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صبيح املصري
@ حفل بهيج في ذكرى اللويبدة 
فلسطينية  لورين  صوفيا   @
الفوز  وخّطة  الفايز  نايف   @
فلسطني وطارت  اجلمل  طار   @
اهلل رام  ع  وين  العدوان:   @
السياسي املال  وجتار  يارا   @
االصغر التمويل  عن  الغزاوي:   @
عندليب الطفلة  مخّيلة  من   @
باريس وأضواء  وأزقة  سندس   @
العاملي ترحاله  عن  عربيات   @
السمان والعشر  املراشدة   @
@ شاهني  فصالن من كتاب واحد
@ آنو بني حّب املطر وكره الشتاء

ملف مصّور خاص
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وعدنا  بأن نتجاوز نسختنا  الورقية 
فوصلنا إلى التفاعلية، ووعدنا أن 
نتجاوز هذه أيضاً،  فها نحن نصل، اآلن، 
وبأسرع ممّا كّنا نتصّور إلى تطبيقنا 
اخلاص الذكي على األجهزة  احملمولة 
بكّل برامجها وأنواعها.
داخل العدد سنتحدث عن األمر 
أكثر، ولكّننا هنا نكتب رسالة شكر 
للعبقري األردني نور خريس الذي جعل 
من جتاوز الوسائل اإلعالمية العربية، 
والفوز باملعركة التكنولوجية، أمراً 
ممكناً.

احملرر 

املبدع ماجد 
شاهني ونّصان عن 

تباعد  اللويبدة 
ثماني  بينهما 

سنوات...

سندس القيسي 
تكتب من باريس 

عن أضوائها 
وأزقتها اخمليفة!

الدكتور معني 
املراشدة يكتب 

عن العشر  
السمان في حياة 

اللويبدة.

الدكتور خالد الغزاوي 
املدير التنفيذي لبنك 

إبداع البحريني، ويكتب 
هنا عن التمويل األصغر 

وحل مشكلة الفقر.

عندليب احلسبان، تواصل 
استعراض جمال لغتها، 
اجلغرافية  وجتربتها 
الفريدة، وتكتب عن 
كطفلة مخيلتها 

يارا الغزاوي تكتب 
عن جّتار السلطة 
واملال السياسي 
في األردن.

سمير عربيات 
يستعيد أجواء بدء 
نشر ذكريات ترحاالته 
العاملية بدءاً من جبل 
اللويبدة، واجمللة!

آنو السرحان ليست 
معدة برامج بارزة 
فحسب بل شاعرة 
أيضاً  متمكنة 
وأيضاً...

إمتطاء  يواصل  العدوان  مفلح 
الفينيق،  ويغني “وين ع رام اهلل”!

قراءه مبعلومة  ُيفاجئ  الرفايعة  باسل 
أّن صوفيا لورين من مواليد فلسطني، 

إيطالية! عائلة  من  ومتبناة 

حفل بهيج في عيد ميالد اللويبدة

صوت وصورة
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احملتويات

/http://www.ahli.comhttp://www.aramex.com/express/default.aspx
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نايف الفايز ،36
يعمل بخّطة 

واثقة
بانتظار الفوز...



باسم سكجها

القصير جرى  احلوار  ذلك  أّن  أيضاً،  بّد،  ال   
في زمن رسم إلتقاط الفنان للوحة املنشورة، 
ففيها تبدو يافا عظيمًة من تل أبيب، وتظهر 
معها ِجمال تتلّهى على شاطئ البحر، الذي 

يفصل بني ما كان، وما صار.
اليهودي،  توّقع  وحتّقق  كان،  ما  كان  فقد 
حتت  املنشورة  التذكارية  األختام  والدليل 
نحو  وبعد  واآلن،  اليافي،  أمل  وخاب  اللوحة، 
كان  التي  يافا،  تبدو  احلادثة،  تلك  على  قرن 
لساحلها  طبيعي  إمتداد  مجّرد  الربيع”  “تل 
الشمالي، وكأّنها مكان فولكلوري يروي قّصة 

اخليبة، والفشل.

مع جولي كريستي 
وفتحي البرقاوي

إلى  أسارع  أن  طبيعياً  وكان 
مع  الليلة  تلك  السيارة،  ركوب 
متوّجهني  البرقاوي،  فتحي  صديقي 
إلى قصر مهجور في منطقة ريفية 
سنقابل  لي:  قال  أن  بعد  تونسية، 
نحن  مّنا،  فمن  كريستي،  جولي 
تسحره  لم  السبعينيات،  شباب 
هذه املمثلة اإلجنليزية، التي برزت في 
الشريف،  عمر  مع  زيفاغو”  “دكتور 
وصارت النجمة األكثر جماهيرية في 
فتحي:  سألت  الطريق  في  العالم. 
قال:  هناك؟  كريستي  تفعل  وماذا 
متّثل في فيلم من إخراج رضا الباهي، 

سيحمل عنوان: الذاكرة املوشومة.
دخلنا القصر القدمي، ليبدأ الباهي 
بشرح قّصة الفيلم، الذي يتحدث عن 
وعالقة  الفرنسي،  اإلستعمار  فترة 
بشاب  كريستي  ربطت  معّقدة  حّب 
املستعِمر  عالقة  رمزية  في  تونسي، 
بقولي:  أداعبه  وكنُت  باملستَعَمر، 
جولي  كإستعمار  إلستعمار  مرحى 
هذه،  علينا،  دخلت  حني  كريستي، 
الكثير  وحتمل  تونسية،  عباءة  تلبس 

لم يَطر اجلََمل، 
فحسب...

بل طارت 
فلسطني كّلها 
معه...

فأّول شعار ملدينة 
تل أبيب كان َجمالً 
بجناحني، ويطير. 
ال أحد يتحّدث 
عن السبب، ولعّل 
األمر ألّنه يرمز إلى 
مدى اجلهل الذي 
عاَشه أجدادنا، وما 
زلنا نعيشه حّتى 
اللحظة. وال بّد أن 
تكون هذه احلادثة 
وََقعت أّيام جّدي 
علي، والد والدي، 
حني توّقع يهودي 
أمام عربي من يافا 
أن تُصبح تل أبيب، 
عاصمة دولة اليهود 
في فلسطني، فقال 
له اليافّي: سيكون 
هذا األمر حقيقة، 
حني يَطير اجلمل.

جاذبيتها  وكّل  القدمي،  جمالها  مسحات  من  الكثير 
املعروفة.

أال  بقولي:  عليها،  الباهي  عّرفنا  أن  بعد  فاجأتها، 
بعد  إسرائيلي،  قصف  من  هنا،  حياتك  على  تخافني 
أغارت  اإلسرائيلية  املقاتالت  كانت  الشط؟  حمام  غارة 
ذلك  قبل  عرفات،  ياسر  مقّر  حيث  املنطقة،  تلك  على 
زرت  لقد  اخلطر،  على  تعّودت  فقد  أبداً،  رّدت:  بشهرين. 
بالدك،  في  سمعتك،  على  تخافني  أال  ُقلت:  لبنان! 
مع  تعاملك  بعد  وشأنك،  يتركوك  لن  فاإلسرائيليون 
ال  قالت:  التشهير؟  أدوات  كّل  ميتلكون  وهم  العرب، 
يهّمني ذلك، فأنا أعمل بقناعاتي، ال بقناعات اآلخرين، 
وأكثر من ذلك فأنا مستعدة للعمل في فيلم يتحدث 
عن املشكلة الفلسطينية، إذا كان محايداً. كان للحوار 
أن ميتّد ولكّن الباهي أوقفه ألّن على مشاهد الفيلم أن 

تصّور.
جاء  أن  إلى  الليلة،  تلك  على  خمس  سنوات  مّرت 
غير سارة:  مفاجأة  1990، حمل  العام  ربيع  في  مساء، 
جولي  زيارة  تُعلن  اإلسرائيلي  التلفزيون  أخبار  نشرة 
الصحافية.  ومؤمتراتها  “البالد”،  كريستي، وجولتها في 
إنتصاراً  إعتباره  ميكن  ما  هناك  تقل  لم  أّنها  صحيح 
لإلسرائيليني، ولكّن الزيارة بحد ذاتها كانت خيبة أمل 

نفسها  تعرض  كانت  التي  فالنجمة  متوقعة،  غير 
خلدمة العرب لم جتد جتاوباً، فكسبها اآلخرون.

مع إعالمي فلسطيني كبير

مع  كالمي  قطع  هاتفاً  أّن  املقابل،  في  وأتذّكر، 
شخصية فلسطينية إعالمية كبيرة، كانت في موقع 
إعالمي مهّم في دولة خليجية، وكان على اجلانب اآلخر 
من اخلّط وكيل إعمال املمثلة االجنليزية املهّمة، املناصرة 
للفلسطينيني، فانيسا ردغريف. طلب هذا، من صاحبنا، 
ميّثله حّق  الذي  البلد  في  التلفزيون  أن تشتري محطة 
بيع فيلم “الفلسطينيون” من بطولتها، الذي ذاع صيته 
بعدها، فرفض األخير، وتبّجح أمامنا قائالً: إّنهم جّتآر فّن، 
ليس إالّ. قال ذلك، دون أن يسأل عن الفيلم، أو أن يطلب 

مشاهدته، أو حتى أن يسأل عن السعر املعروض.
هي قّصة اجلََمل نفسها، التي تتكّرر معنا كّل يوم، 

وحني طار اجلمل..
وضاعت فلسطني

67 مع جولي كريستي
الصح.. آفة
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بني سطوة املال، من جانب، وشهوة السلطة من جانب آخر، تأثير 
متبادل تظهر أبرز جتلياته في عملية االستطراق بينهما في حقل 

املنصب  والسياسة، فاالستحواذ على أحدهما يغري بالبحث عن اآلخر.
تعد الصفقات العمومية موطنا ً خصبا ً لكل أوجه الفساد من 

محسوبية وواسطة ورشوة، ويتعدى األمر  ذلك إلى أن تتكون منظومة 
فساد قوية، عندما يحدث التحالف بني رجل األعمال ورجال السياسة، 

وبداعي املصلحة املشتركة، يخدم كل منهما اآلخر.
 هي ظاهرة الفساد السياسي، حيث  يؤدي إلى تبعية القوة 
السياسية للقوة االقتصادية، لتصبح أداة بيد أصحاب األموال 

والطبقات الغنية القادرة على الدفع لتحقيق املنافع الشخصية، 
فيعملون على استبعاد الفئات األخرى التي متثل شريحة كبيرة من 
الكفاءات: املفكرين واملثقفني وأصحاب الرأي السديد عن الساحة .

سرطان جتارة السياسة
ملاذا يُسمح لتجار السياسية التالعب مبقدرات الوطن ومؤسساته 
؟ إن  أصحاب سلطة املال السياسي هم مرض السرطان بحد ذاته؛ 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

بدون رتوش

فقد توغلوا كثيرا في مؤسسات الدولة 
وسلطاتها اخملتلفة ؛  هم من حارب عجلة 
التنمية، هم من هّجر العقول والكفاءات ؛ 
هم من خصخص ثروات الوطن ؛ هم من عبثوا 
مبقدرات الوطن ؛ هم من هربوا االستثمار 
ودفعوا به للخارج ؛ وهم من أزموا الساحة 
السياسية، كما انهم من حاربوا احلرية و 
التطور الدميقراطي، فهم يرسلون مواليهم 
الرسال رسائل سياسية حتى يتم القبض من 
حتت الطاولة.

منظومة الفساد: ال مال يدوم، وال 
سلطة

هناك شراكة بني أصحاب سلطة املال 
السياسي واملسؤولني الكبار، وهؤالء من يديرون 

منظومة الفساد، وهيكلة الفساد في هذا 
الوطن،  ،نعرف أن الكم األكبر من نواب األمة 

وليس جميعهم بالطبع ؛ ما هم اال أتباع تردد 
ما يقوله املعازيب. 

يا ليتنا تعّلمنا من اآلباء واألجداد معنى 
احلب والوفاء بل معنى اإلنتماء احلقيقي لثرى 

هذا الوطن، يا ليت أيام  الزمن اجلميل تعود بنا،  
يوم كنا ننشد راياتك تخفق في القمة؛ يوم 

كنا نغني: “بكتب إسمك يا بالدي، عالشمس 
اللي ما بتغيب... وقد أصبحت مجرد أمنيات 

زمنية تخذلنا بواقع عقيم . 
ورغم ذلك سيبقى األردن محلقاً،  وسيبقى 

أصحاب الضمائر احلية من مفكرين وأدباء 
وساسة هم األصل حتى وإن حتالف املال مع 

السلطة..... 
فال #مال_يدوم_وال_سلطة . 
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صمتنا 

ال يعني 

أّننا 

جنهل مبا 

يجري 

حولنا!

وجّتار  
سلطة املال 

السياسي

كالم حول منظومة الفساد 
مقابل منظومة الوطن



،

صبيح املصري
َحّقق إقتصادي ريادي أردني

ُحلمه

صبيح املصري موضوع الغالف

يحرص صبيح املصري 
على االبتعاد عن 
اإلعالم، مع أّنه موجود 
فيه بشكل أو بآخر، ولو 
عدة أيام في السنة.

وهو من الشخصيات  
األردنية/،الفلسطينية، 
املثيرة للجدل، مع 
أّنها تكتسب إحترام 
اجلميع.

وهو، إلى كونه 
مليونيراً، أو مليارديراً، 
ُمحسن كبير، والناس 
تقول ذلك، وهو يكتفي 
باالبتسامة حني يُطلق 
اآلخرون عليه  لقب: 
احلاج صبيح.

توقيعه على ورقة 
تعني الكثير، وهنا 
شكل توقيعه، وما 
بعده ملف عنه.
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1213

تتنافس البنوك األردنية الُكبرى على املوقع الثاني، 
ولكّن البنك العربي يظّل األّول دون منافسة، وتتنافس 

املشروعات السياحية في العقبة على املوقع الثاني، 
ولكن مشروع “واحة آيلة” يظّل األّول دون منافسة، 

وتتنافس شركات االتصاالت الفلسطينية على املواقع 
التالية جملموعة “االتصاالت الفلسطينية”…

وما يجمع هذه األمثلة الثالثة هو أّنها برئاسة 
االقتصادي صبيح املصري، الذي يبدو وكأّنه يعيش هذه 

األيام ذروة جناحات لم يسبقه إليها أحد في التاريخ 
االقتصادي األردني، ولعّل هذا ما دفعه إلى القول: لقد 

حّققت حلمي، قبل أن أبلغ الثمانني من العمر!
كان ذلك مع إفتتاح مشروع آيلة في العقبة، قبل 

أشهر قليلة، فإذا كانت دبي متتلك من املاء البحري 
الكثير، فذهب الشيخ محمد بن راشد إلى متديد 
مساحات اليابسة في املاء، على شكل جزر، فإّن 

العقبة ضّيقة املساحة الشاطئية، لم تكن لتزيد 
على اإلثنني والعشرين كيلومتراً، ولكّن صبيح املصري 
وبفكرة عبقرية من جاللة امللك عبد اهلل الثاني زادها 
لتصبح ثمانية وثالثني، حيث يدخل ماء البحر األحمر 
من مساحة ال تتعدى اخلمسة والستني متراً، ليحتل 

مساحة تزيد على اربعة آالف دومن.
 صبيح املصري رجل حتدّيات، وعمل على أرض 

الواقع، وليس رجل بهرجة إعالمية، فقليل ما يظهر 
إسمه في عناوين الصحف أو أغلفة اجملالت أو النشرات 

اإلخبارية، اللهم إالّ إذا كان هناك إجتماع سنوي 
جملموعة يرأسها، أو خالل إفتتاح مشروع كبير ما، 

فطعم النجاح عنده هو في شعوره الذاتي بالرضا عن 
إجنازه ال في ما يقوله اآلخرون، ولعّل ما جرى معه في 

البنك العربي أصدق مثال.
ففي حلظة مفاجئة، كان عليه أن يواجه واحداً 

من أكبر حتديات عمره، حني وجد مؤسسي البنك 
الذين ارتبط بإسمهم على مدار عشرات السنوات، 

يُغادرن دون سابق إنذار، وألّن الثقة به كبيرة، كان جميع 
املعنيني يطالبونه بقبول التحدي، وقيادة السفينة 

التي أريد لها أن تذهب إلى بحر عاصف ال إلى شاطئ 
أمان.

في تلك األيام، كان االقتصاد األردني يضع يده 
على قلبه، فانهيار مؤسسة أردنية عاملية كالبنك 
العربي سيكون له تداعيات زلزالية، وفقدان ثقة، 

وهناك عيون غير أردنية كانت تتمنى ذلك لتستحوذ 
على العمالق املالي، وتنقله إلى عندها، وليس سّراً أّن 

ذلك اليوم شهد أكبر إنحدار ليس في سعر سهم 
البنك فحسب، ولكن في السوق املالي ككّل، ملا لهذه 
املؤسسة من أذرع منتشرة في كّل مكان على األرض 

خالل لقاء “اللويبدة” مع إبن شقيقه طاهر املصري، 
السياسي املعّتق، كان هذا احلوار القصير:

اللويبدة :هنالك بعد مالي جديد، ونفوذ إقتصادي 
لعائلة املصري، جتّسدت في مشروعات صبيح املصري، 

الذي يعتبر من أكبر املستثمرين، هل أنتم كعائلة، جزء 
من هذه الشراكة، أم أنها إستثمارات فردية ؟

طاهر املصري: وضع العائلة تشّعب، وتغّير، فبعد 
أن كان عنوان العائلة احلاج معزوز واحلاج طاهر، ومع 

فتح باب اخلليج للعمل هنالك، توّزعت العائلة، 

مثلما توّزع العديد من العائالت بني األردن وفلسطني 
ومنطقة اخلليج، وعّمي صبيح واحد من هؤالء الذين 
توّجهوا للسعودية، في وقت مبكر، فأنشأ مصاحله 

هناك، وجنح، وهذه بالطبع شركاته اخلاصة، وليست 
للعائلة، بذلك املفهوم القدمي لثروات العائالت. لكن 
صبيح املصري محسن كبير، ويقدم ماليني الدنانير 

كمساعدات في األردن، وفلسطني، وأماكن أخرى، 
فيستفيد من إحسانه آالف الناس، وإذا كنت ستنظر 
لها من زاوية، أنه يساعد بعض أفراد العائلة احملتاجني، 
أو يساهم في اإلنفاق على ديون العائلة فهذا حاصل، 

االقتصادية األردنية.
 واحلديث يطول عّما جرى في تلك األيام، وعن لقاء 

اخلذالن بالتحدي، ولكّن نظرة على الوضع اآلن تشي 
بكل ما نريد قوله، فالبنك العربي حافظ على نفسه، 
وزاد في أرباحه، وبقيت عّمان حبيبته وعاصمته، فُقّدر 
له بحنكة البّحار أن يأخذه إلى بّر األمان، والبحار هنا 
هو صبيح املصري، والبحر هو محيطات العالم، وأّما 
البحر األحمر والعقبة فقّصة أخرى، ولكّن البّحار هو 

نفسه.
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حاولت جهات مشككة أن تنال منه أو تتهم توجهاته 
التي كانت واضحة و مع ذلك انسحب رغم أنه 

استثمر في بدايات املشروع من دراسات جدوى وغيرها 
ليثبت لكل متابع أنه حريص على أن يبقى بعيدا عن 
كثير من املماحكات التي اعترت العالقات اإلقتصادية 
واإلجتماعية وعن كل محاوالت اإلبتزاز التي مارستها 
أطراف محلية في محاولة إلظهار مشاريعه وخاصة 
اإلستثمار السياحي في وادي رم  بأن له فيه امتيازات 

خاصة .
استطاع صبيح املصري أن يضع حوله عديد من 

األصدقاء وأن يحافظ عليهم ويحتفظ بهم وهو دائما 
ما يكون ممتنا ألي شخص أو جهة تقدم من أجله شيئا 

مهما كان متواضعا رغم أنه ال ينتظر شكر أو اطراء 
على الكثير الذي يقدمه من أجل األخرين ..

متتع بشخصية مبتسمة طريفه تدخل البهجة 
جملالسه و ال يظهر في اجلالسني تعاملا وال يتذاكى وال 
تستطيع اكتشاف حجم ثروته ولكن نستطيع في 

مجالسته أن تكتشف حجم إنسانيته وأريحيته.
 تبدو حضاريته الدافقة والعميقة في تعامله 

مع املرأة واحترامه لها وتقديره لدورها وهو ينزل 
ابنته الوحيدة هذه املنزلة من حيث العناية بأفكارها 

واإلستماع اليها واستشارتها كما حتظى زوجته أم 
خالد بكل اهتمامه ورعايته وهو ال يفارقها حتى في 

اللحظات الصعبة ويحرص أن يكون الى جانبها ويرى 
فيها السيدة التي عملت معه لسنوات و ظلت على 
وفائها وهو ما يسدده لها في كل األحوال .فقد تعلم 
من أم خالد وعلمها وظل ذكرها على لسانه محببا ..

في هذه األسطر القليلة عن حياته وهي انطباعية 
أكثر منها بحثية فإن شخصيته احملببة وقربه من 

النفس وحب الناس لها حتتاج الكتابه فيها الى 
مجلدات رغم أنه دائما ما يهون من قيمة كتابة سيرة 

حياته تواضعا وهي سيرة خصبة فيها العصامية 
والصعوبة وفيها الصفاء والشقاء وفيها العبر 

والدروس وأنا واحد من الذين يتطلعون لكتابة سيرته 
التي ال يفاخر فيها وال يذكرها وغالبا ما يغير احلديث 

عندما يبدأ أحد في احلديث عنه ..
صبيح املصري عنوان من عناوين اإلقتصاد الوطني 

والعربي وهو انسان قبل أن يكون مستثمر وميسور 
وغني وصاحب ثروة أنه الرجل الذي يلتقي في الثناء 

عليه الفقراء الذين أعطاهم أو سمعوا عنه واألغنياء 
الذين تعاملوا معه أو حتى نافسهم ..

1415
وهنالك أفراد آخرون من بيت املصري كّونوا ثرواتهم 

كعائالت مستقلة. ولكنها ليست إستثمارات لعائلة 
املصري باملعنى التكافلي، فال يوجد بنك للعائلة، أو 

شركة تأمني لها.
اللويبدة : من أين جاء ثراء عائلة املصري ؟

طاهر املصري : من التجارة، نحن عائلة قدمية في 
نابلس، وبدأ رجالها في التجارة منذ زمن بعيد، ومن 

بينهم جّدي طاهر، الذي انشأ شركة، وكانت له أفكار 
رائدة، فمثالً بنى مطحنة في نابلس، ولم يكن لها 
مثيل في جميع أرجاء املنطقة، رغم أنها منطقة 

مليئة باحلبوب، إال أنه لم يكن هنالك مطحنة، 
وكذلك، فإنه بنى مصنعاً للكبريت ومت إستيراده في 

الثالثينيات من أملانيا، أي أنه كانت هنالك مشاريع 
صناعية منذ الثالثينيات بسبب هذه األفكار املمّيزة .
أما بالنسبة للتجارة، فقد إشتغل جّدي باحلبوب 

واألغنام وإمتلكت العائلة مصبنة. كان رائداً في 
تفكيره، إلى درجة أنه أرسل إبنه حكمت، في ذلك 
الوقت، والذي أصبح فيما بعد رئيساً جمللس النواب 

األردني، إلى اجلامعة األمريكية في بيروت، منذ 
منتصف العشرينات، وتخّرج سنة 28، وهو من أوائل 

اجلامعيني الذين تخّرجوا في نابلس وفلسطني .
إذن، الثروة لم تأت فجأة، بل متّ بناؤها تدريجياً، 
وإذا أردت تقييمها مبعايير هذا الزمن فهي ليست 

ثروة، بينما في ذلك الوقت ميكن إعتبارها كذلك. في 
ذلك الوقت، الناس كانوا متساوين، ال يوجد أغنياء 

أغنياء، وال فقراء فقراء، فغالبية الناس ضمن الطبقة 
املتوسطة، ويعيشون مثل بعضهم البعض، مع وجود 
بعض الفوارق البسيطة. كانت احلياة أسهل من هذه 

األيام.

نقالً عن عروبة
ولعّل أهّم ما كتب عن صبيح املصري هو ما ورد 
في وكالة عروبة االخبارية، لناشرها الزميل االستاذ 

سلطان احلطاب، وننقله هنا:
قد يدرك الكثيرون حجم عمله واستثماراته 
باألرقام املتوفرة بإسمه و باملوجودات املمتدة له 

عبر العالم . ومن خالل جرد  الكثير من املشروعات 
التي ميتلكها أو يساهم فيها . ولكن هؤالء قد ال 

يدرك معظمهم أو أغلبيتهم املطلقة حجم عمله 
اإلنساني وأريحيته و طبيعة التعامل معه .. فالرجل 
الذي عرفته عن قرب و جالسته وحتدثت معه يحمل 

قلب طفل ويفهم احلياة فهما مباشرا بعيدا عن 
التعقيد وهو يستمتع بها دون كلفة ويترك في الناس 

الذين يتعاملون معه ضرورة أن يفهموها كما يفهمها 
وأن يتعاملوا معها كما يتعامل.

“أبو خالد” صبيح املصري إن قال شيئا أو وعد به 

بنى معظم ثروته خارج األردن ونقل ما ميلك الى 
داخل األردن ليبني إستثماراته فيها في احلجم الذي 

يعرفه الكثيرون وخاصة في مجال السياحة وحتديدا 
اإلستثمار في الفنادق العديدة املنتشرة في عمان 

والعقبة والبحر امليت .
يرتبط اسم صبيح املصري بأشهر مشروع 

استثماري عرفه األردن وهو مشروع “واحة ايله” في 
العقبة حيث ميتد هذا املشروع على مساحة مترامية 

شمال مدينة العقبة وعلى بحرها في شاطئ ليس 
طويال وقد نفذت املرحلة األولى من املشروع وبأموال 

مباشرة من املالك. كما استطاع صبيح املصري الذي 
يتولى األن رئاسة مجلس إدارة البنك العربي أن ينتقل 

بالبنك خطوات واضحة الى األمام انعكست في 
األرباح التي أعلنت أخيرا وهي بفارق كبير عما كانت 
عليه قبل أن يتولى رئاسة اجمللس  بعد استقالة عبد 

احلميد شومان..
أخذ عن والدته كما أعرف الرغبة الشديدة في 
مساعدة األخرين واإلستماع لشكواهم واسنادهم 
وهو ال يقبل أن يكشف عن الكم الكبير من أسماء 

الطالب واألسر املستورة التي يدعمها ويسندها 
ملواجهة ظروف احلياة ..

ورغم كرمه امللموس وطيب نفسه وأريحيته إال أنه 
متواضع ال يحب التبذير وال يتباهى مبا ميلك أو يجعل 

من ذلك ما مييزه عن األخرين..
يؤمن صبيح املصري بالشفافية والوضوح في 

مشاريعه ويرغب أن تظل هذه املشاريع برسم املعاينة 
وال يحب أن يدخل في مناكفات و غالبا ما ينسحب 

حني يشعر أن مشروعا ما قد اعتراه الشك أو أن أطرافا 
تدخل اليه أو تشكك فيه ولذا فإنه انسحب من 

مشاريع استثمارية سياحية كمشروع وادي رم حني 

ينفذه وال ينساه 
أو يتناساه كما 
يفعل الكثيرين 
من امليسورين، 

وهو ال يحرج 
ألنه يعالج احلرج 

بالصراحة وال 
يحب التأجيل 

والترحيل طاملا هو 
قادر على اإلجناز 

الفوري ، وهو جلد 
ومثابر حني يتعلق 

األمر بقضايا 
الناس وصبور حني 

يتعلق األمر به .
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“وين َع رام اهلل”

أغنية أسمعها في األردن كثيرا.. 
اهلل  رام  كانت  بأيام  تَُذّكر  كأنها  أغنية.. 
الدروب  وكانت  األهل،  إليه  يتجه  مصيفاً 
األغنية  تلك  على  مضى  اليها.  متاحة 
وموسيقاها،  وقعها،  ولكن  السنني،  عشرات 
يجسدها،  الذي  هو  احلنني  وكأمنا  جتيء، 
حديث  يحضرني  وهنا  اهلل،  رام  إلى  للقادم 
متخصص  وهو  غوامنة،  محمد  الدكتور  مع 
مرة  لي  قال  حيث  والغناء،  املوسيقى  في 

إنها  األغنية،  هذه  عن  حديثنا  معرض  في 
األصل  في  تغنى  وكانت  الغنائي،  التراث  من 
“وين َع باب اهلل”، لكن عندما مت اطالق االذاعة 
األردنية من القدس، وكان مبناها بني رام اهلل 
والقدس، مت حتوير الكلمات، لتكون “وين َع رام 
سلوى  وغنتها  العاص،  جميل  وحلنها  اهلل”، 
ومت  موسى،  عبده  غناها  بعدها  ثم  العاص، 
توفيق كذلك،  لتغنيها سميرة  تطوير حلنها 
زالت تداعب قلب كل  وانتشرت األغنية، وما 
وأكاد  احلالة،  أعيش  أنا  وها  يسمعها،  من 
هذه  تتردد  عندما  املشتاقني  نبض  أحس 
مشاعري  أن  غير  مسامعهم،  على  األغنية 

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، 

رام  القادمة،  املدينة  أبواب  أمام  وأنا  كلماتها،  من  قربا  زادت 
وبساطتها،  األغنية،  هالة  فأستعيد  سأزورها،  التي  اهلل، 

وحجم الدفء فيها: 
“وين َع رام اهلل.. وين َع رام اهلل..  وِلفي يا مسافر، وين َع 

رام اهلل..
ما تخاف من اهلل.. ما تخاف من اهلل.. َخذيت قليبي.. ما 

تخاف من اهلل..”.
شوق،  أي  ياه  باحلنني..  مأخوذا،  ينبض،  يخفق،  قلبي  ها 
وسط  أنا  وها  ياه..  الكلمات..  هذه  طياتها  في  حتمل  ووجد، 
الزيتون،  يجّدون  هناك  واألهل  اهلل،  رام  في  زيتون  مزرعة 
ذاكرة  أترك  أن  وقبل  وأشجارها..  املدينة  تباركت  ليعصروه.. 
احلجر،  ونقوش  البشر،  سيرة  حيث  املدينة،  ألدخل  الشجر، 

وبدأ  عرفني،  وكأنه  زيتونة،  حتت  يجلس  كهال  كأن  أحّس 
يسرد لي شيئا من ذاكرة املدينة التي أقيمت على عدة تالل، 
الرامة،  أودية منخفضة، ويرجع اسمها الى كلمة  تتخللها 
مبعنى العالي واملرتفع، حيث أن )رام(، هو جذر سامي مشترك 

يفيد العلو.
مقهى رام اهلل

ودعت الكهل حتت زيتونته، ودخلت رام اهلل.. 
وحدي  بها  ألسير  األصدقاء  تركني  الوصول،  ليلة  بعد 

نهارا، وكانوا معي ليدلوني على مفاتيح أسرارها ليال.
اهلل،  رام  مقهى  في  قليال  ارحتت  شوراعها،  في  سرت   
ورحب  ودود،  أليف،  املقهى، سمح،  الياس” صاحب  “أبو  وجه 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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املدينة  ألفة  أنه يترجم  أو  بي كأنه يعرفني منذ زمن بعيد، 
من خالل االستراحة التي يوفرها مقهاه، املعروف بأنه ملتقى 
للمثقفني والساسة؛ وجدت هناك صديقي مهيب البرغوثي، 
والتقيت كثيرا من  رام اهلل منذ سنوات،  الى  األردن  عاد من 
بشخوصهم،  بعضهم  لي،  املعروفني  واألصدقاء  األسماء 

وبعضهم من خالل أسمائهم.
واألرجيلة  منها،  بد  ال  اهلل،  رام  مقهى  في  االستراحة 
فقد  معي،  أحمله  بي  اخلاص  املعسل  كان  إذ  تستثيرني، 
معسل  أخرجت  هناك..  أجده  ال  قد  أنني  األصدقاء  أوصاني 
الياس”  “أبو  توجيهات  وكانت  أحمله،  كيس  من  “الزغلول” 

حميمية بتعمير األرجيلة، ومعسلها، وجمرها.
يقع مقهى رام اهلل في الشارع الرئيس في املدينة، شارع 
“ركب”، نسبة الى محل “بوظة ركب” الشهير فيه، وصاحبه 
املثقفني،  ويحب  مثقف،  رجل  الياس”،  “أبو  دحو  شوقي  هو 
وهذا انعكس على الصور املعلقة في املقهى حملمود درويش، 
وحسني البرغوثي واميل حبيبي، وغيرهم، اضافة الى الكتب 
ومكتبات  اخلاصة،  مكتبته  من  هي  املكان،  بها  يزدان  التي 

األصدقاء رواد املقهى.
املمكن   من  الذي  اهلل،  رام  تلف مقهى  األلفة  من  هاله 
تلتق  لم  الذين  األشخاص  عشرات  فيه  وأنت  عليك   مير  أن 
بهم من زمان، وقريبا منه هناك مطعم زرياب، غير أني بعد 
الذين  لألصدقاء  قلت  قهوتي،  وفنجان  أرجيلتي،  أنهيت  أن 
وأنني  جولتي،  ألكمل  أستأذنهم  أنني  هناك،  التقيتهم 

سأجته الى دوار املنارة، وهو ليس بعيدا عن املقهى.

دوار املنارة

أسير في الطريق املؤدي الى دوار املنارة.
وأنا في هذا االجتاه، تذكرت طائر الفينيق الذي غاب عني، 
جانبا من الزمن، ما ان دخلت رام اهلل: أين اختفى؟ وملاذا تركني 

ولم يكلمني ليلة من الزمن؟
جاءني في هذه اللحظة، وكأنه قرأ أفكاري، واستمع الى 
تساؤالتي.. حملت طيفه، وقد كان يحلق فوق رأسي مباشرة، 

وال أحد يراه سواي.
سألت الفينيق: “لم غيابك؟”. 

قال: “أنت بني أهلك”. 
قلت: “فما حجبك عني؟”.

قال: “ال خوف عليك”.
أحسست بسكينة وراحة.. 

أنه حّلق بعيدا، لكنه  حلظة صمت سادت، خلت معها 
بني  ترحالك  حني  منك  قريبا  “سأكون  قال:  يبتعد،  أن  قبل 
املدن املتاحة لك في فلسطني، ولن أبتعد عنك عندما تكون 
فهناك  املنارة،  دوار  إلى  مسيرك  تابع  العدو..  باآلخر  محاطا 

قصة الظمة لضفتي القلب هناك”.
***

مشيت حتى دوار املنارة، أو دوار الشهداء، أو دوار املغتربني..
وقفت قريبا من أحد جوانب الدوار، واستحضرت صديقي 
الذي  العقرب  رواية “سيرة  أكرم مسلم، في كتابته  الروائي 
يتصبب عرقا”، كيف أنه أخذ مساحة صغيرة قرب دوار املنارة، 
و”َكّرج” هناك، بدل سيارة؛ كان يستأجر مساحة هذا الكراج، 
حلظات  ويستعيد  االجتماعية،  احلياة  ليرصد  يوم  كل  ويأتي 
األديب  الدوار، يستذكر  زاوية من  في  ومعه  يكتبها،  أن  يريد 
اآلن،  أيضا،  أستذكره  وأنا  البرغوثي،  حسني  املهم  واملفكر 

وروايته الضوء األزرق.
من  زاوية  في  أقف  أكرم مسلم،  مثل حال  أنا حالي  ها 
دوار املنارة، لكن ذاك الكراج، في رواية سيرة العقرب، لم تعد 
ألتأمل  للدوار،  مواجه  جدار  على  اتكأت  فقد  ولذا  موجودة، 
األسود التي نحتت ووزعت على زوايا الدوار، ليس فقط تأمالً 
عليها  مرت  حكاية  أستعيد  أن  هنا  أحاول  بل  للمنحوتات، 

أجيال، ورددها الكثيرون، لكن احليرة في من أين أبدأ؟
***

أثناء  كانت  املنارة،  دوار  في  املَُوّزعة  األسود  أن هذه  يقال 
فترة االحتالل اإلسرائيلي محفوظة في مخزن البلدية، حتى 
الدوار،  أمكنتها، على  الى  إعادتها  مت  وقد  األعداء،  يدمرها  ال 
شؤون  ليديروا  أبنائها  وعودة  اهلل،  رام  من  احملتل  خروج  بعد 

مدينتهم.
مرات  عدة  مسمعي،  على  األسود،  هذه  حكاية  ترددت 
أثناء جوالتي في غير قرية من قرى األردن، وكل تلك التفاصيل 
شكلت في مجملها حكاية كان جانبا من نهاياتها، تأسيس 

رام اهلل، أو اإلقامة في غير منطقة من فلسطني. 
إذن فللقصة شقان؛ جزء منه في األردن، وهذا ما سمعته 
من أفواه أحفاد عشيرة احلدادين في قراهم، واجلزء الثاني في 
فلسطني، وهذا ما قرأته، أو التقطت نتفا من تلك التكملة 

من األهل الذين التقيتهم أثناء زيارتي هذه الى رام اهلل.
في  يقيمون  كانوا  احلدادين   أبناء  أن  الى  احلكاية  تشير 
جنوب األردن، وبالتحديد في الشوبك، ولهم مواقع في أذرح، 
األردن  جنوب  الى  العربية  العشائر  من  كثير  قدوم  ولكن 

جعلهم يفضلون اإلنتقال من هناك الى أماكن أخرى.
وقد جتاور “احلدادين” في الشوبك مع إحدى عشائر العمرو 
خرجت  ثم  الزمان،  من  فترة  معهم  وبقوا  القياصمة،  وهم 
الكرك،  الى  الشوبك  والقياصمة( من  )احلدادين،  العشيرتان 
رغم  احلدادين  ولكن  امليالدي،  السابع  القرن  في  حدث  وهذا 
بأراضيهم  بقوا محتفظني  أنهم  إال  الشوبك  خروجهم من 
الزراعية هناك، وبقوا يعطونها “مثالثة” ملن يريد زراعتها، في 
البداية، ثم باعوها نهائيا، واستقروا بالكامل في الكرك بعد 

العصر اململوكي.

يرتبط  من  وهما  وراشد”،  صبرة  “قصة  يخّص  فيما  أما 
بهما مخطوط تكوين مدينة رام اهلل، فيمكن سرد تفاصيل 

سيرة البدء تلك على هذا النحو: 
شقيقان اثنان.. كانا في الكرك.

احلدادين،  رجال  من  وكانا  وراشد،  صبرة  اسمهما  وكان 
مدينتهما  في  احلسن  ووضعهما  الطيب،  ذكرهما  ولهما 

جنوب األردن.
ويقال أن جيرانهما في تلك الفترة  كانوا من عائلة تعرف 
باسم “البنوية”، كما كانت تربطهما مع ابن قيصوم زعيم 

املنطقة، في تلك احلقبة من الزمان، عالقات وثيقة.
كان األخوان متفقني، ولكن صبرة كان ميتلك حسا قياديا، 
اآلبار  في  احلنطة  يخزن  كان  أنه  حتى  وذكيا،  حكيما،  وكان 
املستقبل  إلى  دائما  ويتطلع  الزراعة،  أمور  ويدبر  الرومانية، 

مخططا لتفاصيله، وبانيا حساباته للقادم من الزمان.
وكان  ببنت،  يوما  رُزق  صبرة  أن  الى  الرواة  أقوال  تشير 
ابن قيصوم عنده، فقال له “احلَِذيا يا حداد”) أي أطلب البنت 
املولودة منك زوجة لي، أو ألحد أبنائي(، فأجابه صبره: “ابشر، 

َجَتك، وعلى حسابك”.
ويتفاجأ صبرة  فتاة،  وتصبح  الطفلة،  وتكبر  األيام،  ومتر 

بأن ابن قيصوم يرسل وفدا طالبا يد ابنته، فيرفض.
يرفض،  وصبرة  الوفود،  إرسال  ويكرر  قيصوم،  ابن  يُِصّر   

وبعد ذلك يُغير )يهجم( ابن قيصوم على مواشي 
صبره، ويسلبها.

ابن  فيختطف  مصرا،  يبقى  صبرة  لكن   
ويهدد  كرهينتني،  صبره  أبناء  من  اثنني  قيصوم 
بقتلهما، فيرفض صبرة، ويعمد ابن قيصوم الى 
“باطن  مرتفع  من  ودحرجتهما  بحجر  ربطهما 
موت  بعد  املكان  هذا  اسم  ويتحول  الطويل”، 

ولدي صبرا الى “مدحل ولدي حداد”.
الى  وعمد  صبرا،  فكر  احلادثة  هذه  وبعد   
ذلك  وبعد  “البنوية”،  جيرانه  معه  التحالف 
أرسلوا إلى ابن قيصوم مبرسال يخبره باملوافقة 
على الزواج، ويحضر رجال ابن قيصوم، ويدخلوهم 
الى املضافة، ويقدم لهم صبرة الطعام بال ملح، 
ثم  ويقتلوهم،  عليهم  الهجوم  يتم  ذلك  وبعد 
جيرانهم  ومعهم  وعائالتهم،  “احلدادين”  يخرج 
في  اللسان  طريق  عن  فلسطني  الى  “البنوية” 

البحر امليت.
بعد ذلك.. وعندما بلغ اخلبر ابن قيصوم ركب 
امليت،  البحر  الى  بـ”احلدادين”  وحلقوا  قومه،  مع 
الراحلون/ يصل  ثم  يدركوهم..  لم  ولكنهم 
الهاربون إلى حلحول في قضاء اخلليل، وميضون 
الى  بعدها شماال  ويتجهون  أشهر،  فيها ستة 
في  يرتاحون  ال  لكنهم  حلم،  وبيت  جاال  بيت 
اهلل،  رام  إلى  راشد  فيلتجىء  هناك،  اإلقامة 
ال  فإنه  صبرة،  أما  البيرة،  في  البنوية  ويستقر 
الى  ويَِحّن  املناطق،  تلك  في  اإلقامة  يستطيع 
الكرك. وبعد ست سنوات، يعود مغامرا لوحده، 
تلك،  تفاصيل عودته  وهناك قصة طويلة حول 

وتسويته للوضع مع الشيخ ابن قيصوم. 
عدة  قيصوم  ابن  عند  احلداد  صبره  مكث 
سيئة  حالة  ورأى  الكرك،  في  مكرما  أسابيع، 
التي  اآلبار  أحد  ففتح  الناس،  عند  اجلوع  من 
كان يخزن فيها احلنطة، ووزعها، وبعد ذلك عاد 
وأصدقاءه  وأخوته،  أهله،  وأخبر  فلسطني،  الى 
وبنيته  قيصوم،  ابن  مع  العداء  بنهاية  البنوية، 
وفضل  معه،  يعد  لم  راشد  أخوه  لكن  العودة، 
أن يبقى في رام اهلل، كما أن “البنوية” استقروا 
إلى  وأوالده وحدهم  عاد صبرة  بينما  البيرة،  في 

الكرك.
منت  من  تبقى  ما  أما  البدء،  قصة  هذه 
الذي  املهاجر  هذا  أن  الى  فيشير  احلكاية، 
اهلل  رام  خربة  اشترى  احلدادين،  راشد  اسمه 
من عائالت البيرة القدامى، دون ان يعلم هو انه 
تاريخ  في  هام  دور  لها  سيكون  ملدينة  يؤسس 

الفلسطينيني. 
ولكن راشد احلدادين، الذي جنح في موطنه 
وتقول  الكرك،  إلى  احلنني  يفارقه  لم  اجلديد، 
تلك،  إلى مدينته  العودة  قرر  أنه  الروايات  بعض 
ولكنه  رحيله،  في  املتسبب  الشيخ  وفاة  بعد 
ترك خلفه أبناءه اخلمسة، الذين أسسوا عائالت 
رام اهلل، وتلك التماثيل لألسود اخلمسة في دوار 
املنارة، في مركز مدينة بيت حلم، متثل هؤالء وهم 
: صبرة، وإبراهيم، وجريس، وشقير، وحسان، وهم 
أجداد العائالت املعروفة بأسماء: آل يوسف، وآل 

عواد، وآل الشقرة، وآل اجلغب، وآل عزوز.
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إنها صوفيا لورين، اإليطاليُة الفلسطينيُة. 
جتلُس في ُملصٍق إعالنيٍّ لشركة “دولشي آند 
جبانا” وتضُع يدين، بعروٍق ِمْثَل جذورِ األشجار 

ها الذي يناُم في غموضِه  الكبيرِة على خدِّ
، وتنعُس على صفحته كؤوٌس  َضِحٌك شهيٌّ

لذيذة. 
صوفيا لورين، تبتسُم للرجاِل املُسرعني إلى 

النسياِن، ولغرور النساء الشابات، بشفتينِت 
عبرتهما مالينُي الُقُبالِت الظمآنِة واملتخيَّلِة، 

وتُعلُن عن أحمرِ شفاِه.
نعم. لَْم ترسْم “دولشي آند جبانا” 

أحمرها على شفتْي “سكارليت يوهانسن” 
أو “سيلينا غوميز”. لقد عادت بالشفاه إلى 
ايقونتها، وباألحمر إلى َشَفٍق لم تغب وراءه 
شمُس صوفيا لورين. ثمَة من يشتري توَت 

َة من يشتهي نبيذاً  الُعليِّق من بائٍع قدمي. ثمَّ
ُمعتَّقاً، شربته شفتان، منُذ شاشاِت “األبيض 

واألسود”..\

باسل الرفايعة
كاتب وصحافي

امرأة في 
الثمانني، ال تزاُل 

تُغوي بيوَت 
األزياء والعطور 

واملكياج، وتظهُر 
في إعالناتها، 

لتجذَب النساَء إلى 
“أحمر شفاٍه” في 

2016، مثلما أغوت 
املاليني بجمالها 

، وفتنتها  طيِّ املتوسِّ
التي حُتْرُِج اآللهَة، 

وتعبُث بغيرة 
األساطير.

صوفيا
 لورين

فلسطينية

قلم وعدسة
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مداعبة مني لباسم 
على “فيسبوك” افضت 
الى ما يشبه التكليف 

بالكتابة عن “ اللويبدة” 
اجمللة اجلبل، ليس باالسم 

فقط، و لكن بالفعل ان 
ذلك اجلبل لم ينؤ بحمله، 

و بقي شامخا لم تهزه 
فؤوس الصغار.

كانت امسية في 
مزرعة، حيث التقيت 

باسم الول مرة، و كانت 
االعداد االولى من اللويبدة 

قد صدرت، و كان محور 
احلديث عن كم مهول من 
العالقات املشتركة، و من 
ثم كلمة قلتها لباسم: 

مجلة اللويبدة أنيقة.
و هنا و هو اليافي 

االنيق، قام بعدها بأيام 
بحركتني لطيفتني، االولى 

اهدائي مجلد االعداد 
االولى، و الثانية حثي على 
الكتابة، رغم انه ليس لي 
التجربة، اال انه اصر على 

أن لدي “شبه” موهبة.
و اختار لي باسم 

سمير عربيات

رحالة

أن اكتب عن اسفار و رحالت قمت 
بها، و هنا لي أن افصح عن مشروع 

وعدنا به انفسنا في يوم ما و أراه 
قريبا، رحله بحافلة مجهزة عبر 
االمريكيتني، و لعل العمر يطول 

ليكتب باسم عن تلك الرحلة 
املوعودة، و أنا أساعده في قيادة 

احلافلة.
أرمينيا، غينيا ، البرازيل، الصني، 
املغرب و ما زالت في اجلعبة رحالت 
اخرى، هي محطات كتبت عنها و 

احتضنها باسم في اللويبدة، فكان 
لي أن أتالق أنني رمبا حفنة من تراب 

ذلك اجلبل.
و تكررت اللقاءات في املزرعة، و 

تقلب أناس كثيرون، منهم من كتب 

ليفخر، و منهم من استكتبوه ليفجر. 
و كانت حكاية اللويبدة فيها العناوين 

جملتمع يتبدل سريعا، و كان “سيخ 
الشاورما” كافيا لسيستفز من كان على 

رأسه بطحة.
باسم عنيد، لم يهادن في موضوع 

الترخيص، و لم يهادن من أراد أن يشتري 
جبال بالرخيص.

بعدد حجارة اللويبدة و صخوره كانت 
احلكايات ، و وعد مني لباسم ان احكي 

بعض احلكاية لولدي سليمان و خاله 
ابراهيم. واراه يحدث سليمان بها و هو 

اليه اقرب.

أنا واللويبدة ...
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, إنه عرُق أمي الذي كان يخترق أنفي وأنا ألتصُق بها 
ألرفع كمَّ ثوبها الذي ينزلق على ساعدها الناعم 

البض فيعيق رشاقة يديها عن العمل واحلركة , كان 
هذا دوري أنا في إعداد العجني حينها , تطلب مني 

أال أغيب عن ناظريها طيلة العجنة حتى أظلَّ أرفع 
كمَّ ثوبها كلما نزل , وحتى تتاَح لي فرصُة االقتراب 

من إبطها الطري وأشّم ماَءها طازجا فواراَ كخميرة 
عجينها, فتسكن رائحته وجداني , مثلما سكن 

جسدي حشاها ..اليوم أنا أعجن مثل أمي وأعرق مثلها 
, ولكن طفلتي ال جتلس حدي وال ترفع لي كم ثوبي , 

فثوبي أنا بال أكمام .
والذاكرة تتعّشق خاصًة روائَح أول املارين حّدها , 

كان أبي برائحة مختلفة ومبعجون مختلف عن عجني 
أمي , كانت كولونيا معجون احلالقة خاصته تغمرني 
حني ببدأ مبعانقتي ومداعبتي و حني يرمي رأسه على 

وجهي وبطني ليدغدغني حتى أكركر ,ويخمش وجهي 
الطري الناعم بلحيته اخلشنة حتى أكاد أبكي , 

فأخشى أن يجرحني وأهرب منه بعيدا , اليوم أنا أحب 

يقال إن ضعفا 
عظيما ألّم بحاسة 

الشم لدى االنسان عبر 
مشواره ,سّبَبه تراكُم 

إفرازات احلضارة في 
جسده ,فزكمْت أنَفه , 

وكتمْت وجدانه , وما عاد 
كما كان بارعاً في شم 
اخلطروحدس األلم , وال 

ماهراً في استنشاق احلب 
وارتشاف اللذة , حتى 
َعرَُقُه صار ملحا أكثر 
منه ماء, فقسا وفقد 

عذوبَته , وذابْت نكهُته 
في العذاب ونكران الوعد 

بقيلولة تغسل الروَح 
وتّبردُ البدن, فالعمُر كله 

صارقيلولة ... والضنى 
مجّردُ سراب .

ورغم ضعف وهوان 
احلاسة , يتبّقى لها دائما 

في الذاكرة مطرٌح ولو 
بنكهة الِغياب, فللُغّياب 

دوما روائُح تهب من شتاء 
لشتاء يشي بها تراُب 
األرض املبلولِة بدموِع 

احلاضرين على الغاطسني 
في طني الذاكرة . ال 

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

يد  جد
ليب  عند

من مخّيالت الطفلة..

أن يفرَك حببيبي وجهه احلليق بخدي ألسترجع قبلة 
أبي , أنا اليوم أحب وجوه كل الرجال عّل نسمات من 

هوى وكولونيا أبي تهب منها .
وإلخوتي وأصدقائهم رائحة الدخان املعتقة 

تتلّبُث ذاكرتي كما كانت تتلّبُس جاكيتاتهم اجللدية 
السوداء والبنية حني كنت أتنشقها وأنا محمولة 

على صدورهم , اليوم شعور غريب غير مريح ميّر بي في 
حضن إمرأة برائحة الدخان , فالدخان في ذاكرتي نْفث 

الذكورة .
أما األنوثة فهي رائحة زهر عشبي فّواح ينطلق من 

فوهة أنبوِب معجوٍن صغيٍر يطري اليدين , وكنت أنا 
أحضره ألختي األكبر من خزانتها حتى متسح به يديها 

بعد انتهائها من واجبات اجللي والغسيل , وإسمه 
حسب ما أذكر “كرمي كليب

تغريدات

أدري مثال من قال لي عن تلك الرائحة 
الرطيبة التي كانْت تهاجم أنفي كلما 

مررُت صباحا من طريق املقبرة في 
ذهابي إلى مدرستي وأنا طفلة , إنها 

رائحُة امليتني وتطلُع من األرض حني 
تبنلُّ عظاُمهم باملطر , اليوم وحتى 

بعد أن عرفُت أن هذه رائحٌة يطلقها 
َطلُع شجرة الُبطم في موسم التالقح 

, تأبى ذاكرتي إال أن تشدَّ احلنني إلى 
القبر الذي حتت تلك الُبطمة .

ورغم انتشار العطور , وشيوع 
هات واملطيَّبات بالورود  األمهات املنكَّ

واألزهار والفاكهة , ما تزال ذاكرتي 
تتطّيُب بعرِق أمي, ففي املساء ومع 

سهرة املسلسل اليومي املعتادة , 
كنت أرقُب أصابعها وهي تغوُص في 
معجن طحني القمح ,أجلُس حّدها , 
وأتابع بعنٍي املسلسَل العربي , والعني 

األخرى تتتّبُع يديها .
تبدأ مبداعبة حبيباِت الطحني 
بأصابعها كأنهن حبيباُت قلبها, 

تبللهّن برّشاٍت من املاء الدافئ كأنهن 
فرخاُت منزلها ,وما إن يتماسكن حتى 
تشّد يدها وتضرب بكل قوة محكمًة 

القبضة عليهن حتى تلمهن دون أن 
تنسى تغنيَجهن بقطرات املاء الدافئ 
, كأنها أمي أنا حني حتزم وتدلل , وبعد 

جهد وتعب يصيرالطحني عجينا , فتأخذ 
أمي نفسا عميقا , وترخي يديها على 

العجني , وترمي عينيها على املسلسل , 
وقد تشارك بتعليق نقدي أو توضيحي أو 

استباقي لألحداث اجلارية .
ثم تعود ملعجنها من جديد , تبدأ 

بشّد اخلليط املتجانس وجذبه أماما ووراء 
, و تقلبه مينًة ويسرة , وتعيد الشّد وتعيد 

اجلذب مرة وأخرى , ويختلط صوُت خبِط 
يديها ومعِس أصابعها بصوت املوسيقى 
واحلوار املرافقني للمسلسل العربي , ومع 

اقتراب النهاية تسكب كاسة اخلميرة 
الفائرة في املاء الدافئ على العجني 

, وفي النهاية متسح العجنَة الطرية 
ها  بزيت الزيتون كأم متسد وليدها ,وتلفُّ

بقماشة ثقيلة لتدِفئ وتنام في زاوية 
الغرفة الدافئة . 

هذا اللحم الذي كانت تصنعه أمي 
ليال كنا وقتها نأكله خبزا ناضجا من 

فرن الصباح , واليوَم أشمه أنا عرقاً كلما 
فّورُت في مطبخي احلديث خميرًة للعجني 
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)١(
ـُبِهجا ً، و طابت  كان مساء م

رائحة التاريخ، و طربنا بذكرياته ... 
ليلة ال ميكن نسيانها أو جتاوزها ، 

هذه الليلة التي التقى عندها ومعها 
نفر كبير من “السياسّيني واملثقفني 

والكاتبني والصحافّيني واإلعالمّيني 
والناشطني االجتماعيني ورجال 

الفكر و نساء العمل االجتماعّي 
واملتابعني واألصدقاء“، جميعهم 

ـّت بهم جنبات املركز الثقافّي  ـُص غ
ـّت قلوب اجلميع  امللكي، مثلما اكتظ
بالفرح الغامر واأللق الوافر واستعادوا 

مع النغم اجلميل سيرة َ الزمن 
اجلميل  بالكالم وباألغنية و بالصورة 

وبالقلوب النبيلة الطيبة.
كانت ليلة عّمانية راقية بامتياز، 
وكانت الذاكرة حاضرة، واحلاضر كان 
واضحاً واملستقبل كان في بؤرة توق 

احلاضرين لكي يكون مبهجاً ومفيداً 
و هادئا ً وجميال ً !

اللويبدة، اجمللة واجلبل والناس، 
جميعهم كانوا على موعد مع احلب 

ّوالشوق و الصدق والتمّيز .
كّنا هناك ،

وكانت اللويبدة اجمللة لنا كّلنا ،
والبالد لنا كّلنا ،

واحلاضرون صفقوا لنا كّلنا ومعنا كلنا، 
واملتحدثون قالوا عّنا كلنا ، وكنا ، نحاول 

أن نصنع الفرح والبهجة والدهشة .. وأرانا 
عشنا الدهشة باللويبدة ومعها ...

لكّل الذين فّكروا .. شكراً 
وللذين حضروا .. شكراً 

وللذين ابتهجوا .. شكراً 
وللذين غّنوا .. شكراً 

وللذين كانت ترقص قلوبهم من شدة 
الفرح .. شكرا ً !

..
بهجة و دهشة وألق و محّبة ورحابة 

وفضاءات نبيلة ... شكراً لكل من صنعها 
أو ساهم في صنعها ولو بوردة أو حرف أو 

فكرة او حضور أو حتى باحللم .
ماجد شاهني 
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)٢(
 عن “ اللويبدة “، وإليها ، يُستطاب  

الكالم والنقش على ورق الهواء اإللكترونّي، 
وأضحك هنا  كثيراً ، فاليوم نتحدث عن 

كتابة على شبكة عنكبوتية ، فيما كّنا، 
ذات وقت ٍ أو ذات تسابق ٍ لـ ) تسفيط 

الكالم (  نزعم أّن الكتابة “حفٌر ونحٌت 
وحبٌر“ على ورق .. هل  يصح ّ  احلفر على 
“أدخنة الفضاء” أو النقش على “موجة 

ماجد واحد
بني أمس واليوم حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

ال أظّن أّن هناك 
كاتباً، يُكسر أمام 
كالم إالّ إذا جاوز  
املقروء كلماته، 
وسابقها، وجتاوزها، 
وهنا، تأتي إعترافات 
ال سابق لها.

أعترف  أّن ماجد 
شاهني يسبقني 
في فهم “اللويبدة”، 
فمن كلماته التي 
كتبها قبل أيام، 
ومن حروفه التي 
كتبها قبل سنوات 
وسنوات، أجد 
نفسي وكأّنني 
كتبتها، وكأّن الرجل 
كان في روحي 
يُدركها، ويحكيها...

الكترونية” التقطها  باسم ورفاقه ... وأين نرى لون 
احلبر الذاهب إلى تشكيالت الدم ... وهل من ضرورة، 

كما تعّلمنا في مدارس التلقني، أن يكون اللون الوحيد 
للجرح  هو اللون األحمر؟ أظنها أسئلة طوتها تبّدالت، 

وباتت مركونة إلى حجر ٍ تهّرأ في مكان ٍ لم يُعد في 
متناول الرؤية!

----- في الكتابة، كما يعرف ويتقن  باسم وصحبه 
واملقاتلون معه، ال ينفع التفسير والتبرير، وال جتدي 

الفرصة السانحة، مثلما  ال يفيد “انتظار الوقت 
املناسب أو املالئم“، وعلى ذلك، ومن وحيه، ال يجوز أن 

نرتهن في التبرير إلى اصطالح اخترعه املترفون، وأقصد 
ما نقوله بني حني وآخر عن “لعبة الكالم“..

قد يكون في الكتابة والكالم نزوع ٌ نحو تزويق أو 
جتميل أو انتقاء ملفردة تليق، لكّن الكالم  بغير “حتريك 

لألذهان“ يصير تنفيساً، والكالم من دون خدش وكشف  
وتعرية يغدو “هرطقة وضحكاً على الذقون وحتايالً على 

عني املتلقي وعقله وذاكرته”.
-----  في “ اللويبدة “، املوقع اإللكترونّي اجلديد،  
وأزعم أّن من شأنه حراسة الذاكرة والكلمة وهموم 

الناس، ميكن  للكالم أن يذهب بنا إلى املاء وال يهلكنا، 
ويروح معنا إلى نار الدفء وال يحرقنا، وفي الطريقني، 
إلى املاء والنار، ثّمة أردية ال أجساد حتتها، وأغطية فّر 
أصحابها، وأشجار ٌأهلكتها الريح، فما عادت تبعث 

هواًء أو ظال ظليالً ... 
وفي الطريقني، وعلى نحو ٍ آخر: ثّمة جراح ٌ غائرات  

وفتنة ووجوه مكسورة وأسئلة عن توقيت وفجيعة 
ولون البشرة وتفصيالت اجلسد، مثلما في الطريقني 
ال نعدم ُالضوء والياسمني بأطواقه والبوح الشفيف 

واملياه التى لم تتّكدر بعد والصح! الذي نلتقيهم فنرى 
أرواحنا .

....... هكذا ، ومن دون مواربة، فال وقت لها، نترّقب 
ونراهن على “قلق ٍ جميل في “اللويبدة “، وننتظر أن 

يظّل االنكشاف  مبا يكفي، والبوح مبا يليق، والسؤال مبا 
يستحّق... 

ال نريد حجارة كثيرة  تعّطل السير، أو تشّوه 
القيمة واملكان، لكننا وبالضرورة  نريد حجارة حتّرك 

املاء، وتدفع مبا عّكرها إلى السطح، فإّما نصرعه، أْي  
سبب التعكير، أو في األقل ّ نعرف كنهه وننام عن عني 

مفتوحة اكتفت بنصف املوقف، وال أدعو إلى أنصاف 
احللول!

.......  في اللويبدة، ننتظر ومبحبة، كما سعينا دوماً 
في غير مكان، أن  تسود الفكرة الواضحة، دون غيرها، 

وتتسع املساحة للغائبني واحملزونني وعّشاق األرصفة 
واملقاهي والهاربني من منازل القلق إلى “منازل األفق”!

 2008- 10- 10-

“ ال نريد حجارة كثيرة  تعّطل السير، أو 
تشّوه القيمة واملكان، لكننا وبالضرورة  نريد 

حجارة حتّرك املاء، 
وتدفع مبا عّكرها إلى السطح”
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وبالفعل متكنت بعض وكاالت األخبار 
او بعض احملللني االقتصاديني من رصد 

وقائع عديدة اوصلت الكثير من الفقراء 
و/أو محدودي الدخل الى  السجن نتيجة 

اقتراضهم من مؤسسات وبنوك وشركات 
التمويل االصغر بسبب توقفهم عن 

السداد. وقد وصل احلد ببعض احملللني الى 
ربط التعثر في سداد القروض الصغيرة 

مرتفعة الكلفة بانتحار املقترضني 
وذلك بعد ان فشلوا في سداد القروض 

للمؤسسات التي تضغط عليهم 
اجتماعيا للسداد وبشكل مكثف اوصل 

احد املقترضني في الهند لالنتحار فعال!

وفي حقيقة االمر، وكممارس 
لصناعة التمويل االصغر منذ نهاية 

التسعينات وحتى اليوم، اجد انه ال بد من 
االعتراف ان العديد من املقترضني يقومون 

فعال باالقتراض لغايات استهالكية، 
وليست إنتاجية، خالفا للهدف من انشاء 

مؤسسات وبنوك وشركات التمويل 
االصغر التي انشات حتديدا بهدف توفير 

فرص االقتراض للفقراء ومحدودي 
الدخل اما لبدء مشاريع متناهية الصغر 
تساعدهم في حتسني مستوى حياتهم 

وزيادة دخل اسرهم او تطوير مشاريعهم 
متناهية الصغر وتوسعتها وخلق فرص 

عمل ألمثالهم من الفقراء. 

ففي دراسة أجريتها بنفسي في 
بدايات العقد املاضي -وحتديدا عام 

٢٠٠١- عندما كنت مديرا للعمليات في 
احدى مؤسسات التمويل االصغر في 

االْردن حينها، بينت الدراسة ان نسبة ال 
يستهان بها من املقترضني )تتجاوز ٣٤٪( 

يستغلون القروض التي يحصلون عليها 
ألغراض استهالكية اغلبها تهدف لتزويج 

احد أفراد العائلة او العالج او اجراء إصالحات 
واستبداالت منزلية. واذكر حينها ان ردة 

فعلي كانت قاسية مع موظفي القروض في 
تلك املؤسسة والذين ألقيت عليهم بالالئمة 
في “استهداف” الفئات “اخلطأ” وان عليهم ان 
ال يحققوا “الهدف الشهري” املطلوب منهم 
مبنح القروض ملن ال يستحقونها. كما قمت 
حينها بإجراء تعديالت نوعية على إجراءات 
منح القرض وأصبحت أتدخل بنفسي في 
كل عملية اقراضية تتم من خالل مراجعة 
امللفات والتاكد من ان تلك القروض ليست 

استهالكية.

وبعدها بعام واحد، قمت بتكرار نفس 
الدراسة تقريبا من خالل شركة استشارية 

معروفة، وجاء تقرير الشركة صادما بان 
النسبة قد ارتفعت لتصل الى ٤٠٪ على 

الرغم من الرقابة الدقيقة التي أجريتها على 
كافة ملفات القروض التي كانت تصرف 

خالل تلك السنة وتأكدي من ان كافة األوراق 
تشير الى وجود مشروع لدى املقترض او 

وجود نية مؤكدة لبدء مشروع صغير مدر 
للدخل. وعندها طلبت من نفس الشركة 

االستشارية ان تراجع ملفات القروض اخلاصة 
بالعمالء الذين شملتهم عينة الدراسة وان 

تدرس أين حدث اخلطأ.

وقد جاءت نتيجة التقرير لتؤكد انه 
وعلى الرغم من إجراءات الرقابة املناسبة 

على عملية منح القروض للتأكد من 
وصولها للراغبني فعال ببدء مشاريعهم 

اخلاصة، اال ان ٤٠٪ من املقترضني قد مترسوا 
في فهم طبيعة عمل املؤسسة وطريقة 

منحها للقروض وقدموا للمؤسسة ما تريد 

اصحاب مشاريع صغيرة ليحصلوا على قروض صغيرة 
او متناهية الصغر وبنسبة ربح مرتفعة نسبيا )مقارنة 

بالبنوك التجارية( بينما كان من املمكن لهم ان يقترضوا 
من البنوك لتلك الغايات وحينها يسمحون ملؤسسات 
التمويل االصغر بالتركيز على اجلادين فعال من الفقراء 

واملعوزين للحصول على قروض لبدء او تطوير مشاريعهم 
اخلاصة.

وفي حقيقة االمر، وعندما اجريت مجموعة من 
جلسات العصف الذهني جملموعة من هؤالء املقترضني، 

تبني لي انهم لم يقدموا على “االيقاع” مبؤسسات التمويل 
االصغر في سلسلة من االكاذيب اال الن هذه املؤسسات 

هي الوحيدة التي تعنى بهم، وان البنوك التي من املفترض 
ان تقوم بدور املسّهل املالي جلميع الفئات قد غدت بنوكاً 

لالغنياء فقط، وانه بدون الضمانات، لن يقوم اي بنك مبنح 
القرض. كما ان احلكومات التي من املفترض ان توفر احلاجات 

االساسية للناس لتأمني احلياة الكرمية قد استغنت عن 

يستمر اجلدل 
-بشكل غدا شبه 
يومي- بني مؤيدي 
جناعة مبادرات 
التمويل االصغر 
اخملتلفة في حل 
مشاكل الفقر 
ومساعدة الفقراء 
على بدء مشاريعهم 
اخلاصة، وبني من يجد 
ان هذه الصناعة 
وهم كبير ال يتعدى 
“توريط” الفقراء 
في قروض بفوائد او 
أرباح مرتفعة جدا 
لغايات معظمها 
استهالكية!

دورها احلقيقي وأصبحت مهتمة بجمع الضرائب لتغطية 
مصاريفها وجيوش املوظفني فيها على اكتاف املواطن. 

لقد أكد جميع من شملتهم جلسات العصف الذهني انه 
لو كانت البنوك تعمل بنفس بساطة إجراءات مؤسسات 

التمويل االصغر، لكانت البنوك هي مصدر التمويل املناسب 
لغايات االستهالك وبدفعات سهلة وأطول من ناحية 

اآلجال، وبسعر فائدة او نسبة ربح تقل بكثير عن ما يدفعه 
املقترضون ملؤسسات متويل املشاريع الصغيرة.

ان االستمرار في إلقاء اللوم على مؤسسات وبنوك 
وشركات التمويل االصغر في “إفقار” الفقراء ليس له من 

مبرر!! وبدال من ان تنبري االقالم في الدفاع عن الفقراء 
امام “جشع” مبادرات التمويل االصغر، عليهم ان يقدموا 

االقتراحات البناءة للحكومات والقطاع املصرفي لتحريك 
فوائض السيولة في تلك املصارف وتوجيه جزء بسيط منها 

نحو الفقراء القراضهم لغايات االستهالك بشروط

د. خالد لغزاوي
الرئيس التنفيذي لبنك 

إبداع/ البحرين

إقتصاد

ان تراه: أوراق وأدلة تثبت 
انهم فعال اصحاب مشاريع 

صغيرة. بل ذهب بعضهم 
الى ان “استعار” بضاعة 

من صديق له او قريب ميلك 
مشروعا فعال واحتفظ بها 

ملدة قصيرة خالل الفترة 
املتوقعة للزيارة التي يقوم 

بها أخصائي القروض 
ومشرف امليدان للمشروع 

للتأكد من وجوده فعال على 
ارض الواقع. وتعدى االمر 

ذلك الى قيام بعض “حيتان” 
املقترضني بتوزيع بضاعته 
على مجموعة من الناس 
وإرشادهم لتقدمي طلبات 

قروض للمؤسسة موهمني 
املؤسسة بأنهم اصحاب 

مشاريع صغيرة مدرة 
للدخل وأنهم يحتاجون 

القروض الصغيرة لتطوير 
املشروع وتوسعته لزيادة 
الدخل، بينما ان احلقيقة 

كانت ان جميع تلك القروض 
ستذهب لشخص واحد 
مقابل عمولة بسيطة 

لهم.

وبالطبع، اصبح لدي 
الفضول حينها ملعرفة 

األسباب التي أدت الى هذا. 
فمع وجود عدد كبير من 

البنوك التي متول احتياجات 
االستهالك اخملتلفة، ما الذي 

يدفع املقترضني )او حتى 
احليتان( اليهامنا بأنهم 

خالد الغزاوي يكتب عن:  

األصغر التمويل 
الفقر مشكلة  وحّل 
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إيفيل  برج  أضواء  إن 
الساعة  مساء  كل  تتألأل 
بباريس  لتحتفل  العاشرة 
مًعا،  واحلب  الضوء  مدينة 
أصحابها.  يسميها  كما 
وهي مدينة جميلة وغامضة 
أن  تستحق اإلكتشاف، رغم 
باإلهتراء  ابتدأت  منها  أجزاًء 
احلزن  معالم  وأصبحت 
حالة  إن  بل  تعلوها.  والفقر 
تعيشها  التي  الغليان 
العنف  ببوادر  تشي  املدينة 
في  اخملبأين  واإلصطدام 
والتي  املرعبة،  زقاقها  طيات 
ال يستحسن أن ترتادها ليالً، 

على األقل ليس لوحدك. 
شهرًا  قضيت  لقد 
في  املاضي  الصيف  كامالً 
إليها  هربت  التي  باريس، 
اللندني،  واملألوف  املعتاد  من 
وكنه  ماهية  أتلمس  ولكي 
ال  الذي  الفرنسي،  التحرر 
التحرر  عن  يختلف  أنه  بد 
أن  واكتشفت  البريطاني. 
في  عنه  تكتب  أن  ميكن  ما 
باريس قد يكون أوسع رحابة 
في  عنه  تكتب  أن  ميكن  مما 
كعربية.  أحتدث  وهنا  لندن. 

سندس القيسي
كاتبة وشاعرة  مغتربة

الفرنسي  عند  العربي  مفهوم  فإن 
الشرق  هو  بينما  إفريقي،  الشمال  هو 
على  الفرنسي  إن  لندن.  في  أوسطي 
مع  خاللها  من  يتحاور  أن  يحاول  عالقة 
شعوب شمال إفريقيا، فالفرنسي يفهم 
التي  البلدان،  لهذه  الدميغرافي  التوزيع 
يغلب عليها العرق البربري أو األمازيغي أو 
الشلحي أو الطوارق، وهم جميًعا يتقنون 
الفرنسية، ومع ذلك ال يستطيع كثيرًا من 
اإلستعمار  إرث  نسيان  إفريقيني  الشمال 
خاصة بعد أن تخلت عنهم فرنسا عقب 
خوضها حربيها العامليتني األولى والثانية.  
وهناك الفقر املدقع الذي تعاني منه 
هذه اجلالية، التي يزداد الضغط عليها مع 
فرنسي  شاب  قال  وكما  التطّرف.  ازدياد 
امتداد  األوروبي  فإن  العمر،  مقتبل  في 
األمازيغي. وهنا أتذكر أمازيغًيا قال لي إن 
فرنسا هي من تركض وراءهم لكي يكونوا 
العالقة  وتظل  العكس.  وليس  فرنسيني 
فهم  جدلية،  والفرنسي  األمازيغي  بني 
ثم  الفرنسية،  الثقافة  يتبنون  جهة  من 
ينبذوها من جهة أخرى. واألمازيغ بدورهم 
الذين فرضوا عليهم  العرب،  ثأر مع  لهم 
ثقافتهم وإسالمهم، ولهذا هم يعتقدون 

أن شمال إفريقيا أمازيغية مائة في املائة مع 
أن هذا ليس دقيًقا وال صحيًحا. 

العربي  بعالقة  يتعلق  فيما  أما 
العربي  بني  يخلط  األخير  فإن  بالبريطاني، 
واملسلم، مع أنه في اآلونة األخيرة أصبح مييز 
حتتفظ  أن  تريد  وبريطانيا  قليالً.  أكثر  الفرق 
املمكن  من  ألنه  بأصلها  العرقية  األقليات 
لن  لكنها  بريطانية،  تكون  أن  اإلثنيات  لهذه 
أو  إيرلندية  أو  اسكتلندية  أو  إجنليزية  تكون 
تشكل  التي  األربع  الدول  هي  وهذه  ويلزية 
الكل  بريطانيا،  ففي  املتحدة،  اململكة 
يحتفظ بأصله خصوًصا أصحاب البلد وهم 
من عرق الكلتك واألجنلو-ساكسون وعرقيات 

أخرى من أصول أملانية وغيرها.

ثالث  في  عشت  الشهر،  هذا  وخالل 
أماكن مختلفة أولها يضم شرفة رائعة على 
وقتي  معظم  قضيت  حيث  الرابع،  الطابق 
وأكتب  بباريس  نظري  وأمتع  القهوة  أشرب 
املكان  كان  فقد  ندر.  فيما  إال  أخرج  أن  دون 
أنه  غير  محلي  مبسرح  ومرتبط  وقدميًا  رائًعا 
املرهق  الدرج  على  والنزول  الطلوع  علي  كان 

يحب  ال  ملاذا  أفهم  ولم  اليوم.  في  مرات  ثمانية  األقل  على 
في  متواجد  هو  ما  عكس  على  فهذا  املصاعد،  الفرنسيون 
بريطانيا. وكأن أربع طوابق طويلة لم تكفيني، ففي سكني 
في  يشح  فالسكن  السادس،  الطابق  إلى  ترقيت  التالي، 

الصيف واخليارات محدودة.

من  عامل  النوم  من  وأيقظني  شباكي  فتح  من  وأول 
شمال إفريقيا كان يقف على السلم اخلارجي، حيث يقومون 
بعمل تصليحات. ولم يكن يعرف أن أحًدا بالغرفة فبعد أن 
ال  ألَنِّي  حتت،  من  القهوة  لي  يحضر  أن  منه  طلبت  تعرفنا، 
مدار  على  القاسي  السلم  بهذا  نفسي  معاقبة  أستطيع 
وحقائبي  األمس  ليلة  منذ  بعد  منها  أرحت  لم  طوابق،  ست 
الثقيلة  الكثيرة. ففعل! وَيَا ليته لم يفعل، إذ ما أن أحضر 
الذين  العرب  زمالئه  قبل  من  بدأت  والتعليقات  القهوة  لي 
أسمعهم وال أراهم. والذين أصبحوا فيما بعد ميرون من أمام 
نافذتي لكي يأخذوا طلة على هذه العربية الساكنة اجلديدة 
لي  يثبت  الذي  األمر  لهذا  تضايقت  وكم  حتفة!  وكأني  هنا 
تخلف العربي، حتى وهو في قلب باريس. وبعدها، اضطررت 
من  أسلم  لم  ذلك  ومع  نهارًا.  لياًل  مغلقة  نافذتي  أبقي  أن 
نائمة.  وأنا  حتى  نافذتي  يفتحون  ظلوا  فقد  مضايقتهم، 
ثم ذهبت وشكوتهم بفرنسية ركيكة إلى مسؤولهم، دون 

فائدة.
قدمي،  مراهقة  حلم  لتحقيق  باريس  إلى  ذهبت  وقد 

حيث أردت أن أقضي وقتي في مومنارتر أكتب في هذا املكان 
وفنانني  وكتاب  بوفوار  ودي  سارتر  عليه  مر  الذي  الصعلوك، 
أوسع  لي  يتيح  استراتيجي  أبحث عن مكان  ومضيت  كثر. 
نظرة بانورامية ممكنة كي أشبع عيناي وحواسي بهذا املكان 
وأطلع،  وأنزل  أذهب  أنا  وبينما  البديع.  اجلو  مع  الرائع خاصة 
التراس،  على  برانية  طاولة  إلى  عربي  أصٍل  من  نادل  دعاني 
فلبيت وحني طلبت قهوة، لم يعجبه ذلك كثيرًا، فشرحت 
أريد أن أكتب وأخرجت التابلت، وأني سأذهب، فقبل  له إني 
واحدة،  دفعة  لوحدي  لي  قهوة  ثالثة  وطلبت  مضض،  على 
رفعت  وكلما  أكتب  وجلست  النادل.  هذا  يزعجني  ال  حتى 
عيني فإذا بها تقع في عني النادل، الذي شتت أفكاري بوقت 
كان  فما  واملمتلئة،  الفارغة  والكراسي  والعشاء  الغذاء 
مني إال أن شربت قهوتي وخرجت، حيث لم أعد قادرة على 
الطعام. وهكذا خرجت  إمنا في وجبات  أكتب،  التركيز فيما 
من مومنارتر التي متردت على أصلها البوهيمي لتصبح مكان 
سياحي ذو خمس جنوم. وقد كنت غبت عن مومنارتر وباريس 

أكثر من عشر سنني. 
لكن ما حصل بعد ذلك، كان مفارًقا حيث انتقلت إلى 
حي التوانسة واليهود. وهو حي خطر بعض الشيء يجانبه 
حي للمغاربة وحي للجزائريني. وقد حذرني اجلميع من هذه 
لم  لكني  والشرطة  باجليش  معمرة  وهي  جميًعا  األحياء 
الكتشاف  لياًل  شوارعها  في  أسير  ومضيت  ألحد  أسمع 
حقيقة باريس. وفي هذه األحياء، كاد يتم خطفي واإلعتداء 
علي في حادثني منفصلني، كما متت سرقتي من قبل عامل 
هكذا  عن  يدافع  أن  املرء  يستطيع  وكيف  العربي.  الفندق 

أشكال مخزية؟ 

مرة  ألول  ولعل هذا  األحياء  في هذه  اكتشفت  ما  وأول 
وأسيويات.  وأغلبهن صينيات  املومسات،  أسواق  في حياتي، 
ويبدأن أعمالهن في وضح النهار حيث يقفن في صٍف طويل 
خارج املباني املهنية وعلى امتداد الطريق، منهن من يبذلن 
وقد  لهذا.  آبهة  غير  والبعض  وزينتهن  لباسهن  في  جهًدا 
لم  هذا  كل  رجالً.  تلتقط  وكيف  البعض  عمل  آلية  راقبت 

أره من قبل! 
يفتشان  وجدت شرطيان  مرة،  ذات  أمشي  وبينما كنت 
نفسي  ذات  في  وقلت  قانوني،  غير  مهاجرًا  رمبا  عربًيا،  رجالً 
أراقبهم منتظرة حلظة تدخلي،  يا للعنصرية، وأدرت وجهي 
هذا  في  أفكر  أنا  وبينما  العنصرية،  عن  أسكت  لن  أني  إذ 
يقفون  أكثر من عشر شباب عرب،  أدرت وجهي، ألجد  األمر 
للشرطة باملرصاد. ففتحت فمي مشدوهة. ووقفت معهم 
أنتظر ذهاب الشرطة وحني راح الشرطيان، رجل وإمرأة تبادلنا 
األسئلة، فسألوني من أنا وماذا أريد، فقلت أني كاتبة وأريد أن 
أفهم ما يفعلون، فقالوا إنهم يتربصون بالشرطة الفرنسية. 
بعدوانية  وتهجم  واخملدرات  السكر  تأثير  حتت  واحد  جاء  ثم 
علي، بينما أنا أريد أن أستفسر األمور مع الشباب. فمنعوه 
عني وطلبوا مني أن أذهب في حال سبيلي بسببه. ففعلت 
ألن منطق األمان يقتضي اإلبتعاد عن اخلطر، خاصة أن هؤالء 
ال يخافون من الشرطة حتى! وفي احلقيقة، ربنا ستر. وهذا 
أقول  ولذلك  لندن.  له في  باريس ال وجود  املشحون في  اجلو 
لكم إحذروا العرب واملسلمون في باريس، فإن بعضهم خطر 

ومتوحش! وباريس ليست لندن، حيث الشرطة مهابة!

أضواء ساطعة وأزقة مرعبة
سندس القيسي تكتب لـ”الويبدة” من باريس

ذاكرة متمردة
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د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

نبش الذاكرة

اللويبدة 
والعشر السمان

من مكتب 
متواضع على 
جبل  “اللويبدة” 
بقلب العاصمة 
عمان  صدر اول 
أعداد مجلة 
“اللويبدة” العريقة.. 
ملؤسسها وناشرها 
ورئيس حتريرها 
الكاتب الصحفي 
املعروف باسم 
سكجها..

ومع صدور العدد 24 منها في شهر شباط من هذا العام ستحتفي 
مجلة “اللويبدة” مبرورعشرة أعوام على صدورها باحتفال ثقافي مهيب 

سيقام لهذه الغاية في السادس عشر من شباط على املسرح الرئيسي 
في املركز الثقافي امللكي بعمان.. وهو االحتفال الذي سنحتفي به مع 

استاذنا احلبيب باسم باستمرارية “اللويبدة” وقدرتها على جتديد أقالمها 
وخطابها مع التحوالت الفكرية والثقافية واالجتماعية والسياسية 
املتالحقة التي رافقت سنوات صدورها العشر..لتترك اثرها في احلياة 

الثقافية واالدبية والفكرية االردنية والعربية
وقد آثر مؤسسها باسم سكجها ومنذ صدورها وحتى اآلن ان يتولى 

امورها بنفسه من ادارة وحترير ومكاتبات وغير ذلك... وعندما صدر االول 
منها حمل افتتاحية بقلم “باسم” أوضح فيها سياستها التحريرية 

..وغايته من اصدارها واسباب اختيار اللويبدة اسما لها  “ ورغم ان 
صحافتنا باتت رائدة في املنطقة ، اال انها لم تشهد حتى اآلن مجلة 

شاملة تعنى بالشؤون االردنية . ونحب ان تكون تلك اجمللة التي تضم بني 
غالفيها كل شأن اردني يستأهل القراءة “. “ لنثبت ان “اللويبدة” لم يكن 

في يوما من االيام جبال عمانيا عاديا ، يحمل اسم نبته قدمية انقضرت مع 
ظهور العمران.

وللحقيقة ومنذ صدور “اللويبدة” كان جليا حرص باسم سكجها  على 
كسب القراء عن طريق الثقة والنزاهة واإلخالص واالبتعاد عن التهويل أو 

الزيف أو اخلداع... والسعي إلى األمانة واإلنصاف واالعتدال. حيث حرص 
على احلياد التام... وجتنب اخلوض في املسائل السياسية املباشرة.. واالبتعاد 
عن التيارات السياسية... وحتاشي االصطدام معها... والتركيز على تنمية 

الثقافة العامة ونشر املوضوعات واألخبار الثقافية والعلمية واألدبية 
والرياضية والتاريخية وبهذا كانت عشرتها االول عشر ِسمان ...سمان 

..مهنة وكلمة وموضوعا وُكّتابا . لتضيف في كل عدد  ابداعا تلو ابداع في 
املقال والتحقيق  الصحفي واحلوار والقصة والشعر واالدب والفن وفي كل 

مجاالت االبداع والتميز
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

باريهان صّورت في حلظة غير هاربة، 
ونشرت لقطتها مع سؤال: ما هي هذه 

الصورة؟
تباينت األجوبة، وأحياناً تناقضت، 

ولكّنها كّلها كانت تُعّبر عن جمالية 
آسرة، ولم تخرج عن كونها رمل صحراء، 

أو بحر ماء...
في آخر األمر أعلنت باريهان أّنه لقطة 

مكّبرة ملساحة من البحر امليت عاكساً 
ألوان الغروب الذهبية.

تُرى كم تتشابه األماكن املتناقضة؟ 
وكم جتتمع في تعبيرها عن اجلمال، 

وقدمياً كانوا يقولون: التكامل في 
التناقض، وهذا ما عّبرت عنه هذه 

اللوحة الطبيعية اآلسرة، بعدسة 
جميلة حتترف اجلمال...

سؤال الرمل واملاء، 
سؤال البحر والصحراء

حلظة
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بعيداً عن كالم التنظير، وأقرب ما يكون 
إلى الواقع األردني اجلارح، يتحّدث نايف 

الفايز بحزن عّما وصلنا إليه من نتيجة 
تراكم تراجعات في عدد السياح اآلتني 
إلى األردن، وأكثر من ذلك، فهو يتحّدث 
عن خّطة ال تعيدنا إلى أّيام الرواج، بل 
إلى وقف لذلك اإلنحدار في املنعطف 

البياني.

وقليالً ما نقتنع بكالم املسؤولني 
احلكوميني، باعتبارهم عّلمونا على 
الترويج ألنفسهم أكثر ممّا يفعلون 

للسياسات املبنية على الواقع، ولكّن 
كالم وزير السياحة في التلفزيون األردني، 

وفي جلسة خاصة، كان مقنعاً، فنحن 
نتحّدث عن السياحة باعتبارها “نفط 

األردن”، ونتعامل معها باعتبارها مجرد 

عنوان عابر في الصحف.
ومن الكالم املألوف، املعروف، املكّرر أّن 

ثمة سياحات متكاملة ميكن لألردن أن 
يكون عني “رادارها”: إستجمامية، روحية 

دينية، عالجية، وعقد مؤمترات وندوات، 
ولكّن ذلك لم يعد عندنا، 

وأكثر من ذلك، وأهّم منه، فبالدنا اآلمنة 
املطمئنة إن شاء اهلل جتمع األهل مع 

األهل، فالسوري املغترب مع السوري 
املوجود، وكذلك العراقي والفلسطيني 

واليمني والسوداني، وغيرهم كثيرون، 
نايف الفايز إبن السياحة االردنية، وتشّبع 
مبعلوماتها، ومؤمن بها، ونتمنى أن يكون 
الكّل معه، لتحقيق أضعف األميان، ومن 

ثّم العودة إلى الرواج...

نايف الفايز ،
يعمل بخّطة واثقة

بانتظار الفوز...



شغف

أكره الشتاء،،
وال أحب جارنا املتلصص على حبل الغسيل،

وال تلك اجلارة املثقلة بحقن البوتوكس،
ال أحب الذين ال تستفزهم وردة،

وال جتعلهم قصيدة يتوضأون بالفرح..
ال أحب من ال ييمم وجهه نحو الشمس،،

ويختبئ من حماقات العمر كنعامة..
أحب الكؤوس املترعة بالغد،

والنحالت النشيطات.
أندهش ملشهد رجل وقور يرتدي قميصا وردياً،، 

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

معروفة كمعّدة 
برامج إذاعية 
وتلفزيونية، وبرزت 
في هذا الشأن في 
عدة مواقع، ولعّل 
آخرها برنامج وسط 
البلد مع هاني 
البدري الذي تعمل 
معه اآلن.

ولكّنها معروفة 
أيضاً كشاعرة 
أصدرت ديواناً، 
وحتّضر للثاني، ومن 
الواضح أّن موهبتها 
في اختزال املعاني 
الكبيرة في كلمات 
قليلة ستؤهلها 
للكثير.

إنتبهوا إلى عالقة 
الشتاء باملطر، 
في هذه القصيدة 
القصيرة.

ويسير بجانب امرأة،
وأعرف أن النبيل من يعترف أن الهفوات جرمية..

أغّني بصوت عال كّل ما أزهر قلبي بصديق،،
وأنصب بيوت عزاء للمتشائمني..
تأسرني فكرة رجل واثق بجنونه،

وامرأة تعرف كيف حتيك الثرثرات..
أطرب لردات الفعل العنيفة،

ويرقص قلبي للعيون التي تضحك..
أنا أكره جداً، وجداً، وجداً الشتاء،،

لكنني أعشق املطر !

أكره الشتاء جدًا،
ولكّنني 

أعشق املطر...
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قضايا محلية، لـ”كتاب شردتهم املمنوعات 
ودارهم  ملجأهم  فكانت  احلمر،  واخلطوط 

األرحب”، وهي “حافظة الهوية العمانية”.
ذكرياتهم  املتحدثني  بعض  واستعرض 
العماني  األرث  اللويبدة،  وجبل  اجمللة  مع 
املبدعني  محتضن  العريق،  احلضاري 

واملثقفني واملفكرين العرب واألردنيني.  
الدميقراطي  احلوار  جمعية  رئيس 
قال  داودية  محمد  السابق  والوزير  الوطني 
“نحتفي بكتاب وبصحيفة ومبوقع الكتروني 
ومبجلة، حتمل مالمح ولون وتراث 70 عاما من 
مكابدة إبراهيم سكجها، وواحد من حواريه 

ـ هو باسم سكجها”.
بإخالص  “نحتفي  داودية  وأضاف 
ومبحبة مبجلة اللويبدة، ألنها مجلة احلداثة 
والدولة  واملواطنة  والدميقراطية  والتسامح 
بها  نواجه  التي  األدوات  وإحدى  املدنية، 
التطرف واإلقصاء والغلو واخلرافة والقدامة”.
على  احلرب  سيرد  من  ان  إلى  وأشار 
فـ)داعش(  الثقافة  يدعم  أن  عليه  “داعش”، 
“إدارة  كتيب  على  قام  ثقافي  مشروع 

التوحش” الذي كتبه أبو بكر الناجي”.
وأكد داودية على أن احلرب على “داعش”، 
مكافئا  يشكل  ثقافيا  مشروعا  تقتضي 
نسميه  كتيب  على  يقوم  لها،  موضوعيا 
يكتبه  التسامح”  “إدارة  أو  احلياة”  “إدارة 

أحدكم.
عائلة  تاريخ  الرزاز  عمر  د.  واستذكر 
الرزاز في جبل اللويبدة، مشيرا إلى أن والده 
املناضل “منيف الرزاز، وزوجته ملعة بسيسو، 
في  نشأوا  الرزاز”،  مؤنس  الروائي  وشقيقه 

أحضان هذا اجلبل.
ولفت الرزاز الى ان اجلبل “يحمل الكثير 
من الذكريات ويشكل هوية املالذ في األردن، 
رقعة جغرافية بل حالة عشتها  وهو ليس 

أنا وأسرتي”.

يوم  “لم يكن في  اللويبدة  أن  واستدرك 
من األيام مكانا لكبار التجار والرأسماليني، 
للفقراء  واملسيحيني،  للمسلمني  حيزا  كان 
في  عاشت  وكأسرة  واملثقفني،  والكتاب 
جبل  الدافئ.  اجلو  بهذا  نعمت  اللويبدة 
اللويبدة مثل لنا املالذ كما متثل عمان واألردن 

املالذ للجميع.
مساحة  أفردت  اجمللة  إن  إلى  وأشار 
األجواء  هذه  تضم  الرزاز،  لسيرة  واسعة 
األمن  املراجعة  أصبحت  التي  والذكريات 

لهذه الذكريات
الرزاز رسالة لشقيقه  قرأ  السياق  وفي 
الروائي مؤنس بعثها لوالده منيف، يتساءل 
فيها عن احللم الذي من اجله عاشت األسرة، 

التشتت بني النفي واإلقامة اجلبرية.
عمون  موقع  حترير  رئيس  واستذكر 
مجلة  فكرة  والدة  احلياري  سمير  اإلخباري 
خلقه  مثل  مطبوعة  “كانت  قائال  اللويبدة، 
الى  منه  اشارة  في  ومزاجيته”  ومهنيته 

باسم سكجها رئيس حتريرها وصاحبها.
في  “حملت  اجمللة  ان  احلياري  وقال 
طياتها احلب والربيع والقلب األبيض واملعنى 
األدب  من  ألوان  صفحاتها  وفي  العميق، 
القصص  أنواع  وجميع  واملقال،  والتحليل 

اإلخبارية والصحفية املتنوعة”.
واعترف بأن اجمللة اتسمت بنعومة املدني 
نزال  ما  ونحن  املدينة،  ابن  وجنون  وعذوبة 
حتية  موجها  وفالحيتنا،  بداوتنا  في  نغوص 
قلب  إلى  األقدم  األردن  عمونية من عاصمة 
اجلبل الذي عشنا في شوارعه أياما وليالي، 
جنوبه عشقا كما نحن اليوم، نقلب صفحات 

املطبوعة الرقيقة “اللويبدة”.
وقالت الزميلة يارا الغزاوي “قبل عشرة 
زاوية  في  اجمللة  تلك  نور  بزغ  اآلن،  من  أعوام 
البيت  ذلك  اللويبدة، في  ليالي  مضيئة من 
مجلة  فكانت  العريق،  العتيق  الدافئ 

حميمية،  أجواء  في 
والغناء  املوسيقى  بدأتها 
مجلة  احتفت  األصليان، 
العقد  بنهاية  اللويبدة 
صدورها،  على  العاشر 
وشارك في احلفل، صحفيون 
وأصدقاء  وكتاب  وسياسيون 
يصدرها  التي  للمجلة، 

الزميل باسم سكجها.
مساء  االحتفال  انطلق 
املركز  في  أمس  من  أول 
بعرض  امللكي،  الثقافي 
لـ”جوقة  غنائي  موسيقي 
حول  فيلم  تاله  البلقاء”، 
فيما  اجمللة،  ونشأة  تاريخ 
قمق  باريهان  االذاعية  أدارت 

فقرات احلفل.
متحدثون  ووصف 
للمجلة بأنها “مجلة احلداثة 
والدميقراطية  والتسامح 
املدنية”،  والدولة  واملواطنة 
آل  تاريخ  إلى  مشيرين 
حمل  الذي  سكجها 
“فلسطني إلى عمان، وأرسل 

عمان إلى يافا حبا وكرامة”.
على  املتحدثون  واثنى 
التي اشتملت في  اجمللة،  دور 
تعالج  ملفات  على  اعدادها 

ثناياها  في  جمعت  وثقافية،  أدبية  فكرية،   ، عمانية  أردنية 
وزواياها وصفحاتها إجنازات أردنية وعربية، ومقاالت سياسية 
ذلك  باسم  سميت  مجلة  وفكرية،  اجتماعية  واقتصادية، 

املكان، واحتفظت بعراقته حتى يومنا ولقائنا هذا”.
يحمل  إبداعيا حميما،  نصا  أحمد سالمه  الكاتب  وقرأ 
الكثير من احلب والتقدير لـ”السيدة” التي رعت ثالثة أجيال 
صحفية في بيت طاعتها، ما كلت وال ملت، وصمدت برغم 

كل الصعاب.
وقال هي “ليلى مسعود سكجها )زوجة إبراهيم وجدة 
وترقب احلفيد  الذرى،  إلى  القماط  التي بعثته من  إبراهيم”، 
كل  وذاكرة  عمان  “أيقونة  السيدة  الواثق،  ترقب  إبراهيم 
الصحافة املعتقة العذبة، ملا بذلته ليس مبقلتها بل بروحها 

وبقلبها وبرعايتها ألقالم ثالثة سامقة”.
التي هي مبنزلة  وقال سالمة “سالم على هذه السيدة، 
التي  املقدسة  الذاكرة  وهي  وعزتها،  مهنتنا  ذكريات  روح 
جمعت زهرة للبرتقال في يافا وزنبقة من القدس وحبة قمح 
عمانية، سالم على األم التي نفاخر بها على املدى، ملا كابدته، 

من صبر وحلم وأمل”.
إن  اجل  من  احلفل  هذا  حضر  انه  على  سالمة  وشدد 
يقول نيابة عن “شيب جيل وخط مفارقنا كلها، ووجع جيل 
بأكمله، وطموح جيل ثالث عبر الدنيا، مختطفا املهنة كلها 
إلى عالم من الغيب والشهادة، لم نعرف ولم يعرف احد منا 

أين علم الرذاذ سيوقد اجليل الثالث”.
وحتدث نور خريس عن عالقته باجمللة، مبينا انه نشأ على 
حب القراءة، متحدثا عن التنقنيات والتطبيقات التي تعمل 
عليها هذه اجمللة، بحيث أصبح تطبيقها متوافر على موقع 

اإلنترنت.
أمني عمان  نيابة عن  املهندس سامر خير كلمة  والقى 
السنوات  خالل  اللويبدة  اجمللة  “متكنت  وقال  بلتاجي،  عقل 

الساحة  في  املهم  موقعها  فيها  شغلت  التي  العشر 
والقضايا  واملدينة  الناس  تكون مجلة  أن  األردنية،  اإلعالمية 
عميقة  موضوعات  من  تطرحه  مبا  واالستراتيجية،  امللحة 
وذات قيمة، على الصعيدين االنثروبولوجي واالقتصادي، ومبا 
قضايا  وتناقش  بعناية،  منتقاة  أدبية  نصوص  من  تقدمه 
تتعلق بالشخصيات الوطنية البارزة، من زاوية مساهماتها 

في احلياة العامة”.
عليه من  ينطوي  وما  اللويبدة  اسم  إلى  بلتاجي  وأشار 
حميمة غير مفسرة، وتخص كل من عاش وسكن ومر في 
يحب  ومن  عمان،  في  ومر  عاش وسكن  ومن  اللويبدة،  جبل 
ناسا  األردن حبا حقيقيا يدرك من خالله مكانة هذا اجلبل، 

وإحداثا وياسمينا”.
شكره  عن  معربا  سكجها  باسم  اجمللة  صاحب  وحتدث 
من  عقد  مبرور  مبناسبة  االحتفال  هذا  في  شارك  من  لكل 
نحتفي  كنا  “إن  قائال  اللويبدة،  مجلة  إصدار  على  الزمن 
مجلة  صدور  الستمرار  أعوام  عشرة  مرور  مبناسبة  الليلة 
باالحتفاء،  حقا  جدير  أمر  فهذا  منوعة،  وسياسية  ثقافية 
واإلصدارات  اجملالت  اختفاء  نرقب  أن  أسى  بكل  اعتدنا  وقد 
العديدة لسبب أو آلخر، والذي صراحة، ال يتالئم مع املسيرة 
وبوجود  العريقة،  األردنية  واإلبداعية  واإلعالمية  الصحفية 
في  اليوم  هنا  ها  احلضور  بقامات  وكتاب  صحفية،  قامات 

املركز الثقافي امللكي... فلماذا اختفت بعضها إذن؟!”
ورأى سكجها أن “الكتابة والتصفح االلكتروني للويبدة 
والثقافية  اإلنسانية  للحياة  تأريخ  كالهما  واملكان،  اجمللة 
جبال  من  واحدة  اللويبدة  إن  حيث  األردنية...  والسياسية 
حملت  إمنا  اآلن...  ذلك  جتاوزت  التي  السبع  الرئيسية  عمان 
كل جهات األردن، ووديانه وجباله وغيماته وحبات رماله إلى 

األفئدة في تفاعالت مدهشة”.

عزيزة علي
رئيسة القسم الثقافي

جريدة “الغد”

شغف

4243 “الغد “ تلتقي 
ناشر “اللويبدة “

رابط كلمة باسم سكجها في احلفل  على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=jhbETZqrb4M&feature=youtu.be



 عشرة أعوام كاملة مرت على انطالق مجلة 
“اللويبدة”، التي أصدرها الزميل باسم سكجها، والتي 
تقيم بهذه املناسبة، في السادسة من مساء الثالثاء 

املقبل حفال ثقافيا فنيا على املسرح الرئيسي في 
املركز الثقافي امللكي.

وحول الهدف من إطالق مجلة اللويبدة التي تصدر 
عن “مؤسسة اليوم األردني للنشر”، يقول سكجها 
“كان هاجسي، على الدوام، إصدار مجلة أردنية، ألّن 

هذا النوع املهّم من الصحافة ظّل يُقابل بسوء الطالع 
على مدى تاريخنا، وصحيح أّنه صدرت عدة مجالت 

ولكّنها كانت تتوقف لسبب أو آلخر”.
ويضيف في حوار مع “الغد” أنه “في منتصف 

ثمانينيات القرن املاضي، أصدرت مجلة صغيرة “صوت 
وصورة”، وجنحت في وقت قياسي، وألّنها كانت تصدر 
بترخيص من قبرص، لسبب السياسة الرسمية في 
عدم الترخيص للمطبوعات، توقفت بعد أن منعت 
عدة أعداد من الدخول”، مشيرا إلى أن هذا التحّدي 

ظّل يُلح عليه على الدوام، “وقبل نحو عشر سنوات 
قررت اجملازفة، ولكن مبعادلة جديدة من الصعب أن 

تفشل، حيث اإلصدار شهري، ومبشاركة كتاب من كل 
الصحف، بحيث ال تطرح اجمللة نفسها منافساً ألحد، 

ومحاولة استثمار الطباعة امللونة بأقصى طاقاتها، 
خصوصاً وقد تأسست في األردن مطابع تنافس تلك 

املتوفرة في العالم املتقّدم، وهذا ما كان”.
ويوضح أن اصدار مجلة اللويبدة كان الهدف األساسي 
منه هو هدف عام، ولكن “اخلصوصية في األمر هو أّنني 
إبن جبل اللويبدة، الذي قّدم لي الكثير، وأردت أن أرّد له 
بعض اجلميل، فسّميتها “اللويبدة”، وهذا ما كان يثير 

الكثير من التساؤالت، والشكوك في النجاح، وكنت أرّد 
على الزمالء: ملاذا يكون لنيويورك مجلة حتمل اسمها، 

وال يكون للويبدة، التي هي عاصمة الرقّي الثقافي 
والفني واملاضي السياسي في عّمان؟”.

ويضيف “في حقيقة األمر فإّن ما ساهم في جناح اجمللة 

وهكذا فلم نغب عن القراء”.
ورأى سكجها أنه بعد مرور عشرة أعوام على صدور 

اللويبدة، فإنه يعتقد “أّن اجمللة جنحت في حتقيق 
أهدافها، حيث اكتسبت احترام اجلميع، وال أقول 

اجلميع عبثاً، ألّننا خالل السنوات العشر لم نسمع 
كلمة انتقاد واحدة، وبالعكس فقد كتب عنها إطراء 

الكثير من كبار الكتاب األردنيني والعرب، وبالطبع فقد 
ساهم في إجناحها مشاركة الزمالء في الكتابة فيها، 
وفي العام املاضي، ُعدنا إلى تقدمي النسخة املطبوعة 

على شكل كتاب فصلي يضّم األعداد السابقة، والقى 
بدوره النجاح واحلمد هلل”.

وحول مستقبل اجمللة في ظل زخم املنشورات 
االلكترونية يرى سكجها أّن الصحافة املطبوعة تعاني 
من أزمة وجودية، والعالم يتّجه إلى االنترنت ووسائطه 

املتعددة، “وهذا ما انتبهنا له بشكل مبكر، فأدخلنا 
إلى نسختنا االلكترونية املسموعات واملرئيات ممّا القى 

قبوالً من القراء، ونحن اآلن في مرحلة متقدمة من 
إنتاج تطبيقنا اخلاص على “أبل ستور”، “غوغل ماركت”، 

وأعتقد بأّنه سيكون منوذجاً عربياً سّباقاً، ويقوم 
بالعمل عليه األستاذ نور خريس، املعروف عاملياً بأّنه من 

أهّم املطّورين”.
ويبني أن “التطبيق سيتيح للقراء، للمرة األولى، 

املساهمة في التعليق والكتابة ووضع األفالم، من 
خالل النسخة الكاملة املعروضة، باإلضافة إلى مزايا 

جديدة أخرى”.
وينفي سكجها ان يكون عنده خوف على مستقبل 

اجمللة. ويضيف “علينا أن نتعامل مع أدوات العصر 
مبهنية ومرونة، فهذه تبقى في آخر األمر مجرد أدوات 

أّما املضمون فسنظل نحافظ عليه من حيث متثيل 
املكان واإلنسان األردني مبا يستأهالنه من اهتمام”.

يذكر أن احلفل الذي ستديره الزميلة اإلعالمية باريهان 
ُقمق، سيشارك فيه كل من: عقل بلتاجي، عمر 

الرزاز، محمد داودية، أحمد سالمه، سمير احلياري، يارا 
الغزاوي، ويتضّمن عرض فيلمني قصيرين، إضافة إلى 

فقرات موسيقية وغنائية جلوقة البلقاء التابعة لرواق 
األردن، بقيادة املوسيقي طارق اجلندي، وسوف تقوم 

إدارة اجمللة بتوزيع العددين األخيرين، إضافة إلى نسخ 
من األعداد القدمية مجاناً على احلضور، وُقرص ُمدّمج 
يتضمّن جميع أعداد اجمللة والكتب التي صدرت عنها.

أيضا هو هذا االسم، 
ملا ميّثله املكان من 

خصوصية حميمة 
في أذهان األردنيني”.

ويتابع “ولألسف، 
فإّن النجاح في 

بلدنا يُقابل أحياناً 
مبحاوالت العرقلة، 

وهذا ما حصل معنا 
حيث أوقفت عن 
الصدور ملا سّمي 

حينها بأسباب 
قانونية، وخضنا 
معركة قانونية 

وفزنا بها، وفي هذه 
األثناء حتّولنا إلى 

اإلصدار االلكتروني، 

4445 “الغد “ حتتفل 
بـ“اللويبدة “ وبتحقيقها 

فيس بوك

“الغد” احتفلت مبليوني اعجاب على فيس بوك



مساءاٌت َجميلٌَة تَليُق بِأرواِحُكُم 
وَُحُضورُِكُم وإبداعاتُِكُم...مساءاٌت 
انَِيَة التَّفاُعلِيََّة  تَعيُش الِغبَطَة اجلُوَّ

َلَِّة  لِهِذِه االحِتفائيَِّة املُبِهَجِة جمِلَ
اللويبدِة في عاِمها العاِشرِ التي 

حِفيُّ الَعرِيُق األستاذُ  أصدرََها الصَّ
باسم سكجها، الذي يُِصرُّ على 

أنَّها َمسيرٌَة ُحلَوٌة على الرُّغِم 
ياِت التي  ِمَن املََطبَّاِت والتََّحدِّ

اسَتطاَعِت اجمَللَُّة جَتاُوزَها بِكثيٍر 
ِمَن اجلُهِد، وَلكْن يَبُدو أنَّها َظلَّْت 
َمسيرًَة مُمَتلئًة بِاحلُلِو َكَما يَقوُل 

صاِحُبها...
وََما ِمْن ُحلٍو أبداً في املَسيرَِة 

الُل دَوماً حُتاوُِل  حِفيَِّة، فالظِّ الصَّ
االنِقَضاَض على املَشَهِد اجلََماليِّ 

وَاملُسَتنيرِ... وألنَّها أصالً... أِي 
ُصها َفِهَي  حاَفُة أيَّاً كاَن تََخصُّ الصَّ

ُحُقوٌل مَملُوءٌة باأللغاِم واألشواِك...
نَي ِمْن  لَِكنَّنا وَحْدنَا نَحُن املَُتلَقِّ

يُحسُّ بَِسوَسناتِها وَيَاسِميِنها 
وَثََمرِها الِفكرِيِّ اإلبداعيِّ 

... ذلَِك ألنَّ ُكلَّ نَِتاٍج  والَنهَضويِّ
ثََقاِفيٍّ َحِقيِقيٍّ ُهَو ثَورٌَة على 

َِّة... ثَورٌَة  اخلُواِء، ثورٌَة على احمَلُدودِي
َباَحِة في اجمَلُهوِل األبعادِ،  للسِّ

مِبََحبٍَّة ال َمشُروَطٍة للَحِقيَقِة، 
وَُمحاوَلٌَة لالقِتراِب ِمنَها...

إْن ُكنَّا نَحَتِفَي اللَيلََة مِبُناَسَبِة 
ُمُرورِ َعْشرَِة أعواٍم السِتمرَارِ ُصُدورِ 
َمَجلٍَّة ثََقاِفيٍَّة وَِسَياِسيٍَّة ُمَنوَعٍة، 

اً باالحِتَفاِء، وََقْد  َفَهذا أمٌر َجديٌر َحقَّ
اعَتْدنَا بُِكلِّ أَسًى أْن نَرُقَب اخِتَفاَء 
ِت واإلصَداراِت الَعِديَدِة لَِسَبٍب  اجمَلاَلَّ

أو آلَخرَ، وَالِذي َصرَاَحًة، ال يََتالئَُم 
َحِفيَِّة واإلعالِميَِّة  َمَع املَسيرَِة الصَّ

واإلبداِعيَِّة األردُنِيَِّة الَعرِيَقِة، 
وَبِوُجودِ َقاَماٍت َصَحِفيٍَّة، ُوُكتَّاٍب 

بَِقاَماِت احلُُضورِ َها ُهَنا الَيوَم في 
... َفلِماذَا  املَرِكزِ الثَّقاِفيِّ املَلَكيِّ

اخَتَفْت بَعُضها إذَْن؟!
تساؤٌل َمشُروٌع... وَنَحُن نَعرُِف أنَّ 

َمجلََة اللويبدِة أيَضاً وَاَجَهْتَها 
َمَطَباٌت وََعرَاِقيُل ُمخَتلَِفٌة كانَْت 

َكِفيلًَة بِإيَقاِفها... وَلَِذلَِك... 
نَحَتِفي اآلَن مِبَُناَسَبِة ُمُرورِ ِعْقٍد 

ُق  ِمَن الزََّمِن على ُصُدورَِها... ونَُصفِّ
لألستاذِ سكجها على َصبرِِه 

كلمتي في 
بداية حفل هذا 
املساء احتفاء 
مبرور عقد من 
الزمن على اصدار 
مجلة اللويبدة 
لصاحبها 
الكاتب 
الصحفي 
والروائي باسم 
سكجها ...

وَُمكابََدتِِه لَِنحَتِفَي وَإيَّاُه َهِذِه اللَيلََة...
ُح االلكترونيُّ للويبدِة  اً، الِكَتابَُة وَالتََّصفُّ َحقَّ

اجمَللَِة وَاملَكاِن، ِكالُهَما تأريٌخ لِلَحياِة اإلنسانِيَِّة 
َياِسيَِّة األردُنِيَِّة... َحيُث إنَّ  وَالثَّقاِفيَِّة وَالسِّ
اَن الرَّئيِسيَِّة  اللويبدَة وَاِحَدٌة ِمْن ِجَباِل َعمَّ

َا َحَملَْت ُكلَّ  بِع التي جَتاوَزَْت ذَلَِك اآلَن... إمنَّ السَّ
، وَوِدْيَانِِه وَِجَبالِِه وََغيَماتِِه وََحبَّاِت  ِجَهاِت األردُنِّ

رَِمالِِه إلى األفئَدِة في تََفاُعالٍت ُمدِهَشٍة...

ا نََتشاَطُر اإلحَساَس في ِعشِق األمِكَنِة  لَُرمبَّ
رُْغَم جَتاُوزاتِها ِخبرَاتِيَّاً، وَلَِكنََّها تَبَقى ُمِضيَئًة 

في آبارِ نُُفوِسَنا الَعِميَقِة، وََقْد دََخلَْت وَْعَيَنا 
ُس اللَحَظَة  بَِطرِيَقٍة أو أخرى، جَتَعلُنا نََتَنفَّ
ُحُضورَاً أنِيَقاً ُمفَعَماً بَِها وَبُِكُم، وَبُِكلِّ ما 
تََتَمثَّلُُه َهِذِه التَّولِيَفُة ِمْن ِمَعاٍن َعِميَقٍة...

ادَُة... ِمَن الَقلِب أهالً بُِكُم... يداُت وَالسَّ أيُّها السَّ

باريهان قمق

شغف
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باريهان ُقُمق

رابط الكلمة على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=SmnZf2n_-ss



بكتاٍب  نحتفل  ان  اخلاطرَ  يسرُّ    
وبصحيفة ومبوقع الكتروني ومبجلة. وخاصة 
مجلة لنا، حتمل مالمح ولون وتراث 70 عاما 
من  وواحد  سكجها  ابراهيم  مكابدة  من 

حواريه.  
الدافعة  القوة  على  لنؤكد  هنا  نحن 
الهائلة للثقافة واإلعالم والفكر ولنقول ملن 
يخوضون احلرب ضد ارهابيي داعش والنصرة 
وغيرهما: ببساطة، ال ميكنكم كسب هذه 

احلرب.
“داعش” مشروع ثقافي قام على كتيب 
الناجي.  أبو بكر  “إدارة التوحش” الذي كتبه 
مشروعا  تقتضي  “داعش”  على  واحلرب 
يقوم  لها  ثقافيا يشكل مكافئا موضوعيا 
“إدارة  او  احلياة”  “إدارة  نسميه  كتيب  على 
ذلك  عن  وبدال  احدكم.  يكتبه  التسامح” 
واالعتقاالت  العسكرية  باحملاكم  نواجههم 
وال  عددهم  ويزداد  واالعدامات  واالغتياالت 
هو  مذهل  ثقافي  تأثير  حتت  ألنهم  ينقص 

الذهاب الى اجلنة.
والى  األردني  الثقافي  املنتج  الى  انظروا 

نوعيته، ان سمته الراهنة هي االنحدار. 
ب”مجلة  ومبحبة  بإخالص  نحتفل 
والتسامح  احلداثة  مجلة  ألنها  اللويبدة” 
املدنية،  والدولة  واملواطنة  والدميقراطية 
ألنها احدى األدوات التي نواجه بها التطرف 

واإلقصاء والغلو واخلرافة والقدامة.
عام  الكبرى  العربية  الثورة  اندلعت 
مدججة  كانت  عام،   100 قبل  أي   1916
واستدرك  واملصفحات  والبنادق  باملدافع 
الثورة  حاجات  احلسني،  ابن  األول  عبداهلل 
“احلق  صحيفة  فاصدر  والثقافية،  الفكرية 

يعلو” في معان عام 1920.
مئات  وتنفق  االساطيل  تتحرك  اليوم 
“داعش”  ضد  الكونية  احلرب  على  املليارات 
اداة  للثقافة،  تخصص  وال  ومشتقاتها 

املواجهة الفاعلة، ولو ثمن طائرة او دبابة.
الفرنسيون، هم من  التنوير  - فالسفُة 

قاموا بالثورة الفرنسية. 
على  “معالٌم  قطب  سيد  كتاُب   -
الطريق” هو من انتج افواجا لن تنقطع من 

منذ  تدفقوا  الذين  التكفيريني،  السلفيني 
يوم  الى  يتدفقون  وسيظلون  الستينات، 

القيامة. 
مكنت  التي  هي  الشرارة  االيسكرا-   -
الشرارة  فمن  النصر:  من  البلشفية  الثورة 

يندلُع اللهب.
إن الفرصة اآلن خرافيٌة، لصحافة التقدم 
واحلداثة مثل مجلتنا “مجلة اللويبدة” وأيضا 
مقابل  اجلديدة،  األردنية  االجتماعية  للقوى 
واإلسالم  والرجعية  واخلرافة  القدامة  اعالم 
يحتقر  كله  فالعالم  االنتهازي.  السياسي 
اليها.  يفضي  التي  املآالت  ويرفض  اإلرهاب 
واملسلمون كلهم ساخطون على ما احلقه 

اإلرهاب من ضرر ال يجبر بصورة اإلسالم.
في  عميقا  درسا  لكم  اروي  ودعوني 

اإلعالم وفي تقدير دور اجمللة في احلرب:
أبو  وليد  الصحافي  بغداد  الى  جاء 
التي  العربي”  “الوطن  مجلة  صاحب  ظهر 
يقبض  أن  اجل  من  باريس،  من  تصدر  كانت 
بنصف  املقدرة  السنوية  نصف  اخملصصات 

مليون دوالر.
له  ورتب  اجلديد  اإلعالم  وزير  استقبله   
احلزب  قادة  كبار  حضره  مهيبا  غداء  حفل 

واحلكومة واخملابرات واإلعالم.
وشنطته  باريس  إلى  األستاذ  عاد 
محشوة بكلمات الشكر والثناء على موقف 

اجمللة القومي!.
صدر عدد اجمللة وعدد آخر وليس فيهما 

أية إشادة بالعراق وبقيادته. 
قد  أن خطأ جسيما  قّدر صدام حسني 

وقع، وملا استخبر عنه، وجده.
استدعى صدام وزيرَ اإلعالم وسأله: كم 

تساوي أفضُل دباباتنا الروسية T-72 ؟ 
دوالرتقريبا  ماليني  عشرَة  الوزير:  رد 

سيدي الرئيس.
يستغرق  دبابة  أي  تدمير  إّن  صدام:  قال 
60 ثانية، اما تدمير اجمللة وهي أبلغ تأثيرا وأقل 

كلفة، ال يكون بهذه السرعة والبساطة.
ثمن  يخصص  ال  اليوم:  الثوابت  هاهي 
ولألحوال  واإلعالم  للثقافة  واحدة  دبابة 
االجتماعية للصحافيني وللكتاب واملثقفني، 

       بسم اهلل 

الرحمن الرحيم
أخي باسم، 
احلضور الكرمي 
نساًء ورجاالً، 
احملتفلون مبرور 
عقد على صدور 
وصمود “مجلة 
اللويبدة”، 
أسعد اهلُل 
مساَءكم.

ونعلن اننا نكافح اإلرهاب!
أرجو بعد هذه العجالة أن نعمل من اجل “دعم اإلعالم” 
ملواجهة خطر اإلرهاب والغلو والتطرف، وان نتوقف عن اعتبار 
دبابة  T- 72 وحتى دبابة  T-90  وأبرامزM ، أهم من صحيفة 

الدستور ومن “مجلة اللويبدة”.
تهانيَّ أخي باسم على الصمود واملثابرة. 

 تهانيَّ على الَعقد اجلديد ل”مجلة اللويبدة”. 

واذا كان العقد املاضي يا باسم هو عقد األسنان اللبنية، 
فليكن العقد القادم، عقد انياب الذئاب. فاالعالم العربي يا 
الدم  في  واحمد وسمير، موغل  باسم  األردن:  أبرز صحافيي 

العربي، ممعن في اجلرمية.

محمد داودية
رئيس جمعية احلوار 
الدميقراطي الوطني

شغف
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رابط الكلمة على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=alnq5mP60aw



فكنَّا معه في اللويبدة وكاَن معنا 
في “عمون” حينما ولَِدتَا – الصحيفَة 

والوكالَة - في عاصمٍة واحدٍة 
جمعت السلطَي واليافاوَي على رّبِة 

عموْن.
 
 

اليوم نحتفي مع باسم اجلميل 
واسرتِه الكبيرِة بعيِد اجمللِة االكثر 

اناقًة ورقًة، نستذكر معاً االياَم االولى 
لوالدة الفكرة، فكانت مطبوعُتُه 

مثل خلقِه ومهنيتِه ومزاجيتِه، 
حتملُّ في طياتِها احلَب والربيَع 

والقلَب االبيَض واملعنى العميَق.
 
 

نحتفي ونستذكر كم كانت اجمللُة 
حتملُّ في صفحاتِها ألواناً من 

االدِب والتحليِل واملقاِل وكافِة انواِع 
القصِص االخباريِة والصحفيِة 

املتنوعِة؛ فاخذت لقَب مطبوعِة 
املنزِل والعائلِة؛ ملا اتسمت من 
شموليٍة وتنوٍع ومهنيٍة رفيعًة.

 

الذكرياُت كثيرٌة لكْن اجملَها حينما 
كان يأتينا باسٌم بعددٍ جديٍد يحمُل 

غالفاً انيقاً يحوي ملفاٍت محليًة 
لكتَّاٍب شردتهم املمنوعاُت واخلطوُط 

احلمُر فكانت ملجأهُم ودارهم 
االرحَب.

 
ليعترف جيلي بأن فنوَن وابداعاِت 

باسم اتسمت بنعومِة املدني 
وعذوبِة وجنوِن ابن املدينة، ونحُن ما 

زلنا نغوُص في بداوتَنا وفلحنتَنا .
 

ان اكثرَ ما كان يالمُس حسَّ باسٍم 
النساُء والوطُن، ورمبا معه كلُّ احلقِّ 
فمن منَّا ال تالمسُه مشاعُر االنوثِة 

واجلماِل وال ينحني شوقاً وحنيناً 
وعطفاً.. فلهذا كنا جنُد بني طياِت 

صفحاِت )اللويبدْة( احاسيَس املهنِة 
متلحفًة ثوَب حواٍء؛ فغدْت صفحاٍت 
تعزُف حلنا واهزوجًة في مساٍء جميٍل.

 
نبارُك الخيَنا وصديِقَنا االجمْل 

)باسم سكجها( ولكلِّ اهِل 
)اللويبدة( الذيَن جاءوا ملشاركِة ابي 

حتفُل معاً في 
السنِة العاشرِة 
من ُعْمرِ مجلِتَنا 
العزيزِة “اللويبدة” 
لصاحِبَها الرفيِق 
)باسم( ابِن 
االستاذِ االكبر في 
املهنِة والعذاِب 
الصحفِي 
ابراهيم سكجها؛ 
لَنسُكَب دمعَة 
فرٍح وأمٍل عشناَها 
معاً من أجِل حريِة 
الكلمِة ونزاهِة 
ابراهيم فرحَتُه ونتمنى املزيَد من التقدِم والنجاِح احلرِف،

ونيٌة، من عاصمِة االردِن  لها.. وهذه حتيٌة عمُّ
االقدِم الى قلِب اجلبِل الذي عشنا في شوارِعِه 

أياماً وليالَي جَنُوبَُه عشقاً كما نحُن اليوَم نقلُب 

صفحاِت املطبوعِة الرقيقِة )اللويبدة( ولصاحِبَها 
وناِشرَِها االملعي االخوُة الدائمُة.

والسالُم عليكْم ورحمُة اهلِل وبركاتُُه.

سمير احلياري

شغف
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أعيُش وإياُكُم اآلن حلظاٍت نَسُرُقَها من َقلِب 
مدينِة عّماَن القدميِة، حيُث ذلَك اجلبَل الذي 

ُسّمَي باللويبدة، نسبًة إلى نَبتٍة َقدميٍة 
َفريدٍة ِمن نَوِعها كانت تَنَتِشر في َشوارِعِه 
وبيوتِِه العتيقة، نَعيُش وإياُكم ذلَك املكاَن 
الذي كانت تَلبُد فيه الِضباُع في  زوايا َغيرِ 

َمرئيٍة ، نَعيُش ذلَك املكاَن العابَق برائحِة 
الياسمنِي الفاتنِة واخلالبِة، التي كانت وما 

زاَل البعُض منها يُزّين تلك املنازَل ، الشوارَع، 
واحلدائَق، واملدارَس، واملستشفيات، كما في 

االماكِن الثقافيِة والتاريخيِة واحلضارية.
في تلَك الزوايا: هناَك كاَن الَبعُض يقرأُ 

الكتَب، والبعُض اآلخُر يُشارُك أصدقاَءه 
لعبَة الطاولِة والشطرجنْ ، فيما الغيُر 

كان يَجلُس في املقاهي االدبيِة، والداراِت 
الثقافيِة لتبادُل األفكارَ واألحاديَث الشّيقَة، 

وبثَّ الُهموِم والشكاوى، والفرِح واملسرة. 
كانت تُدارُ اجللساُت وتُعقُد اجملالُس األدبيُة، 
وُكٌل كاَن يَختارُ زاويَتُه، ولكّنهْم يَجَتمعوَن 

على ُحّب ذلك املكاَن الذي يَعبُق بالتاريِخ 
والفنِّ واألدِب واحلضارِة من كّل حدٍب وَصوْب.

أسرارٌ َكثيرٌة، َمباٍن عريقٌة، أشجارٌ باسقٌة، 
شوارُع جميلٌة ، صدًى يذهُب بكم بعيداً 
، فالروُح ساكنٌة، واملنازُل عامرٌة، والليالي 

ساحرٌة.
ُطقوٌس َعديدٌة، يَجَمُعها ذلَك اجلبَل 

العّمانيَّ بتناسٍق وتناغٍم وجماٍل، باملكاِن 
والزماْن.

هي روُح اللويبدْة نَعيُشها وتَعيُشنا، 
نَسكن َمعها اآلن، في هذِه الليلِة، 

لنستعيَد َمعها تلَك األياَم ِمن لَعٍب في 
َحدائِِقها الغّناء، وَِمن إجتماعاٍت في داراتِها 
الثقافيِة والفنيِة، وَِمن دُروٍس في ُصروِحها 

التعليميِة، وَِمن َصالٍة في َمساِجِدها 
وَكنائِِسها، حيث كاَن وما زاَل يُرفُع اآلذاُن 

بْة.  فُتقرُع له أجراُس الكنائِس ُمرحِّ

ُكٌل كاَن يّتجُه إلى ُوْجَهِتِه، ولْم تَكْن 
اإلبتسامُة تُفارُق تلَك الوجوُه َفقد َجمعْت 

اللويبدة في تاريِخها التربيَة والتعليَم، 
الثقافَة والفنوَن، األدَب واألدياَن، احلضارَة 

واملدنيَة، اللغَة واألصالة.  
ومنُذ ذلَك اليوُم ما زاَل هذا اجلبُل العريُق 

الشامُخ، الذي يُطلُّ على وسِط البلِد 
الشعّبِي القدميِ، إرثاً  عمانياً تاريخياً 

وحضارياً نَعتزُّ بِِه وَنَْفتخر.
وفي يوٍم ِمَن األياِم َقبَل عشرِة أعواٍم من اآلن، 

وَِمن ِصياغِة الَذهِب إلى ِصياَغِة الكلماِت، 
بَزََغ نورُ تلَك اجمللِة في إحدى الزوايا املضيئِة 
ِمْن لَيالَي اللويبدة، في ذَلَك البيِت الدافِئ 

الَعتيِق الَعريْق، فكانت َمجلًة أردنيًة عّمانيًة 
، فكريًة، أدبيًة وثقافيًة، مجلًة َجَمعت في 
ثَنايَاها وزَواياها وَصَفحاتِها إجنازاٍت أردنيًة 

وََعربيًة، ومقاالٍت سياسيًة واقتصاديْة، 
إجتماعيًة وفكريْة، مجلًة ُسّمَيت بإسِم 

ذَلَك املكاِن، واحتفظْت بعراَقِتِه حتى يوِمنا 
ولقائِنا هذا.

 تلَك اجمللُة التي شاَء لها أْن تُولَد في أحِد 
جباِل َعّماَن وََضواحيها في أردّن العرِب ِمْن 

ِقَبِل أستاذٍ ُولَد ليكوَن كاتباً روائياً وأديْب.
فارُس ليلِتنا هو ذلَك العرّبُي األردنُي الذي 

ُولَد في بَيٍت ِمَن الَشهامِة والُبطولِة 
والَكرامْة، ُولَِد على أرِض فلسطنَي الطاهرِة 
في مدينِة القدِس العربيِة ِقبلِتنا وَمرِجِعنا، 

ُولَد في فلسطنَي التي َحَضَنْت رُوُحها األردنَّ 
ِمن شّدة  تآخيها،  انا مبا في ثرى االردن 

نعشقه
 من كل حر عال صوته يناديها

 هذي فلسطني بيت العرب ... قبلتهم... 
بيت الشهامة... ابطال اهاليها

 فانت احلبيبة نهواها ونعشقها ونشرب 
النصر حرا من سواقيها

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلُضورَ الكرام ِمن 

سّيداٍت وسادة، أسعَد 
اهلُل مساَءكم بكلِّ خيٍر 

وَمحبٍة وسالم.
يشّرفني أن ألتقي بهِذه 
الُوجوِه الطيبِة في هذه 
الليلِة العّمانيِة اجلميلِة 

بحضوركم جميعاً، 
ألقول :

بارَك اهلُل فيَك أردنَّ داراً                     
ليَس فيَك الغريُب عن 

أوطانه
بلٌد ُكلُه ُهدًى فسواٌء                         

َقرُْع ناقوِسِه وََصوُت آذانِِه.

احلضورَ الكرميْ،،
إسمحوا لي أْن أحتّدَث بإسمكم َجميعاً، فأوّجه وإياُكم 

مباركًة من القلِب إلى القلْب، ورسالَة إعتزازٍ وََفْخٍر باألستاذِ 
الكبير، الكاتب باسم سكجها، وذلك مبناسبِة ُمرورِ عشرِ 
سنواٍت ِمَن اإلبداِع والعطاِء والَتفاني لترى مجلُة اللويبدة 

النورَ، ولتستمّر في عطائِها الالمحدود، ومواضيِعها 
الشّيقِة، ومقاالتِها التي حُتادُث الزماَن املكان. 

أّما أنا،  فأستأذنُك يا صاحَب الفكرِة ويا صاحَب املكاِن 
والزماِن، أن ال تألوا ُجهداً في احملافظِة على هذِه اجمللِة 

القيمِة، وأن تُضيف إلى َمواِضيِعها املزيَد ِمَن املقاالِت 
التي تتحّدث عن أبناِء الوطِن  وإجنازاتِهم مِمّْن رََفُعوا إسَمه 

َعالياَ وََعلَمه َخّفاقاً في ُمختلِف امليادين، أولئك الذيَن 
لم يُنصفُهم الوطُن فأنصفتُهم أوطاٌن أخرى، ولكّنُهم 

َحافظوا على العهِد واإلنتماِء والوالْء، فما كاَن ِمنُهم إالّ أن 
يقولوا وَِعبرَ ُمختلِف املنابرِ التي وََقفوا َعليها وََقّدموا ِمن 

خاللها:  نحن أردنيون بكّل فخٍر واعتزازْ.
كما نََتَمّنى َعليُكم أن يكوَن في زوايا هذه اجمللِة الغاليِة 

علينا جميعاً املزيُد من املواضيِع ذاِت األهميِة اإلجتماعيِة 
واإلقتصاديِة والسياسيْة.

مواضيُع وطنيٌة تُعّززُ الرأَي والرأَي اآلخرْ، باإلضافِة إلى 
التركيزِ على بعِض الشخصياِت التي َكَتَب عنها التاريُخ 

وََسّطر سيرتَها الَعطرَة وأحّبها الرأُي العاُم سواًء محلياً أو 
َعربياً أو إقليمياً، فما يحتاُجه القارُئ اآلَن ومع تطّورِ وسائِل 

االنترنت والتواصِل االجتماعيِّ هو احلقيقُة  واحلقيقُة فقط، 
وذلك باالبتعادِ َعن التجّمِل والتكّلِف والتصّنِع في احلديِث 

عن البعِض وَمحاِسِنِهم وَِسيرَتِِهم وإقصاء اآلخرين،  كما 
نَلحُظ في بعِض اجملالِت والصحِف احملليِة والعربيْة.

ولكْن واحلمُد هلِل لَْم نَْعَهد ذلَك في َمجّلتكم العريقِة  على 
مدارِ السنواِت الَعشرِ املاضية، فقد كانت حافلًة باألسماِء 

التي جُنِلُّ ونحترم، ومبواضيَع الساعِة اخملتلفِة باستمرار.
وَِمْن هذا املنبرِ، وفي هذه الليلِة العمانيِة دعوني أخاطُب 
وإياُكم َمعالي أمنَي عمان وعمدتِها ألقوَل لَُه ولغيرِِه:  يا 

سّيدي إّن عّماَن وجبالََها وََضَواِحيها تئّن أملاً وَتَبكي ُحرَقًة،  
بسبِب ما َحّل بِها،  َفَقد َكانَت َمغرورًة دوماً ومغرومًة أيضاً 

بنظافِة شوارِعها ورائحِة زهورِها وُعطورِها التي كانت 
حاضرًة في كّل بيٍت وفي كّل مكاْن ، أّما اآلن َ َفتبحُث 

عّمان اليوَم َعْن ُخضرِة َشوارِعها وَعْن بيوتِها التي إحتلتها 
اإلسكاناُت من كّل َحدٍب وصوٍب دون تنسيٍق وترتيٍب َفَعّمت 

الَفوضى، وَجَعلَت  ِمن عمان تلَك اللوحِة الفنيِة اجلميلِة 
مجردَ أبنيٍة سكنيٍة ال بيوتاً ورديًة وال شوارَع لؤلؤيًة وال 

حتى أحالماً مستقبليًة،  حالَها كحاِل اخواتِها من  باقي 
محافظاِت الوطن، التي تعتصُر أملاً على ما حّل بها من 

شمالّي األردنِّ وحتى َجنوبِه وبني ظهرانيِه.
وأخيراً، إسمحوا لي أن أشكُرُكم جميعاً على ُحسن 
إستماِعكم،  وأتشّرُف بتواُجدي شخصياً معكم في 

هذِه األمسيِة العّمانيِة التي امتألت ُحباً وَدِفئاً بوجودُِكم، 
واكتملت فرحاً مبرور عشرِ سنواٍت على أصدار بطلِة الليلِة 

)مجلة اللويبدة( لفارسها االستاذ باسم سكجها.

يارا الغزاوي
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هذا اجلمع اجلميل ميثل األردن، في 
أزهى أشكاله املنفتحة، املتسامحة، 

واملتعددة، وعندما فّكرت باختيار باسم 
إلسم مجلة “اللويبدة” طبعاً أدرك 

أن اإلختيار لم يكن طارئاً وال عفوياً. 
اللويبدة أوالً هي إسم عشبة، أو نبتة 

صغيرة حساسة، اللويبدة، اإلسم الذي 
اختاره باسم، ليس بقعة جغرافية، وال 

جبالً بل هو حالة.
هذه احلالة، عشتها مع أسرتي، فعندما 

أشعر أن أمننا كعرب ُمهدد، وأننا 
نخاف على مستقبلنا، ونخشى مما 

يدور حولنا، أتذكر أّنه يجب علينا ان 
ندافع عن أنفسنا، وأن نحمي بالدنا 
من خطاب الكراهية الذي نسمعه 
باستمرار. اللويبدة لم تكن مكاناً 
أو حيزاً لكبار التجار أو لكبار رجال 

الدولة، بل كان حيزاً يجمع املسلمني 
واملسيحني، اليسار واليمني. يجمع 

اجملتمع املدني احلقيقي بأزهى حالته، 
وقد نعمت أسرتنا الصغيرة، بهذا اجلو 

الدافئ، وأستطيع أن أقول إن سيرة هذه 
األسرة، أسرة الرزاز، التي أفرد لها باسم 
فصالً من فصول اجمللة، هو شارع الرزار- 
القسم الثقافي في اجمللة، نعمنا بهذا 
اجلو، وأصبحت ذاكرتنا مرتبطة في أن 

هذا اجلبل األليف الوديع ميثل لنا املراحل 
األمنة واملستقرة في حياة هذه األسرة.

 ففي كل فترة عشناها خارج جبل 
اللويبدة كانت فترة غير طبيعية،  

مضطربة متالطمة، وكان كل واحد مّنا 

في مكان مختلف: إما في السجن، أو 
اإلقامة اجلبرية، أو في قّمة السلطة في 

دولة مجاورة، أو في املنفى.
كان هذا هو تاريخنا، فعالً:  إما في 

اللويبدة، في عّمان، أو في جتربة 
حصيلتها ُمرة، كما سّمى والدي كتابه 

املعروف :”التجربة املّرة”.
 جبل اللويبدة مّثل لنا املالذ، كما 

مثلت عمان لنا املالذ، وكما ميثل األردن 
لنا، ولغيرنا اليوم املالذ. أنا في جزء من 
شخصيتي إقتصادي، وقد ُفرض علينا 

نحن في العائلة التوزيع الوظيفي 
بسبب املراحل التي مررنا بها، وكثيراً 

ما أسمع التساؤالت: هل على األردن أن  
يواصل حمل تبعات مشاكل املنطقة؟ 
ونسمع الناس يقولون: نحن مضيافون، 
ولكن إلى متى؟ وأنا أقول: إّن هوية املالذ 

هذه ينبغي أال يتخلى عنها األردن، ألن 
اجلزء ال يتجزء من هويتنا كلنا، وهذا 
ما يعطينا شكالً ومضموناً خاصني 

ومختلفني عن اآلخرين، حيث تعددية 
وتسامح النظرة الى اآلخر، وهذا ما 

ينبغي أن نبني عليه.
 والدتي، ولدت في أطراف جبل اللويبدة، 

وأكثركم تعرفون والدي منيف، ولكنكم 
ال تعرفون حجم أثر املرأة املؤمنة في 

قضايا أمتها، وفي صمود أفراد األسرة، 
وعكست تصميم املرأة األردنية على 

الولوج في الصحافة، فكانت من اوائل 
اللواتي كتنب وسمع صوتهن في اإلذاعة 

األردنية من السيدات، وأيضاً عندما 

لن أقرأ ما كتبت 

مسبقاً، ولكّني 

سأحتدث من 

القلب إلى القلب، 

سأحتدث الى أخي 

وصديقي باسم 

الذي كل ما أراه 

اشتّم رائحة 

أخي املرحوم 

مؤنس والسهرات 

اجلميلة.

كانت طفلة في جبل اللويبدة، ظّلت تصر أن تخرج 
وتلعب كرة القدم مع الشباب، واضطرت أن تلبس 
“الشماغ والبنطلون” لتلعب معهم. والدي منيف 

نشأ أيضاً في أطراف جبل اللويبدة، وكلنا نشأنا في 
أطرافه، وتنقلنا بني أحيائه ألننا لم منتلك بيتاً في هذا 

اجلبل. كنا ننتقل من بيت نستأجره إلى بيت آخر.
طلب مّني صديقي باسم أن أركّز على سيرة عائلتي، 
ولكّنني سأكتفي هنا، فال مييز هذه األسرة شيء في 
التضحية، فنحن نرى التضحية في شوارع العواصم 

واألرياف العربية، ونحزن ملا نرى، ونتساءل عن احللم 
الذي عاشه الرعيل الذي سبقنا الذي كان يحلم 
أنه مع خروج االستعمار سيتحقق احللم العربي، 

وسنحقق ما نصبوا اليه من حرية وتعددية وكرامة، 
وكلنا اليوم نتساءل، وندرك أن هذا احللم صار صعب 

املنال.
 وكثيرون مّنا يتساءلون: هل ننطلق الى اخلالص 

الفردي، أم نبقي شعلة األميان والعمل على إجناز ولو 
جزء يسير مما نحلم به؟ عندما أشعر بذلك، أتذكر 

رسالة كتبها أخي مؤنس للوالد، ورسالة كتبها الوالد 
ملؤنس في العام ١٩٧٦. كان مؤنس يتساءل ويناجي 

والده ويقول له: ماذا حصل لألحالم؟ ماذا حصل 

للمبادئ؟ فاألنظمة العسكرية والقمع حولنا، وفشل 
التجارب، والتجارب املرة، تتلوها التجارب األمّر، فما هي 

قصتك، وما هذا الذي وّرطتنا به؟ عملياً،كان مؤنس 
في حالة ضيق، فرّد عليه الوالد، وأسمحوا لي بقراءة 

فقرتني، فأنا أعيد، في هذه األيام، قراءة هذا الرّد.
في بداية الرسالة، يقول: “صحيح أن أمالنا أكبر منا، 

بل لعلها أكبر من زماننا كله، ولعلنا نتطلع لها، 
وال سبيل إلى حتقيقها، ولكن أليس هذا أفضل من 

“القناعة التي هي كنٌز ال يفنى”؟
 وفي أخر الرسالة، يقول له: “بعض الناس خلقوا 

ليستكثروا ما هم فيه، وبعضهم خلقوا ليكتفوا مبا 
هم فيه، وبعض الناس ُخلقوا وآمالهم أكبر من الدنيا. 

هؤالء ُخلقوا لأللم، ولكن هذا األلم هو ألم احلياة، 
هؤالء هم الذين يعطون احلياة طعماً، فاألحالم الكبيرة 
فقط هي التي جتعل للحياة طعماً ليس كمثله، حتى 

طعم حتقيق احللم ذاته”..
 أخي باسم، أنت حتمل شعلة في إجتاه هذه احلياة، 

تضيئها، وتصر، ومتضي، بغض النظر عن حجم األلم، 
وبالعكس فيبدو أنه كل ما زاد األلم، كّل ما زادت املتعة 

في هذه الرحلة، وكلنا معك، ويعطيكم العافية.

د. عمر الرزاز

شغف

5455 كلمة الدكتور
عمر الرزاز

رابط الكلمة على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=9TYz0KqquDg
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وليس حب )باسم( كشخص, هو من 
حفزني للتشرف بهذه الوقفة واإلياب 

لعمان بعد غياب قارب السنة,
وليست مجلة اللويبدة, )اجلبل( والعمل 
اإلبداعي املرموق والرزين ما شكل عندي 

االحلاح ملشاركتكم مساءكم الونس 
هذا، بل أنه سبب عالقة بالوالء واإلعراب 

عن العرفان, لدور سيدة حط اهلل 
سبحانه كل جّنته من حتت قدميها.

جئت ألقول نيابة عن شيب جيل، وخط 
مفارقنا كلها, ووجع جيل بأكمله, 

وطموح جيل ثالث عبر الدنيا مختطفا 
املهنة كلها إلى عالم من الغيب 

والشهادة، لم نعرف، ولم يعرف أحد منا 
أين علم الرذاذ سيقود اجليل الثالث.

شكراً, لسيدة متكنت بكل كبرياء املرأة 
)نبالً(, وصيتاً وشرفاً…

السيدة التي عاشت كزوجة أزرت 
األستاذ الذي حمل فلسطني إلى عمان 
صحيفة وترتيال, وأرسل عمان إلى يافا 

حباً وكرامة.
سيدة, تركت جليلنا نوراً وجنماً بأجنابه 
ورعايته ودس الوصية في فؤاده فصار 
دمه حبراً على الدوام، ذلك األبن الولد 
اخمللد في مهنة الصحافة الذي طاف 

في أرجائها، بكل أباريق الذهب والفضة، 
وسقى جيالً بأكمله، ماًء صحافياً 

طهوراً، ولقن جيالً بزعفران خلقه، وروح 
أبناء املدن الدهرية: كيف يكون الذبح 

من دون دم ،والنقد بعيداً عن أي ذم.

السيدة، التي أنعم اهلل عليها لصبرها 
وكفاحها وبرضًى منه سبحانه وتعالى، 

فأدركت اجلبل الثالث منهما: حفيداً 
مشاكساً ترّنخ في لعبة املهنة عبر 

بواباتها احلديثة، وتزنر بحزام األستذة 
من اجلد الذي شّرفه الوالد، وسّماه 

بإسمه.
فسالم على هذه السيدة، التي هي 

مبثابة روح ذكريات مهنتنا وعزتها، وهي 
الذاكرة املقدسة التي جمعت زهرة 

للبرتقال في يافا، وزنبقة من القدس، 
وحبة قمح عمانية.

 سالم على األم التي نفاخر بها على 
املدى، ملا كابدته, من صبر ومن حلم، 

ومن أمل, ورعت ثالثة أجيال صحفية 
في بيت طاعتها, ما كلت وال ملت, 

وصمدت برغم كل الصعب.
حيوا معي، أيقونة عمان، وذاكرة كل 
الصحافة املعتقة العذبة، ملا بذلته 

ليس بقلمها بل بروحها وبقلبها 
وبرعايتها ألقالم ثالثة سامقة.

حّيوا معي، السيدة اجلميلة ليلى 
مسعود سكجها، زوجة ابراهيم، وجّدة 

إبراهيم ، أم باسم، التي بعثته من 
القماط إلى الُذرى، وترقب احلفيد، ترّقب 
الواثقة، أهال  بأم باسم التي لوالها  ملا 

كان هذا اللقاء، وال كانت “اللويبدة” 
سيدتي، أّمي وتاج راسي ام باسم، 

أمتثل ألمومتك، لنظّل نحتفل بباسم 
ونحتفل ببهائه، وشكرا لكم…

أيتها السيدات، 

أيها السادة:

خارج مألوف البدء 

واملدخل في هكذا 

مناسبات فإنني 

أستهل مداخلتي 

على احتفالكم 

هذا املساء، فأقول:

جئت ألمتثل ألمر 

أكبر عندي من أن 

أحتفل باللويبدة 

وباسم.

أحمد سالمة

شغف

رابط الكلمة على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=ubVjPruUbYc

كلمة األستاذ
أحمد سالمة
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فمن املمكن أّن الكثيرين يعتقدون أّنها 
بدأت من فترة تعاوننا العملي، ولكّنها 
كانت قبل ذلك بكثير. أنا تربيت بعائلة 

  ،”Nerds -باملصطلح اإلجنليزي “نيردز
يعني أّننا كّنا نعيش وراء الكتب، ولهذا 

السبب فجميعنا نلبس “نظارات 
سميكة”، وكان أهلي حريصني أن 

يكون دائماً بأيدينا محتوى فكري، حيث 
الكتاب، او احملتوى الديناميكي املستمر، 
فكانت اجمللة. حينها كنا صغاراً، فكانت 

مجلتا سمير وماجد، وعندما كبرنا، 
أحضرت لنا الوالدة نائلة الدلقموني، 

وهي موجودة بيننا اليوم، مجلة “العربي 
“الصادرة في الكويت، وكان بالنسبة 

لنا زخماً معلوماتياً مستمراً يجب ان 
نهضمه، ونناقشه في البيت، إلى أن 

صدرت مجلة “اللويبدة”.
 أصالً أنا أحّب جبل اللويبدة، فأنا إبن 

مدرسة الفرير في جبل احلسني، وكنا 
عندما نريد أن نشرب “سلش” نذهب 

الى اللويبدة، فإلى جانب مدرسة 
التراسنطة كان هناك محل يبيع 

“السلش”، وكنا بعدها كشباب صغار 
نصيع في اللويبدة.

 أيامها كانت الوالدة حتدثنا عن شيخ 
الصحفيني األردنيني إبراهيم سكجها 
والتاريخ املمزوج ما بني والدها املرحوم 

فضل الدلقموني، واملرحوم ابراهيم 
سكجها، وهكذا فقد كان لها عالقة 

مميزة مع هذه اجمللة، ومن خالل اجمللة 

تعرفت على شخصيات كثيرة في 
األردن، كان من املهم أن أعرفها لسبب 

أّنني كنت أعيش خارج األردن، فكان 
مهماً أن تصبح هذه املراجع بني يدي.

إلى أن حالفني احلظ فتعرفت على 
إبراهيم سكجها احلفيد، وعرفنا على 
مجلة اللويبدة من جديد، بعد عودتها 
إلى الصدور، وثّم تعرفت على االستاذ 

باسم سكجها فوجدته” نيرد” أكثر 
مني بالتكنولوجيا، فاذا كنت أنا أعمل 
على جهاز “ماك/ أبل”، فهو كان يعمل 
على “ماك” عندما لم يكن أحد يفهم 

بـ”املاك” في االردن.
وهكذا، فكان انطالق التكنولوجيا مع 

“اللويبدة” بالنسبة لي سهالً جداً. 
فبدأنا العمل على خطة إضافية 

للويبدة بأن تضيف إلى كونها مطبوعة 
و “أون الين” فنحولها إلى شيء في 

متناول أيادينا، الذي هو تطبيق على 
اجهزة املوبايل.

 نحن أطلقنا اليوم النسخة األولية، 
وأمتنى من اجلميع ان ينزلوه اآلن. 

سنريكم اخلطوات لتنزيله: فمن يحمل 
نظام تشغيل “اندرويد” يستطيع تنزيله 
من “غوغل ستور”، هذه اللحظة، وعلى 
أجهزة  “أبل”سنريكم كيف يتم تنزيله 

من خالل
www.alweibdeh.com

وفي هذه النسخة األولية أخترنا ما 
رآه االستاذ األمور املميزة من مجلة 

مساء اخلير...
 أحب أوالً أن أّوجه 
كالمي لألستاذ 
باسم، فأقول له: 
إن شاء اهلل تكون 
الفرحة دائماً في 
قلبك، مثل ما بدأنا 
اليوم باألغنية، وأن 
يكون النجاح دائماً 
حليفك، وأن نفرح 
معك سنة بعد 
سنة. كما أحب أن 
أروي لكم عالقتي 
مع مجلة اللويبدة.

نور خريس

شغف

اللويبدة، وبإستطاعتكم الدخول عليها، وسيتضمن 
الفيديوهات والكتب وبإمكانكم قراة أعداد اجمللة 

والكتب املنشورة كاملة من خالل التطبيق.
 إسمحوا لي أن أقول إّن احملتوى جداً مهم، فأنا منذ 

العام 1999 في مجال صناعة احملتوى للموبايل، وأول ما 
إنطلق من الدول العربية كان شركة اردنية، وكنت من 
أول الناس الذين عملوا بتلك الشركة، وكانت وظيفتي 

التطوير التجاري، وشراء احملتوى. 
احملتوى صعب، وهو األساس، فالتكنولوجيا موجودة 

اليوم، ولكن كيفية إيجاد محتوى محترماً تخرج منه 
مادة مهمة هو األهم. التكنولوجيا لم تخرج أمامكم 

اليوم جميلة النها عظيمة، بل ألن احملتوى جيد، وهذا 
ما نحاول عمله باألردن، وهذه انطالقة إن شاء اهلل.

 ونتمنى من أي شخص استطاع تنزيله اعطاءنا رأيه، 
فهناك أماكن للتفاعل معنا من داخل التطبيق، 

وسيكون في النسخة الثانية عمق تكنولوجي أكبر.
 أمتنى التوفيق جمللة “اللويبدة”، فنحن فخورون بهذا 

احملتوى احملترم السلس الذي نقراه، وكما تفضل 
املتحدثون قبلي، فهي نافذة كبيرة، وانا سعيد لكل 

ولد صغير جاء اليوم، ألن هذه هي ثقافتنا وشكراً لك 
استاذ باسم وبالتوفيق.

رابط الكلمة على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gaWGVgjIA

كلمة األستاذ
نور خريس
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نّوارة  “اللويبدة “ 
نّوار حسني فريز شّرفت حفلنا
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شكر خاص من “اللويبدة” لنهى حّتر ورنا عرفات على احلضور
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العدد املقبل
jorday.net
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رابط وصلة جوقة البلقاء على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=z_RB-DQr68g&feature=youtu.be


