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@ البرغوثي يكتب عن زيتون دير غسانة @ العدوان ميتطي الفينيق وُيحّلق في سماء الُقدس 
@  احلياري : حني تصدرت صورتي الصحف األميركية @  املراشدة وحسرة  ّأمه  سنة ١٩٦٧
 @ رشاد أبو داود ، إسم األم: يافا @ عندليب احلسبان: احلدود من حديد

@ باسم سكجها : البيان ألف قّصة  وقّصة @ ماجد  شاهني   “ومطارح احلياة  “ 
والشّم باللمس  امُلغلقة  للعيون  اللون  ُيقرئ  بقاعني    @ األسود   رحابة  ميدح  الغليالت    @
@  عماد احلمود يكشف أخطاء األمانة التاريخية   @ محمود أبو هالل  يكتب  غّصة  قصيرة

@ العياصرة عن الشخصية العربية املشرذمة @ جبرين : إحذروا تهمة التحرش

طالل أبو غزالة ..

َيحكي قّصص حّبه!



بعد أن كسبت 
“اللويبدة” ثقة 

القارئ، فأقبل عليها، ها هي حتقق جناحاً 
جديداً، حيث استعادة ثقة املعلن الذي  
وقف معها أصالً قبل توقفها القسري.

وليس هناك من مطبوعة ورقية أو 
الكترونية ميكنها االستغناء عن اإلعالن، 
فهو الرافعة التي جتعل من االستمرارية 
أمراً ممكناً، وبالتالي الوقوف على قدمني 
ثابتتني.

وكما بدأنا، منذ العدد األول، في حتقيق 
أرقام قياسية في القراءات )التحميالت(، 
ما زلنا نتقّدم وبالتسارع نفسه، ويسرنا 
أّن عدد قرائنا في فلسطني يتضاعف، 
وخصوصاً بعد العدد املاضي الذي أهديناه 
لالنتفاضة حتت عنوان :لفلسطني نغّني.

وإلى ذلك، فمع كل عدد جديد ينضّم 
لنا كّتاب كبار آخرون نتقّدم لهم بخالص 
الشكر،

احملرر 

الدكتور معني املراشدة 
يكتب ذكريات عن  طفولته 
العمانية وتلوين زجاج 
النوافذ بالنيلة حتسباً من 
الغارات اإلسرائيلية الغادرة.

املبدع ماجد شاهني 
يكتب: عن “مطارح 
احلياة” التي جتعلنا 

نحبها...

عمر شاهني يكتب عن احلب االلكتروني

سمير احلياري يكتب كيف سافر من السلط  
فوجد صورته على  غالف شيكاغو تريبيون..

األستاذ أسامه 
الشريف يكتب 
عن: نوبة قلق...

املهندس سميح جبرين، 
يكتب محذراً من تهّم 

التحرش اجلنسي املفتعلة 
التي تكاثرت في هذه 

األيام.

محمود أبو هالل يبدأ 
لـ”اللويبدة”،  الكتابة 
ليس بقصة كبيرة، ولكن 
بـ”غّصة قصيرة”...

عندليب احلسبان، تواصل 
استعراض جمال لغتها، 
اجلغرافية  وجتربتها 
الفريدة، وتكتب عن حدود 
من حديد

خالد العياصرة يكتب 
عن الشخصية العربية 
املشرذمة، حيث الُغربة 
في داخل البشر، وليس 
في ارحتاالتهم، فحسب.

الشاعر والروائي جالل برجس 
الغليالت ينشر فصالً من رواية 
قيد الكتابة: في مديح رحابة 

األسود 

حافظ البرغوثي الكاتب املعّتق  يكتب 
عن جتربته اخلاصة اآلسرة في قطف مئات 
شجر الزيتون بيديه، هذا املوسم، وفي عّز 

االنتفاضة.

بقاعني ُيقرئ اللون للعيون املغلقة 
باللمس والشّم
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طالل أبو غزالة
يعترف بقصص حّبه

الثري في يافا، الالجئ املعوّز في 
لبنان، املؤسس في الكويت، وصاحب 

االمبراطورية العاملية من األردن...

يعترف طالل أبو 
غزالة أّنه وقع في حّب 

آنسة تصغره بسبع 
سنوات. كان هو في 

السادسة عشرة وهي 
في التاسعة من عمرها، 

ويقول: كان ذلك قبل واحد 
وستني عاماً، وما زالت قّصة احلّب مستمرة، على الرغم 

من مرور كّل تلك العقود.
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رشاد أبو داود، إسم األم ّ: يافا
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سالم الغامن

حالة اإلنكار ال تنفع، 
وحالة التضخيم ال 
تنفع أيضًا، فما أصبح 
حقيقة ال غبار عليها، 
هو أّن هناك مثليني 
جنسيني في األردن، 
تقول مقاالت بأّنهم ال 
يتعدون بضع مئات، وفي 
املقابل هناك مّتصل 
بفضائية يقول  إّنهم/

إّنهن ُيشّكلون عشرة 
باملائة من السكان، مّما 
شّجع مواقع الكترونية 
صفراء على القول إّن 
هناك ستمائة ألف من 
املثليني األردنيني.

ال هذا صحيح، وال ذلك 
صحيح، وال أحد ميكنه 

األسرار املعلنة

20مدينة “اخلطيئة ”...ملف العدد

كثير 
من الغزل

قليل من احلب

العدوان مفلح 
الفينيق ميتطي   
في ويحلق 
 سماء الُقدس

48

7

احملتويات

عمار خماش 
ُيفرج عن 
أرشيفه 

اخلاص



طالل أبو غزالة
يعترف بقصص حّبه

واحد وستني عاماً، وما زالت قّصة احلّب 
مستمرة، على الرغم من مرور كّل تلك 

العقود.
املستمعون كانوا يتساءلون: من 

هي تلك “اآلنسة” التي صارت اآلن في 
السبعني، وبلغت املفاجأة ذروتها حني 
أعلن: اآلنسة هي “األمم املتحدة” التي 

وهبتني ثقتها، ورعايتها، فقّدمت 
لي منحة دراسية للدراسة في أهّم 

جامعات الوطن العربي، األميركية في 
بيروت، وكانت مخصصة لـ”الطالب 

الفلسطيني األول”، وتلك كانت بداية 

دراسته الثانوية في محل لبيع التجهيزات 
املوسيقية، وكان عليه أن يستمع 

للموسيقى ويتذوقها ويفهمها حتى 
يستطيع حتسني مبيعاته، وهكذا فقد جاء 

حبه الثاني، وهو اآلن رئيس مجلس أمناء 
جمعية األوركسترا األردنية.

بائع بوظة متجّول

ومن الصعب على الذين ال يعرفون قّصة 
حياته أن يُصّدقوا أّنه اضطر خالل سنوات 

طفولته أن يعمل كبائع بوظة متجول، وبائع 

عليك أن تكون 
حاكمَا، أو جنمًا 
سينمائيًا، أو شيخ 
طريقة، أو غيره من 
أنواع النجوم اإلعالمية، 
حتى يعطيك محّرك 
بحث “غوغل” مئات 
األخبار والصور اخملتلفة.

طالل أبو غزالة ليس 
واحدًا من تلك األنواع 
من البشر، ولكّنه 
إنسان طبيعي، بدأ 
رحلة احلياة مكافحًا، 
وما زال، ومع ذلك 
فله من نصيب بحث 
“غوغل” األخبار والصور 
ما يحسده عليه كّل 
هؤالء.

هنا، ملف 
ُيلّخص أسباب األمر، 
وسيكتشف القارئ أّن 
األمر ليس مستغربًا، ألّن 
“غوغل” ال يكذب أهله!

الثري في يافا، الالجئ املعوّز في 
لبنان، املؤسس في الكويت، وصاحب 

االمبراطورية العاملية من األردن...

يعترف طالل 
أبو غزالة أّنه وقع 

في حّب آنسة 
تصغره بسبع 

سنوات. كان هو 
في السادسة 

عشرة وهي في 
التاسعة من 

عمرها، ويقول: 
كان ذلك قبل 

تفّوقه.
إلى ذلك، 

فيعترف طالل أبو 
غزالة أمام حفل 

كبير بأّنه وقع 
في غرام آنسة 

أخرى إسمها 
“موسيقى”، 

ألّنه عمل في 
بيروت خالل 

في سوق خضروات، ومترجم، وأّنه كان يسير حتت املطر 
عشرة كيلومترات يومياً للوصول إلى مدرسته.

تلك األيام الصعبة، في جنوب لبنان التي هاجرت 
إليها عائلته من يافا، سبقتها أيام عّز ورفاه، فهو إبن أسرة 

ثرية، متلك املزارع والبيارات، ووالده كان وكيالً لشركات 

زيوت السيارات وميلك مخازن خارج يافا، وأسس أّول مصنع 
للثلج في املدينة الفلسطينية العريقة، وهناك شارع حتى 

اآلن على إسم والده هناك، ولكّن النكبة والهجرة كانت 
رحلة بالء وإبتالء على عائلته كما كانت على كل الشعب 

الفلسطيني.
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باقون هنا

من القصص التي 
يتذكرها عن والده تلك 

التي تُثبت عناده على احلّق، 
وقد أّثرت في الطفل كثيراً، 

حيث رفض األب أن يوّقع 
أمام احملكمة على وثيقة عن 
غير قناعة، فخسر القضية 
راضياً مرضياً، ولكّنّه وكما 

قال إلبنه طالل: لقد خسرت 
القضية ولكنني كسبت 

نفسي وحافظت على 
سمعتي أمام الناس، وهذا 

ما جرى مع طالل نفسه 
قبل نحو عشر سنوات، 

حني خاض معركة قانونية 
مع أمانة عمان الكبرى 

حني قررت استمالك مركز 
أعماله ليقام مكانه جانب 

من مشروع العبدلي، وقد 
رفع على البنايات أيامها: 

باقون هنا، ولكّن القرار نُّفذ، 
واستطاع بعدها بسنوات 

احلصول على تعويض عادل 
مباليني الدنانير.

من بيروت، سافر إلى 
الكويت، ومكث فيها أربعني 

سنة، حيث وضع هناك 
أّول حجر في مؤسسته 

التي ستصبح بعد سنوات 
امبراطورية حقيقية لها 

أكثر من سبعني فرعاً في 
أنحاء العالم، ولكّن اجتياح 

اجليش العراقي للكويت 

اضطره الى نقل مركز امبراطوريته إلى عّمان، وهو ال 
ينسى فضل الكويت، ويقول في مقابلة مع “القبس”: حلم 

“كتوفي” من الكويت.
وهو يتحدث عن تلك الفترة، قائالً: بعد أن أنهيت 

دراستي اجلامعية.. بدأت مرحلة التأسيس للعمل، وفي 
البداية تقدمت بطلبات بعد التخرج إلى مئات الشركات 

والهيئات، وما زلت أحتفظ بحقيبة مالبس مليئة برسائل 
الرفض، وكلها تقول ليس لدينا وظيفة مناسبة لك، ونعتذر 

لعدم وجود شواغر، وبدالً من اإلحباط تعزز لدي شعور بأن 
هذا الرفض مقبول لعدم اخلبرة والقدرة املهنية. فعزمت أن 
أبدأ بأي شكل من األشكال في مجال يوصلني إلى ما أريد 
الوصول إليه، ومن هنا عملت في أول وظيفة في مؤسسة 

مهنية خلدمة تدقيق احلسابات واإلستشارات.
وعبر مرحلة طويلة بدأت عام 1972 حيث كانت اخلطوة 

األولى األصعب والتي تالها 
مشوار األلف ميل، بدأ املشوار 

مبكتب لتدقيق احلسابات 
بإسم شركة طالل أبو غزاله 

وشركاه الدولية »تاجي« 
وسرعان ما حتول إلى صرح 

متعدد األذرع واإلجتاهات. 
وقد واكبت »تاجي« شروق 

شمس اإلستقالل لعدد 
من دول اخلليج العربي 

وكانت املنطقة جتتاز مرحلة 
حتول إقتصادي، وشهدت 

الكثير من نهضة عمرانية، 
صناعية، خدمية، ومن 
هنا برز دور »تاجي« ودور 
شركة طالل أبو غزاله 

لإلستشارات في اإلسهام 
بالدراسات اإلقتصادية وتقدمي 

اإلستشارات وأسهمت 
في هذه النهضة، وفي 

مسيرة التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية. ولم ميِض وقت 

كثير على هذه اإلجنازات حتى 
سارعت إلى قرع جرس اإلنذار 

وإطالق صيحات التحذير 
منادياً بأهمية وضرورة إلتزام 

احلكومات واملؤسسات 
والشركات والصناعات 
واألفراد بحقوق امللكية 

الفكرية، وجرى تأسيس 
شركة أبو غزاله للملكية 

الفكرية »أجيب« وأخذت على 
عاتقها تقدمي خدمات امللكية 

الفكرية بكل أشكالها. 
وتصدرت »أجيب« قائمة 

تصنيفات امللكية الفكرية 

عاملياً، وقد مت إختياري عام 2007 كأول خبير من خارج الدول 
الثماني لإلنضمام إلى قائمة أكثر الشخصيات شهرة في 
العالم في مجال امللكية الفكرية، وحرصت بعد ذلك على 
تعزيز الوعي مبفاهيم امللكية الفكرية فبادرت الى تأسيس 

وإطالق وكالة أنباء متخصصة في امللكية الفكرية وهي 
األولى من نوعها وخدماتها في الوطن العربي والعالم، كما 

جرى تأسيس شركة بإسم أبو غزاله لتجديدات امللكية 
الفكرية وهي كذلك االولى من نوعها.

احتفال االمم املتحدة في عّمان

في احتفال األمم املتحدة مبناسبة العيد السبعني 
لوالدتها الذي نظمه مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة 

ومنسق الشؤون اإلنسانية في األردن حتدث وزير التخطيط 

والتعاون الدولي معالي السيد عماد فاخوري املمثل املقيم 
لألمم املتحدة واملنسق للشؤون اإلنسانية سعادة األستاذ 
إدوار كالون، وكان لرئيس مجموعة طالل أبوغزاله كلمة 

رئيسية بصفته ممثال عن قطاع األعمال.
وخالل احلفل حتدث طالل أبو غزاله عن املنحة التي 
حصل عليها من مؤسسة االونروا عام 1956 للدراسة 

في اجلامعة األمريكية في بيروت والتي كانت مخصصة 
للطالب الفلسطيني األـول، مشيرا إلى أنه وبعد تخرجه 

ظل مدينا للمنظمة األممية وللبنان وللجامعة األمريكية ملا 
حصل عليه من تأهيل متفوق.

وأوضح أن قصة حبه مع االمم املتحدة كانت مثمرة رغم 
أن عمره يزيد سبع سنوات عن عمر املنظمة األممية ورغم 

أنه حني وقع في غرام املنظمة كانت لشاب في السادسة 
عشر من عمره مع آنسة في التاسعة من عمرها هي “األمم 

املتحدة”.
وألبوغزاله مسيرة تعاون في خدمة األمم املتحدة 

بصفته الشخصية وعن مؤسسته استمرت ملدى أربع 
عقود قاد خاللها ما يزيد عن 20 مشروعا أو فريقا أو هيئة 
أممية بصفته ممثال عن القطاع اخلاص في مجاالت امللكية 
الفكرية وتقنية االتصاالت واملعلومات وتدقيق احلسابات 

والتعليم وغيرها من قطاعات األعمال.
وبني أبوغزاله أن األمم املتحدة حققت بذلك درجة كبيرة 

من التعاون مع قطاع األعمال العاملي إال أن اإلجناز األكبر كان 
في شهر سبتمبر املاضي عندما أعلنت األمم املتحدة وللمرة 

األولى عن إنشاء أول شراكة بني األمم املتحدة، ممثلة برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وقطاع االعمال ممثال 

مبجموعة طالل أبوغزاله.
وهذه الشراكة التي يرأسها الرئيسني املشتركني 

للطرفني متثل تطورا هاما في مسيرة األمم املتحدة إذ أن 
مشروع هذه الشراكة وهو إنشاء الشبكة الدولية لتقنية 

املعلومات بهدف استدامة املدن على مستوى العالم، وهذه 
شراكة بكل معنى الكلمة واألولى من نوعها لألمم املتحدة 
لتكون نتاج ما أعلنته يوم 28 أغسطس 2015 حني أطلقت 
ما عرف باسم يوم األمم املتحدة للشراكة مع القطاع اخلاص.

وأشاد أبوغزاله بقيادة بان كي مون لهذه املبادرة التي 
أطلقت بحضوره في مقر األمم املتحدة في نيويورك.

ووجه الشكر اجلزيل لبرنامج األمم املتحدة االمنائي لدوره 
الفعال في الشراكة مع القطاع اخلاص حيث جرى إطالق 
منتدى األمم املتحدة والقطاع اخلاص األردني أيضا بشراكة 
بني برنامج األمم املتحدة والقطاع األردني لألعمال وبرئاسة 

مشتركة بني الطرفني.
 وختاما بصفته رئيس مجلس أمناء جمعية األوركسترا 
األردنية متنى للجمهور االستمتاع بعزف الفرقة التي عزفت 

خالل احلفل منبها إلى أن حبه للموسيقى كان ألنه عمل 
بائعا للموسيقى اثناء دراسته الثانوية في أحد محالت بيع 

األسطوانات في بيروت ومن خالله اضطر لدراسة املوسيقى 
لكي يحسن تسويقها فوقع في غرام املوسيقى كما وقع 

في غرام األمم املتحدة لتكون حياته كلها قصص حب كونه 
يؤمن بأنه باحلب تعالج أكبر املشاكل، متمنيا لألمم املتحدة 

أن تزداد قوة وعطاء. 
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باسم سكجها
الناشر، واحملرر

الصح.. آفة

ُكّلفا بتأسيسها، 
فرياض سيذهب في 
اليوم التالي، مبعية 
الشيخ حمدان 
بن راشد، ليقابال 
الشيخ األب الراحل، 
احلاكم املؤسس، 

راشد بن سعيد آل مكتوم، حلسم مسألة 
إسم املولود، املقّرر له أن يأتي بعد أشهر 
قليلة.

في الليل، كانا توصال إلى قائمة مختصرة، 
هي: “الديرة”، “الصدى”، “البيان”، “اليوم”، 

“اآلن”، وأخذا في إعتبارهما أّن الشيخ راشد 
كان رفض قبلها إسم: “دبي اليوم”، أو “دبي 

اآلن”، باعتبار أّنه أراد للصحيفة التي ستحتل 
مساحات عربية واسعة، وتصدر من بلده، أن 

ال حتمل إسم إمارته، ففي أّول، وآخر األمر: كّل 
الناس سيعرفون أّنها تصدر من دبي. وكان 

في ذلك محّقاً، إلى آخر احلّق.
“البيان”، إسم حسمه صاحب الذكاء البدوي 

احلاد، السياسي البارع، الشيخ راشد بن 

سعيد، ولهذا، كان تعبير أبي 
عن فرحه عظيماً، فقد كان 

ذلك إقتراحه، وتلك كانت قّصة 
اإلسم.

)2(
 حكاية “البيان”

مئات آالف الناس يعيشون في دبي، اآلن، وماليني 
من البشر ميّرون عليها سنويا، زائرين وعابري سبيل، 

ولكّن قليلني، قليلني، منهم َمن عرفوا دبي حني، 
وحيث، وكيف، عرفتها، فقد كانت قرية كبيرة 

على شاطئ بحر آسر، يخترق بّرها اللسان البحري، 
وجسر صغير يعتلي ذلك “اخلور”، فيرتفع عند آخره 
نصب كبير، فوقه ساعة، ولعّل تلك الساعة كانت 

تؤشر إلى أّن هذه القرية ستصبح في املستقبل، 
بعد سنوات ليست كثيرة، مدينة بحجم القلب، 

وعاصمة ملال ال عّد له، ومكاناً حميماً لناس ال عديد 
لهم.

أتذّكر، اآلن، أّن والدي إقترح أن يكون موقع “البيان” 
إلى جانب مبنى التلفزيون القدمي، قريباً جداً من 

ذلك اخلور، في منتصف القرية الكبيرة، لكّن خيار 

صحيفة البيان ودبي:

ألف حكاية، وقّصة!
الشيخ الكبير كان أبعد، وقراره كان مستقبلياً أكثر، فهو العّراف، 

العارف، املستشرف، فأرادها أن تكون على طرف الشارع الدولي، 
املوصل إلى أبو ظبي: شارع زايد، ألّن دبي كانت تتمّدد، وحتتل 

الصحراء.
ذهبت، مبعية والدي، إلى املوقع، فتأّمله ملّياً، بعد اخلوض في طريق 
ترابية، وبعد قليل كان هناك فريق مهندسني وبناءين، بدأوا ورشة 

موازية لورشة بناء جهازي التحرير واالدارة، وأّول إنتاج حقيقي كان 
شعار “البيان” الذي رسمه الفنان التشكيلي الكبير نصر عبد 

العزيز.

 )3(
حكاية “عصابة البيان”

تُتيح لنا الذكريات، أحياناً، أن نُبالغ في القول، ولكّنني ال أفعل 
ذلك حني أقول: إّن “البيان” بدأت، منذ حلظتها األولى: جامعة بالد 

عربية حقيقية صغيرة حميمة، تستأثر من العرب أحسنهم، 
وتقنص من دولنا املبعثرة أفضل املهنيني، صحافيني، مفكرين، 

إقتصاديني، أدباء، عاملي مطبعة، موزعني، وغيرهم.
كان قرار التأسيس واضحاً: أن يكون فيها أحسن املهنيني، بصرف 

النظر عن انتماءاتهم السياسية، فلهذا كان على ابراهيم 
سكجها أن يستحضر عالقاته، ويُسافر باحثاً عن األفضل، ولهذا، 

أيضاً فاملعادلة التي وصلت إلى عدد الصفر، من “البيان”، كانت 
تضّم ما يستأهل، اآلن، أن يُسّجل في كتاب تاريخي مهّم:

فيليب جالب القيادي اليساري املصري، مهنة وسياسة، وياسر 

هواري اللبناني الذي ال يستطيع تاريخ لبنان الصحافي، املقيم 
واملهاجر، أن يتجاوز ذكره، وجالل الرفاعي األردني الفلسطيني 

الذي كان يرسم الكاريكاتور، ويُخرج الصفحات، َكَمايسترو 
في حفل أنيق، وخليل اخلوري، اللبناني الراقي، مهنة وإنسانية، 

وصاحب العنوان املكّثف اجلميل، وصالح عويس ...وقصي صالح 
الدرويش السوري الباريسي يأتينا بقصصه اإلخبارية الضاربة، 

ومصطفى كمال، أبونا املصرّي، الذي كان مكتبه محجاً للجميع، 
وعصام سخنيني إبن طبريا، ومعه ناشي طه إبن حيفا ومخيم 

برج البراجنة وجناة عبيد اللبنانية، حيث الرواق املمّثل للمستقبل 
الرقمي، في كومبيوترات ضخمة، أسست ألرشيف نادر، وُعمر 

الُعمر ذو الضحكة امللعلعة، مع كّل خبر غريب، والطيب الرياحي 
التونسي الهادئ، وزوجته العراقية الصاخبة نضال املرسومي، 
اللذان كانا يقتنصنا من االصدارات الفرنسية أحسن ما فيها، 

والسوداني تاج السر ابو سوار، الذي كان يكتب وصفاً ملبارة كرة 
قدم وكأّنه ينظم قصيدة شعر، ونعيم جبارة الفلسطيني، 

وعبد الكرمي بيروتي اللبناني، وعلي جابر وزوجته فاطمة الفقيه 
اللبنانيان، ومؤسس قسم املنوعات احلقيقي األستاذ فتحي 

البرقاوي الفلسطيني املقبل من الكويت، وعلي ابراهيم، وعيسى 
كامل، وخليل ُخرمة، وعودة بطرس عودة، والعشرات ممّن يصعب 

ذكرهم اآلن.
ذلك كان جزءاً ممّا كّنا نسّميه “عصابة البيان”، ينضّم إليها 

في الليل، في بيت واحد منهم، زائرون ماّرون على دبي: املناضل 
الفلسطيني الشهيد صالح خلف )أبو إياد(، أو املفكر املصري 

مجموعة من الصور متّثل جزءاً يسيراً من مسيرة تأسيس “البيان”، بداية بإبراهيم سكجها مع الشيخ حشر مكتوم، ثّم العدد األّول من البيان، ثم الراحل فيليب جالب، ثّم عدد رحيل مؤسس دبي الشيخ راشد بن سعيد، وقاعة مجلس التحرير، وفتحي البرقاوي، وعبد اهلل الرمياوي، ومعني بسيسو، وياسر هواري، ومدير التحرير خليل اخلوري

 )1 (
حكاية اإلسم

تلك أيام ال تنسى، وذلك 
مقطع من شريط ذكريات 
يحتّل اجلانب الغالي من 
القلب، ليمّثل َخمس سنوات 
ثرّية من الُعمر، وإذا كان 
القول الكرمي أّكد: “خلق 
اإلنسان عّلمه البيان”، 
واحلديث الشريف يقول: “إّن 
من )البيان( لسحراً”، فقد 
كانت “البيان” هي عنوان تلك 
السنوات األثيرة.

ولن أنسى، وكيف أنسى، 
صورة والدي وهو يستقبل 
مكاملة هاتفية، فيكاد يقفز 
من الفرح، وهو اإلنسان 
الهادئ، قليل االنفعاالت 
اجملانية، ويسارع بإبالغي، 
مبا يُشبه صراخاً حيياً: 
“البيان”... اختار الشيخ إسم 
البيان!”. قبلها، بيوم، كان 
رياض الشعيبي وابراهيم 
سكجها يقضيان الساعات 
باحثني عن تقليص قائمة 
األسماء للصحيفة التي 



آخر األمر إلى ضياع الهوية، وساعد على ظهور العدد األول بغير 
مستوى الرهان، على حد وصف األستاذ ُعمر الُعمر.

على اجلانب اآلخر، فقد تباينت املدارس الصحافية والسياسية 
العربية داخل صحيفة واحدة، فالعنوان املكّثف كان يُجاور 

العنوان الرشيق املطّول، واخلبر التحليلي كان إلى جانب اخلبر 
التقريري، واملوقف السياسي هنا، يناقض املوقف السياسي 

هناك، وهذا، كّله، ساهم في زيادة ضياع الهوية، دون اخلوض في 
حديث تناقض املسؤوليات، وذلك حديث يطول!

“البيان”، على ذلك، في عددها األول، لم تكن مبستوى الرهان، 
ولكّنها بدأت مع األيام تُسّجل حضورها بالكثير من السبقات 

اخلبرية، واملقابالت املهّمة اخلاصة، والتغطيات من أغلب العواصم 
العربية، وبالشكل املمّيز، وبلون ورقها املنقول عن “الفايننشال 
تاميز”. أّما وصولها إلى تشكيل هوّيتها اخلاصة، وخلق “كيمياء” 

مميزة مع القارئ، فأخذ وقتاً ليس بالقصير، وتغييرات متتالية، 
وهذا ما يعرف عنه أكثر مني، وسيتحّدث عنه، ضمن هذا الكتاب، 

بالضرورة.

 )4(
شهادة خاصة

لم أعمل في “البيان” ووالدي على رأس عمله، ولكّنني ُكنُت 
أتسلل إليها، دون علمه بعد إنتهاء دوامه، فقد كان أغلب 

العاملني فيها أصدقائي، وأكثر من ذلك، فقد كان األصدقاء 
يتواطأون معي، فينشرون لي مقالة بإسم ُمستعار، وحني عرف، 

كتب مقالة طريفة يرجوهم فيها بأن مينعوني من دخول “البيان”، 
وأنهاها بقوله: “َمن رأى منكم باسماً هنا في البيان فليبعده 

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك 
أضعف األميان!”.

وحني عاد ابراهيم سكجها إلى عّمان، للمشاركة في رئاسة حترير 
“الرأي”، كان الصديق الشيخ حشر بن مكتوم يناديني إلى مكتبه 
في “التلفزيون” حيث أعمل محرراً لألخبار، فيذّكرني مبقالة والدي، 

ويعرض علّي العمل في “البيان”، مسؤوالً عن قسم “املندوبني 
واملصّورين”، وهذا كان أشبه بحلم لشاب في الثالثة والعشرين، 
قّدمت له الصحيفة املهنة من أوسع أبوابها، زميالً تلميذاً ألرفع 
املهنيني مستوى، عضواً في مجلس التحرير، فكان هناك له: أّول 
املقاالت، وأّول املقابالت املهّمة، وأّول الكتب، وفي كّل األحوال: أّول 
حب، فضحته تلك الدمعة التي الحظها الزمالء، حني أقاموا له 

حفل وداع حميم.

أنهي شهادتي بذلك املشهد الفريد في عالم العرب: في يوم، 
فاجأنا الشيخ محمد بن راشد في “البيان”، وهو يتجّول في األروقة 
باحثاً عن أبي مروان، املسؤول عن صفحة الشعر النبطي، وملّا كان 
أبو مروان غائباً، جلس في مكتبه منتظراً، ألّنه يريد تصحيح بيت 

شعر كتبه، وال يريده أن يظهر على الناس إالّ كما أراده القلب...
تلك سنوات لن ينساها القلب، وستظّل الروح تتأّمل تفاصيلها 

الغالية.
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محمد عودة، أو الصحافي اجلزائري اخملضرم الزبير سيف االسالم، 
الشاعر الفلسطيني معني بسيسو، أو الكاتب املصري الكبير 

صالح الدين حافظ، أو املفّكر العربي عبد اهلل الرمياوي، أو األردني 
اجلميل حسني مجلي، وغيرهم املئات.

)3(
 بني صحيفة ومجلة

قرأت، قبل سنوات، مقالة للزميل األستاذ ُعمر الُعمر، وهو من 
الرعيل “البياني” األّول، وشاهد حقيقي على جتربتها، خلص 

فيها إلى أّن: ظهور: )“البيان” لم يكن على قدر التوقع، مع أّن 
كّل شئ كان يبدو ممهداً لصحيفة على مستوى الرهان(، وفي 

حقيقة األمر، فهذا كالم صحيح جداً، وال أنسى أّن التالوم بدأ بني 
الزمالء، وإلقاء املسؤولية على اآلخر صار عنوان احلديث في أروقة 

الصحيفة.
ذلك إعتراف ال بّد منه، وبرأيي أّن هناك أسباباً عّدة أوصلت إلى 

تلك النتيجة، ولكّن أهّمها كان، أوالً: التباين بني مدارس صحافية 
عربية ثالث، اللبنانية، املصرية، واألردنية الفلسطينية، وثانياً: 

التضارب بني إصدار صحيفة ومجلة.
وال يعرف الكثيرون أّن تعاقد حكومة دبي مع املؤسسني، أصالً، 

كان على أساس إصدار صحيفة يومية، تأخذ مكانها القيادي بني 
الصحف على مستوى العالم العربي، وإصدار مجلة أسبوعية 

تنافس اجملالت العربية في املهجر األوروبي، وأهّمها “احلوادث” 
لصاحبها األستاذ الراحل سليم اللوزي.

على املستوى األول، كان التعاقد مع والدي املرحوم إبراهيم 
سكجها، وبالنسبة للمجلة التي كانت ستحمل إسم 

:”الصدى”، فالتعاقد مع كان مع األستاذ ياسر هواري، املعترف 
له بكونه واحداً من أهّم محترفي إصدار اجملالت، وكان وراء جناح 

الكثير منها، وأعرف أّنه كانت هناك مناكفات مهنية بينه وبني 
)اللوزي واحلوادث(، فأصّر مع املرحوم رياض الشعيبي على إفراغ 

احلوادث من أهّم كوادرها، وأسباب جناحها، فتعاقدا مع األساتذة: 
خليل اخلوري، مدير حتريرها، وسليمان الفرزلي، أهّم كتابها، قصي 

صالح الدرويش، مراسلها في باريس.
وللتسجيل، أتذّكر أّن سليم اللوزي عّبر عن إستيائه من ذلك، 

وبالتالي تخّوفه من املنافسة املقبلة، مبقالة نشرها في “احلوادث”، 
بدأها بـ:”جاءني يُغالب دمعة في عينه، وهو يُبلغني باضطراره 

ترك “احلوادث” مقابل مغريات مالية ال ميكن رفضها”، وأخذ يغمز 
ويلمز بكلماته السليطة، املعروفة عنه، بتلك املؤسسة اخلليجية 

التي تشتري الصحافيني، إلى آخره!
على أّن مجلة “الصدى” املوعودة لم تر النور، وكان قرار الشيخ 

حشر مكتوم الذي ُكّلف بإدارة ورئاسة حترير “البيان” قبل اإلصدار 
بقليل، تأجيل العمل عليها، واإلكتفاء بالصحيفة، ودََمج فريقي 

العمل، بتعيني األساتذة من “احلوادث” مستشارين وكّتاباً وأعضاء 
في مجلس التحرير. ذلك، برأيي، كان السبب وراء التداخل املهني 

بني أسلوبني: الصحيفة اليومية، واجمللة األسبوعية، وأّدى في 



،
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ولكّل إمرئ ما نوى

)١( إمتطاء الطائر

بجناحي طائر أسطوري أحّلق عاليا..
أحمل التحيات الطيبات، ونبض القلوب 
احملبة، ورسائل جبال عمان السبعة، وأنا أجته 

بكل شوقي الى أرض فلسطني. 
الطيبة،  األرض  تلك  إلى  أمضي  أنا  ها 
محطات  لي  ستكون  أني  غير  حنني،  وكلي 
بد  ال  إشارات  فهناك  الوصول،  حلظة  قبل 
من االستدالل بها، ورسائل ال بد من حملها 
من أرضها، وحتميلها لكل تداعيات معانيها 

ومراميها.
دائما  هي  السلط،  جبال  فوق  سأتوقف 
كل  الى  السالم  وتهدي  غربا،  مبحبة  حتّدق 
وتزف  البالد”،  لـ”أهل  تلّوح  هناك،  املرابطني 
منتظرة  عشقها،  ومعتق  ريحانها،  اليهم 
يا  أول”..  “زمان  احلال  كان  كما  بها،  مرورهم 

لشجن احلنني الى ذاك الزمان.
أتابع التحليق.. 

فتستلبني األسئلة: ملاذا تتقمصني روح 
متنيتها  التي  الرحلة  هذه  في  الفينيق،  طائر 
براقاً  صهوته  أمتط  لم  طوال؟  سنوات  منذ 

يصدر، بداية العام 
املقبل، كتاب “سماء 
الفينيق” للروائي 
األردني املعروف مفلح 
العدوان...

ويُسّجل العدوان 
في الكتاب، بلغته 
الرشيقة املثقفة، 
ساعات زيارته لألراضي 
الفلسطينية احملتلة، 
ويسعد “اللويبدة” 
أن تنشر الفصل 
املتعلق مبدينة املدن  
“القدس”، تلك التي 
منعه االحتالل من 
الدخول إليها، ولكّنه، 
هنا، يدخلها رغماً 
عن أنفهم، على منت 
الفينيق...

متخيالً، في حتليقي نحو معارج الروح املنتظرة هناك؟  ثم، 
ما سّر هذا العشق احلقيقي لتلك البالد؟ وألهلها؟ 

على  السالم  أللقي  الغور،  فوق  قليال،  املسير  سأَُهّديء 
أهلي في الشونة اجلنوبية، وأرتاح ما تيسر من وقت، في تلك 
التجربة/  احلالة/  في  أدخل  أن  قبل  إجابات،  عن  بحثا  الربوع، 
بني  املشظاة  وأنا في حالتي  العبور،  احلج/  الرحلة/  املغامرة/ 
تتاح له، وبني  التي  الذي سيسير نحو األمكنة  اإلنْسّي  روح 
املدن  الى  سيدخلني  الذي  الفنيق  طائر  تقّمص/وامتطاء 
والدروب املغلقة بأقفال االحتالل، غير أني ال بد من أن أطرق 

أبوابها، وألثم طرقاتها.

القدس.. زيارة لم تتحقق!

عقدت النية على زيارة القدس..
 لكن هل سأمتكن من حتقيق هذه األمنية؟ 

أن تصريح دخول فلسطني  رغم  لروحي، سأحاول،  قلت 
الضفة  أراضي  زيارة  من  إال  ميكنني  ال  معي،  أحمله  الذي 

الغربية فقط.
إيجاد طريقة للمرور  بأن يحاولوا معي،  تبرع األصدقاء،   
واحملاولة،  والتحدي،  املغامرة،  تستحق  فالقدس  هناك،  الى 
وكان مسيرنا اليها، محاولة للدخول من خالل حاجز قلنديا، 

الواقع جنوب رام اهلل.. 

مفلح العدوان فينيقيات
ميتطي الفينيق 

وُيحّلق فوق 
...الُقدس

مفلح العدوان
روائي أردني



،

احلافلة،  وفي  روحا،  الفينيق،  طائر  جناح  على  زلت  ما 
أنتظر، جسدا، بني مجموعة من الركاب.. 

كتبتها  التي  مسرحيتي  اللحظة،  هذه  في  أستحضر 
الدكتورة  املبدعة  وأخرجتها  2009م،  عام  في  القدس،  عن 
مجد القصص، وكان عنوانها “بال عنوان”.. آنذاك استرسلت 
بحثا، ودراسة، حول مدينة القدس، فأسرتني أبوابها، وقصص 
ارتبط بها من ذاكرة وتاريخ.. أستعيد تلك  تلك األبواب، وما 
اللحظة، وأقف أمام هالة األبواب، وعظمتها، وزخم التاريخ 
كتب  ما  متتبعا  الفريد”،  “العقد  في  القراءة  ألعيد  فيها، 
القداسة  وآثار  القدس،  حول  ربه،  عبد  بن  أحمد  العالمة 
النبي  الذي ركبه  البراق  في بيت املقدس، حيث قال: “مربط 
صلى اهلل عليه وسلم حتت ركن املسجد، وفي املسجد باب 
ِحّطة  وباب  السالم،  عليه  وباب سليمان  السالم،  عليه  داود 
قول  وهي  ِحّطة(،  )وقالوا  تعالى  قوله  في  اهلل  ذكرها  التي 
إله إال اهلل، فقالوا: حنطة، وهم يسخرون، فلعنهم اهلل  ال 
التوبة  وباب  وباب محمد صلى اهلل عليه وسلم،  بكفرهم، 
التي ذكرها اهلل  الرحمة  وباب  داود،  تاب اهلل فيه على  الذي 
من  وظاهره  الرحمة،  فيه  باطنه  باب  )له  كتابه  في  تعالى 
ِقَبلِِه العذاب( يعني وادي جهنم الذي بشرقي بيت املقدس. 
أبواب،  ستة  وهي  إسرائيل،   بني  أسباط  األسباط،  وأبواب 
السكينة  وباب  اخلضر،  وباب  الهاشمي،  وباب  الوليد،  وباب 
كانت  التي  عنها  اهلل  رضي  عمران  بنت  مرمي  محراب  وفيه 
وفاكهة  الصيف،  في  الشتاء  بفاكهة  فيه  تأتيها  املالئكة 
الصيف في الشتاء، ومحراب زكريا الذي بشرته فيه املالئكة 
بيحيى وهو قائم يصلي في احملراب، ومحراب يعقوب، وكرسي 
سليمان صلوات اهلل عليهم، ومغارة إبراهيم خليل الرحمن 
عليه الصالة والسالم الذي كان يختلي فيه للعبادة، والقبة 
السماء،  الى  النبي صلى اهلل عليه وسلم منها  التي عرج 
كانت  التي  والقبة  بالنبيني،  النبي  فيها  صلى  التي  والقبة 
بينهم،  للقضاء  إسرائيل  بني  زمن  فيها  تهبط  السلسلة 
ومصلى جبريل عليه السالم، ومصلى اخلضر عليه السالم”.

بابا، منها  أبحث عن هذه األبواب فال أجد إال أحد عشر 
سبعة مفتوحة وأربعة مغلقة، وهذه األبواب املفتوحة للزوار 
الساهرة  وباب  دمشق،  بباب  املعروف  وهو  العامود،  باب  هي 
وهو املعروف عند الغربيني بباب هيرودس، وباب األسباط، وباب 
املغاربة، وباب النبي داود، وباب اخلليل املعروف بباب يافا، وباب 
التوبة،  وباب  الرحمة،  باب  فهي  املغلقة  األبواب  أما  اجلديد. 

وباب البراق، وباب السكينة!!
***

كنت أريد أن أعرف تفاصيل أكثر عن القدس، وأنا أمشي 
وقداسة  التاريخ،  مبهابة  مسكونا  القدمية،  شوارعها  في 

املكان.. 
الصخرة،  ومسجد  الشريف،  احلرم  نحو  أمضي  أن  أريد 
القادم  دعاء  وأرّتل  املشتاق،  وأصلي صالة  األقصى،  واملسجد 
واجلامع  البراق،  حائط  على  مروري  وأتابع  غياب،  طول  بعد 
العمري، ثم أُضيء شمعة في كنيسة القيامة، وأمضي نحو 
جبل الزيتون شرقا، ألتفيأ ظالل الكنيسة اجلثمانية متذكرا 
هناك أيام السيد املسيح األخيرة، وبعدها أرسم على جناحي 
الى  أعود  أن  قبل  للقيامة،  وأخرى  لألقصى،  صورة  الفينيق، 
تلك احلافلة التي أنتظر فيها، في قلنديا، ألتابع ترحالي، إلى 
ينتظروني  الذين  وأصدقائي  تعمر،  وبيت  حلم،  وبيت  اخلليل، 
تسير  وأنا  ويبتعد،  الفينيق،  لي  يلّوح  أعود..  أنا  ها  هنا.. 
التي  فلسطني  أرض  من  هي  أخرى،  أماكن  نحو  احلافلة  بي 
أعشق.. وسأدقق في فسيفساء أمكنتها، ما استطعت إلى 

ذلك سبيال.

1617
بوابة  عند  أنني  غير  خضر،  سامح  صديقي  معي  كان 
احلاجز، شعرت فعال باملعاناة احلقيقية للفلسطينيني، فهذا 
احلاجز هو فعال بوابة لإلذالل: منطقة عازلة، وأسالك شائكة، 
وحواجز الكترونية، وممرات ضيقة شبيهة باألقفاص، وبوابات 

دوارة، ميكن تشبيهها شعبيا بـ”النتافات”!!
***

حاجز قلنديا.. 
11 كيلو متر،  إال  القدس  أنا هناك، وال تفصلني عن  ها 
ولكن لم أمتكن من الدخول، وعدت، بسبب أن تصريح الدخول 
هذا، ال يخولني املرور الى القدس، وال ميكنني من زيارة بقية 

أرض فلسطني.
إخواني  معاناة  جتربة  األقل، عشت  على  بأس..  “ال  قلت: 
أيضا في  ولكنني،  اللعني”.  احلاجز  الفلسطينيني، على هذا 
التي كان  البلدة  قلنديا؛  املكتمل هذا، وصلت  مشواري غير 
عام  تأسيسه  مت  الذي   واخمليم  )قلنديا(،  القدس  فيها مطار 
أبنائه  بني  املواجهات  إثر  بالدماء  دائما  ينبض  وهو  1949م، 

املناضلني، وبني جنود األعداء املغتصبني.
 لم أيأس، من عدم متكني من الدخول الى القدس، فثمة 
موعد  على  وأنا  تنتظري،  فلسطني  في  أخرى  وقرى،  مدن، 
معها، والقدس ال بد من زيارتها، في املستقبل، ما دام احللم 

قائم، واألمنية متجددة في القلب.
اتصلت بصديقي أكرم احلمري؛ رفيق دمث، طيب، أصيل، 
التعامرة، يسكن مقابل جبل فريديس، واتفقنا أن  من عرب 
أصل اليه هناك، لنرتب زيارة إلى اخلليل وبيت حلم، بعد جولة 
في بيت تعمر، وجبل فريديس، وبالفعل اتفقنا على أن أركب 
حافلة، تقّلني اليه، فأوصلني سامح خضر الذي كان برفقتي، 
للرحلة غير املكتملة الى القدس، وأوصلني الى احلافالت التي 
توصل الى اخلليل، حيث سأنزل، في الطريق الى هناك، قريبا 

من بيت تعمر، املكان الذي ينتظرني فيه أكرم.

***

كان االنتظار في احلافلة، وأنا ما زلت حتت تأثير ما حدث 
معي عند حاجز قلنديا.. 

تسكنني حالة زيارة القدس، رغم أني لم أكمل مسيري 
احلرمان  هذا  من  فقد  ونبض  وشجن،  حزن،  وتلبسني  اليها، 
وقبتها،  وأسواقها،  القدس،  دروب  من  حرمان  به؛  أمّر  الذي 
وكل  ومساجدها،  وكنائسها،  وحجارتها،  أهلها،  ووجوه 

تفاصيلها التي أعشقها، رغم بعدي عنها.
من  ينتابني  مبا  شعر  وكأنه  الفينيق،  لي  عاد  املرة،  هذه 
أحاسيس.. أحسست طيف طائر حط بجانب نافذة احلافلة، 
وابتسم لي، فقلت بلهفة: لم أستطع الوصول الى مهجة 
القلب.. القدس. قال: ستزورها واقعا، مرة أخرى، لكن ميكن أن 
أوصل خيالك اليها، هل جترب أن أنطلق مع روحك إلى هناك؟ 
ستكون زيارة افتراضية، وتعيش حالة من الغياب اللحظي، 
األخرى. قلت:  املدن  إلى  انطالق حافلتك  أن يحني موعد  الى 
أغامر، وليبقى اجلسد منتظرا هنا، بينما القلب والروح حتلق 

بجناحي الفينيق نحو القدس. 
***

ها أنا أردد أغنية )زهرة املدائن(، وأنا على جناح الفينيق: 
“البيت لنا.. والقدس لنا.. 
وبأيدينا سنعيد القدس.. 

للقدس  سالم..  للقدس  بأيدينا  سالم..  للقدس  بأيدينا 

سالم.. “.
َشّيده  الذي  القدس  سور  معمار  من  تبقى  ما  أتتبع 
وأطرق  1542م،  عام  القانوني،  سليمان  العثماني  السلطان 
أبوابه، ثم أدخل املدينة، ال ضيفا عليها، بل واحدا من أهلها، 
مسكونا  تاريخها،  عارفا  مبهابتها،  متباركا  لها،  مقدسا 
 5000 من  أكثر  قبل  لها  األول  النبض  كانت  مذ  بذاكرتها، 
اليبوسيون  الكنعانيون، وكان  امليالد، حني عمرها  سنة قبل 
بطنا رئيسا من بطون الكنعانيني، فُنسبت اليهم، وُسميت 
أعرق  الِقَدم،  منذ  كذلك  أعطيت  املدينة  أن  كما  يبوس، 
السالم، مقرونة  بها، حيث صارت مدينة  املعروفة  أسمائها 

بإله السالم، أو سالم، شالم، عند الكنعانيني.
في القدس، تهّزني مهابة التاريخ، وكأنني أعود الى تخوم 
تلك املرحلة التي أطلق عليها فيها اسم أورسالم، ألرى ملك 
عليها  وأطلق  القدس،  وسع  الذي  صادق”،  “ملكي  املدينة 
اسم أورسالم/ مدينة السالم، ومذ تلك األزمنة، مرت عليها 
أقوام كثيرة، وأعيد بناء املدينة أكثر من 18 مرة عبر تاريخها 
أسماء عديدة،  تاريخها هذه، صارت حتمل  دورات  ومع  الثري، 
إيليوس  إلى االمبراطور  الرومان، نسبة  أيام  إيليا  منها اسم 
هدريانوس، ولكن رغم تلك التسميات بقيت محافظة على 

اسمها الكنعاني العربي القدمي.

***

الى  هذه  االفتراضية  زيارتي  في  منهمك  وأنا  أتذكر، 
القدس، صديقي موسى ازحيمان، الذي التقيته في رام اهلل، 
وكيف كان حزينا، ملهوفا، وهو يُعّبر عن عشقه وحنينه إلى 
عنها  املُبعد  فهو  وتفاصيلها،  وبيوتها،  وأسواقها،  القدس، 
يجد  أن  اآلن  وأمنيته  اليها،  يَحّن  فيها،  طويلة  إقامة  بعد 
معك  تعيدني  موسى  يا  ليتك  هناك..  الى  للعودة  طريقة 

اليها، حني جتد الطريق للعودة إلى القدس. 
ُكتب  ما  بعض  الكتب،  وبطون  الذاكرة،  من  أستعيد 
مقاتل  مقولة  فتستوقفني  وقيمتها،  القدس،  فضل  عن 
بن سليمان: “.. ومن مات ُمقيما محتسبا في بيت املقدس، 
بيت  فيها  اهلل  بارك  أرض  وأول  السماء،  في  مات  فكأمنا 
املقدس، ويجعل الرب َجّل جالله مقامه يوم القيامة في أرض 
بيت املقدس، وَكّلم اهلل موسى في أرض بيت املقدس، وجَتَّلى 
له َجّل جالله في بيت املقدس، وبَّشر اهلل زكريا بيحيى في 
بيت  املقدس، وكان األنبياء عليهم الصالة والسالم يُقربون 
فاكهة  السالم  عليها  مرمي  وأُوتيت  املقدس،  ببيت  القرابني 
بيت  في  الشتاء،  في  الصيف  وفاكهة  الصيف،  في  الشتاء 
صبيا  املهد  في  وتكلم  السالم  عليه  عيسى  وُولد  املقدس، 
ببيت املقدس، ورفعه اهلل إلى السماء منه، وينزل إلى األرض 
من السماء ببيت املقدس، وأُنزلت عليه املائدة ببيت املقدس، 
يُدفنا  أن  ماتا  ملا  السالم  عليهما  وإسحاق  إبراهيم  وأَوصى 
ببيت املقدس، وأوصى آدم عليه السالم ملا مات بأرض الهند 
أن يُدفن ببيت املقدس، وصّلى نبينا عليه الصالة والسالم في 
من  به  وأُهبط  املقدس،  بيت  إلى  البراق  وركب  املقدس،  بيت 
السماء إلى بيت املقدس، واحملشر واملنشر إلى بيت املقدس، 
املقدس،  بيت  إلى  واملالئكة  الغمام  ويأتي اهلل في ظالل من 
ويَنفخ إسرافيل  املقدس،  ببيت  القيامة  يوم  املوازين  وتُوضع 
في الصور ببيت املقدس، ومن َسّره أن ميشي في روضة من 
األنبياء  ونشر  املقدس،  بيت  في صخرة  فليمش  اجلنة  رياض 
في  بهم  فصلى  وعليهم،  عليه  اهلل  صلى  لرسوله  كلهم 

بيت املقدس..”.
***



،

ما زالت رحلة السلط ، أمستردام ، 
نيويورك، شيكاغو وأنا لم ابلغ الثامنة 

عشرة من عمري، في الذاكرة، والبال 
دوماً ..

فأن تسافر إلى أميركا من املنشية 
بالسلط عام 1978 قصة كبيرة، 

وحكاية مهمة، خاصة أن الدراسة في 
جامعة أردنية كانت تعد جناحاً وتقدماً 

مابعده تقدم، فكيف بك وأنت ترحتل 
إلى الواليات املتحدة االمريكية؟

كل شباب احلارة كانوا هناك في الوداع، 
وحرارته كانت أصدق وأنبل، فعالقة 

الصداقة لم تكن تبنى على القربى، 
وعالقتي االقرب آنذاك كانت مع 

نابلسيني وخليليني وغيرهم، رمبا اقوى 
وامنت من ابناء عمومتي “الدنوة”.. 

زّفة الوداع
طلعت معي سيارات وسيارات إلى 

مطار عمان املدني او العسكري في 

ماركا وكأنها زفة .
الدموع انهارت من بعضهم مبن فيهم 
االهلون، والفرح يطير من وجهي انني 

ذاهب للدراسة في امريكا، وهناك 
واحد حتّس أّنه حاسد لك بضحكته 

الصفراوية وعينه غير الصقالوية.

ضائع أمام شريط احلقائب
في مطار نيويورك، في بالد العّم سام،  

لم أكن أعلم أن حقائب الترانزيت 
تذهب إلى طائرتك األخرى دون أن 
تسارع إلى شريط  االمتعة  الذي 

بقيت أطوف حوله أنتظرها بال فائدة، 
ظناً مني أن علي نقلها الى الطائرة 

املتجهة مقصدي .
بقيت أنظر إلى الوجوه علني أجد 

عربياً يشبهني، الساله عما أفعل، 
وأين ستكون قبلتي، إلى أن هداني اهلل 
للبناني ساعدني نحو مطار آخر، داخل 

املطار الكبير حيث تتجه طائرتي الى 

من منشية السلط إلى  غالف “شيكاغو تريبيون”

سمير احلياري
صحافي مخضرم 
وناشر موقع “عمون”

بني السطور

الزميل األستاذ 
سمير احلياري يكتب 
اليوم ذكريات أيام 
أخذته من السلط 
إلى شيكاغو، وفي 
اليوم التالي ملسيرة 
معارضة ملعاهدة 
كامب ديفيد بني 
السادات وبيغني، وجد 
صورته على الصفحة 
األولى من واحدة من 
كبريات الصحف 
األميركية “شيكاغو 
تريبيون”...

ُترى  هل كان 
لصديقنا، ذلك 
الصباح، أن يتوقع 
أّنه سيرأس كبرى 
الصحف األردنية، 
ويكون من أعمدة 
صحافة البالد؟

مالحظة: الصورة مركبة 
وتعبيرية

والية  إلينوي ..

وأخيراً، في شيكاغو، أين نسهر؟
وصلت للتو الى شيكاغو، وكان ابناء اخلؤولة في 

استقبالي ، أسرفت في القبالت، فنصحوني ان اخفف 
منها بعد اليوم كي ال يظنون بي ظن السوء خاصة 
انني سلطي اجاور البحر امليت ونابلس! تخاطفوني 

ليشتّموا  فّي رائحة البالد. سالوا عن كل شيء ، وحتى 
عن احلاجة السلمانية واملرحومة وضحى )ماتت قبل 

اسبوع(..
كان االستقبال لي في 4515 شمال شارع آشلند 

في شقة احمد وصالح وصقر واملنسف سيد املوقف 
بلحمة بلدية امريكية مذبوحة على الطريقة 

االسالمية )حالل(.. وكان اول ما سألت قبل ان افتح 
حقيبتي واسأل عن عنوان جامعة شيكاغو او كلية .. 

أين نسهر هذا املساء  ..
توجهنا في اليوم التالي إلى مخزن كبير،  أو ما يسمى 

اليوم “مول”، فرأيت رجال اسود طويال عريضا يفتح 
البوابة فظننت انه يرحب بي فاحتا املدخل حلضرتي، واذ 
به يقوم باالمر لصديقته، حتى “تناولني” ورماني بعيداً، 

وكانت التجربة االولى لتعلم فنون القتال والدفاع عن 
النفس .. ضحك القوم وقالوا “العبيد هنا ليس كلهم 

يعملون على البوابات!”..
مضت االيام، واالشهر االولى العشرة، وتعلمنا فيها 
ما تعلمنا من ثقافة الغير وحضارته ورقية وصدارته 

ودميقراطيته التي ال تشبه بالتاكيد ما تفعله 
احلكومات بنا  وكذبها االبيض جداً!

يسقط السادات يسقط بيغني!

عملنا في مخازن لليهود، فتعاملوا معنا بشكل 
الطف وانسانية اكثر من ابناء جلدتي، وشاركنا 

في مظاهرة أمام القنصلية االسرائيلية بشيكاغو 
ضد  لقاء السادات مناحيم بيغن في كامب ديفيد، 
ولم نواجه باي عاصفة أمنية، وحملت حينها الفتة 
لم اعرف ما كتب عليها إال عندما تصدرت صورتي 

صحيفة شيكاغو تربيون وكانت الفتتي حتمل الشعار 
”down sadat down  Begin“ : التالي

يسقط السادات يسقط بيغن ..
وللحديث بقايا!
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Down Sadat Down Begin



هذا ما يستحقه الرجال!
عنوان وعدسة رانيا اخلليلي
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هناك خطأ تنظيمي فادح تتحملة 
امانة عمان منذ أمد بعيد وهو 

السماح بالبناء فوق االودية و مجارير 
مياه األمطار ما يتسبب في كل مرة 

بفيضانات توقع ارتباكا كبيرإ في 
حركه املرور و إمتالء تسويات عمارات 

سكنية كثيرة ما يصنع الكارثة.
من املعروف أن جملرى السيل حرم 

يترك ملسيل املاء ينساب ويبتعد عنه 

مبسافة 2 إلى 3 متر لكل ضفة،قبل 
السماح بتشييد االبنية، كما ميكن أن 

يبنى ويبقى مكشوفاً ويتم تنظيفه 
باستمرار حتى ال يقال ان القاذورات 

ستجعله مكرهة صحية.
منذ سنوات واالمانة جتيز البناء 

فوق األودية وتكتفي بعبارات صندوقية 
صغيرة حتت مبنًى من عشرة ادوار كما 
في شارع املدينة املنورة املعروف بشارع 

عماد احلمود
خبير اقتصادي

قصة جناح

“اجلوعانني” بني االخوة السوريني.

نفس األمر ينطبق على منطقة الدوار السابع أو 
ما تعرف بـ”اجلورة” وهي مجرى السيل من طرف شارع 
زهران قرب إشارات السابع إلى احلي السكني ما بعد 
كوزمو فهناك مجرى سيل يبدأ من منطقة صويلح 
إلى املدينة الطبيه ومنها ضاحية األمير راشد فإلى 
“جورة” السابع و من هناك إلى دير غبار فعبدون احلي 

والوادي ومنه إلى رأس العني فسقف السيل والى عني 

غزال.
لست مهندسا ولكن املشهد بات يتكرر في كل 

عام واملناطق التي كانت اودية وباتت شوارع تفيض 
باملياه، ومنها وادي صقره وادي عبدون وعرجان وشارع 
األردن و وادي احلدادة وأم زويتينه وياجوز ووادي السير...

وغيرها.
يبقى أن التحذيرات لم تكن بحجم الكارثة وأن 

التعامل مع ما وقع لم يكن باحتراف.!!

األستاذ عماد احلمود، 
اخلبير االقتصادي 
ورئيس حترير “الغد” 
السابق، يكشف هنا 
األخطاء التاريخية 
التي وقعت فيها 
أمانة عمان، والتي 
أّدت إلى الكوارث التي 
جاءت مع “شتوة” لم 
تستغرق أكثر من 
ساعة زمن في عمر 
عاصمتنا التي تبلغ 
من العمر سبعة آالف 
سنة!

احلمود يكشف أخطاء تاريخية ألمانة عّمان
2221
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حافظ البرغوثي
كاتب وصحافي 

وناشط فلسطيني

“ايام الزيت اصبحت امسيت” 
هكذا كانت امهاتنا تردد في موسم 

الزيتون الشاق,   يقصر النهار ويطول 
الليل في اكتوبر، وحيث ينهمك 

الناس في قطف الزيتون كمن 
يصطاد السمك في البحر فيمر 

الوقت بسرعة . وفي هذا املوسم 
كان الوضع اكثر صعوبة نظرا لقلة 

االيدي العاملة املساعدة ، ففي 
العقود السابقة كان اهالي قرى 

من اخلليل يأتون للعمل في قطف 
الزيتون ويأخذون اجورهم زيتا ، اما اآلن 

فاخلليل زرعت الزيتون بكثرة وان كان 
بعضه من “الطلياني” قليل الزيت 

الذي يحتاج الى تطعيم بالبلدي لرفع 

نسبة الزيت فيه. عموما كانت نسبة 
الزيت هذا العام متدنية بسبب موجة 

احلر الشديد متراوحة ما بني 16 و25 في 
املئة بينما كانت في سنوات سابقة 

ترتفع لتصل الى 38 في املئة.

الناس مستعجلون

كان موسم الزيتون قبل عقود ميتد 
من اكتوبر حتى يناير اما اآلن فان اجلميع 

في عجلة من امرهم إذ يسارعون الى 
القطف مبكرا بحيث ينتهي غالبا في 
أوائل نوفمبر, وكما يقول املزارعون لم 

يعد الزيت يساوي تعبه, نظرا إلنخفاض 
االسعار تارة وعدم وجود منافذ للتسويق 

خارجيا, وكذلك يعمد بعض التجار الى الغش في 
الزيت   وبعض اصحاب املعاصر الذين يعيدون عصر 

اجلفت ويضيفون اليه زيوتا نباتية اخرى او زيوتا قدمية 
وهكذا يتحمل املزارع اوزار الغش فينخفض السعر.

كان اخلتيار عيسى وهو من قريتنا ديرغسانة  في 
اخلمسينات من القرن املاضي يقف الى جانب مكبس 

“البابور” عند عصر زيتونه وميأل كأسا منه فتجده اصفر 
ذهبيا, ويقول “حرام ان يوضع هذا الزيت في البراميل.. 
يجب ان يوضع في زجاجات ويلف العالم”. كان اخلتيار 
يقصد نقاء زيته ألن زيتونه على رأس جبل ، ال شرقية 
وال غربية يكاد زيته يضيء لو لم متسسه نار كما ورد 

في اآلية الكرمية. والعبد الفقير هلل يحتفظ ملؤونة 
البيت بزيت من رأس جبل اصفر جتده ذهبيا نقيا ال 
شائبة تشوب لونه فيما ان البعض   ممن نسيمه  
“غشيم”يفضل  ذا اللون االخضر مرتفع احلموضة 

فاألصفر   تشرق عليه الشمس وتغرب عليه. ومبقدار 
تعرض الشجرة للشمس يكون زيتها نقيا اما األخضر 

فهو ال يتشمس كثيرا ألنه في بطن الوادي.

حكايات اجلّدة

اتذكر ان اجلدة كانت في موسم الزيتون ونحن 
في اجلبال تختار كمية من ثمار الزيتون وتضعها فوق 
نباتات “النتش” سريعة االشتعال وتشعل فيها النار 

لبعض الوقت ثم جتمع الثمار التي تعرضت للنار 
وتبخر ماؤها وتعصرها بكفيها احلقليني في صحن ثم  
تذهب الى اشجار معمرة اللتقاط “اجلرجير” وهي ثمار 
نضجت وسقطت وفقدت ماؤها وكان طعمها يشبه 
اجلبنة ثم تدعو اجلميع للفطور.. وهو عادة خبز طابون 

وزيت طازج وجرجير وبصل وفلفل وبندورة.. واحيانا 

حافظ 
البرغوثي الكاتب 

الفلسطيني 
املعّتق  يكتب عن 

جتربته اخلاصة 
اآلسرة في قطف 

مئات شجر الزيتون 
بيديه، هذا املوسم، 
وفي عّز االنتفاضة.

قلم وعدسة

“ال شرقية 
وال غربية”

متعة عمري، 
وبدونها ال متعة لي...

قّصة َقطف وَعصر الزيتون 
في دير غسانة / فلسطني



سردين معلب.. وعنما جنوع كأطفال 
كانت تدهن رغيف خبز بالزيت ظهرا 

وترش عليه الزعتمان البري، وكان 
طعمه افضل من املناقيش احلالية.

الطبيب احلسبان : ما 
عالقتك بالزيتون؟

في هذا املوسم رغم ان اإلنتاج 
يوازي النصف اي قرابة 18 الف طن 
اال ان السعر ظل متدنيا, واضطررت 

للعمل  ا في القطف رغم حتذير 
طبيبي االردني اجلراح محمد 

احلسبان بعدم القيام بأي جهد 
متعب خاصة قطف الزيتون وحمل 

االكياس لكن كنت مضطرا والعمل 
في الزيتون عادة ال ميكن هجرانها 

قط, فالعمال قليلون واالرض 
جبلية وعرة ال تصلها سيارات.. 

وفي النهاية عاد وجع   الديسك 
في الساق اليسرى وكنت عند 

اجراء الفحوص قبل اجراء عملية 
الديسك في عمان قبل سنتني 

في اكتوبر قلت للدكتور احلسبان 
ساعود إلجرائها بعد موسم الزيت 

فضحك وقال “قيل لي انك كاتب 
صحفي وما عالقتك بالزيتون؟ 
فقلت ان كنا نكتب لالرض فال 

بد ان نعشقها, فهل اترك ارضي 

واشجاري” فقال ولكن ال حتمل اكثر 
من كيلو غرامني وال تتسلق اجلبال 

ووجدتني احمل اكياسا وزن الواحد 
منها   50كليو غراما واتسلق االشجار 

واجلبال مهما كان الوجع.   
التراث الزيتوني عندنا  يسري في 

الدم  فأنت جتد   حولك في اجلبال  
معاصر منحوتة في الصخر منذ 

الكنعانيني  وأشجارا معمرة وبدود 
زيت عمرها مئات السنني    وكانت  

تدار باجلر من الثيران او البغال وتعصر 
في مكبس يدوي . ثم وصلتنا في 

ديرغسانة  شمال غرب رام اهلل اول 
معصرة ميكانيكية في فلسطني 

في مطلع عشرينيات القرن املاضي، 
مت شراؤها من فرنسا ونقلت  بالقطار 

من  حيفا الى اللد ثم على عربات 
جترها الدواب من اللد الى راس العني  

وشرقا عبر الوادي حتى واد ديرغسانة  
ومت  سحبها بالرجال والدواب الى 

القرية مع حجرها الكبير ، وروى عم 
لي  انه كان طفال عند تركيب البابور  

في دار صاحبه ابو سيف واذ برجل 
يقول “اليوم البابور بدو ثالث غرف 

حتى تتسع له بكرة بيصنعوا واحد 
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صغير صغير لدرجة   انهم سيمرون على البيوت لتعصر زيتونك وانت 
مستريح في اشارة الى ان العلم سيتطور الحقا ، 

لست قلقا اال من الديسك لو كان هناك مرض اخر 
الحتملته لكن عودة الديسك قد حترمني من الوصول 

الى االرض والتجول في اجلبال. فتلك متعة العمر.. 
وبدونها ال عمر لي.
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الشمس تولد كل يوم ، 
توقظ احلياة وبرموشها تدغدغ 
العصافير التي طال بها النوم 

في احضان الشجر .
كنت اسألها عن البيت 

والبيارة و”سيدي و ستي” 
وزواجها وهي في الرابعة 

عشرة سنة، مع كل سؤال 
كانت وجنتاها تتوردان وصوتها 

يخضّر و تعود عشر سنوات من 
العمر حتى تكاد تلك التجاعيد 

اخلفيفة في خديها تختفي .” ملّا 
كنت صغيرة بنت  ست او سبع 
سنوات كان اخي احمد يحبني 

اكثر من اخواتي االخريات و 
ياخذني الى شارع اسكندر 

عوض في يافا ، نتغدى ويشتري 
لي احللوى واملرطبات ، نتمشى 

على شط البحر ، يذهب هو ليصلي 
في جامع حسن بيك وانا العب على 
البحر حتى اتعب ، ونعود مساء في 

باص ابو غزالة الى البيت “ .
وبدون ان اسألها تقول “ ملا 

خطبني ابوك، اخذوني ل”يصّيغوا 
“ لي -أي يشتروا لي الذهب - من 
عند سّكجها في يافا، الكل كان 

“يصّيغ” من سكجها ، وكانت تلك  

اول مرة اسمع بإسم سكجها الى ان جمعني 
القدر مع باسم سكجها في جريدته “آخر 

خبر” حيث كنت عائدا اجباريا من الكويت التي 
عملت في صحافتها خمسة عشر سنة .

وملاذا هاجرمت مُيّا ؟ كيف تركتم البيت 
والبرتقال و البيارة والبحر ؟ تعود عيناها 

اللتان كانتا للتو تلمعان كانعكاس الشمس 
الفتية على خد البحر الذي كانت “تسمع 

هديله “ ، تنوسان كذاك السراج املعلق على 
مسمار بيتنا في اخمليم ، “ ميّا احنا قالو لنا 

اطلعوا وخذوا مفاتيح بيوتكم ، وكلها اسبوع 
اسبوعني وبنرجعكم“!

وما ان تنتهي من حكاية اللجوء التي 
حتى اآلن لم تنته ، حتى اراها متسح بشاشها 

االبيض دموعا ساخنة عن خديها كانت 
حترقني ، ولم تزل . ماتت امي ولم ترجع وظلت 

البرتقالة تتدحرج . فلسطني صار اسمها 
“اسرائيل” ، والقدس اورشليم ونابلس يهودا 

رشاد أبو داود
كاتب وصحافي

..وهل كان يا أمي 
بيتنا، اقصد بيت 
جدي ، ال، ال.. أعني 
بيت جد جدي بعيداً 
عن بحر يافا ؟ “ال 
واهلل مُيّا ، كنا واحنا 
ناميني نسمع هديله “ 
.تقصد هديره ، لكنه 
الشعر بالفطرة 
لدى اولئك الذين 
كانوا يستيقظون 
مع الفجر ، يغسلون 
عيونهم بزرقة البحر 
، يلقمون احلمام 
حبات القمح املبلله 
باحلب . الرجال يرددون 
كل يوم “اصبحنا 
واصبح  املُلك هلل 
“ والنساء يغسلن 
شعورهن مباء النهر 
القريب ،والعطر..ندى 
الورد. 

إسم األم ّ: يافا
و السامرة ومئات القرى الفلسطينية التي 

احتلها اليهود غيروا اسماءها الى اسماء 
عبرية . يافا- تل ابيب ، هذا ما كتبوه على 
الفتة الشارع املؤدي الى يافا أي انها تابعة 

الى تل ابيب ، انهم يكذبون واسرائيلهم اكبر 
كذبة . هي ليست تل ابيب بل تل الربيع احدى 

ضواحي يافا . كانت امي تقول لي “ واهلل ميّا 
كان التل مليان كروم نروح نلقط منه عنب 

واحنا صغار “.
امي لم تكن تعرف هرتزل وال بن غوريون 

وال حاييم وايزمان . لم تكن تعلم عن مشروع 
احلركة الصهيونية . هي شهدت كيف احتل 

اليهود بقية فلسطني وكيف اصبح الالجئون 
نازحني وكيف احرق اليهود االقصى ودنسوه . 
لكنها كانت تعلم ان االجيال الفلسطينية 
ما تزال تفضل اخلبيزة والهندبة والزعتر على 
الستيك و الهامبرغر ، وان الفلسطيني يولد 

وفي فمه ملعقة من فلسطني .

قلم وعدسة



  في كل مساء، أو خالل فترات متفرقة 
من النهار، تقترب من هاتفك... أو جهاز 

احلاسوب، لتلج، إلى عالم صغير  ينقلك 
عبر  شاشة جهاز احلاسوب او الهاتف ،و 

عالم متسع، مليء بالناس، وصورهم، يفوق 
كل ما ستعرفه ، في الشارع، أو العمل، 

أو أي مكان عام. فستنتقل من األصدقاء 
إلى أصدقاء األصدقاء، إلى من تتابعهم، 
أو يكونوا بقائمتك. وكان  سكان الكرة 

األرضية أمامك يتحركون على طبق زجاجي 
وبيدك املعلقة ..

     هناك لن يفصلك سوى شاشة 
فقط ، لم تعد املسافات، وال اجلدران، وال 

حتى البحار،فواصل، تبعدك عن فتاة 
جميلة، أدهشتك صورتها، في مكان 
ما كي تبحث،عن اسمها، أو تصادف 

صور، أخرى حلسناء، بحفلة ما، تعجبك، 
تطلب صداقتها، تتحاور معها بكل هذه 
السهولة ..فلم نعد بحاجة، إلى الطرق 

املعقدة، والتقليدية، كي تصل أوال إلى فتاة 
تقترب من أحالم اليقظة العاطفية، ومن 

ثم املرحلة الصعبة، أن تكون، بحياتها، 
بعد عناء طويل..اليوم  في عصر الوصول 
االلكتروني، باتت العالقات قد حتتاج إلى 

دقائق والى ثواني ..

 في املوقع اجملتمعي ) األكبر الفيس 
بوك( بات البشر وكأنهم في ساحة 
مفتوحة، تفصلها، بعض الستائر ال 

أكثر، وبإمكانك أن تتنقل ، وترحل، واملفاحت 
معلقة أمامك، على اجلدران،لى الغرف، إلى 

الصاالت، تدرك ، وتعرف، وحتاصر ، وتصبح 
قريبا، او تضع الغاء فتنسحب بثوان .. وما 

عليك سوى أن تلتقط أي، منها وتكمل 
الطريق لآلخرين، وهذا لم يتوفر حتى في 

بداية انتشار الشبكة العنكبوتية.

 ثمة فرق كبير ال ميكن مقارنته، بني 
بناء الصداقة.. أو العالقات العاطفية ، 

عمر شاهني ليس 
جديدًا على الكتابة 
في “اللويبدة”، فقد  
داوم على وجوده فيها 
منذ عددها الثاني، 
وها هو يستأنف 
رحلته مبوضوع مهّم 
يلتقطه من تفاصيل 
يومنا، حيث العالقات 
االلكترونية، وما ميألها 
من حّب، وعشق، تظّل 
عبارات ال أساس لها 
في الواقع.

بأساليبها القدمية، التي كانت حتتاج إلى متهيد، بصري، 
وإشارات جسدية من ابتسامة ، إلى احمرار الوجه، ومن ثم 

محاوالت الوصول عبر وسيطة ورقية .. او وسيط بشري 
ينقل إعجابك .. عشقك . تأثرك .. ، أو رسالة ورقية، أو 

شفوية، وما يلزم هذا من خوف يأتي من الطرف املقابل،إن 
رفض، إن خاف، أو خانك الوسيط الذي أمتنته..  وبني ان 

تتصل اليوم صوتيا .. او الكترونيا عبر فوهة العالم اجلديدة  
من غرفتك عبر  هاتفك الصغير، مع من تريد، وتصل كيف 
تشاء بلحظة واحدة، تتبع دهشة اإلعجاب مبن رأيت صورته.

هذه السهولة وكثيرة اخليارات، التي تصنعها حلظة، 
مقابل ضنك أيام وأسابيع أو حتى شهور قضيتها 

بالسنوات املاضية، كي تصل إلى شخص، من املؤكد انك 
ستتشبث به، كثيرا، ولن تترك سنوات، ربطك روحيا، 
وعاطفيا، ان تذهب سدى، وتضيع الذكريات اجلميلة، 

واحملاوالت الدائمة، للوصول إلى عالقة حب، بالرغم من نقاء 
وجمالية وطول تلك العالقات، وحتى تشاركها روحانية  

لألرواح العطشى.

في الشبكة العنكبوتية، والتي تتطور، سنويا وسائل 
التواصل، بها، ومناطق التكاثف، من املنتديات، إلى االميالت 
واملسنجر، استقرارا، في جمهورية الفيس بوك. جند بشكل 

واضح،  تقسيم العالقات، إلى أجزاء، متباعدة ، تشبه 
حلويات “الدونيت” مع فنجان قهوة، فهذه الكثافة، ال تثير 
طموح االستقرار مطوال، ألي عالقة صداقة أو حب .. فهي 

حتفز دوما على التنقل، والذين قد يكون اسمها، سابقا ) 
اخليانة العاطفية(، ولعلي جد أن انفتاح وسهولة التواصل، 

يفرغ  كل أفكار طرفي أي عالقة، و مينع انتظار و اختالس 

الغموض، والبحث. فلم تعد اجلمل القصيرة التي كانت 
ترسل، عبر الورق، تنتظر التالي، وتشعل الشوق. اليوم 

يجلس الطرفان  امام جهزيهما يتحدثان طويال في ليلة 
كاملة ولم يتعرفا على بعض سوى من دقائق، ليتم تفريغ 

جميع املشاعر، والكالم، وحتى املغامرات الشخصية.وال 
يتبق شيء لليوم اآلخر .. 

قليل احلب، كثير من العالقات، هذا ما بات يظهر على 
اغلب صداقات الفيس بوك، والتي، جتمع عالقات قصيرة، 
جدا، متنقلة، غير ثابتة، يصيبها الفتور املبكر، أمام هذا 

الضجيج البشري املتجمع بالفيس بوك، وغيره، أمام 
شراكة البوست والكتابة، جند اليوم كثير من الرجال وكثير 

من النساء، دون أن نحتفي بعاشق متيم، أو نراقب عالقة 
طويلة املدى، لوعت القلوب ألعوام طويلة .. 

كل شيء يأتي بسرعة ، ويذهب أسرع، وكأنه كرنفال 
رقص، ال نحتفي براقصني،  لنهاية السهرة، هذه العالقات، 

كسرت أشياء كثيرة، وضاع منها احلب، واالستقرار، 
والفضول، كل شيء بات سهل الوصول واحلضور، ولم يتبق 

فتاة متلك  اللهفة لغزل الرجل وال جلمال فاتنة جميلة، 
لكن بال حب .. بال صداقة، ومن املؤكد أن شابا أو فتاة، 
ميلكان خمسة أالف صديق ضمن صورهم وكتاباتهم 

وخيار املراسلة لن يتوقف احدهم أمام قصة حب طويلة .. 
عميقة ... إذا فتح اخليار ضاع االستقرار . فهل ننتهي من 

هذا الضجيج االلكتروني ونعود لالستقرار القلبي والعشق 
طويل املدى أم حقا تاه احلب وسيصبح مفهوم تراثي ندرسه 

في عصر ما قبل الشبكة العنكبوتية وعصر ما قبل 
الفيس بوك مثال ..

عمر شاهني
صحافي وكاتب أردني

كثير شغف
من الغزل

قليل من احلب

العشق االلكتروني...
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 مطارح احلياة !

أماكن وشوارع و مطارح و زوايا و حارات 
ومنازل و قاعات وملتقيات ، جميعها 

شّكلت وال تزال تفعل فعلها في تأليف 
احلكاية اليومّية لي و ألصدقائي .

..
االماكن عناوين حليفة لنا و مؤازرة و مالذات 

للبوح ولالتنتظار وللترقب وللتأّمل ، ورمّبا 
للحزن !

..
في األمكان ينفع أن نترك أثراً رفقة 

األصدقاء والصديقات و رفقة العاملني 
واملتعبني ورفقة رغيف اخلبز و باعة الشاي ! 

..
حني نحّب احلياة نسعى إلى ععناوينها 

املبهجة ، والبهجة قد تعني الدجمال و 
البساطة والتواضع والشارع القليل و محال 

اخلضاتر واخملبز ومنازل عتيقة تبهج الروح 
رغم تهرّؤها .

..
هكذا تتشكل احلياة من وجع و صبر 

وحكمة وخبز ٍ قليل !
..

هكذا كّنا وال نزال نقبض على سيرة احملبة .
..

هنا في هذه الصور ذاكرة صغيرة للفتى 
الذي دفعته األوقات غلى الكهولة فصار 

الكهل الفتى أو الفتى الكهل .
..

هنا ال ينفع الكالم إال حني يروح الندى 
بالياسمني إلى عناوينه ، إلى األصدقاء في 

أرجاء الكون .

..
هنا ، هذا الورد كّله لكم ولكن ّ وهذه 
احلروف لكي نستمر في إضاء الدرب .

و ينفع !

.. و ينفع ُ  أن جند َ لنا َمقعدين حول طاولة 
ٍ  في درب ٍ  هنا أو هناك ، ينفع ُ  أن تكون 
الطاولة عند خائط مالبس أو راتق أردية 

يسعى الناس ُ إليه لكي يستر عورات 
القماش !

أو ، هكذا ، في الدرب تكون الطاولة ُ 
واملَقعدان و ولد قليل ٌ يبيع امليرمّية أو 
الزعتر األخضر ، عند أّول الدرب ، و بائع 
العصائر ينادي في الناس أن تعالوا إلى 

الفاكهة ! 
...

ينفع ُ  أن تكون املواعيد في أوقاتها من دون 
أن يؤّجلها  عطب ٌ في صوت الناي أو نقص 

ٌ في ماء البائع أو عفن أصاب ورق الزعتر 
فأطاح الرائحة .

...
ينفع ُ  أن منأل  صحن النافذة باملاء ، و ال 

ننهر العصافير !
ينفع ُ  أن ال نسرق أصابع العازف !

ينفع ُ  أن نترك للشمس فرصتها كيما 
تخلع قميص نومها على مهلها وترتدي 

حّلة النهار !
ينفع ُ  إن ْ أردنا احلياة : أن ْ ال جتف ّ ماء 

املرحبا بيننا و أن ْ ال نطفيء الضوء حول 
الفراشات .

...
ينفع ُ !

هكذا نعرف 
احلياة فنحّبها!

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

نكتب عن الوجع الذي فينا...

الصور التي يكتبها 
ماجد مناذج من  

“حكايات واألشواق“ ... 
هكذا نعيش و هكذا 

نكتب وهكذا نظل 
على مسافة قريبة 
ولصيقة من الناس 

... نكتب عن الشارع 
من الشارع وعن 

الرصيف من عنده 
وفي السوق من قلبها 
وعن اجلنازات من داخل 
املقابر واملساجد وعن 

الفرح من األعراس 
العامة و عن احلب 

من عيون العاشقني 
و مشاويرهم .. وعن 

الفقراء واجلوعى 
نكتب مثلما نحّس 

ونرى و نقترب .. وعن 
الوجع نكتب الذي 
فينا وفي الناس .. 
هكذا نحب احلياة 

ونعرف احلياة .



ويستحيل الناس الذين كان 
بعضهم أثناء النهار يتنمر على 

اآلخر، إلى كائنات وادعة تغط بنوم 
عميق. 

يتشاءم الكثير من اللون 
األسود، ألنه ارتبط باحلداد حزنا 

على َفْقد شخص ما. حتى أنهم 
لم ينتبهوا إلى أن األبيض هو 

اللون الذي يرافق امليت إلى دربه 
في الغياب، وإن كان هنالك مدعاة 

للتشاؤم، فما لون أحق بهذه 
الوصمة أكثر من البياض. 

حينما فك الطبيب القماش عن 
عينّي، اعتقدت أن هنالك قطعة 

أخرى حتجب رؤيتي عما كنت أنتظر 
أن أراه. في تلك اللحظات لم يكن 

لباقي أعضاء جسدي أي نفع يذكر، 
كأن كل تلك األعضاء كانت تنتظر 

اللحظة املناسبة، لتأتي وتربت 
على كتف روحي، ولتقدم نفسها 

بديال عما فقدت. لم يكن أمامي غير 
اللون األسود، وكرهي الشديد الذي 
تولد بقوة حياله. في ذلك اليوم لم 

أكن أرى عبره شيئا. كان محض لون 
أخرس، وكأنه هو اآلخر يدرك حجم 

فجيعتي وينتظر دوره املناسب ليقدم 
نفسه، ومييط اللثام عن أهميته التي 

ال يدركها غير العميان. 
حينما تراجعت موجة الذهول، بل 

قل عاصفة كانت تهاجمني بحقد 
غريب، وجدتني وحيدا قبالة كل هذا 

السواد، ومبا أنني كنت كجثة ممدة في 
قالب جليدي، شعرت حينها بعجز 

شديد. إنه العجز الذي مينعك من أن 
تسلك طريقك نحو )التواليت( لتبول، 

فتبول على نفسك. نعم في تلك 
الليلة بلت على نفسي، فسقطت 

في براثن بكاء هستيري، دفع املمرضة 
أن تأتي في أواخر ساعات تلك الليلة، 

وحتقنني بسائل مهدئ، وجتردني من 

مالبسي، وتلبسني غيرها. 
حينما صحوت صباحا، وجدتني أتصرف كما 
لو أن احلادثة لم تقع لي، فسقطت من السرير، 

إذ انتبهت من جديد أنني أعمى. يا إلهي ثمة 
معجزات تنسينا الفجائع أحيانا، لكننا نعود لها. 
إنه السهو قبالة أشياء حتدث لنا، كأن تنادي على 

أمك وتبحث عنها في أرجاء البيت بنفس الشغف 
الذي تعهده، دون أن تتذكر أنها ماتت منذ سنني، 

إال أمام صورتها املعلقة على خد اجلدار، وقد انزلق 
على زاويتها شريط أسود، يذكرك بأسى الغياب 

األبدي.
شيئا فشيئا بت أحترى األشياء بأذنّي، وبرؤوس 

أصابعي، وإذا مبالمح تنبلج شيئا فشيئا من جبني 
السواد. إنها املالمح البيضاء لألشياء، والبياض 

ال يَُعرِّف به إال السواد. إنهما لونان متنافران 
ومتوافقان في نفس اللحظة. لكن األهم من كل 
ذلك أنني وجدت ذلك اللون األسود مساحة حرية 

النهائية. األعمى حر رغم احتمال العقبات الكثيرة 
التي ميكن جلسدي أن يرتطم بها. احلرية ليست 

حرية البدن، في أن تتحرك أينما تشاء، احلرية هي 

فصول

“فصل من رواية قيد 
الكتابة”

قبل أن أصاب بالعمى، 
لم أكن أهتم باللون 
األسود. كان محض 
لون امتدح أحيانا 
نساء جميالت 
يرتدينه، فيصبحن 
أكثر جماال، خاصة 
إن كن يرفلن ببياض 
البشرة. ولم أكن 
أعي أهميته التي 
أعيها اآلن على نحو 
مهم في حياتي، رغم 
أني من أولئك الذين 
يحبون الليل حينما 
يتدفق في األزقة 
والطرقات، فتخفت 
األصوات، 

جالل برجس الغليالت
شاعر وروائي أردني

أن ترى ما تريد أن تراه. وما لم تره من قبل، كأن 
ترى الناس عراة من كل األقنعة التي حتول بينك 

وبني حقيقتهم. احلرية أن ترى تساؤالتك السرية 
مجسدة أمامك على شكل مشاهد دون رقيب 

يقضم لبها، فتصبح خاوية ال نفع فيها. و احلرية 
هي احلقيقة بعينها. وهذا ما وجدته في اللون 

األسود، فليس هنالك من لون منحني حريتي أكثر 
من هذا اللون، الذي جعلني أرى ما لم أره من ذي 

قبل. ففي منتصف انسيابه أرسم شكال لشمس 
الصباح، وأحس بدفئها الذي يولد على مهل، 

بينما املنبه الصوتي ينبئني بساعة الشروق. فأرى 
الناس يخرجون إلى أشغالهم، أرى خطواتهم 
التفاتاتهم، وأرى الطرقات بعدما مكثت ليلة 

كاملة في صمتها تتسع قبالة تلك اخلطوات. 
أرى العصافير واألشجار واألنهار، أرى وجها باسما 
ووجها حزينا. أرى األلوان كلها. منذ تلك اللحظة 

الفاصلة بات مبقدوري أن أتدبر أمري، كأي إنسان 
مبصر بل وأكثر، ألني رأيتني.

في مديح

 رحابة األسود
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سميح جبرين ُيحّذر :

انتبهوا 
لتهمة  التحرش !

يفكر  منا  الواحد  بات  هذه  أيامنا  في 
من  األقتراب  حتى  أو  التحدث  قبل  مرة  ألف 
هناك  كان  إذا  وخاصة  السيدات  أو  الفتيات 
قضية خالفية بني الرجل املتحدث والفتاة أو 
السيدة أو من يخصهم من الرجال املتحدث 
سالح  أصبحت  التحرش  .فتهمة  إليهم 
وكّفه عن  إرهاب خصمه  يريد  بيد من  فّعال 
املطالبة بحقوقه أو حتى البتزازه مالياً أوجملرد 

األنتقام منه وتشويه سمعته ألي غرض.

جتربة مريرة

املاضية خضت جتربة  الثالت سنوات  في 
مريرة مع مستأجر لشقة استثمارية تقع في 
احدى مناطق  عمان الراقية وتعود ملكيتها 
ألخي ،فبعد الدفعة األولى من قيمة اإليجار 
هذا  ،بدأ  العقد  توقيع  عند  فبضتها  والتي 
دفع  في  والتسويف  باملماطلة  املستأجر 
املتاحة  الوسائل  بكل  معه  ،حاولت  اإليجار 
ليلتزم بالدفع حسب ما ورد بعقد اإليجار،إال 
وأخرى من  ،أذن من طني  يقال  بقي وكما  أنه 
عجني ،وهذا ما دفعني لتوكيل محامي لرفع 
قضية بحق هذا املستأجر ،وكان أول أمر طلبه 

مني احملامي هو أن ال أذهب أو حتى أقترب من 
الشقة املؤجرة .وملا استوضحته عن األسباب 
في ذلك ،قال ان هذه النوعية من املستأجرين 
املمكن  ،فمن  معهم  بالتعاطي  خبرة  لدينا 
أن  سبب  وألي  للشقة  ذهابك  حال  وفي 
حترشت  أنك  مفادها  ضدك  بشكوى  يتقدم 
أنه  ،حتى  بيتها  في  زوجته  على  تهجمت  أو 
حذرني في حال قام املستأجر بدعوتي  لبيته 
ليدفع لي اإليجار بأن ال أذهب وأن اطلب منه 
إيداعه في حسابي بالبنك ،وذلك حتسباً من 
أن تكون دعوته هذه الغرض منها ايقاعي في 

فخ التحرش أو التعرض لزوجته .
قصة حقيقية

وهنا أخبرني احملامي عن قصة وقعت مع 
أحد أقاربه والذي كان بالستينات من عمره  
،حيث حتّصل لقريب احملامي مبلغ من املال 
عند أحد املستأجرين لعقار ميتلكه،فدعاه 
املستأجر لبيته بحجة أن يدفع له األيجار 
،وما أن دخل املالك للشقة حتى هدده 
املستأجر بأنه سيشتكي عليه ألنه قام 
بدخول الشقة عنوة ومن غير إذنه وأنه حاول 
أغواء زوجته ،وهنا ارتبك املالك وخضع البتزاز 

قبل عقدين 
وأكثر  كانت 
الناس أشد حرصاً 
على سمعة 
أعراضهم ،حيث 
كنا نسمع أن ذوي 
النساء اللواتي كنَّ 
يتعرّضن  للتحرش 
يلتزمون الصمت 
ويترفعون عن 
الشكوى خوفاً 
من تقف نسائهم 
أمام احملّققني في 
مراكز الشرطة 
أو في قاعات 
احملاكم ،حيث كان 
املفهوم الشعبي 
بأن سمعة النساء 
تشبه لوح الزجاج 
الصافي، وإن أي 
خدش به ال ميكن 
أزالته.

املهندس سميح جبرين
كاتب وناشط أردني

حتذير

بحيث وقع على أوراق بأنه قبض كافة مستحقاته من 
اإليجارات املتخلفة وخرج من الشقة جاراً وراءه أذيال اخليبة 

.ولم تنتهي القصة هنا ،فلقد أمعن املستأجر في ايذاء 
مالك العقار وقام فعالً بالشكوى عليه والتسبب بحبسه 

ملدة ثالثة أعوام ،حيث فارق احلياة بالسجن من شدة ما 
عاناه من قهر وظلم . 

أحد  مع  حصلت  املوضوع  هذا  تتناول  أخرى  قصة 
أصدقائي الذي كان يعمل في حقل الصحافة ،وكان صديقي 
هذا يسكن لسنوات طويلة في شقة  لوحده لكونه عزابي 
،وحصل أن فرغت الشقة املقابلة لشقتة في نفس البناية 
،وجاء ساكن جديد ليشغر الشقة ،وكان هذا الساكن اجلديد 
عند  وكان  حديثا  متزوج  انه  يبدو  ما  ،وعلى  الوجه  متجّهم 
خروجه من الشقة يقوم بإقفال الباب على زوجته لوحدها 
داخل الشقة ،وملا علم هذا املستأجر بأن صديقي الصحفي 
يسكن لوحده ،بدأ في مضايقته ،وملا زاد األمر عن حده، ذهب 
نصيحة  ،فكانت  عليه  ليشتكي  األمن  مركز  إلى  صديقي 
في  يدخل  ال  ،وأن  الشقة  من  يرحل  بأن  له  الشرطة  ضابط 
يدعي  اجلديد  جاره  من  واحدة  ،فشكوى  املهاترات  هذه  مثل 
بها بأنه حترش بزوجته سوف تسبب له الكثير من الصداع 
،واضاف هذا الضابط بقوله لصديقي ،يأتينا في أحيان كثيرة 
بأن مسلكهم غير حسن  نعلم مسبقاً  شكاوى من نساء 

،ولكن مع ذلك ال نستطيع أهمال شكواهن .

قصة ثالثة
قصة ثالثة أخبرني إياها موظف يعمل بشركة الكهرباء 
فصل  متَّ  الذين  الزبائن  أستقبال  وظيفته  كانت  ،حيث 
الكهرباء عن منازلهم لتخلفهم عن تسديد فواتير الكهرباء 
،وكانت مهمته عمل تسوية بحيث يدفع الزبون كامل قيمة 
بإعادة  يسمح  بحيث  منها  معينة  نسبة  دفع  أو  الفاتورة 
توصيل الكهرباء .ففي يوم دخلت عليه سيدة وكان لوحده 
باملكتب ،وكان مترتب على هذه السيدة مبلغ ستماية دينار 
،حيث عرضت عليه مبلغ خمسني دينار كجزء من التسديد 
رفض  ،وملا  ملنزلها  الكهرباء  توصيل  بإعادة  يقوم  أن  على 
عن  قميصها كاشفة  أزرار  بفتح  السيدة  هذه  ،أخذت  ذلك 
صدرها ،فلما سألها املوظف ما الذي تفعلينه ،أجابته بأنه 
إذا لم يقبل اخلمسني دينار كدفعة ويعيد توصيل الكهرباء 
،فما  بها  التحرش  مبحاولة  وتتهمه  بالصراخ  ستبدأ  فإنها 
بل  ،ال  بطلبها  قبل  أن  إال  للشر  وأختصاراً  املوظف  من  كان 
أخبرها بأنها تستطيع األحتفاظ باخلمسني دينار وسوف يأمر 
بإيصال الكهرباء لها فوراً ،وأخبرني أنه فعل ذلك ألنه يدرك 
بأن شركته لن تقف إلى جانبه لو أن هذه السيدة أشتكت 

عليه .
شكوى  غلواء  مع  بعقالنية  التعامل  وحلني  اآلن  من 
التحرش والتهجم على النساء ،ومبا يتطلبه ذلك من تعديل 
قوانني وأنظمة حتتاج إلى سنوات إلقرارها ،فيتوجب على كل 

منا التعامل بحذر شديد مع مثل هذه القضايا .
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روحة وجيئة داخل حدود املستطيالت املرسومة , بشرط أال 
ميس احلجر حدا خارجيا أو خطا فاصال بني مستطيل وآخر, 

وبشرط أال تلمس قدمنا اجملرورة احلدودَ , وأال تنزل قدمنا 
املرفوعة إلى األرض .. . ..هذه كانت شروط لعبتنا ......احترام 

احلدود وخطوط التماس .......
في نهارات شتائية مشمسٍة نادرة وباهرة , كان قوس 

قزح يطل علينا من سماء ساحة مدرستنا , فنرفع رؤوسنا 
الصغيرة نحوه هائجني جائشني , نعّد ما بدا ووضح من 

ألوانه املدهشة مستذكرين درس العلوم عن ألوان الطيف 
مزهوين به كأننا نحن من اكتشف قوس قزح هذا , ولكن 

حدود القوس لم تكن دائما واضحة , وغالبا ما يأتي خطفا 
ويغيب سريعا , ويتركنا مختلفني على ما ظهر منه من 

ألوان , و رغم هذا تبقى دهشة املعرفة سيدة املشهد 
, نقول : معقول هذه األلوان احللوة هي في األصل ضوء 

وانكسر !!..
لهذا تهّربت من بدلة الرياضة
في حصة الرياضة كنا نخرج إلى الساحة , أنا لم أعد 
أحب هذه احلصة ألسباب عدة , فأنا ال أرتاح ببدلة الرياضة, 
ألنها تلتصق بأعضائي فتظهر تفاصيل ناهزة جديدة علي 

لم آلفها بعد , وأنا أخجل جداً من نفورها الباكر ,لم أصارح 
معلمتي بهذا , ولكنني كنت أتفنن باختراع احلجج للتهرب 

من ارتداء البدلة الزرقاء الضيقة املتطفلة على حدود 
جسدي اخلاص .

صارت حصة الرياضة هذه ثقيلة النَفس , رغم أننا 
اعتدنا لسنوات على هرجها ومرجها حني كنا منارس فيها 

التمارين اخلفيفة واملمتعة , ونقفز عن احلبل ونثب عن 
الظهر , وننط احلبلة ونحجل احلجلة , وهذه كلها ألعاب 

يكثر فيها ضحكنا وتشتد مقالبنا ويلهو بها جسدي 

قلُت مرة : أنا ابنة احلدود 
املتضادة ...ألفُت السكن 
على حدود املناطق 
, فتعلمُت مناطقَة 
اجلغرافيا , ومحاّدة التاريخ 
. واإلطالَل خلسة دون 
عبور .......

نبتُّ في مدرسٍة معمارها 
عثماني تتوسد تلة 
صغيرة من تراب روماني 
, وخلفها تراّصْت بيوت 
البلدة وتناّصْت جدرانها 
ونامت بحضن بعضها 
لتنجب لنا احلياة , وإلى 
األمام من مدرستي 
يسرح املدى وميرح في أفق 
أزرق واسع من سماء وماء 
. و في حصص الفراغ 
أو الرياضة كان يسمح 
لنا باخلروج من الغرف 
الصفية إلى ساحتي 
املدرسة , ندفق إلى 
ساحة حتتانية و أخرى 
فوقانية نتمشى فيهما 
ونتشمس , 

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

حديد من  حدود 
سياجات معدنية وألغام ناسفة

ويفرح , ففي إحدى السنوات طلبت منا املعلمة ممارسة 
كرة القدم , فكنت أرتعب من منظر الكرة املنفوخة وهي 

تطير في الفضاء , وأمتنى لو أنها تبقى هناك , ولعلمي 
بحتمية انصياعها لقانون اجلاذبية بحسب نيوتن صرت 

أحتسب سقوطها , فأشعر بها جاثمة على رأسي أو وجهي 
أو صدري أو ظهري , يبدو أنه قلق احلدود يغزو جسدي في 

كل مرة .......
يفصل بينهما احلدود

الفطور اجلماعي في الربيع كان موعدا فردوسيا في 
“ الدمنة “,” الدمنة “ هذه منطقة في أم قيس تبعد غربا 

عن املدرسة حوالي كيلو متر , وتأخذنا املعلمة إليها مشيا 
على األقدام , نسير خلفها في الشارع الروماني الطويل 

كخرفان زرقاء نحمل على ظهورنا حقائبنا الصغيرة , نخبئ 
فيها خبزة بزيت وزعتر, أوخبزة بزيت ولبنة , أومثلثات جبنة 

طرية “ الفاش كيري “ , أوكيكة سادة , الدمنة ال ميكن 
أن تكون إال اجلنة , ...صحن شهي من عشب وورد وألوان 
وفراش نغطس فيه حتى نذوب , وأمامنا صحن آخر من 

ماء أزرق صاف نغسل به عيوننا بعد الفطور ....كم طلبنا 
من املعلمة أن تأخذنافي املرة القادمة إلى بحيرة طبريا 

..فهي قريبة جدا من الدمنة ..الدمنة عشب ينقصه املاء , 
وطبريا حلوة وقريبة وليس فيها دمنة ....فلماذا هذا البعد 

واملستحيل ؟!...أريد سببا واحدا جديا مقنعا ؟ ....
احلدود : يفصل بينهما احلدود 

حدود من جديد ؟!
حدود من حديد , سياجات معدنية وألغام ناسفة , 

حدود جديدة هجسُت بها يوما , و قد أجرؤ وأناطقها اليوم 
....

تغريدات

كنت أحب أنا أن أجلس بني الساحتني 
على درج ضيق نسبيا مبني من حجر 

غير منتظم في الشكل والسطح , وال 
متجانٍس ٍفي اللون , ويغطي نُقرَه الكثيرة 

في الربيع عشٌب ودحنونة , ومن كثرة 
دوس أقدامنا الصغيرة عليه نزوال وصعودا 
بدا وكأنه مفروش بسجادة ملونة عتيقة 
وباهتة ,وفي الصيف يطل علينا مثل فّك 

سبعيني أضناه اللهاث فبانت ثَُغره , وحّت 
شعره وَكَسْت وجهه غبرة األيام .

قوس قزح يطل علينا
عبر هذه الدرجات كنا نحوس 

الساحتني, نلعب في الساحة التحتانية 
“ احلجلة“, نرسم مستطيالت واسعة 

مغلقة ومتصلة بطبشورة مكسورة نعثر 
عليها بطريق الصدفة في إحدى الغرف 
الصفية , أو بكسرة حجر أبيض ملقى 

في الطريق الروماني الطويل , فنرفع رِجال 
وجنر بقدم الرجل األخرى حجرا منبسطا 
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تلك  جفنا  سمير  الدكتور  يغمض  لم 
الليلة وظل يتقلب في سريره الواسع طوال 
ينفك  ال  وهو  والقلق  األرق  اصابه  الليل. 
سيستيقظ  التالي.  اليوم  صباح  في  يفكر 
حماما  ليأخذ  والربع  السادسة  الساعة 
ساخنا كعادته في كل صباح ثم يحلق ذقنه 
ويشرب فنجانا من القهوة ويدخن سيجارة 
الى  ينزل  ثم  اوراقه  ويلملم  بذلته  ويلبس 
الفندق  بهو  في  الكبيرة  الطعام  قاعة 
املربى  من  بعضا  بسيطا؛  افطارا  ليتناول 
القهوة.  من  ثانيا  وفنجانا  احملمص  واخلبز 
السابعة.  من  اقتربت  الساعة  ستكون 
ثم  حاجته  ليقضي  غرفته  الى  سيعود 
يدخن سيجارة ثانية أو ثالثة قبل ان يتوجه 

الى قاعة املؤمترات.

مخيلته  في  السيناريو  هذا  يعيد  كان 
وينظر كل  في سريره  ويتقلب  ومرات  مرات 

بضع دقائق الى الساعة االلكترونية القابعة 
بجانب  الصغيرة  الطاولة  سطح  على 
سريره. الثالثة وعشرون دقيقة فجرا. ينهض 
ويفتح  النافذة  نحو  ويتوجه  سريره  من 
الستارة الثقيلة. كانت الشوارع خالية ومن 
حوله بنايات دبي الشاهقة تلمع في الليل. 
وبدت  غريب  برتقالي  بلون  املدينة  تلونت 
املستقبل.  مدن  من  خيالية  مدينة  وكأنها 
بان  يعلم  كان  فانه  الغرفة  جو  برودة  ورغم 
االربعينات  اوائل  احلرارة في اخلارج كانت في 
والرطوبة تقارب السبعني باملئة. كان يرغب 
ورقة  سيقدم  متوترا.  كان  لكنه  النوم  في 
اجللسة  في  التسويق  تقنيات  حول  مطولة 
الوقت  ان  لو  متنى  كم  للمؤمتر.  االفتتاحية 
يقفز خمس ساعات الى االمام ليجد نفسه 
بركة  امام  واستلقى  املؤمتر  من  فرغ  وقد 

السباحة ونام. 

عاد الى سريره وحاول ان يغمض عينيه 
ويتخيل  السقف  في  يحملق  ظل  لكنه 

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..

نفسه امام مئات احلضور وقد بدأ بتقدمي ورقته. “اشكرك يا 
راجيف على تقدميك لي....،” هكذا سابدأ ورمبا سردت طرفة 
قبل تقدمي ورقتي. “شكرا لكم جميعا... يذكرني هذا احلضور 
السرير  من  سمير  الدكتور  نهض  معي...”  حصلت  بقصة 
وهمس:”أي قصة؟ ما هذا؟ ادخل في صلب املوضوع مباشرة.” 
آخر. “سنذهب  يفكر مبوضوع  وراح  استلقى على ظهره  ثم 
والبنتان  زوجتي  االضحى.  عيد  عطلة  في  العقبة  الى 

سيحبان ذلك.”
) 2 (

وتذكر زوجته واحس بشوق عميق اليها. كم يتمنى لو كانت 
نائمة بجانبه هذه اللحظة. “شكرا لك يا راجيف على هذه املقدمة 
الى  نظر  راجيف!”  يا  يلعنك  “اهلل  عال.  بصوت  ضحك  الرائعة...” 
الساعة االلكترونية ذات االرقام احلمراء. “الرابعة تقريبا... كم اود ان 

انام...يا لهذا العذاب.”

نهض مرة اخرى وامسك بجهاز التحكم وشغل التلفاز. راح 
ينتقل من محطة ألخرى. شعر بالبرد لكنه غطى نفسه باللحاف 
وعدل من وضع الوسادة وراح يتابع احداث فيلم هندي. “راجيف مرة 
اخرى!” بحث لوهلة ثم وجد قناة اجلزيرة الرياضية. “كرة قدم. قطر 
امام فيتنام. قدمية، شاهدتها قبل اسبوع في عمان.” اغمض عيناه 

ايقظه.  رقبته  في  املا  لكن  دقائق  بضع  نام  لذيذ.  بنعاس  واحس 
عدل من وضع الوسادة واستلقى على جانبه. حلم ببيته وبحديقة 

منزله وبسيارته املرسيدس اجلديدة. ابتسم.

كان  ساقاه.  وتيبست  بالتوتر  شعر  املنبه.  صوت  على  صحا 
مفتوحة.  الستارة  ترك  حيث  النافذة  عبر  تسلل  قد  النهار  ضوء 
نظر من حوله ورأى التلفاز مضاءا. نهض بفزع وتوجه الى احلمام. 
بصوت  قالها  سمير،”  يا  اخلير  “صباح  ثقيل.  بنعاس  يشعر  كان 
عال. “اشكرك يا راجيف.” تنحنح وبصق في املرحاض ثم دلف الى 
الغرفة الزجاجية وفتح صنبور املاء وعدل من قوة الدش وترك املاء 
الساخن يغمر جسده. شعر باالنتعاش. “ال حاجة للتوتر. ساعات 

ويكون كل هذا قد انتهى.”

قاعة  الى  نزل  قد  سمير  الدكتور  كان  ساعة  نصف  بعد 
الطعام. لم يكن املكان مزدحما بعد. طلب قهوة واكل نصف خبزة 
محمصة. كان يرغب في التقيؤ. “انني متوتر لدرجة غير معقولة. 

ما هذا الذي يجري؟” 

التسويق.  مجال  في  يعمل  سمير  والدكتور  عاما  عشرون 
مع  واشتغل  اميركا  جامعات  افضل  من  الدكتوراه  على  حصل 
ومحبوبا.  وناجحا  المعا  كان  اخلليجية.  التسويق  شركات  اشهر 
لم يشعر ابدا بتوتر كهذا الذي اطاح به صبيحة هذا اليوم. “كل 
شيء كما هو. ملاذا القلق؟ ما الذي تغير؟” شرب قهوته وهرع الى 
غرفته مرة اخرى. كان يشعر بالغثيان. “احلقيقة ان مبادئ التسويق 
اللعبة ولم يعد  انتهت. نعم لقد تغيرت قواعد  التي نعرفها قد 
بينما  مرتفع  بصوت  قالها  به.”  نتحكم  سهال  هدفا  املستهلك 
جلس على املرحاض. نظر الى وجهه في املرآة وابتسم. “ال عليك يا 

سمير. ستبهرهم. انت امللك. انت بخير.” 

جلدية  حافظة  في  ووضعها  اوراقه  ورتب  سيجارته  دخن 
صغيرة. فتح الستائر ليسمح الكبر قدر من الضوء بالدخول. كانت 
دبي قد استيقظت وامتألت شوارعها بالسيارات. “اين الناس؟ انهم 
املدينة.”  هذه  تغيرت  كم  كاحليوانات.  سياراتهم  في  محشورون 
يرى  يعد  لم  اجلوانب.  كل  من  به  حتيط  السحاب  ناطحات  كانت 
البحر. “ماذا يفعل كل هؤالء؟ ماذا يريدون؟” شعر بكراهية شديدة 
يفعل  كان  كما  مثيرة  املدينة  هذه  يجد  يعد  لم  حوله.  ما  لكل 
واتفرغ  العمل  هذا  اترك  لكي  الوقت  حان  “رمبا  عديدة.  لسنوات 
لالشيء. ماذا اريد؟ لدي ثروة ال بأس بها. لست بحاجة ألن استمر 

في هذا النمط من احلياة.” 
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خرج من غرفته وتوجه نحو املصعد. كانت هناك سيدة اجنبية 
اليها.  ونظر  رأسه  هز  له.  ابتسمت  ايضا.  املصعد  تنتظر  شقراء 
العشرون،  الطابق  املضاءة.  الى لوحة املصعد  ببالهة  تنظر  كانت 
التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر... “انفها جميل،” قالها 
في سره. “مالذي تفعله هنا هذه السيدة؟ رمبا انها ليست سيدة، 
زارته قد قضى  ان من  الليل. على كل حال البد  بنات  رمبا هي من 
وقتا جميال. شكرا يا راجيف!” وضحك بصوت عال. نظرت املرأة اليه 

وابتسمت لكنها لم تقل شيئا.

دلفا الى املصعد. وقف الى جانبها ثم قال باالجنليزية:
“كيف جتدين دبي؟” 

“احبها كثيرا،” ردت باجنليزية كشفت عن لكنة ثقيلة.
“من اين انت؟”

“روسيا البيضاء”
“آه. بلد جميل”

“هل ذهبت؟”
“ال. لكني اعرف.”

“وانت؟”
“انا من االردن.”

“صحيح؟ اعرف واحد من االردن.”
“يا له من محظوظ،” قالها في سره.

أسامة الشريف
صحافي وكاتب أردني

شغف

نوبة قلق
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“لكنك لم تزوريها. بلد جميل، البتراء...هل سمعت بها؟”

“ال.”
ساد صمت. توقف املصعد ودخل رجل اسيوي. 

“انت تعيشني هنا؟”
“ال. زيارة. احضر مؤمترا.”

انتبه الدكتور سمير. “مؤمتر؟ حول ماذا؟”
“تسويق.”

“ال؟ صحيح؟ انا سالقي ورقة في املؤمتر.”
ابتسمت وردت: “اعرف. لقد شاهدت صورتك في ملف املؤمتر.”

من  سمير  ليصافحها:”أنا  يده  مد  ثم  غامرة  بسعادة  شعر 
االردن.”

“مدت يدها وقالت:”اولغا من مينسك.”
شعر  تسحبها.  ان  قبا  قليلة  ثوان  قبضته  في  يدها  تركت 
املؤمتر،  “اولغا ستحضر  الدكتور سمير بطاقة تسري في جسده. 
وستستمع الي وانا اتكلم عن نهاية تقنيات التسويق القدمية وما 
الى ذلك من كالم فارغ سأقوله بعد ساعتني،” همس لنفسه بينما 

خرج االثنان من املصعد.
سعدت  سعيدا.  قالت:”حظا  ثم  وابتسمت  الية  نظرت 

بلقائك.”
“انا ايضا. اراك في املؤمتر.”
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راح يراقبها وهي متشي بسرعة نحو قاعة الطعام. وقف في 
ماذا  يدري  ان  دون  اجللدية  حافظته  حامال  الفندق  بهو  منتصف 
باجتاه  قليال  مشى  مبكرا.  يزال  ال  الوقت  كان  ذلك.  بعد  سيفعل 
احلاضرين.  ينظر في وجوه  ووقف  املؤمتر  باملشاركني في  زاوية تعج 
واخرين  كان يعرف كثيرا منهم، بعضهم مدراء شركات مرموقة 
خبراء في التسويق من شتى انحاء العالم. هز رأسه حتية لشخص 
حياه من بعيد. جلس على كنبة وراح يقلب احلافظة اجللدية قبل 

ان يفتحها ويخرج اوراقا منها.
“دكتور سمير؟”

“اهال راجيف. كنت افكر بك قبل قليل.”
“نعم انا كذلك. اتطلع لتقدميك الى اجلمهور بعد قليل.”

“وانا كذلك.”
الذي  التوتر. اخرج سيجارة واشعلها وابتسم لراجيف  عاوده 
تافهة.  احاديث  في  الدخول  مزاج  في  يكن  لم  امامه.  واقفا  ظل 
كان يشعر بالقلق. لكنه تذكر اولغا الشقراء. “ملاذا زال عنى التوتر 

حينما حادثتها؟” 
قضى الدكتور سمير دقائق طويلة يتأمل الناس. رجال وسيدات 
يتحركون بسرعة من حوله وهو صامت ساكن. “لقد بدأت اشعر 

بالتعب من كل هذا. رمبا داهمني مرض أو انني بدأت اكبر.”
قام اخيرا وحترك ببطء نحو قاعة املؤمتر. كان عشرات احلاضرين 
ثم  املاء  من  كاسا  شرب  حلقه.  في  بغصة  شعر  القاعة.  ميألؤن 
جلس على كرسي في طرف القاعة. حياه بعض احلاضرين واقتربت 
اليوم وذكرته  برنامجا معدال الحداث  منه فتاة هندية وقدمت له 

بارتداء باجة املشاركني.
“انها  صورته.  الى  ونظر  اجللدية  حافظته  من  الباجة  اخرج 
صورة حقيرة لي. ما هذه االبتسامة املصطنعة؟ انها نفس الصورة 

املوجودة في ملف املؤمتر. الصورة التي تعرفت عليها اولغا.”
شعر بالغثيان مرة اخرى. ووقف ليهم باخلروج من القاعة. اراد 
ان  اراد  العريض.  الشارع  الى  الفندق ومنه  باجتاه مخرج  ان يركض 
يلفح وجهه الهواء الساخن. اراد ان يرمي نفسه في اول تاكسي 
ويأمره بالتوجه نحو املطار. لكنه توقف امام مدخل القاعة التي 
غصت اآلن باملشاركني. نظر الى وجوههم والى مالبسهم وسمع 
صوت:”ما  باعلى  يصيح  ان  اراد  لهجاتهم.  ورطن  اصواتهم  طنني 

الذي نفعله هنا؟ ماذا تريدون مني؟”
“دكتور سمير؟” جاء صوت من خلفه.

استدار ورأى رجال اسيويا مهندما يبتسم له. “ال تذكرني على 
االرجح. انا جون تاو من الشركة املنظمة للمؤمتر. قابلتك مرة في 

سنغافورة. كنت رائعا في ورقتك.”
“اهال. اهال.”

مؤمترنا  في  ورقة  لتقدمي  دعوتك  نود  باننا  ابلغك  ان  “اردت 

جاكرتا  في  العام  هذا  سيعقد  يناير.  في  آسيا  جلنوب  السنوي 
ويسرنا ان تكون ضيف شرف.”

ابتسم الدكتور سمير ولم يقل شيئا. كان التوتر قد بلغ اوجه. 
نظر ببالهة الى السيد تاو وراح يتأمل مال محه. 

“دكتور سمير؟ هل انت بخير؟”

“أه.. نعم. ال بأس سنتكلم في األمر فيما بعد.”

“بالطبع. عليك ان تستعد اآلن لتقدم محاضرتك.”

يهم  سمير  الدكتور  كان  بينما  النقال  الهاتف  جرس  رن 
باملغادرة. رد بعصبية: “نعم!”

“حبيبي؟”

“رندة؟ حبيبتي. كم انا مشتاق لك.”

“اعرف انك مشغول لكني اردت ان امتنى لك حظا سعيدا.”

“حبيبتي انت رائعة. اشكرك. كم انا بحاجة اليك.” كان يعني 
كل كلمة يقولها. 

“هل انت بخير يا سمير؟”

الى صدري. كيف  انا بخير. ساكون بخير عندما اضمك  “انا؟ 
البنتان؟”

“ينتظراناك على احر من اجلمر. وانا كذلك.”

“تعرفني انني احبك كثيرا. اريد ان اكون الى جانبك.”

“اكيد. وانا ايضا. تعال بسرعة.”

“ساهاتفك الحقا.”

“سانتظر مكاملتك.”
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كان راجيف قد اعتلى املنصة وراح يطلب من احلضور اجللوس. 
الى  مكانه  يحتل  لكي  بيده  ولوح  سمير  الدكتور  الى  نظر  ثم 
على  حتامل  لكنه  قدميه  في  بثقل  سمير  الدكتور  شعر  جانبه. 
نفسه. جلس وقد شعر بتسارع في ضربات قلبه. كان املكان يدور 

من حوله ولم يعد يسمع شيئا اال طنينا مزعجا.

“دكتور سمير... تفضل.”

“نعم؟ ماذا؟”

“تفضل دكتور سمير.”

حاول ان يتكلم لكن شيئا لم يخرج من فمه. نظر الى الوجوه 
احململقة فيه. كانت تبدو كانها رسومات كاريكاتورية. ثم رأى وجها 
مألوفا بني احلضور. كانت اولغا اجلميلة. شعر بالهدوء. قلب اوراقه 
قويا وشعر  املكيف  وابتسم. كان هواء  بثقة  راجيف  الى  ثم نظر 
باطرافه وقد جتمدت. لكنه اخرج نظارته من جيبه ووضعها بهدوء 

على الطاولة بحركة مسرحية الفها منذ زمن.

نظر الى احلضور ثم الى رئيس اجللسة وابتسم وقال:

“شكرا لك يا راجيف على هذه املقدمة اللطيفة.”
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في عبدون شارع دمشق 
..... صورة مقارنة تظهر 
حالة املكرهة الصحية 
والبصرية التي خلفتها 

عملية إنشاء وإقامة 
جدار استنادي واقي حلي 
القيسية نتج عن حزمة 
األمان االجتماعي حلماية 
أهل احلي ، فترك مهمالً 

يثير االشمئزاز واألمراض 
ومت نسيانه من قبل وزارة 

األشغال وأمانة عمان 
قبل عشر سنوات ، دون 

االهتمام مبضاعفات 
إقامته بني السكان حيث 
نتج عن إنشائه مشاكل 

اجتماعية وصحية 
وأمنية جعلت منه وكراً 

مقرفاً دون اهتمام األمانة 
حتى بقصارته أو إحاطته 
وحتويطه بالنظافة ... هذا 
املشهد السابق والالحق 

...
وهذا أكبر مثال على أننا 
كمواطنني في العاصمة 

عائشة خواجه الرازم
شاعرة وناشطة أردنية

ملسات

الشعور باملسؤولية جتاه البيئة التي تزايدت مخاطرها وآثارها على البشر وعلى 
كل الكائنات .....ما بني احلدثني كثير من احلكي والوجع واالشارات جملتمع مرتبكة 

أولوياته ، كما جماعات السياحة والترويج لالردن ... !!
و لطاملا اننا غارقون في هوى وعشق وولع جينيس والسحسلة على أرقامها 

وعائداتها ، ما املانع أن تقوم جهات رسمية وأهلية وشعبية بتنظيم اكبر حملة 
تنظيف للبيئة االردنية في كل مكان املدن والقرى والبادية والوديان واجلبال 

والصحراء والغابات والشطآن لندخل موسوعة جينيس بأكبر عدد ممكن من 
املتطوعني وحملة املكانس والكريكات والقفازات السوداء من أجل أردن أنظف 

؟؟؟؟؟؟؟؟ من يقرع اجلرس ملثل هذه احلملة ؟؟؟؟؟ من ميتلك شجاعة القفز عن 
السحسلة الى التنفس الوطني األنساني بأعلى ادراك................!!

منقول من صفحة االستاذة باريهان في الفيس بوك

باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

بداية مع احترامي لكل 
التوجهات واالختيارات 

واحلريات ، امنا استوقفتني 
باالمس في البحر امليت 

مفارقة حيث هيصة 
وليصة الدخول الى 

موسوعة جينيس بأكبر 
سحسيلة “ماشاءاهلل 

،اللهم زد وبارك ، اللهم 
ال حسد” بخاصة اننا 

ندخل املوسوعة بكثير 
من بوابات أخرى وما 

السحسلة إال واحدة 
منها ...وفي نفس 

املوقع على بعد مسافة 
قريبة جدا كان شباب 

من اجلنسني ومن 
مختلف األعمار يتطوع 

لتنظيف الشاطيء 
العام من منطلق 

مفارقة

وغيرها نستطيع أن نغير اآلالف من املشاهد واملكاره الصحية إلى مواقع جمالية 
وليس فقط جمالية بل إنشائية رائعة باقل التكاليف باالشتراك مع اجملهود التقني 

والفني واإلبداعي على أيدي اخمللصني من فنانني ومتطوعني ومحبني إلعمار بلدهم 
ليس بالكذب واإلدعاء بالكالم والشعارات ولكن بالتعب والشقاء والعطاء !!! هذا 

اجملهود الذاتي قام به ثالث من السيدات من عائلة واحدة ) عائشة الرازم وميس 
الرازم وزين الرازم ( ... عمان تستحق أن حتصى مكارهها على ايدي مخلصني وتصحو 

من غفلة التلوث والبشاعة بأقل التكاليف املالية . ولو نهض كل مواطن وأبصر 
محيطه وبيئته وتأمل فيها غيوراً لتوزع حمل املسؤوليات الكبرى امللقاة على كاهل 

أمانة عمان واستبشرت العاصمة بأهلها ونظافتها وتطويرها وجتميلها ... فهل 
نهب لثورة اجلمال والتطوير ونعلنها على أهل العاصمة وجتارها ومواطينها هبة 

رجل واحد ونكافيء النشط واخمللص ونقدم الدروع واجلوائز الرمزية والتكرميية للناس 
احلريصني على أمانة بالدهم ؟؟؟



قاسم”فهو ،كان يبيع كرابيج احللب 
وحالوة السميد “الكريزة” والقشطة 

بالعسل “املهلبية” والعنبر متجوال في 
احلارة عصر كل يوم يجر عربة اعتالها 

صندوق زجاجي يحتوي بداخله كل ذلك..
وفرن “ابوخليل “ احلجري على ميني الدرج 

ومنظر “جرار” الفول بجانب بعضها 
البعض وحتتها جّمر الفحم والتي كان 

يرسلها “الفوالة” مساء كي تنضج بهدوء 
مع اقتراب الفجر واما مطعم “العبدة “ 
مازلت اتذكر جيدا لذة فوله ومدمسه 

وفالفله الشهية.
ولطاملا رسمُت أحالمي الصغيرة على 

جدراِن ذلك احلي حيُث كنت وابناُء اجليران 
نتسابق على تطيير الطائرات الورقية 

التي متأل سماء املكان.فيما كان املرحوم 
“ أبوصالح الشوعاني” الذي كان يفترش 

الرصيف امام منزله عصر كل يوم 
خاصة في فصلي الربيع والصيف يدعونا 
للجلوس حوله لالستماع من مذياعه الى 
اعادة لبرنامج “مضافة ابو محمود” الذي 
كان يتمتع وقت ذاك بجماهيرية وشهرة 

واسعة وهو من بنات افكار الشهيد 
وصفي التل واشراف وتقدمي االعالمي 

الشهير املرحوم احلاج مازن القبج يشاركه 

فيه مجموعة من رواد الدراما االردنية امثال 
نبيل املشيني ..وهي املضافة التي بدات 

مع انطالق االذاعة األردنية، وجمعت حولها 
جمهورا عريضا من األردنيني، في املدينة 

والريف والبادية، قبل أن يتحول اسمها إلى 
“مضافة احلاج مازن”، وتنتقل بعد ذلك من 

االذاعة إلى التلفزيون.
اجليل الذي رافق جلسات تلك املضافة، وقع 
في “غرام” اصحابها، وتصرف كأنه يعرفهم 

عن قرب، بسبب العفوية والبساطة 
التي خاطبوا من خاللها اجلمهور، وهي 

املضافة التي ناقشت على مدار سنوات 
طويلة مشاكل الناس وهمومهم، وانحازت 

لقضاياهم اإلنسانية.
ولعَل درج رأس العني ونبعها وسيلها 

واملدرسة العباسية وصبرات الدروز التي 
ازيلت الحقا ومنزل املرحوم “نزال العرموطي 

“ وفرسه الشقراء وكذلك بيوتات اجليران 
“ابوصايل الدويري” و”ابوفايز الكسواني” و 
“ابو زياد املكاحلة” و” ابواحمد الشرطي” و 
“ابوحسني حمدان” قد احتلْت اجلزء االكبر 
من طفولتي وذاكرتي في الستينيات ، لم 
تنسني اياها األربعون التي تلتها، فكلما 
مررُت بدرج راس العني تذكرت تلك العثرة 

قبل يوم واحد من اندالع  حرب حزيران 

د. معني املراشدة
 ،نعم هناك في حارة الدروز في رأس العني ذلك احلي العادي الذي كان فيه البقال ابو”عزيزة” سياسي وإعالمي أردني

وبائع اخلضاراملتجول ابو” سالم”...وصيفا وشتاء ابو”محمود “ يجر بفرس”كديش” شقراء 
صهريجا صغيرا لبيع الكاز والسوالر حيث كان معظم الناس مازالوا يستخدمون بابور 
الكاز لطهي طعامهم وكان يستخدم جرسا يدويا لتنبيه اهل احلارة بوصوله وأما “ ابو 

نبش الذاكرة
حني صرخت أمي:

يا حسرة.. 
يا خسارة

عام 1967 وكنت في السادسة من عمري والتي أدت الى 
تدحرجي نزوال فوق عدة درجات أصابتني بخدوش وجروح 
بسيطة في كوع يدي اليمنى وكذلك ركبتّي ، لكن تلك 

العثرة وتلك اجلروح واخلدوش لم متنعاني من النهوض ثانية 
ومواصلة نزول الدرج مسرعا قاصدا بقالة عمر في اجلهة 

املقابلة للدرج على سفح جبل النظيف لشراء مادة “النيلة 
“ الزرقاء لطالء زجاج النوافذ التي أوصى والدي بتنفيذها 
فورا وحاال وهو يودعنا  مرتديا زي امليدان العسكري وذلك  

حتى ال يتسرب النور منها ليال وفي ذلك وحسب ماسمعته 
من والدي متويه على طائرات العدو التي لن تستطيع حتديد 

أهدافها في ظل الظالم الدامس ، وبالفعل متكنت ورغم 
تلك العثرة من شراء “النيلة “ والعودة الى املنزل مسرعا 

،وصعدت الدرج جريا وادركت والدي قبل مغادرته الى القيادة 
العامة للقوات املسلحة وودعنا وخرج وهو يقول لوالدتي : 
ال أدري متى أعود اليكم ..احلرب على األبواب وقد تندلع في 

قليلون هم الذين 
يعرفون أنني ابن 

عمان القدمية،ولدت 
ونشأُت وترعرعُت 

في واحد من اشهر 
احياءها ،منذ ولدت 

في عام 1961 وحتى 
عودتنا الى قريتي 

سوم الى الغرب من 
مدينة اربد بداية عام 

1969بعد أن تقاعد 
والدي رحمه اهلل من 

اخلدمة في القوات 
املسلحة االردنية 

“اجليش العربي” حيث 
كان يخدم في مرتب 
القيادة العامة والتي 
مقرها عمان منذ ان 

التحق في صفوف 
اجليش عام 1949 مما 
اضطره للسكن في 

العاصمة ليكون قريبا 
من مكان خدمته

اي حلظة ، وبعد خروجه اجنزت الوالدة طالء زجاج النوافذ 
مبادة النيلة على عجل، لكننا في ليلة ذلك اليوم لم نتمكن 
من النوم وبقينا سهرانني نرقب ما سيحدث ، وبالفعل ومع 

بزوغ فجر تلك الليلة اندلعت احلرب ما استدعى انتقالنا 
فورا الى غرفة سفلية كنا نستعملها مستودعا ، النها 

أكثر أمنا وأمانا وكنا اربعة أشقاء وشقيقتني باالضافة الى 
الوالدة ، كان اكبرنا في العاشرة من عمره وأصغرنا شقيقة 

في الثانية من عمرها وبقينا على هذه احلال حتى انتهت 
احلرب ، والوسيلة الوحيدة ملعرفة ما يجري هو املذياع التي 
كانت والدتي تستمع اليه طيلة الوقت، ومازالت صرختها 

التي ايقظتني من نومي فزعا - ياحسرة،  ياخسارة ، 
ضاعت الضفة ، سقطت القدس -تتردد في اذني وتسكن 

ذاكرتي عاما بعد عام ومازلنا نردد جميعا ياحسرة ياخسارة 
.وللحديث بقية
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عّمار خّماش
عّمار وناشط أردني

قبل أن ُيفرج 
عّمار خماش عن 
أرشيفه اخلاص من 
الصور، وُيقّدمها 
على صفحته تباعًا، 
قال: لدي اآلالف من 
الصور التي ُتسّجل 
املكان االردني عبر 
سنوات وسنوات، 
وسيستغرق نشرها 
الكثير من الوقت.

حتى اآلن، مّر 
نحو شهر، وميكن 
القول إّننا أمام ثروة 
حقيقية ينبغي أن 
تتحّول إلى كتاب...

هنا، غيض من 
فيض.

إفراج

عّمار خّماش ُيفرج عن 
أرشيفه اخلاص
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زرع اخلوف في صدورنا زرعا, 
مستعمرة ال نعرف اصله,  اخذ بالدنا 

عنوة وحني غفلة, مبساعدة البعض 
من أبنائنا, بعدما صار عميال للمحتل 

برتبة دولة ومعالي وعطوفة , لبس 
الربوش , والبدل الرسمية, ورمى 

املزنوك, واجلمباز, والعبادة العربية. 
وألن األمل كان لدينا, ومن اجله, 

رفعنا األيادي إلى السماء, دعونا اهلل 
أن يخلص سريعا, من احملتل, أغمضا 

اعيننا, وعندما فتحناها, وإذ احملتل 
يخرج مرحتال إلى وطنه, لكنه حمل 

معه ابتسامة صفراء, واطمئنان,  إذ 
أحل بدال عنه محتل محلي ) منا وفينا 
( أشد وطأة علينا, من املستعمر بذاته, 

وكأنها تقول ) عدو تعرفه خيرةمن 
صديق جتهله ( . حتول املستعمر إلى 

رجل أعمال وصار العميل مبثابة محتل 
جديد, يحمل لواء الوطنية محتل ) منا 

وفينا (.
تذكرت القصة اليوم عندما ركزت 

النظر إلى خارطة وطننا العربي 
التي سلمت بيد أبنائها للمحتل, 

مرة بحجة حمايتها ممن يتربص بها 

شرا, وأخرى بحجة الدميقراطية وحقوق 
االنسان. لكن النتيجة النهائية متخضت 

دوما فولت احتالال وعصابات , وتشريد, 
وجلوء,  وما بقي من الشعب مت استقراره 

بواسطة شركات قطاع الطرق, وما تفرع 
عنها من حكومات ومجالس إدارة تابعة 

للسفارات.
هنا اسأل , أن أرادت الشعوب العربية 
حترير عقلها, وارضها, ومواردها, منورين 

تبدا, ثمة أزمة حقيقية, تعمل في 
الداخل, لكنها, لم حتدد يوصلها بعد, 

امن اعداء الداخل تبدا,أم من أعداء 
اخلارج, من سيطرة رجال األعمال والغرف 

التجارية, وشركات قطاع الطرق, أم 
من السفارات التي تغلى فيها القرارات 

وفنانني القهوة على نار هادئة. 
اخيرا اعترف, مازلت صغيرا, لم اكبر 

بعد, أعيش في عام 1952, وانتقل أحيانا 
إلى عام 1990, مع أنني في عام 2015, 
كيف يحصل؟ ذلك ال اعلم, كل ما في 

األمر أنني أشعر بغروبتي هناك.

سمعت صوتها ينساب 
إلى اذنّي، وهي تدعو 

على الظالم الذي قتل 
العراق واستباح ايامه، 

واحالمه، شهوره, 
واحالمه, سنواته 
وعلمه وحضارته. 

كان ذلك عام 1990, 
كنت ايامها, طالبا في 

املدرسة.
قالت لي: كنا نرى احملتل 

ذات زمن , نخافه, نهرا 
منه, ال منلك شيئا 

ملنعه, فقد كان اجلندي 
البريطاني قادرا على 

إغالق قرية كاملة وهو 
سكران !

خالد العياصرة
كاتب أردني 

عن الشخصية بدون مجاملة
العربية املشرذمة



ما وراء البصر
وهذه مبادرة تعتمد مقاربٍة تقنّية 

تنفيذية، حتاول تقريب اللوحات ملن حرموا 
نعمة البصر، من خالل نص توصيفي 

لتلك اللوحات كتبه الفنان التشكيلي 
الزميل رسمي اجلراح، ثم جرت ترجمة 

تلك النصوص إلى لغة بريل اخلاصة 
باملكفوفني.

وهي جتربة أو مغامرة جتريبية فنية 
غير مسبوقة، رمبا؛ تقريب اللون والشكل 

الفني للمكفوفني من خالل لغتهم 
ووسائل تفاعلهم مع احمليط.

بقاعني يشير في حديث مع الزميلة 
»الرأي« إلى البصمة اجلديدة في معرضه 

اجلديد، وهي كما يورد، بصمة للعميان 
ليتسنى لهم قراءة اللوحات على 

طريقتهم. يقول حول ذلك »ومهما حققنا 
في مسعانا فهي تبقى محاولة قد تصيب 

وقد تخفق«. 
بقاعني يستشهد في هذا السياق 

بالفنان التركي األعمى أشرف آرمنال 
الذي صمم سيارة الفولفو رغم فقدانه 

نعمة البصر، ويورد عبارة آلرمنال »أنا 
أرسم مبخيلتي، عندما أريد أن أرسم بحراً 
فإنني أرتدي طوق جناة حتى أشعر بالبحر 

وأمواجه«. بقاعني يرى أن الفكرة التي تبناها 
في معرضه اجلديد قد تساعد املكفوفني، 

وتنمي خياالتهم ومداركهم، وهي، بحسبه، 
طريقة لتنشيط اجلانب األمين من أدمغتهم، 

مستشهداً مرة أخرى مبقولة لبيكاسو 
»اللوحة هي مهنة الرجل األعمى الذي ال 

يرسم ما يراه ولكن ما يشعر به وما يتخيل 
أنه قد رآه، أو ما يقول لنفسه أنه رآه«.

إذن، تعد بعض أعمال معرض »ما وراء 
البصر« الذي يخصص نصف ريعه لصالح 

جمعية أصدقاء املكفوفني، محاولة حلل 
معضلة اللون، وترك األعمى يعيش عامله من 
خالل اللوحة. إنه، كما يذهب بقاعني تفعيل 
للمخيلة وحتريض لها واختبار طاقات دفينة 

داخل النفس البشرية. والفكرة هي توليد 
أفكار وذهاب نحو الرسم باألصابع والتلقي 
بها. بقاعني شكر في ختام مداخلته رئيس 

جمعية أصدقاء املكفوفني أحمد اللوزي 
ونقل عنه قوله »الدميقراطية احلقيقية ميكن 
أن تفشل ما لم يتعلم الناس مهارة التفكير 

الذاتي«.

الكلمة كلمتك
مهرجان »الكلمة كلمتك« الذي أشرف 

على لوحاته، كان من أجل تعليم فنون 
الشارع وإطالع الناس عليها في أمكنة 

سهيل بقاعني
فنان أردني رائد

سهيل بقاعني 
ُيقرئ اللون 

للعيون املغلقة 
باللمس والشّم

متعددة في جبل اللويبدة، وذلك بإدارة ِشرمني صواحلة، 
مديرة »مالهي لإلنتاج والتوزيع الفني«. وتستمر فعاليات 

املهرجان حتى نهاية العام احلالي.
جمعية »دانتي أليغييري« في جبل اللويبدة كانت 
البداية، حيث مألت اللوحاُت وأعمال الغرافيتي جدران 

الفنان التشكيلي 
األردني سهيل بقاعني 
ال يعمل على موهبته 
كرسام عاملي  فحسب، 
بل يتجاوزها لتعميم 
هذه املوهبة مببادرات 
تطال اجملتمع بأسره، 
من األطفال املكفوفني، 
إلى الشباب والصبايا، 
إلى املناطق النائية، 
في رحلته الفنية 
الشخصية التي 
تستند إلى فكرة أّن 
“الفّن للجميع” وليس 
للفنانني فقط.

من مشروع “ما وراء 
البصر” األّول من نوعه 
في املنطقة، إلى إجناز 
أكبر جدارية في األردن، 
إلى “املتحف املتنّقل” 
الذي يجول أنحاء البالد، 
إلى جتميل البيئة 
العّمانية مبشاركة 
شبابها، مبادرات تشي 
بكرم فّنان ال يبخل 
بتقنياته فينشرها، 
وأصالة مواطن يخرج 
من االستوديوهات 
املغلقة إلى رحابة 
الشوارع واحليطان 
واألدراج.

ساحتها وزّينتها باأللوان. فبدت من اجلهة اليمنى، رسوم 
جتريدية للفنان األردني سهيل بقاعني، وأخرى للغرافيتي 

بتوقيع الفنانني »ديف« ووسام شديد. وأعقبتها على اجلدار 
نفسه وبالتقنية نفسها، مجموعة »سردين« للفنان مايك 

دردريان، التي طرحت فكرة أهمية التواصل بني البشر.
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5657
وفي رسمة جدارية ضخمة على خلفية بناية جتيء في 60 متراً 

مربعاً، أظهرت لوحة غرافيتي طفالً من واقع اجتماعي بائس يرنو إلى 
املستقبل، وقد أنشأتها جهود »هيرا كوت«. كما ضمت الساحة اجملاورة 

ملدرسة بالط الشهداء، والتي تغطي مساحتها نحو 200 متر مربع ، 
رسوماً أجنزها طلبة هذه املدرسة، غلبت عليها األلوان الزاهية الفاقعة، 
وضمت أشكاالً من الرسوم التلفزيونية املتحركة، والطيور، و »الباللني«، 

والورد.
الفنان سهيل بقاعني الذي أشرف على إنشاء هذه اللوحات، قال 

لـ الزميلة »احلياة« أن مشاركته في هذا املهرجان متثلت في العمل مع 
طلبة املدارس واألهالي، مبشاركة جمعية التصميم الداخلي األردنية 

وجماعة »إمِش وتكّلم«، و»مجموعة لويك«.
وأضاف أن اهتمامه انصّب على »كيفية تعليم الطفل أن يعّبر عن 
نفسه باللون واملعنى، عبر إنشاء سبع جداريات على سور مدرسة بالط 
الشهداء حملت معانيها شعارَي )ال للعنف والقتل(، و)الدعوة إلشاعة 

أجواء احلب والوئام االجتماعي( بني املراهقني«.
وأكد بقاعني أن هذه املبادرة من شأنها أن تساهم بقوة في جتميل 

البيئة، والعمل على نظافتها.

أكبر جدارية
ومن خالل معرضه الشخصي ‘ظالل’ حيث متيز عن غيره من املعارض 

بتقدميه أكبر جدارية تعرض في األردن بعرض 12 مترا وطول 50 مترا 
باإلضافة إلى نحو 30 لوحة مختلفة األحجام تتراوح بني اجلرافيك 

والرسم، أعطى لرسومات املكفوفني إهتماماً خاصاً وذلك لينقل فنه 
جلميع الفئات . تقوم خلفيات الفنان على مجموعة من األوان املتداخلة 

و الفضائات التي أدخلنا فيها بلمساته الساحرة لنبحر بعالم اجلمال 
و اإلحساس ، وقد تأثر البقاعني ببلده األردن وجمال طبيعتها وظهر 

ذلك بالعديد من لوحاته ، فقد حصر لوحاته في شكل هندسي محدد 
املساحة لكن لم يلتزم بقياس موحد لكافة لوحاته ليضفي على 

املتأمل سحر التنوع في تشكيالته الفنية. الفنان بقاعني أثرى الفن 
التشكيلي بلوحاته و فنه الذي أصبح يشكل جزء كبير من شخصيته ، 
فكان له التميز بجانب الفن التشكيلي و جتربته الكبيرة مع املكفوفني 

، و أصبحت مقتنياته الفنية متواجدة بالعديد من الهيئات واملؤسسات 
واألكادمييه األردنية والعربية ووصل إلى األوروبية.

 يقول طارق، أحد املشاركني: إنه يلّون لوحاته عن طريق حاسة 
الشم، ولكل لون داللة لديه، إذ يستخدم ألواناً خاصة للرسم، فاألحمر 
يتذكر أنه يشير لرائحة الطماطم ويرسم به الورود، واألخضر للنعناع 

ويرسم به األعشاب، واألصفر لليمون ويرسم به شعاع الشمس، والبني 
تشير رائحته لنبتة القرفة البرية ويرسم بها وجوه الناس وسيقان 

األشجار.
قصة أخرى ترويها الطالبة أسيل بشار )10 أعوام( وهي مصابة 

بضغط بالعني يحجب عنها الرؤية بشكل جزئي “غلوكوما”، قائلة إنها 
حتب أن ترسم لوحات “األميرة فخر النساء” وهي والدة األمير رعد بن 

زيد “ابن عم امللك طالل والد ملك األردن الراحل احلسني بن طالل”. وفخر 
النساء من أصول تركية عرفت في األردن باهتمامها بالرسم والفن 

التشكيلي، ودرست الرسم بدار الفنون بإسطنبول ثم في باريس عام 
1927، ولدت عام 1901، وتوفيت 1991.

ويعتبر معرض الطلبة املكفوفني الذي يعود ريع رسوماته للطلبة 
أنفسهم، بحسب الفنان بقاعني، األول من نوعه في األردن، ويضم 79 

عمال فنيا أنتجها 21 طالبا وطالبة، وبأعمار مختلفة من 9 إلى 15 عاماً، 
أظهرت اجلهد املبذول منهم وكشفت عن إبداعاتهم للجمهور.



،

يسكن هذا الرجل 
قرب دوار الفالح في 
الزرقاء، يذهب يوميا 
للمسجد فيأخذ 
معه طريق الذهاب 
دقائق وطريق العودة 
يطول لنصف ساعة! 
أتعلمون ملاذا؟

ألنه يحمل بيده وهو 
عائد في كل مرة 
كيسا أو كرتونة 
فارغة ويقوم بجمع أي 
أوساخ في طريقه من 
باب املسجد حتى باب 
بيته..
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محمد عومير
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كتبت العنوان “للويبدة” وكأنها 
األوراق َشَعرت مبا أشعر، فانزاحت 

مرة فمرة حتى استرخت عارية على 
استحياء وكأني سأقد قميصي من 

قبل ملواقعة غزلية
هي؛ األوراق، تعلم أن القلب مييل 
للويبدة وتعلم فائض احلب الذي ميأل 

جنباتها حني تسكبه على اآلتي...فال بد 
أن تؤتى،

القلم أيضا شاطرنا ذات اإلحساس 
والشعور فبدا ينساب بتعرج ال يفهمه 

إال الراسخون في الوله 
جلسنا نحن األربعة، أنا والقلم 

واألوراق والشوق، وبدأنا نكتب... 
للويبدة املكان والصحيفة، ال فرق 
فكالهما ُشرفة تُطل من خاللها على 

ما تهوى العني أن تراه 
 للويبدة التي تسبُح في سمائِها 
غيوُم ملونة متطُرها بزخات من الفرح 

يروي الظمأ؛ على أن تبقى فيها.
للويبدة حني تتلفع بالثلج وتتدفأ 

بأنفاس العشاق وتتدثر بالّطني املعجوِن 
بوابِل أقمار الياسمني املتساقطة من 

على قضبان النوافذ فتعبق باملكان
 للويبدة التي كلَّما انتقلت عن 

مشهِد جميل استقَبلَك مشهد أجمل 
اللويبدة التي أقمت اآلن جسرا إلى 
ُمحّياها ألنساب مثَل ُقبلَِة ِعشٍق  على 
شوارعها  وصفحاتها  املُفَعمِة باحلب 

العتيق
كتبت للويبدة الصحيفة واملكان؛ 

فكالهما يؤرخان، أقالم من كتبوا وأحالم 
من مرُّوا. 

َغَصة قصيرة
في بيت بََدا عليه القدم، وفي 
إحدى الغرف التي لها نافذة واحدة 

تطل على الزمن، يجلس خلف مكتبه “طربيزة” وإلى 
جانبه فنجان قهوة بارد!. 

تكاد عيناه الناعستان تنسدال كستارة أرخاها 
السهر لكثرة ما يذهب إلى عامله اآلخر.

األجواء غائمة والرؤية ضبابية، فقد كان يشعل 
السيجارة من السيجارة حتى بدأ على أطراف أصابعه 

االصفرار!
نادرا ما كان يرد إذا نادى عليه أحد األوالد، فلديه 
هم أو وهم، هو ال يعرف بالتحديد لكنه يعتقد أنه 

معني بكل ما يحيط به! 
لم يقتنع بالشيوعية وال باإلحلاد يوما لكنه كان 

يفكر كثيرا بنظرية التطور؛ رمبا ألنه ذات أسى متنى لو 
كان قرداً، ولذات قهر قارن بني نفسه وبني قط في أحد 
القصور، ورمبا ألنه متنى ذات صداع لو كان ورقة نقدية 

ذابلة يتناقلها الناس!
في حلظة؛ اختطفه همه أو وهمه خرج إلى عامله 
اآلخر، وسار على أدمي الطهر املعجون بأرض اهلل حامالً 

في يسراه زنبقة، مترمنا على أنغام خلق اهلل...َسجع 
ميام، َهديل حمام، زمار نعام، طيور تصدح من كل حدب 

وصوب. 
تابع سيره بخطوات متباطئة إال أنه تعثر في 

وهمه وارتطم وجهه باألرض.
تلمس التراب فوجده رطبا، غرز أصابعه  ففاحت 
رائحة الدم العابق فيه، وراح يسمع أصواتاً أقرب إلى 

أصوات الوحوش!
عاد مسرعا إلى غرفته وتأكد من إغالق الباب 

والنافذة الوحيدة وراح يكتب
عن القهر املسفوح في األزقة وفي جتاويف 

الشوارع 
عن آه علقت في احللق دفعت بأخرى فأحدثت 

جرحا 
عن احلد الفاصل بني قروح وقروح، وعن آالم بعضها 

فوق بعض فوق بعض في واقع جلّي. 
توقف عن الكتابة واتكأ، نظر إلى قبضة يده 

الُيسرى... فتحها فوجد الزنبقة ما زالت فيها!
كانت مقطعة؛فبكى. 

محمود ابو هالل
محام وناشط أردني

غّصة

غّصة
ة قصير

لـ”اللويبدة”... أكتب 

للويبدة أكتب...
معك ثالثة أيام 
...هذا ما قاله األستاذ 
باسم سكجها حني 
أخبرني بأني  سأكتب 
للويبدة الصحيفة، 
فهل حقا كنت بحاجة 
لثالثة أيام؟ 
قلمي بيدي وأوراقي 
أمامي وعلى غير 
العادة جلست  بكامل 
أناقتي  وعالمات الرضي 
ارتسمت على قلبي، 
فيما تثنت األوراق من 
أطرافها في إشارة لي 
بأنها ال تليق بالكتابة! 
القلم بدا يسير 
بتثاقل متضامنا مع 
األوراق رمبا احتجاجا 
على كآبة ما كنت 
أكتب!  


