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السلط باريهان  حتب  لهذا   @
@ معني مراشدة وحكايات األجداد
جديد نص  احلسبان:  عندليب   @
@ماجد شاهني وُفرجة االنتخابات
السرحان  آلنو  جديدة  قصيدة   @
هالل أبو  محمود  تفاحة   @
@ جنوى عبيد وحكايتها مع الزمان
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رواية  متجددة
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فرجة االنتخابات

محمود أبو 
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بتفاحة! وينتهي 

األستاذ سميح 
حداد يتساءل عن 
ضياع عراق وشام 

ومين وقدس...

اللويبدة تواصل 
نشر كتاب سماء 
للروائي  الفينيق 
مفلح العدوان.

الكاتب حلمي 
األسمر يواصل 
كتابة أسفاره 
الغابرة 

عندليب احلسبان، 
وتساؤالت املرحلة 
الصعبة.

خالد عياصرة
 يكتب عن : 

إبن البلد”!

موفق ملكاوي 
يكتب: 
باب
وشباك

احملتويات
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آنو السرحان 
تكتب عن احلّب 

عند املقدرة

في الثامن والعشرين من هذا 
الشهر، متوز/ يوليو، يكون قد مّر 
على رحيل مؤسس مشروعنا 
الصحافي الراحل ابراهيم علي  
سكجها ربع قرن.
ما نفخر به أّننا حافظنا على 
نقاء ومهنية مسيرته،، وليس 
هناك من هدية نقّدمها لروحه 
الطاهرة أجمل من نص روائي 
كتبه بعد تهجيره من يافا بأربع 
سنوات، نبدأ بنشره للمرة األولى 
في هذا العدد...
رحم اهلل الغالي...
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باسم سكجها

وها أنا أقف حائراً أستمع 
لرجل يهودي يحدثني 
بالعبرية، وحني وصلته 
كلماتي باالجنليزية، بأنني 
ال اعرف لغته، سارع 
باحلديث بالعربية. 
رسمية  زيارة  في  كنُت 
على  أقيم  الجئني  خمليم 
عجل. لم يذّكرني مشهده 
التي  مبخيماتنا  بعيد  من 
الزمان،  من  قرناً  انتشرت، 
فهذا  اجملاورة،  البالد  في 
ُمحاط باالسالك الشائكة، 
التي  العسكرية  والعربات 

رجل  منها  واحد  كل  يعتلي 
االقتراب  بالسالح، ومع  مدجج 
التلة  إلى  التدريجي  بصعودنا 
املشرفة على البحر، بدا اخمليم 
قدمي  فيلم  من  مقطع  وكأنه 

حول احلرب العاملية الثانية.
التلة، قصر كبير  قّمة  على 
وحوله  أجزائه،  معظم  دُّمر 
مجموعة من البيوت الصغيرة، 
اخليم  ومئات  سكنية،  وعمارة 
دولية.  هيئات  نصبتها  التي 
أن  بعد  القمة،  الى  وصلنا 
عبر  للمرور  سياراتنا  جاهدت 
منها  جعلت  التي  الطريق 

التي  اخليم،  بني  ومررنا  دَرَجاً،  الدبابات 
أبعد فيها  تضّم أكثر من ألفي عائلة، 
هناك،  واألطفال.  النساء  عن  الرجال 
آمر  كان  املهّدم،  القصر  مدخل  عند 
اخمليم في انتظارنا، وشاهدت مجموعة 
فارهة،  بركة  في  يسبحون  جنوده  من 
ان  بعد  العابثة،  أصواتهم  ويطلقون 

تركوا اسلحتهم حولها.
يحتفلون  وكأّنهم  لي  بدوا 
بانتصارهم، غير مصدقني انهم ميلكون 
اآلن أرضهم. أول ما قاله اآلمر لنا إن هذا 
تسّمى  كانت  حوله  والبيوت  القصر 
قرية  وهي  علي  الشيخ  االحتالل  قبل 
أجداده، وأخذنا، فوراً، الى الداخل لنفاجأ 

مع نزولنا درجاً حتت االرض مبغارة كبيرة، 
البناء الضخم فوقها، وقال: كان  أقيم 
علي،  الشيخ  اسمه  ولّي  ضريح  هنا 
بركاته،  على  ليحصلوا  الناس  يزوره 
زجاجات  لوال  أضاف:  بار.  الى  وحتولت 
قراءة  لسألتكم  هذه  احملطمة  اخلمر 

الفاحتة على روحه الطاهرة.
املهدمة  الثاني،  الطابق  الى  حتّولنا 
الركام،  ميأله  درجاً  ومع صعودنا  أجزاؤه، 
حول  االمر  شرح  الى  نستمع  كنا 
أرضية   وعلى  املنطقة،  حتريره  تفاصيل 
املتناثرة  الدماء  كانت  املبنى  سطح 
تشي بأن معركة رهيبة دارت هنا. تركُت 
اجملموعة تتابع حديث اآلمر، ووقفت عند 
اخمليم.  على  املشرفة  السطح  حافة 
لن أقول، هنا، بأنني شعرت بالشماتة، 
إنني  اقول  وال  علّي،  مّر  بعضها  ان  مع 
شعرت بالفرح، مع ان بعضه استحوذ 
انني  ايضاً،  أخفي،  ولن  حلظات،  علّي 
شعرت باحلزن، فاملشهد الذي ذكرني مبا 
عاناه شعبي، جعل املشاعر تختلط في 

وجداني.
نهاياته،  في  أيلول،  شهر  في  نحن 
املظلة  عيد  هو  اليوم  أن  وصادف 
يسمونه،  كما  الُعرش  عيد  اليهودي، 
ولهذا كان كل الالجئني خارج خيمهم، 
وحتلقوا  صغيرة،  مظالت  وضعوا  وقد 
اخلير  بشارة  للمطر،  انتظاراً  حولها، 
املقبلة  السنة  في  اليهود  على  املقبل 
أشعل  وبعضهم  اعتقادهم،  حسب 
ناراً صغيرة امام اخليمة. كانت السماء 
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الصح.. آفة

نادم، أنا، 
ألنني لم أتعلم 
العبرية، مع أن 
نصائح جّدي 
الكثيرة تضّمنت 
إحلاحاً على ذلك. 
االن، فقط، أعرف 
ملاذا كان ذلك 
اإلصرار، َفَمن 
تعّلم لغة قوم 
َفهم عقلهم 
وأمن شّرهم، 

كتاب العودة
اجلزء الثاني / اآلن... في مخّيم الالجئني اإلسرائيليني
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فيها غيوم سوداء تشي  تتناثر  رمادية، 
استمعت  انني  وتذكرت  اآلتي،  باملطر 
عن  الطقس  نشرة  توقعات  في 
احتمالية كبيرة لألمطار محلية، فلم 
يأتينا  ال  ان  لربي  الدعاء  سوى  املك 
مطر اليوم: يا رب، فلتمحل الدنيا اليوم، 

وليأت الطوفان غداً.
ان  وأعلن  االن،  القول،  ساستعجل 
الدنيا لم متطر ذلك اليوم، مع انها ظلت 
الزمان،  من  قرن  مدار  على  ذلك  تفعل 
بني  على  فعالً،  غاضب،  فالرب  وهكذا 
اسرائيل، وكان علّي أن أفترض أنه راض 

عّنا بعد طول غضب.
املهم، واصلت افتراقي عن اجملموعة، 
االمر  أصر  جولة  في  اخمليم،  الى  ونزلت 
للحماية.  عسكريان  فيها  يرافقني  ان 
للذكور،  اخملصص  اجلانب  في  بدأُت 
فاقتربُت من مجموعة أشعلت النار في 
ألقيت  حولها.  وجلست  زبالة،  حاوية 
شالوم،  لهم:  قلت  بالعبرية،  التحية 
البعض،  بعضهم  وجوه  في  فتطلعوا 
ولم يرد أحد منهم. تركتهم ألصل الى 
قماش  اخرى وضعت قطعة  مجموعة 
عريش،  وكأنها  عصي  اربع  على  كبيرة 
ناراً  واشعلت  املطر،  انتظار  رمزية  في 
فرد  عليهم،  الشالوم  ألقيت  صغيرة. 
منه  للسخرية  اقرب  بصوت  واحد 
التحية، قال: وعليكم الشالوم،  إلعادة 
ضحكة  بعدها  ألسمع  وضحك، 

جماعية. 
بني  زقاق  في  وانحرفت  تركتهم، 

مجموعة  لتقابلني  املتناثرة،  اخليم 
شالوم،  وقلت:  منها،  اقتربت  جديدة، 
التحدث  في  ويأخذ  الرجل،  ذلك  ليقف 
احلديث  الى  سارعت  بالعبرية.  معي 
باالجنليزية، وقلت: انا ال أحتدث العبرية. 
من  آتية  وكأنها  بدت  بعربية  علّي  رّد 
كيف  قال:  قح.  فلسطيني  فالح  ابن 
الوحشية،  هذه  مبثل  تكونوا  أن  لكم 
هذا  ومع  عّمنا،  أوالد  إّنك  تقولون  أنتم 
تعاملوننا كثيران محبوسة، تُطلق في 
حلظة لتلقي البقرات. هتلر لم يعملها، 
الذكور في جانب، واإلناث في جانب آخر؟
سأسرد  طويل،  حوار  بيننا  وكان 
باخمليمات،  يتعلق  قليل،  بعد  تفاصيله 
واألنوثة،  والذكورة  والتمييز،  والتفرقة، 
مقّدسات،  وبقرات  مقّدسة،  وببقرة 
أن  أريد  فأنا  نفسي،  أمتالك  ال  ولكنني 
اآلتي،  ُعمري  مفاجأة  عن  اآلن،  أكتب، 
الزقاق  في  اخمليم،  في  جولتي  ففي 
وسّلمت  منها،  واقتربت  حملتها،  التالي، 
عليها، وحادثتها، وحاورتها، وحضنتها، 
وتبادلنا البكاء، فهناك، في ذلك الزقاق 
وألتقيت  ُعدت  البائس،  اخمليم  من 
بشلوميت بطيطو، احلفيدة السادسة 
تأت،  لم  الصدفة  تلك  وليت  لشلومو، 
البشر  على  يتواطؤ  التاريخ  ولكّن 
باقتدار  فعلته،  معي  فعل  وقد  أحياناً، 

عجيب، مريب.
شلوميت...

ملاذا جاءت بك الدنيا لي،
يا شلوميت احلبيبة،

 والعدّوة أيضاً...



،

سالم الغامن

موضوع الغالف

امللف
القدمي املتجدد

ال ميكن القول 
إّن الزوبعة 
التي أثارتها 
األستاذة 
زليخة 
أبو ريشة 
مفاجئة، 
اللهّم إالّ 
إذا اعتبرنا 
التوقيت 
والتعميم في 
القول.
في 
الصفحات 
التالية 
ملف مصّور 
يستحضر 
املاضي، ويتابع 
احلاضر

زليخة أبو ريشة
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لم يكن هناك، في أواخر 
ثمانينيات وأوائل تسعينيات 

القرن املاضي من دواعش، 
أو حتى إرهاب يّتخذ من 

التكفير أساساً له، ومع 
ذلك، فقد كانت زليخة أبو 

ريشة تشّن هجوماً الذعاً 
على اإلسالم السياسي، 
وتنظيمه األهم “جماعة 

كانت احلركة قد شاركت 
في التشكيل احلكومي، 
ووصلت أيضاً إلى رئاسة 

مجلس النواب.
زليخة اتهمت قيادات 
في االخوان املسلمني  

بالسعي وراء الثروة 
واملناصب، وفي كلمات 
قاسية قالت: إّن الرائد 
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االخوان املسلمني”، في سابقة احتلت حيزاً 
واسعاً من النقاش العام.

“شيحان” و “اللواء”

أبو ريشة، اختارت صحيفة “شيحان” 
االسبوعية لنشر سلسلة مقاالت تعّذر 
عليها نشرها في يومية “الرأي”، لسبب 
حّدتها، وكونها تفتح ملفاً ضد حركة 
كانت متّثل عصب املعارضة السياسية 

االردنية حتت قبة البرملان، وإلى ذلك فقد 

يكذب أهله ويفعل”
وتضمنت املقاالت ما قالت الكاتبة إّنها 

حقائق عرفتها من الداخل، من خالل 
جتربتها اخلاصة، ممّا أثار العديد من الردود في 
الصحيفة نفسها وفي صحف أخرى، ولعل 
األبرز كان السلسلة التي نشرتها صحيفة 

“اللواء” بقلم مستعار حمل إسم فاطمة 
سالم، واملتفق عليه أّن الكاتب كان رئيس 

حترير الصحيفة االستاذ املرحوم حسن التل.
“التهافت املشني في فتح ملف االخوان 

املسلمني” كان عنوان السلسلة التي ُكتبت 
بأسلوب هادئ ال تنقصه القسوة، حيث 
اتهم أبو ريشة بالتشويه واالستماتة في 
محو اآلخر وكسر العظم والتعرض لالسالم 
واملسلمني، في رّده على ما سّمته:”الواقع 
االسالمي  الذي  متلؤه جماهير ينقصها 
الوعي على مختلف أنواعه، ومتلؤه 
الوحشية والقبلية في التفكير واحلوار”.
الكاتب/ة غمز من واقع التجربة الشخصية 
لزليخة باعتبارها كانت متزوجة من 
الدكتور محمد صقر، أحد قيادات احلركة،، 
كما لم يخف موافقته معها على أّن 
هناك جتاوزات ولكّنه قال:” فرد أو فردين قد 
أخطأوا الطريق أو حادوا عن صراط القانون 
والنظام”.

أبو غنيمة وحقل األلغام

وميكن، عبر السنوات، تتبع الكثير من 
املقاالت للكاتبة في غير صحيفة محلية، 
حتمل املضمون نفسه، وكانت تُقابل بالردود 

احلادة، ومنها ردود األستاذ الراحل زياد أبو 
غنيمة، الذي كتب في “الرأي” مّرة  أّنه 
يشعر وهو يريّد عليها وكأّنه يخوض في 
حقل ألغام.
وقال: فهي، سامحها اهلل، ال تنفّك في 
كتاباتها، تقذف صواريخ اتهاماتها، 
وغمزاتها، وملزاتها، وهمزاتها، وقاذفات 
لهب غضبها املتأجج، مستهدفة التيار 
االسالمي على جميع اجلبهات، وفي جميع 
االجتاهات!
على أّن ما جرى خالل الشهر املاضي كان 
يتجاوز في حّدته كّل ما كتب في السابق، 
على مستوى ما نشرته زليخة، وما جاء في 
الردود، ففي مقالتها االسبوعية في يومية 
“الغد”يوم الثامن والعشرين من حزيران 
املاضي، وحملت عنوان:”غسيل األدمغة”، 
كانت تستعمل االقتراب النقدي ذاته الذي 
ُعرف عنها، في مناقشة أساليب التربية 
والتعليم التي تشحن عقول الصغار 
بالعنف، وأنهت بالفقرة التالية:
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” علينا شئنا أم أبينا أن نراجع بجرأٍة 
وجسارة وبال أدنى ترّدد آليات غسيل األدمغة 

التي تعّشش اليوم في مدارسنا ابتداًء من 
دور احلضانة ومروراً برياض األطفال وانتهاًء 

بالثانوية العامة التي تقوم التنشئة 
فيها بال استثناء يُذَكر، على التخويف 

من عذاب اهلل، ال التنعم برحمته، وعلى 
ذهنية التكفير والفرقة الناجية والتفوق 

العقائدي، التي جتعل الطفل/ الطالب/ 
الطالبة “طالب شهادة” و”أبطال عمليات 

استشهادية” عندما يأتي تنظيمهم 
صدفًة أو تخطيطاً. فال تظنن الدولة أن 

البلد مبنجاٍة من الفوضى واخملاطر، ما 
دامت التربية الراهنة تغسل األدمغة بدل 
بناء العقول.. فالنواجت ليست سوى قنابل 

موقوتة وخاليا نائمة.
أال هل بّلغت!

دعونا ال نفقد األمل…!”

التعميم، وخطأ الزمان واملكان

ولو توّقف األمر هنا، حسب كاتب أردني، 
ملا شهدنا سوى ردود فعل عادية، ولكّن 

الكاتبة وفي ترويجها ملقاالتها، عبر 
صفحتها على “الفيس بوك” كتبت: 

“مقالتي في الغد األردنية اليوم الثالثاء 
وأضيف: إّن مراكز حتفيظ القرآن جميعها 

تقوم بغسيل األدمغة وتقدم اخلطاب 
االيديولوجي والكثير من اخلطاب الشوفيني 

وخطاب الكراهية، وجميع مرتاديها من 
أطفال هذا الوطن خاليا نائمة”.

ويضيف الكاتب: هذا التعميم املطلق 
جعل كل العائالت االردنية املسلمة تدخل 
في قفص االتهام، واعتبر بيوتهم مصانع 

تُتنج االرهابيني، وحتى حني تراجعت الكاتبة 
ووضعت كلمة “بعض” مكان “جميعها”، 

كان السيف قد سبق العذل، واجتاحت 
التعليقات احلادة الشبكة العنكبوتية 
وخصوصاً وسائل التواصل اجملتمعي.
ويقول الكاتب نفسه: أعتقد أّن الكاتبة 
اختارت توقيتاً غير مناسب إلعالن موقفها 
احلاد، فاألردنيون كانوا يعيشون حلظات 
تكثيف معروف في مشاعرهم الدينية، 
باعتبارهم في “العشرة األواخر” من شهر 
رمضان، التي يعتبرون كّل ليلة فيها “ليلة 
قدر” محتملة، وهذا ما جعل التعليقات 
التي جتاوزت أحياناً الشتائم.

وعلى كّل حال، فالكاتبة لم تتوقف هنا، 
بل وأطلقت حملة سّمتها “حملة التنوير”، 

التعليقات القاسية التي ال ميكن إعادة 
نشرها، ولكّنها عّبرت عن غضب كان ميكن 
فهمه لو أّنه لم يتجاوز حدود األدب، وباعتبار 
أّن املوضوع لم يقرأ بعد، وبدا أّن هناك حملة 
منظمة، تهدف إلى اإلدانة املسبقة.
مجلة “اللويبدة” تُعلن أّنها تقف ضّد 
التعميم الذي أعلنت عنه الكاتبة، وتعلن 
أيضاً أّنها حتترمها، وتقف في مطلق 
األحوال ضّد التعبيرات الالأخالقية التي 
استخدمت ضّدها، وتعود اجمللة وتؤكد على 
شعارها املنبثق من القول الكرمي: إّنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم 
بأخالقكم”.

ودعت إلى إجتماع 
عام النصارها، ولكّنه 
لم يعقد، حيث عادت 
واعتذرت عنه لسبب 
االعتذارات اجلماعية 
الرتباطات مسبقة، 
وهذا ما كان، حسب 
الكاتب، سبباً إضافياً 
للحشد املضاد، 
ومبثابة القاء للزيت 
على النار.

غالف اللويبدة!

وحني أعلنت 
“اللويبدة” عن عددها 
اجلديد، وكانت 
صورة االستاذة أبو 
ريشة تتصدره، نالت 
اجمللة ما نالته من 



،

أحب في السلط 
أهلها ..وأيضا الكثير 
من سماتها وتفاصيل 
طبيعتها كالتصاق 
البيوت ببعضها 
البعض بحميمية، 
رافعة راسها تلتقط 
ندى الضوء .. أرض 
التني والعنب والوادي 
املشجر، الغنية 
بجمالها وبكثرة 
مياهها وكثرة 
مواقعها األثرية إال 
أن تفاصيل تاريخها 
البعيد املوغل بالقدم 
ما يزال مدفونا في 
أعماق تربتها....

سالم للسلط 
وألهل السلط ولكل 
أهالي البلقاء......

لهذا أحّب السلط

باريهان ُقُمق
ناشطة وكاتبة ومصورة 

حلظة غير شاردة
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في مكان ما من هذا العالم، وفي تلك البقعة الصغيرة 
من غرفتها ؛ يقبع في داخلها ذلك السكون القاتل 

على مضض ؛ يقابله في الداخل من روحها وجسدها 
ضجيج هائل ؛ لتلتقي بهما رياح عاتية على حني غفلة 
آتية من عالم مجهول ، محملة بضحكات وابتسامات 

ساخرة لكنها مثقلة أيضا باأللم واإلحتقان والوجع؛ 
مكبلة بأنني داخلي وبكاء خجل ، وصراخ عال سيهز 

الشجر واحلجر، تلك الرياح قد تكون األخيرة من نوعها 
وقد تكون األولى في آن واحد ، لتقتلع ذلك السكون 

القاتل من جذوره وتغذي ذلك الضجيج الداخلي الهائل 
فتحمله معها مسافرة به نحو التمرد، نحو عالم 

جديد أقل قسوة، أخف أملا، أرحم وجعا.
عالم غير عاملنا بل هو ذلك العالم اخلفي الذي ال نعرف 

عنه شيئا إال في الكتب ، عالم العدالة ال الظلم ، 
عالم التسامح والرحمة ال القتل بالكلمة وتدمير 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

بدون رتوش

صراخ 

عال 

سيهّز 

الشجر 

واحلجر

على تلك 
الرياح أن تأتي 
لُتشّتت الغيمة 
السوداء

الروح .
عالم قد تفترق فيه الروح الساكنة 

عن اجلسد الغاضب لتبقى تلك 
الروح محلقة في سماء احلرية 
والعدالة والكلمة الطيبة في 

سماء من نور، ال تلك األرض البالية 
التي ابتعلت اجلسد املنهك املثقل 

بالهموم واألحزان والطعنات من هنا 
وهناك .

على تلك الرياح أن تأتي؛ لتشتت 
غضب تلك الغيمة السوداء التي 

أصبحت هي املسيطرة على الروح 
واجلسد ، على الزمان واملكان.

ال بد للمطر أن ينزل مستجيبا 
للريح العاتية التي أثارت الفوضى 

وقلبت املوازين، ليطهرنا من ذنوبنا 
ويغسل آالمنا وميحي أوجاعنا، 

ليرطب أنني قلوبنا ، ويداعب 
ضحكاتنا املصطنعة بقليل من 

األمل الذي سيطر عليه اليأس 
منذ زمن بعيد . ذلك اليأس القاتل 

بطبيعة احلال والذي بدأ يأكل 
اجلسد ، ويتغذى على الروح بأالمها 

وأوجاعها وأنينها.

1819



،

2021

مفلح العدوان يزور فلسطني 

         8

في حضرة 
القداسة،

في بيت حلم 3
أن من بني  أن يفسروها له، فذكروا 
األعوام  في  ُولِدوا  الذين  األطفال 
طفل  األخيرة  اخلمسة  أو  الثالثة 
مضجع  يقضُّ  شأن  له  سيكون 
ورأى  أثره بها.  اإلمبراطورية، ويسوء 
األطفال  قتل  في  اخلير  أن  هيرودس 
الذين ُولِدوا في هذه الفترة جميًعا، 
في  ودفنهم  بقتلهم  قام  وبالفعل 
ُولِد  قد  يسوع  وكان  املغارة،  هذه 
أمه مبا  إلى  وأُوحي  الفترة،  في هذه 
ففرت  هيرودس،  رأي  عليه  استقر 
حيث  احلليب،  مغارة  إلى  بابنها 
أقامت هناك، حتى ارتكب هيرودس 
قتل  من  وقتل  الشنعاء،  جرميته 
هذه  في  بهم  وألقى  األطفال،  من 

املغارة. ثم إنها حملت إبنها راكبة 
حماراً، وسارت به حتى بلغت مصر، 
سنوات  ثالث  وإياه  أقامت  وهناك 

عادت به بعدها إلى فلسطني.
***

مغارة  في  الشموع  أضأت 
من  أكثر  في  غيرها،  وأضأت  املهد، 
وكانت  الكنيسة،  أرجاء  في  مكان 
القداسة  بزخم  منتشية  روحي 
مكان  في  وكأنني  يحيطني،  الذي 

سماوي، كل ما فيه شفيف نقي. 
الشاب  دليلي  استوقفني 
أمام صومعة   مررنا  التلحمي، حني 
القديس هيرونيموس، وحّدثني عنه  
عام  حلم  بيت  إلى  وصل  بأنه  قائال 

كثيرة  انطباعات 
اجتاحتني خالل هذه 
واجتاحتني  اجلولة.. 
من  وكثير  قشعريرة، 
احلزن، حني وقفت أمام 
وهي  األطفال،  مغارة 
مفتوحة،  ليست 
وهناك حاجز حديدي، 
يظهر من وراءه أكوام 
األطفال  جماجم 
قتلهم  الذين 
عندما  هيرودس، 
من  يتخلص  أن  أراد 
ميالده،  حني  اليسوع 
عدد  بأن  ويقال 
قتلوا  الذين  األطفال 
طفل  ألف   144 بلغ 
الكتابات  وتشير   ،
احلادثة،  هذه  حول 
في  رأى  هيرودس  أن 
أفزعته،  رؤيا  منامه 
أهل  إلى  فطلب 
العلم باألحالم والرؤى 

ثالثني  هنا  وعاش  عاما،   46 عمره  وكان  386م، 
عاما مكرسا حياته للتأمل، وفي هذا املكان أخذ 
لغته  من  املقدس  الكتاب  ترجمة  عاتقه  على 
الغرب  أن  حيث  الالتينية،  اللغة  إلى  األصلية 
لم يكن يعرف الكتاب املقدس حتى ذلك احلني، 
يكن  ولم  السبعينية،   الترجمة  خالل  من  إال 
احلصول على نسخة أصلية من الكتاب املقدس 
هيرونيموس  ولكّن  أمرا سهال،  الوقت  ذلك  في 
الكتاب  درج  يعيره  أن  الربانيني  أحد  مع  اتفق 
في  ويعيده  ترجمته،  على  ليعمل  الليل،  في 
الصباح الباكر، قبل أن يشعر أي أحد باختفائه، 
ومت  الشعبية،  بالترجمة  ترجمته  سميت  وقد 

اعتمادها من قبل الكنيسة.
***

عند أحد جدران كنيسة املهد، أخذنا احلديث 

إلى منحى آخر، يعود إلى عام 2002م، حيث 
اإلنتفاضة  فترة  في  املهد،  كنيسة  حصار 
اإلسرائيلي  اجليش  قوات  فرضت  حني  الثانية، 
داخل  الفلسطينيني  املسلحني  على  احلصار 
2/ا الى 10/5/2002م، إذ أنه كان  الكنيسة منذ 
يتحصن في الكنيسة 300 مقاتل فلسطيني، 
أما  األم16،  و  الكالشنكوف  ببنادق  مسلحني 
و200  جندي،   3000 حشدوا  فقد  اإلسرائيليون 

دبابة و 30 طائرة مقاتلة.
تشير يوميات ذاك احلصار، إلى أنه قد بدأت 
بيت  ملدينة  اجتياحها  اإلسرائيلية  القوات 
دارت  حيث  الفلسطينية،  املدن  كباقي  حلم 
وبني  الفلسطينيني،  املسلحني  بني  اشتباكات 
مدينة  أطراف  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
املسلحون  قام  الليلة  نفس  وفي  حلم،  بيت 
الفلسطينيون بالهرب والتحصن داخل كنيسة 
املهد، وفرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارا 

على الكنيسة.
 أثناء هذا احلصار، جرت مفاوضات مع اجلانب 
اإلسرائيلي، من قبل املنظمات الدولية، واالحتاد 
األوروبي، والسلطة الفلسطينية، وعلى أثر هذه 
الفلسطينيني  املسلحني  إبعاد  مت  املفاوضات 
وبعض  غزة  قطاع  إلى  الغربية  الضفة  عن 
ناحية  من  اخلسائر  عدد  كان  و  األوروبية،  الدول 
اإلسرائيليني محصور بـ 2 من اجلنود القتلى، و 
فقد  الفلسطينيي  اجلانب  في  أما  7مصابني،  

اسُتشهد 8 وأصيب 14.
***

آخر التطواف في كنيسة املهد، استضافنا 
اإليطاليني،  الرهبان  أحد  الضيوف،  قاعة  في 
الذين يقيمون هناك منذ أكثر من عشرين عاما، 
ويتحدث اللغة العربية بطالقة، حيث رحب بنا 
بكل حرارة، وأكرمنا، وقدم لنا الضيافة، قبل أن 
منها،  ونخرج  املهد،  كنيسة  باب  عند  يودعنا 
والعذراء،  املسيح،  بركة  بصمت، ومهابة، وكأن 
احملبة،  من  بهالة  حتيطنا  القديسني،  وكل 

والسالم، والصفاء. 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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اريد أن أعيش دون 
هاتف ارضي او 
خلوي، بال فيسبوك 
وتويتر، بال الب توب أو 
ايباد.

أن أعود لتربية 
الدجاج، ومراقبة 
الديك وهو يسيطر 
على اخلم, فيخرج 
متبخترا كل صباح.

أن أذهب إلى أرض 
ولدي صباحا لصيد 
العصافير، وقبل 
ذلك نبش االرض, 
بحثا عن دودة، 
اضعها طعم لهن.

أن اشتم رائحة 
اخليار املزروع في 
اراضينا من بعيد. 
أمازالت رائحته 
تخترق الصباح ؟

خالد عياصرة

رحالة

أن أراقب امي وهي تعجن، وتخبز ونحن نتقاتل حولها.
أن أرى نساء احلي وهن يتجمعن، حول فرن التنور، إذ يجلسن ملمارسة 

هوايتهن، اليومية مبنتهى البراءة.
أن أعود حيث الكراسي احلجرية، في شارع املسجد القدمي، حيث الرجال، 

وهم يتعاطون احلياة، وشيئاً من دخان الهيشي، أمازالت احلجارة في 
مكانها؟

أن أرى الهجيني، والقربة والشبيبة، وهي ترقص في افراحنا.
أن أرى امي إذ حتمل صحنا من طبخة ساخنة، لتقدمها إلى جارتها، 

البعيدة، التي ترفض أن تعيد الصحن إال محمال من باب رد اجلميل.
أريد أن أرى شبابنا، تصحو باكرا، ألداء صالة الفجر، ومن ثم الذهاب للعبة 

كرة القدم.
ان ارى غاباتنا، وقد حميت اشجارها، واراضينا، وقد زيد منتوجها.

أن أعود إلى ارض ولدي في الصباح لقطف حبات اآلجاص والتفاح، وأشعل 
مشكلة مع أبناء عمومتي للفوز برحلة إلى حسبة عمان.

إن اصعد إلى باص قريتي، فاجلس على مقعد، في زاويته، وما أن يصعد رجل 
كبير بالسن، أو امراة، أو فتاة، حتى ادعوهم للجلوس مكاني.

أن احاول مجددا الصعود إلى أعلى شجرة اجلوز دون خوف أو وجل، أمازلت 
إلى االن تخافها ؟

أن اقترب من عني املاء لصنع ابريقا من الشاي، له 
نكهة وطعم ورائحة.

أن ارافق أبناء وبنات عمي في رحلة الذهاب واإلياب 
الى االراضي، يا ترى أين ذهب كل هؤالء ؟

أن أعود إلى أيامي، حيث انتظر الساعة الثالثة 
ملتابعة مسلسالت الكرتون، اسألوا لبيبة، 

ساسوكي، الرحالة الصغير، توم سوير، إلى 
مسلسل السهرة، وقبله نشرات، االخبار, وافالم 

القناة الثانية خصوصا السيارة العجيبة ومايكل!
أريد أن استعيد شعوري، بامتي فأحزن على حال 

فلسطني، لم يكن يثيرنا حينها مشكل عابرة 
لالحزان عداها، أما االن فكل البالد كحالها، منر 
على االحتالل، والقتل والتشرد واللجوء والدماء 

واإلجساد املتساقطة من اجلوع، من الرصاص، من 
الظلم، من االستبداد، مرور الكرام.

أريد أن أعود إلى زمني، حتى أرى طالبات اجلامعات, 
وقد لبسن ما يستر روحهن قبل اجسادهن دون 

ان تخترقهن العيون، و طالبات املدارس وقد ازدانت 

رؤوسهن ب ” الشبر” األبيض واألحمر.
إلى ذلك الزمن الذي كان الناس في يومياتهم، 

يتعاونون على كل شيء من االفراح، إلى االتراح، من 
قطف الزيتون إلى احلصاد القمح.

أريد أن أعود إلى طبيعتي دون تعقيدات، دون اللوان، 
أعود إلى انسانيتي، التي شوهتها احلضارة.

تلك احلضارة التي شرخت املفاهيم, واستبدلتها 
بأخرى مشوهة، أخذت بصورتها السلبية, فانتجت 

مسخا مرعبا.
باختصار أريد أن أعود الى ما خسرته رغما عني 

من انسانيتي احلقيقية التي لم تشوهها احلضارة، 
باسم الدميقراطية، والليبرالية، والراسمالية، 

والشيوعية، واالشتراكية، والتكنولوجيا والتقنية. 
انسان على الفطرة، يشعر باالخرين دون مقابل 

ويشعرون به دون ثمن. 

“إبن قرية ”  خالد العياصرة!
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تغريدات
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في
ذكرى 
رحيل

ناجي 
العلي

وليد نايف
فنان عراقي



بائعو الفاكهة من سباتهم 
وبائعو حطب الكالم وبائعو 
اخلطب و يتصدر العارفون مجالس 
الليل والنهار .
و يتحرك الهمس 
و تصعد وحتّلق أسراب النميمة 
و يكثر القال والقيل 
و تصحو اإلشاعات و 
الشائعات من نومها 
و يختلط احلابل بالنابل 
و يصير الغائب حاضرا ً 
والقليل ُ كثيرا ً و الذي ال يعرف 
يغدو أكثر الهارفني .
..
و تنتعش ذاكرة القبور ، 
ويبعث الساهرون رسائل محبة 
للموتى ، على طريقة رسائل شوق 
التاريخّية .

و ينتعش املرء حني يجد من 
يسأله عن أسرته و أحوالها 
و لكن يحدث كثيرا ً أن يسألك 
أحدهم عن جدتك فالنة وكيف 
صحتها ، و اجلدة إّياها كانت 
توفيت منذ نحو خمسني سنة ، 
أي قبل أن يُولد الذي سأل .
..
و تتحّرك أفعال التعبيط 
والتبويس والتحسيس و يصير 
املرء في حاجة إلى سترة واقية 

من الرضوض والكسور  من جراء 
االحتضانات الزائدة .
..
و ترتفع سقوف االبتسامات ، فالذي 
لم يضحك منذ عشرين سنة ، سنراه 
مبلء شدقيه يضحك و يوّزع ابتساماته 
في اجلمهور واملسرح .
..
و سيجلس في الزوايا العبون 
متمرسون في املراقبة واملتابعة 
والتحليل و تقدمي املشورة والنصح 
للمترشحني .
العبون يوهمون اخلصوم و غير 
اخلصوم  ، و يتفننون في اجتراح احليل 
والصور غير احلقيقية والوشايات .
 ..
و قبل أن ينفض ّ املولد ، بساعات أو 
أيام قليلة ، يبدأ عديدون ، ممن تصدروا 
اجملالس ، بالهروب عن املشهد والتواري 
عن األنظار : فإذا انتصر املترشح قالوا 
أنهم كانوا يختفون ويعملون له في 
صمت وحكمة ، و إذا خسر قالوا أنهم 
فضلوا الغياب ألنهم أدركوا اخلسارة 
مبكراً .
..
و في االنتخابات ومعها وعندها ، 
الكثير من الصور و الكثير من الكالم .
و أجمل ما فيها الفرجة .

في ُفرجة 
االنتخابات

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

في االنتخابات ، 
في أّيامها و ما 
قبلها ، يحلو السهر ،
و تتحرك باجتاه 
احليوّية  احملاّل التجارية 
.. و تصير األماكن 
فضاءات  لإلخبار 
ولإلعالم وللروي وللنقل 
و تغدو الساحات 
مناخات واضحة للحوار 
والستعراض املمكنات 
املعرفية و لتمرين 
األذهان على التحليل .
و تتحرك األسواق و 
تصير احللويات ضرورة 
وطنّية والعصائر و 
املكّسرات والسجائر و 
فحم األراجيل و أصناف 
ـّل ، كّلها  التبغ املعس
تغدو حاجات انتخابية 
ـّة ، ال يطيب ليل  ملح
املتفرجني إال معها 
وبها ! 
و تتحّرك اخملابز 
واملطاعم و ينهض 
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فواجهت احلياة بصدر واسع 
وارادة قوية دون تذمر منذ 
طفولتي املبكرة وتعودت 
ان اعمل واكسب مايكفي 
ملصروفي وكسوتي ونفقات 
مدرستي وانا في الصف 
الرابع االبتدائي بحيث 
انني لم امد يدي الحد... 
في طفولتي املبكرة بعت 

الفالفل والنواعم بالصينية 
حيث كنت استلم 100 حبة 
فالفل ابيعها بعشرة قروش 
7 لصاحب احملل و 3 قروش لي 
وهكذا احلال مع بيع النواعم 
والبرازق واالسكيمو واالميا 
قالصي.... وعندما وصلت 
الصف السابع اصبحت 
اعمل في محالت اربد غرسون 

د. محمد الكوفحي

موقف

الدكتور محمد 
الكوفحي 
من العباقرة 
االردنيني الذين لم 
يستثمرهم الوطن، 
فوجدوا اآلخرين في 
الواليات املتحدة 
مالذاً البداعاتهم.

هنا يروى شيئاً من 
ذكريات طفولته.

توفي والدي وهو 
شاب وكان عمري 
حينها 3 سنوات 
وليس لي اعمام 
وجدي البي كان 
متوفيا ايضا... 

مطعم وصبي جنار وعامل دهان وووووو.... 
ثم مصلح راديو وتلفزيون والكترونيات... 

املهم انني كان لدي القدرة دائما ان 
اعمل واكسب ما يكفيني من عرق 

جبيني بحيث ال احتاج ان امد يدي الى 
اي انسان.... اما في املدرسة او اجلامعة 
فكنت دائما في راس قائمة املتفوقني 

علميا او اكادمييا.... ال اريد ان اسهب 
في التفاصيل... اريد فقط ان اقول انني 

بطبعي انسان منتج منذ ان فتحت 
عيوني على احلياة ولغاية االن.... عمري 

65 سنة االن واعمل 20-16 ساعة يوميا 
النني استمتع بالعمل واجد فيه قيمة 

مضافة حلياتي.... 
الصورة باالسود واالبيض لي وانا في 

الصف التاسع حيث قمنا برحلة 
مدرسية الى الضفة الغربية سنة 1966 

فكانت هذه الصورة في منتزه اريحا....

البداية مع بيع الفالفل
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الشرفات املسكوبه بجلنار 
الذاكره أال تترك سر األزليه 

إكسير حياة.
كيف لكروم العنب حلو 

القطرات ، أال تعيد لألرض 
قبالت اجلذور األولى ، إنها سبب 
البزوغ األجمل للدالية اخلضراء 

الشاميه ! 
كيف لوتر احلنجره أال يشدو 

في غسق السماء حلظة فجر 
كوني ماطر برقة الرذاذ اإللهي 

الشجي: 
) وطني .. ياجبل الغيم األزرق 
وطني .. ياقمر الندي والزنبق 

يا بيوت إلي بحبونا ..

ياتراب إلي سبقونا ..
ياصغير ووسع الدني  .. ياوطني 

.)
وتعود تراتيل األمهات الصابرات 

املكافحات بترنيمة احلنني 
ويكتب طفل املدرسه بيتم 

اللغه وأبجديات الطفوله 
الرقيقه : 

- أمي ... يأ أجمل مرفأ 
أشفى بأوردة كفيك ...

أمي ... أهداب اللقيا وعطر 
العيد ...

أمي ... ثوبك كراستي ، صوتك 
نايات روحي ... 

أمي .. يا أأمن ذاكرة وملجأ ! .

عروبة احلباشنة
روائية وناشطة  أردنية 

جماليات

اذود عنك مبعول 
جدي، ورماح ماترك 

املؤابيون في حترير 
أرضك ، أذود عنك 

ببارود فتية اجلبهه 
، وأيادي من حصدن 

ترابك ووضعن 
سنابل قمحك 
رتبة عسكرية 

على اكتاف صلبة 
عشقت عطر 

الفوتيك املقاوم 
وحرية الرصاص 

وأهداب صبية 
للعاشق  كتبت 

املتمرد رسائل 
أوطانها بأعني 
نوارس املرافىء 

، ويبقى ظل 
البحر مبده وجزره 

عنفوانها ! 
كيف لتلك 

اذكر تلك الكلمات كما لو أنها شراع 
يقاوم هدير التدفق املباغت لعاصفة 
شديدة ، أذكرها جيدا بشهقة تقترب الى 
موج حمائم حتلق برأس مرفوع ال يعرف 
األفول أبدا ، وسماعة مذياع خشبي عتيق 
يخبرني بصوت رخيم موجز األخبار ، كانت 
كلها إنتصارات وطنية ، شعارات عصية ، 
ورايات أبت ان تنكس .

وها أنا اليوم ،أذود عن سوسنة الوطن بظل 
السنديان الشامخ ، وأكتب على األرض 
باملسك ما تركه شهداء اجلبال ، إرثا عروبيا 
يحتد عزمية كلما ضعف غصن سنديانة 
تثور اجلذور وتنبت مرة أخرى ، معلنة ولوج 
الطلع األول لدحنون الذكره سخي األنفة، 
استنشاق عذري لبتالت النور ، كرم إلهي 

بخلق فتنة العطور في بساتني أوطاني ، 
حينها تأتيك نساءه محملة بسالل الكرز 
و سنابل املوطن كانت قد خضبت أثوابهن 
بالطهر ! 
يعطرن نهر األردن بالوحدة أثناء العبور 
ويلقن السالم بفتنة العربية السمراء 
على أرض كنعان أول اجملد وآخر جبهات 
املقاومه ، ومع إرتصاف قمر دمشق تتثاقل 
اخلطوات ، وحتزن األحداق ، ثمة من تدعي 
في محراب اجلامع األموي وثمة من تتعمد 
في كنيسة مار تقال مبعلوال بأرواح حامله 
باألمان ، تتوق الى ياسمني األزقه الفتي ، 
يفترش ما تبقى من العمر

قبالت 
اجلذور األولى
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مروان فريج
ناشط وكاتب 

منذ سنوات وأنا أنظر إلى هذه 
السياره نظرة اعجاب وتقدير .....
وذلك لتحمل أصحابها تقلبات 
الطقس من أجل لقمة العيش .

الليله التقيتهم وقد حتدث 
معي الشاب محمد اجلمل بكل 

أدب واحترام: ) نحن نعمل في 
هذه السياره وفي هذا املكان 
منذ 6 سنوات ...ودوامنا في 

رمضان يبدأ من س 11 صباحا 
حتى س 3 فجرا ... وهلل احلمد 

مستوره ، وهذه السياره يسترزق 
من خاللها ثالث عوائل ....وهلل 

احلمد يا عمي الشغل مو عيب 
...بلدنا فيها شغل ...وما بحرث 

األرض إال عجولها ...
وعندما سألته عن خريجي 

اجلامعات الذين ينتظرون 
الوظيفه ...؟؟ ابتسم وقال : 
العب باملقصقص ... تا يجي 

الطيار .....
وعما يضايقهم قال : نأمل من 

بعض اجلهات .... أن تتركنا نترزق 

إلعب باملقصقص!
....ولو تركنا هذه املهنه سوف ننظم إلى قافلة 

البطاله ....!!! 
وكما تالحظ ...دائما نقوم بتنظيف الشارع وما 

حولنا ....حتى نعكس الصوره االيجابيه عن 
اردننا احلبيب ....

وفي اخلتام ...ودعتهم بعدما منحوني طاقه 
ايجابيه ال حدود لها ....

وقد شكروني كثيرا على ) امللبس ( .
 *******

بلدكم طيب ....وفيه شغل وانا عائد إلى منزلي 
بعد س الواحده صباحا من زيارة )رحم( شدني 

رجل طاعن في السن ....يقوم بشواء “ الذره” 
ويبيعها وهو في هذا العمر .....؟! 

سألته ....وقد فتح لي قلبه : “ قدمت 
إلى األردن منذ سنه ونصف - وكما ترى 

- اعمل في شوي الضراي ، ومنذ ذلك 
الوقت انا متواجد في هذا املكان ...حيث 
يبدأ عملي في شهر رمضان بعد صالة 

التراويح ويستمر حتى س الثانيه فجرا .
وعن دخله من هذه املهنه ، يقول ابو 

محمود : برغم أنني اعيل عائله كبيره 
)19( نفر إال أن األمور مستوره ...واللي 
برضى بعيش يا إبني ....بلدكم طيب 

وخير ....وفيها شغل - للي بدو يشتغل - 
املهنه الشريفه مهما كانت ليست عيبا 

...ومن يقول ال يوجد عمل ، هذا إنسان 

كسالن وال يريد ان يعمل .
وفي ختام لقائي معه ...طلبت من اوالد 

كانوا يلعبوا بالشارع التقاط صورة معه 
...وقد وافقوا شريطة أن يحصل كل 

منهما على )عرنوس ضراي( مجانا مقابل 
ذلك ....

وبعد ذلك غادرت املكان وانا سعيد 
جدا للعبر التي اكتسبتها من هذه 

القصة ....ولبراءة األطفال الذين اجادوا 
التصوير....!

على الرصيف
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أسفار غابرة!
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……
ترّبعي على عرش حرفي،

وقولي له: ُكْن،
فيكون كما تشتهني، وما 

أشتهي!
..…

أتعلم من هذا ال “ال أحد” الذي 
يُسامرني كل ليلة، وأتوّسد ذراعه، 
وأهمس بأذنه بأْسراري، وأخاِصُمه 
ويُخاصمني، وإذا َضِجرت أدَرُْت له 

َظْهري... وإذا مّلني عانقني !؟
......

أنت بي،
وانا بك،

وكالنا في 
الضفة الثالثة 

من النهر!
………

هي: أين 
تسكن؟

هو: في 
قلبك!

..………
أتدرين ما 

أجمل ما فيك؟
أنت!
……

ما أجمل أن 

حلمي األسمر
كاتب أردني 

ذاكرة متمردة

تستمع لصوتك،
وأنت صامت!

.……
سأهديك ما بقي 

من سنوات العمر،
على أن آخذ منها 
فقط ما يكفي ألن 

أحبك!!
.…

بعض القرارات 
تتخذك،

ال تتخذها!
..…

من أين آتي بالكالم،
وأبجديتي ذائبة،

في فنجان قهوتك؟ 
..…

هي: أنت مدهش مبا 
يكفي..

كي أبقى معك دون أن 
أنظر إلى الساعة!

هو: ما معنى ساعة يا 
عزيزتي؟
……

قال: ما زلت أبحث 
عني.. وعن حلمي!

فقالت: البحث عنك أجمل من 
الوصول إليك..

فابحث على مهل..: !
..…

ويحدث أن تُصاَب ب “لفحة” 
هوى،

فتهذي، وتدري بأنك .. ما لست 
تدري!
..…

حينما ابتسمت..
لبست معطفي،

خشيت أن متطر السماء،
فقد أرعدت وأبرقت!



جنوى عبيد
كاتبة أردنية

حكاية

حكايتي
مع الزمان ! وكأّن غربتي 

الطويلة لم تكن 
كافية لتمأل 
حياتي باالحزان، 
فيأتي حادث سير 
رهيب ليشعرني 
أّن أغنية وردة 
اجلزائرية :”حكايتي 
مع الزمان” كتبت 
من أجلي، وأّن 
التخلص من 
آثار “حادث حّب” 
أسهل بكثير 
من املكوث في 
املستشفى ستة 
أشهر، في حالة 
شبه شلل.

كنُت في الثانية والعشرين حني تعّرفت في عمان على 
مارك، الذي سيصبح زوجي بعد سنتني، وهو الذي مّهد لي 
طريق السفر إلى أميركا، واستكمال دراساتي العليا، وألنه 
كان يعيش أجواء الكتب العربية التراثية رآني أميرة عربية 

جاءته فجأة من ليالي بغداد هارون الرشيد، أّما أنا فقد كنُت 
أهرب من قهر األنثى الشرقية إلى عالم األفالم االميركية، 

وهكذا فقد تالقت اخمليلة مع اخمليلة، ولكّن عالم الواقع كان 
يفرض نفسه علينا يوماً بعد يوم.

وحني تقّدم لي بطلب الزواج، في حلظة رومانسية جميلة، 
لم أصدق، وشعرت بأّنني سأطير من الفرح، ولكنني سرعان 

ما قلت له: ديانتي ال تسمح! فكانت إجابته على رأس لسانه: 
سأحتّول إلى اإلسالم، وهذا ما صار فعالً، وخالل شهر كّنا 

قد أصبحنا زوجني أمام اهلل والناس، ولكّن تلك كانت أولى 
خطواتي في طريق التعاسة، فقد خسرت أهلي، وصرت 

معّلقة على حبال الهواء.
أّمي تقول لي إّن دعواتها علّي هي 

التي منعتني من اإلجناب، وأخذ الزمن من 
أبي خمس عشرة سنة ليعترف باألمر 

الواقع، ولكن بعد فوات األوان، فقد كنت 
قد تطلقت من مارك، الذي اعترف لي 

بأّنه على عالقة بأخرى، وحصل لي ذلك 
احلادث الذي انقلبت فيه سيارتي عدة 
مرات، وشاهدت مالك املوت بأّم عيني.

من الصعب علّي، اآلن، أن أتذّكر حلظة 
معّينة بدأت فيها عالقتي مع زوجي 

السابق طريق االنهيار، على أنني ال أنسى 
يوم احلادي عشر من سبتمبر/ ايلول، فقد 

أخذ مارك يصرخ في وجهي دون أن أميز 

كلمة من جمله الغاضبة سوى: أنتم 
همجيون، متوّحشون، قتلة، مجرمون… 

كان يطلق الكلمات وكأّنها طلقات 
سريعة وهو يخلط االجنليزية بالعربية. 

في ذلك اليوم كنُت أشاهد على 
الشاشة إنهيار البرجني، وفي اللحظة 

نفسها أتابع ما اعتبره اآلن بداية إنهيار 
زواجي.

صحيح أّنه اعتذر لي في اليوم التالي، 
وبرر لي بأّن له أصدقاء في نيويورك 

وخشي من كونهم من الضحايا، ولكّن 
شيئاً من حياتنا السابقة لم يعد 

موجوداً. كّنا نخرج مع أصدقائنا فأكاد 
أسمع همسهم عن العرب واملسلمني، 

وفي يوم أعلن بشكل صريح أمامهم 
أّنه نادم على التحّول إلى اإلسالم، وحني 

فاحتته باالمر، وبأّن هذا يعني نهاية 
زواجنا لم يجب، بل وبعد فترة غير طويلة 

فاجأني بقوله: ملاذا ال تتحولني أنت إلى 
املسيحية؟

أين ذهب مارك الذي عرفته؟ ال 
أعرف. حتّول إلى ما يشبه العدو. وصار 
يتعّمد إغاظتي خصوصاً مع الضربات 

االميركية الفغانستان، ويطلق ضحكاته 
وابتساماته املتشفية مع كل مقتل 

مسلم هناك. صار يعتبر جورج بوش اإلبن 
بطله ومثله األعلى، وهو الدميقراطي 

الذي كان من أكثر املؤيدين لسابقه 
بيل كلينتون. كانت عالقتنا حتتضر، وال 

تنقصها سوى رصاصة الرحمة.
يتبع
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وحيداً، ليس حوله أو أمامه أو خلفه إالّ اهلل وكبرياءه، وحني دخل 
املرض جلسمه خلسة، لم يحمل اخلبيث أوراق ثبوتية، ولم يحز على 

رخصة قيادة.. وتاه.
كل عام وأنت بخير، أستذكرك وأناظر أصدقاء وقد خانوا لغتهم 

وتاريخهم وهويتهم واالشياء اجلميلة، ال يختزنها حاسوب، وحني 
أنظر الى األمام ثمة أغنية ملطربة ال يظهر من جسدها سوى ما 

يجب ان تخفي.
“زيد” الذي كثيراً “مثله قليل” ما قاتل بغمده بعد ان انكسر 

سيفه، وحني استعاده كان أكثر عناداً وصالبة، استعصى أن يندس 
في غمده.

“زيد” في حياته طفالً، ال يحب أن يكره، كيف لـ “أبو فرح” أن 
يكره؟! وحني يغضب يحنو على من هم أقصر من قامته، عاش في 

سهول خصبة، ينظر إلى األمام وإلى األفق، وحينما حط في املدينة 
دخلها من القاع صعوداً الى باب بيته وأبواب جامعته حامالً صباه 

محمد اخلطايبة
كاتب وصحافي

حني تبدو الذاكرة 
مشتعلة منشغلة، 

تستدعي الصور واألحداث 
واملشاهد، تقرأ الفصول 

الى ان ينهك اجلسد، تقفز 
فجأة النقاط والفواصل، 

اشياء كثيرة أختلطت، 
حتى لون وجوه االصدقاء.

دائماً يكون املاضي 
أجمل، ألنه ميثل العمر، 

وإن كان تعيساً.
حني تعبر السنون من 
الطبيعي أن تذرف الدمع، 
كلما تذكرت صديقاً غاب 
أو انحدر خلف وادي األيام.

أستذكرك وها هي 
املواقد تهب عليها ريح 

عاتية، أغوص في سيرتك 
يا سيدي، أجدها مزدحمة 

باألحداث واملغامرات 
وشيء من السخرية، أنت 
أنت في ظاهرك وباطنك 

وصالبتك، لم يخطر ببالي 
مرضك، ألنك مشغوالً 

باحلياة.
“زيد احلموري” قاتل 

حامل
النياشني

وثقوب الرصاص

قلم 

مخضرم

وأحالمه.
استذكرك باقرار أنك كنت أكثر منا خوضاً 
للمعارك، وفوزاً بالبطوالت، لم أسمع عن صدر 

واحد حمل من النياشني واألوسمة وثقوب 
الرصاص ما حمله صدرك العاشق للحب، 

للحياة وللناس.
يا سيدي أعرف أنك اآلن مشغوالً بكبريائك 

وصمتك، ولن احدثك عن اصدقاء باتت قلوبهم 
من تنك يغطيه صدأ الذات املتورمة، ندعو 

لهم بطول عمر الشيخوخة الذليل وسنواتها 
اجملللة بالسواد والرماد.

أعاهد “زيد” سنبقى في خنادقنا، وليبقوا 
في براميلهم يتشدقون بأخالق املال يجرون 

هزائمهم حاضراً ومستقبالً.
بعد كل هذا الزمن، جاء ما يسمونه 

اخلبيث، تشابك مع خطوط سيره، حاول جاهداً 
الدخول الى قلبه، تالشى في مساحة حب 

أوسع من قارة، دلف الى صدره غاص في عمق 
مساحته، خشي ان يتسلل الى عينيه، حدة 

نظرة كانت اقوى، اخلبيث يعرف ان قدره معدته 
على األحتجاج اصلب، بالقطع ليس مبقدوره ان 
يدخل عقله، أو الى اصابعه، هي رماح، كثيراً ما 
انتصبت دفاعاً عن الطيبني واملتعبني، رماح ابت 

ان يرفع عليها الرايات البيضاء.

استذكر “زيد” وأشخاصاً فضلوا األنحناء، 
حتى طالت رؤوسهم أقدام اآلخرين، بسطوا 
أياديهم لتعلوها أيادي اآلخرين، ومن يسكن 

القاع ليس مبقدوره األرتقاء.

4041
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يحدث في األردن..فقط!
احدهم لم يتوقف يوما في حياته 
عن احلديث عن اإلصالح السياسي 

بوصفه ضرورة ويصر على أهمية 
انتخاب احلكومات ثم يقبل أن 

يكون وزيرا معينا في حكومات 
حتتال على اإلصالح!

واحدهم بعد إخراجه من موقعه 
الوزاري في اشرس احلكومات في 

تغييب التوازن بني السلطات 
والتغول وتغييب البرملان يحمل 

بندقيته على الكتف االخر 
ويتشدق ليال ونهارا بضرورة اعادة 

التوازن املفقود بني السلطات 
وضرورة الشروع الفوري باإلصالح 

السياسي!!
في االْردن يسقط اليساريون 

والليبراليون معا اذ اليوجد يساري 
حقيقي واحد وال ليبرالي حقيقي 

واحد بل يوجد طامعون في 
السلطة!

د.حسن البراري
مفكر أردني

فكرة
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ماذا بقي 
من أّمة سميح حداد

صحافي مخضرم

عندما كنت 
صغير! كان 
خطيب 
اجلمعة يدعو: 
الّلهم انصر 
إخواننا في 
فلسطني!.. 

ُدّمرت شاُمها وعراُقها وميُنها وقدُسها؟
كُبرت، فأصبح خطيب اجلمعة يدعو: الّلهم 
انصر إخواننا في فلسطني و أفغانستان!.. 
ثّم كُبرت، فدعا خطيب اجلمعة : اللهم 
انصر إخواننا في فلسطني وأفغانستان 
والشيشان !..

 ثّم كُبرت، فدعا خطيب اجلمعة : الّلهم 
انصر إخواننا في فلسطني وأفغانستان 
والّشيشان والّصومال !.. 
كُبرت، فدعا خطيب اجلُمعة: اللهم 
انصر إخواننا في فلسطني وأفغانستان 

والّشيشان والّصومال 
والعراق!.. 
ثم كُبرت، فدعا خطيب 
اجلمعة الّلهم انصر إخواننا 
في فلسطني وأفغانستان 
والّشيشان والصومال والعراق 
وسوريا !..
 امس كان اخلطيب يدعو: 
اللهم انصر إخواننا في 
فلسطني وأفغانستان 

والّشيشان والّصومال والعراق 
وسوريا وبورما ومصرو ليبيا 
واليمن !.. 
واليوم صار اخلطيب يقول : 
))اللهم انصر املسلمني في كل 
مكان (( !.. 
فماذا بقي من أّمٍة مت تدمير 
شاُمها وعراُقها ومينها 
وقدسها .....!!

شغف
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سناء صالح

ايقظته مبكرا،
طبعت قبلة على 
جبينه،واحتضنت 
جسده 
املمدد على 
السرير،همست 
في اذنه:استيقظ 
يا حبيبي،فها 
هو العيد يطل 
برأسه،ويريدك ان 
تشاركه فرحة 
مولده.

ملن العيد؟
فتح عينيه على نغمات صوتها العذبة،هذه النغمات التي لم تفارقه 

حلظة واحدة منذ ذلك احلادث االليم الذي افقده ساقيه،وتسبب له في 
شلل في عموده الفقري،فجعلت من نفسها  اعضاءه كلها،فهي يده 

ورجله وعموده الفقري،هي االم احملبة التي ال تكل عن ضخ احلنان في 
ارجاء نفسه،وهي املمرضة،التي تتابع عالجه ومتارين العالج الطبيعي 

العادة ضخ الدم فيما تبقى من اعضائه،وهي اعظم سيدة تطهو 
الطعام ليتحول بني يديها وليمة تليق بامير،انها سيدة املعنى،موسيقى 

الكون في صوتها،وحريره في اصابعها،كل اللحظات لها معنى في 
حضورها

احتضن يدها،قبلها،وعلى شفتيه 
ابتسامة حب لسيدة احلب 

وقال:كل عام وانت العيد الذي 
يعود على قلبي بالفرح،كل عيد 

وانت امي
تناقشا فيما ميكن فعله 

الضفاء بهجة خاصة على هذا 
اليوم املميز،كانا قد تناهى الى 

سمعيهما ان هناك مجمعا 
جتاريا)موال(يقيم احتفاالت مميزة 

مبناسبة العيد،فقر قرارهما على 
الذهاب الى هناك للمشاركة 

واالستمتاع
حراس اجملمع التجاري سمحوا 

لكل من هب ودب بالدخول،شبانا 
وشابات،رجاال ونساء 

واطفاال،وحدهما لم يسمح لهما 
بالدخول،كان منظرهما هو على 

الكرسي املتحرك وهي تدفعه 
سيشوه جمال العيد

شغف
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الشرط،
االعترافات،
القلم،
النافذة،
الشرفات،
الغد،
اجملهول،
املوج،
مزاج العتاة،

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

أنا املسافر،،
الذي يخاف أن 
يدير ظهره مودعا،،

أنا العاشق الفاقد 
األمل،،

أنا إحساس 
الذنب،

األمنيات واألبيض 
كالكفن،

أنا أسود احلفالت 
املاجنة،

وتلك األلوان في 
بدالت الراقصات،

أنا حجج 
السياسيني 
الكاذبة،

أنا املسابقات 
التلفزيونية 
الواهية،
أنا احليرة،

الطفل الذي ضل الطريق،
التلقائية التي حتث على 
البالهة،

أنا الباب، 
الذي يطل على فرح،
االنتظار،
والغياب،
الصد،
واألحالم الكبيرة،

احلّب عند املقدرة!

أنا الشاي األخضر للباحثات عن الرشاقة،
أنا الظل، واالختيارات اخلاطئة،
أنا اجلب، ويوسف، وإخوته،
أنا احلقيقة التي تستحلف اخليانة،
والقوافي املستجيرة بالغرق،
أنا النبض امللفق كقصيدة،
وضراوة التجارب احلمقاء،
والسر التائه بني اجلارات،
أنا كالذي يشتهي أنثى من فكرة تراودها،

أنا الباحث عن مكان،
ال ميلؤه،،
إال الوهم،
أنا البريد الضائع،
وتلك املرأة التي تخدع قلبها،
بعطر جديد،، وأحمر شفاه رخيص،....
أنا،،
هدية بال ورق سوليفان،،
أنا احلب عند املقدرة....

شغف
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

السياسة ومؤسساتها , وأحيل 
إلى اجلسد , فاجلسد اآلن في أجّل 
حضوره يذّكر بألقه في احتجاجات 
الستينات في فرنسا وأوروبا , وهو 
وحده اخملول اآلن بقرار املوت عبر حرية 
القتل , مثلما كان هناك مخوال 
بقرار احلياة عبر حرية اجلنس , وهو 
وحده هنا وهناك يحدد مسرح 
العملية , فال يحتاج إلى خبراء 
ومختصني , األمر يرجع إلى مزاج 
املتطرف , قد يفضل عرض جسده 
متشظيا أو منتشيا في مقهى 
مكشوف أو مغلق , في صالة عزاء أو 
فرح , في شارع ميشي فيه صائمون 
أو غير صائمني ,في شاطئ رملي أو 
حتى صخري , في حضانة أطفال 
, أومدرسة , أو دكانة , أومخبز , أو 
مركز أمني ... أي مكان , أي مكان 
يخطر في خيال املتطرف هو مسرح 
للعرض اجلسدي؟
ملاذا ؟!!.. ما الذي فعلناه بهذا اجلسد 
املسكني حتى غضب وتطرف و 
اتخذ قراره بقتلنا وقتله ؟ أين 
رجال السياسة والدين , ليكبحا - 
كعادتهما - هذه االجساد الضعيفة 
التي تتطاير اآلن فوق رؤوسنا كحمم 
املوت ؟ ....
أعلم أنهم حاضرون , دائما كانوا 
حاضرين , وأنه ما خال ولن يخلو 
زمان وال مكان منهم , فهم ملح 
األرض حلياتنا املظلمة منذ نشأْت 

وهم سّكر املوت , ولكن هل هم 
حاضرون في معادلة املوت واحلياة 
اآلن ,؟ هل هم قادرون على ترشيد 
جنون وانفعال هذا االنسان االرهابي 
الذي حشوه حتى اجلنون باحلقد على 
ذاته البشرية وعلى جسده النجس 
البخس حني أفهموه أن طهارته ال 
تستقيم باملاء أكثر من ساعات , 
حتى صار يسعى إلى اخلالص األبدي 
من رجسه الثقيل وجسده العليل 
عبر تطهيره بالدم ..؟!
املسلم املتطرف اآلن في أقصى 
درجات الثورة , يعلن ثورته الغاضبة 
على قاتله ومعذبه و مميته , في 
البيت وفي العمل و في املركز األمني 
, وفي املسجد , وفي املسجد بالذات 
يجن جنونه ,.. املسلم املتطرف اآلن 
حر , يحدد متى وكيف وأين ميوت 
. كأنه يقول لنا وللعالم ولنفسه 
: إن فشلُت في امتالك ارادة احلياة 
يكفيني زهوا أنني اليوم أمتلك إرادة 
املوت , املوت لي وللناس أجمعني , أنا 
من مييت الناس ويحدد لهم مواعيد 
وأماكن وكيفية ارحتالهم عن هذه 
احلياة , وأنا من مينحهم أماكنهم في 
اآلخرة , في اجلنة أوالنار !
املسلم املتطرف اآلن نيتشوي , يعلن 
موت اهلل , من بيت اهلل
لقد جن , انفلت عقاله وانتهى األمر

التطرف عدوى , واآلن 
كّلنا معرضون لإلصابة 
برشقاته القاتلة, 
ولألسف ال لقاح 
في ثقافتنا املتداولة 
يحمي , فنحن لم ننِب 
في السنني الفائتة 
جهاز مناعة ثقافية 
تعددية يصد هجماته 
. جسدنا الثقافي قام 
وانتصب على مركزية 
الدور , واليوم مع 
امتداد الفضاء وجنون 
التكنولوجيا الهامُش 
انتفض وقام , ولم 
يعد األمر يحتاج أكثر 
من جسد واحد نافر , 
يلبس حزاما قاتال , أو 
يخفي سالحا أبيض 
أو أحمر , ولم يعد 
األمر يحتاج أكثر من 
حلظات قليلة حتى تفور 
األرض والبلدان غضبا , 
وحتى ُيستَفز الفضاء 
االعالمي بخبر عاجل 
مجلجل عن سقوط 
عشرات الضحايا 
بتفجير إرهابي ..
األمر خرج عن سيطرة 

كّلنا معرضون 
لعدوى التطرف
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موّفق ملكاوي
كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

ال تعّول 
كثيرا على 
الطريق 
السالك، وال 
على الباب 
املفتوح. 
اقترح 
طريقا 
جديدة.. 
واختبر بابا 
لم يسبقك 
إليه أحد. 
م.م

باب وطريق
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بعد أن بدا لي أنها 
استسلمت لرأيي 

ولطريقتي في احلوار قلت 
لها: أستطيع أن اثبت 

لِك أن جسدِك ما حتبني...
وردة جورية، قرنفلة، زهرة 
لوز بيضاء شفافة، توتة، 

كل ما يخطر ببالك. 
ترددت في القيام بقصد 

املغادرة قبل أن تقف 
رافعة حاجبيها وباسمة 
كداللة على أنها ليست 

غاضبة ، وكأني سمعتها 
تقول: كيف تستطيع أن 

جتعلني حبة فاكهة؟! 
هذا مستحيل! وغادرت.

----------
أألجواء في اخلارج باردة 

واملطر يتردد في الهطول 
فيما البرد يتسلل عبر...
ال أعلم من أين يتسلل 
ويدخل املسام ُمتجها 

نحو النخاع.
املعدة خاوية على 

“أنزمياتها” تتلوى وترِسل 
أصواتاً ليست ذي حلن. 

محمود ابو هالل

رحالة

وحدي في املنزل أتنقل من زاوية ألُخرى ليستقر بي التنقل قرب النافذة. ال أعلم 
ملاذا اجتهت نحو النافذة...رمبا ألَرقب شيئا ما، رمبا الهطول أو القدوم...قدوم األشياء 

اجلميلة. 
أُمسكت بطرف الستارة وبدأت بإزاحتها شيئا فشيئا وببطء شديد. 

قطرات املاء بدأت تتساقط وتلتصق بصفحة الزجاج ومن ثم تنزلق نحو األسفل 
وتلتقي مع قطرات أُخرى فيتسارع النزول محتوياً كل القطرات في ذاك االجتاه مع 

تعرج خفيف لم أفهمه.

حملتها عن قرب “ لم يكن باإلمكان رؤيتها من بعيد أصبحت على بعد خطوات” 
أيعقل أنها قادمة إلي؟...َطرقت الباب قبل أن أكمل تسائلي. 

فتحُت  الباب وأغلقته هي،  وقبل أن أرحب بها خلعت معطفها وقالت: أثبت 
لي ما تقول! أرني كيف أكون تفاحة!...”هي بادرت في الكالم وكأنها تريد أن تبرر 

سبب القدوم، ورمبا كي ال تترك مجاال إلضاعة الوقت فهي  تريد اآلن شيئا آخر غير 
اجملامالت. 

جلست واضعة قدما فوق أخرى على كنبة ثالثية أخترتها لها وقلت مقلدا ً نزار: 
هل تشعرين بالبرد؟ أأصنع لكي الشاي؟.

قالت بصوت بالكاد سمعته مع ابتسامة جاذبة: ال... فقط أرني كيف أكون 
تفاحة.

قلُت: أغمضي عينيِك وال تفتحيهما مهما حصل، 
استمعي وأطيعي فقط.

كانت ترتدي حتت املعطف فستاناً أحمراً طويال،ً  وفي 
تصميمه مشقوقأ  من أسفله حتى الركبة.

وضعُت كفي على عنقها بخفة بالكاد تلمسها وبدأت 
أمررها خلف وحتت األذن وحول العنق كخيط دخان 

دافئ حتى َشعرُت بعضالتها تشتد وتتصلب. أصابعي 
واصلت التمادي حتى أيقنت بأن جسمها عاد السترخاء 

آسر، ومبساعدة يداي طلبُت منها أن تقف؛ ففعلت. 
“بالكاد كانت تستطيع الوقوف فلم يكن أمامها إال أن 

ترضخ لطريقتي في السحر”!
َفكّكُت أزرار الفستان العلوية؛ فسقط مغشيا عليه، 

ثم طلبت منها أن تتمدد وقلت: لن تفتحي عينيِك 
كما اتفقنا، ستشعرين أنك تفاحة بعد حلظات، 

فاستسلمت لي متاما وتركت نفسها ممدة أمامي.
وضعت سبابتي بخفة على شفتها السفلى وقلت: 

من هنا بدأت احلكاية “وتركتها أي سبابتي تنساب 
نزوال كقطرات املاء على زجاج النافذة فيما أنفاسها 
املتصاعدة تدغدغ أنفي كرائحة عطر شهي. “جتاوزت 

العنق نزوالً وضغطت وقلت: من هذه التلة الزهرية 
تفجر نبع وأغدق ماء فسال سلساالً رقراقاً. “سبابتي 

واصلت سيرها على جسدها الغض نزوالً كدودة قز 
حتى غارت في الُسرة.

بدأت شفتيها باالرجتاف فَعضت على السفلى بلطف 
إليقافهما، ورمبا لشيء آخر. 

قلُت: هنا َصب النهر جنونُه ونبتت شجرة في أصل 
الفراغ. “تركتها تتخيل الصورة وكيف نبتت فيها 

الشجرة التي أقصد وتركتها تشعر بالهواء يداعب 
وريقاتها بأناملي ثم قلُت: كبرت تلك الشجرة. أثمرت 
مثل فكرة وتدحرجت منها ثمرة لقاع اجلاذبية. “نزلُت 

بيدي اليسرى ورفعت يدي اليمنى ألعدل استدارة شيء 
ما”. 

افتربُت منها قاب قبلتني أو أدنى...فتنهَدت وشهَقت 
قائلة: أنا تفاحة

تفاحة حمراء
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بال نهاية
بقلم املرحوم ابراهيم علي سكجها
رواية كتبت سنة  1952 وتنشر ألّول مّرة

الراحل ابراهيم سكجها
صحافي مخضرم

باعتزاز كبير, 
نقدم لقراء 
“اللويبدة” 
وابتداء من 
هذا العدد, 
رواية “بال 
نهاية” التي 
كتبت قبل 35 
عاماً بالتمام 
والكمال، 
وتنشر االن ألول 
مرة!

وسوف يرى قارئنا العزيز, ان الرواية تتميز بـ: احلرارة, والصدق, ورائحة بحر يافا وبرتقالها اجلميل, وشوارع القدس القدمية, وجبال 
عمان, وانحاء بيروت والقاهرة والكويت!

وألن الرواية كتبت بعد اخلروج الفلسطيني األّول بقليل, أربع سنوات فقط, فهي تقدم اللقاء والفراق، احلب واحلقد، وأشياء اخرى 
كثيرة تتمّيز بالصدق الكبير.

بقي أن نقول, إن كاتب الرواية, هو األديب والصحافي املعروف الراحل، وكان يرفض نشرها ليس فقط ألّنها لم تكتمل معه، فحسب، 
بل ألّنه كان يعزف عن نشر أعماله األدبية.

شغف
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لو رأيته في وقفته تلك، على الناصية، 
لتملكك منه العجب!
 ولو راقبته، ألحصيت عشر دقائق 
على األقل، قضاها وهو يبعث النقود 
املستقرة في زاوية جيبه، يخرج قطعة 
منها كل بضع ثوان ينظر اليها، ثم 
يعيدها الى مستقرها... ثم يتطلع 
_بقامته املديدة_ عبر الشارع، بغير 
اكتراث، فهو لم يكن ينتظر أحداً، وال 
هو يقف لغاية.
لم تكن تلفت نظره الغيد احلسان 
الرائحات الغاديات، فرادى أو في 
مجموعات غير متناسقة، في تلك 
الساعة من بعد ظهر أحد أيام أيار، 
شهر الورود والرياحني.
وال لفت نظره ذلك اخمللوق العجيب، 
الذي كان يسّب ويشتم لغير سبب، 
ويتحرش باملارة دون سابق معرفة، إنه 
“هتلر”... يعرف أنهم يسمونه هكذا، 
ولكنه ال يعرف السبب، لعله مصاب 
مبّس في عقله!

وحتى ذلك املوكب الطويل من 
السيارات, عشر او اكثر, كان يحمل 
فوجاً كبيراً من السياح قدموا لزيارة 
املقدسات, لم يلفت نظره, أو يثير 
شيئاً من اهتمامه.

لقد كان كتلة صماء, ولوال حركة 
اخراج النقود والنظر اليها بني الونة 
واألخر حلسبته متثاالً اقيم على تلك 
الناصية... ليرمز الى شباب تائه ال 
يغرف ما يريد!

ولكن احلياة لم تلبث ان اخذت طريقها 
اليه _فجأة_ فمد يده الطويلة الى 
جيبه, واخرج قطعة النقود, ونظر 
اليها للمرة العشرين او الثالثني, مت 
اعادها الى مستقرها وسار بخطى 
واسعة ميمماً شطر دائرة البريد 
القريبة, كأمنا هو يخشى ان يعود اليه 
تردده, فاذا وصل الى ذلك الصندوق 
األحمر أخرج من جيبه رسالة القى 
عليها نظرة سريعة استوثق بها من 
العنوان الذي حتمله صحيح, ثم القى 
بها في الصندوق , وتنفس الصعداء 
كمايفعل من يلقي عن كاهله حمالً 
أثقله!
واحلقيقة ان االمر كذلك, فهذه 
الرسالة قد اثقلت كاهله, واقضت 
مضجعه, واستحوذت على كل 
تفكيره فترة غير قصيرة, وجعلته 
متردداً عاجزاً عن اتخاذ قرار حازم!
هذه الصباح حملها معه الى املكتب 
وقد عزم على ان يلقي بها بعد الظهر 
في صندوق البريد, ولكنه في الطريق 
الطويل تردد... وهناك, على الناصية, 
وقف يتطلع عبر الشارع بغير هدف, 
وال يثير اهتمامه شيء. 
كان طائراً: يخشى اجملهول!
يخاف ان تأتيه بجواب يهدم اماله, او 
حتى يحطم حياته. وفي وقفته تلك 
هداه تفكيره الى طريقة بدائية جداً 
التخاذ قرار.
أمسك بقطعة النقود في جيبه: 
سيخرجها بوضع افقي فاذا واجهته 

الكتابة بالعربية  فذلك يعني انه 
سيوفق,ومن اخلير له وملستقبله ان 
يبعث بالرسالة, وعندما سار بغد 
تردده الطويل كانت قطعة النقود قد 
اوحت اليه بانه سيوفق!

طريقة بدائية مضحكة ...يعرف ذلك, 
ولكنها كانت وسيلته الوحيدة التخاذ 
قرار.

وهكذا القى بالرسالة في الصندوق 
األحمر, وتنفس الصعداء...ثم سار في 
طريقه!

انهى كامل _هكذا دعوهمنذ 
طفولته_ دراسته الثانوية في يافا, 
واضطر الى الشروع في البحث 
عن عمل, اي عمل لعلمه بانه لن 
يستكمل دراسة جامعية.

لقد أفهمته والدته ذلك _وهي ولية 
أمره_ ألنها مشاركته في حتمل 
مسؤولية العائلة, اذ توفي عنهم 
والده قبل ذلك بعام, أو بعض عام.

ومنذ ذلك احلني, قبل ان يتخرج, راح 
يقدم الطلبات  باحثاً عن عمل!
لم يترك دائرة لم يطرق بابها.

بدأ بدائرة حاكم اللواء, حيث كان 
يطمع في ان يجلس وراء طاولة انيقة 
يبت باملراجعات, ويوزع االبتسامات, 
ويتلقى الرجاءات... مع بعض الهدايا 
في بعض االحيان!

وانتهى بدائرة البريد, حيث تقلص 
أمله وتصاغر, ورضي بان يكون موظفاً 
صغيراً, بسيطاً, يركب دراجة ويوزع 
الرسائل!

كتب لكل الدوائر, وكان ينتظر موزع 
البريد على أحر من اجلمر, لعله_في 
ساعة صفو مع احلظ_ يحمل اليه 
بشرى التعيني. ولكن جميع االجابات 
كانت تلتقي عند جملة واحدة, في 
اخرها:” وقد سجلنا اسمك للرجوع 
اليه عندما تشغر وظيفة تتناسب مع 
مؤهالتك”.
ما ألعن لطف هؤالء املوظفني الكبار.
إنه يريد وظيفة...ال لطفاً!
وذات يوم_كالعادة_ اتام موزع البريد 
برسالة
انها من صديق للمرحوم والده, أبو 
سعيد, يطلب منه موافاته صباح 
الغد في مكتبه.
ولم ينم كامل ليلته تلك, كان 
استدعاء صديق والده القدمي, له, 
غريباً!
كان صديقاً حميماً لوالده, ال يريان إال 
معاً, في أّي وقت وفي كل مكان.
وكان يعرف ان له في ذمة والده ديناً: 
خمسني جنيهاً, اذا لم تخنه الذاكرة.
تُرى هل اراد ابو سعيد ان يطلب دينه؟

ما أقل ذوقه وهو يختار هذه األيام 
العجاف لسداد دين, وهو ال يعرف “اننا 
ال جند ما نسد به الرمق!” لو طلب 
دينه لكان على حق, وكامل على امت 
االستعداد لالعتراف له به, بوصفه 
أكبر الورثة: ورثة االلتزامات؛
ولكن ابو سعيد عالم بحالة ابن 
صديقه القدمي, وهو لذلك, ودون شك, 
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لن يطلب اخلمسني جنيهاً, في مقابلة 
الغد على األقل.
وإذن فلماذا طلب ان يقابله, وألح 
في طلبه, وليس ما بينهما ما 
يوجب االجتماع باحلاح او بغير احلاح, 
سيقابله في كل حال, وان طلب دينه 
_على اسوأ الفروض+ فيرجوه ان ميهله 
ريثما يوفق في احلصول على عمل.
وهنا, عندما خطر العمل في باله, 
ملعت في ذهنه فكرة ملاذا ال يرجوه 
ايضاً ان يضمه الى عماله, وهو 
قادر على ذلك بوصفه أحد كبار جتار 
احلمضيات.
إلى هذا احلد؛
أجل, الى هذا احلد: فانه يريد راتباً 
يشارك به والدته في حتمل مسؤولية 
العائلة.
وقبل العاشرة بنصف ساعة_
والعاشرة هي موعده مع صديق 
والده_ كان صاحبنا يتسكع حول 
قهوة املدفع_ وهي مكان اللقاء 
املنتظر؛
راح يلف ويدور حول املقهى من أركانه 
الثالثة, يحدث في الوجوه الدالفة اليه 
من بعيد, وفي الوجوه القابعة فيه من 
خالل واجهاته الزجاجية, لعله يجد  
“ابو سعيد”فيدخل, ولو قبل املوغد.
ولكنه لم يلمحه داخالً, ولم يقع غليه 
بصره قابعاً, وال راه في الشارع من 
البعيد متقدماً بقمبازه وطربوشه, 

فقرر أن يدخل وهو... ينتظر؛
ودلف الى املقهى مع الدالفني. واختار 
زاوية من زواياه تخفيه عن أعني 
الفضولني, فقد كان نشازاً ببنطلونه 
القصير بني الرواد, وكلهم تاجر برتقال 
أو سمسار بيارات... يتميزون بالقنابيز 
والسراويل الفضفاضة؛
قبع في زاويته اخملتارة, ينقل بصره 
بني ابواب املقهى الثالثة, يترصد كل 
باب يفتح, وكل زبون يدخل, وبني احلني 
واحلني كان ينظر الى ساعته يتعجل 
بلوغها العاشرة موعده مع “أبو 
سعيد”.
وكزبن صغير طلب كازوزة اشترط 
ان تكون باردة يطفئ بها ظكأه, 
ويستعني بها على الوقت الذي مير دون 
ان يحضر “أبو سعيد”.
اشارت ساعته الى العاشرة, ثم أخذت 
تتجاوزها بسرعة دون ان يظهر في 
الباب أو خالل الزجاج ما يدل على ان 
“ابو سعيد” سيهل بطلعته على 
“قهوة املدفع”!
وأخذ اليأس يتسرب اليه في حضور 
صديق والده القدمي احلميم.
ترى ما الذي أعاقه وهو ضارب املوعد؟
أيكون قد استخف به!
أم لعله شعر بخطأه فندم, فأقلع عن 
طلب دينه, واثر ان يبتعد
وعلى كل حال فهو _كامل_ الذي 
يريده االن, لقلءه, وعلى ان يسعى 
اليه... في اي مكان!
وهكذا نهض يتثاقل, ونقد عامل 

املقهى خمسة عشر مالً ثمن 
الكازوزة, وأخذ طريقه الى سوق 
الصالحية لعله يجده في اخملزن الذي 
اتخذ منه مكتباً له, يدير منه شؤون 
عمله وعماله.

وعلى الرصيف املقابل للمخزن, وجد 
بضعة اشخاص يحتسون القهوة 
وهم يتفيأون ظل احلائط, وعلم 
منهم ان “ابو سعيد” لم يغادر فراشه 
باعراض رشح ووجد نفسه يقول مبا 
يشبه الهمس: ال واهلل سالمته!

وسأله أحد املفتشني عن اسمه, 
وعما اذا كان يرغب في ان يتحدث الى 
“املعلم” بالتلفون.

وعندما علم املتفيئون انه كامل, ابن 
املرحوم احمد سندوحة هشوا في 
وجهه وبشوا واخذوا يترحمون على 
والده, ويذكرون حسناته, ونهض 
احدهم عن كرسيه وقدمه له, احتراماً 
واكراماً لذكرى والده الكرمي, ثم رفع 
عقيرته يطلب له “واحد قهوة” من 
املقهى القريب اجملاور؛
_أل... ارجوك... اعملها كازوزة!

وقد كان في احلقيقة بحاجة الى 
كازوزة, يطفئ بها نقمته على حظه 
العاثر, الذي متادى في مشاكسته حتى 
ليجعل “أبو سعيد” ال يشعر باعراض 
الرشح اال في هذا اليوم!

وراحوا يستعيدون في حضرته 
ذكرياتهم الطيبة عن والده تاجر 
احلمضيات املرموق, السيء احلظ_

ويبدو انه ورث سوء احلظ عن والده مع 

بقية االلتزاما_ وتبني له ان كل واحد 
من املتفيئني تقريباً, قد عمل مع والده 
في أحد املواسم.
وبعد أن إنتشى بذكرى والده, وشرب 
الكازرزة, أبدى رغبته في ان يحدث “ابو 
سعيد” بالتلفون”.
وسمعوه يقول له: انه سيذهب له 
ملقابلته في منزله.
وكامل, األن, في سوق املدينة, وابو 
سعيد يقطن منزالً في أقصى 
اجلبالية, وبني السوق واقصى اجلبالية 
مسافة عشر دقلئق في سيارة الباص, 
وثالثة ارباع الساعة_على األقل مشياً 
غلى األقدام.
والساعة, األن, الثانية عشرة ظهراً من 
يوم قائظ في اب, وشمس يافا ترسل 
اشعة وهاجة تبعث االجسام حرارة 
تفصد العرق, خصوصاً اذا كانت من 
نوع جسمه املكتنز!
ولو كانت معه عشر مالت لركب 
سيارة الباص, ولكن كازوزة املدفع 
استنفزت منه اخر مل.
وكان عليه ان يقابل “ابو سعيد” باي 
ثمن, كما قرر عندما غادر املقهى.
وهكذا ودع املتفيئني الطيبني اجلالسني 
في ظل احلائط أمام مخزن او مكتب 
“ابو سعيد”, وشكر لهم زجاجة 
الكازوز, وتّرحم معهم على والده, ثم 
بدأ رحلته الطويلة املتعبة , املعرقة ... 
الى أقصى اجلبالية!
دق الباب دقة, وانتظر!
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ترى كيف يستقبله صديق والده 
احلميم القدمي, وكيف سيكون حديثه 
معه: باالشارة الى دينه على والده... أم 
بطلب عمل؟
البد أن يكون “ابو سعيد” البادئ 
باحلديث, فهو ضارب املوعد, 
وسيتحدث في اسباب املقابلة, ومن 
اللياقة_كما يعتقد_ أن يترك له 
الفرصة... ثم يتحدث هو فيجيب مبا 
كان قد اتفق مع نفسه باالمس, فيما 
يتعلق بالدين ... وطلب الوظيفة!
وأخرج من جيبه منديالً ميسح به 
العرق الذي ينهمر من جبهته ويخترق 
وجهه الى عنقه... كانت الشمس, 
حامية والبد ان يكون العرق قد تصبب 
من أثرها, اال من اثر املوقف الذي 
سيقفه مع صديق والده احلميم!
ونظر الى الباب...
لم يفتح بعد!
ودق دقة أخرى...وانتظر!
ما لهم ال يجيبون؟
هل يكةن أخطأ في املنزل... بل انه 
هو. ال يزال يذكره متاماً رغم السنوات 
العشر التي انقضت منذ رافق والدته 
اليه اخر مرة وهو ما يزال طفال... هو 
نفسه بطريقه الضيقة املتفرعة من 
الشارع العام, وببابه الصغير ذي املدقة 
احلديدية الصدئة... بل هو نفسه 
بجدرانه الكاحلة ذات اخلطوط الباهتة 
التي تركها املطر لكثرة ما تعاقبت 

عليها فصول الشتاء.
ملاذا ال يبيعه “ابو سعيد” وينشيء 
بيتاً حديثاً يناسب مقامه, وثراءه, في 
النزهة مثال, وقريباً من منزلهم هم!؟
ومّرة أخرى أخرج منديله من جيبه, 
وراح ميسح نهر العرق التصبب من 
جبهته الى عنقه عبر وجهه!
ونظر الى الباب...
لم يفتح بعد!
ودق دقة, واخرى, وثالثة... ونسي انه 
يجب ان يكون مؤدباً, مهذباً, رقيقاً, 
ولطيفاً في قرعة الباب, فقد يكون هو 
باب العمل الذي ظل يبحث عنه اشهر 
دون ان يفتح في وجهه... فراح يخبط, 
ولوال احلياء ألخذ يصيح: ابو سعيد... يا 
ابو سعيد... افتح يا ابو سعيد!
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،

كشك أخبار الناس
زميلنا األستاذ محمد القرالة، 

يحمل قلمه وعدسته في رحلة 
يومية قد تأخذه إلى سّد بعيد، 
أو شجرة غريبة في آخر ما عّمر 

اهلل، أو مطعم عّماني، أو مناسبة 
اجتماعية، أو كشك لبيع الكتب، 

أو بسطة خضار.
وغير هذا الكثير...

لُتسّجل تلك اللحظات النادرة، 
في اليوم التالي، في موقعه 

االلكتروني “أخبار الناس”، الذي بات 
يحتل مساحة ال شّك في كونها 

حتتل مساحة الوطن.
قد نبالغ إذا قلنا إّن لكل مواطن 

أردني صورة ما في املوقع، ولكنها 
مبالغة التفاؤل، ففي يوم ما 
ستكون تلك املقولة حقيقة 

واقعة...
كل التقدير للقرالة وألخبار الناس

محمد القرالة
مبدع أردني

فكرة



،

إعادة تأهيل اآلبار العتيقة
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي 

املهندس عماد جنيب الفاخوري مع 
رئيس جمعية التحالف الوطني 

ملكافحة اجلوع وسوء التغذية اتفاقية 
متويل بقيمة )61.2( ألف دينار أردني 
إلعادة تأهيل أبار املياه الرومانية في 

مناطق جيوب الفقر، بهدف تعزيز األمن 
املائي والغذائي في املناطق املستهدفة.

ويأتي دعم هذا املشروع من مخصصات 
برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية 

واالجتماعية انسجاماً مع أهداف هذا 
البرنامج والذي يسعى الى حتسني 

املستوى املعيشي للمواطنني وخاصة 
في املناطق الفقيرة وذلك من خالل 

التدخالت التي تساهم في تعزيز 
انتاجيتهم.

وقال املهندس محمد العضايلة مدير 
برامج التنمية احمللية وتعزيز اإلنتاجية 

في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
ان هذا املشروع سيعزز البنية التحتية 

الداعمة لإلنتاج الزراعي في املناطق 
املستهدفة، والتي تعاني من محدودية 

املصادر املائية واالستفادة من املصادر 
املتاحة وحتسني كفاءة استخدامها 

لتعزيز القدرة اإلنتاجية للمجتمعات 
احمللية وسيتم املباشرة هذا العام في 

تأهيل اآلبار الرومانية في قضاء ارحاب 
في محافظة املفرق، واضاف العضايلة 

ان فكرة املشروع اشتملت ايضا على 
برامج تدريب وجلسات توعوية لألسر 

املستفيدة من املشروع في االستخدام 
االمثل للمياه والزراعات املنزلية لهذه 
االسر التي ستستفيد من مياه هذه 

اآلبار في املناطق املستهدفة.
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