
23

S
o
ft

 c
o
p
y

نور خريس،
غيتس وجوبز األردن ..

مزرعة تكنولوجيا

في العدد:

@        أبراج هوائية على طريق اإلمبراطور
العدو طائرات  قصف  حتت  إربد   @
@  بئر خداد ويوميات راع بدوام جزئي
@     كيف له أن    ينسى  احلصان والطائرة
@ فينيق العدوان فوق فلسطني - 3
@       شركسية وشيشانية في وادي رم
الكالب  ويحب  “هداسا”  يكره   @
@       بدوي بعيون زرق وشعر أشقر أيضاً
بدون فنجان قهوتهم ! يرحلون   @
@  كم هم أوغاد. ونحن متسامحون؟
ومراكش كازابالنكا  في  وأخيراً   @
“عائشة” تُكّرم  العالم”  “سيدة   @
واحلّب   الصخر  وحكايا  امللكاوي   @
@  يارا تتساءل عن سندات احلكومة
بكثرة اجلنود  تُنبت  أرض  من  أنا   @
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قطعنا شوطاً ال بأس به في 
سبيل ما وعدنا به، ووصلنا إلى أرقام 
قراءات قياسية، ولكّن ما سيأتي بإذن 
اهلل سيحمل معه الدخول احلقيقي 
إلى “اللويبدة” الرقمية.
خالل شهرين سيكون لنا 
تطبيقاتنا اخلاصة، مبساعدة الشباب 
األردنيني الذين نفخر بكونهم 
األفضل في هذا اجملال عربياً.
والشكر، في أّول األمر وآخره، إلى 
القراء.

احملرر 

املبدع ماجد شاهني 
يكتب عن أحباء 

غادروا، وتركوا فناجني 
قهوتهم على 

الرصيف

الشاعر الكاتب 

موفق ملكاوي 

يكتب عن صخر 

البتراء الوردي 

بالتاريخ املوّشى 

منذ هجر إبن ساكب 
الصحافة األردنية، 

وغادر إلى أميركا بحثاً 
عن الرزق. ونحن ننتظر 

هذا النّص من خالد 
العياصرة.

محمود أبو هالل يواصل 
لـ”اللويبدة”،  الكتابة 
وهذه املّرة عن دالية 
كنعان وعنب اخلليل.

عندليب احلسبان، تواصل 
استعراض جمال لغتها، 
اجلغرافية  وجتربتها 
الفريدة، وتكتب عن تكاثر 
اجلنود.

حكيم حلمي األسمر 
من كتاب اللويبدة 
قبل سنوات، وهو 
يعود للكتابة لها 
ليس من عّمان، ولكن 
من روسيا، حيث 
يعمل اليوم!

األستاذ سمير 
عربيات يصل 
في ارحتاالته إلى 
كازابالنكا ومراكش، 
وأخيراً، إذن، في 
املغرب

الفينيق ميتطي  العدوان  مفلح 
ويحلق في سماء فلسطني

أجمل  يستحضر  الرفايعة  باسل 
أيام زمان في بئر خداد حني كان راعيًا 

بدوام جزئي، وبال رعية..

اربد حتت قصف امليراج اإلسرائيلية
حّتى ال ننسى ) 1969(

بقلم: الدكتور معني املراشدة

38

16

28

احملتويات

8



باسم سكجها

الصح.. آفة

كان بيتنا على سفح تّلة مقدسية 
تُطّل على وادي اجلوز، وجبل الشيخ جراح، 
وعمارة عالية في أعلى اجلبل املقابل، 
وحني ُكنت أسأل أبي عنها كان يرّد: “هذه 
)هداسا(… تّف عليها )ابصق عليها( 
حني تتطّلع إليها”، وهذا ما ظللت أكّرر 
فعله يومياً، وفي اليوم التالي ألصوات 
االنفجارين والرصاص، عرفت ما هي هذه 
الهداسا”.
خضراء  ثمرة  بعمر  صغاراً،  كّنا 
مدارسنا  وكانت  قليل،  بعد  ستنضج 
صباحية  فترتني،  على  املقدسية 
بيوتنا  إلى  الظهر  عند  فنرجع  ومسائية، 
للغداء، ونعود مع العصر إلى املدرسة، وال 
أنسى أن يوم األربعاء كان ممّيزاً، ففي فترة 
تّلة مشرفة  نتجّمع على  االستراحة كّنا 
الشيخ  طلوع  إلى  املؤدي  الطريق  على 
من  الصغيرة  احلجارة  كل  فنجمع  جراح، 

وكأّنها  بتسلية  نتنافس  ثّم  األنحاء، 
الصغيرة  احلصوات  تلك  نُلقي  لعبة: 
املصفحة  السيارات  موكب  على 
يبدو  ال  التي  التي  تلك  أمامنا،  متّر  التي 
نافذة  من  وقليل  صفيح،  سوى  منها 
الطريق  لرؤية  السائق  يستخدمها 

املوصلة إلى هداسا.
أّن  ألعرف  أكن  لم  الزمن،  ذلك  في 
صغيرة  مساحة  عن  عبارة  “هداسا” 
ما  ضمن  كبيرة،  عمارة  وسطها  حتتّل 
وأّنها  اآلن مستوطنة،  أن نسميه  ميكن 
ظّلت  األولى  النكبة  حرب  انتهاء  مع 
بعد،  العربي  اجليش  يحّرره  لم  جيباً 

كّنا صغاراً، 
وال أظّن أّن عمرنا 
زاد حينها على 
التسعة أعوام، 
حني أيقظنا 
من سباتنا 
صوتا إنفجارين، 
تباعد بينهما 
ثوان قليلة، 
ليتملئ املكان، 
بعدها،  بأصوات 
الرصاصات 
املتتالية، ملّدة 
ال تقّل عن ربع 
الساعة، وسرعان 
ما هدأت أجواء 
الُقدس، فذهبنا 
إلى النوم.

النار،  إطالق  وقف  ومع  نظرياً،  وساقط  حوصر  ولكّنه 
كان  عليه،  هو  ما  على  احلال  وإبقاء  الهدنة،  واتفاقات 
علينا أن نسمح لقافلة األربعاء “التموينية” أن متّر بيننا، 
بدءاً من غربي الُقدس احملتّل، مروراً ببوابة املاندلبوم، ثّم 
تلك الطريق التي تؤدي إلى تّلتنا وحجارتنا الثائرة، وصوالً 
اإلسرائيليني  إّن  هنا  أقول  أن  أنسى  وال  “هداسا”،  إلى 
قّدموا اعتراضاً أممياً على حصواتنا الصغيرة، وكان القرار 
األربعاء  يوم  الُقدس  مدارس  في  يكون  ال  أن  النهائي: 
فترتني، فصرنا نُداوم حتى ما بعد مرور القافلة اليهودية.

الرصاص،  إنتهاء أصوات  في ليلة االنفجارين، وبعد 
وبريقها اخلاطف اآلتي من التلة املقابلة، ذهبنا إلى النوم، 
فتمّر ساعتان، أقّل أو أكثر قليالً، ليعود والدي إلى البيت، 
فأسمع أّمي تسأله بخوف: ماذا حصل؟ وإذا بضحكته 

العالية متأل املكان وهو يقول: السبب كلب شارد! 

حّدثني  حني  وسنوات،  سنوات  بعد  إالّ  أنتبه،  ولم 
صحيفة  وتصّدر  كتبه،  الذي  العنوان  قّصة  عن  والدي 
“فلسطني” املقدسية: )اجلنازة حامية واملّيت كلب( حيث 
اجتاز كلب حواجز هداسا املُلّغمة، فانفجر اللُغم األّول، 
الرصاصات  ولكّن  الثاني،  فينفجر  األمام،  إلى  ليهرب 
الصهيونية كانت بانتظاره ليذهب ضحية مستوطنة 
بعد  حصل  ما  وذلك  الُقدس،  الجتياح  تؤسس  كانت 

سنة.
البشر  اعتبرها  وملاذا  الكالب،  أحّب  ملاذا  أعرف،  اآلن، 
يبحث  كان  الشارد  الكلب  ذلك  فلعّل  احليوانات،  أوفى 
برصاصات  املكان  ذلك  في  قضى  الذي  صاحبه  عن 
مشابهة،  برصاصات  حياته  به  فانتهت  الصهيونيني، 
“هداسا”  أخبار  أتابع  وأنا  تتداعى  الذكريات  تلك  وكّل 

التي صارت حتتل مئات الدومنات من الُقدس.

لهذا،

أحّب الكالب أكثر من البشر

قّصة عنوان: 
اجلنازة حامية 
واملّيت كلب...
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،

اذا كانت احلكومة فعال بصدد إصدار سندات وأذونات حكومية بقيمة 5.5 مليار 
دينار خالل هذا العام حسب طروحات وزارة املالية .

فاألكيد؛ أن اصدار مثل تلك السندات واألذونات احلكومية سيرفع حجم االقتراض 
الداخلي إلى 896 مليون دينار بحسب تقرير نشرته صحيفة الرأي، األربعاء، أي أن 

اجمالي الدين العام سيصل %90.9 ، وهي نسبة تفوق النسب التي نص عليها قانون 
الدين العام، كما أن تلك النسبة ستضع احلكومة في محيط من التساؤالت حول 
الهدف أو الفكرة من االقتراض مبثل تلك السندات، وما انعكاسات ذلك على األردن 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

رأي سريع

بعد االرتفاع الكبير في حجم املديونية.
إذا لم تتمكن احلكومة من تسديد قيمة تلك 

السندات احمللية، فسيكون هناك خطورة متوقعة قد 
تتسبب بها لكل جهة ستقوم بشراء تلك السندات 

كالبنوك واملؤسسات العامة كالضمان االجتماعي 
وغيرها؛ وهذا بدوره سيشكل منعطف اقتصادي 

خطير ...

يجب أن يكون هناك دراسة حتليلية وعميقة 
ملوضوع إصدار سندات حكومية بذلك احلجم ؛ وإال 

سنكون أمام حتدي اقتصادي مخيف سيضع الوطن 
ومؤسساته في موقف حرج جدا.

مالحظة: الصورة املرفقة من األرشيف 

القدمي ملوقع “زمانكم” ولها أكثر من معنى!
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صمتنا 

ال يعني 

أّننا 

جنهل مبا 

يجري 

حولنا!
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نور خريس
ريادي أردني

الورد:  ميس 
التكنولوجيا مزرعة 

نور خريس...

موضوع الغالف

“ميس الورد”، إسم 

يعرفه املعنيون 

بتكنولوجيا 

املعلومات، في 

العالم، كثيراً، 

ولكّنهم ال يعرفون 

أّنها، قبل ذلك، 

وخالله، كانت 

إسم مزرعة 

كبيرة، على أطراف 

جرش، تُنتج ما لّذ 

وطاب من الثمار.
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كتب رئيس التحرير:

من الصعب على الذين يعرفون نور خريس، اآلن، 
أّن يصّدقوا أّن هذا الشاب األردني الذي أخرج بطل 

املالكمة التاريخي محمد علي كالي عن صمته، 
ومرضه، هو خريج من كلية الزراعة في اجلامعة 

األردنية، وأكثر من ذلك فقد انتخب في يوم رئيساً 
جمللس طلبتها.

ومن الصعب، أكثر، أّن يصّدقوا أّن هذا الشاب الذي 
كان يفترض به أن يستلم مزرعة أبيه الشاسعة في 
منطقة جرش، ليواصل عمل األب، ميتلك اآلن مزرعته 

التكنولوجية اخلاصة، في مجمع احلسني لألعمال، 
وهكذا فقد حتّولت أنواع ثمار عمله من الزيتون 

واحلمضيات والفواكه إلى األلعاب االلكترونية املتداولة 
في أنحاء العالم.

ومن الصعب، أكثر وأكثر، أن يُصّدقوا أّنه معروف 
على مستوى الغرب أكثر من العرب، وعلى مستوى 
العرب أكثر من األردنيني، ولكّنه يُفّضل الوجود في 

عّمان على باريس أو “سيليكون فالي”، مع أّن العروض 
من هناك تقبع في بريده االلكتروني مع ردوده الدمثة 

باالعتذار.
ذلك صعب التصديق، ولكّنه مثير لإلعجاب، 

ولعّل ما يستدعي إعجاباً أكبر هو أّنه سّمى مزرعته 
االلكترونية “ميس الورد”، وهو اإلسم الذي أطلقه 

والده على مزرعته في ضواحي جرش، وهكذا فاإلبن 
يستكمل مسيرة األب االنتاجية املبدعة، حتت شكل 

ومضمون مختلفني، ولكّن العنوان يظّل نفس العنوان.

البداية، من الوالد

كان نور طفالً تأسره االلكترونيات، فيعبث في 
مقتنيات البيت، من تلفزيون إلى غسالة فثالجة 

وغيرها، وحّتى الساعات الشخصية، وبعدها 
“املوبايالت” والكومبيوترات، وحني كانت واحدة منها 

حتتاج إلى “تصليح” ظّل يُتابع عن كثب  أسلوب عمل 
ذلك اآلتي إلصالحها، ويساعده، وفي يوم فوجئ والده 

به يعبث بجهاز “أمستراد” فأعطبه، ليسارع األب 
بالقول: تستطيع أن تفعل ما تشاء، ولكن عليك 

“إصالحه وإعادته للعمل”، وهذا ما حصل فعالً!

هنا، كان األب يبني في الطفل الصغير روح 
التجربة واالبداع، وليس سّراً أّنه طّور برامج واستحدث 

أخرى في سّن مبّكرة، وحني أنهى نور الثانوية العامة 

مبعدل زاد على التسعني قليالً، ولم يؤهله لدراسة 
الكيمياء، درس الزراعة باعتبارها املادة العلمية 

األقرب إلى توّجهاته، ثّم حصل على درجة املاجستير 
في إدارة األعمال، دون أن يتخّلى في يوم عن شغفه 

بالتكنولوجيا، والتطوير.
وفي حديثه عن والده يقول نور: ما زلت أتساءل 

حتى اآلن عن السبب الذي دفع أبي إلى التركيز على 
تعليمنا اللغة الفرنسية والتكنولوجيا، وهذا ما فتح 

أمامنا أفاقا واسعة للعمل على تطوير قدراتنا، مع 
أّن فخره باللغة العربية كبير، وهذا ما جعله يسّمي 

مزرعته “ميس الورد”، حيث امليس هو الفخار واالفتخار، 
والورد من أسماء األسد، وهذا فميس الورد هو “افتخار 

األسد”، وهذا ما جعلني أسّمي شركتي به، وبعد أن 
سّجلته رسمياً، ذهبت إلى والدي وأبرزت له الشهادة، 

وعلى سبيل املداعبة ُقلت له: صار اإلسم لي وليس 
لك!

ولم يكن طريق شركة “ميس الورد” مفروشاً 
بالورود، دائماً، وتطّلب وصولها لتصبح إسماً عاملياً 

معروفاً الكثير من التضحيات، ويقول نور إّن روح 
العائلة والفريق الواحد هي التي أوصلت إلى النجاح، 

“فقد مّرت علينا سنوات دون دخل يذكر، ولكّن إميان 
الزمالء بالفكرة جعلهم يقفون إلى جانبي، وهذا ما 

لن أنساه أبداً، ولهذا فهم شركاء معي في كّل شيئ، 
ولهم نسب من األرباح”.

شباب أردنيون كالورد

وعن فريق العمل يقول: كّلهم شباب مبدعون، 
وتتوّزع أصولهم على جغرافيا الوطن، وبعضهم 

من مناطق تعتبر األقّل حّظاً، وهذا ما يثبت أّن 
شبابنا ميلكون املواهب والقدرات، وال ينقصهم 

جهاز أمستراد مثل الذي فككه واعاد تركيبه



احلكومات والرؤية امللكية

وليس سّراً أّن حجم أعمال االلعاب االلكترونية 
بلغ في العام املاضي نحو مئة وعشرين ملياراً عاملياً، 

وال تصل حصة العرب منها إلى أكثر من واحد باملائة، 
ولكّن نور يقول إّن السنوات املقبلة ستشهد ارتفاعاً 
وعلى األردن أن يهيئ نفسه لهذا الواقع اجلديد، بأخذ 

املسألة على محمل اجلّد أكثر، وبتبني السياسات 
التشجيعية، وتنفيذ الرؤية امللكية، وهنا يُعلن عن 

تقديره لعمل صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية، 
ودعمه الكثير من املبادرات الشبابية، باالضافة إلى 

تبّنيه قّمة األلعاب االلكترونية التي تقام سنوياً، 
وتعتبر منبراً رائداً في هذا اجملال.

“ميس الورد”، وباالضافة إلى ميدانها الرئيسي في 
تطوير االلعاب االلكترونية، بدأت مؤخراً في االنتقال 

إلى عالم التطبيقات الذكية، وتطويرها، وستعلن 
قريباً عن نتاجات تُراهن على إنتشاره محلياً وعربياً 

ودولياً، ولعّل أهّم ما ميكن قوله عنها أّنها تُفّضل 
احلفر في الصخر األردني، على الهجرة وتلبية عروض 

مغرية في دول خليجية وفي سان فرانسيسكو حيث 
“سيليكون فالي” أهّم منطقة تكنولوجية متكاملة 

في العالم.

أفّضل جوبز على غيتس!

يشعر نور بخجل عفوي حني يسمع اآلخرون 

يلّقبونه بالدكتور، فيقول: لم أحصل على الدكتوراة، 
ولكّنهم يواصلون اطالق اللقب عليه، ويشعر بخجل 

أكبر حني يشّبهونه ببيل غيتس أو ستيف جوبز، 
على مستوى األردن، ويقول لـ”اللويبدة”: أمتنى أن 

أكون كذلك في يوم من األيام، وبصراحة فأنا معجب 
بجوبز أكثر، مع حتفّظات على بعض مسلكياته، 
وأنا مستعمل لـ”أبل” وال أستطيع العمل بجهاز 

غيره، وأحترم كثيراً الذين يعملون به ألّنه يُلّبي كّل 
املتطلبات!

يبقى أّن نور وحني يحصل على إجازة من عمله 
في مزرعة “ميس الورد” االلكترونية في مجمع 

احلسني لألعمال، يذهب إلى مزرعة والده “ميس الورد” 
اجلرشية، حامالً الكاميرا، ومستغرقاً في تصوير 

النباتات واحلشرات، فيقضي الساعات الطويلة صامتاً، 
متصّنماً في مكانه، ليأتي بصورة تزاوج حشرة.

،
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سوى التشجيع وإيجاد الفرص، ويتحدث مثالً عن 
“معاذ القواقنة”، من قرية فاره في عجلون وخريج 

جامعة احلسني بن طالل من معان الذي بدأ معنا من 
الصفر، ووصل إلى اطالق اول لعبة تعمل على الواقع 

االفتراضي في الشرق االوسط، وهو يعمل على تدريس 
الشباب ونقل املعرفة.

أّما عن عامر اجللب، الذي جنح في الثانوية العامة 
مبعدل “دفش”، وهو من عمان،  وكان يريد مساعدة 
أهله فعمل في محل حلويات، ولكنه ميلك موهبة 

الرسم، ونتنّدر اآلن معه أّنه حني أتى إلينا “كان مدّبق 
من احللويات”،  وعامر اآلن هو الرسام االساسي في 

مشاريعنا.

ال كرامة ملبدع في بلده

وهنا، ال يخفي نور خيبة أمله من كون أهّم 
املطّورين في العالم العربي من األردن، ولكّنهم يقابلون 

بالتقدير في اخلارج، فهم يبدأون العمل في األردن، 
ولكّنهم سرعان ما يجدون الُفرص التي حتترم قدراتهم 

في دول أخرى، ويستحضر ذكرى مقابلته لدكتورة 
فرنسية، وتساؤلها أمامه: “ملاذا أنتم األردنيون بارعون 

في التكنولوجيا؟”.
ويعترف نور أّنه معروف في اخلارج أكثر األردن، وكان 

أحلى شعور له في دبي قبل شهرين، حيث التقى 
بثالثة عراقيني يلعبون “الدومينو”، فسألهم: هل 

تلعبونها على هواتفكم ألنني أطور اللعبة، فرّد الثالثة 
معاً إنهم يحترمون لعبة واحدة، وفتحوا على اللعبة 

التي طّورتها أنا!
كما يستحضر اللحظة التي قرأ فيها تغريدة 

بطل املالكمة األسطوري محمد علي كالي حول 
اللعبة التي قام بتطويرها، ويقول إّنها كانت من 

أجمل ما مّر على حياته، ألّنه يحب كالي منذ صغره، 
وألّن البطل كان مصاباً مبرض باركنسون، ومع أّنه في 

املستشفى فقد كتب التغريدة، التي انتشرت في 
أنحاء العالم.

نور خريس بدأ عمله بفتح أّول مكتب له في 
إربد، وال ينسى أّن موسوعة غينيس أدخلت شارعاً 
فيها باعتباره أهّم شارع انترنت في العالم، ويقول 
إّن ذلك شّجع كثيراً من شباب األردن على التعامل 

مع التكنولوجيا واالنترنت، ولكّنه ال يخفي استياءه 
من التراجع الذي شهده األردن خالل السنوات الثالث 

األخيرة، ويرجع ذلك إلى أّن احلكومات لم ترتق إلى رؤى 
ومبادرات جاللة امللك وخصوصاً Reach بتشجيع 

العمل االبداعي، بل هي تلجأ إلى وضع املعّوقات في 
طريقه، ويستحضر التجربة السويدية الرائدة حيث 

درست احلكومة جناح لعبة “كاندي كرش”، وجلبها 
املليارات للموازنة، فقامت بوضع االعفاءات اجلمركية 

والضريبية وتشجيع الشباب على الدخول في ذلك 
اجملال.

احلكومة االلكترونية “هاملة”

على العكس من ذلك، يقول نور، فاحلكومات عندنا 
تضع العراقيل بالضرائب والرسوم اجلمركية واملعّوقات 

البيروقراطية، وإذا أراد شاب أن يبدأ عمله في املنزل 
فسيصادف بكونه لن يستطيع احلصول على إذن 

إشغال أو رخصة مهن أو فتح حساب بإسم شركته 
الشخصية في البنك. ويضيف: أنا أدعو إلى جعل 

األمور كّلها مفتوحة أمام الشباب، وهذا سيشجع 
االبداع، ويوقف تسّرب املبدعني إلى اخلارج، ممّا سيحقق 
دخالً لألردن أكبر بكثير من الضرائب واجلمارك وغيرها.

وفي إجابته على سؤال حول “احلكومة 
االلكترونية” في األردن، يُلّخص األمر بإبتسامة ساخرة، 

وبقوله:”هاملة!”، ويقول: على الرغم من مضي 
السنوات بعد السنوات لم يستطيعوا تقدمي احلّد 

األدنى منها، في حني أننا سبقنا اجلميع بتقدمي الوعد، 
واخلطط، ولكن اآلخرين سبقونا بالتنفيذ.
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“َجفرا وهي يا الرَبِع”

تسير بي احلافلة نحو فردوسنا املفقود..
لكنني بروحي أحّلق عاليا إلى هالة احملبة، 

هناك. 
بقدر  لتحققه  أدعو  حج  طالب  وكأنني 
أشد  أنا  وها  حتقق،  قد  وها  عمري،  سنوات 
توق  وبي  البدء،  في  األردن،  نهر  إلى  الرحال 
بسماحة  مرات  وأتعمد  مبائه،  مرة  أتوضأ  ألن 
تلك  لي:  ووصاياه  وشوشته  ألسمع  دالالته، 
أرض اللنب والعسل، نبضها غرب النهر، كما 
ودّلني  خيرا،  وأوصاني  في شرقه.  النبض  هو 

فيه ألصل كل  أسير  الذي  الدرب  النهر على 
الذاكرة  وألعانق  ألحضنها،  فلسطني،  مدن 
تاريخها  من  بعضا  وأسطر  فيها،  البكر 

املعتق. 
من على ضفة النهر أطل يا فلسطني.. 

تسير بي احلافلة، وأنا روحي، في حقيقة 
متتطي  سواي،  أحد  يحسها  ال  التي  توّثبها، 
صهوة الفينيق الذي أخذ عهدا على نفسه، 
أريد  ما  عيني  بأم  ألرى  مني،  قريبا  يكون  بأن 
واحلواجز  األمكنة  بي  إذا ضاقت  أرى، حتى  أن 
ونقاط التفتيش وإشارات املنع، جاءني طائري، 
فإما أن أمتطيه ألصل ما انفصل، أو يتجلى 

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، 

لي سر الفينيق، مبنحه لي عينا ثالثة، يسلمني بها مفتاح 
واألحداث  عنها،  منعوني  التي  األمكنة  لتنبعث  كينونته، 
التي حجبوها عني، ويعاد فعل تشكيل األشياء والتفاصيل، 
وكما  الزمان،  من  فيض  قبل  كانت  كما  اجلوهر،  كنعانية 
ستكون عليه حالها بعد اآلن، متجددة كما هو الفينيق في 

انبعاثه، وتساميه، ودورته حياة، وراء حياة. 
فلسطني  على  ليدلني  أرافقه  الفينيق،  أصاحب  أنا  ها 
وهم  هناك  لألشقاء  بعيد،  من  فأُلّوح  وأريد،  أحب،  التي 
الزيتون،  أشجار  وأَُقّبل  والذاكرة،  واألمكنة  التاريخ  يحرسون 

وعتبات البيوت، ووجوه اجلدات، ونقوش التفاصيل، مرددا:
 “جفرا وهي يا الربع.. بني البساتيني.. 
مجروح جرح الهوى.. يا مني يداويني..”.

 أعيد اللحن شجيا، وأرتل معه سور النبض الذي يتجلى 
قرب  الربوع  تلك  في  البعيدين/القريبني  “طاري”  يهل  إن  ما 

النهر.
***

 منتشيا بالتوق والتحدي، أصل اجلسر.. 
األهل  معاناة  نتابع  أن  يكفي  ال  أنه  وأكرر  أولى،  خطوة 
الفضائيات  بأعني  فنراها  التلفزة،  شاشات  أمام  من  هناك، 
التي ال تنقل لنا سوى النزر القليل من فيض الضيم الواقع 

عليهم في فلسطني.
خطوة ثانية، يتداعى خاطر في ذهني، بأنه ال بد من كسر 
حاجز اخلوف مما ينتظرنا في الضفة األخرى، هو وَْهم صنعناه، 
القطيعة،  لتبقى  ويستثمره،  هذا،  يريد  والعدو  فَصّدقناه، 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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ولقد حدثت، في ظل هذه الظروف، بحيث أـنه متت أسطرة 
تفاصيل كثيرة، بعد أن زادت املسافة، بفعل االحتالل ونتيجة 
ودائما  الُقرب،  مساحة  فقّلت  منا،  املتحمسني  نظر  قصر 
احلديث،  يكون  حني  بغموض،  والقصص،  احلكايات،  تتشكل 
من وراء ستار، عما يحدث، هناك، وراء النهر، أو عندما تتنامى 

األمنيات، بعيدا خلف تلك اجلبال!!
ترى ملاذا ال نكون نحن في منتصف الـ”هناك”، إن أتيحت 
ولنخفف  املعاناة،  تلك  لنتلمس  للوصول،  الفرصة  لنا 
بأم  نشاهد  كي  األهل،  معاناة  من  بعضا  الُقرْب  بوجدانيات 
مباشرة  ونقرأ  الناس،  ونبض  اليومية،  األحداث  تلك  العني 

هاتيك احلكايات، والقصص، أو نسمعها مباشرة من أهلها.
في  وملعت  أكثر”،  بهم  نفكر  أن  “علينا  لروحي  همست 
درويش، قصيدة تداعب  ترانيم محمود  اللحظة  تلك  الذهن 

الروح:
“وأنت تعّد فطورك، فّكر بغيرك

ال تنس قوت احلمام
وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك

ال تنس من يطلبون السالم
وأنت تسدد فاتورة املاء، فكر بغيرك

من يرضعون الغمام
وأنت تعود الى البيت، بيتك، فكر بغيرك

ال تنس شعب اخليام
وأنت تنام وحتصي الكواكب، فكر بغيرك

ثمة من لم يجد حيزا للمنام
وأنت حترر نفسك باالستعارات، فكر بغيرك

من فقدوا حقهم في الكالم
وأنت تفكر باآلخرين البعيدين، فكر بنفسك

قل: ليتني شمعة في الظالم”
***

إسرائيلي  جندي  أمام  لوجه  وجها  أنا  ها  ثالثة..  خطوة 
يسألني عن تصريح املرور/ الدخول/ العبور/ الوصول.. 

َهَجست: )أمثلي يُسأل عن وثيقة مرور، وهذه أرضي؟!(.. 
أعود؟!(..  أم  التالية،  اخلطوة  أكمل  هل  )ترى  تساءلت: 
وقد  التميمة،  بيدي، كما  وتصريحي  الذهن،  سؤال جال في 
كان طائر الفينيق يراقبني، كأنه ينتظر إشارة مني ليتدخل، 
ليهبط كما تلك العربة التي كانت قبل آالف السنني، هبطت 
)الياس(  إيليا  النبي  كان  حيث  هنا،  من  التفاتة  مرمى  على 
العربة خيول  تلك  قرب مغطس سيدنا املسيح، وكانت جتر 
من نار، هبطت رويدا، رويدا، وانتشلته من على ضفة النهر، 

تاركا رداءه فوق صخرة هناك، شاهدا على حضوره وغيابه.
بانتظار  يتأهب  عٍل،  من  بنظرته  الفينيق،  طائر  كان   
وأكمل  استمر،  لي  يقول  كأنه  حملته،  وأنا  القادمة،  خطوتي 
وأَبْلَغ  العابرة،  اللحظة  هذه  من  أهم  ينتظرك،  فما  املسير، 
من سحنة هذا اجلندي الطاريء الهامشي.. ما ينتظرك وطن، 
عليك أن تصله، تلثمه، تعانقه، حتبه، وتعيد قراءته، وتكتبه، 

وتُعّلم أبجديته لكل من يأتي بعدك.
 خطوة أخرى.. كظمت ترددي، ومشيت.. 

طائر  وتابعني  وتابعت..  الدخول،  تصريح  اجلندي  ناولت 
من  اجلسر  باب  وفتحت  حقيبتي،  وحملت  فرحا،  الفينيق 

اجلهة األخرى.. ها أنا في الـ”هناك”.
أول اطاللة على مرآة روحي،  أول فلسطني،  استنشقت 
هذا يعني أنني وطأت األرض التي أُحّب، تلك االطاللة تستحق 
االنتظار قليال: أول نظرة، فيها لذة أول حب، أول نبض قلب، 

أول صرخة مولود، أول بزوغ شمس، أول قطرة زيت، أول وحي 
رعشة  أعمق  األولى، حتمل  اإلطاللة  كانت  دهشة..  أول  آية، 
صادفته،  مقعد  أول  على  جلست  البوابة،  وقرب  هّزتني، 

وكأنني بلغت نشوة مقام الوصول، كأني وصلت، فجلست.
حديث القلوب

للوهلة األولى ظننت أني وصلت؛ هذا يعني أن ه ناك من 
يستقبلني، وقد كان بالفعل الهاتف يقرع، يرن مكررا ايقاع 

موسيقى لم اميزها بحكم انشغالي بالتأمل فيما حولي.
كانوا ثالثة أصدقاء يترقبون وصولي، وها هم في مدينة 
ما  الشايب..  ويوسف  خداش،  وزياد  خضر،  سامح  أريحا: 
أروعهم.. قلت لهم: أنا في دياركم/ دياري. قالوا: ونحن وصلنا، 
وننتظرك. قلت: ها أنا على مقعدي في أول استراحة لي في 

فلسطني. قالوا: سنبحث عنك، حتى جندك!! 
وأقفلت الهاتف، وانتظرت ساعة بأكملها، كسرت حدة 
ايقاعها، بأن فتحت حاسوبي احملمول، وبدأت أقرأ ديوان شعر 
أرسله لي صديق، وما كنت أتوقع أن أبدأ قراءة ترجمة ديوان 
مقعد  على  الشيرازي،  حافظ  العظيم  الفارسي  املتصوف 

بجوار بوابة الدخول الى فلسطني.
 تصفحت الديوان.. 

أخذني التصوف، كأني أستحضر حالة النشوى، وأطرق 
أقرأ،  وأنا  وقت  مضى  السر..  أحرف  مترجما  السماء،  أبواب 
بكل  مشغوال  كنت  له،  أنتبه  ولم  مرات،  عدة  رن  والهاتف 

حواسي مع هذا املقطع للشيرازي:
بقول  تصفهم  فحاذر  القلوب  ألهل  استمعت  ما  إذا 

العيوب
فإنك لست اخلبير املرجى بسّر الضلوع وسر القلوب
فإني بقيت عزيزا كرميا، ولم أحن رأسي لدنيا الذنوب

ورأسي  أقضي،  يوم  إلى  يجري،  فيه  وما  رأسي،  فبورك 
طروب

ولست ألدري، وقلبي جريح، طوية نفسي، إذا ما تذوب
تطيل  مني  تلك  وها  السكوت،  كثير  صموت،  فإني 

النحوب
وها ذاك قلبي، تعدى احلجاب، فأين املغني بقول يطيب؟

تعال فحّدث، وزدني كالما، فقولك ذلك قول لبيب!!
ولم يك شغلي بتلك احلياة أمور احلياة وشغل الرقيب

فوجه احلياة جميل التمني، إذا كان فيه حديث القلوب”
هو  خداش  زياد  وكان  له،  فالتفت  الرنني،  الهاتف  عاود 
أيضا:  وقال  أريحا”.  استراحة  في  “ننتظرك  قال:  املتحدث؛ 
“سرقك احلنني.. إنك لم تخرج بعد من محيط اجلسر، ونقطة 
العبور األولى في فلسطني، عليك اآلن أن تستقل حافلة من 

اجلسر الى استراحة أريحا”. 
سألت أحد السائقني القريبني، فنبهني الى ما قاله لي 
باجتاه  لي  وأشار  الهاتف،  على  معي  يزال  ما  كان  الذي  زياد 
وموقف  فلسطني،  الى  للقادمني  املستقبلني  انتظار  مكان 
زياد  ضحكة  وكانت  شكرته،  أريحا،  استراحة  الى  احلافالت 
ترن في أذني، وقلبي منتٍش، ولساني يدندن بآخر مقطع قرأته 

للشيرازي:
“فوجه احلياة جميل التمني، إذا كان فيه حديث القلوب”.
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جمع,الناس, وتقريبهم, من بعض, إال أن هذه الثيمة, ليست موجودة, لدى االردني في اميركا, شيكاغو كما نيوجرسي, 
وديترويت, و كاليفورنيا, كما تكساس. طبعا مع غياب دائم للسفارة االردنية وقنصلياتها. ملاذا ؟

جتدر اإلشارة إلى أن ثمة أسماء اردنية متلك املاليني, لكن تأثيرها غير موجود, بل فعليا انت ال تراهم, في أي مناسبة. 
العديد منهم يفضل االبتعاد عن أبناء اجلالية.

فهل لالمر عالقة ببحثهم عن مكان حتت الشمس, لكن الشيوخ ! يحولون دون ذلك ؟
إن كانت الصورة بهذا الشكل, فأن السوق دوما ينتصر على اخليمة وإن بعد حني. الدولة هنا راسمالية, ال تعرف وال 

تعترف, بالشيخ, بقدر اعترافها, الرأسمال, وحركته.
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ال أعلم حقيقة كم سار في مناكب األرض أو كم سارت األرض معه، ال أعلم كم دارت حوله الشمس، أو كم دار حولها، 
وال أعلم كم لف حول الكواكب واجملرات، كما ال أعلم عدد الذين دارو في فلك مجرته !

هذه اجملرة التي انفجرت وحتولت الى ثقب اسود جذب اليه االنظار حتى من بعيد .،لكنه تالشى بخجل ، وكأنه اقترف 
جرماً عظيماً، ال يغتفر .

في هذه األيام يعود، ليستكشف روحه من جديد في عيد ال يشعر به من قبل، وفي ذكرى تأبى النسيان، يعود إلى 
اواسط ثمانينيات القرن املاضي، حيث طار فرحاً، ألنه سيذهب إلى عمان، لزيارة أخيه في املدينة احلسني الطبية.

كان صغيراً آنذاك، يحمل جباالً من األحالم، وأنهاراً من اآلمل، لم يُك يعلم أن تلك الزيارة، ستحفر عميقاً في تكوين 
روحه األبدي ، وستحدد خطى سيره القادم.

وصل عمان، وما أن وضع قدماه على أرضها حتى بادر بتوجيه سؤاالً خلاله، ملاذا املباني هنا، تختلف عن ساكب ؟
رد عليه ضاحكاً : هذه بيوت أوالد فرير ومنجو – كناية عن أغنياء الطبقة األستقراطية في عمان - هذه العاصمة عمان 

خلوه.
تكاثفت أسئلته كما البخار، ما جعل خاله غير مكترث لها، إذ أعتمد اسلوب التطنيش اإلرادي.

املهم، وصل إلى عمان، ودخل املدينة الطبية، وهناك رأى ألول مرة في حياته، نساًء ال يلبسن احلجاب، نساء من ذوات 
الركب السوداء!

وصل الى عمان، وما ان رأى أمه التي بتعدت هي األخرى، حتى ارمتى بحضنها، وأخذ يسأل كما هي عادته.
ميه، لويش النسوان ما بلبسوا اشارب “ إشار “ هون ؟

ترد األم، وفي مقلتيها دمعة كجلمود صخر متحجر من فعل احلزن، ميه بنات عمان هون مش مثل بنات ساكب، النه 
البنت يلي بتكبر هون ما بتلبس إشار،  صدق قولها انذاك. باعتباره أمر مقدس

اثناء مسيره بإجتاه غرفة أخيه سيطر عليه الفرح بل غلبه، وأخيراً،  سأراه بعد سبعة أشهر عجاف طوال، امضيتها 
ألعب وحيداً دونه ، آه ، لكم كان يكره كلمة وحيد، مبعانيها كافة، تلك الكلمة التي جعلته يحمل حقيبته بعدما شب 

ال ميكن إالّ قراءة 
املوضوعني معاً، فاألّول 
يكتبه األستاذ خالد 
العياصرة عن واقع 
األردنيني في املهجر 
األميركي، والثاني 
يكتبه رمزياً، ولكّن 
الواضح منه أّنه يكتبه 
عن األردن، مستحضراً 
ذكريات الطفولة.
ليس أبلغ من 
العنوانيني:”األردنيون 
في أميركا: صراع على 
الشيخة” و: احلصان 
والطائرة.. كيف لي أن 
أنسى؟”...
بعد القراءة لن ميلك 
القراء سوى تساؤلني، 
األول: ملاذا ال نهاجر؟ 
والثاني: ملاذا ال نهاجر؟
والبقية عند القارئ...

خالد العياصرة
كاتب أردني 

بدون مجاملة
احلصان والطائرة... 
كيف لي أن أنسى?

2021
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من يعتقد أن اغتراب االردني عن وطنه, خارج البيت العربي, يجعله يلقي ما عليه من 
امراض مجتمعية, تبدا, باملنافس احملمضة, والبحث املستميت عن الشيخة, على اعتبار 

أن الشيخة, مجرد عباءة وفنجان قهوة, ومناسف, وال تنتهي بفهمه املغلوط, للكون, دون, 
االعتراف بالسلبيات, التي جبل عليها, ومازالت, ملتصقة به.

فهو صاحب التجربة, التي مر عليها عشرات, السنني, لكنه,إلى االن مازال سائقا 
لتكسي, أو عامال في مطعم أو كازية. مع استثناءات, قليلة.

طبعا, مع احترامي, وتقديري جلميع االعمال فالعمل قيمة إنسانية كما اقول دائما, 
لكن, البقاء على حال واحد, دون التفكير, باالنتقال, إلى مرحلة اخرى, مشكلة حقيقية.

فلو قارنت, غالبية أفراد اجلاليات, املوجودة في اميركا, ستجد, اجلالية األردنية, مشتتة, 
مقسومة, بني شمال وجنوب, مسلم, ومسيحي, و اردني من اصل فلسطيني , واردني 

منواصل اردني !
هذا مع غياب غريب لالستثمار في جمع ابناءها, لتشكيل قاعدة, لهم, تعمل على 
مساعدتهم , أو لنقل جمعهم, لتأسيس مشاريع تضمن لهم استمراريتهم, كما هو 

حاله آلخرين.
قد يغضب البعض من هذه السطور, ال مشكل في ذلك.

فما زلت قادرا, على حتمل النتائج والدفاع, عن وجهة نظري.
أن تدعو فالن على فنجان قهوة, أو حتى منسف, ال يعني بالضرورة استمالكك, له, كما 
ال يعني تبعيته, لك أو لطرف على حساب طرف, بحيث تصير مسؤوال وموجها له لطريقة 

تفكيره, أو حديثه, أو كتابته أو لنقل حياته, وحتركاته.
كما ال يعني أن دوره محصور في الترويج - حلضرة جنابكم - لشخصياتكم, فقط ألن 
احدهم استقبل آخر على منسف , فصار املنسف كما نقطة سوداء كلما دق الكوز باجلرة 

ذكرك, به.
النقاق, سمة, بارزة متيز تصرفات العديد ) لن استخدم لفظ االغلبية ( وقد اكون منهم 

وال استثني نفسي.
ال احد قلبه, على االخر, األغلب يعتبر جتربته, هي احلقيقية املطلقة, التي ال تقبل 

النقاش, لذا يتوجب األخذ بها, دون الوقوف, عند استارها.
أضف إلى ذلك, ثمة جمعيات ونوادي, للجاليات العربية هنا, وفعاليات تقام, تعمل على 

األردنيون في أميركا
ورحلة البحث

عن “الشيخة”!
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وكبر ويبحث عن السفر. 

اخيراً،  سيزين عيناه برؤيته بعدما مل من جواب 
احمليطني به، وين اخوي؟ مره يقولون: هو عند اهلل، ومرة اخرى 

هو في السماء، وثالثة : هو سفر لن يعود ابداُ، هكذا كان 
يرد عليه، وهو يكذب بهت أقوالهم.

أخيراً . نعم سأراه،  قال في عمق نفسه، رغماً عنهم 
جميعاً سأراه !

 ها هو، ركض الصغير نحوه، ليقفز على سريره ، 
صاحت به املمرضة، أبتعد يا ولد، هو ال يتحرك ياللهي، لكن 
عيناه تتحركان، ملاذا، وملاذا يسمح للغيمة السوداء أن حتيط 

بهما ؟
يا اهلل ، لكم هو منظر مؤلم، كيف لم يخطر بباله أن 
يعي تفاصيل واسباب ما حدث ؟ ملاذا ... يفعلون به هكذا ؟ 

ما الذي حصل ؟ ملاذا يستلذون في تعذيبه ؟
اتراها مفاجئة يحضرها له كما هي عادته .

لم يبادره أخاه الفرح بفرح مثله، لم يحتضنه كما 
اعتاد، لم يضحك معه، هو ال يقوى على فعل أي شيء ! ؟

أهال اخي قالها، خالية الدسم !
دمعة سقطت من عيناه، حفرت في قلب الطفل 

مأساة دائمة .
بكى احلاضرون، أما الطفل احلزين تركزت عيناه على 

األلعاب !
ميه، لويش بتعطي، ولويش اخوي بعيط كمان، امسكت 
الطفل وانهالت عليه بسيل من القبل، قائله: حسبي اهلل 

ونعم الوكيل، هكذا كان اجلواب.
اخي : تعال لنلعب برا !!

أسكت يا ولد، رد عليه أبوه، يخرج هو اآلخر، باكياً من 
الغرفة التي يتمدد بها ابنه وفلذة كبده !

عينا الطفل مازالت على تلك األلعاب التي حاولوا بها 
التغطية على جرميتهم !!

هذا ما توصل اليه بعد رحيل السنوات. بعدما عرف أن 
جناحيه كسرا .

وحطم معهما قدماه، فحالت دون حركته، ومع كل هذه 
حطمت أحالم الطفل لتحول إلى أحزان عابرة للسنوات !

يناديه باكياً .. أخي تعال هون – يأت الطفل مسرعاً – ألنه 
يعلم في قرارة نفسه بأنه سيعطيه شيئا من االلعاب، آه كم 

كنت أنانياً حينها ! آخ و آه/  مازال الى االن يتعمد اخذ ما احتاجه 
منه، لكنه بعيد جداً جداً عنه اليوم.

 يأخذ اخوه بني يديه حصاناً اسوداً متصالً بأنبوب، ما أن 
تضغط عليه حتى يبدأ بالتحرك. وطائرة حديدية مزركشة ملونة 

تسير بدفع ذاتي .
لكم طار الطفل فرحاً، وبدأ يركض في ممرات املستشفى ، 

واملمرضه تلحق به !
انتهى ذلك اليوم العماني االول، وفاز الطفل بحصان وطائرة، 

عاد ادراجه الى بيته في قريته الوادعه، وقبل ان يخرج من غرفة 
اخيه، بكى كثيراً النه عرف انه سيعود وحيدا، ولن يلعب معه 

احد، اذن ما جدوى االلعاب هنا ؟
 ستبقى عنده، ال ، بلى سأبقي ، تدخل املمرضة، فيضطر 
الطفل للخروج مرغماً من الغرفة، تلحق به أمه، وتطبع على 

جبينه قبلة حرى.
عاد الطفل إلى بلدته، يحمل شيئاً من بقاياه !

عاد، ولم يعد معه جناحه، عاد، ولم يفهم ما الذي حصل، 

عاد، ومعه ألعاب، صار بسببها هدفاً مستباحاً لألقران.
مرت األيام، وباتت هذه الزيارة ترافقه كظله، أينما حطت 
قدماه، خصوصاً عند زيارة املدينة الطبية التي اضحى كرهها 

سمة ترافقة. 
مرت األيام، ليكتشف الطفل بعدما كبر، أن احلصان 

والطائرة، ما هما إال مغزى ملا سيأتي الحقاُ ،و فلسفة لتفاصيل 
احلياة، التي جترع كؤوسها مبرارة.

مرت االيام، ليكتشف أن احلصان ما هو اال اخوه والطائرة 
ليست إال جناحيه املكسورين. 

 مرت األيام، والطفل يتوق لرؤويته سائراً على قدميه، لكن 
هيهات آنى له ذلك

 !مرت األيام وتكونت له عقدة من احمليط الذي ال يتقن إال 
فنون الشماتة دون االميان بقضاء اهلل والقدر .

مرت االيام حتى صار يفكر ألف مرة قبل أن يعرض نفسه 
ملشكلة ما، فهو يقينا يعلم أكثر من غيره أن ال جناح يستند 

عليه، يفزع له وقت احلاجه .
اهتزت ثقة الطفل بالناس، وظلمهم ونظراتهم .

مرت االيام واحلال ال يراوح مكانه.
منذ ثالثة عقود خلت، والدمع املتحجر في عيوننا، احلسرة 

كما غيمة حتيط مبالمح وجهة أمه احملروق من احلزن كرغيف دائري 
من اخلبز ، منذ ثالثة عقود لم نشعر بفرحة العيد، منذ ثالثة 

عقود، واحلزن سيد املوقف !
منذ ثالثة عقود اشتعلت نيران القلب حزناً وشيباً ولم 

ينطفئ .
منذ ثالثة عقود لم يشعر الطفل بطعم للفرح، لم يضحك 

من قلبه حتى وإن ارتسمت على وجهه البسمات .
وحيد أنت يا فتى !  

ثالثة عقود بحث فيها عن وجه أخيه في وجوة املارة، 
واالصدقاء، وفي ظلم الشامتني من األقرباء وبعيدين، فالبعيد أبداً 

لن يقترب من أستار انتقادك أو التشفي بك !
لكنه لم يجد !

بحث، وأخلص، وما أن وجد صديقاً له كجناح يحلق به ، حتى 
سقط هو األخر!

يا اهلل كيف له أن يجد من هو مثله، وهل هناك بشراً 
يستطيع أن ميثل الدور معه ولو كذباً !

سنتان، خرج بعدهما اخوه برفقة امه من املستشفى، لم 
يراهما فيهما أبدا، على أمل أن تتبدل احلال، ليعود كما كان .عاد 

له مكسور اخلاطر، مكسور اجلناح.
كسر في 5 فقرات من العمود الفقري، قطع في النخاع 

الشوكي ، خطأ طبي كبير.
وثمة رجل أقعده عن احلركة، نتيجة تهوره وعدم مسؤوليته، 

لن ولم يكترث لفعلته التي انتهت بفنجان قهوة وعباءة شيخ. 
سائق يتابع حياته كاملعتاد بعدما اخرج من السجن بيد ولده !
بقيت ذاكرة الطفل اجلمعية، وفي مقدمتها ذاك احلصان، 

وتلك الطائرة احلديدية وكانها حصلت باالمس .
دار حول الشمس منذ ذلك احلني والنجوم والكواكب واجملرات، 

وال يعلم خالل هذه السنوات كم مرة دارت حوله !
كره املدينة الطبية وسيرتها، والكرسي املتحرك ورؤيته، و 

االدوية واالبر، و االلعاب.
وحمل في صدره صرخة عابرة للسنوات، تقتله كل حني، 

تستبيح حياته كل يوم، وكأمنا يعاقب نفسه على فعل ال ذنب 
له به ؟

آه، أتكفي في حضرتك ؟
لكنه يتذكر دوما صرخة أمه التي يتردد صداها في زوايا 
عقله او ما تبقى منه، اذ تقول : حسبي اهلل ونعم الوكيل .
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الصورة تبكيك أحيانا. جندي يقبل 
حبيبته فور عودته إلى الوطن، مثال، 
فيما الكاميرات حترص على التقاط 

دموع انبجست من عينني زرقاوين 
وانحدرت على وجنتني حمراوين. 

مجندة لم تخلع زيها احلربي بعد، 
ورمبا ال تزال تلوثه بقع دم لعربي حررته 
اجملندة وأهدته حرية أبدية في العدم، 

حتتضن طفلتها بعد أن عادت من 
حرب استمرت لسنوات دون أن يدري 

أحد حتى لم بدأت. مراسلون ينقلون 
لك مأساة حلقت بجنود ما بعد الغزو، 

وكيف أن احتاللنا صعب للغاية، وقد 
ينتج عنه أحيانا مقاومة، وقد يضطر 

احملتلني للقتال، وحتى -يا للمعاناة- 
للموت، أو إصابة جنودهم باضطراب 

ما بعد الصدمات. احلزن الذي يعلو 
عيني اجملندة الزرقاوين يسحقك. املنظر 
مأساوي حقا. ويتوجب عليك أن تبكي 

مبقدار معاناة الغزاة خالل قتلك.
صورة تبكيك. كصورة حشد 

”اليرموك“ الشهير الذي نهض من 
اليباب فور رفع احلصار عن اخمليم / 

املدينة. صورة جلثة طفل حتى البحر 

لفظه ولم تسع جسده الصغير كل مدن األرض. 
أحرص على التفريق بني حتميل مجندة عائدة للوطن 

عبء حتولنا لعتاة، ملتحني ومطلقي الشعر، ونضحك 
ونكبر ونتلذذ حني جنز عنقا، أو نفلق جبهة، وبني تسبب 

اجملندة ذاتها في خلق بؤرة الستقطاب همج األرض 
الذين يحلمون باحلوريات وبخمر ال نهائي في جنتهم 

التي يرتقون جثثنا في طريقهم إليها. أحرص على 
االعتراف بأن بعضنها فتح الباب للدميوقراطية وهي 

تقرع الباب بحذاءها العسكري..
صورة تبكيك، كصورة فتاة املدرسة الفلسطينية 

التي أرعبت كتيبة إسرائيلية بأكملها، فقيدت، 
وأعصبت، وأركعت. صورة تقول لك إن احلق يرعب 

حكيم األسمر
كاتب أردني

في الصميم

ُهم  كم 
أوغاد 

حكيم حلمي 
األسمر من 
اللويبدة  كتاب 
قبل سنوات، 
وهو يعود 
لها  للكتابة 
ليس من 
عّمان، ولكن 
من روسيا، 
حيث يعمل 
اليوم!
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املغتصبني، ويبث التشبث في األرض في قلوبهم 
االرتباك، ليعود نفس السؤال الذي تقترحه أول صورة: 

ملاذا نصعب -نحن األوغاد- مهمة احملتلني، وجنعل 
جنودهم ميوتون في ساحات املواجهة، وقد تصل فينا 

الوقاحة إلى إرسال جثثهم إلى بلدانهم في التوابيت 
أحيانا.

نحن وقحون جدا. نحن متعصبون ومتطرفون، وال 
نساوي بني دمنا ودموعهم ببساطة. نحن نبكي قتالنا 
وننسى أن نتأثر مبشهد بكاء اجلندي الذي عاد للتو من 

قصف مدننا. نحن نسلب من األوغاد مجدهم الذين 
يريدون أن يصلوه على جثثنا.

كم نحن مجيدون وكم هم أوغاد.
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حكايا الصخر، واحلّب 

الوردّي
ى املوّشّ

بالتاريخ

موّفق ملكاوي
كاتب وشاعر أردني

عبق. كلمات

أجمل السحر، ما 
يتوقف عند حدوده 
الكالم، ويعجز 
الوصف. هو سر 
النص اخلالد منذ بدأت 
حكاية اخللق. الوردّي 
املوّشى بالتاريخ، ظل 
يسرد حكايات حب 
كثيرة تناثرت في 
ظالل البيوت. منذ 
“أريتاس األول”، مرورا 
بـ”احلارث الثالث” هازم 
السلوقيني، و”عبادة 
الثاني” ناصر غزة، 
و”رب إيل الثاني”، ظل 
الصخر يعبق بالتاريخ 
والرائحة، حيث تترى 
قوافل البخور. عند كل 
حجر حكاية، خّطها 
لنا من وهبونا “أبجدية 
العرب”، ليضعونا على 
أول الدرجات في سلم 
احلضارة والتمّدن.



تسرْح أكثرَ من الوادي. ال تدع األغناَم 
تتباعد، وإياَك أْن تغفو.

أنا راٍع بدواٍم جزئي. لسُت ِمْثَل 
أولئك البدو بشياٍه كثيرٍة. ثمَة ما 

َة أقلَّ من الطموح،  يجعُل املهمَّ
فال حمارَ بُخرٍْج وقربِة ماء وزّوادة. 
تنقصني هيبُة الراعي. أريُد ناياً 

ودربيالً وعصًى بّلوطيًَّة ثقيلًة.
ليكتمَل دورُ البطل، كاَن يلزمني 
ناٌي، يسحُب الريَح من قلب القصب. 

ثمَّ أيُّ راٍع أنا، دون كبٍش ومرياٍع، يدلُّ على 
نفوذِي، كما يجدرُ بَِولٍد، ليَس كاألوالد، 

وَلَْيَس كالذين يناموَن بعد الظهيرة، 
وتكوُن لهم ِعْنَد العصرِ فطيرٌة من اخلبزِ 

ر، تدلُق عليها األمهاُت  والشاي والُسكَّ
سمناً وعافية.

أكوُن راعياً بجدارِة كبٍش يناطُح 
السناسَل حنَي تعزُّ الكباُش اجلسورُة، أو 
أسكُب املاَء على شجيرة ِشْبرٍق، ويكوُن 

اإلبريُق طبالً من أجل أغنيٍة غجرية. أسهو 

عن الرعّية، وأبحُث عن جلد أفعى على الصخور، أو 
عن قنفٍذ، أو سلحفاٍة تشمُّ عشبتها، قد أعثُر على 

ذهٍب رومانيٍّ َفْوَق كومِة تراٍب، أخرجها اخلُلُْد )اخللنُد( من 
. مسالَك وعرٍة في العالم السفليِّ

كيَف تَُكوُن راعياً على بضِع نعاٍج وحمالٍن وعبائرَ 
وصْخالٍت، وتضُع عينَك في عيوِن الرعيان. على األقّل، 

رين، وتيٍس بلحيٍة  ال بُدَّ من كبٍش بقروٍن تردُع املتنمِّ
مهيبٍة، ورائحٍة يُضرُب بها املَثل. تَُكوُن أو ال تَُكوُن. وال 

من خطٍر أيُّها الَولُد، فال تكترث، وابحْث عن قطعِة 
 ، ارٍ، أو آنيٍة قدمية من أملنيوٍم، أو حذاٍء بالستيكيٍّ فخَّ

باسل الرفايعة
كاتب وصحافي

كنُت راعياً بدواٍم 
جزئيٍّ في تاِلع بئر خداد، 

لم أكْن مسؤوالً عن 
رعيتي. فالنعاُج يتواّلها 

الكسُل، واملاعُز ال يفرُّ 
أبعَد من شجيراِت 

الُبْطِم والزعرورِ 
والسيسبان، ليقودَ 

القطيَع الصغيرَ َقْبَل 
الغروب، ويقودني، فلم 
أكْن إال وَلَداً يهشُّ على 

الشليَِّة، ويرتاُب من ظلِّ 
عصاه.

كنُت في الثامنة. 
املراعي قريبٌة من البيت. 

وهذه لعبٌة يوميٌَّة حتنُي 
بعَد املدرسة. أمألُ ابريقاً 

من املاء، وأُهبُط من 
الَكرِْم إلى تلعِة ماضي. 

ذَلَِك اسٌم من املاضي، 
لكنَّ الياَء أصلّيٌة، ال 

يحذفها تنويُن الكسر، 
وال يجرها سواَي إلى 

الذاكرة.
آخُذ نوبَة احلراسة 
من جدتي أو من أبي، 

وآخُذ الوصايا بامتثاٍل 
كاذب: ُعْد قبل الغروب. 

ال تختلْط بالرعاة. ال 

راعي 
أغنام
بدوام
جزئي

تبيعُه للدّواجني.
تنحدرُ الشمُس وراَء التالِل. هذه مثَل جملٌة من 

ليُة ميقاَت العودِة إلى  املألوف، وال بدَّ منها، لتعرَف الشَّ
البيت، ولعلَّ الثغاَء كان يناديني للَمراِح أيضاً، فأُسرُع 

إلى الَعشاء، وزهو العائدين.
وحنَي كانت جّدتي تضُع احمِلاْلَب حتَت ضرِْع الشاِة، 

وتْشَخُب األبيَض كنُت أصغي إلى صوِت احلليِب يرنُّ في 
املعدن، فأمسُح غروري، ثّم أنام..

قلم وعدسة
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زمانات بئر خداد



من اجليش ....رغم فرحة أمي ببدلة خالي الضابط 
الكبير , أنا أخاف من اجليش ...رغم لطف ابن اجليران 
ووسامته في بدلته الرسمية وهو ينتظر الباص في 
الصباح ليلتحق بوحدته العسكرية , أنا أخاف من 

اجليش...رغم أن أهلي وأحبتي عسكر وجيش . أنا أخاف 
من اجليش .

على مقربة من هذه الثكنة بستان زيتون جلدودي 
, انتقلْت ملكية أرضه للدولة فيما بعد , وأنا صغيرة 

كنُت أرافق أمي إليه , لم أكن أملك َجلدا للعمل 
,أملُّ سريعا من مالحقة حبات الزيتون الصغيرة ,التي 

لوال إغواء جذوع الشجرة لي بتسلقها ملا التقطُت 
حبة ...كنت أنا ألهو , ولوال اللهو ملا طاوعُت أمي 

على مرافقتها في رحلتها هذه التي صارت مملة مع 
كثرة التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها علي طوال 

الوقت: “ بقربنا جيش وعسكر , أوعي , انتبهي . احذري 
. حّدنا خندق , ال تدخلي فيه , احذري إنتبهي .تعالي “، 

وإن غبُت دقائق عن عينيها ترعدني بصوتها : “عندليب 
هيه .يا عندليب ....!! “

لم أفهم معنى حتذيرات أمي , ظننت أن خوفها 
احلقيقي علّي كان من أن يصدفني ثعبان أو أفعى أو 
كلب .. أو أن أقع في بئر مهجورة , وأن كلمة اجليش 
تكررها لغوا كل مرة من باب االستزادة واملبالغة في 

أنا من أرض وفّية تُزَّرُق 
فيها شقائُق النعمان 
جذورها العتيقة حتت 

األقدام القاسية امللفوفة 
بجلد حيوان مذبوح , 

ومتسح بورقها الناعم 
خطاها كلَّ ربيع , أنا من 

أرض عفّية ينبت فيها 
اجلنود بكثرة , ويَربون حدَّ 
سناسل احلب كّل شتاء 

,وفي الصيف يعانقون 
سنابل القمح . أنا من 

أرض أبّية فيها ألبي 
بستان زيتون نلهو بحباته 

كل خريف . وينبت فيه 
اجلنود طوال السنة .

“ الهوية إذا سمحَت 
؟ “...هكذا يستوقفك 

العسكري املناوب على 
نقطة التفتيش في أول 

الطريق املؤدي إلى السهل 
الغربي , وعليك أن تبرزله 

بطاقتك الشخصية . 
وإن لم تفعل أدر ظهرك 

وُعْد شرقا. قد تدخل مع 
العسكري الغريب عن 
البلدة في نقاش حتاول 

أن تثبت له أنك من أهل 

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

ُينبت  أرض  من  أنا 
ويعانقون  اجلنود 

القمح سنابل 

من مخّيالت الطفلة..

حجم التحوطات ...حتى كانت املدرسة .
مديرة املدرسة إمرأة من البلدة , تعرف الطالبات 

وجدودهن وآباءهن وبيوتهن وتفاصيل كثيرة هّن 
أنفسهن رمبا ال يعلمنها , في الطابور كانت تلقي 

مبالحظات صباحية عن سلوكيات ال تراها صحيحة , 
تعاقب مرة , وحتذر مرة , وتتوعد مرة , وتنصح مرة ....

كثيرا ما كانت املديرة تعيد على مسامعنا حتذيرها 
الروتيني بأال منشي من الطريق التحتاني ألن فيها 

عسكر ,ها هو نفس التحذير أسمعه هنا أيضا ..” وهل 
العسكر غول سيأكلنا ؟ أليسوا هم من يحموننا, 
ويدافعون عنا , ويقتلون أعداءنا ؟!!.” .هكذا حّدثُت 

نفسي ..إلى أن كان صباح غاضب , كشفت فيه املديرة 
عن سر العسكر , قالت : “ الهوامن لم يعجبهن إال 
العودة من الطريق التحتاني ليعاكسَن العسكر , 

وليشاكسوهن , وهن يعرفن أنفسهن وأنا أعرفهن , 
اليوم سماح , أما إن تكرر األمر فسأعرف كيف أتصرف 

معهن .!!”
البيان الصباحي واضح , واللهجة صارمة ...واآلن 

أنا فهمت , فهمت ملاذا كانت أمي تخاف علي من 
العسكر الغرباء ..!!!

بل وعرفت أن أمي كانت تأخذني معها إلى بستان 
الزيتون ألنها هي نفسها كانت تخاف من العسكر .

تغريدات

املكان , وأن لك في غربه بستاناً وزرعا 
وجاراً , وأنك خرجت اآلن صدفة مبالبس 

التجول احمللي فنسيَت الهوية مثال , 
وقد تنجح املفاوضات معه وقد تفشل 

,..وسواء جنحت أو فشلت سيفضح 
جبينك غضَبك , وفي السر ستلعن 

مضطرا : “ لقد أفسدَت عليَّ مشهد 
الغروب يا هذا ال ...” !! 

كم أثارْت نقطة التفتيش هذه 
مخيلَة الطفلة التي كنُتها , فالسهل 

الغربي لبلدتي ميتد على مساحات 
واسعة من األرض املنبسطة املرتاحة 
الّلّينة , فال طوب وال إسمنت يخدش 
طراوتَها , أبسطٌة خضراء أو صفراء 

تفترش املدى , وزنانيُر ترابية بلون 
النّب تطوق خصورَها وأِحّفتها , نصُل 

بعضها بالسيارة , ومنشي األخرى 
باألقدام .

خلف نقطة التفتيش هذه بناء 
إسمنتي ذو غرف كثيرة , البناء كله 
مسّور وغاطس بالشجر , كنت وأنا 

طفلة أظن هذا البناء املطليَّ باألبيض 
مطعما واستراحة , فكلما اقتربنا منه 

فاحت رائحة طبيخ تشبه طبيخ أمي 

, ولِصُقه حديقة واسعة يلعب فيه فتيان 
البلدة كرة القدم , هذا املكان الشهي 

خلفه اجلوالن وطبريا .
اشتهيت املكان واستوطنتني رغبة 

قدمية بدخوله لم أشَف منها إلى اآلن 
, يبدو أنني حمّلُت أو صّرحُت ألمي حينها 

برغبتي تلك , وعرفت أنه معسكر 
للجيش . فكانت صدمة !!...هذه األرض 
التي ظننتها متخمة بالطعام أِشكاال 

وألوانا , مثخنة بالعسكر ..؟!! ....هذه 
صدمة ..!!.. هذا املكان الذي خلُته 

مطعماً يطلُع ثكنة ؟!....هذه صدمة ..!!
أنا أخاف من اجليش , رغم درس اجلندي 

اجملهول الذي يحمي احلدود ويذود عن 
الوطن والذي حفظته رغما , أنا أخاف 
من اجليش .., رغم أغنية ما قبل أخبار 

الساعة الثامنة في التلفزيون األردني عن 
جيشنا العربي التي حفظتها صّما , أنا 
أخاف من اجليش . رغم “صرح الشهيد” 
الذي فرحُت بصورتي حني التقطْتها لي 

زميلتي جنب متثال الرجل العسكري 
في رحلتنا املدرسية في الصف السابع 
, أنا أخاف من اجليش .....رغم صورة أبي 

العسكري التي أحُبها وأحُبه , أنا أخاف 
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و محّل تنبعث منه رائحة الغاز 
والكاز و  نرى فيه العاملني يعيدون إنتاج 
الدفء والنار و اللهب و يوفرون لزبائنهم 

فرصا ً إضافية لكي يتدفأوا .. في تلك 
املساحة القليلة بني مقهى و محل 

سمكرة ، جلست رفقة صديق يتحرك 
ليخدم الزبائن ثم يرجع لكي يلقي لي 

ـّي . باالً ويحاول االطمئنان عن
هناك ، رأيت في ما يرى العاشق 

وامللتاع واملشوق ُ والصابر و حارس الوقت 
و النادل و ابن التراب و الكهل الذي فقد 

نصف حريقه ولم يفقد بريقه ، رأيت ُ ما 
أحب ّ أن أراه  و القليل ممّا ال أحّبه كثيراً  

و حاولت أن أرى ما ال يراه عابر مسرع 
اخلطو و الذهن .

قلت لصديقي النادل والعامل ورفيق 
املقهى وصاحبه ، ومن دون أن يسألني : 

شراب خلطة األعشاب بالسّكر القليل، 
وكفى .

قال : و أين أّيـام قهوتك نصف 
احملاّلة و سجائرك التي متأل ، معها وبها 

، الفضاء صخبا ً و أدخنة و سخرية 
طازَجة ؟ 

ـّام ٌ خلت ! و  بــِت ّ من  قلت : تلك أي
دونها .

هناك ، مع روائح الناس و ألوان 
أرديتهم و أصواتهم و أسئلتهم عن 

أحوالي و حتّوالتي ، رأيت ما يراه العاشق 
واملكلوم والفاقد واملفقود والتائه وامللتاع 

و العاقل واجملنون والصابر واملرتبك ، 
رأّيت في الناس ما  في الناس و في 

الشارع ما فيه و عند الرصيف رأيت 
روحي و الفاكهة !

ـّة الثياب بــــ ِ  امرأة جتّر  طفلة ً رث
وجه ٍ نصف شاحب و حتمل في ذراعها 
األخرى شكال ً لــ طفل ٍ يبدو أنه خرج 
للتو إلى احلياة و حتمله من دون قماط 

، تتوقف هنا و متّد يدها و تدعو ملن 
تسأله باخلير و تنتقل إلى زاوية أخرى ، 
و حني نهرها أحدهم أشاحت بوجهها 

عنه وشتمته بلفظ بالغ السوء و 
غادرت مسرعة .

بعد وقت قليل ، عادت إلى الشارع 
ذاته جتّر  ولدا ً وال حتمل بني ذراعيها 

كائناً في القماط أو من دونه .
ـّها لعبة االستعطاء والشحدة و  إن

لعبة البقاء في املشهد .

)٢(

رأيت عامال ً كان رجع لتّوه من 
ورشته ، يحمل أكياسا ً في كلتا يديه، 

ويظهر في أحدهما أن “ مائدة الليلة 
“ ستكون عامرة برائحة السمك .. 

وللمناسبة ، يلتذ ّ العاملون الوافدون 
بطبق املساء و يستعدون لتحضيره 

كما يليق باجلوع والتعب .

من دون 
فناجينهم 
ورصيفهم 

يرحلون!

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

استوقفني ، في 
شارع البسكليتات 
، صديق  ٌ من  “ أم 
الدنيا “ ، كما أحّب 
أن أقول عن مصر ، 
و سألني و بدهشة  
مصحوبة باستهجان 
: أين أنت ؟ 
لم أمنح نفسي 
فرصة االنتظار ، و من 
دون أن أدري ، قلت له 
ا ً لكي  ـّ : هات كرسي
أجلس .

عند الرصيف 
وعلى حجارته و في 
مسافة قليلة بني 
“ مقهى و أراجيل و 
فحم و كرة تتدحرج 
في الشاشة بني 
أقدام الالعبني “ 

) ٣(

ـّن  و رأيت في الشارع ، ولدا ً يتفن
في التهام سيجارة بني أصابعه ، 

كأّنـما ستكون آخر سيجارة يتناولها .
...

و رأيت بائع ترمس ،
و رجال ً يحمل مدفأة لكي يعيد 

إليها نارها عند سمكرّي مجاور ،
و فتاة ً تسير مسرعة و حتمل بيدها 

دفترا ً  أو كتابا ً و بيدها األخرى جهاز 
هاتف تقول فيه كالما ً مهموسا ً .

و رأيت عربة ً يُوقفها عامل  هنا 
ويجرها إلى هناك ، يجمع إليها  ما 
تناثر من ورق و علب عصائر و علب 

سجائر فارغة .

ناديت العامل و همست في أذنه : 
إن وجدت رسالة معطرة مكتوبة بحبر 

بنفسجّي ، احتفظ بها وهاتها لي ، 
ـّها رسالة كنت بعثتها قبل ستني  فإن

سنة و لم تصل إلى عنوانها .

) ٤(

رأيت ، و أجفلت  !
أحمد يغيب و وليم و هشام و 
العربي و سّيد و عديدون غابوا في 

السوق و في األزقة وفي املنازل و في 
األوقات !

من دون كالم ، مددت يدي وصافحت 
صديقي النادل / العامل / رفيق املقهى 

، و قال : هل نراك مرة أخرى ؟
قلت : سأعود لكي أراك و أرى في 

الرصيف و في وجهك مالمح الغائبني .
رأيت و أجفلت !

فاألصدقاء في الغياب سادرون ، أو 
في املسافات هم ظاعنون ، أو في املوت 
، ما أقساهم رحلوا من دون فناجينهم 

ومن دون الرصيف .



بقيت عبارة رددها 
امامي مرات عدة 

الصديق زياد البخيت 
عن مدينة الدار البيضاء             

)كازابالنا( تصدح في 
اذني، فكان دائم القول )ل 

اروح لك يا كازا لو كنت 
على العكازة( وهو خريج 
جامعات املغرب، و عرف 
تلك البالد و عاش فيها.

الى أن جاء ذلك اليوم 
الذي عزمت به أن اتنعم 
بزيارة املغرب، و في البال 

كلمات زياد، و نكهة 
طعام مغربي خبرته في 

بلدان عدة، و اصدقاء كثر 
جمعتني بهم االيام.

وكان لي ذلك، مبتديا 
بزيارة ) كازا( قبل ان أكون 

على العكازة، و فيها 
تلك املدينة ما فيها من 
سحر، من حي احلبوس و 
اسواق اخلضار و التحف، 

الى مسجد بني على املاء 
واصبح معلما في مدينة 

تفيض باملعالم، الى 
امتداد التجارة و احلضارة 

سمير عربيات

رحالة

باطاللة على االطلسي مفعمة 
بأطايب السمك في مطعم امليناء.

وكانت احملطة الثانية في الرباط، 
املدينة املركز، و عاصمة الدولة و 
احلكم، و ما كان بها من تغييرات 

الحياء من الصفيح لتكون مساكن 
الئقة لفقراء ذلك البلد، حيث كان 

البؤس هو األعم، و كان “اخلبز حافيا” 
يأكله “الشطار” كما اورد محمد 

شكري في رواياته.
الى أن كان االنطالقة الى 

“مراكش” تلك التي يتغني بها 
املغاربة بأنها “ الوريدة بني النخيل” 

و هي املدينة احلمراء اللون، يحتضها 
من قلبها نخيل يتطاول ليالمس 

جبال حولها تكسوها الثلوج، 

فتتشكل اللوحة الرائعة بيد خالق الكون 
في الفضاء، و يسكنها على االرض اهل 

ادمنوا العراقة في كل شيء، حرفة و 
صناعة و ترفيه وطعام.

“مراكش” حتيا حول ساحة الفناء، 
و ال تفنى النها تتجدد هناك منذ نحو 
خمسمائة عام في مهرجان ازلي يبدأ 
عصرا و يتنهي قبل منتصف الليل ، 

فتجد به الراقص و العازف و قاريء البخت 
ومن يالعب القرد و االفعى، هناك كل من 

في الوجود يطلب صيدا بشباك مختلفة، 
واالهم فوق كل ذلك، امتاع واستمتاع.
“ مراكش” مدينة فرحة بحاضرها، 
حزينة مبا حوته ارضها من قبور ملوك 
حكموا ذات يوم في االندلس القريبة.

وأخيرًا، في املغرب 
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وتعتبر مؤسسة سيدة األرض 
)فلسطني ( من املؤسسات التي جتوب 
العالم بحثاً وتنقيباً عن الشخصيات 

املؤثرة تأثيراً بليغاً في حياة الشعب 
الفلسطيني وقضيته ودعم حريته وحقه 

بتحطيم قيود االحتالل الوحيد املرخص 
في الكرة األرضية .

وتسعى مؤسسة سيدة األرض 
لتقدير وتركيز ضوء احترامها وتكرمي تلك 

الشخصيات البارزة بعطائها امللموس 
واملقروء والقابل للخلود والبقاء ، في 

فلسفة خاصة بأرض شعب جبار  يجوب 
العالم ويصل إليه منطلقاً من قيود 

التكبيل ، في زمن املكيال الثنائي الذي 
يقف العالم ويعرف ويدرك ويشاهد وال 
يسهم بفك السجن عن سيدة األرض 

وشعبها . بينما تلك الشخصيات تورث 
الدنيا قاطبة رسالة واضحة املعالم والنور 

باجتاه فلسطني الصابرة بالتحديد .
  لقد حققت مؤسسة سيدة األرض 

مسيرة للتماسك والتضامن مع شتى 
انحاء العالم وعملت على نسج خيوط 

شبكة من التواصل اإلنساني املرموق بني 
الشخصيات املتساندة املتعاضدة األهداف 
السامية ، على رفع سوية حقوق اإلنسان 

في العالم وحقه في رفع الظلم والعسف 
والوقوف في وجه الطغيان ، وبجميع 

ومختلف أساليب التمسك بالتخصصات 
العلمية واألدبية والفنية والثقافية 

والرسمية واحلقوقية وصانعة القرار التي ال 
تتراجع عن موقف مناصرة سيدة األرض . 

وهكذا مت اختيار الشاعرة األديبة عائشة 
اخلواجا الرازم ضمن هذه الكوكبة املكرمة 

، وإبراز دورها في تنوير العالم مبؤلفاتها 
وحضورها وخاصة اجلهد األدبي والسياسي 
املبذول بدون تراجع أو كلل بحقه في أرضه 
ومقدساته واألقصى على راية عطائها في 

سيدة األرض .
وال تألو جهداً وهي ابنة فلسطني واألردن 

عن التأليف والنشر الفكر واألدب والفن 
واإلسهام السياسي املباشر بتنوير العالم 

بثورة وحق الشعب الفلسطيني 
والدكتورة عائشة من النساء العربيات 
والفلسطينيات املتمترسات  في املشاركة 

القوية في الساحة التي تعزز قدرة الشعوب 
على مواجهة ترسانة االحتالل واإلرهاب 

الصهيوني ، وال تتراجع بقوة احلجة  واملنطق 
عن صرخة احلق في أي مناسبة في العالم 

دون فقدان ميزان حضورها . 
....

حيث أقيم االحتفال في قاعات قصر الباشا بدير األسد 
بحضور العديد من الشخصيات من الداخل الفلسطيني 

ال48 والضفة الغربية وغزة،باإلضافة إلى العديد من 
الشخصيات التي جاءت من كافة املناطق العربية 

والعاملية،ونخبة من  ورؤساء اجملالس احمللية.
ألقى كلمة االفتتاح  القاضي فارس فالح رئيس هيئة 
التحكيم مؤكدا أن املؤسسة تسير بخطى واثقه واضعة 

على عاتقها تكرمي كل من يستحق التكرمي في شتى أنحاء 
املعمورة بعيدا عن كل التفاصيل السياسية واحلزبية،

وأنها تنظر إلى املكرم صاحب اجلهد واإلبداع ليكون 
منوذجا فلسطينيا يحتذى به .

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الدكتور  كمال احلسيني بأن حصاد مؤسسة سيدة األرض 
يجمع سنابل خير األرض في كل احتفال مهيب على أرض 

فلسطني ، بحضور ألف شخصية من كل العالم حتت 
مسمى فلسطني جتمعنا دون تقسيم جغرافي أو جدار أو 

أرقام، امنا نؤكد فيها  رسالتنا بأننا هنا باقون في سيدة 
االرض أم البدايات وأم النهايات وفيها نصنع القادم من أمل 

قامت مؤسسة سيدة 
األرض ) مؤسسة تكرمي 

شخصية العام في الداخل 
الفلسطيني وخارجه ( 

باختيار الدكتورة األديبة 
الشاعرة عائشة اخلواجا 

الرازم ، بأن تكون شخصية 
العام 2015 في األردن ، 

واعتبارها ضمن كوكبة 
من الشخصيات اخملتارة ألن 

تكون الشخصية الواضحة 
العطاء واجلهود في سبيل 
القضية الفلسطينية أوالً 

، وقضايا احلق واإلنسان 
واحلرية  وقد حضر من 

فلسطني وفد التكرمي الذي 
ميثل مؤسسة سيدة األرض 

برئاسة رئيس املؤسسة 
الدكتور كمال احلسيني 
وأعضاء مجلس األمناء 

لتكرمي الدكتورة عائشة 
التي قدمت وأسهمت 

مبكانتها األدبية والثقافية 
والسياسية بأعمالها 

وحضورها املتميز والواضح 
العطاء في الساحة العربية 

والدولية دون كلل أو تراجع 
، رغماً عن أصعب الظروف 

التي متر بها القضية 
الفلسطينية واألقطار 

العربية . 

ونتبع تاريخ فلسطني والذكريات .
وأشار احلسيني إلى مؤسسة سيدة األرض للسونة 

الثامنة على التوالي نستمر بالعمل اجلاد لنصدر رسالة من 
النقب إلى املثلث واجلليل وعكا وحيفا ويافا ومن كل مدننا 

الفلسطينية إلى كل األحرار أننا رغم ما حصل ويحصل 
معنا من تشريد وتشتيت إال أننا شعب يعشق احلياة 

ويعشق احلرية واإلبداع والنهوض فنحن أصحاب حق ، ومنا 
أصل سطور احلكاية اإلنسانية التي تستمر دون محام دفاع 

حاكم  سوى هؤالء املبدعني الكبار . 
وتابع احلسيني بأن مهرجان عام2015 هذا العام كان 

ملفتا ومباركاً ،  فالقدس عانقت غزة وحضنت خليل 
الرحمن وبيت حلم وارسلت نسائمها إلى جنني وإلى 

قلقيلية األيقونة التي زينت احلفل ،  وقد زاد  املهرجان 
بهجة بتواجد النماذج الفلسطينية من الدامنارك ، األردن 

،  إسبانيا ، أملانيا ، روسيا ،فرنسا ،النرويج ، تركيا ، بلجيكا 
ولبنان ، ليشكلوا مهجة إنسانية متوافقة على دعم حق 

سيدة األرض باحلرية .

د. عائشة خواجا الرازم
شاعرة وناشطة أردنية

ملسات

3637  وقد دأبت مؤسسة سيدة 
األرض منذ ثمانية أعوام على 

جمع الظواهر الشخصية البناءة 
بتميز كبير ، وتسليط األضواء 

عليها بالسفر إليها وتقدمي 
التقدير والشكر والعرفان لتلك 

الشخصيات وتقدمي درع مؤسسة 
سيدة األرض  واستضافتها في 

مهرجان سيدة األرض في يوم األرض 
، ويتم ذلك ضمن احتفال مهيب 

في أرض فلسطني وعلى ثراها 
، وهي مؤسسة ولدت من رحم 

فكرة عاشق سيدة األرض حتمل 
في مضامينها العظيمة بوصلة 
احلضور في أرجاء الدنيا رغم أنف 

اجلدران العنصرية والسجن واألقفال 
الشرسة ضد فلسطني وشعبها 
الصامد . .  وبغصن الزيتون وزهرة 
اللوتس وإلى جانب احلجر الناطق 

بأيدي أبطال احلجارة وثورة احلق 
واألقصى وفي مواجهة من ؟ في 

مواجهة أعتى ترسانة تسليح 
وتدمير وإرهاب .

 وقد آثرت مؤسسة سيدة 
األرض باستراتيجيها بتركيز  

اإلضاءات العلمية والسياسية 
والفنية والثقافية والعاملية في 
جهودها ، والتي اثرى بها هؤالء 
املكرمون مساحات واسعة من 

التضحيات والعمل واجلهد الدؤوب 
بحضورهم وإخالصهم !!!

وللعام الثامن على التوالي، 
أقامت مؤسسة تكرمي شخصية 
العام احتفاال كبيرا ضم العديد 

من النماذج الفلسطينية التي مت 
اختيارها من داخل وخارج الوطن، 

سّيدة األرض 
تكّرم عائشة



د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

نبش الذاكرة

بعد معركة 
الكرامة التي اندلعت 
فجر الواحد والعشرون 
من شهر آذار عام 
1968والتي َهزم فيها 
العدو الصهيوني 
شر هزمية ، استمرت 
املناوشات واالعتداءات 
الصهيونية على 
االراضي األردنية 
مستهدفة بعض 
البلدات والقرى واملواقع 
العسكرية خاصة 
في شمال اململكة 
ومرتفعات السلط 
..فكانت مرتفعات 
ام قيس والشونة 
الشمالية ومنطقة 
كفرأسد وقرى لواء 
الطيبة وقريتي احلبيبة 
“سوم” من أكثر املناطق 
عرضة واستهدافا 
لغارات طيران العدو.
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إربد حتت قصف امليراج اإلسرائيلية
حّتى ال ننسى ) 1969( ....



 كانت تتواجد، في تلك املناطق،  وحدات من القوات املسلحة األردنية وبعض من أفراد املقاومة الفلسطينية.. 
وقد استمرت تلك الغارات واملناوشات بني صد ورد بني اجلانبني االردني والصهيوني حتى نهاية عام 1969. 

بعد أن تقاعد والدي من اخلدمة في القوات املسلحة بداية عام 1969 عادت عائلتي التي كانت تسكن عمان 
بحكم عمل الوالد لالستقرار والعيش في قريتنا “سوم “ الى الغرب من مدينة اربد ، كنت وقتها في سن الثامنة 

من عمري وقد عشت وشاهدت تلك الغارات الهوجاء خاصة الليلية منها والتي كانت تستهدف اي مصدر للضوء 

ذكرى ليلة 
مع جّدتي 

حتت قصف العدو

ينبعث من اي منزل او اي مكان في قريتي.
كانت قريتي “سوم “ في تلك االيام مازالت 

نائية معظم بيوتها من احلجر والطني وسقوفها 
من القصيب واجلسور اخلشبية او احلديدية وجميع 

طرقاتها وأزقتها ترابية وغير موصولة بشبكات 
الكهرباء واملياه وحتى االتصاالت كانت القرية برمتها 

تعتمد على شعبة هاتف نصف آلي وحيدة ترتبط 
مباشرة مع بريد  مدينة اربد وكانت بالقرب من قريتي 

تتحصن “بطارية “ للمدفعية السادسة ومعسكر آخر 
للمقاومات االرضية ..وهي املدفعية التي كانت تشكل 

مصدر خطر على العدو الصهيوني نظرا لقدرتها 
على قصف معسكراته في مرتفعات اجلوالن وقرى 
طبريا والتي كانت تتم كلما سمحت الفرصة في 

ذلك ليعقبها على الفور غارات جوية مكثفة من قبل 
العدو ليلية او نهارية على قريتي تستمر في بعض 

االحيان عدة ساعات، لكنها بحمد اهلل لم تستطع 
النيل من املوقع العسكري نظرا للطبيعة اجلغرافية 

للمكان، العصية على تلك الغارات، وفي كل مرة كان 
االهالي يضطرون ملغادرة منازلهم لالختباء في املغاور 

والعرقان القريبة اجلاهزة باستمرار لذلك .
وفي احدى ليالي تشرين أول من عام 1969وكانت 

مظلمة صحوت على صوت جدتي ووالدتي وهن 
يصرخن “غارة “ويقمن بايقاظنا انا واخوتي من النوم 

من أجل اخلروج من املنزل والتوجه لالختباء في  مغارة 
احلاج “ارشيد الشناق“ القريبة من منزلنا، وكانت خطة 

اخلروج في كل مرة تتم على دفعات احترازا.. شريطة 
ان نسلك األزقة الضيقة مبحاذاة جدران البيوت، 

وكانت تعليمات الوالد واجلدة رحمهما اهلل متنع علينا 
استخدام اي وسيلة انارة اثناء ذلك ...

في تلك الليلة كنت انا واجلدة وشقيقي أحمد 
الصغير والذي حملته اجلدة على كتفيها متسكه بيد 

وفي االخرى متسك بابريق بالستيكي مملوء مبياه للشرب 
اول املغادرين، وما ان خرجنا من املنزل وعلى بعد بضعة 
أمتار منه باجتاه زقاق “احلاج الطافوخي”  حتى فوجئنا 
بطائرتني للعدو حتلقان على ارتفاع منخفض متران من 
فوقنا، وقد القت احداهن قنبلة “تنوير”  اضاءت القرية 
برمتها فانقلبت الظلمة الى نهار فارمتينا الى االرض، 

وقد شاهدت الطائرة االخرى وهي تلتف من فوقنا  
وتلقي بصاروخ اصاب حديقة “حاكورة “  منزل عمتى 

الكبرى ام عادل، رحمها اهلل، ال يفصل بيننا وبينه 
اال ثالثة بيوت فاهتزت، فأغمضت عيّني، والتصقت 

باالرض التي اهتزت من حتتنا التصاقا...
 ولن انسى جدتي، وهي حتتضن شقيقي أحمد 

وتناجي اهلل سبحانه وتعالى برد كيد االعداء الى 
نحورهم، وبقينا على هذه احلال أكثر من خمس دقائق 

وطيران العدو يصول ويجول في سماء القرية، ونحن 

نسمع أصوات القصف على أكثر من مكان، فيما 
كانت املضادات االرضية للجيش االردني املتمركزة على 
جنبات القرية  تتصدى بشراسة واستبسال للطيران 

املغير، وقد متكنا من الوصول الى املغارة بعد ذلك 
بأمان، وتبعنا معظم أفراد العائلة لنمضي تلك الليلة 

حتى مطلع الفجر، وجميع من كان في املغارة من 
أهل القرية مهللني مكبرين... وعندما بزغت الشمس 

غادرنا وبدأ االهالي بتفقد بعظهم البعض ليتبني 
وهلل احلمد عدم وجود اية خسائر اوصابات  بشرية 

بني االهالي واجلنود اال ان االضرار التي حلقت باملنازل 
واالشجار كانت ملموسة وواضحة .
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سندس القيسي 
بدأت مسيرتها 
الكتابية في 
شقيقتنا الكبرى 
“آخر خبر”، وحني 
توقفت الصحيفة، 
سافرت هي إلى 
لندن، ولكّن زاويتها 
“ذاكرة متمّردة” 
ظّلت في الذاكرة..

تعود اليوم 
إلينا، حاملة جتربة 
عشرين عامًا من 
الُغربة...

سندس القيسي
كاتبة وشاعرة  مغتربة

يفخر بعضنا بارتداء افخر معاطف 
الفرو اإلسكندنافية التي تتطابق مع 
االيطالية  الطبيعية  اجللود  أحذية 
ولفحات الكشمير والطواقي الصوف 
الساعات  الصنع وال ننسى  االجنليزية 
من  واحلرائر  والعطور  السويسرية 
منظرنا  أن  ومبا  الفرنسية  املاركات 
اخلارجي يوحي بأعلى درجات التحضر، 
فهل ذلك يعني ان مكنوناتنا الداخلية 
والتحرر  والرقي  بالتحضر  تشي 
والدميقراطية؟ أم هل نحن من محبي 
ومتبعي املوضة؟ أم أن هناك ما نحاول 
أنفسنا؟ هل  داخل  ونخفيه  ندفنه  أن 
قلبا  أوروبيني  أصبحنا  أننا  يعني  ذلك 
وقالبا ومن هو هذا االوروبي الذي نريد 

أن ننافسه على أوروبيته؟ 

بالنسبة لي االوروبي ليس أكثر حتضرا 
مني وال هو أقل بدوية مني. ولو لم يكن 
دوله  فعل  ردود  كانت  ملا  بدويا  االوروبي 
فيما  ومتوافقة  بل  جمعية  فقط  ليس 
منذ  فنحن  نحن  هو  الذي  اآلخر  يخص 
ينظرون  وهم  وعرب  كمسلمني  وجدنا 
تتغير  ولم  البحار  وراء  من  غزاة  الينا 
فنحن  الوقت  ذلك  منذ  كثيرا  املعادلة 
اخلطر كله ونحن اخلوف كله ونحن االتني 
وإذا فكرنا فيها قليال، سنجد أن  حملوهم. 
تفضحنا  بشرتنا  فلون  قائمة  املعادلة 
من  ال  لسنا  ونحن  بدينهم  ليس  وديننا 
وعلى  الشرقية.  من  وال  أو  الغربية  أوروبا 
أو  االنخراط  يحاول  أن  العربي  املهاجر 
فليجلسوا  أو  اجملتمع  هذا  في  االندماج 
يصدروا  أن  دون  وحدهم  اجملتمع  ركن  في 

صوتا أو ضجيجا. وإذا خرج بعضنا عن السرب وتسبب 
تثبت  ال  التي  االوروبية  االصوات  فكل  امني،  بانفجار 
حجتها  وهزالة  ونفاقها  وبدائيتها  بداوتها  مدى  اال 
الدميقراطية تصعد مطالبة بعقاب جماعي ضدنا دون 
مبرر أو مسوغ وتتوقع منا مرة تلو اخرى ان نقدم فروض 
أيدينا  تقترفه  لم  شيء  عن  نعتذر  وان  والطاعة  الوالء 
املتفاقمة  العنصرية  يتكلم عن  أن  منا  أحد  وإذا حاول 
خربوها  التي  تلك  بالدنا  ألى  بالعودة  يطالبنا  الرد  فإن 
وجل  فيها  الدائم  بتدخلهم  ثم  لها  باستعمارهم 
حلمهم أن يعودوا بخيالهم إلى االمبراطورية الرومانية 

والتي نحن استولينا عليها.

أنا ال أشمل في حديثي هذا أحرار وشرفاء أوروبا لكن 
نعيش  العربية يجعلنا  اجلاليات  املتنامي ضد  الضغط 
التي  بالدنا   في   عشناه  الذي  الرعب  يشبه  رعب  في 
تركناها كي نبلس الفرو والكشمير واجللود الطبيعية 

والساعات الفرنسية وكي نذهب الى املدارس واجلامعات 
والوجدان  للعقل  غذاء  أفضل  متنح  التي  االوروبية 
ولكي نتحدث اللغات االجنبية بطالقة ونصادق ونحب 
دميقراطيتهم  من  نستفيد  ولكي  الرائعني  االوروبيني 
أن  بدل  مثلهم  أحالمنا  نحقق  و  معهم  نحلم  ولكي 
تنهار أحالمنا أمام جدران القمع وسياط الواقع الرذيل. 
أردنا أن نشرح لنا قضايانا كي يفهمونا كي يحبونا. أردنا 
ان نريهم وجها جميال للعروبة. فماذا وجدنا بعد ذلك؟ 
األغريق  حاول  الذين  السورييني  اخوتنا  وجده  ما  وجدنا 
الباردة.  شواطئهم  مياه  في  أغراقهم  اليونان  عفوا 
ظلما  نعم  ظلما  وجدنا  وقاطعا  مسبقا  رفضا  وجدنا 
في اوروبا! وجدنا أشياء كثيرة ايضا ممتعة وحلوة ولكن 
الزين حلف ما يكمل. فما فائدة أي من ذلك إذا لم يكن 
هناك مساواة واحترام. ولو لم يكن االوروبي اكثر بداوة 
منا ملا وضعنا في خانة اليك من االول لألخر وهو بدوي 

بعيون زرق وشعر أشقر كمان.

األوروبي البدوي بعيون 
زرق وشعر أشقر أيضًا..

سندس القيسي تكتب للويبدة من لندن

ذاكرة متمردة
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 
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االمكنة  كما النسر ،تقبض على قلبي كي 
جتنح روحي و متنحني سالمها ... و وادي رم مبا 

ميتلكه من غموض آسريقبض على كل خلية 
من خالياي مشكال  للجبلية العّمانية والتي 

حتمل موروثا جينيا جبليا قفقاسيا ايضا : 
أجنحة الرؤيا ...

اجلبال تذوب في هوى الصحراء في بلدي ، 
لذا قررت املصورة الشركسية والصديقة 

الشيشانية  خوض الرحلة الى اجلنوب حيث 
اسئلة من نوع آخر ومن مستوى وعي الروح 
تنفض غبار املدينة لالرمتاء بصفاء وسر وادي 

رم  ...
هم:   بدوي من سر هذا الوادي املهيب و 

جبليتنان تقتنصان اهزوجة بدوية شركسية 
شيشانية ..

في بلدنا هو املشهد بكالنيته ، ودوما ثمة 
: جنية الصحراء في اسطورة التالقي 

للممكنات الشاردات : و رسائل الشوق .....
بعدستي ذات حلظة غير هاربة

الشركسية والشيشانية
 في وادي رم

حلظة



،

  
دوا التراب وَحَنوا عليه... هنا من َمجَّ

زرعوا أحالمهم في رحمه، سقوه دمعا من 
معني حتجر في املآقي حلني...حتى إذا أريق 

دم الوالدة تعالت الداليات النابتات، وتدلت 
قطوف األطفال واألعناب فواحة بأريج 

البطولة وشذى الفداء.

هنا أناس يتلفع الثلج بهم، يتدفأ 
الزمهرير بأنفاسهم، يتزمل الصقيع 

بهيبتهم، يتدثر احلزن بصبرهم، أوردتهم 
رقراقة وقلوبهم دفاقة توقا حلرية يرونها 

على بعد رصاصتني وسكني.
 

هنا  تدفقت ينابيع “قشقلة وديربحة 
وعرب” ففاض اجلبل والوادي عزة وإباء. 

هنا اجتمعت الهيبة والوقار، واحلكمة 
واإلقدام  في آن، فاعتليت صهوة اجملد، 

وامتشق احلق مديته وشق بها غياهب 
الدجى ليشعشع النور في األرجاء...هنا 

اخلليل.

هنا اخلليل التي متسُح على رؤوِسنا 
إذ يهمي على وجوهنا الدمع وتهمُس في 

دة. آذاننا: أن ال تيأسوا...فلسطني والَّ
محمود أبو هالل

) 2 (

السأم 
في أجمل رواياته حاول 

البرتومورافيا الوصول إلى كنه السأم 
قبل أن يتمكن السأم منه، فيما أنا 

جمعت وعثاء تنقلي وحزمته على عصا 
ترحالي كمحاولة أخيرة للهروب منه 

محاولة للهروب من حلم إلى 
خيال أو إلى ما قبلهما

أعيش باألرض احلرام بني ذاكرتني، 
كالهما تبحثان عن صورة لها في ذاكرة 

األخرى
هنا في منتصف املنطقة غير 

املتنازع عليها، فيما التنازع علي وعلى 
ظلي، أقرر االنتقال إلى بداية البدايات، 
قبل اللغة، قبل العمر، وقبل أن تتكون 

الذاكرة األولى...أيهما األولى؟!

أحاول الهروب كي أغيب...غياب أبعد من احلدود 
املكانية للجسد...أنساب مع جتاعيد الشوارع، أتسرب 

في جتاويف األرصفة، أتالشى كغيمة صيف لم متطر
أغيب؛ عّلني أتكور فأتكون ألعود في صورة طفل 

صغير على كتف جده.
أعود بحكايات ما قبل الزمان...حكايا تعشقني 
وإال فليعشقني الغياب وأبقى هناك، أقبل به ويقبل 

بي، ويفتح لي صدره األخضر ألنام مرة وإلى األبد.
لم يعد أمامي إال ساعات للملمة أكفاني قبل 

هروب ال مهرب وال خيار لي في العودة منه، ولكن 
بترياق لكل األشياء

ال اعرف ما الذي أريده؟ أرابط في منطقتني، 
أتداخل بني نصني وأتسربل بالنقيضني!

يااااه...أهو هروب من احلقيقة الوحيدة في كلتا 
الذاكرتني بأني فشلت في استيعاب ما جرى ويجري؟! 

أم أنني أريد فقط أن أولد من جديد؟! أم أن السأم متكن 
مني؟!

محمود ابو هالل
كاتب وناشط أردني

غّصة

كنعان دالية 
اخلليل وعنب 

لـ”اللويبدة”... أكتب 

) 1 (

صلى اهلل عليهم 
وسلم...هنا إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب ويوسف 
هنا املاضي واحلاضر، 

وبلد أمني وحق ُمبني.
هنا األزقة والشوارع 

العتيدة والعتيقة والرقيقة 
والرفيقة...هنا تُتلى احلقيقة 

هنا يأتي الصباح 
باكراً متعرقاً بنداه، فترتفع 

الشمس قاب تينتني أو 
أعلى، ال تتزحزح كيما 

حَتِجب نورها  غيوم اآلالم 
السوداء.

 
هنا ال يُبح صوت الناي 
والعصافير ال تتثاءب، تبقى 

مستيقظة وتلثغ إذا ما 
صفقت األشجار رداً على 
صفير ريح مر على غفلة.

 
هنا طفل تدلى من 
دالية حانية دانية، صبية 

اختالت ببطوالت إخوتها، 
أم ثكلى؛ لم تعد ثكلى بعد 

أن ظفرت بلقب أم شهيد 
كانت قد أرضعت القطوف 

عزتها، شيخ وقور يرفل 
بالهيبة ويتكئ على مقعد 

تركه جده كنعان، وتاريخ 
يجلس على كتف الطريق 

يُدون  أسماء من مكثوا ومن 
عبروا.
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عّمار خّماش
عّمار وناشط أردني

كشف املهندس 
املعماري األردني 
عّمار خّماش أّن 
بعض أجزاء مشروع 
“رياح الطفيلة” 
أقيم على طريق 
“تراجان الدولي” 
األثري، وتسببت 
احلفريات أسفل 
األبراج في إزالة 
أجزاء كبيرة من أهّم 
املعالم األثرية في 
األردن.

في بحثه املميز، 
يستعرض خّماش 
تاريخ الطريق 
الدولي، الواصل 
بني مدينة بصرى 
السورية والعقبة 

إفراج

عّمار خّماش يكشف

األبراج على 
طريق االمبراطور
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على البحر األحمر بطول ٥٠٠ 
كيلومتر، ومن خالل زياراته 
امليدانية السابقة للمشروع، 
وتلك التي قام بها قبل ثالثة 
أسابيع، يضعنا في صورة وضع 
محزن، حيث جتاهلت الدراسة 
التي أسست للمشروع ذلك 

الطريق املهّم، وبكّل بساطة 
كان ممكنًا إزاحة مواقع بعض 
األبراج بضع عشرات من األمتار.

ويطرح املهندس، بناء على 
ذلك، شكوكًا مشروعة، حول 
دراسات األثر البيئي للمشاريع 
االستراتيجية األخرى مثل قناة 

البحرين واملفاعل النووي، وما إذا كان األمر 
سيتكرر، ويقول بالنص: “فشلنا اليوم 

في قراءة كنوز األردن بالشكل الصحيح، 
وسّجلنا منوذجًا محرجًا لكيفية عدم جدوى 

بعض الدراسات البيئية في حماية التراث 
األثري”.

ليس لدينا شّك في أهمّية مشروع “رياح 

الطفيلة”، وغيره من املشاريع االستراتيجية 
التي تدخل األردن إلى املستقبل على قدمني 

راسختني، ولكّننا نشد على يد خّماش 
ونشكره على كشفه الذي ينبغي أن ميّثل 

إنذارًا للجميع، حتى ال يكون بناء اليوم هدمًا 
إلجنازات األمس.



،
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في  ٨ - ١٢ - ٢٠١٥  قمت بعمل كشف ميداني 

للمنطقة اجلبلية الواقعة شرق الطفيلة، بني شرقي 
غرندل و شرقي القادسية.

في هذه الرحلة اخذت معي صور اقمار اصطناعية، من 
جوجل ايرث،  كنت قد طبعتها على اوراق كبيرة و اضفت 

لها املسار املرّجح حسب معرفتي  اجليدة للمنطقة و 
 Via Nova( حسب االثر الواضح لطريق تراجان الروماني
Trajana( الذي ميكن رؤيته مع بعض التدقيق في الصور 

املتاحة للجميع على جوجل ايرث. كنت ايضا مسلحا 
بسنوات من هوايتي في تتبعي مسار هذا املعلم االثري 

املهم، من نقطة عبوره حلدود اململكة الشمالية بني مزارع  
شمال قرية املشرف، غربي الباعج،  و مع امتداده  جنوبا 

حتى نهايته في العقبة.
في سنوات سابقة قمت بتتبع مساره في اجلبال 

الواقعة جنوبي وادي احلسا، في منطقة وادي زبدة و جبل 
العظام و جبل مسفرة، و تصوير عشرات االعمدة امليلية 

الرومانية في عدة نقاط على امتداد الطريق هناك، و ايجاد 
بقايا قنطرة اجلسر الروماني فوق مياة وادي احلسا.

لكن في الرحلة امليدانية في التاريخ اعاله كان التركيز 
محصورا على عمل “تفقد”  خلط الطريق  الروماني  بني 

نقطة تقاطعه مع الطريق االسفلتي، جرف الدراويش-
غرندل ، و نقطة تقاطعه مع طريق احلسينية-الرشادية، 
حيث ان مشروع “رياح الطفيلة”  قد مت بناؤه مؤخرا على 

القمم اجلبلية بني هاتني النقطتني.  مع نهاية اليوم 
امليداني احلافل، مت التأكد من اسوأ مخاوفي: عدة ابراج من 

احملطة اجلديدة لتوليد الكهرباء  قد اقيمت على مسار 
طريق تراجان الروماني )Via Nova Trajana( و بذلك سببت 
حفريات الساحات اسفل هذه االبراج في ازالة اجزاء كبيرة 

من  احد اهم املعالم االثرية في االردن.
عند تتبع مسار الطريق االثري عبر وادي التوانه، شمال 

موقع مشروع رياح الطفيلة، ميكن  رؤية اعمدة املسافات 
او حجارة االميال الرومانية  ملقاة على االرض في عدة 

مواقع مبحاذاة الطريق. مباشرة على السفح الشمالي، 
اسفل برج توربني WTG 38،  مير الطريق االثري و برصفة 

احجار واضحة املعالم ليصعد مباشرة الى ساحة الرافعة 
في اسفل البرج. يتابع طريق تراجان سيرة باجتاه اجلنوب، 

 WTG على السفوح الشرقية للجبل فيمر متاما مكان برج
32 و هنا يقف جذع البرج ذو القطر ٤ امتار بكل دقة في 
مركز امتداد الطريق الروماني الذي معدل عرضه ٦ امتار، 
و كأن مقاول املشروع قد استعان بافضل مساح  العصر 
الروماني متت دعوته من  عاصمة االمبراطورية خصيصاً 
لتحديد موقع البرج بهذه الدقة املذهلة.  بعد التصادم  

مبوقع برج WTG 29  و موقع برج WTG 26 ،  يكمل طريق 
تراجان  سيرة مبحاذاة  برج WTG 17 و يبدأ الهبوط جنوبا 
بعيدا عن االبراج باجتاه السهول الواقعة شرق القادسية 

ليعبر في ظل  شجرة البطم التاريخية )شجرة الطيارة، او 
الطيار(  و من ثم الى سهول الفجيج و منها الى بلدة جنل 

في الشوبك.
في مواقع االبراج املتعارضة مع هذا الصرح االثري 

املميز،  مت تسوية سفوح اجلبال  بعمليات قص في طبقات 
الصخور يصل ارتفاع  بعضه الى اكثر من ٨ امتار . كما 

شكلت عمليات القص و التسوية االخرى العمال الطرق 
التي تصل بني منصات االبراج، شكلت تدخال اضافيا 

في مسار الطريق الروماني و طبيعة املنحدرات االصلية 
احلاضنة له.

تنبع اهمية طريق تراجان )Via Nova Trajana( املمتد  
بطول ما يقارب ٥٠٠ كيلومتر ، من مدينة بصرى في سوريا 

الى “ايلة” العقبة على البحر االحمر،  من كونه اهم  و اكبر 
عمل هندسي من الفترة الرومانية في االردن.

بل قد يكون، مع خدماته من ابراج و برك ماء و قالع و 
جسور و فنادق طريق، قد يكون اكبر معلم اثري متكامل 

من اي عصر تاريخي قبل العصر احلديث، و ذلك في مجمل 
منطقة شرق البحر االبيض املتوسط. و طريق تراجان 
هذا هو الطريق الوحيد املمتد شرق احلفرة االنهدامية 

الكمال الشبكة االستيراتيجية للطرق الرومانية و حتديدا 
الغالق آخر فجوة في حتقيق احللقة العسكرية-االدارية 

لالمبراطورية الرومانية حول البحر االبيض بالكامل.
 هذه احللقة التي وصلت جغرافية االردن مبصر و ليبيا 

و بالد شمال افريقيا و اسبانيا و مبعظم جنوب اوروبا و 
تركيا. هو الطريق الذي مّرت به عربات االباطرة و الرتب 

العسكرية و الشخصيات الرسمية قبل الفي عام, و على 
مدى اربعة قرون, الى ان مت ايقاف صيانته و استعماله، 
و تالشى استعمال العربات  و العجالت في التنقل في 

املنطقة عندما عادت استعمال اجلمال كبديل عنها، في 
القرن السادس.

بعد ان اعلن االمبراطور تراجان ضم منطقة االردن الى 
امبراطوريته في عام ١٠٦ بعد امليالد، و عندما اخضع ارض 

مملكة االنباط حلكمه لتصبح ما سماه: مقاطعة ارابيا 
)Provicia Arabia(، ارسل في عام ١٠٧ فرقة عسكرية مع 

افضل تقنيي املساحة و الهندسة لبناء قسم الطريق بني 
البترا و عمان، هذا القسم التي تقبع علية اآلن بعض ابراج 

مشروع “رياح الطفيلة”.
 كيف ميكننا الال نرى هذا املعلم االثري لكي نتفادى 
تدمير اجزاء منه؟ باالضافة لوضوح خطوطه على صور 
االقمار االصطناعية ، و على االرض عند القيام بالزيارات 
امليدانية،  فاننا نعرف عن مسار طريق تراجان  ايضا من 

العديد من الكتابات و من عدة وثائق تاريخية، اهمها خارطة 
تسمى “ لوحة بيوتنجر”  )Peutinger Table(، وهي خارطة 

من العصور الوسطى منسوخة من خرائط اقدم،  من 
لوحات رومانية رسمية كانت تشمل مجمل  شبكة طرق 

االمبراطورية آنذاك. في هذه الوثيقة التاريخية القيمة، 
يصبح  كل االردن هو طريق تراجان.  ففيها توجد محطات 

الطريق  باسمائها الرومانية، من بصرى )Bostris( في 
حوران-سوريا ،  الى قرية ثغرة اجلب )Thantia( جنوب املفرق، 

 )Gadda( الى قريات احلديد ،)Hatita( الى خربة السمرة
Phila- )املسماه حاليا “حي جناعة” في الزرقاء، الى عمان 

delphia(، الى بلدة الربة )Rababatora( في سهل الكرك، 
الى خربة التوانة )Thornia( التي تبعد فقط ٣ كم شمال 

شرق مشروع “رياح الطفيلة”، الى بلدة جنل )Negla( في 

Pe- )الشوبك، الى البتراء 
tris(، الى بلدة الصدقة 

)Zadagatta(، الى موقع 
 )Hauarra( احلميمة

شمال غرب وادي رم، الى 
خربة في وادي اليتم 

)Praesidium(، و نهاية 
.)Haila( الى العقبة

بكل بديهية، عندما 
يظهر موقع خربة التوانة 

و بلدة جنل كنقاط على 
طريق تراجان الروماني في 

هذه الوثيقة التاريخية 
)موجودة للجميع علي 
االنترنت ضمن عشرات 

املواقع( هذا يعني ان 
الطريق ال ميكن اال ان مير 

عبر موقع ابراج  “رياح 
الطفيلة”. و خربه التوانة 

نفسها تعتبر محطة 
رئيسية للطريق مبا 

فيها من قلعة رومانية و 
منشآت كثيرة اخرى من 

نفس الفترة التاريخية.
 و من امللفت للننظر، 
ايضاً، اننا اذا رسمنا خطا 

مستقيما على جوجل 
ايرث بني مدينة بصرى 

السورية و العقبة، و 
تفادينا وقوعه في وادي 

غوير املمتد من وادي عربة 
الى حد سهول الفجيج 
شمال الشوبك، بأزاحته 

قليال الى الشرق، مير 
هذا اخلط بالضبط في 

منتصف موقع “رياح 
الطفيلة”. كذلك كان 
من املمكن االستعانة 
بالصور اجلوية القدمية 

ملنطقه الشوبك و التي 
ركزت بعضها حتديدا على 

مسار الطريق الروماني، 
كصور )السير م. اوريل 

ستني( التابع لالكادميية 
البريطانية، و التي اخذت 

في طلعات جوية في 
١٩٣٩ ضمن حمالت توثيق جنوب االردن.

لكن االهم انه كان باالمكان النظر الى االرض و قراءة  
همساتها اخلجولة، و بوح اسرارها الثمينة في املوقع ذاته 

حتت اقدامنا.

في مشروع تقرب كلفته من ٣٠٠ مليون دوالر يتوجب 
عمل ما يسمى “دراسة تقييم اثر بيئي اجتماعي”  يتم 

تقدمي نتائجها و توصياتها الى الوزراء املعنيني العطاء 
املوافقة و التراخيص للبدء باملشروع.
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يوجد على االنترنت التقرير النهائي لهذه الدراسة، و 

هو مكون من ٤٠٤ صفحات بها كل ما قد يخطر على البال 
من امكانية حدوث تاثير ضار  لهذا املشروع على البيئة و 

اآلثار و احليوانات و النباتات و سكان املنطقة الخ.
ففي التقرير، مثالً، قائمة مبهرة النواع اخلفافيش 
ووفياتها و تاثير ضوء السيارات عليها، و كذلك يوجد 

جرد النواع الطيور وخريطة عاملية لهجرتها من سيبيريا 
الى جنوب افريقيا، ويوجد الضفضع الليموني االصفر و 

اجلرذ الليبي و السحلية املغربية و السحلية اللبنانية 
ذات االصابة املعكوفة ،  و ٢٢ دكان مالبس و نوفوتيه في 

محافظة الطفيلة، واالسم العلمي للنسر املصري.
 و يرد في التقرير ان ١٥ ٪ من افراد الشعب االردني لديه 

اكثر من هاتف خلوي واحد، و يوجد جرد االنواع الزواحف و 
النباتات و الثدييات و ١٥ محل مفروشات و ٣٥٦٠ شجرة 

مثمرة غير مروية، و ١٤ عيادة اسنان. و تتوفر ايضا نوع 
السلحفاة املألوفة لدى كل مواطن في كل جبال اململكة.

كما يتعمق التقرير في درجات الصوت الناجتة عن 
اعمال صب االسمنت في املشروع البعيد عدة كيلومترات 

عن اقرب بيت، و يخصص التقرير جزءا كامال ملناقشة اثر 
حركة ظالل شفرات املراوح )Shadow Flickering( والى 

امكانية تاثير ظالل شفرات املراوح املتحركة على الوضع 
النفسي للمجتمع )الغير موجود اصال في مدى ظالل 

املراوح على االرض، لكنه، في -رايي الشخصي-  قد يؤثر 
على الرعيان و رمبا يصيب االغنام باالكتئاب او حتى احلول او 

مشاكل اخرى في النظر(.
في القسم الهزيل املتعلق باآلثار، يخبرنا التقرير  عن 

وجود مواقع اثرية مثل خربة التنور و خربة الضريح في 
محافظة الطفيلة، و يزودنا بقائمة للفترات التاريخية 

حملافظة الطفيلة من العصور احلجرية القدمية الى الفترة 
الهاشمية احلديثة، و هي باملناسبة نفس العصور املوجودة 

)و بنفس التسلسل طبعا( في اي مكان آخر باالردن.
كما يذكر التقرير ضرورة ازاحة بعض االبراج لوجود 

سالسل حجرية، لكنه في موقع برج WTG 32 الواقع في 
منتصف طريق تراجان الروماني، مثالً، يذكر التقرير انه” ال 

يوجد بقايا اثرية”. باجململ لم يتمكن التقرير من التعرف 
على وجود طريق تراجان في املوقع و لم يتم حتى ذكر اسمه 

او احتمالية وجوده في املنطقة ككل.
 اما كيف انه لم ينتبه احد الى وجود اربعة اعمدة 

اميال رومانية ملقاة في وضوح شمس جبال الشراة، ضمن 
 WTG السفح اجلنوبي للمشروع و ببعد ٢٥٠ مترا من برج

17 ، و لم ينتبه احد طوال مده الدراسة و التنفيذ املمتدة ملا 
يقارب اربع سنوات، فهذا يبقى لغزا كبيرا.

تتطرق الدراسة لدائرة اآلثار و وزارة السياحة، و تتضمن 
قانون اآلثار واسس التعامل مع اخمللفات االثرية.

لكن ملاذا لم تسأل الدراسة دائرة اآلثار العامة عن 
احتمالية اقتراب املشروع من الطريق الروماني؟ اجلواب 

ببساطة ان دائرة اآلثار ال تعرف اين يقع الطريق في معظم 
مناطق مروره في االراضي االردنيه.

قد يكون لديها معلومات عن نقاط على هذا الطريق او 

اجزاء سهلة و معروفة منه مثل التي في شمال اململكة، 
لكن مساره بالكامل ال يزال غير مثبت على اخلرائط 

الرسمية لديها، وحتديداً في اجلبال الواقعة شرق الطفيلة.
طبعا هذا وضع محرج، لكنه سيكون اكثر احراجا لو 

كانت الدائرة تعرف املسار، و التزمت بالصمت ، او الكتمان.
لكن  في احلقيقة هنالك بعض اآلثاريني االجانب 

الذين يجب ان يعرفوا مسار هذا الطريق في محافظة 
الطفيلة، منهم خاصة الذين يتمتعون بعشرات الطلعات 

بالهيليوكبتر المتام ما يسمونه “علم اآلثار اجلوي” 
ملشروعهم  )APAAME(،  و حتديدا من اصدر منهم كتبا  و 

دراسات عن الرومان و الطرق الرومانية في االردن.
 كان من االفضل لو متكن االردن من االستفادة من نتائج 

رحالتهم اجلوية هذه التي تكلف احلكومة مئات اآلالف من 
الدنانير.

مع العلم انه لو مت اتاحة فرص مماثلة لبعض االردنيني 
املهتمني بعلوم االرض،  قد يقوموا بجهد افضل للبلد.

عندما تفشل دراسة اثر بيئي-اجتماعي  في رؤية معلم 
اثري بطول ٥٠٠ كيلومتر،  دراسة  تخص مشروعا يعتبر 

اصال صديقا بالبيئة، عندها كيف ميكننا ان نثق بدراسات 
االثر البيئي االخرى، اخلاصة مبشروع توصيل مياه البحر 
االحمر الي البحر امليت مثالً، او مشروع املفاعل النووي؟

اآلن، بعدما عصفت »رياح الطفيلة« باعلى قمه طريق 
تراجان، و بالقسم االطول السليم نسبيا و الواقع بني وادي 
احلسا و الشوبك، قد يكن التوجه االيجابي البّناء هو يقوم 

مشروع توليد الطاقة بالرياح مبساعدة دائرة اآلثار العامة، و 

ذلك بتمويل مشروع يهدف الى وضع كامل مسار الطريق 
الروماني على اخلرائط الرسمية، تفاديا لتعرضه مستقبالً 

لتخريب اضافي، من جراء تنفيذ مشاريع اخرى تعجز 
دراساتها البيئية عن رؤية املعلم االثري على وجه االرض.

ال يجب ان تقف املعالم االثرية في وجه التقدم و 
املشاريع الوطنية الهامة.

وعامليا هنالك معالم اثرية مت ازالتها بالكامل و نقلها 
التاحة املكان ملشاريع عمالقة حديثة، كما يحدث عادة في 

السدود.
لكن االبراج التابعة لـ»رياح الطفيلة« كان من املمكن 

ازاحتها ٥٠ الى ١٠٠ متر بعيدا عن الطريق و احتراما لقانون 
اآلثار الوارد في تقرير املشروع.

تنتهي خدمة ابراج طاقة الرياح في الطفيلة بعد 
عشرين  سنة من اآلن. و سوف يتم ازالتها آنذاك.

لكننا  اليوم فشلنا في قراءة كنوز ارض االردن بالشكل 
الصحيح، و سجلنا منوذجا محرجا لكيفية عدم جدوى 

بعض الدراسات البيئية  في حماية التراث االثري.
لقد سمحنا امام اعيننا بان تتصادم آخر تقنيات االبداع 

االنساني، هذه التقنيات املبهرة حقا، من نعمه حصاد 
عطاء الرياح النظيف و بادوات من صناعة علم الفضاء، بان 
تتصادم مع قمة ابداع الرومان التقني، من اعمال مساحة و 
هندسة  بقيت كنيشان شرف على ارض االردن، اللفي عام.

 لقد كان أداء الرومان دائما يفوق ادواتهم ، اما نحن،  في 
هذا املشروع، فادواتنا فاقت اداءنا بكثير.  يستحق االردن اداء 

احسن.
  WTG 32 لكن رب ضارة نافعة في ان  تصبح قصة برج

تدّرس في اجلامعات، قد ينقذ هذا البرج االجزاء االخرى من 
الطريق الروماني في االردن التي اصبحت بشكل متزايد تزال 

باجلرافات دون دراسات بيئية.
قد يصبح برج ٣٢  مزارا مشهورا، و املوقع االفضل 

لبناء مركز الزوار من قبل الشركة املسؤولة عن املشروع، 
وفي ظل مراوح عمالقة مبهرة تخطف االنظار، و في 

نقطة يتصافح بها املاضي السحيق مع جمال و حركة 
و دقة مراوح تكنولوجيا الهواء،  هواء جبال الشراه الذي 

يحييها في رقصة الدراويش، الدوارة، الصوفية، النظيفة 
، و كنيشان شرف جديد على صدر ارض بها من يحميها 

مبعرفته بادق تفاصيلها.
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إمكانية فرض صورة منطية واحدة لالنتفاضة أمر عبثي غير واقعي ؛ 
فعلى سبيل املثال ال احلصر فان احلديث عن عمليات الطعن والدهس 

وحدها ال تكفي إذ أنه توجد عمليات مقاومة أخرى بأشكال كثيرة 
من بينها املقاومة اإللكترونية وجتييش الشارع العربي نحو االنتفاضة 

وأيضا هناك املقاومة الشعبية للمقاطعة االقتصادية لكل ما هو 
إسرائيلي وبتالي يجب تشهير تلك األفعال حتى تصاب إسرائيل بوعكة 

كبيرة قد تهدد وجودها إن نحن أحسنا الصنع ، وليكن ما سيكون من 
األلم واألمل ، واآلهات والصمود إذا كان سيرمقه من بعد ذلك عزا ونصرا 

..
واحلديث عن االنتفاضة قد يطول و يفتح بوابات واسعة لشتى 
طرق املقاومة بدءا من املساحة اإلبداعية لهؤالء األشاوس من أبناء 

شعبنا الفلسطيني املقاوم ، وليس انتهاء بطرح أسئلة عصية على 
جميع العرب الذين تغنوا كثيرا بالقضية الفلسطينية العادلة ؛ بل إن 

احلديث عن مواكبة العرب للمقاومني في فلسطني احملتلة هو حديث 
عن املكاسب السياسية التي قد تتحقق لهم وعن مشاكل تشكيل 

الهوية من خالل خلفيات التناول الفكري أو األيديولوجي للقضية 
الفلسطينية.

وفي هذا السياق وفي ذروة الدعاية الفلسطينية التي تتهم 
اسرائيل بإعدام شعبها ، وبعد قضية املبحوح بخمس سنوات، 

سمحت أبو ظبي، عاصمة دولة االمارات، السرائيل وبشكل علني فتح 
ممثلية سياسية ، )اجناز سياسي( كما كتبت هآرتس

لكن مع ذلك يجب القول إن هذه اخلطوة تعكس التحرر البطيء 
للدول العربية من االرتباط مع الفلسطينيني منذ عام 1948،

ومبعنى أعمق هذا االجناز اخملزي العربي ليس أكثر من طعنة غدر في 
ظهر القضية الفلسطينية أكثر من كونه اجنازا سياسيا اسرائيليا، 

مصطفى بدر
كاتب أردني

قينقاع تعود من
من هنا وهناك تسمع 

خبرا يفرحك شيئا ما 
ويحزنك بقدر ما يفرحك 

!! ، طعنة بيد شاب أو 
فتاة جلنود إسرائيليني أو 

عمليات دهس ترى صورها 
فتقفز فرحا ثم ما تلبث 

أن حتزن عندما يتكالب 
اجلنود على منفذ تلك 
العملية بإطالق النار 

وكيل الشتائم فتشتاظ 
غضبا ، فاالنتفاضة 

الفلسطينية الثالثة 
قامت بكل ما في 

الكلمة من معنى على 
زنود هؤالء الشباب من 
كال اجلنسني الذين أبوا 

اخلنوع والذل والقهر التي 
متارسه إسرائيل كل يوم 

في املسجد األقصى 
املبارك وفي كل مكان في 

فلسطني املقدسة .
أنا أؤمن بعد 81 يوما 

من قيام اإلنتفاضة أن 

نبوءة وبطولة

من  تعود  قينقاع 
يد جد

فاسرائيل ليست بحاجة إلى )خيانة( 
من اجل اقامة عالقات مع دولة 

إسالمية، مبا في ذلك إيران ، هذه 
االنظمة لم تعد اآلن تستند في 
شرعيتها إلى العداء السرائيل ،
وبتالي يتبني لنا أن القضية 

الفلسطينية أصبحت على الهامش 
ولم تعد متثل قضية كل العرب بل 

أصبحت قضيتهم كيف ترضى 
إسرائيل عنهم .

و في حال انسحاب أمريكا من 
التزاماتها لألنظمة العربية في الشرق 

األوسط فان تلك الدول وعلى رأسهم 
اإلمارات بحاجة إلى اسرائيل اآلن بنفس 

القدر )ورمبا أكثر( من حاجة اسرائيل 
اليهم. 

مصالح اسرائيل في املنطقة غير 
مرتبطة بالبترول أو الغاز أو باستغالل 
التنافس بني القوى العظمى، فقوتها 

من النفط يصلها رغم أنف اخلليجيني 
الالهثني وراء إسرائيل ، فاعتراف الدول 

العربية بدولة يهودية سيادية هو 
مصلحة إسرائيلية عليا ، واسرائيل 

ستكون حليفة مخلصة للدول العربية 

واخلليجية على وجه اخلصوص التي حتتاج لها ، ففي 
املاضي القريب كانت امريكا واوروبا حتاوالن الضغط 

القناع الدول العربية بتغيير موقفها وعدائها جتاه 
اسرائيل واقامة عالقات معها، ويبدو اليوم انه توجد 

دول عربية أصبحت تقول للغرب كيف ميكن التحرر من 
مقولة )حل القضية الفلسطينية( حتى تقوم عالقات 

مع اسرائيل على أعلى املستويات. 
وبرغم من مرور أكثر من أربعني عاما على 

استشهاد غسان كنفاني إال أن مخاوفه قد حتققت 
اآلن وبشكل كبير يصعب على أدنى شخص ميلك 

القليل من الذكاء أن يخطئه فقد قال :
“ أخشى ما أخشاه أن تصبح اخليانة وجهة نظر” 

وفي النهاية أذكر بأية في القرآن الكرمي تنذرنا من 
هؤالء األعراب ومن شاكلهم الذين فطموا على اخليانة 

و ضعة الذات وضيق األفق كيهود بني قينقاع :
)اأْلَْعرَاُب أََشدُّ ُكْفرًا وَنَِفاًقا وَأَْجَدرُ أاَلَّ يَْعلَُموا ُحُدودَ 

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم )97(  ُ َعلَٰى رَُسولِِه ۗ وَاهللَّ َما أَنزََل اهللَّ
وَِمَن اأْلَْعرَاِب َمن يَتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغرًَما وَيََترَبَُّص بُِكُم 
ُ َسِميٌع َعلِيٌم  ْوِء ۗ وَاهللَّ وَائِرَ ۗ َعلَْيِهْم دَائِرَُة السَّ الدَّ

)98(( التوبة 
صدق اهلل العظيم 

وكما قال محمود درويش : كم كنت وحدك يا ابن 
أُمي ، كم كنت وحدك ..


