
20

S
o
ft

 c
o
p
y

@ محمد ناجي العمايرة بقلم لؤي @ عامر خّماش: هذا هو أصل إسم اللويبدة
@ زهيرة زقطان : من خيط ترسم دولة العشاق @ هالة .. عّمانية ُتعيد بناء مدن 
@  البرغوثي.. قلم وعدسة وقمر دام فوق فلسطني @كايد هاشم وال غالب إاّل اهلل

النصر  قوس  وقصة  الشريف  أسامة  قزح  @  قوس  ومايا سّيدة  األسمر  @ حلمي 
@  جمال  ناجي يكتب : شئ عن املرأة  @ “ النشامى اللوزيون”  ومبادرة  جتميل  اجلبيهة
@  أشرف : نلتقط حتى صور الشياطني @  عندليب احلسبان: بني أمي وليلى والذئب
@ املراشدة، عائلة صحافية أردنية بامتياز @ سمير عربيات:وما أدراك ما الصني؟
@ شاهني : على بلد احملبوب “وديني”@الغليالت يكتب لفتاة  تريد أن تصبح كاتبة

لفلسطني ،

. . . ُنَغّني



لـ” فلسطني 
نغّني”... هذا هو 

عنوان عددنا اجلديد 
من “اللويبدة”، وهو 
ليس مجرد شعار، 
فتلك األرض كانت 

املبتدأ، واخلبر، واإلسم، والرسم، وصورة 
القلب، وانعكاس الروح، وستكون املنتهى، 

لكّل إنسان يعرف معنى سلب احلّق، 
ويعمل، بقدر استطاعته، على عودته.

وحتتّل شعارنا شريحة من برتقالة، 
لم تأت عبثاً، فهي من يافا، ولو كان لنا أن 
نزيد، فستكون هناك حّبة زيتون من جبال 

نابلس، وعنبة من اخلليل، وبطيخة من 
جنني، وحّبة رمل من شاطئ حيفا، وزعترة 

برية من صخر اجلليل، وقطفة ميرامية من 
ُقرى رام اهلل، وفليفلة من غّزة، وقبلة من 

الُقدس.
لفلسطني نُغنى، أرضاً وناساً، ونقول 

لها ولهم: نحن في حنني، يقتلنا كّل 
حلظة، ولكّنه لن مييتنا، لتظّل مسامعنا 

تترمنّ في حلن اخللود، خلود فلسطيننا...

احملرر

باسل الرفايعة، مدير 
حترير “اإلمارات اليوم”  

يكتب : تعالوا إلى مادبا

الدكتور معني املراشدة 
يكتب ذكريات عن املهنة 
التي استغرقت عمره، وها 
هم أبناؤه يبدعون فيها... 

املبدع ماجد شاهني يكتب: 
على بلد احملبوب “وديني” 

والركوة واملقعد والنعاس 
كله...

كايد هاشم، من قليلني 
شهد لهم عظيم العربّية 
الدكتور الراحل ناصر الدين 
األسد بالُلغة، وهو، اآلن، في 
حضرة أجمل ديار العرب 
الضائعة، في األندلس...

“اللويبدة”، ال حتتفي بكايد 
هاشم، فحسب، بل تتشّرف 
بكلماته فيها...

حلمي األسمر 
يكتب نصاً 
جميالً: مايا  
سيدة قوس قزح

سمير عربيات يكتب 
عن رحلة تاريخية إلى 
الصني مبعية العائلة، 

وخصوصاً غاليته هزار.

الروائي األردني الكبير 
جمال ناجي، وآخر 
أعماله “موسم 
احلوريات” يكتب لنا: شئ 
عن املرأة...

األستاذ أسامه 
الشريف يكتب 
قصة : قوس 
النصر...

عندليب احلسبان، حتسب 

كلماتها، حرفاً، حرفاً، 

وتكتب: بني أمي وليلى 

والذئب!

الشاعر والروائي جالل 
برجس الغليالت يكتب 
رسالة إلى فتاة تريد أن 

تصبح كاتبة...

العّمار عمار خماش 
يفاجئ اجلميع، 
ويقدم نظريته 

حول أصل إسم 
“اللويبدة”، حيث 

ال عالقة له بنبتة 
انقرضت، وال غيره 

من التصورات، 
إقرأوا معنا...

لؤي “محمد ناجي” العمايرة يكتب 
عن األستاذ محمد ناجي العمايرة...

حافظ البرغوثي
كاتب وصحافي 

وناشط فلسطيني

بني العدسة 
والقلم، دومًا، حوار 
خفي، يحتمل 
التنافس، وال يتحّمل 
التناقض، ولعّل 
التكامل بينهما 
يكون حني تشتّم 
الكاميرا رائحة احلبر، 
وحني يتنّفس القلم 
هواء العدسة.

حافظ البرغوثي 
صاحب قلم معروف، 
وتتناقل مقاالته 
الوسائل اإلعالمية  
من احمليط إلى اخلليج، 
ليس ألّنه عمل في 
الكثير منها، في 
مواقع متقدمة، 
ولكن ألّن الرشاقة 
والعمق تستأثر 
مساحاتها.

وألّننا نعرف أّن 
صديقنا حافظ، 
ُيحافظ على التراب 
والسماء واملكان 

ذاكرة عدسة

الفلسطيني قلمًا وعدسة، فهو 
بارع في الثانية مثل األولى، اتصلنا 
به ليلة ظهور القمر الدامي، حيث 
خسوف تاريخي 
 ظّنه البعض نهاية الدنيا، أو 
في القليل أّنه نذير شؤم، وعالمة 
من عالمات الساعة، وسألناه بضع 
صور لسماء فلسطني الدامية، في 
ذلك الفجر.

حينها، حّدثنا حافظ عن القمر 
الدامي، وقال:  

بعض اليهود يعتقدون  أن ظهور 
االقمار األربعة العمالقة يعني ان حدثا  
مهما سيهز العالم  سيقع بني نيسان  
وتشرين اول من هذا العام ، وقد ورد  
ذلك في كتاب للقس جون هاجي صدر 
قبل سنوات ويخص احلدث اسرائيل،  
ويقول انه في عام 1439 مت طرد اليهود 
من االندلس)لم يذكر طرد العرب( وحدث 
عام 1949 اي بُعيد تأسيس اسرائيل، 
وحدث في عام 1967.  ومع ان  الكثيرين 
يعتبرون حدوث خسوف امراً طبيعياً 
لكن حدوثه ثالث مرات متتالية،  لم 
يحدث   طوال خمسة قرون.

قال صديقنا حافظ البرغوثي، أيضاً: 

القمر 
الدامي 

فوق 
فلسطني

زهيرة زقطان

فلسطني في ذاكرة 
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من خيط ترسم 
دولة العّشاق...

اللوزيون نشامى اجلبيهة

50

حملت هذه السنة 
لـ “زين األردن” الكثير 
من األخبار املفرحة، 
ويستطيع رئيسها 
التنفيذي أحمد الهناندة 
أن يعتبرها سنة 
جناح بإمتياز.

ويبدو أّن دبي كانت 
وستظّل فأل خير  
للشركة األردنية، ففيها 
تّسلم الهناندة ثالث 
جوائز خالل أشهر قليلة، 
أّما في البحر امليت، حيث 
املنتدى اإلقتصادي العاملي 
األخير، كان الرجل يتحدث 
ممثاًل للقطاع اخلاص 
األردني، و

حصدت زين األردن جائزتي “أفضل مشغل لشبكة 
اتصاالت”، و “أفضل جتربة خلدمة عمالء” التي 

متنحهما مؤسسة تيليكوم وورلد “املتخصصة 
في مجال االتصاالت على مستوى العالم، وذلك 
خالل حفل توزيع اجلوائز السنوي الذي أقيم في 
دبي مؤخراً، بحضور عدد من املهتمني واملتابعني 

لصناعة االتصاالت في املنطقة.
وحسب بيان صحافي عن زين االردن اليوم السبت 

فقد حظيت زين بجائزة “أفضل مشغل شبكة 
اتصاالت”، تقديراً لدورها املستمر في تطوير البنية 

التحتية للشبكة وحتسينها، وادخال أحدث 
االبتكارات لتقدمي أكثر اخلدمات تطوراً، بحيث تفوق 

هذه اخلدمات توقعات زبائنها وتقدم لهم حلوالً 
مبتكرة تثري جتربتهم وتلبي متطلبات حياتهم 

اليومية املتغيرة، باإلضافة إلى ربط معظم مناطق 
4G\ اململكة بشبكة تكنولوجيا اجليل الرابع

LTE، وتشغيلها الناجح خلدمات 4G التي وضعت 
األردن مبحاذاة الدول الرائدة في العالم بني أفضل 

مشغلي االتصاالت في جميع أنحاء العالم.
فيما نالت زين األردن جائزة “أفضل جتربة خلدمة 

حصدت زين األردن جائزتي “أفضل مشغل لشبكة 
اتصاالت”، و “أفضل جتربة خلدمة عمالء” التي 

متنحهما مؤسسة تيليكوم وورلد “املتخصصة 
في مجال االتصاالت على مستوى العالم، وذلك 

خالل حفل توزيع اجلوائز السنوي الذي أقيم في دبي 
مؤخراً، بحضور عدد من املهتمني واملتابعني لصناعة 

االتصاالت في املنطقة.
وحسب بيان صحافي عن زين االردن اليوم السبت فقد 

حظيت زين بجائزة “أفضل مشغل شبكة اتصاالت”، 
تقديراً لدورها املستمر في تطوير البنية التحتية 

للشبكة وحتسينها، وادخال أحدث االبتكارات لتقدمي 
أكثر اخلدمات تطوراً، بحيث تفوق هذه اخلدمات توقعات 
زبائنها وتقدم لهم حلوالً مبتكرة تثري جتربتهم وتلبي 
متطلبات حياتهم اليومية املتغيرة، باإلضافة إلى ربط 

معظم مناطق اململكة بشبكة تكنولوجيا اجليل 
الرابع 4G\LTE، وتشغيلها الناجح خلدمات 4G التي 

وضعت األردن مبحاذاة الدول الرائدة في العالم بني 
أفضل مشغلي االتصاالت في جميع أنحاء العالم.

فيما نالت زين األردن جائزة “أفضل جتربة خلدمة 
العمالء”، عن االهتمام الذي توليه في توطيد 

العالقة التي تربطها بزبائنها والتي تتعدى طرح قاعدة واسعة 
من العروض واخلدمات وحلول اإلتصاالت املتكاملة مبا يتناسب مع 
احتياجتهم املتطورة ويفوق تطلعاتهم، إلى تقدمي خدمات ما بعد 

البيع بكفاءة وفاعلية عالية، حيث تنفرد زين في تفعيل ادوات مبتكرة 
إلدراة عالقاتها مع الزبائن مبا يضمن اضفاء جتربة فريدة لهم وحتقيق 

اعلى مستويات الرضا.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين أحمد الهناندة ان الفوز باجلوائز 

يعد ترسيخاً ملكانة زين في األردن بني مشغلي االتصاالت وسنسعى دائماً إلى بذل املزيد من اجلهود لطرح خدمات وحلول مبتكرة لزباءننا تتسم بطابع التفرد والتميز، 
نوفر من خاللها جتارب فريدة ومثالية خلدمتهم وجتاوز توقعاتهم، 

وإرساء معايير جديدة للتميز في خدمة الزبائن، مضيفاً بأن زين تتطلع 
باستمرار إلى احلفاظ على التزامها جتاه الزبائن.” وفي سياق متصل، حازت 

مجموعة زين “جائزة أفضل عالمة جتارية” في منطقة الشرق األوسط 
عن العام 2015 في مجال قطاع االتصاالت .

ومتنح اللجنة املكونة من مجموعة من اخلبراء واملتخصصيني جوائز األداء 
املتميز في 10 مجاالت رئيسية في شتى أرجاء صناعة االتصاالت في 

منطقة الشرق األوسط، ومن ثم تسلط الضوء على الالعبني الرئيسيني 
الذين أسهموا في جعل قطاع االتصاالت واحداً من أكثر القطاعات 

حيوية على مستوى العالم.  )بترا(
......

وكانت زين حصلت شركة زين على  جائزة التمّيز في مجال املسؤولية 

اإلجتماعية  للشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، عن 
فئة “ التميز في خلق فرص عمل جديدة “، وذلك خالل حفل أقيم على 

هامش قّمة “ املسؤولية االجتماعية للشركات” التي عقدت  في الـ 
19من أيار املاضي، في دبي.

 
وذكرت جلنة التحكيم بأن زين األردن استحقت هذه اجلائزة على اعتبارها 

منوذجا يحتذى به  في مسؤولية الشركات نحو تنمية اجملتمع احمللي،  فقد 
أثبتت الشركة التزامها الدائم في دعم اجملتمعات احمللية  عبر تأسيسها 

لبرامج تخاطب شتى القطاعات، واطالقها ملبادرات مستدامة تهدف 
الى تسليح الشباب االردني مبهارات وخبرات تؤهلهم خلوض غمار سوق 

العمل وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لهم. كما كان لبرامج 
ومبادرات الشركة تأثيرا ملموسا في تنمية اجملتمع وفي إحداث تغير على 

حياة العديد من أفراد هذا اجملتمع.  
 

وفي تعليقه على اجلائزة قال الرئيس التنفيذي في شركة زين، أحمد 
الهناندة: “ نحن نعتز بالدور  احملوري الذي تقوم به الشركة  في حتقيق 

التنمية االقتصادية واإلجتماعية لألفراد واجملتمع ككل  فنحن ننظر الى 
دورنا كجزء من استراتيجيانها املتكاملة في ممارسة أعمالنا، مبينا بأن 
الشركة تخصص ميزانية سنوية ملبادرات املسؤولية االجتماعية تصل 

نسبتها الى %5 من االرباح بغض النظر عن حجم األرباح السنوي.

“زين/ األردن “.. 
ُتزّين جدارها 
بجدارة جوائز 

جديدة

38

الكاميرا ربع قرن مع عني   
أشرف حسن
مصّور أردني

منذ ربع قرن وأشرف 
حسن ال ينام إاّل 
والكاميرا على جانب 
سريره، فهي سالحه 
الذي ال يستغني عنه، 
وال يعرف متى يأتي وقت 
استعماله، وكثيرًا ما 
يأتي األمر ُفجأة.

عينا يافا 
تتحّدثان: 
الُقدس أواًل،
 وال بّد مّني

ليافا عينان،
 إذا تطّلعتا إلى 
الصخر تَفّجر 

نبع ماء،
 وفي وسط 

عينيها لوٌن أسود، 
غميق السواد، 

عميقه، حّتى أنه 
قادر أّن يُضيئ 

نهاراً بدون شمس، 
ويحّرك اجلبال 

بال ملس،
 وجملّرد حلظة منها 

تبدأ حكاية،
أّما إذا تأّملتكم، 

فسترون أنفسكم 
في مرآة تتحّدث، 
كشاشة عمالقة 
امتلكت السماء،

 قمراً، جنوماً، 
وحكمة قول، برٍئ، 

حنوٍن، وقاسي 
العبارات واملعاني 

أيضاً، وأيضاً.. 18
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ُتعيد  .. عّمانية  هالة 
مدن خليجية بناء 

40
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باسم سكجها

الصح.. آفة

كيف لي أن أترك الُقدس، وهي ال 
تتركني؟ كيف لي أن أنسى نفسي، وهي 

معي، بجسدي، وروحي، وما زالت طرقاتها 
تستغرقني، وتُغرقني بصور الطفولة، 

والصبا، وبعض الشباب؟ كيف لي أن أضع 
الُقدس في غياهب النسيان، وهي التي 
تطلع لي في فاس، ودمشق، واألستانة، 

ومصر، وتونس، واللويبدة، وفي ُكل مكان؟
كيف لي أن أترك الُقدس، ووليد 

اخلطيب يضع الدمعة في عيني وميضي، 
حني ميّدني بشريطة املدّمج:“ فلسطني 

بعيون وليد اخلطيب“، حيث عبقرية 
العني، تتمازج بعبقرية الُقدس، املكان 

الذي ال مكان قبله، وال مكان بعده، فال 
حّب إالّ هي، وال تعويذة تَسري وتَعرج إلى 

الغيب، غيرها.
ويحلو لي أن أظن أن القدس لم حّتب 

لي أن أراها محتلة، مغتصبة، أسيرة، 
فقد ُ قدر لي مغادرتها قبل خمسة أيام 
من إحتاللها، ففي ذلك اليوم احلزين من 

العالم ٦٧ ، اجلمعة الثاني من حزيران، 
حسم والدي أمره، وقرر رحيلنا إلى عمان، 

فال منطق في وجوده في ّعمان، حيث مقر 
عمله، ووجودنا في الُقدس، مسقط ُحبنا 

وعمرنا، وكان للعائلة الصغيرة أن ترحل 
إلى عّمان، من القدس، وكان للقدس أن 
تدخل في اإلثنني األسود، إلى أسوأ أيام 

حياتها الطويلة، إلى أسر طال وطال، 
ولّكنه سينتهي وينتهي.

وفي يوم ُكنا، وليد اخلطيب وأنا، نستذكر 
أيام القدس، فهو إبن رام اهلل، ولكن رام اهلل 

كانت تعيش في الستينيات في القدس، 
فتذكر صديقي ذلك اليوم الذي تأّخر فيه مع 

أصدقائه في املدينة العتيقة اآلسرة، حتى 
بعد إقفال الباب، البوابة الضخمة، فقاموا 

بفتحه بعد أن وقف شاب على كتفي شاب 
آخر، باعتبار  أن املزالج مرتفع، فرددت عليه: 
لقد فتحَت باب القدس، باب العامود، مثل 
صالح الدين، فليتنا نشهد في حياتنا من 
يفتح باب العامود من اخلارج، مثل صالح 

الدين متاماً.
محمود درويش: إّنها تبكي…

ووليد، ال يحمل عيناً عبقرية فحسب، 
ولكّن قلبه عبقري أيضاً،  وفي مرة جمعتنا 

في بيته احلميم جلسة مع صديقينا محمود 
درويش وعماد شقور، وكان عائداً من زيارة 

لفلسطني احملتلة، فقدم لنا وليد صورة 
مذهلة ليافا، وهو يعرف أ ن يافا تعني لي أبي، 
وأجدادي، وفلسطني األولى، فتأملها محمود، 

وبطريقته الفذة، قال: إنها تبكي. وتأملها 
عماد، فقال: إنها تبكي فعالً، أما أنا، وفي 

حضرة محمود ويافا، فقد متلكني الصمت.
الصورة، املقصودة، هي واحدة من تلك 

التي ّضمهاالشريط املدّمج الذي توّزعه 
”اللويبدة“ مع هذا العدد، وفي خلفيتها ذلك 

الصوت النابع من رحم الرحابنة: أذكر يوما 
كنت بيافا. أما الصور األخرى، وفي خلفيتها 

فيروز وشوارع القدس العتيقة، فهي ما تتسابق العينان 
على التغالب على الدمع حني تُشاهدهم، وتستمع إليهم.

في صور وليد، السواد هو الغالب على األجواء، واخلريف 
هو الفصل الذي يسمو على كل الفصول، واحلب هو الذي 
يسيطر على املكان الفلسطيني، الذي ظن الغاصب أننا 
سنتركه، وننساه، ولكن: ماذا نفعل إذا لم يتركنا املكان، 

ماذا نفعل إذا ما زال لدينا مثل وليد اخلطيب الذي حمل 
معه اللد، إلى رام اهلل، ورام اهلل إلى القدس، والُقدس إلى 

مّكة وبيروت
وعّمان إلى يوم الدين، إلى يوم العودة.

غلب املرض وليد 
اخلطيب، كما فعل مع 
محمود درويش، ولكّن 
الُبعد عن فلسطني لم 
يغلبهما، في حياتهما، 
وهكذا فكما تغيب 
الشمس عن سماء 
األرض، لياًل،  غابا عنها، 
فقد كان يحلو للثاني أن 
ُيسّمي املوت غيابًا، ولكّن 
فلسطني، وبالتأكيد، لم 
تغب، ولن تغيب.

اإلثنان غابا عّنا، 
عّني، ولكّن النّص التالي 
ظّل حاضرًا، أستعني 
بإعادة نشره، بعد 
ثماني سنوات،  على 
كآبة الكتابة، هذه 
األيام، وأيضًا على فرحة 
الصورة التي ال تغيب، وال 
متوت: صور وليد اخلطيب 
الفلسطينية.

فلسطني جمعت 
اإلثنني، وأحيانًا أكون 
هناك، وحني نشرُت 
ملف صور وليد، ووّزعت 
مع العدد مجانًا ُقرصًا 
مدّمجًا، اّتصل بي 
ودعاني إلى عشاء مبعية 
محمود، وبعدها بأقّل 
من سنة غاب محمود، 
ثّم متّر سنتان ليغيب 
وليد أيضًا، ولكّن حّبهما  
باق ما بقيت األرض: 
فلسطني .

مالحظة، ال بد ّمنها:
 عباس اليافي هو أنا
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عينا يافا 
تتحّدثان: 
الُقدس أواًل،
 وال بّد مّني

ليافا عينان،
 إذا تطّلعتا إلى الصخر

 تَفّجر نبع ماء،
 وفي وسط عينيها لوٌن أسود، 

غميق السواد، عميقه، 
حّتى أنه قادر أّن يُضيئ نهاراً 

بدون شمس،
 ويحّرك اجلبال بال ملس،

 وجملّرد حلظة منها تبدأ حكاية،
أّما إذا تأّملتكم، 

فسترون أنفسكم في مرآة تتحّدث، 
كشاشة عمالقة امتلكت السماء،

 قمراً، جنوماً، وحكمة قول، برٍئ، حنوٍن، 
وقاسي العبارات واملعاني أيضاً، وأيضاً..
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حافظ البرغوثي
كاتب وصحافي 

وناشط فلسطيني

بني العدسة 
والقلم، دومًا، حوار 
خفي، يحتمل 
التنافس، وال يتحّمل 
التناقض، ولعّل 
التكامل بينهما يكون 
حني تشتّم الكاميرا 
رائحة احلبر، وحني 
يتنّفس القلم هواء 
العدسة.

حافظ البرغوثي 
صاحب قلم معروف، 
وتتناقل مقاالته 
الوسائل اإلعالمية  
من احمليط إلى اخلليج، 
ليس ألّنه عمل في 
الكثير منها، في 
مواقع متقدمة، ولكن 
ألّن الرشاقة والعمق 
تستأثر مساحاتها.

وألّننا نعرف أّن 
صديقنا حافظ، 
ُيحافظ على التراب 
والسماء واملكان 
الفلسطيني قلمًا 
وعدسة، فهو بارع في 
الثانية مثل األولى، 
اتصلنا به ليلة ظهور 

ذاكرة عدسة

القمر الدامي، حيث خسوف تاريخي 
 ظّنه البعض نهاية الدنيا، أو في 
القليل أّنه نذير شؤم، وعالمة من عالمات 
الساعة، وسألناه بضع صور لسماء 
فلسطني الدامية، في ذلك الفجر.

حينها، حّدثنا حافظ عن القمر 
الدامي، وقال:  

بعض اليهود يعتقدون  أن ظهور 
االقمار األربعة العمالقة يعني ان حدثا  
مهما سيهز العالم  سيقع بني نيسان  
وتشرين اول من هذا العام ، وقد ورد  ذلك 
في كتاب للقس جون هاجي صدر قبل 
سنوات ويخص احلدث اسرائيل،  ويقول 
انه في عام 1439 مت طرد اليهود من 
االندلس)لم يذكر طرد العرب( وحدث عام 
1949 اي بُعيد تأسيس اسرائيل، وحدث 
في عام 1967.  ومع ان  الكثيرين يعتبرون 
حدوث خسوف امراً طبيعياً لكن حدوثه 
ثالث مرات متتالية،  لم يحدث   طوال 
خمسة قرون.

قال صديقنا حافظ البرغوثي، أيضاً: 
قدميا عرفت الناس القمر الدامي، 
وقال عنه الشاعر ابن دراج القسطلي في 
وصف محبوبته

كان ما احمر من تفاح خجال 
بدر بدا قطعا من الشفق  
وأيضاً: قال فتيان الشاغوري 
كأنه بدر جتلى لنا  من شفق احمر 
كالعندم

القمر 
الدامي 

فوق 
فلسطني

ومّرت تلك الليلة بسالم، 
وبعث لنا صديقنا األستاذ 
حافظ بالصور التي التقطها 

من أرض فلسطني للقمر الدامي، ننشرها هنا، 
وننشر بعدها بعض ذاكرة عدسته من  ترابنا 
احملتل، 

وال نقول سوى: قمر فلسطني الدامي لن يكون 
إالّ خيراً على فلسطني...

)باء، سني(

فلسطني في ذاكرة كاميرا 1415



،

راسخون، َهَكَذا...
حافظ البرغوثي
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زهيرة زقطان
فنانة نّساجة، 

وشاعرة، وناشطة 
فلسطينية

بني بلدة أهلها التي 
ال تعرفها، قرية زكريا، 
الفلسطينية، والتي 
لم تعد على اخلريطة، 
فاحتلت مكانها 
مستوطنة صارت 
ُتسّمى إيليا، وأحيانا: 
زخريا، ومخيم الكرامة،  
في غور األردن، مسافة 
ال تزيد على الثالثني 
كيلومترًا...

أما بني جبل احلسني 
العّماني  وبيروت وتونس 
ورام اهلل فمسافات 
تطول وتقصر، وأّما بني 
تلك األماكن، وغيرها 
أيضًا، فكانت زهيرة 
زقطان، تبدأ بسماع 
أبيات شعر من أبيها، 
وروايات اخلروج من 
أهلها وجيرانها، ومتسك 
بالقلم فتكتب، شعرًا 
ونثرًا.

أّما حني تعّرفت على اإلبرة، القادرة باخليوط الرفيعة على اختراق مسامات 
القماش، لتعيد معها إنتاج احلكايات، واألشعار، واخلرائط... أّما حينها، ومن 
خالل اإلبرة الصغيرة التي قد يأتي منها شفاء مريض،  أو تكوين رداء يستر 
برد الجئ،  فقد خلقت عاملًا  يستعيد أهّم ما قّدم الفلسطينيون من فّن، 
ولكّنه صار معها يستحضر احلروف والكلمات واجلمل، والنصوص، لوحات 
تستأهل أن يقف أمامها رجل كياسر عرفات مأسورًا، مسحورًا، مكسورًا 

وكأّنه يستعيد الُقدس من خالل خيوط زهيرة زقطان.
زهيرة زقطان ال تصنع ثوبًا لعروس فلسطينية ذاهبة إلى بيت جديد، حتتفظ 
به طول العمر، وتوّرثه البنتها، بل هي صاحبة القلم، والريشة، والعود، التي 

تكتب، وترسم، وُتلّحن، فلسطني من خالل إبرة.
يليق بزهيرة أن نحّور مقولة درويش، لعيونها، ولتصبح: ”من إبرة وخيط نبني 
دولة العشاق”... معكم، هنا، نٌص كتبته بقلمها، ونصوص لوحات رسمتها 

بخيوط إبرتها...

في اخمليم

بداية الستينيات، في مخيم الكرامة 
سنعتاد ضيق اخمليم -فاخمليم دائما ضيق- 

وسيخلق ضيق املكان عادة انتفاء التناسب 
بني املساحة وعدد األفراد لذلك سيخرج 

الطلبة بالواجبات املدرسية إلى فضاء األرض 
املزروعة بشتى أنواع اخلضار، وسيمرون عن 
نساء يعشنب احلياة هن األمهات واألخوات، 

فيرتنب باقات البقدونس والنعناع من الصبح 
للمساء، ويصلني الظهر والعصر على حافة 
قناة تسقي املزروعات بأدعية بطعم النعناع 

واإلنهاك

وصلنا متأخرين عن معركة اخمليم مع 
قسوة األرض في بداية الستينيات.

 وجدناهم هناك قبلنا قادمني من 
الرملة واللد وقرى القدس ويافا من بيت 

دجن، وعجور وبيت محسير...

غسلوا التربة من امللح قبل أن نصل، 
ومدوا خصل اخلس وشتالت البندورة والباذجنان 

والسبانخ حتى حافة النهر... مهنة سيمارسها 
معظم سكان اخمليم في وفاق مع تربة غسلوها 
من العقارب بأيديهم، ومهدوا طريقا لألوالد بني 

املمرات املزروعة..

كانت الكتب املدرسية متشي مع الطلبة 
في ذلك االمتداد، هي أيضا حتى حافة النهر.

لم تكن الكهرباء قد متددت على عروق أسقف 
القصب في غرف اخمليم،  كانت هناك قبالة 

محفوظات الشعر الوطني في كتب الطلبة في 
جسد الشوارع في أريحا وتضيء نوافذها على 
اجلهة األخرى من الضفة، تتبادل أريحا السالم 

مع الكرامة، ويستدير الطلبة والعشابات وعربات 
جترها أحصنة كهلة عائدة بنهارهم الى غرف 

اخمليم

ومن َسماء اخمليم 
إلى َفضاءات الدنيا

زهيرة زقطان : من خيط َرَسمت دولة العشاق
1819
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عّمار خّماش
عّمار وناشط أردني

العّمار عّمار 
خّماش، له، كما 
هو واضح، من 
إسمه نصيب، فهو 
من أعالم البّنائني 
األردنيني، وأعماله 
املعمارية تدّل عليه...

عمار يحمل، 
دومًا، لواء الدفاع عن 
األصالة دون التخلي 
عن احلداثة، بحيث 
يطّوع الثانية لألولى.

وهو ُيقّدم، هنا، 
بحثًا ُمهّمًا وممتعًا 
عن أصل إسم 
“اللويبدة”، ومن 
خالله نتعّرف على 
الكثير من األماكن 
األردنية،، التي جابها 
طواًل وعرضًا، وقّدم 
عنها الكثير من 
األبحاث

قصة إسم

كل شيئ يبدأ بسؤال..

سألني صديق، قبل عده سنوات، هل إلسم 
اللويبده معنى، و ماذا ميكن ان يكون أصل هذه 

الكلمة؟
وكان انتشر اعتقاد، في حينه، بان اللويبده 

هي نبته منقرضة، وهذا اعتقاد غير منطقي 
،الن النبات البري  قد ينقرض  من موطنه 

األصلي، ولكن اسمه يبقى وتبقى أيضاً 
معرفتنا به وزراعتها له.  ومن االمثلة على ذلك 
أن نبته امليرامية إنقرضت من الطبيعة األردنية 

ولكن اسمها معروف، وهي منتشرة  زراعياً. 
أما في حاله اسماء األماكن في االْردن، والتي 
يرجع اصلها الى النبات، فهنالك أمثلة عدة، 

مثل أم جوزة و أم بطمة و أم عبهرة و أم حماطة 
) احلماط هو التني  البّري في لغة أهل جنوب 
االْردن( و غيرها من األسماء. وبذلك فلو كان 

السم اللويبده اي عالقة بالنبات فانه سيكون 
على هيئة “ أم الويبد”، وبشرط ان يكون “الويبد”  

هذا نبات معروف، حتى لو كان قد انقرض. 
وتعتبر أصول اسماء األماكن  فرعاً 
من الدراسات، و تخصصاً أكادميياً يدعى 

“طوبونيمي”    toponymy  ) طوبو او توبو= 
مكان،  و نيم= اسم(. إن اسماء األماكن 

في االْردن موضوع شيق له جوانب عديده و 
تشعبات تقاطعات مع التاريخ و االثار و علم 

النقوش و اللغات، و حتى  مع تخصصات 
األنثروبولوجيا و اللهجات احمللية. و كثيرا ما 

تنشب النقاشات إحلاده  حول أصل اسم مكان 
ما، و يحتدم اجلدل بني مختصي علم اسماء 
األماكن، و كذلك بينهم و بني أكادمييني من 
تخصصات اخرى في مجال اللغة ألعربيه و 

تاريخ اللغات السامية. 

توصل، في العقود االخيرة، علم 
األنثروبولوجيا إلى أهمية جمع األسماء األصلية 

للمكان عن طريق توثيق طريقة لفظ أهل 
املنطقة لالسم، الذي قد يبدو بلهجة “عامية”، 

وإعطاء اللهجة احمللية السم املكان االولوية 
وترجيحه على االسم الرسمي املستعمل 
حالياً، والذي كثيراً ما يكون به حتريف عن 

األصل.

الويبده وليس اللويبدة..

 وإذا مت اعتماد هذه املنهجية هنا، فإن 
اللفظ السائد هو “ الويبده” و ليس اللويبدة، 

اي عندما ننطق االسم فانه -بدون ال التعريف-  
ينطق “ ويبده” وليس “لويبده”. 

تكررت كثيرا حاالت حتريف اسماء األماكن 
بسبب اعتماد كتابتها منذ تأسيس السجل 

الرسمي في تاريخ لألردن احلديث بطريقه ال 
تعكس األصل، فمن أوضح االمثلة على ذلك 

اسم بلدة ام قيس في شمال لألردن، الذي 
أصله “مكيس”، متاما كما تلفظ من سكان 
أهل الشمال. و مكيس هي تصغير مكس، 

وهو اجلمرك، او دفع الرسوم. و اقرب االعتقاد ان 
موقع “ ام قيس” كان نقطة تدفع فيها مكوس 
القمح العابر من سهول حوران، وشمال االْردن 

واملنقول غربا الى االسواق األكبر في فلسطني، 
ميناء حيفا حتديدا. كذلك يوجد اجلدل القائم 

حول حتريف اسم زيزيا، و هو األصل، الى اجليزة. 
وحتريف اسم احلرانة الى اخلرانه، الخ. 

إذن اللويبدة أصالً ولغوياً هي الويبده، 
وحسب اللفظ السائد و األهم. 

تتواجد اسماء األماكن في كل منطقة في 
االْردن  في مجموعات لها عناصر مشتركة.

من التاريخ االسالمي. ومن امللفت للنظر إمكانية ثبات اسم 
املكان آلالف السنني، حتى خالل فترات فراغ سكاني واختفاء تام 

ألي استيطان على تلك البقعة من االرض. 
اما في محيط عمان فتنتشر األسماء التي تعتمد صيغة 

التصغير، مثل صويلح- تصغيرا لصالح، و اجلبيهة- تصغيرا 
للجبهة، وخريبة السوق - تصغيرا للخربة ، و شميساني  

تصغيراً و تنسيباً لشمس، و الخ.  هنا ايضا ينتمي اسم الويبده، 
فهو من األسماء املصغرة. 

الويبده تصغير وتأنيث الوبد وهو املغارة

إذن الويبده هو تصغير الوبده. لكن ما هي الوبده؟ ال ميكننا 
إيجاد كلمه الوبده عند البحث في املعاجم، كذلك فهذه الكلمة 

غير معروفة في اللهجات األردنية العامية، التي يجب اخذها 
بنفس اهميه املعاجم في علم دراسه اسماء األماكن. 

هنا يجب اخلوض في سمة اخرى في اللغة ألعربية ، وفي 
منطيات اللهجة األردنيه كذلك، وهي موضوع املذكر و املؤنث. 

يستعمل التأنيث في اللغة ايضا للتصغير. فمن أوضح االمثلة 
على ذلك كلمه بحيرة التي هي تصغير وتانيث كلمه بحر، 

وكذلك تؤنث الدار لتصبح دارة، و هي اصغر من الدار.
بهذا ميكن االستنتاج بان الويبده هي تصغير و تأنيث الوبد، 

متاما مثل اسماء أماكن اخرى  ضمن عمان و محيطها، ومنها 

الرصيفة - تصغير و تأنيث الرصف، و القويسمة - تصغير وتأنيث 
القاسم و االشرفية - تصغير و تأنيث األشرف، و اجلبيهة - 

تصغير و تأنيث اجلبه.  
و الوبد - بفتح او بتسكني الباء هو الفجوة، او الفتحة 

في اجلبل، كما ترد كإسم في الكثير من املعاجم. و هذا األصل 
منطقي جدا الن جبل اللويبده  به الكثير من املغارات الصغيرة 

و الفجوات  التي تتواجد في منحدراته املطلقه على صحن 
البلد، ولكنها مغطاة حاليا بسبب النسيج العمراني. ومن هذه  

الوبدات ، او الفجوات في اجلبل، املغارة الصغيرة املوجودة في 
حديقة داره الفنون، والتي كانت جزءاً من معبد روماني، ومن ثم 

كنيسه بيزنطية.  
وكثيراً ما كانت املعالم اجلغرافية والصخرية للمكان هي 

أصل االسم، ذلك في االْردن وفي معظم الدول. ففي االْردن اسماء 
مثل قريه العراق قرب الكرك- العراق مبعنى املغاره في اللهجة 
األردنية ، مثل عراق االمير.  و كذلك الثغرة في االرض التي أتى 
منها إسم قريه ثغرة اجلب غرب املفرق، وقرية الثغرة غرب راس 

النقب، والعديد من نفس أسماء األماكن االقل شهرة والتي ميكن 
العثور عليها في فهارس االراضي ضمن اسم احلوض. 

الويبده هو إسم  من هذه اجملموعة، التي تعكس معالم 
تضاريس وجيولوجيا على االرض، هو إسم أصله من معلم في 

صخور هذه اجلبل  الصامد الصغير. 

ما هو أصل إسم 
“اللويبدة”؟

عجلون مثالً..
 ففي منطقة 
عجلون مثالً، يوجد 
الكثير من اسماء 

القرى التي تنتهي بـ 
“وون “  مثل عجلون، 
رميون، باعون، يعمون، 

أيدون الخ. وكذلك 
اسماء العديد من 

قرى منطقه الكورة 
التي تبدأ بـ كفر، مثل 
كفر راكب و كفر آبيل 

وكفرجنة الخ ، وهنا 
كفر تعني قرية. كما 

تتجمع في منطقة 
واحدة في الشمال 

ايضاً أسماء القرى التي 
تنتهي بااللف، مثل 

جديّتا وحرثا وسامتا 
وجمحا وحكما وحرثا 

الخ. و هنا األلف في 
آخر االسم هو مبثابة ال 

التعريف، فحرثا مثال 
هي احلرث وحكما هي 

احلََكم الخ. 

أصول آرامية 
وكنعانية 
ورومانية 
وإسالمية..
الكثير من اسماء 

األماكن في االْردن 
تعود الى أصول ارامية 

وكنعانية، وبعضها 
له ارتباط  بالفترة 

الرومانية والفترات 
التاريخية من بعد ذلك 
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صديقنا، هنا، كبير 
ُلغة، وكثيُر تكثيفها، 
يرتاح بني أصابعه 
القلم، فينساب احلبر 
كماء ُمقّطرٍ  باحٍث 
عن سطور ليروي 
ظمأها بالكلمات.

كايد هاشم، من 
قليلني شهد لهم 
عظيم العربّية 
الدكتور الراحل 
ناصر الدين األسد 
بالُلغة، وهو، اآلن، في 
حضرة أجمل ديار 
العرب الضائعة، في 
األندلس...

“اللويبدة”، ال حتتفي 
بكايد هاشم، 
فحسب، بل تتشّرف 
بكلماته فيها...

كايد هاشم

من 
عّمان...
 إلى 

غرناطة

)2 (

خريطة الرحلة 
في أخيلتنا تشّع 

كلما توقف القطار 
في محطة من 
احملطات بعدوة 

املغرب، وقفاٌت ِطواٌل 
وِقصار، ونحن في 

عربتنا ننتظر والرفاق 
املغاربة ينتظروننا 

في )فاس( ... انتصف 
الليل وأطلق القطار 

صافرته األخيرة، 
وسبقتنا حقائب 
السفر إلى فندق 

املُستراح. رمبا غفونا 

من اخلضرة وغابات 
البلوط وقد َصَفت 

السماء، فتجلَّت 
قرائح الرفاق؛ مشارقة 
ومغاربة أنشدوا شعراً 

وتغنوا باملوشحات، 
كأن مجالس األدب 

في قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة والزهراء، 

عادت وعدنا نشدُّ إليها 
الرِّحال!

)3(

َعَبرت بنا الباخرة 
املضيق ومبحاذاتنا )جبل 

طارق( مزهواً يروي 

جنوبي إسبانيا واألندلس ملعاناً وضياء!
بضع ساعات هادئات سادها الصمت مثلما تكون 

لقاءات األحباب بعد طول غياب، واحلافلة جتتاز بنا الطريق 
اجلبلي صعوداً من الساحل إلى مدينة )لوشة( أو )لوخة( 

كما ينطقها اإلسبان، حتفُّ بنا البلدات والقرى األندلسية 
ببيوتها امللونة بألوان زاهية، واملصفوفة إلى جانب بعضها 

بعضاً على نسق متآلف حميم، والغالب عليها بياض اللون 
وسط سجاد الطبيعة األخضر، “وال غالب إال اهلل” !

جبال ووديان ونهر رقراق، وحوارٍ ومباٍن ودور ما زالت 
أندلسيتها نضرة كثمر النارجن الذي تتزين شوارعها 

بأشجاره، وأناس ُكرماء كاألرواح اجملندة تألفهم ويألفونك 
كبعض األهل، فال أنت غريب بينهم وال هم عنك غرباء، ثم 
استقبال في دار بلدية )لوشة( ومجلسها، وحديث ُمرحب 

وأنيس من رئيسها الشاب عن مشروعات التنمية الثقافية 
في املدينة، واالعتزاز بالتراث املشترك بني العرب واإلسبان. 
وقلنا: على سفح اجلبل في )لوشة( يطيُب املقام، لوال أن 

برنامج الرحلة يقتضينا االرحتال. ومعذرة يا لسان الدين ابن 
اخلطيب فقد أتينا إلى هنا على خطاك، غير أننا لم نتمكن 

من زيارة موقع دارك، لكننا تركنا بعضاً من قلوبنا في 
)لوشة( لعلها تبلغك السالم.

)4 (

نصعد إلى )قصر احلمراء( في )غرناطة(، وُكلنا في الصعود 
أصبحنا بهّمة الشباب، وجنتاز أفياء املمر الطويل إلى مدخل 

القصر بخطوات سريعة كفريق كشافة، فعلينا أن نغتنم 
السويعات الباقيات من ذلك اليوم في زيارة أعجوبة القصور 

... وَمْن زار األندلس ولم يزر )احلمراء( فاته الكثير ونصف زيارته 
خسران. تتالحق خطواتنا في أبهاء القصر وساحاته بني قاعة 

املشور أو املشورة حيث كان يتشاور األمراء والوزراء، وقاعة 
السفراء، وبهو األسود، وبهو الريحان، وقاعة األختني، وقاعة بني 

سراج ... ومَنّر بالغرفة التي أقام فيها عاشق األندلس واشنطن 
إرفينغ صاحب كتاب )حكايات احلمراء(، ونطل على قصر األسيرة 

عن كثب من نافذة في القصر، وعلى جّنة العريف من بعيد، 
وكم من احلكايات ترددها أصداء التاريخ في هذا املكان، ال يطغى 

عليها وقع اخلطى، وال لغط أمواج من السياح ترطن بلغات شتى، 
وتسمع معها أصوات اآلت التصوير والهواتف اخللوية تختلس 
الصور التذكارية للجدران والسقوف والقباب واألعمدة امللونة 

باتقان صامد لتعاقب األزمان، واملزخرفة باآليات القرانية واألشعار 
األندلسية، والنوافير وبرك املاء واحلمامات ... التي تنعكس في 

مياهها صور بديعة... فوق املاء وحوله جّنٌة من السحر واجلمال 
وعلى صفحة املاء تأتلق مع وجوه الناظرين جّنات، فال متلك إال أن 
تردد هذه العبارة التي تتكرر على نقوش جدران احلمراء “ال غالب 

إال اهلل” !
)5 (

ما ارتوينا من غرناطة واحلمراء، فقد حان موعد إغالق القصر 
أمام الزّوار، وسرنا عطشى وسار الركب َكَمْن جاء يرتشُف الندى 

من ثغر وردة، وهي تضّم وريقاتها لتنام! 
م ما شئَت من عبير الورد في دروبها  أما في قرطبة فتنسَّ

القدمية الضيقة وابتهاج الياسمني في بيوتها الدمشقية الطراز، 
وارتشف طعم اجملد في حضرة اجلمال من علم وأدٍب وعمران ... 

وللحديث بقية يا صاحبي حتى يعودَ بنا طائر الشوق إلى عّمان!
--------------------

*أعضاء الوفد الذي شّكله منتدى الفكر العربي للمشاركة في الندوة 
العلمية )لسان الدين ابن اخلطيب والتراث األندلسي املشترك: حوار الثقافات( في 
قرطبة )22/11-18/ 2014( بالتعاون مع مؤسسة ابن اخلطيب املغربية ومؤسسة 

)1 (

كّنا خمسة* وسادسنا الشوق، واألندلس يا صاحبي تُنادينا ... وَسرَينا مع نسمات 
الَفْجر من )عّمان(، حالنا كحال ابن زريق ال يعذلنا بَردُ الليل وطول املسافات. تدفأنا حوالي 
الساعتني باخليوط األولى للشمس ونحن نرقب كيف حتتضن القاهرة الصباح، وطار طائر 

الشوق بنا مّرة أخرى يحملنا بني جناحيه إلى )الدار البيضاء( ... خمُس ساعات، وما يزال 
أمامنا ليلة ويوم على موعد وسالم ولقاء !

قليالً، لكن اخليال ظلَّ يقظاً، فما زال 
أمامنا البحر الذي عبره طارق بن زياد.

قبل أن ينبلج الصبح، كانت احلافلة 
الكبيرة تنهب الطريق بنا إلى ميناء 

)طنجة( وسط مساحات ساحرة املنظر 

للعابرين في كل يوم أول احلكاية، ويستمع 
إلى أحاديث العائدين وفيها البقية، وهو 

يعرف املزيد ... دحرجنا حقائبنا نزوالً على 
سلم الباخرة وخطونا بلهفة على أرض جزيرة 

)طريف( ... وفي العيون بريق تزيده شمس 

براديكما اإلسبانية، 
وتألف الوفد من: 

الدكتور الصادق الفقيه 
األمني العام – السابق 

– للمنتدى؛ الدكتور 
صالح جرار؛ الباحثة 

الدكتورة رشأ اخلطيب؛ 
الباحثة الدكتورة جودي 

البطاينة؛ وكاتب هذه 
السطور.           

ال غالب إاّل اهلل

أندلسيات



َهَذا، مشروب لم 
يعصر، بعد، وهذا، 
منديل الح كفجر 
دفنته جنيات شريرات 
في املَْهد!

الليلة زارتني مايا، 
نسجت من خيط 
الليل الهاذي طرحتها، 
ورمتني في بطن 
احلوت، لنعقد فرحتنا، 
في عتم البحر، 
ليشهد زفتنا حيتان 
وادعة.. في غيبوبة 
برد!  
الليلة زارتني 
مايا.. كانت، سبحان 
امللكوت األْعلى، 
قنديال من َحبق 
َمْكنوٍن، َورحيٍق 
مختوم، َيْحبُسه َوْغْد! 

حلمي األسمر
كاتب أردني 

أسئلة جارحة

تنام سيدة قوس قزح في سرير من الغيم، 
خشية  أصابعها  رؤوس  على  املالئكة  تتحرك 
إيقاظها، تنام وعلى شفتيها ابتسامة غامضة، 
فيها قدر كبير من السخرية، ورمبا الفرح واحلزن، 
األعالي،  في  بسريرها  سعيدة  يبدو  كما  فهي 
عليها،  ما  أدت  حيث  وردي،  حلم  على  تغفو 
أضاءت  الذين  الطيبني  أطياف  مع  وتتسامر 
حياتهم بخيرها، ومدت لهم يد احلب والعطف، 
أرضية،  أصوات  من  حولها  يدور  ملا  تستمع  ال 
تبدو  الرحمانية،  غفوتها  من  إيقاظها  محاولة 
مستمتعة ولسان حالها يقول: ال توقظوني أيها 
األحالم،  حفيف  مع  غامر  فرح  في  فأنا  األحبة، 
على  وأمسح  للحنان،  الظمأى  األطياف  أسامر 
للحب  العطاشى  شفاه  وأبلل  الغالبى،  رؤوس 

بقطرات الندى!
القدمية،  اخلصوبة  إلهة  وباعتبارها 
احملاصيل،  لتغذية  املطر  إرسال  عن  واملسؤولة 
سميت عند أداء هذه املهمة “سيدة قوس قزح”، 
الهة  البعض  اعتبرها  الدور،  هذا  من  وتناسال 

اإلزهار  وإلهة  والسرور،  والزهور،  واخلصوبة  احلب 
واإلثمار على سطح األرض. 

كما  قزح،  قوس  سيدة  هذه،  واحلالة  تبدو 
األسطورة، ألنها حملت ذلك االسم املكتنز بالتاريخ 
واخليال، ولكنها جسد من أثير، سعت ذات يوم باخلير 
بني الناس، ووزعت جسمها في جسوم كثيرة، فلم 
تسمع مبحتاج إال ومدت له يد العون، وما رأت دمعة 
إال ومسحتها بكمها، وما بكى يتيم إال واحتضنته، 
التي كانت حتاول قطع  املقعدة  العجوز  تلك  وحتى 
الطريق، سارعت إلى حملها وهي تفوقها وزنا، كانت 
الناس، ولهذا لم تقَو على  مالكا يسعى باخلير بني 
البقاء طويال بني البشر، فاختارت سريرا في الغيم 
يوقظوها  أن  يحاولون  حولها  والناس  فيه،  لتقيم 

ويصلوا إليها، وهي تأبى!

الليلة زارتني مايا

سحيق،  عصر  من  جاءت  قزح،  قوس  سيدة 
املكوث  تطق  فلم  العالم،  هذا  دنس  إلى  ينتمي  ال 
طويال، آثرت الرحيل إلى مالذ سرمدي، بدأت حياتها 

ابنة  أنها  يقول  بعضهم  كذلك،  ورحلت  كأسطورة،  األرض  على 
وآخرون  اآللهة,  خادم  عطارد  اإلله  وأم  األرض،  حامل  أطلس  اإلله 
يقولون أنها الهة اخلصب والنمو والزيادة, وقد قيل أن الرومان كانوا 
الشعوب  بعد، استعارت  وفيما  الشهر،  أول  لها  القرابني  يقدمون 
األوروبية ذكراها، فطفقوا يحيون أول شهر مايو/ ايار بانتخاب أجمل 
القدمية،  إلهة اخلصوبة  وباعتبارها  أيار(،  )ملكة  ليتوجوا مايا  فتاة 
واملسؤولة عن إرسال املطر لتغذية احملاصيل، سميت عند أداء هذه 
املهمة “سيدة قوس قزح” وتناسال من هذا الدور، اعتبرها البعض 
إلهة احلب واخلصوبة والزهور، والسرور، وإلهة اإلزهار واإلثمار على 

سطح األرض.
واليوم ونحن نتنسم بواكير أنسام اخلريف، زارتني مايا!

****
َملُْفوٍف  ُحلٍْم  ُجثََّة   ، َكفٍّ ِفي  حَتِْمُل  َكانَْت  َمايَا،  زَارَتِْني  أللَّْيلََة 

بَِبَقايَا... ِمْن وَرَِق األَْشَجارِ اخلَْضرَاِء، وَأَزَْهارٍ َحْمرَاء وَبَْيَضاء وََسْودَاء! 
َل ُجثَِّتَها... َكانَْت، بَاِسَمًة، ُمْشرَِقًة،  ِفي الَكفِّ اآلَخرِ، َكانَْت حَتَمُّ
َد لِي  كالقديسة ِفي لَْيلَِة َجلَْوتَِها، َضِحَكْت لِي، وَبََكْت، َقالَْت: َضمِّ
، تَرْتَدُّ إِلَيَّ َحَياتِي، وَأَُقوُم إِلَْيَك،  ْيَك َعلَى َعْيِنيَّ ُجرِْحي األَْخَضر، َمرِّرْ َكفَّ
اَحَة آَدََم،  وَنَْعُدو، بَِجَناَحْي َملَْكنْيِ، مَنأَْلُ َسلَِّتَنا بِِثَمارِ الَغْيِم، وَنَأُْكُل تُفَّ

ِكي نَْهُبُط ِفي أَرٍْض لَْم تَْخلُْق بَْعد!

أَْن  نَْنِوي  ُكنَّا  ُكوًخا  وَأرَتِْني  بَِيِدي،  أََخَذتِْني  َمايَا،  زَارَتِْني  أللَّْيلََة 
أَرَتِْني دَالِيًَّة، تََتَدلَّى ِمْنَها أَْحاَلُم َخْجلى،  نَْبِنَيه َعلَى أَْطرَاِف الَكْوِن.. 

نازفة بِرَِحيق الصهد!. 
بسابع  اخمَلُْبوء  الُعرِْس  ُصْنُدوَق  لِي  َفَتْحْت  َمايَا...  زَارَتِْني  أللَّْيلََة 
حلم، َخلَْف ُحُدود الالحد.. وََقالَْت: َهَذا ُفْسَتاٌن ِمْن َهْمِس ِحَكايَاٍت 
وَرَِق  ِمْن  َمْكُنوٍن  ِحرْزٍ  ِفي  وََهِذي قبالت  َعْذرَاَء،  َفرَاَشاٌت  َحاَكُتُه  أجََلَِن 

الَورْدِ... 
َهَذا ِقْنِديٌل، َسُيِضيُء وَإِْن لَْم مَتَْسْسُه ِشَفاُه الَوْجِد!. 

زُّوادة  دَاِخَل  َعنْيٍ  َحْورِ  ِمْن  َصَبايَا  ْتُه  لَفَّ يُْقرَأُ،  لَْم  َمْكُتوٌب،  َهَذا، 
َصلََبْتَها  زفرات  وََهِذي   ، احلُبِّ َعَصاِفيرِ  رِيِش  ِمْن  ِحْضٌن،  َهَذا  يٍس،  ِقدِّ

َغْيُبوبَُة وَعد!. 
َهَذا، مشروب لم يعصر، بعد، وهذا، منديل الح كفجر دفنته 

جنيات شريرات في املَْهد!
الهاذي طرحتها،  الليل  مايا، نسجت من خيط  زارتني  الليلة 
ليشهد  البحر،  عتم  في  فرحتنا،  لنعقد  احلوت،  بطن  في  ورمتني 

زفتنا حيتان وادعة.. في غيبوبة برد!  
الليلة زارتني مايا.. كانت، سبحان امللكوت األْعلى، قنديال من 

َحبق َمْكنوٍن، وَرحيٍق مختوم، يَْحبُسه وَْغْد! 

مايا.. 
سّيدة قوس قزح!
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بالقرب  باريس؛  في  العرب  يلتقي  التقينا حيث   
الشانزيليزيه.  جادة  من  جانب  على  النصر  قوس  من 
كثيرا  باريس  من  املنطقة  تلك  احب  ال  شخصيا  انا 
عائدا  هناك. كنت  نلتقي  ان  على  اصر  لكن صديقي 
من مؤمتر في امستردام وهو كان قد انتهى من قضاء 
باريس.  الى  وعاد  فرنسا  جنوب  في  الصيفية  اجازته 
تعودنا ان نرى بعضنا كلما الحت الفرصة، في دبي أو 
باريس أو لندن ومرة واحدة في عمان بعد ان هاجر هو 
كنا  هكذا  أو  الطفولة  صديق  عدنان  كان  كندا.  الى 
نحب ان نقول للناس. لكننا في احلقيقة تعرفنا على 
بعضنا اثناء دراستنا اجلامعية في اميركا. كان عدنان 
السياسة  يكره  كان  ثرية.  اسرة  من  وسيما  شابا 
انا  اما  والسيارات وقضاء وقت جميل.  النساء  ويحب 
فكنت مهووسا بالسياسة الى درجة انني انضممت 
اميركا،  في  واسالمية  عربية  طالبية  منظمات  الى 
ملؤمترات  التحضير  في  الوقت  طوال  مشغوال  وكنت 
ونشاطات تروج للقضايا العربية. التقيت وعدنان في 
املتزوجني  شقة صديق متزوج كان يدعو الطلبة غير 
كل اسبوع لتناول وجبة غذاء منزلية. وهناك راق لي 
شقة  في  مشاركته  علي  عرض  وعندما  له  ورقت 
فيه  اسكن  كنت  الذي  من  افضل  حي  في  مفروشة 
وافقت فورا. ورغم اختالف شخصياتنا فقد اصبحنا 
استدراجه  البداية  في  حاولت  مقربني.  اصدقاء 
ملساعدتنا في نشاطاتنا السياسية والثقافية لكنه 
يغير  لن  لكنه  جيد،  أمر  به  تقومون  “ما  بقوة.  رفض 
فالسياسة  انا  لي.”اما  يقول  كان  شيئا،”  الواقع  من 
على  باحلصول  ابي  حلم  احقق  ان  اريد  لي.  ليست 
الشهادة ومساعدته في ادارة البنك.” كان عدنان بريئا 
ولطيفا وكان محبوبا من الفتيات وان لم يكن متفوقا 
الومه  كنت  انني  رغم  رغبته  احترمت  الدراسة.  في 
يا  انت  تنسى من  “انت  القضية.  لتخاذله في خدمة 
عدنان ومن اين جئت،” قلت له مرة. “ما نفع الشهادة 

ان لم تفكر باهلك وبقضاياهم.”
املالبس  على  الدوالرات  ينفق  عدنان  كان 
لي  والدي  يرسله  ما  اوفر  كنت  بينما  والسهرات 
من  أول  عدنان  وكان  الشهر.  آخر  حتى  يكفيني  كي 
العرب  الطلبة  بني  من  سريعة  رياضية  سيارة  اقتنى 
بتظاهرة  للقيام  العدة  نعد  كنا  وبينما  اجلامعة.  في 
احتجاج على زيارة موشي دايان للجامعة كان عدنان 
يستخف بنا ويقول:”سيطردكم االميركان من بلدهم 
تظاهرنا  دايان؟”  زيارة  على  حتتجون  انتم  وستندمون. 
واعتقلت الشرطة بعضنا ولم ننجح في تعطيل زيارة 
دايان الى اجلامعة. لكن احدا منا لم يطرد واستمرينا 
عدنان  عن  بعيدا  وامسيات  نشاطات  تنظيم  في 
وتهكمه. لكن ايا من ذلك لم يؤثر على صداقتنا. كان 
اوده خصوصا عندما  عدنان يحبني ويحترمني وكنت 
منت  على  طويلة  رحلة  في  نخرج  او  معا  نسافر  كنا 
سيارته الفارهة. كان بسيطا جدا على النقيض مني 
ولذا فقد كان ناجحا جدا في انشاء صداقات مع اجمل 
على  للتعرف  لي  الطريق  مهد  الذي  وهو  الفتيات. 
الشجاعة  املك  لم  لكنني  اليها  اميل  كنت  زميلة 

للتحدث معها. 
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التوتر في اجلامعة بسبب احتجاز  وفي يوم ساد 
االيرانيني لطاقم السفارة االميركية في طهران. وعم 
اجانب  كطالب  وشعرنا  اميركا  انحاء  في  الغضب 
قد  اجلامعة  في  سائدا  كان  الذي  التسامح  جو  ان 
في  ايرانيني  طلبة  على  باعتداءات  وسمعنا  انتهى. 
احليطة  باتخاذ  العرب  زمالئي  ونصحت  شتى  مناطق 
والبقاء في بيوتهم ما امكن. اما عدنان فلم يعر كل 
ذلك اهتماما. “انا شكلي اسباني اصال وليس لي في 
وليست  االيرانيني  املشكلة هي مع  ان  ثم  السياسة، 
فسمعت  الشقة  في  ادرس  كنت  ليلة  وفي  معنا.” 
بطالب  واذا  بحذر  فتحت  الباب.  على  خفيفا  طرقا 
حوله.  من  وينظر  مضطربا  يقف  اعرفه  كنت  ايراني 

أسامه الشريف، 
رئيس حترير “الدستور” 
األسبق، وقبلها مؤسس 
“اجليروسالم ستار”، 
وإلى ذلك فهو الناشط 
السياسي، وعضو جلنة 
األجندة الوطنية، واآلن: 
الكاتب في غير صحيفة 
عربية وغربية.

صاحبنا معروف بهذه 
الصفات وغيرها، ولكّنه 
قبل هذا، وبعده، هو كاتب 
قّصة، ورواية..

املستشفى!”  انه في  بقلق. “صديقك... عدنان...  يا علي؟” سألت  بك  “ما 
“عدنان؟ ملاذا؟ ماذا جرى؟”

”ضربوه..الكالب. اعتقدوا انه ايراني!” جنا عدنان باعجوبة. كان بصحبة 
ايراني.  انه  صديقته االميركية في مرقص عندما تعرض له شباب ظنوا 
اوسعوه ضربا ولم ينقذه اال تدخل األمن السريع. اصيب بارجتاج ورضوض 
ونقل الى املستشفى. زرته واطمأننت عليه واتصلت بابيه في عمان. وبعد 
اسبوع كان عدنان قد غادر املستشفى واجلامعة واميركا كلها. نقله ابوه 
حياتي.  من  الوقت  لبعض  واختفى  هناك  دراسته  أكمل  حيث  كندا  الى 
التقينا مرة في عمان ومرات في دبي وغيرها بعد ان عمل عدنان مستشارا 
كنا  قصيرة.  لقاءاتنا  كانت  مرة  كل  وفي  خليجية.  مالية  جملموعة  ماليا 
ان  ايام اجلامعة والشباب وعن زوجاتنا واوالدنا والعمل. ورغم  نتحدث عن 
عدنان ظل عدنان، وسيما وغنيا وانيقا، اال انني كنت اشعر بالود الشديد 
له رمبا النه تعرض لضرب مبرح في سبيل قضية لم يكن يؤمن بها. اتصل 
بي هاتفيا:”انت في امستردام. ال بد ان اراك في باريس. سأرسل لك تذكرة 
قطار واحجز لك غرفة فندق.” “ال داعي يا عدنان، ساعود الى باريس ومنها 
الى عمان. سانزل في شقة صديق. اراك بعد يومني.” “اسمع. نتناول الغذاء 
في الشانزيليزيه. اعرف مطعما للحوم املشوية هو االفضل في باريس.” 
“خالص. سأتصل بك حل وصولي ونتفق على التفاصيل.” لم اره منذ ثالث 
سنوات على األقل. ورغم اننا لم ننقطع عن بعضنا متاما اال اننا لم نقترب 
كثيرا ايضا. ملاذا هذا االصرار على لقائي في باريس؟ في صباح اليوم املوعود 
رسالة  له  وارسلت  احملطة  النصر وخرجت من  الى قوس  املترو  استقليت 
نصية: انا هنا حتت القوس متاما، اين انت؟ دقائق وجاءني الرد: ابق حيث انت 

بجانب الشعلة االبدية. انا قادم.

) 3 (

النصر  قوس  على  املنحوتة  النقوش  أتأمل  ورحت  سيجارة  اشعلت 
فرنسا.  في سبيل  حاربو  من  تضحيات  تخلد  التي  الشعلة  على  املطلة 
كان اجلو باردا وسماء باريس ملبدة بالغيوم. لكني شعرت باحلرية وبنشاط 
دائما. قلق ومستنفر!” جاءني صوت عدنان من  انت  “انت كما  غير عادي. 
جوان  دون  انت،  كما  “وانت  بقوة.  عانقته  ثم  وابتسمت  التفت  خلفي. 
املتفائل ابدا.” مشينا معا وخلفنا قوس النصر وامامنا الشانزيليزيه. كان 
الشقراء.  حليته  يناسب  اجلمل  وبر  من  معطفا  ويرتدي  قليال  مني  اطول 
ومشينا  عبرنا عدة شوارع  للحياة.  املتدفق  وبحبه  بحضوره  اشعر  كنت 

هنا.” جلسنا  نحن  “ها  ناصية.  على  الى مطعم  وصلنا  حتى  مهل  على 
الى طاولة لشخصني في الداخل. كنت اود ان اجلس في اخلارج حتى ادخن 
لكن املطر كان قد بدأ بالهطول. شعرت بالكآبة. راح عدنان يقرأ لي الئحة 
دون  “حاولت  سألني.  ابدا؟”  الفرنسية  تتعلم  “الم  بحنو.  وينظر  الطعام 
الفرنسية،”  اعرف  ال  وان كنت  فرنسا  اعرف  لكني  ولذلك فشلت.  جدية 
الفرنسية.  انقذتني كما تعرف ومونتريال علمتني  قلتها وغمزته. “كندا 
قالها  فرنسا،”  اعرف  ال  الفرنسية  اتكلم  كنت  وان  صديقي  يا  ولكني 
وغمزني. اكلنا وشربنا وحتدثنا عن االشغال. كان عمله ناجحا وكان غنيا. 
ميلك شقة في كان في جنوب فرنسا رمبا ورثها عن والده. وكان متزوجا وله 
لم  لكننا  يعرف عن عملي كصحفي  وكان  اعرف هذا كله  ولدين. كنت 
نتكلم ابدا عن السياسة. بعد ان طلب القهوة صمت قليال وكأنه يستعد 
ألن يقول شيئا. جاريته وصمت انا ايضا. “انت تعرف انني لم احتدث معك 

ابدا عما جرى في اجلامعة منذ نحو ثالثني عاما.”
”ال اذكر. حقا انها فترة طويلة.” “نعم. لكن لم مير يوم في حياتي لم 
اوسعوني ضربا. كانوا قساة.  “لقد  اتذكر ما حصل لي هناك.” لم اجب. 
ركلوني  “لكنهم  كلنا.”  علينا  عصيبة  اياما  “كانت  ايراني.”  اني  ظنوا 
تأثري.  وابديت  صمت  االلفاظ.”  باقبح  ونعتوني  علي  وبصقوا  باقدامهم 
الوقت  بالسياسة طوال  الذي اشتغلت  انت  اليوم.  زلت غاضبا حتى  “ما 
لم يتعرضوا لك؟” “املسألة صدفة بحتة. كان ممكن ان حتدث ألي شخص 
آخر.” “نعم. أي شخص لكنها حدثت معي. لقد غيرت تلك احلادثة حياتي.” 
اخذ  حياتي.”  طيلة  عرفته  الذي  الرائع  عدنان  اليوم  وانت  جنوت  “ولكنك 
رشفة من القهوة ثم نظر الى اخلارج. كان املطر ينهمر بشدة واملاء يسيل 
كالدموع على زجاج املطعم. “أنا آسف.” “عالم؟” “النني كنت استهزأ بكم 

وانتم حتاولون افشال زيارة موشي ديان الى اجلامعة.”
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ابني  انصح  اليوم  ابرياء.  كنا  طويل.  زمن  منذ  هذا  “كان  ضحكت. 
انني  اليوم  اعرف  انا  مني.  افضل  كنتم  “ال.  السياسة.”  عن  باالبتعاد 
كنت مخطئأ.” “املسألة ابسط من ذلك يا عدنان. هيا لنذهب الى مكان 
استطيع فيه ان ادخن.” “ليست بسيطة. انا اليوم لدي كل شيء، لكن ما 
بالسؤال.  افعل؟” فوجئت  ان  ماذا علي  حدث هناك يالحقني كالكابوس. 
نظرت اليه وخيل لي انه على وشك البكاء. لكني لم اشعر بتعاطف معه. 
ادخن  ان  املبتل،  الشارع  اركض في  ان  املكان،  اخرج من هذا  ان  اريد  كنت 
وانام. “ال تفعل شيئا. كل شيء سينتهي.  الى شقتي  اعود  ان  سيجارة، 
حدث ذلك منذ زمن بعيد. هناك من قتل السباب اسخف من هذه.” “انت 
واحد ال غير.”  اللحظة لسبب  تلك  ان استعيد  اريد  لن تفهم.  ال تفهم. 
“وما هو اشرح لي.” قلتها وقد بدى علي الضيق. “عندما تعرضوا لي وقالوا 
لي انت ايراني. خفت منهم، لم اقل انا عربي، قلت انا اسباني، ومع ذلك 
ان اضحك  اريد  ارد. كنت  اعرف كيف  لم  بدهشة.  اليه  نظرت  ضربوني.” 
بصوت عال واقوم ملعانقة عدنان الظريف. لكني خفت من ردة فعله. كانت 
ما  حقيقة  يعرف  أحد  “ال  حليته.  ابتلت  وقد  بالدموع  اغرورقتا  قد  عيناه 

حصل اال انت.”
قليال  سكت  السن.”  صغار  كنا  املاضي.  في  تفكر  ال  عدنان  ”اكيد. 
وابتسم. ثم التفت الى النادل وطلب احلساب. نظرت مرة اخرى الى الشارع. 
كان املطر قد هدأ قليال وعاد املارة للظهور. كنت اشعر باحلرج. لم ادر ما 
الذي يجب ان افعله. كانت ايام اميركا تبدو بعيدة جدا وكانها ال تعنيني. 
انسانا  امامي  ورأيت  محفظته  في  ينظر  كان  الذي  عدنان  الى  التفت 
تعيسا حقا رغم انني كنت احسده طيلة حياتي. لم يعد ذلك الوسيم 
االنيق وامنا ظهر بائسا وحزينا. خرجنا من املطعم وتركت لرئتي ان تسحبا 
من الهواء البارد املنعش ما تشائا. وقفت انتظر عدنان وهو يرتدي معطفه 
ارتدي  الوداع. كنت  النادل كلمات  العنق ويتبادل مع  الثمني ويضع لفحة 
على  اخيرة  مرة  حسدته  اني  واعترف  اوروبا،  برد  يقيني  ال  جلديا  جاكيتا 
لغته الفرنسية التي تتيح له تبادل جمل وداعية مع نادل املطعم. لكني 
شعرت وانا اودعه انني اترك انسانا محطما ورائي. سرت قليال نحو قوس 
النصر ثم توقفت الشعل سيجارة. نظرت الى السماء امللبدة ثم استدرت 
اللقي نظرة على عدنان. كان يسير في اجتاه آخر، واضعا يديه في جيوب 
معطفه، رافعا راسه نحو السماء. صحت فجأة: “عدنان....عدنان!” لكنه 

لم يسمعني. هممت باللحاق به لكن املطر بدأ بالهطول.
 

أسامة الشريف
صحافي وكاتب أردني

شغف

قوس الَنصر
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أشياء...

أنا واحد من أنصار املرأة ، وأقف  بحزم 
وعزم  مع نضالها التاريخي من أجل انتزاع 

حقوقها من براثن الرجل. 
لكن وقفتي هذه ال تنطلق من أدبيات 
نساء  فيها  تشارك  التي  العمل  ورشات 
بهن  تأتي  سيارات  من  يترجلن  سلسات 
ايضا  تنطلق  ال  كما   ، احلوار  قاعات  الى 
عن  تكف  ال  التي  والتقارير  الكتيبات  من 
املراة  إنصاف  إلى  والدعوة   “ الصوت  دب   “
وإذا كان ال بد لي من   ، بالرجل  ومساواتها 
ألنها  املرأة  أؤيد   : فساقول  احلقيقة  ذكر 
من  واحد  سوى  لست  وأنا  واألجدر،  األقوى 

الذين دأبوا على مساندة االقوياء . 
التاريخ القدمي جداً  فضالً عن هذا فإن 
ينبؤنا أن أصل العبادة ـ قبل ظهور الديانات 
ـ كانت لألنثى ال  السنني  بآالف  السماوية 
آللهة  متاثيل  على  العثور  مت  وقد   ، للذكر 
العاشر  االلف  قبل  ما  إلى  تعود  نسوية 
قبل امليالد ، كما يسرد هذا التاريخ حكايات 

واتخذن   ، السلطة  تسلمن  نساء  عن  وروايات 
قرارات باشعال احلروب ، أو عقد التحالفات ، أو 
بناء العالقات ، أو حتقيق انتصارات سهلة تعود 
يعرفها  ال  غامضة  أسباب  إلى  أساسها  في 

سوى اثنني : اهلل تعالى ، واملرأة .  
النساء  من  غفيرة  أعداد  عن  أيضاً  ينبؤنا   
العلني  التسلم  فرص  لهن  تتح  لم  اللواتي 
لدفة القيادة ، لكنهن استخدمن ذكاءهن وكل 
ما وهبهن اهلل من قدرات ، واشتغلن ـ من وراء 
الستار ـ على تزيني ما يروق لهن من قرارات أمام 
احلكام والقادة العسكريني ، ثم إرغامهم على 
تبنيها بقوة األنوثة والذكاء والسحر ، ومجريات 

أحداث الليالي املالح . 
وبطبيعة احلال ، فأنا ال أستطيع أن أنسى 
ما فعلته حواء منذ بدء اخلليقة ، حني أقنعت 
إلى  أدت  التى  احملرمة  التفاحة  بقضم  آدم 
إقصائه وإقصائنا معه من اجلنة وصدور احلكم 
وإن   ، النعيم  من  بدال  بالشقاء  علينا  األبدي 

كنت دائم اإلحساس بأنني واحد من الذكور الذين يتحملون 
الشقاء،  وهذا  اإلقصاء  ذاك  مسؤولية  من  كبيرا  قسطاً 

بحكم التسلسل الوراثي لبني آدم .

 ، ، تقوم املرأة بتسيير احلياة أكثر من الرجل  في األسرة 
دون التوقف عند تدخالته السافرة في اجملريات املنزلية ، ودون 
االلتفات إلى هدير صوته الذي يثير فيها  نوعا من السخرية 
أثناء انشغالها بالتخطيط الهاديء البعيد املدى  الصامتة، 
إلى  وركونه  الرجولي  اعتداده  مستغلة   ، غاياتها  لتحقيق 

سخف القوة البدنية ووهم السيطرة .
ثم إن املرأة هي التي تنتصر في أي خالف أو اختالف مع 

الرجل ! 
صحيح أن هذا االنتصار قد يأتي متأخرا ، لكنه في نهاية 
شقيقها  إلبن  ابنتها  تزويج  أرادت  فاذا   ، حتميا  يكون  األمر 
هي مثال ، فانها جتد من املسوغات ما يقنع اجلميع بسالمة 
هذه اخلطوة وضرورتها ، مبن فيهم هيئات احمللفني الذكورية 

العائلية .
وإذا اختلفت مع زوجها فإن األبناء يصطفون إلى جانبها 
، وإذا انفصلت عنه فانهم مييلون إلى حتميله كل املسؤولية .

بالتعب  ويشعر   ، قبلها  يشيخ  فإنه  هذا  عن  فضال 
فيرخي حبال  والوداعة،  الهدوء  إلى  وينحو   ، مبكر  وقت  في 
سلطته األسرية املوهومة ، لتتسلمها املرأة التي تظل قوية 

حتى آخر حلظة في حياتها .
يقولون ، إذا كان احلصان يستطيع جر عشرة رجال ، فإن 

املرأة تستطيع جر ألف رجل . 
فهي متتلك آليات عقلية وأنثوية مركبة تهون دونها تلك 
التي ميتلكها الرجل املستحكم وراء فهم مغلوط ملعادالت 
القوة في احلياة ، بل انه ال ينتبه إلى أن املرأة تقف وراء الكثير 
ان  دون  يتخذها هو في حياته من  التي  املهمة  القرارات  من 

يدري .
، أجدني  اآلن  ، وألسباب أخرى يصعب ذكرها  لهذا كله 
احلاضر  وسلطة  املاضي   غواية  متثل  ألنها   ، املرأة  صف  في 
وقوة املستقبل ، وأنا أحب األقوياء ، مع االعتذار لكل الرجال 
على سطح كوكبنا ، خصوصا أولئك الذين لم يتوصلوا إلى 

احلقيقة بعد .

الروائي األردني الكبير، 
جمال ناجي، صاحب 
الرواية التي صدرت مؤخرًا 
“موسم احلوريات” يكتب 
لـ “اللويبدة” اليوم “شئ 
عن املرأة”.

نتشرف باستضافة 
صديق اجلبل، واملدافع 
عن حقوق الناس، وقبل 
هذا وكله: صاحب القلم 
الرشيق العميق.
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شيئ 
عن املرأة

الروائي األردني
جمال ناجي يكتب لـ”اللويبدة ”



األساسية، كنت مشرفاً على الصحافة 
املدرسية في كافة املدارس التي انَتظمُت 
فيها، وعلى الرغم من تفوقي الواضح في 
الدراسة ، اال أنني اعترف هنا، أن اهتمامي 

في منتصف السبعينيات مبطالعة الصحف 
واجملالت والدوريات اليومية واالسبوعية 

والشهرية أثر سلبا على تفوقي وحتصيلي 
العلمي في املرحلة الثانوية، ورغم اعتراض 
الوالدة على ذلك بشدة، والطلب من الوالد 

-رحمه اهلل- كبح جماح رغبتي تلك،واالنصراف 
الى التركيز واالهتمام بدروسي، اال أنه لم 

يستجب لطلبها ، وتركني وشأني وخصص 
لي ميزانية شهرية اضافية لشراء مايعجبني 

من الصحف واجملالت احمللية والعربية ، حتى 
بلغ ما أحتوته مكتبتي البيتية من تلك 

الصحف واجملالت والدوريات، قرابة خمسة آالف 
دورية اسبوعية وشهرية وفصلية، اضافة الى 

ارشيف جلريدة “الرأي” يحتوي أعدادها األصلية 
من بداية عام 1977 وحتى منتصف عام 1985 

مت حفظها في مجلدات أنيقة يحتوي كل 
مجلد منها على أعداد شهرين كاملني. وبعد 

عامني من زواجي وقدوم ولدي البكر “زيد” ضاق 
بيتي الصغير بتلك املكتبة ، مما دفعني للتنازل 
عنها وعن ارشيف “ الرأي” منتصف عام 1987 
الى مركز دراسات العمل االسالمي ملؤسسه 

الصحفي “بالل حسن التل “.
اذن والدي هو من زرع في داخلي حب 

صاحبة اجلاللة وهو من سار بي الى الصحافة  
وأنار لي دروبها بفعل تشجيعه وتأييده 

واحترامه لرغبتي وموهبتي .

وبالعودة الى بداية جتربتي في الكتابة 
الصحفية حيث بدأت في شهر حزيران من عام 

1976 بكتابة مقال صغير في جريدة “ أخبار 
االسبوع” حتت عنوان “الرجل يتهم نفسه “ انحاز 

فيه للمرأة مطالبا مبنحها املزيد من الدعم 
واحلقوق وضرورة فتح اجملال أمامها في تبوا 

مناصب قيادية في الدولة ، وقد أكرمني املرحوم 
“عبد احلفيظ محمد” دون سابق معرفة بنشره 

ضمن صفحة كتاب اجلريدة الفي زاوية “بريد 
القراء” كما كنت أحلم ..وهو ما حفزني لكتابة 

العديد من املقاالت نشرت جميعها دون حذف 
حرف واحد من اي منها ، ومما يحز في نفسي اآلن 

ان “عبد احلفيظ محمد” توفي دون أن التقيه .

حني هاجمُت “الشحرورة صباح” 
ألّنها غّنت في تل أبيب!

ورغم منحي تلك الفرصة في “أخبار 
االسبوع “ اال انني كنت معجبا جدا بالصحافة 
الكويتية وكان يشدني اليها سقف احلرية التي 

كانت تتمتع فيه ناهيك عن جودة الطباعة 
والورق واالخراج الفني وااللوان الزاهية التي كانت 

متيز بعض صحفها ومجالتها ..فكانت مجلة  
“النهضة” وكذلك “اليقظة “ وهما واسعتا 

االنتشار عربيا ودوليا االقرب الى قلبي وحلمي 
في النشر عربيا،  وهو ماكان ، حيث نشر لي اول 
مقال مع صورة في مجلة “اليقظة” التي أفردت 
له صفحة كاملة بدعم ومؤازرة وتشجيع مدير 

حتريرها وقت ذاك الصحفي الشهير”سهيل 
الشنطي” وذلك في شهر أيلول من عام 1978 

د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

وفي حقيقة األمر، فإن احلديث عن الصحافة واالعالم، هو حديث عن مهنة املتاعب. التي قد 
يتصورها البعض عمال بسيطا، إال أنه يحمل في ثنياته صعوبات متعددة األبعاد. سواء كان العمل 

في صحافة ورقية، أو وكالة إخبارية، أو قنوات تلفزيونية  أو محطات إذاعية عامة أو خاصة أو مواقع 
إلكترونية. وحتى أقف عند جتربتي، شخصيا، ميكن القول:

ان بدايتي مع الصحافة وعشقي لها كانت منذ نعومة أظافري ،ففي مراحل التعليم 

نبش الذاكرة

“املراشدة ” عائلة 
صحافية إربدية أبًا 

عن جد

حتت عنوان “التحدي الال معقول” هاجمت فيه املطربة صباح 
على خلفية احيائها حفلة غنائية في “تل أبيب” متحدية قرارات 

املقاطعة العربية ...اال أنني لم أكن أتوقع او أتخيل أن العرب فيما 
بعد  سيسارعون ويهرولون للتطبيع مع العدو ولو كنت كذلك ملا 

كتبت ذلك املقال بحق “الشحرورة”.
وبقيت على هذه احلال انشر هنا وهناك، والوالد يشجعني 

ويشد من أزري حتى شهر متوز عام 1984 عندما قرأت اعالنا 
في جريدة “الرأي” جمللة “االثنني” االسبوعية االردنية، وكانت 

حديثة العهد في الصدور، تعلن عن حاجتها ملندوبني صحفيني 
في مختلف محافظات اململكة ...فتقدمت لها وما أن قابلت 

رئيس حتريرها “عدنان الصباح” حتى مت تعيني مديرا ملكتبها 
ومندوبا صحفيا لها في اربد والشمال مبكافئة شهرية كانت 

عندما اقترح علّي 
أخي احلبيب باسم 
سكجها ، أن أكتب عن 
عالقتي بأبي، وعالقة 
أبي بي، ومن بعُد عن 
عالقتي بأبنائي جهة 
العمل في الصحافة 
واألعالم، وجدت أن 
احلديث عن تلك 
العالقة، وتلك التجربة  
الصحفية، واختزالها 
في مقال، هو أمر في 
غاية التعقيد، ألن ذلك 
يتعلق بتجربة حياة ما، 
اختيار ما، ورغبة في 
اقتحام عالم مأهول 
باملصاعب . 

بالكاد تكفي نفقات التنقل وشراء السجائر، لكن هذه اخلطوة 
شكلت بالنسبة لي نقلة نوعية، حيث أتاحت لي االنخراط في 

العمل الصحفي امليداني واالنتقال من كتابة املقال الى اجراء 
واعداد التحقيقات والتقارير الصحفية، اضافة الى تخصيص 

زاوية اسبوعية لي حتت عنوان “اوراق من اربد”، كنت اتناول فيها 
اسبوعيا مشكلة او قضية تهم املواطنني واقتراح املناسب حللها.

ولوال دعم الوالد املتواصل لي ماديا ومعنويا ملا استمررت 
في “االثنني “ بسبب قلة املردود املالي خاصة وانني تزوجت في 

منتصف تشرين الثاني من عام 1985 اال أن هذه احملطة انتهت 
بداية عام 1987 عندما توقفت “االثنني” عن الصدور بسبب 

العجز املالي الذي أصابها شأنها في ذلك شأن معظم الصحف 
االسبوعية التي لم تكن تعمر طويال بسبب قلة االعالن 

الصور: اجلّد، والد معني في منتصف السطر األّول، وحوله معني في أّول تعريف له كصحافي، وموضوع كتبه قبل ثالثني سنة، وفي السطر 
الثاني ولده زيد املعروف ببرنامجه الشهير في “احلقيقة الدولية”، أّما في الثالث فولديه رعد ومحمد أمام العدسة ومع املايكروفون
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في طريٍق ضّيق، 
وأثناء عودتي من درِس اللغة، 
تعّثرت قدماي الصغيرتان بحجر 

أحمر، فوقعُت على قلبي.
نسيُت اللغة وحجرَ 

الطريق، ولوال أثر ذلك احلجر 
لنسيُت حّتى قدمي 

_______

أنا يا أمي أحبُّ أن أسيرَ في 
الطريق الضّيق،

ويتحّرَش بي عودُ الشجر،
وحصى الطريق الوعر....
أحّب أن ألّف وأدورَ مع 

فراشاِت الريح الشاردة حتى 
أدوخ،

ومتسك بي غصوُن العشب 
املائلة، 

أنحني معها قليال، ثم 
أقوم ...

أحبُّ أن يشتبَك شوُك الوردِ 
بخصالِت شعري،

ويعبث مبَفرقي .
و يسقَط ورُق الورد على 

خدي،
ويسرق منه ردي .

أنا يا أمي أحبُّ أن يسقَط 
قلبي بني رجلّي، ويؤنس 

طريقي...
ولكّن قلَب ليلى حني وقع، 

أكله الذئُب.
هكذا رّدْت أمي..

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

واالشتراك
وأستطيع القول:ان فترة عملي في مجلة “االثنني” كنت 

أتصف ..وهذا ليس تقريظا للذات... وإمنا هي احلقيقة.. بأمرين: 
املصداقية والتحري.. النه ال ميكن أن يكون الصحافي صادقا 

وناجحا في عمله دون التأكد من مصادره بشكل دقيق وفعال... 
ودون أن يكون صادقا في ما يكتبه .. ألن عدم الصدق والتحري 

والدقة يقود إلى اإلساءة لآلخرين ويسقط العمل الصحفي في 
سلوكيات غير مهنية وأخالقية.

بني أبي وإبني

وعلى الرغم من عدم استفادتي ماديا من هذا العمل مع 
“االثنني “اال أنني في الواقع استطعت..ورغم املصاعب واملتاعب 

التي واجهتني .. من حتقيق ذاتي وأسلوبي في الكتابة الصحفية 
التي ال تتطلب إال الكتابة “ السهلة” التي تصل إلى اآلخرين من 

دون زيادة أو تخييل أو اختالق... ولكن بأسلوب بعيد عن الركاكة... 
والذي ال يجعلك عند قراءته تشعر بالسأم واخليبة.

وبعد ان توقفت “االثنني “ عن الصدور استطعت أن اتابع 
النشر في جريدة “الصحفي” االسبوعية ملالكها معالي املرحوم 

ضيف اهلل احلمود وكذلك في جريدة “شيحان” وجريدة “البالد” 
لكن دون تفرغ او التزام ..وبقيت على هذه احلال حتى شهر آذار 

عام 1988 عندما توفي الوالد رحمه اهلل ..عندها قررت التوقف 
عن الكتابة قطعيا وااللتفات الى بيتي واسرتي واالشراف على 

جتارة والدي ولم تفلح محاوالت االصدقاء على مدار عقدين ونيف 
من الزمن من اعادتي للكتابة والنشر حتى كان عام 2010 وبعد 
أن تخرج ولدي البكر “زيد” من اجلامعة، وحصل على بكالوريوس 

في احلقوق، ليفاجئني برغبته في طرق باب العمل في الصحافة 
واالعالم، وهي الرغبة التي لم االحظها عليه اطالقا ..

مع “احلقيقة الدولية”

ورغم محاوالتي ثنيه عن ذلك، اال انه أصر، واستطاع اقناعي 
للعودة للكتابة من جديد، وهو ماكان فعال حيث مت تعيينه مديرا 
ملكتب فضائية “احلقيقة الدولية “ في محافظة اربد وما ان ظهر 

على الشاشة في اول رسالة صوتية له عن االنتخابات النيابية 
التي جرت في شهر تشرين ثاني 2010 ليتزامن ذلك مع نشر اول 
مقال لي بعد االنقطاع الطويل على موقع الفضائية االلكتروني 

حتت عنوان “موعد مع الكراهية في مجتمع النفاق االنتخابي” 
لتتوالى بعدها مقاالتي، وبتشجيع من زيد وام زيد وكافة أفراد 

االسرة، حيث تولى زيد متابعة نشرها لي في أكثر من موقع 
الكتروني محلي وعربي ودولي ومازال يتولى هذه املهمة حتى 

كتابة هذه السطور..

كّل أوالدي صحافيون!

لكن الشيء الذي لم يكن يخطر لي على بال حقيقة هو : أن 
تتجه رغبات  ابنائي الذكور كافة للعمل في الصحافة واالعالم 

اقتداء بي اوال وبأخيهم زيد ثانيا وها هم وهلل احلمد اآلن على دربها 
سائرون بخطى ثابتة بانتظار االنتهاء من دراستهم اجلامعية كي 

يتمكنوا من التفرغ لها
وختاما البد لي من القول :أن  املاضي كان أجمل من احلاضر.. 

حيث كان التواصل بني اإلعالميني أفضل حاال من اليوم حيث 
اشتغل الناس باملاديات وتباعدوا عن بعضهم البعض وعن 

دعم املواهب الصاعدة كانت بدايتي مع الصحافة شيقة حيث 
عاصرت نخبة من الصحفيني واملثقفيني الكبار  أمثال “ ضيف 
اهلل احلمود “ و” راضي صدوق” و” عبد احلفيظ محمد” و”سهيل 

الشنطي” الذين تبنوا موهبتي وشجعوني للمضي قدما في 
اجملال اإلعالمي والصحفي وهذا املاضي اجلميل للوسط اإلعالمي  
والصحفي وما كانت تسوده من محبة وتواصل لن يعود إال بنشر 
احملبة والتواصل بني األجيال ودعم املواهب اإلعالمية والصحفية...

وهو النهج الذي يسير عليه ويتبناه اآلن _وهي كلمة حق 
نقولها المجاملة فيها وال رياء _صديقي احلبيب باسم سكجها 

الذي ما توانى حلظة، ومنذ عودتي للكتابة، عن  تشجيعي على 
املضي قدما، وهو الذي افرد لي مساحة بني الكتاب الكبار على 

صفحات مجلته املوقرة “اللويبدة”، وهي اجمللة الرائدة القائدة 
للصحافة االردنية املهنية املتميزة ..

.واهلل من وراء القصد

أّمي رّدت  هكذا 
ولكّن قلَب ليلى، حني َوَقع..

أكله الذئُب
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،

مرتقًى  وللنص  عسير،  مخاٌض  االستهالل 
الـكتابة  صعٌب ومرافئ مخضرمة! وبني سؤال 
“عن” والكتابة “إلى” وحيرته، ميضي البوح حصانًا 
جامحا، وقد “آن اوانه”، بدعوة كرمية من عم كرمي، 
عبرها  فنرسل  قلبها  لنا  “اللويبدة”  تفتح  إذ 

رسالة مفتوحة إلى الوالد احلبيب! 
عن  مبانيها  فتقصر  اللغة،  تعجز  هنا، 

معانيها ... ويخون احلرف!

ُيلبس الصحيفة ربطة عنقها 
األنيقة

هنا، اختبار صعب: ان تفتح صفحة القلب، 
وتقرأ منها، وتكتب عن جميل ماضيك وشمس 
حاضرك، أن تكتب عن والدك )أو إليه(، عن القدوة 
ان تضبط  الروح”.  حتاول جاهدا   و”روح  والسند 
اللغة واملعنى والقواعد – ما استطعت سبيال-  
)احمد  رفعت  ابو  العم  وصفه  من  حضرة،  في 
سالمة( ذات مقال، “ أستاذ اللغة بال منازع ، الذي 

يلبس الصحيفة ربطة عنقها األنيقة”. 
دافئة،  وشتاءات  صيفية،  لياٍل  حكاوى  هنا 
املنبعثة من  القهوة  رائحة  وأزمنة طفولة: عن 
تطلق   .. جديدة  مقالة  والدة  عن  تنبئ  مكتبه 
انذار،  وحتتبس ضحكات الصبية خلف  اشارات 

باب غرفتهم. 

عن سباق يومي نحو حقيبة يده، كلما دق 
جرس الباب يعلن عودته، فيحملها الفائز بفرح 

شديد. 
 ... يافعني  أمامها  نقف  زاخرة  مكتبة  عن 
 ... اقرأوا ما شئتم  دافئا مرشدا،  فيأتي الصوت 
لكن املهم ان جتعلوا القراءة عادة، فكانت جوائز 

“اوائل املطالعني”  و”الشعر واخلطابة”.
عن خبرة “مبسطة” وعملية  ودعم.. توضع 
“الهديل”  يصدرون  وهم  احلي،  صغار  درب  في 
ويوزعونها  وانيقة،  منوعة  اسبوعية  مجلة 
بحماس في احلي .. فيتقاسمون اخلبرة و”االرباح” 

نهاية العطلة الصيفية.  
الروح  في  تزرع  كانت  وعن كلمات عميقة، 
شبابا  اخلطى  تعثرت  كلما   ... والعقل  والقلب 
وطاقة متفجرة، فتحفز وتضبط، دون ان تكسر.. 
فتسقط بوعي مقوالت “صراع االجيال”.. وترسخ 

قيم احلوار والرأي والرأي االخر والرجولة احلقة.

هنا بوح إبن ُمفعم بالفخر
ُهنا: استحضار  مكثف للدروس والعبر 
املمتدة عبر سنوات العمر، شاركنا فيها 
صديقا ومرشدا وعينا حارسة، وصدرا حنونا 
ونبرة حازمة. 

ذات صديٍق  العظيم،  الدرس  ذاكرة حتفظ  ُهنا: مساحات من 
غادِر، أن الرجولة قدرة وعفو.. وان التسامح خلق الكبار.. وان انبل 

الصفات الصدق.  
ووهم،  تيه  والزمان  يستذكر،  بالفخر،   مفعم  ابن  بوح  هنا: 
أزمنة أبيه الصعبة، وعصُف رياح غضٍب هبت، فما تبدلت املواقف، 
ال  واجٌب  ال طمع،  الوطن حٌب  راسخا حيث  إميانا  الرؤى:  هانت  وال 
مغنم، وصبر نبيل.  وبوصلة ال حتيد: العدو هو العدو.. والكلمات 

ثابتة ال تنحرف عن معانيها!
فتقدم  -طواعية-  تدارى  الذي  الشاعر  عن  أسئلة  وهنا: 

االعالمي والسياسي واألكادميي، ومشاغل الدنيا!
االدراج  في  القصائد  مئات  حق  عن  مشروعة،  أسئلة  ُهنا: 
 ، / نهر الكذب”  النور لـ “جتفف شمس احلقيقة  ان تبصر  املغلقة 
وسط اجتياح “خزعبالت” و “هرطقات” مصنفات احلداثة الشعرية!  
ليعرف  باسم،  العم  بتأييد  مدعومة  جديدة،  محاولة  وهنا: 

ديوان – لو ديوان واحد - طريقه إلى املطبعة!
.. َوَحٌد واجٌب  هي رحلة االب: مساحة واسعة من السماحة 
من احلزم ، واعتزاز االبناء وهم يروون لالحفاد سيرة اجلد، نقية عطرة. 
وهنا: استعادات تضيئ الروح اعتزازا بالرحلة الطويلة.. يقينا 
عميقا بالعروبة واالمة والراية الواحدة... وفضاءات احلرية والعدالة، 
وباعدته املسافات عن هذا  الدروب،  الدنيا في  فمضى، وقد سارت 
اجلزء احلميم من “الوطن”، يخدم “الوطن” - واالمة تعبر زمانها املر: 

دمًا ونزفًا وهويات قاتلة - عبر اتساع رقعته.

هنا صورة االب،
وهنا عني االبن،

سالم عليك، والدي، َمْعلمًا بغيره ال نستدل
وقد   – والعرفان  الشكر  جزيل  –وله  باسم  العم  وليسمح 
مضى البوح في رحلته الوعرة، ان نستعيد زمام اللغة والضمائر، 

ونخاطب االب والقدوة واحلبيب:
والدي احلبيب...

“ولقد عرفتك إذ عرفتك .. 
واحدًا.. 

ما في اجلميع شبيه وجهك 
صادقًا ... 

ما في القلوب شبيه صدقك 
شامخًا سمحًا .. 

وغفارًا اذا زل الكالم!”
يا نخلة الصبر املكلل بالرضا،

إليك .. يلح بنا احلنني، لنقترض املساءات الندية .. من يديك، 
إذا ضحكت، وإن  نطقت... وإن   ونستبشر  السعد والسقيا، 

رويت..
والدي الطيب:

َمْعلما ًبغيره ال نستدل،
سالم عليك محبة وفخرًا.

لؤي العمايرة
محام وناشط أردني

كانت مجّرد غرفة 
صغيرة، تضّم ستة 
أشخاص، مألى بدخان 
السجائر، وضجيج 
الزائرين، ورنني الهواتف، 
واألوراق املبعثرة، 
واألخبار...

تلك كانت :”الغرفة 
السوداء”، وذلك كان 
“مطبخ الرأي”، حيث 
ُترسم الصفحة األولى، 
وُيصّفى العدد الذي 
سيخرج للناس آخر الليل،

وهناك كان 
“مايسترو” إسمه محمد 
ناجي العمايرة، 
أبو لؤي، عالمة 
في طريق مّرت عليها 
الصحافة األردنية في 
زمنها اجلميل، وأستاذ مّر 
من حتت قلمه عشرات 
التالميذ، 
لم ننتبه، أيامها، أّن 
لؤي، الصبي الزائر أحيانًا، 
كان يشرب من نبع ُلغة 
أبيه، وُيخّزن أحلى ما 
فيها، وكّلها ُحلوة، وهو 
اليوم يكتب رسالة بوح 
وفاء، لألب، واألستاذ.
باسم...

عني اإلبن وقلمه

َيديَك  ِمْن 
ُض  نقتر

املساءات 
.. . الندية.

محمد ناجي العمايرة.. 
من قلم: لؤي

مجموعة من الصور متّثل جزءاً يسيراً من مسيرة األستاذ محمد ناجي العمايرة، مع عائلته، ومع كبار الشخصيات السياسية والثقافية واإلعالمية من أنحاء الوطن العربي الذي ال يؤمن أبو لؤي به إالّ واحداً وعظيماً
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سمير عربيات
إقتصادي ورحالة أردني

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 

يصل إلى إستثناء نادر من 
رحالته، حيث اصطحب 

العائلة إلى الصني، هدية 
حلبيبته الغالية، إبنته 

هزار...

وما أدراك 
ما الصني؟!

دار احلديث، قبل سنوات عدة، مع الفتاة، 
ال  كيف  وإجازة،  مميزة،  صيف  رحلة  حول 
ان  وتريد  اجلامعة،  دخول  ابواب  على  وكانت 

تُرافق أباها املدمن السفر إلى بلد ما.
وقع االختيار أن تكون الزيارة إلى الصني، 
وأميركا  أوروبا  من  العالم  غرب  أن  لقناعته 
هي محطات قادمة بال شك الخوانها ولها، 
أما الصي،ن فلعلها تكون جتربة االسرة وملرة 

واحدة.
الى  رحلتها  في  األسرة  انطلقت 
تلك  الى  الوصول  كان  و   ، اوال  شنجهاي 
املدينة الزاخرة بالبنايات الشاهقة و الطرق 
املالحظات:  اولى  كانت  و  املبهرة،  اجلسور  و 
موظف  خدمة  تقدييم  في  احلق  للزائر  ان 
يحتوي  جهاز  بواسطة  املطار  في  اجلوازات 
مستوى  لبيان  الفوري  للتصويت  آلية  على 

االداء.
العظيمة  املدينة  تلك  التجوال في  في 
هذا  و  موجودة،  االستعمار  نكهة  زالت  ال 
احلي الفرنسي في وسط شنجهاي الزال هو 

االجمل و االكثر صخبا.
محطة اخرى في تلك الرحلة الى بلدة 
تسمى  و  شنجهاي  اطراف  على  صغيرة 
بني  و  بينها  للتشابه  الصني،  فينسيا 
في  بالزوارق  التنقل  ايطاليا حيث  فينيسيا 

املاء، و لكن شتان ...
الرقص  عروض  و  البهلوانية  لاللعاب 
الصيني و ما يحويه من مهارات لها مكانها 

و مكانتها ، فكانت تلك احدى االماسي في 
مسرح شنجهاي، وكان من احلضور الى ذلك 

املكان صدفة، عدد من االردنيني.
العاصمة  الى  بالطائرة  االسرة  انتقلت 
انها  اال  الساعتني،  قاربت  رحلة  مبدة  و  بكني، 
بالبر، فشبكة  و ليلة  تستغرق اكثر من يوم 
الطرق لم تكن بجاهزيتها في تلك السنوات 

و لم اتابع االمر.
االماكن  زيارة  في  احليرة  تقع  بكني  في 
و  الصني،  سور  مثل  العظيمة،  السياحية 
مدينة  من  يقابلها  ما  و  مني  ان  تيان  ساحة 
االمبراطور  قصر  الى  احملظورة  االباطرة 

الصيفي.
البؤس  ترى  البلدات،  و عبور  التنقل  أثناء 
يعلو الوجوه، و حزن و قهر بال حدود، فالعامل 
او  يقتني  ان  ميلك  ال  ،و  فقط  يصنع  هناك 

يستهلك ما ينتجه. 
كان “ أمنار” في الصني ، و ال أنسى فرحه 
كنت  و  به  جمعتني  أمسيات  و  اللقاء،  عند 
احمل اليه اعداد “ اللويبدة” بناء على طلبه ، 
و قطعا لن انسى دمعة انسكبت من عينه و 
عيني عندما و دعني على باب الفندق، و دموع 
سكبتها عليه عندما اختاره اهلل الى جواره. 

زاده اخليال

رحلة عائلية مبعّية الغالية
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خبر مفرح

حملت هذه السنة 
لـ “زين األردن” الكثير 
من األخبار املفرحة، 
ويستطيع رئيسها 
التنفيذي أحمد الهناندة 
أن يعتبرها سنة جناح 
بإمتياز.

ويبدو أّن دبي كانت 
وستظّل فأل خير  
للشركة األردنية، ففيها 
تّسلم الهناندة ثالث 
جوائز خالل أشهر قليلة، 
أّما في البحر امليت، حيث 
املنتدى اإلقتصادي العاملي 
األخير، كان الرجل يتحدث 
ممثاًل للقطاع اخلاص 
األردني.

حصدت زين األردن جائزتي “أفضل مشغل لشبكة 
اتصاالت”، و “أفضل جتربة خلدمة عمالء” التي 

متنحهما مؤسسة تيليكوم وورلد “املتخصصة 
في مجال االتصاالت على مستوى العالم، وذلك 
خالل حفل توزيع اجلوائز السنوي الذي أقيم في 
دبي مؤخراً، بحضور عدد من املهتمني واملتابعني 

لصناعة االتصاالت في املنطقة.
وحسب بيان صحافي عن زين االردن اليوم السبت 

فقد حظيت زين بجائزة “أفضل مشغل شبكة 
اتصاالت”، تقديراً لدورها املستمر في تطوير البنية 

التحتية للشبكة وحتسينها، وادخال أحدث 
االبتكارات لتقدمي أكثر اخلدمات تطوراً، بحيث تفوق 

هذه اخلدمات توقعات زبائنها وتقدم لهم حلوالً 
مبتكرة تثري جتربتهم وتلبي متطلبات حياتهم 

اليومية املتغيرة، باإلضافة إلى ربط معظم مناطق 
4G\ اململكة بشبكة تكنولوجيا اجليل الرابع

LTE، وتشغيلها الناجح خلدمات 4G التي وضعت 
األردن مبحاذاة الدول الرائدة في العالم بني أفضل 

مشغلي االتصاالت في جميع أنحاء العالم.
فيما نالت زين األردن جائزة “أفضل جتربة خلدمة 

العمالء”، عن االهتمام الذي توليه في توطيد 
العالقة التي تربطها بزبائنها والتي تتعدى طرح 

قاعدة واسعة من العروض واخلدمات وحلول 
اإلتصاالت املتكاملة مبا يتناسب مع احتياجتهم 
املتطورة ويفوق تطلعاتهم، إلى تقدمي خدمات ما 

بعد البيع بكفاءة وفاعلية عالية، حيث تنفرد زين 
في تفعيل ادوات مبتكرة إلدراة عالقاتها مع الزبائن 

مبا يضمن اضفاء جتربة فريدة لهم وحتقيق اعلى 
مستويات الرضا.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين أحمد الهناندة 
ان الفوز باجلوائز يعد ترسيخاً ملكانة زين في األردن بني 

مشغلي االتصاالت وسنسعى دائماً إلى بذل املزيد من 
اجلهود لطرح خدمات وحلول مبتكرة لزباءننا تتسم 

بطابع التفرد والتميز، نوفر من خاللها جتارب فريدة 
ومثالية خلدمتهم وجتاوز توقعاتهم، وإرساء معايير 

جديدة للتميز في خدمة الزبائن، مضيفاً بأن زين تتطلع 
باستمرار إلى احلفاظ على التزامها جتاه الزبائن.” وفي 

سياق متصل، حازت مجموعة زين “جائزة أفضل عالمة 
جتارية” في منطقة الشرق األوسط عن العام 2015 في 

مجال قطاع االتصاالت .
ومتنح اللجنة املكونة من مجموعة من اخلبراء 

واملتخصصيني جوائز األداء املتميز في 10 مجاالت 
رئيسية في شتى أرجاء صناعة االتصاالت في منطقة 

الشرق األوسط، ومن ثم تسلط الضوء على الالعبني 
الرئيسيني الذين أسهموا في جعل قطاع االتصاالت 

واحداً من أكثر القطاعات حيوية على مستوى العالم.  
)بترا(

......
وكانت زين حصلت شركة زين على  جائزة التمّيز في 
مجال املسؤولية اإلجتماعية  للشركات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، عن فئة “ التميز في 

خلق فرص عمل جديدة “، وذلك خالل حفل أقيم على 
هامش قّمة “ املسؤولية االجتماعية للشركات” التي 

عقدت  في الـ 19من أيار املاضي، في دبي.
 

وذكرت جلنة التحكيم بأن زين األردن استحقت هذه 
اجلائزة على اعتبارها منوذجا يحتذى به  في مسؤولية 

الشركات نحو تنمية اجملتمع احمللي،  فقد أثبتت 
الشركة التزامها الدائم في دعم اجملتمعات احمللية  عبر 

تأسيسها لبرامج تخاطب شتى القطاعات، واطالقها ملبادرات مستدامة 
تهدف الى تسليح الشباب االردني مبهارات وخبرات تؤهلهم خلوض غمار 
سوق العمل وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لهم. كما كان لبرامج 

ومبادرات الشركة تأثيرا ملموسا في تنمية اجملتمع وفي إحداث تغير على 
حياة العديد من أفراد هذا اجملتمع.  

 
وفي تعليقه على اجلائزة قال الرئيس التنفيذي في شركة زين، أحمد 

الهناندة: “ نحن نعتز بالدور  احملوري الذي تقوم به الشركة  في حتقيق 
التنمية االقتصادية واإلجتماعية لألفراد واجملتمع ككل  فنحن ننظر الى 

دورنا كجزء من استراتيجيانها املتكاملة في ممارسة أعمالنا، مبينا بأن 
الشركة تخصص ميزانية سنوية ملبادرات املسؤولية االجتماعية تصل 

نسبتها الى %5 من االرباح بغض النظر عن حجم األرباح السنوي.
 

وتابع الهناندة: “في عاملنا اليوم يجب أال تكتفي املؤسسات والشركات 
باالرتباط باملسؤولية اجملتمعية بل يجب أن تغوص في أعماقها وأن 

تسعى نحو اإلبداع في تبنيها وريادتها وتساهم في رقي اجملتمع وتطوره 
وفق ما متتلكه أي منشأة من موارد وإمكانات ونظرة مستقبلية، ويسرنا  

كشركة زين بأن لنا بصمة واضحة في هذا اجملال، و كنا قدوة ملوظفينا 
وقدوة يحتذى بها من قبل باقي الشركات اخلاصة.”

 
وأردف الهناندة بقوله “ كما يعلم اجلميع  ان أهم التحديات التي 

يواجهها مجتمعنا احمللي تتمثل في الفقر والبطالة  وللتصدي  لهذه 
التحديات حتتم علينا التفكير “خارج الصندوق”، ملمارسة مسؤوليتنا 

االجتماعية ال بالدعم املباشر فحسب، بل في املشاريع اإلنتاجية املوّلدة 
لفرص العمل املباشرة وغير املباشرة، وبدخل يعني الشباب على مواجهة 
متطلبات احلياة، وتطوير انفسهم ومجتمعاتهم، كما ركزنا في ممارساتنا 

للمسؤولية اإلجتماعية على ردم الفجوة التنموية بني العاصمة عمان 
وباقي محافظات اململكة ألهمية ذلك في حتقيق تنمية متوازنة توزع 

عناصرها بشكل عادل بني املواطنني وتسهم في توفير فرص عمل 

تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وهو ما سيحول احملافظات لتكون 
مولدة وموفرة لفرص العمل وجاذبة للسكان”.

 
من جانبه قال املدير التنفيذي لدائرة االتصال واإلعالم واملسؤولية 

االجتماعية، طارق البيطار” زين األردن عملت بشكل دؤوب منذ تأسيسها 
قبل 20 عاما على خلق ومأسسة مشاريع تنموية مستدامة متس 

قطاعات مختلفة من اجملتمع األردني كقطاع التعليم والتدريب، الصحة، 
الرياضة والشباب، البيئة والتكافل اإلجتماعي، فعمر املبادرات و البرامج 

التي أطلقتها شركة زين يزيد عن 15 سنوات في مجملها”، وتابع” بأن 
زين كانت قد حصلت في العام 2008 على وسام احلسني للعطاء املميز 

من الدرجة األولى تقديرا جلهود الشركة في خدمة اململكة ودورها 
في دعم اجملتمع احمللي، حيث تعد من أكبر الشركات التي تقدم الدعم 

والتبرع املالي للمبادرات ضمن املسؤولية اجملتمعية للشركات”
  

وتعد زين من أبرز الداعمني لبرنامج “اجناز”، حيث تقوم الشركة بتقدمي 
الدعم لهذا البرنامج من العام 1999 وذلك من خالل مشاركة موظفي 
زين في اجللسات التطوعية مع طلبة املدارس. كما تقدم زين 31 منحة 

دراسية للمستفيدين من صندوق األمان ملستقبل األيتام لتغطي الرسوم 
الدراسية ملنتفعي الصندوق، وتتضمن مبادرة زين تقدمي فرص التطوير 

املهني لأليتام من خالل توفير بعض فرص العمل والتدريب التي تزودهم 
باملهارات الالزمة وتوفر لهم مصدر للدخل.

 
كما وتعمل زين على دعم املشاريع الناشئة وخلق فرص عمل من خالل 
منصة زين لالبداع احلائزة على جائزة “اإلبداع في خدمات العمالء” التي 
متنحها مجلة “غلوبل تيليكوم بيزنس”  حيث تعمل املنصة على بلورة 

مستقبل االبتكار في االردن واملساهمة في دعم وتطوير قطاع ريادة 
األعمال واملساهمة في اطالق العنان ألفكار الشباب االبداعية في 

مختلف اجملاالت.

“زين/ األردن “.. 
ُتزّين جدارها 
بجدارة جوائز 

جديدة
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عّمانية .. 
أعادت 

“أبو جعفر 
املنصور“ إلى 

احلياة
وبنت قرية 
خليجية 

وديكور،  أزياء،  مصّممة  هي 
أهّم  وتنفيذها  أفكارها  من  وخرجت 
حظيت  التي  التلفزيونية  األعمال 
مواجهات  حتّب  وألّنها  مهّمة،  بجوائز 
قرية  بََنت  الصعبة،  األعمال  حتديات 
من  إستوحتها  كاملة،  خليجية 
عشرات  قبل  الُقرى  لشكل  دراسات 

السنوات، وبعد إنتهاء التصوير قررت إمارة 
وجعلها مكان  عليها،  اإلبقاء  اخليمة  رأس 

جذب سياحي.
 وكانت فازت مهندسة الديكور األردنية هالة 

شهاب باجلائزة الذهبية لإلبداع الفني في مهرجان 
القاهرة لإلذاعة والتليفزيون عن إعدادها ديكور 

وأزياء املسلسل الرمضاني ‘’أبوجعفر املنصور’’ من 
تنفيذ املركز العربي لإلنتاج اإلعالمي. وهي ليست 

األولى في مشوارها الفني، حيث حازت ذهبية 

يصعب على َمن 
تابعها خالل عملها، 
ثّم حاورها في منزلها، 
أن ُيصّدق أّنه أمام 
الشخص نفسه.

هالة شهاب، 
في مواقع التصوير،  
أشبه ما تكون 
بالقائدة العسكرية 
التي ال تقبل سوى 
تنفيذ األوامر، فكّل 
شيئ ينبغي له أن 
يسير حسب اخلطة 
املوضوعة مسبقًا، وال 
مجال لتضييع الوقت، 
أو الغرق في مناقشات، 
أّما في بيتها، فهي 
املستمعة لكّل اإلراء، 
واحملاورة الرائقة املزاج.

هالة شهاب
مصّممة مالبس وديكور 

الديكور واألزياء في مهرجان املسرح األردني 2005 عن مسرحية 
‘’مأساة املهلهل’’ من إخراج حكيم حرب.

اعتراف
وقالت في حديث خاص لـ الزميلة ’’ دنيا االحتاد’’ إنَّ اجلائزة اعتراف 
بجهد خاص على مدار سنوات عملي البالغة سبع عشرة سنة، 

أعدت خاللها ديكورات وأزياء خمسة عشر مسلسال، منوهة 
بإمتالكها ذاكرة خصبة ومخزونا كبيرا من املعلومات التي 

تشكلت عبر القراءة والصور واملشاهدة من الطفولة املبكرة 
واحلكايات الشعبية والقصص التي كانت ترويها أمها، إضافة 

للسفر وتخزين الصور من احلياة والبحث.
تضيف قائلة: ‘’ال أنظر للجائزة بحد ذاتها، بل أعتبر كل عمل 

فني حتديا جديدا، دون أن أكرر نفسي، وفي كل مرة أقدم ابتكارا 
مختلفا. ال تهمني األضواء، والنجاح هو الذي يوصلني لقمة 

السعادة، أجد متعة في كل عمل جديد’’.

وترى هالة شهاب، امللقبة في الوسط الفني بـ’’املرأة الفوالذية’’، 
أن لكل عمل فني دراسة خاصة باملرحلة التاريخية وبيئة النص 
وسيكولوجية الشخصيات والعالقات االقتصادية والسياسية 

رسائل حارقة



4243
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في تلك املرحلة، وهي 
تعتمد على كل ذلك في 

عملية التصميم، إضافة 
لتخصصها في هندسة 

العمارة. ومن وجهة نظرها 
فإنَّ املسلسالت التاريخية 
متعبة، ألن معظم املراجع 

محكية وغير مرئية، 
وليس من أزياء جاهزة لها 

في السوق. كما أنَّ كلَّ 
شيء فيها بحاجة إلعادة 

تشكيل حتى تناسب 
احلالة الدرامية، لكنها 

تستدرك قائلة إنها جتد 
نفسها في املسلسالت 

التاريخية، ألنها مهووسة 
بتاريخ الفن وامليثولوجيا، 
وهو املفضل في قراءاتها 

وأبحاثها، فكل عما هو 
بحث جديد، وعوالم 

وأماكن جديدة متارس 
من خاللها خيالها. 

وتضيف مساحة جديدة 
لتخصصها وإنتاجها.

حرق نفسي
وتصف أداءها املهني 

قائلة: ‘’أثناء تنفيذ 
املشاهد أقف وراء 

الكواليس ألراقب، وإذا 
أخطأ أي ممثل في التعامل 
مع الزي أهمس: ‘’وين رايح 

.. مش هيك’’. فأنا أكثر 
من يقرأ النص، وأحلل 
كل شخصية، وأراها 

كيف ميكن أن تتحرك. 
واحيانا احترق’’ جاي على 
بالي أضرب املمثل كف’’ 

ألن بعض املمثلني يستهترون ويتعاملون مع األزياء بطريقة غير 
مناسبة. كما أدرب بعض املمثلني، وخاصة الشباب، حول كيفية 

ارتداء الزي، أحس أحيانا بوجود بالهة في التعامل مع الزي أو 
اإلكسسوارات’’. وقد قضيت وفريق العمل ثالثة أيام دون نوم 

لتحضير ديكورات مسلسل ‘’أبو جعفر املنصور’’، وعندما انتهينا 
منها، هبت عواصف شتوية وحطمت كل ما عملناه’’.

أساير وأقمع
وفي معرض ردها على سؤال تقول هالة: ‘’ال مفاضلة بني الفنانني، 

ولكن بعض املمثلني يتدللون كاملمثالت متاما، ولكل فنان مزاج 
معني ففي البداية أحاور وأساير، وأخيرا اجلأ للقمع وإجبار املمثلني 

على إرتداء ما أريده، لكن عالقتنا تبقى قائمة حتت عناوين الثقة 
واالحترام’’. وتضيف:’’ال أخوض معارك مع اخملرجني، عالقتنا 

تكاملية ألننا نتفق على التوجه الفني بكل تفاصيله، فال يبقى 
متسع للجدل أثناء التصوير، وكان بيني وبني اخملرج التونسي 

شوقي املاجري الكثير من التناغم، حول ما نريد والصورة التي 
نريد تقدميها، وقد قدمنا معا ‘’ أبناء الرشيد .. األمني واملأمون’’ 

الذي حصل على ذهبية أفضل عمل متكامل مبهرجان القاهرة 
2006 إضافة ملسلسل ‘’ أبو جعفر املنصور’’ الفائز. وكنوع من 

رد اجلميل أٍشير للمخرج سهيل الياس الذي أعتبره من عالمات 

بداياتي، و هو عرفني مبفردات التليفزيون، وكان مثل أمي التي 
وضعت في رأسي اخمليلة األولى باحلكايات والقصص’’.

وحول مشاريعها في املستقبل القريب قالت هالة شهاب أنها 
حتضر ألزياء مسلسل ‘’ بلقيس’’ وهو من إنتاج املركز العربي 

وبطولة الفنانة األردنية صبا مبارك، مضيفة أنها ستعود 600 
سنة قبل امليالد في رحلة مملكة سبأ

في التلفزيون أيضاً لديها ولع من نوع خاص، فهي أحيانا تصاب 
بحالة عشق جتاه بعض الشخصيات فتنحاز لها، ليس كممثل 

وإمنا كشخصية، فهي ال تزال تستذكر جتربتها التي ال تزال حتبها 
في مسلسل )ذي قار( التاريخي للمخرج باسل اخلطيب، الذي 

تعتبره حتى اللحظة من أكثر األعمال التي استمتعت في 
تصميم ديكورها، وكذلك متعتها في مشاهدته كعمل درامي 
ألكثر من مرة. هالة شهاب من مواليد قرية عنبتا قضاء مدينة 
طولكرم الفلسطينية، ال حتمل من ذاكرتها الفلسطينية كما 
تقول سوى حكايات شفوية سمعتها من الكبار الذين عايشوا 

املرحلة قبل اللجوء من فلسطني للبنان الذي حّملها جزءا كبيرا 
من ذاكرتها البصرية، ثم إلى الشام التي أسهمت في تكوين 

شخصيتها أكثر، ونضجها وحياتها العملية التي تقاسمتها 
عّمان والشام.

وتضيف أن قراءة 
األدب العاملي 

والعربي، والشعر 
والفلسفة، 

ساعدها في فهم 
احلقب التاريخية، 
وبالتالي تصميم 

أزياء وديكورات 
تتناسب متاما مع 

تلك الفترة.
في بداية األمر بدأت 
شهاب قراءة النص، 

ودراسة مكثفة عن املرحلة التي يتحدث عنها العمل، فضال 
عن حتليل الشخصيات واألوضاع النفسية واالقتصادية لهم 

وللمرحلة التي عاشوا خاللها.
مسلسل أبو جعفر املنصور، قادها إلى قراءة مكثفة للتاريخ 

اإلسالمي، والعصر العباسي حتديدا، الذي ترى أنه متيز بالعمارة 

الطينية.
وانصبت املرحلة التالية على التصميم واختيار مواقع الديكور، 
بتنسيق بني اجلهة املنتجة واخملرج ومهندس الديكور الذي يضع 

أكثر من بديل، جلعل املكان مالئما للشروط الدرامية الالزمة 
للعمل.





اجلاريات 
السالفيات أسرن 
عقول بني عباس
وما زلن األجمل 
على وجه األرض! هو االكثر نقاء في اجلمال اجلسدي حيث ان 

وصول جاريات من شرق أوروبا ووسط آسيا 
الى الدولة العباسية جعل ملوك بني العباس 

يلهون عن احلكم ووكلوا أمر الدولة الى وزراء 
وقادة من الترك والعجم والفرس فكانت 

نهاية الدولة العباسية، فمن بني 37 ملكا 
عباسيا كان هناك ثالثة من أمهات عربيات 

وهم السفاح واملنصور ومحمد األمني والبقية 
ولدوا من جوار وإماء غير عربيات، فيما لم 

يخرج ملوك بني امية عن الزواج من عربيات 
فقط.

وأغلب اجلواري كن من بالد شمال العراق 
وبيزنطة أي أرمينيا وروسيا وكان لتعلق امللوك 

بهن األثر الكبير في انحطاط وانهيار العصر 
العباسي حتى أن آخر ملك عباسي وهو 

املستعصم باهلل بكى وترجى هوالكو أال ميس 
حرميه وعددهن 700 جارية عندما استسلم 
للمغول، وكأن سقوط الدولة ال يعنيه ولم 
يتورع هوالكو عن قطع رأسه ألن من يفرط 

في أرضه ال عرض له. .
اآلن بات اجلمال اصطناعيا وميكن حتويل 
القبيحة الى مليحة وذات الردفني الضامرين 

الى بارزين وذا العيون العمشة الى زرقاء 
اليمامة وذات الطول القصير الى باسقة القد 

واملد ذات سحر منير   والهبالء الى هيفاء .

وكتب فريدون جموخة على صفحته:
اجمل نساء العالم بكل تأكيد 

السالفيات ويوجد السالفيات من روسيا 
وهم يعتبرون eastern slavs والبولنديات 
واالوكرانيات western slavs ويوجد ايضا 

سالفيات من اجلنوب مثل الصرب والكروات 
والبوسنياتsouthern Slavs. يتميز جمال 

البولنديات انهم لديهم افضل نسبة تناسق 
بني اخلصر والورك waist to hip ratio بني كل 

نساء العالم يعني مثل ساعة الرمل ولديهم 
 Almond shape eyes عيون واسعة كبيرة

مقاربة طريفة

الدراسة التي نشرت 
حول اجلمال النسائي في 

العالم خلت من االشارة الى 
أي بلد عربي.

فاجلميالت يتكدسن في 
البرازيل اوالً وفي االرجنتني 

وفنزويال أي القارة الالتينية، 
ثم في فرنسا وايطاليا أي 

القارة االوروبية ثم في روسيا 
وأوكرانيا وصربيا ثم الهند 

وكوريا اجلنوبية.
فنسبة اجلمال في 

بالدنا العربية منخفضة 
جداً باستثناء سوريا التي 

امتازت باجلمال النسائي 
وحكم عليها الداعشيون 

والشبيحة والترك والعجم 
والغرب واالميركان والعربان 

باإلبادة والتشرد والهجرة 
لنصف سكانها.

ومع اختالفي مع 
نتائج الدراسة ألنها تعطي 
فرنسا وايطاليا مرتبتني في 

الدول العشرة األوائل من 
حيث اجلمال ألن االيطاليات 
والفرنسيات لسن على قدر 

كبير من اجلمال اال أن اجلمال 
السالفي في صربيا وأوكرانيا 

وروسيا وغيرها أرقى من 
اجلمال الغرب أوروبي، أما 

البرازيل واالرجنتني وفنزويال 
ففيها اختالط دماء من 
الشقر والسمر والسود 

والهنود احلمر والالتني ففيها 
جمال ملون.

ولعل العنصر السالفي 

على هامش 
خلو قائمة 
جميالت 

العالم من 
العربيات

وكمان وجة دائري كأنة مدور على البيكار 
وكمان Round jaw line وانف كبير نسبيا 

مقارنة مع الروسيات. ومشكلة البولنديات 
ان شعرهم خفيف ومييل لونة الى الصفار 

في اطرافة والى احلمار بالقرب من الراس 
ولون بشرتهم ابيض حليبي . اما الكرواتيات 

والبوسنيات والصربيات وهم Southern slavs فهم من نفس 
االصول اجلينية ويختلفون عن البولنديات ان بشرتهم متيل الى 

لون زيت الزيتون وارجلهم اطول. من هواياتي ابحث الفروقات 
اجلينية بالشكل بني الشعوب. iهسع واحد حدق رح يكتب 

تعليق شو بدريك على السالفيات. او واحد ثاني رح يعلق 
شكلك داير ورا االوكرانيات بالبارات
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عن  يتحدث  الذي  املدهش  الكالم  آخر  إلى  و 
عن  و   ) الندمي   / رمّبا  العشيق   / الصديق   ( اخلليل 
املاء  أّول  من  كّلها  لنا  التي  والبالد  والنيل  مصر 

والدنيا إلى آخر املاء والدنيا ! 
...

، يعني  احملبوب واخلليل ، في رائعة أم كلثوم 
الصديق  كذلك  يعني  وقد   .. احلبيب  و  املعشوق 
لم  الذين  األقارب  أحد  أو  مفارقته  نحّب  ال  الذي 
جنلس إليهم منذ زمن أو الذين لن نراهم بسبب 

املفارقة النهائّية أو الغائبني وال نعرف مكانهم .
...

البعيدة  البالد  يعني  قد   ، واخلليل  واحملبوب 
صوت  غاب  مسجداً  تعني  وقد  البعيدة  واملياه 
األذان فيه أو كنيسة غابت أصوات أجراس صالتها 

، بسبٍب من قهر ٍ أو قمع ٍ أو احتالل ٍ أو خوف ٍ !
...

بحراً   ، الغناء  في  يعني  قد   ، وبلده  واحملبوب 
وشجرة ً و طائراً محّلقاً و سماء ً صافية من غير 

هواء ملتاث و من غير صراخ وفزع و خوف !
...

احملبوب ، وهنا أكثر ما في االمر قهراً وصعوبة 
، قد يعني عاشقاً ال حيلة له / أو عاشقة فقدت 
بلد  .“ على  العزف  قادرة على  تعد  ولم  أصابعها 
 ، النبيل  الفّن  زمن  من  رقيقة  أغنية   “ احملبوب 
واحملبوب فيها يعني أو قد يعني ، تعباً أو جوى ً أو 
أّن في البالد “ طائراً فقد مقدرته على التحليق “ !

) 2(

على  قدرته   ٌ طائر  يفقد  حني   ، أصعبها  ما 
ٌ  من  ً  كرسّي  !لم يشغلني كثيرا  التحليق 

خلمسني  كهل  يستخدمه  كان   ، اخليزران 
ً  ، أهدرها جالسا ً على رصيف ٍ عند  سنة 
 ُ الدائم  انتباُهه  يشّدني  كان  بل   .. مقهى 
إلى الشارع ِ  و تفّرُسه في وجوه املاّرين من 

هناك .
حتى حني كان ينادي على النادل ليجلب 
و    ً مختلفا  الكهل  ظّل  شايه،  كأس  له 
، رغم  ٍ  كبير   ّ ً إلى حد  ً  و غامضا  مباغتا 
ارتُِسَمت   االنفراج  من  واضحة  مساحة 

على وجهه ! 
...

به  يتمّيز  كان  مبا   ُ النادل  يبهرني  لم  و 
من سرعة و كياسة في التعامل مع زبائن 
الدوام  و على  أذهلني   بل   ، واملكان  املقهى 
قدرته  و   ّ النب  مع  التعامل  في  سلوكه 
و  الركوة  محتويات  تطويع  على  الفائقة 
ـّها على “ الغليان “ إلى أن تفور ومن دون  حث

أن تندلق !
تلك لعبة النادل والركوة والنار .

...
في  هناك  اجلالس  ذاك  يربكني  لم  و 
ٌ و  الزاوية ، يكرع شايه بصوت فيه “ نحت 
موسيقى حجرّية “ ، فيشّد احلاضرين إليه 
البحلقة  إلى  يروح  أحد  إليه  ينظر  وأّما   ،

ويبتسم !
كان مزعجاً  مبا يكفي جللب واستحضار 
الناس ظّلوا   ّ ، لكن  امتعاضات هنا وهناك 
متتمات   ِ بــــ   أو  اللعب  بورق  منشغلني 

لتوليف منيمة تليق بالشارع .

...
و بائع الترمس ، كان بارعاً  في تقدمي  “ الُطعمِ  “  للزبائن 
فُيهرعُ  ، في العادة ، إلى دعوتهم للتذّوق و ميحضهم قطعة 
 “ وتسويق  احلظ  جللب  كافية  كانت   ، ممّلحة  صغيرة  ليمون 

ترمساته “ .
بأصابعه،  إشارة  النادل  إلى  يرسل  حني  يشّدني  كان 
كما  محاّلة  كبيرة  شاي  كأس  النادل  يحمل  ما  وسرعان 
يده  و يغرف بقبضة   ، الترمس  و يضعها على حاّفة  ينبغي 
من الترمس ما يكفيه لكي يعود إلى املقهى و بسطة املاء .

...
و بائع البطاطا في العربة ،

و بائع العصير اجلائل ،
ما  يرتق  كان  الذي  القليلة،  الزاوية  في  املالبس  وخائط 

ظهر من خرق و اّتسع ،
ّ هجوماً  وبائع هريسة يصارع جيوش الذباب التي تشن 

على بضاعته تلو الهجوم ،
وماسح األحذية الذي يطيب له أن تتسخ أحذية الناس 

لكي يلّقط رزقه ،
بيض  و  طيورها  جتلب  اليدان  منها  تشققت  وامرأة 
ما  لشراء  ينفع  قليل  مبال  تستبدلهن  لكي  دجاجاتها 

تقتضيه أسرار املنازل ،
وعامل النظافة الذي يتفّحص محتويات األكياس التي 

تطرحها احملال ّ والبيوت ، لعل ّ أن يجد فيها ما قد يبيعه ،
أو  بضائعهم  تنفذ  حني  االنتباه  يشّدون  جميعهم   ..

بكامل  سحناتهم  مالمح  فتظهر   ، أعمالهم  من  ينتهون 
ارتياحها أو غضبها .

...
و قبل اندالق العتمة بقليل ، تنشغل الشوارع بالعابرين 
محاّلهم  أغلقوا  و  اعمالهم  من  فرغوا  الذين  املستعجلني 
يناكفون   ، البيوت  في  جديدة  جلوالت  استعدوا  و  الشعبّية 
و يلتهمون ما يتوافر من طعام و ميارسون  األبناء  و  الزوجات 

اجنعاء ً  وارتخاء قبل النوم ، 
ثم ّ يهّشون على األوالد أن يخففوا صراخهم .

مدهش أن نتخّيل كيف يذهب املتعبون إلى النوم ! 
النوم فاكهة املتعبني الذين يكّدون في رحالت الشقاء و 

حصد القوت اليومّي .
...

 ، آخره  الشارع عن  و ينوس  أبوابُها  املقاهي   ُ ـُْغلَق  ت وأّما 
أن  الناس و تخبرهم  أوقات  تكون آخر نشرات األنباء تهدهد 
كّل األشياء على مايرام و أن رغيف اخلبز لم يفقد استدارته 

بعد!
...

كّله  الصراخ  بعد    ، كّله  األمر  في   ، يدهشني  ال  و 
لم  التي  والركوة  كّله  والشارع  كّله  واجلوع  كّله  والغضب 
تندلق والترمس والنادل قليل احليلة والبطاطا ، ال يدهشني 
سوى أننا نحّب النوم كثيراً   فنروح بنعاسنا كّله، نروح إليه ! 

...
و يدهشني أن في الركوة ما ينفع لكي تندلق .

الركوُة والّنارُ 
والنُّعاس ُكّله!

مقاربة طريفة

ماجد شاهني
كاتب أردني

على بلد احملبوب “ وّديني”...
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أحّبها   “ أنا 
وتدهشني “ !

 ، تستعجلوا  ال   ..
 “ أسترجع  أن  أحّب  فأنا 
اجلميل  الزمن  أغنيات 
ما  أبرز  بني  ومن   ،  “
ويشجيني  يدهشني 
لسّيدة  رائعة  أغنية 
سّيدة   ، العربّي  الغناء 
الشدو حني كان الشرُق 

جميالً ، ألم ّ كلثوم :
احملبوب  بلد  على   “
والبعد  وجدي  زاد  وّديني 

كاويني “ !
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معتز اللوزي
ناشط أردني

شكوى هنا وتذمر 
هناك بني حني واخر 

تدور في جلسات 
مغلقة عن هموم 

واهمال وتقصير عن 
ممارسات خاطئة تذهب 
ادراج الرياح عادة حتى 
بادر مجموعة من ابناء 
عشيرة اللوزيني شبابا 

ورجاال بالتقاط هذه 
التغريدات اخلافته 

وتوحيد صفوفهم والسعي 
لتشكيل مجموعة منهم مؤمنني 
بان تغيير الواقع ال ياتي اال بالعمل 

... وهنا ولدت الفكرة وسميت 
بتجمع نشامى اجلبيهة ) حتت 

التأسيس( .... لقاءات ومشاورات 
اثمرت بوضع اسس ونظام عملي 

والسير دون االلتفات خلفهم 
واغالق اذانهم عن بعض من اعتادو 

االستهزاء ومحاربة النجاح . . . 
وخالل اشهر ال تزيد عن اخلمس 

استطاعت هذه النخبة النزول 
الى النيدان وتلمس احتياجات 

منطقتهم وبدأو مببادرات عملية 
بانفسهم وفي عدة،اجتاهات فعمل 

خير هنا وحمالت تنظيف وجتميل 
هناك ...  ورشات عمل ونقاشات ..... 

وثيقة شرف ملنع اطالق العيارات 
الناريه .... امثلة عملية بدأو بها 

جعلت كثير من االعني تتجه نحوهم 
وبدأت تنهال عليهم كلمات الشكر 
والثناء وطلب االنضمام اليهم  ..... 

وعلى هذا سارو..... مبادرة وال اجمل مبا 
حتتويه من رغبة في تغيير انفسهم 
قبل واقعهم ...... نطلب لهم الدعم 

وان تفتح لهم ابواب وقلوب املسؤولني 
ونأمل ان يعمم وان نرى عشرات بل 
مئات من امثالهم يسارعون خلدمة 

وطنهم يؤمنون ان االنتماء ليس 
شعارات بل عمل......

اللوزيون يبادرون
وُيجّملون 

اجلبيهة

مبادرات
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عزيزتي....

الكاتب كائن غير عادي،

 فكيف أدلك إلى درب تأخذك خارج ما 
أنت فيه من استرخاء، وحياة تبدو هانئة، 

حتى لو اعتقدِت عكس ذلك.
أعلم أن هذه العبارة تبدو ضيقة دون 

شرح، يأخذك نحو ما أريدك أن تدركيه. 
نحن يا عزيزتي نبتسم أمام الكاميرات، 

وكأن دواخلنا صوف طري، ترفل فيه 
تفاصيلنا اجلوانية بكل هناء. ننتقي 

الكلمات حينما نسلم على معجبينا، 
أو نرد على رسائلهم، دون أن يعوا شكل 

التزاحم لكل الكلمات وراء اللسان. ننتقي 
صورنا بكل عناية قاسية. صور نبدو فيها 

نتفكر بالعالم، دون أن يدري أحد مباذا 
نتفكر. دون أن يدري أحد أننا أحيانا نصير 

أطفاال يبكون ألجل لعبة ضاعت منهم، أو 
عجائز يغضبون ألتفه األسباب.

الكاتب كائن ناجح؟

نعم ناجح فقط في عيون متابعيه، 
لكنه في احلقيقة فاشل في أشياء كثيرة، 

بل حتى في كل األشياء. فاشل في احلب، 
في الزواج، في اجلنس، في عالقته مع اهلل، 

في عالقته مع أصدقائه، مع اجليران، مع 
العصافير، مع الشجر، مع املطر، وحتى 

مع الريح. فاشل في تناول وجبة حتت ظالل 
شجرة، أو على ضفة نهر. في ساعة لعب مع 
أوالده، في حديث طويل وهادىء مع زوجته، في 

نزهة مع أصدقاءه. فاشل ألن عينه على ما 
لن يحدث بحجة األمل، وبحجة تغير العالم!

أتعلمني؟
أشتهي أن أعيش كأي شخص هامشي، 

اليقلقه إال ما ال يقلقني، ينام حينما تأذن 
الشمس بالنوم، ينزلق ببيجامته، ويدس 

جسده حتت غطاء النوم ويروح في إغفاءة 
طويلة تنتهي عند الصباح. يعود من عمله 

فيزمجر غاضبا ألن زوجته تأخرت في إعداد الطعام، لكنه 
يهدأ حينما يجد األطباق قد وضعت على الطاولة، يأكل 
وأوالده يتعربشون كتفه، يتمدد في الصوفة، يتنقل بني 

محطات التلفاز ويستقر على برنامج أو مسلسل مسل، 
قافزا عن أخبار احلروب. وعند الغروب يعود من حصة الوقت 
ألصدقاءه الذي بددوا وقتهم مبزاح وأحاديث هامشية، رغم 

كل مايحدث لهذا الكون من خراب وموت. وعند حلظة النوم 
يندس بحضن زوجته، حتتك قدماهما ببعضهما، رمبا يغفوان 

ورمبا يتضاجعا بكل هناء، فيناما بعمق.
إلى ماذا أدلك ياعزيزتي؟

أأدلك إلى طريق تأخذ منك بصرك، إلى طريق جتعلك 
شرهة بالتدخني، وأنت ترين كل حلظة صورة الرئة املتفحمة 

تنزلق على جبني علبة السجائر، إلى خوفك من أزمة 
قلبية مفاجئة بسبب مزاجك احلاد، بسبب افراطك في 

شرب القهوة والتدخني. أأدلك إلى نهم مرضي، في التقاط 
حدث غريب لتكتبي عنه، رغم أن كل الكون حدث غرائبي 

وسوريالي.
نعم الكاتب كائن فاشل، أبعد من فكرة أنه ضمير 

رسالة صريحة..

ميلك جالل 

الغليالت قلماً 

يُفاجئ في صفاء 

لغته، وتسعد 

“اللويبدة” 

باستضافته على 

صفحاتها.

جالل برجس الغليالت
شاعر وروائي أردني

األمة، أوأنه املنظر اجلمالي لذائقة القراء. أبعد من فكرة أنه 
مينح اآلخرين سعادة على غرار الشمعة التي حترق نفسها 

لتضيء لآلخرين. ال أحد يعلم حزن الكاتب إال حينما 
يستطيع أحد أن يتقمص دور ذرة وقت، ويعبر إلى حلظاته 

وهو يرخي يرأسه على وسادة النوم، فيلج عامله، ليرى وجوه 
نساء كثيرات عجز عن أن يحتفظ بوجه واحد لفرط مزاجه 

الغريب. سيجد طفال يئن قبالة شكل لرحم أمومي، يئن 
متوسال دربا للعودة إلى فردوسه املفقود. سيجد شجرا 

رماديا منكسرا، وحماما بالريش، وخياالت محرمة، وشتائم 
مخنوقة، وأحالم متورمة لشدة االعتقال.

أدلك ياعزيزتي إلى درب القراءة؟
لكني سأدلك إلى درب جتعلك بني هذا وذاك، درب 

وسطى وهانئة، كوني فقط قارئة، فنحن ننفق أكثر من 
نصف أعمارنا لنكتب، وفي سويعات، لك أن تستمتعي 

مبا تقرأين. اقرأي، وكلما فرغت من كتاب، ضعيه على رف 
املكتبة، وبعد سنني حينما تزدحم املكتبة مبا كنت قد قرأت، 
ضعي كرسيا قبالتها، وتفكري مبا أنفق من أعمار ألجل تلك 
الكتب، حينها لن تندمي ألنك لم تصبحني كاتبة، ترى ما ال 

يُرى، وقلبها كقنبلة ال تعرف متى تنفجر.

رسالة إلى فتاة 

تريد أن تصبح 

كاتبة؟



الكاميرا ربع قرن مع عني   
أشرف حسن
مصّور أردني

منذ ربع 
قرن وأشرف 
حسن ال ينام 
إاّل والكاميرا 
على جانب 
سريره، فهي 
سالحه الذي 
ال يستغني 
عنه، وال يعرف 
متى يأتي وقت 
استعماله، 
وكثيرًا ما يأتي 
األمر ُفجأة.

مقالة الشهر
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 “ علينا أن نلتقط 
حتى صور الشياطني، 

إذا استطعنا! “ 
كان مصور تلفزيون سي ان ان االمريكي يقوم باول 
مهمة ميدانية له بالتقاط صور للفيضان الذي عم والية 
كاليفورنيا ويتلقى اشارات مستمرة من مكتب القناة 
تتضمن اين يتجه في ميدان جرف فيه طوفان املياه كل 
ماهو ثابت على ارض تغرق...

أرسل رسالة إلى املكتب حتدث فيها عن لقطات 
مصورة أخذها لسيارات تغرق وبيوت تعوم وبشر يسبحون 
كاألسماك في الشوارع!!

وبينما كان على اتصال مع مدير املكتب يصف مجريات 
الفيضان الكبير قال انني وسط هذا البحر الكبير ارى 
شياطني العالم اآلخر تقف على الشرفات وتسخر من كل 
منجزاتنا احلضارية التي لم تستطع ان تواجه طوفان تقوده 
الطبيعة...

فجأة صرخ مدير املكتب في وجه املصور امليداني..اذا 
اترك كل املشاهد والتقط صورا للشياطني!!!

من هنا بدأت كمصور صحفي ان اتعلم معنى ان تكون 
مصورا محترفا ينجح في التقاط احلدث من زاوية لم ترها 
عني اآلخرين...وان اكون ترجمة مباشرة لألسئلة اخلمسة 
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التي تدور في ذهن 
جمهور االعالم العريض 
وهي ماذا حدث؟ومتى 
حدث؟واين؟وكيف ؟وملاذا 
حدث؟

هي مهمة شاقة بأن 
جتمع اجابة هذه االسئلة 
اخلمسة في صورة واحدة 
ومن هنا أبدا باحلديث 
عن معرضي االخير الذي 
جاء بعنوان “ومضات بني 
الصحراء واجلبل” حيث 
اختلت حلظات ضوئية 
بني الشروق والغروب 
وفي كل مراحل انتقال 
الضوء على مساحات 
جغرافية معروفة لكل 
االردنيني لكن مع اضافة 
ملسات املصور وروحه التي 
جتعل الصورة حتكي عن 
نفسها!!

هي رحلة مع الكاميرا 
بدأت قبل 25 عاما 
كمصور استوديو جتاري 
محترف التقط الصور 
الشخصية لكن سرعان 
ما ادركت ان فضاء املصور 
احملترف هو امليدان وال ميكن 
ان يحبس روح الكاميرا 
بني اربع جدران!!

اتسعت عني الكاميرا 
معي الدخل ميدانا أكثر 
اتساعا في جامعة 
فيالدلفيا كمصور 
للنشاطات الطالبية 
واألكادميية واملهرجانات 
حيث شهد اروقة اجلامعة 
معرضي التجريبي األول 
ضمن مشاركات طالبية.

بدأ جتربة االحتكاك 
امليداني حترضني على 
ان ادخل عالم الكاميرا 
من بابها االوسع اال وهي 
الصحافة فبدأت مشوار 
العمل كمصور صحفي 
في عدة صحف اسبوعية 
منها جريدة احلدث 
والبالد وعبد ربه الساخرة 
ومعظم الصحف 
االسبوعية وحتى اليومية 
املطبوعة لي فيها 
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بصمات ولقطات عديدة.
يقولون ان من يعشق 
مهنة يتزوجها...في هذا 
السياق فإن الكاميرا 
بالفعل تبدو معشوقتي 
التي التفارقني اينما 
ذهبت وهي ذاركتي 
الصحفية احلقيقية 
التي التقطت فيها 
صورا لكبار املشاهير في 
االردن  والعالم العربي 
من امثال الراحل الكبير 
امللك حسني بن طالل 
والراحل الكبير ياسر 
عرفات والشاعر الكبير 
الراحل محمود درويش 
ورفيق دربه الراحل الشاعر 
سميح القاسم ناهيك 
عن عشرات الصور التي 
التقطتها لشخصيات 
سياسية وفنية وثقافية 
من مختلف املشارب وفي 
مناسبات مختلفة......

وطاملا كت مؤمنا 
ان الكاميرا هي التي 
تشد املصور للمشهد 
القادم وليس العكس 
مبعنى ان احلدث هو 
الذي يفرض نفسه 
على الكاميرا وصاحبها 
لهذا فقد وجدت “عني 
الصحافة” تتنقل بي 
بني مختلف املستويات 
من القصور الرسمية 
واملؤسسات الرصينة 
وصوال الى قلب الشارع 
لتواكب حدث القرن 
الواحد والعشرين األهم 
وهو ما سمي بالربيع 
العربي حيث جتولت مع 
كاميرتي اخلاصة بني 
مختلف الساحات بني 
دوار عبد الناصر وساحة 
النخيل ومحيط املسجد 
احلسيني الكبير وباقي 
ساحات احلراك املعروفة..

6061


