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زياد املناصير
@ عياصرة: “بشتغل مع اخملابرات؟”!
احلباشنة محمد  عن  عروبة:   @
ودم حلم  من  بيت  في  العدوان   @
@    دينا  قّمش: عن الكلية اإلسالمية
الهزمية لعنة  هي  ملكاوي:   @
@ سكجها: حّب ولكن، اجلزء الثاني
@ خطايبة: عمان كسرت خاطري
@ باريهان: ال نبكي اجملزرة ونتذكرها
صيتان أبو  جدي  مع  مراشدة:   @
@ عندليب: من وحي زيارة شارونية
@ كتاب شاهني ومدرسته األولى
والنسيان احلب  فرط  من  آنو   @
حلب ويرثي  يبكي  هالل  أبو   @

28
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 يزور فلسطني  مفلح العدوان

في حضرة 
القداسة،

في بيت حلم )7(

18

املبدع ماجد 
شاهني يكتب 
عن مدرسته 

األولى

محمود أبو 
هالل يكتب 

قصة حّب 
ورثاء حللب

الدكتور معني 
املراشدة يكتب عن 

حكاياته مع جده أبو 
صيتان

باسم سكجها 
ينشر اجلزء الثاني 
من كتاب :”حّب، 
ولكن”!

عندليب احلسبان، 
تكتب من وحي ذات 
زيارة شارونية سرية إلى 
قريتها أم قيس

خالد عياصرة 
يكتشف أّنه يعمل 
مع اخملابرات وهو في 
أميركا، فيكتب: يا 

لهوي!

موفق ملكاوي 
يعلن من وسط 
احملتلة:  فلسطني 
لعنة الهزمية

احملتويات

/http://www.ahli.com http://arabbank.comhttp://www.aramex.com/express/default.aspx
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آنو السرحان 
تكتب قصيدتها 

فرط احلب 
والنسيان.

يسعدنا أّن مشروعنا :”كتاب 
الشهر”  يلقى رواجاً، وكانت 
نسخة الشهر املاضي للدكتور 
معني املراشدة “نبش املاضي”...
بعد أسبوعني سيصدر الكتاب 
اجلديد لألستاذ ماجد شاهني، وهو 
بالتأكيد جدير بالقراءة، كما كّل 
ما يقدم الكاتب املبدع.
وبعد أسبوعني، أيضاً، ستصدر 
النسخة املطبوعة من “اللويبدة”، 
متضمنة األعداد اخلمسة 
املاضية..

38

في اليوم العاملي ملذبحة الشركس

ال نبكي ، ولكّننا نتذكر

عّمان...التي كسرت خاطري...
محمد اخلطايبة



باسم سكجها

ذلك ما كان يستغرقني 
من سؤاالت حني تذّكرت 
صفعتها على وجهي، 
ثّم غابت بني غيوم دخان 
األراجيل في املقهى 
العّماني الذي ينتحل إسماً 
قاهرياً؟

كنِت  هل  سارة،  يا  تُرى،   
حني  الكامل  عقلك  في 
رميِت في وجه النادل قهوته، 
هناك  من  كّل  وأسمعِت 
على  ووضعت  لي،  شتائمك 

خّدي أشكال أصابعك؟
أن  اآلن،  أحّب،  ال  أنا 
ولكّنه  املوقف،  ذلك  أتذكر 
صفعتني  فقد  يسكنني، 
وحملت  وجهي،  على 
وأكاد  وذهبت.  حقيبتها، 
أقسم بأّنني لم أسئ إليها، 

عليها  رددت  أّنني  جرى  ما  فكّل 
بعد  سألتني،  حني  بالصمت، 
عليها،  مّر  ممّا  بكثير  لي  بوحها 
مثلهم  تعتقد  هل  بحياتها: 
إقسم،  وأكاد  رخيصة؟   بأّنني 
أن  نّيتي  في  يكن  لم  بأّنه  أكثر، 
بالسكوت،  بالصمت،  عليها  أرّد 
كنُت،  املوافقة.  على  عالمة 
املناسبة،  باإلجابة  أفّكر  فقط، 
بتلك  علّي  فرّدت  تأّخرت،  لكّنني 
الصفعة التي سمع صوتها كّل 

من كان في املقهى...
سارة، يا سارة...

بحذر  حياتي  دخلت  من  يا 
األفاعي،  وحتّسب  اللصوص، 
َسريري  حنان  سرقة  من  وبدالً 
دفئا  لتعطيني  فيه  اندسسِت 
تلك  تلذعني  أن  قبل  قليال، 
القاتلة، املألى بسّم من  العّضة 

فقد  أمت،  لم  لكّنني  لذيذ،  خاص،  نوع 
تعّودت على سّمك...

أن  لي  فهل  حياتي،  غالية  يا  سارة، 
أنسى، ذلك املّكان العّماني الرقيق، الذي 
املرايا  أنسى  هل  عّمان.  كّل  على  أطّل 
واألسقف،  واجلدران  الزوايا،  توّزعت  التي 
فوق،  حتت،  أيضاً.  واألرض  والطاولة، 
شمال، ميني، في كل مكان كنت أراك من 
كّل اجلهات، واستمع إليك، وُكانت روحي 
مع  املولود،  املوعود،  املفقود،  حّبي  تبني 
قلبي،  في  استقّرت  عابرة  مع  عابر،  لقاء 
ولكّنها، ولكّنك، كنت مجنونة. مجنونة 

ونصف. 
حلظة،  في  صار،  أّنه  لي،  أعتذر  هل 
بيني وبينها، ما صنع الصائغ، وما أحضر 
الغّطاس من لؤلؤ، وجاء به نزار من شعر، 
ماس،  من  الطبيعة  معادالت  وصنعته 
من  بالغيم  مشحونة  سماء  به  وجادت 
بلون  بيكاسو  وفعله  صحراء،  على  ماء 

حمراء  شقائق  من  ربيع  ووهبه  وقماش، 
من  ياسمينة  وشحنته  شفتيها،  بلون 

عبير في أجواء ليلة صيفية...
بيني  نفسها،  اللحظة  في  وصار، 
كتبه  وما  احلّداد...  صنع  ما  وبينها.، 
نبتة  ساق  ووضعته  كافور،  عن  املتنّبي 
رئيس  مواطن  به  وشتم  شوك،  من  ورد 

حكومته، و
وال  حتّبني  أحّبها،  وال  أحّبها،  صرت 
الذي  النوع  من  حّباً  كان  ولكّنه  حتّبني، 
ال  أّن حّبنا معاً  أن يعيش. أقصد  ال ميكن 
إلى  يعيش  حّب  ولكّنه  يعيش،  أن  ميكن 
كانت  بورقة.  إرتباط  دون  دمنا  ما  األبد، 

تعرف ذلك، وكنت كذلك. 
سبب  كان  فقد  هاتفها،  اهلل  لعن 
ترميزه  فتح  أستطع  لم  ولو  كّله،  ذلك 
بدأت  وملا  حياتها،  تفاصيل  عرفُت  ملا 
حّب  برصاصة  قتلني،  الذي  الشّك  قّصة 

طائشة...

67

الصح.. آفة

تُرى، هل كان 
آدم نزقاً، إلى 
درجة اخلروج على 
قوانني اخلالق؟ 
تُرى، هل كانت 
حّواء غاوية، إلى 
مستوى كسر 
إرادة القدر؟
 تُرى هل كان 
اإلثنان يحاجان 
إلى أفعى 
إلى  لتدّلهما 
طريق األرض، 
بعيداً، بعيداً، 
بعيداً عن اجلّنة. 

حّب، ولكن!
اجلزء الثاني
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سالم الغامن

موضوع الغالف

رئيس وزراء
مع وقف التنفيذ

“اللويبدة“  تعّمدت 
أن تنشر صورة 

غالفها لهذا العدد 
قبل صدوره بعشرة 
أيام، لغاية معرفة 
ردود الفعل على 

الرئيسي:  العنوان 
زياد املناصير، 
رئيس وزراء مع 

وقف التنفيذ، مع 
معرفة اجلميع أّنه 
ليس مرشحًا لهذا 
املنصب، وكان لنا 
ما أردنا في بحثنا 

عن اإلجابة:
الرجل محبوب 

من األردنيني.
وُنقّدم لكم، في 

التالية،  الصفحات 
قّصة الرجل، مع 

صور نادرة له...

زياد املناصير

89
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كان بطل األول فيها: روبرت ردفورد، والثاني ليوناردو 
دي كابريو.

الرواية تتحدث عن غاتسبي الذي حيكت الروايات 
واألساطير حول سبب ثروته، وهذا ما حدث مع 

زياد املناصير في األردن، بحيث قيل عن سبب الثراء 
مليون ألف سبب وسبب.

ويقولون إّن بيل غيتس أثرى أثرياء العالم، ويقولون 
إّن زياد املناصير أثرى أثرياء األردن، وإذا كان حجم 

ثروة بيل غيتس يتجاوز الستني مليار دوالر، وثروة 

وكانت بدأت قّصة غالف 
هذا العدد، عند نشر أحد 

أصدقاء “اللويبدة” على 
الفيس بوك سؤاالً يقول: 

من ترشحون لرئاسة 
احلكومة األردنية املقبلة؟

وبالطبع، كانت هناك 
أسماء لم تتعّد العشرة، 
حظيت بالترشيح، كّلها 

من احلياة السياسية 
األردنية، أّما اإلسم الذي ورد 

خارجاً على ذلك السياق 
الطبيعي، فكان: زياد 

املناصير.
واملفارقة أّن املناصير الذي 
ميّثل قّصة جناح أردنية غير 

مسبوقة، ليس معروفاً 
كثيراً في األردن، كشخص، 
وإن كانت آلياته و”كازياته” 
ومقاوالته وأعماله اخليرية 

متأل البالد، فهو لم يظهر 
في األخبار إالّ أقّل القليل، 

ولعّل السبب عنده، وليس 
عند اإلعالم األردني.

هذا الوضع، اإلستثنائي، 
جعله في موضع الغموض 

الذي يثير األسئلة، 
وهو وضع يذكرنا برواية 

“غاتسبي العظيم” للروائي 
األميركي الكبير سكوت 
فيتزجيرالد، وُقدمت حتى 
اآلن بفيلمني سينمائيني 

زياد املناصير ثالثة مليارات، 
فالثاني في كل املعايير أهّم 
من األّول، حتى لو أخذنا في 

املقارنة أّنه ميتلك جنسيتني: 
أردنية وروسية، وحّصل ثروته 
من الثانية، ألّن غيتس حّصل 

ثروته أصالً من كون انتاجه 
عاملي، وليس أميركياً بحتاً!

وعلى الرغم من أّن قّصة 
املناصير تقترب من 

االسطورة، مع أّن أساسها 
واقعي متني، فنحن نعرف 

أهله، ونعيش مع عشيرته، 
ومنّر أمام بيته األول في حّي 
املدينة الرياضية العّمآني، 
وأكثر من ذلك، فنحن نرى 

إسم مجموعته االستثمارية 
في كّل مكان أردني، فمجرد 
ذكر “املناصير” يحتل الذهن 

إسم زياد.
على الرغم من ذلك، 

فالقصة “املعّقدة” سهلة، 
بل وأبسط ممّا ميكن أن يتخّيل 

إنسان، وميكن إختصارها: 
“وسوف يعطيك رّبك 

فترضى”، وأيضاً فالرضى 
أصالً من رضى الوالدين، وهذا 
ما كان، على ما يبدو، أول ثروة 

زياد.
صاحبنا مقاتل بطبعه، 

مع أّنه لم يحمل بندقية 
إالّ للصيد، ولكّنه كان 

يحمل في صغره “الطوب” 

في ورشة صغيرة، وبعدها كان يكّون فريق عمل 
مقاول صغير، من شباب حارته العّمانية، يُفيد 

غيره ويستفيد، وفي هذه األثناء كان يساعد والده 
العسكري املتقاعد في شاحنته الصغيرة للنقل.

يقول أعّز أصدقائه، ومرافقه منذ شبابه: في يوم 
التقينا قارئة مستقبل، فقالت له: أنت رضي 

والدين، وسيكون عندك مثل مال قارون، وتقول 
إّمه إّنه كان يحمل قليالً من النقود، ويعود في آخر 

الوالدة

مع صديق العمر

الوالد

البيت

الشارع



العائلة الصغيرة
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من الدكتور باسم عوض اهلل، عضو مجلس أمناء 
جامعة القدس.

أّما الردود التي تلقتها “اللويبدة” حول مسألة 
“الغالف”، ورئيس وزراء مع وقف التنفيذ فقد جاءت 

كالتالي: 

خالد عبدالرحمن
رجل شبعان جيبته مش مخزوقه زي اغلب 

الالهثني وراء املنصب ولو على حساب 
كرامتهم....... كل االحترام والتاييد لهذا الرجل اول 

الرجال احملترمني وليس اخرهم
وجدي املناصير

النهار وهو يحمل 
مثلها أمثاالً، وهذا 

ما يؤكده والده 
الذي ظّل يأخذه 

معه ليحصل على 
ما له من حّظ.
زياد، يقول إّنه 
خسر الكثير، 

وكسب أكثر، ولهذا 
فاملثل الشعبي 

الذي يؤمن به هو: 
“اللي ما بضّيع ما 

بيلقى”.
القدس واملناصير

قبل أقّل من 
شهرين، زار زياد 

املناصير مشارف 
الُقدس العتيقة، 

ونظر من هناك 
إلى الصخرة 

املشرفة، فأدمعت 
عيناه، خصوصاً 

عندما استمع إلى 
حكايات ما يتعرض 

له الطالب في 
جامعة القدس، 

ووعد بأن يكون أهّم 
الداعمني لهم. 

كان ذلك بترتيب 

اهلل يبعده عنها 
هذا املنصب موضع 

شبهه خليه زي 
محنا عارفينه
بسام االسمر

شو بدك باملصايب 
اللي راح توقع على 

راس اللي خلفك 
قله مصاري على 

قلبك يزم نصيحه 
ال تستلم

Nabel Rabadi
منتشرف انو يكون 

رئيس وزرائ النه 
انسان ومحترم 

ومتواضع ايش بدو 
الواحد اكثر من 
هيك مواصفات 

اهلل يكثر من 
امثاله حتياتي

Alia Atyat
واهلل ونعم منك 

زياد املناصير 
بتساهل كل خير 
اهلل يوفقك خلي 
هل شباب يالقو 
شغل فى البلد 

واهلل نهضم 
حقنا فى بالدنا 
كل الدعم الك 

مهندس زياد
Nidal Adel Al Dabbas

كل االحترام والتقدير لشخصه الكرمي وموضوع 
رئاسة الوزراء وال اعتقد العتبارات عديدة يطول 

شرحها وشكرا
رشدي السيالوي

بستاهل اول شي الرجال للبلد بشتغل وبسوي 
وبفيد اهلها اوضعو ججدا مرتاح واالهم الرجال 
عندو هلل واملركب الي في هلل التخاف منو ورجل 

اقتصادي انشاهلل كل الدعم
عودة اهلل حمود العمارين

حتية اجالل واكبار لهذا الرجل الوطني والقومي 
الزوجة: فيكتوريا

صديق العمر
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العظيم له منا كل االحترام والتقدير

محمد القطري
ياريت يصير رئيس وزرا .. ع األقل رجل وطني بدفع 

من جيبه للوطن مش بوخذ اجلمل وماحمل!
نبيل احلجاج

اذا بدك الناس تغلط وحتكي عن االسطورة زياد 
بيك املناصير استلم منصب في بلدنا احلبيبة 

حتى يحرقواسمعتك الطيبة مثل ابو زهير 
املنصب خذل انصارة

Sabah Qoussous
يا ريت يكون رئيس وزراء للوطن رجل شهم ونبيل 

وخلوق وبخاف ربنا بالوطن وابناء الوطن
Zaher Shakhsheer

فعال انه الرجل الصحيح في املكان الصحيح
كل االحترام والتقدير

نايل الزوري
واهلل ونعم من زياد املناصير

عبد اجلواد فايز
امتنى للمهندس زياد املناصير كل اخلير

امين اجملالي
اهلل يوفقه ويجعل منه خير كثير لوطنه واهله

سليمان عنيزات أبو اخلطاب
واهلل يستحق

متعب حمود العبادي
كل احملبه والتقدير زياد املناصير

ابو عبدالرحمن البطوش
ياريت بستاهل

أبو لؤي العبادي
حتياتي واحترامي وتقديري

العبادي وأبو زيد
انشاء اهلل يستاهل قدها

ابو نغم
النه معلم

ابو نغم
ياريت

نسيم عبد اجمليد اخلاليله
ونعم من املهندس زياد املناصير

Mona Gosous
بستاهل كل خير النشمي

رامي اخلزاعلة
ليش املناصيرعشان مصاري في ب االردن دكاتره 

ومهندسني ورجال علم بس طفرانني

غازي العبادي
بكره بسكر املصفاه و بشتري من حاله

mmmmmmm
زي بعض الناس اهلل لي سهل عليهم

Hamada Sharairi
كلها بتلهث ورا املناصب ، يا حيييف على زمن 

الوطنيني األوائل
رامي اخلزاعلة
هاض الناقص

يوسف العطاري
بستاهل اشتغل للبلد وتطوره فيها ووشع 

فلوسه فيها
محم سليم

زياد املناصير، رجل األعمال الروسي أو األردني، أغنى 
القادمني اجلدد على )قائمة فوربس ألثرياء العرب( 
بثروة قدرها 2.1 مليار دوالر، يقول: ‘املال ليس كل 

شيء’. إذن ما هو كل شيء؟
ردا على ما كتب على صفحة التواصل االجتماعي 

الـ)فيسبوك- Facebook( ‘مبروك دخولك قائمة 
)فوربس ألثرياء العالم(’، أرسل برسالة يقول فيها: 
‘املال ليس كل شيء’، ما هو الشيء املهم عند زياد 

املناصير، الذي يعد أغنى رجل من القادمني اجلدد 
على قائمة )فوربس( بثروة قدرت بـ2.1 مليار دوالر، 
وجاء في املرتبة الـ16 عربيا، واملرتبة الـ546 عامليا، 

يقول في مقابلة أجراها معه اإلعالمي اللبناني 
ريكاردو كرم في برنامجه ‘حديث آخر’، على قناة )او 
تي في ـOTV(: ‘الوطن، عندما تعيش خارج الوطن 

يزداد حبك وشوقك له’.
يعيش املناصير، البالغ من العمر 46 عاما، في 

روسيا، ويحمل في داخله حبا وشوقا لوطنه األردن 
الذي يزوره مرتني سنويا، ويستثمر فيه مليار دوالر 

من خالل 13 شركة أسهمت في إحداث فرص 
عمل لـ5 آالف أردني، وتعمل في مجال بناء الطرق، 

وصناعة األملنيوم، واألثاث، والعيادات الطبية، 
ومحطات البترول، وحفر آبار البترول، ومد األنابيب 

والغاز، جميع هذه األعمال ضمن مجموعته 
)املناصير(، التي اختار لها شعارا يحمل عنوان 

)الشمس الساطعة(.
محمد سليم

وكان املناصير قد بدأ استثماراته في األردن عام 
2000، عندما عاد إليه بعد غياب استمر 12 عاما، 

وعاد إليه كمواطن روسي، نظرا إلى انتهاء مدة 
صالحية جواز سفره األردني، حلضور حفل زفاف 

أخيه، عندها قرر أن يقوم باالستثمار، ويقول: ‘إنه 
ينوي بناء 150 محطة بترول في األردن مع اقتراب 
عام 2015’، وفي إشارة إلى أنه لو حظي مبزيد 
من الدعم جلعلها كما يقول: ‘أمتنى أن تصل إلى 
250’، ولم يخترْ املناصير العمل في سوق املال 
ألنه ال يرغب في حصد ربح سريع، هدفه هو إيجاد 
فرص عمل ألبناء وطنه وأهله وعشيرته، ألنه 
يتمنى أن يرتقي مبستوى اخلدمات في األردن، يقول: 
‘املستهلك األردني من حقه أن يحظى باخلدمــات 
نفســها املــوجودة في أوروبا’.
محمد سليم

أما استثماراته في روسيا التي أطلق عليها ‘وطني 
الثاني’، فتبلغ 7 مليارات دوالر، تتوزع على 78 
شركة، توفر فرص عمل ألكثر من 40 ألف شخص، 
وتعمل في قطاعات عدة منها. إنه يكن لهذا 
البلد تقديرا واحتراما ألنه عاش فيه، واستطاع من 
خالل العالقات التي ربطته بأهله الذين وصفهم 
بالـ’املفكرين’، أن يكون ثروته في قلب النظام 
الشيوعي، وقد علق مبتسما بأن: ‘لديه معارف 
وأصدقاء في روسيا يتجاوزون عدد سكان األردن’.
Stroygaz-  إن لشركته )سترويغازكونسلتنغ ـ

consulting( صالت وثيقة مع شركة )غازبروم 
ـ Gazprom( النفطية الروسية التي متلكها 
احلكومة. وهو يبني مصنعا للغاز املضغوط 
باسم )بورتوفاياـ Portovaya( قرب بحر البلطيق 
 Nord stream لصالح شركة )نورد سترمي بايبالين ـ
pipeline(. وعندما ينتهي بناء هذا املصنع فسوف 

يكون األكبر في روسيا.
محمد سليم
لقد جاء رجل األعمال العصامي إلى روسيا 
للدراسة، والتحق عام 1984 مبعهد النفط 
والكيمياء )عزيزبيكوف ـ Azizbekov( في أذربيجان 
، حيث كان يرغب في دراسة التجارة، ولكنه نفذ 
رغبة والده في دراسة هندسة تكرير البترول 
ويقول: ‘لم أشأ مخالفة رأي والدي’.

هذا الشاب الذي ينحدر من أشهر العشائر 
األردنية، التي تسكن وادي السير والبلقاء، كان 
والده املتقاعد العسكري الذي ترك خدمة اجليش 
خالل عام 1976 يعمل في القطاع اخلاص لتوفير 
مطالب وأعباء عائلته، وقد قرر إرسال زياد للدراسة 
في اخلارج على الرغم من صعوبة الظروف 
االقتصادية التي كانت تعيشها العائلة، وهكذا 
اختار زياد من بني 14 طفال؛ 9 أوالد و5 بنات، عمل 
والده سائقا، وعمل في توزيع املياه من أجل توفير 
العيش الكرمي لهذه األسرة.
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الكلية 
العلمية 
اإلسالمية

دينا بنت ناصر قمش تكتب عن

الوطن وذاكرته، حيث خرجت منذ إنشائها سنة 1947 الرعيل 
األول من بناة اململكة األردنية الهاشمية ممن وضعوها، على 

الرغم من املوارد احملدودة على املستوى املادي، في صدارة 
الدول العربية من حيث الثروة البشرية، وتتابعت األجيال من 
خريجي الكلية ليقدموا أنفسهم بوصفهم الثمرة اليانعة 

لهذه الشجرة املعطاء، واليوم أمامنا نحن جميعًا من خريجي 
الكلية مسؤولية التعبير عن عراقة الكلية وقيمها في اجملتمع 

الذي نحن بصدد الندماج فيه سواء على املستوى اجلامعي، أو 
املستوى املهني بعد ذلك بإذن اهلل.

أعتقد أن جميع الزميالت والزمالء من اخلريجني يشاركونني 
مشاعر تتراوح بني الفرح واحلبور إلنتهاء مرحلة حاسمة في 

دينا قّمش

جماليات

الشخصي تكويننا 
والعلمي، ووقوفنا على مشارف مرحلة 
جديدة لها حتدياتها وآفاقها اخلاصة

والتي نؤمن أن كليتنا احلبيبة أهلتنا 
لنخوضها ونواجهها بكل ثقة 
وشجاعة،

ولكن هذه املشاعر تخالطها أيضًا 
مسحة من احلزن الذي ال يخفى على 
مفارقتنا

لهذه املدرسة التي أعطتنا الكثير، 
وعملت بصدق وإخالص على منحنا ما 

يلزمنا
من مؤونة علمية وأخالقية من أجل 
التميز في املستقبل،  إننا نعاني اليوم

من ملسة حزينة على الفراق القريب 
ألساتذتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم

ليمنحونا األفضل، ورمبا كنا أحيانًا دون 
مستوى طموحاتهم أو خيبنا بعضًا

من آمالهم، ولكننا نعاهدهم أننا 
سنحمل دائمًا جميلهم جتاهنا 
ونستحضره في

حياتنا، وسنكون مزهوين فخورين عندما 

بوصفي خريجة 
العلمية  الكلية 
اإلسالمية، فان 
هذه ونحن على 

اعتاب نهاية 
العام الدراسي و

صفة حتملني 
إلى حد كبير 

مسؤولية سأبقى 
حريصة عليها 

ما حييت، ألن 
الكلية

ليست مجرد 
مؤسسة تربوية 

وعلمية مثل 
عشرات املدارس 
األخرى، ولكنها 

أيضًا
جزء من تاريخ 
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ذلك أن حمالت التشويه التي تتعرض
لها مجتمعاتنا أصبحت واسعة 

وعميقة، وعلينا أن ندحضها ال مبجرد 
احلديث

والتنظير، ولكن من خالل أساليب 
ومناهج في احلياة تستطيع أن تختزل 

في
معانيها وأبعادها هذه املعادلة املدروسة 

واملتوارثة في أروقة الكلية،
والتي جند أنفسنا اليوم مستأمنني 
عليها وإن شاء اهلل جديرون باألمانة

وأهل لها.
و اسمحوا لي باسم جميع الزميالت

والزمالء أن أتوجه بشكر وعرفان جلميع 
أولياء األمور الذين يعايشون معنا

في هذه اللحظات أيضًا حالة خاصة 
ويعانون مشاعر مضطربة، نشكرهم 

بعمق وصدق،
ونعرف أن هذه املشاعر تفوق بكثير 

مستوى الوعي الذي استحوذناه في هذه
املرحلة العمرية، ورمبا لن نختبر عظمة 

هذه املشاعر واتقادها إال إذا
ًأصبحنا مكانهم يومًا، ولكننا في 

النهاية نستشعر الدفء دون أن نلمس 
ما

وراءه من تضحيات اشتعلت على امتداد 
سنوات من العطاء والرعاية التي

لقيناها في أسرنا وبيوتنا، وبعد توفيقه 
تعالى كانت األسرة واملدرسة

ميهدان لنا الطريق لهذه اللحظات.

في النهاية أود أن أتوجه بالشكر لكم 
جميعًا، وأن أعبر عن كل مشاعر

االمتنان والعرفان التي نحملها لكم، 
سائلني اهلل عزوجل أن تواصل الكلية
أداء مهمتها جتاه اجملتمع والوطن كما 

عهدناها دائمًا.

نلمح اإلشادة واإلعجاب بأدائنا في
مختلف اجملاالت، وذلك التقدير الذي 

سيظهر وقتها لألساتذة الذين يعود 
لهم

فضل كبير في تأسيس ذلك في 
شخصياتنا.

الكلية العلمية اإلسالمية هي تعبير 
عن حالة بالغة اخلصوصية للهوية

الثقافية واحلضارية لألردن ومحيطه 
العربي واإلسالمي، األردن الذي يرفع

راية االعتدال والتسامح والشهامة، 
والكلية هي روافد العقل اجلمعي 

والضمير
الوطني في األردن، وكان منهجها دائمًا 

قائمًا على الوجه احلقيقي لثقافتنا
وحضارتنا، وجند أنفسنا اليوم مسؤولني 

أيضًا بأن نحمل القيم واملبادئ التي
تعلمناها في الكلية أينما ذهبنا وحللنا، 
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 يزور فلسطني  مفلح العدوان

في حضرة 
القداسة،

في بيت حلم )7(

تفصلنا عنه إال أيام معدودات، 
وفرحت بهذا االقتراح، وحتمست 
له، وقلت هذا حج آخر، إلى 
مهجة الروح، وتََقّرب من دالالت 
ميالد املسيح.

فكانت  الثانية،  املرة  أما 
التالي،  اليوم  في  نهارا،  زيارتي 
املكان،  رحم  في  الغوص  حيث 
الكنيسة،  مغارات  الى  والنزول 
ومذابحها،  ألروقتها،  والتأمل 
وتشبع  فيها،  الزائرين  وحركة 
عبق التاريخ، والذاكرة، والقداسة 

هناك. 

***
ها أنا، ليال، في بيت حلم، أقف 
تشيران  الفتتان  عليه  جدار  أمام 
مكتوب  واحدة  شارعني؛  إلى 
عليها كنيسة املهد، وأخرى بيت 
ساحور.. أتبع نبض قلبي، فأسير 
بدر،  والقمر  املهد،  ساحة  نحو 
حتيطه غيوم متناثرة، كأن هناك 
العيد  للسماء الستقبال  تهيئة 
نبضي،  تسبق  وخطواتي  القادم، 
وأطهر  القداسة،  بهالة  ألنتشي 
ما  بكل  الطيب  املكان  في  الروح 

فيه.

للقداسة 
حضور، ومهابة، 
تتجلى، كلما مت ذكر 
“بيت حلم”.. 
ولقد مررت 
بهذه املدينة مرتني 
في رحلتي الى 
فلسطني، خالل 
يومني، فتشربت 
شفافيتها، ومعتق 
الذاكرة فيها.

أول مرة، حني 
كنت عائدا، 
مساء، من اخلليل، 
حيث اقترح َعلّي 
رفيقي أكرم، 
أن نشاهد بيت 
حلم، ليال، خاصة 
وأن التجهيزات 
قائمة في ساحة 
املهد، الستقبال 
احتفاالت عيد 
امليالد الذي ال 

خطوات قليلة، ثم صعدت من خالل درج 
حني  أما  يساري،  عن  املهد  كنيسة  لتكون 
التفت ميينا فكانت احلشود شاخصة عيونها 
باجتاه شجرة امليالد التي يتم تهيأتها ألعياد 
قدماي  وأخذتني  املهد،  ساحة  في  امليالد 
أنها  رغم  الكنيسة،  بوابة  نحو  بتلقائية 
السنني  بشوق  تلمستها  أنني  إال  مقفلة، 
الطوال التي تفصلنا عن ميالد املسيح، في 
التي  اخلاصة  صالتي  ورددت  اللحظة،  هذه 
وقلت  قلبي،  يقني  محراب  في  بها  اتعبد 
همسا: “يا معلم.. هل أنت هو اآلتي أم ننتظر 
إلهك  للرب  “مكتوب  ترنيم  وأعدت  غيرك”.. 

تسجد وإّياه وحده تعبد”.

***
إلى  املغلقة،  البوابة  عند  الشوق،  هّزني 
القدس، فقد أقفلوا أبوابها أمامي، ومنعوني 
عند  والقيامة..  األقصى  إلى  الوصول  من 
تردد  حلم  بيت  كأن  شعرت  املغلقة،  البوابة 
النشيج بقلبي، وهي على مرمى دمعة من 
القدس، تعلن أن ال مهد بال قيامة، فأتلمس 
بخشوع أكثر بوابة املهد، ثم أرفع عينّي إلى 
“أبانا  األبدية:  الصالة  تلك  مرددا  السماء، 
الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي 
ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء، 
كذلك على األرض، خبزنا كفافنا أعطنا كّل 
يوم، واغفر لنا خطايانا، ألننا نحن أيضا نغفر 
جتربة،  في  تدخلنا  وال  إلينا،  يذنب  من  لكل 

لكن جننا من الشرير”.
***

البوابة،  أمام  وصالتي،  بوحي،  أكملت 
ساحة  إلى  أكرم،  صديقي  برفقة  عدت،  ثم 
تراقب  غفيرة  أعداد  هناك  شاهدت  املهد.. 
تعلوها  التي  امليالد  لشجرة  التجهيزات 
وتلمع  األنوار،  وتكللها  اخلماسية،  النجمة 
املصورين  وكاميرات  كثيرة،  إضاءات  حولها 
من كل أنحاء العالم، وعمال يرتبون الساحة 

والشجرة والديكورات املتعلقة بها. 
اتخذت مكانا وسط الساحة ألتأمل، وكان 
األخرى  اجلهة  في  اخلطاب  بن  عمر  مسجد 
يقابل الكنيسة، وأمامه نخلتان، وهو حامل 
اخللفاء  ثاني  اخلطاب،  بن  عمر  مرور  لذاكرة 
الراشدين، في املدينة، حني زيارته لبيت حلم 
العمري،  العهدة  أصدر  أن  بعد  637م،  عام 
التي ضمن فيها سالمة جميع املسيحيني، 

ورجال الدين، واحترام مقدساتهم. 
هذا املسجد العمري مت بناؤه عام 1860م، 
على أرض تبرعت بها الكنيسة األرثوذكسية 
عام  في  البناء  ترميم  أعيد  وقد  اليونانية، 
للمدينة،  األردنية  اإلدارة  زمن  في  1955م، 
وهو بحضورة وسط بيت حلم، ميثل بداللته، 
وتاريخه، وذاكرته، حالة من التعايش احلقيقي، 
بال تعصب، وال تطرف، هالة شفيفة ملؤها 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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وكأن  املقدسة،  والذاكرة  املؤمنة،  األرواح 
الكنيسة  بني  متجدد  ميثاق  املهد  ساحة 

واملسجد، فالرب واحد وهو مظلة اجلميع.
***

خطوة أخرى..
الذي  حلم،  السالم-بيت  مركز  في  أنا  ها 
على  يحتوي  وهو  املهد،  ساحة  على  يطل 
ثقافية  فعاليات  ويقيم  للسياح،  مركز 
هناك  معه  حتدثت  الذي  املوظف  منتظمة. 
حلم،  بيت  لبلدية  يتبع  املركز  هذا  بأن  قال 
في  البلديات  أقدم  من  تُعتبر  البلدية  وهذه 
والالفت  1872م،  عام  تأسست  فلسطني، 
في  أنه  املدينة،  إلى هذه  يضاف  الذي  املَُمّيز 
)منذ  البلدية  إلدارة  االنتخابية  الدورة  هذه 
بابون  فيرا  األستاذة  تسلمت  2012م(،  عام 
هذا  تستلم  امرأة  أول  وهي  البلدية،  رئاسة 

املنصب منذ تأسيس البلدية. 
***

النموذج  أمام  وأقف  السالم،  أتأمل مركز 
الذي يَُجّسد السيدة العذراء، وابنها املسيح، 
وحولهما الرعاة، واملالئكة، ورجال الدين، في 
حالة خشوع ومهابة واستذكار.. إنها احملبة 
اآلن،  أستشعرها،  العالم  لكل  الشاملة 

هناك. 
االنسانية،  معاني  بكل  أصلي،  أنا  ها 
رجع  مستعيدا  باحملبة،  املشبعة  وبالروح 
أسمعها،  وجداني..  في  اجمللجلة  األغنية 
بكل  وأنصت،  طفل،  صرخة  مع  متداخلة 
“الطفل  املدائن:  زهرة  من  مقطع  إلى  قلبي 
في املغارة.. وأمه مرمي.. وجهان يبكيان.. وإنني 
يتكرر  أن  يريد  الصرخة  صوت  وكأن  أصلي”، 
وسالمها،  نقاءها،  حولي،  للمدينة  ليعيد 

وصفاء مالمحها. 
***

وكأنني أسمع تراتيل الصالة، ومع غيبتي 
مع الترانيم، في هذه اللحظة، يهبط قربي 
فَتِشّف  سواي،  أحد  يراه  فال  الفينيق،  طائر 
روحي، وهو يقترب مني، وكأنه يريد أن يَُذّكرني 
بتلك اجلذور التاريخية التي تعود اليها بيت 

الكنعاني  معلمي  وهو  إليه،  أنصت  حلم. 
بجذوره  مرتبط  اسم  حلم..  “بيت  احلضور:  
التاريخية إلى مدينة قدمية تسمى “بيت ايلو 
الهاما”، أي بيت اإللهة الهاما، أو الخاما، ورمبا 
يكون اسم بيت حلم احلالي مشتق من اسم 
تعني  حلم  بيت  كلمة  أن  غير  اآللهة،  هذه 
باآلرامية بيت اخلبز، ولها اسم آرامي آخر قدمي 

هو إفراته، اخلصب”.
املدينة،  مخطوط  الفينيق  لي  يَُقّلب 
مكمال حديثه، بكلمات مختصرة، عن بعض 
أول من سكن  “كان  لي:  قال  تاريخها، حيث 
 2000 حوالي  في  كنعانية  قبيلة  حلم  بيت 
قبل امليالد.. ويروى بأن النبي يعقوب جاء الى 
وماتت  اخلليل،  إلى  طريقه  في  وهو  املدينة 
راحيل في مكان قريب من بيت حلم،  زوجته 
بيت  في  أنه  كما  راحيل(،  بـ)قبة  اآلن  يعرف 

حلم ولد امللك داود..”.
أني  غير  مودعا،  الفينيق  طائر  ***يبتعد 
ال أترك املكان، بل أستذكر صالة امليالد التي 
وأرتلها  ستيفنسون،  لويس  روبرت  كتبها 

بخشوع، ومحبة:
“يا أبانا احملب

ساعدنا كي نتذكر ميالد يسوع
فنشارك في نشيد املالئكة،

في ابتهاج الرعاة،
وفي سجود احلكماء.

أغلق باب الكره
وافتح باب احلب في العالم أجمع.

دع اللطف يأتي مع كل هدية،
واألماني الصاحلة تأتي مع كل حتية.

يجلبها  التي  بالبركة  الشرير  من  جننا 
يسوع،

وعلمنا أن نبتهج بقلوب نقية.
فيجعلنا صباح امليالد 

سعداء بأن نكون أبناءك.
ولتأخذنا أمسية امليالد

إلى أسرتنا مع أفكار شاكرة
مساِمحني ومساَمحني،

من أجل يسوع.
آمني”.



“ بحيرة طبريا “
هيرودوس ,

صالح الدين ,
ونابليون بونابرت,

وبلََّل سهلَها الغربي مني التاريخ
__

غانية حتيطها العيون من كل صوب
منها حارة النظرة ,كبريتية القطرة ,

وأخرى حلوة تلقي بردا وسالما على من 
سكنها وأحّب وردَها

___
أرضي الغانية على تلتها الناهدة 

اضطجع الرومانيُّ فترة 

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

“شارونية” زيارة  وحي  من 
قيس” “أم  حبيبتي  إلى 

والعثماني أخرى

ويقولون إلى “اجلليل” املسيُح منها مرَّ
ومرة ....زارها “شارون”

ومن عليها ألقى على اجلوالن نظرة
فأطلق زفرة

وقال بحسرة : 
توأمة اجلوالن هذه التلة , كيف نسيناها 

هنا يتيمة ؟
واعتذر بشدة ألرضي عن هذه النسوة 

اللئيمة..!!

تغريدات

هل كلُّ أرٍض متتلك مهارَة 
غوايِة التاريخ ؟

يقولون إن شبق التاريخ ال 
ترويه إال أرٌض نهرية, 

شطرها الصراُع إلى 
ضفتني,

وسطرَها منتصٌر بعد أن 
ملك االثنتني,

ثم اضطجع في حقولها 
ينثر رواياته ,

ويجني فصول بطوالته ,
___

ويقولون إن النهر األبيض 

اآلن ,
دماً ونبيَذ نشوة كان ,

وصار أبيَض بعد تعرضه 
لعمليات غسيل أقوال .

وإن صحَّ هذا في تفسير نشأة 
احلضارات ,فإّن أرضي تستحق 
لقب غانية مع مرتبة العنف

___
غانية غسلْت جدائلها في 

“وادي العرب “
وغسلت سيوف قبائلها في 

“نهر اليرموك “
وواعدْت عشاقها على ضفاف 
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هذا نص كتبته 
بوحي من زيارة 

أرئيل شارون ألم 
قيس عام 1998

 ليس لدي 
معلومات 

كافية عن هذه 
الزيارة, ألنها 
كانت خاصة 
الستراحة أم 

قيس ، وحدثني 
عنها شاهد 

عيان من 
العاملني في 
االستراحة ...



هناك باب داخلي من الصف 
يأخذنا إلى اإلدارة و املدخل اآلخر 

للمبنى .

..  في األّول االبتدائّي ، كان 
عندنا للصف معّلمان ، مربي 

الصف األستاذ املرحوم بطرس 
الزوايدة العزيزات  وكان يعّلمنا 

اللغة العربية واحلساب ، ومعّلم 
آخر اسمه محمد شاكر كان 
يأتي من خارج مادبا ويعّلمنا 

الدين واالجتماعيات . 
املبنى الذي تقع فيه املدرسة  

تعود ملكّيته إلى عائلة العم 
املرحوم الشيخ شريف أبو 

الغنم .

    من املعّلمني واملدراء الذين 
أتذكرهم في فترة 8 سنوات 

درستها في املدرسة املذكورة 
، مع حفظ التقدير واللقب 

لكل واحد فيهم : محمد 
السوريكي و سليمان املشاعلة 
و إبراهيم أبو شّنار ،  و عبد اهلل 

الفساطلة و بطرس الزوايدة 
ومحمد شاكر و محمد عليان 

الشوابكة و علي عبد اجمليد أبو 
الغنم و جريس طعيمه الغيشان و 
محمد أبو رضوان و عبد النعيم أبو 

عودة املصاروة و عبد الوهاب الهروط 
و خلف الهروط و عيسى شحادة و 

أكرم مصاروة و سالمة جابر و رشيد 
حسن و حسن الفقهاوي و فوزي 
الطّبال و حسني األحمد و عبد 

الرحيم أبو نصير و جميل كتكت 
و عمر دعباس و تيسير احلمارنة و 

إبراهيم أبو شنار .
.. الرحمة واملغفرة أرجوهما من 

اهلل للراحلني منهم و العافية والعمر 
املديد للباقني على قيد احلياة / و أرجو 
أن أستطيع تذّكر ما قد أكون نسيته 

من أسماء ملعلمّي في ذلك احلني .

) 2 ( دكان بديعة !
قبل أن تُشاد املباني و تُرفع 

العمارات و تتبّدل مالمح الشوارع و 
قبل أن يرحل الراحلون و تغيب وجوه 

أحّبة وأصدقاء و جيران و حارسات 
حياة وبساتني و أّمهات و آباء .. قبل 

ذلك كّله كانت البنايات هنا ، واليوم 
كنت ُ هناك ! 

بعد العصر ، و في ما يشبه 

مدرستي األولى 
ودكان بديعة 

وشارع ميسلون

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

   ) 1 ( الصف ّ 
الدراسي ّ األول في 

مدرستي األولى مبادبا 
!

    هنا ، باب ونافذة 
، والباب والنافذة 
يخّصان الغرفة 

الصفّية املدرسّية 
األولى التي تعّلمت 

فيها في الصف األول 
االبتدائي

 في العام )1964 
/ 1965  ( من القرن 

الفائت .. وكان اسم 
املدرسة : مدرسة 

مادبا االبتدائّية األولى 
للبنني ... املبنى ال يزال 

قائماً والصورة هذه 
مأخوذة قبل عام واحد  

فقط  .
.. من هذا الباب 

كّنا ندخل إلى الصف 
و منه كّنا نغادر ، و 

املشاوير العتيقة ، كنت أصعد باجتاه املدينة 
ومالعب الصبا والطفولة ، كنت أمر ّ من 
هناك ، ما بني “ الدّوارين “ ، في مادبا ، بني دّواري 
البلدية واحملافظة ، التقطت صورتني ملنزل عتيق 
من منازل احلياة والذاكرة .
لم تكن هناك دواوير في حينه و أحتدث عن 
عام  1964 .
 .. قبل سنوات عديدة خلت ، وبالتحديد في 
العام 1964 من القرن الفائت ، كنت في الصف 
االبتدائّي األول و كانت مدرستنا االبتدائّية 
األولى للبنني ، تقع شمالّي دّوار احملافظة حاليا ً/  
قريبا ً  من منازل الشوابكة و أبو الغنم  ، البناء 
كان للعم الفقيد الشيخ شريف أبو الغنم .
..  كّنا نصعد إلى املدرسة من أحياء املدينة 
، وكثيرون مّنا كانوا ميّرون بالقرب أو بجوار هذا 
البناء العتيق املوجود في الصورتني .
.. األماكن كانت مفتوحة على اّتساعها 
والفضاء رحبا ً كان والهواء نقّيا ً والبالد مثل 

الشمس واضحة .
..  هذا املبنى ما يزال قائما ً ، وكان يعود 
لعائلة من عشيرة الغيشان العزيزات ، و كان 
فيه مكان لبيع ما يلزم لطالب املدارس من مثل 
جيلنا في حينه .
.. املبنى كانت فيه دكان صغيرة تبيع احللوى 
و ما يلزم الصغار من أقالم و أدوات بسيطة 
للمدرسة .
 .. كّنا نشترى من إحدى نوافذ املبنى ، 
والبائعة كانت سّيدة طّيبة اسمها بديعة  .
...
كان زمناً جميال ً رغم ما كنا نعيشه من 
بساطة و فقر و لكن احلياة كانت جميلة 
والبالد جميلة واألرواح جميلة والرائحة جميلة 
.
 .. كّنا نحب األماكن واملدن واحلياة ألننا كّنا 
نحب بعضنا .

2627 في مادبا
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موّفق ملكاوي
كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

زار الشاعر 
والكاتب 
األردني املعروف 
موفق ملكاوي 
فلسطني احملتلة، 
في مناسبة 
ثقافية، وهنا 
بعض صور 
وانطباعات 
محزنة.
.........
في أبو ديس.. 
جدار الفصل 
العنصري.. ويبدو 
في األفق جبل 
الطور.
أن تكون في 
أحياء القدس.. 
وممنوع عليك 
أن تزورها.. تلك 
لعنة الهزمية

مع أحد اليهود السمرا في مدينة نابلس القدمية ظهر اليوم اإلثنني. أفراد هذه 
الطائفة معظمهم يحملون الهوية الوطنية الفلسطينية.. ويرفضون الهوية 
اإلسرائيلية، كما يرفضون االعتراف بدولة االحتالل.
والطائفة السامرية هي مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل 
وتختلف عن اليهود، فهم يتبعون الديانة السامرية املناقضة لليهودية رغم أنهم 
يعتمدون على التوراة لكنهم يعتبرون أن توراتهم أصح وغير محرفة.
يقدر عدد أفرادها بـ 783 شخص موزعودين بني مدينة نابلس ومنطقة حولون 
بالقرب من تل أبيب.
........

هنا مخيم بالطة في نابلس..
اجلميع هنا يحلم بالعودة إلى يافا.. اجلميع هنا 
تعلموا أن فلسطني أكبر من اخمليم.. وأكبر من الضفة 
الغربية
..........

مقبرة شهداء معركة مخيم جنني في نيسان 
)أبريل( العام 2003.
هنا في كل ذرة تراب كبرياء يكفي العالم بأجمعه.
رحمهم اهلل

.........
في #أريحا الفلسطينية.. حيث شجرة اجلّميز 

الشهيرة.
هنا #تل_السلطان.

في #فلسطني أخيرا.

لعنة 
الهزمية
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كثيرا وهي تغني جلنوبه الصامد : 
“- ياجبل البعيد ....

خلفك حبايبنا ....
بتموج متل العيد ... وهمك متعبنا ..

اشتئنا على املواعيد ...
بكينا ...
تعزبنا ...

ياجبل البعيد ... خلفك حبايبنا !” . 

حبيبته عصمت

جتلب زوجته د. عصمت ركوة القهوة، 
“دون سكر“، وفنجانني ينتظران 

سكب النب الشهي، ورشفة احلياة، 
تلك التي تعلن عن بدء يوم جديد 

باحلب والعطاء والوفاء واألمل.
عّمي د. محمد احلباشنه ، لم يكن 

في طفولته إال شاعراً .. نابغاً .. 
وعاشقاً للحياة مليئاً بالعزمية، وكان 

يحمل دفتره الصغير في حقيبته 

أينما حّل، يكتب القصائد الشعرية، 
ويرسم للدنيا مفاتيح التأمل، 

بعيداً عن سطوة األوجاع ومآثرها. 
درس الطب في جامعة العلوم 

والتكنولوجيا في اربد، وكان من أبرع 
الطلبه في دفعته أنذاك، بفطنته 
وذكائه، وسرعة البديهة، بشهادة 

األطباء ممن درس على أيديهم.
 كان يعي جيداً فكرة اخللود، وأن 
العطاء اإلنساني كنزه األسمى 

في هذا العالم، لكّنه رحل مبكراً.. 
مبكراً جداً..

 ترك روحاً، طيفاً مالئكياً، وغادر دون 
وداع، هكذا كان يحب، ألنه كره جراح 

الوداع بعد مرض ورحيل والدته، 
جدتي احلبيبة حمده محمد باشا 

احلباشنه .
وحينما كان يزورنا في الكرك 

العصية، كان مجيئه مبثابة اليوم 
األول من أيام العيد، كان تعلقي به 

عروبة حباشنة 
تكتب عن 

محمد حباشنة 
وقّصة حّبه مع 

عصمت
عروبة احلباشنة

روائية وناشطة  أردنية 

جماليات

تُثري حدقاته أثير 
شمس صباحية، 

تتسلل عبر ستائر 
غرفته الفسيحة، 
يسند ظهره على 

وسادته، ويعلن إنعتاق 
روحه صوب هدير 

السماء، بأمل مداده 
أدراجها الزرقاء. يّتجه 

بخطوات مثقلة 
باحلب صوب شرفته 

املطلة على جبال 
عمان وتضاريسها 

الشماء، يُشعل 
سيجارته ... رفيقة 

يومه، كم كان يحب 
جترعها على “الريق“ 

بعيدا عن قانون 
اإلفطار الصباحي.
 يصغي إلى عطر 

قهوته “فيروز“ التي 
كان يحب شدوها 

يشكل هاجساً عظيماً في روحي، فالقلم والفكر 
كانا يجمعاننا في عطر عروبي واحد. تتلمذت 
على يديه، وكان جل هّمه حترر األوطان العربية 

من شرذمة احلدود. كان لديه قلم جبار ، يقاتل 
كالسيف باحلق والعداله، رافضاً بقوة، وشاجباً 
بحرية معاهدات التطبيع مع إسرائيل، ومحارباً 
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جميع اشكال الفساد 
املستشري على الصعيد 

الوطني.
كان عروبياً بإمتياز، ووطنياً 
بجدارة، وفارساً لم تتأرجح 
كفة ميزانه يوماً، شريفاً.. 

طبيباً .. أديباً.. أنيقاً.. 
عاّلمة .. ووسيماً، ميتلئ 

رجولة ووقاراً، بحكمة 
الفرسان في عصر صالح 

الدين األيوبي.

اليوم التالي إلى قبره في 
الكرك / راكني.

 في اليوم التالي ذهبنا 
سوياً، وكانت حتمل بني 
يديها نخلة، كما كان 
يحب النخل الباسق 

وشجرتي زيتون.
 جلََست بجوار قبره، 

ودموعها تصافح مطر 
األول من كانون بغزارته 

وكثافته، تعاتبه، وتقول: 
- ملاذا رحلت مبكراً 

ذكرياتنا...

أود أن أسرد أجمل ذكرياتنا معه. كنت أفضل دوماً 
اجللوس بجواره، والتحدث بالسياسة والثقافة. 
أصغي إليه جيدا، بكل حواسي، متأملة مالمح 

وجهه، وحركة يديه. أركز جيداً إن بدأ بتحليل 
الوضع الراهن في األرض العربية وبالد الشام 

بشكل خاص، وتداعيات األزمات العربية في خضم 
حالة النزاع املدني اجلاثم في الشرق األوسط.

كان إمياني بفكره مطلقاً واستثنائياً، وفي كل 
جلسة كان يطلب مني دفتري لقراءة آخر ماكتبت 
في عمل روائي كنت قد بدأت به منذ سنوات، وقد 
تبناه وأهداني تكاليف نشره على حسابه اخلاص. 

كان يضع مالحظاته بخط يديه احلنونة، ويوجهني 
بذكاء وعبقرية لم ولن أشهدها في هذا العالم.
أشعر بأنني ككنت أكبر سنوات في كل جلسة 

معه: ينير طريقي، فأدرك الصواب بإمياءة واحدة من 
وجهه اجلميل.

كان يحب الفكاهة واملرح كثيراً، ويسرد لنا ذكرياته 
الطريفة، فنضحك سوياً بفرح، حتى إن الوقت 

كان ميضي دون إدراك. 

عصمت.. وزيارة قبره

ولكي أكون منصفه لروح عمي د.محمد، فإنني 
سأخبركم عن أدق تفاصيله مع حبيبة عمره التي 
عشقها وعشقته، وكانا رمزاً عظيماً من رموز 
احلب السامي والكبير الذي لن يتكرر أبدا .. زوجته 
د.عصمت حوسو احلباشنه، هاتفتني بعد رحيله 
بأيام، وذلك بعد الثالثة فجراً حيث كانت منهارة 
متاماً، فهدأت من روعها، وطلبت أن أرافقها في 

وحينما كنت أضطر للسفر، للضرورة القصوى 
فقط ، كان دائماً يحزن، ويقول لي: أشعر باليتم 

من دونك وال تطيلي الغياب، وكنت أعد له الطعام 
على عدد أيام سفري إلى أن أعود، لكنه كان يذهب 
لرؤية أصدقائه، ألن حياتنا كانت ضاغطة بالعمل،

ياحبيبي، لم تودعني، قبلتني، ورحلت بعيداً، يا 
موطني .. يا سيدي .. يا تاج رأسي.

ثم تناولت من حقيبتها  دعاء املتوفى، وتركتها 
تدعي له بالرحمة واملغفرة.

عدنا الى البيت ألهدأ من روعها ولو قليال، جلسنا 
على الشرفة، وبدأت حتدثني عن أجمل تفاصيل 

قصة احلب العظيمة بني الوردة والعطر... “محمد 
وعصمت “ ... حتدثني قائلة بحسرة الفراق املوجع : 

بني السيجارة والكتاب

كان وقت القراءة بالنسبة لنا الوقت املقدس 
قبل النوم، بقناعة تامة أن جمالية يومنا تتكلل 

بالكتب القيمة والقراءة، وكان اذا قرر أن ينهي 
الكتاب كامالً يبقى مستيقظاً حتى الصباح، 

وحينما كنُت أراه ما زال يقرأ إلى ساعة متأخرة 
جداً، أغضب ألجل صحته، فيقول لي مبتسماً: 

- القراءه صحتي، وهذه متعتي، واملطالعة راحتي، 
وأستمد وجودي من زخم املعرفه لدي.

وحينما أقرأ أنا، ويغشاني النعاس، يقول لي 
ضاحكا: 

- الكتاب هو املنوم األبجدي لك!
وهذه كانت إحدى مناكفاتنا الرائعة، واحملببة 

بالنسبة لنا .
كنت أحبذ أن يعتاد النوم مبكراً، واتباع نظام حياة 
صحي نظراً، لضغوطات عمله، ومهنته كطبيب. 
كان يحب الدخان كثيرً، لكنني كنت أحّدد له عدد 

السجائر اليومية، حفاظاً على صحته. كان في 
أوائل أيام زواجنا ينزعج من ذلك، لكنه إعتاد على 

طقوسي، وأصبح هو من يفضلها ويلتزم بها .
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وكّنا إذا قررنا اخلروج من بيتنا، نخرج سوياً، ألن 

املتعة احلقيقية بالنسبة لنا كانت أن نكون معاً، 
ولذلك كنا نكتفي ببعضنا عن الدنيا.

كان يحب ذوقي في اختيار لباسه اليومي، حتى أّن 
نظاراته اجلميلة كنت أنظفها له بإهتمام، فيقول 

لي هامساً:
- أحب أن ألبس على ذوقك عصمتي ..

لم يكن يحب الفطور الصباحي أبداً، إال أنني 
كنت أرغمه على ذلك، حتى اعتاد عليه، ثم نشرب 

القهوة مع سيجارة، ونذهب الى العمل مودعني 
انفسنا بعبارة : 
- في أمان اهلل ...

ثّم، نبقى طوال اليوم على تواصل على الهاتف، 
أو مبراسالت هاتفية، وفي الشتاء كان مشروبه 

املفضل “سحلب ويانسون“، وما شابه ذلك، وفي 
الصيف مشروبات باردة، وكان املفضل لديه “ماء 

الورد والثلج“، وكنت أعّده له بإستمرار، ويقول لي 
دوماً إنه املشروب السحري .

مكمورة على إدامها

وفي املساء، كنا نشاهد التلفاز واألخبار وبرامج 
ثقافية، وفي كل ليلة نشاهد فيلماً أو مجموعة 

من املسلسالت األجنبيهة، منها السياسية 
واألجتماعية، وليلة وفاته كان يريد مشاهدة 

 “house of card  “ مسلسل كنا قد تابعناه اسمه
لكن الوقت كان متأخراً.

وكان يوم اجلمعة مقدساً بالنسبة له، حيث 
نستيقظ متأخرين، فنحتسي القهوة، وكانت 
األكلة الثابتة في كل جمعه واحملببة لديه هي 

“مكمورة على إدامها“ مع شوربة وسلط فالحية .
وكان مينعني أن أغير ذلك، وبعد الغداء كنا نشرب 

كوباً من الشاي الدافىء، ثم يأخذ غفوة صغيرة، 
وأنا  في تلك األثناء أكتب مقاالً، وأنتظره إلى 
ان يستيقظ ليبدي رأيه مبا كتبت، ثم يذهب 

لكتابة التقارير، وبعد االنتهاء، ثمة ساعة من 
الوقت للقراءة، نطالع معاً كتاباً، ومن ثم نناقش 

مضمونه، ونتبادل األفكار.
أما السفر، فكان عبارة عن األوقات التي نسرقها 

من احلياة، بعيداً عن مصادر الضغط.
ال يوجد كلمات، ترثيك النك كنت سيد الكلمات، 

فغيابك فاق كل البالغة. 

نحن وطنان من رحم واحد: توأمة بجينات 
متطابقة فنحن ال جنسد فقط منوذجاً نادر للزواج 

الناجح املبني على احلب واالحترام والتوافق 
والتكامل والتكميل، وامنا أيضا جنسد الوحدة 

الوطنية في الكرك وطولكرم. 
اذا كان االردن خسر قامة وطنية وهامة علمية 

والطبيب االنسان، واذا كان الوطن العربي خسر 
عالمة وانسان قومي، فأنا اخلاسر االكبر من 

رحيله وفقدانه النني خسرت صديقي وموطني. 
نحن جنسد مثاال لقصص احلب املتجددة كمان 

كان قيس وليلى في العصر القدمي فغدا محمد 
وعصمت رمزا للحب في العصر احلديث. سأكمل 

مسيرتك مبنهجيتك نفسها وأسعى جاهدة 
لتخليد ذكراك العطرة وتعب سنينك وحصاد 

عمرك خالداً كما انت ستبقى خالداً في وجداني 
وفي كل خلية في جسدي طاملا أنبض حياة...

كلمة عروبة احلباشنة في حفل تأبني 
محمد

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
كيف لي أن أقف اليوم وأحدثكم عن القامة 

والرجولة واإلباء ، والفكر واحلريه في كنف األبطال 
عندما تغدو صهيال موجعا يناجي روح عمي 

محمد .
أحدثكم عن قائدي ..، هكذا كنت أناديه ، وعن 
قدوتي وهيبة الرجال وظل النخل الشامخ في 

محراب العروبة .
الدكتور محمد احلباشنه رحمه اهلل ، ذاك العروبي 

اجلميل ، العالم والعبقري ، املفكر احلر وامللهم 
غير املداهن أبدا ..، يرثيك الوطن بقاماته ورجاله 
ونساءه وشيوخه وأطفاله وترثيك الكرك وقلعتها 
بأسوار صالح الدين العتيده ، يرثيك دحنون بالدي 
ونواح اجلدات ونحيب االمهات ، ترثيك ذرات الثرى 
في راكني احلبيبه ، أحببت الكرك وأحبتك ، فرحل 
اجلسد إليها وجتذر في أعماقها ورحلت الروح الى 
سمائها صاعدة ، لتبقى أنت فارس اخللود في 
األرض ، أيها الطبيب الوفي والقامة التي عشقت 
الوطن وفلسطني واألوطان العربيه .

رحلت مبكرا ... وبقي عنفوانك خفاقا حتى بعد 
الرحيل ، وعطرك ميأل حنايا الوطن ، كان موتك 
فاجعة للكون ، ال الدموع وال النحيب وال الصراخ 
وال العويل توقف ! 
أيها الوسيم ...

كنت لنا جميعا للصغير والكبير واملوجوع واملتألم 
، بحنانك ودفىء روحك بيننا ، كنت معنا بالفرح 
بسمة القلب الندي ، وكنت معنا باحلزن ملسة 
الشفاء من كل كدر ،وكنت األب واألخ والصديق 
والطبيب واالنسان واحلنون ،وكما عشت بسمو 
رحلت بسمو ، تركت للكون هيبتك والصيت 
املشرف ونظافة اليد التي لم تصافح أشباه 
الرجال يوما ، رفضت شرذمة السلطه وكنت 
للباطل والفاسد باملرصاد شاجبا لم تتأرجح كفة 
ميزانك أبدا ، وكان قلمك كالسيف احلاد والذي 
أسميت فلذة كبدك على اسمه )شيفار(.

تتلمذت على يديك وكان جل همك حب الوطن 
وتقدمه واستدامة أمنه بشرف وبطوله .

سأحدثكم اليوم ماذا أوصاني عمي احلبيب -رحمه 
اهلل - في آخر جلسة لنا معه في بيتنا في الكرك 
، زارنا هو ورفيفة دربه د.عصمت حوسو تلك 
املرأه التي رسمت اإلبتسامه على وجنتيه بحب 
كبير ووفاء أكبر ، وفي ذلك اليوم كنت بجانبه 
كالعاده وكنا جنلس على األريكه نتبادل أطراف 
احلديث ونتحدث عن الواقع العربي بأوجاعه ، قال 
لي هامسا : عروبه ... أكتبي عن بغداد ، أكتبي 
عن حضارتها ، بغداد حضاريا حتتاج إلى قلمك ، 
وأبتسمنا سويا وكتب لي مالحظاته بخط يده 
على دفتري الصغير . 
أتأمل اليوم تلك الوصيه ..، وأسائل نفسي ، ياهل 
ترى كم كان يحتمل قلبه املتعب كل هذا احلب 
والوفاء لألرض العربيه لتكون آخر كلماته عنوانا 
لها !

سالما على روحك الوثابة وهي تقول وتكتب في 
11 يناير 2014 : 
)العرب أمة خطيره رغم نكوصها ، حتتاج إلى 
كلمة سر معقدة حتى يتفجر بركانها الضائع 
الرائع ، أبو القاسم -عليه الصالة والسالم- جاء 
بكلمة السر التي تفتح صندوق العجائب العربي 
، والرسالها )اساسها ( ولكن ليست كلها ) أبدا ( 
كيف لرجل من الصحراء أن يوجه جملته الشاربه 
)إسلم تسلم ( إلى كسرى وهرقل وهو في وقتها 
لم يدخل مكه !! لقد كان العرب في يده بينما 
العالم في عقله !(
رحمك اهلل .. أدميت قلوبنا عليك حسرة ووجع 
أيها الشريف واألديب والطبيب الوسيم والذكي 
األنيق ، حزينة عصافير الشرفات وهي تناجيك 
بلحن الرجوع األخير ، حزينة تلك الورود في مدخل 
عيادتك اآلمنه ، حزينة سماء الوطن ، فلم يعد 
للربيع عطر أخاذ من بعد عينيك!
كلنا نفتقدك ، ونفتقد تلك الطلة املهيبه 
والكلمات الرصينه واحلكمه في كتاباتك الرنانه 
وقلمك احلر الذي لم يخشى في احلق لومة الئم 
، تفتقدك آهات الم ضى ..، لكنهم كما كنت 
مخلصا معهم سيقاومون املرض ألجلك ، تركت 
الدنيا بكل ما فيها ورحلت الى ملكوت اإلله تلك 
الراحه األبديه بعيدا عن غبطة احلياة وغدرها ..، 
وبقي اخللود يعتلي بك وإليك ، رحلت جسدا لكنك 
هاهنا بيننا روحا مدججة بالعطاء والولوج واحلريه 
، عشت حرا ومت حر .
إن مسيرتك املكلله باجملد ما هي إال درس لسياسة 
األخطاء النادرة والرجوله الثاقبه ثباتا وعنفوان ، 
ها نحن أخيرا نشاهد نخلة باسقة شامخة تغادر 
دون أخطاء ..، حتيا باحلمد ومتوت باجملد !
رحم اهلل روحك اخلالده ، ستبقى فارس الرجوله 
ونسير أوفياء على عهدك ومبادئك الراسخه 
بقلوبنا ، وعاشت أوطاني العربيه وعاشت 
فلسطني حره أبية عربية كما كانت إرادتك تصهل 
دوما أما شموخ روحك النبيلة تلك التي أفهمتنا 
جيدا أن الفلسفه العبقريه في تكريس فكرة 
اخللود ماهي إلى منك وبك ياقامتي األجمل واألرفع 
قدرا ومكانة ، وداعا ياعطر الوطن وداعا ياصوجلان 
العروبه ومسك اخلتام لصهوة اجلواد والرجوله .



د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

اجلدود رزق وحكاياتهم رزقنبش الذاكرة

مع “أبو صيتان”
في اليوم التالي 

لوصولي الى 
قريتي “سوم” في 
بداية شهر ايلول 

من عام 1967 
لاللتحاق بالصف 
االول االبتدائي في 

مدرستها  قادما 
من العاصمة عمان 

حيث كانت تقيم 
عائلتي ، قررت 

زيارة جدي في بيته 
الثاني عند زوجته 

االخرى ، كنت 
أشعر أني بحاجة 

ملزيد من احلنان 
واحلديث مع أناس 

طيبني، هؤالء الذين 
التقيتهم في اليوم 

األول عند جدتي ، 
لن أجد أحداً في 
مثل طيبتهم إال 

جدي.

كنت أرغب في أن أحكي له عن رحلتي من عمان 
الى اربد ومن ثم الى قريتي سوم وعن طريق وادي اخلفر 

اخلطيرة بتعرجاتها ومنعطفاتها، استجمع هو ذاكرته، 
وقاطعني وحكى لي: كيف عمل هو في تلك الطريق 

عام 1946 وكيف مت رصفها باحلجارة حجرا تلو حجر حتى 
مشارف الشونة الشمالية  باشراف مهندسني انكليز.

حكى لي عن اتقانهم للعمل وحتملهم للحر حتت 
اشعة الشمس مقابل خمسة عشر قرشا هي االجرة 

اليومية . 
حكى لي:انه في ذلك الوقت، كانت 

الشاحنات القادمة من فلسطني 
واحململة بالبرتقال من حيفا ويافا  

والتي تسلك الطريق الترابي احملاذي 
ملنطقة عملهم قاصدة مدينة اربد 
وكيف كانت تقف بقربهم وكيف 
كانوا يرتون من مياه الِقرب الباردة 

املعلقة على جوانبها  وكيف كان 
يجود عليهم اصحاب تلك الشاحنات 

بكميات وفيرة من البرتقال كانت 
تكفيهم ويزيد منها يحملونه معهم 

الى بيوتهم. 
ورغم مرض جدي  الذي ملست اثناء 
حديثه انه بات يؤثرعلى ذاكرته قليالً، 

لكن ذلك لم مينعه من تذكر كل 
جميل مر عليه في حياته.

حكى لي عن زيارة امللك عبداهلل 
االول  الى سوم بداية االربعينات وكيف 

استقبله االهالي وسرد لي كيف 
كانت أول رحلة له الى يافا بقصد 
العمل عام 1929مع ابناء عمومته 

وابناء قريته كلها أشياء... قبل ذكرها، 
تُزين بـ”أول” 

ذلك ألن املرات األولى من كل شيء 
ال تنتهي إال بانتهاء احلياة.

أي رزق هذا الذي رُزقت به...؟ أسير 
جانبه في قريتي، يقف له الكبير 
والصغير، “كيفك يا ابوصيتان  - 

اتفضل يا ابو صيتان - أشيل عنك يا 
ابو صيتان “، حتى بات أطفال قريتي 

عندما يرونني ينادونني يا حبيب 
ابوصيتان.

رحم اهلل جدي ..لم تدم هذه االيام 
احللوة بقربه سوى عام حيث فارقنا 

متأثرا مبرضه في آب عام 1968 .
اجلدود رزق... وحكاياتهم رزق... وتلك 
اللحظة التي يضحكون فيها... عند 

تذكر شيء جميل من ماضيهم... 
نعمة من أعظم نعم اهلل
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

القضية ليست بكائية وليست 
تضاد الهويات كما همس لي 

البعض ، إمنا قناعاتي بانه ال 
ميكن خلق وعي إنساني صادق 
من خالل نفي أو إلغاء الهوية، 

أو السخرية من أطروحاته 
جملرد انها لم جتد هوى ، وميكن 

مالحظة الفرق بني من يتعامل 
مع إنسانيته من خالل هويته، 

ومن يتعامل مع هويته من 
خالل إنسانيته. فاألول قد يغدو 
فاشياً أو أصولياً، والثاني يرتقي 

بهويته وبذاته، عبر توسيع 
أفقه، وكالنية منظوره.

فال مشكلة حني يقول أحدهم 
بأنه شركسي وأردني ، أو كوردي 

وسوري او عراقي ، او تركماني 
وسوري ، بربري وجزائري ،او 

مغربي ، افريقي سوداني او 
موريتاني صيني أمريكي ، 

فهذه مكونات ال اختيارية في 
غالبيتها ، املهم كيف نتعامل 

مع هذه االنتماءات من اجل إبراز 
الروح اإلنسانية ..

رّب قائل يقول إن املذهب 
اإلنساني قد فشل فشالً ذريعاً 

في اليوم العاملي ملذبحة الشركس

ال نبكي ، ولكّننا نتذكر
حلظة غير شاردة

مهما كان موقفنا منها ، كي نكون قادرين على إيجاد 
سبل تطويرها. وثمة فارق بني نقد الواقع وبني خداع الذات 

الناجم عن رفض الواقع البائس، وخلق بديل خيالي ذا 
طبيعة نفسانية خاصة منغلقة ، ولكنها تخفق حتما 

حني تصطدم مع معطيات الواقع الذي يطرح جملة 
مشكالت لم يتم إيجاد حلول لها ووقتها تصبح اإلنسانية 

متأرجحة وقد تتحطم في أي حلظة... 
حديثي عن الشراكسة ليس من منطلق قومي شوفييني 

، امنا وسط كم هائل من التضليل االعالمي والتاريخي 
الذي وصل الى املراكز االكادميية ، أمتنى الذهاب إلى 

ابستومولوجيا معرفية من منظور معرفي جلعل هذا 
الشعب الذي عاس مأساة تغلغلت جيناتنا صراخاته 

وأوجاعه كما تفاعلنا مع كل آالم الشعوب 
األخرى ..أمتنى ممن رفض فكرة ان يعبر اجليل الثالث 

والرابع عن موقفه مما جرى لالجداد ان يذهبوا 
حضراتهم الى املنهج والبحث االنثروبولوجي 

والسوسيولوجي واأللسني والتاريخي والنفساني 
عوضا عن االستخفاف باملشاعر. شعب يبدو اليوم 

شديد احلذر من أساطيره جملرد أنها تزعج الوالءات 
االيدولوجية ملا حتتويه على معاني احلرية والعدالة 

والكرامة كما جّسدها حلم النارتيني الذين 
كانوا رمزا لسارقي املعرفة باملعنى األسطوري 

وليس القتلة كما يصورها الدب الروسي بهدف 
قتل الروح احلرة للشعوب التي مازالت خاضعة 

له بسبب ما تشكله من بعد استراتيجي مهم 

ملصاحلها االقتصادية والسياسية واالستراجتية ..
كان حديثي بوح إلقامة عالقة تعاونية بني الكبار 

والشباب عبر اقامة عالقة إبداع مشترك مع الكل 
ليكون الفرد في خدمة الكل والكل في خدمة 
الفرد.. ففي النهاية هي كّوة للتحاور، للسؤال، 

الستنهاض احلقيقة من غفوتها الباردة بغية 
احترام قيمة اإلنسان جوهرا وفعال..

في أوربا القرن الثامن عشر. هذا 
صحيح وذلك يعود بسبب حتوله إلى 

مذهب مبعنى الطابع اإليديولوجي 
االستعبادي السمة . واإلنسانية 

التي أحتدث عنها تروح للكائن احلي 
اآلن وغدا ودائماً، وأي تطور إمنا يجري 
داخل “ كالنّية “ هذا الكائن ومنتميا 

إليه محققا املزيد من الوعي الداخلي 
باحلياة ، لذلك ونظرا ألنها “ كل” ، 
ال تدخل في صراع مع الهويات، بل 

حتتويها وحتيط بها..بينما الصراعات 
سببها العجز في خلق تناغم بني 

الهويات املتعددة واخملتلفة املستويات. 
و هذا التناغم الداخلي هو وعي 

اإلنسان إلنسانيته...
هكذا أرى اإلنسان وأستحضره نورا 

“نارتيا” من صندوق اجلدة مبعنى 
الذاكرة اجلمعية ذات الدالالت 

االنسانية أوال وأخيرا بغض النظر 
عن قوميته أو جنسيته أو اثنيته 
أو دينه أو لغته، إمنا ميكن أن يكون 

واقعيا بشريا أسطوريا أوليس ادوارد 
سعيد اقرب ملا ميكن تسميته بذلك 

وهو االمريكي الفلسطيني وقد 
كتب مؤثرا فاعال في املراكز االكادميية 

وناقدا وبشراسة ..؟؟
إنها اإلنسانية الواقعية والتي 

أدعو إليها أي تكون ُمؤّسسة على 
االعتراف مبكونات الواقع و نقده ، 
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اماكنهم لكنهم ال يغادرون، يحطون على امتداد السور وفي 
قلبه وكرمه، داعني بالشكر املوصول للحصن املنيع.

ويبقى الكاتب في صومعته االقرب الى وطنه والى قبره، 
انها مساحة فضاءه ونافذة حرية طائره، وبيت الكاتب ليس 
قفصاً.

)٢(

ال أعرف ملاذا سقط من جدول زيارة الرئيس الفرنسي أوالند 
لعمان مؤخراً،منحة فرصة الوقوف على دوار باريس،وتذكيره أننا 

منحنا االسم للدوار لنسقط من ذاكرتنا اسمه األصيل”دوار 
ميسلون”أليس في تلك الفرصة فرحة للزائر.

 مبناسبة الشوارع،الشارع املؤدي لسفارة الكيان في عمان مت 
منحة بامتياز شارع ميسلون وحظي بيافطة تليق باملكان!
في غابر الزمان مدينة حملت اسم عمان ،زاخرة بالقدمي 

محمد اخلطايبة
كاتب وصحافي

أن تسكن مساحة 
صغيرة في قلب صاحبة 
اجلاللة، الصحافة، هي 
بيت مواز لبيت العائلة، 
نافذة مرتفعة جداً 
ووطن آخر. تأوي اليها 
دون منازل أو منافس، 
تطلق الروح لعنان 
السماء، وتغفو مرتاح 
البال بعد كتابة املقال.

نافذة الكاتب 
مفتوحة للطائر املهاجر 
من على شجرة، صيفاً 
او شتاًء وفي كل 
الفصول. وفي الفضاء 
املفتوح تلتقي أناس 
فرحون، كثيرون يثبتون 
في النفس العقيدة أن 
اختالف الرأي فضيلة، 
والشك يكمن احياناً 
في االتفاق، واجلرأة في 
قول احلقيقة مبعثها 
االختالف.

كتاب قد يرحلون من 

عّمان...
 التي كسرت

 خاطري...

قلم 

مخضرم

والعتيق،جسورها ممتدة للحواريني 
اجليران،موسيقاها متنوعة بني عرب وشيشان 

،ومن حلو ضيوف أعزاء ،حرة في لغتها 
وثقافتها وأدبها،وثمة حبات من قمح حواضرها 

تنثرها بامتنان للطيور املهاجرة.
عمان نعرفها من جوه سكانها،وتلك 

االبتسامة صدقة جارية،خريطتها واضحة 
املعالم والتفاصيل، منحوتة بضلوع احلب 

ومعاني الوفاء والوالء.
رياح عمان لم تكن يوماً عاصفة،متتزج مع 

هبوب الريح اخلفيف،عملتها الفلس وال تتجاوز 
الدينار،تدخل اجليوب بأمان وال خوف أو خشية 

من تسريبها جليوب املتربصني،وعندما يحني 
الدفع تدفع بسخاء وال حاجة للدفع والتهديد 

بالرفع.
أمطار عمان كانت صافية،ال تشوبها 

شائبة،وعندما يسقط البرد تخاله حبات 
لؤلؤ،ميتزج مع طينها،وتنبت األزهار واألشجار.

منازل عمان عنوانني ألصحابها،ترشد  ساع 
البريد والغريب،جبالها السبع تسبح لباريها 

صبح مساء.
نساء عمان زرعن احلياة باألمل ،كسون 

األلم ببسمة شفاه،صابرات على الزمان وفي 
املكان،أحكن قماشة مطرزة باحلب والصفاء 
والوئام،رجالها لم يركبوا املوجة الهوجاء،في 

املضافات حكايا عمن سبقوهم في الوالء.
لعمان روائح خاصة مميزة متنوعة ،تشتم 

رائحة وطن وشعر وشجر،وأشياء يجلبها اخلير 
معه،الهيل وقهوة الفنجان والزعفران ،ورائحة 

العشب األخضر وعبير األزهار.
عمان التي في خاطري كسرت خاطري.
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محمود أبو هالل
كاتب وناشط أردني

َحلب..نبش الذاكرة
بكائيات ومراٍث

بكائيات ومراثي
يا ابنتي: أعاود 
الكتابة مرة أخرى 

ولكن وجهي 
للحائط!. 

أتسربل بوهن 
ِمن حتتِه وهن ِمن 

فوقِه وهن ِمن حولي 
ُحشود، وأتوه في ذات 

املكان.
آالم بعضها فوَق 

بعٍض فوَق بعٍض 
في جسٍد ُمسّجى، 

وأوجاع أبعد ِمن 
حدود البدْن، نََفذت 
إلى ما وراَء الّساترِ 

اجللدّي من حلٍم 
وعصٍب وعظم.

أوجاع تغوص إلى 
ما وراء الوراء، حيُث 
تنتشُب املعاني في 

بعضها كما ينتشُب 
القوُم إذا التحَمت 

صفوُفهم، فأّنى أحتمل.
أترين...ها أنا ذا أنساق للحلقة األضعف في سوداوية املشهد 

لم في عالم ظالم، وبشر  نحو املأساِة املتشحة بظلمِة الظُّ
تتنافس في مضمارِ الّشعور باآلخرين في محاولة إلثباِت النبل 
وتبرئة ذاتها من التبّلد أمام ذوات اآلخرين في واقٍع ُجلُّ ما فيه 

يدفُع إلى البالدة للحفاظ على بقّية من أشياء ال أفهمها. 
آآآه يا بنتي...ها أنا أنساق معهم وأنوح على مأسي اآلخرين 
وأختفي خلَف صورة املظلومني واملنكوبني الذين تتبارى عقولنا 

في ذات املضمار، الستنطاق الِعبارات والعَبرَات التي قد تصل حد 
إراقة الدمع عند احلديث عنهم.

بنيتي: ها انا أقترب من االستبالد لالستعباد في هذه الغابة...
أي غابة هذه؟! 

عذراً يا ابنتي؛ ليست غابة. 
أنا لم أرى؛ فهل رأيِت جثثا تتناثر في أحراج الغابة وشعابها؟!! 
وهل سمعِت أن حيوانات حاصرت أخرى ومنعتها الكأل واملاء حتى 

قتلتها جوعا وعطشا؟!!
هل بلغِك أن الغابة فيها حيوانات تُذيق الذل ألوانا حليوانات 

على شبابيِك احلدود أو عند الشيك الفاصل بني أقاليمها؟!!
هل قرأت أن حيوانا الحماً قتل لغير حاجة األكل، أو أنه َسفك 

الدماء حتقيقا لشهوة إثبات الذات أو دفاعا 
عن عرين األسد؟!!

هل رأيِت أو قرأِت أو سمعِت في يوِم ِمن 
األياِم عن َمسيرٍة في الغابِة حليوانات تهتف 
فيها: بالروح بالدم نفديك يا أسد الغابة؟!!!
هل تستحق الشعوب كل هذا التنكيل 

والقتل جملرد أنها صرخت؟!.
هذا العالم أوحش من غابة، وهم أشرس 
من الوحوش، ونحن ليس لنا إال أن نرقص مع 

أبناء آوى أو نستعطفهم ليطلقوا علينا 
رصاصة الرحمة إن نحن نطقنا.

عاريٌة يا ابنتي هي الكلماُت أماَم املوِت، 
والعباراُت يقُتلها اخلجُل من نفِسها بني 
يدّي الّطفولِة املتلوّيِة على بساط اجلوع، 

والكهولة املذبوحة على حد القهر.
اآلن...أنا مثلهم أبكي؛ بعد أن هاجت 
الروح املثقلة باأللم وأصدرت األوامُر إلى 
ِق ‘من احملاجر علي  الّدمِع الّسخنِي بالتَّدفُّ

وعليك وعلى القدس وبغداد وحلب’
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“بشتغل مع )اخملابرات!(
يا لهوي، يا خواصري، 
إبعدوا بدي أشقلب، 

بدي أمشي على راسي 
باملقلوب!”

أقيم حالياً في 
شيكاغو، ووجودي هنا 
ال يشكل أي افضلية 
كما يعتقد البعض. 

لكنني مع ذلك 
أتعاطى اإلستمتاع قدر 

املستطاع.
قبل أيام، تناهت إلّي 

”مننمات سمعية“ 
تقول إن بعض املرضى 

النفسيني يظنون 
-وبعض الظن إثم - أن 

خالد يعمل مع اخملابرات 
األردنية.

كذبتم وخاب ظنكم.

خالد عياصرة

رحالة

في احلقيقة، فإّن األمر “مضحك مبكي”، مضحك ألنني أعتقد أن اخملابرات 
األردنية جهاز وطني، ال ميتلك ترف الوقت من أجل البحث عن أخبار وأفعال 

هؤالء، بحيث يترك وظيفته احلمائية من أجلكم.
فأفعالكم، وأقوالكم، ال تخرج عن إطار األكل والشرب والدوالر والعمل، وهو 

أمر جيد مشروع. 
هذا أوال.

أّما ثانيا: فأنا ال أعتب على أفعال بعضكم، حتى وإن كان حامالً للشهادات 
العليا، التي لم تزده إال شكاً ورعباً، من أي غريب، ال ألن هذا الغريب مرعب 

ويهدد وهمهم وبنيانهم الهش، بل ألنهم أضعف مما يعتقدون.
إن كانت جتاربكم السابقة عملت على تشكيل رؤيتكم التي تنزلونها على 
اجلميع، فإن مشكلتكم حتتاج إلى العالج، عالج ليس مخابرتياً، أو أمنياً، بل 

نفسّي بحت!
أما األمر املبكي، فيرتبط بي، ومعرفتي لذاتي وعقلي. نعم أعرف نفسي 
جيداً، أعلم طريقي، وإلى أين تأخذني قدماي: غير خاضع لسلطة أبوية 

متنعني حريتي، وتلغي شخصيتي، وغير خاضع لسلطة اخلوف والتردد، أو 
اليديولوجيا األحزاب ذات اخلطاب املنحدر. لي أفكاري وشخصيتي، التي ال 

تخضع لسيطرة.

إضافة إلى ذلك، لو كنت فعليا أعمل مع جهاز 
اخملابرات، بشكل رسمي، أو غير رسمي، من أجل 
وطني، فهذا شرف لي، لكنني لست كذلك، وال 

أحبذ أن أكون، ال ألن العمل اخملابراتي محّرم، أو 
يصيب وطنيتي، بل جراء عدم توافقه مع عقليتي.

حتضرني هنا قصة حصلت ذات زمن مر، قصة 
يعرفها صاحبها.

يقول صديقي السابق: خالد انت ضابط صغير في 
الدائرة... أنت تضحك على الدولة والناس.

قلت له: أهذا أنا؟ أجابني بنعم.
ضحكت حينها، واسمعته ما يستأهل. وأضفت:
يا أخي إّن الذي يستغل الدولة فعلياً، هو من أراد 

أن يبتزها، وأجهزتها، ومؤسساتها، لتنفيذ مشروع 
وهمي يخسر الدولة ماليني الدنانير. ألست أنت؟
ألم يعلم بك الديوان امللكي، والدائرة التي كنت 

تلعق أحذية من فيها ألجل أوهامك ألم تتم 
“ساحلالقة “ لك على الناشف كما يقال, لذا حتولت 

نتيجة ذلك لرعد دون مطر, وغيمة دون رياح, تهدد 
هنا و هناك دون أن يثمر مسعاك.

اخيرا أود أن أقول : لست إال مواطن في قربه 
وبعده أردني يدافع عن بلده وأهله ومؤسساته, 
ما استطاع لذلك سبيال, مواطن يريد ألطفاله 

وأطفال األردن أن يعيشوا حياة أفضل.
صحيح نسيت أن أقول , لو أن حماية األردن 

وبقاءه, يتطلب من أبناء الشعب األردني وأنا واحد 
منهم أن يكونوا جنودا في جهاز اخملابرات, فعلموا 

أن الشعب سيتشرف بذلك. ال حبا باجلهاز, بل 
الن حماية األردن فرض, وال أقول حماية احلرامية 

والفاسدين, والوصوليني, وأشباه الذكور كما 
البعض الذي اقصده, ممن يوزعون التهم املعلبة 

اجلاهزة, فقط الن شخصية هؤالء أضعف من أن 
حتقق فارقا يبنى عليه ويستفيد منها .

“ يا لهوي” بشتغل  مع “اخملابرات ”؟!
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سناء صالح

ال القصيد يسعف قلبي وال 
الغناء،على عتبات املساء 

اشعلنا الفرح،وشربنا احلب 
كؤوسا من قوس قزح،مللمنا 

جنمات السماء،وضفرناها 
باقات من بنفسج 

على سور احلب الطويل 
مبساحات اشواق قلبينا 

واحالمهما،غنينا للفراشات 
وهي تختال الربيع 

تلونه باجنحتها،متتص 
رحيق الفرح تصبه في 

قلبينا،ولالشجار مورقة 
تصنع ستائر لنوافذ 

بيتنا،للياسمني يختزل 
بياض قلبه ثوبا لزفاف يومنا 

املوعود.
تعاهدت السروات الباسقات 
ان يسورن حديقة حبنا،ولم 
تنحن هاماتهن العظيمات 

اال ملرأى عناق يدينا،اما 
دوريات احلقل وحساسينه 

فاصطففن يعزفن حلن 
خلود عشقنا،كان عزفا 

اصاخ الفضاء اليه   السمع 
يتعلم رسم املدى،تسابقت 

االشجار حتيي مدعوينا 
باجمل املعزوفات،فاصغى 

املساء وانتشى.

عن حكاية يندى 
لها اجلبني!

كيف امتدت يد القبيلة،فاطفأت مصباح الدجى؟
كيف صار ربيع القلب بال ربيع،صار صدى

كأن لم يولدا
قتلوا بالبل العشق،واعدوا مراسم اجلنازة،هيؤوا املراثي،تباروا في 

اخلطب واملواعظ،وعادوا حيث خيمة العزاء،يتناولون الطعام عن روح 
املرحوم،وفناجني قهوة تدور،وطائف يطوف عليهم بفاخر التمور 

،ومياهامعدنية تقيهم العطش واحلرور

عظم اهلل اجرك،بفاخر العزاء يودعونك بعد ان يقتلوك،ال عزاء 
للمحبني

.…
في القرن الواحد والعشرين

جوعا وحرقا ميوتون
صمتا

لتخفت االصوات
وتنكس الرايات

هذا عارنا
احلزن ال يكفي

وال يفي بالغرض البكاء
قصة اطفال ثالثة

ال يهم في اي قرن نكون
جوعا وحرقا ميوتون

الشمعة ترمز للفرح
يطفؤها االطفال في اعياد امليالد

فلماذا في غزة
تطفيء الشمعة حياة االوالد؟

كي يبحث لهم عن طعام

االب نهض
رغم ضعف اجلسد

عله يحظى بلقيمات
تقيم االود

حل الظالم
اضاء شمعة

كي ال تغتال العتمة
فلذات الكبد

فاغتالتهم الشمعة
اي كمد

صراخهم يحاصرنا
واجسادهم املتفحمة

تكبل الروح منا
تسد منافذ الهواء

خواء ايها العالم
خواء

ايها العالم
اما ارتويت من دمنا؟

اما شبعت من حلمنا
نيئا

تريده مشويا
اعجبتك رائحة الشواء

الذيذ حلم من ماتوا جوعا
وحتولوا الى شواء

كانوا للنار زادا
وامعاؤهم خواء

ايها العالم االسود
اطفالكم بالشموع

باعياد ميالدهم
يحتفلون

واطفالنا بالشموع
يحترقون،ميوتون

ما اقبحكم ايها الساسة
من اجساد اطفالنا
معارككم توقدون

تسقط االوطان
التي من حلم اطفالها

تنير عتمتها
وبدماء اطفالها

تتاجر
انها حكاية

يندى لها اجلبني

شغف



،

        دفعٌة واحدة: 
أحّب،،
        و)أنسى(، 
كعاٍص يحتضر..
        القّوة في 
العينني،
        وبالغة 
القصيد،،
        صفعة 
لعشاقي..
        القاتل، ال 
يُساوم ضحّيته،

        يفنُح 
شهّيتها )للموت(،
        ويضحك!!
        الوفاء، صار 
جمال مذبوحا،،
        وحدها الثقة 
الغبّية،
        تُسِكُر 
القلوب..

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

ِمْن َفرط 
احلب،
        ِمْن 
عقوق 
األماني،
        ِمْن 
َكْيِد األمل،
        أُشِفُق 
)علّي(..
        
الغيابات، 
ال جُتيُد 
)الُهدنة(..

        الورقة البيضاء، 
التي صارت قصيدة،
        كاألجراس،
        ترّنح الوقت 
والذكريات،

من فرط احلّب...
والنسيان

        وكل العشاق الذين 
مّروا/ مضوا...
        املوت/األنثى، والنسيان،
        وجوه لقلب واحد،،

        ومرايا لشغف شتاء 

ضاع في صوت )ناي(..
        والقلب الذي مرض 
بالنسيان
        صار نبضه ِشعرا

شغف
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

ثالثتهم من جذع واحد 
، تفعل ذلك معاندة 
التحديات مع الثبات 

في املعنى.. تتعانق 
ورغم عمرها املوغل 

بالقدم إال انها تقبل 
احلديثة كي جتاورها 
العشق شريطة ان 

تكون حقيقية صلبة 
من نبت معنى احلياة .!
أما جبال عجلون فهي 
حتيلنا حلدائق الكالم و 
أنوار مديح من أعماق 
القلب ، ما عليك إال 
ان متشي في أرضها 

أجاهر عشقي املؤبد لألشجار

حلظة غير شاردة

احلمراء.. ودندن حينئذ مبا تشاء من 
الغناء والقصيد وحتى البكاء مبا 

يفعله بعض البشر املنزوعني القلب 
من اجتثاٍث جائر ..واغرز عينيك في 

مصابيح نبضها ، واصغي تراتيلها 
......

فداحة الغبار ال تعنيها بشيء، 
فالسماء الظاهرة من خلفها 

ليست بالزرقة الكافية امنا يكفي 
اخضرار أوراقها الزيتونية االبدية ....

بكهنوتية ترتيلية أجاهر عشقي 
املؤبد لألشجار .....
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،

)اقتنيت مقصلة احلالم من 
معرض فلسطني الدولي 
للكتاب، نكاية بجالل برجس 
هذا الروائي املهم، الذي 
جمعتني به جائزة كتارا 
للرواية العربية. تروق لي 
طريقته بالسرد، كما يروق 
لي صوته الذي استمعت له 
عبر تسجيالت في اليوتيوب، 
تتضمن مقاطع من رواياته 

وقصائده(
صديقي الكبير واسيني 
األعرج، أنشر ما قلته ألن 
كلمتك بألف كلمة، وألنك 
على رأس الذين ال ينظرون 
للناس من برج عاجي، وألنك 
روائي يقرأ، وألنك كبير 
بتواضعك. لهذا أشكرك 
كثيراً أيها الكونّي

جالل برجس
روائي أردني

موقف

حينما التقينا، 
أخرج واسيني 
األعرج #مقصلة_

احلالم من حقيبته، 
وطلب أن أوقعها 
له. وفي حديثه 
أثناء حفل توقيع 
روايته )العربي 
األخير( في عمان، 
في )ساقية 
الدراويش(، قال، 
مخالفاً ما يحدث 
عادة في حفالت 
التوقيع:

واسيني األعرج، وأنا

لقاء ليس عابرًا
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