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باسم سكجها

بعد  االستعدادات،  وبدأت 
القرية  في  تلة  أعلى  إختيار 
لوضع القبر هناك، عاد الكاتب، 
بنقل  مقترحه  وطّور  نفسه، 
كل متحف درويش إلى البروة، 
ولكنه وجد من يعترضون من 
رام اهلل، باعتبار أّن املتحف من 
الشاعر  عاش  فقد  حّقهم، 
الكبير بينهم. خرجت مسيرة 
في  البدء  ومنعت  املكان،  إلى 
احلفر، ثّم أقامت مخيماً دائماً 
من  الرفات  نقل  عملية  ملنع 

أساسها.
أخذت  التي  احلادثة،  تلك 
النقاش،  من  كبيراً  حظاً 
عام، كانت  رأي  وصارت قضية 
فقد  مؤسفة،  تداعيات  بداية 

نقل  على  اخلالف  شهية  فتحت 
عرفات.  ياسر  الراحل  الرئيس  رفات 
أرض  إختيار  عن  أعلنوا  غّزة  أهل 
القامة مجمع كبير يضّم ضريحه، 
من  باعتباره  الُقدس  أهل  فاعترض 
أصل مقدسي، وأّنه أصالً كان يعلن 
حلمه بأن يضّمه تراب الُقدس إلى 
اخلط  على  ودخل  األقصى،  جانب 
أهل يافا، وأتوا بوثائق تثبت أّن أصله 
من هناك، أّما أهل رام اهلل، فسارعوا 
خرج  حاشد  إجتماع  تنظيم  إلى 
اآلالف  عشرات  عليه  وقع  ببيان 
من أبناء املدينة، مينع نقل أي رفات 
لشخصية فلسطينية من أرضها، 

حتت طائلة العقاب.
مجلس  أّن  األمر،  في  املؤسف، 
ذا  الفلسطيني،  التحرير  قيادة 

الصالحيات املؤقتة، قرر نقل رفات أبي عمار 
أهل  فسارع  بسيطة،  بأغلبية  الُقدس  إلى 
رام اهلل إلى إحتالل املدفن، وحني حاولت قوى 
بالقوة، حصلت إشتباكات  األمر  األمن فّض 
عنيفة، وُقتل شخصان بالرصاص احلّي، عدا 

عن العشرات من املصابني.
بني هذا وذاك، صارت تظهر، في كل يوم، 
دعوة جديدة لنقل رفات شخصية ما، من أبي 
العدوان  إياد جلورج حبش لكمال  جهاد ألبي 
على  ألبي  ياسني  ألحمد  بسيسو  ملعني 
مشعل،  خلالد  هنية  إلسماعيل  مصطفى 
وللمئات ممّن تعتقد األماكن والترابات أن من 
فقد  فحسب،  هذا  وليس  ضمهم.  حّقها 
فيها  تعلن  الصحف،  في  إعالنات  ظهرت 
مبادرة  اجمللس  يتبنى  أن  عن ضرورة  العائالت 
تطالب الدول، التي ضّمت الشتات، بالسماح 
إلى  واألجداد  اآلباء  رفات  ونقل  القبور،  بحفر 

مساقط رؤوسهم.
نقل  ففوضى  عبثية،  لي،  املسألة،  بدت 
داخلية  لفتنة  واضحاً  سبباً  باتت  الرفات 
له  يؤسس  أن  يحاول  هشاً،  زال  ما  بلد  في 
حملت  مقالة  فكتبت  األرض،  على  مكاناً 
بأن  فيها  طالبت  القبور”،  عنوان:”نبش 
األرض  األمور على ما هي عليه، فكّل  تبقى 
األراضي  وكّل  الشهداء،  لكّل  الفلسطينية 
اخلارج  في  مات  ومن  كفلسطني،  العربية 
اليوم  في  فلسطني.  فوق  تعيش  فروحه 
الفلسطينية  الديار  مفتي  أفتى  التالي، 
وإقالق  القبور”،  “نبش  جواز  بعدم  املقدسة 

راحة املوتى،
حرب  لتبدأ  الرفات  حرب  بذلك،  إنتهت، 
أسماء الشوارع، وكانت بدايتها في يافا. قام 
بلدية  رئيس  آخر  يوسف هيكل،  أحفاد  أحد 
كبيرة  لوحة  بوضع  إحتاللها،  قبل  للمدينة 
كلمات:  حتمل  الشهير  الساعة  ميدان  في 
شهية  بذلك  ففتح  هيكل،  يوسف  ميدان 
على  أجدادهم  أسماء  إطالق  على  الناس 
الشوارع التي كانوا يعيشون فيها، وتسبب 
األمر بارتباك حيث صار الشارع يحمل إسمني 

وثالثة وأربعة وأكثر.
وانتشر األمر كالنار في الهشيم، في كل 
مدن وقرى فلسطني، وُسّجلت اشتباكات بني 
القرى،  العشائر في  املدن، وبني  العائالت في 
وحتى املدن واملستوطنات التي بناها اليهود 
االسرائيليون شهدت األمر نفسه، واملؤسف، 
وثارات،  ضحايا،  من  يخل  لم  األمر  أّن  أيضاً، 
الرغم من إعالن اجمللس عدم سماحه  وعلى 
رادعة،  بعقوبات  وتهديده  الفوضى،  بهذه 
زالت موجودة حتى اآلن،  التداعيات ما  أّن  إالّ 
ويقال إّن هناك برنامجاً وطنياً العادة تسمية 
كّل الشوارع، بعد إعادة رسم خريطة البالد، 

سينهي املشكلة من أساسها.
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الصح.. آفة

كان علّي أن 
أتدّخل...

  فالصراع 
الكالمي، حول 
نقل رفات امليتني 
الفلسطينيني إلى 
قبورهم املوعودة 
اجلديدة، حتّول إلى 
نذير شقاق داخلي 
ضخم. بدأ األمر 
بإقتراح كاتب 
بنقل رفات الشاعر 
محمود درويش من 
رام اهلل إلى مسقط 
رأسه قرية البروة، 
ولم يعترض أحد، 
بل قوبلت املبادرة 
بترحيب، وقبول عام.

كتاب العودة
اجلزء الثالث / اآلن... في معركة الرفات 
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 كيلو البندورة بـ 85 قرشاً والدوالر بـ 
70 قرشاً

محتار أنا، هل أحّول املصاري اللي 
معي لدوالر وال لبندورة؟!

طّيب: إذا عملت قالية بندورة، خايف 
بعدين بعتبروها غسيل اموال!!.. ؟؟

سمير احلياري
ناشر عمون

بدون رتوش

تعليق 

أعجبني 

على 

الفيس 

بوك

قالية بندورة.. 

وغسيل أموال!



سالم الغامن

موضوع الغالف

قّصة
جناح
أردنية

تستأهل 
سهير العلي 
أن حتتل غالفني 
لـ”اللويبدة” 
خالل عشر 
سنوات، فتكون 
هي األولى بني 
الشخصيات 
األردنية، متاماً 
كانت كانت 
األردنية األولى 
التي تقود بنكا 
عاملياً، والوزيرة 
الوحيدة في 
حكومة كّلها 
رجال!

سهير العلي
1011
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من سجن عكا 
طلعت جنازة..

محمد جمجوم 
وفؤاد حجازي..

جازي عليهم يا 
شعبي جازي...

املندوب السامي 

تترمن بشهادته 
األغنية التراثية 

الفلسطينية 
هو إبن خالة والد 

سهير العلي.
وفي تلك البيئة 

12

وربعه عموما...
ذلك كالم ال ينساه الشعب 

الفلسطيني، وتلك أغنية ما 
زالت تتردّد في تشييع جنازات 

الشهداء.
وقليلون هم الذين يعرفون 
أّن فؤاد حسن حجازي الذي 

العائلية املناضلة، املثقفة، 
نشأت العلي، وليس غريباً، إذن، 

أن تتفرد في حياتها بكونها 
األولى في الكثير من األمور التي 

خاضتها في حياتها.

فحتى قبل ان تصبح وزيرة، كانت سهير 
العلي موضوع اعجاب في اجملتمع االردني, 

باعتبارها الشابة التي كسرت كل 

القواعد التقليدية، وأدارت 
واحداً من أهم البنوك، 
ومع وجودها على رأس 
واحدة من أهم جلان اجمللس 
االقتصادي االستشاري، 
كانت تثير أعجاباً أكبر، 
وملا قدمت تقريرها حول 
القطاع املصرفي وظهرت 
على التلفزيون االردني بدأت 
التكهنات والتساؤالت: متى 
ستصبح سهير العلي وزيرة؟

وعلى الرغم من وجودها 
الدائم في االعالم االردني، 
والعربي، فهي مقلة في 
الكالم، وزاهدة في احلديث 
عن نفسها، باعتبارها ترى ان 
العمل يتحدث عن نفسه، 
ونادرة هي في املقابالت 
الصحافية التي قبلت ان 
جتريها، لكن اللويبدة، التي 
تبحث دوماً عن إبراز كل شيء 
اردني جميل، استطاعت ان 
تخرجها عن صمتها، وهنا 
حتديث على تلك املقابلة التي 
أجريت للعدد العاشر.

وتنتمي العلي الى عائلة تقدر 
وتقدس التعليم، فوالدها 
عبدالرحمن العلي الشايب 
من مواليد صفد، وحاصل 
على بكالوريوس الهندسة 
من جامعة القاهرة وكان من 
كبار موظفي وزارة الكهرباء 
ومسؤوالً عن محطات 
توليد الكهرباء وحتلية املياه 
في الكويت، ووالدتها جنالء 
اليحيى من حيفا, تخرجت 
من جامعة دمشق تخصص 
الفيزياء والكيمياء.

 وحتترم عائلتها اجلهود 
الفردية وال تفضل الرجل 
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على املرأة، بحيث تكون ناجحة في منزلها 
وخارجه، فالذي يضع امامه هدفاً معيناً 

يجب ان يسعى لتحقيقه بكل قوة 
وتصميم،

فقيمة االنسان بقيمة العمل الذي يقدمه.
ولدت سهير العلي في دمشق، ونشأت 

في دولة الكويت، لتلحق في املدرسة 
االميركية هناك، وتتفوق اكادمييا عن 

زميالتها وزمالئها، وحتصد املركز االول 
لالربعة اعوام االخيرة في دراستها، ولم 

تنحصر نشاطاتها على املناهج االكادميية، 
فمنذ صغرها متيزت بالروح القيادية لتترأس 

جمعية الطلبة في املدرسة االمريكية.

تؤكد العلي لـ”الويبدة” ان ال شيء يحد 
من نشاط املرأة اال نفسها. فاالرادة القوية 

والطموح سمتان رئيسيتان لشخصية 
العلي، ووضع االهداف والسعي نحو 

حتقيقها بكل قوة وتصميم يجعل لالنسان 
بشكل عام، واملراة خاص، قيمة مميزة.

العلي كانت واحدة من اربع نساء في 
العالم مسؤوالت عن فروع مؤسسة 

مصرفية امريكية وهي سيتي جروب التي 
جتاوزت 100 فرع من ارجاء العالم وكانت 

تعد اكبر بنك عاملي في ذلك وقت.
وخالل الفترة 2005-1996 كانت العلي املراة 

االردنية الوحيدة التي تتولى ادارة بنك في 

االردن هو سيتي بانك بعد حصولها على 
املاجستير في اقتصاد التنمية وبكالوريوس 
العلوم في تخصص اخلدمة اخلارجية من 
جامعة جورج تاون في الواليات املتحدة.

عملها املهني مع سيتي بنك بدأ كمتدربة 
تنفيذية ثم تدرجت الى عدة مناصب قبل 
انتقالها الى نيويورك لتتولى منصبها 
كمديرة عامة للمكتب التمثيلي للبنك 
السعودي االمريكي وفي نيويورك إنتخبت 
عضوة في مجلس إدارة جمعية املصرفيني 
في شمال أمريكا.

 ومما يسجل للعلي خالل توليها إدارة سيتي 
بنك في االردن إميانها بخدمة وتنمية اجملتمع 

احمللي, فحصل البنك لدورتني متتاليتني 
على جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز 
للقطاع اخلاص، كأرفع جائزة للتميز على 
املستوى الوطني.

في نيسان من العام 2005، حملت حقيبة 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفي دليل 
تفوقها, فقد إستمرت في املنصب مع 3 
حكومات متتالية، والتخطيط، كما هو 
معروف، احدى اهم الوزارات االردنية التي 
تناط بها جهود دعم التنمية للنهوض 
مبستوى االقتصاد الوطني.

التميز نهج حياة سهير العلي فقد حصلت 
الوزارة في عهدها على جائزة املركز االول/ 
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اجلائزة الذهبية لفئة أفضل وزارة بجائزة 

امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي 
والشفافية في دورتها الثالثة )2006-2007(.

امللك عبداهلل الثاني لتميز االداء احلكومي 
والشفافية في دورتها الثانية )2005-2006(. 

حملت العلي هموم املواطنني في مناطق 
تواجدهم وحتسست مشاكلهم, وعرفت 
عن قرب همومهم وتطلعاتهم, من خالل 

اجلوالت امليدانية, حتى لقبها املواطنون 
ببنت وسفيرة منطقة وادي عربة نظراً 
جلهودها الدؤوبة لتحويل املنطقة الى 

منطقة جاذبة للسكان ولألنشطة 
االقتصادية اخملتلفة لتحسني الظروف 

املعيشية واالقتصادية للمواطنني, ومن 
خالل برنامج التنمية احمللية.

وعن جتربتها العملية في نيويورك، في أعرق 
املؤسسات املصرفية العاملية، أكدت العلي: 
من خالل هذه التجربة الفريدة، أدركت انني 
امام مسؤوليتني, ليس فقط ان اقدم منوذجاً 

مهنياً راقياً للعرب في الواليات املتحدة 
فقط بل ان اساهم في تغيير الصورة 

السلبية واملفاهيم املغلوطة السائدة 
عن املرأة العربية هناك . وأضافت: خبرتي 
العملية والتي استمرت الربع سنوات في 
نيويورك ساهمت بشكل كبير في جناحي 
وفي اكتسابي للمهارات العاملية املستوى 

واملعرفة الضرورية التي اكتسبتها من 
خالل العمل في اكبر مركز مالي في العالم 

وايضاً من خالل التفاعل واالحتكاك مع 
كبرى املؤسسات املالية في العالم.

واشارت الى ان العمل في االسواق العاملية، 
وخارج الوطن ميكن الشخص من توسيع 
خبراته ومينحه القدرة على حتليل املواقف 

واالحداث والنظر اليها بشكل منطقي 
وغير متحيز واعتقد ان هذه التجربة كانت 

نقلة نوعية في حياتي العملية.
واجابت العلي على سؤال حول اصعب ما 

واجهها في حياتها املهنية قائلة: ان عنصر 
االرشاد والتوجيه كان غائبا في حياتها 

املهنية فقد كانت هي املوجة الرئيس 
لنفسها في مشوار العمل, وقالت: لقد 
تعلمت من حلظات النجاح واالخفاق في 
حياتي فالتعلم من االخطاء كان سبيال 

القف مرة اخرى وابدأ مسيرة قوية تستند 
الى ارضية صلبة وادراكاً مني الهمية وجود 

املرشد واملوجه في مساعدة الناس في 
حتقيق  أهدافهم و غاياتهم فقد برز عندي 
إهتمام كبير في تقدمي التوجه و التشجيع 
لبعض الطالبات املدارس و اجلامعات وغرس 
احلس باملسؤولية و عنصر اإللتزام لتحقيق 

حاجات املرأة التي تشكل نحو اخلمسني 
باملائة من اجملتمع و ليصبحن عضوات 
فاعالت في قوى العمل بشكل خاص 

ومؤثرات في اجملتمع بشكل عام.
العلي تركز على اهمية تعزيز دور املرأة 

احليوي في ساحة العمل و مساهمتها 
الفعالة في عجلة التنمية اإلقتصادية 

عموما و تؤكد رغبتها في تغير “الهرم 
النوعي” احلالي الذي يعد ضد املرأة ألنها 
متثل بنسبة متدنية في الوظائف الكبرى 
و بالتالي ال بد من إيالء اإلهتمام ملشاركة 
املرأة بشكل أكبر

وصفة النجاح السحرية 

وحول سر جناحها في عملها قالت العلي: 
هناك جملة من مبادئ اؤمن في تطبيقها 
في إي مهنة كانت وهي تعد “وصفة 
سحرية” للنجاح في العمل: إستثمر في 
نفسك و اعمل جادا و قم بواجباتك على 
أكمل وجه فالتميز يجب أن يكون منهاج 
حياة و من الضروري أن يحب اإلنسان ما 
يقوم به من أعمال و من ثم يحاول أن 
ينفذها بطريقة افضل مما يقوم بها غيره 
و بالتالي ال يوجد هناك شروط او محددات 
مسبقة تعوق تنمية  قدرات اإلنسان بناء 
على نوعية “اجلندري” فاملرأة بحاجة أوال 
ألن تؤمن بنفسها وقدراتها ومن ثم يجب 
أن تدافع بجرأة عما تؤمن به من مبادئ 
وأن تكون و اضحة وواثقة من نفسها في 
التعبير عما تؤمن به و ما تراه كما أن املرأة 
يجب أن ال تشعر بالرهبة واخلوف من العمل 
في بيئة يسيطر عليها الرجل

 

حياتها اخلاصة

العلي متزوجة من السيد حسني الدباس 
وهو شخصية قيادية ورزقا بأبنني ولد وبنت 
و هنا يأتي دور العائلة حيث تؤكد العلي 
على دور أفرادها املتميز في توفير بيئة 
املناسبة و املالئمة لتحقيق النجاح الذي 
فاق التوقع في كثير من اجملاالت. 
وحول دور املرأة تقول: “ املرأة في االردن 
حتظى برعاية كرمية من جاللة امللك 
عبداهلل الثاني، وجاللة امللكة رانيا، حيث 
انعكس ذلك على تقلدها ملناصب رفيعة 
على املستويني السياسي واالقتصادي، 

بل والتشريعي ايضا، فاملكتسبات التي 
حققتها املرأة االردنية ما كان لها ان تنجز 
لوال الدعم والرعاية واالهتمام واملتابعة 
احلثيثة من قبل جاللتيهما. وتكمن رغبة 
جاللة امللك عبداهلل الثاني وجاللة امللكة 
رانيا العبداهلل باعطاء املرأة االردنية املكانة 
التي تستحق، وفتح الباب امامها لتبوء 
مناصب سياسية، وأن تبرز في احلياة 
العامة، مبا ميكنها ان تكون شريكة في 
التنمية السياسية واجملتمعية عموما”.

وتعبر العلي، في هذا الصدد، عن إميانها 
بأهمية دعم رواد وأصحاب األعمال الذين 
لديهم الشجاعة في تأسيس أعمالهم 
اخلاصة، من خالل تقدمي بعض املساعدات 
املالية إلقامة مشاريعهم الريادية، من خالل 
صناديق رأس املال املغامر، وكذلك من خالل 
تقدمي االرشادات والتوجيه لهم لتالفي 
أسباب االخفاق من خالل التعلم من جتارب 
املشاريع الريادية التي يحالفها النجاح.

وتوضح العلي أهمية العمل على املواءمة 
بني عمل اجلنسني في اخلطط االقتصادية 
في الدول العربية كافة، وأن تكون املناهج 
مراعية للنوع االجتماعي، ويدعم ذلك توفر 
اإلرادة السياسية لتمكني املرأة ليس دخول 
سوق العمل فقط. ولكن أيضا في التمثيل 
السياسي واملساهمة الفعالة في صنع 
القرار.

دائرة االستثمار/ الضمان 
االجتماعي

لم يكن غريباً، إذن، أن تتسّلم سهير العلي 
إدارة االستثمارات في مؤسسة الضمان 
االجتماعي، فاحملفظة الوطنية التي متّثل 
مختصر جيوب املواطنني األردنيني ستكون 
في يد قادرة على الدخول من األبواب 
الصحيحة التي حُتّقق األرباح، وتبتعد عن 
املغامرات غير املدروسة.



تُرى، َمن يُعّطر اآلخرَ؟ 
 الفراشة أم أزهار النعناع؟

َمن يشتاق ملن؟
من يعشق من؟

أو ليس البدء واالنتهاء 
واحد دومنا أّي بلل ؟!

ُترى، َمْن
 يعشُق 

َمْن؟

باريهان ُقُمق
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في
بيت تعمر

فيها، وما زاد هذه املعاناة أكثر أن احلافلة 
كهربائي،  خلل  فيها  ظهر  تُقّلنا،  التي 
واضطرار  سرعتها،  بطء  في  تسبب  مما 
وهي  “تشغيلها”  يعيد  أن  إلى  السائق 
كيلومترات،  بضع  قطع  كلما  متحركة، 
حركتها،  استمرار  دميومة  على  ليحافظ 
غير  الطريق  في  تتعطل  أن  خشية 
واحلواجز،  باملستوطنات،  واحملفوف  اآلمن 

واملستوطنني، واجلنود اإلسرائيليني. 
وتذمر  السائق،  ارتباك  الحظت 
الركاب، واستعدادا ألية مفاجأة أخرى، إذا 
ما توقفت احلافلة بشكل كامل. وخشية 
واحتمال  الكامل،  التوقف  وهو  األسوأ، 
قبل  من  ركابها،  على  لالعتداء  تعرضها 
املتطرفني من املستوطنني، اتصل السائق 
بشخص من شركة احلافالت في اخلليل، 
املقابل،  الطرف  أخرى، من  ليرسل حافلة 

لينتقل الركاب اليها.

وهو  اخلليلي،  السائق  أتابع  بقيت   
نفسه  ويلوم  تارة،  ويسبح  مرة،  يدعو 
والتي  املتوقعة،  غير  الورطة  هذه  على 
يترتب عليها مخاطر كثيرة، بينما الركاب 
أن  حتى  وساخطني،  متذمرين  يلومونه 
منهم من طلب أن ينزله عند أقرب جتمع 
ليبحث عن وسيلة  الطريق،  سكاني في 

أخرى توصله إلى مبتغاه.
***

بصعوبة وصلت املكان الذي ينتظرني 
فيه صديقي أكرم احلمري، وتركت السائق 
واحلافلة  قدرهم،  ينتظرون  والركاب، 
األخرى، ودعاؤهم مع تذمرهم، مستمر ال 

يتوقف. 
َسّلمت بشوق على أكرم بشوق، فأنا 
لم التقه منذ فترة طويلة، وأذكر أننا في 
عمان  في  تعارفنا  التسعينيات،  بداية 
بالتحديد  هذا  وكان  مرة،  ألول  سريعا، 

الركاب  عدد  اكتمل 
عني  وغاب  احلافلة،  في 

طائر الفينيق..
الوقت  ذات  وفي   
جلس السائق في مكانه، 
اجملاور  املقعد  في  وكنت 
له، وانطلقت بنا احلافلة 
الركاب  كل  قلنديا؛  من 
بينما  اخلليل،  وجهتهم 
صديقي  ينتظرني  أنا 
أكرم احلمري، في الطريق، 

قريبا من بيت تعمر.
خليلي،  السائق 
اللهجة  بتلك  يتحدث 
متيزها  التي  اخلليلية 
ونغمتها  الكلمة،  طول 
َقلْب  مع  املوسيقية، 
همزة،  إلى  القاف  حرف 
أو  سني  إلى  الثاء  وحرف 
يتحدث،  وهو  أتابعه  ثاء.. 
وأنا أدقق في الطريق التي 
مسافتها  أن  يُفترض 
اخلليل  إلى  اهلل  رام  من 
لكن  54كم،  حوالي 
األمنية،  احلواجز  كثرة 
والتحويالت فيها، جعلت 
أضعاف،  املسافة  من 
املعاناة  زمن  بحساب 
املسير  خالل  احلقيقية 

والتي  فيها،  أعيش  التي  مدينتي  صويلح،  مدينة  في 
تقع على الطريق من عمان إلى السلط، والتي يسكن 
حي  في  خاصة  التعامرة،  عشائر  أبناء  من  كثير  فيها 
التلفزيون، وهناك أصدقاء آخرون لي في مناطق يسكنها 
التعامرة في األردن مثل الياسمني، واجلبل األخضر، وحي 
في  أكرم  مع  السريع  لقائي  وبعد  آنذاك،  ومأدبا..  نزال، 
صويلح، زرته في اجلزائر، وكان يدرس العلوم السياسية، 
وقضيت معه هناك شهرا في رحلة حتمل كل تفاصيل 
مدينة طرابلس  الصحراء من  عبر  أتيته  املغامرة حيث 
)عاصمة ليبيا(، إلى غدامس، مدينة الطوارق، في جنوب 
اجلزائر،  جنوب  الى  هناك  من  احلدود  قطعت  ثم  ليبيا، 
حيث مدينة الدبداب، وتابعت مسيري إليه شماال، عبر 
وصلت  حتى  والصحراء،  الطبيعي،  الغاز  آبار  شعالت 
اجلامعي  احلي  في  هناك  واستقبلني  العاصمة،  اجلزائر 

في منطقة بن عكنون.
***

التقيت صديقي أكرم، بعد رحلتي إليه في اجلزائر، 
خالل  متفرقة  سنوات  وفي  عمان،  في  مرات،  عدة 

تعارف  أول  تفصلنا عن  التي  والعشرين سنة  اخلمسة 
فلسطني،  في  زيارته  إلى  يدعوني  لقاء  كل  وفي  بيننا، 
لكن ظروغ االحتالل واحلدود وانشغاالت احلياة حالت دون 

تلبية الدعوة.
استقبلني  حيث  الدعوة،  تلك  أُلَّبي  اآلن  أنا  ها 
وأبناء عمومته في بيت  بحفاوة هو وأسرته، وأشقائه، 
تعمر، هذه القرية التي جتولت معه فيها، بعد استراحة 
الوصول اليه، وهي خربة قدمية سميت على اسم عمر 
بن اخلطاب الذي مر باملكان عند فتح بيت املقدس، فهي 
اخلليفة عند مروره  أو صلى فيها  بات  ورمبا  )بيت عمر(، 
باملنطقة في طريقة الى القدس، حيث يوجد في القرية 
مسجد عمري صغير مكتوب على الفتة بجانب بوابته، 
أنه تأسس عام 15هـ، ولعل بيت تعمر كان اسمها في 
اعمر،  بيت  يقولونها  املنطقة  وأهل  عمر،  بيت  األصل 
وحدث دمج مع توالي الزمن، ليستقر االسم على بيت 

تعمر. 
بأن  صديقي  حدثني  تعمر،  بيت  في  نسير  ونحن 
هناك،  الغربية،  الضفة  في  تتوزع  التعامرة  عرب  قرى 
في منطقة واسعة، وواجهاتهم العشائرية تصل حتى 
التي يقطنونها، إضافة  البحر امليت، ومن املدن والقرى 
الى بيت تعمر، كل من بيت حلم، وبيت ساحور، والدوحة، 
وخاليل اللوز، ودار صالح، والشواورة، وراس الواد، وزعترة، 
وعيلة  وتقوع،  الندى،  وظهرة  وبريضعة،  والفريديس، 

علي، وهندازة.
***

يركن  أن  ميكن  ال  السريعة،  الزيارة  هذه  مثل  في 
وسلمت  صديقي،  بي  احتفى  وقد  البيت،  الى  الواحد 
على عائلته، وإخوانه الذين أعرفهم واحدا واحدا، ولهم 
عنه  كتبت  الذي  منهم جمال  نضال مشّرفة،  قصص 
وكيف  صغيرا،  طفال،  كان  وقد  التسعينات،  في  قصة 
الى  أقرب  تداعيات  في  االسرائيلي،  اجلندي  صفع  أنه 
سمعت  وحني  محمود،  أخيه  محاكمة  أثناء  اخليال، 

القصة كتبتها حتت عنوان “حبالنيم جادول”.
بعد هذه االستراحة بقليل، كان اخملطط أن ننطلق 
الى اخلليل، لكني طلبت من أكرم أن يوصلني الى جبل 
محمود  أخوه  فيه  قام  الذي  اجلبل  هذا  الفريدييس، 
بعملية نوعية ضد إسرائيل، كان مسرحها على قمته، 
حيث حوكم بعدها، وُسجن، ثم أُبعد بعد سنوات الى 

األردن.
اآلن  وهو  األردن،  في  تزوج  الذي  محمود،  ألتق  لم   
أنه  “أبو حسن”، حيث  احلمري  القانوني محمود  احملامي 
أحد  يخبرني  ولم  طويلة،  سنوات  بعد  هناك  الى  عاد 
هو  أين  مرات:  عدة  عنه  السؤال  أكرر  وأنا  اآلن،  مبصيره 
يغيرون  كانوا  إجابة..  وال  حسن”؟  “أبو  أين  “محمود”؟ 
ولكن  عنه..  كلما سألت  البوح،  من  يتهربون  املوضوع، 
على أي حال، أمتنى أن يكون بخير، هذا اجلميل، األصيل، 

الصديق: “أبو حسن”. 

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني
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خسرنا اخلميس 
املاضي موهبة 

موسيقية أردنية 
في حادث تصادم 

سيارتني، على طريق 
املطار. عازف اجليتار 

الشاب شادي أبو 
جابر توفي مع أحد 
أصدقائه، وأصيب 
أربعة، وليس أكثر 

أملاً وفجيعة من هذا 
املصاب. يذهُب األوالدُ 
في حماسة وشغٍف 

إلى احلياة واآلمال، 
ويودُّ أحدهم أن يُغّير 

العالم مبوسيقى 
وفرح وأحالم.، 

فينتهي بحادث مرور.
مات الفتى الوسيُم، 

والعازُف املوهوُب، 
واملغني العذُب، الذي 

باسل رفايعة

رحالة

احتفت به برامُج فنية عدة، وكان أحد “جنوم األردن” في البرنامج 
الذي رعته قناة “رؤيا” العام املاضي. كان يُغني باللغة االجنليزية، 

ويحلُم أْن يكون له ولبالده صوٌت وعزٌف ونقٌش مختلف. رعت 
عائلته املوهبة، واألمل، ومن نكبات احلياة أّنها تقيُم اآلن مأمتاً، 

وتُصغي لتراتيل حزينة.
في عمق هذا اجلرح واألسى، ومن بؤس هذه البالد، أْن تتضاعَف 
خساراتنا بتذكير هذا الشاب وأهله أّن الرحمَة ال جتوزُ إال على 

املسلمني. عائلة أبو جابر األردنية املسيحية تقرأُ اآلن على وسائل 
التواصل االجتماعّي كّل العفن والظالم الذي زرعه دعاة الكراهية 
والُقبح والتكفير. ثمة من لم يجد في هذا الرحيل املفجع سوى 

التأكيد على أّن “الفتى مسيحّي ال جتوزُ 
عليه الرحمة”.

َمْن ال يُصّدُق هذه الكارثة، وَمْن كاَن في 
شّك، فعليه أْن يقرأَ على األقل التعليقات 

املنشورة على خبر وفاة شادي في موقع 
“رؤيا”. يقول أحدهم “احنا عندنا، وفي دينا 

املسيحيني على النار”. وهناك ما يُخجل 
الضمير، فال يُكتُب، وال يُنقل.

تُسأُل الدولُة ومناهجها ومؤسساتها 
الدينيُة عن كل هذا اخلراب. يُسأُل الدعاُة، 

واخلطباُء. تُسأُل وزارة األوقاف، ووزارة التربية 
والتعليم، عن كل هذه األمراض، وعن هذه 

الشماتة الرثة، مبوت فتى أردني، كان يغني، 
ويعزف املوسيقى.

لكنهم ميوتون، ويعيُش شادي. تظلُّ له، 
وألهله املكلومني هذه البالد، ولن تنسى 

صوته، وسترفُع له املوسيقي إلى آخر 
الدموع.

باسل رفايعة... عن شادي أبو جابر
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وليد نايف
فنان عراقي



البستان .

ال تنفع احلكايات من دون نوافذ 
و شجر ٍ و ماء و نساء طاعنات في 

القهر أو ضالعات في احلكمة أو 
من دون أوالد طردتهم األّمهات من 
املنازل لكي يتفرغن لثرثرة اجلارات 

أو “ تقطيع  امللوخية وفرمها “ .
ال تنفع احلكايات بال أباريق 

الشاي ،
وال تنفع من دون  “ خبز الكماج  

“ الذي كانت نساء باسقات 
تصنعنه في البيوت ،

و ال تنفع احلكايات من دون 
أّمهات يبذلن ما في وسعهن ّ 

لكي 
يشتري الولد حقيبة مدرسية 

و حذاء رياضيا ً ،
وال تنفع احلكايات من دون 

“ اجلدات اجلميالت “ ، اجلّدات 
حارسات احلياة و األبواب الواسعة 

واألحالم ، 
ال ينفع  ، نص ّ أو قص ّ أو روي 

أو شعر أو قول أو استرجاع أو 
استذكار أو وجد أو شوق أو حب 

ّ ، من دون منازل قرأ فيها اآلباء 
واألّمهات سيرة التعب .

ـُْتَعبا ً و  و إن بدا النص ّ م

ـّني  ـُْتعـِبا ً ، فال يربكني وال يزعجي أن م
أسعى بني حني و آخر إلى التعب ! 
وال تنفع احلكايات بال أرصفة !
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واآلن ، ال أسعى إلى “ ترف ٍ “ حني 
أروح إلى رصيف ٍ أو شارع ٍ أو جدار ... إنها 

مطارح غوص في النفس و حفر ٍ في 
الذاكرة !

الرصيف واجلدار والشارع ورائحة 
املقهى ، جميعها عناوين وجع ٍ ملن أدرك 

احلياة بطعم ٍ آخر ، و جميعها عناوين 
وجع ٍ لم أدركته رائحة التعب ! 

عديدون يجلسون عند أطراف 
األرصفة و لكنهم يبدون مثل “ 

الفّزاعات “ بال أرواح و يخشون على 
أطراف سراويلهم من الغبار .

احلكايات العتيقة والعميقة ال 
تلتصق في أذهان ٍ مؤقتة ... احلكاية 

متكث وتستوطن و تتكاثر و تبتهج في 
أذهان الساعني إلى الذاكرة مبحبة و 

الساعني إلى األرصفة بوصفها أمكنة 
حياة و ليست حجارة صّماء .

الرصيف يغدو روحا ً مكتظة باحلياة 
حني نروح إليه محّملني بتوق حلياة 

عميقة .
الرصيف يغدو مجرد حجارة 

مصفوفة للجلوس وللعبور حني نروح 

عن احلكايات 
واألرصفة

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

 ) 1 (

لم أكن  أسعى 
إلى  “ التمّلص “ من 

فكرة ٍ أو التخّلص من 
أمر ٍ أو نسيانه .. و لن 

أفعل ذلك في ما يتصل 
بالذاكرة و القصص 
العتيقة ، بل أسعى 

إلى بوح ٍ عريض ٍ واضح 
ٍ يسرد احلكايات من 

أّول شارع ٍ خطوُت فيه 
وعنده إلى نافذة ملزل ٍ 

في بيوتنا العتيقة ، في 
السوق وجوارها ، كّنا 
نسمع منها وعندها  

“ عراكات “ اجليران و 
شكاوى جارة عجوز 

من عبث أطفال احلارة 
واعتداءاتهم املتكّررة 

على شجرة مشمشها 
و صراخهم املزعج أثناء 

اللعب و سطوتهم 
على “ برميل ماء “ 

كانت ركنته إلى جوار 
حوض النعنع في طرف 

2627 إليه طارئني أو مؤقتني .
األرصفة واجلدران والشوارع منازل 
إضافّية لكل الذي يسعون إلى احلياة 
، أّما الذين يخشون التصاق الغبار أو 
الدخان بأرديتهم ، فأولئك ال متنحهم 
األرصفة أسرارها . 
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ليست كّل احلكايات تصلح أو تنفع 
للرَوْي أو للقراءة !

.. هناك حكايات تنفع لكي حتملها 
املكاتيب إلى أطراف ٍ بعيدة .

.. و حكايات تنفع لكي ندّسها حتت 
الوسائد و نغفو .

.. و حكايات تنفع لكي ننذرها 
للرحيل .

.. و حكايات تنفع لكي نلقمها 
طيور البحر .

.. و حكايات تنفع لكي نعّلقها في 
النوافذ مثل مالبس العيد .

.. و حكايات تنفع لكي يحملها 
التقاة و يوّزعوا منها متائم احلكمة 
والصبر .

.. و حكايات تنفع لكي نحشوها في 
“ ُصرر / ُصرات “ النساء الذاهبات إلى 
بيادرهن ّ .

.. و حكايات تنفع لكي حتفظ 
أسرارنا وال تبوح ...

احلكايات كّلها ، وجوهنا و مطارح 
استرخائنا و مالذات أرواحنا حني وجد ٍ 
و شوق ، احلكايات ال تُروى بدون ترابها و 
رّقة العصافير و أوراق داليات اجلّدات .. 
احلكايات محّطات بوح لكنها ال تنفع 
للروي دائماً ...
الكالم في احلكايات ، حكاية أخرى !

و اليوم كنُت أقرأ شيئا ً من روايتي ، 
فكان السؤال : هل تنفع رواية ٌ من دون 
و جوه حتمل مالمح احلياة و أوراقها ؟ 
..

الرواية حاضرة والروي مؤّجل ، هكذا 
يرى السارد ُ الذي حاول أن يحرس درب 
اليمام حني ينام . 
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في املاضي منتظرة هذا اليوم 
وهذه الساعة، ومتعطشة 
لرؤية بلدي التي أتيت منها 
أصالً دون أن أعرفها، ومتشوقة 
لهذه اللحظة التي أشبع بها 
رئتاي بهوائها املتدفق املوجوع. 
اصطدمت بالواقع وكأني لم 
أعرف شيًئا من قبل، وكأني 
لم أهييء لهذه اللحظة أبدا! 
شباب وشابات اسرائيل يحملن 
العوزي يحتضنونه كقريٍب 
غائٍب، منذ زمٍن طويل.

ها هم الشباب ميشون بفخٍر 
حتت راية بلدهم البيضاء، 
لكنها ليست بيضاء متاما. 
ففي وسطها جتلس جنمة داوود 

فرحة ومرحة. 
ويحصل أن أحلظ املساكني، 
الذين يحصل أيًضا أن أكون 
مثلهم، عارية السالح والعوزي، 
مثلهم؛ أنا أولئك الذين يقفون 
حتت رحمة تلك البندقية، ومدى 
سالمة قوات اجلندي العقلية 
والذهنية، ومزاجه الذين 
بالطبع ال يريدون أن يكونوا 
مسؤولني عنه بأي شكٍل من 
األشكال.  وإذا أرادوا أن يفتشوا 
مؤخراتنا، فلندعهم، ألنه ليس 
هناك سبب قوي لنموت من 
أجله، على األقل هنا على 
احلدود. فلنكن مطيعني فقط، 
لكني ال أفهم ماذا يقولون 

سندس القيسي

موقف

أول خروجي من 
جسر امللك حسني 
من جهة األردن 
إلى جسر أللنبي 
ودخولي األراضي 
احملتلة التي يرفرف 
عليها علم أبيض، 
عليه جنمة دَاُودَ 
زرقاء اللون، شعرت 
بالتهديد، فكبر 
العلم وعلوه 
على أكثر التالل 
الفلسطينية األصل 
ارتفاًعا كان يبعث 
رسائل شديدة 
الوضوح واللهجة. 
وكان هذا العلم 
يرفرف تدغدغه 
نسائم فلسطني 
ويخفق عالًيا في 
سمائها الزرقاء 
الدافئة. 
وفيما كنت أحلم 

لي، إنهم يتمتون، والصافرة ترن وانا اقترب 
من املوظفة اإلسرائيلية على احلدود لكي 
أسمع لكنها تصرخ وتؤشر لي بيديها بأن 
أبتعد عنها، ففعلت. لم أسمع كلمة ‘لو 
سمحت أو عذرًا أًو لطًفا أو شكرًا” طوال 

وجودي على هذه احلدود طوال النصف يوم 
الذي قضيته هنا فيما كان يتعارف عليه 

تاريخًيا بالذل والهوان. كان كل ما كان على 
احلدود بهدلة وخوف واحتقار’. وكان هناك 

من كان لطيًفا قليالً. لكن هذا اجلو احملتقن 
بالسالح والعدوانية ال يختفي في القدس 

أيًضا.
وعند دخول القدس، بدأ اإلحساس باملدينة، 

وتشعر برباط بينك وبينها، لم يحل منذ 
زمن، وتشعر وكأنك قد وجدت هنا من قبل 
في رحلة احلياة واملوت. والقدس مسكينة 

هي األخرى. لكن فيها األنفة والعزة، رغم 
تغلغل األمن في زواياها مع رشاشات 

العوزي. وكل مقدسي له روايته وقصته 
فيها، مع كل شعاع شمٍس مشرقية ، مع 

كل بندقية رشاشة خرمت جسده وتاريخه، 
بوجود كل اإلنسانية في دواخلنا علينا 

أن نختار احلياة ال املوت وحتت كل الظروف 
والسالم لنا وألحيائنا وملوتانا. 

فلسطني أول مرة بهرتني ولم تخذلني. 
ففيها وجدت الشجاعة وأهل الرباط، 

ولكل فلسطيني هناك قضية قد تكون 
شخصية أيًضا. فالوطن غالي واإلنتماء 

يأخذ وقت وشكل وحيز. 

فلسطني أّول مّرة
2829
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بالدم والهزمية النكراء، أن 
أكون عروبة بكل ما بي من 

عروبة وضاءة هذا يعني رفضي 
القاطع بأن ينّكس رأسي أمام 

الرايات البيضاء، تلك التي تعلن 
بفجاجة مقيتة أن )التطبيع( 
ومعاهدات السالم والرضوخ 
ما هي إال حالة إبتذال عابرة 

)غوغائية (  ينسى مرتكبوها 
أن التاريخ أرض تضج بالعار 

الساحق لكل قيم التحرر 
والشرف التي تقطن وحدها في 
العراء، تدافع عن ذاتها بوحشية 

ناقمة .
ماذا تبقى من قمح اجلليل، ومن 

كلمات اجلرائد في صباحات 
الثورة بعد إخماد نيران القصف 
املدوي في مخيم اجلوع والوهن.

ماذا تبقى لورد القوارير أمام 
إحتراق ضفائر الصبايا، وإرحتال 

نشيد أطفال األزقة وهم 
يهتفون : 

)صامدون هنا ...
قرب هذا الدمار العظيم ...
وفي يدنا يلمع الرعب .. في 

القلب غصن الوفاء النضير ...
صامدون هنا .. بإجتاه اجلدار 

األخير !( 
ماذا تبقى للبيت احلنون في 

غياب أرواحه، مسدلة ستائر 
األورجانزا، تلك املعدة خليوط 
الشمس العربية وجغرافيا 

األمكنة وذاكرة أعشاشها، وحلن 
موسيقي كان قد توقف عنوة 

بالفونوغراف، وأدراج مدخله 
الفسيحة تفتقد همسات 

عروبة احلباشنة
روائية وناشطة  أردنية 

جماليات

أنا ثائرة تستغيب 
عمالء اإلستعمار، 
أنا ثائرة تستحوذ 

السالح قضية 
والغضب زناد 

عصّي في مسدس 
الضد، الضد 

الشاجب لنكران 
أرض فلسطني 

املقاومة.
أن أكون حرة، أقود 

ما ترك أجدادي 
في وحل سجون 

اإلحتالل، هذا يعني 
أنني ال أقبل أن تباع 

حصون القدس 
على مرأى ومسمع 

) أصحاب األبواق( 
والسلطة وجتار 
احلرب املدججة 

عاشقني طالعا فصول احلياة على مرأى 
شجرة العناب األحمر املتدلية، بخفق 
قلبيهما يداعبها الهواء الفلسطيني 
مثقال بأنفاس الفدائيني .

أفتش عن لباقة لغوية تليق مبا نفقد من 
كرامة في كل فجر عربي .. وال أجد! 
وأعيد صياغة )أن املوت هو احلقيقة الوحيدة 
في هذا العالم املنشطر نصفني، نصف 
يلعن اجلوع والفقر، والنصف اآلخر يتغذى 
على ركام األرض بشراسة ودونية(. 
يبقى اجلسد القضية املستحيلة ، والروح  
سماوية .. كاملطر تعشق لثم التراب 
كما لو أنها حترره من بسطار املستعمر 

الصهيوني وأنانيته القبيحة، وفي مضمار 
النزاعات الدموية تنسى القضية املثخنة 
بالدم والشهداء ) فلسطني احملتلة ( لنحقق 
بنسيانها إنتصارا فتاكا إلسرائيل ، ونعتاش 
على ) جزء مشبوه ( من احلرية والشجاعة 
إن الكتف العربي يصوغ غياب بندقيته 
بإنتصار الفاروق ) عمر بن اخلطاب ( حينما 
تسلم مفاتيح القدس من رئيس األساقفة 
) صفر يانوس ( البطريرك حيث قال برجاحة 
وحكمة : 
) فيوم علينا ويوم لنا ويوم نُساء ويوم نُسر( .

وتغدو األيام ....) علينا ( مبقياس األعرابي ابن 
الصحراء البائس .

يوٌم علينا 

ويوٌم آخر 

علينا أيضًا!
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ما حققه هؤالء األطفال 
النشامى - الذين لم ينهوا 
احلادية عشرة من أعمارهم 

وخبراتهم احلياتية - لقطف 
املركز األول لعمر 11 سنة في 
بطولة كأس العالم للناشئني 

Gothia Cup لم يحققه 
الالعبون العرب الكبار سواء 

في األردن أو في كل الدول 
العربية على مر تاريخهم 
الكروي .. هؤالء األطفال مت 
تتويجهم بالسويد مساء 

اليوم بعد ان لعبوا مع أطفال 
دول قوية وذات تاريخ كروي 

عريق ، ومتابعة واهتمام 
مؤسسات رياضية ووسائل 

إعالم بلدانهم .. أبطالنا لعام 
2016 النشامى األردنيني 

الصغار وجدوا دعما فقط من 

أطفالنا النشامى

ذويهم و جهود جبارة من الكابنت عبداهلل 
القططي وطاقم التدريب في األكادميية 

األردنية لكرة القدم وشركة زين ولهم كل 
االحترام والتقدير ..!! وهذا يكفي زوادة 

حقيقية لهؤالء النشامى الصغار للمعنى 
الذي حتقق على ايديهم والذين غالبا ما 

سيتبخرون ولألسف من املالعب بعد 
حني ليروحوا لتخصصاٍت أخرى في 
مجتمع ال يحترم مبدعيه أيا كانت 

اعمارهم ..!
أما إعالمنا العربي واألردني على 

وجه اخلصوص فابقوا عما أنتم فيه 

تالحقون األخبار املعلبة وجرائم القتل 
واإلثارة ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

وأما أطفال األردن النشامى أبطال 
 Gothia كأس العالم للناشئني

Cup play off Bالذي وصلتم اليه 
بجدارة وجد وتعب وموهبة كبيرة 

سننتظركم بحب وفرح واعتزاز، 
ويكفي انكم وحدكم أول من صنع 
إجنازا كرويا حقيقيا لألردن وللعرب 

على مر التاريخ الكروي ورغم صغر 
سنكم ، وحدكم من سيعود لوطنه 

حامال الكأس و يليق بكم العناق 
واحلب احلقيقي يا نشامى االردن 

...........................

على الرصيف

3233

باريهان ُقُمق



أسفار غابرة!
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لم يبق في فنجانَي السادة،
غير ما يكفي، ألن نُلقي ..

حتيتنا األخيرة..!
....

ألم تنس يوما، حنينك 
ملقى،

كشال كسول، على 
كتفها؟

كذبُت 
علّي..

حينما 
زعمُت..
بأنني 

أْعرُِفني جيدا!
....

كلما قلُت 
َسآتي. .

ِجئَتني 
َقْبلي إلّي!

.....
كلما كنَت 

أنَت.. أنت

حلمي األسمر
كاتب أردني 

ذاكرة متمردة

وكلما كنُت أنا.. 
أنا..

كلما كنَت أناي
وكلما كنُت أناك!

..…
ملاذا تصل 

املكاتيب التي 
ال حتمل عناوين، 

وتضيع في الطريق 
تلك التي حتمل 
عناوين مفصلة؟

..…
أْعِطني بَعضي..
ألْحِمَل َعْنك 

ُكّلك!
.…

حني يفوتك قطار، 
انتظر الثاني فقط!

..…
في داخل كل 
منا احتياطي 

استراتيجي من 
الفرح، فقط يحتاج 

ملن يستخرجه!

..…
ببعض الكالم 

الشفيف اللطيف،
أدّجُن هذا اخلََطرْ،

وأبني لكل سنونو،
مالذا، يطل على 

منحدر!……..
ال يجمع نثار قلب،

أو يبعثره،
إال حب!

..…
هي: كم أنا 

مكتئبة!
هو: ليتني باقة من 

فرح..
إذاً ألقمت بكل 
سرور في مزهرية 

قرب سريرك!
……

كان يحب من احلب 
البدايات،

وكانت حتب من 
احلب النهايات،
لهذا، بقيا 

بعيدين، بُعد البداية 

والنهاية!…..
تُطيُل الغياَب،
أطيُل احلُضور؛

تطيُل احلضورَ، أطيُل 
الغياْب!

كأن اللقاَء َغدا واحًة..
ولكنه واحة من .. َسراب!

........
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كل شي في املاضي 
كان جميال .. وتبقى 
ذاكرة الطفولة هي 

األجمل... ولها بهجة 
ومرح وفرح  ... في 

نهاية عام 1973دخل 
التلفاز ألول مرة قريتي 

سوم ..كان صغيرا 
فئة 12 بوصة ويتم 
تشغيله بواسطة 

البطارية ألن الكهرباء 
لم تكن قد وصلت 
معظم قرى االردن 

ومنها قريتي ...حني 
علمنا انا واهل القرية 

ان استاذنا ومعلمنا 
احلبيب الدكتور احمد 

الشناق وكان وقتها 
ميتلك دكانا متواضعا 
في القرية قد احضر 
تلفازا وينوي وضعه 

في باحة صغيرة امام 

د. معني املراشدة

رحالة

دكانه سيتم فرشها باحلصير جللوس من يرغب مبشاهدة التلفاز بعد 
غروب الشمس وذلك مقابل خمسة فلوس )تعريفة(...  كانت فرحتنا 

غامرة وال توصف واخذ اخلبر ينتشر بني ابناء القرية صغيرا وكبيرا 
والكل ينتظر بفارغ الصبر موعد بدء البث واملشاهدة وفي اليوم احملدد  
امتألت باحة الدكان االمامية باهل القرية من مختلف االعمار وما أن 
مت ضبط االنتني  وجاءت الصورة حتى عمت الفرحة اجلميع  وأذكر أن 
ذلك كان يوم أحد وكانت اول مشاهدة لنا هي حلقة من املسلسل 

البدوي الشهير )فارس وجنود ( بطولة محمود سعيد وسميرة توفيق 
.. وعندما بدا التلفزيون االردني ببث برامجه يوم اجلمعة صباحا كانت 

الفرحة اكبر حيث  أصبحنا نحن االطفال  ننتظر ذلك اليوم ونتجمهر 
امام الدكان قبل البث بساعة وأكثر وذلك من أجل حضور افالم 

الكرتون مثل توم وجيري.. وعائلة فلنستون احلجرية فريد وويلما وعالم 
الكراميش ... وننتظر بشغف املهابيل الثالثة وروبن هود .. ومسلسل 

كومبات احلربي فك مورو وريك جيسون وحلقات لألطفال كان يقدمها 
محمد ضياء الدين سجل حلقاته في التلفزيون االردني وبسرعة 

البرق اشتهرت اغانيه وهو الذي تربع على عرش اغنية الطفل مثل 
البالونة تفرقعت البالونة يا بابا ... وصياد رايح يصتاد ... إضحك .. 

إضحك ...واغنية أ ..ب .. ت ُ.. وعند الوصول إلى 
كلمة “ ويغني وطني علمي حرية قومية سالم 

كالم جندي بلدي شجاع” كم كانت جميلة 
تلك األغاني في مناذج حلب الوطن وتعليم 

األحرف واألنتماء وبناء الشخصية وقصة ليلى 
والذئب والتي تسرد بلحن حلو ومنطوق لغوي 

ممتاز تدخل القلب ليس للصغار بل للكبار... 
وكنا نعود بعد الظهر اما)التعريفة( الثانية  
فهي جاهزة  ان لم تكن نقدا فكان باالمكان 

مقايضتها بالقمح او البيض  ملشاهدة 
مسلسل الفرجيني وترمباس والوادي الكبير 
وعائلة والتون وبرامج منوعة منها العلمية 
مثل العلم واحلياة للرائع زهير الكرمي ذاك 

األنسان املثقف العالم يعطيك بثقافتة 
وجمال اللغة العربية وحنو الصوت ونقاء 

املنطق يوصل لك املعلومة , والبرامج الصحية 
والتثقيف الصحي ومبقدمة موسيقية من 

روائع محمد عبد الوهاب يخرج علينا املميز 
ابراهيم السمان في الصحة واحلياة والبرامج 
التعليمية للمدارس واملسابقات كانت تقدم 
تلك البرامج بريهان قمق  وأذكر انه في عام 

1974 بدا التلفزيون االردني بالبث بااللوان 
وهو اول تلفزيون عربي بث ملون ومن الذاكرة 

عند البث في األلوان وضعت محالت خوري 
واحلتاملة في اربد   تلفزيونات للعرض تبث 

ملون وكم كان مشهد رائع ببساطة الناس 
زمان يقفون بطوابير ملشاهدة التلفزيون 

امللون وحلقات بيتون بليس امللونة وكنت اغادر 
قريتي سوم مرة في االسبوع الى اربد ملشاهدة 

البث امللون ومما تختزنه الذاكرة  مشاهدتنا  
لعمليات النقل املباشر ألحتفاالت اململكة في 

اعياد األستقالل ويوم اجليش وذكرى اليوبيل 
الفضي جللوس جاللة امللك حسني على العرش 

رحمة اهلل عام 1977 واستعراضات عسكرية 
كانت تقام في املدينة الرياضية والشارع 

من الدوار الثالث إلى الشميساني مبناسبة 
ذكرى يوم اجليش... ويبقى أجمل ماعلق في 

الذاكرة من تلك املشاهدات بواسطة التلفاز 
ابو بطارية مباريات الدوري االردني في ايام عزه 
من منتصف السبعينيات حتى عام 1978 من 
القرن املاضي حني حفظنا اسماء الالعبني عن 

ظهر قلب من سهل غزاوي ... وميالد عباسي ... 
وسعدية ... وعصام التلي ... وخالد العوض ... 
وناجح ذيابات ...وقنديل ... وبسيوني ... وموفق 

محادين ... ونارت يدج ... وجريس تادرس وغيرهم 
واملعلقون الرياضيون...محمد جميل عبد القادر 

و محمد املعيدي ...ودائماً كانوا يعزون سبب 
خسارة منتخبنا  “ الهوى  مش معانا “ ..ويبدو 

ان تلفزيوننا االردني حتى اآلن “الهوى مش معاه 
...

ذكريات أول تلفزيون!
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واسلو ووادي عربة، حملت معها تغبرات في املفردات من صراع 
تاربخي ، الى نزاع عربي اسرائيلي ،ونسمح بوضوح نزاع فلسطيني 

اسرائيلي ·
بالد عربية باتت تقتل عروبتها ، ويقتل املسلمون دينهم احلنيف 

، قبائل وعشائر جددت نفسها باالقليمة والطائفية ، وثمة دول 
تشتري الشعوب ومتنح الهبات ألثبات عودتها للجاهلية

جل القمم العربية انتظمت في فنادق راقية ، تخللتها موائد 
متعددة اجلنسبات ، مت احضرها من القا رات البعيدة ، لكنها اليوم 

تبحث عن خيمة ولسان حالها يقول ما قالته الشاعرة العربية ذان 
مره” لبيت تخفق األرياح فية أحب الي من قصر منيف “

لندقق النظر ، قائمة حضور نواكشوط ، بلون واحد وما تبقي 
من جمهوربات مكروه من نظيرتها امللكيات ، وبيقني ان مقاطعة 

محمد اخلطايبة
كاتب وصحافي

بقبنا” ال يعرف عديد 
العرب مورتانيا ، التي 
تنطحت وقبلت عقد 

قمة عربية على أراضيها ، 
كثيرون ال بعرفون حدودها 

ومساحتها وطبيعة 
عيش سكانها

قممم عربية جالت 
منذ تاسيس جامعة 

دولها عواصم بالد العرب 
أوطاني ، هذه الدورة يغيب 

عنها قادة لدول سمت 
نفسها جمهوريات ، 

كانت على الدوام مهددة 
بالسقوط السباب غير 

مجهولة ، هي األن مهددة 
باخلروج من التاريخ

حدثان مفصليان وقعا 
أربعينيات القرن الفارط 
شكال نقطة مفصلية 

في التاريخ العربي 
ومنطقته ، انشاء جامعة 

دول العرب ، وأقمة دولة 
الكيان، كبرت النقطة 

وتفرعت وتشعبت أذرعها 
، وجاءت كامب ديغد 

قّمة َوَجدت 
خيمتها.....

قلم 

مخضرم

العرب لقممها ليس بجديد ، فيما االقصاء 
حملته محطات حني تباينت املصالح والرغبات

في موريتانيا هناك اشكالية ، بالد جلها 
صحراء ، سكانها يحافظون على لعة الضاد 

بحرفية ، قليل ما تعتورها العامية
حقا” انها قمة تبحث عن شرعيةأستمرار 

جامعة ، هي نفسها ال تعرف أصال” ان تاريخها 
املعاصر ال يعرف معنى الدولة ، حلني كانت 

واليات المبراطوريات ، جعلوها لواله ، كيانات 
نشأت بسيوف أجنبية مسنونة

قمة جاءت بعد سقوط األستقالل وغياب 
أصحاب القرار ، ومت أكل الثور األبيض واالسود 

واألشقر ،دول لم تعد تبحث عن نصفها بل عن 
ربعها وخمسها

بالقطع أنها قمة تبحث عن خيمة توارى 
بها عوراتها ، قمة تخلت عن واجبات اجليرة
في عمف الصحراء ال نادل وال مكيفات 
هواء ، من باب األحتياط على كل واحد من 

احلضور جلب نادله ومكيف هواه من شعوب 
مريديه ، وال فرق فى جنسية النادل ومكان 

صنع مكيفه، صينيا” كان أو امربكيا” ، أوروبيا” 
أو كوريا” ، ومن اي مكان بعد قرار أغالق مكتب 

املقاطعة
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باسل العكور... 
ومسؤولية املثقف الوطنية

هناك حرفنة في نقد الشخصيات 
العامة، وهذا أبرز مثال في 

افتتاحية الواشنطن بوست التي 
حتذر األمريكان من انتخاب من 

تعتبره خطرا على الدميقراطية 
االمريكية. قالت بأن سيرته 

الذاتية ال تؤهلة بأن يكون رئيسا 
المريكا.

في اعالمنا-- إال من رحم ربي -- 
ترى العجب العجاب عند انتقاد 
شخصية عامة، وفجأت تتعرف 
على قصص شخصية اغلبها 

تلفيقات دون األخذ باحلسبان أن 
ملثل هذه التلفيقات اثر نفسي 

كبير على عائلة املسؤول الذي وإن 
كان متورطا في قضايا فساد إال 

التعرض حلياته اخلاصة -- وبخاصة 
عند التلفيق والكذب -- ال ينبغي 

أن يكون أمرا مقبوال.
في هذه املناسبة يخطر على 

بالي باسل العكور-- الصحفي 

د.حسن البراري
مفكر أردني

فكرة

4243

احلقيقي الذي يقدم امنوذجا راقيا في 
العمل الصحفي ومسؤولية املثقف 

جتاه القضايا العامة.

في الكثير من االحيان تصبح الكتابة 
استمرارا للحروب بوسائل أخرى 
-- وليعذرني االملاني الشهير من 

القرن التاسع عشر كالوفيتس على 
استعمال مقولته في احلرب بنوع من 

التصرف!
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كثير من األغاني 
الوطنية ال يصنع 

إنتماء!

سميح حداد
صحافي مخضرم
هل تعلم االردن 

ميتلك اكبر رصيد 
في العالم من 

االغاني الوطنية 
الهابطة ..النني 

عمري ما سافرت 
الي دولة في 

العالم وسمعت 
فيها اغاني 

وطنية باستثناء النشيد الوطني بالرغم 
من االجنازات احلضارية العمالقة التي 

حتيط بك وانت تسير في شوارع هده الدول 
!!.........

االغاني الوطنية ال تصنع االنتماء فاالنتماء 
يكتسب من احلياة اليومية وال يعلم وهو 

نتيجة لتحقيق املساواة والعدالة بانواعها 
اخملتلفة ........!!

شغف
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سناء صالح

ال شيء 
يطفيء لوعة 
فؤادي،حدثت 

نفسها وهي تزف 
شهيدها الذي 

ارتقى مدافعا عن 
حدود الوطن

سينتهي كل 
شيء حينما 

تنتهي مراسم 
التشييع،ساعود 

وحيدة،اال من 

وطن األمنيات
ذكراك وغصة قلبي

ال اريد مراثيهم،وال تسابق الفصائيات الجراء احاديث معي 
حول عاداتك وسيرتك الذاتية،واحملطات املهمة في حياتك

ال اريد نظرات االشفاق في عيونهم،بانني الثاكل واملكلومة 
الفؤاد

ال اريد الحد ان يشاركني احتضان يتم اطفالك،فهذا االمر 
يخصني وحدي،كما ربيتك،ساربيهم

من يطفيء احلرائق في قلبي،من يوقف انهار الدموع في 

عيني،من يهدهدني،وكنت 
سكني واملي،وابن قلبي

ال القصائد وال اجلرائد وال 
كل كاميرات الدنيا قادرة 
على اعادة عقارب الزمن 

حيث انت حي،تدخل فرحة 
لقلوبنا،جتلس سمرا لساعات 

ليلنا  ودمعتني ووردة 

اتكاءتك،
هي مسند قلبي، وحديثك 

عطر وقتي،قل لهم انك 
انت من احب الوطن،فوهبه 
احلياة،لست من يبحث عن 
مهرجانات وال احتفاالت،بل 
من يبحث عن حياة الوطن 

ليكون وطن االمنيات

شغف
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السياسي..

أصلي كل صباح نحو قبلة 
الفرح،
أميم وجهي للحياة،،
أترك املوت لهم،،

ألتأكد أن اللمعة في عيني/ 
التي يثق بها أبي،،
ال تزال تهتف بامرأة حرة..

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

األتعس،،
من له طريق،،

وأضاع بوصلة 
قلبه،،

احملظوظ،،
اجتاهاته،، يشير 
إليها،،
حدس أب ..

خرجت من رحم 
أمي،،
ولن أعود إليه..
······

خرجت على األقل 
من ألف رحم:

أقلها،، 
اجملتمع، األطر 
اجلاهزة،، 
العالقات بحكم 
القربى،، والدين 

فقدت الثقة باخلرافات،،
رسمت لوحة فيها فراشة،، 
ورفيق حازم · .،،
وحفرت طريقي بنزق

أنا أكره الوضوح بينهم’
أرتدي الكذبة البيضاء التي 
تنقذني..

ذات ليل.. وذات تنورة قصيرة!
···
الفجيعة،،
أن ال أخسرهم وأنا أعلم،،
أنهم ظل..
····

حياتي كانت جميلة،، 
وسأتقن نهايتها·..

ذات ليل،،
أغلقت اجلارة التي ترتدي تنورة قصيرة 
نافذتها،،

فاشتعلت احلرب،،
وضاعت البوصلة،،
وانتحر وطن..

شغف

49 48



،

5051

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

ودخلنا سورية , كنا في السيارة 
اخلاصة عائلتني , زوجي وأنا 
وطفلنا , وصديقينا وطفلتهما 
, عبرنا حدودها اجلنوبية , بنّية 
السفر شماال إلى الالذقية 
أخذا بنصيحة صديق درس في 
دمشق ويخبر سورية جيدا .

 قال لنا : “حتى ال تُصدموا , 
احذروا الدخول إلى العاصمة 
, السواقة في دمشق ليست 
كعمان , وال الناس وال األماكن 
, ستتيهون , وتتعبون ,  وقال 
: “احذروا األسواق , فالتاجر 
هناك ليس مثله في عمان 
, سيضحك عليكم , وقال 
:احذروا اللهجة , فالسوري 
يعرفكم من لسانكم , 
ويبتلعكم في غفلة ,وقال 
:ابتعدوا عن دمشق , اذهبوا 

شماال , أقصى الشمال , كسب 
والالذقية وطرطوس أجمل و 
وأنظف وألطف .... “ .

عبرنا احلدود بسالم , ختم 
املوظف اجلوازات األربعة بعد أن 
زّرق صديقنا قطعة 100 ليرة 
سورية في أحدها , وانطلقت 
بنا السيارة في أرض تشبه 
تضاريسها أرضنا متاما , 
استقبلتنا قارمة كبيرة مكتوب 
عليها “ أهال بكم في اجلمهورية 
العربية السورية , وحدة , حرية 
, اشتراكية “...وتذكرت فورا 
كتاب الثقافة االشتراكية الذي 
كان في بيت أهلي منحة ألخي 
من ابن جيراننا الذي يدرس في 
دمشق . .

كان الرئيس حافظ األسد قد 
فارق سورية واحلياة منذ ما 

وصلت السيارة 
نقطة تفتيش الرمثا 
على احلدود األردنية 
الشمالية فجرا , 
كان الفجر مثلنا 
يهّل على مهل 
لينطلق هو إلى نهار 
الهب جديد , ونحن 
إلى سورية .....

ألول مرة ستطأ 
قدماي هذه األرض 
احلبيبة , التي أكلُت 
كثيرا من تفاحها 
ومشمشها , 
ولبست من قطنها 
, و استمتعت 
مبسلسالتها , 
ونشدت أشعارها 
, ,كنت أسمع أمي 
تقول : سورية هذه 
بلد اخليرات , بلد 
الكرامة والصمود 
, وبلٌد الداخل إليه 
مفقود . 

سورية...
صيف 2000

يقرب الشهرين , وصور االبن الرئيس بشار 
تنتشر , قال زوجي : “ متنيت لو أنني زرتها 

في حياة حافظ األسد “ ,  وبدأ يتحدث 
عنه باعجاب, عن شخصيته , ودهائه , 

وذكائه , وأخذ يحكي لناعن دمشق األموية 
وفي حضنه ابنه يزيد , حيث سماه يزيد 

عرفانا لذاكرة الفتى االخواني التي درسْت 
وأعجبت بتاريخ االمويني ودولتهم , أما أنا 

أمه فلم أكن يوما أموّية وال أبوية وال يزيدية 
وال حسينية , لم أِع من االسم حينها إال 

جرسه وموسيقاه ومعناه ..رغم أني وقعت 
في أوراق طفولتي ومراهقتي األولى على 

خربشات , أقول فيها : أفضل قائد حافظ 
األسد ,أحب سورية وأكره السعودية , أحب 

حافظ األسد ,وأكره امللك يبدو أنني كنت 
وقتها معجبة جدا بكبير ما في العائلة 

وأجيد كثيرا التقليد .....
وصلنا الالذقية , ال نعرف من املكان شيئا , 
ولكن حسبنا أننا نعرف اللغة , سألْنا أحد 

املارة أين يؤجرون “شاليهات “على البحر , 
فدّلنا على شارع طويل , يعج باملنادين : “ 

شاليه ...شاليه ...شاليه .”....كلمة شاليه 
نعرفها جيدا من احلمة األردنية , فهي 

ليست غريبة على ثقافتنا , ولكننا نحن 
الغرباء هنا , فلم يحتج كشف جنسيتنا 

أكثر من حلظة وكلمة ,
قال الشاب ذوالشرت والفانيال : “من األردن 

؟ “
أجبنا : ..” نعم ..”

رد : “ أهال وسهال ..” 
همس صديقنا ضاحكا : “ فتر حماسه , 

إنهم يفضلون اخلاليجة “..
قلت : “ يحبونهم ؟ ..” ..

قال صديقنا : “ ال , ال يحبونهم بل 
يفضلونهم ألسباب إقتصادية , األردنيون 

غير نفطيني , مساكني ..”..
طلبنا “ شاليه “ على البحر مباشرة , أخَذنا 

الشاب إليه لرؤيته , أهم ما كان يعنينا 
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وجود مكيفات في الغرف , فرأينا املكيفات 
, األجهزة قدمية وكبيرة , ومثلها الثالجات . 
وأنا لست مطمئنة .

قال زوجي احملب لكل ما في سورية مطمئنا 
: “هذه أنظمة قدمية أصلية ليست صينية 
حديثة “ ,

لم نكن نعرف ما تخبئ لنا الليالي مع هذه 
األنظمة , سلْمنا الشاَب الرعبون , وسلَمنا 
هو لقدرنا في هذا الشاليه , التكييف ال 
يعمل , ..والتكييف اآلخر صوته كاجلرافة 
, يا الهي , ما هذا الشبه بني األنظمة 
القدمية األصلية ؟! كلها صوتها عال , 
وكفاءتها هابطة ..!! ..واآلن بدأت املعركة 
أو الرحلة , جاهدنا لنلقط هذا الشاب مرة 
أخرى , وكأن األرض ابتلعته بعد أن ابتلع هو 
نقودنا , وأخيرا حتّصلنا على شاب آخر له 
عالقة به .
قلنا له : “الصوت ذبحنا ,و ال ننام “

قال : “ املهم الهواء , كيف الهواء ؟ بارد ؟ “ 
.قلت في سري : “ جدا ..!!!..”

وبرعاية إلهية خالصة انتقلنا إلى شاليه 
آخر بعد ن تعذر إصالح أحد املكيفات , 
واقتناع املؤجر بعد جهد وتعب أن نظام 
التكييف يجب أن يخرِج هواء , أي هواء , 
حتى يسمى تكييفا , طبعا لم نصل إلى 
مرحلة أن يكون الهواء مبردا , فهذا ترٌف 
يتعارض مع سياسة أنظمة التعييف ! 
ولكن سورية فعال بلد اخليرات , فشاطئ 
الالذقية بديع ساحر , رمله وماؤه وهواؤه 
, وسمكه الطازج املشوي في مطعم 
“سبيرو” , صار ماسبيرو صديقنا في 
الزيارات الالحقة , نخصه باحملبة , نخص 
سمكه وعرقه وسلطاته ونُُدله الذين 
جتاوزوا اخلمسني والستني من العمر , وما 
زالوا يقدمون الطعام والشراب , ويحملون 
على أيديهم اجملعدة خيرات سورية الطازجة 

.صدقت أمي ,سورية بلد اخليرات .
وسورية أرض اجلدود واخللود , “ اوغاريت “, 
أول أبجدية في التاريخ , “كسب “ جدائل 
خضراء يسرح فيها خيال الرائي , “ارواد “ 
جزيرة في مهب احلب , “طرطوس “ ميناء 
احلياة ....سورية بلد اخللود .

وسورية بلد الصمود , في الالذقية وفي 
وسط البلد , كنا نتجول بني الناس 
واألماكن والدكاكني القدمية , أحببنا كل 
شيء خاصة دكاكني العطارة , فهي تشبه 
دكاكني مدينتنا إربد , ورغم ما بدا  قدم 
واهمال على كل شيء , ولكننا قرأناه بدافع 
احملبة أنه أصالة ال تأخر عن التحديث  ..

في السوق هاجمنا رجل خمسيني , حليته 
شائبة وغيرمشذبة وشعره قصير غير أنيق 
, كان يبيع شيئا ما ال أذكره اآلن , ابتعناه 
منه دون حاجة لنا , فقط لنسد حاجته هو 
للمال , وضاعفنا له النقود مبحبة , فاستزاد 
, وزدناه مبحبة , فاستزاد , وهنا بدأ صبرنا 
ينفد , فاألمر دخل في مناطق إنسانية 
معيبة .

قال له زوجي بنبرة جادة : “ يكفيك ما 
أعطيتك .” ..فلم يستجب ومتتم بكلمات 
غير مفهومة.

صرخ زوجي : “ خلص يا رجل ..!!” واستمّر 
اخلمسيني في متتمته غير املفهومة , ومد 
يده إلى قلم بيد زوجي وأخذه , فشد زوجي 
القلم من يده بعصبية ,ونهره بقسوة 
,وصرخ في وجهه بصوت خشن : “ عيب 
عليك يا رجل أنت سوري , أنت تربية حافظ 
األسد ..!!!” ...

تراجع اخلمسيني إلى اخللف قليال , وانكسر 
, وانكسر قلبي معه....
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“موسم اخلير والبركة”!
5455

موّفق ملكاوي
كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

حتى اليوم.. 
ما يزال كثيرون 
ينظرون إلى 
االنتخابات 
على أنها 
“موسم خير”.

ناخبون يجرون حسابات الربح مضروبا 
بأعداد األصوات التي “يدّقون” على صدورهم 
حالفني أنهم “ميونون” عليها. ومترشحون 
يحاولون “ضبط” نفقاتهم ووضع أسقف 

لألسعار واألموال التي 
سيدفعونها خالل هذه املغامرة 
غير احملسوبة.

وللحقيقة والتاريخ.. 

الطرفان يتحدثان عن املروءة 
والشرف واألخالق.
صباح اخلير والصدق واملروءة
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على ما أذكر كنت في 
الصف األول إعدادي 

“السابع حاليا” 
في مدرسة حطني 

اإلعدادية للبنني في 
احلي الزرقاوي الشهير 

‘الغويرية’
أخي الذي يصغرني 

بعام كان في الفترة 
الصباحية، وأنا كنت 
في الفترة املسائية، 
وكنت أحضر معي 

‘سدر كيك...ككس’ 
وأبدأ بالبيع مع 

خروج طلبة الفترة 
الصباحية وأنتظر 

حلني خروج أخي 
ليساعدني ثم أعطيه 
السدر الفارغ والنقود 
بعدها أدخل املدرسة 

متأخرا عن الطابور. 
أحد املدرسني الذين 

محمود ابو هالل

رحالة

كانوا يتشددون في مسألة التأخير عاقبني على تأخيري املتكرر لدرجة 
انه قال لي سأنتظرك كل يوم هنا ألرى متى ستلتزم باحلضور بالوقت 

اخملصص...طبعا لم يكن بإمكاني أن أخبره عن سبب تأخري خشية أن 
مينعني من البيع وألسباب أخرى. 

األستاذ ‘حط قرده على طحيناتي’ وكل يوم ما بني ثالث إلى خمس 
عصي موجعات مؤملات من تلك التي تتمناها لعدوك. 

زاد الشعور باحلنق لدي فقررت أن أعاقب األستاذ وعلى طريقتي 
اخلبيثة. 

اخلطة التي وضعت بسرعة مع بعض زمالء املدرسةفي االستراحة 
‘الفرصة’ كان تقضي سرعة التنفيذ أيضاً وتتم مع انتهاء دوام ذات 

اليوم.
كانت اخلطة بسيطة ومبا يتناسب مع مستوى تفكيرنا في ذلك 

الوقت، وتقضي بان يذهب الزمالء لرأس الشارع بعد خروجهم من 
املدرسة، واالنتظار حتى خروج األستاذ ثم يبدأوا بالركض خلف 

بعضهم البعض قادمني من رأس الشارع بسرعة كبيرة ويصطدموا 

باألستاذ بقوة يقع من شدتها على األرض ثم 
يقوم بعضهم ‘بالرفش’ عليه بطريقة تبدو غير 

مقصودة!
نفذت اخلطة وتعمدت أن أكون بجانب األستاذ 

عند وقوعه، وبعد تلكؤ اقتربت منه في 
محاولة إلبعاد الطالب ومساعدته بالنهوض 

“بعد ما رفشوه طبعا”.
في اليوم التالي دخلت متأخرا كاملعتاد ألجده 

بانتظاري فذهبت باجتاهه بعد أن أشار لي 
بعصاه منادياً، وأنا أقول في سري هل عرف أنني 

وراء ما حدث له باألمس؟ 
اسمع يا محمود قال بعد أن وضع يده على 
كتفي بحنان: باألمس شاهدتك وأنت تبعد 

عني الطلبة الذين أوقعوني ‘هنا ارحتت قليال 
‘ ونادى ثالث طالب وقال لهم: أنتم اعتبروا 

أنفسكم جلنة ومحمود مسؤول عنها وأريد 
معرفة من هم الذين أوقعوني!

أنا؛ مسؤول اللجنة، والطالب الثالثة  كنا ِمن 
ضمن َمن خطط ونفذ لتلك املوقعة، ولغاية 

هذا اليوم لم تقدم جلنتنا أي تفسير ملا حدث أو 
من هم الذين تسببوا بوقوع األستاذ. 

_____

ال أعرف ملاذا أتذكر هذه القصة كلما سمعت 
عن تشكيل جلنة حتقيق في قضية فساد أو ما 

شابه. 
إحساسي أن للجان التي تشكل يد في 

القضية التي شكلت من أجلها؛ إن لم يكونوا 
هم أنفسهم السبب.

جلنة حتقيق!
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أترك احُلكم لكم؟!
لسُت 

متخصصاً 

بتصوير 

“املوديلز”،  

وأقبل 

رأيكم،

واترك لكم 

احلكم 

النهائي!

سامي الزعبي
مصّور مبدع أردني

فكرة

5859
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بال نهاية 2
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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واخيراً_جداً!_جاءه صوت ناعم 
يقول بصوت رتيب متالحق: ايوه...

ايوه...ايوه!
وفتح الباب!

وكان هو قد أطرق الى األرض حياء, 
وخجالً من اندفاعه في الطرق دون 

مبرر.
ورفع بصره الى الواقفة في الباب, 
وهو ميسح عرقه عن جبهته, عرق 

اخلجل هذه املرة...بكل تأكيد... 
وفتح فمه يعتذر أوالً, ويسأل بعد 

ذلك: عمي ابو سعيد موجود!؟
واعتذرت له الفتاة _بلطف_هي 
األخرى عن تأخرها في فتح الباب.
واجتازت_خلفه_حديقة ضيقة, 
حتى اذا وصل الى الباب الداخلي 
للمنزل متهل حتى تتقدمه, فلم 
تفعل زامنا رجته ان يدخل, فدخل, 
ووقف بعد خطوة واحدة..فالى هنا 

كان يجب ان تتقدمه هي.
وقادته الى غرفة فسيحة تركته 

فيها.
غرفة شبه مظلمة, ال يأتيها 

الضوء اال من الباب الغربي الذي 
أفضى به اليها, اما النوافذ مغلق, 
وعلى هذا الضوء اخلافت استطاع 

ان مييز بضع ارائك القدمية, ولكنها 
منسقة تنسيقاً أنيقاً ال بد ان 

تكون صاحبة ذوق رفيع هي التي 
ابدعته. ولوال هذا الذوق الرفيع 

لكان اجدر باالرائك ان جتد مكاناً 
اخر في غير منزل تاجر كبير, ثري, 
كصديق والده احلميم القدمي... ابو 

سعيد!
ولم مين اختار مقعداً بعد, بل هو 
اثر ان يجلس, فراح يذرع الغرفة 

على غير هدى, ميعن النظر في كل 
ما فيها!

كّل ما فيها يعرفه, وشيء منه 
لم يتغير... باستثناء هذه الصورة 
الكبيرة التي تتصدر الغرفة, لم 
تكن هنا عندما كان يحضر مع 
والدته قبل عشر سنوات, بل 

كانت صاحبتها احلقيقية تتصدر 
الغرفة... واملنزل باسره.

وال يزال يذكر يوم أسّر الى والدته 
بانه جائع. وقد انتهرته والدته في 
ذلك احلني, وأصّرت أم سعيد على 
معرفة سبب بكائه... ثم قادته 

الى املطبخ, وزودته برغيف وقطعة 
كبيرة من اجلنب اقتسمها مع 

سعاّد

يرحم اهلل أم سعيد, فقد كان 
يحبها كما احبها زوجها, وكما 
احبتها ابنتها الوحيدة: سعاد!
وعندما دعته سعاد الى غرفة 
والدها, كان ما يزال يعيش في 

املاضي... كان ما يزال ميّكر في ام 
سعاد, او ام سعيد كما سموها 

وهي لم ترزق اال سعاد.
ان سعاد قريبة الشبه بها, جميلة 

مثلها, ولكن لم تكن حتمل فوق 
قدميها جسمّا ضخمّا كما كانت 
تفعل أمها... لقد اخذت من ابيها 
طوله الفارع, ومن امها استدارة 
وجهها, وسواد عينيها, وشعرها 

الطويل األسود الناعم املسدل من 
رأسها الى كتفيها!

واخيراّ... ها هو ابو سعيد متمدد 
على سرسره كأي انسان يصيبه 

مرض!
وعندما دخل كامل, متلمل املريض 
في فراشه ليوحي الى زائره بأنه 
قائم الستقباله,أو كأنها متلمل 

حتية لزائره العزيز.
ولم يدعه كامل يقف, بل أسرع 

اليه يسّلم عليه, مقسماً 
بأغلظ االميان ان ال يجهد نفسه: 

“فأنا مش غريب يا عمي, خليك 
مستريح!”.

واقتعد جانباً من كرسي على 
استحياء, ومد رقبته باجتاه 

مضيفه, وارسى ساعديه على 
فخذيه... وانتظر ان يبدأ ابو سعيد 

الكالم.
ولم يطل انتظاره بطبيعة 

احلال, فقد سأله محدثه عن 
والدته واخوته, وعن احوالهم 
ومعيشتهم, وخّصه بسؤال 

عن نفسه عندما اراد ان يعرف 
مشاريعه للمستقبل: هل يلتزم 

اكمال تعليمه!؟
وكان كامل يجيب باقتضاب, 

ولم يخرج في اجابته عن نطاق: 
“احلمداهلل... مبسوطني... بسلموا 

عليك”.
وعندما السؤال اخلاص به تنهد, 
ومتلمل, وقال: خلصت املدرسة يا 

عمي.
_أعرف...ولكن هل تنوي السفر 

ملواصلة تعليمك؟
_واهلل ما اظن, يا عمي... 

وسأبحث عن عمل!
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لم يقل له انه بحث كثيراً واخفق.
لم يقل له انه “تواضع” فقبل ان 
يعمل موزع بريد على دراجة بعد 
ان كان يطمع في املاضي ان يكون 
قاضي حاجات وموزع ابتسامات 
يجلس وراء طاولة محترمة في 

دائرة حاكم اللواء...
لم يقل له شيئاً من هذا, وامنا 

اكتفى بان زعم له: انه سيبحث 
عن عمل!

ومضت فترة صمت مملة, كان 
كامل في اثنائها يعد نفسه 
للجواب املالئم على السؤال 

املتوقع عن اخلمسني جنيهاً, وكان 
سيطلب منه ان يدير له عمالً, 
حسب اخلطة التي رسمها في 
الليلة السابقة, وخالل سيره 

الشاق املعرق من سوق املدينة الى 
أقصى اجلبالية!

وحترك ابو سعيد ليسترعي انتباه 
ضيفه الصغير, وكان ما قاله 

“عمه” ابو سعيد مفاجئاً له متاماً. 
_اذن ال أمل في ان تكمل؟

_ال يا “عمي”
_واذن... ما رأيك في ان تعمل 

معي!
واخذت املفاجأة كامل فلم يجد 
للرد على هذه املكرمة من صديق 
والده احلميم القدمي خيراً من ان 
يقف على قدميه, وان يتقدم 

بسرعة الى السرير, ويهوي على 
يد “عمه العزيز” يقبلها!

ولكن “ابو سعيد” سحب يده 
بسرعة, اذ كان عرض العمل منه 

على كامل واجباً يؤديه لذكرى 
صديقه احلميم, وهو قد فكر في 
هذا العرض منذ علم من بعض 
االصدقاء ان كامل يبحث عن 
عمل, وانه لم يوفق حتى األن.

قال له هذا ثم أوضح له طبيعة 
العمل الذي سيؤديه: سيكون 
وكيله في كل اعماله, بعد أن 
يدربه طبعاً. حتى اذا انتهى من 
ايضاحاته, وجد صاحبنا ان عليه 

ان يقول شيئاً...عليه ان يشكر هذا 
االنسان الذي ظن به الظنون.

_وان شاء اهلل يا عمي سأوفر من 
راتبي بقدر االمكان, السدد دينك 

على والدي في أقرب فرصة.
وضحك ابو سعيد ملء شدقيه 
وهو ينكر ان له ديناً على والده...” 

بل بالعكس فان لوالدك علي ديوناً 
كثيرة, ارجو ان امكن من سدادها 
لك والخوتك, فلقد _رحم اهلل_ 
نعم الصديق املعني لي في كثير 
من املواقف”. وصاح ينادي: سعاد!
وعندما دخلت الغرفة كان كامل 

قد عاد في جلسته الى طرف 
الكرسي, وأرسى ساعديه على 

ساعديه, وارسل بصره الى االرض!
وطلب الوالد من ابنته ان تأتيه 

مبعطفه, وملا خرجت أخرج 
محفظته, واستل ورقة زرقاء 

_اي واهلل زرقاء من فئة العشرة 
جنيهات_ قدمها الى كامل :”من 

بعض ما لوالدك علي من ديون”!
ولم ينسى ان ينبه كامل وهو 

يغادره الى ان عليه ان يباشر في 
العمل من صباح الغد الباكر, ألنه 
قد ال يغادر املنزل بسبب وعكته, 
وعليه ان يقوم مقامه في عمله.

وعندما خرج كامل من بيت “عمه 
العزيز” كان قد ايقن ان: “في الدنيا 

خير!”
وباشر عمله في اليوم التالي, 

في مخزن _او مكتب_ عمه ابو 
سعيد, وفي الدقائق األولى من 

العمل, اتصلت به سعاد بالهاتف, 
ورجته باسم والدها ان يبعت مع 

العتال مبا ستمليه عليه.
ثم أملته قائمة بحاجات البيت, 

من قطعة اللحم الى رطل 
البصل...ولم تنسى ان تبلغه دعوة 
والدها له, ولوالدته, بتناول طعام 

الغداء معهم في ذلك اليوم.
وسارت ايامه في عمله...

يلتقي كل صباح بعمه ابو سعيد 
في اخملزن, ثم يغادره ابو سعيد 
في جولة طويلة على مشاغله 

في البيارات, وال يعود منها اال في 
ساعات املساء.

اما كامل, فكان يقضي نهاره في 
عمل كتابي وحسابي مستمر, 
يتلقى خالله الهاتف اليومي 
الصباحي بطلب لوازم البيت, 
وهواتف أضافية بطلب لوازم 

فرعية طارئة.
وكان هو سعيداً جداً في عمله, 

واسعد ما كان يسعده فيه: هاتف 
الصباح, والهواتف االضافية 

والطارئة, التي اخذت تتزايد يوماً 
بعد يوم, السباب طارئة جداً, 

واحياناً لغير اسباب.
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وكان صوت سعاد يأتيه رقيقاً, 
هامساً, ناعساً, حلواً, يطلب 

ضّمة بقدونس, او رطل بصل, او 
حتى... أوقية فستق!

وبعد شهرين من عمله مع عمه 
ابو سعيد, اشترى اول بدلة في 
حياته, وكان قبل ذلك يشتري 

بنطلونات ومعاطف مستعملة.
وصار بعد ذلك يجب رغبة طاغية 

في ان يتولى بنفسه ايصال 
حاجيات سعاد الى املنزل. صار 
يحمل رطل البصل او أوقية 

الفستق الى البيت, ويحتج على 
ذلك بأن الولد “مش موجود”... 
فيدعى لالستراحة قليالً قبل 
العودة الى اخملزن, وكانت تلك 
الدقائق هي أقصى ما يتمنى, 
وكانت في ني نظرة اسعد, 
واحلى... حتى من الهاتف!

وانقضى العام األول...
وهو أسعد ما يكةن في عمله, 
فقد استطاع ان يدخل قطعاً 
جديدة على منزله؛ بضع ارائك 

متواضعة, وراديو, وستة كراسي, 
وطاولة, وهي باالضافة الى 

االسرة واخلزانة القدمية, تؤلف في 
مجموعها بديالً ال بأس به لالثاث 
الفخم الذي كان يشغل كل ركن 
في املنزل قبل وفاة والده, والذي 

تقلص قطعة قطعة بعد وفاته, 
وحتولت قطعة الى نقود كانت 
والدته تشتري بها طعامهم 

اليومي, وتنفق منها على تعليمه 
وتعليم اخوته.

كانت تلك اياماً عجافاً, اما هذه 
فكالبقرة الهولندية الناصحة 

احللوب!
وأثبت كامل انه ابن تلك التاجر 
احلاذق, بشهادة عمه ابو سعيد, 
فلم يكن يكتفي باجناز االعمال 

الكتابية الكثيرة, واالتصال بوكالء 
الشحن والتصريف في لندن 

ومانشستر وهمبورغ, وغيرها, بل 
صار يغادر مكتبه في أيام اعتكاف 
ابو سعيد ليباشر اجلولة الطويلة 
على املشاغل في البيارات, شتاء, 

ويفاوض اصحاب البيارات على 
ضمان انتاج العام القادم, صيفاً 

وخريفاً.
وفي خالل كل هذا كان يلتقي 

بسعاد كل يوم, صباحاً او مساء, 

بالنسبة لطبيعة عمله اليومي.
ولم يكن بحاجة الى ان تقول له: 

احبك!
او ان يقول هو لها: احبك!

فقد كان اتصاله اليومي؛ بالهاتف 
لطلب البقدونس والفستق, وفي 

سيارة والدها يقودها وهي الى 
جانبه, وحتى في منزل والها عمه 
ابو سعيد حيث كانت تظهر له 
وهو يتحدث الى عمه في شؤون 

العمل, كالطيف في فترات 
متقطعة وفي خفر بنت 18 او 19

كان اتصالهما اليومي بديالً كافياً 
لهذه الكلمة البسيطة املعبرة: 

“احبك!”.
وظل ابو سعيد يزيد راتبه, شهراً 
بعد شهر, ثم اشركه في جتارته 

بربح ارباحه... ثم...
قالت له والدته انها ستزوجه, 

لتفرح به في حياتها!.
ولقد فوجئ بقول والدته, بعرضها 
هذا, وحاول ان يفهمها ان جهده 

وتفكيره منصرفان الى عمله, والى 
بناء مستقبله, وتعليم اخوانه.
ولكن الوالدة لم يكن يهمها 

شيء من كل هذا!

لم تكن تفهم كيف يتعارض 
الزواج مع استمرار العمل. بل هي 
كانت تفهم ان الزواج استقرقر, 
وراحة البال دافع كبير على اتقان 

العمل وزيادة الدخل.
ثم ان احواله املادية _واحلمداهلل_ 
اصبحت على خير ما يرام؛ والبركة 

في الرجل النبيل ابو سعيد.
ثما _ايضاً_ هي تريد ان تفرح به 
في حياتها, وهذا في رأيها يكفي 

سبباً القناعه بضرورة اخلضوع 
لرأيها.

قالت له كل هذا وهي تقنعه 
بالزواج.

وقالت له اكثر من هذا: ان العروس 
جاهزة, ولن تكلفه اكثر من جهاز 

بسيط “ على قد احلال”.
انها “شهيرة” ابنة خالته!

ابنة اختها.

،
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