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@    د. عصمت حوسو تكتب  عن نزوة زواجرُ لى السماعني
عّماني هذه  محادين:  حسني  د.   @
@ أشرف الغزاوي عن “بسطة شادي”
الغاية هو  احلّب  قمق  باريهان   @
مفاجئة ُغربة  عن  الغزاوي  يارا   @
احلباشنة لعروبة  جديد  نص   @
الذهب عن  البحث  ورحلة  رفايعة   @
املراشدة  معني  دفتر  من  اجلديد   @
احلسبان لعندليب  كلمات ساحرة   @
@ شاهني وفيسبوك والثقافة والفالفل
السرحان  آلنو  جديدة  قصيدة   @
هالل أبو  حملمود  جديد  نص   @
الكتابة رحلة  تواصل  @ سناء صالح 

في العدد



من 

من ابداعات عمار خّماش

املبدع ماجد شاهني 
يكتب عن الثقافة 

والفيسبوك 
والفالفل!

محمود أبو هالل 
يكتب :

أنا والقطيع!

الدكتور نضال شاكر 
العزب يتساءل: من 

الغائب أردنياً؟

سندس القيسي 
تكتب عن الثورة 
السورية، وليس 
حّباً لبشار!

الشاعر والكاتب 
املعروف باسل 
رفايعة يكتب عن 
رحلة األردنيني في 
البحث عن الذهب!

عندليب احلسبان، 
تكتب عن البيوت 
القدمية

يارا الغزاوي 
تكتب 

عن غربة مفاجئة

عروبة حباشنة 
تكتب 
البالد وسّم 
“الشوفينية”!

احملتويات

/http://www.ahli.com http://arabbank.comhttp://www.aramex.com/express/default.aspx

آنو السرحان
 في

 قصيدة جديدة

تتشرف “اللويبدة” 
باتساع دائرة كّتابها مع 
كل عدد جديد، وترحب 
بالدكتور حسني محادين، 
والزميل األستاذ أشرف 
الغزاوي والكاتبة الناشطة 
رُلى السماعني.

ثقة القراء هي من ثقة 
الكّتاب، والعكس صحيح، 
وشكراً للجميع...

18

هذه عّماني..
بقلم الدكتور حسني محادين

18

معني 
يكتب

 عن 
القاهرة

سناء  صالح 

تكتب  عن  حتّول

باريهان  ُقمق



،

67

كيف وملاذا 
حتّجبت 

إبنتي؟
يسمع.

لقد ترددت كثيراً قبل أن أكتب 
هذه الكلمات ولكنني وجدتها 

احلل األنسب ألنك ربيتنا 
منذ صغرنا على حرية الرأي 

والدميقراطية وأّن لكل واحد منا 
رأي يختلف عن غيره وعلينا احترام 

آراء اآلخرين وعدم تغيير رأينا إن 
اقتعنا به وهذا ما عاملتنا به 

طوال حياتنا.
وباالضافة أنني فكّرت كثيراً 

باسم سكجها

الكرة في ملعبه، وتقول له: أنا قّررت عّني وعنك، 
ولك القرار!

تلك حلظات مّرت، ال يعرفها سوى من كان في 
مكاني، ومشاعر ال ميكن إالّ ألب محّب أن يختبرها، 

وذلك موقف يقف فيه املرء أمام امتحان مبادئه التي 
يُعلنها على الناس: أنتم أحرار، فمارسوا حّريتكم، 

وطّبقوا قناعاتكم، وليكن ما يكون، وها هي 
صغيرته تضعه على محّك الذهب.

وقبل أن أنشر نّص الرسالة، علّي أن أقول إّنني لم 
أكن في يوم مع حجاب شعر املرأة، وما زلت على 

موقفي حتى اآلن، مع أّنني محافظ بطبعي، ولدّي 

خمس بنات، ثالث منهّن محّجبات!
إقرأوا الرسالة التي كتبتها إبنتي، 

وتركتها على سريري، وفي اليوم 
التالي سارعت الرتداء احلجاب، 
مبوافقتي غير املعلنة، وأنشرها 

كما هي دون تغيير حتى في 
أخطاء اللغة وهي قليلة جداً!

) إلى أبي العزيز:
احترت بني اللسان والقلم… لكن 

اخترت القلم ألن من يستعمل 
القلم كثيراً يجب أن يقرأ ال أن 

بسرعة

أتذّكر نفسي، 
وأنا أقرأ رسالة 

إبنتي قبل 
نحو ثالث 

عشرة سنة، 
وأكاد أتطلع 

إلى عينّي 
تدمعان، وقلبي 

يرجتف، فها 
هي الصغيرة 
تكسرني، وها 
هي هند تُعلن 

موقفها غير 
القابل للتراجع، 

بلغة راقية، 
حيث ُتافظ 
على مشاعر 

والدها، وترمي 
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كثيراً ولم آخذ قراري عبثاً أو جملرد 

االستماع ألحد فقد أعطيتني 
فرصة كبيرة للتفكير عندما كنت 

ترفض نقاشي وهذا كان لصاحلي 
فقد درست ما أفّكر به ووجدت أنه 

سيجعلني أفضل وأكثر ارتياحاً 
وما شّجعني أكثر أن أكتب لك 
أنني تذكرتك وقلت بعقلي وأنا 

متأكدة أّنك عندما كنت في سّني 
لو اقتنعت برأي ولم يوافقك عليه 

جدي رحمة اهلل عليه لكنت 
فعلته ألنك فّكرت برأيك واقتنعت 

به.
أنا ال أريد أن أفعل ما طلبته منك 

دون موافقتك ألنني أعلم أنك 
تّب األفضل لنا دائماً وبرأيي هذا 

هو األفضل بالنسبة لي وأود أن 
أعلمك أّنني سأبقى هند التي 
تريد أن ترفع رأس والديها ولن 

يتغير بي شئ.
لم أكن ألكتب هذا وأنا في الصف 
الثامن في أول مرة اقترحت عليك 
املوضوع ألن عقلي لم يكن ناضج 

كفاية ولكني اآلن أقول لك ذلك 
وال أطلب منك سوى أن تقول لي 
افعلي ما تريدين وسأكون أسعد 

فتاة على األرض ألنني اتخذت قراراً 
مقتنعة به وموقنة أنني ال أفعل 

شيئاً خاطئاً يغضبك وأنا أعلم 
أن اجملاكرة ليست من طبعي فلو 

كانت كذلك لكنت فعلت ما أريد 
من قبل ولكنني أحب رأيك وال 
أحب اخلالف معك ألنك ربيتني 

على التمسك بالرأي.
هذا الكالم نابع من قلبي إلى أكثر 

القلوب غالوة على قلبي
أرحني يا أغلى بابا

ابنتك هند “أحبك”. (
هنا تنتهي الرسالة، التي أحتفظ 

بها ال لسبب سوى العودة إليها 
باعتبارها من الذكريات اجلميلة، 

ففي اليوم التالي كانت هند 
ترتدي احلجاب، وتخرج على الناس 

بهيئتها اجلديدة، وهي اآلن، بعد 
سنوات وسنوات، أّم في الكويت 

وتمل إبنتها إسم يافا، وعند كّل 
نقاش عن احلجاب، هنا في بالدنا 
أو في غيرها، أستعيد كلماتها، 

وأحاول أن أقول للجميع ما قالته 
عملياً في الرسالة: أنا حّرة، وهذه 

هي قناعتي، وليت ما يسّمى 
بالعالم احلّر يفهم ذلك!



أشرف الغزاوي

موضوع الغالف

َبسطة شادي

  “ امتألت أركان 
منزل عائلتي 

بكتبي التي كنت 
شغوفاً في شرائها 
ومطالعتها منذ أن 
كان عمري 11 عاماً 
، فما كان من أهلي 

إال إبداء تذمرهم من 
احتالل الكتب التي 

فاق عددها آنذاك 
300 كتاب مساحات 

املنزل الصغير فلم 
أجد حالً سوى 

وضعها على رصيف 
أمام جامعة اليرموك 

لبيعها بغرض 
التخلص منها ، 

فلمسُت إقباال عليها 
، فكانت الصدفة أن 
أبقى متالزماً مبهنة 

أشرف الغزاوي يكتب عن:
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بيع الكتب على بَسطة في ذات 
املكان منذ تلك اللحظة قبل تسع 

سنوات“.
 ذلك ما يرويه الشاب شادي أبو 
ناصر ، صاحب “ بسطة شادي “ 
القابعة أمام البوابة الشمالية 

جلامعة اليرموك و التي أثار 
إقدام بلدية اربد الكبرى على 

إزالتها األسبوع املاضي موجة 
عارمة اجتاحت مواقع التواصل 

االجتماعي من قبل ناشطني طلبة 
ومثقفني دعوا إلى إعادة بسطة 

الكتب إلى مكانها وهو األمر الذي 
حصل بعد أيام من اإلزالة بحجة 

مخالفة األنظمة .
 “بسطة شادي” لم تكتِف 

بإعادتها إلى مكانها بل ارتقت 

إلى موافقة بلدية اربد على منح 
صاحبها رخصة إقامة كشك 

ثقافي بديل عن بسطة الرصيف 
جتاوباً مع احلملة الشعبية 

واإلعالمية التي ساندت شادي 
والداعية إلى احلفاظ على مصادر 

الثقافة والعلم واألدب ضمن 
مدينة اربد .

 ُحلم شادي في امتالك كشك 
لبيع الكتب اقترب من التحقق 

وهو األمر الذي سيبث في نفسه 
نعمة الشعور باالستقرار ، 

بحسب ما يقول ، ويَزيد ، انه “ رُب 
ضارة نافعة “ مشيداً مبختلف 

أطياف اجملتمع الطالبية والشبابية 
واملثقفني الذين وقفوا إلى جانب 
إعادة بسطة كتبه بعد إزالتها .

 شادي ، الذي يلتمس 
اجلالس معه حجم 
نهيل الثقافة التي 
اكتسبها من هوايته 
في قراءة كل ما هو 
إصدار جديد من الكتب 
يتملكه وفاء لبسطته 
التي استطاع من 
خالله دفع رسوم 
دراسته اجلامعية في 
األدب االجنليزي وما 
زالت تدر عليه دخالً 
يعينه على متطلبات 
احلياة .

 “ حاولت قدر اإلمكان 
تطوير بسطة الكتب 
على مدى تسعة 
أعوام من وجودها ، 
فمن جلبي للكتب 
النفيسة من سوريا 
لغاية ما قبل أحداثها 
الدموية ، وصوالً إلى 

جلبها من مصر لغاية توفيرها 
لطالب العلم والثقافة “ ، يَروي 
شادي  عالقة مودة الفتة مع طلبة 
جامعة اليرموك خاصة، يلمسها 
الزائر لبسطة شادي وهم يهيلون 
عليه املباركات بإعادة بسطته 
التي اعتادوا على التعامل معها 

، فيما ال يخفي شادي سراً، في 
جتاوبه مع الطلبة احملتاجني للتوفير 
عليهم ثمن الكتب من خالل 
نظام التأجير واإلعارة لها ، عدا 
عن مشاركاته في معارض الكتب 
اجلامعية ،وهو ما أكسبه مزيداً 
من التعاطف الطالبي مع قضيته.
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لسنا 
غرباء

واحد من األلفة واالنسجام 
والتكافل. هل فكر من يرى 

غير هذا الرأي فيما يدفع شابا 
مسيحيا أن يقف على إشارة 

ُرلى السماعني
صحافية وكاتبة

كان األردن وما يزال من دول الندرة في املنطقة 
والقليلة في العالم التي ضربت مثال ملفتا في 

التعايش الديني. ندرس معا ونتجاور ونلتقي 
ونضحك معا ونحترم اختالفاتنا، ومن شذ عن 

القاعدة ميتد له ألف أصبع 
باالتهام واالستنكار من اجلميع 

على حد سواء.
لسنا غرباء، بل نعيش في عش 

اسمعوني!

رُلى 
السماعني، 

رئيسة ترير 
مجلة النادي 
االرثوذكسي 

األردني العريق.
وهي ناشطة 

في العمل 
االجتماعي، 

وتنضم اليوم إلى 
كاتبات وكتاب 

“اللويبدة”، 
وتناقش قضية 

التعددية األردنية، 
ليس من أرضية 
إنتمائها للديانة 

املسيحية 
احلبيبة، بل من 
عشقها لألردن.
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مرور ذات غروب رمضاني ليسقي 
ويطعم صائما مسلما ال يعرفه، 
ويحث مجموعة من الشباب أن 

تمل إفطارها وتتوجه نحو راعي 
كنيسة أصابتها حجارة من شجار 

اندلع في احلي بالزرقاء، فتشاركه 
لقمة الزاد؟

هل أنا آمن وجاري يعاني من اعتداء 
منبعه ديني أو دينه؟ قد يختلف 
اخوة على قطعة أرض ويلجأون 

للعنف، أو سائق تاكسي وراكب، 
وتسحب العصي واألسلحة احلادة، 

ال ننكر ذلك، ولكن هل االختالف 
في املعتقد تسبب عبر تاريخ األردن 

املشرف في سفك دم أو اعتداء 
على حرية أو حقوق؟

اجلواب يعرفه اجلميع، ولو شذت 
حالة تبقى في خانة االستثناء وال 

تعمم.
بل دعونا نتوسع قليال. هل يحدث 
في األردن أن اعتدي على شخص 

ألنه ملحد مثال؟ حتى هذه ال 
توجد في مجتمعنا، والتاريخ 

يشهد. لسنا غرباء ولو اختلفت 
معتقداتنا، بل حتى من جاءنا 
من خارج احلدود غريبا شريدا 

استضفناه، وال أظن أن أردنيا سأل 
غريبا يوما عن دينه أو طائفته وهو 

يقدم له شربة ماء أو يدله على 

طريق، أو طرق عليه بابه بصحن 
طعام.

ذكر لي املؤرخ الدكتور بكر خازر 
اجملالي إن امللك املؤسس عبداهلل 

األول أراد لألردن أن يكون بلد 
املساواة، بانيا على تراث من 
املساواة والندية والتعاطف 

والتفاهم في مجتمع شرق األردن، 
خصوصا بني أتباع الدينني الذين 

ينتمي إليهما األردنيون.
لم نكن غرباء عن بعضنا، ولن 

نكون يوما.
أما ما نشهده مؤخرا من هجمات 
فكرية ودموية ألقلية من اخلوارج، 

ال يشكلون إال قطرة في محيط 
الصاحلني، وما تولد عنها من فكر 
ضال أغرى بعض ضعاف النفوس 

من أعداء احلياة وأرباب الفشل، 
فهو أمر مؤقت لن يدوم، ولكنه 

خدم البقية أنه دق ناقوس اخلطر، 
وفتح العيون على هذا املرض في 
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جسد مجتمعنا املتآلف.

وكصحفية متخصصة في 
العيش املشترك واحلوار بني األديان، 

أتابع منذ سنني ما يقال بشأن 
املناهج املدرسية وما يتردد من 

صدى اخلوف من أي مس بها، وما 
نشهده اآلن من استقطاب بني 

مؤيد ومعارض ملا مت من تغييرات 
مؤخرا ما هو إال تراكم لتطورات 

املسألة عبر السنني وتنافر في 
وجهات النظر حول ما أطلق عليه 

البعض “التعليم املسيس”.
كلنا متفقون على ضرورة مواجهة 

الفكر الظالمي وحماية القيم 
األصيلة الراسخة في حضارتنا 

املشتركة. وكما قال سيد البالد 
فإن احلرب على اإلرهاب ليست 

فقط عسكرية، بل هي على املدى 
الطويل فكرية أيديولوجية. فال 
بأس إذن في النظر في املناهج 

بهدف أن تقدم الرواية النقيضة 
للكراهية والعنف ورفض اآلخر، 

وال يجوز أن يستأثر طرف دون طرف 
بحقه في طرح رأيه في املسألة، 

ليكون التغيير قائما على اإلجماع 
ما استطعنا.

وأعتقد جازمة أن تطوير املناهج 
وحده ال يكفي ما لم تكن هناك 

منظومة اجتماعية متكاملة 

تركز على قيم العطاء والتسامح 
واحلب مبفهومه الكوني األوسع.

ال نزال بخير ووطننا مضرب املثل 
في االستقرار والسالم، وهذا 

ما أراه في عيون اآلخرين الذين 
قابلتهم في سياق مهنتي، فهم 

يكنون كل االحترام لألردن ويقدرون 
كرمنا واحترامنا لآلخرين ويشعرون 

وهم بيننا باألمان.
ولن يتمكن خارجي من متزيق 

وحدتنا، فهؤالء زبد البحر الذي 
يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس 

فيمكث في األرض، كعروق الذهب 
في باطن الصخر.

هذا هو أردننا، فلنحمه مبواطنة 
صاحلة وحسن معاشرة وتفهم ملن 

اختلف معنا، مهما بلغ االختالف.



هذه عّماني ...غابات عشق للشهيد واجلندي..
للُمعلِم لفالحني وطلبة 
وللكسبة بشرف... أنها حدائق 
أمآل بقادم ضاِف..وأشياء أُخر....

عمان ُمفتتح احلب إلناث الينتهني 
وألوان طيف ال يُحصرن.. موائل 
سياسة..ُشح مياه..ثقافة ارض 
وسماء وادارج حب طامحة ألعلى 
تُغالب صالدة جبالها السبع 
كسيزيف ناهض تصعد بنا ومعنا.
عمان..مدارج الطعم ملواعيد 
عشاق يولدون من ُعقال املنسف 
وِعطر الفالفل وان شئنا من 
أصوات الفرح املعلق والباعة 
احلرفني.. ومن طوابير الركاب 
املنتظمني بشوارعها كحد 
السؤال بشني الشهداء وبضاد 
األمة امآل بنضوج او امتام موعد ما 

د. حسني محادين
كاتب ومفكر أردني

فكرة

ينطلق مع كل راكب »سرفيس« واثق 
بالوصول حملطات الوطن وكل ألوان 
العيون.
عمان ..ِحداء الروح.. رويِد املتعبني .. 
مواعيد مؤجلة حد اإلغواء بقادم 
أبهى...كركرة األشواق أمال بعودة أهل 
بيننا إلى أهاليهم في أقاسي القلب  
... إنها آه املدن الغنوج..وعورة اللنِي 
الظاهر للمبتدئني بتالوة الوطن بهاء..
أذانا.أجراسا.. ترقب عودة لبعض أهلي 
نحو أراِض وجهات لم يولدوا فيها 

لكنها بقيت كفلسطني حبلهم 
السري املربوط بسرة أمسهم النابض 
بغد…

فيا هذا املوغل في الوجد وطنا..عمان 
وباختصار كثيف.. هي أنثى ُمدننا  
الولود باملعاني والطيب وهذا صحيح 
؛ ولكنها  أيضا  جموحة كمزاج 
األردنيني املُتقلب بعواصف نبضهم 
إن حبوا..وكصالبتهم باجتاه أهدافهم 
تزاحما صوب قيم احلياة والتنوع 
اخللود...فطب ُحبا...

 ع م ا ن.....عشِت وعاشت قسماتنا 
واضحة كما آهاتنا احلُبلى وجبالِك 
السبعة الصاعدة قوال وعمال بدعاء 
املؤمنني بنون اإلنسان الوطن وألق 
إنسانيته .
.......................................................
* نص من كتابي اجلديد زمكاريات 
“ زمان ؛ مكان ؛ فكرة” على وشك 
الصدور.
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احلب هو الغاية، احلياة هي الطريق 

باريهان ُقُمق

كاتبة وناشطة 
ومصّورة أردنية
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نراها حني نعبر الشوارع أو  نروح 
إلى األسواق : الباعة جّلهم 
نراهم منشغلني في أجهزة 

الهواتف و يتابعون صفحاتهم 
في الفيسبوك و يعّلقون ويضعون 

عالمات اإلعجاب ! 
يناولني بيد ٍ رأس ملفوف ، مثال 

ً  و في اليد األخرى يتابع الضغط 
على حروف شاشته لوضع إعجاب 
أو تعليق في الفيسبوك ، هذا أمر 

مدهش !
سأعود إلى مهنتي األصلية ، 

فــ أقطع اخلضار  لزوم  
“ الساندويشات “ و أراقب 
مقلى الفالفل ، بيد واحدة أو 
بالثنتني ، و أجته إلى شاشة 

احلاسوب بني وقت و آخر ملعاينة ما 
ينتجه ويكتبه الفيسبوّكيون ! 

كّلنا شعراء و إعالمّيون و 
صحافّيون و محّللون سياسّيون 
، في الفيسبوك ، و نتقن وبتمّيز 

واضح متابعة أخبار الدنيا في 

الوقت الذي ندير فيه أعمالنا اليومّية !
شعوب مبدعة حقا ً ! 

ـّق نصرا ً على  ولكن ملاذا لم نحق
أنفسنا أو على أعدائنا  حتى اللحظة ؟ 

  ) 2  (
   “ حكي  الثقافة “  مهم و ضروري 
ّ  ، ولكن األكثر أهمية أن تكون “ ثقافة 

احلكي “ حاضرة ! 
ثقافة احلكي قد تعني :

املفردة املالئمة في املكان املالئم ،
الفكرة الواضحة في السياق 

الواضح ،
اجلملة املفيدة في السطر الذي 

يحملها وتمله ،الكلمة الناصعة في 
الفضاء الذي يحتاجها  !

و ثقافة احلكي تقتضي أن نعرف 
الكثير  عن القليل الذي نقوله  .. و 
ثقافة احلكي تعني أن نستمع إلى 

“ احلكي اآلخر “  و إن كان مغايرا ً ملا 
نشتهي .. و أن ال نضع الكالم في أفواه 
اآلخرين و أن مننحهم فرصة في الوقت 

للقول .

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

 ) 1 (
   ليس عيبا ً أن 

ـّا  يكون املرء “ إسكافي
ً “ في رصيف املدينة 
في النهار ، و شاعرا 

ً أو كاتب قصة في 
الفيسبوك ليال ً ! 

الذي يحدث يشبه 
الكذب أو اخليال : األّمة 
كّلها شعراء و كاتبون 
ـّامون و ناقدون و  و رس

مثقفون و سياسّيون و 
مؤّرخون !

الفيسبوك يظهر 
ذلك األمر .

ال بأس في األمر ، 
ولكن  : من يبيعنا اخلبز 

و البندورة والفالفل ، و 
من يرتق لنا ثيابنا ، ومن 
يعالج أمراض أجسادنا 

و من يبيعنا الدواء و من 
يصّلح لنا بوابير الكاز 
واملدافيء و من يسوق 

بنا املركبة واحلافلة ومن 
يزرع و من يحصد ومن 
يرفع البناء و من يقّلم 

أوراق الشجر؟! 
أكثر الصور جماال 
ً و إدهاشا ً ، تلك التي 
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..
“ ثقافة احلكي “ و “ حكي الثقافة “  عنوانان 
ال ينفصالن إال ّ عند البائس الذي يفقد حضوره  
فيلجأ إلى تعكير صفو الكالم وعرقلة احلكي 
وإعثار آخرين .

 ..
“ احلكي “ فن ّ و ذائقة و حضور و فكرة و رأي .. 
أما ما دون ذلك فال يزيد عن كونه “ ثرثرة “ في غير 
أوانها .

  ) 3  (
     الفرق ال يبدو شاسعا ً بني املثقف 
والسياسّي ، لكن ثمة فرقا   ً بينهما ، فاألول ) 
ـّر و يلّمح ،  املثقف (  يستشرف في األغلب و يؤش
والثاني ) السياسي ّ (  يحّدد بوضوح 
و يقول كالما ً مباشرا ً و يسعى إلى تقيق 
منجز ملموس ! 
   فعلى سبيل املثال ، في عنوان يتعّلق بانتشار 
النفايات ، ينشغل املثقف في احلديث عن ضرورة 
االعتناء بأخالقّيات احلياة البيئّية واالعتناء باملكا 
ن و مترين الناس وتدريبهم على سلوكات التعاون 
واالنتباه إلى أن الشارع ليس مكانا ً لطرح النفايات 
وبقايا الطعام .. بينما السياسّي يسارع إلى تديد 

املواقع التي تكتظ بالنفايات ويطالب بضرورة 
إزالتها أوالً  باّول و توفير املمكنات الالزمة للتخّلص 
منها و حماية البيئة . 
   املثقف يتحدث عن بشاعة هدر املياه في 
الشوارع  و يتألم ملا ميكن أن يؤول إليه مستقبل 
احلياة فيظل  وجود تلّوثات بيئّية و تزايدها ، و  يحذر 
من مغبة نقص املياه عن أحواض الورد ... بينما 
السياسّي يرفع عقيرته منادياً  بضرورة اإلسراع في 
معاجلة أنبوب املياه املتعّطل أو املكسور والبحث 
عن املتسببني في خراب األنبوب ومعاقبتهم و قد 
يتحدث عن “ هدر املاء “ و نسبة الفاقد و يسأل 
عّمن يتحّمل  أكالف تلك املياه املهدورة .

ـّر إلى  املثقف يرفع أصبعه الصغيرة و يؤش
نقص املاء في حوض الورد أو عند دالية في منزل ٍ 
مجاور و قد يـَُعّد هدر املاء فسادا ً في الذائقة .

السياسّي يرفع ذراعية وينادي و قد يصرخ 
و يتعارك مع العاملني في مصلحة املياة أو مع 
حارسي شبكات املياة و يعّد هدر املاء فسادا ً ماليا. 
ال فرق شاسعا ً ، سوى أن ّ املثقف ينام ليحلم 
بالورد و الشبابيك واحلرية .. فيما السياسي ّ ينام 
ليحلم بالشوارع املكتّظة والتظاهرات واالنتخابات 
واحلرّية .

عن الثقافة والفيسبوك والفالفل!
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سناء صالح

حتّول شغف

ال احمل جسدي على 
عكاز

ال احمل روحي في 
حقيبة

انا ابنة الفصول 
واحلقول

انا ابنة العشق 
والطيور

افرد جناحي واطير
احلق،ارفرف

اتكيء على غصن 
الريح

واذا جعت
سنبلة تفتح دكان 

قلبها
تقدم احلب الوفير

وطني مائدة ممدودة 
ال جتوع فيها الطيور
غير اني استيقظت 

ذات صباح
لم تقو اجنحتي ان 

تطير

كان الهواء مصادرا
وكان جسدي عاريا من الريش

نتفته ريح ضروس
كانت سنابل العشق محروقة
كانت زنابق الوقت مسروقة

وكان وطني خائفا
جعت.. وجاع صغاري
ال اجنحة لي الحلق

ال سنابل تسد خواء امعاء صغاري
البرد يغزو روح املكان

صرخت:اي ام انا
ال تمي صغارها 

من الغربان
ال متألامعاءهم

بالطعام
اي وطن هذا؟

ال يدفؤنا باالمان
فرد الصدى وقال:

هكذا يا عصفورتي
انت في بالد يأكلها الصدأ

تستقوي بها الغربان
من جنا،جنا باعجوبة

ومن طاله املوت
فليس له اكفان

سناء صالح
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في 22 كانون 
ثاني من العام 
1982..فجأة ، 

ودون تخطيط 
مسبق او تضير 

..قررت السفر الى 
القاهرة وشاءت 
االقدار والصدف 
وخالل ساعة أن 
أمتكن من احلجز 
ألجد نفسي في 

الثامنة والنصف 
مساء على منت 

احدى طائرات 
امللكية ..”عالية” 

وقت ذاك وفي 
العاشرة والنصف 
كنت ارتدي مالبس 

النوم  بعد عشاء 
خفيف طلبته الى 
غرفتي مسترخيا  

د. معني املراشدة

رحالة

على احد االسرة في  فندق “فونتاناما “ على ميدان رمسيس 
الشهير .

بالطبع كانت هذه رحلتي االولى الى القاهرة التي طاملا 
حلمت بزيارتها وكما قلت جاءت فجأة ودون برنامج ُمعد ..في 

الصباح تناولت قهوتي وغادرت الفندق ألجتول في محيطه 
وعندما وصلت الى محطة قطارات التحرير القريبة اشتريت 
من احد بائعي  الصحف واجملالت هناك  نسخة من أخر عدد 

صدرمن مجلة “املصور “ املصرية والتي تصدر عن دار الهالل...
وماان تصفحت عناوين صفحاتها االولى حت عرفت ان رئيس 

تريرها ورئيس مجلس ادارة الهالل هو : الصحفي املصري 
املشهور مكرم محمد احمد ألقرر على الفور زيارة مبنى اجمللة 

وطلب لقاء االستاذ مكرم دون موعد ودون معرفة شخصية 

وهو ماتيسر لي ومت .
رحب بي االستاذ مكرم اجمل ترحيب 

وعبر لي عن اعجابه بامللك احلسني واشاد 
بحكمته وقيادته الراشده ...ثم التفت 
الى شخص كان موجودا وقت دخولي 

وقدمه لي ...انه اخملرج واملنتج السينمائي 
االيراني فريد فتح اهلل الذي سارع الى 

احلديث عن زيارته الى عمان فارا من 
ثورة اخلميني على اعتبار انه واحدا من 
شياطني االرض الذين امر باعتقالهم 

واعدامهم النهم يعيثون بالفن والتمثيل 
الفساد في االرض حيث مكث قرابة 

الشهر فيها قبل حضوره الى القاهرة 
وانه دون ذكريات تلك املده ملا فيها من 
روعة االقامة والضيافة في مذكراته... 
وعرفت من خالل اللقاء واحلوار الذي دار 

امامي بينه وبني االستاذ مكرم انه انتج 
فيلما سينمائيا ضخما  كلف قرابة 
10 ماليني دوالر اسمه “ اسد سيناء” 
عن حرب 73 بني مصر واسرائيل من 

بطولة شكري سرحان وعزة بلبع وفنانه 
صاعده اسمها غادة ومذيع التلفزيون 

املصري باللغة االنكليزية  علي جوهر... 
واخذ يعبر عن امله واستيائه من الرقابة 

املصرية التي منعت عرض الفيلم 
واجازته العتبارات سياسية كون مصر  
ابرمت  صلحا مع اسرائيل... وطلب من 
مكرم ان يساعده صحفيا واعالميا في 
الضغط على اجلهات املسؤولة وحثها 

على اجازة الفيلم واالفراج عنه وهو 
ماكان في عدد املصور التالي ... وفي 

نهاية اللقاء دعاني فريد  لتناول طعام 
الغداء في شقته اليوم التالي مبنطقة 
الزمالك فأجبت الدعوى وقبل مغادرتي 
القاهرة بعد اسبوعني زرته مودعا على 

امل اللقاء في عمان اال ان ذلك لم يحدث 
وبقيت اتواصل معه هاتفيا حتى شهر 
ايلول من نفس العام ليخبرني في آخر 

اتصال بيني وبينه  انه ينوي  السفر 
الى الواليات املتحده االمريكية وبعدها 
انقطع التواصل بيننا لتنقطع اخباره 

عني حتى هذه اللحظة

ذكريات القاهرة
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ماذا  أردنيا ؟
ما   العمل ؟

كيف  سنخرج  ؟   هل  الوقت  
واألجيال  تنتظر ؟

أين  غاب  العقل  والفكر  
واالستنارة؟

أين   قامات  الفكر  والسياسة 
ومفكرو  املصلحة  واألولويات ؟

وما  يقال  عن  األردن  يقال  عن  
لبنان   وعن  تونس  وعن  جزر  

القمر   احلال  واحدة،  وملا  نلتحق   
بركب  احلضارة  والفكر  والتقدم...
لو  حاورت   شابا   إلعتقدت  أننا   
في   تشيلي   أو   فيتنام  ولسنا   
في  هذه   البقعة  امللتهبه !  فل   

شيئ  تلمسه   وال  هوية  وال   
انتماء   هذا  غلى األغلب

ما  العمل ؟
التشاؤم   ؟    التصبر   ؟   انتظار  

اجملهول ؟
وسط   اللهيب  ما  العمل  ؟

هل   ينفع  الصراخ  واحلرائق  متأل  
املكان  ؟

ماذا  عن  اجليل   القادم   وعقلية  

من الغائب أردنيًا؟
اجليل   القادم  وطريقة  تفكيره    فماذا   أعددنا   

للقادم  من  األيام ؟
غياب  للفكر  الوطني  وللقامات   الوطنيه   

املفكره،  غياب  ألصحاب   الرأي  ولرجال  احلق   
والعدل   وصمت  مطبق   مريب  والعكس   هو  

الصحيح   إذ  يتصدر   الواجهة  جمهره    _  
الرويبضات  -   الذين  يهرفون  مبا  ال   يعرفون  

املتكرشون-
فشل   القوميون   ولكنهم   فكروا   وكان   لديهم   
مشروعهم  على  إمتداد    الساحه  من  موريتانيا   

للبحرين  !
فشل   االسالميون  بطيفهم  الواسع  
اذ   لم  يتقبلوا   غيرهم    وإعتقدوا    

بشرعيتهم   األحاديه  وإمتالك   احلقيقه  .
فشل   القطريون وأتباع   سياسات  

التجزئه   وسايكس  بيكو  اللذين   نظروا   
للكيانات  التي     إصطنعوها   هم   

وهتفوا   لها   وملئوا   الدنيا   صراخا    
فشلوا وفشلت  كياناتهم   املصطنعه .

فشل   الرعاة   اللذين  هدروا  أموال  األمة   

وشوهوا   سمعتها   شرقا   وغربا
ما   العمل ؟

أعتقد    بصوابية   احلوار  وعقلية  احملاور  
والفكر  والفكر  األخر  وسيادة   احلريات   

الدميقراطيه  وتقبل  األخر ...
والوقت  ال  ينتظر ،

ولكن  من   جنح    ؟؟
جنح   املشروع  “ النقيض “  لكل   ما  هو  

عربي  ونحن  نتفرج  ومنال   الصفحات ،  
وملا  منلك   أي   مشروع  نقيض   أو  مضاد    
لم  يكن  لدينا   مشروعنا    القائم   على  

احلوار  واحلريات  وإحترام  العقل   وقوى  
العقل  اإلنساني   وطنيا   وإقليميا  و ؟!

إقتصاديا  فشلنا ،  و إجتماعيا وثقافيا  !!
،  ماذا  عن  املستقبل مستقبل األجيال   

سيل  من  األسئلة  ،    ومزيد  من  األزمات  
املنهمره  ومرة    أخرى في   غياب   املشروع  
الوطني والقومي  ومره    أخرى     األجيال   

القادمة هي التي   ال  تعرف   الطريق !
كثيرة   هي   العناوين  وطنيا  وفي   غياب   

الزعامات   والقامات   الوطنيه  ، هذا 
وأنت   تكتب   وسط  اللهيب   احمليط  

!    حتى   لتعجب   كيف   ينام    العرب 
؟  على  ماذا  يستيقظون    وقد   ضاع   

احللم  ،  وغادرنا   من  نسجوا   احللم   
بطريقتهم   ولم  نستطع   إيجاد   البديل   

وال  الصيغ   البديله وملا  يلتف   العرب  
حول  مشروعهم    ال  بل  عادوه   وقتلوه   
وحاربوا  مفكريه   ودعاة   العقل  والتنوير  

واالستناره
عناوين  كثيره   واسئلة   كبيرة  ،  وإجابات   

خطيره  تتعلق   باملصير   الذي  ينتظر  
األجيال   أبناؤنا   الى  الظالم   سائرون !
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جتربتي
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الغربة: أن ال يحتويك وطن. الغربة أن ال يحتويك قلب. 
الغربة: أن تبحث عن األيادي لتضمك فتبتعد عنك. الغربة أن 

تعيش بني أشخاص تعرف انهم يكيدون لك ويبتسمون في 
وجهك وتتظاهر بالتجاهل. الغربة: بأن متتلئ حياتك بالكثيرين 

ولكنك تعيش وحيداً. الغربة: أن تكون رمزا في العطاء فيما 
يقابل اآلخرين عطاءك باجلحود والنكران. الغربة: أن تكون 

متصاحلا مع نفسك فيما يعتقد اآلخرون انك مريض نفسياً. 
الغربة: أن تكون سنداً وعندما تقع ال جتد من يسندك. الغربة: 
أن تبحث عن العدالة فال جتدها. الغربة: أن تبحث عن احلق فال 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

من القلب

جتده. الغربة: أن تبحث عن انسانيتك 
التي يسعون جاهدين لوءدها. الغربة: 

أمنيتك بالعيش ما تبقى لك من 
العمر بلحظات من السعادة واألمل 

فيستكثرونها عليك بحجة العادات 
والتقاليد وينسون غيرك بال تبرير، وكأن 

العادات تنطبق عليك وحدك. الغربة: 
أن تبقى مستيقظا فيما الناس نيام. 

الغربة: في أن تنتظر الغد بأمل وخوف 

فتقول: ما الذي يخبؤه لي القدر .
“الغربة حكاية”: هي غربة روح، وغربة 

جسد، وغربة إحساس، وغربة طموح، 
وغربة عدالة، وغربة عائلة، وغربة 

عشيرة، ولكنها وبكل تأكيد ليست 
غربة عن )وطن (. فاإلنسان يصنع من 

غربته احلكاية التي تناسب مزاجه تلك 
اللحظة، ويبني عليها قصصاً، وحكايات، 

فيعتبر نفسه حلظتها فقط غريباً .

الغربة 
أنواع: 
في الروح 
واجلسد 
واإلحساس 
والطموح 
والعدالة 
والعائلة 
ولكّنها 
ليست في 
الوطن...
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في ُغربة اللحظة 



3637

،

لتبرير السلوك )املشني( 
اجتماعيا وأخالقياً ومحّرم 
دينياً عن الزوج أو الزوجة ما 
يلي:-

-احنا منفصلني- ما في 
تفاهم وال حوار - ما بنفهم 
على بعض- بطلنا نحب 
بعض- كل واحد في غرفة- 
رح نتطلق - الزواج كان 
غلطة ومش عارف اطلع 
منها- ما في احترام - ما 
في سعادة حياتنا كلها 
نكد ومشاكل- مو مالقي 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

احرصن على 
رقّي البداية 
كي ال تهينكّن 
وتفضحكّن 
النهاية،،،،

شّدني احلديث 
عن نزوات الزواج 
من واقع خبرتي 
العملية بحكم 
تكرار املشهد 
من قبل الزوجة 
أو الزوج على حد 
سواء مع اختالف 
النسبة طبعا، 
فالزوج غالبا يفوق 
الزوجة في نزواته.

السيناريوهات 
املعهودة املكررة 
التي يستخدمها 
أي منهما للطرف 
اآلخر )الطارىء( 

نفسي- الروتني يقتلني- ما 
كنت اتوقع انه عندي هذا 
الكم من الفراغ العاطفي 
حلد ما لقيتك- كنت مفكر 
حالي اني بحالة حب- عالقتنا 
احلميمية فاشلة أو مقطوعة- 
ما في اهتمامات مشتركة- 
انت الصديق األقرب ....الخ، 
باإلضافة الى اّدعاء أو اختالق 
املشاكل أحياناً، ونقلها 
بشكل محّرف ومشٌوه بعيداً 
عن احلقيقة من قبل الطرف 
اخلائن لتبرير سلوكه القميىء 
املناقض ملا يّدعيه من الصدق 

نزوة زواج
واألخالق والوفاء وما ينّظر به من رفض 
للخيانة؛ فممارسة دور الضحية 
)النرجسية( هنا يسعف موقفه ويبّرره. 
وفي كثير من احلاالت تكون تلك املشاكل 
مفبركة وليست حقيقية ألنها الذريعة 
وطوق النجاة، وان كان بعٌض منها 
حقيقي يكون مضّخم جداً لصالح 
الناقل.. وغير ذلك من الكالشيهات 
املتشابهة واملكررة )غير الصحيحة 
طبعاً(. السيناريو الغريب أحيانا - أقلهما 
استخداما- أحب زوجي أو زوجتي وال أريد 
الطالق أو تخريب أسرتي وال استطيع 
تفسير ما يحدث بيننا وأريد كالكما!! 

عالقة مزدوجة :- زوج/ة وعشيق/ة...
ما يلفت النظر هنا، على الرغم من 
تشابه الظروف احمليطة بتلك القصص 
املتكررة من حيث البداية والنهاية 
واملعلومات املغلوطة  ونتائجها الوخيمة، 
اال ان كل شخص )رجل أو امرأة( يعتقد 
ان القصة احلالية مختلفة )ونحنا غير(.. 
طبعا مع الوقت تظهر احلقيقة عندما 
يقرر أحد األطراف وغالبا ما يكون الرجل 
إنهاء النزوة في حال انفضح أمره إما 
عودة لصوابه أو ظهور نزوة جديدة. 
وهكذا دواليك، خصوصا عند املصابني 
)باملرض األخالقي(، يغدو داء اخليانة في 
دمهم وفراغة العني حليفهم دون أدنى 
مبرر، باإلضافة الى التعود على )منط( 
ضرورة وجود قصة جانبية في )اخلفاء( 
لشحن )اإليجو( انه ما زال وسيماً 
ومطلوباً ومرغوباً حتى لو تقدم بالعمر. 
ويبررها البعض بأوهى احلجج أنها كسر 
للروتني ، أو رغبة في جتديد مشاعر احلب، 
أو منفس من ضغوط احلياة ومسؤوليات 
الزواج واألسرة. بحيث يعود للبيت آخر 
النهار مشحوناً بطاقة إيجابية يقدمها 
لزوجته؛ فهنا أصبحت النزوة وسيلة 
إلمتاع الزوجة كنتيجة غير مباشرة...
النصيحة التي أرغب هنا بتقدميها 
للنزوة؛ وللزوج/ة أيضاً:-
أيتها النزوة )زوج أو زوجة( وان شعرِت 
بالسعادة في العالقة فهي مؤقتة، 
وستشعرين أضعافها تعاسة وندم على 
املدى البعيد. فلم يجعل اهلل لرجل من 
قلبني في جوف واحد فلن يستطيع ان 
يحبك ويحب زوجته بالطريقة نفسها 
في آن واحد؛ حبك طارىء سيسقط 
مع الوقت وحبها أصيل دائم... وسوف 

شغف

د. عصمت حوسو
تكتب عن احلقيقة العارية
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تكتشفني مع مرور الوقت ان جميع 
املعلومات املقدمة منه عنه وعن الزوجة 
مغلوطة، وانهما يعيشان أزواج سعداء 
جداً وميارسون طقوس احلياة الزوجية 
)الشرعية( بكل حب وسعادة. وانِك 
مجرد وسيلة لغاية )ما( لها وقت محدد 
للصالحية... 
األمر اآلخر األهم للشعور باأللم الحقاً 
هو قانون الدوران البشري )الكارما( 
وقانون العدل اإللهي فكما تدين تدان.  
فتح اهلل مخرج وهو باب الطالق - وان 
كان أبغض احلالل- في حال انعدام 
التفاهم وفقدان السعادة وغياب احلب 
واالحترام، إلنهاء حياة متعبة للطرفني 
قبل البدء بحياة جديدة، حتى ال تكون 
السعادة قائمة على أنقاض سعادة 
اآلخرين )وأمنهم(.. ولم يتح اهلل باب 
النزوات أو العالقات اجلانبية في إطار 
الزواج وأدرجها تت باب الزنى مهما كان 
نوعها، فال )األخالق( وال العرف وال الدين 
يتقبل هذا النوع من العالقات. والرجل 
ال ميكن ان يقبل مرور الزوجة باملشاعر 
نفسها التي جذبته للنزوة حتى لو 
تشابهت الظروف، كما املرأة ال ميكن ان 
تقبل على كرامتها نزوات الرجل. لكن؛ 
مرتكب النزوات املشينة يبيح لنفسه ما 
يحرمه على اآلخر..ازدواجية املعايير هنا 
تفرض نفسها بقوة -لألسف الشديد- 
من قبل ) طرفي النزوة ؛؛ زوج أو زوجة(.. 
ويسود أحياناً ظاهرة أكثر سوءاً ؛؛ وهي 
مجاهرة أحد األطراف بالنزوة على الرغم 
من وجود الشريك )زوج/ة(، واالرتباط 
الديني واالجتماعي والقانوني باسمه 
ما زال قائماً!! هنا تديداً تتفاقم املهانة 
للذات وللزوج/ة وحتى للعشيق/ة. رغم 

بشاعة ودناءة هذا السلوك - أي اجملاهرة- 
اال أنه غير مستهجن اذا قام به الرجل 
في ظل اجملتمع الذكوري، ولكن يغدو 
هجيناً جداً اذا أقدمت الزوجة على 
اجملاهرة مبغامرتها العشقية املشبوهة 
على املأل وما زال اسمها مرتبط بزوجها!! 
حال مرعب ومريب ويشي بوضع غريب..

أيتها )الزوجة ( تتاجني الى جرعة 
إضافية من احلكمة والتبصر والتعقل، 
الرجاء االبتعاد عن الطريقة التقليدية 
)النسوانية( في حل نزوات زوجك. 
فالردح ونظام الفضائح ال يجدي نفعاً 
هنا باستثناء من يليق بهم ذلك وال 
يفهمون اال بتلك اللغة. أيها )الزوج( 
ال تكن غارقاً في بحر الظلمات، وال 
تقع فريسة دهاء امرأة ال تبك، وال 
تتمسك بك اال كواجهة اجتماعية حلني 
قنص البديل األفضل لها من وجهة 
نظرها- ليس بالضرورة ان يكون أفضل 
منك- وحتى ذلك احلني الرجاء متحيص 
وغربلة املعلومات التي تغسل دماغك 
بها إلقناعك ببراءتها وعفتها وحبها 
املصطنع لك، فهي تلعب دور الضحية 
دوماً لغيرة من حولها، كن متيقظاً 
لدفاعاتها النفسية أمامك. نزوة 
الزوجة ليست كنزوات الرجل العابرة 
واملتكررة، فنزوتها تكون بالنسبة لها 
حبيباً ومشروع حياة، وتكون مستعدة 
خلسارة الغالي والنفيس ألجله مهما 
بهظ الثمن لتقدم نفسها قرباناً له على 
مذبح احلب املفقود معك.. 
أيها )الزوج/ة( ال يعتبر الصمت في 
حضرة احلكمة ضعف أو )غفلة(، ال أبداً، 
وإمنا بعد معادلة بسيطة للمكاسب 

واخملاسر في ردود الفعل 
ستقود البصيرة الختيار اآللية 
املناسبة لوقف )املهزلة( 
مهما بلغ الطرف اآلخر من 
مستوى الذكاء والقدرة على 
اإلخفاء. خصوصاً اذا كان 
اخلاسر األكبر من تصعيد األمر 
وكشف املستور الطرف )املهم 
( أو األهم )اال ( اذا بلغ السيل 
الزبى... وللكرامة عنوان...

التواصل اليومي على جميع 
وسائل التواصل االجتماعي 
بكثافة وسواسية، واملسجات، 
والتلفونات اليومية الصباحية 

والليلية والتي قد متتد لساعات الفجر 
أحيانا عند غياب أحد الزوجني، لن تبني 
عالقة أصيلة )شرعية(  أبدية تقوم على 
احلب واالحترام والوفاء والدميومة.  فما 
بني على باطل يبقى باطالً وعمره قصير 
وينتهي غالبا بخسائر فادحة...

وأختم في هذا اإلطار بالرّد على بعض 
)التشوهات املعرفية( لدى البعض ضمن 
مقولة )احلب غير املشروط( متذرعني بأن 
االجنذاب ليس له قواعد، وقد يحدث في 
أي زمان ومكان ومناخ ومع أي شخص 
حتى لو لم يكن متاحاً أو مناسباً أو 
حتى  لو كان الوقت غير مناسب، وقد 
يصل التبّجح لدى البعض باّدعاء أن 
عالقة احلب في هذا الوضع املشني ليس 
بالضرورة أن تتجه مبنحى نحو الرضا 
والكمال!!! مبعنى ان ال ضير من بقاء 
عالقة احلب قائمة خارج إطار الزواج وكال 
الطرفني لديه زوج وعائلة!! 

نحن ال نعيش في )غابة( وفضلنا اهلل 
تعالى عن احليوانات بعقولنا وقدرتنا على 
تلجيم مشاعرنا وسلوكاتنا، ولو أراد 
اجلميع تطبيق تلك القاعدة لن يصمد 
بيت أو أسرة ويتفكك اجملتمع ويتمزق 
نسيجه االجتماعي. احلب غير املشروط 
صحيح من حيث العطاء واملشاركة 
واالحترام والتضحية والتسامح والوفاء 
واإلخالص في إطار عالقة )شرعية( 
فقط وفي )النور( فقط وليس في 
)الظالم(. فاحلب غير مشروط نعم اذا 
كان في ظروف مشروطة )ومناخ( مقبول 
اجتماعيا وأخالقيا ومعلن بإطار واضح، 
واال أصبح وهماًً محضاً وغدى وسواساً 
ليس إالّ...

وأخيرا أختم هنا بالعامية ) ربنا بستر 
كّرة وبفضح مّرة ( اتعظوا يا أولي 
األلباب...
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باسل رفايعة عن األردن واألردنيني

ورحلة البحث عن الذهب

تّوَل ذلَك إلى “رََصٍد” في 
الكهوف، يحتاُج إلى فتح 
“املَْنَدل” ومساعدة اجلّن.
رأى كثيٌر من األردنيني 
في أحالمه مغارًة مكّدسًة 
بالذهب. ثمَة من قاّل إّن ولّياً 
زارُه في املنام، وأخبرُه أّن كنزاً 
تت عتبة البيت. آخُر عثر 
على “أفعى” نقشها راٍع َضِجٌر 
على صخرة، فظّن أنها دليٌل 
على مال قارون. ويُرّددُ الناس أّن 

طائراٍت مروحية هبطت عند 
قلعة عجلون، وحملت عدداً 
ال يُصّدُق من الصناديق، ثم 
اكتشفنا أّن هرقل نفسه َخزَن 
ذهباً في بالدنا.

نشطت جتارُة تهريب أجهزة 
الكشف على الذهب، التي 
يستخدمها حّراُس الشواطئ 
في أوروبا واليابان في البحث 
عن خامت أو قرط، فقدتُه امرأة، 
وهي تتشّمُس على الرمال. 

آالُف الصناديق 
من الذهب 
العثماني تاهت 
في األراضي 
األردنية، بعد هزمية 
األتراك الذين فّروا 
في 1916، ودفنوا 
ذهبهم، تاركني 
خرائَط وعالماٍت، 
ال يزال األردنيون 
يتتبعونها. كذلك 
َفعَل األدوميون، 
والبابليون، 
واآلشوريون، 
واإلغريق والرومان، 
وغيرهم. لكنهم 
كانوا أكثرَ ذكاًء 
من األتراك، 
فذبحوا وحوشاً 
كاسرة، وثعابنَي 
ُمرعبة، ومع 
السحر، والتعاويذ، 

كما كثر املشعوذون، وتعرَض كثيرون إلى 
احتيال، وإفالس.

الصدفُة خدمت رواَج هذه اخلرافات. 
فقد عثر قليلون على ذهٍب تركي، وقطع 
نقدّية، من العصور القدمية، بينما استمّر 
منّقبو دائرة اآلثار في اكتشافاتهم 
الرائعة عن شواهد احلضارات الغابرة 
املوجودة في بالدنا، ولم يعثروا على أكواٍم 
من الذهب، وال على وحوٍش كاسرة.

مثُل هذا اخليال املنسوج من اليأس 
والفقر، يُشبُه اليقنَي األردنيَّ عن وجود 

النفط بكمّيات وافرة، جتعلنا عضواً فاعالً 
في “أوبك”. ولكّن احلكومّة وضعت عليه 
، ولن تستخرجه، تنفيذاً  “رََصداً” ال يُفكُّ
إلمالءات إسرائيلية وغربية، ال تريدنا بلداً 
ثرّياً، وتُكّرُس تبعيتنا للمنح واملساعدات 
والَهوان.
فقداُن الثقة في احلكومات جعَل 
األردنيني ال يُصّدقون أّن النفّط غير 
موجود، بكميات جتارية، ودفعهم 
للتساؤل عن الدول النفطية التي 
تيطنا، وعن الفساد في العطاءات مع 
عشرات الشركات األجنبية املُنّقبة 
عن البترول، وعن إغالق آبارٍ، تدّفق منها 
النفط بغزارة، وتلقفنا تصريحاٍت خلبراء 
عرب بأّن في أرضنا من النفط ما يكفي 
ملئة سنة قادمة، بحيث تولنا إلى 
“شعٍب جيولوجّي” واثٍق مبعلوماته.
األدلُة مؤكدٌة على أّن األردن ميتلُك 
احتياطّيا ضخماً من الصخر الزيتي، ما 
يضعه ثانياً، بعد كندا. وهناك شركتان 
عامليتان تعمالن حالياً، ومن املتوقع أْن 
نقطَف أولى الثمار في 2020. لكْن، 
ال دليَل على أّن الذهَب األسودَ مدفوٌن 
بكمّيات هائلة في أعماق صحارينا 
وبحرنا املّيت، وليَس من مصلحة الدولة 
أْن تدعه في جوف األرض، بعد خسارة 
مئات املاليني في التنقيب عنه. وكلنا 
يعرُف تفاصيَل األزمة االقتصادية التي 
نعيشها، فالبالدُ تستديُن لتأكّل، ولتدفَع 
رواتَب املوظفني، وفاتورَة الطاقة، ولذلك 
مخاطُر سياسيٌة وأمنية ال تنتهي.. ومن 
االنتحار أْن تكوَن “كالعيِس في البيداء 
يقتلها الظمأ.. واملاُء فوَق ظهورها 
محموُل”..

فينيقيات

باسل رفايعة
كاتب أردني
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متى سينفض 
طائر العنقاء رماده، 

ويشرأب معلنا 
صراخ التمرد على 
ماهية احلقيقه ؟ 

هل سينهض األردني 
من قوقعة التغني 
باألمجاد السالفة 
وتأريخ النصر في 
حقبة جار عليها 

الزمن ، والهدم 
والفقر واجلوع يعيث 

باألرض فسادا ، 
أولئك ممن يعانون من 
الشوفينية الوطنية 
ومع تفاوت القدرات 
في ملعب ) املباراة 

السياسية ( غير 
الودية ، والطرفني 
كاآلتي ، حكومة 

تزج فقاعات الوهم 
في عقول األفراد 

عروبة احلباشنة

رحالة

بالتمثيل الصامت و ) اخلدع البصريه ( ويتمثل ذلك بتبرير آفة 
اإلختالس واإلختالل اإلداري والبطاله وتعزيز فكرة ) اإلصالح 

والتصويب ( ونقل صوره مشرقه تتسم بالغموض والضبابيه 
والالعقالنية .

عندما تشجب املكارثيه في الشعر عليك أن تقرأ نصا عروبيا 
بليغا يقول : 

- اغضب 
إذا الحت امامك صورة الكهان ..
والدنيا خراب واملدى وطن حزين ..

اغضب .. إن الحت امامك صورة املتنطعني ..

اغضب .. الدماء السود جتري في مآقي 
اجلائعني ..

اغضب وال تسمع سماسرة الشعوب وباعة 
األوهام واملتآمرين ..

والنائمون على العروش فحيح طاغوت جتبر 
.. واستبد ! 

الغضب مشروع إذن ، حينما يسلب احلق 
عنوة ال يرضى إال بحنجرة متينة األوتار ال 

تستعصي عليها هتافات املطالب الشريفة 
، في وطن عشقناه حد الهيام ، وناضلنا 

بجباهنا السمراء تلك التي أجحفها قيد 
الزمن .

مازلنا أردنيون حد الكرامة ، أردنيون جنابه 
الفقر بالصبر ، واجلرح بالرصانه والثبات 
بال نكران ، تعلمنا في مدارسنا البدائية 

وإقليمنا املهمش ، أن اإلقصاء املفروض ال 
يعد إال هزمية لفكرة ) الطبقيه اجملحفه 
( وممارسات أصحاب النفوذ وبعض أفراد 

الطبقة اخململية أؤلئك ممن يشترون باملزاد 
العلني قليال من عزة النفس مع تردي صورة 

الكرامة واملبدأ والوطنيه في سوقهم 
الرأس مالي ) املفلس ( من الالشيء .

إذا أردت أن تكون أردنيا ال تشوبه الشوفينيه 
بسمومها التي نتجرعها مغاالة مبآثر 
املاضي القدمي ، عليك أال تطبق سبل 

التزمير والتطبيل واخلطابات الزائفة في 
وقت حرج تتآكل به حقوقنا رغما عنا 

وتوهمنا السلطات بفشل الشعوب اجملاوره 
إجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بينما نحن 

في الصفوف األولى ! 
وأرضنا تديرها منظمات مشبوهة ممولة من 

اخلارج بذريعة الدعم الثقافي واإلنساني 
لكنها تتلنا بسياط غربي عدائي النزوة 

قاتل وكاره للعروبة والعرب منذ األزل .
الشوفينية األردنية تتفاقم كلما تردى 

الواقع وكأن األفراد يأخذون من ممارستها 
)عزاء مخدر ( أسست جوانبه الدولة 

حكومة وأنظمة .
األردن عربي وسيبقى أرض العزم أغنية 

الضبا نبت السيوف وحد سيفه ما نبا، كما 
كانت حنجرتي تنشد في الطابور الصباحي 

على مرأى جبال الكرك العصية بجبهة 
مرفوعة تنبذ أفول الشيم والقومية وأناي 

تصهل بإسمي ..

الوطن يبتلع
سّم “الشوفينية “!
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“ أيها املار من هنا 
كما أنت اآلن كنت أنا.

 وكما أنا اآلن ستكون أنت.
 فتمتع باحلياة , إنك فاٍن.. “

نقش الشاعر أرابيوس بالالتينية في 
الفترة البيزنطية املكان : أم قيس



جتلّيات عّمار خماش في البترا:

أذان فجر وصالة جماعة
 مع اجلبال البعيدة

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

النبي هارون - 
البترا --- ٢٠١٦

عند تكبير 
الصوره هنالك 
نقطه سوداء الى 
ميني قبه البناء 
البيضاء ، بجانب 
القبة يقف حارس 
املقام ليؤذن الفجر- 
بدون كهرباء او 
مكبرات صوت- 
ويصلي صالة 
اجلماعة مع كل 
اجلبال البعيدة

إفراج

،
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تعبر احلفر،
برغم الرمز الذي ال زال 
سجينا..
السمعة من وراء الباب 
املوارب،
لها رائحة نتنة،
فحتى اجلسور بالهدف 

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

….الفراق،
رصاصة غدر،
تسقط الروح من 
السماء،
لتتهشم،
وتصير حمامات 
بيضاء،
تنام بني يدي أب..
في برزخ التخدير،
في عملية عابرة،
نكون أصدق 
مانكون،
نحب بصوت 
مرتفع،
ونكره بصمت.
كلما رايت 
حقيقة،
تصير روحي 
حمامة،
واخلطوة،

الرخيص،
عالية.
األنثى الضاجة بصخبها،
ال تتجاوز اخلطوط احلمراء،
هي:
ترسمها باللون األبيض،
لتقفز،

وتصير حجر شطرجن

وتصير حجر شطرجن،
ال يحركه إال الالعب األذكى..
فاجر اجلسد،
حني يحوم حول نفسه،
غير واع خلرافة احلب،
وحل لغزه،
يتالشى،

كأي قطار ممل يتوقف عند كل محطة 
شهية..
تناثر العصي،
يحدث صوتا عابرا،
املرآة وحدها،
تفضح احلقيقة،
وجفاف االبتسامات..
حني يقترب الزمن من اخليانات،،
تصير الروح أكثر رقيا،
نبتهج أكثر بالغد،
برغم السراب،
واحلب،
والالجدوى..
رهبة الوقوف في معبد،
كرهبة احلياة،
كالطواف الذي يقودنا لالستسالم 
الغبي،
ال نلوي على شيء إال الرجوع للخلف..
احلرية،
أن تتخلص من شهوة االمتالك،
والعادات،
أن متارس السعادة،
تعتنق السفر في ذاتك،
أن ال تنظر خلفك،
تدوس على الذكريات،
تعتزل اخليانة،
أن تخلص ألحالمك،
لقناعاتك،
لقناعاتك فقط !
حينها:
لن يتجاسر عليك املوت،
وتتذوق ترف ال )أنا(....

شغف

49 48
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

احلميمة، 
فما عَثرْنا على َخبر، وما 
تعّثرْنا ااّل باحلفر,
وما عرفنا هل ما ذاب 
وانغمر أوراُق مراِكبنا ؟
أم صفحاُت العمر؟

_____
في البيوِت القدمية،

كْم انتظرْنا وقوَف املطر، 
لنغزَل من قوِس قزح أمانينا. 

وملّا كبرْنا وارتدينا أحالَمنا، 
ارتدناها نبحُث فيها عن 

حّباِت العمرْ،

في البيوِت القدمية،
كم انتظرْنا دلوَف املطر، 
ليمألَ قلوَب َحَجر الدار 
وجتاويَف الشجر. لنغّطَس 
مراكَب صغيرة صنعناها 
على أرق من ورق كَتْبنا 
عليه أسماَءنا وعناويَن 
مدارِسنا وتواريَخ ميالدِنا 
وأناشيَد بالدنا . وحتى 
رسائل حبنا املتبادلة 
كتبناها عليه على قلق .
_____
وكبرنا , 
وُعدنا لدفاترنا القدمية، 
نفّتش فيها عن مراسينا 

في البيوت القدمية
49 48

في زوايا الغرف وَحنايا احلَُجر،
كانت تتساقط، تتراكض، 

وتنهمرْ، 
ولكّنا ما عرفنا هل ما كان 

دمعاً أم مطرْ ؟!
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وملا قررُت أن أكون 
قائداً؛ ذهبُت إلى حيث 

ميكنني أن أقوّد...
للرعي. 

فالراعي يعتبر قائداً 
شئنا أم أبينا، ولديه 

قواعد وقوانني ونُظم 
تؤهله لذلك، وبعد 
تثبيت تلك النظم 

والقاوانيني، ال تتاج 
القيادة جلهد أو كثير 

عناء.. 
قواعد وقوانني ونُظم 

القطيع تكمن في 
إحضارِ حماراً وكلباً 

وِمرياعاً “بكسر امليم 
وتسكني الراء”.

للكلب أهمية كبيرة 
في قيادة القطيع، 

فالكلب يحرس 
القطيع ويحول 

دون تأخر أو انحراف 
بعضه. كذلك احلمار 

له أهمية عظيمة، 
فهو مهم للقائد أي 

محمود ابو هالل

رحالة

الراعي وللقطيع في آن، فيحمل الراعي بعض متاعه عليه، وبذات 
الوقت يكون احلِمار دليالً للمرياع.

أما املرياع؛ هو عبارة عن َحمٍل صغيٍر يُؤخُذ عن أمِه، وكي يصبَح مرياعاً 
يقوُم الراعي بثالِث خطواٍت رئيسيٍة. 

اخلطوة األولى: يقوم الراعي بوضِع احلَمل بجانِب احلِمار ويُبقيه قربه، 
يأكل معه وينام بجانبه حتى يألفه. 

اخلطوة الثانية: يقوم الراعي بشنق خصية احلَمل بخيط مكني بحيث 
ال يصلها الدم، ويتركها عدة أيام حتى تسقط، وبهذا يفقد احلَمل أعز 

ما ميلك.
العملية غير اجلراحية التي أجريت للحمل لن متنعه من النمو، بل 

يتزايد منوه ويصبح حجمه أكبر من باقي القطيع لدرجة أن الناظر له 
من بعيد يقول: “هيبة صالة النبي “ خاصة إذا زُين بغطاٍء أبيض.

اخلطوة الثالثة: يقوم الراعي بتعليق جرس على 
رقبة املرياع، فلصوت الرنني الذي يصدر عن 

اجلرِس أهمية في سيرِ القطيّع.
اآلن نعود للراعي ولطريقته في القيادٍة، فليَس 

عليه سوى أن ميتطي ِحماره فيتبعه املرياُع، فإن 
اجته شماالً تبعه وإن اجته غرباً تبعه وإن توقف؛ 

توقف.
وأما القطيُع، كل القطيع مبا فيه من أكباش 

وفحولة وإن تناطحت وتعالى ثُغائها تتبع 
املرياع الفاقد للذكورة!! الذي يتبع احلمار الذي 

يأمتر بأمر الراعي.
بعدها؛ تسير األمور بيسٍر وسهولٍة وسالسٍة 

دون عناء وُجهد، فكل شيء بيد الراعي ووفق 
النظام الذي تتبع خطواته.

الراعي اآلن؛ يأمر ويُطاع، وفي إشارة منه فقط 
يوجه القطيع، ال بل أكثر من ذلك، فلو أراد أن 
يغفو ويستريح ما عليه إلى أن يوقف احلمار 

فيتوقف املرياع فالقطيع ويبقى اجلميع يدورون 
حول بعضهم البعض ويقتاتون على ما تبقى 

من حشائِش األرِض على قلتها.
وكي ال يذهب َظنكم بعيداً أنا أتدث عن 

مجتمِع القطيع، حيث قررت أن أكون راعياً. 
رمبا أعود الحقاً لتكملة احلديث...اآلن حدث أمر 

ِجُد خطير ،لقد ترَك الكلب القطيع.

أنا والقطيع
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كلماتي ليست حبًا ببّشار!

 الثورة السورية خازوق
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كانوا يجتمعون ويسهرون ويدعون بعضهم 
البعض ويعيشون مبلء احلياة وال يكترثون 

باحلياة السياسية العفنة في بالدهم. واألهم 
من كل هذا، لم تكن البسمة والضحكة 
واملرح والفرح والبهجة تغيب عنهم يوًما.

ولكل هذا سوريا تعنيني، وأنا أعرف حجم 
القمع والفساد والرشاوي والواسطات 

الدائرة في سوريا على مر العقود. وفي ذات 
مرة، ذهبنا إلى سوريا أيام األزمة مع األخوان 

املسلمني، وكان اجلو مشحونًا في الشام، 
عسكر ورشاشات ودبابات وما إلى ذلك. وقد 
فقدت أمي اثنني من أبناء عمومتها، اللذين 

سحال في الشوارع. وأتذكر كيف وجدت أمي 
عمها الهارب من سوريا في مدينة الزرقاء 

بالصدفة، وقد جلب معه إمرأة حلبية هاربة 
هي وصغيرها. وأذكر كيف قصت علينا زوجة 

ّعم أمي قصة مقتل ولديها دون أن تبكي. 
قالت: جاءها العسكر بجثتي ولديها وطلبا 

من البرود والدهاء السوري. 
وهم في ظل القهر والقمع 

والظلم، لديهم شهوة كبيرة 
للحياة ويعرفون كيف يحتفون 

ويحتفلون بأيامهم الغنية 
باللقاءات والسهرات، فاملائدة 
احللبية فيها ما لذ وطاب، ولو 

أني بدأت أقدرها واستمتع بها 
على كبر، ألنه في صغري لم أكن 
أحب الطبخ، بل البطاطا املقلية 

والهمبرجر! ولذلك لم أقدر في 
طفولتي الوالئم احللبية اللذيذة. 

ومنذ الصغر، كانت الفتاة 
احللبية ال تتعلم الطبخ فقط، 

بل تتعلم صنع جميع أنواع 
العصائر واملشروبات مثل عصير 

احلصرم والبرتقال ومستحلب 
اللوز ومعجون البندورة كلها 

تصنعها بيديها الغضتني 
إضافة إلى تخزين األطعمة 

بكافة أنواعها بتنشيفها في 
مواسمها، وال ننسى املربيات 

بأنواعها، والتي ليس لها مثيل 
في األسواق.  وألذها مربى الكرز 
والورد والباذجنان الصغير والقرع 

واملشمش بأنواعه.  

في تلك األيام في سوريا، لم 
تكن هناك حلوم معدلة جينيا 

وال خضروات وفواكه بالستيكية 
متوفرة طوال العام. وكان كل 

شيء في البيت احللبي طبيعي 
وفي موسمه ومن صنع أيدي 
احللبيات املاهرات. وال ننسى 
بالطبع، كيف كانت النساء 

تتجمع لعمل مئات الكيلوات 
من اجلبنة احللبية املشنشلة 
واملسنرة ) املكعبات(. وال زلت 

أذكر النزول إلى سوق اجلنب 

الشعبي وأسواق حلب القدمية 
الرائعة. وطاملا عاش احللبيون في 

أصالة مبهرة، في مدينتهم، خالبة 
اجلمال. وطاملا أكلوا أكالً صحًيا 
طبيعًيا من بلدهم، غير معرض 

لألسمدة واألدوية الكيماوية. ورغم 
الفقر والقلة ورغم أن كثيرًا منهم 

لم يخرج من سوريا قط، إال أنهم 
كانوا يعيشون حياة ثرية، حيث 

الثورة السورية
كون والدتي سورية، 

من قلب مدينة 
حلب الشهباء عنى 

أن نقضي كامل 
إجازتنا الصيفية 

والتي كانت مدتها 
حوالي ثالثة أشهر في 

حلب والرقة والشام 
والالذقية وغيرهم 

سنويًا. وتقنًيا، فمن 
املفروض أن أكون 

نصف سورية، غير أنه 
ال ميكنني الفوز على 

أقل سوري ولو غير 
متعلم ال بنقاش وال 
بجدل وال بأي شيء. 

فالسوريون معروفون 
ببرود األعصاب 

والدهاء والذكاء وإذا 
لفيت ودرت عليهم، 
أو وجدوا فيك َصْيًدا 

سهالً، فإنهم 
سيأخذونك إلى البحر 

ويرجعونك عطشانًا. 
كم كنت أستاء 

سندس القيسي
كاتبة أردنية 

بدون مجاملة
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إليها التعرف عليهما هي وزوجها، لكنها تقول 
إنها لم تعرفهما، وأصبحت تردد هؤالء ليسوا 

أوالدي. ثم شرحت لنا أنها بالفعل لم تستطع 
التعرف عليهما أو رمبا من روع الصدمة، 

لم تستطع أن تتقبل أنهما أوالدها أو من 
التشويه. لكنها فسرت ذلك بأن اهلل رمبا وضع 
غشاوة على عينيها و ألهمها ألنه ببساطة لو 

قالت أنهما ولديها، لكانت قتلت هي وزوجها 
اخلتيار في تلك اللحظة. أما املرأة الهاربة، فقد 
عاشت هي وصغيرها تت رعاية ّعم إمي عدة 

سنوات. ولعل السوريون هم الوحيدون في 
هذا العالم الذين يستضيفون الغريب لعدة 
سنوات وليس عدة شهور دون أي مقابل. وقد 
شاهدت هذا األمر عند جدي ألمي، الذي كان 

يستضيف احللبيني حني كان ميلك مطعًما 
في بغداد لشهور وسنوات، يأكلون ويشربون 

وينامون مجانًا. وقد وجدت بعض أخوالي 
يفعلون ذات الشيء. إال أن هذه املرأة تزوجت في 
النهاية، وبعد أن تزوجت بعدة أعوام، اكتشفت 

أن زوجها األول حي وليس ميًتا كما بلغها. 
والظاهر أنه كان مفقودًا ووضعه اجلميع في 

عداد املوتى!
وفي ذات مرة، ونحن في الطريق إلى حلب، 

مع خالتي وأبنائها وجدتي وجدي، أوقف 
حرس احلدود السوري جدي الطاعن في السن، 

وحققوا معه لساعات، في حني بقينا نحن 
في السيارة، قلقني على مصيره. بكت جدتي 
حينها لكن الفرج طل عندما شاهدنا جدي 
يتجه نحونا وكم فرحنا حني خرج جدي حيًّا 
من ذلك املكان املشؤوم. لكن أي شيء على 

احلدود السورية كان متوقًعا.
ولرمبا لم نكن لنتصور يوًما بأن يثور هذا 

الشعب اجلميل، الرايق والذكي. وأنا في 
احلقيقة، عندي تفظ على الثورة السورية 

التي نكشت الوضع الساكن. ففي البداية، 
تمست ولو بتحفظ لثورة ليبرالية حقيقية 

أو هكذا تصورت، لكنها كانت منذ البداية، 
ليبرالية محافظة تؤمن مبؤسسة الزواج 

لكن الليبرالية احلقيقية تؤمن بالفردانية 
أوالً، بحرية الشخص، بكونه عاملًا مستقالً 

متكامالً، ذو هويات متعددة واإلنسان الليبرالي 

أو ما سيكون مثيلتها هذا إذا قبلت الدول 
العظمى! كما أن َعلى العربي أن يفاوض 

على حقوقنا كأقليات قد نعيش دون أي متثيل 
سياسي، مجرد كائنات مكسورة، متشككة 

في هويتها، منهكة من شدة القتل وليس لها 
أي قيمة فعلية. وعلى العربي أن يعي أن من 

مصلحة الغرب أن ننهي على بَعُضَنا البعض 
في أغبى مشروع إبادة جماعية، ثم ستدخل 

هذه الدول العظمى عندما نكون قد تعبنا 
وانهكنا وفقدنا البوصلة متاًما، من أجل وضع 
اللمسات األخيرة وقد يلقون قنابل نووية هنا 
وهناك، إلخفاء معالم احلقيقة التي ستموت 
مع األبرياء وغير األبرياء ولذلك صدقوا رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حني تقول بكل 

ثقة إنها ستستخدم القنابل النووية، واعتبروا 
كلمتها كلمة رجال وأزيد! فهي لم تقلها 

َعَبًثا!
أنا ال أستطيع أن آخذ موقف مع أو ضد 

الثورة السورية، ألَنِّي بصراحة غير مقتنعة 
بأطروحاتها! لكني لست مع حمام الدم 

في سوريا، دون أن أوجه أصبع اإلتهام ألحد. 
فاجلميع مسؤولون عما يحدث! ملاذا لم تتعلم 

املعارضة السورية من سابقتها املعارضة 
العراقية؟ انظروا كيف أصبح العراق؟ يجب 
أن نستنتج أن املعارضات ال تقق برامجها 

املطروحة من خالل املرور عبر لندن وواشنطن. 

أنا ال أفهم العقلية العربية، املستعدة لسفك 
الدماء العربية على السريع! “خلي الناس متوت 

من أجل القضايا التي تدافع عنها”. أنا أقول: 
ال، غلط. علينا أن ال نهدر الدم العربي وأن 

نقبل بأي ثمن حتى لو كان القمع كي نتجنب 
سفك الدماء واإلبادة اجلماعية. نعم، أنا ضد 

احلرية إذا كانت ستقود إلى مجازر ومذابح. أنا 
ضد احلرب األهلية! أنا ضد املواجهة املسلحة 

إذا كان كل هذا يعني موت العربي وتشريده 
وتشويهه. وغًدا عندما تصبحون على سوريا 

احللم أيها الثوار، ستجدونها خرابة وقد قضت 
الفتنة فيها على األخضر واليابس! ولم تبق 
هناك سوريا وال وطن وال حرية وتكون سوريا 
قد متزقت إلى دويالت، كل هذا بسبب أوهام 

احلرية التي تملون! ليس حبًّا في بشار وليس 
كرًها في الثورة السورية، التاريخ سيجعلكم 

مسؤولني وشركاء، رمبا فيما سيكون إبادة 
جماعية، من الوزن الثقيل! فقد أدخلتم 

أنفسكم في مشروع تقسيم سوريا ورمبا 
إعادة احتاللها. كان من األجدى درء اإلنفجار، 
إال أنكم وجدمت أنفسكم تنفذونه بأيديكم، 

ألن هناك من مد لكم بحبل متني وطويل، 
ظننتم أنه سيكون سبب خالصكم من بشار، 
إال أنه احلبل الذي ستلفونه حول رقابكم لكي 

تشنقوا به أنفسكم.

هو من يعيش في مجتمع غربي دميقراطي 
استهالكي أو هذا ما يعتقده فالسفة الغرب، 

لكن في احلقيقة، رؤساء احلكومات الغربية 
هم متزوجون في الغالب. لذلك، فطرح أن 

الثورة السورية هي ليبرالية ليس باألمر 
الصحيح. كشعوب عربية نحن ال نفهم 

معنى الليبرالية! فهم هنا يستعملون كلمة 
الليبرالية كطابع أو عنوان لكي يحصلوا على 
متويل للثورة السورية، فمن ذَا الذي دفع فاتورة 

الثورة السورية؟ ومن ذَا الذي مدها بالدعم 
اللوجيستي والتكتيكي؟ ومن نظر لها؟ ومن 

خطط مراحلها؟ أما الليبرالية التي تقصدها 
الثورة السورية، فهي نظام عربي محافظ، 

يخبىء حقيقته كمجتمع مسلم تت دعاية 
الليبرالية الغربية. الليبرالية الوحيدة التي 

حصلت هنا هي أن بعض الثوار السوريني 
وضعوا أيديهم بيد بريطانيا والواليات املتحدة، 

ولهذا عدت ثورة ليبرالية، تتعامل مع الغرب 
وترسم وتخطط خللع النظام السوري من 
دمشق، إلى أن وصلت إلى نصف البئر، ثم 

قطع احلليفان الغربيان احلبل بالثورة السورية 
وتركوها تتضر لوحدها في الشام وسط 

فقاقيع التطّرف والرجعية. 
ملاذا يكرر العربي نفس اخلطأ وال يتعلم من 

الدرس؟ فمنذ الثورة العربية الكبرى التي 
انطلقت في بدايات القرن املاضي وبريطانيا 

وحلفاؤها يلقوننا دروًسا صعبة ويقعدون 
رؤساء العرب على خوازيق متينة الصنع وغاية 
في اجلودة، منذ تقسيم العالم العربي حسب 
سايكس بيكو وحتى شراء امتيازات التنقيب 
عن البترول لعشرات السنني وإلى غاية تدمير 

العراق التكتيكي واإلستراتيجي على مدار 
عقود من الزمن وحتى إشعال فتيل الفتنة 

في سوريا. علينا أن نفهم جميًعا أن بريطانيا 
والواليات املتحدة ال يهمهما أن تتحول الدول 

العربية إلى دميقراطية وال ليبرالية وال حتى 
إلى دول تعتمد على نفسها وكل ما يهم 

هاتان الدولتان العظيمتان هو إستعادة حكم 
اإلمبراطورية الرومانية في الشرق األوسط، 

التي يعتبر الغرب امتدادًا مباشرًا لها. ولهذا 
عندما يريد العربي أن يضع يده بأيدي هاتني 
الدولتني، عليه أن يفاوض على حصته ودوره 
احملتملني في اإلمبراطورية الرومانية املقبلة، 



اجلمال. يا حظها ما زالت تلم وتتمنى حتى يخيل 
اليك انه حاال سيتفتح بكر االنوثة فيها.

كانت هناك صديقة اخرى تشاطرنا احلديث لم 
تستطع ان متسك لسانها وانفجرت من شدة 

الغضب وقالت لها االفضل لك املشاركة في رحلة 
الى القمر او املريخ من احللم بايجاد حبيب وزوج 

تفصيل ميتلك اجلمال واحلنان والشباب. 
هنا اندفعت تلك احلاملة وقالت بانها على تواصل 
مع احدهم عبر الفيسبوك وهو من دولة عربية 

وابدت ثقتها مبا تقوله وتابعت هناك على سطح 
البسيطة ما يشبه احالمها وستجده. 

متنح مشاعرها مثلما متنح سيدة منديلها الورقي 
الحد االشخاص في مواصالت عامة ال تعرفه 

ولكنها اشفقت على العرق الذي يتصبب منه من 
شدة احلر.

عاشت حياتني فقدت خاللهما احساس االمتنان 
الي انسان النها كانت دوما تفيق من غفوتها وقد 

تولت احالمها السعيدة الى كابوس مرعب. 
وحده الظالم الذي يخيم على حياتها بني فترة 

واخرى وكأنه على موعد معه  
لم يأخذها التفكير طويال وهي تأخذ قرار 

االنفصال عن زوجها االول والذي  كان بسبب زواجه 
باخرى، ولكنها كانت تنفصل عن اطفالها الثالثة 

اصغرهم لم يتعدى العامني!. 
تستذكر بوجع كيف كانت امورها تسير من حزن 

الى اخر، كل يوم كانت مهددة بأخرى تشاركها 
زوجها وكان صبرها عليه من اجل اطفالها 

الصغار. جربت الهجرة معه لعل الغربة تقربهم 
الى بعضهم، لكن ذلك كله كان عبث فهي تيا 

مع انسان دائم الترحال ليس بفكره بل بقلبه 
وحاضره ومستقبله فكان ال يستقر على شيء، 

عالقاته بالناس جميعهم في حكم املاضي وهذا 
كان ينعكس خسارة على بيته وماله وتعاطف 

اقرب الناس اليه.   
تنقلت في بالد عدة لكنها بقيت كما هي من 
غير حظ. كم من االشياء اجلميلة غابت عنها 
ولم تستطع ان تعطيها حقها، كانت تبحث 

عن رجل لن يأتي، كل تركيزها ينصب على شيء 
غير موجود. تفتقد االحساس باحلاضر بهاجس 

قد يأتيها من املاصي. ال تدري اذا كان ما حصل 
لها رحمة ام نقمة حني عادت الى بيت اهلها 

ذلك اليوم  واثار الضرب على اجزاء متفرقة من 
جسدها.

 كان اللقاء بزوجها الثاني لقاء غير مقصود لكنه 
كان لقاء الرحمه. ثمة مدخل فسيح انقذها من 

جبروت الزوج وضغط االهل بالعودة له. امور كثيرة 
ال نستطيع ان نفهمها في حينها لكنها قد تكون 
املمرات السرية حليوات اخرى واملنقذ ملا نحن به. انه 

القدر الذي ساق لها ابن خالتها من اخر القارات. 
ليكتمل احلظ والنصيب معها فيكون هو االب 

من غير زوجة وتكون هي االم من غير زوج. تبدلت 
نظرتها واصبحت على قناعة بأن احلياة تمل مع 

القسوة الرحمة. استنفذت القدرة على الصبر 
واالنتظار فكان سبيلها الى اخلالص من االلم الى 

عالم االمل.   
 رضيت منه ان يغير حياتها رغم معرفتها 

املسبقة انها سوف تفتقد ابنائها وحتى رضيعها 
الصغير.

 ولكن انى لها الهرب من البؤس الساكن فيها 
واملشاكل بدأت تدق على رأسها ورأس زوجها 

بعد اربع سنوات من الزواج بسبب غيرة خالتها 
وقسوتها فكان الطالق والوحدة وااللم. الضربة 

هذه املرة تأتي من اغلى الناس وهو االصعب لكنها 
كانت قد اكتسبت اجلنسية التي جتعلها تفكر 

وتيا لنفسها. 
تعيش االن بوحدتها النها لم تعد قادرة على 

العودة الى بلدها النها جربت حياة احلرية واملال، 
غير قادرة على التواصل مع ابنائها او تمل 

مسؤوليتهم فهي غريبة بالنسبة لهم ابنها 
الصغير اصبح في اخلامسة عشرة. 

كان رأينا ان التفكير بالزواج للمرة الرابعة قد 
يكون انتحار اخر لها، واقترحنا عليها التفكير 

بأبنائها بشكل جدي. لكن هذا اخليار كان 
مستبعد بالنسبة لها النها ما زالت تمل االمل 
حلياة مستقرة مع زوج جميل تبه وهذا الشعور 

مكتسب من البيئة اجلديدة وما فيها من رفاهية…

من املشاعر! في سطور حكايتها 
التي ال تخلو من معاناة، ان لم تكن 

كل سطورها معاناة. تبررثقتها 
هذه باجلنسية التي باتت تملها 
حصنها احلصني من غدر الزمان 

كما تقول. تقهقه حني تتذكر ان 
طليقها االول لم يخفي رغبته 

بالزواج منها مرة اخرى.  

بأبتسامة مبررة نتابع حديثها وهي 
تشرح لنا سبب انفصالها عن زوجها 

الثالث والذي كان السباب تتعلق 
مبظهره اخلارجي.  

تنسى عمرها الذي جتاوز االربعني 
وهي ما تزال تبحث عن احلب وتلم 

باالنسان الذي ميكن ان مينحها احلنان 
وتشترط ان يكون على قدر من 

بعض من وهم االحالم 
يبقينا على قيد احلياة، 

الن االحالم متسح 
الكثير من نكد احلياة. 

ولكن كثيرة هي االحالم 
التي ال نستطيع ان 

جنعلها حقيقة. 
في العتمة والنور 

يسكنها حلم واحد 
بالرغم من دخولها 

العقد الرابع. اال انها 
ما زالت تثق بحدسها 

وتنتظر ذلك االمل 
وكأنه السبيل الوحيد 

للتخلص من االلم. 
فهي مثل كل النساء 

تلم باحلب والبيت 
السعيد. ولكن العمر 

ميضي بها والزوج 
املنتظر لم تظهر 

بشائره بعد!! تروي 
قصتها وكأنها تقص 

رواية قرأتها او سمعت 
عنها ال اثر فيها الي 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة 
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