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ة إسرائيل مع مها اخلطيب واللويبدة! قصّ

نحن، هنا..
نا، نحن، ما زلنا، هُ

جبلنا،  نا،  حبّ نستعيد 
ال  كتاب،  شكل  على  مه  ونُقدّ
ال  إسم،  فـ”اللويبدة“،  مجلّة. 
”نحن“،  قلبه  وفي  عنه،  نتخلّى 
أو  كان،  جبالً  واضح،  وعنوانه 

مجلة، أو كتاباً.
هو، اآلن، ”كتاب اللويبدة“، إذن، 
وليس مجلّته، فالّة تضيع في 
يبقى،  والكتاب  األشياء،  زحمة 
خمس  سنوات  خالل  عرفنا  وقد 
السلطوي،  القهري،  فنا  توقّ من 
على  حصلوا  الذين  من   ً أحدا أنّ 
بل  جانباً،  يرموها  لم  ”اللويبدة“ 

وضعوها على رفّ مكتبة...
من  لكلّ  ممتنّون  هنا،  نحن، 
ا، وقلق على غيابنا، وها  سأل عنّ
خير  في   ، حبّ جبل  نعود  نحن 

جليس، في كتاب شهري.

24

ناتاشا املعاني، 
لّق  حني حتُ

األلوان، واألفكار،  
واملعاني.

قل بلتاجي: وَعد عَ
 من ”اللويبدة“ 

د  نستعيد تألّق تعدّ
ان..، ع عمّ وتنوّ

مشروح طموح,، 
ولكن......

مق،  ريهان قُ      بَ

روف ل حُ الّ شَ
زح  وألوان قوس قُ

رفعت العالن، يكتب 
ر،  من وحي  ويصوّ

رحلة إلى مساقط 
القلوب واألرواح: 

فلسطني...

9

 معني املراشدة يستحضر التاريخ:
 أتاتورك من اإلختباء في مغارة في إربد،

 إلى رئاسة تركيا احلديثة!
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ال رائعته ”هاملت“: في ويليام شيكسبير، يقول
دفة! يحدث صُ الدامنرك في شيئ

دفة.. صُ كان ”اللويبدة“، مع حدث ما أنّ نظنّ وال
تنا: قصّ إلى فاستمعوا

بأيام، حني عشر الثالث العدد صدور بعد كان ذلك
ذكرت التالي: اخلبر الفرنسية الصحافة وكالة بثت
من صدور األحد (أي بعد أربعة أيام ”هآرتس“ صحيفة
للحكومة رسمياً إحتجاجاً قدمت إسرائيل أن الة)
األردنية السياحة لوزيرة تصريح أعقاب فى األردنية،
األردنية ”اللويبدة“ مجلة إلى به ادلت اخلطيب مها

الصهيوني“. بـ“العدو إسرائيل فيه ووصفت
اخلارجية وزارة فى مسؤولون واستدعى
العايد أبيب على تل فى السفير األردنى اإلسرائيلية
الوزيرة تصريح إلى بخطورة ينظرون أنهم وأبلغوه

أقوالها. من األمل خائبو وأنهم األردنية،
أمام اإلسرائيلية اخلارجية فى املسؤولون وشدد
بنظر تتعارض اخلطيب أقوال  أن  على األردن  سفير

الدولتني. بني العالقات مع طبيعة إسرائيل
احلدث هذا خلفية وعلى أنّه ”هآرتس“ وتوقعت
الدولتني كلتا فى مسؤولني بني العالقات  ستسود 

باردة“. ”أجواء
فى جاءت األردنية الوزيرة تصريحات وكانت
دولية شركة أن مفادها إدعاءات  على ردها معرض
إنتاج فى شاركت قد كانت األردن“ ”مهرجان تنظم
السنوية الذكرى  إحياء ملناسبة إسرائيل احتفاالت
الشاملة اللويبدة مقابلة سياق في لقيامها، الستني
في اخلطيب ”مها عنوانها وكان اخلطيب، الوزيرة مع
ال والدته زعيتر أكرم جده شاب .. ”اللويبدة“ ضيافة

.. الصهيوني العدو مع يوماً تطبع
جنل زعيتر من متزوجة الوزيرة اخلطيب أنّ ويُذكر
لها كان  التي  األردنية الشخصيات من كان الذي

النضال الفلسطيني. طويل في تاريخ
الوكالة عن نقال نشره الذي اخلبر، إنتهى
فإمتأل األردنية، ”عمون“ وكالة موقع الفرنسية
مها موقف ساندت التي العفوية بالتعليقات
وزراء رئيسة أوّل تُصبح أن من متنّى ومنها اخلطيب،
تعديل أوّل مع تخرج أن  ع توقّ ما  ومنها األردن، في

ما حديث! وزاري وهذا
ذلك في الطباعة من نعت مُ ”اللويبدة“ ولكنّ
إلى نعود لهذا حصل، ما معها وحصل األسبوع،
شيئ في الدامنرك مقولة شيكسبير: ال من به بدأنا

صدفة! يحدث
وردت التي الناس، تعليقات من بعضاً ننشر وهنا

”عمون“: موقع على
أو وزراء، تريدها رئيسة التعليقات

الرحيل لها تتوقع

فمرحى للوزيرة الوطنية  األعداء، به شهدت ما الصدق - 1
اجلحيم. إلى الصهاينة وليذهب الرائعة،

مها  سياحة وزيرة ..أحلى إتدايقوا حقيقة كلمة من إزا - 2
يسعدك.. اهللا اخلطيب

خواطرهم.. أجل من الكلمات لتغيير مضطرة لست
الزم  هيك على إذا ؟ أخواننا ؟ عنهم نحكي شو يعني - 3
بالطالعة أسرائيل على وتعترض تتعلم الرشيده حكومتنا على
وبنطنش مليون كلمة بنسمع عنا اهللا  ماشاء أحنا ... والنازلة
مولعة األسعار ؟ بكفي يرتفع ما والسكري عنا الضغط عشان
تعش طنش ))) مبدأ عنا  هيك عشان ؟ تدهور  الصحة وكمان

تنتعش)))

يحمي حكومتنا.. و قائدنا يا و يحميك أردنا يا
. احلقيقة قالت التي الثائرة للوزيرة نعم - 10

عدو  إنهم حالهم عارفني مش لسة !!!!!!!!! غريبة  - 11
شر؟؟ دخلك ما دار يا و حبايب صرنا فاكرين يكونوا ؟؟ ال صهيوني

بطلة.  انها التحية ولها احلق قالت - 12
نشمية  انك واهللا الوزيرة معالي عفية - 13

اسرائيل  يطبع مع ال زعيتر جده اكرم فعال شاب - 14
وزراء  رئيسة تصيري اخلطيب يا مها يا رب - 15

أخلطيب  ألسيدة مها معالي إلى ألقلب من أعماق حتية - 17
وتلقفتها من ألقلب خرجت كلمة ألصدق / لقد ألسياحة وزيرة
قيادة أألردنيني بحب  ملعاليك فهنيئا جميعا أألردنيني قلوب

ألعداء أألمة تلتفتي وال وشعبا
الوزاري القريب. التعديل من اهللا يسترها - 18

أردني  كل يكنها التي املشاعر عن عبرت واهللا الوزيرة - 19
مستقبلها قضت على قد أن الوزيرة أعتقد ، ولكني للصهاينة حر

طويل. و الزمن ورائها العم وأوالد التصريح ، بهذا السياسي
يفيقو  املغررين ريت يا صهاينه انهم بعترفووا هم يعني - 20
باعترافهم صهيون هم اسرائيل  انه يتاكدو  السكره هل من

ليس صهيونيه. اسرائيل ان بالتفريق املغررين يريد كما وليس
لم  الكلمات ان واحلقيقة   , الوزيرة  معالي أخطأت  - 21
انها خصوصا اجلسيم اخلطأ هذا في وقوعها الى ادى مما تسعفها

على التيار الليبرالي محسوبة
ان او اسيء فهما انه ان تعتذر وتقول  اقترح عليها وعليه
تقصد كانت وانها  .... املقابله من اسقطت قد سابقا كلمة 

حاليا... والشقيق سابقا الصهيوني العدو
الوزيرة  أن عارفني  النهم اسرائيلية مزحة هذه  - 22

محترمة
يا جماعة  هذه اسرائيلية - 23

رسمي  اعتذار وتقدمي .. احلكومه من فورا اقالتها يجب - 24
العظيمه اسرائيل لدولة

وزاري  تعديل في هاليومني اكيد - 25
القيامة يوم الى عدوا وسيبقى عدو هو - 26

اصيله  - 27
قليلة يا معاليكي  واللة ما انتي - 28

معالي  لشخص االحترام ملئها واجالل اكبار حتية - 29
الص والعمل الصادقه الكلمه صاحبة اخلطيب، مها  الوزيره
الهاشميه احلره. اكثر وقيادته االصيل وشعبه االردن لتراب الوفي

نشمية االردن. يا من امثالك اهللا
ضد  تتوجه منذ فترة بسيطة كانت االقالم اخوان يا - 30
نشمية ؟؟؟؟؟ معالي الوزيرة واليوم بهجوم كاسح معالي الوزيرة

على  احلقد يشربون ابنائنا وان صهيوني عدو اسرائيل - 31
الصهاينة دولة

مها  السيدة الفاضلة للوزيرة اإلحترام وكل حارة - حتية 32
اخلطيب.

بدهم  اذا  وبعدها ننسى حتى  قرن نص سماح فترة   33-
,,, حق يزعلوا لهم ما فيش االن اما , عندهم حق بكون يحتجوا
وهاي غرامة , صهيوني عدو صهيوني عدو صهيوني واخيرا عدو

عليكوا مبروكات محاكمة بدون دينار عشرين
سالم. تطيري. قربتي ؟ خطيب يا النار على مياتك - 34

إلسرائيل؟ حبّ قربان ”اللويبدة“

من الكثير الكثير هناك أنّ مع هنا، ونتوقّف،
إلسرائيل، حبّ قربان مونا قدّ هل ونقول: التعليقات،
زلنا فما احلمد هللا، ونقول: الوضيع؟ في ذلك الزمن

اخلطيب كذلك... ومها احلياة، قيد على
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”اللويبدة“ محرر بقلم:

4 - SO what. WHat do we 
expect her to call them, our 
friends our children killers rap-
pist, satan . Cut the crap and 
stop this ridicuous pretend 
relationships. People are over 
fed up  Too Much

ونص ويلعن  عدو صهيوني - 5
للثاني. يحكي واحد شرفهم

انت  عمي يا اصحي .. -  6
ابناء صلح مع موقع اتفاقية ببلد

عمنا اليهود ...
يستر  اهللا - 7

ان  طبيعي شي  هذا -  8
الصهيوني العدو اسرائيل تبقى
الصديق العربيه..وتبقى للشعوب
ان العربيه للحكومات الصهيوني
احلكومات مع والتطبيع الصلح
(الصهيوني يكون ان اليعني
ظهور على واحلميم الصديق
نعم واملعذبه املقبوره الشعوب

.؟ وعدو ستبق.صهيوني
أي  لكالمهم تلقي  ال - 9

اهتمام..
نغيظهم عندما املنى يوم

حرف أو بكلمة
 3 قولها الصهيوني العدو
صاروخية قذائف جائزة وإلك مرات
جهنم بنار اليهود يحرق اهللا
عامل حدا في ما منهم، ويريحنا
و بسببهم إال الدنيا في قلق
يحميك سياساتهم...اهللا بسبب 

إسرائيل ة قصّ هي هذه
مع  معنا،

“ ”اللويبدة



وكانت  املهنية،  املطبّات، خالل مسيرتنا  وأيضاً 
كلّها تتعلّق بالسياسة ودهاليزها، وكواليسها 
نعنا وقُمعنا واضطررنا لقص أخبار  وزواريبها، فمُ
، وأحياناً صفحات من صحفنا، وذهب الكثير من 

أعدادنا إلى احلرق، أو في حاويات زبالة.
”اللويبدة“  أصدرنا  وحني  صحيح،  كلّه  هذا 
واحد  إلى  سنتعرض  أنّنا  بالنا  في  يخطر  لم 
مع  تتعامل  جامعة،  مجلة  باعتبارها  منها، 
ثقافة السياسة، وثقافة املكان، والتاريخ، وحتاول 
ر  تعبّ أكثر ما  توافقاتنا،  ل للمستقبل  تُسجّ أن 

عن خالفاتنا.
إلى  القراء  من  نستمع  ا  كنّ ما  وكثيرا 
ممّا  بأكثر  األردن،  صورة  ل  جنمّ أنّنا  مثل  إنتقادات 
ا نردّ بأنّ دورنا في هذه الة  هو في احلقيقة، وكنّ
فهي  املطبوعات،  من  غيره  عن  يختلف  بالذات 
متثّل جانباً طال ما متنينا طرحه على القراء، ففي 
السياسية  واملناكفات  اليومي،  العمل  زحمة 
ودورنا  بالدنا،  في  كثيرة  جمالية  حقائق  تضيع 

في ”اللويبدة“ أن نضيئ عليها.
الرغم  على  األجمل،  هو  بل  فاألردن جميل، 

من كلّ األشياء...

منع ”اللويبدة ”

”اللويبدة“ من الطباعة صاعقة  وجاء قرار منع 
واحدة  سوداء  غيمة  وأنّ  خصوصا  رؤوسنا،  على 
الرسمية  ة  احلجّ وكانت  السماء،  في  تكن  لم 
أن  ودون  العنكبوت،  بيت  من  أوهى  املستخدمة 
نخوض في تفاصيل صار القارئ يعرفها، ولن نكررها 
لمنا،  ظُ فقد  إنتقامية،  طبيعة  نحمل  ال  ألنّنا  هنا، 
كالعادة، وكالعادة أيضا، فنحن ال نقبل أنواع الظلم، 

ً ذلك الذي يأتي من ظالميني. وحتديدا
ا قد تشرّفنا  وإلى ذلك، فقبل أسبوع من املنع، كنّ
بتقدمي مجلد أنيق جلاللة امللك، بيده، واستمعنا منه 
وإلى  بـ“اللويبدة“،  واإلعجاب  التشجيع  كلمات  إلى 
األردنية  ”اللويبدة“ املطبوعة  ذلك، أيضاً، فقد كانت 
الوحيدة التي حظيت بقبول القراء واملسؤولني على 

حدّ سواء.
بعيدة  مسافات  يجرفني  أن  لقلمي  أحبّ  وال 
ليست هدفي، فأنا أكتب اآلن بعقل بارد، وقلب دافئ، 
إلى  وصلت  التي  القاسية  التجربة   حصيلة  عن 
ماليا كل  فيها  الغياب، خسرت  من  خمس سنوات 
أرض  قطعة  بيع  إلى  إضررت  أنّني  درجة  إلى  شيئ، 
ذكره،  من  أستحي  ال  ما  وهذا  إبراهيم،   لي  ورّثها 
األيام  أنّني خسرت رضاه، رحمه اهللا، ولكنّ  وظننتُ 
”أطول من أهلها“، فاآلن أشعر بأنّه ورّثني أرضه، كما 
الصحافة،  قيد  على  واقفاً  ألبقى  سمعته،  ورّثني 

على قيد احلياة.
العمر،  مكسب  ومعها  اليوم،  تعود  ”اللويبدة“، 
هذا كسب  وفي  معنا،  ووقوفهم  الناس،  محبّة  هو 
لو  كنّا سنحصل عليه  ما  معنوي أضعاف أضعاف 

واصلت الة الصدور بالشكل الطبيعي.
شكرا لكم...

   بقلم: باسم سكجها
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املسرحيون،  ”اللويبديون“،  م  قدّ
التشكيليون،  والفنانون  والسينمائيون،  
واإلعالميون،  والروائيون،  والشعراء، 
رؤيتهم  املدني،  اتمع  في  والناشطون 
تراجع  وسط  مي،  التقدّ جبلهم  ملستقبل 
لقاء حميم جمعهم مع  ان، في  أنحاء عمّ

معاملة  الفني  املسرح  يعامل  القدمي 
الى  دعا  بشارات  ممدوح  الدوق  املالهي. 
الجل  العمل  ومواصلة  اجلميع  تكاثف 
املسيرة  لتبقى  االردن  في  والفن  الثقافة 
”رمال“   محترف  مدير  وطالب  متواصلة، 
فني  كادر  بايجاد  غزالة  أبو  العزيز  عبد 

بلتاجي
 يُعلن مشروع 

ان عمّ
 الثقافي 

في 
“اللويبدة“ 
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 الذي كان من أروع الناس في مناصرتنا، كما هو على الدوام، صديقنا 

خاف علينا أن يصبح عنواننا في سجن ”اجلويدة“، بدال من جبل 
ً ناصر احلبيب. ”اللويبدة“، لكنّ اهللا سلّم، شكرا

” اللويبديون“ يرحبّون وينتظرون

ان اجلديد عقل بلتاجي، في ضيافة املتحف  أمني عمّ
الوطني األردني ورئيسته األميرة وجدان الهاشمي.

وطالب الفنان محمد القباني بتاسيس مسرح 
عواصم  كل  في  البلدية  املسارح  غرار  على  بلدي 
العالم، وحذر عضو جمعية أصدقاء اللويبدة فاروق 
النسيج  على  وتاثيره  التجاري  العمران  من  يغمور 
املعماري وهوية اجلبل، واقترح الفنان ساري االسعد 
ان،  انتاج عمل تلفزيوني درامي يسرد قصة وتاريخ عمّ
من  التخلص  الى  االمانة  االندى  دار  مديرة  ودعت 

بيروقراطيتها في تعاطيها مع الشان الثقافي.
 إلى ذلك، شرح رئيس رابطة ”طقوس“ املسرحية  
احلر،  املسرح  فرقة  من  عليان  وعلي  الرميوني،  فراس 
الدعم، محذرين من  وقلة  املسرحي،  القطاع  هموم 

إفالس الفرق. 
جمال  الروائي  العربي،  الثقافي  املركز  رئيس 
املؤسسات  ايجار  بدل  بدفع  االمانة  طالب  ناجي، 
ميزانيتها  من  الفعاليات  تقيم  كونها  ملقراتها 
 ً ا اخلاصة، واقترح جتميل اللويبدة باالعمال الفنية، ردّ

على القوى التي حتارب الفنون.
املسرح يعامل كملهى ليلي

ختاتنه  محمد  عمون  مسرح  مدير  وطالب   
بتعديل قانون ترخيص املسارح، حيث ما يزال القانون 

في االمانة له معرفة في الفن والثقافة، والتخلص 
على  جمالية  ملسة  اضفاء  عبر  الفنية  الرداءة  من 

املدينة.
بلتاجي: نريد بيان رؤية منكم

وفي املقابل، دعا بلتاجي، إلى وضع إستراتيجية 
رؤية  بيان  الى  وترجمتها  لعمان،  وفنية  ثقافية 
بانهم  والفنانني  املثقفني  واصفا  املقبلة،  للسنوات 

القوة املؤثرة والقادرة على تغير الواقع الثقافي. 
حتت  ومرافقها  االمانة  وكوادر  خبراء  إن  وقال 
تصرف املثقفني والفنانني، وإنّ األمانة بإنتظار وصول 
إستراتيجية  تتبنى  هيئة  تشكيل  إلى  احلضور 
احلفاظ على وتطوير فرادة جبل اللويبدة، الذي يعتبر 
 ً مستحضرا انية،  العمّ الثقافة  ع  وتنوّ لتعددية   ً رمزا

أسماء شوارعه وتاريخه العريق.
ووعد البلتاجي بتقدمي كلّ الدعم لالستراتيجية 

اجلديدة، مادياً ومعنوياً.
سعيدون: ولكن!

كانوا  ”اللويبدة“،  رصدت  ما  حسب  املوجودون، 
سعيدين بالكالم، ولكنهم ظلّوا في حالة شكّ من 

كون األمر مجرّد حملة عالقات عامة كالعادة...
األقوال، إذن، بإنتظار األفعال.

 ونحن باملرصاد!

أنّنا  صحيح 
الكثير  إلى  تعرّضنا 
والفقر،  القهر،  من 
الشطب،  ومحاوالت 



دن
ألر

ي ا
ناد
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ة سَ دَ عَ لم وَ مق: قَ ريهان قُ بَ
بّ  ة فالفل جتمعنا على حُ حبّ

إعترافات بائع علكة عند إشارة
لهذه األسباب حملت هيام السالح
انيني إلى احليوانات انيون يهربون من عمّ عمّ

إكرام الزعبي:
إبنة الرمثا 

ان التي إنتبهت لها عمّ

قالوا...
عمر اخليام:

قا فِ أولى بهذا القلبِ أن يَخْ
وفي ضرامِ احلُبِّ أنْ يُحرَقا

رَّ  بي يَعَ اليومَ الذي مَ ما أضْ
قا شَ وى وأن أعْ من غير أن أهْ
لمَ اليَقني يا عالمَ األسرار عِ

رِّ عن  فَ الضُ وكاشِ
البائسني

يا قابل األعذار فِئنَا إلى
لِّكَ ظِ

 فاقْبَلْ توبَةَ التائبني
لِ هذا  فيفَ الظِ أفِقْ خَ

ر السحَ
تَر رفا وناغِ الوَ وهاتها صِّ

ً وال  مرأ فما أطالَ النومُ عُ
ر هَ رَ في األعمارَ طولُ السَ قَصَ



فالعني تهوى صورة احلسن التي
روحي بها تصبو إلى معنى خفي ....
ابن الفارض

شيء ما يقال عن الطبيعة ، الواقع، الرحابة، 
مثال  الصخر  نحت  في  أواملعاناة  احلرية،  الفن، 
..انها ذات الرسالة التي مت تقاسمها عدة ماليني 

. من السنني املدهشات على كوكبنا السحريّ
معادالت  وفق  للتناسق  خاضع  شيء  كل 
ميتد  بل  فحسب  بصريا  ليس  فاجلمال  دقيقة.. 
املرئي  املكان  وفيزياء  الكيمياء  جماليات  هو  ملا 
والالمرئي بتناغم متحرك هارموني متغلغل بئر 
واملرئي  الرائي  غدا  وقد  أيضا،  االنسانية  الذات 
وقد  عميقة،  توازنات  محدثا   .. واحدا  والفكرة 

انطوينا أصال عن جرم أصغر ...
هو احلال في ” ماعني ” مع كامل وجودك الذي 
تستشعره عميقا في خبرتك الداخلية والعالم 
واالستسالم  والبراءة  االنفتاح  ..مع  اخلارجي 
هو  ما  إلى  وحارة  باردة  بني  هارمونية  لشالالت 

إلى  العقل  قدرة  لتجاوز  واالنتقال   ، الينبوع 
املعرفة ، أو االعتقاد أنه سر املكان، حيث اجلبل 
البركاني الودود املنشغل بتمرين رئتيه للضحك 
كي تتمرن الرؤية وممكنات جتلي احلياة في املادة .

املاء، هنا، عازف، ونحات الصخر، وقاريء جيد 
في  وإيقاعه  نصه  يبني  حيث  الضوء،  ملعاني 
املغرمات،  ماءه  حبات  بني  ما  مدهش  تالعب 
املعنيات مبلء الفراغات بقبالت الضوء املنكسر 
..فما  ملشاعرها  شرخ  أو  للطبيعة  فجوة  دومنا 
األساطير أصال  وأبهجه، فما  املاء  أوسع همس 
وكل بدء تنفس الثقافات البشرية إال من مواقع 

رذاذه ..
واجلفاف  املاء   ، واالمتالء  كالفراغ  الثنائيات، 
كلها   ، والتغيير  الثبات   ، والعشبة  الصخر   ،
إمنا في   ، البشرية  الذهنية  وقاسية في  مدببة 
كلها  وهواء  وضوء  وصخر  ونار  ماء  الطبيعة: 

تصير ممكنات وحتوالت ..
احلياة  وصنيعتها، تستنبت حياة  حارسات 

ابدية

مق... ريهان قُ بَ

م يَعشق لَ هوى وقَ عنيٌ تَ
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ليست سوى عاشقة لألرض، وهل هناك عشق أكبر؟ وال حتمل في قلبها لهفة إالّ 
للجمال، وهل هناك أكثر؟ وال متكث في مكان، إالّ بعد أن حتتويه بقلمها وعدستها، 

الة في دنيا األردن، مكاناً، ناساً، وروحاً، فهل هناك أروع؟ فهل هناك أجمل؟ وجوّ
ر، وتبدأ حكايتها، في ”اللويبدة“،  من ماعني: هنا، تكتب بريهان قُمق، وتّصوّ



إعترافات
بائع

لكة عِ
اإلشارة على

الكثير في يتكرّر فهو اً، مهمّ ليس إسمه
ولكنّنا اإلشارات، من الكثير على األشخاص، من
مدرسته ألنّه ترك ليس جاع، شُ سنسميه هنا:
قدم ألنّه ولكن أشخاص، لسبعة عائالً ليُصبح

بدواخله. لنا وباح احلياتية، إعترافاته لنا
طوال يفعل مبا ً سعيدا ليس جاع إنّه شُ قال
يستهلك إهانات من له  يتعرّض  فما اليوم،
بها يأتي ً عشرين دينارا فَرح بنحو ولكنّه روحه،

ليل. آخر كلّ والدته إلى
و“الزهور“ ”العلكة“  أبيع شجاع:  أضاف
أن ميكن شيئ وكلّ الورق“ و“لفافات و“اجلرايد“
سعره، من أكثر منه الكثير وأربح للناس، يباع
ومع مالها،  من فاض ما تعطيني الناس ألنّ 

أكثر. تعطيني أحياناً إحلاحي
أنت هل بسؤال وقح: واجهت شجاع وعندما
عينيه رأيت  أنّني  مع أنفة، بكلّ أجاب  اد؟  شحّ
أنّني وصحيح ،ً شحادا لست أنا الدمع: تغالبان
أعطيهم ولكنّني منّي، الشراء الناس أستجدي
وأبي  ،ً شحادا لستُ أنا نقود... مقابل بضاعة 

...ً أستاذا كان
ً؟ أستاذا كان كيف سألته:

وحاول مات، ولكنّه مدرسة، أستاذ كان قال:
ولكنه والدراسة، القراءة، حبّ على يعلّمنا أن
املسؤولية، أخذت وأنا  ضمان، دون  وتركنا مات،
تكن لم أبي مات حني العائلة. كلّ على وأصرف
وبكينا ،ً كثيرا وبكيت الدفن، ثمن متلك ي أمّ
أبقي ي، وأأن أمّ أدفن أن أستطيع اآلن معها أكثر.

املدارس. في إخوتي
تريد أال لك؟ بالنسبة  وماذا أكثر:  سألته،

الدراسة؟ ما هو مستقبلك؟
، عليّ تخف ال العارف: ثقة عينيه وفي قال،
التجارة، في وسأعمل ،“ً نقودا أدّخر أي ”أحوّش/ أنا

ْ شيئ. وصرت أعرف كلّ
اإلشارة، على نحو سيارة بسرعة، وتركني،
يقول وكأنّه وشعرت ”العلكة“، علبة يحمل وهو

نفسك! على إقلق ، بل عليّ تقلق ال لي:
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ان عمّ لها إنتبهت
إكرام الزعبي، إبنة الرمثا، التي:

 ... قلبي أعماق في ان عمّ يا تستقرين  
كلّها: جبالك،  أعلى الى جمالك أخمص  من
القصب ”شرشف  من جئتها التي السبعة 
؛ سعيتُ نحوك . حوران ”:سهل املطرز بنيسان
وللحرّية ، حضورك وبهاء ، لياسمينك منجذبةَ
هل ؛ قلبي على ويدي جئتك ... بشوارعك املنثورة
سأكبر هل صغيرة؟ أحببتُكِ كما ستحبينني

؟ وتتركينني وحدك ستكبرين أم بك
: ألتٌّقي بردكِ أبيض شاالً حقيبتي وضعت في
أمي. قالت “. شالك ..إلبسي  ّه  ميُ بارده  ان ”عمّ
املنعش بردها نحو ، وسأركض ّه“ ميُ ”قلبي حرّان يا
،وسأذهب السكن“ ” باب على حقيبتي سأضع ،
حلضور امللكي الثقافي املركز الى وصولي فور 
ورمبّا مسرح! عندنا يوجد الرمثا ال في مسرحية؛

بالكيلو)، (الكتب من محالت كتاباً بعدها أشتري
سأشتري أعمال ،ً جدا غالية ”الشروق“ فمكتبة 
ه ”يا ميُ واحدة. دفعة كلها منيف“ ”عبد الرحمن

“! موجود شي كل ان بعمّ
الطالبات سكن من أنزل أنا ها : يتحقق حلمي
وأشجار  ، اآلداب كلية  باجتاه احلقوق، درج عبر
اجلامعة رّاس  حُ . القريبة غربتي تؤنس اجلبيهة 
” : بِّحْ عليهم أُصَ عندما طولهم) (على يقفون
يوسف مثل ”أنا املكتبة؟ تقع أين ، ي مّ عّ ك  قوّ
إلى اجلائع ينظر  كما الكتب الى أنظر  إدريس

. الطعام
هل ؟ تكلمتْ كلّما تبتسمون ملاذا ان: عمّ يا أهل
هذا احلد؟ مركز اللغات مُضحكة الى لهجتي في
لكن الوردية... راهبات خريجة لستُ أنا حسناً

حسن األمير أنّ حتى ريادية، بالرمثا مدرستي
طيّب... مثلي. بالقاف يتكلّم أيضاً وهو زارها!
،وأحفظ ماركس  كارل قرأت فلقد أغضب  لن
أرسله (ووكمان) ومعي املتنبي! شعر شيئاً من
”ورقُه لفيروز فيه أستمع بأميركا.. املغترب خالي
األجنبي إف إم ان عمّ وإذاعة شهر أيلول“ األصفر

ر. يتصدّ آدامز“ ”براين كان ...أيامها
لي... ان عمّ ستنتبه قليل بعد

 . فرصتكم م جميعاً نَحتْكُ مَ  فلقد
جارتنا وسط البلد، إلى رحلة بالباص من بد وال
البخارية، سوق  من ( ونحيل (برَق على  أوصتني
بشراء ترغب باوال، ماريا اإليطالية: وبنت غرفتي
ماريا : الطريق  على ..كنا مذهولتني مطرز ثوب
اجلمل- ظهر على- عربية لغة لتدرس القادمة

يُدهشني وأنا . ان احلداثة دتْ عمّ ، فَوَجَ تخيّلتْ كما
“.. األجمل ان عمّ بيوت يزين الذي األبيض احلجر
عدد كم يا ترى ؟ اجلميل البيت ملن هذا أهللا أوه يا

ة؟“ احلجّ هل تسكن معهم ؟؟ أفراده
من يزيد خفيف أيلولي مطرٌ توقعت: وكما
عاصمة يا فاتنة أنت كم ... ان عمّ رومانسية
ي جدّ مثل طيبة ، مكياج بدون جميلة العرب:
... أمي. أخضر كعيون شجرك أبي ، مثل كرمية ،
حملاسن . يا احللم هذا من يوقظني قرص بردك ال
عوض فارس : الباص فتح اإلذاعة سائق ! الصدف

اً بّ حُ يذوب
هنا...“ ي بساعة يجِ لم ن حِ يا ان ”عمّ

االسبوعي، التلفزيوني البرنامج الثقافي“، ”املقهى صاحبة نعرفها كلّنا
جميلني، و“يسعد صباحك“، البرنامج أردنيني مسيرات للتاريخ ل سجّ الذي

بنقاء قمحها، حوران إمتدادات نكهة ظلّت حتمل وفيهما الشهير، الصباحي
زيته... زيتونها، وصفاء وخضار

اجلغرافيا حلدود العابرين العرب سحر متتلك عائلة اآلتية من الرمثا، إبنة هي
صفاء القلوب، حاملة كلّ إلى ولبنان، وفلسطني األردن وسوريا من املؤقتة،

أصيلة... بصمة الروح عاصمة في لها ل لتسجّ والروح، التراب،
انها: عمّ عن لـ“اللويبدة“ تكتب الزعبي إكرام
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لي تكتبي ان ميكنك هل ” يقول لي راسلني
” مع السالح لصورتك كلمة تفسيرا مئة

أختصر أن لي كيف  ... سيدي  يا له: أقول
كلمات؟! النساء ببضع ماليني

أنثى وأخرى كفن بني ما أحشو أن ال لي كيف
” احلضارة ” قبر لي أن أنبش كيف الطلقات، آالف

باختصار الكلمات؟ ! لي أظافري إن قلّمت

أنوثة مسترجلة أو فاقدة لست

االجتماعي التواصل  موقع على  صورتي
البعض واستنكارا من ترحيبا القت بوك، الفيس
عن دوما، املطروح السؤال و اآلخر، البعض من
حتديدا الصورة هذه إبقاء على إصراري سبب
املنتقدين معشر على الرغم من بروفايلي، على

يحلو كما  أو لألنوثة،  بالفاقدة يصفوني الذين
احلاقدة أو ” املسترجلة  بـ“ تسميتي للبعض

. أنوثتها على
: لو اقول و بإيجاز شديد سبق ما رغم كل
وأفسح كإعالمية مبهنتي العمل لي اهللا قدر
ما لفسرت كلمتي جريء منبر عبر ألقول اال

قاطبة. الشرق إناث قلوب في يعتمل

من البدء  ميكنني ال   ، شيء أي قبل
ومنذ تعلمت فقد  طفولتي، قبل  شيخوختي
طريقي وحده السالح أن أظفاري نعومة 

عيني. نصب والشهادة ترعرعت لفلسطني،
التفرقة معترك دخلت شرقية فتاة كأي و
التستر و العيب  ثقافة بني األنثى، و الذكر بني

األنوثة. عار وشرنقة
الشرقي مجتمعنا في التربية عناوين

كاآلتي:
من املنزل اخلروج عار، اجلسد عيب، (الضحك
احلب اجلنون، من ضرب العائلة من ذكر دون رفقة
العمل، األمر، ولي رهن األنثى زواج خطيئة،
طقوس العمل و لرب األب، او الزوج من بتصريح
على التي املوظفة مع  التعامل  في  مجرمة
على الرقابة عشيقة،  تكون ان ينبغي  األغلب
بصفتها ذكر لسلطة دوما  خاضعة األنثى
بداع عليه للحفاظ دوما يسعى الذي شرفه

داع). غير ومن
وأمنيتي أن الثورة من بدّ ال كان
الكيان فيه أزلزل ناسفاً حزاماً أحتضن
الغاصب

فيض، من ”غيظ“ السابقة العناوين كل
أجمل مضي أعترف بعد من الثورة، بد فكان ال
سمعت و  الكثير، خسرت  أنني  عمري سنوات 
احتمالها، على ال طاقة ألنثى واتهامات جتريحاً
القناع نفسي أن في قرارة يقني في ما زلت لكن
مهابة بت أكله، آتى الكثيرين قد به أوهمت الذي
وخسرت مستحيلة املنال، و رّة اللحم، مُ اجلانب،
من ونصيبي العمل، في استحق التي فرصي
لكني جنسي، بنات مع  العادلة حتى املعاملة
العادات أحتدى الظلم، و مازلت أقاوم أني سعيدة
هي كما باملساواة و أمتسك اجلائرة، التقاليد و
أن وينبغي نخطئ فكلنا احلنيف، ديننا في 
على جنس ال الصنيعة قدر على العقاب يكون

الفاعل.
أن جل و عز هللا بدعائي أنهي بدأت  وكما 
مشرفة آملة ميتة الشهداء، خامتتي مع يحسن
استشهادية، ، ناذرة نفسي فلسطني ثرى على
فيه ازلزل ناسفا حزاما احتضن أن أمنيتي
في بالرصاص رمياً أقتل  او  الغاصب، الكيان

احلرب. ساحة

األسباب.. لهذه
ملتُ حَ

الح، السِ

“ ”فيض من “ في ”غيظ وح هيام عوض، وكالم بَ

عوض هيام : بقلم

ماليني النساء وأختصر



نحن، إالّ الثروة  أسباب من لدينا  ليس
فنحن نحن، إالّ البقاء، أسباب من وليس لنا
بنا، احمليطة  اجلهات كلّ إلى نتطلّع الذين
بنفسها، بقناعتها إالّ  شيئ، بكلّ الثريّة 
وبعض فالفلنا، حبّات  على حتسدنا  فتراها
وفتّة وقدسية وفول حمص من صحون

بلدي... بسمن سة مغمّ
احلُبّ من أكثر شيئ يجمع األردنيني، وال

إذا يتقاسمونها فالفل، حبّة شكل على 
بعضهم على ويوزّعونها احلاجة، دعت

أكثر فهم يعرفون أنّ الدنيا ليست البعض،
قبل كبارها، صغارها العائلة، جتمع مائدة من
بالنعناع بعد كلّ شاي وليس مثل ”كاسة“
ال النِعم، هذه وبعد األحوال، كلّ وفي ذلك،

اهللا على نعمته. شكر سوى ى يتبقّ
عندنا وإبق  نعمتك، علينا أدم اللهمّ 
حبّات وسنتقاسم املودّة، وبيننا  ، احلُبّ
مبا منتبهني ولكن آبهني، غير الفالفل،

بنا.. يتربّص
آمني...

” ة ”حبّ
فالفل

على جتمعنا
” بّ ”حُ

عبيد اهللا : جناة بقلم  
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انيون يهربون  عمّ
انيني! من عمّ

حبة القطط والكالب والسالحف واألسماك  لون صُ فضّ يُ
في أحواضها، وبعضهم يتمنون إقتناء اجلِمال على صداقة 

املنافقني!

في  ى  تتمشّ ح“   . ”رانيا  الشابة  مشهد 
فجر كلّ  الشهير،  اني  العمّ الرابية  شوارع حيّ 
يربط  برسن  ينتهي  بجنزير  متسك  وهي  يوم، 
مألوفاً  صار  الشرس،  شيبرد“  ”اجليرمان  كلبها 

ملن ميرّ هناك في ذلك الوقت.
كلبتها  تطلق  وهي  سالم،  أمّ  ومتابعة 
”ليزا“ في شارع خلفي  تها  التي سمّ الصغيرة، 
صارت  أمتار،  سوى  عنها  تبتعد  فال  خلدا،  في 
الذاهبني  املدارس  طالب  عند  خصوصاً  مألوفة، 

... إلى غير مدرسة في ذلك احليّ
بني رانيا وأم سالم، وعشرات احلاالت: 
األمن أوّالً، ثمّ حتقيق الصداقةاملفقودة..

 
رانيا تقول إنّها تريّض كلبها في ذلك الوقت 
وأمّ سالم  النهار،  ذلك خالل  تستطيع  ال  ألنّها 
إنّها تستمع بعواء كلبتها على الطالب،  تقول 
اإلثنتني  ولكنّ  بالعواء،  بالردّ  هؤالء  ومداعبة 
عن  أغنتهما  للكالب  صداقتهما  أنّ  تؤكدان 

البحث عن صداقات الناس!
تلك  من  العشرات  نرصد  أن  واستطعنا 

عمرها،  من  السبعني  في  اآلن  وهي  السنوات، 
ً لكلّ قطط  وتعتبر حديقة بيتها الصغير مالذا

املنطقة. 
أمّ العبد تُراهن على قططها!

أمّ العبد ال تُدخل القطط إلى بيتها، وتعتبر ذلك 
”وساخة“، على أنّها تُراهن: إذا كان هناك من يعتقد 
فليأت  العالم  في  منّي  أكثر  القطط  أطعم  أنّه  
أنا ال أطلق عليهم أسماء، وكلهم  ويشاهد. تقول: 
ولكنني  واإلناث،  الذكور  بني  أميز  وال  ة“،  بِسّ عندي: 

حني أناديهم لألكل يكونون حولي خالل ثوان!
وهناك من يقتنون األسماك، في أحواض جميلة، 
أغرب  ولكنّ  حدائقهم،  في  السالحف  يربّون  ومن 
كلباً  يقتني  وهو  م،  سامح.  من  كان  سمعته،  قول 
للحيوانات  صديقاً  سأظلّ  روتريفر:  غولدن  نوع  من 
طوال عمري، فقد جرّبتها كلّها، ولم يبق عليّ سوى 
أفضل  ألنّّها  أحبّوها  العرب  أنّ  وأظنّ  ناقة،  أو  جمل، 

من البشر املنافقني!

انية التي كانت تقتصر  املشاهد، فالظاهرة العمّ
على األجانب إنتقلت إلى أهل البلد، واألمر على 
ً ملشهد يراه شخص  ما يبدو ليس ترفاً، أو تقليدا
في فيلم أميركي، بل هو حاجة حقيقية تنتشر 
أوالً،  األمن  حتقيق  لسبب  الناس  بني  سمعتها 

ومن ثمّ الشعور املفقود بالصداقة احلقيقية.
فحسب،  بالكالب  يتعلق  ال  األمر  ولكنّ 
فهناك القطط من االنواع الغالية الثمن، التي 
نوع خاص  من  حناناً  الفريد،  حتمل مع شكلها 
من  واحد  كأيّ  البيت  في  وتعيش  ألصحابها، 
ز لها ”ناتالي ش“، وتقول لنا  األسرة، وهذه تتحيّ
من  وتعود  عنها،  اإلستغناء  تستطيع  ال  إنّّها 
عملها كمديرة تنفيذية ملشروع تنموي مسرعة 
تها  قطّ رت  سفّ أنّها  ناتالي  تخفي  وال  للقائها، 
لت  معها على الطائرة إلى شرم الشيخ، وتكفّ
تستطع  لم  ألنّها  متوقعة،  غير  مبصروفات 

فراقها، وألنّها أحبت لها أن ترى مكاناً آخر!
حبّ  من  اآلخر  الطرف  على  العبد،  أمّ 
 ً وترفاً، وتقليدا نزقاً،  ناتالي  أمر  ترى في  القطط 
لألجانب، وتقول إنّها تهوى القطط منذ عشرات 

     بقلم : عبد الكرمي عساف



املعاني: ناتاشا

أرسم... أنا
إذن، فأنا أعيش

دون روحها، وحدها اللويبدة، ترسم جبل ة قمّ إلى
إلنعتاق النفس يُهيئ مكان فال مرآة، إلى اللجوء
ة واجلدّ واألخوال لألمّ ا أمّ واألب، ، اجلدّ سوى رائحة

أخرى. ة القوقاز، فقصّ من جبال املقبلني
الرائعة، الشركسية األديبة املبدعة هي ، األمّ
زهرة الكبرى: التجربة إكتمال قبل فجأة الراحلة
وفناني وأدباء مثقفي من  هناك هل تُرى عمر.
والتسعينيات، والثمانينيات، السبعينيات،
أهلها خروج من جعلت التي زهرة يعرف ال من
إنسانية ملحمة ان، عمّ إلى ووصولهم الشركس،
البهيّة تلك سوسروقة؟ من اخلروج كتابها: في

تكون أن أيضاً، غريباً، وليس ات، والعمّ اجلد واألب
الشاعر هو إبنيها فوالد كاملة، فلسطينية
يكون أن أيضاً، غريباً، وليس زقطان، غسان
شادي بالدنا: من فنانني كبيرين في احملتل إبناها
يزورها، حني انية العمّ القاعات تكتظّ موسيقي
وشاتيال، صبرا عزّ في وُلد ات ونحّ ام رسّ ومكسيم
املتعبة، فلسطني روح أعماله في د  لتتجسّ

وتابعه، ويتابعه، النقاد بإحترام، وتقدير.
التي هي املعادلة أو معادلة ناتاشا، هي تلك
اجلميل غيره، عن  البعيد ونوعه فنّها،  أنتجت
أوّل في املُبهر دة، املعقّ البسيطة براءته في

للتفكير املستفزّ لقائه، حلظات
جديدة، احلامل عني حلظة كلّ مع
مع تتغيّر وأشكال، ملستويات،
ل تتبدّ ال ولكنّها الضوء، إختالف 

جماليتها. في
قليل، تبدأ الرسم قبل لم هي
بعد ، الكلّ ستفاجئ أنّها مع
م هُ املقبل.  معرضها في قليل
مت وقدّ باملاء، ترسم يعرفونها
الوطنية ”البوسترات“ مئات
هو ما ومنها الفلسطينية،
املتحدة، األمم  أروقة في موجود
واالت الكتب  مت عشرات  وصمّ
من تقفز اآلن ولكنّها والصحف، 
إلى ”اللويبدة“ في  الصغير بيتها
ودبي وأبو ظبي باريس العاملية، في

بالتأكيد... وغيرها والقاهرة،
اللوحات أحجام أنّ ويبقى
ألنّها أيضاً،   ، الكلّ ستفاجئ 
حوائط على للجداريات أقرب
متاحف تستأهلها متنقلة،
وموسكوفية وبرلينية باريسية
عريقة، انية، عمّ ا ورمبّ ونيويوركية،

يكون أن إذن، غريباً، ليس
إستضاف العربي العالم معهد
ثقافي حلدث خلفية لوحاتها صور
وليس املاضي،  الشهر في كبير،
لوحاتها يكون أصل أن  ً أبدا غريباً

هذا الشهر. ان، مفاجأة لعمّ
املعاني... ناتاشا إنتظروا:

بقلم: سالم الغامن
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املعاني ناتاشا تنتمي ال
تُقلّد وال   ، الفنّ من  للمألوف
لها تخلق ولعلّها ،ً أحدا
فَضاء في خاصة مساحة
في ولعها لعلّ  أو  الذهب،
تبوح الذي ال ذلك، هو سرّها

أن تفعل... ميكن وال به،
بناه صغير، بيت في
من املقبل العسكري ها جدّ
الصحراء، تخوم على معان

عصامية حالة عاشت التي
املرض قصف  أن  بعد  آسرة، 
وجعلت ،ً مبكرا زوجها عمر

اآلتي؟ حياة بشارة قهر من
حملت املعاني، ناتاشا
والدتها من األول  إسمها
العربية الشركسية 
معان من والثاني اإلنسانية،
على ومترّدها بصفائها،
ووجود واللويبدة، التهميش،



أرسم،
وأرسم...

حتتي.. الريح كأنّ
معي، تطير
يرني... وتطّ

ماالً... أو شَ جنوبا،
أرسم.. أنا

أعيش... فأنا إذن،
أنا، أنا،
هنا..

وأطير... أرسم..
وأعيش.
أنا هنا
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، للحقّ “النعم” معنى ثناياها في حتمل وهي
. . والعدل

جازمة إعتراض صرخة  تغدو  الال لكن
اتمعات، وحراكها. قواعد حسب وحازمة،

التي السبعة بتاللها الوادعة، املدينة وعمان،
 ،” “ال كأوّل جباالً، يسموها أن يحلو للعمونيني
“الءاتها” لها اجلغرافيا، على بها يعترضون
إذا نغالي ال ورمبا وأناسها، تاريخها عبر املتواترة
املترابطة، غير بتراكميتها عمان، الءات أن قلنا

العبثي. نبضها شكلت
فهذا مترابطة، الءات عمان غير إن وحني نقول
نفسها، املدينة في اجلسد تفاصيل يتّسق مع
“طلوع بني ادعاؤه  ميكن الذي هذا ترابط  فأي
وجه على القاسية يته حدّ بكل ،” املصدار
“عبدون وطلوع األطراف،  على املترامية األزقة

املعماري، بترفه يفصل، فخم، بجسر املعلق ”
دير غبار؟ أهل عيون عن مشاهد الوادي

رة! غير مدمّ ال
تها قوّ متوسطة، زلزالية العمانية، ” ”ال الـ
مستوى عن تنزل ال لكنها ر، احلد املدمّ تتجاوزّ ال

حذرة ال فهي  لذا، اللهجة، شديد التحذير 
قاسية. لكنها بالتأكيد، سلمية رة، ومحذّ
وألن الشك،  بغيرة احترق إذا العاشق قسوة 
طائش شباك من جدائلها ترخي معشوقة عمان
وساكنوها، قاطنوها، فعشاقها، ّ اللويبدة، في

. شكاكون بها، بفطرتهم واملسكونون
“عمون” ورثتها التي ،” الشك “ثورة
على للسكنى اإلنحياز اختار  من لكل  وربتها
حاصل حتصيل كانت املمتدة، تاللها ضفاف
عقر “ال” أول منذ قدمي، عموني إلرث تاريخي 

القدمية، إسرائيل مملكة أمن العمونيون بها
املؤابيني مع  فتحالفوا بالتوسع، والطامعة 

إلسرائيل. دماراً الؤهم جنوبا، واستحالت
الكيل. يفيض بهم حني يقولون ال األردنيون

وكيف األردنيون ال، متى يقول
يقولونها؟

منه، مفروغاً يبدو قد سؤال
ما مبجموعة الكيل يفيض فحني
متثّل بهذة الكلمة، ألنّها يصرخون
الغضب، ورفض عن خالصة التعبير

الظلم...
األردن، في يختلف األمر أن ّ على
قليالً، ولو  البلدان، من غيره  عن
مجتمعه عليها قام التي والتعددية
قولة: في  ً فريدا عاً تنوّ معها حملت 

ال...
بينهم، ”الال“ د يوحّ ما فهناك

العثامنة مالك بقلم:

ً دا جيّ إنتبهوا



صبري اربيحات يكتب عن هزاع الذنيبات
من أوراق حازم مبيضني

خالد االي  يستذكر حنينه القروي لعمانّ
ان خيري جانبك: باريسي من عمّ

ار رفضت بيع بيت فريز  مبليون دينار  نوّ

32

قال: جمال مساعدة

همست زوجتي:
الصغيرات  تدع  ”ال 
إننا  تقول  حني  يسمعنك 

سنجوع....
أن  دون  إتركهن يعتدن 

يعرفن“ !
-----------

للمطر  سأسمح 
اليوم  بيتي  إلى  بالدخول 
له  إشتقنا   ً زائرا فقط.... 

...ً كثيرا
ومع  أيام،  بعد  لكن، 
كاز....  تنكة  أول  دخول 
سأبدأ بالدعاء كي يرحل!

------------
آخر جرعة..

 من آخر كأس....
سأبدأ بالنكد !

زه
نت

امل
33

نيد طاهر املصري.. النابلسي العَ
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ان... عمّ
القوقاز،  بالد  من  رت  جّ هُ التي  والعشيرة  لألهل،  اآلمن  املالذ 
والتي روى ظمأها رأس عينها، وسقى زرعها سيلها، وهي عمان 
انّ التي حزتها،  بتها، ولكن عمّ التنوع، واألمن واآلمان ألهلها وأحّ
األول  واللويبدة؛  عمان  جبال  السبعينيات:  عمان  هي  وإحتوتني 
بحكم السكن، والثاني بالتعليم، فأنا إبن التراسنطة؛ مدرسة 
وصفة جغرافية، ومالعب كرة قدم، وحارات، وستاد عمان، ووسط 

البلد..

خيري جانبك، بقلمه

باريسيّ 
ان من عمّ

ورغم أنني كنت من سكان حي زهران، فلقد 
ً من حارتي، عند الدوار الثالث، مقابل  كنت جزءا
مطعم  كان  حيث  األميركي،  الثقافي  املركز 
محل  الظهيرة،  فترة  بعد  يغلق  الذي  العمال 
اخلضار و الفاكهة، و ملحمة ابو عامر. وال ميكن 
ان نتصور جبالً من عمان من غير ”كزدورة“ الربيع 
بأن  اتخيّل  كنت  حني  واألول،  الثالث  الدوار  بني 
كل الشباب والشابات هناك من العصر إلى ما 
”الكزدورة“  ولم تكن طقوس هذه  الغروب.  قبل 
بالشيء السهل، فكن٥ا نتعطر، ونلبس أجمل 
به  (عل موضة) فحتما من ستلتقي  عندنا  ما 
من  سيكون  إما  الربيعية،  ”الكزدورة“  هذه  في 

متيّزه  من  أو  معارفك،  أو  أصدقائك،  أو  اقربائك، 
بك.  وسمع  به  سمعت  ن  مَ حتى  أو  باملالمح، 
من  وشابات  شباباً  الربيع:  عمان  كانت  فهكذا 

عائلة واحدة كبيرة.
أوّل مرّة تعرّفت على البيتزا!

فلقد كانت هنالك ”الريفييرا سناك“؛ حيث 
وتعرفت  عمان،  وشابات  شباب  نخبة  يلتقي 
(بيتزا،  مثل:  كلمات  على  مرة  وألول  هناك، 
من  الثانية  الناحية  على  و(معتوق)  وهمبرغر)، 
لشراء  والشابات  الشباب  وطوابير  الشارع، 
الشاورما، واحللم ان جنلس يوما ما، في الطابق 

الثاني للمطعم، وعلى الشرفة لتناول الطعام.
حتى  الثاني،  الدوار  الى  نصل  نكاد  كنا  ما 
الناس،  على  السالم  من  أُنهكنا  قد  نكون 

أمام  اآلخضر“  اللوز  و  ”اجلنرك“  عربتا  فتالقينا 
ع صفوة العمانيني  حلويات ”دليس“، حيث يتجمّ
فكانت  اآلخيرة،  احملطة  أما  البوظة.  لشراء 
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رصاص  ومحل  الطريق،  في  املشوية  الذرة  بائع 
شعشاعة،  شكري  ثانوية  مقابل  للفالفل 

فمحالت البسطامي للكنافة الناعمة.
”كزدورة“ العودة!

فندق  عن  باحلديث  العودة  ”كزدورة“  وتبدأ 
األردن، و ما جتود به ايلة، وكيف لنا أن ال نهاب 
فندق اآلردن، فلقد وصلتنا الشائعات بأنه يبيع 
عندما  قرشاً،  بتسعني  كوال  البيبسي  زجاجة 
الدوار  على  ”الريفييرا“  بقالة  من  نشتريه  كنا 
الغروب  قبل  و  الرهن.  مع  قروش  بثالثة  الثالث 
محل  على  املرور  من  بد  ال  العودة،  طريق  في 
أخينا الكبير ”زهراب“ نتزود من روحه املألى باملرح 
والدعابة، قبل أن نصل إلى سينما الرينبو، حيث 
تصطف أرقى العائالت العمانية حلضور األفالم 

املعروضة..
 وما أجمل ما تالقيك عند بداية الغروب، في 
رحلة العودة، تلك املعالم املعمارية بني الدوارين 
األول والثاني، كمنزلي آل ظبيان الكرام، و آل أبو 
الراغب الكرام، وكان ال بد للتعريج على بائع الذرة 
اإلسالمية،  الكلية  زاوية  على  بعربته  املغلية، 
آل  بيت  أنوار  وتالقينا  الثالث،  الدوار  نصل  حتى 

في  اآلستراتيجي  موقعه  في  الكرام،  طوقان 
الدوار الثالث.

األهلي،  النادي  بازار  أذكر، هنا،  أن  لي  و البد 
رأس  منطقة  في  مركزه  في  يقام سنويا  وكان 
اليه  تأتي  كانت  الذي  و  املهاجرين  او  العني 
العاءالت العمانية لتناول املعجنات الشركسية، 
و لكن في واقع اآلمر ما بقي مطبوعا في ذاكرتي 
هو ذلك الشاي باحلليب الذي لم اتذوق بلذته ال 
في الهند، و ال في الباكستان و حتى في اجنلترا.

بداية  املهاجرين،  منصفة  دكاكني  كانت  فلقد 
شراء  اي  الفرط“  السجاير   ” بتجارة  معرفتي 
عدد قليل من السجاءر، و لكن كان ذلك ينطبق 
فيالدلفيا،  على  ال   ، كمال  سجاير  على  فقط 
فوق  من  نقفز  كنا  طبعا  و  رمي.  او  جولدستار 
”الفنة“ عل ” حبة  السور اخللفي للنادر لناعب 
اآلسكيمو“ بتعريفة ؛ البديل الكيماوي املصبوغ 

لبوظة (الدورادو) احملترمة.

أنا،  املقبل:  العدد  في  يكتب  جانبك  خيري 
واللويبدة...

فاجأ عقل بلتاجي احلاضرين بقوله: رفضت 
مبليون  ”اللويبدة“  في  بيتهنّ  بيع  وأخواتها  ار  نوّ
والدهنّ  مكان  على  احلفاظ  يردنّ  ألنّهن  دينار، 
البعض،  بعضهم  في  الناس  تطلّع  العظيم. 
وكان السؤال الذي كاد أن يضيع بني احلاضرين: 

ار، ومن هو والدها؟ من هي نوّ
ته مع ”اللويبدة“،  حني واصل بلتاجي سرد قصّ
فريز،  حسني  فإبنة  أكثر:  باإلتضاح  األمر  بدأ 
بذكرى  احملتفظة  املعروفة،  انية  العمّ الطبيبة 
والدها الكبير، احملافظة على روح اللويبدة، هي 
ار فريز، هي إبنة الراحل األديب الكبير  زوجته. نوّ
بن  أحمد  شارع  في  يقع  والبيت  فريز،  حسني 

حنبل ورقمه ١٠٠، في اللويبدة. 
مقابل  سهالً،  مبلغاً  ليس  دينار  مليون 
شرق  في  أرض،  دومن  من  أقلّ  على  قدمي  بيت 
ر مبال،  ان، ولكنّه في حسابات التاريخ ال يُقدّ عمّ
السلط“  بـ”شاعر  ب  لُقّ الذي     فريز  فحسني 
للبعض  يطيب  كما  والبلد“  ”احلب  شاعر  أو 
غير   1907 عام  السلط  مواليد  من  تسميته، 

وأصبح من أبنائها البارين وأنشأ جتارةً فيها.
”فقيرة“ في كنف أسرة يقودها  بيئة  عاش في 
من  بني  من  كان  إذ  والنحت،  للشعر  مُحب  والد 
ساهموا في زخرفة باب املسجد احلسيني في عمان. 
والدته تتحدر من نابلس، وقد قيل في وصفها إنها 
التمثيل“.  وجتيد  األمثال،  جلاراتها حتفظ  ”مستشارة 
حلسني فريز أخوان وأربع شقيقات، وتزوج من سيدة 
تتحدث  كما  العالية،  الثقافة  عنها  رف  عُ خليلية، 
ست  الزوجان  أجنب  والعربية.  والتركية  الفرنسية 

بنات أكبرهن نوار، ولذلك يُكنى ”بإبي نوار“.
رفضت  والتي  عنها،  نتحدث  التي  هذه  ونوار، 
مليون دينار مقابل منزل أبيها حسني في ”اللويبدة“، 
هي اآلن من أشهر  املتخصصات بطب األشعة في 
العالم العربي. وهي عضوة مؤسسة مللتقى النساء 
األشعة  مجاالت  في  ورائدة  األردن،  فرع  العاملي 
الصوتية  فوق  باملوجات  والتصوير  التشخيصية 

والتصوير ...

ار قل عن نوّ عَ

ار مرّة: عقل بلتاجي قال عن زوجته نوّ
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ار نوّ
 رفضت بيع 

بيت فريز  في 
اللويبدة

مبليون دينار

اليوم والشهر  يَعرف  أنه لم 
الذي ولِدَ فيهما. 

حسني فريز

احلاج  فريز  حسني  إسمه 
حسني، من عائلة خزنة كاتبي، 
التي تتحدر من أصول دمشقية. 
في  السلط  إلى  جده  جاء 
عشر  التاسع  القرن  منتصف 

حسني  نوار  زوجتي  أما 
إمرأة  بالتأكيد  فهي  فريز، 
عظيمة في حياتي؛ فمنذ بداية 
مبساعدة  ا  معً إلتزمنا  عالقتنا، 
ودعم بعضنا البعض، في كافة 
مع  متكنا،  ولقد  حياتنا.  أوجه 
وجود هذا االلتزام، من أن يعطي 
واملساحة  احلرية  لآلخر  منا  كلٌ 

الالزمة لنرقى نحو األفضل.



إلى عمان  املاضي، عدنا  القرن  أوائل ستينات 
وكان  التقاعد،  على  والدي  املرحوم  إحالة  بعد 
يقاوم  مازال  كان  الذي  اجلوفة  جبل  في  سكنا  أن 
مشاعرنا  عن  النظر  بغض  اجلزائر،  جبل  تسميته 
هذا  تضحياتها  فرضت  التي  اجلزائرية  الثورة  جتاه 
اإلسم، مثلما يواصل شارع اجلاردنز متسكه باسمه 
القدمي بغض النظر عن مشاعر الشارع األردني جتاه 
املرحوم وصفي التل الذي أطلقت احلكومة اسمه 
على الشارع، أو دوار مكسيم في جبل احلسني الذي 
ً للشهيد الطيار فراس  تغير إلى دوار فراس، متجيدا
العجلوني الذي استشهد في حرب حزيران، إضافة 
للعديد من الشوارع التي تغيرت أسماؤها رسمياً، 
لكنها ما زالت حتتفظ بالقدمي لدى املواطنني الذين 

لم يألفوا التسميات اجلديدة . 
أجرة العتّال قرش واحد

رائحة  لها   ، نديةً عمان  صباحات  كانت 
الياسمني، الذي يتعربش مداخل بيوت كان أغلبها 
كان  واستثناءً  واحدة،  عائلة  لسكن  مخصصاً 
إضافياً  طابقاً  يبني  البيوت  تلك  أصحاب  بعض 
حني  أوالده  من  واحد  يشغله  أن  بانتظار  يؤجره 
الشقق  بنظام  على عالقة  آنذاك  نكن  لم  يتزوج، 
ال  قد  جيراناً  عليك  يفرض  والذي  حالياً،  املعروف 
تكون راغباً في جيرتهم، ويتحول بعضهم إلى جزء 
أعداء  إلى  أو  التطفل،  اآلخرين بحكم  من عائالت 

بحكم تضارب املصالح بني املتجاورين.
ً، ثمّ ميضي   كان والدي يصلي الصبح حاضرا
يتبضع  احلوريات،  لسبيل  ااور  اخلضار  سوق  إلى 
ويعود إلى املنزل قبل أن تتجاوز الساعة السادسة 
في الصيف، وقبل ذلك في الشتاء، كان يقول إنه 
أوائل  يشتري أفضل ما في السوق ألنه يكون من 

ظهره  على  يضع  عتال  يرافقه  كان  املشترين، 
ويوصلها  املشتريات،  فيها  يجمع  كبيرة،  سلة 

إلى السيارة مقابل قرش واحد. 
فطور زبّال حارتنا

النفايات  أكياس  تعرف  العائالت  تكن  لم 
السوداء, وكانت لدى كل عائلة صفيحة متألها 
ألخذها  النظافة  عامل  يحضر  التي  بالنفايات 
من املنزل وتفريغ محتوياتها في خرج كبير على 
يفضل  كان  حارتنا  زبال  أن  أذكر  حماره،  ظهر 
ليتناول  صباحاً،  التاسعة  بعد  ملنزلنا  الوصول 
وبعض  طازج،  خبز  رغيف  من  مكوناً   ً إفطارا
اللبنة وحبة بندورة، ويختمها بكأس من الشاي 

ثم ينطلق.
يتجمعون  املياومة  كان عمال  الفجر  قبل 
من  بانتظار  احلسيني  املسجد  ساحة  في 
الدينار  بني  يتراوح  بأجر  اليوم،  ذلك  يشغلهم 
املسمسم  الكعك  بائع  كان  معهم  ونصفه، 
أو  والفالفل  الكعك  من  إفطارهم  لهم  يوفر 
مبنى  قرب  يتجمع  كان  االخر  البعض  البيض، 
البنك العربي، متاماً في موقع كشك ابو علي، 
والكعك  الساخن  احلليب  بائع  يتواجد  حيث 

لتقدمي االفطار لهم.
السادسة  قبل  ينقضي  كله  هذا  كان   
والنصف صباحاً، حني يتوارد املراجعون  القادمون 
العاصمة  احملافظات فينطلقون من وسط  من 
باجتاه الدوائر الرسمية التي يقصدونها، وغالباً 
من  واحد  على  ضيوفاً  يحلون  هؤالء  كان  ما 
أقاربهم أو بلدياتهم، وقد تستمر ضيافته عدة 
أيام زائدة على مراجعته، التي وصل العاصمة 
االجباري  بالكرم  فيها  فيستمتع  الجلها، 

من دفتر ذكريات حازم مبيضني

ان،  صباحات عمّ
أيام زمان
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املفروض على مستضيفه.
العربي،  والبنك  احلسيني  اجلامع  موقفي  بني   
كانت هناك عدة مواقف يتجمع فيها عمال دائمون 
في بعض الورش أو الشركات، أو حتى الوزارات، مثل 
يتجمعون  عمالها  كان  التي  العامة  االشغال  وزارة 
وادي  (شارع  محمد  االمير  شارع  افتراق  من  قريباً 
ً إلى الدوار االول  السير) إلى اجتاهني، أحدهما صعودا
والثاني التفافاً الى الدوار الثالث، حيث كانت باصات 
وتعيدهم  عملهم،  أماكن  إلى  تقلهم  مستأجرة 

منها. 
أجرة الباص ”تعريفة“

ر،  إذ يتدفق  بعد ذلك، يبدأ نوع احلركة في التغيّ
املدينة،  إلى وسط  املناطق  الثانويات من كل  طالب 
الثانويتان  حيث  احلسني،  جبل  إلى  طريقهم  في 
احلسني  وكلية  االدبي،  للفرع  رغدان  أهمية:  األكثر 
للفرع العلمي ، ومعهما كانت دار املعلمني والثانوية 

الصناعية، هذا بالنسبة للذكور، 
ثانوية  أسوار  تضمهن  فكانت  االناث  أما 
أطراف  عند  آنذاك  الواقعة  احلسني،  بنت  سكينة 
اجلبل، وكانت ثانوية البنات الثانية في جبل اللويبدة 
(عاليه)، وفي ذلك اجلبل احلميم، كانت ثانويات خاصة 
للبنني والبنات، كما أن جبل عمان كان يضم الكلية 
املدارس  املطران، وكانت  وثانوية  العلمية االسالمية 
مبقدور  يكن  ولم  األثرياء،  أبناء  على   ً حكرا اخلاصة 
أبناء الطبقة الوسطى إرسال أبنائهم إليها، مع أن 
التدريس في الثانويات احلكومية لم يكن أقل شأنا. 

الطلبة  لهؤالء  الناقلة  الباصات  مواقف  كانت 
سوق  عند  متاماً  الشابسوغ،  شارع  في  تتجمع 
وكانت  الشرق،  كوكب  مقهى  ظالل  وفي  الذهب، 
ذلك  ومعنى  (تعريفه)  فلوس  الطالب خمسة  أجرة 
طوال  الطالب  ملواصالت  كافياً  كان  دينار  نصف  أن 

الشهر ،إذا خصمنا من أيامه اجلمع والعطالت.
في  متوت  احلركة  كانت  بدقائق  الثامنة  بعد 
املارون في  إلى ما قبلها، كان  املدينة، قياساً  وسط 
شوارعها إما الذين يراجعون الدوائر احلكومية أو زوار 
العاصمة، الذين يغذون اخلطى إلى بيوت مضيفيهم 
تأخروا  جتار  أو  ويتسكعون،  العمل  عن  العاطلون  أو 
اليستوجب  بضاعتها  بيع  ألن  محالهم،  فتح  في 

التبكير.
 وأذكر، هنا، أن البقاالت املنتشرة في أحياء عمان 
كحد  صباحاً  السادسة  عند  أبوابها  تفتح  كانت 
انطالقهم  قبل  زبائنها  إحتياجات  لتلبية  أقصى، 
إلى أعمالهم أو مدارسهم. كانت ثمة سيارة تابعة 
بز رغدان توزع اخلبز على زبائنها في جبل اجلوفة، ما 
بني السادسة والسابعة صباحاً،  كان ثمن الرغيف 
قرشني، لكنه يوازي في وزنه وحجمه ثالثة او اربعة 

أرغفة من التي تباع اليوم، على أنها خبز مدعوم.

بحفر  عمان  أمانة  بدأت  السنوات  تلك  في 
العامة،  ااري  مشروع  الجناز  املدينة  وسط  شوارع 
شارع  في  الواقعتان  هما  األكبر  الورشتان  وكانت 
املتعلقة  وتلك  العربي)  البنك  (امام  حسني  امللك 
مجاري  إلى  لتحويله  عمان،  سيل  سقف  بعملية 
تخدم العاصمة، بدل تركه جافاً معظم أيام السنة، 
من  االستفادة  دون  الشتاء  في  يفيض  حني   ً وخطرا
نقلة  واحليوي  الهام  املشروع  إجناز هذا  وكان  مياهه، 
في تاريخ ربة عمون، فقفزت بها من قرية كبيرة إلى 
واحدة  إلى  لتتحول  خطواتها  أولى  تخطو  مدينة 
أحد  مبقدور  وهل  العربية.  املدن  وأنظف  أجمل  من 
لو لم تكن مخدومة  احلاليني تصورها  من سكانها 

بشبكة ااري.
تكاد  البلد  وسط  شوارع  كانت  الضحى  عند 
, واملوظفني  ً، ألن الطلبة في مدارسهم  متوت ضجرا
مشغولون  املدينة  إلى  والقادمني  مكاتبهم،  في 
في  الغداء  طعام  موعد  يحن  لم  الجله.   أتوا  مبا 
موقعه  في  يعمل  زال  ما  (أحدهما  جبري  مطعمي 
أواخر  كان  أنه  رغم  طويله  فترة  منذ  أغلق  واالخر 
الستينات من أجمل مطاعم عمان)، وال في مطعم 
عام  حزيران  نكسة  بعد  أبوابه  افتتح  الذي  القدس 
67 ، وقد مر موعد تناول االفطار،  باستثناء مطعم 
رواده  تدفق  يستمر  الذي  الشعبية  لالكالت  هاشم 
إليه على مدار الساعة، والذي حتول إلى واحد من أبرز 
معالم وسط البلد قبل أن يفتتح فرعا له في عمان 

الغربية.
قالية بندورة في سينما الكواكب، 
وثالثة أفالم بتذكرة واحدة!

 كان اجلمود يستمر إلى ما بعد الثانية، بقليل 
من  والطلبة  مكاتبهم،  من  املوظفون  يتدفق  حني 
مدارسهم، ويبدأ احلجز حلفلة الساعة الثالثة في دور 
السينما، التي لم يكن لها وجود خارج أسواق وسط 
املدينة، ومنها سينما احلسني – الفخمة – وبجانبها 
وعمان،  زهران،  منهما  وبالقرب  فلسطني،  سينما 
سينما  ذلك  عن   ً وبعيدا واخليام،  ورغدان،  وبسمان، 
وسينما  السيل  وسقف  السكر  سوق  قرب  البتراء، 
الكواكب ودنيا في شارع املهاجرين، والثالث االخيرات 
حضور  أجرة  التتجاوز  شعبية  سينما  دور  كانت 
لشاغلي  وتنخفض  قروش،  العشرة  بهما  الفيلمني 
هذه  وكانت  قروش،  خمسة  إلى  االمامية  الصفوف 
للعاطلني  صباحاً  العاشرة  في  عملها  تبدأ  الدور 
وكان  مدارسهم،  من  الهاربني  والطلبة  العمل،  عن 
الراغبني  الزبائن  لبعض  طعام  وجبة  يقدم  بعضها 
بذلك، ولم يكن مستغرباً أن تطلب – قالية بندوره– 
والتي  املتحركة.  املقاعد  ذات  الكواكب  سينما  في 
بتذكرة  أفالم  ثالثة  بتقدميها  االخريات  تنافس  كانت 
واحدة ثمنها خمسة قروش ميكن أن تنخفض قليالً 

إذا وصل الزبون بعد انتهاء عرض الفلم األول.         
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على  نزال  ما  ا  وكنّ السنني،  عشرات  قبل 
الدراسة اإلعدادية، ننتظر بفارغ الصبر  مقاعد 
إعالن إدارة مدرسة الربة عن رحلة مدرسية إلى 
مدينة  إلى  وأحياناً  عمان،  احلبيبة:  العاصمة 
أردنية ثانية من مدن الشمال الغالي، مثل تلك 
يكن،  لم  قروي،  طالب  كل  حلم  كان  الرحلة 
ان إالّ حضور ”فيلم سينما”،  أيامها، يربطني بعمّ
املدارس، وقضاء سهرة طرب  واملبيت في إحدى 
البيض  تناول  يتخللها  الطلبة،  مع  وغناء 

املسلوق، والبطاطا، وأحياناً ”قطعة كيك”!
وحمولته  صباحا  السابعة  الباص،  ينطلق 
50 راكباً، وعلى األغلب موديل بداية الستينات 
أننا  يعني  كان  وهذا  اخلمسينات،  نهاية  أو 
طريق  في  األقل،  على  ساعات،  ثالث  سنمضي 
منضيها بالغناء وترديد مقطع ”يا شوفير ادعس 
بنزين على املية وتسعة وتسعني!“ حتى نشجع 

.ً السائق على زيادة السرعة للوصول مبكرا
املوجب  وادي  هي  كانت  املعتمدة  الطريق، 
ال  كان  وعليه  امللوكي”،  ”الطريق  مبادبا:   ً مرورا
بد أن ندخل العاصمة من البوابة اجلنوبية، من 
وفي  اليوم،  واجلمرك  االوسط  الشرق  منطقة 
بالصفير  الطلبة  بعض  يبدأ  الدخول،  حلظة 
عالم  إلى  الوصول  فرح  عن   ً تعبيرا والتصفيق، 
جديد ومختلف عن القرية، لدرجة أننا لم نكن 

نستطيع إغماض عيوننا، حتى ال يفوتنا منظر 
هنا أو هناك، إلى أن نصل ملدرسة املبيت.

ذات الشعر القصير

وطعام،  فراش  من  أحضرناه  ما  إنزال  بعد 
وتوزيع الغرف، ننطلق إلى حضور فيلم سينما 
شارعني  عن  عبارة  وكان  البلد،  وسط  في 
وفي  احلسيني،  املسجد  وخلف  أمام  من  ميران 
والشرقية  املصدار،  طلوع  الغربية  نهايتهما 
والشارع  والزرقاء،  ماركا  الى  املوصل  الطريق 
الرئيس هو شارع السلط وصوالً الى وزارة املالية 
حالياً، وعلى ما أذكر فإن الدوار الثالث والقصور 
امللكية كانت تعتبر على حدود املدينة الغربية، 

مع وجود بعض املنازل املتناثرة.
بعض  لزيارة  اجلولة  تبدأ  الثاني،  اليوم  في 
األماكن األثرية، وغالبا ما كنا نزور املدرج الروماني 
الباص،  مسير  وخالل  وطبعاً،  القلعة،  وجبل 
كانت تتعالى األغاني، واألصوات، خاصة عندما 
القصير  الشعر  ذوات  كنا نشاهد فتيات عمان 
في ذلك الوقت، وكانت تكتمل سعادتنا بنظرة 
، أو ابتسامةمن أخرى، أو اشارة باليد  من إحداهنّ
من غيرها، وال يُستغرب أحياناً أن يحدث خالف 

ن املقصود؟ بني الطلبة حول مَ
إلى  ندخل  كنا  أننا  االيام،  تلك  في  أذكر،  ال 

االحذية،  او  االلبسة  لشراء  أو محالت  مطاعم 
دينار،  نصف  حاالته  أحسن  في  كان  فاملصروف 
واألهم من ذلك أن األم تكون قد أعدت مسبقاً 
البطاطا،  من  ومثلها  مسلوقة،  بيضات   5-6
الطالب  وبعض  اخلبز،  أرغفة  من  ومثلها 
الدينار  نصف  ا  أمّ الكيك”،  من  ”قالباً  يحضرون 
فيكون لشراء السندويشات والبيبسي ولدخول 
أننا  أذكر  األسعار،  على  وللتدليل  السينما، 
وزجاجة  فالفل“  ساندويش  ”رغيف  نشتري  كنا 

البيبسي بخمسة قروش” .
قرية كبيرة

بعد الظهر، وقبل االنطالق بالعودة، نطلب 
من املعلم املسؤول أن يقوم الباص بجولة. رمبا 
تشمل  كانت  التي  اجلولة  ان  البعض  يعرف  ال 
جبل احلسني والشميساني وجبل عمان كونها 
املناطق التي تعتبر األكثر حداثة في العاصمة، 
الباص  ذلك  في  ساعتني  من  أكثر  تستغرق  ال 
 190 املرسيدس  سيارات  نشاهد  كنا  ما  واكثر 
ً ما نشاهد سيارات  موديل 1965 فما دون ونادرا

أميركي قدمية.
ذلك  منذ  عمان،  في  البناء  أن  الغريب، 
ً باستخدام احلجر في الواجهات  الوقت، كان مميزا
اخلارجية، وقليالً ما كنا نشاهد بيوتاً إسمنتية 

تشبه منازلنا البسيطة في القرية، وطبعاً كان 
هناك إهتمام  بزراعة االشجار حول تلك املنازل 
داخل االسوار، وعند املداخل، بعكس أهل القرية 
منازلهم،  معظم  في  األسوار  يعرفون  ال  الذين 
وحتى االشجار لم تكن موجودة، إالّ ما ندر، رمبا 
بسبب الطبيعة البدوية، وعدم وجود ما يسمى 
التنظيم داخل القرى، حتى ان معظم األراضي 

كانت مشاع بني االشقاء .
عمان، كانت في ذلك الوقت اشبه ما تكون 
بقرية كبيرة، ولكن مميزة بالبناء، وبعض االسواق 
شوارعها  السينما.  ودور  واملقاهي  القدمية 
بعدة  متالصقة  جتارية  وأبنية  محدودة،  عادية، 
إمتداد  على  متناثرة  ومنازل  محددة،  مواقع 
وجبل  واللويبدة  العبدلي  باجتاه  اجلديدة  الطرق 
السكانية  الكثافة  بعض  نالحظ  وكنا  عمان، 
وحول  االشرفية  وطلوع  العاصمة  وسط  في 
املستشفى االيطالي، الذي ال اذكر غيره في ذلك 

الوقت كمعلم .
ي؟ كيف عرف جدّ

أسير  كنت  أنني  الرحالت،  إحدى  في  اذكر 
تاجر  هناك  وكان  احلسيني،  اجلامع  من  بالقرب 
والدشداش  ”الشماغ  العربية:  املالبس  يبيع 
عن  سألني  ملاذا  أعرف  وال  شاهدني،  وغيرها”، 
جدك  لي:  وقال  ضحك  أجبته،  وعندما  إسمي، 
أهل  كل  أعرف  أنا  فقال:  نعم،  له:  قلت  فالن؟ 
كنت  إذا  وسألني  عندي،  زبائن  ألنهم  الكرك، 
ً، وطلب مني  بحاجة ألي شئ، فقلت له: شكرا

أن أسلم على جدي.
تاجر  كان  وكيف  دائماً،  احلادثة  هذه  ر  أتذكّ
ورمبا  الكرك،  أبناء  معظم  يعرف  واحد  اني  عمّ
أبناء السلط وغيرها، فقد كانوا أصدقاء، قبل أن 
يكونوا زبائن، وللعلم، فما زال ابناء ذلك التاجر، 
نفسه،  احملل  في  يعملون  عليه  اهللا  رحمة 
الزبائن وابنائهم  زال بعض  التجارة وما  وبنفس 

يترددون عليهم حتى يومنا هذا...
تاريخ  على  االحفاد  لقاء  من  أجمل  فما   

االجداد.
واحلديث يطول، وله بقية في العدد املقبل، 
ولكنّني أنهيه هنا بالقول: ما زال طعم البيض 
القصير،  الشعر  صاحبة  وإبتسامة  املسلوق، 
في  نردد  زلنا  وما  قلبي،  في  السينما،  وفيلم 

داخلنا يا شوفير إدعس بنزين .

خالد االي يعترف بحنينه
القروي لـ

”وما  زالت إبتسامة صاحبة الشعر القصير، 
وطعم البيض املسلوق، وفيلم السينما،  في ذاكرتي، 

د: يا شوفير إدعس بنزين! “ وما زلنا نردّ



أظهر للتميز، عبداهللا امللك جائزة إحتفاالت في
املتقاعد للوكيل عابرة لقطة االردني التلفزيون

الذنيبات. هزاع سير“ ”رقيب
سبعينيات شهدوا الذين العمانيني، ولكلّ
من معلماً هزاع  كان املاضي، القرن وثمانينيات
غير تراثها من جزء  اليوم  هو كما  املدينة،  معالم
شوارعها وحانية،  دافئة عمان كانت املكتوب. 
املركز، وسطها  كان معدودة.  وسياراتها  محدودة، 
املدينة يشقّ  الهاشمي كان شارع  أطرافاً. وجبالها 
حتى السيل رى  موازياً شرقاً، وميتد نصفني، الى
ينشطر حيث القطار، محطة عند حائراً يتوقف
شعبه املصب، فتتسلق إحدى من بالقرب النيل، مثل
العسكرى واملستشفى املدني، املطار باجتاه التلة
السيل الذي جانب إلى الثاني وينساب األهم آنذاك،

شماالً. باالنحدار ويبدأ غزال، بعني يلتحق

السمسرة زمن قبل ان عمّ

دخالت بضع شوارع عمان في االيام، كان تلك في
كل مظلة تستقر الرئيسية.، التقاطعات تتوسط 
عمان وألن السير، رقيب حتتها فوق منصة يستظل
على رغد أهلها يعتاد قبل أن عرقها، من كانت تعيش
والسمسرة، الوساطات عوائد من السهل، العيش
فقد الديون،  وشراء واخلصخصة، األراضي، وبيع
وجتارتها مصانعها، في االقتصادي ثقلها كان
العاملة االيدي كثافة إستفادت من التي املتواضعة،
الشمالي والهاشمني وشنلر والزرقاء الرصيفة في

وغيرها...... والنصر واجلنوبي
”النور“ أو  النشا جسر منصة كانت ذلك،  لكل
منصة جانب إلى األهم، هي  يسمونها كانوا  كما

برنامج املشمولة في غير املياومات نصف لتحصيل
االستضافة.

كل نهاية  في راتبه يستلم بأن ً سعيدا كان 
عن ومختلفة األطراف راتبه حادة في فالدنانير شهر،
في محافظ التخزين املهترئة من كثرة القرى، دنانير

لها. والباعة املشترين النساء، وجتاذب وصرر الرجال
زبائن االرياف  أبناء  من والزراع اجلنود  يكن لم
عمان في الواسعة الشهرة ذات الكبيرة للمطاعم

انذاك.

مطاعم وحلويات وحنان

األشهر شعبياً، ”القدس“ مطعم كان عمان، في
مع وجبة، كل مع الل الزيتون من  صحناً  يقدم
واخلليل القدس عن اخلدمه مقدمي من مطول شرح
بعضاً وجبري، والسرور، السردي، كان الزيتون. وحبات

والبستان. الشرق، جانب إلى النخبة مطاعم من
يظهر أن قبل حبيبة، كان فقد للحلويات ا أمّ
لكل حلواني والنجمة. وعرفات، والعورتاني، األخضر،
أسماك كانت في عمان أو شامية. نابلسية عائلة

احلوراني، وأخشاب الصعيدي، وألبان ودواجن العقاد،
سرحان وأقمشة السمهوري، وصوبات العمرانية،
شهرة. األكثر هي وجوفيال أوريس وساعات واحلارس،
جوائز حفل توزيع في املفاجيء هزاع ظهور أن رمبا
وجهه في التميز الستذكار لنا دعوة  هو التميز

األصيل.
الصورة هذه في هزاع وضع في فكر ملن فشكرا
لكل  ً وشكرا للتميز، مشرق حقيقي منوذج ألنه
وأمتنى بذلك، علينا مينوا ولم اعطوا، ممن رفاق هزاع
فها نحن نتقاتل خذلناك، ألننا يا هزاع لنا تغفر أن
وها جنمعها، أو نحصلها، لم وثروات على مكاسب
ما أن  منا الكثير يعرف أن دون االبداع ندعي نحن
العمل، منوذج منوذجك: مع يتطابق ال باالبداع نصفه
الذي الالمتناهي والعطاء والفن باحلب املغموس

السمر. اجلباة اصحاب رفاقك قدمته وقدمه
تاريخ من صفحات وجهك جتاعيد في رأيت كم
تقسوا ال وأرجوك والتقدير، احملبة فتحية جميل،

اخلير. فال زال فينا علينا،

اربيحات صبري الدكتور بقلم:

والسلط ة ملتقى شوارع السعادة ومنصّ احلسيني،
السير. ووادي

الفضاء من جزءاً هزاع كان األيام، تلك  في
احلماس، ويبث  املرور، ينظم  كان  اجلميل، العماني
كنت تشعر وشعاره. بلباسه ويزهو ويولد الدافعية،
كل مقاصد  ويعرف املارة، ويحب الشارع، ميلك  أنه

السائقني.
هزاع يذرع الذي التقاطع،  على  الوقفة كانت
منه، أطول أنها تشعر وخطوات بعفوية، أركانه
واحلماس اجلمال من فيه مشهد إلى كدعوة تبدو
التقدير مبشاعر الصدر ميأل ما واالخالص  واالحترام

واالعجاب.

التحليق إلى تتوقان وجناحان هزاع

وكلّنا هزاع، يحتله الذي التقاطع على نقبل كنا
اللتني يديه حركات من حركة تفوتنا ال عيون، لكي

التحليق. الى يتوق طائر كأجنحة ترفرفان كانتا
ولم الصحافة، تقوله ملا كان يأبه هزاع أن أظن ال
ولم الوظيفة، إستثمار معنى يومها يعرف يكن
رفع وقالبات اجلاهز، الباطون شركات على يتعرف

االولوية. واعطائها متريرها أجل األنقاض من
وجود قبل الفرص، تكافؤ فلسفة يعي هزاع كان
”راصدون“ ووكالة االنسان، حلقوق الوطني املركز
كان (حسب الطلب)، ألنه واخلشنة الناعمة للتقارير
كان املربعانية. برودة تخيفه وال متوز، شمس يحب
ويودع الزرقة،  سماوي بقميص أيار دفء يستقبل 

. الشتاء سترة بارتداء أيلول خجل
ولم خارجية،  دورة  في يذهب  لم هزاع  أن أجزم 
مطالبه يقدم ولم عطاءات، جلنة في يشارك

الذنيبات هزاع
املدينة الدافئة وتداعيات

4445



وز
او

حل
ا

وز
او

حل
ا

وز
او

حل
ا

مفاضلة  ان  غسّ
جلون  ضاء عَ ق في فَ حلّ يُ

4647



عودة هشام واألستاذ احملرر، بقلم:

يبدو أنّه مع واحلياتية، السياسية، املصري طاهر جتربة في سرّ من هناك ليس
،ًً حاضرا الدوام، على وجوده فالتساؤالت دائماً تتناول مسألة باألسرار، مُحاط وكأنّه
وال املنتديات، من للكثير رئاسات في تبدأ مدنية مواقع في أو ، رسميّ موقع في ا إمّ
وما شخصه، على سوى تتأسس جاهات إجتماعية، ال رأس على بوجوده تنتهي

إنسانية... قيمة من ميثّله
حياة في املعتّقة املصري، الثريّة عائلة إبن كونه في السرّ أنّ كثيرون يعتقدون
من الواقع يُفيد بأن األمر أكبر ولكن نابلس، أهمّ مدن الضفة الغربية، من واحدة

ذلك، فهو وإن
ر، وتغيّ ب، تشعّ عائلتنا ”اللويبدة“: وضع سابقة مع لة مطوّ مقابلة في يقول
للعمل اخلليج باب فتح ومع طاهر، واحلاج معزوز احلاج العائلة عنوان كان أن فبعد
وفلسطني األردن بني العائالت من العديد ّع توز مثلما العائلة، ّعت توز هنالك،
للسعودية، هوا توجّ الذين هؤالء من واحد مثالً، صبيح، ي وعمّ اخلليج، ومنطقة

أبونَشأت

نيد العَ لسي النابُ

وهذه وجنح، هناك، مصاحله فأنشأ مبكر، وقت في
بذلك للعائلة، وليست اخلاصة، شركاته  بالطبع
املصري صبيح لكن الناس، يظنّه الذي القدمي املفهوم
كمساعدات الدنانير ماليني ويقدم كبير، مُحسن
من فيستفيد أخرى، وأماكن واألردن، فلسطني،  في
زاوية، من لها ستنظر كنت وإذا الناس، إحسانه آالف
يساهم احملتاجني، أو العائلة أفراد بعض أنه يساعد
وهنالك حاصل، فهذا العائلة ديون على اإلنفاق في
كعائالت ثرواتهم ّنوا كو املصري من بيت آخرون أفراد
املصري لعائلة إستثمارات ليست ولكنها مستقلة.

التكافلي. باملعنى
وسام أرفع  على بحصوله  نشأت  أبو ويفخر 

امللك الراحل له قالها جملة شكل على جاء أخالقي
احلسني،

احلسني: لي قال حني
مع أشرف  أنني ما تعاملت اهللا أشهد
منك
بني متوترة عالقة هناك كانت تها: قصّ ويروي
حسب امللك: جلاللة النواب، فقلت ومجلس حكومتي
بطرح الطلب تقدمي نواب لعشرة يحق فإنه الدستور،

جاهزون لذلك، وهم احلكومة، عن الثقة
خمسون وهنالك  أصالً، عريضة على ووقعوا
هؤالء تغيير أراد لو وحتى الثقة، حلجب جاهزون نائباً
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ضعف ويعكس  ،ً كبيرا إحراجاً ذلك في فإن  رأيهم،
قدمت عندما لذلك، بكالمي. امللك فأقتنع الس،
الوداع وعند الوزراء، مجلس امللك وجمع إستقالتي،
”أشهد اقتباس: وهذا لي، قال امللكي، الديوان في

منك“. أشرف مع تعاملت ما أنني اهللا
صوتي، ج وتهدّ الكالم، هذا من جداً تأثرت أنا
طوال وسأظل بها، أعتزّ شهادة هذه أن وإعتبرت
النهضة املرصع. تلك كانت لي وسام قدم وقد عمري،
إقتنع فقد الكلمة، معنى بكل عاطفية، جلسة
وال املسؤولية، هروباً من ليس على أنه بكالمي امللك
نخرج وأن العليا، األردن  مصلحة  هو املهم ،ً تباطؤا
كانت نظري وجهة أن وثبت الزجاجة. عنق من األردن
أن يجب اإلصالح، ولكن موضوع ل تعطّ رمبا صحيحة،
وهذا التصرف، بهذا أنّه اآلخر، اجلانب على ننسى، ال

. كثيرة مخاطر من األردن إستطعنا مترير الوضع،
عديدة،  مناصب تولّيه من وبالرغم نشأت، أبو  
يحظى إنه إال  التنفيذي، القرار صنع مواقع وفي
من العكس على اإلجماع، من كبيرة  مبساحة
هناك فهل السياسيني األردنيني، من الغالبة الغالبة

ذلك؟ في سرّ
بحق ضعيف  أنا تواضع: بكل املصري يجيب
ال فأنا املوضوع، بهذا أتكلم أن أستطيع نفسي، وال
أنني متناقضان، رغم موقفان أو عندي ”وجهان“ يوجد
لست ولكنني دبلوماسياً، أكون األحيان بعض في
لعمل تدفعني التي الدرجة إلى محترفاً سياسياً
لقد تعرضت موقعي، في والبقاء شيئ للتمسك أي
رئاسة منها عديدة، مرات في قاسية، لظروف
أن وأعتقد السالم، واتفاقية وإستقالتي، احلكومة،
الناس، إحترام أكسبني والصريح الواضح رأيي إبداء
أفكاري، في تاً متزمّ لست فأنا الوقت، نفس وفي
واحلكم، الناس بني والعالقات والصورة، وأفهم الواقع
مواقف على صفقات أي أعمل فإنني ال النتيجة، وفي
بحرية قطعياً  إمياناً  وأؤمن  الناس،  وأحترم كثيرة،

السلطة الرابعة، فعال ً وأعتبرها الصحافة،

هشام عودة

تكن لم  قائالً: عنه، عودة هشام الزميل وكتب
ترك فقد وراثة، مجرد السياسي للعمل ممارسته
منذ الوطنية االجندة  في  اخلاصة  بصماته الرجل

املاضي. القرن من الثمانينيات منتصف
كرسي على تربع الذي النابلسي ، طاهر املصري
يذهب ، ولم بالتناقض يشعر لم ، في عمان القرار
جتاوز ميكن ال ، االردن بل ، باملثل خصومه مواجهة الى
صالونه في عما يتردد االذان او صم ، ابي نشأت دائرة
حتى ناصحاً ان يكون دائماً فالرجل اختار ، السياسي
االمر يتعلق عندما احداً يجامل ال وهو ، خلصومه

العليا. باملصلحة

، التراجع او بالضعف يوحي ال املصري طاهر هدوء
سمات شخصيته بوصلته سمة اساسية من فهو
معرفة على اآلخرون يحرص لذلك ، مسارها تخطئ ال
ميثل الرجل فموقف ، باستمرار دوافعه وقراءة اجتاهه
واين صالحيته  تنتهي اين يعرف الن تؤهله  ضمانة

قراره. يبدأ
االعمال  ادارة ودرس 1942 عام نابلس في ولد
وظيفته ليبدا ، االميركية تكساس  جامعة في
لرئيس مساعدا  املركزي البنك في موظفا  االولى
ان بعد ذلك ابو نشات ليكتشف املصرفية ، الدائرة
فحجز ، العام االوسع للعمل البوابة هي السياسية

في  نابلس مدينة  عن  نائبا  1972 عام منذ مقعده
الرئيس يختاره قبل ان ، دورة الكثر من النواب مجلس
الوطن لشؤون وزيرا االولى حكومته الرفاعي في زيد

1973, احملتل في ايار
وفرنسا لدى اسبانيا املصري سفيرا طاهر عمل
ايضا عمل الدول  هذه في عمله واثناء ، وبريطانيا 

لدى ومندوبا بلجيكا في مقيم غير سفيرا
االوروبية املشتركة. السوق ولدى اليونسكو

احمد الرئيس حكومة في اخلارجية تسلم حقيبة
الرئيس حكومة في ذاته املوقع واستمر في عبيدات ،
انتهاء منها قبل استقال التي الرابعة الرفاعي  زيد
شاكر بن زيد الشريف حكومة في ليعود واليتها
، االقتصادية للشؤون دولة ووزير للرئيس نائبا االولى

انتخابات خوض قراره بسبب منها ليستقيل
هذه مقعده فيه حجز الذي عشر احلادي البرملان
نيابته اثناء ليعود ، عمان في الثالثة الدائرة عن املرة
عمر من الستة االخيرة الشهور للخارجية في وزيرا
تكليف ليتم ، الرابعة بدران مضر الرئيس حكومة

التي  حكومته 1991 بتشكيل حزيران في نشات ابي
ذلك احلني. في االسئلة من الكثير في وجهها ثارت

سالكة تكن لم الرابع الدوار الى طريقه
ان السياسي ببراعة استطاع  انه  غير ، باستمرار
في انتشرت التي  الكثيرة االلغام حقول يتخطى
فريقه اعضاء من  خمسة ان رغم ، برنامجه  طريق
احلكومة قرار  على احتجاجا  علنا استقالوا  الوزاري 

1991, عام مدريد مؤمتر اعمال في باملشاركة
 1993 عام عشر الثاني البرملان انتخابات خاض 
في مقعده حجز فيما ، النواب رئيسا لس واصبح

االول  النائب ليصبح 1998 منذ عام االعيان مجلس
دورة. من الكثر لرئيسه

، نشأت ابي طريق في يتزاحمون كثيرون مريدون
يوصد لم اال انه ، ونواياهم سماتهم انه يعرف ومع
احلوار باطراف ممسكاً وظل ، احد وجه في االبواب

ً على الفعل. زال قادرا ً انه ما مؤكدا
وموقعه الوطنية االجندة فريق  في عضويته 
والنه صاحب ادائها ، انتقاد من متنعه لها لم كمقرر

ان يحرص  املصري طاهر فان ، ً جيدا مسموع صوت
الهواء. في يبعثرها مكانها وال في كلماته تكون

حروف ابرز احد نشأت  ابا ان اثنان  يختلف ال
لم لذلك ، االردن في املعاصرة السياسة ابجدية 
التي املواقع كل في نفسه وظل املنصب يصادره
في االجتاهات يتحرك وتراه ، العالية فيها كلمته قال
الى مبتور اعادة حرف او ناقصة الكمال صورة االربعة

معناها. فقدت كلمة
النخب على تقتصر لم الواسعة عالقاته شبكة
حيث املدينة قاع الى امتدت بل ، فقط السياسية

واصواتهم. ثقتهم منحوه الذين واملغيبون الفقراء
هكذا ، عنيد صوان  من  ناعم  رجل  نشأت ابو
شراعه يفقد ، ولذلك فان قاربه لم اصدقاؤه يصفه
يحن ولم ، حوله ومن به عصفت التي الرياح كل رغم

جناحيه. بني قوتها فقدت التي للعاصفة رأسه
”الكنافة“ تقدمي على يحرص الذي النابلسي
تناول املنسف في مشاركتهم الى يذهب لضيوفه ،
مثلما القاسي للنقد حكومة تتعرض ولم ، ايضاً
مطلع املصري  طاهر قادها التي احلكومة تعرضت

التسعينيات.
منذ الرسمي موقعه يغادر لم الرجل ان رغم
اطياف مع خطوطه ان اال ، الستينات  منتصف 
مستمع وهو ، باستمرار  موصولة ظلت  املعارضة
ملصادرة دعا انه عليه يسجل لم ، لبق ومحاور جيد

سماعه. عن اذنيه صم او الرأي اآلخر
السياسي حضوره نشأت  ابو  ميلك مثلما
ً حضورا له فان  ، وعمان نابلس في واالجتماعي 
وفي كل املواقع والسلط ، مشابهاً في الكرك واربد
عباءته يبدل وال ، نفسه السياسي خطابه يقدم

السياسية. اجلغرافيا ملتطلبات تبعاً
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تركيا  مؤسس  أتاتورك،  كمال  مصطفى   
احلديثة وبطلها القومي في أعني مريديه، وعدو 
خصومه،  أعني  في  اخلالفة  ومحطم  اإلسالم، 
من  قليلة  سنني  في  متكن  الذي  الرجل،  هذا 
سياسي  كزعيم  ثم  عسكري،  كقائد  البروز 
بعد هزمية الدولة العثمانية، إبان احلرب العاملية 
العثمانية،  اخلالفة  إلغاء  من  نه  مكّ مما  األولى، 

وتأسيس تركيا املعاصرة، التي أصبحت كما أراد 
دولة علمانية غربية الطابع والقوانني والهوى. 

التي  الكتب  مئات  الرجل،  هذا  عن  تبت  كُ
من  تقلد  مبا   ً مرورا ولد،  أن  منذ  حياته،  تناولت 
توفي  أن  إلى  وسياسية،  عسكرية  مناصب 
عام 1938 ، لكن ما لم يذكره املؤرخون .. ولرمبا 
ميلكون  من  ألن  أو  معرفتهم،  عدم  بسبب 

أتاتورك...
من مغارة في إربد 

ركيا كم تُ إلى حُ

عيد كشف  د. معني مراشدة  يُ
تاريخ يبدأ في إيدون/ عجلون



قال: ر  لَ جَ ولو نطق احلَ

ا  كنّ حينها  أنّنا  مع  بسرعة،  كبرنا، 
العجلوني  فراس  فإسم   ،ً صغارا زلنا  ما 
مرنا اآلتي، من النادي  كان الشاهد على عُ
إلى  تأسيسه،  في  شارك  الذي  األوملبي، 
ذكر  عند  تضيق  التي  الواسعة  الدنيا 

إسم الشهيد، فتُصبح: فلسطني.
فراس كان الفارس الذي تُهيئ شوارع 
في  يعود  حني  للقائه،  نفسها  اللويبدة 
ل  وتتكحّ  ، اجلوّ سالح  من  سريعة،  إجازة 
ويتهيّب  منه،  نظرة  أجل  من  الصبايا 

الشباب نظرته.
الصبية  نحن  فارسنا،  كان  فراس، 
الذين يبحثون عن بطل يقلّدونه، وليس 

ن لم يكن العجلوني احلبيب  ا مَ هناك منّ
مثله األعلى فهو الذي حلّق فوق حيفا، 
ر أعداء، واحتل سماء فلسطني حتى  ودمّ
ومأل  عاد،  حني  ولكنّه  الوقود  منه  نفد 
 ً عائدا التحليق  وحاول  مقاتلته،  خزّان 
ميراج  من  كامل  سرب  باغته  للتحرير، 

.ً العدو، فراح شهيدا
وضمائر  تتذكره،  ”األوملبي“  حجارة 
كلّ أهل اللويبدة ستظلّ أسيرة مسيرة 
فلسطني،  حرّر سماء  الذي  البطل  ذلك 
يغبطه عليه كلّ  بلقاء  واختصر حياته 

األنقياء.

فِراس العجلوني!
حينه،  في  بها  البوح  عدم  فضلوا  املعلومة 
مبراكزهم  تتعلق  قد  بهم،  خاصة  العتبارات 
حالة  في  كانوا  العرب  وأن  خاصة  االجتماعية، 
 ً قائدا وقتها  أتاتورك  وكان  االتراك،  مع  حرب 
األردن  في  املنتشر  العثماني،  السابع  للجيش 
اتاتورك  جلوء  قصة  هي  وسورية،  وفلسطني 
وخمسة من مرافقيه لالختباء في بلدة ”ايدون“ 
جنوب مدينة اربد، ومن ثم في اربد نفسها وملدة 
ستة ايام، وذلك بعد أن تخلى عن قيادة اجليش 
املهزوم في السادس من(اكتوبر) تشرين اول عام 
1918 مما مهد الطريق أمامه للوصول الى مدينة 
والعشرين  اخلامس  في  سقوطها  قبيل  حلب 
والقوات  العربية  القوات  بيد  الشهر  نفس  من 
االجنليزية، حيث متكن من إنشاء خط دفاع، وردع 
ليتم  التقدم  من  ومنعها  البريطانية  القوات 
بعدها التوقيع على هدنة ”مندروس في الثالثني 

من اكتوبر 1918 .
أتاتورك طلب حماية من شيخ بني 
عبيد، وقبول ”دخالته“..

اجليش  قيادة  عن  أتاتورك  تخلى  عندما 
السابع التركي، كان مقر القيادة في إحدى مغاور 
ايدون..وحدثني  قرية  من  القريبة  عجلون  جبال 
املرحوم ضيف اهللا احلمود قبل وفاته عن والده 
اول عام  السابع من تشرين  ليلة  أنه في  وجده 
اتاتورك وخمسة من مرافقيه من  1918 متكن  
اللجوء إلى ديوان جده محمد احلمود اخلصاونة، 
شيخ مشايخ بني عبيد، وأول رئيس لبلدية اربد 
وقبول  حمايته،  1881طالباً  عام  تاسيسها  مع 
واالراضي  إربد  إلى  آمن  خروج  وتأمني  ”دخالته“، 

السورية، التي كانت تشهد معارك شرسة. 

وأكد لي ضيف اهللا، وذكر ذلك في مذكراته 
بلياليها،  أيام  ثالثة  مكثوا  ورفاقه،  اتاتورك،  وان 
معزّزين مكرّمني، ومن ثم مت تأمني وصولهم إلى 
شحادة  املرحوم  وزعيمهم  التل  آل  كبير  بيت 
وبحوزتهم  العربي  اللباس  ارتدوا  وقد  التل، 
الذهب  من  صناديق  وثالثة  شخصية،  اسلحة 

التركي.
إختبأ في (بيت عرار الثقافي) اآلن!

التل،  معني  الدكتور  بعد،  فيما  وحدثني، 
عمره:  في  اهللا  أطال  املشهور  العيون  طبيب 
إلى بيت عمه شحادة  أتاتورك  أنه وبعد وصول 
التل، مكث هناك هو ورفاقه يوماً وليلة، وكانت 
من  االنكليز  ضد  شرسة  مقاومة  تشهد  اربد 
قبل افراد اجليش العثماني بقيادة عمه الضابط 
مت  وبعدها  التل،  اليوسف  املصطفى  موسى 
االن)  الثقافي  عرار  (بيت  جده  بيت  إلى  نقله 
اربد  تل  ظهر  على  التل،  املصطفى  صالح 
في  العسكري  القائد  ه  عمّ يومني  بعد  ليتولى 
اجليش التركي موسى التل تأمني خروج اتاتورك 
وحتوي  بحوزتهم  التي  الذهب  وصناديق  ورفاقه 
قرابة ثالثني الف ليرة رشادية، بحماية وحراسة 
نفر من ابناء اربد ممن كانوا يخدمون في اجليش 
احلدود  على  حلب  مدينة  تخوم  الى  التركي 

التركية السورية. 
وحسب ما رواه صالح التل حلفيده الدكتور 
معني أنّ ذلك كان ليلة الثامن عشر من تشرين 
اول 1918 ، قبل سقوطها بيد العرب واالنكليز 
معرفة  معني  للدكتور  يتسنّ  ولم  باسبوع، 
ابناء  من  العرب  والشباب  اتاتورك  رفاق  اسماء 

اربد الذين رافقوه الى حلب...
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بقلم: بسام اإلبراهيمي
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انيات عمّ
بني 

األمس واليوم

نصف قرن على آخر
 ملكة جمال أردنية

مناسبة للفرح، أم للحزن؟

غريبة  حالة  األردنيون  يعيش 
مفهومة  تبدو  ال  قد  التناقض،  من 
نصف  فقبل  اخلارج،  في  للكثيرين 
والكمال،  بالتمام  الزمان،  من  قرن 
كانت هناك مسابقة الختيار ملكة 
جمال لألردن، أما اآلن، فليس باالمكان 

عقد مثل هذه املسابقة .
وقبل نحو عشر سنوات فشلت 

مسابقة  أول  لتنظيم  يتيمة  أردنية  محاولة 
على  املنظمون  ُدَّ  فر  األردن،   في  جمال  مللكة 

هائل  بكم  واصطدموا  أعقابهم، 
ومع  والتحفظات،  املعتقدات،  من 
الصحف  في  ظهرت   ً أخبارا أنّ 
اليوم،  ذلك  األردني،  الشارع  فاجأت 
جمال  ملكة  إختيار  عن  وتتحدث 
األردن، خالل مسابقة جرى التكتم 
عليها، وحصرها في أحد املطاعم، 
إقامة  فنادق كثيرة  رفضت  أن  بعد 

وحضرها  الشارع،  فعل  رد  من  خوفا  املسابقة 
عدد محدود من األردنيني .

وكانت تلك املسابقة األولى، واألخيرة، على 
بها  وفازت  قرن،  نصف  منذ  األردن،  في  يبدو  ما 
من  عشرة  السادسة  تتجاوز  لم  أردنية  فتاة 
في  شاركن  فقط  فتيات  ست  بني  من  عمرها 

املسابقة.
اإلعالن  أحدثها  التي  الضجة  دفعت  وقد 
عن املسابقة احلكومة األردنية، إلى تأكيد عدم 
مسئوليتها عن هذه املسابقة، لكن في املقابل 
الفتيات  مبعظم  آنذاك  املسابقة  هذه  دفعت 
الالتي سجلن أسماءهن ووصل عددهن إلى 120 
فتاة لالنسحاب من املشاركة؛ األمر الذي يعني 

وجود عدد من األردنيني ممن يتقبلون فكرة إقامة 
ً أنّ العرب  ا مسابقات اجلمال في األردن، وليس سرّ
ً وروايات كانت يتغنّون باجلَمال،  في تراثهم، شعرا

ثون عن أجمل فتيات العرب. ويتحدّ
دوريس ما زالت ملكة اجلمال، منذ 
1963

سهير  الزميلة  كتبته  مهمّ   تقرير  في  وجاء 
نصف  منذ  حتتفظ  احلاج  طنوس  دوريس  أنّ  جرادات 
قرن بلقب ملكة جمال االردن بعد فوزها به، ومتثيل 



الدولية في أميركا  إنتخاب ملكة اجلمال  االردن في 
في صيف عام 1963 .

ذلك  في  االردنية،  الصحف  بعض  ونشرت 
إلى  االردنيات  الفتيات  فيها  دعت  إعالنات  الوقت، 
التسجيل واملشاركة في حفل انتخاب ملكة جمال 
اجلمال  ملكة  انتخاب  مسابقة  في  لتمثله  االردن 
لتمثله  االردنية“  ”االناقة  سفيرة  وإنتخاب  الدولية، 
في مسابقة انتخاب ملكة جمال العالم في لندن. 
احلفل سيقام مساء  ان  الى  الصحف  واشارت هذه 
السبت الثالث عشر من متوز /1963/ في النادي التابع 
لفندق فيالدلفيا مبشاركة محكمني قدموا خصيصا 

من لبنان النتخاب ملكة للجمال، وملكة لالناقة .
صحيفة  في  نشرت  التي  االعالنات  ودعت 
االردن  في  الفتيات  متتالية  اعداد  وفي  ”اجلهاد“ 
الى  ..والثروة  ..واد  بالتالق  الراغبات  والقدس 
التسجيل للمشاركة واكدت على الراغبني بحضور 
احلجز  قبل  الطاوالت  ارقام  على  احلصول  االحتفال 
واحلضور قبل الساعة التاسعة مساء منعا لالزدحام 
بدائرة  السابق  املوظف  البخاري  فؤاد  حسبقول 

املطبوعات والنشر لوكالة االنباء االردنية .
قائما  كان  له  التابع  والنادي  فيالدلفيا  فندق   ”
الوحيد في عمان  الفندق  وهو  الروماني  املدرج  امام 
الذي استضاف ملوك ورؤساء وزعماء العرب واالجانب 
مع  نزال  توفيق  ميتلكه  وكان  لالردن  زياراتهم  خالل 
شركة توماس كوك الى ان متت ازالته في منتصف 

التسعينيات ” حسب قول الزميل جون حلبي.
الصحفي  انذاك  اجلهاد  صحيفة  مكتب  مدير 
جون حلبي يذكر كيف تصدر خبر حفل ملكة جمال 
التي  اجلهاد  صحيفة  من  االولى  الصفحة  االردن 
فلسا   15” ب  وتباع  صفحات  اربع  من  تتكون  كانت 
خلبر   3049 العدد  من  الرابعة  الصفحة  وافردت   ”

تفصيلي لالحتفال. 
الساعة  دقات  مع  انه  الى  الصحيفة  واشارت 
العاشرة اعلن عن اسماء جلنة التحكيم وهم ”توفيق 
فاخوري  وسامية  جهشان  سمير  والدكتور  الطباع 
وسري عريضة وفؤاد الطباع وميشيل صيقلي وامني 
شقير“ كما اعلن عن املشاركات العشر اللواتي لم 
املسرح  على  للظهور  اجلرأة  منهن  البعض  ميتلك 
منهن  وبقي  فانسحنب  اسمائهن  على  املناداة  عند 
رقم 2 و4 فقط ” حسب قول عضو جلنة التحكيم 
الدكتور سمير جهشان  االردن  الختيار ملكة جمال 

من مواليد 1930 .
ويلتقط من ذاكرته مجريات احلفل الذي تخللته 
استعراضات فنية لفرقة اسبانية حتكي قصة الغيرة 
بني املراة واملراة ليتم االعالن مع دقات الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل عن نتائج احلفل بعد ان اعتمدت 
والوزن  الطول  هي  اجلمال  ملقاييس  نقاطا  اللجنة 

والثقافة ومعرفة لغة اجنبية واحدة على االقل .
وقال جهشان ان رقم اربعة وهي الطالبة دوريس 
ورقم  االردن  جمال  ملكة  بلقب  فازت  احلاج  طنوس 
اثنني ديسبو دراكوالكيس فازت بلقب ملكة االناقة 
االردنية حيث حصلت كل واحدة على كأس فضية 
وعلبة  وتلفزيون  الذهب  من  واسورة  وساعة  ثمينة 

مكياج فاخرة وعطور وورود .
الصحفي جون حلبي من مواليد 1923  وحتدث 
ملكة  بلقب  الفائزة  مع  اجراها  التي  املقابلة  عن 
جمال االردن دوريس طنوس احلاج الطالبة في الصف 
بعمان  الناصرة  راهبات  كلية  في  الثانوي  اخلامس 
 , يافا  مواليد  ومن   / عاما   17  / العمر  من  والبالغة 

وزنها 60 كيلوغراما ,وطولها/ 170 سنتمترا .
فرحتها  عن  عبرت  طنوس  ان  الى  واشار 
بحصولها على تذاكر سفر الى كاليفورنيا مع اقامة 
ملدة ثالثة اسابيع لتمثيل االردن في مسابقة انتخاب 
ملكة اجلمال الدولية الذي اقيم في شهر اب من عام 

.1963
بلقب  الفائزة  انه اجرى مقابلة مع  وقال حلبي 
البالغة  دراكوالكيس  ديسبو  االردنية  االناقة  ملكة 
من العمر 19 عاما وانهت دراستها الثانوية في بيت 
حلم وهي من أب يوناني وحتمل اجلنسية االردنية وال 
تتكلم اللغة اليونانية وفازت بتذكرة سفر الى لندن 
ملكة  مسابقة  في  االردن  لتمثيل  ايام  عشرة  ملدة 

جمال العالم.
وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة االنباء االردنية 
في  تقيم  التي  احلاج  دوريس  االردن  مع ملكة جمال 

امريكا بينت انه ”رغم 
ان  اال  والديها  تعصب 
اشار  الذي  هو  والدها 
في  باملشاركة  عليها 
املسابقة بعد ان عرض 
مدير  صديقه  عليه 
توفيق  فندق فيالدلفيا 

نزال هذه الفكرة ”.
صفت  و
في  مشاركتها 
جرت  التي  املسابقة 
عمان  من  كل  في 
ممتعة  بانها  وامريكا 
..وكانت مبثابة مفاجأة 
وحدها  تسافر  ان  لها 
ثالثة  وقضاء  المريكا 
اسابيع مع املشاركات 
البالغ  املسابقة  في 
من  فتاة   45 عددهن 
العالم  انحاء  مختلف 
لها  اتيحت  حيث 
على  التعرف  فرصة 
ثقافات وعادات شعوب 

مختلفة .
انه  وقالت 
باالضافة الى املشاركة 
ملكة  مسابقة  في 
والتي  الدولية  اجلمال 
حصلت فيها على رقم 
19 فقد حضرت حفل 
مسابقة ملكة جمال 
واستذكرت  امريكا. 
انها  كيف  طنوس 
صممت على املشاركة 
في االحتفال بارتدائها 
مطرزا  اردنيا  ثوبا 
واصفة  ببلدها  اعتزازا 
بانها  مشاركتها 

كاحللم .
.. يصعب  وتابعت 
مشاعري  وصف  علي 
مشاركتي  لدى 
اجلمال  مبسابقة 
التف  وكيف  الدولية 
الصحفيون  حولي 
الهدايا  وانهالت علينا 
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فيما  املشاركة  على  حفيداتها  تشجع  انها  وقالت 
تاثير كبير على  لها من  ملا  الفرصة  لهن  اتيحت  لو 

الشخصية.

سلمت  التي  هي  اوفيميا  ان  الى  مشيرا 
الكأس الى ملكة جمال االردن دوريس .
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يساهر يعيش، بديع السيد كان والياسمني، ل  الفُ
القصر، كاراج  تعلو خشبيّة مشربية في أصدقاءه 

! على الشارع وتطل
املشربيّة؟ أين

وظل احلجر صاحبها، طوى مثلما طواها الزمن،
شاً!. وموحِ !ً - عنيدا دائماً -كما يحدث الوردي األحمر
أحب نابلس،  من حبوب تاجر يعيش، السيد بديع
الهوى، أسمهانيَّ تكون عندما وأنت، اللويبدة، جبل
شارعه على واشترى اللويبدة، جبل حتماً، ، فستحبُّ
يبني وبدأ ،ً واحدا دومناً اآلن- الشريعة -شارع الرئيسي

أوالً. في الروح . . حلمه
التصاميم إعداد طوقان، رفيق املهندس كلّف
ڤيال : خياله إستقر في إمنوذج على بناء واططات،
يريد أكان لبنان! جبل في اسمهان الراحلة الفنانة

- سأل رمبا أو األنس“؟ ”ليالي ظالل في  يعيش  أن 
باجلمال وإحساساً تُرى أكثر ذوقاً ن مَ - عملية بصورة
املهندس إصطحب فقد يكن.. مهما أسمهان؟ من
ڤيال إلستنساخ عاليه-بحمدون، إلى طوقان
لم طوقان أن إلى مطمئن ولكني الساحرة. املرأة
وبلمسة بروحها، أحس أحبَّها. الڤيال، بل يستنسخ
وأحس جبل اللويبدة، أحب . مثلما . فيها أسمهان
القلب لها  يتفتح التي الياسمني وبلمسة بروحه،
نسخة! ليس . . األحالم فقصر ! عمان القدمية في
رغبة...طائر أغنية.. انسجام..  ل..  تواصُ . . أصل إنه

ه الشخصي! ّ عشّ يترمنَّ في
والفلسطينيني نضال األردنيني وحدة

نضال  وحدة من يولد اجلديد، واألردن 1952 عام
إحتماالت على ومفتوح واعد، واملستقبل شعبني؛

طوقان، املهندس  وضع والتقدم، والوحدة التحرير
حتلو، وبدأت . قصر األحالم على بناء األخيرة اللمسات
رفيعة متحضرة، ّ رائعة، حياة القصر، جنبات في
الفلسطينية - األردنية البورجوازية عرفتها الذوق...
قبل أن يُهيمن والستينات، اخلمسينات في الصاعدة
وجتارة النفط لبورجوازية السوقي البائس اإلمنوذج

. . والبزنس األراضي

بيت حنينا احلجر الوردي من

املنحطة . روحياً الفقيرة  البورجوازيّة  تلك
وال احلب ، ّ تعرف ال التي . .البورجوازية والرؤية الذوق
سعيد عقل. قصائد في الروح رعشة . وال . أسمهان
عذبة الرقيقة عمان احللوة شو ّهت التي البورجوازية
من اء الصمّ احلجرية - االسمنتية بالكتل الشذى،
نفسية، د قَ عُ عن  إال تعبّر ال التي  البشعة، الڤلل 

. الشره للبزنس الشوهاء البنايات ومن
أحضر والدها، إن يعيش  رغدة  السيدة تقول
وال الغربية، بالضفة  حنينا“ ”بيت البناء من حجارة
بالتأكيد، ولكنه، املالئم، الرخام أحضر أين من تعرف

. أردني رخام
ثالث بيت عائلة: مجرد الداخل، األحالم من قصر
صاحب القصر، لها ع مَ جَ وصالونات، نوم ومرافق غرف

. واخلزفيات الصيني وزهريات احللو“ ”السجاد
قصر في والفضاء  البناء كتلة بني العالقة
السور على الشارع واملبنى، فبني . . . مثالية األحالم،
. شاميّة بركة  طها تتوسَّ حديقة / ساحة متتد
العناصر مع املتناغم مكانه ل ويشغَ س، يتنفّ القصر
للمشاهد فيعطي  .  . الفراغ ومع األخرى،  البنائية
ومع واالطمئنان.. والفخامة باإلتساع ً إحساسا
اجلملة تسترخي الياسمني، وشذى البركة، املاء في

الناظر. وينتشي العصبيّة،

هو األحالم يعيش بأن قصر رغدة السيدة حني أعلمتني رجفة، أصابتني
إلى هذا روحي يشد الذي ّ هذا أيكون لبنان. جبل أسمهان في من ڤيال نسخة

الوردي؟ األحمر احلجر اجلسد الفخيم من
تأمالت إلى وتدفعني  تتملّكني،  غامضة ة قوّ أن دائماً،  أحسست،  لقد
عواطفي نت  لوّ طاملا التي أسمهان  ملسة أهي . القصر سور على  غراميّة

باألساس!؟ امرأة بوصفها ولكن فقط، مطربة بوصفها ال فانتازيّة، بأشجان
تزوجت حني ،1963 عام القصر،  غادرت  انها يعيش،  رغدة السيدة  تقول 
بأحاسيس اآلن، حتى  حتتفظ، ماتزال ولكنها الشامي؛ ناجي ابراهيم السيد
األحالم بجبل قصر في األول شبابها ظلّلت التي الصافية السعادة من قويّة
ألسمهان وعاشق  . . وللجمال  للحياة محب حنون، والد يدي  بني  اللويبدة،

. بالتأكيد
بروائح ة الرقيقةُْ املشبّعَ اللويبدة نسائم نشوة الصيف، وفي أمسيات في

يكتب ر حتّ ناهض
يعيش قصر عن
األسمهاني



البرازيل....
واجلوارانا الكوباكابانا حيث

ذكريات بي  تعود
العام إلى الطفولة

زارنا  عندما   1977
الرجل األردن في
الفلسطينيالعصامي
(أبو اجلمل الدين محي
اختار الذي  سامي)، 

من هجر أن بعد له، مؤقت   كوطن البرازيل
حيث غزة، في البرازيل مخيم إلى يافا في منزله
من الضباط أحد مع عالقة حينه  في ربطته

الدولية. القوات ضمن البرازيلية الوحدة
البرازيلي اليافاوي زيارة

العالم عن إنقطاع بعد االردن إلى زيارته كانت
في عامالً قضاها عاماً، الثالثني حوالي دام العربي
وجتارة النقل في إمبراطوريته ليؤسس االغتراب، بلد
عاونه شاقة، مبسيرة احلياة بدأ أن بعد السيارات،

إياه. البرازيلي الضابط فيها
أبو الصديق  كان البرازيل، إلى عودته ولدى 
أرسل عندما تلك البالد، لزيارة األول لي ز احملفّ سامي
أوالها صورة حتمل معايدة، بطاقات مناسبتني لي في
والثانية جانيرو، دي ريو  في ”الكوباكابانا“  لشاطي

املدينة. نفس لتمثال ”املسيح الفادي“ في
زيارة أحالم تلك األيام، بدأت تداعب مخيلتي، في
متثال حيث املكان ذلك الى والصعود املدينة، تلك 

املسيح عليه السالم.
إلى بالسفر  احللم حتقق  سنوات، مرور  وبعد
بأنها دائما التي وصفت أرض البرازيل، السامبا، بالد
إلى ً فجرا الوصول  فكان االرض، وجه على األجمل
تعني بالعربية وتسميتها جانيرو، دي ريو مطار

”كانون الثاني“!. شهر يناير مدينة
بوابات من العبور الزائرين كافة يستطيع
املتحدة مواطني الواليات الهجرة العادية، باستثناء
يخضعون خاص، مدخل لهم حدد الذين األميركية

!(ً (شكرا بالبرتغالية عليها مكتوب
في اجلميلة، املشاهدات من
زبون أن  أيضاً، الطعام موضوع 
لذ طبقه مبا ميأل أن يستطيع املطعم
السوداء الفاصوليا وخاصة وطاب،
وزن قاعدة احلساب على و يكون واألرز،
هو تقديرياً كما ، ال الطبق محتويات

عديدة. بالد احلال في
الرحلة كانت التالي، اليوم في
مشاركة خالل من احللم لتحقيق
الى بالتوجه سياحية مجموعة
أولهما ريو، في معلمني أجمل
يتم حيث ، السكر) (رغيف جبل
األولى، القمة إلى بالتلفريك الصعود

تلة  وتدعى ،ً مترا  215 وارتفاعها
إلى أيضاً، بالتلفريك ومنها “أوركا“

متر،   400 حوالي إرتفاعها اخرى تلة
الكوباكابانا شاطي منها تشاهد

ومتثال املسيح.
شوجار جبل من اإلنتهاء بعد
إلى إنطلقت  السكر)، (رغيف لوفا 
جبل به حلمت طاملا الذي  املكان 
تيجوكا غابات عبر ”كوركوفادو“،
فكان ، املمطرة  االستوائية الكثيفة

 (ً مترا  715) اجلبل قمة  الى  الوصول 
مائة إرتفاع املسيح على حيث متثال
كعجيبة متّ اختيارة والذي أخرى، قدم
العام في السبع الدنيا  عجائب من
االردن. في إلى البتراء إضافة املاضي،

املهرجان موقع
موقع في املرور من بد ال كان 
في مرة يفتتح الذي  الريو،  كرنفال
املوقع الثاني، كانون شهر في العام
شكل على وهو العام، طوال مهجور
تبيع محالت  بضعة من إال ستاد،
الزائر يستطيع و التقليدية،  التحف
الكرنفال أزياء مرتديا الصور يأخذ أن

املفرحة.

عربيات سمير بقلم:

لدقيقني وحتر لبحث فيه
املعاملة قاعدة على

باملثل!

إكتشاف

اكتشاف يبدأ
حلظة وصخبها، املدينة،

يتحلقون التاكسي سائقي فتجد املطار، مغادرة
في للراغبني  العملة جتار  إلى  إضافة املسافر، حول
سعر يختلف ال والتي السوداء، إستبدالها بالسوق

البنوك. داخل عن كثيراً فيها الصرف
تنحدر أحياء قرب للمدينة عابرة السيارة متر
الشعبية بالبيوت  مليئة هضاب، سفوح  على
ال اناس  فيها يعيش حيث  والطوب،  الصفيح من 
تنتشر و  ، الفقر بسبب االسرية الروابط تربطهم
ويعترض وادرات. املقبولة غير املمارسات فيها
لهم تسوّ ميارسون الذين املتسولني أعداد من السيارة
آخر فوق طفل يصعد بحيث جمباز، وكأنّهم العبو
مبالعبة في أعلى الهرم و يقوم الطفل هرمي، بشكل
املشاهد يدفع حي  الهواء، كعرض في  صغيرة كرة
منتشرين االطفال وترى كما عليهم، ق يتصدّ ألن

القدم. كرة يلعبون حفاة بالشوارع
الكوباكابانا
السيارة تعبر املدينة، في ذلك اجلزء البائس من
(شاطي جانيرو دي ريو  في األجمل  اجلزء إلى
عديدة كيلومترات مسافة ميتدّ الذي الكوباكابانا)،

500 متر  عن يقل ال بعمق و الناعمة. من الشواطي
بحرية. أمواج بشكل مبلّط رصيف مع

الشاطيء ذلك على السباحة في املتعة كانت
واإلنتقال الهند، جوز ثمار من املثلج املاء تناول مع
الشهيرة البرازيلية الوجبة  لتناول بعدها
البقر حلم من  قطع عن عبارة  وهي (شوهاسكو) 
تأخذ أمامك، الشيّ  من سيخ ع يُقطّ الذي  املشوي،
بقلب حاجتك عدم عن تعبر و االشباع، منها حتى
املزيد، تقدمي من النادل متنع بالستيكية  قطعة 

األمازون، حوض في إال  تنبت  ال  ”اجلوارانا“ ثمرة
بديالً وطني، كشراب  البرازيليون عصيرها  إعتمد
تهديء أنها مزاياها ومن الغازية، للمشروبات

باإلنتعاش. ً شعورا وتترك األعصاب،
بالطائرة الرحلة  كانت جانيرو، دي  ريو من
التي الوادعة، اجلزيرة تلك  ساعة،  ملدة فيتوريا إلى 
للعديد تصدير رئيس ميناء أن تكون في صت تخصّ
وفول احلبوب و احلديد منها  البرازيل،  صادرات من
املوانيء احد يطلّ على مكتب صديق  ومن الصويا،

الرصيف على تصطف البواخر كانت الصغيرة،
مكتملة  حمولتها لتكون 24 ساعة تتجاوز ال  ملدة
أرض متأل االشجار وغابات ال كيف الورق، عجينة من

عرضاً. طوالً و البرازيل
مدن ورمبا وفيتوريا، جانيرو دي ريو في تنتشر
و الشابات مواهب فيها تنطلق التي املراقص أخرى،
ميارسون الرقص و السامبا، رقصة في إبداعاً الشباب
فيها مشمسة، ببالد يستمتعون الشوارع، حفاة في

الكثير. الشيء والنعم اخليرات من

السامبا بالد في أردني
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مع كلّ بهرجانات 
األلوان التي 

ً ما تكذب،  كثيرا
اول أن  ألنّها حتُ

تخفي، نعود إلى 
األسود واألبيض، 
وتدرّجاتهما، في 

مالي، نصاً  ملف جَ
وصورة...



كان املزراب يخزّن ماء الشتاء في البراميل،
تّاب القصة ينشرون مجموعات مشتركة وكُ
ة  وحلو العرس يوزع في كؤوس زجاجية هشّ

تسمى ”مطبقانيات“
واجلارة متدّ يدها فجرا من خلف الباب بكوب 

شاي ساخن للزبّال فيمسح عرقه ويستظلّ 
باجلدار!

زمان.. كانت ”الشونة الشمالية“ آخر الدنيا،
و“فكر واربح“ أهم برامج املسابقات،

ولم نكن نعرف بعد أن هناك فاكهة تتطابق 
باال سم مع منظف األ حذية“ الكيوي“

وأننا يوماً ما سنخلع جهاز الهاتف من 
شروشه ونحمله في جيوبنا!!

كانت ”القضامة املاحلة! ” توصف عال جاً 
للمغص،

واأل وال د يقبّلون يد اجلار صباح العيد،
والبوط الصيني في مقدمة أحال م الطلبة 

املتفوقني!
كانت ”أخبار األ سبوع“ لصاحبها عبد 
احلفيظ محمد أهم الصحف وأجرأها على 

اإل طال ق،
و“أملانيا“ بلد األ حال م,

حني تصحو على صوت ”مازن القبج“ 
أو“سمراء عبدايد“

وظهرا تسمع ”كوثر النشاشيبي“ ومساءً 
تترقب ”ابراهيم السمان“

والتلفزيون يغلق شاشته في موعد محدد 
مثل أي محل أو مطعم!

كانت ”مدينة األ هلي لال لعاب السياحية“ في 
رأس العني هي وجهة األ ثرياء،

والسفر الى صويلح يحتاج التحضير قبل 
يومني،

واجلامعة األ ردنية بال  شقيقات!
حني كانت أقال م ”البك األ حمر“ هي الوسيلة 
الوحيدة للتعبير عن احلب قبل اختراع املوبايال ت،
وعندما كانت املكتبات تبيع دفاتر خاصة 

للرسائل اوراقها مزوّقة بالورد,
أما الورد ذاته فكان يباع فقط في جبل 

عمان،, احلي األ رستقراطي الباذخ في ذلك الزمان!!
كانت جوازات السفر تكتب بخط اليد، 

والسفر الى الشام بالقطار،
وقمصان ”النص كم“ للرجال تعتبرها 

العائال ت احملافظة عيبا وتخدش احلياء!
كانت البيوت تكاد ال  تخلو من فرن ”ابو ذان 

وأبو حجر“ احلديدي، واأل مهات يعجنّ الطحني في 

اللويبدة 
تكشف 

سرّ قصيدة 
انية  عمّ

مجهولة 
النسب!

الفجر ليخبزنه في الصباح،
واأل غنام تدق بأجراسها أن بائع احلليب صار 

في احلي،
كان مسلسل ”وين الغلط“ لدريد ونهاد 

يجمع الناس مساء،,
ومباريات ”محمد علي كال ي“ جتمعهم في 

سهرات الثال ثاء
وكان ”نبيل التلّي“ أفضل ال عب هجوم في 

كرة القدم!
ر ”أبو  كانت الناس تهنئ أو تعزّي بكيس سكّ

خط أحمر“ وزن مئة كيلو غرام،,
ن األ وال د في اللكن، واأل مهات يحممّ

و“القرشلّة“ يحملها الناس لزيارة املرضى!
كان ”اال نترنت“ رجماً بالغيب لم يتوقعه 

أحذق العرّافني
ثتَ أحدا يومها عن ”العدسات  ولو حدّ
ً أو زنديقاً تستحق  ا الال صقة“ ال عتبرك مرتدّ

الرجم،
أما ”املاسنجر“ فلو حملته للناس لصار لك 

شيعة وأتباع!!
حني كان مذاق األ يام أشهى، ومذاق الشمس 

في أفواهنا أطيب
والبرد يجعل أكفّ التال ميذ حمراء ترجتف 

فيفركونها ببعضها،,
كان ”زهير النوباني في دور ”مقبول العقدي“ 

أعتى رمز للشر ”
قبل أن يعرف الناس أن في الغيب رجال ً يدعى 

”جورج بوش“!
كانت لهجات الناس أحلى، وقلوبهم أكبر، 

وطموحاتهم بسيطة ومسكينة وساذجة!
املوظفون ينامون قبل العاشرة،, واحلزبيون 

ً يلتقون سرا
والزوجة في يوم اجلمعة تخبئ كبدة 

الدجاجة وقوانصها لتقليها للزوج دال لة على 
تدليله!

الشمس كانت أكثر صرامة في التعامل 
مع الصائمني،, والثلج لم يكن يخلف موعده 

السنوي،
ً وجوعاً، لكنها  كانت احلياة أكثر فقرا وبردا

كانت دائما خضراء.
اهللا اهللا على تلك األيام

انية أيّام زمان،  تنتشر في صفحات الفيس بوك قصيدة آسرة حول احلياة العمّ
ولكنّها مجهولة النسب، فينقلها املشتركون دون ذكر املصدر، ”اللويبدة“ 
بحثت وتوصلت إلى أنّ كاتبها هو الزميل األستاذ (إ. ج إ)، الكاتب املعروف، 

وهو ال يحبّ اإلفصاح عن إسمه، تقول القصيدة:

زمان ,, كانت أخبار الثامنة أقلّ دموية
وطريق ”املصدار“ أقل ازدحاماً بشاحنات 

األ ثاث
كانت غمزة ”سميرة توفيق“ أكثر مشاهد 

التلفزيون جرأة ،

و“مجلس النواب“ حلماً يداعب اليسار 
املتشدد

وأجرة الباص قرشني
والصحف تنشر كل أسماء الناجحني 

بالتوجيهي
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دج لكِ لغةً  فرداتي تتهوّ جنومُ مُ
حنيَ تخطرينَ في البال،

 لقوافلك ترحتلُ إذ تعبرُ ذاكرة 
حراء.  الصّ

قيمة وبالغةُ الرّوح مُ
 ، ة الرّبابِ في نداكِ ٌ حيثُ بحّ

انَ ..  : عمّ تنطقُ
وإنّ عزَّ الرننيُ في وترِ الكالم.
أسهرُ، وتسهرُ الثريّا عاشقةً

،  على كتفِ القلعةِ
ً في فضاءِ األزمان،  تُناجي أمجادا

 واجلهاتُ في كلّ التفاتاتي 
رت  تعطَّ

. راياكِ بكواكبَ فاضتْ من مَ
 ، نبطيٌّ أنا في هواكِ

خر، وأُجري املاءَ من  ُورّدُ الصّ أ
وريدي

ت األوراقُ والوديان،  إن جفَّ
رُ ينبوعَ قلبي  وأُفجِّ

 إن عطشَ اليمامُ فوقَ منازلِ 
األحباب.

روش الياسمني في ”اللويبدة“، وعُ
 بعضها يحيا في أولِ حبٍّ 

با احليِّ ريّان،  منذُ كانَ صِ
وبعضها تدلّه في العشقِ 

 ، وتدلّى ظال على أرصفةِ القيظِ
طرَ في ذكرياتِ  ومظلّةً متطرُ العِ

تاء. الشّ
“ إلى القدسِ  لطِ و“طريقُ السّ

يهفو،
ابنا يستعجلونَ   إذا ذَكرَ شيّ

طلوعَ النّهار؛
 فيسابقون اخلُطى

 ويسبقون إلى صالة اجلمعة
 اجليادَ واألحفاد! 

روا  سَ
رى الطريق معهم، وسَ

طاهم أماناتٍ في أعناقِ   تركوا خُ
األماني

 واملوعد في األقصى كان.

ها لتْ بحنوّ ربّة عمونٍ ما بَخِ
جارةُ املدرَّج من قسوة   إذ أنَّتْ حِ

الرومان، 
ةً  ان رقّ لكن، ال حتسنبَّ وِرثة عمّ

كلّها؛ 
 ، يفِ رقيقٌ في هيئتهِ فبعضُ السّ

، واحلدُّ قاطعٌ وفيه متانةُ العضدّ
نْ يجهل مدِ مَ  إن عبثَ في الغِ

ان.  عشق عمّ
ان يا نصف الدنيا عمّ

 والنصف الثاني بحرٌ وراء أفق 
. كلّ أشرعته ترنو إلى لقياكِ

ان... مّ عَ
رفة روح   من شُ

كايد هاشم
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الكبرى الشقيقة على الثالثي العدوان إبان
اإلجراءات بعض إتّخاذ باألردن  هنا  متَ  مصر،
باجليش الطوارئ حالة ومنها إعالن اإلحترازية،

العربي،
وكان اجليش، هذا أفراد أحد والدي كان وملا 
منطقة في املتمركزة الوحدات  إلحدى يتبع 
ص تتلخّ دورية، يقود  بأن األومر جاءته األغوار،
إلحدى السيارات العابرة بتوقيف جميع مهمتها
هويات من ق والتحقّ الغور، منطقة في الطرق
الليالي، إحدى وفي السيارات. ورخص الركاب،
بعيد من بدت مهمته، بتنفيذ والدي قيام وأثناء
الدورية أفراد احد فأخذ السيارات، إحدى أضواء
السيارة أنّ الحظ والدي وملا بالتوقف، لها ر يؤشّ
غاضبة فعل وبردة قام سرعتها، من ف تخفّ لم
بضرورة السيارة لسائق  بالتلويح  وسريعة

الفوري. حدا بالسائق بالوقوف ما التوقّف،

الدفاع! وزير أنا نعم،

اللباس يرتدي وهو ،ً معتدا السيارة من نزل
له: قائالً والدي بوجه صوته يرفع وأخذ العسكري،
وهو الدفاع، وزير السيارة هي سيارة هذا أن تدرك أال
من طلب أن إال والدي كان من فما بداخلها، موجود
املقود، وإبراز خلف مكانه إلى العودة بحزم السائق 

إلى فوره من وتوجه الثبوتية، السيارة وأوراق أوراقه،
وحزم: بأدب وسأله السائق، بجانب الشخص اجلالس

الدفاع؟ وزير فعالً سيدي أنت يا هل
وزير النمر عبد احلليم أنا يا إبني، الرجل: نعم ردّ

الدفاع،
أعلم وأنا  اإلحترام، كل  والدي:  له قال  عندها
ولكن الدفاع، وزير هو النمر احلليم عبد  السيد أن
ال لذلك وجهه، أعرف وال يوماً، أره لم  أنا لألسف
أن دون الكالم، هذا  تؤكد وثيقة  أي إبراز  من لك بد 
من نقوم به ما وخاصة أن بأي إزعاج، لك يتسبّب ذلك
الدفاع. صادرة عن وزارة الدورية، هي تعليمات أعمال
يحمل ال انه وصادف جيوبه، في الرجل بحث
عندها الدفاع. وزير انه فعال تثبت وثيقة أي هوية، أو
الوحدة قيادة إلى مرافقته بضرورة الرجل والدي أخبر
جلس والدي فقد حصل، ما وهذا هويته، للتأكد من
ها السائق للطريق موجّ السيارة، اخللفي من باملقعد

الوحدة. قيادة إلى املؤدي

الكبار أخالق

داخل السيارة ت حطّ حتى دقائق إال هي وما
قائد خروج مع السيارة  وصول وصادف  الوحدة،
الذي خيمته، من  الشامي جعفر السيد  الوحدة
من ل  يترجّ الدفاع وزير يشاهد وهو مندهشاً وقف 
الوقت. بنفس ومتسائالً مرحباً منه م فتقدّ السيارة،
بفعلته خطاً إرتكب رمبا أنه والدي أدرك عندها
دفعته التي األسباب الوحدة لقائد يشرح وأخذ هذه،
لقائد قائال الوزير قاطعه حديثه وأثناء هذا، لتصرّفه
أكمل على واجبه بأداء قام الرجل هذا إن الوحدة:
وأنا األدب، يسء ولم واحتراف، شجاعة بكل وجه، و
وقع من  كان  فما اجليش. هذا أفراد كأحد به فخور
ترك أن  إال الوحدة قائد مسامع على الكالم هذا
شكر بدوره الذي وجهه، على واضحاً بدا إرتياحاً
تناول أن بعد دوريته، إلى  العودة  منه وطلب والدي

على طلبه. وبناء الوزير مبعية الشاي
يحدث، ما الوزير يراقب سائق األثناء ،كان هذا وفي
ً منتظرا التشفي، عالمات وجهه على  بادياً وكان
صوت ولكن فعلته، على لوالدي  التوبيخ توجيه
عندما السائق،  غضب من ليزيد ً مجددا عاد الوزير 

بسيارته. دوريته مكان إلى والدي إعادة منه طلب
الكبار أرواح م على الواقعة لنترحّ هذه نستذكر
بناء ساهموا في الذين من بأخالقهم وأشخاصهم
وراءهم مخلّفني  بصمت،  ورحلوا الوطن،  هذا مجد
توليهم إستلهامه أثناء مبسؤولينا عسى ثميناً، إرثاً

مهمات. من بهم يناط ما

جبرين سميح بقلم:

النمر، احلليم عبد
الواقع: من ة وقصّ

الكبار أخالق كانت هكذا
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1
صوتي.. توقف قلبني، بعد على

املستحيلة: صرخته وأطلق
احلمام“ هديل من ليلة إلى تعالوا ”

 2
الذي ترغبني.. سأعطيكِ كلّ

وعقلي.. وقلبي، روحي، فضاءات
اجلنون... وبعض
تقبلني؟ فهل

 3
هاماتكم... أخفضوا
أبصاركم.. أصواتكم،

مير موكب الشهداء لكي
أمامكم.. من
ضجيج بال

– 4
الوقت... أختصر ألجلك،

الصمت... اللغة وعفوية هذا بني ما
أخشى املوت.. ال ألجلك،

 5
سموم، رياح النفط تهب صحراء من
املكلوم الوطن جسد تنهش وأفاع
تضيع القدس... صحراء النفط في

نبت شيطاني مشؤوم.... وينبت
– 6

عن صمتي.. ألخرج كنت ما
جراحي... أن لوال
صوتي.... سبقت

– 7
وأنت، كما أنت..

القصيدة... قبل القصيدة، بعد

أنت... كما تغير، أنت قلبي لكن
اخليال.. في وزيتونة البرتقال، رائحة

الشهيد رغيف وطعم
وزعتر.. وزيت وزعتر، وزيت

نافذة
في

 جدار 
الصمت

البرقاوي معن د.



حني تبدأ قطرات العرق تتساقط على وجهه وأنفه.. 
لسانه  على  العرق  مبلوحة  فيحس  فمه..  الى  لتصل 

السعة.. يدرك صاحبنا ان جسمه يعاني من خلل ما..
من  بغزارة  تتساقط  العرق  قطرات  كانت  اليوم  ذلك 
وساعديه..  ورقبته  رأسه  شعر  بللت  القطرات  جسمه.. 
وصدره وأحس ببرودة تتغلغل  في مسامات جسمه فيروح 
برودة ما يحس به  باحثا عن شيء ما يقيه  يلوج بعينيه 

جسمه.. انه يدرك متاما.. معنى هذه احلالة..
فاليوم يقف موقفا عاشه من قبل.. وكان يتمنى ان ال 

يعود لكن املوقف يصر على ان يفرض وجوده عليه...
ها هو يجلس في صالون البيت والكل حواليه صامت.. 

سارح..  -  وحدوا اهللا..
هكذا صرخ فيهم حني رأى منهم ذلك الوجوم..

ً ال إله اال هو..
هكذا ردت االم.. كانت متجلدة.. صبورة.. لكنها ايضا 

كانت واجمة.
ہ ما بك .. يا اماه..
 -  انه سيسافر..

 -  وماذا في ذلك..
الكبير  فأنت  عندي..  معزتك  تعرف  انت  شيء..  ال  ہ 
وقد أخذت حقك من الدالل ما فيه الكفاية.. لكن املسافر 
ينام  وال  مبثابة كل شيء عندي. يسهر معي..  كان  اليوم 

قبل ان انام..
على  اعصابي  على  يحرص  صحتي..  على  يحرص 
 - الزوج   مبثابة  كان  حياتي..  في  شيء  كل  كان  حياتي.. 
اعتدت  لقد    ، االبن  ومبثابة  االخ  مبثابة  وهو    - االبن   وهو 
عليه ،  ومع ذلك فها هو يسافر.. تتحدثون دائما بلغتكم 
املعهودة.. بناء املستقبل  -  ترى اال يتم بناء املستقبل اال 

في السفر..
االم بعينيها.. تتمالك اعصابها تنظر حواليها  تلوج 

فإذا الوجوه واجمة.. كأن على رؤوسها الطير..
مثل هذا اجلو ليس غريبا على صاحبنا «ليلة سقوط 
الصمت  1948 كان  عام  متوز  الثاني عشر من  في  الرملة 
بالهلع  املشوب  الوجوم  ان  بل  االسرة..  افراد  على  يخيم 
الصغيرة..  االسرة  تلك  افراد  نفوس  يكتسح  الذي  هو 
فصاحبنا حني عاد من وسط املدينة.. هجمت عليه امه.. 

وهي تصرخ به:
ہ اين كنت؟

 -  كنت في بابور النحاس.. فالناس جلأوا الى ساحة 

ذلك يوم اخلروج
بقلم: أستاذ األجيال فوز الدين البسومي

حماية  البابور 
من الرصاص..

ہ وابوك اين هو..
 -  أليس هنا؟

بابور  الى  االخر  وابحث عنه.. فقد ذهب هو  اركض  ہ 
النحاس يبحث عنك.

«اذكر انني حني وصلت الى املنعطف املؤدي الى بابور 
النحاس  خليل  والدي  صديق  يسكن  كان  حيث  النحاس 
مراسل جريدة فلسطني في الرملة رأيت منظرا ارعبني.. 
كانت هناك مجموعة من اجلنود اليهود يصوبون بنادقهم 
كان  احلائط  الى  ووجوههم  الواقفني  من  عدد  ظهور  الى 
من بينهم والدي.. وخليل النحاس.. واحمد العرجا وجليل 
حوش  سكان  من  كبير  وعدد  القشاش  وحامد  احلداد 
ابي..  نحو  ركضت  الشباب..  واواسط  الرجال  من  املصري 

ربت على كتفه بهلع..
ہ ماذا في االمر..

 -  عد الى البيت.. وخذ بالك من امك واخواتك.. وتذكر 
انك الولد الوحيد في االسرة..

في الطريق.. الى البيت وهو يركض راح يحدث نفسه
ہ امي قالت لي يوما لن تكون وحيدا.. بعد اشهر..

 -  ملاذا..
ہ النني أتوقع ان ألد مولودا ذكرا.. سيكون رفيقك..

وراح يحاور نفسه..
ہ ولكن املولود لم يأت بعد..

 -  ان امي ما زالت حتمله في بطنها..
وحني عدت الى البيت.. حتول الهلع بعد سماعهم نبأ 
اعتقال ابي.. ومحاولة ارهاب السكان بتخويفهم بالقتل 

الى وجوم.. وصمت رهيب ران على وجوه اجلميع..».
حلظة  وتبدأ  جديدة..  صفحة  تبدأ  الدنيا..  هي  وها 

اخلروج القسري عن الرملة..
ہ الى اين يا ابي..
يرد االب بوجوم..

 -  انها مجرد ايام.. ونعود..
ہ معنى هذا يجب ان نغلق باب البيت..

 -  اذا فاحمل مفاتيح البيت معك..
وحني بدأت رحلة املشي.. في موكب الضياع صبيحة 
وهي  تتململ  االم  كانت   ..8491 متوز  من  عشر  الثاني 

متشي..
ہ ما بك يا امي؟

االم ال ترد.. وتروح متشي.. وهي تتحامل على نفسها.. 
رملية..  طرق  عبر  يسير  واملوكب  بكاملها..  ايام  ثالثة 

ہ اين هو..
 -  انه في اجلنوب..

هكذا اجابه قريبه.. فاطمأن ملا سمع..
ها هو يتخرج.. ويأتي.. وها هو يحمل نفسه ويسافر..

ہ الى اين..
 -  لكي اصنع مستقبلي..

وها هو يعود.. وها هو يسافر..
ہ ما بك يا شقيقي..

 -  ابحث عن مستقبلي..
وجوم قاتل يسيطر على اجلميع ،  بدأ في البيت وانتهى 

في املطار..
عند بوابة اخلروج.. قالت له امه.. وهو تتجلد..

ہ منذ سنوات طويلة وانا احتبس الكلمات في فمي.. 
وفي عقلي وقلبي..
 -  ما قوليها..

تنظر االم.. الى صاحبنا.. تترقرق الدموع في مآقي االم 
الول مرة.. وينهار االخ االكبر.. وتبكي االخت.. وزوجة االخ.. 

وينطق صاحبنا اخيرا.
ہ اعرف ماذا تريدين ان تقولي له.. انه يعرف كل شيء.. 
ويعرف ان الغربة كتبت عليه منذ ان كان في ظلمات ثالث.. 
الرملية  واالزقة  الوعرة..  الطرقات  في  به..  تركضني  وانت 
قبل  الضياع  رحلة  و.. خالل  و..  و..  والبيارات..  املقاثي  وبني 
اثنني واربعني عاما.. لكنه هذه املرة يسافر ليعود فيستقر.. 

أليس كذلك..
يعبر الشقيق املسافر بوابة املغادرين مسرعا.. ليؤكد 
تكون  ولن  موجودين  زالوا  ما  فالبقايا  سيعود..  انه  على 
العودة الى الوطن في املستقبل حلوة اال بالبقايا.. والذين 
الى  مشرئبه  وعيونهم  الشتات..  سنوات  خالل  توالدوا.. 

هناك..
مسامات  في  يتغلغل  بالبرد  يحس  زال  ما  صاحبنا 
جسمة وحبات العرق تهطل من كل انحاء جسمه.. وحني 

تلحظ امه ذلك تهجم عليه.. وهي تضمه اليها.. وتقول
ہ ما الذي جرى لك..

 -  ال شيء.. ويروح يبكي.. من جديد..

وزراعية وبني الصخور واالشواك واحلر.. القائظ.. والشمس 
صباح..  ذات  الفجر  انبلج  ان  الى  البارد..  والليل  احلارقة.. 
فنظر صاحبنا.. فاذا به ميشي مع اسرته عبر طريق علوي 
شاهق تبدو خالله االراضي الزراعية الشاسعة كانها جنة 
اين نحن.. حتى  زاهية.. وفيما هو يسأل احدهم  خضراء.. 
املشتت..  الركب  على  تتساقط  والقذائف  القنابل  تبدأ 
نظر حواليه.. فاذا امه ما زالت تركض.. والبنات الصغيرات 
يصرخن.. وشخص قادم من بعيد وهو يهتف ان ابتعدوا عن 
الشارع العام فانتم امام املدافع اليهودية في اجلبل املقابل.. 
واذا بالقادم الشيخ عثمان ابو شنب احد وجهاء املدينة وما 
كاد صاحبنا يبتعد حتى كانت القذائف تتساقط.. بالقرب 
منه.. واذا بشظية تصيب قدم االم.. فتصرح.. ثم تنكفىء 

علي االرض.. هجم صاحبنا على امه.. يسألها ما بها..
ہ ال شيء.. املهم ان ال يصاب احلمل في بطني.. يبلع 

صاحبنا ريقه وهو يتمتم..
 -  كم هي االم مضحية.. دائما آه لو يعلم هذا الذي 

يعيش االن في ظلمات ثالث.. ماذا كابدت امه به..
وحني كان الوصول الى عمان.. كان مولد الطفل.. الذي 

بدأ رحلة من السفر لم تنته بعد..
ہ امامي مجال للسفر الى تركيا.. للدراسة هكذا قال 

االخ االصغر لصاحبنا..
 -  ال بأس.. توكل على اهللا.. وحني وصل تركيا.. رأى ان 

يستأنف املسير الى ما هو ابعد.. ہ الى اين..
 -  الى بولندا..

وحني طال املقام به هناك حمل صاحبنا نفسه وسافر 
استقر  هناك  لديه..  الذي  العنوان  وفي  عنه..  للسؤال 
تخرج  يرد..  احد  وال  اجلرس..  يقرع  هو  ها  املقام..  بصاحبنا 

احداهن من شقة اخرى..
ہ تسأل عنه..

 -  انه شقيقي..
ہ انه في اجلنوب يقوم بتجارب للجامعة..

ضاحية  وهي  تراكتروفا..  نحو  اخلطى  يغذ  هو  ها 
جميلة تقع في مدينة وودج البولندية حيث يقطن قريب 

له هناك..
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يناهز  ما الواسعة الصالة في يجلس  
البدالت يرتدون رجالً، اخلمسني أو  األربعني
املكان، بحديثهم ويضج ثون، يتحدّ السوداء،
تستطيع النحل ال عظيم من فكأمنا هم سرب
في ون املهمّ الرجال يجلس تأويالً. لهديرهم
معنى لوجودهم الذين أولئك تقريباً، املنتصف
املمثلون هم اآلخرين. الرجال كلّ من وجود أكبر

اإلجتماعية. احللقة هذه في الرئيسيون
اللون، رمادية بدلة املهمني الرجال يرتدي أحد
تعليماته يعطي و يقف الثمن, باهظة تبدو
إكرام بواجب  يقومون الذين  الصغار للشباب 
وأخرى املاء لهذا، بإحضار يأمرهم تارة الضيوف،
ثم الصالة. زوايا في املوزعة املراوح بتشغيل
ويهتم الرجال،  من حوله من يجامل و  يجلس
قبل يرهم لم الذين بهؤالء وجه اخلصوص على

العريس. جماعة من أنهم بد ال حياته: في
احلضور، على تام صمت يدب حلظة، في
الكالم عن يتوقفون جلساتهم، في يتململون
املهمني، الرجال  جهة إلى بترقب وينظرون 
لبدء ما إشارة عنهم تصدر أن يتوقعون
في العربية بالقهوة شاب  يأتي الفعاليات.
صغير، فنجان في يسكبها ب، مذهّ بكرج
السن في الطاعنني الرجال ألحد ويقدمها
وبحذر منه، األخير يأخذه املهمني. مع يجلس
الفنجان يضع مسرحية،  وبحركة  شديد،
احلضور يشنّف أمامه. الصغيرة  الطاولة على
يقبض وكأنه بالرجل، أعينهم وتتعلق أذانهم،
الصالة في نفساً تسمع ال تكاد أرواحهم. على

املكتظة.
الرجل. يتكلم ً وأخيرا

جهوري، بصوت احلضور ويخاطب  يقف،

و بأنه، العروس  أقرباء  باجتاه  ً ناظرا لهم يقول
يتحقق حتى قهوتهم  يشرب لن معه،  رجاله

مطلبهم. لرجاله معه، و له،
رجل كبير يقف مماثلة، دراماتيكية بحركة

مطلبه. ما يسأله آخر السن
يطلبون اجلمع) (بصيغة بأنهم األول يرد

الفالني. للشاب زوجة لتصبح الفتاة الفالنية
مشانو جيتو واللي قهوتكم، ”إشربوا

فيه“ ابشروا
ميدح صغيرة،  بخطبة الدراما األول ينهي
أنهم يذكر أن  ينسى ال  و  وأهلها، الفتاة بها
أفراد من يستذكر عدداً نسبهم، ثم يطلب ممن
إلضفاء العام العمل في املنخرطني العائلة
و الرجال  فيبتسم احلدث،  على األلفة من جو

إستحساناً ملنطقه. يحركون رؤوسهم
الرجل كذلك و الرب أخذ، أعطى الرب فكما
املسرحية تنتهي بهذا يأخذ. الرجل و يعطي
هما كأمنا الرجالن فيجلس  مسبقاً،  احملبوكة 
بحماس ويعود احلضور للحديث ملكان متوجان،
الصالة القهوة في تدور بكارج  مسبوق، و غير

بصمت. في جوفها تدلي مبا
حيث املنزل، من الداخلي القسم في
بشؤون يعتنني  املطبخ، في متمركزات النساء
الفتيات، تسترق بعص الضيافة للرجال، إعداد
يحصل ما على السمع العروس، بينهن ومن
باألهمية، الفتيات تشعر ما لسبب الصالة. في
أو عائلتني من الرجال ألن العروس، وباألخص

مبوضوعها. يتحدثون أكثر
ً كبارا رجاالً ألن تضاعفت، قيمتها بأن تشعر
عائلتها رجال  إلى أتوا قد ومهمني، السن، في
سنة عرفته صديقها الذي للزواج من يطلبونها

الفعاليات. كل هذه معه والذي خططت أكثر، أو
لم يذكروا مؤهالتها العلمية، أنهم مع هذا كل
ذكروا وبالكاد ال شخصيتها، خصائص وال
إسم لصالح همساً كان ذكروه وعندما إسمها،
و رجال، حتى مجلس الس ألن عائلته، و والدها

شبه موضوعه. كانت هي إن
املضاعفة؟ باألهمية تشعر لم تعرف ال
بشكل النساء يتحدثون عن ال الرجال ألن أذلك
أنها أم محددة؟ مناسبات في إال كهذا علني 
أن إستطاعت بأنها كأنثى قوتها تستشعر
هل أجلها؟ من الرجال من العدد هذا حتشد

أجل أنفسهم؟ من أجلها، أم إجتمعوا من
بالغة مع بسعادة تشعر هي حال، على كل

تظنه الذي االجتماع هذا في معدوم دورها أن
ألنها العائلة فتيات بني تزهو أجلها. من

كبيرة، جاهة  على حتصل أن استطاعت
خصيصاً جاؤوا ون مهمّ رجال وفيها

الشعور بهذا تستمتع يدها. لطلب
الفتيات مع وتتهامس الغثيان، لدرجة

العاملني، بني الفاصلة  األبواب  خلف
يتغامزن. و يتضاحكن

أمها تناديها األثناء, هذه في
في نشّ ”تعالي، أن املطبخ من

كانت لو وحتى الفناجني،
والزم أهم برّة الزالم جاهتك،

بواجبهم.“ نقوم
النسوة تزغرد  و

الرجال. أحاديث خلف

: ابتهال محادين بقلم

اهة و...جَ



تاريخه في سابقة األردني القضاء ل سجّ
طبّق عندما ،2013 األول/أكتوير تشرين مطلع

للجدل،  املثيرة العقوبات قانون من 308 املادة
مالحقة وقف التي تتيح املادة وهي اإلناث، على

الضحية. من تزوّج حال في املُغتصب
نص املادة  األردنية التمييز محكمة وطبقت
عاماً، عشر تسعة العمر  من  تبلغ فتاة على
يتم لم قاصر شاب عرض هتك على أقدمت
وقائع القضية وتشير عمره. من الثامنة عشرة

الفتاة  إقدام  إلى عليها،   NOWلع اطّ التي
الى ان عمّ العاصمة من هربا اللذين والشاب،

جنوب  (330 كيلومتراً الساحلية العقبة مدينة
للمركز األمني، نفسيهما تسليم ان)، على عمّ

عائلتيهما. رفض بعد تزويجهما طالبني
الشاب أقرّ فقد القضية، سجل وبحسب

قاس عليها يُ ال قد أردنية سابقة

العرض... هتك
! أيضاً اإلناث، ترتكبها جرمية

د جو بو
وبني بينه حب عالقة

نتيجة هربهما، قبل الفتاة،
األمني املركز تزويجهما. عائلتيهما رفض

األسرة حماية إدارة إلى  والشاب  الفتاة أحال
وفيما على احملكمة، عرض قضيتهما إلى ليصار
مسؤولية عدم الكبرى محكمة اجلنايات أعلنت
حكم لتنقض التمييز محكمة  عادت الفتاة،

الفتاة. وتدين اجلنايات
تكشف والشاب،  الفتاة لقضية إضافة 
قضايا ثالثة عن األردنية احملاكم  سجالت
خارج بعالقات تتعلق القضاء، أمام منظورة
الثامنة جتاوزن فتيات فيها تواجه الزواج، نطاق
عالقات وإقامة العرض، هتك تهمة عشرة،

77 قاصرون76 فتيان والضحية الزوجية، إطار خارج
حتددها والتي القانونية، السن يبلغوا لم

عشرة. الثامنة بسن األردنية التشريعات
الضحايا الفتيان من بالزواج الفتيات قبول
التي السجن  عقوبة من  اإلفالت  لهن  سيتيح

 308 املادة أن تطبيق ثالث سنوات. غير إلى تصل
من حالة أثار  اإلناث، على العقوبات قانون من 
انتقاد وأثار األردني، الشارع في الدهشة والتندر
منذ سنوات تقود التي اتمع املدني، مؤسسات
قانونية ثغرة التي يعتبرونها املادة إللغاء حملة

العقاب. من اإلفالت للجاني ل تسهّ
مجال في  الناشطات وكانت 
املرأة حقوق  عن الدفاع 
األردن، في

إفالت أسباب كأحد طويالً املادة تلك إلى نظرن
في الضحايا أن سيما من العقاب، وال املغتصب
حملة في الناشطة السيدات. من هن الغالب
اخلياط، أرجعت لني احملامية االغتصاب مناهضة
املنظومة قصور إلى املادة، بنص اإلناث شمول
اجلرائم من النوع هذا تعالج  التي التشريعية

األردني. العقوبات قانون في
منذ  دائر في احملاكم اجلدل إن  تقول اخلياط
العرض، ومدى لهتك الذكر تعرض عامني حول

وجاء  على اإلناث، 308 نص املادة قابلية تطبيق
بعدم الدفع على بناء الفتيات  بشمول القرار
القانونية النصوص تطبيق في التمييز وجود

اجلنس. أساس على



حتى الشمس لناس وناس !!

لم  وحدك،  ،اليك  اليك  املوجهة  رسائلي 
يكون  وقد  اللويبدة..  موقع  على  بعد  تظهر 
أن  يبدو  حيث  اللعني،  االنترنت  هذا  السبب 
كل  على  أثرت  قد  سادت  التي  اجلوية  ألحوال 
شيء، مبا في ذلك  شبكة االنترنت، أنا الحظت 
(الغثيان)!!..  من  حلالة  تعرضت  االنترنت  أن 
تفتح..  ال  املواقع  من  وكثير  بطيئة  السرعة 
أدنى شك،  بال  أعراض جانبية حلالة غثيان  هذه 
ولم يقتصر تأثير املنخفض اجلوى على االنترنت 
فقط، بل تعداه الى (القط بث قمر النيل) على 
سطح البناية التي أسكن فيها.. وهذه قضية 
حول  التباس  هناك  حيث  لتوضيح،  مني  حتتاج 

مدى تأثير(احلالة اجلوية) على الناس واحلياة..
أستاذ باسم العزيز:

تبعد  منطقة  وفي  عمان،  في  أسكن  أنا 
عن مبنى جريدة الدستور حوالي 11 كيلو متر 
شرقاً، وهي مسافة تكفي ملالحظة تفاوت تأثير 
من  أخرج  كنت  حيث  األخير،  اجلوي  املنخفض 
اجلريدة والدنيا (هلل وبلل) وضباب وبرك مياه في 
(طبربور)،وأبدأ  في  البيت  الى  وأتوجه  الشوارع، 
يقل  حيث  اجلوية،  احلالة  تأثير  ضعف  مبالحظة 
جو  الى  لتنتهي  الرؤية  وتتوضح  املطر  انهمار 

غائم جزئيا .. وقد يكون هذا أمر طبيعي، أعني 
اجلامعة  منطقة  بني  املنخفض  تأثير  تفاوت 
وجعلني  أذهلني  ما  لكن  وطبربور،  األردنية 
في  ما الحظته  هو  اهللا  قدرة  بعظمة  (أسبّح) 
بإصالح  أقوم  أن  حاولت  حيث  نفسها،  طبربور 
طبربور،  الى   فتوجهت  أمتكن،  ولم  (الالقط) 
(الدش)  منه  (اشتريت)  الذي  الفني  ملراجعة 
وتعهد بضمان ثباته الى أكثر من عام، متحديا 
هواء املنخفظات أو املرتفعات اجلوية، حيث كان 
قد قال لي أيام (احملرقة في غزة) :“ على ضمانتي 
وخذ    .. معي  اتصل  اإلشارة  واختفت  خرب  وإذا 
اإلشارة  واختفاء  ”كرته“  على  وبناءً  ”كرتي“.. 
على  شهران  ميض  لم  له  وقلت   ، اليه  ذهبت 
ك“ وهيو خرب..تعال شوفه، فقال لي  تركيب ”دشّ
أن ”الهواء الشديد“ هو السبب، ورفض أن يأتي 
واألجهزة   ، بتشتي“  ”الدنيا  أن  بحجة  إلصالحه 
بترضالي  ما  وتنحرق..“وإنت  ”ميه“  يوصلها  رح 
بل عندنا  له ليس عندنا مطر  اخلسارة“..فقلت 
”شمس مطروده“.. فضحك الفتى الفني، وقال 
كيف يعني ما عندكو مطر، املسافة بني محلنا 
وبيتك  أقل من كيلو متر!!شو يا عمي ”الشمس 
ال  موقف  في  كنت  أنا  طبعا   ..!! وناس“  لناس 
أحسد عليه، فكيف لي أن أثبت أن منطقتنا ما 
متصور  مش  :“ليش  للفني  فقلت  مطر..  فيها 
ما في عندنا مطر..أقولك: خلي عدتك في  انه 

احملل، وتعال اطلع معي وشوف بعينك انها في 
: لي  فقال  مطر!!  فيها  وما  شمساً  منطقتنا 

وال  مشوار  مابدها  ل“  ”مسطّ شايفني  زملة  يا 
الصبح  من  احنا   ، زمله  يا  بتحكي  شو  شوف.. 
وانتو  شايف،  مانت  زي  ميه  بتسيل  والشوارع 
عندكو شمس.. احكي غير هاحلكي..وبالنسبه 
للدش أنا رح أجيلك يوم السبت أو األحد وأزبطه 
شمس  وما  شمس   ” حتكيلي  ما  بس  مجانا.. 

”..واستمر في الضحك.
مقولة  في  باسم  أستاذ  يا  تصدقني  هل 

”شمس وما شمس“ ؟.
لتأثير  عجيب  تفاوت  هناك  ميني،  دون  من 
الشمس واملنخفضات في احليّ ذاته في عمان، 
وحدها،  احلقيقية  الشمس  هنا  أعني  ولست 
بل شمس االهتمام االعالمي واحلكومي ”وغيره 
وغيراتو“ كلها تتفاوت في التأثير على احلي ذاته 

حتى ال أقول املؤسسة ذاتها أو املنزل ..
من  وشيء  هنا،  اإلضاءة  من  مطلوب..مزيد 
يا  التوزيع  في  عدالة  مطلوب  هناك..  الدفء 
حاول  كالتي  توزيع“  ”عدالة  نريد  باسم،  أستاذ 
على  األخير  التعديل  في  الذهبي“  ”اجتراحها 
يتم  التي  تلك  مثل  وليس  ..وفشل،  احلكومة 

اقترافها لترضية بعض النواب..
أستودعك اهللا إلى رسالة أخرى .

ابراهيم عبد ايد القيسي

حتى الشمس،     
وناس! لناس   
ان في عمّ
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القيسي،  عبدايد  ابراهيم  اسمي 
الكتابة  مضمار  على  سباق  في  وانخرطت 
مدى  أقصى  الى  كتاباتي  ووصلت  الصحافية، 
وتخيلت  الكتاب،  من  ألمثالي  به  مسموح 
نفسي أتسابق مع حشود من الالعبني، هم في 
يتسابقون  كانوا  األردني،  الشعب  كل  الواقع 
أحد  وال  يكتبون  جميعهم  املضمار،  ذات  على 
االلكترونية،  الصحافة  فجر  انبالج  ومع  يقرأ، 
مرحلة  ببداية  إيذانا  ام  احلكّ صافرة  إنطلقت 
في  منخرطون  احلكام  حتى  السباق،  من  أخرى 
وأي  سنبلغ  نهاية  أية  دود..!!،  الالح  الى  اجلري 
ام؟!..  احلكّ مبعية  نتسابق  ملاذا  ننتهك؟..  احلدود 

هذا سباق يفضي الى ال نتائج وال نهاية.
ورقية  (جرايد)  في  كالم  (شوية)  كتبت  أنا 
وأخرى اليكترونية، وبعد هذه التجربة املؤسفة 
هنا  اللويبدة..أعني  الى  كتابيا)  (اللجوء  قررت 
بالضبط، ولست أعلم كم من الوقت سأحتاج 
للبقاء في طور اللجوء وعدم املتابعة، سأشغل 
نفسي بكتابة رسائل فقط الى األستاذ باسم 
(االفتراضيني)  القراء  أنسى  وسوف  سكجها، 
وأخرج  مستقطعا،  وقتا  آخذ  سوف  جميعا، 
من السباق ومن (لهاث الكتابة) إلى ال أحد، لن 

أكتب اآلن إال رسائل الى باسم سكجها.
أنا لم أتشرف برؤية باسم حتى اللحظة!! 
أعمل  التي  اجلريدة  رئيسي في  أنه كاتب  علما 
ً، وهذا أمر سيساعدني - بال شك -  فيها محررا
أن ألتزم (مبزاج الرسائل) املتوجهة الى مستقبِلٍ 
يا  اليك  بها، رسائلي  بأس  ال  يقع على مسافة 
وأنا  خصوصاً  بريد،  سعاة  الى  حتتاج  لن  باسم 
أقرر مبحض إرادتي أن (أعتكف) هنا في اللويبدة 
أن  احملترم  األستاذ  أيها  سأحاول  االلكترونية، 
إليك  به  وأبعث  شيء،  أي  جتاه  خاطري  أسجل 

حتت عنوان رسائلي الى باسم سكجها..
هل هذه رسالتي األولى؟



مزرعاوي وليد بقلم:

مبناسبة سكجها باسم الصديق الى اهداء
اللويبده من مجلة العدد الرابع عشر صدور قرب

... الى اللويبده من عوده لنا ...هل
رايق البال كان عندما زمان ايام أحلى ما
يعشق املواطن اتمع , تؤرق مشاكل يوجد وال
يعشق والعامل  , جاره يحب واجلار , الوطن
في املثل مضرب كانا واجلندي ورجل األمن عمله
األمن استتباب على واألناقه والدالله الوسامه
وجداتنا امهاتنا كانت عندها , البال وراحة
القيام عن لردعنا  اخليال من قصصا ينسجن
القصص هذه محور الغوله وكانت ما بعمل
وحي كاسر من وحش هي يعرفها ملن ال والغوله
. األيام هذه في الوفي واخلل اخليال كما العنقاء

؟ دهاكم ايها األردنيون ماذا

بل اخليال، نسج من الغولة تعد لم 
اوالدنا نخيف واصبحنا بيننا، تعشش أصبحت
حتى والعنف، واخلطف القتل اخبار من بالكثير
الرذيلةوتداول اصبحت وجامعاتنا، مدارسنا في
يحرق شاب فمن  بها مسلماً، اشياء ادرات، 
رائحته وفساد نفسها، تشنق وفتاة نفسه،
والقطاع القطاع العام من في كل األنوف تزكم
احد مكتب من يطردون ومعلمني اخلاص،

األعتداء من بشكوى تقدموا ان بعد املسؤولني
ان كاد املعلم بان علما قبل الطالب، عليهم من

رسوال؟ يكون
التاج وجبل  واجلوفة  اللويبدة أيام هي أين
برائحتها حتتوينا كانت التي االماكن، وتلك

احلياة.... معاملها نبراسنا في وكانت الزكي،
وماذا األردنيون؟ ايها ذاهبون أنتم أين إلى
ان بعد القادمة، لألجيال تقولوا  ان عساكم
والشهامة والكرم واجدادنا الطيب آباؤنا اورثنا
بدلة ان حتى اجلندية، وشرف بالنفس واألعتزاز
على حتاك من الزي العسكري، لنا كانت العيد
وشارع الزرقاء مدينة من اخلياطني امهر أيادي
اوالدنا؟ نورث ان عسانا ماذا التحديد. على اجليش
هذا سوف نخسر اننا وطني، ابناء يا  صدقوني
كما التاريخ، هامش على نعيش وسوف الوطن،
حالنا، ينصلح  لم اذا الئام مائدة على األيتام 
التي نفوسنا باصالح الفور على نبادر لم واذا 
اللهم مبدأ على وتعيش مريضة، اصبحت

. نفسي
امانه اآلمن، البلد وطني، هذا ابناء يا األردن،
فأعيدوا اسوأ حاالته، يعيش اليوم رقابكم، في
تصبحوا قبل ان الفرح، له البسمة، اعيدوا له

نادمني... فعلتم ما على

أيها دهاكم ماذا
األردنيون

81 80



في بلده؟
األستاذ  من  التالية  املقالة  تصلني  اليوم،  فجر 
أعرف مصدرها، فهل كتبها  فال  الكساسبه،  خالد 
مبا  مه  أقدّ أن  أملك سوى  وال  هنا،  من  أم  هناك،  من 
من  جزء  مؤسسي  من  فهو  كلمات،  من  به  يليق 
عملنا املتواصل، وهو احلبيب الذي نحبّ أن نظلّ نراه 
في األردن، ولكنّ في كالمه هنا من املرارة ما يجعلنا 

نشكّ في أنّه وجد بلده في بلده.
لن يصحّ  أنّه:  اخلُلد  أبا  يا  منّي  ذ  وخُ بخالد،  أهالً 

إالّ الصحيح!
 وهذه مقالته:

بورصة احلياة

،املعجم  البلدان  ملعجم  ذهبت  اكتب،  أن  قبل 
معنى  عن  أبحث  الرومي  ابن  معجم  الوسيط، 
كلمة ( بورصة) فلم اجد شيئا مطابقا، بحثت في 
الكلمة  السبب:  فعرفت  االلكترنية   املوسوعات 
اسم  وهو  بورص)   ) كلمة  من  جاءت  عربية،  ليست 
في  البنوك  في  تشتغل  كانت  بلجيكية  عائلة 
العصور الوسطى في اوروبا ، لذا فطقوسها ليست 
عربية واخالقها بعيدة عن بساطة الفالح او البدوي 
االردني، فكان ال بد من اخلسارة الن اللعب بنزاهة مع 

الال اخالقيني لن يؤدي للربح ابدا.
ال حتزنوا وال تيأسوا فخسارة املال ليست خسارة. 
عزيزا  تخسر  عندما  اخلسارة.  هي  النفس  خسارة 
مصاب  فهذا  نفسك  تخسر  وعندما  مصاب.  فهذا 

أاعظم. يا اهللا كم من مرة خسرت نفسي .
 وال ملرة واحدة جعلني امتالك املال سعيدا، وكما 
وال مرة واحدة جعلني افتقاد املال حزينا، املال يذهب 

وياتي، النفس تضيع فال تستطيع ايجادها...
اريد، وذات مرة  املال اكثر مما  ذات مرة ملكت من 
لم استطع ان اشتري حليبا لطفلتي الرضيعة، وفي 

من الكرك، وأنا أردني من عمان، تركت الوطن وتشردت 
و  الفالحي  الدفئ  من  اخلالية  الباردة  االصقاع  في 
النخوة البدوية والبساطة  الـ (عمانية)، عندما كنت 
في السابعة عشرة من عمري  رأيت ذات حلم سيدة 
ترتدي فستانا ابيض قالت لي ستقطع البحر (رايح 
، وستعيش مثلما عشت، وستكون كأنك ما  جاي) 
كنت، بعد  غياب احد عشر عاما عدت لالردن وكان 
البحر  قطعت  قد  وكنت  عاما  وثالثني  اربعة  عمري 
ما  وطني،  في  غريبا  ووجدتني  لالردن،  عدت  مرتني  
في  غريبا  نفسك  جتد  عندما  خسارة  من  اعظمها 
وطنك ، خسارة جديدة في بورصة احلياة، ال تعادلها 

خسارة  الدنانير في بورصة عمان في شئ.

في الغربة إشتقت إلى أيام الشتاء

 عدت من الغربة وكانت عمان ال زالت قاحلة وان 
ازدادت التهابا بخطايا حيتانها الذين رايت خطواتهم 
التي تكفي  القصور  وبوابات  السحاب  ناطحات  في 
بورصة  في  ومضاراباتهم  الفقراء  عشرات  اليواء 

سرقت اموال الناس .

عمان ال زالت قاحلة وان  ازدادت التهابا بخطاياها 
الليلية التي رايتها في الباحثني عن املتعة يالحقون 
في  التهابا  ازدادت  البنك،  في  حساب  عن  الباحثات 
للعمل  احلياة  اضطرتهن   اللواتي  عائالتها  فتيات 
منتصف  بعد  ما  احيانا  بل  الليل،  منتصف  حتى 
الليل وهن اللواتي كن من قبل يرفضن العمل حتى 

في وضح النهار.
جنتمع  كلنا  الشتا  اليام  اشتقت  الغربة  في 
وأمي  الكستناء،  ص  يحمّ أبي  البواري،  صوبة  حول 
تغلي ابريق الشاي. جدي يحفر احلاكورة، وجدتي تهز 
لـ(  اشتقت  الدين،  عالء  لصوبة  اشتقت  بالغربال، 
االخرى  وباليد  البلدي   السمن  حتضر  وخالتي  بليال) 
تخبز عتى الصاج، إشتقت لترف االردنيني  البسيط 
البسيطة مثل  رحالتهم  يخرجون في  اجلمع  وايام   ،
قلوبهم، املنقل واالرجيلة، وبضعة اكياس من طعام. 
لم  الذين  االردنيون  هم  هؤالء  ثمالة.  وال  صخب  ال 
املنقادون  البسطاء  االردنيون  املاضي،  العام  ارهم 
بعناية إلهية. رأيت أناساً تطاردهم مصاريف احلياة 
بورصة  في  يضاربوا  إال  خيار  من  امامهم  يكن  فلم 

احلياة.

بقلم : خالد الكساسبة/ تقدمي: رئيس التحرير

بورصة احلياةبورصة احلياةبورصة احلياةبورصة احلياة
خالد  األستاذ  الزميل  م  أقدّ أن  يُسعدني 
خبر“  ”آخر  مؤسسي  من  فهو  الكساسبة، 
ي مبرحلة  األسبوعية، أوّل صحيفة تصدر في ما سمّ
عودة الدميقراطية لألردن، وكان حينها مع أصدقائه: 
في  طالباً  حجاج،  وعماد  ش،  قمّ ناصر  بدارين،  بسام 
تبنّتهم،  كما  الصحيفة  فتبنّوا  اليرموك،  جامعة 
ً، وهذا ما صقل  صات املهنة مبكرا لوا فيها منغّ وحتمّ

م، مهما كانت تبعاته. فيهم روح التقدّ
وناصر  األيام، بسام  يعرفون، هذه  القراء  وإذا كان 
”القدس  مكتب  يدير  بارز  صحافي  فبسام  وعماد، 
تقيم  قد  بقلمه  إخبارية  ة  وقصّ ان  عمّ في  العربي“ 
ة  عدّ وقبلها  ”احلدث“،  حترير  رئيس  وناصر  الدنيا، 
صحف أسبوعية، وعماد صار أشهر من يُعرّف أردنياً 
ة تستأهل  وعربياً وعاملياً، فإنّ خلالد الكساسبة قصّ
هنا  فنحن  مكانها،  العجالة  هذه  وليس  تُروى،  أن 

ث لتقدميه ال لتأريخ مسيرته. نتحدّ
خالد الكساسبة، بإختصار، بدأ معنا، وواصل في 
مؤسسات زميلة حتى وصل إلى رئاسة حترير ”البالد“ 
األسبوعية، ولكنّ فداحة احلدث السياسي قبل سبع  
عشرة سنة، وتشرّده بني السجن وعشرات القضايا 
املفتعلة في احملاكم، أخذته إلى الهروب من األردن، وال 
أنسى أنّني كنت معه في يوم يشكو لي إستحالة 
أميركا،  في  أنّه  أكتشف  التالي  اليوم  وفي  العيش، 

في حالة أشبه ما تكون باللجوء الصحافي.
هرب خالد من األردن الذي لم يحبّ أن يراه أرض 
بني صحافة  الناس،  من  أخباره  أسمع  وأخذت  قمع، 
عربية في أميركا، ومشاريع جتارية، ويُسر في العيش، 
قبل  العام  العفو  ومع  األردن،  عن  البُعد  في  وضيق 
ً على  تسع سنوات في ”العهد اجلديد“ صار خالد قادرا
العودة، والتخلّص من تبعات زمن مضى، ولكنّه لم 
يعد إالّ في العام املاضي، فالتقينا لسهرة أو إثنتني، 
وغابت أخباره: فهل عاد إلى مالذه في أميركا، أمّ بقي 

وفي  احلياة...  عجلة  سارت  املرتني 
سكجها،  باسم  تذكرت  املرتني 
الذي امتلك ذات يوم ثالث سيارات، 
يكفي  ما  اخر  يوم  في  يجد  ولم 

لركوب سيارة تكسي.

امي فالحة من اربد، وابي 
بدوي من الكرك

ايها الطيبون، الذي ضاربتم في 
البورصة، ال تخجلوا من انفسكم 
ما  كل  اثما،  يكن  لم  فعلتم،  مما 
في االمر انكم جربتم حظكم في 
احلياة، وهكذا هي احلياة فرح وحزن 
،ضحك وبكاء،ابيض واسود : احلياءة 
بورصة، عدم التوفيق فيها ال يعني 
ليست  كثيرة،  امور  وثمة  الفشل، 
بايدينا وما بايدينا خلقنا ولكن اهللا 
او مغفلني،  شاء، لستم بطماعني 
تأمني  على   عملوا  بسطاء  فقط 
لكنهم  الطفالهم  افضل  حياة 
يسرقوا  ان  اال  ابوا  الطماعني 

احالمكم.  
امي فالحة من اربد، وابي بدوي 
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أملك من  ما  بكل  أبرحه ضرباً  أن  يكن من حقي  لم 
ليس  عينيه  ويحرّك  يتمايَلُ  بجانبي  يقف  رأيته  قوة حني 
ع“ من اخلجل، ينتظر  تَفقَ ً مكانه، كالفتاة التي ”سَ را غيّ مُ
إلى  ذاهباً  ليأخذه  يجهز  ”milk“ حتى  الـ  مع  النسكافيه 
املقاهي  أحد  في  أصدقائه  مع  ليجلس  الثاني  الطابق 

ان. ً في عمّ الهادئة جدا
قهوتي  بكوب  أرشقه  أن  أيضاً  حقي  من  يكن  ولم 
اللونِ  أسودَ  شيئاً  مصدوماً  لُ  أتأمّ كنتُ  حني  الساخنة 
”احلَلَق“، على شفتيه، واحدة  بالعامية  أو  رط“،  ”القُ يُشبِهُ 
على اجلهة اليُسرى وواحدة على اجلهة اليُمنى، ويبدو أنه 

“ شفتَيك. رط، يجب عليك أن ”تَخزقَ لوضع مثل هذا القُ
لم يكن بوسعي إال أن أمنع نفسي من أن أنقضّ عليه 
”الشاب“  ذاك  رأيت  عندما  أل جسدي  مَ الذي  ضبِ  الغَ من 
ينوِ  لم  هُ  ممَ مُصَ أنّ  في  ريبة  وال  شك  ال  ”بِنطاالً  ياً  رتدِ مُ
غير  بِحزامٍ  يَبدأ   ً يّقاً جدا ضَ بِنطاالً  كان  للنساء،  إال  ه  بيعَ
ً وينتهي بحذاء أنعمَ من ريش وِسادتي، ولم  مشدود جيدا
اللون  أسود  أحدها  سالسلَ   4 يعلوهُ  الذي  قميصه  يكن 
عُ على رقبة ”كلب“ يكفي لتغطية جسده من  كالذي يوضَ

األسفل، ألنّ القميصَ كان قصيرا جدا.
مخلوق  وجود  من  غاضباً  مُستَغرباً  إليه  أنظر  كنتُ 
يبدو  وكان  كلها،  األرض  وجه  على  بل  ان  عمّ في  كهذا 

أسوأ 
ما 

شاهدت     
في 

ان عمّ

بقلم: أسامه الرمح

لم تكن شجاعته  ولكن  إليه،  نَظري  بأمرِ  رِفَ  عَ أنّه  عليه 
“ في أحد الصالونات  قني بجفن ”مَعمولٍ ً ليرمِ كافية أبدا

النسائية.
كم صرتُ أكرهُ الذهاب إلى األماكنِ العامة كي ال أرى 
ر مزاجي وصفوَ حياتي وكي ال أرى ما يُغيّر فكرتي  ما يُعكّ
عن العالم، فحتى تلك اللحظة، كانت ”الدنيا لسه بخير“، 
ولكن بعد أن شاهدتُ ”األخ، أتساءل عن الذي ربّاه، أين أبوه 

ه؟ هل يعرفان بأمره؟ هل هما مثله؟ وأين أمّ
”البَلَد“  إلى  لَد“  ”الوَ هذا  ذهبَ  إن  نفسي  أسأل  رتُ  صِ

ماذا  مثالً،  هاشم“  ”مطعم  في  لَسَ  وجَ
سيقول ”أبو محمد“ اجلالس دائما في زاوية 
محمد  أبو  بأنّ  العلم  مع  عنه؟  املطعم 
يبلغ من العمر 70 عاماً، وترى على وجهه 
في  رآى  رجلٍ  على  يدلُّ  ما  التجاعيد  من 
حياته من املآسي ما لن يراه ذاك ”الولد“ لو 

عاشَ على حاله ألف عام.

ردّ من: ليلى أبو صعب 

أن تقرر  أستاذ أسامة، ليس من حقك 
ما يجب أن يلبس الناس، فأنا مثالً أستغرب 
من أي شخص يلبس كرفتة، مثل التي في 
هذا  ولكن  نفسه  يشنق  وكأنه  صورتك، 
سكسوكة،  يربي  أن  أو  حر.  وأنت  خيارك 
مثل التي في صورتك، فيبدو وكأنه أشبه 

أكثر  استغربه  ما  حر.  وأنت  خيارك  أيضاً  ولكنه  بالعنزة 
أن يستخدم كاتب تعبيرات عنف مثل التي استخدمتها 
في مقالك أرشقه بكوب القهوة... رد أنك تختلف معه 
في طريقة لباسه. الكتابة الساخرة هي من أصعب أنواع 
الكتابات وما يجعلها صعبة أنها تقترب من التجريح وال 
تفعل ذلك وتقترب من النقد ولكن ال تصل إلى حد الردح 

وتقترب من التمرد ولكنها ال تصل إلى حد العنف.



باألبيض واألسود،
كانت  ساخنة،  خبز  كأرغفة   ووجوهنا 
الهموم  ألوان  فيها  تتداخل  لم  حياتنا، 

بعد!
اً بالهرب، بل  كنا نهرب من املدرسة، ال حبّ
ً ألقران حالت الظروف دون إمتالكهم  تقليدا
عليهم،  حطّ  فقر  من  التعليم،  نواصي 
وأحاط بهم، وضيق مساحة األسرة، واتساع 

عدد افرادها، ما كبل خطواتهم لألبد.
أحجار،   7 لعبة  نلعب  كنا،  أطفاالً 

التصويب  ليتمّ  هرمي،  شكلٍ  على  نبنيها 
من  ”كرة”  طابة  بواسطة  عليها، 
”جرابات  تكون  ما  غالباً  ”الشرايط”، 
بالية”، ومن استطاع إصابتها، ”يصطاد“ 
تصويبات  من  يهربون  الذين  األطفال،  باقي 

اخلصم. 
كنا نستمتع بأفعالنا الصبيانية. 

فضاءً  لنا  لت  كّ شَ ما،  حد  إلى  اللعبة 
واسعاً، في احلقيقة، لم يكن األمر بأيديناً. 
كنّا محصورين في اخليارات، كما املساحات، 
ال  وأنها  سيما  نفوسنا،  إلى  األقرب  وكانت 

.ً تكلّف فلساً واحدا
أيضاً،  وأهالينا  سعيدين،  كنا  هذا  مع 
أو  الطلبات،  ههتا  شوّ تكن  لم  فاحلياة 
التي  تلك   بَعد،  اإللتزامات،  عصرتها 
األعمار  بل  فقط،  األموال  ال  إستنزفت 

كذلك.
قانون  حكمها  حينها،  اجلميلة،  حياتنا 
البساطة، فاملرأة في بيتها، والرجل إما في 
مبقدار  عليه  جتود  التي  أرضه،  أو  وظيفته 
ا  االطفال  تعبه، وحبات عرق  توحد معها، أمّ

في  يساعدون  وإما  يلعبون،  إما  فكانوا:  
األعمال. 

لم يكن األهل ينامون من حسرة ضيق 
بيوتاتهم،  في  يُعجن  اخلبز  فرغيف  اليد، 
ثمة  يكن  لم  شجرهم.  من  الزيت  وتنكة 
جائع في ساكب/ قريتي، فاجلميع سواسية، 
بشيء،  آبهني  غير  جفونهم،  ملء  ينامون 

فهم ميلكون كل شيء.
فهل ميلك أهل قريتي اآلن شيء...

 وهل ثمة جوع، في وطني؟ 

: ساكب في زمن العزّ

كانت حتكمنا قوانني البساطة

ا وكنّ
منلك

كلّ شيئ...
بقلم: خالد العياصرة 

 الصورة إلبن عمّ الكاتب وإلتقطت في منتصف الستينيات، وهو 
يحرث أرضه في ساكب، قُبيل معرفته أنّ إبنه إستشهد في حرب حزيران 

في جبهة بيت املقدس.
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في في  م ا يّ مأ ا يّ أ
فلسطنيفلسطني

في 
فلسطني

في في 
فلسطني

في 
فلسطني

بقلم : رفعت العالن
تُرى، كم يلزم من دم كي ترتوي هذه األرض؟ 

بقلم : رفعت العالن
تُرى، كم يلزم من دم كي ترتوي هذه األرض؟ 

بقلم : رفعت العالن

كم يلزم من شهداء لتحريرها؟ كم يلزم من سنوات كي أرمتي على 
رمل شواطئها أنّى شئت؟ وكم يلزم من قدرة على إحتمال إغتصابها؟ رمل شواطئها أنّى شئت؟ وكم يلزم من قدرة على إحتمال إغتصابها؟ 
كم يلزم من شهداء لتحريرها؟ كم يلزم من سنوات كي أرمتي على 
رمل شواطئها أنّى شئت؟ وكم يلزم من قدرة على إحتمال إغتصابها؟ 
كم يلزم من شهداء لتحريرها؟ كم يلزم من سنوات كي أرمتي على 

ليس ثمة أجوبة!
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عن  أم  القدمي،  فلسطني  تاريخ  عن  أاكتب   
تاريخها احلديث، أم أتخيّل، فأكتب ما أمتنى أن 

يكون عليه مستقبلها.
في  وبحث  كتب  من  فثمة  كذلك،  ليس   
فلسطني وأوفى. أنا، هنا، سأختزل ما بداخلي، 
بعد غربة قسرية طالت أكثر من أربعني سنة 

بصفة الجىء فلسطيني! 
إلى  العودة  وحلم   ،  1967 حزيران  منذ 
جراء  خرجنا  فقد   ،ً متكررا يزال  ما  فلسطني 

خوف أموميّ مشروع:
- لن أبقى هنا، واليهود يذبحون األوالد على 
يذبحون  أراهم  حتى  أبقى  لن  أمهاتهم،  أرجل 

أوالدي.
هذا ما قالته أمي، رحمها اهللا، فقد كانت 
تستحضر بطريقة ما مذبحة دير ياسني قبل 

ذلك بتسعة عشر عاماً.
صدفة بحتة هيأت لي زيارة وطني فلسطني، 
ومنذ تلك اللحظة، والعقل منشغل في مللمة 
أبدأ  يجعلني  قرار  إتخاذ  حول  املبعثرة،  أفكاره 

برحلة إلى فلسطيني املغتصبة.
   وصلت إلى قرار، واستحوذتني فكرة أنّني 
سنة  اربعني  من  أكثر  بعد  فلسطني  سأرى 
فيها  رأيت  التى  الوحيدة  املرة  ففي  غياب، 
في  مترّ  ذكرى  املشرفة،  الصخرة  وقبة  القدس، 

مخيّلتي سريعاً:
يدي بيد والدي، في شوراع القدس القدمية 
ومتاجرها ودكاكينها، في خان الزيت كان سمك 
صناديق  على  معروضاً  الفلسطيني  الساحل 
خشبية، وأذكر أن يدي ظلت بيد والدي إلى أن 
عيناي  وتعلقت  الصخرة،  قبة  مسجد  دخلنا 
بيتنا في  وفيما يخصّ  ذلك،  زخارفها. عدا  في 
اريحا ومسقط رأسي وسبعة من اشقائي في 
عقبة جبر، حارتي ومدرستي االبتدائية ومجرى 
ال) حيث  مّ النبع املنحدر من عني السلطان (العَ
ومقهى  اخلضار  سوق  االيام،  معظم  لعبنا 
والدي وجاره احلالق  ودوار ايم ومخيطة  بلدنا 
وملحمة  ابو شحادة  ومطعم  ابراهيم سعيد 
وأماكن  وأشياء  حسني  ابو  ومنجرة  االخرس 

.ً عديدة لن أنساها ابدا
إلى  إربد،  إلى  عمان  من  الطريق  بدأت    
لألردن  الشمالي  الغور  نحو  املنحدرة  الطريق 
حسني،  الشيخ  معبر  إلى  ثمّ  وفلسطني، 
منقوصة  سالم  عملية  بعد  املستحدث 

ومختلة متاماً من اجلانب الصهيوني.
من  وميسرة  مريحة  كانت  العبور  إجراءات 
جانبنا ”اجلانب األردني“، وبكل اإلحترام واملساعدة 
شباب  يكون  فلسطني،  الى  يعبر  مسافر  لكل 
االردن كما هم دائماً كرماء مرحبني وبشوشني، 
وال يحمل أحدهم سالحاً رشاشاً، يدلك بفوهته 
أي  عن  بالسؤال  تبادر  أن  وقبل  تسير،  أين  إلى 
إجراء، يبادرونك باالجراءات الواجب اتخاذها، لم 
في كل مكان  االردنيون  بجديد فهكذا هم  آت 
في  املعقدة  االجراءات  من  متاما  العكس  على 

اجلانب االخر.
عبرت جانبنا االخر، قدت سيارتي على ارض 
فلسطني احلبيبة، الى وجه بيسان اجلميل الذي 
اشوهته وجوه ولغة غريبة، وبعد اول حاجز من 
حواجز الرعب االمنية لليهود واملعاناة للشعب 
الصهاينة  ويقيمها  اقامها  التي  الفلسطيني 
احلاجز  من  قصيرة  مسافة  وبعد  يوم،  كل  في 
حتت (عريشة ابو وائل العجل للخضار والفواكه) 
كان شقيقي االكبر ”مروان“ العائد الوحيد من 
واحتمال  عنيد  باصرار  انتظاري.  في  عائلتي 
اجل  من  ”مروان“  عاد  بالتشرد  أشبه  صعوبات 

هدف سامٍ للبقاء والعيش في فلسطني:
التفافية  بجولة  البدء  اقترح  هنا،  اننا  مبا   -
حول الضفة الغربية، املثلت وبلداته وقراه ومن 
خلف اجلدار سنرى طولكرم وقلقيلية، والى يافا 
وبحرها مرورا بالرملة واللد والقرى ااورة والى 
سألته  يكمل،  ان  وقبل   ... وضواحيها  القدس 

مبهورا:
ال  وامي،  ابي  اهللا  رحم  يافا؟  وبحر  يافا   -
يعرفان للبحر االبيض املتوسط اسما عدا“بحر 
يافا“  وغالبا ما حتدثا عنها وعن بحرها وحواريها 

ومساجدها واسواقها.
يتحدث  عندما  شيئا  يستطيع  ال  احدا     
باسم سكجها عن يافا!! في البداية يعدل من 
جلسته، ويبدأ صدره بالعلو والهبوط، وإثر ذلك 
اساريره  وترى  بوضوح،  قلبه  ضربات  ستسمع 
في  يتألق  المع  وبريق  اتساعها  على  تنفرج 
اذنيه،  وردي يصبغ وجهه وحلمتا  ولون   ، عينيه 
ذلك  كل  يحدث  املميز،  احلاد  صوته  ينطلق  ثم 
او انفعال  عادة عندما يكون في حالة استفزاز 
ـ وعالبا ما يكون في احدى احلالتني ـ ستسمع 
يافا،  عن  به  ينطق  ما  كل  ذاكرتك  في  وتختزن 
لن  الظروف،  كانت  يُنصح مبقاطعته مهما  وال 
اقول شيئاً عن مقاطعته، ال عن االدرينالني الذي 
عن  وال  واحدة،  ثانية  خالل  رأسه  الى  يصعد 

االصفرار بدرجة اولى وااللوان اتلفة التي يتلون 
بها وجهه، وال عن الصوت الذي يزداد حدة ومتيزا 
اعشاشها  من  العصافير  فيه  تطير  حد  الى 
وال عن االغنام التي تتفرق خوفاً. تذكرت باسم 

وابتسمت ومتتمت بالرحمة على والده.
  عم الصمت، ورحت اتذكر ما سمعته عن 
بغبطة  احسست  فيها،  ما  وكل  وبحرها  يافا 
الساحرة  املثلث  قرى  عبرنا  روحي.  متأل  داخلية 
مررنا  ومروجها،  وجبالها  واشجارها  بأهلها 
العزل  جدار  خلف  من  وقليقيلية  بطولكرم 

العنصري اخلانق للفلسطينيني.
   لم ادرك الوقت، اكان طويال ام انه لم ميض 
بسطحه  البحر  فرأيت  ميينا  التفت  وقت،  أي 
امعن  وقفت  الالمعة؟  املتأللئة  وموجاته  االزرق 
املتوسط،  انه  ارى،  مبا  عيناي  لتكتحل  النظر 
لكنني  ليست كذلك،  فيها؟  اراه  مرة  اول  أهي 
الناظر  يستغربها  ودهشة  بحنني مختلف  اراه 
بحر  بحرنا،  ”انه  اللحظة:  تلك  في  وجهي  الى 

فلسطني، بحر يافا!!“.
ترقرق وسال  الذي  الدمع  ان كان     ال اعرف 
، هل هو من احلزن على وطني وسمائي  على خديّ
وبحري، ام من هواء البحر الذي اندفع الى وجهي 

ليحث روحي على الدمع“.
  دخلت يافا، مشيت عبر شوراعها وجتولت 
في  القهوة  رائحة  شممت  اسواقها،  في 
القدمية،  بيوتها  جدران  حتسست  مقاهيها، 
بحثت عن وجوه اهلها، فوجدتها صامدة صابرة 
اشبههم،  فانا  ون،  يحسّ مبا  أحسست  وحائرة، 
في  وانا  هم  معا،  نحن  احساسهم،  يخاجلني 

حالتني.
    في فرح ظاهر لوجودهم فيها، على ارضها 
وقبالة شاطئها وبحرها رغم القهر واملعاناة من 
جهة. وفي حزن دفني على اغتصابها واحتاللها 

وتشريد اهلها من جهة ثانية:
- فلسطني لنا، القدس ويافا والبحر، السماء 
الرضنا  والعشق  وقراها  واملدن  واجلبال  والهواء 
كل هذا لنا. قالها صامد من يافا، وقالها اهلها، 
فلسطني  ارض  على  يعيش  من  كل  ويقولها 

وحتت سماءها.
   جلست على مقعد حجري قرب مسجد 
البحر، وعلى مقعد آخر جلست فتاة وشاب بدا 
نحيلة  يافا،  من  عربية  فتاة  حبيبان.  انهما  لي 
وبسيطة تضع على رأسها منديالً، وشاب عربي 
ينظر  واسعتان  عيناه  وبسيط،  نحيل  يافا،  من 
البحر  وجه  والى  تارة  حبيبته  وجه  الى  بهما 

تارة اخرى، كأنه يقارن بني صفاء وجهها وصفاء 
وجه البحر وال يجد فرقاً، يتحدث اليها هامساً، 
وهي تبتسم خجالً، انسحبت، فاملكان ال يتسع 

لغيرهما، وغادرت يافا.
  عبر ”تل ابيب“ ومتاهاتها واخلروج منها الى 
احلقول وبيارات احلمضيات والقرى ااورة، اخليرية 
اصبح  واسمهما  وكفرعانة  ويازور  وسلمة 
والعباسية وبيت دجن، وعلى ميني  اونو“  ”كريات 
يسارها  والى  الرملة  مدينة  سكنت  الطريق 
سكنت اللد وقرى عربية كثيرة ومتباعدة على 
جانبي الطريق الى القدس. اخذتنا الطريق الى 
ان اقتربنا من مشارف املدينة املقدسة، اللطرون 
دمرت  عربية  اليات عسكرية  ،وبقايا  الواد  وباب 
خاضها  التي  الواد  وباب  اللطرون  معركة  في 
االردن  جيش  من  االبطال  فيها  واستشهد 
واالحرار من فدائيني عرباً وفلسطينيني  العربي 
فيها  وقتل  االخرى،  واملدن  القدس  عن  دفاعا 
خمسماية  عن  يزيد  ما  الهاغاناه  عصابات  من 
ورغم  ايام  عدة  استمرت  معركة  في  صهيوني 
اهللا  رام  مثلث  وبعد  محتلة!!  سقطت  ذلك 

وقرية ابو غوش وبيت ساحور:
- هنا مشارف القدس.

 وهنا ارتفع النبض في كل مكان ينبض من 
اتساعهما عند  وانفرجت عيناي على  جسدي، 

رؤية اول مشهد للمدينة العظيمة.
االكثر  القدس  االرض،  بقاع  اقدس  القدس،   
االنبياء  مهد  رؤوم،  ام  حضن  من  والفة  دفئا 

والديانات وكل احلب احلنني.
ابلغ  ازيد على ما قيل عنها من وصف     لن 
مما اقول، فقد تعبت روحي وتزاحمت االفكار في 
رأسي واصابني الوهن، سأذهب الى خالتي مرمي 
املرابطة في وادي اجلوز من القدس كي تضمني 
اليها وتربت على كتفي، سانام واحلم مبا رأيته 
من  مبكرا  واصحو  ذاكرتي،  واختزنته  وعشته 
وعكا  وحيفا  والكرمل  اخرى  مرة  القدس  اجل 
وبيت حلم واخلليل ورام اهللا وطولكرم وقلقيلية 
وجنني وقراها، اما نابلس فقد منعت من دخولها 
لكنني طفت مبا يحيطها من قرى وجبال واودية 
اشقاء  عند  عند  والزعتر  الزيت  فطائر  واكلت 
شمس  الكرام  االخوة  سالمة  رامي  صديقي 

الدين ورافع سالمة في بديا.
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تقدمي: 
 بقلم الراحل:
 الدكتور جمال اخلطيب

ا نابليون، فنابليون... فأمّ
 ، رّ لّ حُ نَت كُ كَ س، وَسَ رّةٌ جالت الزمان، واملكان، واألَنفُ تمرّدةٌ، حُ ا باسم فَرُوحٌ مُ وأمّ
روح  باسم،  ”الزير“  ليلى“  ”أبو  إلى  سالم،   الزير  ليلى..املهلهل“  ”أبو  ن  مِ تمرّد:  مُ أو 
اء الفتح  رّ لكاَ أو ميوت فيعذرا“، ورافقت  فُرسان وقُ رَكبت مع أمرئ القيس يُحاول ”مُ
اج.   َت من سيف احلجّ عت بعباءة احلالج، وَجنَ والتعريب، في اليرموك، والقادسية، تَلَفّ
ة  مََّ بتت، وتوارت، لكنّها بَقيت حتلّ في جيل بعد جيل،  تقاوم عِ توثّبت، وانطلقت، وكُ
الكبت وسيف القمع، وَوَصلت في من وصلت إليهم، إلى باسم صديقي، الذي لم 

رَ،ّ وغافلنا بسرعة. , مَ رّ رفتُه منذ دَهر مُ تلده امي. عَ
ن هو أكثر حرية منه، وال أعتقد أن فكرة احلُرية والتمرّد  ه مَ  لم أعرف قبله، وال بَعدَ

َ آمنا تأنس له، وال ترغب في مغادرته، أكثر من باسم. د لها مُستقرا جتَ
فعلى  تَشكيل،  أو   ، حبٍ أو سَ  ٍ رْق، طَ أيُّ  يُغيّره  ولم  أو ظرف،  وظيفة،  لم حتكمه 

يا على أن يوضع في أيِّ قالب كان. صّ لْقه، فصار عَ سر بعد خَ األغلب أن قالبه قد كُ
شيء وحيد جنح في السيطرة على باسم، والتحكم به بشكل مطلق: القلم!

له في أي متاهة، أو مشكلة، أو فقر، أو  خِ لم يقود باسم إلى حيث يريد، ويُدْ القَ
غنى أو سجن، أو فندق خمس جنوم. هو الوحيد صاحب السيطرة على باسم، الذي 

ما إنفك يُثبت أن ”الولد سر أبيه“!
تبَ يوماَ مقدمة أول رواية لباسم: أن  رحم اهللا إبراهيم سكجها“ األول”، الذي كَ
  ، ، وفي فِيه قَوْلٌ ”العرق دساس”، وما أظنّه إال قد أصاب، فقد وُلد الفتى في يَده قلمٌ

ه أجنحةٌ طارت به لتضعه في مواجهة نابليون . ولرُوحِ
را على رأس جيش احلرية فقصة بدأت  لنا إلى هذا األخير، مُستعمِ أما كيف وَصَ
يد  على   ً وعدا ل  لتتحوّ اجلنرال  تعويذة  سرت  هنا.  إال  تكتمل  ولن  ا،  عنّ  ً هناك،بعيدا
بلفور في قادم األيام، فيما غادر باسم غابرها، ليقف مرة أخرى حامالً الترياق من يافا 

ان، إلى ما إلى وإلى وإلى..... إلى القدس إلى عمّ

مة (1) املُقدّ

ان...  مّ عَ
لب، ط القَ مَسقَ

 ،  واحلُبّ

ب ن التَعَ ومَسكَ

 !ً اني عاديّاً، أبدا لم يَكن ذلك املساء العمّ
قالتي لرئيس  لّمت مَ كنتُ بدأتُ مسيرة العودة إلى املنزل، بعد أن سَ
ً  على األقدام، في  طريق سيستغرقني، في احلساب العادي،  التحرير، سيرا
، لكنّه أخذ منّي أكثر من ذلك بكثير ، فَما إن إنحرفت عن الطريق  ساعةً
ل  العام، في شارع جانبي، ألختصر املسافة، حتّى إنهمر مطر كثيف، شكّ

سيوالً  في  دقائق ... 
ليُالمس  يتخلّل مالبسي،  باملاء  بدأت أشعر  نتُ  أيضاً، كُ دقائق،  وفي  
اإليطاليّة،  األفالم  في  كما  مُضحك،  مشهد  من   ً جزءا وصرت  جسدي، 
رت أغنية  كّ على طريقة فيدريكو فيلليني، لكنّني  لم أكن أضحك، وَتَذَ
” أمشي حتت املطر“، التي رََقَصَ عليها جني كيلي، فأبدع، لكنّني لم أكن 

أرقص ... 
ر  ينفُ بالدم  يكاد   عرتُ  وَشَ يَقطر من جسدي،  ومالبسي،  املاء   وبدأ 

تنشر ”اللويبدة“، هنا، املقدمة األولى من كتاب: 
“ أنا، ولكن“ لباسم سكجها، 

مع تقدمي الراحل الدكتور جمال اخلطيب له
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ارة أجرة من  ً، كلّ ما كانت مترّ  سيّ يظاً وقَهرا من وجهي، ال دِفئاً، ولكن غَ

ن في  وضع  يسمح لي  بإيقافها.  جانبي، فلم أكُ
قر ...  فلساً، إلى درجة الفَ نت مُ فراناً, وكما يقولون: كُ نت طَ كُ

نت أشعر باحلُزن، أيضاً. ولعلّني كُ
 والبَلل بلل.

لماء،  اه العُ وكما قالت العرب: لكلّ شيىء إذا ما متّ  نُقصان. وهو ما سمّ
ية“، لهذا إتّفقتُ مع العلماء، والعرب أيضاً،  بعد ذلك، قانون ”املنفعة احلدّ

وقرّرتُ بأنّني ما دمتُ غرقت بهذا الكم من املاء، فال ضير من ماء آخر . 
لخها، بعد ذبحها... فالشاة ال  يُضيرها سَ

جها يَبعد عن مسيرتي املقرّرة نحو مئتي متر،  كان شارع إبراهيم سكّ
لت  لت. وَقفتُ أمامَ اللوحة اجلميلة، وقرأت الفاحتة، وتأمّ فتوجهت إليه. وَصَ
رَضَ عليّ  تاجر فيه أن  يشتري مهنيّتي، وقلمي، وإسم  ً، كان عَ بنى كبيرا مَ
في  وقلت  دينار، فضحكت،  ألف  وعشرين  بخمسة  املُغلقة،  صحيفتي 

سرّي : يا بالش ... 
قضيتها  ثالثاً،  ساعات  منّي  لتستغرق  وطالت،  الطريق،  طالت  ثمّ 
قف، وأخيرة حتت السماء، التي  بالتوقّف مرّة حتت شجرة، وأخرى حتت سَ
رت،  تذكّ لكنّني  بالذات،  املساء  ذلك  في  احلامتي،  الكرمَ  ها  غيومُ رت  كّ تَذَ
أيضاً، مقالتي، التي سلّمتها للتو. كانت حتمل عنوان: “احلكومة..وماري 
رت معها آالفاً  رك، وتذكّ أنطوانيت“، كتبته على أرضيّة ثورة اخلبز في الكَ
تها، وأغلقت، وظلّت روح ذلك  حف ومجلتني، أسسّ من مقاالت، وثالث صَ
وإستقالليته،  ومواقفه،  ومهنيته،  مهنته،  ورّثني  الذي  إبراهيم،  الرجل، 
مام  حَ رب  سَ كَ رأسي  فوق  حتوم  إسمه،  قَبل  وسجنه،  صحفه،  وإغالق 

يف املواصلة. ني البقاء، وَسَ يَقيني قَسوة اللحظة، وَيَشحذ فيّ سكّ
د لنفسي: سيفرجها اهللا...  نت اؤكّ وما بني هذا وذاك،كُ

اإلختبار  رحلة  وواصل  عاد  ولكنّه  أشهر،  بعد  له،  احلَمدُ  فَرجها،  وَقَد 
ً، ثمّ فَتَحها عليّ على آخرها،  حرا مرّات، فضيّقها وضيّقها حتى صارت جُ
على آخر آخرها، وأظنّ أنّ رحلة الضيق والفرج ستتواصل حتى ذلك التراب 

ني، في آخر األمر. الذي سيضمّ
ً، وبَخلت عليّ   ثيرا وفي حقيقة األمر، فقد أعطتني الدنيا، حتّى اآلن، كَ

ة احلبيب للحبيب، وتلك  نونة إلى درجة ضمّ أكثر، لكنّها كانت، دوماً، حَ
يبرّر قول  ما  للموت  أقسى. ما يجعل  اء ما هو  جَ كرى. فبعدها  للذِ أيام 

د االسباب، وعن تلك املبشرات التي حتبّها العجائز. املتنبي عن تعدّ
باملاء  املليئ  املبكي،  املضحك  املشهد  ذلك  على  سنوات  مرّت  فقد 
ل  ستُشكّ حلظة  لتأتيني  املاضي،  القرن  تسعينيات  في  وكان  والبَلل، 
ً سوريالياً آخر، أكثر قسوة، وليس فيه من الضحك شيئ، فلو  مشهدا
حيته  ً، لذهبت ضَ نزلي أن تُصيب أحدا ر لِسبع رَصاصات أطلقت على مَ قُدّ
ر لتلك األفعى التي  واحدة من بناتي، أو إبني، ألنني لم أكن هناك. ولو قُدّ
ملا  ها في دمي،  مّ أن تبث سُ الغابة، وهاجمتني،  املنعزل في  بيتي  دخلت 
بحركة  فقفزت  فوقي،  يَنهار  املاء  زان  خَ أحلظ  لَم  ولو  اآلن،  أكتب  كنتُ 
م جسدي، ولو لم تَفتح لي إبنتي  فوية قَدرية عجيبة، لتهشّ الإرادية، وعَ
في  بنا،  السيارة  إنقالب  بعد  جسدي،  على  الضاغط  األمان  زام  حِ ند  هِ

حادث سير مروّع، الحترقنا.
يُقرّر  الك املوت، بدا معها، وكأنّه  واجهات لَصيقة مع مَ كانت تلك مُ
دثت خالل أقلّ من عام،  لتجعل  في آخر حلظة أن يَتركني، والغريب أنّها حَ
من إجناز هذا الكتاب ضرورة شخصية. فأنا سأكون بَطله، للمرة األولى، 

واألخيرة، في حياتي، التي أخلّصها بأنني:
.ً ً...وعُشتُ مَعسورا يسورا عِشتُ مَ

إلى  وتعرّفت  بوصولها،  ألحلم  أكن  لم  غرافيا  جُ إلى   ،ً كثيرا سافرتُ 
رّت عليّ  أيّام، لم أملك فيها ما  يَجمع  أناس يُذكرون في التاريخ، ثمّ مَ
مرّة،  وفي  واحدة،  مرّة  ثالثاً،  ارات  وإقتنيتُ سيّ السفر،  رسوم جتديد جواز 
نة كاملة، ألنّني لم أملك  رف طريق، سَ الوحيدة، على طَ ارتي  ظلّت سيّ

ثمن إصالحها.
اً أيضاً، وكنتُ غاضباً، ومغضوباً أكثر، ولعلّ ما  نت راضياً، ومرضيّ وكُ
ي الثامن، عبد القادر، هو البداية، وهو الذي  فَعله نابليون بونابرت مع جدّ

ل هذه الروح الراضية املَرضية، الغاضبة املَغضوبة. شكّ



أنا شجـر بأرض دون مـــــــــــــاء
                                                 نستنـي حني أمطرت السمــــاء

أضعت العمر منتظرا سحــــــــــابا
                                                فما وصل السحاب وال الصـــــفاء

وال من كنت أحسبهم رفاقـــــــــــا
                                               وال من كنت أحسبها الوفـــــــاء

وكم جربت في الدنيـــا طبيبـــــــا
                                                وداوانـــــي وال نــفع الــــــــدواء

فدائــي أننــي أدمــنت أنثـــــــــى
                                                  وما لــي غــير عينيــها شفـــــاء

*******
أنـــا  سيل من الفصـحى عتيـــــا

                                             أحـيل الصخر في أدبـي ترابـــــا
إذا في نظـــم من نظموا عجيبــــا

                                               ففي نظمي ترى العجب العجابـــا
وجمع الشعر منقوص بدونــــــي

                                              فإن أنشدت أكملت النصابـــــا
إذا هــم فــي قوافيــــهم سطــورا 

                                              فإنــــي في قوافيا الكــــــتابا
على شعري نساء احلي تغفــــــــو

                                               وفـي صــــحو يغنني العتــابـــا

من أنا؟
شعر عارف البطوش


