمع سميرة سعيد تغني: وباحب 

باحب باحب.... وأنا “با حب “محمود عبدالعزيز.

كمون شتوي وبيات بصري

“الشهد  أذكر منها  أمّلها،  أفالم، ومسلسالت ال تسكت، وال 
“أمينة”  مبخرة  جيداً  أذكر   : محفوظ  جنيب  و”ثالثية”  والدموع” 
وأذكر  احللم،  بنشوة  صدري  فتمأل  الدخان  خيوط  منها  تتصاعد 
ذاكرتي  في  اآلن  تختلط  التي  الّسّلم  على  املتثاقلة  خطواتِها 
احلشمة،  السيد”  “سي  نهنهة  أذكر  الصباح،  في  أمي  بخطواِت 
وغنج “عيشة “ والشريط األحمر، وأذكر هرج “خديجة”، وال أنسى 
أبداً موسيقى البداية والنهاية بنكهة “املشربية”. إنه عالم جميل 

من املتعة اللذيذة، واخليال املصّور. إنه عالُم ِمْصر...

ذروة  ففي  شتوي،  كمون  بفترة  متّر  كانت  املتعة  هذه  ولكّن 
البياُت  فيأتي  التشويش،  ويشتّد  املصري،  البّث  يضعف  الشتاء 
خوليو،  والغربية،  العربية  “الكاسيتات”  موسم  ويبدأ  البصري، 
فيروز، مارسيل، عبداحلليم، هاني شاكر،  أنغام، وأنغام أخرى كثيرة، 
وكثيرة، تنثر أشجانها وأحالمها في الغرفة الصغيرة، وبال تشويش 
يلتقطها صوُت املطر الراكض على نافذتي ويهربان بي بخفة من 

سجن العائلة إلى حيث ال أعرف ...

يتبع
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عمر العبدالالت
رّسام كاريكاتور مبدع 

“ احلمد هلل أّن “فيس بوك” ال عالقة له بحكومتنا، وإاّل لم أكن هنا، ولو 
استطعت التعرف على مايكل زوكربيرغ لعزمته على منسف، وشكرته!”

عمر العبد الالت

ميكن القول إّن رسام الكاريكاتور 
املعروف عمر العبدالالت حفر في 

الصخر، سنوات وسنوات، حتى صار 
عمله نقشًا بديعًا يستحيل شطبه أو 

العبث به.
في الفيديو املُرفق يخرج عمر عن 

صمته ويتحدث عن حياته، والصعوبات 
التي واجهها، ومن بينها حوادث طريفة.

الفيديو من إنتاج وتنفيذ فريق 
“اللويبدة/ Jorday “، والنص املُرفق كتبه 
فناننا شكرًا وعرفانًا وإمتنانًا جلميع من 

وقفوا معه، بعد إجتماعه معهم في 
يوم سّماه من أجمل أيام العمر.

نعتّز بعمر العبد الالت في 
“اللويبدة” بشكل خاص ألّنه من أوائل 

من دعموا فكرتها، وشاركوا فيها.

صاحب
“على راسي “

يشكر داعميه 
ويقول لهم:
 “أنتم على 

رأسي”!

قّصة جناح

Video فيديو

بدأت  شخصياً.  ولي  راسي”  “على  ملسلسل  بالنسبة  جميالً  اليوم  كان 
بالفكرة عام ٢٠٠٦ ،  وما زال املسلسل مستمراً، بعد مضي تسع سنوات.

اليوم، شاركت بجلسة مع مدير شركة “زين” أحمد الهناندة ومدير شركة 
“ميس الورد” نور خريس، وزميلي وصديقي في” خرابيش” وائل عتيلي، وحتدثنا عن 

لعبة “على راسي تركس”.
ثوانن، وقمت  راسي”. مجرد عدة  “على  أولى حلقات  العام ٢٠٠٦ كانت  في 
برسمها وحتريكها وأداء الصوت لعوض ابو شفة. الفكرة كانت حلقات قصيرة 

للموبايل.
فئة  تخاطب  ترفيهية  شخصية  ابتكار  باإلمكان  بأنه  إميان  عندي  كان 

الشباب عن طريق الرسوم املتحركة.
املرات  من  والعديد  بالفكرة،  يؤمنوا  لم  البداية  في  األشخاص  من  العديد 
يثبت املسلسل جناحه  اليوم  العمل سيكون مؤقتاً.  بأن جناح هذا  كنت اسمع 

بكل املقاييس
الشرق  في  الشعبية  حيث  من  الثامن  املسلسل  اعتبر   ٢٠١٢ العام  في   
األوسط حسب دراسة مجلة “فوربس” األميركية، وفي العام املاضي حصل على 
اجلائزة الفضية من شركة “يوتيوب”، لكن النجاح لم يكن سهال على اإلطالق، 

فألشهر عديدة كّنا نعاني من الصعوبات التي مت جتاوز العديد منها.
أحد أهم أسباب استمرار املسلسل هو أّن هناك أسماء رائعة شاركت إما 
بعض  إميان  وأيضاً  اإلدارية،  األمور  وحتى  حتريكه،  او  رسمه  او  املسلسل  بكتابة 
املؤسسات بهذا املشروع، مثل شركة “زين” و”ميس الورد” وزمالئي في “خرابيش”.

احلمدهلل الذي أعطاني موهبة أرى من خاللها إبتسامة وسعادة اآلخرين من 
حولي، ونعمة معرفة جميع األصدقاء الذين ال أستطيع التخلي عنهم.

هؤالء أسماء كان لي الشرف التعاون معهم في مشروع “على راسي” كتابة 
أو أداء أصوات أو حتريك، ومنهم أتشرف االن بأن أكون معهم ضمن فريق “على 

راسي”.
كل احملبة للجميع.






جتربة  عن  بل  صاحبنا،  التقطها  صور  عن  هنا،  نتحّدث،  ال  ونحن 
أجزاء  كما  فالكلمات  اللحظة،  يلتقط  َكمن  عنها  وكتب  خاضها، 
يحتويه. أن  إلطار  ميكن  ما  لتشّكل  وتتماهى،  وتتحاكى،  تتمازج  الصورة، 

جاللة امللك غادر في إجازة خاصة، وهو ال يفعلها سوى في قليل املّرات، 
ليصطحب  العالن  يوسف  ُفرصة  هذه  وكانت  العام،  للشأن  وقته  فجّل 
عشرات  وجهة  هي  كما  تركيا،  الوجهة  وكانت  إجازة،  في  عائلته 
يجب،  كما  تسير  األمور  أن  البداية  في  وبدا  العيد،  في  األرنيني  من  اآلالف 
فالطائرة أقلعت في موعدها، والوصول إلى الوجهة املقصودة كان دقيقاً، 
“سيلفي”  صورة  بّث  العالن  أّن  بدليل  ممتازاً،  كان  األنحاء  في  والتجّول 
سعيد. أّنه  يدّل  ما  معها  وكتب  وعائلته،  جتمعه  بوك”،  “الفيس  على 

يخوض  أن  عليه  كان  فقد  تكتمل،  لم  العالن  يوسف  سعادة  أّن  على 
األردنية  الشركات  فاضحاً  ويكتب  طوره،  عن  يخرج  جعلته  جتربة  في 
املال،  غير  شيئ  وال  املال،  سوى  لها  هّم  ال  التي  والسفر،  السياحة 
والناس  يعرفها،  ال  ما،  منطقة  في  ما،  مطار  في  نفسه  وجد  فقد 
كتب: ما  وهذا  ما.  طائرة  بانتظار  البعض،  بعضها  فوق  تتكّدس 

آخ يا وطن..آخ يا جتار املواطن األردني

بخس  بسعر  مواطننا  بها  يباع  سياحية،  ورحالت  سياحة،   “
املواطن  بهذا  يبالون  ال  الذين  االردنية،  السياحة  قراصنة  جليوب 
بتجار  ليفاجأ  سنوية  برحلة  وأطفاله  ليفرح  عام  شقاء  يّدخر  الذي 

ليصبح  األردن  ينقص  شيئ  فال  الوصول،  ووجهة  املقصد،  تكون 
واملُغّيب. الغائب،  هو  األردن  ولكّن  لألردنيني،  النهائية”  “الُوجهة 

العام  القطاعني  في  األردنية،  السياحة  مسؤولو  ويتحّدث 
مسبوقة  غير  إنخفاضات  تؤكد  ُمزعجة  أرقام  عن  واخلاص، 
تداركه،  ميكن  ما  ولتدارك  واألجانب،  العرب  السياح  عدد  في 
وتطبيق  باعداد  الفايز  نايف  النشط  السياحة  وزير  قام 
ممتازة. بعروض  احمللية،  السياحة  على  تُرّكز  طوارئ  خّطة 

أفضل  ظروفاً  العربي  للسائح  اخلّطة  وّفرت  ذلك،  وإلى 
السنة،  هذه  مقصده  األردن  جلعل  تشجيعية  محاولة  في 
السياسة  وأسندت  األردني،  كاملواطن  معاملته  منها 
واسع. نطاق  على  ُوّزع  تلفزيوني  بإعالن  الترويجية 

املغتربني،  وشؤون  اخلارجية  وزارة  تدّخلت  أيضاً،  ذلك،  وإلى 
حتت  األردنيني،  للمغتربني  مؤمتر  تنظيم  على  فعملت 
دائم  لتواصل  يؤسس  أن  ويتوّقع  يجمعنا”  “األردن  شعار 
األرضية. الكرة  أنحاء  في  املوّزعني  اخلارج،  في  أبنائنا  مع 

كّل هذا ممتاز، ويدّل على ُقدرة اجلهاز األردني على التعامل مع األزمات 
الطارئة، ولكّن اخلبر املؤسف الذي قد ينسف كّل العمل اإليجابي 
يأتي في صحيفة زميلة، ويقول: “نصف أعضاء مجلس الوزراء تقريبا 
قضوا إجازة عيد الفطر خارج اململكة. رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل 
النسور آثر، كما يبدو، قضاء اإلجازة في عمان”، والسؤال املبرر، هنا:

 هل يجمع األردن األردنيني وال يجمع وزراءهم؟!

بالبنوك،  أموالهم  أرقام  تزيد  ان  همهم  الذين  السياحة 
 ... قبل  من  بها  يسمع  لم  مطارات  في  ينام  املواطن  وهذا 
وأصحاب  مطارات،  أرض  يفترشون  ونساء،  وشيوخ،  أطفال، 
وشركاتكم  أنتم  اهلل،  لعنكم  باحلَرير...  ينامون  الشركات 
الرحالت وعدد املسافرين  تتنافسون بعدد  وطائراتكم ورحالتكم... 
ومواطنو هذا الوطن اجلميل يهانون في بلدان ال تستحق أن نزورها....

يستحق  ال  هذا  لوضعكم  أوصلكم  الذي  االردني  املواطن 
وقناعتي  تعرفونه  كنتم  ان  اهلل..  إتقوا  به...  تفعلون  ما  منكم 
... احلرام  والربح  املتجارة  وهمكم  اهلل  التخافون  أنكم 

إلى  واحملترمني  الشرفاء  األردنيني  كل  أدعوا  شيئ  ال  وكمواطن 
االعياد  في  و  والشهرية  اليومية  السياحية  الرحالت  مقاطعة 
يا جتار  .. وإياكم من اهلل  واملناسبات.. ألننا نستحق أكثر من ذلك 
السياحة االردنية... بئس ما تفعلون، ولنقاطع إعالناتهم اخلسيسة.
بالتالي: الكالم  هذا  على  وّقع  العالن  يوسف 

مواطن له ٦ ساعات في مطار غير معروف بانتظار وصول ما 
يعيده إلى عمان احلب والفخر...

وزراءنا! يجمع  وال  يجمعنا  األردن 

انتهى  ما  وهو  آخر،  وجهاً  املوضوع  لهذا  فإن  احلقيقة،  وفي 
أن  ينبغي  التي  هي  فعّمان  نتيجة،  من  العالن  يوسف  إليه 

يوسف العالن
مصّور امللك اخلاص

يوسف العالن، ُمّصور امللك 
اخلاص، ال يناديه زمالؤه سوى 

باملعلم، فهو األستاذ الذي ُيحاط 
بالتالميذ، وهو الشيخ الذي له 
مريدون في املهنة التي ُتسّجل 

اللحظة وكأّنها ُعمر كامل، 
وفي يقيننا أّن العالن جاب األرض 

بطولها وعرضها، فهو مبعّية امللك، 
وقبل ذلك فقد كان مؤسس قسم 

التصوير في عمود الصحافة 
األردنية: “الرأي”.

فّشة غل

آخ يا وطن..
آخ...

 يا جتار 
املواطن األردني

حني “قّبعت “ مع

 يوسف العالن

وكتب: 
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إرتباك “أبو حسام/ حسني عايش” لم يستمر طويالً، فقد وصل اخلبر 
إلى الزميل أحمد سالمه، الذي عرف بحّسه الصحافي أّن عبيدات قد 

يعرض على عايش حقيبة وزارية، فذهب إليه وأصّر على إيصاله إلى هناك. 
في الطريق، قال سالمه لعايش: سأنتظرك في اخلارج، فقد أقول لك حينها: 

معالي الوزير!
ارتبك أبو حسام، ورّد: ال أظّن، فهو من تالميذي، وأعتقد أّنه سيشاورني 

في أسماء بعض الوزراء. إنتظر سالمه في اخلارج نصف الساعة، حتى خرج 
أبو حسام وفتح الباب، فباغته بالقول: هل أقول لك: معالي الوزير؟ سكت 

عايش وأار له بأن يُشّغل احملّرك وميضي، وهذا ما صار. بعد دقائق، أعاد سالمه 
السؤال، فأجابه صاحبنا: الرجل عرض علّي وزارة التربية والتعليم، وأنا 

رفضت!
أوقف أحمد سالمه السيارة، وقال: واهلل سأنزلك هنا لتركب التاكسي، 

فكيف ترفض وزارة؟ وبالطبع ظّل حسني عايش على رفضه، وأعاده 
صديقنا إلى منزله.

الكّل يعترف للمرّبي الفاضل حسني عايش بأّنه من أهّم التربويني 
األردنيني، وله عشرات الكتب حول املدارس احلديثة، واملناهج العصرية، 
وكيفية إنشاء الطالب، وامتحان الثانوية العامة الذي ظّل يشّبهه في 

كتبه بـ”اإلرهاب”، وهذا كان قبل، وبعد، ظهور التنظيمات 
االرهابية اجلديدة، من داع وغيرها.

نستذكر هذه القّصة ونحن نتابع الثانوية العامة، ونتمنى أن 
يقرأها الدكتور محمد الذنيبات الوزير احلالي، الذي يشغل الدنيا 

والناس، ونحنرمه، ولكنه يُصّر على إعادة الهيبة، وال ينتبه إلى 
شطب اإلمتحان من أساسه! 

بعد النتائج

وأّما وقد سهرنا الليل حّتى ما بعد رحيل جنم سهيل، فعرفنا 
نتائج أبناء احلارة كّلها، واستمعنا إلى أصوات زمامير السيارات 

متأل الدنيا وطلقات الكالشينات واملسدسات متأل مطلقيها نشوة 
وتزرع في نفوس اآلخرين الرعب، وأّما وقد إنتهى املولد على خير 
بعد ما جرى بالنسبة ملسألة التسريب، فنرى أّن األوان آن فعالً 

ملناقشة التوجيهي من أصله...
وفي مطلق األحوال، فهو إمتحان ال يقيس مبوضوعية قدرات 

حدث في العام ١٩٨٤ أّن رئيس 
الوزراء املكّلف أحمد عبيدات كّلف 
مقسم الرئاسة باالتصال باألستاذ 

حسني عايش، وأمكن العثور 
عليه في جريدة “الرأي”، فقال له: 

تعال فوراً إلى بيتي. إحتار صديقنا 
بكيفية الذهاب “فوراً” فهو ال ميلك 

سيارة، واملعروف عنه أّنه يحمل 
في جيبه أوراق “أنصاف دنانير” أجرة 

للتاكسيات التي يتنّقل بها.

قّصة حقيقية

الطالب، وهو إمتحان تدخل فيه عوامل مختلفة تؤّثر على 
نتيجته، وأعرف طالبة أصيب والدها باملرض اخلبيث شفاه اهلل، 

وبدأ العالج الكيماوي قبل اإلمتحانات بشهر، وجنحت البنت 
واحلمد هلل بعالمة ستني مع أّن عالماتها في املدرسة وطوال 

سنواتها الدراسية اإلثنتي عشرة فوق التسعني، وهو إمتحان يوّثر 
على مسيرة حياة كاملة مع أّنه يستغرق أسبوعني فحسب، 

وهو إمتحان ال تعكس نتيجته ما سيأتي من العمر فأعرف 
فتاة أخذت األولى في مادة احملاسبة على عّمان لكّنها لم تستطع 
الدخول إلى فرع احملاسبة لسبب معّدلها العام، وغير ذلك الكثير 

ومنه كيف أصبح اإلمتحان ساحة للفساد املالي واإلداري ثبتت 
بالتسريب، وال يعقل أن يصل مقابل درس واحد لطالب إلى 

خمسني ديناراً...

االستاذ حسني عايش
مربي األجيال

التوجيهي 
األردني إرهاب 

قد يتجاوز 
داعش 

واخواتها

حني رفض حسني عايش 

وزارة التربية والتعليم
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فريدون جموخة

اشتغل عندي عّمال سوريون ومصريون، في 
الغذائية  وجباتهم  أراقب  وطبعًا،  بناء،  ورشة 
يتفّوق  العمل  بأس  في  يحضرونها.  وكيف 
على  التحمل  على  والقدرة  باجللد  املصريون  
السوريني. وال ميكن ان جتد عاماًل رشيقًا وبنيانه 
الصعايدة،  املصريني  العمال  مثل  متكامل 
ان  التي ال ميكن  الشاقة  باالعمال  املتخصصني 

يتحملها كائن حي. 
فالصعيدي مستعد ان يترك أهله والعمل 
أهله  يزور  أن  دون  السنوات  عشرات  االردن  في 
املصريني  العمال  لدى  فيس  ذلك  ومع  أوالده.  أو 
احضار  او  باالردن  للعيش  يبقون  بأن  طموح  أي 

عيالهم الى هنا. 
مهرة،  حرفيون  فهم  السوريون  العمال  أّما 
العيش  وشظف  الكد  يتحملون  من  ومعظم 
هم سكان ريف حلب من منبج و الشوايا وفي 
السماء  ويفترشون  بالورشات  ينامون  العادة 
شاي  وابريق  بصل  وراس  عدس  كف  ووجباتهم 
باخلبز وال تتضمن وجباتهم أي نوع من اللحوم، 
النهم  او  توفيرها  على  قدرتهم  لعدم  رمّبا 

يفضلون “التحويش”.
إجباريًا  وجباتهم  فتتضمن  املصريني  أما   

يومني باالسبوع دجاج وسمك!
بالسواليف  فيقضيها  االردني  العامل  أّما 
و”تنقيل  والـ”فسفسة”  الـ”شلفقة”  وشغل 

الكالم”!

الصورة من مدونة محمد خريسات
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سمير عربيات
إقتصادي أردني معروف

جاب العالم، طواًل وعرضًا، واستقّر 
في غير مكان، وها هو يستقّر اآلن مؤقتًا 
في اتالنتا/ جورجيا األميركية، وحّتى وهو 

هناك، فالواليات املتحدة أشبه بعالم 
كامل بحّد ذاتها، ولهذا فرحالت تعّرفه إلى 

األمكنة والناس صارت هناك.
سمير عربيات رّحالة بطبعه، ومنذ 

العدد األول لـ”اللويبدة” وهو يسّجل لنا 
إنطباعاته عن األمكنة والبشر، في القارات 
اخلمس، وهنا يتحّسر على حبيبته دمشق، 
التي حرمته األحداث من زياراته املتواصلة 

لها.

أردني زاُده اخليال

ما،  يوما  دمشق  زيارة  من  احلرمان  اتوقع  اكن  لم 
خاصة  صور  بأي  احتفظ  ال  انني  سبب  ذلك  ولعل 
من  ساعة  في  تبدأ  كانت  فالرحلة  املدينة،  تلك  قي 
من  الشامي  االفطار  النية  و  الباكر،  الصباح  ساعات 
“ست  أو  املالكي  في  موفق”  “ابو  لدى  وحمص  فول 
حتى  حفظها  االفطار  طقوس  رمانة.  ابو  في  الشام” 
مرة،  كل  في  مكررة  االطباق  فكانت  الصغار،  اوالدي 
فاما  املواسم،  حسب  لالنطالق  التجهيز  ويتبعها 
على  التركمان  حتيتة  او  بلودان،  او  الفيجة،  عني  الى 
فهذا   ، نكهته  و  موسمه  مكان  فلكل  املطار.  طريق 
“ابو الوليد” في عني الفيجة يتفنن في الكبة املشوية، 
وهذا “ اغورا” في بلودان لديه ما يفيض املكان من كرم 
بوابة دمشق” في   “ و كانت  املياه،  انغام شالالت  على 
عبقا.  و  صنعة  كله  التاريخ  حتاكي  التركمان  حتيتة 
البزورية و احلميدية، فهناك  الى  كانت اجلولة تاخذني 
الصابون و االقطان، و صالة في االموي و مرورا بجانب 

مكتب عنبر و “بيت معاوية” و قهوة احلكواتي ،
حمام  في  استرخاء  جلسة  كثيرة،  احايني  وفي   
توما  باب  في  املساء  كان  رمبا  و  الشهيد”.  الدين  “نور 
و  القصاع،  الى  تعريجة  مع  “مرمر”  و  “اليسار”  حيث 
رحلة عودة الى الصاحلية و ساحة احملافظة ، و تسوق 
، وتوقف في” مقهى  من “سوق التنابل” في الشعالن 
هافانا” على جسر فكتوريا . و نظرة الى “فندق أمية” 
حيث كان ينزل ابي ، و جولة على االقدام تاخذني من 
“باب  انسى  كيف  و  الروضة.  و  املزرعة  الى  رمانة  ابو 
و  اجلزماتية،  شارع  في  النور”  “ابو  و  امليدان،  و  شرقي” 

سيارة مليئة بخيرات الشام في رحلة عودة. 
شآم يا حبيبة، هل لنا عودة؟؟ 

ام اضعناك مثل غيرك ؟

محروم 

من زيارة 

دمشق
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في  م ّيا أ
فلسطني

بقلم : رفعت العالن
تُرى، كم يلزم من دم كي ترتوي هذه األرض؟ 

كم يلزم من شهداء لتحريرها؟ كم يلزم من سنوات كي أرمتي على 
رمل شواطئها أّنى شئت؟ وكم يلزم من قدرة على إحتمال إغتصابها؟ 

ليس ثمة أجوبة!

Video فيديو






 أاكتب عن تاريخ فلسطني القدمي، أم عن تاريخها احلديث، 
أم أتخّيل، فأكتب ما أمتنى أن يكون عليه مستقبلها.

 ليس كذلك، فثمة من كتب وبحث في فلسطني وأوفى. 
أنا، هنا، سأختزل ما بداخلي، بعد غربة قسرية طالت أكثر 

من أربعني سنة بصفة الجىء فلسطيني! 
يزال  إلى فلسطني ما  العودة  ، وحلم  منذ حزيران 1967 

متكرراً، فقد خرجنا جراء خوف أمومّي مشروع:
أرجل  على  األوالد  يذبحون  واليهود  هنا،  أبقى  لن   -

أمهاتهم، لن أبقى حتى أراهم يذبحون أوالدي.
تستحضر  كانت  فقد  اهلل،  رحمها  أمي،  قالته  ما  هذا 

بطريقة ما مذبحة دير ياسني قبل ذلك بتسعة عشر عاماً.
صدفة بحتة هيأت لي زيارة وطني فلسطني، ومنذ تلك 
حول  املبعثرة،  أفكاره  مللمة  في  منشغل  والعقل  اللحظة، 

إتخاذ قرار يجعلني أبدأ برحلة إلى فلسطيني املغتصبة.
سأرى  أّنني  فكرة  واستحوذتني  قرار،  إلى  وصلت     
فلسطني بعد أكثر من اربعني سنة غياب، ففي املرة الوحيدة 
التى رأيت فيها القدس، وقبة الصخرة املشرفة، ذكرى متّر في 

مخّيلتي سريعاً:
ومتاجرها  القدمية  القدس  شوراع  في  والدي،  بيد  يدي 
ودكاكينها، في خان الزيت كان سمك الساحل الفلسطيني 
معروضاً على صناديق خشبية، وأذكر أن يدي ظلت بيد والدي 
في  عيناي  وتعلقت  الصخرة،  قبة  مسجد  دخلنا  أن  إلى 
ومسقط  اريحا  في  بيتنا  يخّص  وفيما  ذلك،  عدا  زخارفها. 
رأسي وسبعة من اشقائي في عقبة جبر، حارتي ومدرستي 
االبتدائية ومجرى النبع املنحدر من عني السلطان )الَعّمال( 
ودوار  بلدنا  االيام، سوق اخلضار ومقهى  حيث لعبنا معظم 
اخمليم ومخيطة والدي وجاره احلالق ابراهيم سعيد ومطعم 
وأشياء  حسني  ابو  ومنجرة  االخرس  وملحمة  شحادة  ابو 

وأماكن عديدة لن أنساها ابداً.
  بدأت الطريق من عمان إلى إربد، إلى الطريق املنحدرة 
نحو الغور الشمالي لألردن وفلسطني، ثّم إلى معبر الشيخ 
ومختلة  منقوصة  سالم  عملية  بعد  املستحدث  حسني، 

متاماً من اجلانب الصهيوني.
إجراءات العبور كانت مريحة وميسرة من جانبنا “اجلانب 
الى  يعبر  مسافر  لكل  واملساعدة  اإلحترام  وبكل  األردني”، 
فلسطني، يكون شباب االردن كما هم دائماً كرماء مرحبني 
وبشوشني، وال يحمل أحدهم سالحاً رشاشاً، يدلك بفوهته 
إلى أين تسير، وقبل أن تبادر بالسؤال عن أي إجراء، يبادرونك 
هم  فهكذا  بجديد  آت  لم  اتخاذها،  الواجب  باالجراءات 
االجراءات  من  متاما  العكس  على  مكان  كل  في  االردنيون 

املعقدة في اجلانب االخر.
فلسطني  ارض  على  سيارتي  قدت  االخر،  جانبنا  عبرت 
ولغة  الذي اشوهته وجوه  اجلميل  بيسان  الى وجه  احلبيبة، 
لليهود  االمنية  الرعب  حواجز  من  حاجز  اول  وبعد  غريبة، 
ويقيمها  اقامها  التي  الفلسطيني  للشعب  واملعاناة 
الصهاينة في كل يوم، وبعد مسافة قصيرة من احلاجز حتت 
شقيقي  كان  والفواكه(  للخضار  العجل  وائل  ابو  )عريشة 
االكبر “مروان” العائد الوحيد من عائلتي في انتظاري. باصرار 
عنيد واحتمال صعوبات أشبه بالتشرد عاد “مروان” من اجل 

هدف ساٍم للبقاء والعيش في فلسطني:
الضفة  التفافية حول  بجولة  البدء  اقترح  اننا هنا،  مبا   -
الغربية، املثلت وبلداته وقراه ومن خلف اجلدار سنرى طولكرم 
وقلقيلية، والى يافا وبحرها مرورا بالرملة واللد والقرى اجملاورة 

والى القدس وضواحيها ... وقبل ان يكمل، سألته مبهورا:

للبحر  يعرفان  ال  وامي،  ابي  اهلل  رحم  يافا؟  وبحر  يافا   -
االبيض املتوسط اسما عدا”بحر يافا”  وغالبا ما حتدثا عنها 

وعن بحرها وحواريها ومساجدها واسواقها.
   احدا ال يستطيع شيئا عندما يتحدث باسم سكجها 
عن يافا!! في البداية يعدل من جلسته، ويبدأ صدره بالعلو 
وترى  بوضوح،  قلبه  ضربات  ستسمع  ذلك  وإثر  والهبوط، 
 ، اساريره تنفرج على اتساعها وبريق المع يتألق في عينيه 
ولون وردي يصبغ وجهه وحلمتا اذنيه، ثم ينطلق صوته احلاد 
املميز، يحدث كل ذلك عادة عندما يكون في حالة استفزاز 
ستسمع  ـ  احلالتني  احدى  في  يكون  ما  وعالبا  ـ  انفعال  او 
يُنصح  وال  يافا،  عن  به  ينطق  ما  كل  ذاكرتك  في  وتختزن 
مبقاطعته مهما كانت الظروف، لن اقول شيئاً عن مقاطعته، 
واحدة،  ثانية  خالل  رأسه  الى  يصعد  الذي  االدرينالني  عن  ال 
وال عن االصفرار بدرجة اولى وااللوان اخملتلفة التي يتلون بها 
وجهه، وال عن الصوت الذي يزداد حدة ومتيزا الى حد تطير فيه 
تتفرق خوفاً.  التي  االغنام  وال عن  اعشاشها  من  العصافير 

تذكرت باسم وابتسمت ومتتمت بالرحمة على والده.
  عم الصمت، ورحت اتذكر ما سمعته عن يافا وبحرها 
وكل ما فيها، احسست بغبطة داخلية متأل روحي. عبرنا قرى 
مررنا  ومروجها،  وجبالها  واشجارها  بأهلها  الساحرة  املثلث 
بطولكرم وقليقيلية من خلف جدار العزل العنصري اخلانق 

للفلسطينيني.
وقت،  أي  لم ميض  انه  ام  اكان طويال  الوقت،  ادرك  لم     
املتأللئة  االزرق وموجاته  البحر بسطحه  التفت ميينا فرأيت 
انه  ارى،  مبا  عيناي  لتكتحل  النظر  امعن  وقفت  الالمعة؟ 
املتوسط، أهي اول مرة اراه فيها؟ ليست كذلك، لكنني اراه 
في  وجهي  الى  الناظر  يستغربها  ودهشة  مختلف  بحنني 

تلك اللحظة: “انه بحرنا، بحر فلسطني، بحر يافا!!”.
   ال اعرف ان كان الدمع الذي ترقرق وسال على خدّي، هل 
هو من احلزن على وطني وسمائي وبحري، ام من هواء البحر 

الذي اندفع الى وجهي ليحث روحي على الدمع”.
  دخلت يافا، مشيت عبر شوراعها وجتولت في اسواقها، 
شممت رائحة القهوة في مقاهيها، حتسست جدران بيوتها 
صابرة  صامدة  فوجدتها  اهلها،  وجوه  عن  بحثت  القدمية، 
يخاجلني  اشبههم،  فانا  يحّسون،  مبا  أحسست  وحائرة، 

احساسهم، نحن معا، هم وانا في حالتني.
وقبالة  ارضها  على  فيها،  لوجودهم  ظاهر  فرح  في      
حزن  وفي  جهة.  من  واملعاناة  القهر  رغم  وبحرها  شاطئها 
دفني على اغتصابها واحتاللها وتشريد اهلها من جهة ثانية:

والهواء  السماء  والبحر،  ويافا  القدس  لنا،  فلسطني   -
قالها  لنا.  هذا  كل  الرضنا  والعشق  وقراها  واملدن  واجلبال 
ويقولها كل من يعيش على  اهلها،  وقالها  يافا،  صامد من 

ارض فلسطني وحتت سماءها.
   جلست على مقعد حجري قرب مسجد البحر، وعلى 
فتاة  حبيبان.  انهما  لي  بدا  وشاب  فتاة  جلست  آخر  مقعد 
منديالً،  رأسها  على  تضع  وبسيطة  نحيلة  يافا،  من  عربية 
ينظر  يافا، نحيل وبسيط، عيناه واسعتان  وشاب عربي من 
بهما الى وجه حبيبته تارة والى وجه البحر تارة اخرى، كأنه 
فرقاً،  يجد  وال  البحر  وجه  وصفاء  وجهها  صفاء  بني  يقارن 
يتحدث اليها هامساً، وهي تبتسم خجالً، انسحبت، فاملكان 

ال يتسع لغيرهما، وغادرت يافا.
  عبر “تل ابيب” ومتاهاتها واخلروج منها الى احلقول وبيارات 
وكفرعانة  ويازور  وسلمة  اخليرية  اجملاورة،  والقرى  احلمضيات 
واسمهما اصبح “كريات اونو” والعباسية وبيت دجن، وعلى 
ميني الطريق سكنت مدينة الرملة والى يسارها سكنت اللد 

وقرى عربية كثيرة ومتباعدة على جانبي الطريق الى القدس. 
اخذتنا الطريق الى ان اقتربنا من مشارف املدينة املقدسة، 
اليات عسكرية عربية دمرت في  ،وبقايا  الواد  اللطرون وباب 
فيها  واستشهد  خاضها  التي  الواد  وباب  اللطرون  معركة 
عرباً  فدائيني  من  واالحرار  العربي  االردن  جيش  من  االبطال 
فيها  وقتل  االخرى،  واملدن  القدس  عن  دفاعا  وفلسطينيني 
من عصابات الهاغاناه ما يزيد عن خمسماية صهيوني في 
معركة استمرت عدة ايام ورغم ذلك سقطت محتلة!! وبعد 

مثلث رام اهلل وقرية ابو غوش وبيت ساحور:
- هنا مشارف القدس.

جسدي،  من  ينبض  مكان  كل  في  النبض  ارتفع  وهنا   
مشهد  اول  رؤية  عند  اتساعهما  على  عيناي  وانفرجت 

للمدينة العظيمة.
 القدس، اقدس بقاع االرض، القدس االكثر دفئا والفة من 

حضن ام رؤوم، مهد االنبياء والديانات وكل احلب احلنني.
   لن ازيد على ما قيل عنها من وصف ابلغ مما اقول، فقد 
الوهن،  واصابني  رأسي  في  االفكار  وتزاحمت  روحي  تعبت 
املرابطة في وادي اجلوز من القدس  سأذهب الى خالتي مرمي 
كي تضمني اليها وتربت على كتفي، سانام واحلم مبا رأيته 
القدس  اجل  من  مبكرا  واصحو  ذاكرتي،  واختزنته  وعشته 
مرة اخرى والكرمل وحيفا وعكا وبيت حلم واخلليل ورام اهلل 
منعت  فقد  نابلس  اما  وقراها،  وجنني  وقلقيلية  وطولكرم 
من دخولها لكنني طفت مبا يحيطها من قرى وجبال واودية 
واكلت فطائر الزيت والزعتر عند عند اشقاء صديقي رامي 

سالمة االخوة الكرام شمس الدين ورافع سالمة في بديا.
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بيني وبني عّمان كيلومترات كثيرة، 
ولكّنني أعرف أّنها ستحتل هذه 

املساحة، بعد قليل من السنوات، 
ألّنها تأكل األخضر واليابس من 

الزرع، وحتتوي مساحات التراب 
األحمر، والرملي، والصخري، 

والصحراء، وغيرها...
عّمان تتوّسع، وتتوّسع، وال يهمها 

من يقف في وجهها...

ُهنا عّمان

حتّوالت

4647

سالم الغامن
كاتب أردني



عّباس اليافي

أّي كالم مُيكن أن ُيكتب هنا ليعّبر 
عن هذه الصورة، فحينها كانت البالد 

واحدة، ولم يكن هناك ُمحتل، وكان 
املذيع يقول: هنا عمان من القدس، 

ويقول: هنا الُقدس من عمان؟
قد يستغرب األبناء الذين نشأوا 

على الُفرقة وهم يتأملون هذه الصورة، 
ولكّنه الواقع الذي غاب، أو ُغّيب، فصار 

الواحد ُيقسم على إثنني، وثالثة، 
وأربعة.

مجلة “اللويبدة” ال تعترف بهذا، 
وستظّل تعلن القدس من عمان، وعمان 

من القدس حني تعود...

هوايات
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