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دميا َعلم َفّراج
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“املنسف”  أصالة  بني  رفايعة   @
الرقمية” “الصحافة  ومعاصرة 
قرأمت؟ هل  النواب:  تسأل  يارا   @
@ ملكاوي:  استذكار، حنني وشغف
@ سكجها وعّمان وزمان االشتباك
@ العدوان ونابلس: دمشق الثانية
@ عربيات: آن أوان املصاحلة الوطنية
رزان ألميرته  يكتب  مراشدة   @
احلسبان عندليب  جديد   @
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جديد، جداً، هو ما قّدمنا بدءاً 
من العدد املاضي، فالعدد يظهر 
على شكل فيديو، ترافق قراءته 
املوسيقى، وميكن االطالع عليه 
سريعاً، ثّم التواصل مع كلماته 
بتوقيف الشريط عند الصفحة 
املطلوبة!
ُقلنا لكم إّننا لن نترك وسيلة 
تقنية إالّ وسنستخدمها، ويبقى 
أّن تطبيقنا على متاجر التطبيقات  
ياُلقي الرواج، والشكر لكم جميعاً...

احملرر 

املبدع ماجد 

شاهني يكتب 

عن دكاكني مادبا

سندس القيسي 
للويبدة  تكتب 

من بروكسل، قبل 
التفجيرات.

الدكتور معني 
املراشدة يكتب 

عن أميرته 
الصغرى التي لم 

تعد صغيرة

باسم سكجها 
يكتب عن “اللويبدة” 

١٩٧٠، وزمان عمان، 
زمان االشتباك

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

يارا الغزاوي تسأل 
نواب األمة: هل 
قرأمت هذه االرقام 
وذهذه املقالة؟

سمير عربيات 
يقول: آن األوان 
للمصاحلة 
الوطنية

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

إمتطاء  يواصل  العدوان  مفلح 
الثانية! دمشق  نابلس..  الفينيق، 
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ربى عبد الهادي
إقتصادي ريادي أردني

موضوع الغالف

1011

أميرة املوضة

حفيدة عصام، 
رائدة العمل 

النسوي 
العربي، 

املرشحة 
جلائزة نوبل 

للسالم 
)٢٠٠٥(

وإبنة سعد 
رائد استيراد 

وتوطني 
التكنولوجيا 

في االردن 
وفلسطني...

ُربى عبد الهادي ، حفيدة عصام

10

باريهان ُقمق وُغبار الَطلع



باسم سكجها

اخلصبة املزروعة بالَفّقوس، 
والبامية، والَقمح، أمكنة آهلة 
بالسكان القدامى، الذين رحلوا 
من َشرق عمان إلى غربها، 
وللسكان اجلدد اآلتني من هنا، 
وُهنا، وهناك، وهناك. ليس من 
َمكان يصير فيه الغرب شرقاً، إالّ 
في عّمان، فاللويبدة،  كانت آخر 
غرب املدينة الوادعة الصغيرة، 
فصارت شرقها. أحّب أن يكون 
جبلي، اللويبدة، في الشرق، 
فالشروق ال يليق إالّ به.
العام،  ذلك  في  عّمان،  ولكّن   
الفوضى،  على  مفتوحة  كانت 
على حرب أهلّية ال يُعرف فيها َمن 
هناك  كان  َمن.  ضّد  وَمن  َمن،  مع 
باملقاومة  إلتحقوا  ثّوار حقيقيون، 
لتحرير فلسطني، وكان هناك َمن 
سمعة  ولّطخ  زيفاً،  زّيهم  لبس 
كانت  أّيامها،  والفدائيني.  الِفداء 
بطريقة  التنظيمات  تَتناسل 
األمور  فانفلتت  عجيبة،  أرنبية 
من  للعقل  يَعد  ولم  عقالها،  من 

ِصبية  لنا،  أصدقاء  أّن  أذكر  صاحب. 
كانوا  الكالشينكوفات،  يحملون 
فُيطلقون  املدرسة،  سور  وراء  يقفون 
النار في الهواء بترتيب ُمسبق معنا، 
ودفاترنا  كتبنا  َحمل  إلى  لُنسارع 
وجودنا  من  خطراً  هناك  أّن  بافتعال 
لنحضر  ونذهب  فنخرج،  الصّف،  في 
فيلماً سينمائياً، أو لنلعب كرة القدم.
بسنة،  بَعدها  ُمقبل،  يوم  في 
اللويبدة،  َشباب  ُكّنا،  قليالً،  أكثر  أو 
على  املَطّل  عند  احلجارة  على  جنلس 
عمارة  نُشاهد  ُمقابلنا،  عّمان  جبل 
والقذئف،  الرصاصات  من  ُمتداعية 
سالح  أعلن  أن  بعد  أمامنا  تَنهار 
ُمحّرمة،  منطقة  أّنها  الهندسة 
ُفَنسفها مبهارة في مكانها. هي، اآلن، 
موقف للسّيارات. وفي يوم، قبله بأقّل 
مدرستنا،  كانت  سنوات  ثالث  من 
ضرار بن األزور، تستقبل النازحني، من 
فلسطني، وُكنُت أعرف منهم أنسباء 
وأزورهم، ولكّننا أبناء املدرسة، الحقاً، 
وكأّن  شهرين  بعد  دراستنا  تابعنا 

شيئاً لم يكن.

كانت َعّمان 
صغيرة..

وُكّنا نرى ثاَلثة 
أرباعها، من أي 
منطقة نَقف فيها، 
بسبب تضاريسها 
العجيبة، اجلميلة، 
وترّبعها فوق سبع 
تالل كنا نسّميها 
جباالً، وبنيانها 
املُعّتق، الذي ال 
يَعترف إال باحلجر.

وكبرت عّمان، 
َكبرت كثيراً، إلى 
درجة أّن البنايات 
صارت تُغلق 
على البلكونات، 
واألسطح، َمجال 
الرؤية، وصارت 
الشوارع حتتّل َمكان 
األرصفة، وباتت 
التالل البعيدة، 
حيث الِضباع، 
واملزارع، واألراضي 

الَصعب،  أيلول  في  سنوات،  بثالث  بعدها   
أشتّم،  أّن  علّي  كان  الذاكرة،   على  القاسي 
حني  اجملّاني،  املوت  رائحة  مبنديل،  املُلّفح  بأنفي 
َقَصف شاب باآلر بي جي نصف مجنزرة تتتقّدم 
اجلبل،  على  السيطرة  تَقصد  عسكرية  قافلة 
التراسنطة،  حدود  على  ُصعوداً  املرور  وحتاول 
فتحّطم  الوراء،  إلى  لتتراجع  مقّدمتها،  فدّمر 
باحة كانت مكان  في  وتستقّر  ُسور مدرستي، 
درسني.  بني  األوقات  ُفسحة  في  الطالب  لقاء 
إّن رائحة موت اجلندين،  إذا ُقلت  أكذب عليكم، 
زالت  ما  أسبوعاً،  هناك  متروكني  بَقيا  اللذين 

تزكم أنفي، فهي تستحوذه، وتقتله.
رصاص  في  تَشتعل،  واملعارك  بأيام،  وقبلها، 
نتلّهف  جفاف  في  ونحن  َسخيف،  َمّجاني 
يُفترض  أيلولي  شهر  أواخر  في  ماء  لقطرة 
على  ماء  َخزان  يَصل  مبلوالً،  طرفه  يكون  أن 
الناس  ويتسابق  العبدلي،  طلعة  من  شاحنة 
ألخذ املستطاع من ماء، فيتعارك عدّي اخلطيب 

بجسده القوّي مع الناس، حامالً تنكته، ويصل 
إلى املاء، إلى الصنبورة، ويبدأ فخوراً بتفّوقه مبلء 
الدم،  لينفّر  رصاصة،  رَقبته  فتباِغت  التنكة، 
على  آثارها  في سيولة ظّلت  املاء  مع  ويختلط 

الشارع، إلى أن محتها آثار َعجالت السيارات.
وبرصاصة  آخر،  مّجانّي  َقتل  وجاء  ُعدي،  راح 
أتذكر  وسأظّل  مّنه،  حّنا  متري  أيضاً:  طائشة 
إسمه ألّن له وقعاً خاصاً. متري دُفن في حفريات 
الشارع  في  للمجاري  بها  بدأت  البلدية  كانت 
الفرعي نفسه الذي مات به. في عّز إشتباكات 
أيلول، لم نكن نعرف عّما يجري في أنحاء عّمان، 
ظللنا  وما  والقذائف،  الرصاص  أصوات  سوى 
نسمعه في اإلذاعات اخلارجية من أخبار، وكّلها 
دُّمرت  احلسني  في جبل  مناطق  هناك  أّن  تؤكد 
متاماً، صار أبي يغلي، فكثير من أقاربنا يَسكنون 
هناك، وخصوصاً شقيقه محمود. ولسُت أعرف 
كيف قّررت الذهاب إلى بيت عّمي، ولكّنني وأنا 
إنتحارية  جنونية  خطوة  أعتبرها  اآلن،  أتذّكر، 

زمان عّمان...
زمان اإلشتباك

67 1970 اللويبدة 
الصح.. آفة
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بإمتياز. كانت هناك سيارات ترفع علم الصليب 
اجلقة،  عصام  معارفي،  بأحد  وفوجئت  األحمر، 
هناك.  إلى  يقّلني  أن  فرجوته  منها،  واحدة  في 
إستنكر، لكّنه، مع توّسلي، وافق على إيصالي 
بعدها،  بدأت،  تقريباً.  الطريق  منتصف  إلى 
الوادي حيث  بالصعود على درج طويل يبدأ من 
إلى  ليصل  السفح  فيخترق  السلط،  شارع 
إلى  وصولي  ومع  متاماً،  هادئة،  األمور  القّمة. 
من  قوات  هناك  كانت  الفرير،  مدرسة  شارع 
وجودي،  سبب  عن  أحد  يسألني  ولم  اجليش، 
فتابعت السير إلى دوار مكسيم/ فراس، ألفاجأ 
بعد  نفسه،  الدوار  دبابات معطوبة على  بثالث 
أن إخترقت الرصيف، متّلكني اخلوف، وفي دقائق 
إلى  يؤدي  زقاق  إلى  الهثاً  أدخل  كنُت  قليلة 
البيت، وهناك، وعلى بلكونة في الطابق الثاني، 
كان عّمي وزوجته وإبناه وإبنته يقفون، وكأّنهم 
يعلنون لي بأّنهم بخير. ولكّن فرحتهم املعلنة 
تختلط مبفاجأة  أيضاً، كانت  باإلطمئنان علينا 
من  علّي  وخوفهم  إليهم،  الوصول  من  متكّني 
طريق عودتي، ولكّن اهلل سّلم. حني أبلغت أبي 

مبا جرى معي، كاد أن يقتلني.
اإلنفجار.  من  منزلنا  أيضاً،  اهلل،  سّلم  وََقد 
كان احلاج فايز جابر من قيادات اجلبهة الشعبية 
يكن  ولم  بيتنا،  حتت  تسوية  َمساحة  يَستأجر 
يستعمله إالّ نادراً باعتباره ظّل دائماً على َسَفر. 
كثيف  نار  إلطالق  منطقتنا  تعّرضت  يوم  وفي 
صادر من جبل احلسني، واخترقت رصاصة جدار 
باب الدرج، فأحدثت ثقباً واضحاً خرج منه دخان. 
نزل غازي صديقي وجارنا، ونسيبنا الحقاً، ففتح 
الباب ليكتشف أّن هناك كمية من املتفجرات، 
فسارعنا إلى إخراجها، ورميناها فوراً في احلفرة 
يَعد  لم  جابر  فايز  احلاج  القريبة.  اإلمتصاصية 
إلى عّمان، بعدها، ولكّنه إستشهد في عملية 
اإلسرائيلية  الفرقة  برصاص  عينتيبي،  مطار 
قبل  رهائن.  لتحرير  أوغندا  إلى  سافرت  التي 
إستشهاده بسنوات قليلة، صادف أن ُكنت في 
القاهرة على مائدة بيته، فسألته عن املتفجرات، 
بعد أن رويت له ما حدث معنا، ضحك وقال: ُكّنا 
فيلم  ُهناك  احملتلة.  فلسطني  إلى  سنهربها 

هوليوودي يتحّدث عن قّصة فايز جابر، وعملية 
عينتيبي، وطريقة رحيله.

عّمان، كانت مفتوحة على الفوضى، والقتل 
أخرى،  بالد  في  يُكّرس  رأيناه  الذي  ذلك  اجملاني، 
أن  نريده  ال  ما  وذلك  أبناؤنا،  يعرفه  ال  ما  وذلك 
التي  هي  التاريخية  اللويبدة  روح  وتظّل  يعود، 
ينبغي أن تطغى في روحها على عّمان، فاجلزيرة 
البريئة تطغى، أحياناً، على أكبر محيط. فأهالً 
َحَمل  الذي  العّمانِي  اجلبِل  اللويبدة،  في  بكم 
وها  العمران،  مع  إنقرضت  ظنناها  نبتٍة  إسَم 
الذي  اجلبِل  الربيع.  في  حدائقنا  إلى  تعود  هي 
لوحًة فسيفسائيًة  عبقرٍي  فّناٍن  بعفوية  أنتج 
مجتمعيَة طبيعيًة أّخاذة. ولو ُكنَت من سّكان 
لالحظت  والسبعينيات  الستينيات  في  اجلبل 
القفقاس،  من  أتى  هنا شركسي  جارَك من  أّن 
من  وجارَه  السلط،  من  أتى  هناك  من  وجارَك 
من  ذلك  وجارَ  نابلس،  من  هذا  وجارَ  الشام، 
الكرك، والطفيلة، ويافا، وبيروت، وبغداد، ومعان، 
واحلجاز، واليمن، وحتى ملوريتانيا فقد كان هناك 

نصيب.
توّسع  مع  اجلبُل،  يتحّول  أن  غريباً  يكن  ولم 
بُني  فقد  للمدينة،  ثقافية  عاصمة  إلى  عّمان، 
على تكامل التنّوع والتعدد، وأنت إذا جتّولت في 
على  ستستحوذ  ما  فسرعان  اللويبدة  أنحاء 
عينيك اللوحات التي تعلن عن املراكز الثقافية، 
واملعارض الفنية، واملنظمات غير احلكومية، أّما 
حنبل  بن  أحمد  عند  تبدأ  فال  الشوارع  أسماء 
تنتهي  وال  اجلنوبي،  اجلبل  طرف  في  املتشّدد 
الشرقي،  الطرف  في  املتنّور  عبده  محمد  عند 
العظيم  مصر  شاعر  شوقي  فأحمد  وبينهما 
وبيرم التونسي املصري الرائع، وإلى هؤالء فشارع 
الصديق احلبيب مؤنس الرزاز الذي كتب مّرة أّنه 

يتطلع إلى املرآة فيرى جبل اللويبدة.
الذين  هم  وكثيرون  العشرات...  وغيرهم 
يستغربون من إسم اللويبدة، ويظّنونه إختراعاً 
وجودها،  إستأثر  نادرة  نبتة  إسم  على  عّمانياً 
وانقرضت، ولكّنهم سيستغربون أكثر حني أقول 
السورية تسّمى  درعا  إلى جانب  إّن هناك قرية 

حمص  جانب  إلى  أخرى  وهناك  اللويبدة،  خربة 
أقصى  وفي  اللويبدة،  وتسّمى  أيضاً  السورية 
مقاطعة  هناك  موريتانيا  في  العربي  العالم 
أّما  السودان،  في  وكذلك  اللويبدة،  إسم  حتمل 
بُعد  وعلى  العّمانية،  اللويبدة  من  القرب  على 
وعلى  اخلليل،  جنوب  وفي  فلسطني،  في  قبلٍة 
كانت  فقد  املشؤوم،  دميونة  مفاعل  من  مقربة 
اللويبدة،  إسم  قرية فلسطينية حملت  هناك 
اإلحتالل  سّواها  فقد  هناك،  تعد  لم  ولكّنها 

باألرض، وأقام مكانها مكباً للنفايات النووية.
يليق  والليمون  باللويبدة،  يليق  والياسمني 
بها أيضاً، لهذا فمن النادر أن تدخل إلى حديقة 
إذا  أّما  املكان،  يتصدران  جتدهما  وال  هنا  بيت 
أخذك قيظ البيوت، في الصيف، إلى جولة في 
الشوارع، فستأسرك روائح أنواع الورود اخملتلطة 
في عبق، أعدكم بأّنكم لن تعرفونه، في مكان 

آخر.
في السبعني، شهدت عّمان أحداثاً مؤسفة، 
ما  إالّ  قليالً،  إالّ  يشهدها،  لم  اللويبدة  ولكّن 
حّدثتكم عنه، فغيره عرف أقسى منها، بكثير،  
ليظّل جبلي هو املكان الذي نعرفه في هدوئه، 
وعقالنيته، وتسامحه، وتفضيله احلوار والتنّوع 
العتيق  هو  التناقض.  حساب  على  والتعدد، 
به،  أعيش  املسيح،  كنبيذ  عّمان،  كسحر 
وأغادره، وأعود إليه، ألكتشف أن الوجوه تغّيرت، 
اول  التقيته  كما  مثله،  هي  هي  الروح  ولكّن 
اللويبدة  في  جميلة.  عّمانية،  والدتي،  قبل  مرة 
الناس،  اشكال  وتتغّير  األشياء كما هي،  تبقى 
عّمان،  ضجيج  من  الهاربني  نفوس  تتبّدل  وال 
وصخب املدينة امللعون، املشحون بالالشيئ. في 
اللويبدة، يكون املعّتق من األشياء، وفيه ومعه 
تنعتق أرواح مأسورة بضوضاء الشمس، مع قمر 
حبيبتي عّمان، في وسط قلبي، قلب قلبي. هل 
ميكن ملكان ان يستعيدني ملكاني؟ إذا كان لواحد 
ان يفعل، فعّمان الباقية، اللويبدة، الذي جتتاحه 

عّمان الكبيرة؟
 أحبك يا عّمان،  ولو كان ظلمك لي، ولغيري، 
أّنك  فيك  أُحّب  ما  وأَحُب  النهار،  ِعز  في  ظالماً 

تعّلمت الدرس، درس أيلول، ولن تُكّررينه، أبداً.
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ربى عبد الهادي
 ريادية أردنية فلسطينية
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أميرة املوضة

حفيدة عصام، 

رائدة العمل 

النسوي العربي، 

املرشحة جلائزة 

نوبل للسالم 

)٢٠٠٥(

وإبنة سعد رائد 

استيراد وتوطني 

التكنولوجيا 

في االردن 

وفلسطني...

ُربى عبد الهادي 

تصنع عاملًا 

من األناقة، 

بثقة الذاهبة 

للعاملية...

ُربى عبد الهادي 
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في يوم الثالثاء، التاسع والعشرين من آذار ٢٠١٦، 

ستكون رُبى عبد الهادي أمام واحد من أكبر التحديات 
في حياتها، حتى اآلن، ولكّنها تبدو واثقة من تخّطيه 

كما متّر األيام العادية من حياتها، مع أنها تعتبره 
بالتأكيد: حجر أساس جديد في بناء بدأته عائلتها، 

قبل عشرات السنوات، ورمّبا أكثر.
املكان هو: مركز احلسني لألعمال، واملناسبة: 

مسابقة أحسن تصميم أزياء من صنع أردني، 
واملشاركات صبايا أردنيات مبدعات من الواضح أّنهّن 

سيبدأن، أيضاً، منذ ذلك اليوم مسيرة طويلة تضع 
األردن على خريطة تصميم وصنع األزياء العربية، ورمبا 

العاملية بعد قليل.
رُبى تتّوج مسيرتها في عالم األزياء في هذه 

املناسبة، فهي صاحبتها، وقبلها كانت تؤسس أّول 
موقع الكتروني، مجلة الكترونية، تُعنى بعالم بيع 

األزياء عبر االنترنت، وكان النجاح حليفها مع شريكتها 
وصديقتها بديعة جابر، والنجاح كما يقولون يجّر 

النجاح... 
رابط موقع اجمللة باللغة االجنليزية، وستكون باللغة 

العربية قريباً، هو...
www.elmuda.com

اإلعالن الذي وّزع على نطاق واسع، كان يقول: جائزة 
األردن لتصميم األزياء 2016 .... إذا كنت متتلك موهبة 
تصميم األزياء لديك الفرصة اآلن لربح كل ما حتتاجه 
لتمتلك عالمتك التجارية، والبرنامج سيكون برعاية 

من  “ أويسيس٥٠٠ Oasis 500”، التي متتلك أصالً ١٥٪ 
من مشروع “املوضة”، وهي مجموعة رائدة  تهدف إلى 

تسريع النّمو األردني للشركات الناشئة.
املدير التنفيذي في “أويسس 500”، يوسف حميد 

الدين، كان أعلن مع تأسيس “املوضة” إّن “التجارة 
التقليدية آخذٌة باالختفاء، والتجارة املستندة على 

احملتوى جتعل العمالء يعودون لشراء املزيد.”
وأضاف: “موقع ‘املوضة‘ طّور طريقًة مبتَكرًَة إلنشاء 

احملتوى وتعزيز املبيعات واجتذاب العمالء مّرًة بعد مرة، 
ستاه باتتا اليوم خبيرتنَْي وشغوفَتنْي في مجال  ومؤسِّ
املوضة الذي ينمو بدوره في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.”

رُبى عبد الهادي
أّما رُبى عبد الهادي، صاحبة فكرة هذا كّله، فهي 

حفيدة رائدة العمل النسوي األردني الفلسطيني، 
الراحلة عصام عبد الهادي، التي رُّشحت لنيل جائزة 

التي سمحت بتعريب “أبل” وامكانياته، من خالل 
شركته “الناشر”، وليس هناك من املؤسسات 

الصحفية االردنية والفلسطينية من ال تشكره على 
ذلك، فمعه صار باالمكان صنع أنواع املطبوعات من 

خالل شاشة الكومبيوتر، وإختصار خمس مراحل 
سابقة والحقة على األقّل.

رُبى، تبدو حريصة على استمرارية الريادة العائلية، 
فمع أّن اإلبداع والنضال ال يوّرث، ولكّنه يُكتسب من 
البيت، ويُراكم من جتارب احلياة، واللويبدة تشكرها، 

وتشّد على يدها، ألّنها ستجعل من شعار:”صنع في 
األردن” عمالً حقيقياً جميالً تلبسه النساء، بفخر، 

وفرادة.

نوبل للسالم في العام ٢٠٠٥، وقبلها كانت وعلى مدار 
عمرها تتصّدر النضال النسوي، من أجل حقوق املرأة، 

والنضال الوطني، من أجل فلسطني.
ورُبى، هي إبنة الريادي سعد عبد الهادي، الذي 

سّجل في تاريخه أّنه أّول من أدخل أجهزة “أبل” إلى 
األردن وفلسطني، ومعها أيضاً، البرامج التطبيقية 
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هالل احلنيطي
كاتب أردني

شغف
في ساعة فرح وداعًا للحزن

بنت أبيها،  
حتتفل بإبنها

الفرح دمعة ناديا التي إنهمرت دون 
إذن مسبق : محمد عريس !!! وكأني 

بها تخاطب ضيوفها احلضور كما 
خاطب حافظ إبراهيم ضيوفه عام 

: ١٩٢٩
... شكرت جميل صنعكم بدمعي 

.... ودمع العني مقياس الشعور
... ألول مرة قد ذاق جفني ... على ما 

ذاقه طعم السرور
... وكأني باحلضور يخاطبونها : 

إحساسك مزن سكن في سماء 
قلبك .

... البيت دموع الفرح هي مطافئ 
احلزن الكبير.

... هجم السرور علي حتى أنه ... من 
عظم ما قد سرني أبكاني

... األ إن أغلى دموع في الكون هي 
دموع األم التي تتحول الى شموع 

تضئ طريق املستقبل ... وأنا أحتدث 
هنا عن ناديا األم ... وقد أصرت على 
أن يكون احلفل : حوراني املالمح ... 

أردني الهوى ... معانقا نسائم الرئة 
األخرى : فلسطني : العشق والعبق 

وتؤام الروح .... في املالبس التي 

ماما ناديا : أم العريس 
.....

... مساء اخلميس تعثرت 
خطواتي ... فقد كنت 
أخشى دمعتها ... وأنا 

ال أحتمل دمعتها ... 
وكما توقعت حصل 

فقد أبكت احلضور في 
ليلة حناء عروس محمد 

... ولهذا لم أحضر عن 
قصد وإصرار .

... كان احلفل مهيبا 
بحضور العود : هذا 

الرجل املهيب الوقور 
الذي يضفي على 

املكان الذي يحل به لونا 
وشعورا غريبا يجعلك 

تسافر نحو املاضي 
وبإجتاه املستقبل في آن 
واحد ... إنه : عبدالرؤوف 

وكفى .
... تخيلت املشهد 

وكان كما روي لي : أول 

إرتداها املعازمي اللون احلوراني وفي الصندوق املقدم 
للضيوف عبق فلسطني ... أي معنى هذا وأي 

مرموز ذاك الذي قدمتيه يا أبنة عبدالرؤوف :
... بنت أبوها ماشية بعزها ... وما حد في الدنيا 

يهزها

... ناديا األخت : مرة إخرى أعذريني فأنا ال أحتمل 
دمعتك

... وحملمد وفرح الف الف الف مبروك وبالرفاه 
والبنني ... اللهم آمني

رحمك اهلل يا مناور الدعجة
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 يزور فلسطني  مفلح العدوان

نابلس.. 
دمشق الثانية 

)5(
ولكني واثق من أني سأجد رأي العني 
تلك العالقة في زيارتي هذه؛ رمبا من خالل 
ذاكرة  بتداعيات  أو  املتشابهة،  العمارة 
صناعة الصابون، وبالتاكيد هناك وشائج 
كلتا  في  الناس  بني  مشتركة  أخرى 

املدينتني، فالبالد واحدة!!
***

في  والشم  السمع  حاستّي  أتبع 
نابلس.. 

دخلت  حني  كان  انطباع  أول  هذا 
العطارة،  ودكاكني  الزعتر،  رائحة  املدينة، 
واملصابن، أصوات الباعة، وأحاديث الناس، 
والترحاب الذي يزف احملبة كأول استقبال 

يسر الناظرين.
وراءها،  أسير  التي  خطواتي  أتبع   
كأني مستلب حلالة التمعن في االجتاهات 
كلها، ألختزن الكثير مما أرى، في أول زيارة 

يوسف  املَّشاء  صديقي  ومعي  لنابلس، 
لتكون فاحتة محطات معرفتنا  الشايب، 
خميس،  مطعم  خالل  من  باملدينة، 
وخبز  وفالفل،  وحمص  فول  واالفطار 

نابلسي، ثم بعدها تابعنا جتوالنا.
 كان هذا البدء أول النهار، حيث سوق 
تلمس  متل  ال  وأقدامنا  به،  منشي  اخلان، 
الدرب الضيق فيه، والعيون مندهشة من 
الطريق،  جانبي  على  القوسية  احلوانيت 
القدمية،  املدينة  من  جتعل  متعددة  وزقاق 
بنكهتها، وهندستها،  ثانية،  هي دمشق 

وروحها.
عن  وأبحث  احلنبلي،  مسجد  أصل   
الزاوية  في  فأجدها،  الياسمينة  حارة 
القدمية،  املدينة  من  الغربية  اجلنوبية 
باجلهاد،  ذاكرة فيها، مرتبطة  وأستحضر 
عبد  وقصر  الساطون،  وجامع  والتاريخ، 

أستعد اآلن 
للخروج من رام اهلل 
الى نابلس.. 
ينتابني شعور 
حميمي جدا جتاه هذه 
املدينة، ال أستطيع 
تفسيره، ولكنني 
أحّس كأنني أريد 
أن أسير من عمان 
الى السلط، رام 
اهلل تذكرني بعمان، 
ونابلس بجغرافيتها 
ومجتمعها تشدني 
الى السلط، بهذا 
احلبل السري الذي 
يربط بني املدينتني؛ 
نابلس والسلط، هو 
الذي وّلد شعوري هذا، 
وجعلني أتوقف متأمال 
بالتداعيات التاريخية 
لكلتا املدينتني، 
وبالفسيفساء 
اجملتمعية هنا وهناك، 

الهادي، وعطارة بريك.
 أتذكر وأنا وسط حارة الياسمينة، صديقي الفنان 
ورسم  نابلس،  الى  مرة  حضر  حني  اجلالوس،  محمد 
الكثير من اللوحات من وحي هذه احلارة، بواسطة ألوانه 
احلنني  يستمطر  كأنه  وأحاسيسه،  وخطوطه،  املائية، 

الساكن في داخله.
أمر على  وقريبا من هنا  املكان،   أتهجد في  أنا   ها 
ومعي  أمشي  ثم  آخر،  وتاريخ  ذاكرة  السمرا،  حارة 
يوسف.. أقول: “يا يوسف، هل سيسعفنا يوم لنرى ما 
نريد أن نرى”. ويوسف ال يجيب، بل يقول: “أنا حفيد هذه 
الزقاق، أخوالي ما زالت ِعّليتهم، وعتبتهم، ودرج بيتهم 

في نابلس القدمية”.
***

سأتوقف قليال عند عتبة واحد من البيوت العتيقة، 
التاريخ،  في  نابلس،  عن  الذاكرة  تختزنه  ما  مستعيدا 

وتداعيات ماضيها.. 
أنسّل بروحي، من الواقع اآلن، برفقة يوسف، وأعود 

الى الوجدان، والكتب العتيقة التي قرأت فيها عن “جبل 
النار.. وقلب فلسطني”.. وكأنني كنت في هذه املدينة، 
حني كتب الشيخ الرحالة عبد الغني النابلسي، عنها، 

قصيدته التي أمتثلها اآلن:
“إن لي قوما بنابلس                 يألفون احلفظ للذمم

قل ملن قد جاء ساحتهم         جئت أهل اجلود والكرم
سادة ما مثلهم أحد               في معالي العزم 

والهمم
منه  بغيٍب  أو  الندى              ببحر  ثاٍو  ضيفهم 

منسجم
وبهم يسلو الغريب فال           يرتضي أوطان غيرهم
ال أزال اهلل رونق ما            في وجوه القوم من نَِعم”

املشّرف،  وحاضرها  املنير،  ماضيها  أستنطق  أنا  ها 
الذاكرة،  كنعانية  املدن،  أقدم  من  تعد  هي  حيث 
بناتها  دعاها  سنة،   9000 قبل  ما  إلى  تاريخها  يعود 
املرتفعة،  األرض  أو  جند  أي  شكيم،  األوائل  الكنعانيون 
حيث ميتد عمران املدينة بني جبال عيبال شماال وجرزمي 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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جنوبا، وبينهما واد ميتد نحو الغرب والشرق.
والصمود،  والكفاح،  بالنضال،  مرتبط  نابلس  تاريخ 
القدمية،  العصور  في  مجدو  معركة  كانت  ففيها 
ومعركة  الوسطى،  العصور  في  جالوت  عني  ومعركة 
صانور في العصور احلديثة، غير نضاالتها التي ال تتوقف 

ضد كل من يعتدي عليها.
لقبها املؤرخ املقدسي بـ”دمشق الصغرى”، ووصفها 
املؤرخ العمري، بأنها “مدينة يُحتاج اليها، وال حتتاج الى 
غيرها”، بسبب وفرة خيراتها. وفي معجم البلدان يقول 
عنها ياقوت احلموي: “مدينة مشهورة بأرض فلسطني 
املياه، ألنها  بني جبلني، مستطيلة ال عرض لها، كثيرة 
لصيقة في جبل، وبظاهر نابلس جبل ذكروا أن آدم عليه 

السالم سجد له”. 
أما شيخ الربوة فقد ذكر نابلس في )نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر(، حيث أشار بأن “مدينة نابلس ذات 
فيه  تقام  حسن  وجامع  طيبة،  وحمامات  جارية،  أمياه 
الصلوات، وتكثر قراءة القرآن به ليال ونهارا، واالشتغال 
به كثير، وهي كأنها قصر في بستان، قد خصها اهلل 
ويُحمل  الزيتون،  وهي  املباركة  بالشجرة  وتعالى  تبارك 
زيتها إلى الديار املصرية والشامية، وإلى احلجاز والبراري 
كل  في  منه  أمية  بني  جامع  الى  ويُحمل  الرعيان،  مع 
الصابون  فيها  ويُعمل  بالدمشقي،  قنطار  ألف  سنة 
جزائر  وإلى  ذكرنا،  الذي  البالد  سائر  إلى  يُحمل  الذي 
الزائد احلالوة على  البطيخ األصفر  الرومي، ولها  البحر 

جميع بطيخ األرض”.
***

جبل  في  هناك  السامرية،  الطائفة  من  أفرادا  أرى 
جرزمي، الذي ميتلك قداسة خاصة لديهم، وهو جزء من 
دينية تنتسب  أنهم مجموعة عرقية  شريعتهم، كما 
أن  يعتبرون  إذ  اليهود،  عن  وتختلف  إسرائيل،  بني  الى 
توراتهم هو األصح، وغير احملرف، وهو يتكون من خمسة 
وتثنية  والعدد،  والالويني،  واخلروج،  التكوين،  هي  أسفار 
االشتراع، وهم يعدون نفسهم فلسطينيني، وديانتهم 
هي ديانة بني إسرائيل احلقيقية، ويتجهون في صالتهم 
امللل  كتاب  في  حزم  ابن  ذكرهم  وقد  جرزمي،  جبل  الى 
قد  فإنهم  اليهود  فأما   ..“ بقوله:  والنحل،  واألهواء 
افترقوا على خمس فرق وهي السامرية وهم يقولون إن 
املقدس على  بيت  وهي من  نابلس،  القدس هي  مدينة 
املقدس،  لبيت  حرمة  يعرفون  وال  ميال،  عشر  ثمانية 
سائر  بأيدي  التي  التوراة  غير  توراة  وهم  يعظمونه،  وال 
اليهود، ويبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائيل بعد 
وداود،  شمعون،  بنبوة  فيكذبون  يوشع،  وبعد  موسى، 
وسليمان، وأشعيا، وأليسع، والياس، وعاموص، وحبقوق، 
وهم  البتة،  بالبعث  يقرون  وال  وغيرهم،  وأرميا،  وزكريا، 

بالشام، ال يستحلون اخلروج عنها..”.
صار السامريون، َمعلماً وجزءا من املدينة، منذ أقدم 
السنني، ولذا توقفت عند تاريخهم قليال، لكنني وبعد 
هذا العصف الذهني ملالمح وذاكرة املدينة، ال أخرج من 
نابلس، قبل أن أتذكر الشاعر ابراهيم طوقان، وأردد له، 

ما تربيت على إنشاده:
“َمـوِطــنــي َمــوِطــِنــي 

ــَناُء والَبَهاُء  اجلـالُل واجلـماُل والسَّ
على  رددنا  كنا  طوقان،  فدوى  أيضا،  معه،  وأتذكر 
مقاعد الدراسة، قصائدها.. واحدة منها تبقى نشيجا 

يدمي القلب، فيها تقول فدوى: 
“على أبواِب يافا يا أِحبائي

ْوِك ورِ، بني الرَّدِْم والشَّ وفي فوضى ُحطاِم الدُّ
وقْفُت وقلُت للعينني:

يا عينني ِقفا نبِك
على أطالِل َمْن رحلوا وفاتوها

تُنادي َمْن بناها الدارْ
وتَنعى َمْن بناها الدارْ
وأنَّ القلُب ُمنسحقاً

وكاَن... وكاْن...
وُغصَّ القلُب باألحزان”

***
من  أخرج  أن  الشايب،  يوسف  الدرب  رفيق  يحثني   
تداعيات الذاكرة، وأسير وراءه، وكأنه يريد هو أن يستعيد 
أثناء حتركه في  القدمية،  نابلس  صور طفولته هنا، في 

هذه االمكنة حني كانت زياراته ألخواله فيها. 
مشينا.. ومررنا على برج الساعة وسط ساحة باب 
25 سنة على  مرور  مبناسبة  البرج  بني  الساعة، حيث 
العثماني،  العرش  الثاني  احلميد  عبد  السلطان  اعتالء 
وأمام البرج كان حديث شيق حميمي مع كهل يشوي 
وكأنه  النصر،  مسجد  مقابل  صغير  محل  في  اللحم 

حارس ذاكرة هذا املكان.. 
من  فهي  املسجد،  من  أقدم  الساعة  الكهل:  قال 
عهد السلطان عبد احلميد، أما املسجد فقد أعاد بناءه 
احلسيني، وهو في األصل من أيام صالح الدين األيوبي، 

كان قد بُني على أثر كنيسة بيزنطية.
صمت الكهل، ثم أشار الى شرفة تقابل الساعة، 
وقال “هناك كان يجلس احلاكم العثماني، وهناك أيضا، 

سكن اللورد كارلتون”.
ألقي التحية على الكهل، وأتابع مسيري، ألكسب 
هذا  لقراءة  تكفي  ال  ساعات  بضع  أن  حيث  الوقت، 
الثانية  الى  تشير  اآلن  والساعة  التاريخ،  من  الزخم 
في  للعاملني  الغداء  موعد  وهذا  عصرا،  والنصف 
املصابن، لكن رغم ذلك سأنتظر ألزور إحدى املصابن، إذ 
كيف ميكن لآلتي من البعيد الى نابلس، أن يغادر، دون أن 
قبل  اخلير،  أيام  ويعيد  الصابون،  ويشتري  مصبنة،  يزور 

صرعات الكرميات والشامبوات احلديثة.
***

وأشتم  أدخلها،  القدمية،  املصابن  إحدى  الى  أصل 
رائحة عراقة معتقة فيه، وهنا ألظم ذاكرة أحد اخليوط 
نابلس والبلقاء: كان طريق الصابون عامر  الواصلة بني 
النصف  في  نابلس،  وبني  والسلط،  البلقاء  أهل  بني 
البلقاء،  بدو  كان  حيث  عشر،  التاسع  القرن  من  األول 
املهم  العنصر  وهي  )القلي(،  القلو  مبادة  نابلس  يزودون 
أواصر  وزادت  التجارة،  فعمرت  الصابون،  صناعة  في 
القربى، واحملبة، وكانت احلركة بني جتار نابلس وإخوانهم 
وحتالف  اجتماعية،  عالقات  إلى  وتطورت  البلقاء،  في 

حميمي بني الطرفني.
بُن  ومطاحن  محامص  الى  وأجته  املصبنة،  أترك 
الالفتة  التي تأسست كما هو مكتوب في  تلك  بريك، 
عند البوابة عام 1936م، وفي هذا املكان أجد كل شيء؛ 
عطارة، وصابون، وقطني، وورق غار، وزعتر، وفخار، وسماق، 
راديوهات  قدمية،  ساعات  تراثي؛  متحف  الى  إضافة 
الرحى، فوانيس، لوكس بشنبر، مفارش،  عتيقة، حجار 
صور باألبيض واألسود، زير، قمباز، هاون، مهباش، برميوس، 
مكحلة، قدور، ماكنة خياطة ماركة سنجر، دالل قهوة، 
بارودة،  جاعد،  طربوش،  ربابة،  بكفتني،  ميزان  كانون، 
سيف، شبرية، كرسي قصب، مطجنة قهوة، وتفاصيل 
وهجا  متأمال  بينها،  فجلست  سحرتني،  أخرى،  تراثية 

حميميا يشع منها.
***

 نتابع املسير..
وراء  بلهاثنا  مستمتعة  تتابعنا  الساعة  وكأن   
في سباق  كأننا  لذاكرة،  ا  تلك  من  قدر  أكبر  مشاهدة 

معها، وهي ال تكترث بنا، فقد مّر عليها كثيرون مثلنا.
حمام  في  قليال  فاسترحنا  تعب،  بعض  أََخَذنا 
الشفاء التركي، حيث جتولنا فيه، وتأملنا تفاصيله، ثم 
عرجنا الى مكان قريب منه، وهو مترية عرفات، فجلسنا 
احللوى  وضّيفنا  احملل،  صاحب  مع  حميميا  حديثا  وكان 
مترية، األقدم واألطيب هنا، وبال شك فإن ثقافة الطعام 
من  إرث  حيث  نابلس،  وذاكرة  تاريخ  من  آخر  جانب  هو 
زالبية، حالوة قرعية،  نابلسية،  الشهية؛ كنافة  احللوى 

هي من القرع تصنع.
***

وماذا أيضا؟
قليلة،  ساعات  في  التفاصيل  بكل  اإلملام  ميكن  ال 
لكنني أحاول، وها أنا ويوسف الشايب، في زيارة سريعة 
وأنا  أخرى،  وهنا سأتابع قصة  الشعبية”،  “املكتبة  الى 
أرى صورة احلفيد األسير احملكوم عليه بالسجن ثالثمائة 
وحكاية  خندقجي،  باسم  والروائي  الشاعر  هو  سنة، 
السجني  للمعتقل  وأخوته:  وأبيه،  جده،  عنه  يرويها 
التفصيلة  ولهذه  ورواية،  شعر  ديوانا  خندقجي  باسم 
تداعيات حتكى عن كيفية تهريب الرواية في كبسولة 
من  وراء قضبان سجن االحتالل، حيث أن كل جزء من 
ثالثمائة صفحة،  إنها  يتم وضعه في كبسولة..  ورقة 
في  تهريبها  يتم  صفحة  وكل  صغير..  بخط  مكتوبة 
حتت  معاناة  طول  بعد  الرواية،  تصدر  حيث  كبسولة، 

اسم “مسك الكفاية/ سيدة الظالل احلرة “.
“كنافة  من  املكتبة  في  الطيبون  األهل  يَُضيِّفنا   
من  نسخ  وخمس  وسالم،  حتية  ويحملونني  األقصى”.. 
الرواية، أوصل واحدة منها الى الصديق الدكتور فيصل 
للقاص  وثالثة  فركوح،  الياس  الروائي  الى  وأخرى  دراج، 
سعود قبيالت، والبقية أهديها باسم السجني “باسم 
التحية  وألهله،  له،  يرسلون  أصدقاء  الى  خندقجي” 

والتضامن واألمنيات باالفراج عنه، والنصر القريب. 



كنت  األيام  ذات  من  يوم  في 
احملجبة الوحيدة في اجلامعة، وبني 

بنات جيلي. 
أمي عن  بالتسلسل عن  ورثته 
في  طبيعيا  وكان  وهكذا.  أمها 
النه  اإليشارب،  أضع  أن  صغري 
وعصرية  متطورة  نسخة  كان 
شيعه  الذي  الوجه  منديل  عن 
النساء.  على  وفرضوه  العثمانيون 
كان ذلك في طفولتي في دمشق. 
اخلمار  فاخترت  اجلامعة  في  اما 
رمبا  فريدا.  وكان  فاألبيض.  األسود 
أنني كنت أعبر عن رفضي لفكرة 
القطيع. فتركت اإليشارب الشائع 
وعندما،  الشائع.  غير  اخلمار  إلى 
في مقبل أيامي بعد التخرج، كان 
رأسي  على  أضبطه  أن  علي  لزاما 
فال تظهر من حتته شعرة، بسطوة 
وأقرأ  أبحث  رحت  فإني  بطركية، 
كان  مما  ألتأكد  باملراجع،  وأستنجد 
لدهشتي،  ويا  فوجدت،  لي،  يقال 

املضللة  اإلخوانية  األكاذيب  أن 
القرآني  النص  في  احلجاب  حول 
كثيرة، وهي استراتيجيات إلحكام 
كشف  وما  املرأة.  على  السيطرة 
األكاذيب لي اال الرجوع إلى أسباب 
النزول وكتب التفسير. فمن حيث 
لم  التفسير  كتب  جميع  املبدأ، 
اخلمار  سبب  ان  واحدة  مرة  تذكر 
جسد  في  التي  الغواية  إخفاء 
درء  في  االلهية  الرغبة  او  املرأة.. 
فجميع  الرجال.  عن  النساء  فتنة 
والدعاة  املنابر  ألسنة  تلوكه  ما 
في  أصله  ليس  املرأة  عورة  حول 
القرآن بل في فقه الذكور املصنوع 
آية  أن  الثاني  اإلناث. واألمر  لتقييد 
جيوبهن  على  بخمرهن  “ليضربن 
ظهر  ما  إال  زينتهن  يبدين  وال 
في  النزول  في  سبب  لها  منها...” 
احلجاب  هذا  ليميز  طويلة  قصة 
ليس  انه  أي  واإلماء،  احلرائر  بني 
عن  ناهيك  فحسب!  عالمة  سوى 

اخلالف الفقهي حول معنى “جيوبهن” الذي هو 
أعلى صدر املرأة، وحول ما الذي على املرأة احلرة 
نزلت  اآلية  دامت  أنه ما  أن تستره. واستنتجت 
اجلواري  طبقة  زالت  أن  وبعد  الطبقي،  للتمييز 
ضرورة  من  يعد  فلم  اجملتمع،  من  ظاهريا(  )ولو 
الدليل  نضج  وعندما  التمييز.  عالمة  لتطبيق 

لدي خلعت احلجاب الذي غدا سمة لشخصيتي 
لعدد طويل من السنوات. اذن.. حتجبت مرغمة، 
بناء على وثيقة قرآنية  ثم مختارة، ثم رفضته 
لم تربط بيني، كأنثى، وبني الغواية وال بيني وبني 
اخملاض  يجربن  املسلمات  النساء  ليت  الفتنة. 

الفكري الذي مررت به. 

زليخة أبو ريشة
كاتبة وباحثة أردنية

شغف

حتّجبُت ُمرغمة، ثّم 
ُمختارة، ثّم رفضته 
بناء على وثيقة قرآنية 
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من ال يحترم زليخة 
أبو ريشة، فهو ال 
يحترم املرأة، بكل 
حاالتها، ألنها 
تلخيص لألردنية 
املثقفة، املتمردة، 
الباحثة عن  
احلقيقة.

وإذا كان هناك من 
يُعارض رأيها، فهذا 
من حّقه، ولكّن 
عليه قبل أن يؤسس 
رأيه أن يعرف أّن 
زليخة ال تتحّدث 
من فراغ، وال جملّرد 
اإلثارة، كما صار 
مألوفاً من الُكّتاب، 
بل هي  تستند إلى 
بُنية نظرية، وعملية، 
وصوالً إلى سلوك 
لتقّف على األرض 
بقدمني ثابتتني...

هنا، تكتب زليخة 
إعترافات تاُلمس 
البوح، فنقرأ معاً:



إسرائيل فياجرا العرب ...وميزتها أنها 
تصلح للرجال والنساءعلى السواء….

.…

.في ثالثيته أخرج جنيب محفوظ من رحم 
“ خديجة ابنة سي السيد “ ابنني شقيقني 
, “منعم “ األممي االسالمي و”أحمد “ األممي 

املاركسي .
وفي روايته “القاهرة اجلديدة “ يصف جنيب 

محفوظ االخواني “مأمون رضوان “, واملاركسي 

لو أن عملية إربد 
نفذها األمن السوري 
, ترى كم من برميل 
متفجر كان سينزل 

على إربد وأحيائها 
ورؤوس أهلها ؟

احلرفية التي نفذت 
بها العملية ليست 

وليدة الفراغ , هي 
نتاج ثقافة مجتمعية 
أردنية ال تتعامل كثيرا 

بالدم وال تؤمن به ,
ومحاوالت البعض 

الربط القسري 
بني احلالة السورية 
واحلالة األردنية في 

التعامل مع “اإلرهاب 
“ غير مقنعة وقد 

تكون بائسة وهدفها 
تبييض صفحة ثقافة 
سورية , الدم والعنف 

عنوانها , واإلرهاب 
سطور طبيعية فيها!

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

 ... ً فعال 
وانقسم  عقٌل 

! نصفني

من عملية إربد، إلى ثالثية محفوظ:

“علي طه “ بقوله : “....األستاذ مأمون قمقم 
مغلق على أساطير قدمية ، وعلي طه معرض 

أساطير حديثة....”
تذكرت هذا وأنا أمر على قاموس لغة 

االسالميني والشيوعيني العرب , وهم يتبادلون 
حتايا العمالة والتصهني والتخوين والتكفير 

ويرشقوننا بها .....
“ فعال عقل وانقسم نصفني “!

تغريدات

……
قلَت لي أنِت خيالية , وأنا 

أعرف , وهل تعرف أنَت أن “ اخليال 
واقٌع بالغ التركيز “ ؟!!

……
املعارضة السياسية ممثلة 
باألحزاب القومية والشيوعية 
واالسالمية عبر الستني سنة 

املاضية حتمل مسوؤلية إسقاط 
الدولة العربية مناصفة مع 

السلطة احلاكمة ....,بل وتفوق 
السلطة مسؤولية .....

..……
ال أستخدم البوصلة ,

لسُت نعجة , وال “مرياع “ ,...
وماعلى رقبتي رأس , ال 

جرس....!
.……

البرملان املصري يسقط 
عضوية النائب عكاشة للقائه 

السفير اإلسرائيلي ....نكتة هذه 
مثال ؟!! ..

هل قام عكاشة بفعل خارج 
عن القانون املصري حتى تُسَقط 

عضويته ؟ 
أليس أقصر طريقا ملقاطعة 

إسرائيل أن يسقط البرملان إتفاقية 
الصلح ذاتها ؟ 

أم هو العهر والفصام إياه بتاع 
العرب ,؟!!

كل فاشل عاجز يهتف تسقط 
إسرائيل ....!! 

كل من أراد أن يحرز هدفا أخالقيا 
على اآلخرين دون جهد يهتف 

تسقط إسرائيل ..!!
كل من يبحث عن دور نضالي 

موهوم يهتف تسقط إسرائيل 
....!!!

كل من أراد أن يشعر بإنسانيته 
يهتف تسقط إسرائيل ....!!!
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األحالم ُ و الدفاتر و األقالم 
وممحاة ُ الضرورة ، و إبريق الشاي 

العتيق ، و صورة خالتي التي 
كانت تشيع الفرح والصبر 
، واجلارات اللواتي ال يعرفن 

مواعيد الكالم ، و الليمونة 
التي ما يبست رغم شح املاء 

، و والدي الذي كان يعجن 
احلكمة و الصبر والقناعة 

واحلزم والتجهم و نتناول من 
اخلليط صحون الطمأنينة ... 

واحلارة واجليران و شوارع قليلة 
والباصات واخلندق الذي حفرناه، 

مثل الناس ، قبالة الدار ، ذات 
حرب .. كلها على حالها .

أنا واألشياء كّلها والصور 
والوجوه والدروب و أباريق املاء 
ـّارة العنب و  والوضوء و صح

اجلّوافة والبامياء و طنجرة 
العدس .. كلها على حالها منذ 

أّول لقمة إلى آخر ما ترّدى من 
اجلسد .

كلنا على حالنا 
كلها على حالها 

واحلمام والعربات والطرقات 
واألوقات .. كلها على حالها !

و صندوق البويا 
و عربة الترمس 

و القطط التي كانت في جوار 
السمكرّي

و طلوع العجـة 
و شارع السينما اجلديدة 

و  طلعة الدير 
و  الدكاكني في شارع السوق 

التي كانت للراحلني 
و رائحة النب ّ الطازج و البزر 

ـّا زاده  احملّمص و حن
و دكاكني البشير  والفّراج

و دكان احلاّلق إفتيم 
و محل أسكيمو  “ أبو نافذ “ 

و السوق كّله 
والناس في الغياب وفي احلضور 

والكنيسة واملسجد والكنيسة 
..

و عربة الفالفل املشهورة في 
مربعة السوق، قد نراها على حالها .

..
كّلها على حالها 

..
إال ّ مقهى عمر ، أزاحوه و صار 

فراغا ً 
..

والدكاكني في 
مادبا على حالها

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

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

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

وأغلقوا الشبابيك و غابوا 
..
كلها على حالها 

ـّأت ُ  و أنا رفعت أوراقي عن موضعها و خب
قلمي الرصاص و أغلقت النافذة و رحت  مثل 
الناس  في غفوة قليلة و في الغياب . 

2627
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إستذكار، 
حنني، وشغف!

اللويبدة
موّفق ملكاوي

كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

العّمانيون، 
وحدهم، 
يدركون ماذا 
تعني “اللويبدة” 
كمنطقة 
احتضنت، مع 
أحياء قليلة أخرى، 
أولى إرهاصات 
تشكل العاصمة. 
يدركون األسرار 
التي ينطوي 
عليها اجلبل الذي 
كان هادئا، ويشي 
بأرستقراطية 
غير متوحشة، 
تصاحلت فيه 
جميع الطبقات، 
ومنحت عمان 
وجها حضاريا 
مميزا.

من  التي  الغوايات  بعض  تلك 
املمكن أن يقع فيها الشخص وهو 
يكتب أولى حروفه في عشق اجلبل، 
رسمتها  أخرى  غوايات  جانب  إلى 
وحاراته  وشوارعه  املكان  دروب 
باسم  الصديق  لكن  العتيقة. 
له  كانت  إبراهيم”،  “أبو  سكجها 
املكان،  بهذا  للتعلق  أخرى  أسباب 
األبدية،  غوايته  بالتالي  وليصبح 
بإطالقه  الغواية  تلك  عن  معبرا 
احتفلت  التي  “اللويبدة”  مجلة 
كامل  عقد  مبرور  املاضي  الشهر 

على صدورها.
فيه  “اللويبدة”؛  ابن  سكجها 
وفي  الطفولة،  شقاوات  مارس 
شوارعه تعلم قلبه اخلفقان، وعلى 
فوح ياسمينه كتب قصائده األولى 
يستمر  أن  أراد  لذلك  العشق،  في 
كل  منحه  الذي  املكان  عشق  في 

ذلك احلب، فكانت اجمللة.
في “اللويبدة” املكان وفي “اللويبدة” 
نختبرها  كبيرة  طمأنينة  ثمة  اجمللة، 
كلما زرنا أيا منهما. في األول، نتلمس 
ما  التي  األماكن  من  واحد  في  اجلمال 
يزال فيها بعض روحية عمان القدمية. 
عمان  رائحة  نتنسم  الثانية،  وفي 
طفلة  تزال  ما  كانت  عندما  األولى 
كان  عندما  أو  أدراجها،  باجتاه  حتبو 
اجلبل يرفل بهدوئه الكبير مستحضرا 
جميع األسماء الكبيرة التي تتزيا بها 

شوارعه الضيقة.
سكجها  باسم  كتب  مرة،  ذات 
صغيرة  قرية  اللويبدة  “جبل  يقول: 
كان  لعّله  كبيرة”.  مدينة  داخل 
يستحضر هذه املقولة بالذات عندما 
هذا  اسم  على  خاصة  مجلة  أصدر 
اجلبل العريق. أراد أن يظل اجلبل موئال 
نشأوا على  الذين  القدميني  للعّمانيني 

مقربة منه، واختبروا نهوض عمان، كلها، من قرية 
هادئة إلى مدينة حديثة ممتدة كما هي اليوم.

فيها  تقرأ  محببة،  مطبوعة  “اللويبدة”  مجلة 
أهل  وجوه  كانت  حني  السابقة  األجيال  ذكريات 
عمان مألوفة لسكانها؛ كما تقرأ انطباعات اجليل 
احلالي عن مكان ترك أثره في جميع من سعى في 

حرفة الكتابة بأشكالها والفن بأنواعه.
هي مطبوعة محببة، اختطت لنفسها نهجا 
مريدين  فأينعت  والشغف،  واحلنني  االستذكار  في 
ومحبني كثيرين، خصوصا أنها ال تشتمل على أي 
عاملنا  فوق  أجنحته  ينشر  الذي  الدمار  من  شيء 
اليوم، بل تسعى إلى التذكير باحلب والوئام واأللفة، 
عمان  فيه  كانت  ذهبي،  عصر  على  الضوء  وتلقي 
خاصة  مدنية  لتأسيس  عديدة  إرهاصات  تشهد 
انفصلوا  ما  الذين  بأهلها  لصيقني  وفن  وأدب  بها، 

يوما عن محيطهم العربي.
سهر  التي  “اللويبدة”  في  اليوم  جنده  هذا  كل 
باسم سكجها على رعايتها لتصبح صبية في أول 

الشباب، واعدة مبزيد من التألق لتظل مهوى أفئدة 
الذين يتابعونها بانتظام.

باخلوف  ذات مرة، شعر  إبراهيم”، وكما قال  “أبو 
التي  حميميته  يفقد  أن  من  “اللويبدة”  جبل  على 
مّيزته منذ تأسيسه، خصوصا حني اشتغل مبضع 
شارع  في  القدمية  اجلبل  بيوت  هدم  في  التخريب 
الشريعة. رمبا كانت تلك النقطة من األسباب التي 

جعلته يعمد إلى تأسيس اجمللة.
الذي  الرقي  هو  هذا،  التفكير  منط  في  املُشرق 
من  عليه  نخشى  مكان  إلى  األلق  إلعادة  يقودنا 

التبّدل، وضياع روحيته العتيقة!
تبدل  فرغم  متاما؛  إبراهيم”  “أبو  فعله  ما  هذا 
أن  إال  املاضي،  العقد  خالل  خصوصا  املكان،  وجه 
في  العتيق  اجلبل  جذوة  أبقت  “اللويبدة”  مجلة 
تذكر  منارة  اجمللة  وظلت  ومريديه،  محبيه  قلوب 

باجلبل وتاريخه وعطر ساكنيه األوائل.
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دميا علم فراج
ناشطة أردنية

شغف

دميا علم فراج

متأل األردن
وتشغل الناس

هناك من أدخل “اللويبدة” إلى سجّل 
“السّحيجة” املُبهم، وهناك من قال 

إّنه اختيار موّفق، وهناك من عّبر 
عن خيبة أمله، وهناك من متّنى أن 

تصبح دميا وزيرة للشباب، وبني هؤالء 

وأولئك، كانت الضجة الكالمية 
تؤكد أّن هذه الشابة متأل األردن، 

وتشغل الناس فعالً!
صاحبة غالفنا مثيرة للجدل، بل 

هي بالتأكيد من األكثر إثارة للجدل 

منذ نشرت 
“اللويبدة” إعالنها 
الترويجي لهذا 
العدد، وغالفه 
الذي حمل صورة 
دميا علم فّراج، 
مع عنوان: “متأل 
األردن، وتشغل 
الناس”، إنشغلت 
وسائل التواصل 
االجتماعي مبئات 
التعليقات، 
وآالف “الاليكات”، 
وانقسم املشاركون 
بني مؤيدين بحرارة، 
ومعارضني بقسوة.

على شبكات التواصل، ولعّل آراءها احلادة، التي ال 
حتمل مجاملة، هي السبب الذي تناقض الناس 
حولها، بني املع والضّد، وال مكان للوسط، وهي، 

في حقيقة األمر، تبدو متحالفة مع نفسها، وال 
تأبه بالكثير من التعليقات التي تكاد تصل إلى 

الشتائم، ومنها مثالً ما يّتهمها بأّنها وضعت 
يدها بيد “العدو الصهيوني”.

وقد كان غريباً، وفي عّز املطالبات الشعبية 
باالفراج عن اجلندي أحمد الدقامسة، أن يظهر 
لها تعليق يهاجمه باعتباره قتل أطفاالً عّزالً، 
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واتضح بعدها أّن التعليق قدمي، وهناك من 

جّدده الحراجها، وهي لم جتد حرجاً من اإلعتذار 
العلني، وبأثر رجعي، وتوّضح األمر، وتقول إّنها لم 

تقصده.
هي مّتهمة بشكل دائم بأّنها من “السحيجة”، 
وهو تعبير جديد على اجملتمع االردني، ويقصد به 
املرّوجون اجملّانيون  للسياسات الرسمية، وبدأ مع 

احلراك الشعبي قبل سنوات قليلة، الذي كانت 
هي تقف ضّده وبشكل حاد.

أّما ِمن رصد سلوكها اليومي فنلتقي مع 
انتقاداتها احلادة أحياناً للسياسات احلكومية، 

مع أّنها تشارك في تقدمي برنامج تلفزيوني على 
الشاشة الرسمية مع األستاذ مأمون مساد.

“املطبخ السياسي”، كما يقول مسؤولون في 
التلفزيون، يحظى بحجم ممتاز من املشاهدة، 

ويدل على ذلك حجم التفاعل من الناس بطرح 
أسئلتهم عبر “الفيس بوك وتويتر”، ومن املؤكد أّن 
جناح البرنامج يستند في جانب منه إلى شعبية 

دميا فراج على تلك الوسائل اجملتمعية، فهي 
تستثمر هذا هناك، وذلك هنا، وبالتأكيد فهي 

معادلة إعالمية مشروعة، بل ومطلوبة.
تعترف دميا بأّنها استفزازية، وفي مقابلة صحافية 

قالت إّنها أبلغت مدير التلفزيون بذلك، وهذا من 
أسرار جناح البرنامج، كما تعترف بأّنها حادة املزاج 

وترّد بسرعة ممّا يوقعها أحياناً باخلطأ، ولكّنها 
سرعان ما تكتشف خطأها فتعتذر عنه، وال 

يضيرها ذلك، وال أيضاً الغاء “بوستات” كانت قد 
كتبتها.

ويغمز كثيرون من زاوية أّن دميا طائفية، باعتبارها 
مسيحية الديانة، ويستندون إلى تناولها الكاتب 

أحمد حسن الزعبي، واملمثل الكوميدي موسى 
حجازين، وقولها: هل هو شيخ األزهر، فهو 

مسيحي مثلي؟ ولكّننا جند أّنها وقفت ضّد ما 
سّمي مبليونية خلع احلجاب في مصر، وكتبت: 

#مليونيه_خلع_احلجاب أنا مسيحية، واستفزتني 
هذه احلملة. إحترامي لكل بنت محجبة، وما بِطلع 

النسان أن يتدخل بالغير #خلص_عاد”.

مروحة خصوماتها، ورمّبا عداواتها، واسعة، ووصلت 
إلى احملاكم ُمّدعى عليها، ولكّنها هي أيضاً تُلّوح 

باللجوء إلى احملاكم ملا تتعرض له من حمالت 
تشهير، وفي الوقت نفسه، فمروحة صداقاتها 

واسعة أيضاً، ولديها الكثيرون والكثيرات ممّن 
يشّدون على يدها، ويشجعونها باملضي قدماً في 

ما تفعله، وأن ال تأبه بالتشويش.
دميا علم فراج ظاهرة أنتجتها وسائل التواصل 

االجتماعي، مبا لها وما عليها، وعلينا توّقع وجود 
أكثر من دميا مستقبالً، ويبقى ومع “اتهامات” 

لها بأّنها غير أردنية، وتتدّخل في شؤون أردنية، 
اضطرت إلى نشر وثيقة تبثت بأّنها أردنية، وهذا ما 

يجعل الهجوم عليها من هذه الناحية مؤسفاً.
ويبقى، أيضاً، أّن دميا علم فراج مّتهمة بأّنها 
“تستقوي” على اآلخرين بعالقاتها األسرية، 

كونها زوجة إبن طبيب الراحل احلسني، وهناك من 
“يستقوي” عليها بأصلها أو ديانتها، وفي احلالتني، 
عليها ومنها، فليس ثمة من مبّرر لألمر، اللهّم إالّ 

إذا اعتبرنا االرتبارك والتسّرع واالتهامية في النظرة 
لآلخرين ُمباحاً، وهذا أسوأ ما املسألة.
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

لع ُغَبارُ الطَّ

ٌق، دََقائُِقُه َعلى َشفتيَّ ُمَتَشقِّ
َمْجُروَحُة النََّغِم،

َمبلَّلٌة
بِرِيِق َهذا النََّهارِ –

والنَّهارُ العربيُّ
، أرْجَوانِيٌّ

َمْنُثورٌ،
ُمَبْحلٌق في كلِّ اجلِّهاِت.

دَقَّاُت َساَعاتِِه
َعارِيُة الرِّيِش

ُغبار الَطلع
حلظة
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رِيْْش؟!

َجازَاِت أْفِئَدِة  ُمْنَشِغٌل بَبْحِثِه َعمَّ
الَكَماِن –

والَكَماُن ِفي حَصارٍ:
وَتَُرُه َشِهيُق ُحلٍم ِفي َجْوِف 

رََطاِن، السَّ
ادِة وَْجِد وَرْدٍ تذِكيٌر َعلى سجَّ

تقِذُفها زَوَابُِع األيَّاِم.
َهارٌب ِمْن تأتأِتِ بَْحٍر مُمَوَّجٌة ُعزْلُة 

َضْوئِِه
هيِل في معابِِد الصَّ

...
صهيْل؟!

َمقُروٌن بأشياِع أيَّاِمَنا اآلدميَِّة،
َفْجٌر يََتَخلَُّل أَصابَِعَنا اجلَرِيَحَة،

مْهُجورًَة للتَّناِسي،
ُح لِلَْيٍل َغَجريٍّ ُمْنَسلٍّ ِعْبرَ  تُلوِّ

َجرِ َشَبابِيِك الضَّ
...

َضَجرْ؟!
ٍر، ُمَسرْبِل  ُصَداُع َجليٍد ُمَتَبخِّ

يْجورِ، الدَّ
يُقاِمُر،
يَُغاِمُز،

يَطَبُع ُقْبلَة َحَياٍة َمْثُقوبٍَة
لَِغرَْقى اْسَتكانَْت ِفي ُموِحِش ُحوٍت 

أزْرََق
...

أزْرَْق؟!

قْت  َش ذُْعُرُه في ُصُدورٍ تََعشَّ َعشَّ
َسَماًء وَبَِحارا.

أَفأزْرَُق بَاُب الرَِّحيِل، ُمِخيٌف إلى َهذا 
؟! احلدِّ

...
! َحّدْ

ُهَو وَهي...
... ُهْم وُهنَّ

لِلملِح وَاجلََسِد والكلَمِة.
َمَدارَاتُه

ُقْبلٌة بَاِكَيٌة َضاِحَكٌة، َهادَِمٌة بَانَِيٌة،
َجارَِحٌة،

ٍر ٍن، ُمَتَكسِّ َجارَفٌة رَذاذَ زجاٍج ُمَتلوِّ
َعلى ِجلِد إَجابَاٍت طوفانيٍِّة.

، وَهي،َعلى مطيَِّة احلَدِّ
حتْلُُم

لِب، في الصُّ
والَطْمي،

وَرَكَعِة احلاَلِج
...

رَكَعْة؟!
تَُوارُِب انْزالقاِت ُكرَِة ثلٍج

تكُبُر،
تَْهوي،

تَْسُجُد،
تََتالَشى

ْدغنْيِ، ِظالً ِفي الصَّ
تئنُّ على َهاِمِش ُمُتوِن احلِكايِة.

َاٌد: ُحلوٌل واحتِّ
، ثلٌج صيفيٌّ

ونَارٌ شتائيٌة،
َظايا ُس الشَّ ِمْقبٌض َعاجيٌّ ُمكدَّ
بُِصدورٍ َعاريٍَة دََحاَها لِلَفِجيَعِة 

اْشِتَهاٌء!
ارجِتَاَفاُت خاليا املُْنَطرِحنَي في الزَّمِن 

اِمي الدَّ
ُمَفْضِفَضٌة ُغبارَ َطلِْع الِعَتابَاِت،

ُمَتدثِّرٌة بغْيَمِة الَعَتَباِت،
تَسويِّها َمَواِجيُد ُصوفيٌَّة
ا ِفي احلَِقيَقة، تَكَتِنُز َحقًَّ

تُداِعُب
َخدَّ أعمدِة ليِل الزُّْهرَِة

...
الزُّْهرَْة؟!

نََغَماتَُها أزليٌَّة ُملتِبَسُة الَقَواِفي
قٍة كَمَحارٍَة، حَتْت َسَماٍء ُمتشقِّ

َمْنُقوشٍة بكبرياٍء ُمهتٍَّك،
َمَفاتِيُحُها

بَوابَُة أنَْهارٍ ُموَصَدٍة:
ِعلٌَّة ودَاٌء واْسِتعَباٌد.

أنَْهارُنَا
جارٌ وََمْجرورٌ،

َمزُْحوَمٌة بِأقَسى بُكاٍء.
وْحَدُه

ِفي ذَاِكرَِة َفرَاَشاٍت
تَزَاَحْمَن،

أْخَفنْيَ
ُحُروًفا ذَهبَيًة ِفي كُهوٍف –

وشجرُة كرزٍ تَُغْشِغُش تنَِي الزََّمِن.
والَوقُت ِشَهاٌب ُمتَهافٌت،

تَتَعلَُّق أْهَدابُُه بِأْصَواٍت ُمْبَهَمٍة
تَروُح بِنارِْجيلِتَها

تَرْتَِقُب:
َهلَّ الَقَمُر

...
َقَمرْ؟!

ٌة ِفي َقْعرِ َمَساِء وََجِع النَِّساِء: ِفضَّ
ُكلُُّهنَّ بِالنُّوِن يَْسَبْحَن،

وََما كلُّ النَِّساء بِِجَيادٍ ُمَجنََّحاٍت،
كلهنَّ بأثَداٍء –

وََما كلُّ ثَْدٍي يُرِْضُع َمَجرًَّة!
تَْسَتْحوذنَا َخْمرُة الرَِّجال:
جَناَحاٌت أبويٌَّة َمِهيَضٌة،

ُمرتَِبكٌة،
تَرُْقُب الِتَماَع التُّراِب –

وَتُرابُنا
ْوِء، ٌد بالضَّ ُمتَوحِّ
َمْسلوُب الرُّوِح،

ٌل، ُمتأمِّ
رَاِكٌع

حلَبَِّة َمَطٍر
...

َمَطرْ؟!
يَا إنانا ،

اْغُمرِي َعطَشَنا بُِقَبِل َمَطرِ النَِّشيِد!
أرُْضَنا ظمآنٌة لَِوتَرِ َكَماٍن وَقِصيٍد

َخارَج َمْحَبرَِة اآللَهِة،
َمْنثورٌة نُوتَاتَُها َعلى أذْرِعَنا الَيابَِسِة

خِلَاِصرَِة بَرْزَِخ الَعْتَمِة –
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فالَعْتَمُة َضاريٌَة،
َضارِبٌَة

ِفي وَْحَشِة ُحلِم التَّاريِخ
...

تََاريُخَنا؟!
ثََواٍن وَُعُصورٌ

أْقَوى ِمُن نُهودِ احلَاِضر والَغِد،
ُع بَرَاَءَة الرِّيِح، ُمْشرَئِبٌّ يَتلفَّ
يَلْفُح ِجَهاٍت دَائِرَِة األْضدادِ،

يَْسَحُب بِِقْسوٍة
ارجِْتاَفاِت ذهوِل ضوِء ِملِح اجلََسِد:

اِكرَة. َماُء النَّارِ بِأِجنَِّة الذَّ
نَارتِيُّوَن  أجْنَُبوا ِمن َعلى َصهيِل 

ِجَيادِِهُم
ُغَباَرَ َطلٍْع للَجلِيِد،

فَنَبَتْت
زَْهرٌَة –

أنَْثى اليَنابيِع الكبريتيَِّة –
َفَحلَّْت َعليهم اللَّْعَنُة

...
اللَّْعَنْة؟!

َماُء انَْسَدلْت، لغٌة بَْدئيٌَّة، إذِ السَّ
تَتفتَُّح نُُذرًا ِفي بِْئر ُحُروٍف َمْوُجوَعٍة

جُترِجُر النَِّداَء:
ال،

ال تُوِقِف الزَّرَْع،
واَل الرَّْسَم،
واَل الَعزَْف.

ًحا  ا، ُمَتَوشِّ ال تَْصُمْت، يَا وَتَرًا َمْشُروَخً

إنَْسانا –
يَا َصْوَت ذَاِكرَتَِنا احليَِّة.

لِْع ُغَبارُ الطَّ
اكَتسى بُتَويَْجاِت املعنى:

َفلترَْحِل اللْعَنُة
وَتَْسكْن ُجْحرَ الَعْتَمِة،

تَرْتُُق أثَواَب الَعَناِكِب
... ...

، الَعالُِق  أيُّها الوَجُع الَطْوطميُّ
بَِجَسِد الليِل،

َهَناَك، ِفي بِئٍر بَِعيٍد َعِميٍق،
انَتاِن، رُمَّ
َجْمرَتَاِن:

َشَتاُت ُحلِم الَبارَِحِة.
ْمُت بهما َضاَق الصَّ

واُخَتَنَق بأبويَِّة الَكالِم.
رَاَح َهْمُس احلُريَِّة ِفي وَْحشيِّ 

اللَّظى...

نََهارَاِن، بَِقلِبِهَما لْيٌل َحزِيرانيٌّ
طويُِل املََدى،

يَُحوُك
ِعَناَق َعْشتارَ ومتوزَ،

يَُبلُِّل ُجرًْحا
بَِقْطرَِة نََدى –

والنََّدى ِمْطَياُفِك، إنانا،
ُعَصارُة ِحكَمٍة ُمْعَتِكَفٍة،
َمْنثورٌ، َمْنذورٌ ُغَبارُ َطلِعَها

ِفي
َقْشَعريِرِة أرٍْض

وَنُُفوٍس ُمْسَتْوِحَشٍة

ِفي
ِم. أنثويَِّة الدَّ

َفأبِْقي لَِسارِقي النَّارِ
َجْمرَ الَقِصيِد.

ال حَتْرِمي اجلَلِيَد
نَارَ الوالدَِة

لِْع بُِغَبارِ الطَّ
ِمْن جديْد

...
* ابنة رّبة عّمون * 

24/6/2004  
النارتيون : سارقو النار 

أي املعرفة حسب 
األساطير الشركسية 

أنانا : كاهنة احلكمة 
واألم األولى لدى 

األساطير الشركسية 
والسومرية
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شغف

للنسيان )مواسمه(،
لتكون حّرا، 

)ال( ترِم في البحر، 
احتِف )بذاتك(،

حتى حتّلق كـ )نِسر(..

الوسادة، 
)طاحونة( الليالي الطويلة،

ميّم أحالمك صوب )الشمس(،
لُيزهر في قلبك )كوكب(، 
وتخلق لك )وحدك(، فلكا 

ومدى...

الّنقص:
السعي نحو )الكمال(..

ِصدُق القصيد،
أن تعترف بكذباتك )القليلة( 

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

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

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

إنتبهوا إلى عالقة 
الشتاء باملطر، 
في هذه القصيدة 
القصيرة.

بني السطور..

الصدمات التي تشبه األلعاب 
الّنارية،

)ُملفتة(،
جتعلك غير قابل )للكسر(..

لِتصل،
هاجر )إليك(..

ورّوض بركان )احليرة(، 
واخدعها )بالوعود(..

)يثقلني( الفرح،
قلبي عصفور، 
له نّوارات احلياة،

يقتله نصل )اليأس(،
وبالبسمات يصير )عّواد( األمل..

َوهٌم، ذلك احلّب..
الذي يخرج
 من تعاسة

 جذوري راسخة في )السماء(،
وجنومي العالية، 

تضيئها )خناجرهم(..

العصا،
أُمِسُكها من الطرف )األقرب( لقلبي،

أتوّكأ عليها،
وأهّش بها احلزن )األعمى(،

ألتناول غياباتهم،
كـ )نشوة(..

ألتِقط أنفاس الَفرح،
لتضّل األوجاع )طريقها( إلّي،

فالسعادات، تنسى عناوين )الساقطني( في 
السراديب.

)وَهم(، ذلك احلّب، 
الذي يُخرِج من )تعاسة(،

احلب احلقيقي، 
كعشبة تدافع عن )حّريتها( في )العيش( 

بني الصخور..

أحشو عقلي،
بـ )الورد(،

فالكأس اخلالي من خمره، )كئيب(..

أواجه البهجات، 
بشرفة مطّلة على )السماء(..

ال أمنح من عمري، 
إال )الفتات(،

فال أحد يستحق )سرقته(..

القلوب الغّضة، 
ُمشرعة )للغرق(..

وحدهم الذين يطربون )للنعيق(،
)يخافون( طيور الّنور..

ال نسيان بال )شرخ(،
والواقع، تلك السؤاالت التي )ال( حتتمل 

إجابتني..

نحو ذاتك،،
نحو ذاتك فقط:

الطريق طويلة، وعرة، و)حقيقية(.........



د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

نبش الذاكرة

إلى َرَزان.....
 أميرتي الُصغرى، 

التي لم َتعد َصغيرة
أميرتي الصغرى...
لم تعد صغيرة...

السبت 18 آذار 
)مارس( 2016...

...تعود بي الذاكرة 
عشرين عاماً إلى 
الوراء...

تعود بي 
الذاكرة اجلميلة 

ليوم ولدت ابنتي 
الصغرى...”رزان”

 .. عقدان كامالن 
من الزمان...

لن أفاجأ من 
سرعة مرور الزمان 

والزمن... ولن أفتعل 
العجب قائال: 

باألمس القريب 
كانت “رزان “ طفلة 
صغيرة.... لن أقول: 

مّر العمر كرفة عني 
أو كرمشة جفن...

فاحلديث عن 

عشرين عاماً من احملبة والعطاء... احلديث عن مائتني وأربعني 
شهراً من التضحية والسهر...أكثر من سبعة ااّلف يوم من املتعة 

والفرح والتعلم من كل خطوة، نظرة وتطور حظيت بها كأب 
ينشد الصحة والسعادة ألبنائه.

وكما غنى جورج خباز على لسان كل أب وأم أقول أنا أيضاً:
“كبرت البنوتة....كبرت ست الكل

كبرت بدموع العينني...كبرت بالنقدة وبالدين”
ماذا أقول إلبنتي الصغرى في عيدها العشرين؟ أو باألحرى ماذا 

أقول عنها؟
ماذا يقول أب يفخر جداً باوالده..؟ أصغرهم لم تعد صغيرة 

بعد...
ماذا أقول ملن ورثت تقاسيم وجه أمها كما ورثت منها 

املقدرة على التصدي واالستمرارمن جهة ، 
والطموح والتحدي من جهة اخرى.

ماذا أقول ملن ورثت حب العطاء الال 
محدود من شقيقها البكر “زيد” كما ورثت 

منه الرقي والشمم...؟
ماذا أقول ملن ورثت كما أخوانها واخواتها 

الطيبة وعزة النفس من جدها كما ورثت 
منه حب العلم والثقافة...؟

أقول لِك ايتها املهندسة املثابرة اجملتهدة 
املتفوقة اليوم:- ثابري بنيتي نحو حتقيق 

أهدافك وطموحاتك املميزة والال منتهية...
تأكدي أن السماء هي احلدود...

فلتبق أرجلك راسخة على األرض ورأسك 
شامخة نحو السماء.. انطلقي وال تهابي 

فاملستقبل أمامك مفروشاً بالزهور والورود 
من كل صنف ولون..

ال أظنني قادرا على أن أقول إلبنتي 
وعنها في ربيعها العشرين أكثر من ذلك... 
وكلي أمل بأن ما قلته قد يضيف إليها ولو 

القليل.
دمت يا رزان مثار فخر وفرح وسعادة 

العائلة وعمرا مديدا ان شاء اهلل.
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لذاكرة بدر التي اعياها 
النسيان

ان تصبح بال ذاكره يعني....
ان تعيش ايامك بال ملل، ترى 
نقش احلناء يبهت يوما بعد 

يوم
تلملم شظايا عمرك وتغلق 

عليها
تفقد اتصالك مبن حولك، 

تتوه، تزدحم في ذاكرتك كل 
لغات العالم، تنفجر تخرج 

منها كلمات لم تصادر بعد...
ال لغة فيها

تكف عن ضبط اوقاتك...

لتتعثر في ممرات الزمن
تخرج بال موعد.؟ تضحك في غير وقت

تذرف دموعا كنت قادرا على ضبطها في 
عز ايامك

تصفعك كل الوجوه وتتبرأ منك...كأنك 
ارتكبت في حقها حمقا

تفقد اجلرأة التي كانت لك

يعجز كبرياؤك عن مواصلة املسيره...ورمبا 
ترحتل قبل اوانك

وحدك القوي...ونحن الضعفاء
تظل تنضب وتكابر...وتضمحل وتكابر.
حتى تكتشف ان الصمت ابلغ درجات 

الكالم

ساّلمة عبد احلق

شغف

يا حبيبي
 بدر عبد 

احلق:
حني 

تكتشف 
أّن 

الصمت 
أبلغ 

الكالم

4445
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لن أقتّص من 
عدوي،

سأعرض عليه 
قسطاً يسيراً من 

احملبة..
فقد تكون احملبة 

نقطة خير صغيرة 
كامنة في قلبه ، 

تكبر بكلمة طيبة 
ومحفزة لتتسع 
فيصبح صديقاً..
كم من عدو لك 

سيصبح صديقاً؟
محبة للجميع ..

نائل العدوان

لن 
أقتّص 

من 
عدّوي

شغف
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نشعر بالسعادة ونحن نقرأها ، تتحدث باسمنا ، تعمل من 
أجلنا وجتتهد لرفع الراية ، نشعر بالفرح ألنها تضيف رصيدا” من 

الرقي رقما” جديدا” ناصعا” ، وحرك جوجل سيضيف املزيد من 
مفرداته

نشعر بالسعادة ألنها اجناز يتعامل مع الفكر والثقافة ، ومن 
يتعامل بهما ليس كمن يتعامل مع اي شىء أخر، ألنها تفتح 

نافذة لالفاق لتحقيق األحالم ،، لنرى العالم دون روتوش  ، حروفها 
قناديل تضىء الدروب ، واجلهد صادق بحلم نبيل

“الويبدة “ تطلق أفكار متأصلة مستبسلة ذاهبة للحياة من 
أجل حياة الناس كافه  ، وردة تعبق املكان واألنسان ، متنح التأنق 

والتدفق والتأنق ، تفتح الطريق دون يباب
صحيفة نحتت أسمها من جبلها ، احتضنتة بحنان ومشت 

الى القمة بهمة دون انات ، بأقدام ثابتة وخطوات واثقة ، حبرها من 
الدماء الزكية ، حروفها من نبضات القلب الوفية للوطن الكبير، 

تدخلها وتشعر انك في احملور واجلوهر ، تعتز وتفتخر ، ترفع الهامات 
والقامات ،تتعملق األعناق وتتسع االحداق ، ومتتلك اجلراءة لتقول 

بصوت عال هنا األجمل واألفضل واألكمل.
وللباسم األبتسامة....

محمد اخلطايبة
كاتب وصحافي

تأسست غلى 
أوتار الشموخ 

والرسوخ ، 
شيدت من 

أعمدة الطموح ، 
وضعت اللحظة 
في بوتقة الزمن 
ماضية وحاضرة 

ومستقبلة
“ الويبدة “ كما 

جبلها تغرد مع 
الطير عند القمم 
، ترفع الهدير عند 

هامات السحب 
وترنو

اللويبدة 
حتتضن

 جباًل

قلم وعدسة



باسل رفايعة
كاتب وصحافي

قلم وعدسة

تلَك حرفة. املسمارُ مدقوٌق جيداً. 
وعلى اخلشب أْن يحتمَل قسوَة 

املنشار من أجل شكل جديد. هذه 
الطاولة يجب أْن تستقرَّ على األرض، 

وتصلَح للطعام أو الكتابة، وعلى 
النّجار أْن يحذرَ من مَيالن الزوايا، 

ِمْثَل ذلك اخلبر. الصحيفُة مْنَجرٌة، 
ارُ تابوتَُه، وينسى أْن  وقد يصنُع النجَّ

يُراعي فيه طوالً مريحاً للَجَسد.
كنُت جّناراً على نحٍو ما في خمس 

صحٍف يومّية: “الرأي” و “الغد” 
األردنيتني. “النهار” اللبنانية. “احلياة” 

اللندنية، وأخيراً في “اإلمارات 
اليوم” التي عشُت فيها 11 عاماً، 

بنَي كثيٍر من األشجار والينابيع 
واألخبار، وغادرتها األسبوع املاضي 

إلى غابٍة أخرى، تخلو من الورق واحلبر 
اٍب رؤوم، لم  واألغصان، ِمْثَل حطَّ

يضرْب بفأسِه جذعاً أخضر.
غداً.. إلى صحيفٍة رقميٍة، وإلى 
شجرٍة أخرى، يحملها شاٌب في 

جيبه، ويقطُف ثمارها في املقهى، 
وإلى لغٍة ومجازٍ ميشي بلمسِة 

إصبع، فيما تغزُل الشقيقاُت 
اخلمُس أغنياتهنَّ للحّطاب، وهو 

يرمي الفأَس إلى قاِع الوادي، وينظُر 
للشمِس، ويصيُح: يا لَُه من خبٍر 

سعيد..

)2(

أكلُت “شاليا” من اخلراِف واملاعزِ في 
إربد، ولم أكْن أَْعلَُم أّن حلَم املنسف 

في شمال األردِن ال يُطبُخ باللنب، وإمنا 
باملاء.

ذَلَِك من صديقي الكاتب محمود 
َك بكلِّ ذاكرتي في  منير الذي شكَّ

القرى احلورانية، في سهرٍة جمعتنا 
في دبي ليَل أمس. وأّكَد أنَّ اللنَب 

)قليل اجلميد( يُغلى مستقالًّ، 
َقْبَل أْن يُضاَف إلى اللحِم الناضج 

في املاء في املراحل النهائية من 
املنسف، على نقيض احلال في 

الوسط واجلنوب، وأجزاء مجاورة من 
فلسطني، حيُث “يُسمُط” اجلميُد، 
ويُطهى فيه اللحُم حتى النضوج.

ومن دُفوع محمود منير أّن هذه 
الوصفة الشمالية املتأثرة بجنوب 

سورية )درعا حتديداً( ال تُقيُم وزناً 
للجميد من حيُث هو، فالقرى 

اإلربدية ال تُضيُف إال قليالً منه، 
ألغراِض متاسِك املزيج، وليس 

للنكهة، فاألعمُّ أّن الرائَب من ألبان 
األبقار واملاعز والنعاج يُغني عن 
اجلميد، وتالياً عن عناِء حتضيره، 
وعزله عن املاء، ثم “تضريسه” 

وجتفيفه حتت شمٍس حنونة.
ا أّن األمرَ كذلك، وأنَّني ال  هكذا. فإمَّ
أعرُف “طعَم فمي”. وإّما أّن محموداً 

جاء ببدعٍة عظيمة..

)1(

ال مفاجأة أبداً حنَي 
تكوُن صحافياً. 

تُعلِّمَك املهنُة أنَّ 
خبراً ما في الطريِق 

إليك. وقد تكوُن 
أنَت خبراً يُنشُر في 

صحيفتَك، فتقرأُ 
ُه، وتنظُر إِْن  نصَّ

كان ثمة أخطاء في 
الكتابة. هل املقدمُة 

صحيحة. هل 
كان العنوان خبرياً 

مباشراً. هل كّل 
فاصلة في مكانها. 
ماذا عن الشقيقات 

اخلمس. ما معنى 
اخلبر، وما احملذوُف 

منه؟

5051 باسل رفايعة، األصالة واملعاصرة معًا 

بني “املنسف “ و  
“الصحافة الرقمية ”

اللويبدة   في  الطليعة

عشرات آالف املشاركات

هدية الشهر
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الصالون  لعمارتي:  عزيز 
واجهة  ببروكسل  األدبي 

املنتدى األوروبي العربي 

لعمارتي،  عزيز  أشاد 
األدبي  الصالون  رئيس 
باألنشطة  ببروكسل 
يوم  في  املمتازة  الثقافية 
إلى  مشيرًا  العاملي  املرأة 
وتفعيل  كثيف  حترك  وجود 
أنه  مؤكًدا  جمة  لطاقات 
يحاول جمع شتات املثقفني 
بشكل  الظهور  أجل  من 
مشرف. كما أبدى استعداده 
بيوم  الزخمة  لإلحتفاالت 
السابع  في  العاملي  الشعر 
الشهر  هذا  من  والعشرين 
ثالثة  سيغطيها  والتي 
اآلن.  لغاية  صحفيون 
حفالً  البرنامج  ويتضمن 
وأمسية  بهيًجا  موسيقًيا 
اإلجنليزية  باللغة  شعرية 
والفالمانية  والفرنسية 
واإلسبانية  واألمازيغية 
تترجم  بحيث  والعربية 
على  وتعرض  األشعار  بعض 
يقرأها  أن  أجل  الشاشة من 

احلضور.

سندس القيسي
كاتبة وشاعرة  مغتربة

السياسة  بني  لعمارتي  ويباعد 
بني  اخللط  عدم  على  ويصر  والثقافة 
السياسة والفن موضًحا أن الثقافة والفن 
وتتناسيان  الشعوب  توحدان  اللتان  هما 
الفوارق الدينية والعرقية. ونفى أن تدخل 
مع  يكون  أن  وال  عمله  في  السياسة 
ميوله  أن  عن  عبر  أنه  غير  آخر  ضد  تيار 
صالح  في  تصب  األدبي  الصالون  وميول 
“فهذه  الفلسطينية،  العربية  القضية 
التي تشغل اجلميع، إضافة  هي القضية 
إلى ما يتعرض له أخواننا الفلسطينيون 
تعيشه  ما  وكل  والقطاع  الضفة  في 
هذا  وتهجير”.  صراع  من  العربية  الدول 
الشاعر  مع  األدبي  الصالون  تضامن  وقد 
كان  والذي  فياض،  أشرف  الفلسطيني 
السعودية،  في  باإلعدام  عليه  محكوًما 

بتهمة الكفر. 
التاريخ  خريج  وهو  لعمارتي،  وحتدث 
في  األدبي  الصالون  عن  املغرب،  من 
بروكسل، والذي ابتدأ كحلٍم منذ حوالي 
العام حني دعاه هذا الهاجس الثقافي إلى 
بإسم  الفيسبوك  على  صفحة  إنشاء 
يكن  ولم  بروكسل،  في  األدبي  الصالون 

الهدف حينها استقطاب كتاب من بروكسل، 
للجميع،  مفتوحة  صفحة  مبثابة  كانت  بل 
التي  الصفحة،  على  الطلبات  توالت  حيث 
من  بدًءا  باألدب،  يتعلق  شيء  أي  تستقبل 
والفيلم.  بالكتاب  وانتهاًء  واخلاطرة  الزجل 
بتحضير ملف كبير،  اآلن  لعمارتي  وينشغل 
متويل  لتحصيل  خيرية،  جمعيات  مبساعدة 
بشقيها  البلجيكية  الثقافة  وزارة  من 
الفالماني والفرانكفوني، بغرض فتح جمعية 
خيرية لتأسيس مركز ثقافي عربي كبير، فيه 
قاعة للرسم وعرض اللوحات وقاعة للعروض 
العربية  اللغة  لتدريس  ومركز  املسرحية 

للعرب وغير العرب.
صغيرة،  الفكرة  “بدأت  لعمارتي:  ويقول 
بهذا  بعيًدا  نذهب  أن  وأردنا  تكبر،  أخذت  ثم 
بَِنا،  الناس  إتصال  ذلك  في  وساعدنا  احللم 
ومن كان مخبأً بدأ يظهر، بفضل الصداقات 
بعد  حقيقية  أصبحت  التي  اإلفتراضية، 
و  رهيبة  النتيجة  جعل  ذلك  كل  اللقاء. 
اشتهر  عام،  خالل  وفي  حقيقة”.  احللم 
محط  فأصبح  األدبي،  وصالونه  لعمارتي 
أنشطته  واملثقفني، بسبب  اإلعالميني  أنظار 
الكثيرة، وسيره بسرعة مهولة من دورة إلى 

أخرى، مما أدى إلى منو جمهوره شيًئا فشيًئا، واهتمام وسائل 
اإلعالم به إلجراء مقابالت صحفية. 

أربعة  ولديهما  عاملة،  إمرأة  من  متزوج  لعمارتي  وعزيز 
وهو  بروكسل.  في  مرتاحة  حياة  جميًعا  يعيشون  أبناء، 
آخرين.  أشخاص  مع  الصالون  أنشطة  فاتورة  يتقاسم 
العام،  هذا  نهاية  مع  األول  الشعري  ديوانه  لنشر  ويسعى 
ويفكر في عنوان مميز له.  وفي من يحاول أن يخلق منافسة 
ثقافية مع الصالون األدبي، يصف لعمارتي هؤالء برغبتهم 
متلك املشهد الثقافي في بروكسل وكأنهم في حلبة صراع، 
وينسى أن املثقف ال يحارب الثقافة ومثل هؤالء ال يستحقون 
ان يحظوا بأية أهمية مؤكًدا أن الثقافة ليست محصورة في 
األشخاص وفي النهاية اجلمهور حر في تلبيته الدعوة أم ال. 

أكد  فقد  ببروكسل،  األدبي  الصالون  تبعية  وحول 
العربي  األوروبي  للمنتدى  الثقافية  الواجهة  أنه  لعمارتي 
في  ومتثله  ياسني  جناة  ترأسه  والتي  والثقافة  لإلبداع 
أخرى  ودول  فلسطني  في  موجود  كيان  واملنتدى  بلجيكا 
ياسني تضمن إحضارها شهادات  العمل مع  أن  إلى  مشيرًا 
شراكات  اتفاقات  وتوقيعها  الثقافيني  للناشطني  تقديرية 
ثقافة  ووزارات  الثقافي  علوان  كصالون  أخرى  صالونات  مع 
إنشاء  أجل  من  الكتاب  معارض  في  ومتثيلها  مختلفة 
مكتبات والتشجيع على القراءة التقليدية الورقية. وأوضح 

فرنسية،  متحركة،  مكتبة  تأسيس  بصدد  أنهم  لعمارتي 
فالمانية وإجنليزية وعربية، يضعونها على مدخل “البوتوار”، 
وسيوفرون  بروكسل،  وسط  األدبي  الصالون  نشاطات  مقر 
فسوف  للكتب،  بالنسبة  أما  للقارئني.  والقهوة  الشاي 
إلى  إضافة  املغربية،  الثقافة  ووزارة  خيرية  توفرها جمعيات 

دور نشر مصرية. 

املاضي،  فبراير  أواخر شهر  األدبي  للصالون  نشاط  وآخر 
كتاب  توقيع  حفل  وتضمن  ساعات.  ثالث  من  ألكثر  استمر 
“البرق وحلم املطر” للمغربية نادية األزمي، القادمة من طنجة 
في زيارة خاصة إلى بروكسل، وهو دراسات نقدية في القصة 
العربية القصيرة. كما حتدث الضيف السوداني واملقيم في 
بروكسل، إسماعيل محمد طه عن فيلمه اخلاص بالهجرة، 
بالعربية  قراءات شعرية  النشاط  وتخلل  بيرم.  هامن  شنطة 
والعامية ووصالت موسيقية عربية بالعود وأجنبية بالقيثار. 
ال  عدد  حضره  الذي  البرنامج،  مقدمة  ياسني  جناة  وكانت 
لندن  من  قد حضرته  وكنت  بالثقافة،  املعنيني  من  به  بأس 
مع آخرين قدموا من هولندا وأملانيا ومناطق أخرى. ويحظى 
الصالون األدبي مبوقع جميل وسط سوق شعبي وتعد قاعته 
رحبة وواسعة في مبنًى قدمي من الداخل، حديث من اخلارج. 
ويعتاد رواد الصالون األدبي على التجمع بعد الفعالية وارتياد 
املقاهي، ومناقشة ما مت طرحه في األمسية، وتواصلهم هذا 

يعد إيجابًيا وجميالً، وسط الغربة.

الصالون األدبي العربي في 
بروكسل

سندس القيسي تكتب لـ”الويبدة” من بروكسل قبل التفجيرات

ذاكرة متمردة
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إلى أبي إبراهيم،
كنَت من حّثني 
على الكتابة إلى 
“اللويبدة” العزيزة، 
وجعلتني كاتباً 
في أدب الرحالة، 
لسبب كثرة 
أسفاري، وكان 
ما كان، وتعّطل 
موقعنا اإلسم 
واجلبل واملكان 
والعشبة اخلضراء 
في وسط عمان.

االن، بعد 

سمير عربيات

رحالة

العودة، وبعد ان بدأت عشبة اللويبدة منوها اجلديد، بعد أن 
ديست من أقدام، لم أمتالك أن أقترف الكتابة مرة اخرى، 

بإصرار منك يا باسم، ورمبا برغبة دفينة، ولكن من االكيد 
ان حبنا املشترك لنبتتنا اللويبدة هو ما يجعل لبعض 

الكلمات بهاؤها.
رمبا، في منو نبات وأزهار جديدة في االردن، غطاء لقفر 
مر على هذه االرض، ولكن أليس من حقنا كأردنيني أن 

نحرث املاضي ؟ وأن نستخرج من تراب هذه االرض التربة 

الصاحلة لنمو نبتتنا دائما ؟ وأن يبقى نباتنا مزهراً ؟ وكيف 
السبيل إلى ذلك إذا لم نُعد لكل صاحب حق حقه؟ ليس 

بالتعويض املادي، ولكن برد االعتبار لكل من ديس على 
طرفه، ونباته، في حلظة غبراء قفراء مّرت على كثير منا.

آن األوان ملصاحلة أردنية شاملة، ترفع ظلًما، و تعيد 
بهاء، وتطوي صفحات من ليال ظلماء مرت على أناس و 

أبناء،  رمبا حرموا من حق البناء في وطنهم.

آن األوان ملصاحلة وطنية شاملة
5455
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في 14 كانون الثاني/يناير املاضي، وافق مجلس النواب املنتخب في األردن على 
مشروع موازنة 2016. بعد عشرة أيام، صّوت مجلس األعيان الذي يتم تعيني أعضائه 
من قبل امللك، على املوازنة أيضاً، في خطوة لقيت ترحيباً من احلكومة. بيد أن تقومي 

مشروع املوازنة في السياق األوسع للسياسة املاكرواقتصادية يُظهر أن السبب 
الوحيد وراء استدامة السياسة املالية األردنية هو االعتماد الشديد على املساعدات 

اخلارجية.
حُتّدد موازنة 2016 مجموع النفقات بـ8.496 مليارات دينار )11.983 مليار دوالر 
أميركي(، ومجموع اإليرادات بـ7.589 مليارات دينار )10.704 مليارات دوالر(، والعجز 

بـ907 ماليني دينار )1.279 مليار دوالر(، أو نحو ثالثة في املئة من إجمالي الناجت احمللي. 
وتُقَسم اإليرادات على الشكل اآلتي: 9.558 مليارات دوالر من املصادر الداخلية، مثل 

اجلمارك والرسوم، و1.148 مليار دوالر من املساعدات اخلارجية. أما قانون موازنات 
الوحدات احلكومية للسنة املالية 2016، وهو قانون منفصل يتطرق بالتفصيل إلى 

اإليرادات والنفقات اإلضافية ال سيما تلك العائدة إلى شركة الكهرباء الوطنية 
)تتضمن أيضاً النفقات على املياه(، فيحّدد مجموع النفقات بـ2.685 مليار دوالر 

ويَفترِض أن اإليرادات ستبلغ 2.155 مليار دوالر )منها 88 مليون دوالر في شكل 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

بدون رتوش

مساعدات خارجية(، ما يعني أن العجز سيصل 
إلى 530 مليون دوالر )618 مليون دوالر إذا حذفنا 
املساعدات(. نستنتج إذاً أن نحو 79 في املئة من 
مجموع النفقات للعام 2016 )14.7 مليار دوالر(، 

تغّطيها العائدات )11.6 مليارات دوالر(، و9 في املئة 
تغّطيها املساعدات )1.3 مليار دوالر(، و12 في املئة 

تضاف إلى الديون )1.8 مليار دوالر(.
على الرغم من هذا االعتماد الكبير على 

املساعدات والديون لتغطية النفقات، يبدو أن البرملان 
املوالي للحكومة واملناوئ للتقشف أقّر املوازنة من 

دون أي مراجعات، فاألرقام مشابهة لتلك التي وردت 
في مشروع القانون األساسي الذي متت مناقشته 

خالل اخلريف املنصرم. احتّج بعض نواب املعارضة على 
اكتفاء احلكومة ببذل محاوالت قليلة العتماد إجراءات 
تقشفية محدودة، لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم. 
كما أن معظم منتقدي إجراءات املوازنة التي وضعها 
رئيس الوزراء عبداهلل النسور )ال سيما خفض الدعم 
احلكومي للطاقة وزيادة الرسوم اجلمركية( ال يقّدمون 

أي خطة اقتصادية بديلة. تقتصر املعارضة السياسية 
الصريحة الوحيدة على االحتجاج على االنضباط 

املالي من دون أي تفكير جّدي في استدامة االقتصاد.
في السابق، متّكن االقتصاد األردني الذي يعتمد 

إلى حد كبير على القطاع العام في حني أن القطاع 
اخلاص ضعيف – متّكن إذاً من إبعاد شبح عدم املالءة 

من خالل املساعدات اخلارجية واخلفوضات الدورية 
الكبيرة في مجموع الدين العام عن طريق اخلصخصة. 
وقد أُعفي األردن من جزء كبير من ديونه جراء انضمامه 
إلى عملية السالم التي أسفرت عن توقيع اتفاق سالم 
مع إسرائيل في العام 1994. في أواخر العقد األول من 

القرن احلادي والعشرين، ساهمت سلسلة من عمليات 
اخلصخصة في خفض الدين العام إلى حد كبير، لكن 

الشركات التي متت تصفيتها سابقاً ال ميكن بيعها 
من جديد. في األعوام القليلة املاضية، سّجلت نسبة 

الدين إلى إجمالي الناجت احمللي زيادة كبيرة في األردن. 
في آب/أغسطس 2011، بلغ مجموع الدين الوطني 

األردني 16.9 مليار دوالر، أي نحو 57 في املئة من 
إجمالي الناجت احمللي. بيد أن زيادة الدين العام مبعدل 3.2 

مليارات دوالر في العام 2015 – مبا في ذلك العجز في 
املوازنة العادية، والديون اجلديدة في قطاع الكهرباء، 

والفوائد املتراكمة – جعلت نسبة الدين إلى إجمالي 
الناجت احمللي في األردن ترتفع إلى 90 في املئة، كما أنها 

أّدت إلى زيادة الدين املطلق مبعّدل أكثر من الضعف في 
أقل من خمس سنوات.

العامل األساسي في طفرة الدين بعد العام 2011 
هو قطاع الكهرباء، أو حتديداً الديون السيادية لشركة 

الكهرباء الوطنية املذكورة آنفاً. حتى العام 2011، 
كان األردن يستورد الغاز من مصر بأسعار مجّمدة 

عند معّدالت منخفضة نسبياً. لكن إبان الهجمات 
على خط األنابيب في العام 2011، كانت السلطات 

املصرية بطيئة في تصليحه، وتراجعت مساهمة 
مصر في التغذية بالتيار الكهربائي في األردن من 87 

في املئة في العام 2009 إلى 14 في املئة في العام 
2012. فاضُطّر األردن إلى اللجوء إلى االستيراد الطارئ 

واستخدام البدائل الباهظة الكلفة. وهكذا، بحلول 
العام 2013، أصبحت حصة شركة الكهرباء الوطنية 

في العجز 1.36 مليار دوالر أميركي – أو أكثر من 10 
في املئة من املوازنة العادية. ثم نتيجة انخفاض 

أسعار النفط وحتسني التخطيط احلكومي، تراجع 
عجز الكهرباء إلى 738 مليون دوالر “فقط” في العام 

2014، ويُتوقَّع أن يبلغ 530 مليون دوالر في العام 2016 
بحسب موازنة السنة املالية احلالية. بلغت ديون 

الكهرباء املتراكمة 17.8 في املئة من إجمالي الناجت 
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احمللي في كانون الثاني/يناير، بحسب التقديرات، ما 

يعني أن باقي الديون األردنية يشّكل 72 في املئة من 
إجمالي الناجت احمللي.

عمدت احلكومة، في إطار مجهود محدود للحد من 
مساهمة شركة الكهرباء الوطنية في دوامة الديون، 
إلى اتخاذ إجراء تقشفي في قطاع الكهرباء في العام 

2015 يصفه منتقدوه في البرملان واملعترضون عليه 
بأنه عبارة عن “زيادة” في األسعار بنسبة 7.5 في املئة 

)بدالً من 15 في املئة بحسب االقتراح األصلي الذي كان 
يندرج في إطار تسوية مدّبرة مسبقاً على األرجح(. 

لكن التوصيف األدق لهذا اإلجراء هو أنه خفٌض 
للدعم احلكومي للمستهلكني. تستند التسعيرة 

التي تتقاضاها شركة الكهرباء الوطنية من السكان 
إلى نظام تدّرجي حيث يدفع املستهلكون أضعافاً 
مضاعفة عن كل وحدة عند تخطي عتبة معينة 

في كمية الطاقة املستهلكة، لكن حتى مع الزيادة 
في التسعيرة، ال تتقاضى الشركة مبالغ كافية من 

املستهلكني، في اجملموع، لتغطية النفقات، والنتيجة 
هي أنها تعاني من العجز. يعني ذلك عملياً أنه خالل 

الصيف، وحدهم املستهلكون امليسورون نسبياً 
يستطيعون استخدام املكيفات الهوائية، فاألسرة 
التي تستهلك كميات كبيرة من التيار الكهربائي 
تتخّطى فاتورتها 200 دوالر في الشهر، أي نحو 40 

في املئة من متوسط الدخل األسري في األردن. تتيح 
هذه املنظومة لألردنيني الفقراء احلصول على التيار 
الكهربائي بصورة شبه مجانية، إمنا بكمية تكفي 
فقط الستخدام التيار في اإلنارة من دون تدفئة أو 

تبريد. في حال اضُطرَّت شركة الكهرباء الوطنية إلى 
إرساء توازن في موازنتها، سوف يجد معظم األردنيني 

صعوبة في تسديد فواتير اخلدمات األساسية.
بدالً من ذلك، يتحّول األردن بوتيرة متزايدة نحو 
املساعدات األجنبية للتعويض عن ديونه، ال سيما 

املساعدات من الواليات املتحدة واخلليج. أورد قسم 
البحوث في الكونغرس أن املساعدات األميركية لألردن 
في العام 2016 تبلغ “ما ال يقل عن” 1.275 مليار دوالر، 

فضالً عن التقدميات العسكرية التي تفوق قيمتها هذا 
الرقم. صحيح أن املساعدات االقتصادية األميركية 

لألردن تعود إلى العام 1951، إال أنها سّجلت زيادة 
كبيرة في األعوام األخيرة، فقد كانت أقل من 400 

مليون دوالر في السنة في العام 2011، لترتفع إلى 700 
مليون دوالر في العام 2014. كذلك تقّدم دول اخلليج 

العربي، ال سيما السعودية، املساعدات إلى األردن، على 
الرغم من أن قيام قطر بتجميد املساعدات في شكل 
كامل أثار بعض االهتمام، مبا في ذلك من جانب رئيس 
الوزراء عبداهلل النسور ووزير املالية عمر ملحس الذي 

تطّرق إلى املسألة في خطابه الرسمي عن املوازنة 
في كانون األول/ديسمبر املاضي. وفي كانون الثاني/
يناير، زعمت احلكومة أن وقف املساعدات القطرية 

هو السبب وراء كامل الفارق تقريباً بني عجز املوازنة 
األصلي البالغ 970 مليون دوالر والتقديرات املعّدلة 

لعام 2015 التي توّقعت أن يصل العجز إلى 1.27 مليار 
دوالر.

غالباً ما يشير املسؤولون إلى أن غياب االستقرار 
اإلقليمي وما ينجم عنه من تدفق لالجئني هو السبب 
وراء حاجة األردن املاسة إلى املساعدات، وفي كالمهم 

شيٌء من احلقيقة. فقد عانت البالد من تراجع 
السياحة بسبب اخملاوف األمنية الناجمة عن األوضاع 

في الدول اجملاورة )مع العلم بأن األردن يتمتع باألمان إلى 
حد كبير(، ومن انهيار التجارة مع العراق وسورية، وزيادة 

النفقات بسبب املساعدات لالجئني السوريني.
بيد أن املساعدات التي تقّدمها الوكاالت الدولية 
لالجئني، فضالً عن الزيادة في الدعم املباشر للموازنة 

عن طريق املساعدات اخلارجية، تعّوض على ما يبدو عن 
التكاليف املترتبة عن الالجئني، كما يظهر من املقارنة 
بني مستويات العجز قبل االضطرابات األخيرة وبعدها. 

ففي العام 2011، بلغ العجز في املوازنة العادية 1.49 
مليار دوالر بعد احتساب املساعدات اخلارجية، وفي 

العام 2010، كان العجز 1.44 مليار دوالر. وكما أشرنا 
آنفاً، تبلغ تقديرات العجز للعاَمني 2015 و2016 )مع 

احتساب املساعدات اخلارجية( 1.27 مليار دوالر و1.28 
مليار دوالر على التوالي. تشير املعادَلة التقريبية بني 

العجز في 2011-2010 والعجز في 2016-2015 إلى أن 
عجز املوازنة في األردن )من دون احتساب عجز شركة 

الكهرباء الوطنية( يبلغ نحو 1.5-1 مليار دوالر في 
السنة بعد احتساب املساعدات اخلارجية. وإذ يُسّجل 
إجمالي الناجت احمللي نحو 36 مليار دوالر، بحسب البنك 

الدولي، يعني ذلك أن نسبة ال تقل عن ثالثة في املئة 
من إجمالي الناجت احمللي تضاف سنوياً إلى الدين العام، 

من دون احتساب ديون قطاع الكهرباء.
على الرغم من ذلك، تتمّسك احلكومة بنموذج 

اقتصادي-اجتماعي يرزح حتت وطأة عقود طويلة من 
التوظيف املكّثف في القطاع العام، واالعتماد الشديد 

على العمالة األجنبية املتدّنية األجر كبديل عن 
توظيف األردنيني، ناهيك عن النظام التعليمي املعروف 

عنه بأنه نظام كّمي ال نوعي. إذاً حتى لو تبّددت 
األزمة األمنية اإلقليمية في املستقبل القريب، فإن 

ضعف احملفزات لتشجيع املانحني األجانب على تقدمي 
املساعدات للمساهمة في التكاليف املترتبة عن 

الالجئني قد يضع األردن في مواجهة أزمة ديون جديدة.


