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@ حسني عايش: السفر بني األمس واليوم @ أسامة الشريف: وقصة التمّرد
ويزور  فلسطني الفينيق  العدوان ميتطي  َفمي @ مفلح  ونساء في  ُمدن  باسم سكجها:   @

@ جمانة غنيمات.. رئيسة حترير، و “سّت بيت “ ترسم بالزيتون خريطة األردن @ َمرايا بريهان قمق  
)  2( خماش  عّمار  أرشيف   @ مادبا  :كتاب  شاهني  ماجد    @ نكرههم؟   ملاذا   : داود  أبو  رشاد   @
@ املراشدة وذكريات اخلال ضيف اهلل احلمود  @ حلمي األسمر: هل انتهت تفاهمات األقصى
التغيير سنة   1968 زقطان:  وضاح    @ الشعبي  اجليش  في  احلسبان:  عندليب   @
... بني “ أبو سمرا وأخو خضرا  ” @ عبير أبو طوق : قّصة جناح  @ عائشة الرازم 

معاَدلة أردنية آمنة : اهلل، الوطن، امللك

علي أبو الراغب ..

األكثر حّظًا ....



احلمد هلل على 
كّل شيئ، وكّل 

شيئ كان جميالً، حيث استقّرت أمور اجمللة  
منتظمة في مواعيدها، وإذا كّنا وعدنا 
القراء بإصدار شهري، فها هي تخرج كل 
ثالثة أسابيع، ضمن خّطة ألّن تصبح نصف 
شهرية، وصوالً إلى وجودها أسبوعية.

وأكثر من ذلك، فقد كان طموحنا 
بإصدار كتاب شهري، وها نحن نتجاوز 
وعدنا حيث نشرنا أربع كتب في شهرين، 
وهكذا فنحن  ضمن مسار نفرح به، 
والشكر للقراء، والكّتاب.

آخر كتابني لنا خالل شهر واحد، كانا 
للدكتور األستاذ العالمة طالل أبو غزالة:” 
بطانيات تصبح جاكيتات” وللزميل األستاذ 
ناصر قمش:”مكاشفات أردنية  1 “ ، واحلبل 
على اجلرار...

بدأنا بـ “احلمد هلل” وننهي “ باحلمد 
هلل” أيضاَ وأيضاَ، فأعداد القراء جتاوزت كّل  
احملسوب، واملتوّقع...

احملرر 

الدكتور معني املراشدة 
يواصل نبش الذاكرة 

ويكتب عن اخلال ضيف اهلل 
احلمود.

املبدع ماجد شاهني 
يكتب عن حبيبته 

مادبا، ويبدأ نّص 
كتابها اخلاص.

ملاذا يكرهوننا؟
األستاذ أسامه 
الشريف يكتب 

عن: املتمرد...

وضاح زقطان، صاحب 
زاوية :” عّمان زقطان” 
في الشقيقة “صوت 

وصورة” يعود لنا، 
ويكتب عن عّمان!

مصطفى بدر، كاتب 
يُسعد اللويبدة أن 

تقّدمه لقرائها، باعتباره 
وعداً سيكون له شأنه 

في عالم احلروف..

محمود أبو هالل 
يواصل رحلته في 

كتابات البوح احلميم

األستاذ حلمي 
األسمر يكتب عن 
محاوالت إسرائيلية 
لوضع الرعاية 
لألقصى  الهاشمية 
في خبر كان...

الفنانة  الشاعرة، 
الناثرة،  التشكيلية، 
الناشطة املدنية تكتب عن 
“أبو سمرا وأخو خضرا”..
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رشاد 
أبو داود: 

العدوان14 مفلح 
الفينيق ميتطي   
في ويحلق 
 سماء فلسطني

10

احملتويات
باسم سكجها يكتب ذاكرة الَعني، والَقلب:

ُمدن، َونساء 
ِفي َفمي..

 . . السفر
بني 

األمس 
واليوم!

20حسني عايش...
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امَلرايا تتغّير ..
بنوع امَلرايا

فنعيش معها..
54َوهم اإلنعكاس

 : أهديها
وأّمي ألبي 

عبير أبو طوق:
قّصتي، مع اإلعالم...

22) 2 (
عّمار خّماش 

ُيفرج عن 
أرشيفه اخلاص

49 48

High Place مذابح التضحيه في منطقه ال

صور من سنه ١٩٨٤. املوقع 
شمال-غرب قريه سوميا، في وادي 

فرعي يصب بنهر الزقاء جنوب 
قريه خشيبه. اخبرني الرعيان 

في ١٩٨٤ ان هذه املكان قد سكن 
من راهبات في قدمي الزمان، و ان 

اوالد املنطقه كانو يصعدون و 
يدخلون املساكن الهجوره خلف 

الشالل بحثاً عن خرز املسابح. 
طبقات الصخر ) اعلى مجموعه 

العزب )احليحي او منر( من نهايه 
العصور اجلوراسيه- قبل ١٥٠ 

مليون سنه( وفرت الطبقات هذه 
امكنه مناسبه الحداث تدخالت 

بسيطه بالطبيعه و احلصول 
علي بيت مزروع دخل شرفه 

خلف الشالل. عالقه االديره و 
الصوامع في الديانه املسيحيه 

باملناطق الصعبه و بـ “عماره 
اجليوليوجيا الطبيعيه” ليس 

بجديد ) مار سابا و دير قرنطل 
في فلسطني، و معلوال شمال 
دمشق، كبعض االمثله(. بكل 
حال، التاريخ الشفوي للمكان 

ال يكفي، فاالهم هي املسوحات 
و احلفريا االثاريه. و في ثمانينات 

48

35

ترسم 
خريطة 
البالد 
بحّبات 
الزيتون

34

سميح جبرين ُيحّذر  من:

السطو على العدالة !
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علي أبو الراغب
بني احلكومتني األردنية والعراقية. وعندما 

التقيت الرئيس صدام في زيارتي في نهاية 
العام 2000 كان هناك مسؤولون عراقيون 

أيضاً يضخمون اخلالفات مع األردن، ومنهم 
املرحوم طه ياسني رمضان، ألسباب ليس 

الوقت مناسباً لذكرها اآلن.
ومع ذلك، فقد كان وزراء عراقيون 

يقولون لي، إنه في اجتماعات احلكومة 
العراقية، يحمل بعض الوزراء واملسؤولني 

على األردن وحكومته، ويوجهون بعض 
االنتقادات لنا، لكن الرئيس صدام، وبعد 

أن يستمع لكل ذلك، يسأل حكومته: ‘ما 
الذي يطلبه األردن منا.. أعطوه ما يريد.. 

ومّشوا كل ما يريد األردن’.
وأكثر من ذلك، وقد قالها لي الرئيس 

صدام حسني عند لقائي به في زيارتي 
لبغداد: ‘قلتها للملك حسني اهلل يرحمه 

وأقولها لك اآلن، يرفعون احلصار عن العراق 

قبل إثني عشر 
عامًا غادراملهندس 
علي أبو الراغب الدوار 
الرابع، تشّكلت 
خاللها عشر 
حكومات، برئاسة 
سبعة من كبار 
السياسيني، ومع ذلك 
فما زال هو األكثر 
حظًا في عهد امللك 
عبد اهلل الثاني.

“أبو حسن” مكث 
في ذلك املوقع ثالث 
سنوات وأربعة أشهر، 
وهو رقم قياسي، 
لم يقترب منه سوى 
الدكتور عبد اهلل 
النسور الذي احتفل 
قبل أيام بالذكرى 
الثالثة.

وفي يوم، فاجأ أبو الراغب العالم بجمعه 
العشرات من الشخصيات األردنية ليركبوا 
الطائرة من مطار امللكة علياء فتحط في 
مطار صدام الدولي، في حتّد واضح للقرار 

األميركي.
يقول حول ذلك:

في العام 2000، عندما شكلت أنا 
احلكومة، كان هناك توتر في العالقات 

فو اهلل نفط األردن سيكون مجاناً من العراق.

تشكيل احلكومة

حول تشكيله للحكومة قال للزميل ناصر قّمش: أتذكر 
انه عندما شّرفني سيدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاني، 

وكلفني تشكيل احلكومة في 2000 / 6/ 19 . قال لي: ما 
رأيك يا أبو حسن؟ قلت: أقترح حكومة نيابية. قال لي: ومن 
سترضي؟ قلت: ان وجود حكومة برملانية سيسرع في اجناز 
توجيهات جاللة امللك،. وكان لدى سيدنا أجندة إقتصادية 
وتشريعية حافلة”، ومن ثّم وبعد أن إلتقيت بأقرب الناس 

لي في البرملان، وعرفت ماذا يريدون، قال لي جاللته: واهلل يا 
أبو حسن “مني ما بتجيب، الباقي رح يزعل”. وسيدنا اهلل 

يعطيه الصحة كان عارفاً لذلك، فقال لي بعدها: إنك لن 
ترضي أحداً. وهذه السنة الرابعة للنواب، واجلميع يريدون 

أن يعملوا لإلنتخابات، سوف نُرهق، وال يوجد وقت، وأجندتنا 
ال تتحّمل أن يدخلوا في مناكفات. فأنت يجب أن تشكلها 

حكومة قوية،

وهذه احملطة تذكرني مبا حصل حلكومة طاهر، الن 
تشكيل حكومة من النواب يعني أن هنالك من سيرضي، 

ومن سوف يغضب؟ وباملناسبة حتى أصدقائك املقربني 

شخصية العدد

األكثر حظًا في 
عهد امللك عبداهلل الثاني، 

وصديق صدام حسني، 
هم بكونه أبو الضرائب ولم  واملّتّ

يرفع واحدة منها،  والقوانني 
املؤقتة التي يقول عنها: كانت 

اضطرارية ...



علي أبو الراغب 
يختصر أسباب ُصمود األردن: 

@ الرعاية اإللهية @ سياسات امللك عبد اهلل الثاني 
@ متاسك اجلبهة الداخلية والوحدة الوطنية

@ قواتنا املسلحة وأجهزتنا األمنية

كان من املتحمسني للمشروع واملؤيدين له. ورمبا برزت 8
عالمات اختياره رئيسا للوزراء، عندما عينه امللك عبد اهلل 

الثاني رئيسا للجنة اإلشراف على تنفيذ املشروع إبان والية 
الروابدة، وفعل هو وحلفاؤه، بالروابدة، ما فعله فيه باسم 

عوض اهلل فيما بعد.
إال أن بعض القرارات االقتصادية التي اتخذها أثارت 

ضجة واسعة ال تزال أصداؤها تتردد لليوم. من أبرزها قرار 
مضاعفة رسوم التأمني اإللزامي على املركبات الذي اعتبر 

البعض أنه جاء خلدمة مصالح أبو الراغب الشخصية 
والعائلية. وفي جانب اقتصادي آخر، وجه الروابدة الحقا 

بصفته النيابية عدة أسئلة حلكومة أبو الراغب حول 
النفط العراقي املهرب واألموال العراقية اجملمدة. وهما 

موضوعان ال يزاالن من دون إجابة إلى اآلن.
استطالعات الرأي التي أجريت في حينه، أظهرت تدنى 

شعبية احلكومات التي أدارها الرجل، فقد كان املؤشر 
البياني مييل إلى الهبوط التدريجي في شعبية حكوماته. 

لكن هذا لم يؤثر في بقائها، ورمبا كان للعالقة الطيبة التي 
جمعت بينه وبني سعد خير مدير اخملابرات العامة آنذاك، 

أكبر األثر في بقائه رئيسا للوزراء كل هذه املدة.
ولرحيل أبو الراغب قصة فريدة. ففي سابقة، بثت 

وكالة األنباء الرسمية بترا، خبر استقالة احلكومة من دون 
أن يعرف رئيسها التوقيت احلقيقي لرحيل حكومته.

وحول تلك املرحلة قال لـ”اللويبدة”:
كان وما زال لدى جاللة امللك رؤى وتطلعات كبيرة 

لدعم اإلقتصاد الوطني، وحتسني مستوى معيشة املواطن، 
ومواجهة التحديات الكبيرة: املديونية، برنامج التصحيح 

اإلقتصادي واألعباء على املواطنني، وفتح املناخ اإلستثماري، 
واإلصالحات الكبيرة، وكذلك تطوير القضاء، وحتسني وضع 

البلديات، وحتويل العقبة ملنطقة إقتصادية خاصة،
وكان يريد أن يحسم هذا املوضوع بنعم أو ال؟ وكان يريد 

أن تكون هناك عالقات أردنية عربية مميزة، وعالقات أردنية 
دولية متوازنة وجيدة، أن يكون صفة األردن املعتدل اآلمن 

املستقر، هذه كلها طروحات جاللة امللك، وكانت طروحات 
كبيرة، وكان لديه جدية لوضعها في برامج واستراجتيات، 
نستطيع أن نقول إن احلكومة في ذلك الوقت نفذتها في 

كل هذه اجملاالت،
وكذلك كانت احلكومة في ظل ظروف سياسية صعبة، 

اإلنتفاضة سنة 2000 التي كان لها حضور في العالم 
العربي وبشكل خاص في االردن ، كان جاللة امللك له دور 

كبير في التعامل مع هذه التطورات، وانقاذ السفينة من 
اخملاطر، ورغم صعوبة الظروف إال أننا متكنا من إحداث 

إصالحات إقتصادية وتشريعية هامة ما زالت اثارها ماثلة.

أبو الضرائب؟

ويجيب على سؤال: هناك أناس يقولون إن علي أبو 
الراغب تندرا علي ابو الضرائب ما تعليقك؟

 أنا أحتدى أي إنسان يقول أني رفعت الضرائب، ضريبة 
املبيعات مت رفعها من 10 إلى % 13 في عهد فايز الطراونة، 

ومن 13 إلى % 16 في عهد فيصل الفايز. أنا لم أرفع ضريبة. 
بل على العكس فقد قدمت للمجلس الثالث عشر قانون 
ضريبة الدخل التي مت مبوجبها خفض ضريبة الدخل، وهو 
القانون الذي خفف االعباء على املواطنني وساهم بشكل 

فاعل في بناء الطبقة الوسطى ودعمها .

لك، الذين يحبونك طبعاً، إذا عّينت أحداً غيرهم سوف 
تكون لهم حساباتهم، ويغضبون، أقول لك بأمانة: طاهر 

دميقراطي، وقبل مثل تلك النتيجة، وإستقال بعدها، ولكن 
في املرحلة التي عمل فيها طاهر، أعتقد أنها تسجل له أنه 
تعامل مع املواضيع بدميقراطية، وتعامل مع مجلس النواب 

مبا له وما عليه، بطريقة راقية جداً،

حل البرملان رغم “ولعه بالنيابة”

ويقول الزميل علي سعادة في مقالة عن املهندس 
علي أبو الراغب: رمبا كان الرجل األكثر حظا في عهد 

امللك عبد اهلل الثاني، إذ تولى رئاسة 3 حكومات متعاقبة 
من 22/10/2003-19/6/2000. خالل هذه الفترة لم يثبت 
أبو الراغب، القادم إلى السياسة من بوابة رجال األعمال 

أنه إصالحي باملعنى الذي توقعته األوساط السياسية 
واإلعالمية في البلد آنذاك.

فقد نقل عنه قوله إنه أغرم بالنيابة منذ أوائل 
الستينيات، لكن الفرصة رمبا لم تسنح له لترشيح 

نفسه لالنتخابات قبل العام 1989، إال أن احلظ لم يحالفه 
حينذاك، لكنه لم يستسلم، فعاد ليترشح ويفوز الحقا 

في انتخابات 1993 ثم 1997، وهي جتربة لم يكررها بعد أن 
صار رئيسا للوزراء. ولم مينعه ولعه بالنيابة من أن يوصى 

بحل مجلس النواب الثالث عشر، فصدرت إرادة ملكية بهذا 
الشأن في 16/6/2001. وهكذا أمضى أبو الراغب عامني 
كاملني من عمر حكومته من دون »مناكفات« مجلس 

النواب، على حد قوله، ورمبا كان السبب في هذه التوصية 
هو اعتقاده بأن مجلس النواب »يعطل عمل احلكومة«. في 
هذين العامني، سنت حكومات أبو الراغب 211 قانونا مؤقتا 

ما زالت تثقل كاهل مجلس األمة.
حكومات أبو الراغب الثالث لم تطرح قانون االنتخاب 

»العصري« الذي طالب به امللك في كتاب التكليف، والذي 
كان سيضمن متثيال نيابيا حقيقيا بكفاءات توصل إلى 

تشكيل حكومة كتلك التي رنا إليها. بل إن التعديل الذي 
أجري على هذا القانون أخرجه بصيغة أسوأ مما كان عليه 
في األصل، وبخاصة من حيث زيادة عدد الدوائر االنتخابية 

من 21 إلى 45، ما ساهم في تفتيت الدوائر وتكريس 
مقاعد لعشائر وعائالت معينة. حكوماته شهدت ابتعادا 
عن األحزاب والنقابات، هو الذي بدا حياته نقيبا للمقاولني 
األردنيني بني عامي 1986 و 1990، وكان عضوا في التجمع 
الدميقراطي الذي ضم شخصيات حزبية ومستقلة مثل 

طاهر املصري الذي ضم أبو الراغب إلى حكومته عام 1991 
وزيرا للصناعة والتجارة وهي أول وزارة يتوالها أبو الراغب.

جناح إقتصادي باهر

لكن أبو الراغب رجل األعمال وعضو اجمللس االستشاري 
االقتصادي، جنح في تنفيذ املهمات االقتصادية التي جاء من 

أجلها ومنها حتويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية 
خاصة. هذا املشروع الذي كان من أحد أسباب سقوط 

حكومة سلفه عبد الرؤوف الروابدة. أما أبو الراغب فقد 

مع مجموعة احلوار الوطني

وأكد ابو الراغب، قبل أيام،  ان سياسة االردن اخلارجية 
املتوازنة التي يقودها جاللة امللك عبداهلل الثاني ومتاسك 

اجلبهة الداخلية والوحدة الوطنية وقواتنا املسلحة 
واجهزتنا االمنية لها الفضل بعد اهلل في صمود االردن 

ومتتعه باالمن واالستقرار في وقت يعاني االقليم من 
عواصف هوجاء جتتاحه منذ سنوات .

جاء ذلك خالل استقباله في منزله مجلس إدارة 
“مجموعة احلوار الوطني” برئاسة الوزير االسبق محمد 

داودية. 
وتناول في لقائه جتربته عندما كان رئيسا للوزراء والتي 

امتدات لنحو ثالث سنوات ونصف السنة مؤكدا انه لم 
يفرض خاللها اية ضريبة خالفا لبعض االدعاءات.

وحول قانون االنتخاب قال انه جيد وان كنا نطمح 
لالفضل وانه يؤيد بقاء القائمة الوطنية وتوسيع دوائرعمان 

والزرقاء واربد مشددا على احلفاظ على نزاهة االنتخابات.
وقال ان املديونية بلغت في نهاية واليته كرئيس 

للحكومة عام 2003، خمسة مليارات دينار مبينا ان االردن 
تخّرج عام 2004 من صندوق النقد الدولي الذي يفرض 

شروطا قاسية متس حياة الناس.
ودعا الى مراقبة ارتفاع املديونية املترافقة مع انخفاض 

نسبة النمو داعيا الى انتهاج سياسة اقتصادية تعالج 
الفقر والبطالة وحتد من ارتفاع املديونية وتخدم الدين 

العام.
وعبر داودية عن شكره واجملموعة لدولته التاحة هذه 

الفرصة لالستماع لتجربته الغزيرة خاصة وانه كان رئيس 
وزراء صاحب والية صاحب قرار، مبيناً في مجال احلديث عن 
قانون االنتخاب ان االهم من القانون هو نزاهة االنتخابات .

وجرى حوار خالل اللقاء اجاب خالله ابو الراغب على 
استفسارات واسئلة ومداخالت اعضاء منجلس االدارة.

حضر اللقاء: محمد داودية، نبيل اخلطيب، املهندس 
احمد احلسينات، موسى الطراونة، د.منار النمري، الكاتبة 

زهرية الصعوب، د.محمود عبابنة، اخملرج صالح ابو هنود، 
حامد العبادي، د. حسني العموش، احملامي محمد بركة، 
احملامي ابراهيم الطهراوي، رزق العورتاني، محمد موسى 

املرقطن، ليث الفاعوري.

خالل إستقباله 
“مجموعة احلوار الوطني”

 برئاسة داودية
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باسم سكجها

الصح.. آفة

وليلة،  ليلة  ألف  إلى  أعادتني  صنعاء 
الَكمان  أمام  لوجه  وجهاً  وضعتني  وبراغ 
في  كصحن  قلبي  كسرت  وأثينا  والليل، 
رقصة زورباوية، وحتّسرت على أيام السوفيات 
وظّل  اجلديد،  بحلفها  وارسو  صعقتني  حني 
“حميدية” دمشق يُذّكرني بالُقدس، وما تركت 

روحي جلسة في قاسيون تُطّل على الشام.
ربوة جزائرية بدت لي في ليل وكأّنها توأم 
يافا، وعبثاً حاولت فهم ما يقوله طائر نورس 
وكم  اجلُزر،  حتى  ياُلحقني  ظّل  اسطنبولي 
العربية،  اإلسكندرون  أهل  لهجة  أحببت 
تستطع  ولم  اللذيذ،  اإلسكندرية  وشتاء 
كّل مشاهد الدماء أن تنسيني بغدادي التي 
هي  وها  مستحيل،  حّب  بشغف  ضّمتني 
البصرة تُطّل على ذاكرة العني وآالف النخالت 

احملروقات واقفات.
برلني  في  فندق،  في  نُقطة،  أعلى  من 
إلى  تطّلعت  اجلدار،  تدمير  قبل  الشرقية، 
تطلعت  نفسه  اجلدار  جانب  ومن  الغربية، 
إلى الشرقية، وبعد اجلدار عشت برلني واحدة، 
فأحببت ما قبل، وما بعد، ولم يسحرني مكان 
وأزموره  ومراكشه  بيضائه  بدار  كاملغرب، 

وفاسه ومكناسه وطنجاه، وفي اجلانب اآلخر 
وتعدني  باحلّب،  تُظللني  ملقا  كانت  املاء  من 

مبا لم يأت.
طعم  عرفت  نيروبي  ضواحي  في 
وفي  كالفسيخ،  املالح  التمساح  حلم 
البيض  شكوى  إلى  استمعت  جوهانسبيرغ 
في  أّما  السود،  من  للتمييز  تعرضهم  من 
أسود  كاريكاتور  رسام  لي  فقال  ديربان 
لنا،  ودهر  لهم  يوم  احلياة،  هي  هذه  البشرة: 
وعند بقايا سد مأرب داعبت صديقي اليمني 
الذي خّزنت معه القات، وُقلت: تُرى هل كانت 

بلقيس تسبح هنا؟ فلم يرّد.
في الشارع األحمر االمستردامي تذّكرت 
مطارها  وفي  التايالندي،  بونغ”  “بات  شارع 
يُطّل  مطعم  في  أّما  وربحت،  القمار  لعبت 
على املاء في الهاي فرفض النادل أن أحتفظ 
بكأس شربت به، فأخذته وتركت له مئة دوالر، 
املدينة  وفي  السرقة،  جرمية  على  فسكت 
عّز  وفي  ايلينوي،  بوالية  ستيرلنغ  الصغيرة 
قالدة  البيت  أهديت صاحبة  ثلجية،  عاصفة 

ذهبية ألّنها طبخت لي طاجيناً مغربياً.
مدن، ومدن، ومدن أخرى، مّرت على الُعمر، 

ُمدن …
أحببت باريس 
قبل أن أراها، وحني 
عرفتها أحببتها 
أكثر، وسحرتني دبي 
من النظرة األولى، 
في أيام بداياتها، 
وأغوتني بانكوك كأّي 
“عابرة سرير”، وزادت 
برودة لندن املتوقعة 
عندي بعد أّول زيارة، 
ولم أكّل ولم أمّل 
من القاهرة، ووجدت 
في بيروت كّل املدن، 
واستغرب اجلميع أّن 
نيويورك لم ُتثر لدي 
أّي إعجاب، مع أّنني 
أحببت واشنطن دي 
سي، وكانت دّقات 
قلبي تتسارع كّلما 
حّطت الطائرة على 
أرض تونس، وفي لوس 
أجنيليس احتضنني 
شاطئ حتى الفجر، 
أّما غرناطة فقد 
صارت حائط مبكاي 
وُمشتهى بيتي 
املوعود.

وُحفرت في الذاكرة، لتبقى الُقدس محفورة في القلب…

نساء …

قضيت ليلة مع ماريا الكوبية على ضفاف البحر امليت، 
في كهف تكّون أمامنا ُفجأة، ودّخنا سيجارة، وأهدتني وفاء 
النجفية، في شارع أبي نؤاس الدجلوي أيقونة فضّية نُقش 

عليها: “إّنا فتحنا لك فتحاً ُمبيناً”، وال أنسى َفجر شاطئ 
فينيسيا األميركية املُقّلدة، وقد أخذُت ونوشكا نضع في 

تكّونات الغيوم أشكال بشر وخرائط جغرافيا، فوجدنا معاً 
شرق متوسط، لبنان وفلسطني.

وبعد أن استحّمت دهب الغجرية، بكامل عفويتها، حتت 
شاّلل صغير في وادي شتا عرار، أكلت معها جدياً مشوّياً، 
وداَعَبت روحي نسمات ياسمينية في اللويبدة مع سلمى: 
أّول الُقبالت وآخر الِقبالت، وحتّولت حّبات قمحي إلى رمال 
مع وداع دامع لألثينية الظاملة، وفي باريس، كانت إيزابيل 

ترحل عّني في مترو نحو نابليون، وأنا في آخر نحو املعهد 
العربي، لنلتقي ُصدفة في محطة جديدة، وسرعان ما كّنا 

نعود إلى رحالت الُبعد واللقاء القصيرة، الطويلة.
وجتّلت ُقدراتي مع سارة، حني اصطحبتها في رحلة 

تاريخية من دمياط إلى يافا، فنزلنا في منتصف الطريق 
في “خان” يونس، ولم تستطع اجملهولة التايالندية أن تُثر بي 

أّي  ذكورة، ألّنه لم يكن عندها أنثى، ولكّن جناة القاهرية 
ـّي العّماني التاريخي، إلى  استطاعت أن تُنسيني حّقي بحب
حني، وغادرُت، وغادَرَت هي قلبي، أّما خديجة املغرب فجمعت 

جبالً وبحراً ومحيطاً في شكل إمرأة، وملكت أسرار احلياة 
األخرى، وحني حّدثتني عنها هربُت، كما يفّر كّل من طلب 

النجاة.
وتعّثرُت، صعوداً إلى جبل نَبَو، ولكّنني وصلت القّمة، 
ومع العودة صرُت أتوّجس خطواتي نزوالً ألّن بلقيس كانت 
تُلقي علّي احلجارة، فقد ظّنت بأّنني من جماعة سليمان، 

ولكّن ذلك عّلمني كيف أرمي احلجارة، فمارستها عند 
تّلة قريبة، في مكاور، ضّد سالومي، وجلست على القّمة 

مستمتعاً بغروب شمس برتقالية.
بعد كأسني من العنب املُعّتق، في ميناء يافا العتيق، 
ُقلت لهيفاء: تعالي، فلحقتني إلى آخر لسان الصخر في 

املاء، وأخذُت وقتي بسلخ حديدة صدئة من عمود ُوضع قبل 
قرنني، وأهديتها إياها، فوعدتني أن حتتفظ بها مدى الُعمر، 

وعند ُملتقى وادي الربيع باألطلسي أخذت أحّدث عائشة 
البحرية/ البغدادية، عن ملتقى العوجا باملتوسط، والتقط 

احلجارة امللّونة باعتبارها ُمقّدسة، فطلع لي من املاء الشيخ 
موّنس، وسرح في الفضاء حتى الغياب.

في هوليوود صنعت من سترتي مظّلة لـ”أمبورا” حتى 
ال يبللها مطر فيلم ُمفترض، وفي شارع ضّيق في ديربان 

خلعت اجلاكيت، ووضعته على كتفّي كارمن ألّنها شعرت 
بالبرد، وعلى حافة مائدة بار في هيوسنت قّدمت لـ”تال” 

اإلسرائيلية باقة ورد ظّنتها تودداً، ولكّنها كانت إحتفاالً 
مبا كنا نشاهده على الشاشة من ضربة فلسطينية في 
وسط تل أبيب، وبعد أن ارتفع صوتنا في مشادة، أقنعتها 
بأن توّقع على دوالر، سأعيده إليها بعد حترير مدينتي التي 

أتت منها، فضحكت بسخرية، وما زلت أحتفظ به.
وفي الطائرة العابرة قارتني، ونصف القارة، سألتني 

ُمضيفة: ماذا ستشرب؟ فرددت عليها السؤال بآخر، وقد 
وحت عيناها بتفاصيل بالدي: من أين أنت؟ قالت: من 

فلسطني، فوددت لو أّن اجلميلة االسبانية تُغادر املقعد 
اجملاور، فتجلس عليه إبنة اخملّيم الهاربة من شاتيال، وعند 

توّقف الطائرة على األرض، توّقف قلبي، حني منحتني وردة، 
وقالت بحياء مدنية عادت إلى قريتها: اشتقت ألهلي، ثّم 

أجهشت عيناها بدمعتني.

نساء، ونساء، على الورق، وفي اللغة، واللغو، والغلواء 
لتبقى أهّمهن على أرض الواقع، أّول احلّب، ومنتصفه، وآخره: 

أمي…

ذاكرة الَعني، والَقلب:

ُمدن، َونساء 
ِفي َفمي..
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قبل اجلسر بقليل
مهيبة هي املسيرة اآلن..

والدرب الى املبتغى، ليس أقل أهمية 
من منارة املنتهى.

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 
تواصل نشر الكتاب 
مسلسالً، وهنا يبدأها 
من اجلسر..

األوراق،  من  كثيرا  قليال.. سأقلب  الَوطء   سأَُخّفف 
ومعها أنبش الذاكرة، والتاريخ، واجلغرافية، قبل أن أَلِج 

وفي  أحيانا،  الفينيق  طائر  يجادلني  القادمة؛  احلالة 
آن، وتارة سوف  مرات أخرى أحتاور مع البشر واحلجر في 

فينيقيات

مفلح العدوان ميتطي الفينيق 

وُيزور فلسطني
مفلح العدوان

روائي أردني



،

أن يقول شيئا، وقد حضر فجأة، من ضمن 
في  وأنا  حولي،  تشكلت  التي  األطياف 
يأتي  لم  أنه  غير  وتفكري،  صمتي،  غمرة 
شرارة  كما  انبثق  بل  األطياف،  بقية  مثل 
من باطن األرض، وكأنه رصد، أو مبعوث من 
من  البصر  بلمح  حنا،  جاء  الغيب.  طيات 
بالذات، ليحادثني  مأدبا، في هذه اللحظة 
بني تلك األطالل، وعند بقايا مقهى يحمل 
لي  ليقول  السرياني”  “حنا  جاء  اسمه.. 
كلمة خير، وبعدها يعود، فجأة، كما حضر، 

الى موقعه الذي جاء منه. 
قال حنا: أيام البركة واخلير، كانت املدن 
السلط  وكانت  بعضها،  على  مفتوحة 
الكرك،  كما  واخلليل  نابلس،  مثل  مثلها 
واألرياف  املدن  وبقية  بيسان،  كأنها  واربد 
واالمكنة شرقا وغربا، درب محبة يصلها، 
وترتبط كلها بالعروة الوثقى بينها، كأنها 
مدينة واحدة.. كان التحرك شرقا-غربا، ال 
بشكل طولي، غير منطقي، كما هو احلال 

اآلن.
واضحة،  مقتضبة،  كلماته  كانت 
أو اإلشارة، ثم وقف “حنا”،  البشارة  كأنها 
جاء  التي  مهمته  أدى  قد  كأنه  فجأة، 
ثم  بها،  املبعوث  رسالته  وأبلغ  ألجلها، 
أضاف سريعا: أريد أن أعود الى مأدبا، وتابع 
تتأخر  وال  احملبة،  بَرَكة  على  مسيرك،  أنت 
فال  املقهى،  هذا  أما  هناك،  ينتظرك  عما 
تتأخر فيه كثيرا، فما هو إال ذاكرة محّفزة 
لك، ولم يتبقى منه سوى االسم، بعد أن 
اجتاه  غّيروا  واملسافرون  حوله،  احلال  تغير 

مسيرهم، وقّلت أعدادهم.
مسيري  أتابع  أن  أريد  “حنا”،  يا  قلت: 
الذي  الفينيق  ومعي  التيار،  عكس 
حيث  الى  يأخذني  يتقمصني،  يتلبسني، 
أريد أن أنقش روحي، ونبض أهلي.. حينئذ.. 
حافلتي  وركبت  مبتعدا،  “حنا”  لي  لّوح 
التي ستوصلني اجلسر، بينما يحّيق فوقي 
سيوصلني  الذي  املتخّيل،  الفينيق  طائر 
الياملدن التي لن أستطيع الوصول لها، في 
محاوالتي نبش ذاكرة ما احتجب من البالد 
سبيل  في  اليها،  رحلتي  ستكون  التي 
والناس،  والتاريخ  األمكنة  عقد  لظم 
تلتحم  كيف  رائيا  فلسطني،  في  هناك 
تشي  وكيف  البحر،  رمل  مع  النهر،  ضفة 
املدن  والقرى بكل ما لديها من أخبار عن 
مخطوطها اجلامع لألرض، كل األرض؛ من 
البركات، ومن  شمال القداسة إلى جنوب 
تعبر  كلها  اجلَمال،  غرب  إلى  الدفء،  شرق 

عن نبض فلسطني.

1617
أطلب شفاعة األبواب لتحكي لي الكثير عن احلاضرين، 
سياط  وستجلدني  والعابرين،  واملارين،  والغائبني، 
األسئلة واالستفهامات عن أسباب ضياع هذا الفردوس 
الذي كان على مرمى نظرة شوق من أرضي التي منها 

أتيت.
شوقي،  زاد  طالت  فكلما  الرحلة،  أستعجل  لن 
الطالب  متاهي  العشق  وفي  عشق،  داللة  الشوق  وفي 

باملطلوب.. وهذا مقام االكتفاء الذي ما بعده ارتواء!!

***
قبل اجلسر بقليل..

قلوب  من  يعلوا  يكاد  ونبض  وتدافع،  ازدحام،  ثمة 
يعبر  أن  يريد  والكل  فلسطني،  أرض  الى  املسافرين 
اجلسر، لكنهم ليسوا مثلي، أنا أريد أن أصله، وأوصله، 
وقبل مقام الوصل هذا، أتوق ألن أستحضر جسورا أخرى 
في الذاكرة، أتخيلها بذاكرة غيري، حينما كانت األحوال 

غير ما هي عليه اآلن.
من  تبقى  ما  على  يتربع  الذي  اجلسر  أصل  أن  قبل 
نهر األردن، جسر امللك حسني، أجلس قليال عند مقهى 
له في الذاكرة كثير من سواليف األهل، أيام اخلير، حني 
أتبع  واللنب..  العسل  أرض  الى  متاحة  الدروب  كانت 
نحو  أسير  اجلنوبية،  الشونة  من  قريبا  قلبي،  بوصلة 
الرامة، فأجد أطالل ما تبقى من “قهوة حنا”.. أستريح 

قليال هناك.

“قهوة حنا”

حنا  اسمه  كان  صاحبه  تُروى:  قصة  للمقهى 
السرياني، وهو اآلن يقيم في مأدبا، بعد لم يتبقى من 

مقهاه إال أطالل جدرانه الطينية.
واحلكايات، وكان هذا في  والناس  باحلياة  كان عامرا 
ذاك الوقت الذي مت فيه فتح الطريق من عمان إلى البحر 
امليت، حيث نشطت حركة النقل والتجارة بهذا االجتاه.. 
آنذاك، َفّكر “حنا” بإقامة مشروع بالقرب من هذا الطريق، 
فتوجه من مأدبا إلى الرامه، باحثا عن قطعة أرض قريبة 
من الطريق، ومن السيل الذي مير بوادي الرامة، فوجد ما 
يطلبه عند أحد أبناء قرية الرامة، وهو “عبد اهلل املفلح 
العدوان”، الذي ضّمنه قطعة أرض بجانب الطريق، وما 
زالت املنطقة حول هذه األرض تأخذ اسم املقهى حتى 
اآلن، “قهوة حنا السرياني”، التي أخذت اسمه بعد أن بنى 
فيها مقهى، وكان يقدم فيه أيضا املشروبات الروحية، 
من  فكان كل  القهوة،  أمام  من  يجرى  املاء  وكان سيل 
يأتي من الضفة أو من عمان، يغسل، ويتوضأ، ويستريح 
عند “قهوة حنا”، التي زرع حولها أشجارا من نوع “شجر 
جميلة”، وما زالت بقايا من تلك األشجار صامدة حتى 
اآلن، ضخمة، منتشرة حول املقهى الذي لم يتبق منه 
أن  غير  األشجار،  وتلك  بنائه،  من  جدران  بعض  سوى 

املكان بقي وفيا لتلك الذاكرة، محتفظا باالسم القدمي؛ 
“قهوة حنا”، بالرغم من أن “حنا السرياني” ترك املكان، 
وأغلق املقهى بعد حرب الـ”73”، حيث فتح محال جتاريا 

في مأدبا بالقرب من مبنى البلدية فيها.
وأختار  حنا”،  “قهوة  أطالل  بقايا  أتأمل  أنا  ها  اآلن.. 
بشر  أطياف  حضرة  في  وأصمت  عليه،  ألجلس  حجرا 
في  أكثر  أحدق  املكان،  في  بذاكرتها  حتّوم  أتخليها 
من  أكثر  قبل  كان  كما  املقهى  تأثيث  ألعيد  الالمرئي، 
ثالثني عاما، وكأن تلك املالمح والتفاصيل تنمو معيدة 
تشكيله مرة أخرى، لدقائق، قبل أن أغادر.. أغمض عيني، 
فتنفتح شاشة معتقة باألبيض واألسود لـ”قهوة حنا”: 
اجلدران، األشجار، الطاوالت، الكراسي، ثرثرة املسافرين، 
القهوة  فناجني  الشاي،  كاسات  في  النعناع  رائحة 
يلقونها في مجرى  وزجاجات خضراء  الناس،  تدور على 
حرارة  املسافرون  بها  يطفىء  أن  قبل  لتبرد،  السيل، 

الغور، وتعب املسير. 
التي  الذاكرة  معمار  أبني  حنيني،  مبخيال  أنا،  ها 
كان  السنني،  عشرات  قبل  حنا”،  “قهوة  عليها  كانت 
املسافرين  يعرف  وعطائه،  نشاطه،  بكامل  حنا  فيها 
العابرين، كأنهم بعض عائلته، وله أصدقاء كما اإلخوان 
له  به، ومبقهاه، فكانوا  الذين رحبوا  العدوان  من قبيلة 

سندا، وذخرا، في كل األوقات.
أنا اآلن أريد أن أستزيد من طاقة احملبة التي تسكن 
في هذا الفضاء الرحب حولي، ال يهم أنني أجلس في 
أطالل مقهى، لكن العبرة في تداعيات األحداث، وذاكرة 
الناس، الذين مروا من هنا، وقد كانت األردن وفلسطني، 
عرضيا  تقسيمها  يتم  الزمن  من  طويلة  مراحل  على 
كما تعكسه فسيفساء اجملتمعات في املدن هنا وهناك، 
الغرباء،  وقسمة  السياسة،  جزأته  كما  طوليا،  وليس 
وميكن احلديث حول هذا اجلانب بتفصيل أعمق، وقد كان 
فيه الغالب هو ميزان الوصل ال الفصل، عرضيا بني مدن 
شرق  واملصلحة،  الدم  مؤاخاة  حيث  النعمان،  شقائق 
العربة  وادي  وغربة، شرق  امللح  بحر  وغربه، شرق  النهر 
املسطرة،  قسمة  ال  النعمان،  شقائق  مؤاخاة  وغربه.. 

واخلطوط املنقطة.
“قهوة  االستراحة، في  لي من هذه  بد  ال  رمبا، كان   
املثلى،  احلالة  أستعيد  حتى  اجلسر،  أعبر  أن  قبل  حنا”، 
إياه  حّملنا  الذي  امللّوث،  السائد  من  كثير  عن  مترفعا 
الواقع، الذي ال يد لنا فيه، لكن، على أي حال، ال بد من 
صوان  لطرق  أكيد  وعزم  تراتيل،  وبعض  تطهير،  حلظة 
الصمت، كي تشتعل قدحة الكلمات، منيرة، متأللئة، 
أن جتتاحها  البالد كما كانت قبل  نقية، مشربة، بحال 
والنزاعات،  والتقسيم،  االحتالل،  ودسائس  أكاذيب 

وحسابات السياسة، واجلغرافية!!

***

يقول “حنا”!!
وإن غاب عنه، ومن حقه  املكان،  نعم، فهو صاحب 
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األستاذ حلمي 
األسمر ُيثير، هنا 
قضّية، ينبغي على 
كّل الناس قراءتها، 
فليس هناك من 
ثقة ميكن أن ُتبنى 
مع هذا العدو الذي 
يقول شيئًا، ويفعل 
ما يريد.

وهنا شهادات 
سمعها األستاذ مّمن 
يعيشون على أرض 
الواقع...

حلمي األسمر
كاتب أردني 

مع  من حديثي  فهمت  ما  حسب 
عن  املدافعني  املرابطني  نشطاء  أحد 
األقصى املبارك، فإن كل ما نصت عليه 
اخلارجية  وزير  كيري  جون  تفاهمات 
واألردن،  إسرائيل  بني  األمريكي، 
أن  العلم  مع  كان،  خبر  في  أصبحت 
لرمي  اصال  جاء  األمريكي  التحرك 
وإخراجه  نتنياهو،  للمجرم  جناة  طوق 
عقب  حتاصره،  باتت  التي  الورطة  من 
و”اإلحراج”  القدس،  انتفاضة  اندالع 
والشباب  الفتية  به  تسبب  الذي 
حظر  فرضوا  الذين  الفلسطينيون، 
اليهود في  التجوال على املستوطنني 
الهلع  بعد  التاريخية،  فلسطني  كل 
واخلوف الذي بعتثه في نفوسهم ثورة 
الطعن والدهس، وحتول لقبه األثير من 

“السيد أمن” إلى “الكذاب” الفاشل الذي 
أخفق في توفير األمن لـ “مواطنيه”!

التفاهمات الفضفاضة

فضفاضة  جاءت  أصال  التفاهمات 
“السماح!”  عن  وحتدثت  وغامضة، 
الهيكل”  “جبل  في  بالصالة  للمسلمني 
“احلرم  أو  نفسه،  كيري  تعبير  وفق 
)وهي مصطلحات تستعملها  الشريف” 
إسرائيل!( و”السماح” لغيرهم)!( بالزيارة، 
إضافة إلى وضع كاميرات يقول األردن أنها 
أردني،  إشراف  وحتت  االقتحامات  ملراقبة 
املشاغبني)!(  ملراقبة  أنها  إسرائيل  وتقول 
األمر  إشرافها،  وحتت  املرابطني،  من 
منعت  فقد  كلها،  القصة  عطل  الذي 
من  الوقف  موظفي  االحتالل  سلطات 
تضعها  أن  تريد  ألنها  الكاميرات،  وضع 

أو من ميثلها في  األردن  وبعيدا عن سلطة  “مبعرفتها!” 
األقصى من موظفي وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية!
كل ما فعلته هذه التفاهمات التي لم حتظ بالقبول 
اجلمهور  عموم  من  وال  اهلل  رام  في  السلطة  من  ال 
أن  اجلميع  روع  تلقي  أن  حاولت  أنها  الفلسطيني، 
سلطات االحتالل تراجعت عن مخططها في التقسيم 
الزماني واملكاني لألقصى الشريف، وأنها لم تزل “حتترم” 
الرعاية األردنية للمقدسات املقدسية، وإقناع جماهير 
“أوقفت”  أنها  ومغاربها  األرض  مشارق  في  املسلمني 
وبناء  األقصى  على  االستيالء  إلى  الهادف  مشروعها 
هيكلها املزعوم، وبالتالي التأثير على حماسة جماهير 

االنتفاضة، وإقناعهم بالعدول عن ثورتهم!
االقتحامات  فال  مكعبا،  صفرا  كانت  احلصيلة 
وال  املسلمني!(  غير  زيارات  بند  حتت  تأتي  )التي  توقفت 
الكاميرات رُكبت، وال كف الهاذون اليهود عن حلمهم 
احُترمت  وال  االنتفاضة،  نار  خفت  وال  الهيكل،  ببناء 
الرعاية األردنية لألقصى، علما بأن أهل القدس يقولون 

لنا أن االقتحامات من قبل املستوطنني اليهود وبحراسة 
منذ  ومنظم  يومي  بشكل  تتم  االحتالل،  جنود  من 
الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى ما قبل صالة 
الظهر، ولم تزل سلطات االحتالل تتحكم بالداخلني من 
مصلي املسلمني إلى األقصى الشريف عبر سيطرتها 
على باب املغاربة، أما قصة احملافظة على الوضع القائم 
أو ما يسمى “االستاتيكو” فقد بات يعني احملافظة على 
على  الصهيوني  االحتالل  فرضه  الذي  اجلديد  الوضع 

األقصى الشريف!
املطلوب من األردن

املطلوب اآلن من األردن التحرك سريعا إلنقاذ ما بقي 
من الرعاية األردنية لألقصى بعد أن عمل االحتالل بكل 
إصرار على “تآكلها” بكل قوة، وصوال إلى تفريغها من 
أي محتوى ذي بال، ولدى األردن من أدوات فاعلة لتحقيق 

ما يريد إن أراد!

تفاهمات 
األقصى.. 

في خبر 
كان؟

اإلحتالل يعمل على 
تآكل الوصاية األردنية أسئلة جارحة



،

كانت األسرة واألصدقاء واجليران 
يجتمعون في بيت املسافر لوداعه إلى 

املدينة، أو يقضون شطراً كبيراً من ليلة 
السفر إلى البالد البعيدة في وداعه 

وتخفيف توتره من حالة الطوارئ التي 
تنشأ عند السفر.

كان املسافر يقول عند عزمه غداً 
على السفر إلى املدينة” “خاطر” بكرة على 

نابلس – مثالً – فقد كان السفر في تلك 
األيام اخلوالي خطراً وكان للسفر هيبة 

ورهبة يرافقهما قلق شديد على مصير 
املسافر. 

وعندما يعود املسافر من املدينة كانت 
األسرة تستقبله باألحضان، واألصدقاء 
يزورنه لتهنئته بالسالمة ولكن القرية 
كلها كانت تودعه عند السفر إلى بالد 

بعيدة، وتستقبله عندما يعود منها. 
وكان املسافر إلى املدينة أو إلى البالد 

البعيدة يعود محمالً بهدايا وقصص 
وحكايا عما شاهد في املدينة أو البالد ال 

متل األسرة واألصدقاء والناس من سماعها 
“لغرابتها” 

أما اليوم وبعد تطور املواصالت 
ووسائل االتصال وفوريتها وبالصوت 

والصورة واتساع العوملة فقد فقد املسافر 
هذه امليزة. صار يعود صفر اليدين أو خالي 
الوفاض كما يقولون أي ال قصة وال حكايا 
لديه وال هدية. صار كأنه لم يسافر أو في 

اجلوار ألن تلك القصص واحلكايا واألخبار 
صارت تسبقه قبل أن يعود إلى القرية 

أو املدينة واألسواق واملوالت تعج بالسلع 
نفسها. لقد صارت حتل محل القصص 

واحلكايات صورالكترونية ملونة في 
تلفونه اخللوي يريها “باملفرق” ألفراد األسرة 
واألصدقاء. وال يحتفظ بها طويالً كما كان 

يفعل بصور األمس الورقية. 
قلنا إن السفر كان خطراً في املاضي 

ألن االتصال بني املسافر واألهل كان 
مقطوعاَ او شبه مقطوع ، مما كان يزيد 
في قلق الطرفني. أما اليوم فقد أصبح 
السفر أمراً عادياً جداً. الى أي مكان في 

العالم اال اذا كان للمريخ. لم يعد األصدقاء 
واجليران أو الناس يهتمون بذلك. ورمبا ال 

يدرون بالسفر. كما ال يرافقه الى املطار 

أو استقباله فيه بعد العودة سوى األسرة أو بعضها ألن 
وسائل االتصال الفورية وبالصوت والصورة أزالت القلق 

من السفر عند الطرفني . صار املسافر بها وكأنه لم يغادر. 
لم يعد للسفر الهيبة أو الرهبة اللتني كانا عليهما في 

املاضي. ولم يعد يقلق أحد . صار السفر متعة شخصية 
في تغيير) اجلو( أو الطعام أو الشراب، أو التسوق، أو 

البزنس... أو كما يقول أحد املفكرين : “صرنا نسافر ألنه ال 
يوجد مكان نذهب إليه”. 

لقد صدقت نبوءة املكفر اإلعالمي مارشال مكلوهان 
عندما قال : “ إن العالم اليوم أشبه بقرية صغيرة”. صار 

كل منا متعوملاً مبقدار درى بذلك أو لم يدر. وصار يتكون من 
ثالثة مداميك أو طوابق: املدماك أو الطابق احمللي، واملدماك 
أو الطابق الوطني أو القومي، والدمال أو الطابق العلوي أو 

العوملي، املتفاوتة في االرتفاع بني شخص وأخر. صار كل 
من يوجد لديه تلفاز او كمبيوتر أو صلة باالنترنت أو تلفون 

خلوي أو بطاقة ائتمان أو يتعلم أو يعمل في اخلارج أو يعرف 
لغة أو لغات أجنبية يتعولم. 

بل إن املدارس واجلامعات املستقبلية النظرة صارت 
تعد تالميذها وطلبتها للسباحة في تيار العوملة ألن فرص 

الدراسة والعمل صارت متاحة عاملياً، فإذا كنت تلميذاً 
متفوقاً في مدرسة فإن جامعة متطورة قد متنحك بعثة 

للدراسة فيها . وإذا كنت متفوقاً في البرمجة أو في 

الهندسة أو في الطب... فإنك قد تُطلب أو قد جتد عمالً 
في اليابان أو في أوروبا أو في أمريكا. ألم تعني شركة 

نيسان العمالقة لصناعة السيارات السيد شارل غصن 
اللبناني إلدارتها وإنقاذها؟ إن كثيراً من محاسبي الشركات 

األمريكية العمالقة هنود يعملون في بلدهم حلسابها. 
وحسب خبيرة السياحة أنتيجي مونشوزن فإن نحو 
ثالثة باليني وثالثمائة مليون من الناس سافروا بالطائرات 
عام 2014 . لكنني اعتقد أن هذا الرقم سيتراجع نتيجة 

اإلرهاب أو عندما تصبح برامج احلقيقة التشبيهية أو 
االفتراضية )Virtual reality( عملية حيث يستطيع من 

يرغب في زيارة ما أو موقع ما أو مكان مقدس ما الدخول 
إليه ومعاينته وهو في مكانه. كما سيتسع العالج عن بعد 

مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في السياحة العالجية. 
أقول أقوالي هذه واختم بقول لويس ممفورد )1825 – 
1975( املربي والفيلسوف االجتماعي األمريكي” استرجع 

رجيلك كوسيلة للسفر، فاملاشي يعتمد على الطعام 
كوقود وال يحتاج إلى كراج أو موقف لسيارته”. وأضيف: 

واملشي أفضل عالج للسكري والضغط والزهامير ألنه 
ينشط الدماغ ويحرر العقل ويريح النفس. 

حسني عايش
أستاذ أجيال وكاتب أردني

قبل تطور 
املواصالت ووسائل 
االتصال إلى ما هي 
عليه اآلن، كان السفر 
من القرية إلى املدينة 
حدثاً كبيراً والسفر 
إلى بلد أجنبي حدثاً 
أكبر عند املسافر 
واألسرة والقرية 
واملدينة. 

غّصة
 . . السفر

بني 
األمس 
واليوم!

حسني عايش...
2021
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درست االدارة والتسويق في جامعة 
اليرموك األردنية في اربد، درست هذا 

التخصص “رغما عني”، نظرا ألنني 
حصلت على معدل ال يليق بتخصص 

في اجلامعة األردنية، وحتى ال يذهب 
خيالكم بعيدا، فقد حصلت على 84% 

الفرع األدبي ولكن هذا املعدل اجليد 
لم يشفع لي للحصول على مقعد 
في األردنية القريبة من بيتي، فكان 

اخليار أن أدرس في اليرموك بعد أن مت 
تصنيفي في قائمة “مسيئي االختيار” 

نظرا ألنني ال أملك أي مكرمة، وال 
نقود لدى عائلتي لتدريسي على 

نظام املوازي، ولكن .. هذا ما جعلني 
أشق طريقي بذاتي، وبعشقي للقلم 
واألوراق والكتب والصحف، فمارست 

الصحافة منذ السنة اجلامعية األولى، 
كتبت في جريدة “طلبة اليرموك” التي 
كانت تصدر عن عمادة شؤون الطلبة، 

كتبت املقال، التحقيقات الصحفية 
واخلواطر، وهنا شعرت ومن شهادت من 

حولي بأنني أمتلك “قلما رشيقا” على حد تعبير 
الصحفيني البارعني.

كنت أكتب في “طلبة اليرموك” جنبا الى 
جنب مع دراستي في كلية االقتصاد والعلوم 

االدارية، لم يكن لدّي رغبة للتحويل لقسم 
آخر وحتديدا الصحافة، ألنني كنت على قناعة 
تامة بأن الصحافة موهبة وليست مواد تُدرس 

رغم أهمية التخصص االكادميي، ولكن ما فائدة 
احملاضرات بدون موهبة وعشق لهذا العالم 

اجلميل؟!

بريد القراء عند “البسومي”

مارست الكتابة لعام كامل، حتسنت 
خالله لغتي وطريقة كتابتي بعد استماعي 

واستفادتي من العديد من املالحظات للزمالء 
واالساتذة في كلية اآلداب والصحفيني والكتاب 

وغيرهم، فكانت املالحظات سبيلي للتطوير 
والتحسني وتقدمي األفضل دائما، وخالل هذه 

الفترة كتبت العديد من املشاركات في صفحة 
“بريد القراء” التي كان يُشرف عليها االستاذ 

الراحل فوز الدين البسومي في جريدة الدستور، 

فكنت أرسل املساهمات بالبريد العادي، وانتظر اجلمعة .. 
صباح اجلمعة بكل لهفة ليذهب والدي ويشتري لي نسخة 

من اجلريدة، ويا فرحتي عندما قرأت اسمي على خاطرة 
بعنوان “جاء الشتاء”، شعرت وقتها بأنني كاتبة عظيمة .. 
شعرت بأن االف النسخ بيعت من الدستور وفيها اسمي، 

وأصبحت حاملة وووو .. ياه، كم كانت حلظات رائعة، كررتها 
بالنشر املتتالي في الدستور والحقا الرأي والغد والعرب 

اليوم.
وفي السنة اجلامعية االولى شاركت في مسابقة 

اقامتها عمادة شؤون الطلبة في جامعتي اليرموك، 
شاركت حينها في قصة قصيرة، ويا للفرحة – للمرة 

الثانية – عندما علمت بعد أشهر أنني فائزة وباملركز األول 
وعلى مستوى اجلامعات األردنية كلها، يا اهلل، ما هذا 

التطور!

فرحة أبي

وبدأت التحضيرات للتكرمي .. اتصلت بوالدي واخبرته 
بفوزي باجلائزة األولى، أجزم بأنكم ال تتخيلوا فرحته، شعر 

وقتها بأنه فخور .. فخور جدا بابنته البكر التي دخلت 
اجلامعة بعد معدل جيد، واستطاعت ترتيب أمورها واملضي 

قدما في تخصص أكادميي لم ترغب به ولم تختاره، كانت 

كلماته رائعة بحقي وهو الذي يدعمني دائما ويؤكد لي في 
كل مناسبة كم هو فخور بي!

وبعد شهر تقريبا من اعالن اسماء الفائزين، حان 
الترتيب للتكرمي، وهنا كانت الفرحة الكبرى، والتي لم 

اتوقعها، فقد طلب مني االستاذ “فريد طوالبة” أن أكتب 
كلمة الفائزين على مستوى جامعة اليرموك وألقيها أمام 
احلشد الذي سيحضر احلفل وفي مقدمتهم رئيس جامعة 

اليرموك الذي كان يشغل املنصب آنذاك االستاذ الدكتور 
فايز اخلصاونة، كتبت الكلمة وتدربت عليها مرات كثيرة، 
وألقيتها أمام طوالبة عشرات املرات وألقيتها أمام املرآة 

لوحدي في الغرفة رمبا مئات املرات، ياه .. كانت جتربة رائعة!
في صبيحة يوم التكرمي، اتصلت بوالدي وذكرته بضرورة 

احلضور مبكرا، حضر هو ووالدتي ووقتها قال لي “عبير .. 
أنا ما بسوق السيارة، حاسس انها ماشية حلالها، أل، مش 
ماشي .. السيارة يا عبير طايرة من الفرح وفخورة فيك”، 

وبحمد اهلل وصل والدي ووالدتي وحضرا حفل التكرمي الذي 
ألقيت فيه كلمة الفائزين، ووقتها صفق لي اجلميع، نعم 

اجلميع وفي مقدمتهم االستاذ الدكتور فايز اخلصاونة 
واالستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي وكان وقتها يشغل 

منصب عميد شؤون الطلبة في اليرموك، وأنا ألقي الكلمة 
كنت أنظر لوالدي ووالدتي وأرى كل معاني الفخر واحلب 

عبير أبو طوق
: إعالمية أردنية ناشطة  أهديها 

وأّمي ألبي 

قّصتي، مع اإلعالم...

حينما ُطلب مني 
الكتابة عن جتربتي 
وخبرتي الصحفية 
املتواضعة جمللة “اللويبدة” 
شعرت بالفرح، فرح غامر 
حقيقة.. فأن يأتي هذا 
الطلب من “ابو ابراهيم” 
فهذا يعني الكثير لي 
على الصعيد املهني 
والشخصي.

واليكم جتربتي، 
املليئة بالتحديات، 
الصعوبات، االخفاقات، 
وغيرها الكثير .. فكثيرة 
هي املرات التي وصلت 
فيها ملراحل ظننت أنني 
لن أواصل معها عملي 
الصحفي، ولكن .. االرادة، 
التصميم، العزمية، االميان 
املطلق باهلل تعالى كانت 
وراء االستمرار وحتقيق 
النجاحات التي أفتخر 
بها وجتعل من الصديق 
“جوجل” يشير اليها دائما 
عندما أبحث وغيري عن 
اسم “عبير هشام أبو 
طوق”.

شهادة جناح
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والتقدير في عيونهما، وهنا شعرت أنا بأنني أرد لهما ولو 
جزء من اجلميل والعرفان.

كرمني اخلصاونة ومنحني شهادة وساعة، الساعة 
لآلن لدّي وال ارتديها اال في املناسبات .. ساعة تذكرني 

كلما نظرت اليها بأنني متميزة، ونلت شرف التكرمي وعلى 
مستوى رفيع، ودائما أحمد اهلل على هذه البداية التي كانت 

فعال مبشرة باخلير .. كل اخلير مبشيئة اهلل وتوفيقه.

من اربد  إلى عّمان، وبالعكس

وتوالت املشاركات في الصحف، وتوسعت في الكتابة 
وبدأت اتواصل مع العديد من الكتاب والصحفيني لتطوير 
مهاراتي الصحفية، فاعددت التحقيقات، كتبت املقاالت 
والقصص القصيرة، وبدأت أالحظ تطور في مستوى 
كتابتي، وهنا التفت الى ضرورة توسيع مداركي من خالل 
انتقاء الكتب والقراءة بأكبر قدر ممكن، وهذا ما كان يحدث 
خالل أوقات الفراغ بني احملاضرات اضافة الى أيام العطل 
االسبوعية التي لم أكن أذهب فيها لزيارة عائلتي في عّمان، 
بل كنت اقضيها في سكن اجلامعة “ذات النطاقني” حيث 
أقمت ملدة أربع سنوات، كانوا من أجمل سنوات عمري!
ومن شغفي باللغة العربية وتعلمها واتقانها والكتابة 

فيها بطريقة أدبية وصحفية سليمة وسلسلة وذات 
تأثير أذكر أنني سجلت في دورة أقامتها مؤسسة “سعود 
البابطني” في اجلامعة األردنية، وكان وقت الدورة يوميا في 

فصل الشتاء من الساعة 6 / 8 ليال، وتخيلوا الصعوبات 
التي ستواجه طالبة جامعية لم تكن متلك سيارة خاصة، 

تدرس وتقيم في اربد ومطلوب منها أن حتضر الى عّمان 
يوميا وتغادرها الساعة 9 ليال لتعود الى السكن وتستعد 

في اليوم التالي لالسيتقاظ باكرا والذهاب الى احملاضرة 
التي كانت تبدأ في الثامنة صباحا، كان حتدي كبير ابتداًء 

من تنظيم الوقت، الدراسة املكثفة، تأمني املواصالت 
وغيرها، فعال كان التحدي كبير ولكن االصرار والعزمية 

كانتا أكبر، أكبر بكثير من هذا التحدي الذي كسبته ونلت 
شهادة متقدمة من مؤسسة سعود البابطني في الشعر 

والعروض والكتابة العربية السليمة باشراف العديد من 
االساتذة من حملة شهادة الدكتوراة في اللغة العربية ممن 

يعملون في اجلامعة األردنية – اجلامعة األم-.

ولم يكن ينحصر اهتمامي على الكتابة الصحفية، 
فقد كنت على معرفة تام ويقني عميق بأن من يريد أن 

يصبح صحفي ناجح عليه أن يتواصل دائما مع املواطنني 
وينزل الى الشارع ويكون صحفي ميداني ال مكتبي، ففي 

الشارع والتكسي والسرفيس واحلارة والدكان وووو سنجد 
القصص ونعرف االحداث لنكتب عنها، سواء أكانت 

ايجابية أو سلبية، بالتالي، اشتركت في العديد من الدورات 
في مجاالت متعددة، وأذكر أنني أثناء الدراسة وبالتحديد 

في أحد الفصول الصيفية سجلت في دورة خاصة 
باالطفال املشردين في الشوارع وكيفية تأهيلهم للعودة 

الى املدارس مجددا، كانت الدورة 5 ساعات يوميا، ولم أكن 
خالل فترة انعقادها مع املدرب العظيم “أشرف أبو حالوة” 
أعود الى عّمان لزيارة عائلتي، فقضيت الفصل الصيفي 

كامال في اربد من اجل حضور جميع الدورات التدريبية من 
أجل االستفادة.

تخرجت من اجلامعة وكانت حصيلتي مئات املقاالت 

والقصص والتحقيقات، اضافة الى عشرات الشهادات 
والدورات التدريبية في العديد من اجملاالت، هذا عدا عن 

بعض اجلوائز على مستوى اجلامعة ومستوى اململكة في 
مجاالت صحفية وبحثية متعددة، كانت اليرموك مرحلة 
هامة في حياتي .. صقلت شخصيتي، جعلتني أكتشف 
مواهبي في الكتابة، وعرفتني على العديد من االصدقاء 

والزمالء الداعمني الذين أكن لهم بفضل كبير علّي.
ولكن هذه الفترة لم تكن وردية، ففيها واجهت العديد 

من الصعوبات والعقبات، لعل أبرزها محاولتي املوازنة بني 
دراستي اجلامعية وشغفي في الصحافة، فأنا من ناحية ال 
اريد أن اخيب أمل عائلتي التي وضعت كل جهدها لتأمني 

دراستي اجلامعية بكل ما فيها من مستلزمات مالية، ومن 
الناحية األخرى لم أكن ارغب بالتخلي عن حلمي وشغفي 

بالعمل في الصحافة بعد تخرجي من اجلامعة حتى لو 
أنني لم أدرس صحافة بشكل أكادميي، وفي ذات يوم ذهبت 
الى كلية اآلداب الطالع استاذ دكتور على ما كتبت وطلبت 

منه أن يقيم كتابتي فقال لي حينها “اطلعي بره، انت 
بتدرسي باالقتصاد، شو جابك عنا، روحي التهي بدراستك 
بال حكي فاضي”، هنا خرجت من مكتبه منكسرة، وبدأت 

افكر ملاذا فعل ذلك؟ وبدأت الوم نفسي من قبيل: عبير، رمبا 
ذهبت للشخص اخلطأ، أو رمبا اخترت الوقت اخلطأ ورمبا ورمبا 

ورمبا .. ولكن كل هذه االحتماالت والتساؤالت لم تزدني اال 
اصرار ورغبة في املضي قدما بتحقيق حلمي الصحفي، 
عاملي الذي كنت دائما اؤمن بأنني سأجنح به، واحلمد هلل 

فقد صدقت هذه النبؤة، الم نتعلم بأن “قلب املؤمن 
دليله”؟!

بدون “شهادة صحافية”...

عند التخرج لم أجد فرصة للعمل في احدى 
املؤسسات الصحفية احمللية، فالشرط كان واضحا لديهم 

“يجب أن يكون لديك شهادة صحفية”، وبالتالي، لم تشفع 
لي كل الدورات الصحفية التي حصلت عليها، كانوا 

يطلبون شهادة تفيد بأنني تخرجت من قسم الصحافة 
واالعالم من احدى اجلامعات، ولكن .. هذا لم يتوفر لدّي، مما 

يعني لدى البعض أن الفرصة معدومة للعمل في اجملال 
الصحفي، هذه الفرضية صحيحة نظريا رمبا ولكنها 

ليست كذلك على أرض الواقع، فقد عملت في مجال 
دراستي االكادميية ولكنني مارست جنبا الى جنب العمل 

الصحفي، كتبت في ملحق شباب الدستور العديد من 
املواد ولم أكن أتقاضى اموال مقابل ذلك، كنت أجرى 

االتصاالت واذهب باملواصالت الى أماكن التحقيقات ولقاء 
العديد من الشخصيات دون أن تدفع لي الدستور أي مبلغ 

أو عائد مالي حتى لو كان رمزي، وهذا حتدي حقيقة، ولكنني 
كنت أدخر من راتبي القليل وكان وقتها 80 دينار، كنت أدخر 
جزء يسير منه ألؤمن مواصالتي الى االماكن التي سأمارس 

فيها شغفي الصحفي، واحلمد هلل جنحت في ذلك رغم 
العائق املادي.

مارست العمل الصحفي بشكل جزئي الى جانب 
عملي بتخصصي األكادميي ألكثر من 5 سنوات، تخيلوا .. 

خمس سنوات ولم أشعر بامللل أو الرغبة بالتوقف عن عمل 
رمبا اعتبره البعض ولآلن مضيعة للوقت ألنه ال يدر اي عائد 
مالي، بل على العكس كان يستنزف ميزانية ليست قليلة 

من راتبي القليل أصال!
وكانت نقطة التحول، عندما قرأت في صحيفة الغد 

األردنية اعالن وفيها مت رسم 
بصمة اليد، وكتبوا عليه 
“اذا كان عملك الصحفي 
كالبصمة فنحن نريدك”، 

وقتها قدمت السيرة الذاتية 
بي والتي كانت زاخرة باالجنازات 

واجلوائز واالعمال التطوعية 
واالعمال الصحفية، وقدمت 

معها مناذ من اعمالي التي 
كتبتها من مقابالت، مقاالت 

وحتقيقات صحفية.
مضى اسبوعني على 

ما ذكر حينها على تقدميي 
الطلب والحقا اتصلت بي 

السيدة “نهلة اجلمزاوي” 
وطلبت مقابلتي من أجل 

وظيفة في مؤسسة صحفية 
سيتم افتتاحها حديثا، كان 
ذلك في العام 2010، وقتها 

ذهبت الى موعد املقابلة، 
وصلت في العاشرة صباحا 
وكان الباب مغلقاً، انتظرت 
ربع ساعة فلم يحضر أحد، 

ظننت أن هناك شيئاً سيئاً أو 
أن هناك مقلباً معيناً، ولكن 

حضر أحدهم الحقا وفتح 
الباب واعتذر عن التأخير 

لظرف طارئ، وما لكم بطول 
السيرة، فقد التقيت وقتها 

بالسيدة اجلمزاوي وقيس 
سهيل الياس الذي كان هو 
املدير ملشروع “صحيفة عني 

االلكترونية” التي كانت 
متخصصة بصحافة شبابية 

متوازنة وعميقة وجميلة 
الشكل واملضمون.

مع “عني”...

عملت مع قيس مدة اربع سنوات، كتبت خاللها العديد 
العديد من املواضيع الصحفية، وحققت فيها اسم وسمعة 

جيدة وهلل احلمد، وشعرت أن العالم كله يعرف من هي 
الصحفية الشابة “عبير هشام أبو طوق” حيث كنت أوقع اسمي 

على موادي الصحفية، وهذا ما أغضب في حينه أحد الزمالء 
الصحفيني الذي قال “اف، مش لهدرجة، اسمك الثالثي على املواد 

الصحفية، على شو، على مهلك، بكرة بتزهقي وبتوقفي كتابة 
وبصير املوضوع الك روتني”، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث، ولآلن 
ورغم مرور أكثر من 10 سنوات على تخرجي من اجلامعة وكتابتي 
أول مادة صحفية، لآلن عندما أنشر أي مادة صحفية وأرى اسمي 

عليها اشعر بالنشوة ذاتها، بالفرح ذاته، بالفخر ذاته الذي شعرت 
به عندما نشرت لي أول مادة صحفية حملت اسم “عبير هشام 

أبو طوق”.
كانت التجربة مع صحيفة “عني” مميزة جدا، حافلة باالجنازات 
والتحديات أيضا، فالتطوير دائما كان الشغل الشاغل لي، يجب 

أن أطور ذاتي باستمرار، فأنا وعلى االقل بيني وبني ذاتي، لم أعد 

تلك الصبية احلاملة بالشهرة وعالم الصحافة، أنا اآلن اصبحت 
اسم يتحدث عنه الكثيرين بالفخر.

وخالل عملي مع “عني” حصلت على أول جائزة بعد التخرج، 
حيث نلت املركز االول في مسابقة جائزة االعالم البيئي التي مت 

تنظيمها من قبل اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، كتبت وقتها 
عن تقطيع الغابات في جرش وعجلون ونلت املركز االول على 

مستوى اململكة، بالتالي .. تقدمت على أساتذة كبار في عالم 
الصحافة، كنت أصغر مشاركة في املسابقة ولكنني تفوقت 

عليهم جميعا وسافرت الى كوريا اجلنوبية لالطالع على التجربة 
الرائدة في مجال احملافظة على البيئة الى جانب تقدمي صناعات 

متميزة على املستوى العاملي.
أذكر عندما كرمتني سمو االميرة رمي العلي قالت لي “مبروك 
عبير .. أنا أميرة وما رحت على كوريا – لآلن – أنا ستزورينها قبلي، 
أنت محظوظة”، فعال .. سموك، أنا محظوظة، محظوظة بقوة 

االصرار والتحدي الذي لدّي، ال أشعر بالهزمية وال اتقبلها، لدّي 
حلم وطموح وشغف لم أحقق منه اال القليل لآلن .. لدّي حلم 

أراه يوميا في صحوي ومنامي، عملت وسأعمل دائما جاهدة 
لتحقيقه.

سافرت الى كوريا، وكانت املرة االولى التي اسافر فيها، كانت 
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جتربة رائعة، شيقة بكل ما فيها من مصاعب وحتديات وجميلة 

بكل الفخر الذي شعرت به من الكوريني الذين استقبلوني كأنني 
البطلة، استقبلوا تلك الصحفية الصغيرة في العمر وكأنها 

اخلبيرة التي تكتبت مقاالت بيئية منذ سنوات وسنوات، امضيت 
في كوريا 10 أيام ذهلت خاللها من مدى التطور واحلضارة وكل 
شيء جميل في كوريا اجلنوبية التي اعتبرها أجمل بلد، فكلها 

خضراء ومياه ونظام والتزام ومواطنة وشعور باملسؤولية من 
الطفل الى كبير السن.

األميرة رمي العلي

بعد الزيارة، طلبت مني االميرة رمي العلي تقرير عنها، اعددت 
لها التقرير والتقيتها مجددا وعرضت عليها محاور الرحلة وكل 

ما فيها، وجددت وقتها الثقة بي وقالت: لديك شغف صحفي 
مذهل، استمري يا عبير، وهذه الشهادة لها وزنها وقيمتها، فهي 

من صحفية عملت سنوات وسنوات في كبريات وسائل االعالم 
العاملية، بالتالي .. فاالميرة لديها نظرة ثاقبة، ولآلن كلما التقيت 
االميرة رمي في العديد من املناسبات تثني علّي ومتتدح أدائي وتقول 

لي: داميا رافعة راسنا يا عبير .. احلمد هلل!
بعد سنوات من العمل في “عني” أصبح من الضرورة االنتقال 
الى مرحلة جديدة، فالثابت الوحيد في احلياة هو التغيير، سافرت 

الى املغرب وقضيت عام كامل شاركت خالله في العديد من 
الدورات التدريبية، دربت وتدربت في العديد من اجملاالت، وحققت 

جناح آخر، وحان وقت العودة الى األردن، وعادت املشكلة أنه ال 
ميكنني العمل في أي مؤسسة صحفية ألنني لست خريجة 

صحافة، وأيضا فأنا ال واسطة لدّي للتدخل وتعييني في أي 
وسيلة اعالمية، وال اخفيكم بأنني ال أملك اي واسطة، وان كنت 

أملك فلن استخدمها!
عملت الحقا في مجال دراستي االكادميية، والى جانبها مارست 

الصحافة بشكل جزئي، كتبت من وسائل اعالمية محلية وعربية 
وعاملية، وحققت جوائز جديدة منها مسابقة سمير قصير في بيروت، 
جائزة الباحثني الشباب العرب / مركز عّمان لدراسات حقوق االنسان 

وغيرها.
وكنت خالل تلك الفترة أشارك في دورات “أون الين” خاصة مبجال 

االعالم االجتماعي، كنت أسجل في دورات عن بعد مع املركز الدولي 
للصحفيني ومقره واشنطن، وكانت لدّي قناعة تامة بأن السيطرة 

ستكون لالعالم اجلديد وأن االعالم التقليدي إن كان يريد مواكبة التطور 
وعدم االنقراض عليه مواكبة كل التطورات واملستجدات في مجال 

الفيس بوك، تويتر واليوتيوب.
كانت الدورة رائعة جدا، ومفيدة .. ومن نتاجها أنني حققت متيز 

فيها مما دفع املنظمني الختياري من األردن ألكون مشاركة في مؤمتر 
خاص عقد في االسكندرية / مصر وفيها تعلمنا املزيد عن الصحافة 

االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وضرورة تقدمي املعلومة 
الصحفية بشكل جديد كالفيديو مثال.

بعد اجتيازي الدورة التدريبية املكثفة بنجاح، كتب عني الصحفي 
العراقي بسام سبتي قصة اخبارية اعتبرني فيها قصة جناح من الشرق 
االوسط، وبني فيها درجة اتقاني للعديد من االمور اخلاصة في الصحافة 

اجلديدة، وهذا كان تقدم جديد لي على املستوى الشخصي واملهني، 
فليس من السهولة أن يتم اختيارك لتكون قصة جناح على املوقع 

االلكتروني للمركز الدولي للصحفيني، وأن يُكتب عن قصة جناحك بأكثر 
من ست لغات.

كنت خالل تلك الفترة أنشات حساباتي اخلاصة على الفيس بوك، 
تويتر وأنشات مدونة الكترونية خاصة بي، كنت أكتب فيها موادي 

الصحفية باستخدام الفيديو والعديد من التقنيات، وكنت حتصد زيارات 
وتعليقات وتفاعل كبير، واالهم أنني كنت مسؤولة فيها عن كل ما 

أكتبه، فال رئيس حترير وال مقص رقيب ليقوموا بالتعديل والقص على ما 
أكتب، فما أكتب ُملك لي .. لي وحدي وال يحق ألحد التعديل عليه، طبعا 

مع امياني بأهمية رأي القراء ومالحظاتهم.
فعلت حساباتي الشخصية جيدا على مواقع التواصل االجتماعي، 
وكنت أمتيز ولآلن بنقلي للعديد من االحداث واالخبار والفعاليات املباشرة 

عبر تويتر من خالل التغريدات املباشرة: نصوص، فيديوهات وصور، وكان 
املوقف احلاسم عند عقد مدير األمن العام االسبق حسني هزاع اجملالي 

مؤمتر صحفي للحديث عن جرائم وقعت في اململكة قبل سنوات، وقتها 

اتصلت مع أكثر من جهة للحضور، ولكنهم رفضوا، وقالوا أن احلضور 
يجب أن يكون فقط ملن لديهم عضوية في نقابة الصحفيني األردنيني، 
وألنني ال أملكها فقد بدا أمر حضوري شبه مستحيل، ولكن .. ال يأس، 

فقد اتصلت حينها مع الناطق االعالمي باسم مديرية االمن العام 
وكان حينها محمد اخلطيب الذي وافق على مضض حضوري، وبعد أن 

اعرب عن دهشته واستغرابه الصراري على احلضور ونقلي جملريات املؤمتر 
الصحفي، وأذكر قال لي حينها “عبير، أنا بدي اخليك حتضري املؤمتر، 

ألنني على ثقة مبهنيتك، بس واهلل يا عبير مش فاهم، كيف يعني بدك 
تنقلي املؤمتر ع تويتر”، وقتها قلت له “ثقتك ستكون في مكانها، جربني 

هاملرة بس”، وحضرت املؤمتر، كان اخلطيب متعاون جدا، منحني فرصة 
ذهبية .. حضرت املؤمتر مع االستاذة الصحفيني واملتخصصني بتغطية 

االخبار واجلرائم،  نقلت كل مجريات املؤمتر الهام عبر حسابي الشخصي 
على تويتر، وأصبحت تغريدات مرجع للعديد من وسائل االعالم احمللية 

والعربية، فقد كنت أنقل مباشرة وبكل حرفية ومهنية كل التصريحات 
التي ترد في املؤمتر دون أي رأي شخصي مني أو حتيز.

الى هنا .. فإن اجلزئية اعاله جميلة، وفيها اجناز جديد أسجله، ولكن 
.. اذكر أن أحد الصحفيني املتخصص بتغطية اجلرائم كتب وقتها على 

الفيس بوك وهاجمني قائال “بنت صغيرة حرقت اخبارنا، نقلتها أول بأول 
على تويتر، واحنا تعبنا فيها وطلعت بايتة تاني يوم”، وكان ردي عليه بكل 

بساطة بتعليق على البوست املذكور “فرصة تتعلم تويتر وتصير تنقل 
أخبار طازجة”!

لكل مرحلة حتديات وصعوبات واخفاقات .. ولكن يجب أن نكون 
أقوى من كل الظروف، يجب أن تكون ثقتنا بأنفسنا عالية، يجب أن نؤمن 
بأحالمنها ونسعى جاهدين الى حتقيقها، فما الذي يجعلني أعمل أكثر 

من 10 ساعات يوميا، ما الذي يجعلني أعمل يوم العطلة االسبوعية؟ ما 
الذي يجعلني أشارك في العديد من االعمال التطوعية رغم محدودية 

وقتي؟ .. العديد من التساؤالت التي يكون جوابها: أفعل كل ما أفعل من 
أجل أن أحقق ذاتي!

مع قناة “رؤيا”

منذ العام 2010 ولآلن وانا اعمل بكل جدية وشغف في عالم 
مواقع التواصل االجتماعي، لدّي حضور قوي في حساباتي على 

الفيس بوك، تويتر واالنستغرام، أكتب يوميا وانشر الصور واشارك 
في العديد من االعمال التطوعية، هذا في اجلانب الشخصي .. 
أما في اجلانب املهني فأنا اعمل في قناة رؤيا الفضائية اخلاصة 
/ رئيس قسم االعالم اجملتمعي، أعمل بشغف وادير مع فريقي 

حسابات رؤيا على منصات مواقع التواصل االجتماعي: الفيس 
بوك، تويتر، اليوتيوب واالنستغرام .. نتواصل يوميا مع عدد كبير 

جدا من االشخاص ممن يتابعون رؤيا داخل األردن وخارجه، أحب 
عملي ويحبني هو اآلخر .. ودائما أرفع شعار: اعط من قلبك، 
ودائما أذهب الى عملي بشغف الطفل احملب ملدرسته والذي 

يذهب اليها كل يوم وكأنه أول يوم!

امُلعاَدلة األردنية اآلمنة :

اهلل، الَوطن، امَللك



.االنتظار مفيد ايضاً ، فمن نعس ونام 
يكون قد وّفر حصته لغيره ونام بدون 

عشاء ، ريجيم اجباري يفرضه فقر 
احلال .

الكانون لم يكن يدفىء من يبعد 
عنه سنتيمترات لذلك ال بد ان ترتدي 

اثقل ما جادت به “بقجة” وكالة 
الغوث ، اما الرأس واالذنان فهناك 

“البخنق” الذي يغطي الراس واألذنني 
واخلدين بحيث ال يظهر من الوجه اال 

العينني والفم واالنف ، متاما كذاك 
الذي يرتديه لصوص العصابات الذين 

يسطون على البنوك في االفالم 
االميركية .

البيجاما ؟ ومن كان يجرؤ على 
التحرك من مكانه سوى زحفاً الى 

“الفرشة” ويدس جسمه حتت اللحاف 
البارد كالثلج ، هل سمعتم بجسم 

يدفىء  اللحاف ال حلاف يدفىء اجلسم 
؟ هكذا هو  احلال ، ال تشعر بالدفء 

اال بعد دقائق من دخولك الى الفراش .
الكبار حديثهم عن البالد ، كيف 

تركوا بيوتهم ، حسب تعليمات “اخملتار” 
على وعد “العودة اليها بعد ايام” . 

خّوفوهم مبذحة قبية و دير ياسني ، قتل 
الرجال و بقر بطون احلوامل ليقتلوا االجنة 
، هم فعلوها عصابات شتيرن و الهجاناة 

وزعماؤها اسحق شامير و بن غوريون 
وشمعون بيريز وموشيه دايان وشارون 

وغيرهم الذين اصبحوا في ما بعد قادة 
اسرائيل .حملوا ما استطاعوا من ثياب 

متاع و...مفاتيح البيوت ومشوا ، مشوا الى الال أين ، ما 
اصعب ان متشي بقدميك الى اجملهول .

ثمة من نسي من اخلوف احد ابنائه ليهرب باآلخرين 
، ومن نسي حياته . مشوا على الشوك ، ناموا في 
الكهوف واملغارات وفي العراء . من تعب توقف في 

طولكرم االقرب الى يافا واللد والرملة ، ما عرف الحقا 
باخلط االخضر . ومن استطاع ان ميشي اكثر وصل 

جنني ونابلس واخلليل و القدس ورام اهلل وجنوبا جنوبا 
الى غزة . اما في الشمال عكا و حيفا و صفد فاالقرب 

اليهم سوريا ولبنان . هناك  ، في الال مكان اجملهول 
،اصبحوا الجئني واجنبوا الجئني وما يزالون الجئني ! 

يرحمك اهلل يا ناجي العلي ، كم ابكيت الكون على 
“عني احللوة” وحرضتها  ان ال تبكي ، وكم قلت لهم 

هذه فلسطني وليست اسرائيل ، كم قلت لهم 
ال تعترفوا ، ال تفاوضوا ، ال تستسلموا ، قاوموا ... 

سمعوك لكنهم قتلوك .
اخمليمات بقيت تنتظر العودة، اسبوعا شهرا 

سنة سبعة و ستني سنة ولم تنزل . اجنبت الفدائيني 
واملقاومني والصامدين و الصابرين . استهدى االف 

على طريق العودة لكنهم كلما اقتربوا ابتعدت، 

رشاد أبو داود
كاتب وصحافي

مائة متر مربع 
مساحة البيت ، كل 

البيت . غرفة النوم وهي 
نفسها غرفة اجللوس 
و”ميني” مطبخ لبابور 
الكاز في الشتاء . ما 

اقسى الشتاء على 
الفقراء! ال كراسي ال 

كنبايات ال فاير بليس ، 
وبالكاد صوبة كاز حلت 

محل الكانون نشتري 
له ما يتبقى من نار 

الفرن املتاتية من جفت 
الزيتون بقرش واحد 
يتجمع الكل حوله 

وفي طرفه يوضع ابريق 
الشاي . وفي داخله 

حبات بطاطا صغيرة 
هي كستناء الفقراء .ما 

ان تفوح رائحتها حتى 
تنفرج اسارير االطفال 
كما تنفرج شهيتهم 

لتقشيرها وتغميسها 
بامللح ، ومع كثير كثير 
من اخلبز يكون هذا هو 

العشاء بعد طول انتظار 

ملاذا 
نكرههم؟!

فثمة من ضعف ومن خان ومن صّدق ان اليهود 
يريدون السالم ، لكنهم كانوا يريدونه لهم لليهود 
فقط . وها هم احتلوا باقي فلسطني في ستة ايام 

ثم استولوا على ما بقي من ..عودة . اغتصبوا مزيدا 
من االرض ودسوا في احشائها املستوطنات لتصبح 
اكبر من املدن ، قتلوا االطفال والنساء على احلواجز 
واحرقوهم في بيوتهم في الضفة، صّبوا الكاز على 
شبابهم والقذائف على مخيماتهم في غزة . وعد 

بوش الفلسطينيني بحل الدولتني ، صارت دولتان 
للفلسطينيني الذين اقتتلوا وتشرذموا لكن ..في غزة 

و الضفة !!
اليهود يقتحمون االقصى والعرب املسلمون لكانه 

ال اقصاهم وال اولى قبلتهم وثالث حرمهم . لكن ها 
هم احفاد احفاد اولئك الالجئني يقاومون بالسكني 

عدوهم ، ال مسافة بينهم وبينه سوى نصل سكني، 
ولن يهنا اليهود بفلسطني . دعهم يبتزون العالم 

ويتساءلون : ملاذا نكرههم ؟!!!

سؤال؟
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انتظار باص النقل العام كل ساعة. 
ركاب خارج احلافلة دائما. 

لقد احتفنا املدينة ..... كنا خفة الدم 
الوحيدة القادمة من هزمية حزيران!!!!!

جاء الثلج ومع انعدام اخلبرة بالغنا 
في اللهو ، لعبنا حتى املساء وكان على 

امي أن تستقبل تلك اخمللوقات ذات اللون 
األزرق الغامق .... ثالثة أيام ونحن في وضع 

)ستيل( غضب املدينة ارتد ..... وهناك 
فصول أخرى.

الفرار من املدارس برعاية سينما رغدان 
.... افالم على مدار اليوم ...

طلعة احلايك إلى جبل عمان الدوار 
األول .... ودار البولنغ. .

تعلمنا الرماية في محل خلف البنك 
العربي .

رتل من دبابات ) البتون ( محمولة 
على ناقالت في استعراض لرفع معنويات 

الشعب. 
في املساء العودة إلى جبل التاج حيث 

احلمولة .
لم يفطن أحد أن هناك اطفاالً غادروا. 

..منذ الصباح الي بيت الساحرة عمانو 
فردونا نحن طالب املدارس على رصيف ... 
شارع احملطة وحملنا اعالم األردن وتركيا 

واستقبلنا الرئيس جودت صوناي ... عندها 
انتبهنا أن هناك من هو أهم من مدير اخمليم 

وضابط اخملفر.
- على )ستيج( مثلث النشا كنا 
نشاهد العرض اليومي يقدمه أشهر 

شرطي سير، هزاع البدوي الراقص .
_ وكالة سيارات ستروين في نفس 

املكان وصاحبها يقود سيارة مار سيدس!
ادهشتنا عمان، وعملت فينا العجائب. 

في هذا العام عرفنا الثورة، واحلبيبة 
األولى... واملبعوث الدولي )غونار يارنغ) 

ومعركة الكرامة. ابتهجنا لقد انتصر 
اخمليم واجليش وهزم موشى ديان أسطورة 

إسرائيل. 
ولعبنا فوق دبابات ) السنتورين ( عندما 

عرضت أمام ساحة األمانة في عمان وهي هامدة 
... وتصدرت الصحف صورة امللك حسني يعتلي 
برج دبابة. أجهز عليها اجليش العربي األردني... 

كانت الفرحة شاملة.
ابتكرنا خطط الهروب من املدرسة ... خطط 

ادهشت املدير... تسلقنا شجرة مجاور لسور 
املدرسة )قرود ( هكذا وصفنا مربي الصف ... 

تابعنا القطار العثماني... واستقبلنا وودعنا زوار 
االردن عندما رابطنا في مطار عمان.

كان يوم الثالثاء يوم الرعب ... صف من 
اخلارجني على القانون ومع ذلك لم يردعنا أحد... 

فمن يردع اطفال ادهشتهم عمان .
شهد هذا العام نهاية )بابور الكاز ( ودخلنا 

عصر الغاز )جرة وثالث عيون)

ومتدد التلفزيون على حساب املذياع، وشاهدنا املوكب 
امللكي املهيب وحامل العلم في سيارة اجليب األولى. 

وفي البلد اختلف األمر... هناك كبدة معتقة ودور 
سينما ... ومصعد بناية خلف اجلامع احلسيني )على باب 

وضاح زقطان
كاتب وفنان فلسطيني

عّمان زقطان
التغيير عام 

عّمان / 1968

نقلة نوعية من 

اخمليم إلى عاصمة 

البالد عمان ... من 

مدرسة الوكالة… 

إلى مدرسة 

حكومية ... االعتراف 

باحلذاء … وسيلة 

مشي ...اكتشاف 

املطار واخلط احلديدي 

احلجازي. .وخط إنتاج 

)القازوز( في شارع 

احملطة.
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وفقد اخمليم اهتمام األطفال فنحن في عمان بلد 

العجب والعجائب. 
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.. فّكرْت ُ في أن أعقد صفقة مع “ حمار 
“ عفّي ، يحملني إلى خالء ٍ لكي أدندن ، 

وال يفضح أسراري هناك ، فالدندنات قد ال 
يكون مسموحاً لها في بالدنا أن تخرج إلى 
الهواء من غير “ ترخيص ٍ أو عقد موسوم 

بشروط “ .. سأغّني في اخلالء و أرشو احلمار 
مبا يطلب من شعير ٍ وخضار لكي ال يبوح .

.. فّكرْت ُ في أن أكتب عند “ باب الدار ) 
الغرفتني ( “ ، ما يدل ّ إلى اسمي ، كأن أكتب 

على قطعة خشبية معّلقة على حجر في 
الباب :  “ هنا دجاجات ماجد شاهني و هنا 

حماره و هنا أسرار ياسمينه “  ! .
..

فّكرْت ُ في أن تكون الغرفتان بال سقف 
، لكي أرفع الدعاء وأرى السماء .. لكّن ذلك 
لن يحدث ، فـــ َ “ وجود سقف للمنزل في 

بالدنا “ أمر يحّض عليه قانون البقاء .
.. فّكرت ، في أن أخوض جتربة “ ُعري 
البدن “ ، ولم أفلح في إيجاد خالء يكتم 

األسرار ، فــ َ “ عري البدن “ حادثة يعاقب 
على انكشافها قانون الناس / أّما عري 

الذهن والذائقة واملوقف ، فتلك أحداث عابرة 
ال تطالها عقوبات .

..
فّكرْت  ُ !

و وجدتني في منزل ٍ ُمستأَجر محكم 
اإلغالق ، محكوماً علّي بالنوم سنتني 

بتهّمة التفكير ومصاحبة حمار عفّي .

  ) 2  (
حقول البامياء ! 

 .. والعائدات لتّوهن من حقول “ البامياء 
“ ، بأيديهّن النازفات و أصابع تعبهّن ، و 
بوجوههن ّ التي حملت مالمح التراب ، 
يترّيثن عند نافذة العاشق و يتئدن َ في 

اخلطو و ميشني على مهلهن ّ ريثما يعّد 
العازف قيثارته !

 ...
العازف يطّل من شّباكه العتيق ، و 

يحاول أن يتغّلب على “ خراب قليل ٍ “ في 
عني الناي العاشرة !

.. العازف ال يبدي امتعاضا ً ، و يعزف 
للمنتظرات و يقرأ سورة ترابهن ّ وسيرة 

املسافة !
.. العازف لم يدّس رسالة الريح في 

جيبه ، بل قرأها في الناي شدوا ً وفاكهة 
فــ َ ترطبت نفوس العاشقات و فرحت 

قلوب “ قاطفات البامياء” و رُحن َ إلى 
املنازل لكي يتحللن َ من عناء رحلة األرض !

...
النساء حارسات العني واحلقل و 

الشبابيك ينصنت َ إلى بّحة الناي و ارتباك 
العاشق و يخلعن أردية التعب و يفيض 

وردهن ّ !
 .. ُهن ّ صنعن َ رائحة احلقل ، واآلن 

يصنعن “ الدندنات “ واملرحبا .

 ) 3  (
 كنا فقراء  و لكن ! 

لم يكن الولد القليل ُ في حاجة ٍ إلى 
وقت طويل لكي يتمّرن على شراء “ ضّمة 

بقدونس و ماعون ورق خاص بالفالفل أو 
بطاوالت املطعم “ ، كانت صرامة األب 
و ثقته بـ ِ ابنه كافية لكي يأخذ الولد 

طريقه إلى السوق ، فيشتري من هناك 
ما يلزم و يعود إلى حيث األب في انتظاره 

واألعمام .
تلك أّول سيرة الولد بعدما أقفلت 

كتاب مادبا

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

فصول من

) 1 (
 منزل من غرفتني ! 

   فّكرْت ُ في أن 
يكون لي ، على سبيل 
املثال ، منزل ًٌ من 
غرفتني وحاكورة و 
شجرة ليمون قليلة 
و في الزاوية هناك 
دجاجات ، تبيض أو 
ال تبيض ُ ، ال فرق 
شاسعاً إن كان ثّمة 
بيض أو لم يكن !

.. فّكرْت ُ في أن 
تكون املصطبة قريبة 
من ظّل الياسمني 
، أقصد الياسمينة 
التي سنزرعها في 
احلاكورة ، رمّبا من 
املالئم أن أعترف أن 
الياسمني عندنا في 
قلوبنا ينبت هكذا من 
دون غرس ٍ .

سيرة الغياب عن املدينة لسنتني و 
ُفِتَحت سيرة غياب طويل منذ ذاك 

الوقت إلى اآلن .
ذلك كان في العام 1964_ 1965 
، والولد في حينه كان يقفز من عامه 

الثامن إلى عامه التاسع في عمره، 
من القرن العشرين الفائت ، والولد لم 

يتبّدل ، وكّل ما في األمر أن السنني 
تراكمت فوق الظهر و في الذهن و في 
مالمح اجلسد ، وال يزال الولد / الفتى / 
الكهل يستذكر و يستعني بصور ٍ في 

الذاكرة .
...

ال فرق كبيراً بني التاسعة و “ 
التاسعة واخلمسني “  ، فقد كان الولد 
يذهب إلى السوق و يشتري البقدونس 

والبصل والبندورة والليمون و كان 
يتمّرن على “ دق ّ احلمص “ و هرسه 

ليغدوا طعاماً شهّي اللون والرائحة 
واملذاق كيما يتناوله الزبائن ، و الولد / 

الكهل اآلن يفعل الشيء ذاته فيذهب 
إلى السوق و يشتري البقدونس الذي 

لم يتبّدل لونه و البصل الذي لم 
تنعدم رائحته و الليمون و يجلب ما 

يلزم لكي يصير الوقت مبهجاً .
ال فرق كبيراً بينهما ، الولد هناك 
والكهل هنا ، كان يذهب إلى املدرسة 
لكي ينهل من معرفة وعلوم و كتب 
صاغها و اشتغل عليها تربوّيون ثقاة 

، واآلن يخرج إلى الشارع لكي ينهل 
من أوقات الناس و وجوههم كثيراً من 
احلكمة واملعرفة و احلكايات العتيقة .

و ال فرق كبيراً بني تلك األيام 
وأيامنا اآلن ، فلم ينقطع ضوء القمر 

ولم تنم الشمس في غيبوبة و ال يزال 
املطر ينزل في مواسمه .

...
ال فرق واضحاً في ما يراه الفتى ، 

أو رمّبا ثّمة فرق واحد : أن القبور صارت 
تأخذ كثيراً من الناس إليها .. و رمّبا 
هناك فرق آخر أشد نصاعة :  “ كّنا 

نرى احلياة و نرسمها باللونني األبيض 
واألسود ، مبساحات شقاء ٍ أقل ّ .. أّما 
اآلن فنراها بألوان الطيف ومنتجاتها 

اللونّية و مبساحات شقاء شاسعة “ ! 
...

ال فرق كبيراً ، سوى أننا كنا نالحق 
كرة الشرائط واآلن الدنيا كلها صارت 
مالعب كرة ومالعب دم ٍ و مالعب بؤس 

و مالعب خديعة !
كنا فقراء و لم نكن أشقياء .



التقط الزميل نبيل 
العمرو، من موقع 
“النبأ” االخباري ، 
حلظات من حياة 
جمانة غنيمات، ال 
ميكن أن تتكّرر إالّ يوماً 
في السنة...

فموسم الزيتون  هو 
اخملتبر الذي تعرف 
نتيجته رفوف خزائن 
املطبخ وموقعه  
املقبل لتلذذ اإلفطار 
والغداء والعشاء.

غنيمات حتّللت من 
التزاماتها العملية 
يوماً، فأعطت الزيتون 
ملساتها، وملن سأل 
عن غياب مقالتها 
اليومية، فهنا اإلجابة 
البالغة املعنى...

وهذا ما كتبه نبيل 
العمرو:

جمانة غنيمات

ملسات

أن تبحث عن إمرأة ترسم لك 
خريطة األردن بإبتسامة من عطاء ؛ 

فذلك سيعني أنك قد ال تبحث طويال 
لكنه سيجعلك حتتار بحجم هذه 

اخلريطة . وقد توقفت مسافة زمنية 
كافية قبل أن أكتب عن سيدة من تراب 

هذا الوطن ، جمانه غنيمات ؛ لها من 
إسمها النصيب الكثير لكن لها من 

هذه األرض عطر أنساب و سطور كثيرة 
؛ كتبتها هي بروح إمرأة مختلفة ، األمر 

يشبه متاما أن تنظر إلى لوحة زيتية 
جتثو أمامها املعاني .

حني تكون األلوان من زيت زيتون 
بالدها ، حني حتاول قراءة جمانة غنيمات 

تأخذك دهشة السؤال اجلريء للحق 
، وتذهلك قوة الطرح و إنسيابية 

الفكرة ، تستطيع أن تصل إلى العقل 

بسهولة وسالسة ، بسيطة في طرح مطالب 
املواطن اإلنسان ، متتلك قدرة فائقة على جمع 
تركيزك في محتوى ما تريد أن تخبرك إياه في 

مقال يجعلك تبتسم رغما عنك ورغما عن 
كل ما فيه من تساؤالت نسألها جميعا ، ثم 

تأتي الدهشة لتكتمل عندما تتوقف عن رؤية 
تلك الصحفية املثقفة العالية الرقي وأنت 

تنظر إلى سيدة منزل من الطراز األول .

مثال مبهر للمرأة العاملة، وربة البيت املتقنة ألمور 
غابت عن الكثير من نساء مجتمعنا ، أثارت كلماتي هذه 

الصور التي كانت فيها جمانه غنيمات أُْم تعد حبات 
الزيتون لتقوم بحفظها بدقة وعناية ؛ وكأنها تدرك متاما 

أنها متسك بني يديها ثمرا أقسم اهلل به في كتابة . تقديري 
وإحترامي لك سيدتي الرائعة ؛ مثلِك ِمثاٌل يحتذي به جيل 
يحتاج لهذا الفكر و هذا القلم وهذه العفوية و هذا الكم 

من األمومة ، مثلك ترسم خريطة الوطن بفخر وإعتزاز .

ترسم 
خريطة 
البالد 
بحّبات 
الزيتون

رئيسة حترير

 و“سّت بيت” وسّيدة 

ُيحتذى بها:

http://jorday.net/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=17487:2015-06-16-11-32-43&catid=72:pdf&Itemid=77
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من  في  العجاب  العجب  جتد  بالدنا  في 
ميارسون هذه املهن ،وهنا سأتناول على وجه 
احلقوق في  ،فكليات  احملاماة  اخلصوص مهنة 
بالدنا جتد أبوابها مشّرعة لكل من هب ودب، 
التوجيهي  ملعدالت  جداً  املتدني  فاملستوى 
أية  توفر  وعدم  احلقوق  لدراسة  املطلوبة 
للمتقدمني  اخللقي  املستوى  الختبار  آلية 
كم  لتراكم  كله  ذلك  ،أدى  الدراسة  لهذه 
يفوق  ومبا  التخصص  هذا  خريجي  من  هائل 
الوظائف  ندرة  ظل  ،وفي  اجملتمع  حاجة  عن 
القطاع  وشركات  احلكومية  املؤسسات  في 
من  الغالبية  جتد  التخصص  لهذا  اخلاص 
،وفي  احملاماة  مهنة  ملمارسة  تتجه  اخلريجني 
رزقهم  لتحصيل  احملامني  لهؤأل  مسعى 
عنها  للترافع  قضية  أية  يستقبلون  جتدهم 
أول  القضية خاسرة من  لو كانت هذه  حتى 
إيذاء  في  وتتسبب  أخالقية  ،وغير  بها  حرف 
اخلصم الذي يكون صاحب حق جلّي.كل هذا 

غير مهم ،املهم أن يقبض أتعابه . 

جتربة مريرة
القضاء  مع  املريرة  جتربتي  خالل  من 
واحملامني بقضية إخالء مأجور من مستأجر ال 
يريد أن يدفع األيجار وال يريد أن يخلي الشقة 

املستأجر  هذا  محامي  قام  .فقد  له  املؤجرة 
،من  بالقضية  النظر  تأجيل  صنوف  بكافة 
حلضور  احملكمة  تبليغات  استالم  رفض  خالل 
الصادرة  الغيابية  األحكام  ورفض  اجللسات 
عن احملاكم ،وكثرة طلبات األستئناف ،وطلب 
هذا  ،متكن  الدفوعات  لتقدمي  املتتابعة  املهل 
بإخالء  قطعي  قرار  صدور  تأخير  من  احملامي 
سنوات  ثالثة  ملدة  اجلبرية  بالقوة  املأجور 
الدنانير  من  آالف  بعدة  بخسائر  لي  متسبباً 
مقابل حصوله على بضعة مئات من الدنانير 
احملامي  يكتفي  .ولم  املستأجر  موكله  من 
القضائية  الشرطة  قامت  أن  ،فبعد  بذلك 
اجلبرية  بالقوة  الشقة  من  املستأجر  بإخالء 
للمحكمة  الحق  بطلب  يتقدم  أن  ،وأخبرته 
لتجيز له نقل أثاث بيته ،ولكن وعلى ما يبدو 
التقدم  بعدم  موكله  على  أشار  احملامي  بأن 
بهذا الطلب إمعاناً في التسبب في املزيد من 

األذية لي،
فاحملامي يعلم مسبقاً بأني لن أمتكن من 
دخول أو استالم مفاتيح الشقة من احملكمة  
قبل تفريغها من األثاث ، ويعلم أيضاً بأن احلل 
املتاح أمامي لتفريغ الشقة من األثاث  اآلخر 
ملستودع  األثاث  نقل  احملكمة  من  الطلب  هو 

ملا كانت حياة 
األنسان واحملافظة 
على حقوقه هما 
أبرز العناوين في 
دساتير وقوانني البالد 
املتحضرة ،جاءت 
مهنة الطبيب 
ومهنة احملاماة 
لتكونا أرفع املهن 
في تلك البالد ،فال 
مكان لراغب في هذه 
املهن ما لم يتوفر 
عنده حد معقول من 
األخالق ومستوى حاد 
من الذكاء .فالطبيب 
مسؤول مباشر 
عن صحة األنسان 
وإنقاذ حياته ،وكذلك 
احملامي مسؤول غير 
مباشر عن حياة 
وحقوق األنسان 
،فتقصير أو عجز 
احملامي عن تقدمي 
الدفوعات الضرورية 
وفي الوقت املناسب 
أمام القضاء قد 
تفضي أحياناً 
ألحكام قاسية بحق 
موكله .

املهندس سميح جبرين
كاتب وناشط أردني

أقوم أنا باسئجاره ودفع ايجاره )بحيث أقوم الحقاً باملطالبة 
بقيمة االيجارات املدفوعة ( وأن أحضر كفيالً يكون مسؤول 
الحقاً  محاميه  أو  املستأجر  ،ليقوم  األثاث  هذا  سالمة  عن 
وعند طلب استالم األثاث بتقدمي شكوى للمحكمة بدعوى 
أتالف األثاث وطلب التعويضات مقابل ذلك ،وهذه قضية قد 

تأخذ سنوات باحملاكم إلثبات صدقية أو بطالن إدعاءاتهم .

أي أخالق، وأّين املهنة؟

هنا  عنها  نتحدث  مهنية  وأية  أخالق  ،أية  نتساءل  هنا 
اآلالف  شاكلته  على  يوجد  لألسف  والذي  احملامي  هذا  عند 
من احملامني الذين يهدرون حقوق اآلخرين مقابل بضعة دنانير 
يتلقونها من بعض موكليهم من اللصوص وعدميي األخالق 
احملامني  لكثير من  اليومية  املمارسات  أن كل هذه  ،والغريب 
أن  املفترض  من  التي  احملامني  نقابة  وبصر  سمع  حتت  حتدث 
منتسبيها  وسمعة  املهنة  سمعة  عن  األول  املدافع  تكون 
من احملامني ،فعندما يتقدم مواطن بالشكوى لهذه النقابة 
إتخاذ  في  وتسّوف  تراوغ  النقابة  ،جتد  منتسبيها  أحد  بحق 
بكسب  طمعاً  وذلك  عليه  املشتكي  بحق  رادع  اجراء  أي 
صوته في انتخابات النقابة ،أو بالتدخل والواسطات من قبل 

شخصيات وجهات بعينها .
ولنا احلق بالتساؤل هنا أيضاً ،إلى متى سنبقى نخضع 
متّكن  قاتلة  بثغرات  ومخترقة  الزمن  عليها  عفا  لقوانني 
سير  لتعطيل  الثغرات  هذه  خالل  من  النفاذ  من  احملامني 

في  القضايا  هذه  مثل  تأخذ  ال  الذي   الوقت  ففي  العدالة، 
كثير من دول العالم مدة ال تتجاوز الشهر على أبعد تقدير 
مبّرر  أي  دون  وسنوات  سنوات  عندنا  ،تأخذ  بها  للفصل 
جراء  هنا  املتضرر  يعّوض  ،فمن  أخالقي  حتى  وال  موضوعي 
تستهلك  قضايا  في  القضاة  وقت  يهدر  ،وملاذا  التأخير  هذا 
ملن  يسمح  ،وكيف  طائل  دون  القضائية  اجللسات  عشرات 
بأنفسهم  ليقوموا  القوانني  تعديل  من  النواب  من  يتضرر 
بتشريع هذه القوانني ،وهذا ما هو حاصل في الوقت الراهن 
مع قانون التنفيذ الذي متَّ إدخال تعديالت جوهرية على مواده 
األعتراض  ،ليتم  متميزة  ميدانية  قضائية  خبرات  على  بناء 
هذه  من  ذويهم  أو  يتضررون هم  نواب سوف  قبل  من  عليه 

التعديالت . 

محامون نبالء

وبرغم من كل ما ذكر يبقى لدينا أمل بقلة قليلة من 
أحترامهم  قبل  أنفسهم  يحترمون  والذين  اجلادين  احملامني 
ملهنيتهم ،وذلك برفضهم قضايا تتسبب بدون وجه حق في 
عليهم،  تعرض  التي  القضايا  في  املفترضني  اخلصوم  إيذاء 
األشخاص  أحد  بأن  احملامني  من  النبالء  أحد  لي  روى  فلقد 
حضر إلى مكتبه مرسالً من صديق لهذا احملامي موصياً اياه 
بتولي قضية هذا اإلمام وبعدم طلب أية أتعاب منه ،فرحب 
هذا احملامي بهذا الرجل وقال له أبشر ،فال حاجة لي بأتعابك 
تروي  أن  أوالً  ،ولكن عليك  بالترافع عنك لوجه اهلل  وسأقوم 
احملامي  على  قضيته  بعرض  الرجل  هذا  ،فأخذ  قضيتك  لي 
تالع  منطقة  في  لشقة  مستأجر  بأنه  مفادها  كان  والتي 
العلي وانه لم يدفع إيجارها ملدة عامني متتاليني ،وعلى إثره 
بدفع  يطالبه  بحقه  قضائية  دعوة  برفع  الشقة  مالك  قام 
املترتب عليه من إيجارات وبإخالئه للشقة ،وأضاف هذا اإلمام 
،ولكن وبحمد اهلل خسر مالك هذه الشقة القضية ألسباب 
،وتابع  احملكمة  عن  الصادرة  بالتبليغات  عالقة  لها  فنية 
قوله للمحامي ،بأنه حضر اليوم ملكتبه ألنه سمع أن مالك 
الشقة شرع برفع قضية ثانية ضده وأنه يريد منه أن يترافع 
عنه أمام املالك .فلما سمع احملامي تفاصيل القضية ،متّلكه 
الغضب وخاطب اإلمام قائالً له ،اتريدني أن أترافع عنك بأكل 
اإلمام  أيها  معاناته  وزيادة  بقهره  وأتسبب  املسستأجر  حق 
الذي  اهلل  بكالم  الناس  بوعض  تقوم  من  يا  اهلل  ،أالتخشى 
يحّرم علينا أكل حقوق الناس ،عليك أيها الرجل أن تستغفر 
ربك وتذهب من فورك إلى مالك الشقة وتستسمحه وتعتذر 
بأسرع  عليك  املترتبة  اإليجارات  قيمة  بدفع  تعده  وأن  منه، 
وقت ممكن وأن تخلي الشقة إذا كنت غير قادر على أستمرار 
املكتب فوراً  ،عليك مغادرة هذا  أخيراً  له  .وقال  إيجارها  دفع 
وأبالغ صديقي الذي ارسلك إلّي بأن ال يكرر فعلته هذه معي .

حتذير

سميح جبرين ُيحّذر  من:

السطو على العدالة !
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رفضت سلوى أن ترافقني , كنت أرتدي جينزا أزرق وقميصا 
برتقاليا , وأحمل دفتري بني يدي , استأذنُت بالدخول 

ووقفت أمام املكتب , ابتسم الرجل من وراء مكتبه،  كان 
رأسه مكشوفاوعاريا من القبعة العسكرية: “ تفضلي “ . 

جلسُت , تلعثمُت بالكالم .. فابتسم هو , نظرُت إلى وجهه 
, فكان مرتاحا واطمأنت جوارحي , كان شعره شائبا ولكن 

شقرته غلبْت البياض , قلت له : “ لدي مشكلة في العلوم 
العسكرية , أنا رسبت في الفصل املاضي , وسأرسب في 

هذا الفصل أيضا “ ..ضحك , وقال: “ وكيف عرفت أنك 
سترسبني ؟ “ قلت : “غيابي جتاوز القانون“..قال : “حسنا, 

سنتجاوز عن التغيب “...كان جتاوبه صادما لي : لم أتوقع 
أن يكون سهال هكذا ,وبكلمة فقط..!....قّدرُت ببطني أن 

أَضرب ضربتي كاملة وأصارحه بأنني رسبت في االمتحان, 
وسأرسب في النهائي ,فليرحني من عناء زيارة قادمة 

وينجحني .. ...ولكني اخترت أن أكتفي بهذا النصر اجلزئي 
اليوم , وفي املرة القادمة لنا جولة أخرى ....وقفُت وشكرتُه 

على لطفه , سألني عن اسمي وعن أشياء أخرى خاصة 
بهويتي .وغادرت .

) 3( 
كانت صديقتي تنتظرني في اخلارج , أبلغتها مبا حصل 
, قالت : “ ألم أقل لك ؟! وملاذا لم تطلبي منه أن ينجحك ؟” 

قلت : “ ال أعرف , ترددت ..” قالت :” هبلة “...
بعد يومني عدت إلى احملاضر , كعادته كان مبتسما 

ودودا , جلسُت على حافة الكرسي , وصارحُته بأنني غيُر 
قادرة على جتاوز املادة علميا , فأنا ال أحفظ منها شيئا , 
إنها املادة الوحيدة التي رسبت بها , سألني عن معدلي 

) 1(

صديقتي ال متلك زمام 
عينيها إذا رأت رجال يرتدي 

بزة عسكرية , و ال أعرف 
بصراحة كيف تلتقط بلمح 

البصر رتبته , سريعا تقول 
هذا مالزم أول , هذا رائد , 
هذا نقيب ...وهي مغرمة 

بالرتبة كلما ارتفعت على 
الكتف , وال يهمها ما في 
وما على الرأس من شيب 

وخالفه .
سجلنا، هي وأنا، في 

مساق العلوم العسكرية 
في اجلامعة , جنحْت هي 

ورسبُت أنا , فتغيبي جتاوز 
حدوده القانونية بكثير , 

وهذه املادة اجبارية للتخرج 
, وأنا غير قادرة على جتاوزها 
رغم أن عالمة النجاح فيها 

50 % , إنني أشعر بالعجز 
التام أمامها , املادة العلمية 

للمساق ال تدخل عتبة 
عقلي , والتغيب عن موعد 
احملاضرة يغويني بشراسة , 

ماذا أفعل ؟.
“ شوفي احملاضر , هو 

سيساعدك “ قالت لي 
صديقتي , قلت :” ولكنه 

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

حديد من  حدود 
سياجات معدنية، وألغام ناسفة

العام وعن حتصيلي في بقية املواد الدراسية , فقال :” إذن 
أنت جيدة , ملاذا تتعثرين في هذه املادة رغم أنها سهلة 

وبسيطة ؟” , قلت له بجدية ما زلت أذكرها : “ ال أعرف .....
لم يجادل أكثر, وعدني وأوفى ....وجتاوزت محنتي هذه .

) 4(
في اجليش الشعبي كانت لنا مغامرات جميلة مع 

العريف عامر املدرب اخلاص مبجموعتنا , العريف عامر انسان 
جميل ودود , وخجول , دربنا على فك البندقية وتركيبها , 
وعلمنا أسماء ووظائف ِقَطعها , أنا كعادتي اعتذرت عن 

هذه املهمة وتركتها لسلوى التي أبدعت بها حتى رشحها 
العريف عامر ملسابقة فك وتركيب السالح ...

في وقت التدريب كنا جنلس في الظل حتت شجرة 
وارفة خلف مبنى الكلية نستمع للعريف عامر وهو يحكي 

ويشرح , كان الوقت صيفا الهبا , وال شيء يبقى في 
رؤوسنا, كل شيء يتبخر برشاقة جتاري رشاقة العريف عامر 

....العريف عامر كان يعرف هذا جيدا ...
في اليوم األول للتدريب التقى مبجموعتنا عسكري 

ال أذكر رتبته اآلن , أجلسنا على األرض في ساحة الكلية 
, وحتدث في أشياء كثيرة أذكر منها هذه : “ العسكرية 

جدٌّ وشدة , ولكننا نراعي أنكن إناث , وأن ظروفا خاصة متر 
باألنثى تتيح لها طلب الراحة , فقط قولي للمدرب : أنا 

اليوم معذورة ....أذكر أنني قلت للعريف عامر عشر مرات أنا 
مع ذورة ...ومثلي فعلْت األخريات ........

وتخرجنا من اجليش الشعبي , وتخّرجْت سلوى من 
اجلامعة، وتزوجت الرجل العسكري، وأقفل عليهما الباب..  

أما أنا ففتحُت الباب، وخرجُت ...

تغريدات

عسكري , كيف سأتفاهم معه هذا ؟ 
“ قالت : “ وماذا يعني عسكري , أليس 

بانسان ؟ بالعكس العسكريون هم األكثر 
حنانا “ ...فضحكُت , وضحكُت أكثر 

حني ذّكرتني بحادثة التخرج يوم اجليش 
الشعبي .

يومها , قيل لنا أن القائد العام 
للقوات املسلحة سوف يرعى تخريجنا , 
فاشرأّبْت روح صديقتي للتحدي , وقالت 
: “ سوف أعاكسه . “ , قلت لها : “ ولكن 

هذا القائد العام , إنه أكبر واحد فيهم 
..!! “ قالت :” وماذا يعني ؟ أليس برجل ؟” 

وتراهّنا . لم يأت القائد العام أتى نائبه 
,حزنْت سلوى ولكن هذا لم يغير في 

الرهان شيئا , واختارت مكانا قريبا من بوابة 
املدرج ليتسنى للرجل العسكري أن يراها , 

ووقفُت أنا على مسافة من كليهما متكنني 
من املراقبة الشاملة للنظرات وللعبرات 

وللصمت الرهيب , رأيتها تسّبل له عينيها 
اجلميلتني برومانسية فجة , بدا املشهد في 
ضوضاء وضجيج املدرج غاية في الكوميديا 

...حيث الزحمة شديدة , وال فسحة هدوء 
للرومانسية وللغة العيون , ورغم هذا 

التقطت عينا نائب القائد العام النظرة 
السابلة , وارتخْت شفتاه , لقد صادتْه 

امللعونة .

) 2(
عزمُت النية على الذهاب إلى احمُلاِضر , 
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بالشفقة  شعر  كلما  حسان  يتذكرها 
على نفسه. حياته مضطربة منذ ان كان صبيا 
يبحث عن احلب. ولم ال؟ انه يستحقه اكثر من 
من  اصنام  حياتهم؛  في  فاشلون  هؤالء  غيره. 
حسام  شاؤوا.  كيفما  يجبلونهم  آبائهم،  صنع 
ال يعرف ملاذا سيدرس الهندسة، فقط الن والده 
في  سيعيش  مهندسا.  يصبح  ان  يريده  الفظ 
عمان ويتزوج ابنة عمه ويهرم قبل اوانه. سيكون 
العمر وسيغزو  االربعني من  نهاية  في  له كرش 
الشعر األبيض رأسه قبل اآلوان. اما مهند فهو 
طريقة  وعن  اللذة  عن  يبحث  اآلن.  منذ  ضائع 
كم  املشهور.  النساء  طبيب  ابوه  بها  يغيظ 
استمتعنا ونحن صغار ونحن نعبث بادوات والده 
السابعة  بلغ  ناجي  النساء.  لفحص  الطبية 
عشر ولم يكن يعرف شيئا عن النساء او باالحرى 
فسيولوجية اجلهاز التناسلي للمرأة. كان يحب 
الفلسفة ويقتني املوسوعات العلمية الروسية 
كتب  باعة  من  يشتيرها  كان  التي  املترجمة 

االرصفة بالقرب من سينما اخليام الكبرى.

وهكذا كنا في سن املراهقة! نتبادل الصور 
في  سينما  لدخول  الفرصة  ونستهل  االباحية 
اخلليعة،  االفالم  بعرض  اشتهرت  البلد  وسط 
كرش  ابو  السمني  الرجل  كان  منها.  مقاطع  او 
السينما  لدخول  قروش  بعشرة  تذكرة  مينحنا 
بعد ان نكون قد هربنا من املدرسة االسالمية في 
جبل عمان. لم تعرض السينما فيلما كامال وامنا 
الرقيب قد  اباحية كان مقص  افالم  مقاطع من 
حذفها ومبشيئة القدر وجدت طريقها الى هذه 
السينما. مهند كان قائدنا؛ نحن املنحرفون ابناء 

الذوات الضائعون في عمان السبيعينات!

مع  جنسية  جتربة  اخوض  لم  انني  اعترف 
اجلنس اآلخر اال بعد ان تزوجت. كنت متمردا على 
والدي لكنه اصر ان اتزوج فور تخرجي من اجلامعة 
االردنية وحصولي على شهادة الهندسة املدنية 
وألن  االنفس  بشق  جنحت  اكرهها.  كنت  التي 
والدي لم يرد لي ان اعمل معه في جتارة االخشاب، 

وجهني، بل امرني بدراسة الهندسة. 

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..

شركات  مع  وسيعمل  الصحابه.  يقول  كان  مهندس”  “ابني 
كبرى.

لكن هوسي احلقيقي لم يتعلق بالهندسة ابدا. النساء كن 
بريطانيا  الى  سافر  النه  مهندا  حسدت  اليه.  اتوق  الذي  العالم 
فشل  خاطئة.  كانت  ابيه  حسابات  ان  اثبت  لكنه  للعلم.  طلبا 
فضيحة  كانت  التقاها.  عاهرة  اول  من  وتزوج  العلم  حتصيل  في 
كبرى. طلقها بعد ان قطع ابوه عنه املال وعاد خائبا الى عمان بدون 
شهادة! اما حسام فسافر الى اميركا ودرس الهندسة وتزوج ابنة 
عمه واستقر هناك. اما انا فتزوجت قريبة لي من طرف أبي وعملت 

في شركة هندسية وكنت بائسا.

كانت زوجتي امرأة بسيطة، محافظة ومتدينة. لم تكن هناك 
عالقة حقيقية معها. كنت افكر بنساء الغرب وانا بقربها. صحيح 
باحلب جتاهها.  ابدا  اشعر  لم  لكني  وولد،  بنت  عن  اثمر  زواجنا  ان 
الطفولة،  اصدقاء  من  غيري  عن  ومختلف  متمرد  اني  اظن  كنت 

لكن احلقيقة اني كنت ضائعا. 

اقراص  اشتري  كنت  العمر  من  االربعني  بلغت  عندما  حتى 
ينام  ان  بعد  الغربية  الفضائيات  بعض  واطالع  االباحية  االفالم 

واسع  وصدر  زرقاويتني  بعينني  شقراء  بفتاة  احلم  كنت  اجلميع. 
وجسم مثير. كنت اريدها هي ولو لليلة واحدة. كنت اود ان اهرب 
اليها بعيدا عن الهندسة وحياة عمان وبالهة احلياة العائلية بحثا 
وان نرقب السماء وقد  ان منارس احلب على الشاطئ،  عن مغامرة؛ 

تالحمت اجسادنا وان نهمس كلمات كلها شغف في آذاننا. 

الى جانبي، وحياتي  النائمة  املرأة  تلك  كرهت كل من حولي: 
اململة وذلك الضجر الذي ينسل الى نفسي مساء اخلميس وصباح 
األهل  وزيارات  باالعياد  واالحتفال  كلها،  التقاليد  كرهت  اجلمعة! 
ال  كنت،  او  املتمرد،  انا  للراتب!  ترقبا  الشهر  آخر  وانتظار  واالقارب 
انا  بالوطن!  بصلة  ميت  ما  وكل  وطقوسكم  باعيادكم  لي  عالقة 
املتمرد الذي ابحث عنها: تلك الفتاة املمشوقة القوام اخلارجة من 
شاشة السينما منذ ان كنت مراهقا! اريد ان امارس احلب مع انثى 

تذكرني برجولتي ووجودي؛ تعشقني لنفسي!

كنت اتصل مبهند وناجي بني فترة واخرى. 
“هل انت سعيد يا مهند؟”

“تزوجت قريبتي!”

“وبعد؟ أال تشتهي تلك االجنليزية العاهرة؟”

صمت

“انا سعيد اآلن”

“حقا؟”

“حقا!”

اما ناجي فلم يتزوج ابدا. كان مصابا بالفصام. الف عدة كتب 
الوطن  في  العلمية  املرجعيات  اهم  واحدا من  واصبح  الفلك  في 

العربي. رأيته مرة في بهو فندق.

“ناجي! كيف انت يا رجل؟”

“انا جيد. مشغول واهلل!”

“لم تتزوج ابدا!”

“ال اطيق النساء!”

“آه. فهمت”

كنت تعيسا في حياتي. ال اطيق زوجتي وام اوالدي. كنت ابحث 
الى  يرسلني  لم  ملاذا  ايضا!  أبي  كرهت  ولوهلة  ما.  مغامرة  عن 
اميركا للعلم؟ هناك كنت سأجدها؛ فتاة احالمي، تلك الشقراء 

الرائعة. كنت متمردا يوما ما.

هذا  في  وحيد  اني  احسست  احلزن.  واصابني  أبي  مات  ثم 
عاشق  طموح!  بال  مقموع  مهندس  احبة.  وال  اصدقاء  ال  العالم. 

لفكرة، لصورة، ملشهد من ايام املراهقة! خائب انا فعال!

ثم حانت الفرصة للسفر بعد سنوات عجاف. دعيت الى مؤمتر 
أبي ببضعة اشهر. سافرت مع زمالء لي.  وفاة  في ليماسول بعد 
العربي. في فندق  العالم  بها خارج  التي اسافر  األولى  املرة  كانت 

“هاواي” ارحتت ملشهد البحر من نافذة غرفتي.

أسامة الشريف
صحافي وكاتب أردني

شغف

املتمّرد!



،

4243 الكبيرة.  القاعة  في  الفطور  وجبة  لتناول  نزلت  الصباح  في 
هناك رأيتها: كل ما كنت احلم به. امراءة صغيرة احلجم، شقراء، 
ضمن  روسية  كانت  ساحرة.  وابتسامة  ناهد  صدر  زرقاوان،  عينان 
وفد طبي حضر الى قبرص ملؤمتر كبير. تابعتها ببصري ونظرت لي. 
كانت رمبا في االربعني. ابتسمت لي! جلست اتناول طعامي ولكن 
عيناي لم تتحركا. كنت ارمقها بكل ما في من حياة. يا اهلل! انها 

هي!

ونظرت  ووقفت  لها. جترأت  زمالء  افعل؟ كانت جتلس مع  ماذا 
بوفيه  نحو  واجتهت  وقفت  تسمرت.  ثم  نحوها  حتركت  اليها. 

احللويات. هذه فرصتي! توجهت نحوها.

“انستي. كم انت جميلة!” 
كنت افكر بكل االفالم التي شاهدتها في حياتي.

“عفوا! ال احتدث االجنليزية!”
“انت جميلة حقا!”

ضحكت وبانت اسنانها البيضاء. 

“قليل من االجنليزية فقط! فرانك سيناترا”

“أه فرانك سيناترا. نيويورك، نيويورك”

ضحكت. “نعم. واعرف لونلي تيبل )طاولة وحيدة(”

“اعرفها ايضا!” 

“تعال بعد الفطور. اكون هنا!”

“حسنا. اوكي!”

“اوكي”

مرت الدقائق طويلة. كنت انظر اليها وهي تتحدث مع زمالئها. 
كم كانت جميلة. ما اسمها يا ترى؟

بعد ان انتهى الفطور تقدمت اليها:

“قهوة في االعلى؟”

“اوكي”

كان  حياتي  في  به  احلم  كنت  كل  رائعا.  حلما  اعيش  كنت 
امامي. تقدم ايها املتمرد!

صعدنا الى شرفة بالقرب من البار. نظرت الي وضحكت.

“انا متأسفة. ال اتقن االجنليزية”

“انا متأسف ال اتقن الروسية”

“لونلي تيبل، وضحكت”

“فرانك سيناترا. وضحكت معها”

احتسينا القهوة ونحن ننظر الى البحر. 

وانها مطلقة  انها طبيبة، تعيش في موسكو  فهمت منها 
ولديها بنت. قلت لها اني مطلق ايضا. كل ما كنت افكر به هو 

كيف ساغريها للوصول الى غرفتي. 

“املنظر من غرفتي للبحر رائع حقا!”

“البحر؟ مير تقصد”

“نعم مير، البحر. غرفتي. نافذتي. جميل!”

“اوكي”

“اوكي”

الى غرفتي. كان قلبي يخفق بجنون. تلك هي، اشم  صعدنا 
رائحتها، انها كل ما احلم به. هي معي اآلن. تصعد الى غرفتي.

دلفنا الى غرفتي ونظرنا الى البحر.

“مير، اي البحر”

الهي.  يا  أه  عانقتها.  مني.  اقتربت  الى.  ونظرت  ابتسمت 
السرير. خلعت مالبسها  الى  بنا  األمر  انتهى  ثم  القبالت.  تبادلنا 
انا هنا، الى جانبها، معها، كل ما  بتأن وكنت انظر الى جسدها. 

احلم به.

متددت على السرير ونظرت الي. اصابني ذهول. كل ما حلمت 
به كان امامي. وها أنا انظر الى جسدها العاري وال احرك ساكنا. 
ماذا افعل؟ شعرت باخلجل. انا لست انا، اعذريني. حاولت التقرب 
االفالم  تلك  كل  جليد.  من  قطعة  الى  حتول  جسدي  لكن  اليها 
من  زواجي  على  واصراره  أبي  تخيلت  اآلن.  تسعفني  ال  واملشاهد 
قريبتي. تخيلتها، ام اوالدي، نائمة بجانبي. من هي تلك املرأة؟ ومن 

هي هذه؟

“اعذريني”

“ما االمر؟”

“اعذريني. انا آسف حقا”

خارج  وهرعت  ثيابها.  ولبست  انسحبت   باالذالل.  شعرت 
الغرفة.

انا املتمرد، من كنت اظنه متمردا فشلت في امتحاني األول. آه 
مهند وآه حسام وآه ناجي. 

ضحكت بهستيرية وانا جالس وحدي على السرير. متردي وصل 
الى نهايته!  



 وأعتقد أن أروع البراهني وحاالت 
اإلقناع  لقبول الرجل بألوان املرأة هي 

تخضير احلياة ، فأصبح بسبب اعتماده 
على إبداع املرأة في تلوين الروح املبشرة 
باألخضر يتجنب التدخل في لون الثياب 

التي ترتديها ، ولون األثاث الذي تقتنيه 
بفلوسه وعرقه الساخن ! فيفرح حني 

يشاركها الدفع وال يشاركها االختيار إال 
نادراً !! وحني تقف في وجهه رافعة عنقها 

في محل األثاث مبدية قدرتها هي.. وهي 
وحدها على القرار باللون ، فإنه غالباً ما 

يبتسم متفرعناً ومزهواً أمام التاجر بأنه ) 
حاج مطاوع ( وبأنه ال يرفض للمدام قراراً ! 

خضرا هي مكنوات احلياة

وتلك لعمري أجمل سمات الرجال 
الذين يسعدون أمام اآلخرين بإفراطهم 

في تدليل زوجاتهم وأمهات أوالدهم، 
وبأنهم مينحونهن السلطة والقرار واحلرية 

في االختيار مدى احلياة ! وكثير منهم 
يضيفون بأنهم ال يرفضون لهن طلباً 

مهما صغر أو كبر ، من مبدأ )عز زوجتك 
خضرا ، بتصير احلياة خضرا ( ومن مبدأ ما 
أهانهن إال لئيم وما أكرمهن إال كرمي ( ... ! 

ولذلك سميت النساء كلهن بخضرا !!! 
وخضرا ال تعني اللون األخضر فقط بقدر 
ما هي مكنونات احلياة والروح الوثابة املتألقة 
في النفس املعزوزة !!! وشبهت املرأة باألرض 
من منبعث اخلصب والعطاء ، وبأنها مورقة 
اخلير على اجلميع ! وشبهت املرأة بالشجرة 

في كل مكان في العمر االجتماعي ! فانتشر 
األخضر حتى في احلروب حني كانت النساء 

تغطي الرجال بالشجر والعروق الوارفة ، 
لتحميه من العدو ، فصنعت املصانع مالبس 
العسكر احلربية وموهت اآلالت احلربية باللون 

األخضر املتشابه مع لون الغابات والبساتني 
، وتطور األمر للطائرات املقاتلة والدبابات 
وأغلفة الرصاص فأصبحت تصبغ باللون 

األخضر ! 

وحتى هنا لم يجفل الرجل من اللون 
األخضر ويحاول التقليل منه في بيته 

وفي حياته، وتطور اللون األخضر إلى راية 

لإلسالميني أنفسهم ، وانطلقت أغنية اخلضر األخضر 
من ذاكرة النسيان  ،! وحتى زيارات النبي اخلضر لشرعيتها 
وروعة طقوسها الدينية واكتسابها لصفة اللون األخضر 

، عتمت عليها إسرائيل،وبدأ اللون وتراجع اللون األخضر 
منتكساً رغم حاجة اجملتمعات إليه !

 فأصيبت الدنيا مبقتل من اجلفاف والعطش وموت 
األخضر املتمثل بالشجر واستبداله باحلجر ! ونبتت في 

الورق دراسات تفيد مبوت األخضر ملوت األنهار واجلداول 
وينابيع املياه الثرية القراح ! ولم يتبق للون األخضر سوى 

لون السالح ... !!! 

األسود صار سيد الساحة

وأصبحت احلروب وصراعات الشعوب تسمى بحروب 
املياه ! وال ننسى أن هيمنة احلريق واملوت والتعذيب والتدمير 

قد اسهمت كلها  في تسويد لون احلياة واألرض ! ، وان 
العدو الغاشم دوماً يهدف في أولوياته حلرق الشجر 

واجتثاث األخضر كما تفعل إسرائيل في حربها ضد أهلنا 
في فلسطني ! فحني تنوي تلويع القلوب في كل حلظة 

جتتث بجرا فاتها الشجر !! ومع االنزالق القامت لألرض، امتقع 
وجه األخضر وجتهم أمام اللون األسود !! فأصبح األسود 
هو سيد الساحة ، وأجمعت النساء على ارتداء األسود ، 

فاكفهرت املالبس وأصبحت موضة الروعة الزاهية في اللون 

ظلت املرأة طوال 
العصور هي اإلصبع 
األخضر للحياة! 
وظلت في 
اجملتمعات هي 
صاحبة اللون األخضر 
وصانعة اللون اخلصب 
في البيت واألرض 
واملالبس واملؤونة 
في مخزن األسرة ! 
ولم يتدخل الرجل 
في إلغاء أي لون من 
تلك األلوان التي 
تبتكرها املرأة ! وظل 
على حياديته وقبوله 
إلبداعها اللوني 
دون هدم أللوانها !! 
وفعالً سيطرت املرأة 
على احلياة اللونية 
الكاملة،

األسود ! وسر السواد في احلياة احملروقة في جميع األبعاد، 
ينبع من االعتداء الهائل على خضرة احلياة اليانعة في 

النساء واألرض !! ! 

وارتقى اللون األسود على حالة االقتصاد بعد تعملق 
الدنيا بالفقر واحلاجة واالحتكار فأصبح اللون األسود سيد 
الساحة ، لترتديه النساء اجلميالت وغير اجلميالت ليظهر 

مفاتن اجلسد البض من منطلق ) والضد يظهر حسنه 
الضد ( فانطلقت األسواق االحتكارية تصبغ توجهاتها 

وواجهاتها باللون األسود ) وظهرت السوق السوداء (

واحتل األسود في األلوان ميادين االقتصاد وأصبح أشهر 
األلوان في مجال االقتصاد ! والذي تصبغ به األسواق كأحد 
مكونات االقتصاد، وذلك عند احلديث عن األسواق السوداء 
التي تتم فيها عمليات البيع والشراء في الظالم، وأعتقد 

في هذه األيام أن األسود أصبح ال) السوفت وير للعمل 
الرائج األسود في السوق السوداء ( وذلك ألنه راج بعيداً 
عن القانون  والعرف السائد!! والن األفراد والتجار الذين 

يستغلون اجملتمع هم أفراد يقال فيهم نفوسهم سوداء !

وفي هذه األيام العصرية ، حاولت دور األزياء ودور الديكور 
اخلفيف من اللون األسود في دهانات وديكور القصور التي 

بني اغلبها على مبادئ االحتكار والسوق السوداء ، والبيوت 
   coooool ( التي تزينها األلوان العشوائية ليقال فيها

)وبقيت النساء في القرى واخمليمات والبدو والبادية فقط 
هن اللواتي يحافظن على اللون األسود ، لعدم انتقال الرفاه 

والراحة حلياتهن الشقية ! وهذا يعبر بالطبع عن احلالة 
السيكولوجية للوضع الراهن عند الفقراء املستهدفني 

بالسوق السوداء ! 

أين خضرا من األسماء؟

وفي احلقيقة انه لو بحثنا عن اللون السيادي للنساء 
لوجدنا أنهن ميثلن دون منازع سيادة اللون لقسوة احلياة 

وشظف العيش واحتمال املؤثرات اللونية املتراكمة خالل 
العمل في البيت وبيت الشعر واملزرعة،  وخالل التخزين 
واجلري وراء املاشية ولقمة العيش فوق الصاج والطابون 

وحول حطب املواقد ! لعثرنا على حياة كانت خضراء يسطر 
عليها اصحاب نفوس احتكارية سوداء قامتة !! 

وهذا اللون األسود والذي جلس متربعاً مكان اللون 
األخضر هو من نتاج جتار الدم األحمر في السوق السوداء ... 
ولو قمنا بدراسته جيداً ، لوجدنا أنه أنه لون احلياة الكئيبة 
املكفهرة ولون اإلنتاج البائس  ، ولون القسوة ولون العذاب 

وهو بالطبع لون احلزن في احلداد على األحباب عند كل 
الشعوب !! 

وقد مت تعزيز هذا اللون األسود برجل يكون سيداً للبيت 
األبيض يعمل على تلويع شعب فلسطني ويحرق األخضر 

واليابس بشعلة الدم األحمر الذي جلبه للبيتاألبيض ...!
ونرى األخضر ينحدر ولم يعد أحد يسمي ابنته خضرا! 

لترتفع مناحة سمرا يا سمرا على جباه الناس

بني...
 “أبو سمرا “

 وبني....
 “ أخو خضرا  “

املرأة هي صاحبة اللون األخضر، وكّل املساحات 

اللونية الكاملة، املتكاملة، ولم يتدّخل الرجل 

إللغاء أّي لون تبتكره األنثى!

د. عائشة خواجا الرازم
شاعرة وناشطة أردنية

ملسات
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من اعدادها وللحقيقة والتاريخ كانت 
“الصحفي” تتمتع بسقف حرية في 

النقد املباشر والالذع للمسؤولني 
وكشف اماكن الفساد وتسليط 

الضوء عليها بجرأة وهو ماكان يزعج 
العديد من الوزراء واملسؤولني الذين 
كانوا يبدون امتعاضهم وتذمرهم 

اال ان ضيف اهلل لم يكن يبالي بهم  
وكانت احلكومات املتعاقبة صاحبة 
الوالية في منح او سحب تراخيص 

اصدار الصحف تغض الطرف 
عن اخملالفات التي كانت ترتكبها 

“الصحفي “ والتي ينص عليها قانون 
املطبوعات والنشر احتراما لشخص 

ضيف اهلل وتقديرا ملاضيه السياسي 
والوطني والقومي في مختلف اماكن 

املسؤولية التي استلمها وتبوأها .
في نهاية أيار عام 1993 شكل دولة 

الدكتور عبد السالم اجملالي حكومته 
األولى وأستلم معالي الدكتور معن أبو 

نوار وزارة االعالم... 
مع معن أبو نوار

وبعد شهرين تقريبا وذات مساء 
متوزي وكانت ليلة خميس..كنت في 

منزل ضيف اهلل بعمان واذا بالهاتف 
يرن مخبرا  ان  وزير االعالم معن ابو نوار 

يرغب في زيارتك ..فرد ضيف اهلل:اهال 
وسهال...ولم متضي اال بضع دقائق حتى 
حضر ابونوار وبعد تبادل عبارات اجملاملة 

أفصح عن سبب الزيارة والذي كان 
اقتراحا  يقضي بتقدمي احلكومة تعويضا 
مناسبا الى ضيف اهلل مقابل تنازله عن 

امتياز “الصحفي” وتخليه عنها ..فرد 
ضيف اهلل  بحدة وغضب : واهلل يا معن 

لو دفعتم مليون دينار لن اتنازل عنها 
..اما اذا كانت “الصحفي” تضايقكم 

د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

وهو ماكان بعد يومني لتبدأ عالقتي به التي استمرت حتى وفاته في 2001/6/6 .. 
ويالها من صدفة ايضا انه اليوم الذي احتفل به كل عام بذكرى يوم ميالدي .

كانت “الصحفي” اسبوعية منذ صدورها عام 1964 وحتى توقفها عن الصدور 
اختياريا عام 1997 اال انها لم تكن منتظمة في ذلك وانتشارها محدودا وكان 

ضيف اهلل يتولى حتريرها بالكامل ونادرا ماكان يسمح او يستعني باحد الجناز اي 

لم يقبل التنازل نبش الذاكرة
عن “الصحفي ” 
ولو مبليون دينار 

بامكانكم اتخاذ القرار وانتم أصحاب 
الوالية بسحب ترخيصها ليقطع 
احلديث بينهما  جرس الهاتف من 

جديد مخبرا معالي معن ابو نوار ان 
جاللة احلسني في طريقه لزيارتك 

وعليك العودة الى البيت حاال.
بعد اسبوعني التقيت ضيف 

اهلل مبقر اجلمعية الوطنية ألصدقاء 
الشرطة على جبل اللويبدة وكان 

رئيسا لها  فاستفسرت عن ما آل اليه 
اقتراح ابو نوار ...فأخبرني عن لسان 

معن : ان معن عندما عاد الى بيته وجد 
أن جاللة امللك احلسني رحمه اهلل قد 
وصل الى املنزل قبله بقليل وكان قد 

علم بزيارته الى ضيف اهلل وما ان دخل 
حتى استفسر منه احلسني عن سبب 

هذه الزيارة فاخبره معن عن اقتراحه 
بخصوص “الصحفي” ظنا منه أن ذلك 

سيفرح جاللة احلسني على اعتبار 
ان قلم ضيف اهلل من خاللها أصبح 

اال ان رد على معن 
قائال : يامعن من 

طلب منك ذلك ...دعوا 
ضيف اهلل يكتب 
ودعوا “الصحفي” 
تصدر ..هل تعلم 

يامعن انني أقرأها 
ودائما أجد أن ضيف 

اهلل محق فيما يكتب 
وينقد وغالبا ماأطلب 

تصويب وضع كتب 
عنه او قضية تناولها 

في “ الصحفي”..
وظلت “الصحفي “ 

بعد ذلك تصدر حتى 
توقفت اختياريا عام 
1997 بعد أن اشتد 

املرض على ضيف اهلل 
رحمه اهلل واسكنه 

فسيح جنانه .

في صيف عام 1985 
اطلعت ألول مرة 
وصدفة على عدد من 
جريدة “الصحفي” 
االسبوعية لناشرها 
ورئيس حتريرها الوزير 
والنائب املعروف 
املرحوم ضيف احلمود، 
كان ذلك في عيادة 
الدكتور معني التل 
مبدينة الزرقاء،  .وما 
انتهيت من قرائته  
بالكامل حتى وجدت 
ان تلك الصحيفة 
استهوتني وجذبتني 
وحفزتني عناونيها 
اجلريئة على االتصال 
فورا باملرحوم ضيف 
اهلل طالبا موعدا 
للقائه..

مزعجا للحكومة واالكثرية من الوزراء واالعيان وكبار 
املسؤولني ...فما كان من احلسني طيب اهلل ثراه      
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عن اخلال “ضيف اهلل احلمود” اخلصاونة



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، اجلزء الثاني 
من الثروة الوطنية:

إفراج

) 2 (
عّمار خّماش ُيفرج عن 

أرشيفه اخلاص
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صور من سنه ١٩٨٤. املوقع شمال-غرب قريه سوميا، في وادي فرعي يصب 
بنهر الزقاء جنوب قريه خشيبه. اخبرني الرعيان في ١٩٨٤ ان هذه املكان قد سكن 

من راهبات في قدمي الزمان، و ان اوالد املنطقه كانو يصعدون و يدخلون املساكن 
الهجوره خلف الشالل بحثاً عن خرز املسابح. طبقات الصخر ) اعلى مجموعه 

العزب )احليحي او منر( من نهايه العصور اجلوراسيه- قبل ١٥٠ مليون سنه( وفرت 
الطبقات هذه امكنه مناسبه الحداث تدخالت بسيطه بالطبيعه و احلصول 

علي بيت مزروع دخل شرفه خلف الشالل. عالقه االديره و الصوامع في الديانه 
املسيحيه باملناطق الصعبه و بـ “عماره اجليوليوجيا الطبيعيه” ليس بجديد ) مار 

سابا و دير قرنطل في فلسطني، و معلوال شمال دمشق، كبعض االمثله(.
 بكل حال، التاريخ الشفوي للمكان ال يكفي، فاالهم هي املسوحات و احلفريا 
االثاريه. و في ثمانينات القرن املاضي كنت على اطالع بسيط علي بحوث رمبا اهم 

مرجع علميا للفتره البيزنطيه باالردن و فلسطني، البروفيسور عرفان شهيد ) 

اسمه االصلي: عرفان 
عارف قعوار، استاذ في 

جامعه جورجتاون- دكتوراه 
من جامعه برنستون في 

خمسنات القرن املاضي، و 
نشر اهم مرجع عن العرب 

البيزنطيون في القرن 
السادس من مشورات 

جامعه هارفرد. و بذلك 
فهو “علالمه” االردنيون 
الغساسنه و تاريخهم 

في املنطقه احمليطه(. كان 
لدى عرفان شهيد مراجع 

تبني ان منطقه نهر الزقاء 
كانت بها دير او اكثر في 
الفتره البيزنطيه، مما اثار 

اهتمامي انذاك. ال اعتقد 
ان سد الراهبات في الصروه 

يكفي ان يكون هو “الدير 
املفقود” لصغره و لنمط 

بنائه البدائي و الذي ال يرقى 
الن يكون بناء بيزنطي، 

فهو اقرب الي سكن رعيان 
عندما يبتعدون باحلالل. 

لكنه ما يحدث في كثير 
من االحيان، انه ينتشر حول 

الدير االكبر )الغير معروف 
مكانه( صوامع و “زوايا” 
و امكنه سكن و تعّبد، 

يبنيها رهبان و راهبات اقل 
رتبه او حتي غير معترف 
بهم في الهرم الكنسي 
الصارم آنذاك. املهم في 
املوضوع هو قدره االرض 

اخلارقه و املبهره على 
حفظ بقايا تصرف االنسان 

في املاضي. و كيفيه 
استمراريه حياه هذا 

التصرف كبقايا مشتته 
في شقوق االرض، و في 

شقوق التاريخ الشفوي 
املتجذر باالرض، كبقايا 

للحدث االكبر الذي اندثر 
بذاته قبل قرون.
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في قرية 
شطنا
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اجلبل الضاحك...



،

باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

لست على عالقة 
طيبة مع املرايا 
النها ال تعدو سوى 
انعكاس تتغير بنوع 
املرايا ، ولكنني 
اؤمن اننا نعيش 
عاملها االنعكاسي 
والوهم وما نراه 
ونقراه ونسمعه ال 
يعدو اال انعكاسات 
وحملات ...وطوبى 
ملن يلتقط اشارة 
احلقيقة ويتفاعل 
معها.. الصورة مت 
التقاطها مبعرض فن 
من القلب للرائعني 
عبداهلل سعيد وزيد 
برسيق زالتقطت لي 
الصورة الصديقة 
معزز قصراوي 

مفارقة

5455

امَلرايا تتغّير ..
بنوع امَلرايا

فنعيش معها..
َوهم اإلنعكاس



،

5657
أشداء يحبون احلياة ويعشقون احلرية ويفتدون شعبهم ومقدساتهم 
بأرواحهم الطاهرة واجسادهم املثخنة باجلراح ..
مسحوا بنادقهم واحصوا ما بجعبتهم من ذخائر ، وعندما اقتربت 

الشمس من الغروب وهدأت حركة اجليش اإلسرائيلي وغابت صوت 
طائراتهم قرروا الهجوم املباغت من خلف خطوط العدو ، فخرجوا من 

عني النفق كما يخرج املارد من قمقمته وهموا بالتسلسل واالقتراب 
من العدو شيئا فشيئا إلى أن أصبحوا بالقرب منهم من مسافة صفر 

، فدارت رحى االشتباك وفتحوا نيران بنادقهم وقذائفهم املضادة للدروع 
بكل شراسة ، افقدوا العدوا فيها توازنه ودب الرعب في قلوبهم وصاروا 
يطلقون النار بشكل عشوائي ويقتلون بعضهم البعض ، وكانت قلوب 

املقاتلني تنفجر كالقنابل غيظا وحقدا في وجه جنود العدو ، ومرت 
بضع دقائق حتى قدم املدد جليش العدو وبدأ الرصاص ينزل على املقاتلني 

كاملطر وتنفجر األرض من حتت أقدامهم فلم تتزحزح قلوبهم ولم 
تنكسر إرادتهم الصلبة ، حتى اختلط احلابل بالنابل ، فقرر املقاتلون 

األشاوس االنسحاب ليعاودوا الكرة عليهم من جديد بعد أن قتلوا 
منهم الكثير ودمروا بضع آليات ثقيلة لهم ..

فتراجع جل املقاتلني وبدأوا يدخلون في عني النفق إال إثنان منهم 
تأخروا في االنسحاب ليحاصر جنود العدو أحد املقاتلني وهو عبد 
الصمد ليدور اشتباك باألسلحة البيضاء معه فقاتل كاالبطال 

االسطوريني وامسك بجنديني ليعطي فرصة لرفيقه نضال باالنسحاب 
إلى عني النفق وصاح به عبد الصمد :

- ) إرمي القنبلة علينا (
- ) ال .. ألنك ستموت (

- ) إرمي .. فلم يعد لدينا وقت (
- ) ولكن س .. (

- ) إرمي .. إرمي .. فمن هنا بدأت وهنا سأنتهي ( 
فرمى نضال القنبلة وقفز في عني النفق ليسمع هو ورفاقه 

صوت انفجار ضخم هز األرض ليتم سحق اجلنود ويسقطوا أرضا على 
بطونهم و وجوههم ويرتقي عبد الصمد شهيدا ممسكا بندقيته 

ويسقط على ظهره ووجه للسماء ضاحكا مستبشرا وينزل املطر على 
جبينه كأنه عقد من الؤلؤ املكنون ليغطي صدره بعبير الالزورد ..

) ٢ (

أعدوا طريق الرب الى أورشليم املتشحة بالسواد والقابعة كوردة 
حمراء حتت طيات الثلج الكثيف، ليلها كنهارها، وهواؤها مثقل براحة 

املوت، ويطغى لون الدم على شوارعها املرصوفة بعظام الصديقني 

مصطفى بدر
كاتب أردني

كان الوقت عصرا 
والسماء ملبدة بالغيوم 
املثقلة برائحة املطر 
ودوي الرعد يقصف بني 
فينة وأخرى وكأن السماء 
تصرخ وتتشقق ، وكان 
املقاتلون يحفرون األرض 
بأظافرهم على حدود غزة 
ليصلوا الى أرضنا احملتلة 
في الطرف املقابل ملدينة 
الشجاعية ، لقد كانت 
الصخور تتطاير كالعهن 
املنفوش أمام شراسة 
معاولهم الكادحة و تبرق 
شرارة تضيئ بلمعانها 
وجوههم الصافية 
املمتلئ شرفا وإصرار 
وصمودا ..

وعند وصولهم 
الى عني النفق ترقبوا 
اللحظة احلاسمة 
لالنقضاض على جنود 
االحتالل الصهيوني 
احملصنني في دباباتهم.

كانوا سبعة مقاتلني 

بطولة ونبوءة

أورشليم” وخالص  موريا  “مرثية 

) 2 (
وستأتي مصيبة على مصيبة وخبر على خبر يا إسرائيل

) 1 (
قّصة سبعة مقاتلني حفروا أرض فلسطني بأظافرهم

ورائحة االنبياء .. على جبل موريا إختار 
الرب أن يرتفع بيته االقصى بني الغمام 

ليالمس السماء كي تصل صرخات 
أبنائها بقهرهم وحزنهم وتكسر 

قلوبهم إلى شتى بقاع األرض.. 
فعدو املدينة دخل من أبواب اسوارها، 

وكهنته رددوا طالمسهم، وباصوات 
بوقهم احملني كقرن الشيطان، راحوا 

يتجمعون كذئاب سوداء تسفك الدم 
في شوارع أورشليم الطاهرة ..

“يا مليكة القلب ويا اكليلي، 
خنقوِك بأفعى تلتف عليِك، وتعد 

انفاسك، وصار شعبك يتيما بال أب أو أم. 
ها هم يتعدون على شريعة الرب، 

ويدنسون تارة، ويستبيحون تارة أخرى كل 
ما للمدينة من أصل احلياة ..

أورشليم مساء ..
يفرح اليهود بنصرهم، ويعتلون جبل 

صهيون، ويصرخون : قد أهلكناها، حقا 
إن هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه، 

قد رايناه قد فعلناه ، “ وأشمت العدو 
بك نصب أعدائك “ أسكبي الدمع ليال 
يا ابنة صهيون وارفعي يديك إلى الرب 

الهك ألجل ابنائك املغشي عليهم من 

القهر والظلم في رأس كل شارع وفي بطن كل واد .. 
أورشليم صباحا .. 

أصوات صلوات مساجدها املمزوجة بأجراس 
الكنائس ترتفع عاليا، لتعلوا فوق أسوار العدو الذي 

يحاول حجب نور الشمس وقتل حمائم أسوارها 
بحراب املوت واخلراب .. 
خالص أورشليم .. 

“من فم النبي حزقيال”
النبي حزقيال : قال السيد الرب الرض اسرائيل، 

نهاية.. قد جائت النهاية على زوايا
االرض االربع، االن النهاية عليِك، وارسل غضبي 

عليِك، واحكم عليكم، فال تشفق عليك عيني، 

وال اعفوا، فتعلمون اني انا الرب الن االرض امتالت 
باحكام الدم، واملدينة امتالت من الظلم، فاتي بأشر 

االمم فيرثون بيوتهم،  الرعب آت، فيطلبون السالم فال 
يكون ، ستأتي مصيبة على مصيبة وخبر على خبر يا 

اسرائيل ..
وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب فدفعهم 

بيد الفلسطينيني النهم جتاوزوا عهدي وتعدوا على 
شريعتي .. يا خائن عهد الرب ..



،

ملن يشاء.  
بنيتي: صفحت أنا عن إساءتهم، 
لكنهم يريدون أن آتي إليهم مصفدا 

باألغالل،
فالعالم صار مشوها بشكٍل ال يُطاق، 

وتصرفاتُه باتت تبعُث على احليرة وأشياء 
أخرى ال طاقة للمتعبني مثلي بحملها. 

العالم ليس كما قلت لك، ولكني لم 
أكذب عليك. 

هم أقزام األميرة السبعة أصبحوا 
مائة وخمسون، وليلى هي من تتربص 

بالذئب، وتاجر البندقية موجود في كل حي
هم أحرقوا الغابة؛ فيما أنا محشو 

بالبرد حتى أعماق عظامي، ولكني لم 
اقطع جذعاً من شجرة كي أتدفأ.

هم خصخصوا فرحي، وجعلوا حزني 
مشاعاً للمتنزهني 

هم بعض رجال الدين تبولوا على 
املنابر بعد أن مسهم رجُس من عمل 

الُسلطان، هم البؤساء يقاتلون كي يبقوا 
بؤساء.

ُمتعب أنا يا ابنتي...والدي كان ُمتعبا 
أيضا قبل أن يرحل، لكنه كان مؤمنا

وأّنى لي مثل إميانه؛ مع أن كالنا يحب 
اهلل

لم يعد العالم كما كان، وأنا ليس 

كما قلت لك.
بنيتي...سامحيني.
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هل الطفل الفلسطيني بطل؟ أم 
ضحية؟ سؤال ال بد من اإلجابة عنه في 

ظل اللغط واخللط الذي حدث منذ اندالع 
االنتفاضة الفلسطينية الثالثة، انتفاضة 

القدس. 
اإلجابة السريعة عن السؤال بأن كال 

الصفتني صحيح، بناء على نوع اجلهة 
التي توجه اخلطاب، واجلهة التي يوجه 

إليها اخلطاب، وهنا يجب أن نفرق بني نوع 
اخلطاب املطلوب من احملطات اإلعالمية 

الكبرى والدول العربية واملؤسسات 
احلقوقية التابعة لها وبني ما هو مطلوب 

من الشعوب. 
نحن كشعوب، علينا استنباط 

واستخراج الشجاعة من خالل مقاومة 
األطفال والصبية لدولة االحتالل وقطعان 
املستوطنني كدعم وواجب وطني وأخالقي 

أوال؛ ومن ثم تعزيز ثقافة التضحية 
واملقاومة لدى هذا اجليل، وإصباغ صفة 

البطولة التي يستحقونها على تلك 
الشجاعة، بهدف دفع اجلميع لالنخراط في 

املقاومة، خصوصا أن هذه املقاومة أوجدت توازن رعب فعلي 
يظهر بوضوح من الدعوات التي أطلقها بعض السياسيني 

واملستوطنني اإلسرائيليني والتي تنادي بعدم استفزاز 
الفلسطينيني خشية االنتقام. 

أما على صعيد الدول واملؤسسات احلقوقية واحملطات 
اإلعالمية الكبرى، فإن اخلطاب املطلوب يختلف متاما عن 

اخلطاب الشعبي، إذ يتوجب عليهم  توجيه رسائل  للعالم 
أن الطفل الفلسطيني هو ضحية احتالل، ومن اخلطأ 

تصويره كبطل ينقض على رجال اجليش والشرطة 
واملستوطنني، بل يجب التركيز على أن عمليات الطعن هي 
مجرد محاولة للدفاع عن النفس واملقدسات في ظل عربدة 

املستوطنني ودخولهم وخروجهم واعتداءاتهم املتكررة 
وارتكابهم سلسلة جرائم بشعة؛ من قتل وحرق وسلب 

لم تتوقف بحق فلسطينيني عزل بحماية جيش االحتالل 
اإلسرائيلي. 

عليهم إظهار أن هذا الطفل هو ضحية االحتالل وما 
رافقه من عمليات إذالل يقوم بها جيش االحتالل اإلسرائيلي 

على احلواجز على مدار الساعة. 
عليهم إظهار أن هذا الطفل، الذي كبر قبل أوانه، هو 

ضحية ليس بسبب سنه فقط وإمنا بسبب الظلم الذي 
وقع عليه وعلى والديه، ما اضطره أن يقوم بدور شجاع 

أمام كل هذا التجبر والصلف واإلفراط في القوة من جانب 
االحتالل. 

عليهم تعريف العالم بأن هذا الطفل هو ضحية 
دولة دينية تبيح قتل األطفال كما جاء في كتاب “توراة 

امللك”؛ الذي صدر عام 2009 والذي يقول مؤلفاه أن الشريعة 

اليهودية تسمح بقتل األطفال ألنهم يشكلون خطرا على 
مستقبل إسرائيل!

على اإلعالم العربي أن يَُذكر العالم مبنظومة احلقوق 
التي يتغنى، وخصوصا حقوق الطفل بدل االكتفاء بالنظر 
لهمجية احملتل والصمت عليها، وأن يظهر حقيقة أن كل 

ما لهذا الطفل مستباح عبر تاريخ طويل من اخلروقات 
واالعتداءات ومن السلوك الوحشي  حملتل ال يعترف 

بالشرائع الدولية ويضرب بها عرض الغابة! 
عليهم نقل الصورة كاملة للعالم، وتبيان أن هذا 

الطفل هو ضحية إلهدار حقه  في احلياة، وإهدار حقه في 
احلماية من التعذيب واإلعاقة واإلبادة وحقه في التعليم 

فضال عن إهدار حقه كطفل أصال. 
عليهم أن يعرضوا للعالم سيرة حياة الطفل في ظل 
االحتالل من حلظة  خروجه للحارة للعب “لعبة الشهيد” أو 

“لعبة عرب ويهود”، وحتى موته في مواجهة غير متكافئة 
فرضت عليه من احملتل.

عليهم توضيح وتعليل نهاية حياة الطفل بأنه حني 
اختار املوت كان مجبرا بني موتني: إما شجاعا بطال مدافعا 

عن وطنه وحقه وحق والديه، وإما موتا مجانيا على أيدي 
جنود احملتل الذي يدمن القتل اليومي بدم بارد.

كشعوب يجب أن نثمن تلك الشجاعة وتلك البطولة 
والعمل على إبرازها وتعزيزها، وكدول وإعالم يجب أن نطالب 

بحق الضحية من القاتل احلقيقي. 

محمود ابو هالل
كاتب وناشط أردني

غّصة

ضحية؟ أم  بطل  الفلسطيني  الطفل  هل   )2(
 ) 1 ( إلى إبنتي ...
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يا ابنتي 
يبدو أنني أسوأ أب في 

هذه الدنيا.
ُمتعثر اخلطى أنا يا 

ابنتي والطريق شائك، 
وأسير بأفكار أضناها 

التسكع بني منعطفات 
احليرة ومسارب احلقيقة.
احلقيقة...دعينا من 
احلقيقة، فحتى احلقيقة 

حمالة أوجه في هذا العالم 
املتعدد األوجه إال وجه اهلل. 

بنيتي: أردت أن أكتب 
شعراً مقفى فحرت، هل 

على البحر الكامل أمله؟ أم 
على البحر البسيط فرحه؟ 

فقلت أنثر ما تيسر من 
آهات؛ فزاد الوجع، وترنحت 

احلروف بعد أن قطعت منها 
همزات القطع. 

أريد أن أكتب إليك 
اآلن وال شيء في ذهني غير 
أني أريد أن اكتب بعضاً من 
أسطر، أعلم أنها ستصبح 
بعد برهة ليست ذات قيمة 

كما أنا اآلن.
أنظر بني حني وبعض 
حني، بعينني متعبتني قبل 

أن أعاود إقفالها لكآبة 
املنظر

نفسي األمارة باالرتياب 
ضاقت ذرعا وما عادت قادرة 

على إقناعي بالصبر...
ويكأن اهلل يبسط الصبر 
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