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الباشا نذير رشيد

@ يارا: أحالمي غير قابلة للمساومة
العياصرة! خالد  تخبيصات   @
األخطبوط الطائفية  عروبة:   @
@ العدوان في بيت من حلم ودم 2
@ موفق ملكاوي: وصباحات الرزق
@سكجها: كتاب العودة/ املقدمة
الكراهية يشحنون  خطايبة:   @
@ باريهان: طفل كهمسة كونية
@ معني مراشدة: حكايات األجداد
@ عندليب: من وحي زيارة شارونية
احلارة مخبز  في  شاهني  @ماجد 
@ آنو القوافي الغارقة بالذكريات
@ أبو هالل ونص حتى آخر كلمة
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من 

الفيس بوك
واحدة  منصة 
تلغي املنافسة

32

املبدع ماجد 
شاهني يكتب 
عن فرن احلارة

محمود أبو هالل 
ونص يقرأ حتى 

آخر سطر

الدكتور معني 
املراشدة يكتب عن 

الرمضانية  حكاياته 
مع جده

اللويبدة تواصل 
نشر كتاب سماء 
للروائي  الفينيق 
مفلح العدوان.

الكاتب حلمي 
األسمر يتحول 
تديجياً إلى الشعر، 
ويكتب أسفاره 

عندليب احلسبان، 
تكتب  عن مرآتها 
املكسورة

خالد عياصرة 
يكتب مجموعة 

نصوص حتت عنوان 
:”تخبيصات”

موفق ملكاوي 
يكتب ويصّور: 
صباح الرزق 
ومساء اجلمال.

احملتويات

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

آنو السرحان 
القوافي  تكتب 

الغارقة في 
الذكريات.

يواصل مشروعنا :”كتاب 
الشهر” حتقيق النجاحات، وكانت 
نسخة الشهر املاضي للكاتب 
املبدع ماجد شاهني “سالل تعب”، 
وكما في الكتب السابقة، فقد 
جتاوز عدد التحميالت العشرة 
اآلف، وهو رقم ال ميكن تصّوره لو 
صدر مطبوعاً وُعرض في املكتبات.
مع كل إصدار لنا نزداد قناعة 
أّن العالم الرقمي لم يعد حقيقة 
فحسب، بل صار يتجاوز اخليال، 
ويبقى أّن الشكر موصول للقراء.
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طفل كهمسة كونية

إّنهم يشحنون الكراهية
محمد اخلطايبة

وليد نايف
فنان عراقي

تغريدات

2425 وليد نايف في اللويبدة

يبدأ فناننا 
العراقي 

الكبير، رسام 
الكاريكاتور 

العراقي 
املعروف، األستاذ 
وليد نايف نشر 
رسوماته الفّذة 

في “اللويبدة”.
املعروف أّن 

وليد يعيش في 
مهجره الكندي 

مع غاليته 
إبنته، بعد أن 
نّكدت احلياة 
على غاليته 

24األولى: بغداد.



باسم سكجها

باسم،  يا  يوم:  في  لي  قال 
بالعودة  عليك  اهلل  مّن  إذا 
تواصل  أن  فعليك  يافا،  إلى 
عن  كتبت  فأنا  أنا..  بدأته  ما 
املاضي مستبشراً باملستقبل، 
وعليك أنت أن تكتب عن ذلك 

املستقبل إن جاء في وقتك.
ابراهيم  باسم  إسمي: 
باسم ابراهيم علي مصطفى 
عبد  األجداد:  قائمة  آخر  الى 
الدمياطي،  الكعكاني  القادر 
مصطفى  حفيده  لُّقب  الذي 
فقد  وهكذا  بسكجها،  األول 
صار اسم عائلتنا يقترن بهذا 
في  جميعاً  نحار  الذي  اللقب 

تفسيره.
وكنت  عجوزاً،  جّدي  كان 

اإلميان  يحمل  عجوز  وككّل  طفالً، 
ستعود  يافا  أن  يؤكد  ظّل  املطلق 
في أيامي، والغريب أنه لم يكن أبداً 
من سكان املدينة الساحلية، فقد 
كان  ذلك  ومع  احتاللها،  بعد  ولد 
يسرد لي قصصاً مشّوقة ال تنتهي 
عائالتها،  بيوتها،  شوارعها،  عن 
وأظّنه  عاشها،  وكأنه  شاطئها، 
يعيد لي ما كان يسمعه من  كان 

أبيه.
أن  كان  أن حلمه  أنسى  ولسُت 
ميلك بيتاً صغيراً على شاطئ يافا، 
حياة  وميارس  مذكراته،  فيه  يكتب 
ولكن  العمر،  نهاية  حتى  الكسل 
مات  فقد  مستحيالً،  كان  حلمه 
جانبه،  الى  ودفن  كأبيه،  عّمان  في 
الغرب،  على  يُطل  جبل  قمة  في 

على فلسطني ويافا.
اآلن، أنا في يافا...

أحقق حلم جّدي...
صحيح أنني لم استطع العثور على بيت 
محاذ للشاطئ، فقد تغيرت تفاصيل املدينة 
مطلة  خالية  أراض  هناك  تعد  ولم  كثيراً، 
على البحر، ولكنني وجدت شقة في الطابق 
االخير من عمارة جميلة، جاهزة الستقبالي، 
عجل،  على  تركوها  سكانها  ان  ويبدو 
املالبس،  بعض  وفيها  مفتوحة  فاخلزانات 

وأخرى متناثرة على االرض.
مكاني،  في  غريب  انني  شعور  متلكني 
أغّير  أن  دون  متضي  الثالثة  الليلة  هي  فها 
أن  حتى  أو  يُذكر،  شيئاً  البيت  تفاصيل  في 
أعيد ترتيبه وتنظيفه. كنُت أقضي معظم 
البحر،  على  املشرفة  البلكونة  في  وقتي 
أتأمل املشهد األخاذ الذي ال يبعث، أبداً، على 

ملل. بني ساعة وأخرى كانت تصل سفينة 
لتجد  الصغير،  امليناء  آخر  عند  فترسوا 
عشرات املراكب املألى باالسرائيليني الراحلني 
الى  الصعود  في  هؤالء  يتزاحم  بانتظارها. 
سطحها  من  رجل  يصرخ  وحني  السفينة، 
الى  باالستماع  أبدأ  حمولتها،  جتاوزت  بأّنها 
لتأتي  فترحل  وهكذا  الغضب،  صرخات 

بعدها سفينة أخرى ويتكرر املشهد.
رفيع،  بذوق  رُّتبت  الشقة  أن  واضحاً  كان 
وال يخلو جدار فيها من لوحة زيتية جميلة، 
مذّيل  فكّلها  رسمها  واحداً  فناناً  أّن  بدا 
تواريخ مختلفة،  بالعبرية، مع  واحد  بتوقيع 
كان  السابق  الساكن  أن  أفترض  ممّا جعلني 
كانت  كبيرة  بيضاء  جلدية  صوفا  رساماً. 
املفتوح  الواسع  الصالون  من  جانباً  حتتل 
ضخمة  وشاشة  أنيق،  صغير  مطبخ  على 
على اجلدار، حتتها خزانة ارضية طويلة حتتوي 
مألى  ومكتبة  حديث،  صوتي  نظام  على 
الكالسيكية،  املوسيقية  باألسطوانات 
بأنواع  املتخصصة  املصورة  اجمللدات  وبعض 

الفن التشكيلي.
هي  بل  هنا،  سكن  من  فناناً  ليس  ال، 
في  غربتي  استجمعت  ان  فبعد  فنانة، 
في  أخذت  فضولي،  علّي  واستحوذ  املكان، 
انها نسائية، وفي  املالبس ألكتشف  تقليب 
احلمام املبني بعناية وذوق شرقي، كانت أنواع 
الصابون واملساحيق تؤكد أن إمرأة هي التي 
ديكورها،  في  تستعجل  ولم  هنا،  سكنت 

كما استعجلت اخلروج.
صدق ظّني...

فها هي شلوميت بطيطو، أمامي، تعلن 
لي فور فتحي الباب عن اسمها، وتقول: هذا 
بيتي، ونسيت ان آخذ جواز سفري، وبلباقة، ال 
تخلو من خوف، أضافت: هل تسمح لي بأن 

أدخل ألحضره، فهو لن يفيدك في شئ.
تلك كانت البداية...

بدايتي مع يافا، وشلوميت.
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الصح.. آفة

)1( 
لست 
كاتباً، مع ان 
جّدي باسم 
وأباه إبراهيم 
وإبنه ابراهيم 
كانوا كتاباً 
وصحافيني، 
ولكنني أكتب 
اآلن تنفيذاً لوعٍد 
قطعته له: 
أن أسرد 
قصتنا مع يافا. 

كتاب العودة
املقدمة / اآلن... في يافا
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التاريخ الذي ميثل أرضاً خصبة لألكاذيب واإلدعاءات 
اللصوص الذين يسرقون التاريخ ، وهو رجل ال 

يطيق هذه الصغائر، يحاول أن يعيد ترتيب األحداث 
وقراءتها وتأملها من جديد ليوظف حكمته التي 

اكتسبها على امتداد عقود من الزمن في قراءة 
جديدة منصفة وموضوعية، هو ال يعتمد على 

احلديث املرسل والسهل، ولكن كل حكم أو موقف 
يدعمه مبستندات يرتبها ويعتني بها كثيراً، ال 

يطمح ألن يضع اسمه في التاريخ بوصفه باحثاً 

 يتذكر بلمعة في عينيه 
ميكن قراءة نبضها املوزع 
بني شتى املشاعر، ولكن 
أكثرها طغياناً ووضوحاً 

شعوره بالرضى عن الذات 
وراحة الضمير جتاه قراراته 

ومواقفه
 

 رمبا بدت خالفية للبعض، 
ولكنه متأكد أن نواياه 

كانت دائمة تسعى ألن 
تالزم احلقيقة واحلق، عينني 

ذكيتني وصارمتني في 
الوقت نفسه، وقامة يصر 
أن تبقى ممتدة وفارعة على 

الرغم من أنف سنوات 
عمره املمتد، وكأنه ميضي 

على موجة واحدة مع األردن 
الوطن في مختلف حاالته 

وحتوالته.
يتقد حماسة وإصراراً 

ويتعامل بجدية مع جميع 
معطيات حياته اليوم، 

وهب نفسه هامشاً من 
العزلة في إطار ما أعلنه 

من وفاء للوطن األردني 
وال يزال يحتفظ بلياقته 

للقيام بكل اعماله 
والتزاماته  ، فاتخذ قراره 

بأن يقاتل من جديد، بعيداً 
عن خطوط االشتباك هذه 

املرة، معركته ميدانها 

وكاتباً على ما ميتلك من ثروة 
وثائقية مناسبة، ولكنه يريد 

أن يعطي كل ذي حٍق حقه.
 

يبدو رجالً مخلصاً للعائلة، 
ولكل عائلة مهما كانت، 

رجالً يرى من واجبه أن 
يعمل من أن أجل عالم 
يعيش فيه اجليل اجلديد 

في أمن واستقرار وضمن 
تقاليد شرقية معتدلة، 

هذه طبيعته التي تتضح، 
رمبا لم يتحدث عن حياته 

الشخصية، ولكنه من بني 
سطوره يتضح أنه ال يحترم 

الرجل الذي يطيح اخلمر 
برأسه، أو يتعامل بخفة 

مع العائلة وشؤونها، وفوق 
ذلك، فإنه ال يحب املقامرين 

وخاصة في مجال السياسة 
والسلطة، ألن اخلسائر التي 

يتكبدونها ال حتيق بهم 
وحدهم ولكنها متتد لتفسد 

حياة اآلخرين، ومع أنه كان 
في املواجهة دائماً إال أنه 
امتلك روحاً متسامحة 

وقدرة على استصدار 
األحكام التي تعطي الرجال 

حقهم.
يحرص على االطمئنان 

الدائم على أبنائه، حرصه 
على تعليمهم وتربيتهم، 

كانت الفروسية وطقوسها 

أحد البنود املهمة في حياة ابنائه جعفر وزيد 
وسفيان، بينما تبقى زين هو جوهرته الغالية 

التي تسانده في مشروعاته وتقف دائماً بجواره، 
صديقته املشاكسة، التي وضعت معادلة أصولها 

الشامية السلطية في إطار معاصر ومنفتح.
نذير باشا التحق يكتيبة املدرعات االولى  للجيش 

العربي عندما جاء كلوب باشا
 ذلك ان  مسيرته  مع اجليش العربي في 

مرحلة مبكرة، حتمل خالله الكثير من التعالي 

والغطرسة ، وكان طبيعياً لذلك الشاب الذي أدرك 
مدى اتساع الهوة بني طموحات جيله وممكنات 
وطنه، فاجليش الذي قاتل ببسالة كبرى في حرب 
1948 كان يفتقد حتى للذخيرة، وكان رشيد 
ميضي على غير هدى على امتداد جبهة املواجهة 
مسكوناً مبراراته وغضباته التي أصبحت جزءاً من 
شخصيته فيما بعد،

وكان رشيد قد اطلع احلسني على وثيقتني في 
غاية االهمية حصل عليهما من وثائق قيادة اللواء 
الذي كان يخدم به

احدي هذه الوثائق تظهر النقص الفاحش في 
الذخيرة من مختلف أصنافها وخملتلف الوحدات

والثانية حتوي خطة وضعها كلوب باشا وأصر 
عليها وتعتبر هذه اخلطة وادي األردن من جنوب 
بحيرة طبريا حتى البحر امليت كأهم منطقة 
استراتيحية ويجب الدفاع عنها وحمايتها من 
أي هجوم اسرائيلي محتمل على فرض ان مقتل 
االردن من هذه املنطقة وقد حاول كلوب باشا بكل 
ما يستطيع قبولها لكن احلسني اصر ان يلغيها

هذه الوثائق مت االضطالع عليها بعد حادث قبية 
املشؤؤم الذي ترك جرحا في قلب اجلني رافقه طوال 
حياته وقد كانت هذه بداية العد التنازلي لعملية 

التعريب الشهيرة التي اتخذها احلسني في الوقت 
املناسب 
وفي هذه املرحلة أتى انضمامه للضباط األحرار 
التنظيم الذي سعى من أجل اإلطاحة بغلوب 
باشا وزمرته من اجليش العربي، وهو التنظيم الذي 
وقف بجانب امللك احلسني في معركة التعريب 
التي كان ثمرة املسيرة املهنية لرشيد ومعه 
العديد من الضباط الذين راهنوا مبستقبلهم املرة 
بعد األخرى من أجل هذه اللحظة.
مضى رشيد في مسيرته بعد ذلك وهو يحاول 
أن يكون رجالً يسعى من أجل صياغة مستقبل 
أفضل للوطن،
ميوله القومية لم تكن خافية على أحد،  ومع أن 
رشيد اكتشف في وقت مبكر أن املشروع الناصري 
على شجاعته وطموحه يحمل في ثناياه الكثير 
من العيوب اجلوهرية التي انكشفت دفعة واحدة 
في حرب 1967، إال أنه ما زال إلى اليوم ينظر 
لعبد الناصر بكثير من االحترام الشخصي، ، 
وحني تصاعدت حدة االلتباس حوله بعد املناورة 
الشهيرة التي وضعته بني السلطة ومعارضيها 
تسببت بقائه  لسنوات خارج األردن، ، ولذلك 
كانت عودته للوطن واالنخراط من جديد في 
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الصدام،اعيد رشيد الى دائرة اخملابرات العامة 
برتبة رائد ليكون رئيسا لفرع إسرائيل في دائرة 
اخملابرات العامة برتبة رائد الى ان تدرج ليصبح  
على رأس جهاز اخملابرات العامة في دولة كانت 

كثير من أجهزتها، ومبا فيها اخملابرات، مخترقة من 
الفدائيني يتحني حلظة إطاحتهم بالنظام، وكان 

القائد اجلديد للجهاز يدرك أن عواقب هذه املغامرة 
لن تكون وخيمة وحسب، ولكن مدمرة أيضاً 

لألردن ولألمة العربية بأسرها، كان مصراً أن يفوت 
الفرصة على قادة التنظيمات الذين استخفوا 

بالواقع وشروطه، وكذلك على حلفائهم في 
الداخل األردني الذين كانت تطربهم املقوالت 

أجهزته األمنية 
وكأنها موعده 
مع القدر. غادر 

رشيد األردن بينما 
كانت على صفيح 

ساخن ، وكانت 
عودته واألردن 

برمته على فوهة 
بركان الصدام 

بني التنظيمات 
الفلسطينية 

واألردن بوصفه دولة 
مؤسسات بناها 

الراحل احلسني 
من أجل أن تكون 

منوذجاً مختلفاً 
عن الدول العربية 

األخرى الغارقة 
في مشاريعها 

العبثية التي 
استغلت القضية 
الفلسطينية من 

أجل أن تكون مبرراً 
للقمع واالستبداد، 

بينما كان األردن 
يدفع الثمن وحده،
وفي حلظة فارقة 
من التاريخ، وقبل 

أيام قليلة من 

البراقة والفارغة 
في الوقت ذاته، 

وبالفعل كان نذير 
رشيد الرجل الذي 

استطاع أن يوفر 
للجيش العربي كل 

دعمه وإسناده في 
معارك أيلول 1970، 

وكان وراء إدارة 
أمنية وسياسية 
سعت أال تتحول 
هذه املعارك إلى 
بحر من الدماء، 

وال أن تنقلب 
إلى حرب أهلية 

مديدة ومريرة. 
يتهمونه بأنه عدو 

للفلسطينيني، 
ولكن لم يحمل 

العداء ومن منطلق 
ثقافته وعقيدته 

العسكرية إال 
إلسرائيل، وحتى في 

مواجهته لقيادات 
التنظيمات 

الفلسطينية فإنه 
كان يعتبرهم جزءاً 

من املعركة يجب 
توظيفه بالشروط 

الصحيحة، ويحاول 

أن يدفعهم لتفهم هذه احلقائق وعدم االنسياق 
وراء التضليل السياسي الذي ميارسه الغير من 

بعض اجلهات التي كانت ترى أن النموذج األردني 
يثقلها بقدرته على استيعاب التناقضات وإعادة 

إنتاجها من جديد،
وقد حاول رشيد مع من احترمهم على املستوى 

الشخصي واملهني، مثل صالح خلف )أبو إياد( 
ومعه ابراهيم بكر ملراجعة ضرورية كانت بداية 
البحث عن حلول لالشتباك السياسي املعقد، 

وبقيت عينيه على ياسر عرفات الذي بقي موزعاً 
بني طموحاته الشخصية وبرغماتيته السياسية، 
يصرح بكثير من التجرد بأنه كان معجباً بأبي إياد، 
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وكان يعتبره شخصاً نبيالً ومحترماً، ومعه الكثير 

من القيادات الفلسطينية،
. بعدما أثارته مذكراته املنشورة باللغتني العربية 

MacK� رواالنكليزية وطبعت خمس مرات عن دا
enzie  التي حملت عنواناً فرعياً )حساب السرايا 

وحساب القرايا( يكتب نذير رشيد وباللغة 
اإلجنليزية هذه املرة كتاباً مهماً عن غلوب باشا 

ويبحث عن احلقيقة في دوره في املنطقة واالردن 
بشكل خاص  هو ال يحب الرجل على املستوى 

الشخصي، ورمبا دفعته جتربته الشخصية 
والتاريخية للتحسس من أي رمزية لالستعمار 

وافتئات على السيادة الوطنية، ولكن احلقيقة رمبا 
تكون مسألة أخرى،

فقد بدأ كلوب باشا بعملية توسعة للجيش 
االردني عام 1950 في نفس الفترة التي التحق 

فيها رشيد باجليش وقد استمرت خدمته طيلة 
تلك الفترة التي حاول فيها كلوب توسعة اجليش  

وتزويده بالسلحة التي استطاع ان ياخذها من 
اجليش االنكليزي وكانت محصلة جهودكلوب 

في هذا اجملال متواضعة وسلبية للغاية كما هو 
مفصل في الكتاب املنتظر

    وفي هذا الكتاب الذي يهديه لزمالئه وجنوده 
في الكتبية املدرعة األولى باجليش العربي، فإن 

رشيد يحدد العالقة بينه بوصفه ضابطاً وطنياً 
طموحاً مؤمناً بإمكانيات األردنيني وجدارتهم 

بقيادة جيشهم الوطني، وبني اجلنرال املتغطرس 
املتباهي بتراثه االستعماري واملتعالي على 

األردنيني وجتربتهم، وذلك من خالل ما دونه اجلنرال 
بخط يده عن نذير رشيد قبل أن يفقد منصبه 
مع تعريب اجليش، ويعترف اجلنرال بأنه كان ضد 

تعيني نذير في اجليش من األساس، ولكن الضغوط 
احلكومية جعلته يتقبله على مضض، ولذلك فإنه 

أوصى بأن يكون طريق املرشح الشاب الذي تخرج 
من املدرسة العسكرية في بغداد صعباً ومليئاً 
باملطبات واملشكالت منذ اللحظة األولى، وبقي 

نذير رشيد صامداً وكله إصرار على أن يتقدم جتاه 
غاياته الوطنية والشخصية أيضاً، والكتاب اجلديد 
يروي هذه الرحلة منذ دخوله للجيش وتعرفه على 

ظروفه الصعبة واحلرجة وصوالً إلى قرار التعريب 
وتنفيذه في خطة محكمة بقيت سراً بني امللك 
ونخبة من ضباط اجليش العربي من أبناء التراب 

والعناء األردني.
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  ليبحث في حقيقة الرجل الذي كان له الدور 
الكبير في بناء اجليش العربي، ويبدو أن غلوب باشا 

الذي أًصر على البقاء في املنطقة العربية بعد 
انتهاء مهمته في العراق بداية الثالثينيات كان 

يحمل تصوراً كامالً من أجل بناء جيش يبقى في 
موقع التبعية والعالقة الطفيلية مع بريطانيا، ، 
وبحيث يبقى التفوق االسرائيلي الذي كان غلوب 

باشا يؤمن به ويصر على احملافظة عليه قائماً، ومبا 
يبرر وجوده ووجود البريطانيني في األردن حتى سنة 

1985 كما كان يخطط في ذلك الوقت، ولذلك 
كان يزود اجليش األردني باألسلحة من مخلفات 
احلرب العاملية الثانية، كما أوضح أحد الضباط 

البريطانيني املتعاطفني مع األردن الرائد وودهاوس، 
وفوق ذلك كان يسعى لبناء جيش يقوم على كوادر 

تتوزع بني البدو األردنيني والعشائر العربية من 
العراق والسعودية ومصر وغيرها، باإلضافة إلى 

الكوادر القروية من فلسطني واألردن، مبا يعني أنه 
كان يعزل الهوية الوطنية ويجعل تنوع الهويات 

اجليش أداة في يديه كأي موظف استعماري خبير، 
ولكن ذلك ما كان يقف له الطموح الوطني 

األردني بكثير من الترقب والغضب حتى حلظة 
التعريب التي أطاحت بهذه اخملططات وجعلتها 

جزءاً من تاريخ يعرضه جليل جديد أحد بناة األردن 
املعاصر وقادته.

وفياً ألصدقائه ورفاق السالح يبقى نذير رشيد، 
مخلصاً لوطنه وقضيته، ما زال يستقبل أبناء 

أصدقائه، ليس من األردن وحده، ولكن من العراق 
ولبنان وسوريا، يأتون له مستظلني بحكمته 
وصدق مشاعره، وكما يبقى وصفي الصديق 

الذي أنقذه رشيد من ضراوة محبيه وأعدائه على 
السواء، فقدمه في تصور متوازن وموضوعي 

ليضعه في املوقع الصحيح من صورة بناء األردن 
واالستمرار مبسيرته ورسالته، وإن كان امللك 

احلسني يبقى الرجل األحب لقلب نذير من جميع 
من عرفهم في حياته، إال أنه يؤمن بأن امللك عبد 

اهلل الثاني ميثل االمتداد لذلك الرجل العظيم، 
وبكثير من التجرد يقول بأن امللك عبد اهلل الثاني 
رجل عسكري وحازم وفي الوقت نفسه إنسان 
عميق ومتنور، وهو الرجل الذي ميكنه أن يقود 
األردن إلى مستقبل أفضل، وأثبت امللك بالفعل 
في السنوات األخيرة بأنه قائد استثنائي استطاع 
أن يقاوم تيارات العالم العاتية واملتضاربة وأن 
يعبر بسفينة األردن إلى شاطئ مستقر وآمن 
بينما لألسف تعاني األمة العربية بأسرها تبعات 
عواصف الربيع التي أعاقت الرؤية وأوقعت العرب 
بني رحى األمل املتطرف واليأس العقيم.

نذير رشيد يبقى واحداً من قلة مستأمنة على 

تاريخ األردن، في جعبته كثير من األسرار التي 
يحرسها ويصر على أن تخرج في صورة علمية 
حتقق الفائدة للباحثني واملثقفني في النخبة 
األردنية، رافضاً أن تتحول ألداة من أجل التجريح 
في أي شخص أو أن توظف لهذه الغاية من قبل 
أي جهة، فاملهم بالنسبة لنذير الذي يقضي وقتاً 
طويالً مع ذكرياته ووثائقه في دارته الصغيرة في 
منطقة بدر بأطراف عمان هو ما ميكث في األرض 
ويبقى ليزدهر نبتاً وطنياً طيباً وأصيالً.
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

ال اعرف الطفل .. إمنا هو قطعة 
من روح السماء، وهذا يكفي 

عنوانا جاذبا النتباهتي ..
ال شيء من رائحة التفاؤل 

التلقائي مينحني إّياه بني آدم كما 
مينحني طفٌل كهذا، ال يكترث 

بعدستي وال حتى بوجودي.... إمنا 
أرقبه واتامل عفوية روحه، حيث 
يجري بهجة َ الثقِة بالالسقوط، 

كما الطيران والتالشي في 
املعنى...

كما أحالم الغيب.. 
هواالمل يزيح الغبشة والظل عن 

األسيجة الكثيفة من حولنا ، 
املتوج بندى السماء ...

هو غيبوبة االجنذاب نحو اهلل...
هو..... كمشة أمل تكفي قلبي 

زوادة ، كي أفهم انسان الوطن في 
امياءة املعنى، في حلظة أجزم أنها 

همسة كونية...........!!!

طفل كهمسة كونية

حلظة غير شاردة
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منذ اللحظة التي خرجت بها الى احلياة بهيئة 
أنثى، في هذه البقعة من العالم .. أدركت مع 

مرور الوقت أن السبيل الوحيد لعيش احلياة التي 
أريد، أن اكون محاربة، ال ينحني ظهرها امام أحد.

ادركت أن احالمي ثمينة ،غير قابلة للمساومة 
... ثقيلة، ال يتحملها رّف االنتظار ... عنيدة، ال 

تنكسر، وال تخضع حتت سلطة أحد.
آمنت أنه من السخف أن أرضى بحياة االميرات 
اللواتي ال يبدأن بالعيش إال بعد قبلة من فارس 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

بدون رتوش

لم يعد 

ُمغريا 

دور 

ساندريال

أحالمي 
ثمينة 
غير قابلة 
للمساومة

نبيل، ال يوجد إال في صفحات 
الكتب !

لم يعد مغرياً دور ساندريال، 
التي فضلت االنحناء والتشبث 

باملكنسة، بدالً من احملاربة 
واملقاومة.

مهما كان السواد حالًكا، هنالك 
دائماً خيار أفضل .. تصنعينه 

أنت.

ال شيء ألّذ من أن تكوني بطلة 
نفسك .. أن تهزمي إنكسار 

روحك، وعجزك الذي أطعموك 
إياه مع احلليب .. أن متألي نقصك، 

الذي صار جزًءا من عقيدة 
معطوبة .. أن متضي، في هذه 
احلياة، امرأًة شجاعة .. تعرف 
ماذا تريد، وتعرف متاًما كيف 

حتصل عليه.
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في حضرة 
القداسة،

في بيت حلم 2
األلوان  بتلك  نويل،  بابا  لباس  تكون 

البهيجة.
خرجنا من الساحة الى الشوارع 
حلم،  بيت  أسواق  حيث  اجلانبية 
فيه  صغير  محل  عند  وتوقفنا 
ألعاب، ومالبس العيد التي أريدها.. 
سبعينية،  عجوز  هناك  كانت 
ملء  والطيبة  نورا،  يشع  وجهها 

ابتسامتها، حيث رحبت بنا.
نستعرض  ونحن  احلديث  أخذنا 
ما في احملل من حتف ومالبس امليالد 
أنها  لنا  فقالت  ومسابح،  وصلبان 
لن تترك بيت حلم حتى آخر يوم في 

حياتها، رغم أن أبناءها جميعا رحلوا 
فلسطني،  خارج  والدراسة  للعمل 
يعودوا  بأن  توصيهم  دائما  أنها  إال 
ومكانهم،  بتاريخهم،  ويتمسكوا 
فبيت حلم يسري دمها املقدس في 

الروح واجلسد منها/ ومنهم.
وأخذت  فّي حديثها،  وأّثر  أثراني، 
هدية ريان منها، وتابعت وأنا معجب 
بصمود تلك املرأة، فهي منوذج لكثير 
مثلها على امتداد مدينة بيت حلم، 

وكل فلسطني. 
ليال،  حلم،  بيت  من  أخرج  أنا  ها 
ولكني سأكمل رحلتي في كنيسة 

***
أنتشي صفاء.. 

رفيقي،  ينبهني 
وصديقي  ودليلي، 
فأظن  احلمري،  أكرم 
طائر  أن  للحظة 
مرة  لي  عاد  الفينيق 
يبتسم..  أخرى.. 
فهو  له،  وأبتسم 
ورغم  أيضا،  تلحمي 
املدينة،  أبناء  من  أنه 
احلالة  يعيش  أنه  إال 
كل  فيها  أنا  التي 
أن  وأعرف  هنا،  حلظة 
كانت  أيضا  وظيفته 
مبوقع  حلم،  بيت  في 
الشرطة  في  مهم 

السياحية فيها.
لصديقي،  قلت 
امليالد،  صالة  ذَّكرَتْني 
)ريان(  إلبني  بهدية 
من  له  أحملها 
أن  وأريد  حلم،  بيت 

من  أخرى  حالة  ألعيش  نهارا،  غدا،  املهد، 
الغد  أنتظر  أنا  ها  والصفاء..  واحملبة،  القداسة، 

بكل شوق. 
***

وأنا  مشرق،  النهار  التالي،  اليوم  صبيحة 
ميمت  حيث  عالية،  روحانية  بطاقة  مشبع 
األنفاس  تتبع  يوم  باكرا، فهذا  بيت حلم،  شطر 
األولى للمسيح، تلك التي بدأت البشرية معها 
تتلمس جغرافية الروح، وتناجي نبض التسامح.
الزمن  مخطوط  وكأن  النهار،  هذا  مختلف 
وأقرأه،  ألراه،  فيه،  القداسة  بفيض  ينادي 
فسيفساء  بكل  القلب  صفحات  على  وأدونه 
تفاصيله.. وكان احتفاء طيبا بي منذ أن وصلت 

يفتأ  ال  الذي  أكرم  رفيقي  ومعي  املهد،  ساحة 
املكان،  على  للمشرفني  محبة  بكل  يعرفني 
حسن  من  وكان  يلتقيهم،  من  وكل  والكهنة، 
عن  املسؤولني  الشباب  أحد  رافقنا  أن  طالعي 
الى كنيسة املهد، ال  مرافقة السياح واحلجاج 
بعمق  للفخر  مدعاة  لكنه  اآلن،  اسمه  أتذكر 
شخصيته،  وقوة  تعامله،  وسالسة  معرفته، 

وهو في العشرين من عمره.
***

الزيارة  تلك  من  فترة  بعد  الكتابة  تأتي  وإذ 
في  احليرة  تكون  والقداسة،  بالتاريخ  املشربة 
واملرور عليه،  ترتيب ما مت مشاهدته، ومعاينته، 
أهمية  حتمل  فيها،  ما  بكل  املهد،  فكنيسة 
ودالالت كثيرة، وكل شبر أو ذرة تراب داخلها، وفي 
محيطها، جتد لها قيمة عليا، وترى هناك تنظيم، 
وتوزيع، ملساحات الكنيسة بني الطوائف، حيث 
كل طائفة مسيحية، لها جانب ال تتعدى عليه 
الطائفة على خدمة  تلك  وتقوم  أخرى،  طائفة 

رُكنها، وتأدية الطقوس فيه.
والشاب  مختلفة،  بعني  أراه  شيء  كل 
التلحمي الذي يرافقني، ال يتوقف عن التعريف 
التي  األبواب،  من  والبدء  فيها،  أَُمّر  زاوية  بكل 
ذاكرة  ومن  للكنيسة،  واحد  باب  وبقي  أغلقت 
الكنيسة  باب  أنه مت تصغير مدخل  املكان هنا 
واحليوانات  اجلياد  مرور  ملنع  العاشر  القرن  في 
أنه كانت في الساحة األمامية  إذ  إلى داخلها، 
التي  اجلمال،  وفيها  القوافل،  تأتي  للكنيسة، 
كانت تدخل حرم الكنيسة، لذا مت اختصار الباب 
إلى ارتفاع ال يسمح بدخول تلك اجلمال، وهناك 
رواية أخرى تشير إلى أن هذا له عالقة بالتقدير 
والقداسة للمكان، حيث أنه على كل من يلج 
حرم الكنيسة، ويقترب من موقع ميالد السيد 

املسيح، أن ينحني احتراما وتقديسا.
***

املهد،  فيه كنيسة  دخلت  الذي  الوقت  هذا 
من  ألكثر  ترميم  عمليات  فيه  جتري  كانت 
موقع في الكنيسة، ولذا فدروب التجوال فيها 
متأمال  وقفت  لكنني  املعتاد،  عن  اختلفت 
الفسيفساء على أرضية الكنيسة، وأعمدتها. 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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هذا  بأن  دليلي،  لي  قال  األعمدة،  أحد  عند 
مير  من  كل  أن  حيث  خاصة،  بَرَكة  له  العمود 
هنا، يصافحه في مكان األصابع فيه، و”يضمر” 
الزائر في هذا املوقع أمنية، وفعلت هذا، وكانت 
بأن  أمل  على  “ضمرتها”،  التي  كثيرة  األمنيات 
تتحقق، وأول األمنيات، حتقق احلرية واالستقالل 

الكامل ألرضنا فلسطني.
***

أسير في كنيسة املهد.. أنا في إحدى أقدم 
بنيت  أنها  في  العالم، قدسيتها  في  الكنائس 
تُْعَتبر من أقدم و أقدس  التي  فوق مغارة امليالد 
البقاع في العالم املسيحي، بعد القبر املقدس، 

كونها مكان والدة السيد املسيح.
الكنيسة،  سطح  حتت  امليالد،  مغارة  تقع   
قدما،   )11( وعرضها  قدما،  طولها)38(  ويبلغ 
بـ48 قنديال، حيث  املغارة  ولها مدخالن، وتضاء 
وتقام  واملذود،  املسيح  والدة  مكان  فيها  يوجد 
هناك احتفاالت عيد امليالد التي تَُبث تلفزيونيا، 

إلى جميع أنحاء العالم.
 وقال لي دليلي؛ أما بالنسبة للبناء األصلي 
هيالنة  امللكة  شيدته  فقد  املهد،  لكنيسة 
الرابع  القرن  في  قسطنطني  االمبراطور  والدة 
بإعادة  جوستينيان  اإلمبراطور  وقام  ميالدي، 
أن  بعد  540م،  عام  في  احلالي  بشكلها  بنائها 
هدمها السامريون، وأقام لها ثالث حنيات على 

شكل صليب. 
في  األعمدة  عدد  يبلغ  بأنه  أيضا  وقال 
ساحة الكنيسة )48( عامودا من احلجر الوردي، 
ومستوى أرض الكنيسة منخفض 60سم عن 
مثمن  مبنى  املغارة  فوق  ويقع  احلالية،  األرضية 
مستطيلتان  غرفتان  جانبيه  وعلى  الشكل، 
ملائدة  واألخرى  دياكنيون،  تستخدم  احداهما 
الروم  الرئيسي حيث يقيم  املذبح، ويقع املذبح 

األرثوذكس احتفاالتهم الدينية. 
***

رأيتها،  بعضها  كثيرة،  الكنيسة  مرافق 
أنه  إذ  إليه،  الوصول  أستطع  لم  منها  وجزء 
اجلهة  في  يقع  دير  الفرنسيسكان  لألباء  يوجد 
والزوار،  احلجاج  إليواء  فندقاً  وبقربه  الشرقية، 

وهناك دير الروم األرثوذكس الذي يقع فوق مغارة 
امليالد التي فيها الهيكل، الذي تشكلت واجهته 
من اخلشب احملفور يدويًا، وفي شرق الساحة تقع 
كنيسة صغيرة مكرسة باسم القديس جريس 
وقد بنيت مع البرج في الفترة الصليبية )القرن 
ماء  بئر  الساحة  في  يوجد  كما  عشر(،  الثاني 

قدمي.
األرمن  دير  أيضا  يوجد  أنه  دليلي،  لي  وقال 
الذي يقع إلى اجلنوب الغربي من كنيسة املهد، 
الدير  جدران  في  ويوجد  الشمالية،  احلنية  عند 
الكنيسة  أروقة  من  القدمية  األعمدة  بعض 
السابقة، وأيضاً أبنية تعود إلى فترة البيزنطيني 
والصليبيني، ويقع حتت الدير قاعة واسعة كانت 
في  للحيوانات  خاناً  ثم  زيتون،  معصرة  سابقا 

الفترة العثمانية.
ويضيف أيضا، بأن هناك كنيسة القديسة 
كاترينا  القديسة  باسم  املكرسة  كاترينا 
اإلسكندرية واملبنية على النمط الباروك، وبابها 
الباب  اما  مورثيت،  االيطالي  الفنان  عمل  من 
احلديدي في أقصى ميني الكنيسة فهو من عمل 
العماد  وجرن  1700م،  عام  األب سليفرو  الفنان 

مصنوع من الرخام، ويعود إلى عام 1734م. 
واألديرة،  الكنائس،  تلك  معظم  على  مررت 
واملعالم، ونزلت من خالل درج يفضي إلى األسفل، 
وأنا  باملهابة  التي شعرت  واملغائر،  املعابد  حيث 
واملزارات هي كل  املغائر  وتلك  باجتاهها،  أمشي 
العصور  إلى  تعود  التي  ايرونيموس  مغارة  من 
الوسطى، ومزار أطفال بيت حلم، ومغارة أطفال 
بيت حلم، وصومعة القديس هيرونيموس، وقبور 
ويزينيوس  واستوكيا  بوال  للقديستني  تذكارية 
يؤدي  وممر  يوسف،  ومزار  هيرونيموس(،  )خليفة 

إلى مغارة املهد.
***



وليد نايف
فنان عراقي

تغريدات

2425 وليد نايف في اللويبدة

يبدأ فناننا 
العراقي 

الكبير، رسام 
الكاريكاتور 

العراقي 
املعروف، األستاذ 
وليد نايف نشر 
رسوماته الفّذة 

في “اللويبدة”.
املعروف أّن 

وليد يعيش في 
مهجره الكندي 

مع غاليته 
إبنته، بعد أن 
نّكدت احلياة 
على غاليته 

األولى: بغداد.



الرغيف من بعد اكتمال نضج 
العجني ، لم تعد كما كانت .. 
في السابق كانت في أغلبها 
موازية  ملستوى أرضّية اخملبز أو 
ـّاز يندلق إلى  الفرن ، حيث كان اخلب
حفرة أمام بيت النار أو فلنقل وراء 
بيت النار وال يظهر منه أكثر من 
كتفيه و ما فوق وكانت فوهة النار 
في مواجهته .. أّما في أيامنا هذه 
فاحلال تبدلت و تراجعت أهمية 
ومكانة بيوت النار و ما عاد اخلبازون 
يعتنون كثيرا ً باألرغفة و تراجعت 
احلكايات و صارت اخملابز في دكاكني 
في األسواق و تستخدم في أغلبها 
األدوات اآللية فيخرج الرغيف 
باهتا ً ال روح فيه  (  ! !
...
و احلكاية أننا ،
    في املّرات القليلة التي 
كّنا نحمل “ العجني املقطع “ 
إلى الفرن ليخبزه الرجل اخملتص 
ّ ، كانت خالتي الغالية املرحومة 
أم وليد حتضر كمّية الطحني و 
تعجنها و تتركها لكي ينضج 
اختمارها 
) حتى يختمر العجني ( ثم 
ّ تقطعها إلى عدد من القطع 
الدائرية 
و ترش كمية من الطحني في 

أرضّية ) الفرش اخلشبّي ( أو 
) السدر اخملصص ( ثم تضع العجني 
املقطع و كنت أحمل الطرحة إلى اخملبز 
اجملاور ) نحو مائة و خمسني مترا ً بطريق 
ترابية ( ، و في األغلب كنت أحمل 
العجنة فوق رأسي و أنقلها إلى اخملبز 
وكان يقع في بيت عتيق يعود للعم 
املرحوم زكي ثلجي حداد مبادبا .

كنت الولد الوحيد في دارنا القادر 
على نقل العجنة والعودة بها أرغفة 
طازجة ، ألنني األكبر بني أخوتي و 
أخواتي ، وذلك في الفترة ما بني عامي ّ 
1968 _ 1970 وكنت آنذاك ولدا ً هادئا ً .
كنت و في وقت وصولي إلى اخملبز 
أضع الفرش أو السدر عن رأسي و أركنه 
إلى مكان فارغ وأحجز دورا ً كما جرت 
العادة  .
اخملبز كان فيه عامالن أحدهما يرّق 
قطع العجني و يجعلها مبساحات أكبر 
لكي تغدو مع الفرن أرغفة ، واآلخر كان 
يتعامل مع النار فينقل العجني املرقوق 
ـّبه داخل صحن الفرن ثم يخرجه  ويقّل
عندما يتضح نضجه .
أجرة الرغيف الواحد التي كان 
ـّاز كانت تتراوح بني قرش ٍ  يتقاضاها اخلب
و قرشني.
في األغلب األعم ، كان يأتي إلى 
الفرن أوالد من جيلي و نساء وبنات 

في 

مخبز احلارة
حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

* مخابز احلارات 
كانت مطارح بوح ٍ و 
أماكن مواعيد .
* كثير من الفتيان 
كان يعطي دوره في 
اخملبز لشخص لكي 
يطيل اجللوس مع من 
يهوى و بعضهم كان 
يعطي الدور للفتيات 
تقربا ً ومحاولة لكسب 
وّدهن ! 
* وكانت اخملابز 
محطات لتبادل 
اإلشارات السياسّية 
بي وقت وآخر ، بوصفها 
أماكن ينقل منها 
األطفال ما يسمعونه 
غلى بيوتهم بعفوية 
و رمبا من دون وعي ملا 
سمعوا .
...
)   لم تعد “ بيوت 
النار “ العتيقة حاضرة 
كما كانت منذ زمن 
بعيد .. بيوت النار التي 
كانت تختتم حكاية 

يافعات .
  في األغلب ، كّنا بني حني و آخر ، نسمع 
أصوات النساء يطلنب إلى رجل النار أن يحّمص 
األرغفة أو يجعلها تنضج مبا يكفي .

و في األغلب ، كان رجال اخملبز ينهران و بصوت 
مرتفع جمهرة النساء و يطلبان إليهم خفض 
أصواتهم في الكالم .
اخلّباز و رفيقه كانا يسترقان السمع إلى 
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األحاديث اخلفيفة الشفيفة بني نساء يجلسن 
عند مسافة أبعد قليال ً من تلك املسافة التي 
يجلس عندها األوالد والبنات املثرثرون .
في اخملبز ، هناك حيث النار تصنع لون اخلبز و 
فاكهة العجني 
و يحاول اخلّباز اإلبقاء على الرغيف مستديرا ً 
، هناك تُدار حلقات النميمة و تُصنع اإلشاعات و 
ينتقل كثير من حديث البيوت إلى اخملبز فيشبع 
في األرجاء مع األرغفة التي تخرج من بيت النار 
على رؤوس أصحابها أو بني أيديهم .

األحاديث كانت تُدار على ألسنة نساء و يجري 
التهامس بها باعتناء واضح وتتوّزع بني بيوت 
الناس و بيوت النار .
عديدون كانوا يسترقون السمع إلى احلكايات ، 
و قد ال يستطيعون إلى فهمها سبيال ً .

ـُصنع احلكايات مع اخلبز و يتناقل  هناك كانت ت
احلاضرون األخبار ويتبادلون الرسائل .
وفي اخملابز ، كان متخصصون من النساء 
والرجال ينقلون افكارا ً ورسائل وبيانات سياسّية 
حزبية وغيرها بني حني و آخر .
نعم ، في اخملبز كانت تلتقي عاشقات و كان 
من بني األوالد والبنات حمام زاجل و مكاتيب .
لم يكن األمر يخلو من طرافة ،
و لم يكن يخلو ، باملرة ، من “ نكد واستذكارات 
موجعة و بكاء نساء “ و كذا صراخ و كنا بني وقت 
و آخر نشهد عراكا ً نسائيا ً بني امرأتني أو أكثر أو 
بني بنتني يافعتني ، و كنا نعرف بعد يوم أو يومني 
أن “ األرغفة “ حملت أسرارا ً و هموما ً ونقلتها من 
بيت إلى بيت ومن مطبخ إلى فرن . 
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تاريخها، وتدون باألرض أجساد 
األبرياء مبقابر جماعية أجهضت 

القيم اإلنسانية العليا وعاثت 
باألرض فسادا .

إن وأد الطائفية يأتي بحجم 
املقدرة على تعطيل مجراها في 

دم اإلنسان العربي، وهي تسري 
بحقد سافر .

إن إقصاءها ونبذها يعد مبثابة 
قضية حترر عليا على العرب 

جميعا إدراكها برجاحة عقل 
وذكاء، لقد جاء الرسول محمد 

عليه الصالة والسالم بالقول 

)إمنا العربية باللسان ( أما اإلميان 
بالعروبة فيقع على كاهل 

العروبيني، فالقومية  القوميني 
تسمو على غبطة الطائفية 

الشاجبة لسمات وحدة الشرف 
واللغه والدين، والتي تشيد 

العقول بفتنة مذهبية وعرقية 
يتوق لتطبيقها اجلهلة وإتباع 

اسلوب براغماتي مييل إلى 
التعصب املشني الالأخالقي . 

يقول املسيح ابن مرمي : 
)باحملبة نصنع العالم .. ألن اهلل 

محبه ( 
فاألديان بعظمة الكتب 

األخطبوط الطائفية 

عروبة احلباشنة
روائية وناشطة  أردنية 

جماليات

تعلمت في 
مدرستي أن أوراق 

كراستي هي بداية 
كل نهار عروبي ، 

يخط جتليات األمس 
وشجب احلدود 

في خريطة وطني 
و)الضرير(  الكبير 
بفعل ذلك الورم 

السرطاني 
اخلطير املسمى 

تلك  )بالطائفية( 
املقيتة  التهمة 

التي تعتصر 
الشعوب، وحتولها 
إلى فتاكي حرب، 
جماعات ناقمة، 

حاقدة، تكتب بالدم 

السماوية جاءت لنبذ كل سمات العنصرية 
والكراهية والتفرقة وشجب فكرة )الصراع 
الديني السياسي( بكافة اشكاله اخلطيرة 
واستغالله ملكاسب دنيوية بذريعة السياسة، 
مثال : تنافس الكاثوليكي األرثوذكسي على 
املرجعية الدينية واألصولية األسالمية 
لبعض املتطرفني رافعي رايات اإلرهاب النتنة 
لشرعنة أسباب القتل والتدمير، وذلك كله 
ينبثق من الطائفية وأيديولوجية أطراف 
الصراع احلاصل في املنطقة العربية، وال ننكر 
أنه جاء كناجت إستعماري إحتاللي منذ القدم .

واملثال املر ) الصراع العربي اإلسرائيلي ( وبث 
سموم العنصرية وتفكيك أواصر الوحدة 
العربية بتطبيق لعبة الطائفية شكال 

ومضمونا في إطار ديني أشعل األرض العربية 
بحروب دامية ونزاعا مدنيا خطيرا أدعوا اهلل 
مبلىء الفم أن يفك غبطته عن الشعوب 
املكلومة وتكريس فكرة التصدي لإلحتالل 
االسرائيلي، وذلك يكون بتطبيق حق الشعب 
بإسترداد أرضه وشجب مآرب الطائفيه 
من ) املادة اإلستعمارية ( وعقول العرب 
واألستحواذ على القيم اإلنسانية العظيمة 
ألن العدالة ال تكمن إال بالسماء ولو وجدت 
باألرض الخترنا أسمائنا بإرادتنا اجلامحة 
واحلرة.
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“واتساب”. الصورُة التي تستقرُّ 
في الصفحة، أو تودُع لدى اإلبن 

البار “أنستغرام”.
العالُم في منصٍة واحدة، 

يتفاعُل عليها أكثُر من 
ثالثة مليارات، يجني منها 
“الفيسبوك” ملياراٍت من 

األمواِل سنوّياً. يُحلُِّل اهتمامَك 
في املوضوِع، وفي الصورة، 

وفي الفيديو، وفي التشابِك 
لتبيعَك  والتشبيِك عموماً، 

اخلوارزميُة للشركات التي 
تركُض مع الناس، وماذا يُرِيُدون 
أكثرَ من هذا التجمع البشرّي 

الفيس بوك
واحدة  منصة 
تلغي املنافسة

باسل رفايعة
كاتب وصحافي  أردني

جماليات

الفيسبوك اآلن، 
منافسيِه  ُص  يُلخِّ
في منصٍة واحدة. 

السريُع،  الفيديو 
دون عناء “يوتيوب”. 

التدويُن احلرُّ، 
كيفما شاَء املُدوُِّن 

لطوِل النص، مبا 
يُربُك “تويتر” في 

اجملاراة واالختصار 
والسرعة. البثُّ 

احليُّ احملفوُظ، 
عوضاً عن الريِش 

املتطايرِ من 
جناح “سناب 

شات”. املاسنجُر 
األكثُر أماناً في 

املوقع نفسه، 
أو في الشقيِق 
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الهائل، بقومياته، وأديانه، وهرموناته، 
وجنونه. كّل “اليك”. كّل “كليك”. كّل 
“تشيير”. كلُّ رّفة عني، ولها سعرها.
ْس علينا يا مارك زوكربيرغ. أرجوَك ال  جتسَّ
تُوفِّرْ تقنية. فنحُن نُباُع ونُشترى، وال بأَس 
أْن تعرَف الشركاُت عن طعامنا وشرابنا 
ومزاجنا االستهالكّي. ما نناشدَك فيه 

أيضاً، أْن تبيَع معلومات “الفيسبوك 
العربّي” إلى أجهزة االستخبارات الغربية، 
لتعرَف رأينا في الطغاة، وفي بالدنا 
ة، وفي النصوِص واألديان التي  املُستبدَّ
تأكُل وتشرُب معنا أكثر من الشركات 
واالستخبارات..
لعلَّ وعسى..



أسفار غابرة!
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…
وال تدري األرض العطشى بأنها 
ليست بأكثر حاجة ممن ميطرها 
بالقْطر، فلرمبا يكون الغيم أكثر 

شوقا منها إلروائها!
# أسفار

…
حوار قصير جدا

� اتصلت بك بالغلط، معذرة..
� ال بأس من اتصال آخر بالغلط، 

وسأرد أنا بالغلط أيضا!

َسأَْقِسُم 
لَْيلَِي لَْيلنَْيِ؛

لَْيٌل لَِتأثيِث 
نَْومي،

ولْيٌل لَتأنيِث 
يَْومي!
.…

حينما تصحو 
من النوم،

وجتد ضمة ورد 
في مزهريتك،

حاول أن تلقي 
عليها حتية 

الصباح،
ال تنظر إليها 

شزرا،

حلمي األسمر
كاتب أردني 

ذاكرة متمردة

فالورد يرى ويسمع 
ويحس!
..…

.. أو كمن يبحث عن 
وطن..

بحجم حضن!
...........

)مشروع ِسْفر لم.. 
ورمبا لن.. يكتمل!(

……
على »باب اهلل«!!

كم متنيت أن أستمع 
للنقر على ذلك الباب، 

كلما قصدته، كان 
مفتوحا!!

……
قالت له: اهلل يهدي 

سرك!
فقال: أنت سري!

# اسفار
……

حينما نلتقي نرمم 
عزلة الكون ....

ونرممنا!
..…

قالت الغيمة: 

لَِنَتجادَْل!
فقال الرعد: َجّدليني بِِك!

لنتجادْل ونغدو َجّدولًة واحدة!
.…

قالت: ما أقساك!
فقال: كقسوة الغيم الذي 
أرسلِتني إليه، وترْكِتني هناك، 

ألعق رذاذ العطش!
.…

بني معركة وأخرى، هزمية 
وانتصار، طعنة وشهقة، نقتطع 
وقتا لرشة عطر، أو ارتواء من رذاذ، 

تلك هي حياتنا!



د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي أردني

حكايات اجلدودنبش الذاكرة

وصور رمضانية
مازلت أحتفظ 

في ذاكرتي 
بالعديد من الصور  

الرمضانية والتي 
كانت سائدة في 

قريتي وبالتأكيد في 
معظم قرى وارياف 
اردننا احلبيب حتى 
نهاية سبعينيات 

القرن املاضي حيث 
بدأت احلداثة تغزو 
مجتمعنا بسرعة 
وتسارع ، لكن ما 

أتذكره  منها هذه 
األيام بشغف.. تلك 
الصور اجلميلة التي 
كانت حاضرة بقوة 

في أيام رمضان خالل 
تلك الفترة والتي 

كانت
تتحلى بكثير من 

القيم اإلسالمية 
السامية...التي 

تزدان باحملبة والرحمة 

والتسامح واأللفة بني الناس.حيث كانت العادات أصيلة... ولم 
تتلوث قيمهم باحلداثة. ومازلت أتذكر كيف كان أهالي قريتي  
يجتمعون في جلسات حميمة في احلارات واألزقة قبيل غروب 
الشمس وموعد آذان االفطار يتبادلون األحاديث في أمور الدين 

والدنيا او يلعبون “ املنقلة” وهي لعبة شعبية كانت شائعة 
تعتمد على الذكاء ومن األجواء اآلسرة التي مازلت أعيش 

حلظاتها  منظر مداخن أفران الطابون وهي متخر عنان السماء 
وراحة اخلبز الشهي وصواني الدجاج  � ملن كانت حالته ميسورة �  
والتي كانت تنبعث من تلك االفران وتنتشر في كافة ارجاء القرية 

..وكنت انا وأقراني من أطفال القرية نلتم حول املؤذن نترقب أذان 
املغرب  حيث لم تكن مكبرات الصوت قد غزت املساجد وما 
ان يرفع اآلذان حتى ننتشر بسرعة عائدين الى منازلنا فرحني 

مبتهلني مبوعد االفطار.

ومن الصور الرائعة واجلميلة التي عشتها في تلك االيام 
الرمضانية تلك التي كان يجتمع فيها وجهاء القرية وكبارهم 

كل يوم في بيت  احدهم وبعد صالة املغرب 
جماعة ... حيث يتناولون إفطارا جماعيا  

حيث كان يجلب كل منهم طعامه، ويأكل 
اجلميع من مائدة واحدة. 

وبعد اإلفطار... كانوا يتسامرون 
ويتحدثون في شؤون حياتهم ودينهم 

حتى موعد السحور ثم يعودون لبيوتهم... 
يتناولون طعام السحور الذي هو غالبا ما 

يكون من بقايا طعام اإلفطار.والذي كان 
يقتصر غالبا على صنف واحد كاملنسف 
بالبرغل  أو الرشوف )عدس وحمص ولنب( 

أو شوربة العدس...او اجملدرة  أما التمر 
“العجوة”  فقد كان حاضرا بقوة  اضافة 

الى الزالبيا بالسمن البلدي والسكر وهي 
احللوى الوحيدة الشائعة  اما أصناف احللوى 

واملرطبات األخرى فقد كانت غائبة عن 

موائد االفطار . 
كان هالل رمضان... يعلن دخول 

الشهر الفضيل والصيام... فيبدأ األهالي 
بتبادل التهاني... ويزورون بعضهم بعضا 

قبل نهاية اليوم... ثم تعلق الفوانيس 
الرمضانية املميزة والتي كانت تضاء 
بالكاز . لكن هذه املشاهد احلميمة 

والدافئة... تغيرت في أيامنا هذه... فصار 
أفراد العائلة يتحلقون حول التلفزيون 

ملتابعة املسلسالت  واملقاطع الكوميدية 
املضحكة... وكثير منهم يجتمعون على 

مائدة إفطار حديثة تعج باألطباق الصينية 
واإليطالية واملكسيكية واألوروبية، لينتهي 

اليوم بسحورٍ مميٍز في مطعم أميركي 
سريع... بحيث ال يتسع الوقت إلعداد 

سحور منزلي... فرمضان في هذه االيام 
ولالسف حتول إلى شهر استهالكي... 
يعكس وجهاً واحداً هو االزدحام...ولم 

يعد شهراً خاصاً بالعبادة والزهد. أصبح 
استهالكياً بامتياز...وفقد رونقه بسبب 

االزدحام في األسواق.. وتكدس األطباق 
واملسلسالت أيضا...ولم نعد منيز اجليد من 
السيئ في املسلسالت لكثرتها وأضحت 
جميع املسلسالت تتجه لإلضحاك فقط.

حقيقة اني أشتاق لرمضان الذي عشته 
في الزمن املاضي... وكان يتسم بالبساطة 
في كل شيء...أشتاق الى طبل املسحراتي 

“عبد الغني” والى صوت املؤذن العذب 
“ابوجناح “ والى حارتنا وساحتها “طيالن” 
ولعبة “اخلارطة “حتى السحور ..حقا اني 

أشتاق الى قمر سوم الرمضاني الذي كان 
ينير لنا الطريق الى املسجد ألداء صالة 

الفجر.
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موّفق ملكاوي
كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

يوم في حياة 
الشاعر والكاتب 
األردني املعروف 
موفق ملكاوي، 
يحمل صباحه 
صورة عّمانية 
يكتب عنها 
التالي:

مع تسلل 
اخليوط األولى 
للشمس 
نحونا قبل 
ساعات 
قليلة، كان 
يغّذ اخلطى، 
مع رفيقيه، 
قاصدا باب 

الكرمي، ومن دون أن يلتفت ملا تقوله األبراج. 
ويهتف في سّره وعلنه: ال خاب من يرجوك يا 
اهلل.
صباحكم خير وتوكل على الكرمي
..............
أّما مساؤه فيحمل صورة يلتقطها قرب مكان 
عمله األثير، ويكتب عنها التالي:

“ نباتات وزهور في مستنبت قرب مبنى 
جريدة #الغد”.

صباح الرزق
ومساء اجلمال

اشي بيفتح 
النفس. وبنسينا 
تعب الشوب 
والنهار الطويل.
مساء اجلمال 
واألناقة”...
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جماعات تشعل البلدان برماد األختالف، يدخلون منازل 
احلجر، والفرق بينهم وبني احلجر أنهم أحجار متحركة، 
وحني إحتفلوا بربيعهم نسوا أنهم يزرعون في صحراء 

قاحلة، متاثيلهم في إحتفاالتهم من رمل، كما أصنامهم 
من متر تنزاح مع القحط.

أوطان تذكرنا باألوجاع، وان تناسينا تذكرنا، كل شيء 
الى وداع، إحتفظت مبعيار للقيمة نفط ومال، واملكانة 

عربي خفيف، عربي ثقيل، فيما القاموس العربي أضاف 
لسجله عربي خسيس.

محمد اخلطايبة
كاتب وصحافي

حروف مسمومة، 
كلمات خبيثة، 

أبواق ال تعرف سوى 
احلقد والكراهية، 

يدقون أسافني، 
يستثمرون أوجاعنا 

لتغذية مناطقيتهم 
وطائفيتهم وإنتمائهم 

احلزبي والسياسي.

جماعات همها 
شحن هواتفهم 

للتحريض، ال 
يتعاطفون إال مع 

أسيادهم ودس 
املال في جيوبهم، 

سياسيون ال يهمهم 
البيع، إال بقدر 

إهتمامهم بنسبة 
العمولة، وفي الساحة 

موت شنيع، قتل 
فظيع وتدمير مريع.

شحنوا 
األوطان 

بالكراهية

قلم 

مخضرم

خرائط األوطان رسمت بخطوط، 
تتبع الصدوع، وسايكس بيكو لم ترسم 

ملراعاة احملاصصة بني بريطانيا وفرنسا، 
بقدر ما كانت تهدف الى بقاء هذه 

البقعة في حالة حرب وقلق.

بعد الشحن فاضت احلرائق، أناس 
تنقب في أثر بعضها، واذا لم يجدوا 

اعملوا اخليال وتصيدوا قصصاً منتعلة، 
وركبوا عليها قصصاً، ومع بؤس األقامة، 

اخليام حارقة صيفاً وجليدية شتاًء، عارية 
من كل رعاية وعناية.

شحنوا األوطان بالكراهية، فاض 
اخلطاب ترهيباً وترويعاً وتشريداً، فهل 

من رادع، مانع في مواجهة اخملالب، املآرب 
واملصائب.. “قبطوا” هواتفكم تفاقمت 

مرارة الفم على األبتسامة.
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محمود أبو هالل
كاتب وناشط أردني

نبش الذاكرة

َنص..
ُيقرأ حتى آخر كلمة

اثنني في واحد
وبعد أن أنهكني 
اجلوع دخلت إلى أحد 

املطاعم في عمان، وما 
أن جلست حتى دخل 

شخص واستأذنني 
باجللوس على طاولتي 

ألنها الوحيدة التي 
عليها مقاعد فارغة 

فرحبت به. عرف 
بنفسه ‘سعيد’ 

وبدوري عرفت بنفسي 
‘محمود’.

بعد حلظة دخل اثنان 
وطلبا اإلذن باالنضمام 
إلينا ولنفس السبب. 
فرحبنا بهما وجلسا 

متقابلني، أحدهما عرف 
على نفسه بخالد 

واآلخر سويدي يتردد 
على األردن ويتحدث 

العربية بلكنة. 
وفيما أنا وسعيد 

صامتني، دار هذا احلوار 
بني خالد والسويدي.

�أهال وسهال
* بالبداية والنهاية 

أنا احترم رأيك 

� ال يوجد لديكم حريات رأي وتعبير!!!
* هما موجودان لدينا؛ وأسأل من تشاء

� يقال أن الفساد واحملسوبية موجودان عندكم بشكل كبير؟
* هذا الكالم غير صحيح إطالقا وهم يرددونه منذ عشرات السنني.

 � حكومتكم تقول أنها ستطبق القوانني على اجلميع هل هذا صحيح؟
 * هذا صحيح ومؤكد 

� يقال أن نسبة كبيرة من أعضاء البرملان لديكم عليهم قضايا 
وشبهات فساد؟

 * املسألة نسبية واهلل سيجازي من افترى على الناس.
 � عاصمتكم األكثر غالءاً في العالم وهذا الغالء ال يتناسب مع الدخل؟

* هذا فقط في اإلعالم ومحطات التلفزة أما على األرض غير ذلك.
 � احلكومة تقول أن هناك خطط وبرامج للتنمية جاهزة لالنطالق وهي 

على األوراق!
* تلك اخلطط موجودة على الورق...نعم صحيح

 � هل الدميقراطية والنزاهة والشفافية موجودة؟

* موجودة لدينا وهما في ازدياد.
� وماذا عن الفقر واجلهل واملرض؟

* أعوذ باهلل...ما الذي تقوله؟ لم نصل لهذا 
املستوى.

 � هل هناك مسؤول قدم للمحاكمة أو مت 
سؤاله من أين لك هذا؟

* نعم صحيح وهم أكثر مما تتخيل واملسألة 
جتري بإطار ممنهج.

 � احملطات العاملية تقول أن بعض املسؤولني 
لديكم اثروا من املال العام عن طريق الصفقات 

والعقود؟
* ال تلتفت ملا يقولون فهؤالء شوهوا صورة 

البلد.
� النواب يقولون أن الشعب راٍض عنهم وعن 

أدائهم رغم ارتفاع األسعار؟

* ال...ال أحد يرضى بذلك
 � أريد أن أسألك بصراحة...هل أنت راض عن ما 

يحصل من عنف داخل مجتمعكم؟
* ال ...ال إطالقا

� أمتنى أن ال تنزعج من نقاشي معك ؟
* أنت ضيفنا وأهالً ومرحبا

�أهالً اهال ً
الحظت أن سعيد كان يتحفز للدخول للحوار 

ومن ثم يتراجع، وبعد أن متعنت في عينيه جيدا، 
وبطريقة قارئ األفكار، توقعت كيف سيكون احلوار 

لو كان هو مكان خالد 
وإذا أردمت أن تعرفوا ما عرفت ما عليكم إال أن 

تقرأوا احلوار باملقلوب من األسفل لألعلى نعم 
اقرأوا احلوار مرة أخرى ولكن باملقلوب.
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ان تكمل دراستك 
العليا ال يعني انك 

صرت مميزا، فالشهادة ال 
ترفع من قيمة االنسان 
بل تزيد من املسؤوليته 

و تواضعه .
دراستك ال تضمن لك 

ان تصير مفكرا او 
فيلسوفا او صاحب راي 

سديد .
لو كانت الشهادات 

ذات قيمة لكان احلمار 
مهندس مبدع، الم 

يخطط دروب االمم 
وطرقاتها.

ان تكون دكتور يعني 
ان تكون انسانا راقيا ال 
تافها، انسانا متواضعا 

ال متجبرا.

خالد عياصرة

رحالة

اه صحيح ...... هذه ال  تشمل حملة الدكتوراة الفخرية ...... هؤالء قصة 
اخرى

قلتلي دكتور .... اي واهلل وطز 
/////

كذبة كبرى
ان كانت ديون االردن تتخطى ٣٦ مليار دوالر

ان كانت استثمارات االردنيني في االمارات لوحدها ١٤ مليار دوالر
ان كانت استثمارات االردنيني في مصر ١٠ مليار دوالر

ناهيك عن استثماراتهم في السعودية وقطر والسودان
ان كانت موجودات املسؤولني في بنوك سويسرا مليارات ال حتصى اضافة 

الى مليارات اميركا
كيف يكون االردن قارب علر االفالس لكون ٩٠٪ من ناجته القومي يذهب 

لسداد فوائد الديون ال اصولها. حسب البنك الدولي ونادي باريس
والسؤال الثاني ملاذا هربت رؤوس االموال االردنية الى اخلارج 

////

الصحافة: يلعن ابوها من مهنة
لم يصير واحد بقيمة العقلية الصحفية 
والتحليلية مثل عدنان برية قاعد بال شغل

لم يصير واحد مثل محمود ابو هالل منطوي على 
نفسه وبحاول االبتعاد

لم يصير واحد مثل حسن البراري يشكو من قلة 
النخب الفاعلة في اجملتمع

لم يصير واحد مثل الدكتور خيري جانباك يتحسر 
على بلد تضيع دون ان يسمع صوته

* عندما يصير التافه احلقير والساقط منهجيا 
وعلميا هو صاحب القول الفصل في الصحف 

واملؤسسات الفضائية االردنية فعلى البلد السالم
* هنا اضرب بريك ، قف ، وفكر ..... واسال كيف 

تقدم هؤالء ومت االستغناء عن هؤالء
وهل لالمر عالقة باستخدام لتافهني والسقط 

لتمهيد الطريق للحمرنه والتياسة والفساد بكل 
اصنافه، بدل اخلبرات والعقول

////
عن النخب احتدث

التي يتم بيعها وشراءها بكأس او سهرة او ليلة 
حمراء او مغلف او حجز في فندق .... 

نخب تغيب عن الشارع ال تتوقعوا منها ان تكترث 
للشعب ... 

نخب تلبس بدل رسمية وربطات عنق ....
لكن في دواخلها شياطني تخطط وتوسوس .. 

نخب ال جتتمع اال على الكؤوس وعلى النساء 
هل قلت النساء .... نعم النساء 

……
يا رب بجاه سيدنا محمد وشهرك الفضيل تكتب 

النجاح لهيالري كلينتون .... حلتى اشوف الرؤوس 
وهي تتساقط من تلقاء نفسها .... 

“تخبيصات ”  خالد العياصرة!
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سناء صالح

شجرة التوت التي في 
حديقة جارتنا ام عمر 

لم تثمر هذا العام،قلت.
قالت امي:هي حزينة 

لفراق من زرعها.
واكملت:االشجار يا 

ابنتي ،وفية،ويصيبها 
احلزن والذبول،واحيانا 

تصبح عاقرا حني تفارق 
اصحابها.

قلت:مات مقهورا،حينما 
منعت سلطات االحتالل 

ابنه من العودة الى 
القدس،قاموا بسحب 

هويته املقدسية 
منه؛بحجة االرهاب

اهلل يرحمه ويجعل 
مثواه اجلنة،نعم،مات 

مقهورا،ردت امي
ام عمر ال تنفك تزور 
املقبرة،وفي كل مرة 

ترجع بحكاية من امام 
شاهد القبر

قالت:رأيت شابة 
صغيرة تبكي امام 

أمام شاهد 
الضريح

شاهد قبر،كانت تبكي بحرقة،سألتها: ما بك يا ابنتي 
تبكني وتنوحني ،لقد قطعت نياط قلبي،كل هذا احلزن 

وانت في احلى العمر! الست صغيرة على هذا الشكل من 
البكاء؟تنوحني في هذا العمر،فماذا ابقيت لنا نحن؟

اجهشت من جديد في البكاء،وتهدجت نبرات صوتها وهي 
تقول ساخرة ممرورة:انا من عمر االحزان،اقف امام شاهد قبر 
زوجي وحبيبي،آتي الحادثه،واخبره مبا لم استطع اخباره اياه 

في الفترة القصيرة التي قضيناها معا،لم تكد متضي شهور 
عدة على زفافنا،بعد معاناة مع االهل من اجل امتام مراسم 

ارتباطنا،قام اجلنود باطالق النار عليه،فاردوه قتيال،بحجة 
االرهاب..كل ذنبه انه عشق ثراها،فجعلوه يقيم في باطنها 

عوضا عن ان يتنفس هواها
سابكي لعله يعود،سابكي لعله يسمعني،لعله يستيقظ

لعله ميسح دموعي،لعله يحضن وجهي او يدي 

مواسيا،احمل املاء الى قبره كل يوم...
اسقيه،ذات يوم سيكون شجرة مشمش،كان 

يحب املشمش،ثمر  املشمش ال يعمر 
طويال،اذا،اظنه سار على خطى ثمرة احبها 

كثيرا
انا حامل،ابنى لن يرى اباه،لذا علقت على كل 

جدران البيت صورا لشهيدي،حبيبي،ووالد 
طفلي املنتظر

ليحيا في وجدان ابنه على حيطان بيته،وفي 
قلب ارضه،واحسبه عند اهلل شهيدا

رددت عليها)قالت ام عمر(:ليرحمه اهلل  
وليرحم زوجي،اما شهيدي وفقيدي فمات 

مقهورا
عمر)اهلل يرضى عليه( ال يرضى ان يستفرد 

الغزاة بارضنا،ويسرقون اسماءنا،هو 
رسام،يوقظ الليل وااللوان وعدة 

الرسم،ليطرز على حيطانها 
شعارات احلرية وقصائد احلياة،حياتنا 

نحن،حريتنا،نصرنا،رسومات تنطق 
باحلق،تدافع عنه،الوانا تشبه 

دمه،ولون عينيه احيانا وفي اخرى 
سنابل قمحنا وبيارات برتقالنا،القوا 

عليه القبض بفعل ارهابي،تهمته 
للوطن عاشق،يرسم على اجلدران 

صورة قلبه،وبوح قلمه،سحبوا 
منه الهوية،حرمت عليه القدس 

العربية،مات ابوه كمدا وحزنا حني 
فرغ البيت من سكانه،بل افرغ 

منهم،مات قهرا حني حرموءه الضياء 
في عينيه،واالمل الذي اعده ملستقبل 

توسم اخلير فيه،يكون فيه السند 
عند انحناء الظهر وتثاقل اخلطى،حني 
ابعدوه،انكشف ظهره،وظهرت حدبته 

لاليام،عز االمر عليه،فمات،حني خسر 
املستقبل واالمان والوطن،عمر كان 
سالحه في وجه الزمان،شردوا عمر

انا ايضا حيطان بيتي تدفؤها 
الصور،صور لعمر املشرد عن 

بيته،وصور لوالد عمر الذي مات عندما 
انقهر،اشجار حديقتنا جفت لرحيل 
االحباب،االشجار ايضا لها قلب،حتب 

وتشتاق،وحتزن،ويعتريها احلداد.
هذا اليوم،وعلى غير العادة،جاءتنا 
اخلالة ام عمر _ _اثر عودتها من 

زيارتها اليومية للمقبرة،منفرجة 
االسارير،جذلى:شفت يا ختي،البنت 

اللي حكيت لكم عنها،مرت 
الشهيد العريس،اليوم ما شفتها 

ع املقبرة،سألت عنها،قالوالي ولدت 
وجابت ولد وسمته ع اسم ابوه

شغف
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املدوزنة،
تعّلمك احلياة..

اخليانات،
زاد احلكمة،
كاحلّرية ضمن شروط،

كأن تكون وسط املوج 
العاتي،
وال تغرق..

كطفل ضّل الطريق،
أبكي

كّلما تعثرت برجال كقصار 
الّسور،
كوطن شحيحة فيه 
الفراشات..

احلقيقي:
ال يستبدل رغباته بعاشق 
عابر، ضعيف،
ال يهزأ باالحالم الكبيرة،
وتأسره التفاصيل..

التلقائية،
أنثى شبقة،،
وذكية..

األبواب التي ال تعلم ما 
خلفها،
اطرقها،
فالوعود، وهم ،
وما ال تكتبه لذاتك ،
خدعة متزقك..

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

القلم،
األكثر ثراًء من 
األرض..

العزلة:
وفاء للرؤى األبعد..

عّرش قلبك نحو 
الغد،

فاجملهول أكثر 
وفاءا، وغواية..

األسطورة التي 
تخترعها أنثى،

كالصراعات غير 
العادلة..

احليرة،
تقود إلى اختيار 
صائب،

واملغامرات 

القصيدة،
دوما هي  الشاهد الوحيد،
في كل جرمية حب..

االختيارات اخلاطئة،
ترافقك كظّل،
عند كل ضوء،

قواٍف غارقة بكبريائها

تكبر..

باحلرف،
أكون أحّد من صراط،
وتافهة كمبررات الفراق،
متاما مثل تلفيق إشاعة.

األلم،
ال ينوب عنه إال نبض مزّور،
قواٍف غارقة بكبريائها،
مدينة كسول،
ومصير مرتب، غير مجهول..

شغف
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

.
انكسرْت مرآتي , وكشَطْت 
حافري
بلعُت دمي
قصصُت أظافري
أطلُت لساني .

قنصُت الريح .
وهبطُت
هبطُت
هبطُت للتيه
أقّص غواياتي على فراشاتي

انكَسرَْت مرآتي 
,واجنرَح الطريق
طويُت أضلعي
وابتلََعني التيه .
َهْدُي ُخطاي َفحيح
وبطني خندٌق غريق
لوني هارب موارب
وظهري للريح
رأسي ضريح
وَعيناي شاِهداه
_______
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، وبعد الترحيب والتعارف 
مع الفريق قاموا بنصب 
كاميراتهم وتقدمي طريقة 
البرنامج واهدافه للحديث 
عن التاريخ الشخصي 
والبطوالت السابقة واالجنازات 
الشخصية واخلبرات واالسرة 

وما استفزني قولهم لي 
سنسمح لك بتوجيه رسالة 
الى جاللة امللك ....، حتى 
وصلنا الى زبدة احلوار وبيت 
القصيد وهو ان على كل 
مشارك ان يتحمل جزء من 
نفقات البرنامج وهي بسيطة 

د. غازي الذنيبات

موقف

محطة فضائية 
اردنية لم اشاهدها 
من قبل تطاردني 
باحلاح منذ اكثر 
من شهرين لعمل 
لقاء حول هموم 
الوطن الى حد اثار 
شكوكي عن سبب 
هذا االحلاح ، وانا 
احاول الهروب حتى 
كان هذا اليوم لم 
أجد فيه مفرا من 
دعوة القائمني على 
البرنامج الى منزلي 

ال تتجاوز الف دينار ... طلبت منهم ان 
يحزموا امتعتهم )ويلموا يطقهم ( وان 
يقيموا ضيوفا ال اعالميني، فانا الفقيير 
الى اهلل لم يسبق ان شاركت في حرب 

الدردنيل ، ولم احارب على ثرى فلسطني 
الطهور، وانطالقا من مبدأ وعهد قطعته 

على تفسي ان ال ادفع ملبما واحدا من 
اجل الظهور على الشاشات .... وال حول 

وال قوة اال باهلل

عن اإلعالم الساقط
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باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

االنهماك الشعبي 
بالنقد الالذع حلكوماتنا 
املتعاقبة ومؤسساتنا ، 
واآلراء اخملتلفة ، املتباينة 
واحملتقنة بسبب تضارب 

املواقف مما يجري في 
سوريا أدى الى اهمال 

الدور االردني اإلنساني 
هناك على احلدود وهنا في 
كل بقعة اردنية.. بعكس 

التهويل واملبالغات 
والتصفيق والتهليل الي 
أخبار تتعلق بحكومات 

الدول االخرى والتي تكون 
عادة للتسويق االعالمي 

الغراض سياسية ... وعلى 
سيرة االعالمي ايضا كل 

وسائل االعالم االردنية 
الرسمية واخلاصة وايضا 

املنصات االلكترونية 
كلهم قصروا في تقدمي 

الواقع اي االردني االنساني 
من قصص واحداث 

قّصرنا بحق أنفسنا
وصور و برامج وموضوعات ذات قيمة ومعدة 

جيدا ومبهنية في دوره مع الالجئيني .. بل 
بالعكس ساهموا االساءة �بقصد او دون قصد� 

باملشاركة في الترويج للمعلومات املضللة ...
صراحة قصرنا كلنا كثيرا في اظهار وجهنا 

االنساني الطيب.....

ووبينما االردنييون اليوم يعزون انفسهم 
بشهداء الوطن ويعزون أسرهم 

ورفقائهم في السالح ندعو اهلل ان 
يشفي اجلرحى، امنااالردنيني يصرون على 

ان يكونوا واحدا في السراء والضراء 
والوقوف بوجه كل عدوان وانتهاك ، 

سيصرون ايضا على احلفاظ على االصالة 
والطيبة واالنسانية ، فهذا من جوهرهم 

اصال ..
رحم اهلل ارواح شهداء حرس احلدود 

االبرار...................

حلظة غير شاردة

5455



5657 صورة الشهر


