
33

In
te

ra
c
ti

v
e
 c

o
p
y

يتذّكر

ة
ال

ص
أل

ز ا
م

 ر
ة،

ق
تي

ع
ال

ة 
ع

سب
ال

ن 
ّما

ع
ل 

با
ج

د 
ح

ى أ
إل

ي 
م

نت
وت

ى، 
ول

أل
ن ا

رد
أل

ة ا
جل

م

@    عصمت حوسو  عن التحرش بالرجالد. عمر الرّزاز
وطني يا  آه  عمايرة:  ناجي  محمد   @
لـ”اللويبدة” حتر  ناهض  كتبه  ما   @
عابرة ابتسامة  ذات  قمق  باريهان   @
بحرف  تتعّثر  أن  تخاف  الغزاوي  يارا   @
احلباشنة لعروبة  جديد  نص   @
@العدوان في فلسطني / احللقة االخيرة
التل معني  مع  املراشدة  معني   @
تأت؟ لم  ملاذا  احلسبان:  عندليب   @
جّدتي ماتت  بعدما  عبيدات:  علي   @
@ فاطمة الصمادي واملناهج اجلامعية
الناس بني  أراني  ال  شاهني:  ماجد   @
السرحان  آلنو  جديدة  قصيدة   @
هالل أبو  حملمود  جديد  نص   @
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الدكتورة الزميلة فاطمة 
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الشاعر والكاتب 
املعروف علي 
عبيدات: بعدما 
ماتت جّدتي... 

عندليب احلسبان، 
تكتب: ملاذا لم 
تأت؟

األستاذة يارا الغزاوي 
تخشى أن تتعّثر 

بحرف فتفقد اجلملة 
معناها.
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آنو السرحان 
تقول ألبيها: 

ليتك ُقلت لي! 

العدد كان ماثالً للصدور، لم 
نتمّكن من القيام بواجبه كما 
ينبغي، ونكتفي اآلن بإعادة نشر 
ما كان كتبه للمجلة، وميّثل 
أصالته العّمانية، وانتماءه جلبل 
اللويبدة رمز قلبها احلميم.
رحمك اهلل يا أبا املعتّز، فقد 
اتفقنا كثيراً، واختلفنا قليالً، 
ولكّنك كنت نعم الصديق، ولم 
تفقد إحترامك في يوم أيام العمر 
الطويلة، القصيرة.
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باسم سكجها

موضوع الغالف

يتذّكر ما زال الدكتور عمر 
الرزاز شاباً، ولكّن 
احلياتية  جتربته 
والعلمية  والعملية 
حتمل الكثير 
من الشيب ما  
للعودة  يستدعينا 
معه سنوات 
وسنوات، بحثاً عنه، 
وعن ذلك األساس 
الذي جعل منه هذا 
الرجل الذي حظي 
باحترام اجلميع 
مبجرد عودته إلى 
األردن.
الكثير كتب عن 
والده، وشقيقه، 
وهنا ُعمر هو 
املوضوع:

د. عمر الرّزاز
67

+ حضور األب الشخصي املباشر في حياتك 
كان قليالً نسبة إلى عموم الناس، فقد 

انقطعت سبل التواصل معه عند حجزه 
التعسفي وأنت في عّز صباك، وانتقل إلى 
رحمة اهلل غدراً وأنت أّول شبابك، وقبلها 
كان يتنقل بني معتقل وآخر، وبني منصب 

في دولة وآخر في دولة أخرى، هل كنت 
تفتقد هذا احلضور األبوي املباشر؟ 

+ يبدو أّن أسئلتك احلميمية صديقي باسم 

ستصلح ملشروع كتاب عن أبناء وبنات 
جيل كامل من القرن العشرين الذين 
حلموا بتحقيق حلم احلرية الوحدة 
والنهضة العربية. جتربتي قد ال تختلف 
عن جتارب أي من هؤالء. رمبا ما مييزها 
فقط هو كثافة ما كتبته هذه االسرة 
من فكر سياسي، وأدب، ورسائل 
ومذكرات يوثق هذه املرحلة. ففرضت 
احلياه السياسية في الوطن العربي 
إيقاعها اخلاص الذي ال تستطيع العائلة 
ان تتفاداه، متمثال بالسجن والتهجير 
حينا، والسلطة حينا، والتصفية 

اجلسدية حينا آخر )وقد نال منيف الرزاز 
حظه من كل ذلك، إبتداء بالسجن في 
معتقل اجلفر في فترات 1957-1963، 
واحلكم عليه باإلعدام في سوريا سنة 
1967، ومن ثم اإلقامة اجلبرية في بغداد 
من 1979 لغاية 1984 حني متت تصفيته(. 
إنها جتارب عنيفة في أثرها على أفراد 
العائلة وفي األلم الذي تولده، ولكنها 
ال تخلو أيضا من شعور عميق بالرضى 
وإدراك الهمية دور االنسان في كل ما هو 
حقيقي وذو معنى في هذه احلياة. 



+ وماذا عنك أنت، كيف 
أنعكست هذه التجربة على 

طفولتك؟ 

+ أجد انه من حسن حظي ان حضور 
والدي منيف في حياتي كان مكثفاً، 

وخصوصاً في مراحل الطفولة االولى. 
فقد شاءت مآالت السياسة العربية 
أن تقترن طفولتي بفترات كنت فيها 

مع والدي ووالدتي في املنفى أو االقامة 
اجلبرية. ولصغر سني لم أفهم املنفى 

واالقامة اجلبرية بصحبة الوالد إال على 
أساس أنها فرصة عظيمة لقضاء 

ساعات طويلة معاً. نقرأ ونلعب. ففي 
أوائل الستينيات فرضت اإلقامة اجلبرية 

على الوالد في عمان، وسكنا جميعا في 
عيادته في البلد، حتى يستمر بالعمل 
كطبيب، ويؤمن لنا مصدر رزق. وكانت 

بالنسبة لي فرصة سانحة لقضاء 

وقتي باللعب معه، وأذكر “شرشف” 
املرضى االبيض الذي كان يعلقه، ويضيء 
املصباح من خلفه ويقدم لي مسرحيات 

رائعة ابطالها خياالت يصنعها بيديه 
وبأدواته الطبية. وكانت لديه قدرة 

هائلة على القصص، ومتثيل اصوات 
الشخصيات اخملتلفة في “سيف بن ذي 

يزن” وشحذ مخيلتي بالصور. وأجمل 
أيامنا معا قضيناها في صنع الطائرات 
الورقية، واطالق العنان لها في السماء، 
واطعام احلمام على السطح. كل ذلك 

حتت االقامة اجلبرية!
أما مؤنس، رحمه اهلل، فقد كان يكبرني 

بعشر سنوات، وكان فهمه ملا يدور من 
حولنا أعمق من فهمي كطفل. وقد 

ُحرم من والده في مراحل هامة من 
حياته وتكوين شخصيته. فكّون في 

ذهنه للوالد صورة اسطورية، وكان يتألم 
بشدة، وينهار مع كل نكسة سياسية 
للوالد، ويلجأ للكتابة والرسم لتفريغ 

غضبه والتنفيس عن امله. 
ولكن كالنا في احملصلة كان 
منغمساً بالتجربة، كل 
بطريقته.

+ ولكن األمور 
انعكست في بغداد، 
حيث عاش مؤنس مع 
األهل، وبقيت انت في 
عمان،؟

+ فعالً، األمور أنعكست 
عندما انتقل الوالد 
الى بغداد سنة 1977 
الشغال منصب االمني 
العام املساعد في القيادة 
القومية حلزب البعث. 
فقد كنت انا في املرحلة 
الثانوية في االردن، بينما 
كان مؤنس رحمه اهلل على 
مقاعد الدراسة اجلامعية 
في الدراسات العليا، 

فسارع مؤنس الى االنضمام الى األهل 
في العراق، بينما متسكت أنا بالبقاء في 
األردن النهاء دراستي الثانوية. وعندما 
بدأت بالتقدم للجامعات، زرت األهل في 
العراق، ورغبت البقاء معهم، ولكني 
في احلقيقة لم أرحت الى أجواء السلطة 
والنفوذ، وفضلت ان أكون طالبا في 
جامعة ومدينة ال يعرفني أحد فيها، 
تتيح لي إكتشاف نفسي. وقد ذكر 
مؤنس في مذكراته محاولته والوالد 
إغرائي بالبقاء في بغداد، والدراسة 

هناك.

) من مذكرات مؤنس( :
) قطعت أنا دراساتي العليا في الفلسفة في 
جامعة جورج تاون - واشنطن، وانضممت إلى 
أسرتنا الصغيرة في بغداد، تتنازعني مشاعر 
احلماسة وأحاسيس التوّجس، فمرجعية انقالب 
االعمام علينا في دمشق عام 1966 كانت ما زالت 
جرحاً ينزف في روح ذاكرتي وحلمها . تنّفس أبي 
الصعداء، وقال بصدر منشرح : بعد أيام سينتهي 
ُعمر من امتحانات التوجيهي في عمان، إحرص 
على أن تقنعه أن يأتي إلى هنا ليتابع دراسته 
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اجلامعية في جامعة بغداد.
صمت أبي حلظة، ثم قال بصوت ال يخلو من كدر. 
آن ألسرتنا الصغيرة أن تستقر وجتتمع حتت سقف 

واحد! وكان يشير إلى سنوات التشرد واملنافي 
واالعتقاالت واالختفاء والنزول حتت االرض، ما 

شتت  عائلتنا الصغيرة، فهو إّما في دمشق وأنا 
وأمي وعمر في عمان، أو هو وأمي وعمر في املنفى 
االوروبي، وأنا في بريطانيا أو لبنان، وهكذا دواليك! 

جاء عمر إلى بغداد، بعد أن انتهى من امتحانات 
الثانوية العامة في عمان، فأعددت له شركاً ال 

يستطيع شاب في عمره الغض أن يقاومه، أو يرده. 
وبنكهة امتيازات السلطة، بكل ما فيها من إغواء

استقبلته في مطار بغداد، بسيارة ليموزين 
رسمية فخمة ال يحق ألي مسؤول حزبي 

استخدامها باستثناء أحمد حسن البكر 
وميشيل عفلق وصدام حسني ووالدي وشبلي 

العيسمي! 
للسلطة أبهة اسطورية في أنظمة احلكم 

الشمولية.  لها بهاء المع ساحر ال يبلغه املرء 
باخليال مهما كان مجنحاً جامحاً، وامنا يبلغه 
بالتجربة احلسية الواقعية املباشرة . تقدمت 

سيارة الليموزين السوداء الفارهة ذات الستائر 
السوداء نحو سلم الطائرة العراقية املقبلة من 

عمان، ثم ترجلنا: السائق ومرافق من رجال احلماية 
وأنا. وبتعليمات مني بادر رجل احلماية _ االمن 

وكان إسمه “عراك” الى ارتقاء سلم الطائرة قبل 
ان ينهض الركاب من مقاعدهم وهمس في اذن 

رجل حماية الطائرة، ثم تقدم االثنان بوجهيهما 
املتجهمني، وبدلتيهما االنيقتني من الركاب ثم 
صاح “عراك” بصوت فيه رنة “ السلطة “ اآلمرة 
وهيبة النفوذ وسطوة القوة: إبقوا جميعا في 

مقاعدكم لطفاً، وليتفضل األستاذ عمر الرزاز! 
كان ُعمر في السابعة أو الثامنة عشر من عمره، 

فقام من مقعده مباغتاً محرجاً، وقد تضرج وجهه 
خجالً، إذ شخصت كل عيون الركاب املسافرين 
نحو هذه الشخصية اخلطيرة، التي منحت هذا 

االمتياز االستثنائي على حساب بقية الركاب. 
هبط عمر من على سلم الطائرة مرتبكاً، يتصبب 
عرقاً، بينما يخاطبه “عراك” قائالً بصوته الرسمي 
اخمليف العبوس: احلمدهلل على السالمة سيدي ! 
وقد اعترف لي فيما بعد أن كلمة “ سيدي “ وهو 

الشاب اليانع أثارت قرفه. إرجت عليه، ولم يهتد إلى 

كلمة يرد بها على “ عراك “ وضباط األمن اآلخرين، 
وما أن رآني أقف بانتظاره، حتى تنفس الصعداء 

وحث خطاه، وقد اطمأن إلى حد ما.
نقلتنا سيارة الليموزين الى قاعة الشرف. 

ومن هناك انطلقنا إلى البيت في موكب من 
ثالث سيارات مرسيدس سوداء جديدة، يرافقنا 

سبعة من رجال احلماية الذين سارعوا بفتح 
أبواب السيارة لي ولعمر بطريقة حافلة بطقوس 

االنضباط الصارم ...في الطريق إلى البيت مال عمر 
نحوي وهمس: “يا زملة أحرجتوني قدام الركاب في 

الطيارة .. هذا كثير”! قلت: وأنا أتفحصه بنظرة 
ضاحكة تُداري سخريتها: “إسمع أنت هّل في بلد 

احلزب مش في عمان، فاذا شفت شوية إمتيازات 
ومعاملة خاصة ال تزعل”!. وجعلت أوسوس في 
صدره أن هذه االمتيازات حق لنا ال ينازعنا عليه 

أحد. لقد ضحت أسرتنا الصغيرة تضحيات 
جسيمة من أجل احلزب . ونحن االبناء دفعناً ثمناً 
باهظاً من أعصابنا وتوازننا، جراء نضال أبينا، ومن 

حقنا اآلن على عاصمة احلزب أن تعوضنا. 
)أعترف اليوم أن سيناريو مؤامرتي هذه على 

عمر ليست مصدر اعتزاز لي على االطالق، ال بل 
أراه سيناريو مثيراً للشمئزاز، على أّنني كنت 

على أهبة االستعداد لالقدام بأي اجراء أحمق قد 
يساهم في أقناع أخي بالبقاء معنا في بغداد، 

وكانت حساباتي ومنطقي على النحو التالي : هذا 
شاب مراهق، ونحن نرغب باقناعه بالبقاء معنا 

والدراسة في بغداد، وهو مترّدد وراغب في الدراسة 
باجلامعة االميركية في لبنان، إذن فعلينا أن نقدم 

له إغراءات لن يستطيع مقاومتها. لقد تعمدت 
إيقاظ طموحه من مرقده، وكنت أنا نفسي 

أتعرض ملشاعر متضاربة في موقفي من وجود رب 
اسرتنا، وبالتالي أسرتنا، في املرتبة العليا من هرم 

السلطة. 
في اليوم التالي، رتبت لُعمر لقاء مع رئيس 

جامعة بغداد. كان وجودي في أجواء السلطة قد 
أعمل أصابع التغيير في طبائع كياني وخصائصي 

إلى حد ما . فعلى الرغم من أنني جئت الى 
بغداد في البداية مسلحا بعقلية من نشأ في 

أجواء معارضة مثالية رومانسية، إال أن جرثومة 
االحساس ببهاء السلطة، وجبروتها اخلرافي، 
وبخاصة في بلد مثل العراق، يتمتع بالنفط 

والعقول والطاقة البشرية ونظام احلزب الواحد 
القائد. وجدت في أعماقي، بعد سنة من وجودي 

في ظل السلطة، تربة ممانعة للنمو ونشر العدوى، 
لكنها ليست عصية متاماً وال مستحيلة.

مضينا ،عمر وأنا ورجال احلماية والسائق في 
موكب مهيب إلى رئاسة اجلامعة، فإذا برئيس 
جامعة بغداد ينتظرنا عند البوابة الرئيسة. 
همست في اذن عمر متضاحكا: إذا درست هنا 
فستتحول إلى “دون جوان”... وأجمل الطالبات 
سيتهافنت عليك تهافتاً )يا للفاشية اخملزية!(. 
كان النهار قائظاً، ورئيس اجلامعة يجفف عرقه 
)كان مضطرا إلى الدخول في بدلة رسمية وعقد 
ربطة حول عنقه على الرغم من فظاظة احلرارة( . 
رسم إبتسامة عريضة على شفتيه، ثم صافحني 
بحرارة مبالغ فيها، ثم رحب بعمر قائالً، بصوت 
فيه رنة إستجداء: أهال أستاذ! 

كنت أسترق النظر إلى عمر خلسة، فبدا ممتقع 
الوجه، منقبض القلب، متوتراً، فأدركت أنني 
أجتهد في إغوائه بغير طائل، فالولد صعب 
املراس، وملدوغ من جتربة أسرتنا املرة في دمشق، 
وأنا أجسد أمام عينيه ...مثاالً مرعباً ملآالت أبناء 
الذين يخوضون لعبة السياسة العربية اخلطرة 
والكابوسية. اصطحبنا رئيس اجلامعة، في جولة 
فطّوفنا هنا وهناك داخل املباني واملمرات، وجعل 
يقّص على عمر تاريخ اجلامعة واجنازاتها، لكّن كل 
هذه الطقوس والشعائر املغرية أسفرت عن نفور 
عمر من بغداد. حني ُعدنا إلى البيت، ضحك عمر 
حتى انهمرت الدموع من عينيه، وقال ألبي وهو 
ميعن النظر فّي : “كيف بتتحملوا هذا النوع من 
العيشة؟ ثارت ثائرتي، ورأيت في موقفه هذا ضرباً 
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من اجلحود، ولم أمتالك نفسي، فأغلظت له في 
القول. إال أن والدي قاطعني بحزم، وقال بهدوء 

مداريا خيبته: “أنا بفضل إنو عمر يدرس هون 
في بغداد، بس الظاهر إنو حاسم أمره، ويفضل 

اجلامعة االميركية في بيروت”. تنهد ونفخ، ثم قال 
متجلداً: “خليه يعمل اللي هو حابب يعمله”. متلك 
عمر شعور بالذنب، ففتح فمه ليشرح ويبرر، إال أن 

أمي بادرت وقالت: “خليه على راحتو”، ثم التفتت 
نحو عمر، وأضافت: “حبيبي إحنا بدنا إياك هون. 

بس القرار راجع إلك”. غمرني إحساس غامض 
محير، بأن أمي منشرحة الصدر جلهة قرار عمر 

الدراسة في بيروت ال في بغداد. 
أعترف بأن السلطة في نظام شمولي رهيبة 
أخاذة مخاتلة محتالة. إنها تغافل أمثالي من 

الذين ترعرعوا في أوساط املعارضة، ثم عثروا على 
أنفسهم في السلطة. تراوغ فال تبسط سطوتها 

علينا مباشرة، أو وجهاً لوجه، 

أنتهى االقتباس
 

وبالطبع لم يكن أي منا يدري أن األمور 
ستنقلب رأسا على عقب في غضون 

شهور من زيارتي تلك، وستفضي بوالدي 
ووالدتي وأختي زينة إلى االقامة اجلبرية 

في بغداد.
طبعا نبأ وضع األهل حتت االقامة اجلبرية 

في العراق سنة 1979، سنة تخرجي 
من الثانوية في االردن أتى كالصاعقة 
وأدخلني في أصعب محنة مررت بها 

في حياتي. فبني ليلة وضحاها شعرت 
اني فقدت كل افراد اسرتي وأصبحت 

وحيًد، أحاول فهم ما جرى، وفهم دوري 
في املطالبة بإطالق سراحهم، وفي 

تأمني مصدر رزق، وفي التواصل معهم 
واالطمئنان عليهم، وتطمينهم علينا، 
ومحاولة رفع معنويات مؤنس املنهارة 

في ذلك الوقت. 
ولكن لإلنسان قدرة هائلة على التحايل 

على االلم وعلى البقاء، والتغلب على 
الواقع. ال أعرف حقاً من أين استجمعت 
قواي آنذاك، لترتيب وضع العائلة املالي، 

والعناية مبؤنس في مرحلة دقيقة من 
حياته، واالستمرار في احلياة والدراسة. 

ومع الوقت بدأت أفقد األمل في امكانية 
اإلفراج عن الوالد والوالدة وأختي 

الصغيرة زينة أحياء من إقامتهم اجلبرية 
في بغداد. 

حالة االنتظار بدون أمل دفعتني إلى ترك 
األردن الكمال دراستي فى أميركا، ولكن 
ما إن بدأت عامي الدراسي هناك، حتى 

أتى خبر وفاة الوالد في بغداد، وعودة 
نعشه مع الوالدة واختي زينة. ودخلنا 

في مرحلة احلداد، واستيعاب صدمة ما 
حصل، وتضميد اجلراح، ومن ثم الفرح 

بعودة الوالدة وزينة، واحتفال الوالدة 
برؤية االبناء واألحفاد نور ومنيف وكندة.

 + كيف ترى اآلن تأثير عالقتك 
بالوالد على طبيعة شخصيتك؟

+ كما أتخيل فالعالقة بني أي أب وإبن، 
بأنها عالقة فيها جدلية جميلة، وفيها 

من األخذ والعطاء، الشّد والرخي. فكيف 
يؤثر االب باإلبن ليعمق شخصيته، بدون 
أن يطمسها؟ وكيف يستلهم اإلبن من 

أبيه القيم والدروس، ولكّنه يخطط 
طريقه هو الذي يعكس شخصيته 

املستقلة؟ هذه العالقة تصبح أكثر 
إشكالية عندما يكون االنسان  إبنا 

لشخصية عامة، صاحبة موقف، وفي 
هذه احلاالت يدخل اجملتمع ككل في 

العالقة، ويضفي توقعاته، مما يشكل 
حمالً إضافياً على طفل يحاول أن يكون 

أبناً مخلصاً ملبادئ وقيم أبيه، ولكّنه 
مستقل في شخصيته في ذات الوقت. 
وأعتقد ان هذه اجلدلية شكلت سيرة 
حياتي.

+ وكيف تشكلت عالقتك 
مبؤنس طيلة هذه الفترة؟ 
فالفارق في الُعمر كان كبيراً 
ولكن املعاناة مشتركة. وكيف 
تلقيت خبر رحيل مؤنس سنة 
2002؟ هل شعرت بالوحدة؟ 
بالنقمة؟ أو غيرها؟ 

+ قد تبدو إجابتي بأن مؤنس كان أخاً 
وأباً وإبناً في نفس الوقت صعبة على 
الفهم، ورمبا صعبة على التفسير.  وقد 
كتب أيضا مؤنس عنها في مذكراته 

ووصفها بأسلوبه املبدع )أنظر أدناه(. 
في كل ما كتب مؤنس كان يصارع 
اإلكتئاب. كان يلفظ زخرف الدنيا 
واجملتمع، ولكنه كان يتمسك بخيوط 
احلياة، مبا فيها من جمال وفن وإبداع 
وموسيقى. كتب الكثير عن املوت، 
وناجاه، ولكنني لم أتخيل يوما أنه 
سيرحل بالطريقة التي رحل فيها. 
فقد دخل غرفة الطوارئ مشياً على 
األقدام، شاكياً من توّرم في احللق نتيجة 
حساسية، ما لبث أن حتول الى إختناق 
أودى بحياته خالل أيام. 
ُفقدان مؤنس كان صدمة كبيرة. فقد 
فقدت األخ واألب واألبن! وتغيرت حياتي 
بعد ذلك الى غير رجعة، فطاملا كان 
مؤنس حياً ناشطاً في عمان، كنت أشعر 
أنه يحمل إرث العائلة، وأن بإمكاني 
أن أجوب العالم، ورمبا أعود الى الوطن 
بعد سن التقاعد. ولكّن رحيله  املبكر 
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جعلني أعيد حساباتي، وأخطط للعودة.

من مذكرات مؤنس:
 شقيقي ابني ثم أبي!

نعم، ما بيني وبني عمر ال يتوقف عند مثل هذا 
التشابه )في الشكل واحلركات مع أبينا( على 

أهميته. ما بيني وبني عمر مشاعر ال تظهر، 
وعواطف ال تطلع، وردود فعل مكبوتة، وأحاسيس 

لم تترجم، وجراح خفية، وعشرات املواقف اجلوانية 
احملبوسة. هو وحده، دون العاملني، يقف على أسرار 
عاملي اجلواني، وأنا الوحيد الذي أقف على مفاتيح 

قلعته الداخلية. ألننا أبناء التجربة االستثنائية 
التي جرنا منيف الرزاز إليها. بوعي أو بغير وعي. 

التجربة املرة، التجربة احللوة. صحيح أن فارق 
العشر سنوات جعل عمر يتابع جتربة منيف الرزاز 

املفجعة في وقت متأخر، باملقارنة بي، وصحيح 
أن ردود فعله على هذه التجربة اختلفت عن 

ردود فعلي، لكن هذا االختالف أقرب ما يكون إلى 
اختالف بالكم ال بالكيف.

***
لعب عمر دورا عجائبيا في حياتي . ال دور الشقيق 
التقليدي، وأمنا دور األب ودور اإلبن معاً. كيف؟ كان 
عمر في واحدة من جتليات عالقتنا عنصر املناعة 

الصلبة في عمودي الفقري. يصغرني بعشر 
سنوات،  فهو إبني جلهة هذا املقياس، لكنه لعب 
دور االب املسؤول عن إبنه الطائش غير املتزن )أنا( 

منذ وقت مبكر.
 املفارقة تكمن في أنني “أوصيت “ عليه، فجاء 

سبحان اهلل حسب الطلب، متاماً، بل فاق كل 
توقعاتي ومعايير تواصّي التي قدمتها البي وامي 

مذ كنت في السادسة من عمري، وإبناً وحيداً 
أضرب قدمي باالرض في حرد، وأقول : أريد أخاً 

ذكراً قوياً وقبضاياً! أعترف بتطرف أمزجتي وتقلب 
مشاعري. كنت إذا أحببت غاليت، وإذا كرهت 

بالغت. أقبل على احلياة العامة بنهم ال يضاهى، 
وحماسة ال جتارى، ثم أنسحب على نحو مفاجئ، 
بال مقدمات، وال إشارات، فأعتزل الناس، وأعتكف 
إعتكافا قد يطول أو يقصر. أدخل مقام النشوة، 

واغلق بابه دوني، وأندفع في مجاهله مطلقا 

لنفسي العنان بال احتياط وال حذر، وال روية . وألج 
حال السوداوية، فأستقر فيه، وأستوي عليه، ال 

أميل وال أزول من العاصفة العاتية إلى السكينة 
الثقيلة، في رحلة ذهاب وإياب مكوكية جنونية... 

كان شقيقي عمر أبي وابني نقيضي الذي 
يكملني، وهو االقرب إلى مزاج أبي، وطبيعته في 
كيميائية إعتدال، وفي تركيبة توازن، ولعله كان 

يحسب مجازفاته بدقة لم يعرفها أبي، ويسيطر 
على مغامراته بإحكام لم أشّم )مجرد رائحته فّي( 

ولم أعهد طعمه في حياتي. وقد كتب لي مرة 
يقول ما معناه: إنه يُقدم على املغامرات اخلطرة 

باندفاع “رزازي” أي أرعن!، لكنه يحتاط بقارب 
مطاطي ومظلة واقية وخوذة عازلة وطوق جناة 

وقميص مضاد للرصاص فقط ال غير!

+ أتاحت لك الظروف مرافقة 
الوالدة في طفولتك وصباك، ولم 

تنقطع عنها خالل عملك في 
اخلارج، وعشت معها في أواخر 
سنوات حياتها، ماذا تقول عن  

جتربتك معها، وقد كانت األم واألب 
أحياناً؟

+ كيف نستطيع التحدث عن أمهاتنا 
ككائنات مستقلة، وقد ارتبطنا بهن 

عضوياً في األشهر التسعة األولى من 
احلياة، وارتبطنا بهن وجدانياً في البقية 

الباقية؟
ملعة، ككل األمهات، كانت كائناً 

خرافياً! تشّد من أزرنا جميعاً، تواسينا 
جميعاً، وبال هوادة، وحتى وهي ُمقعدة 

في السنوات األخيرة من عمرها. أتساءل 
االن: كيف أستطاعت لعب هذا الدور بال 

كلل وال ملل، برقة وبإحساس مفرط؟ 
ومن كان يشد من أزرها ويواسيها عندما 

كانت هي حتتاج الى املواساة؟ لعله سر 
األم، الذي هو نفسه سّر احلياة. كانت 
السر في قدرة اسرتنا على االستمرار: 
صالبتها وأميانها عّزز صالبه الوالد في 
نضالة، وعطاؤها الالمتناهي، وحبها 
غير املشروط ملؤنس، مّكنه من االبداع 
واالستمرار مبقارعة احلياة، وحنوها 
وثقتها املطلقة بي، أعطتني كل ما 
أمتلك من طاقة أمتلكها اليوم. أجمل 
ما كتب مؤنس في رأيي كان فقرة قصيرة 
عنها.
يقول:

ملعة! 
ما تبقى لي من صخرة أسند لهاثي إليها.
من أين تستمدين هذة القوة اجلبارة؟...
تتصرفني، وكأن الدنيا حصانك البري، الذي 
حتترفني ترويضه. 
اخلطوب العنيفة قطط! تهدئي من روعها بصحن 
حليب من ثدي إرادتك وأبتسامتك.
يا لهذا الكبرياء الذي تعجني به.
طوبى لهذة الرقة.  يا لهذة الكيمياء املذهلة.
مؤنس الرزاز، 2/2/ 2001

وهي باالضافة الى كونها أُما حنونة 
كانت أيضا إنسانة مثقفة وملتزمة 
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عملت وكتبت من أجل قضايا آمنت 
بها.  فكانت متطوعة في الهالل األحمر 

ومعلمة مدرسة وناشطة وكاتبة. 
ولكني أظن أن تكرار التجارب السياسية 
املّرة أعياها في نهاية املطاف، فكتبت في 

مذكراتها “هذه األمة املنكودة في عالم 
اختطلت فيه األمور، فما عاد اإلنسان 

يدري موقع قدميه، أهو على الشط؟ أم 
في جلج البحر العاتية ؟ أيقفز إلى اليمني 

أم الى اليسار؟ وأيهما اليمني وأيهما 
اليسار؟ وأين يقع احلق بينهما؟  أين يقع 

حق اإلنسان كإنسان حي له قدسيته 
وله حقوقه وله حق العيش احلر وتقرير 

املصير؟”

+ كيف متّ اختيار موضوع 
دراستك اجلامعية، وتخصصاتك، 

هل كان شخصياً منك أم 
بتداخل من اآلخرين؟ هل أوحى 
لك منيف أو مؤنس في يوم ما 

باالبتعاد عن السياسة والعمل 
العام بعد املرارة التي شعرا 

فيها، أم العكس؟

+ والدي منيف كان أبعد ما يكون عن 
الوعظ واالرشاد او حتى االيحاء! فقد كان 

يؤمن أمياناً قاطعاً بأن على كل إنسان 
أن يجد طريقة اخلاص به، وان ال يقّلد 

أحداً في مشواره اخلاص، ويبنى قناعاته 
اخلاصة. وبالتالي ففي سعيي الكتشاف 

ذاتي في شبابي، وجدت نفسي أنحو 

بعيداً عن الطب الذي تخصص به والدي، 
وبعيداً عن احلزب الذي أفنى حياته في 

سبيله، مع أنني تشربت القيم واملبادئ 
ذاتها. فصرت أبحث عن اجملال اآلخر 

الذي قد اجد نفسي من خالله. فأخترت 
الهندسة املدنية، وبدأت في اجلامعة 
األميركية في بيروت، ثم أنتقلت إلى 

األردن بعد اإلجتياح االسرائيلي لبنان، 
وانتهيت في أميركا. وأذكر في سنتي 

األخيرة أن استاذ اجلامعة االميركي ملادة 
“تصميم اجلسور الفوالذية” حتدث لنا 
بإسهاب عن جمال اجلسور الفوالذية 

وكفاءة تصميمها. فوجدتني أقارعه عن 
أهمية وجدوى كفاءة وجمال التصميم 

إذا كان أختيار موقع اجلسر يخضع 
ملتطلبات علية القوم، وليس للكثرية 

الساحقة التي حتتاج الى مواصالت 
عامة، وماذا إن لم يكن اجلسر نفسه 
االولوية االولى التنموية في املنطقة، 

فماذا يصنع املهندس؟ فقال لي  ممازحاً: “ 
إذن ، يا إبني مكانك مش في الهندسة، 

بل في التخطيط احلضري واالقتصاد 
ورمبا العلوم السياسية التي جتيب على 

اسئلة التنمية والعدالة”. وفعالً تخرجت 
من الهندسة، وذهبت باجتاه الدراسات 

العليا في التخطيط احلضري والتنمية 
االقليمية واالقتصاد. وكانت أجمل 

مراحل الدراسة هي مرحلة الدكتوراة، 
حيث مزجت بني االقتصاد والقانون 
واالنثروبوجيا، محاوالً فهم عملية 

التنمية بأبعادها اخملتلفة. 
مرحلة الدكتوراه، وما تبعها من جتارب 

في العمل االكادميي والتنموي، وفي 
مناطق مختلفة من العالم، أعطتني 
فهماً أفضل لتحديات التنمية، ولكن 

أيضاً لفهم ذاتي، فأنا مرتبط بأرثي 
العائلي. وفي تلك اللحظة احّلت على 
فكرة العودة الى الوطن حيث انني 
شعرت ان هويتي الشخصية قد 
تشكلت، وصرت أتوق للعودة.  وكان من 
حسن حظي أن احلكومة في ذلك الوقت 
)سنة 2006( طرحت موقع مدير عام 
الضمان االجتماعي للتنافس. وكانت 
هذه بداية رحلة العودة. 

+ كم مرة قرأت كتب الوالد؟ 

قرأت كتب الوالد في ثالث حقب 
مختلفة: املرة االولى مبساعدة الوالد 
نفسه، وأنا في السادسة عشر من 
العمر. والثانية بعد وفاته، عندما أعيد 
نشر الكتب في أعمال كاملة سنة 
1985. أما احلقبة األخيرة، فكانت في 
خضم تداعيات “الربيع العربي”. وقد 
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لفت إنتباهي تركيز كتب الوالد على 

مشروع نهضوي متكامل، ال فصل 
فيه بني املعركة مع العدو الصهيوني 

واالستعمار، وبني حرية الفرد، وبني 
التنمية السياسية واالقتصادية وبني 
العدالة االجتماعية. بينما أن الواقع 
العربي بُني على جتزئة هذه املكونات 
للنهضة، متذرعاً باألعداء اخلارجيني 

حيناً، وباألعداء الداخليني )أكانوا يساريني 
أم ميينيني( حينا آخر، مفرغا النهضة من 

محتواها.

+ كيف أثر الوالد عليك، من 
خالل تعامله وجتربته وفكره؟ 

+ كما قلت قبل قليل، فلم يكن 
والدي واعظاً بطبيعته. ولكنه أثر علي 
بثالث أبعاد لشخصيته: األول أنه كان 

يفعل ما ميليه عليه عليه ضميره، ولم 
يطلب منا إال أن نكون منسجمني مع 

أنفسنا، فال نفعل غير ما نقول، أو نقول 
غير ما نفعل. وكان لذلك أثر في أسرتنا 

الصغيرة في سعينا إلى هذا الوضوح 
بني العقل والقلب والفعل. وهذا ال يعني 

ان االمور ال تلتبس أحياناً علينا، وأننا ال 
نواجه خيارات صعبة، وأحيانا مّرة، ولكّن 
“السعي” إلى هذا الوضوح هو بحد ذاته 

مشوار يستحق املتابعة.
البعد الثاني لشخصيته متثل في 

كيفية تعامله مع كل أشكال السلطة. 
فهو لم يقبل التعامل مع أي سلطة 

سياسية، دينية، أو اجتماعية بشيء من 
القداسة، وأخضع كاّفة مناحي احلياة 

للمساءلة. وهذا أدخله بأشكاالت أكبر 

مع حزبه، حزب البعث. فبينما تعرض 
لإلعتقال عدة مرات في االردن، إال انه 

لوحق وحكم باالعدام في سوريا، ومع 
ذلك كتب كتاب “احلرية” وكتاب “التجربة 

املّرة”، وفي العراق ُوضع حتت االقامة 
اجلبرية، ثم متت تصفيته خوفاً من أن 

يكتب كتاب “التجربة األمّر”!
البعد الثالث لشخصيته إميانه 

العميق بتراثه العربي االسالمي، وندّية 
هذا التراث وضرورة انفتاحه على كل 
حضارات العالم من موقع النّدية ال 

من موقع الضعف وال اإلستعالء. فلم 
يشعر يوما بعقدة النقص جتاه احلضارات 

الغربية، ولم يتردد بأن ينهل منها 
فلسفة وعلماً وأدباً. ولكنه كان متعمقاً 

في اجلذور الثقافية حلضارته، إبتداء من 
القران الكرمي، الذي قرأه بعقله وفؤاده 

ولم يرض بكتب التفسير بديلة عن 
عقله ووجدانه، وأحب الشعر اجلاهلي، 

وأنكب على كّتاب النهضة العرب، 
ورأى فيهم مالمح نهضة حداثية، 

فكتب كتاب “معالم احلياة العربية 
اجلديدة” سنة 1953 واضعاً فيه تصوراً 

متكامالً للتحول السياسي واإلقتصادي 
واإلجتماعي الالزم لنقل الوطن العربي 

من اجلهل والتخلف الى احلرية والتنمية.

+ هل مّر في ذهنك ولو للحظة 
أّن هذا اإلرث العائلي عبء ثقيل، 

أم ظّل حافزاً لالستمرار؟

+ لكل منا ارثه العائلي، من آمال 
وتوقعات من األهل واجملتمع. السؤال هو 

كيف نتعامل مع هذا االرث الذي نحن 

جزء منه وهو جزء منا. هناك خطر أن 
نحيا حياتنا ترجمة حرفية لهذا اإلرث 
كما يتصوره اآلخرون، وبذلك فنحن ال 
شك نظلم انفسنا ألننا نحرم أنفسنا 
من أن نضع بصمتنا اخلاصة في هذه 
احلياة، بغض النظر عن طبيعتها. وفي 
نفس الوقت ال نستطيع ان ننكر أننا 
جميعا نشكل إمتداداً للماضي، ننهل 
منه ليس لنكرره ولكن لنبني عليه 
ونتابع.  نحن بالتأكيد أبناء أهلنا، ولكننا 
أيضا أبناء جيلنا ونتاج جتاربنا احلياتية. 
التحدي هو في أن نستمد احلكمة 

ونتعلم الدروس من إرثنا العائلي، وأن 
يشكل بوصلة لنا لالستمرار، بدالً من أن 
يكون قدراً محتوماً.
 

+ ماذا تعتقد أّن منيف كان 
سيقول عن حال األمة، لو كان 
على قيد احلياة اليوم؟

+ من حسن حظه وحظ جيله أنهم 
لم يشهدوا الفصل األخير من حتول 
حلم النهضة إلى كابوس، بل متوالية 
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من التخلف واجلهل والتفرقة والتبعية. 
واآلن يبدو احللم أبعد مما كان عليه 

آنذاك، وأكثر أستحالة. ولكن منيف لم 
يتزعزع أميانه بهذه األمة، فالسؤال لديه، 

وحتى في أحلك الظروف، لم يكن حول 
إمكانية حتقيق احللم، ولكن حول كيفية 

حتقيق احللم. رمبا كان سيقول: لنعكف 
على فهم ماذا جرى، وفهم أين أخفقنا 

ثقافة، شعوباً، وأنظمة حكم، ولنمضي 
لنعيد لإلنسان العربي كرامته، حريته، 

ونهضته.

+ وما رأيك انت حول املستقبل، 
وهل أنت متشائم أم متفائل؟

+ املتشائم هو من ينظر دائماً حوله 
ويرى كل املعوقات، واملتفائل هو من ينظر 

بعيداً ويرى كل اإلمكانيات. أعتقد أن 
علينا أن نكون “متشائلني” )مستعيراً 

من الكاتب أميل حبيبي( فنعي متاماً كل 
املعوقات وال نستهني بها، ولكن أن نبقي 

أنظارنا نحو املستقبل، فهو آت بال ريب.

أعتقد ان أهم درس علينا تعلمه هو أن 
التجارب السياسية على أرض الواقع 

أهملت االنسان العربي، بل وأمعنت في 
االستخفاف به، وجتريده من كرامته، ومن 

حقوقه، ومن أحالمه وشعوره بالعدالة، 
حتى أصبح مهّمشاً، يشعر بالعجز 

الكامل، وما اإلرهاب الذي نشهده اال 
تعبير عن هذا الشعور بالعجز، وهو 
بالطبع ليس مصدر قّوة، ولن يؤدي 

الى شيء اال املزيد من الشعور بالعجز 
والغنب. واحلل ليس في انتظار زعيم 

ملهم ُمخّلص، ولكن في بناء مؤسسات 
وطنية ترفع عن االنسان الظلم، وتعيد 
له كرامته، وتعطيه أمالً في مستقبل 

أفضل. وهذا يحتاج الى مستوى عال من 
احلوار الوطني، والوعي، واملشاركة على 

كافة املستويات. 
لقد علمتنا التجارب املُّرة أنه ليس 
هنالك طرق مختصرة. بل إن الطرق 

طويلة ووعرة. ولكنها طرق مُتلي علينا 
مسؤوليتنا التاريخية نحو األجداد 

واألحفاد استشرافها ومتهيدها نحو 
املستقبل.



بينما كنت أقود السيارة، قبل 
بضعة أشهر، في وسط البلد، 

لركنها في مكان مناسب، وأثناء 
توقفي عند اإلشارة الضوئية، لفت 

انتباهي محل صغير جدا يكتظ 
بالساعات ، صاحبه استخدم بذكاء 

املرايا لإليحاء باالتساع .. فتناولت 
الكاميرا على عجل اللتقاط صورة 

له ، وإذ بصاحب احملل ينتبه لي 
فيبتسم مبودة للكاميرا....تأسرني 

مبادرات الناس باالبتسامة أو التحية 
اللطيفة ، لذلك أعشق وسط 

البلد، حيث الدفء، وقد كانت مرتع 
طفولتي بجبل القلعة القريب جدا 

من وسط البلد ..تختلط األزمنة 
باألمكنة واحلضارات والثقافات منذ 

آالف السنني ونحن نغامر املشي 
والضحك والتأمل في اجلدران 

احلجرية واألدراج التي متيز مدينة 
عّمان “احلب األخوي” والياسمينات 
وأوراق التني العتيقة وحيث اسراب 
احلمام في سماء املدينة وننصت 

للبوح اخلفي في نبضة قلب ...تكتظ 
الذاكرة كما الساعات في هذا احملل 

بابتسامة في انتباهة حلظة ...
يوم جميل للجميع رغم أنف كل 

شيء .

في 
وسط 
عّمان
 ذات 

ابتسامة 
عابرة...

باريهان ُقُمق

كاتبة وناشطة 
ومصّورة أردنية
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بائع في اجلوار ،  البائع كان 
عنيفاً معها ألن “ العشرين 

قرشاً “ لم تعد كافية لشراء 
ملعقتني من لنب أو حّمص .

و ال أرى ، هروبا ً هنا رمّبا أو 
تصّنعاً حلكمة في البال ، ما 

فعلته اليابسة في قدمني 
لطفل ٍ فقد وسائل الذهاب إلى 
املدرسة ،ألن أباه طريح الفراش 

و أّمه حملها املشّيعون إلى 
القبر و ال يكاد رغيف خبزهم 

أن يكفي مع ملعقة عصير 
البندورة .

و ال أرى ، و كثيراً ما نحاول 
أن ال نرى ، ونتذّرع بأن ّ لنا في 

األنحاء ما نفقده و أن ّ الكثيرين 

ال يرون ما نحن فيه وما نرى .
..

أستطيع ، مثلما يفعل العابرون 
واخلائفون ، أن أعبر الشارع من دون 

التفاتة مرحبا إلى جار ٍ هنا أو هناك 
فقد نصف ذاكرته حني أفلتت من بني 

يديه سيرة العيش ، فعاش بنصف 
ذاكرة أهلكتها الظنون والهواجس و 

مّزقها عوز و جوع .
و كذا ، أستطيع أن ال أقول لبائع 

الشاي مرحبا ً 
و أن ال أقول  لبائع املاء  مرحبا ً

و أن  ال أقول  للسمكري ّ مرحبا ً 
و أن  ال  أقول لبائع العنب مرحبا ً

و أن  ال أقول لبائع اخلبز مرحبا ً
و  أن ال أقول  لبائع الدفاتر مرحباً! 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

   أستطيع ُ ، 
مثلما يفعل آخرون 

كثيرون ، أن أطلق 
أوصافا ً على العناوين 

واملطارح واحلارات 
والبالد ، فأفعل 

مثلهم و أقول كالما ً 
ال يضر ّ وال ينفع ! 

 أستطيع ُ 
إلى األمر طريقا ً ، 

فأغمض عيني ّ عن 
قرص الشمس و أزعم 

أن النهار بليد ألنه 
تأخر في السطوع أو 
أن ضوء الشمس  لم 

يكن كافيا ً  لكي 
نعلن أن النهار آت ٍ .

أستطيع ُ و أكثر ،
فال أرى ، تغاضيا 
ً ونأيا ً ، دموع َ طفلة 

ُكسر صحن ُ حّمصها 
بعدما اشترت 

بعشرين قرشاً من 
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ـّر حاجتنا  فـــ يقّطب بائع املاء و تتعك
إلى احلياة فنشرب ماء ً غلبه الدمع و يبس 
أوكسيجينه  ،
و تتهرأ الشوارع ألن حذاء ً أغفله اإلسكافّي 
ـُعاندة ٍ بدت في  غضباً على تكشيرٍة م
مالمحنا ،
و يذوي العنب ،
و اخلبز يفقد لونه و قد يفقد استدارته ،
والدفاتر يركنها البائع بال  “ كالم و قّصة 
قصيرة “ فتغدو مجّرد ورق أصفر غّطاه التراب 
وال ينفع معه حبر أو قلم رصاص ! 
..أستطيع و أكثر ، أن أقول عن احلال التي 
تقطر مّرا ً و كآبة ً  ، أّنها  حال تفيض عسال ً 
ومتل األرجاء رائحة بيلسان .
و أستطيع أن أقول أن أصدقائي اجلميلني 
مشاغبون أكثر ممّا ينبغي ، ألنهم  ذهبوا في 

احلزن إلى مدى أبعد ممّا “ يطلبه املستمعون “ ، 
فأضاعوا طريقنا و تعثرت طرقاتهم .
و أستطيع أن أقول أن ّ : األشياء كّلها على 
ما يُرام .
..
أستطيع أن ال أرى الذي نراه 
و ال أسمع الذي نسمعه !
..
و لكّني ، حني أراني في وجوه الناس ، ال 
أستطيع ُ إال ّ أن أقترب من حكاياتهم  !

حني ال أراني بني الناس
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ما الذي يدفع الناس في االردن إلى التعّدي والتمادي 
على القوانني، باحلرق والتكسير، واتالف املمتلكات 

العامة واخلاصة، كلما هب هبوب؟
 ملاذا يحدث هذا في االردن، والدول املتخلفة فقط، 

رغم ان عدد املتعلمني في االردن يتجاوز بعض الدول 
املتقدمة،؟ هل هذه االمة بحاجة إلى درس في عدم 

التخريب،؟ هل هناك وسائل قانونية للتعبير عن 
الغضب بعيدا عن التخريب؟ من ال يحترم قوانني بلده 

يكذب إذ يدعي بأنه يحب بلده،... لكن، اوالً وآخراً، أليس 
أولى الناس باحترام القانون والسهر على انفاذه هي 
السلطة، التي وضعت القانون؟ هل مقولة من أمن 

العقاب اساء األدب حقيقة في الشعوب املتحضرة، أم 
أنها متالزمة للشعوب املهزومة واملقهورة.... واملنهوبة 

أيضاً؟

غازي الذنيبات
تربوي وناشط معروف

بدون رتوش

َمن

 أمن

العقاب

أساء

األدب!
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،

منذ بداية عام 
الفني وحتى آخر يوم 

جمعة قبيل وفاته 
في شهر تشرين 

أول عام الفني 
وأربعة عشر ميالدية 
...واظبنا انا وطبيب 

العيون الشهير 
واالبن الثاني لشاعر 
االردن “عرار” الدكتور 

معني التل على 
االلتقاء كل يوم 
جمعة في بيت 

“عرار” الثقافي على 
تل اربد من العاشرة 
صباحا وحتى غروب 

الشمس ...وخالل 
تلك الفترة قلما 
تخلفنا عن ذلك 
..اال لسبب قاهر 

كبرد شديد او 
وعكة صحية طارئة 

د. معني املراشدة

رحالة

تستلزم الراحة ومتنعنا من مغادرة البيت او مشاركة صديق او 
حبيب مناسبة...وفي كل لقاء كنا نتعاون على االعتناء بحديقة 

البيت ..تنظيفا ورّيا وتنسيقا ومن ثم نتناول طعام الغداء 
في حضرة عرار وبالقرب من مثواه لتبدأ بعد ذلك فترة الراحة 

واجللوس واالستعداد الستقبال الزوار من أصدقاء ومعارف الدكتور 
معني ومحبي شاعرنا “عرار” من شخصيات ورجاالت الرعيل األول 

من أهل السياسة والثقافة والشعر واألدب والصحافة والتاريخ 
الذين غالبا مايكون قد مت الترتيب معهم مسبقا.

بالطبع ...كانت تلك اللقاءات فرصة للحديث بعفوية وبساطة 
دون حتضير عن الواقع الراهن للدولة االردنية ..سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا وعلى مختلف الصعد ليتشعب ويطال املاضي 
واملستقبل .

أحاديث “اجلمعة”  تلك ..كانت بالنسبة لي فرصة ثمينة قد 

التتكرر..حيث مكنتني وألول مرة في حياتي 
من الوقوف على أهم األحداث التي مرت 

بها الدولة االردنية ومعرفة تفاصيلها من 
اناس شاركوا فيها وعاشوها  وكانوا اما 

في مواقع صنع القرار او قريبني منها من 
رؤساء وزراء ووزراء سابقني واعيان ونواب 

ومستشارين جلاللة امللك وغيرهم وغيرهم 
من شعراء وصحفيني واعالميني وشعراء 

كبار وهو ما سأتناول  ماميكن نشره 
ويسمح به القانون ممادونته  وسمعته من 
تلك الشخصيات في مقاالت الحقة على 

صفحات “اللويبدة”..

وبالعودة الى اول يوم  “جمعة “وبداية 
اللقاءات تلك أذكر:- أنه عندما حاولنا ري 

نباتات الزينة في حديقة البيت وجدنا ان 
خزانات املياه فارغة وعندما جلأنا الى العداد 
)الساعة( وجدناها ايضا خاوية اال من زفرات 
هواء مما اضطرنا لشراء صهريج مياه ألجناز 

واستكمال املهمة ..وأثناء ذلك حدثني 
الدكتور معني ان وصلة املياه تلك ما زالت 
في مكانها وعلى حالها منذ العام 1936 

وهو العام الذي مت فيه ربط مدينة اربد ألول 
مرة في تاريخها على شبكة مياه حديثة 

وصحية بواسطة أنابيب مت وصلها مبياه عني 
“راحوب” العذبة من منطقة املغّير شرقي 

املدينة وهي الشبكة التي أشرف على 
تنفيذها أشهر سباك وفني متديدات صحية 

في ذلك الوقت املرحوم “احمد املنديل”  
الذي تعلم تلك املهنة في دمشق وهي 

التي مازالت عاملة وتزود جزءا كبيرا من 
مدينة اربد خاصة منطقة الوسط التجاري 

وماحولها ..وحدثني الدكتور معني الذي كان 
في العاشرة من عمره باسهاب عن مظاهر 

الفرح واالبتهاج لتي عمت مدينة اربد من 
قبل االهالي وكيف كان االطفال يضعون 

البراميل اململوءة باملياه امام منازلهم 
وفي الطرقات يستحمون فيها تعبيرا عن 

فرحتهم بوصول املياه الى منازلهم عبر 
“مواسير” وليس من خالل نقلها بواسطة 

الدواب من آبار اجلمع .. ومن الظريف في 
االمر أضاف الدكتور معني : أن عمه رئيس 

بلدية اربد في ذلك الوقت املرحوم عبد 
القادر التل وأعضاء اجمللس البلدي قد اتخذوا 

قرارا بان يكون استهالك املياه من قبل 
االهالي مجانا ملدة شهر كامل ابتهاجا 

بهذه املناسبة التي اسعدتهم .

أنا، ومعني التل 
في بيت عرار

3031



،

عملت في التدريس اجلامعي 
لسنتني، وكان مما الحظته :
- نسبة كبيرة من الطالب 

ضعيفون في لغتهم األم وال 
يعرفون اإلمالء، وأذكر أنني 
كنت أحول بعض جلسات 

مساق عن نظريات االتصال 
الى تعليم بعض قواعد 

اإلمالء
- املسألة الثانية: هي عجز 

الطالب عن طرح السؤال 
.. كانوا يجدون صعوبة في 

بناء السؤال حول قضية ما.
َّا أسجله من خبرة  ومَِم

العامني: من أفضل الطالب 
الذين درستهم، سواء على 
الصعيد األكادميي واخلُلقي 
هم الطالب الذين يالحظ 

بيسر أنهم من تنشئة 

جتربتي مع املناهج الدراسية 

دينية
- في أحد املساقات كان لدي طالب يلبس 

دشدادشة ويغطي رأسه، أسمه عبادة 
زرقان ...

وللوهلة األولى سقطت بدوري، رغم 
حذري من األحكام املسبقة في فخ 

الصور النمطية، وتوقعت فصالً 
عسيرا مع هذا اإلنسان، لكنني 

وجدت نفسي أمام طالب من أكثر 
الطالب تهذيبا وجدية...

أذكر أنني في جميع املساقات التي 
درستها كنت اطلب من الطلبة ان 
يعرضوا كتاباً في اي موضوع شاءوا 
... وعندما جاء دور عبادة قدم بذكاء 

وعمق كتابا يناقش فلسفة أرسطو.
املناهج في األردن حتتاج إلى 

تطوير... لكن ذلك ال يأتي بالشكل 
االعتباطي واملقولب الذي نراه اليوم .
تطوير املناهج يحتاج الى نقاش عام 
يشارك فيه مختصون، هدفهم فعال 

تطوير املناهج ال تسوية حسابات 
شخصية ، وممارسة حالة انتقامية 

ين واإلسالم،  مع كل ماله عالقة بالدِّ
ألن هذا الشكل هو في حقيقته 

محاكم تفتيش وليس تطويرا 
للمناهج.
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د. فاطمة الصمادي

جتربتي
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شعرت لفترة من الزمن باجلفاف الذهني ؛ وقد كان أمرا في 
غاية اخلطورة؛ فقد خاصمتني الكلمات، وغادرتني احلروف؛ لتغدو 

خطواتي نحو الكتابة حزينة مكسورة اخلاطر ؛ ويدي تتخللها رجفة 
ال تبرح تغادر مكانها .

في مرحلة ما، العجز عن الكتابة في أي موضوع أيا كانت 
طبيعته ما هو إال موت بطيئ؛ وقاتل جدا بل أشد فتكا من أسلحة 
الدمار الشامل. حينما يصاب اإلنسان بداء العجز عن الكتابة يفقد 

الكثير من حنكته الفكرية ويصبح كغيره من املشتتني فكريا .
صارعت حالة العجز عن الكتابة ما يقرب من الشهرين ؛ شعرت 
بأن الكلمات قد ابتعدت عني في حالة جفاء ؛ واحلرف قد استعصى 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

من القلب

علي؛ وانا لم أعهد ابدا اخلنوع واخلضوع 
حلالة كهذه مسبقا.

وفي ظل وضع كهذا ؛ أستغرب كثيرا 
من األسماء الكثيرة التي أصبحت تضج 

بها الصحف واجملالت ومواقع التواصل 
االجتماعي و املواقع اإللكترونية ؛ أصوات 

تصنف نفسها على أنها من فئة الكتاب 
الكبار؛ تراهم يرمون مبوضوع واحد في أكثر 

من موقع وتلك املواقع تتقبل كل الغث 
الذي يصل إليها أيا كان سمينا أم هزيل . 
وإن كنت بحاجة ماسة للبكاء فما عليك 

سوى الطواف من موقع إلى آخر ومن مقال 
إلى مقال ؛ واقرأ كالما ال صلة بينه وال رابط 

وال لغة، فاملرفوع مكسور واجملرور منكوب 
، وهنا أندب حال اللغة العربية العظيمة 

وهي تصاب في مقتل بفعل أبنائها .
من هنا أصبحت أستشعر أهمية 

الكلمة؛ وأخاف كثيرا قبل أن اقتحم عاملها؛ 
أخشى أن أتعثر بحرف فيفقد قيمته 
وتفقد اجلملة معناها وقد يكون هذا 

السبب احلقيقي لعجزي عن الكتابة مؤخرا 
حتى ال أقع في احملظور .

أخاف أن 

أتعّثر بحرف 

فيفقد قيمته 

وتفقد اجلملة 

معناها
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التحرش باملرأة فقط، 
وهناك غزارة باألدبيات 
التي تتناول تلك الظاهرة 
والدراسات التي ترصدها 
باألرقام والنسب وحتلل 
أسبابها وطرق عالجها. 
ولكن نََدر احلديث عن 
)التحرش بالرجل( على 
الرغم من واقعية وجوده 
وزخم انتشاره خصوصا 
في العصر احلديث )يا 
لرداءة تلك احلداثة(. 
ولكن تلك الظاهرة 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

استحضر في 
هذا املقال 
مقولة لشاعر 
املرأة ‘نزار قباني’ 
يصف فيه عقل 
املرأة بتعبير 
مجازي فيه 
خالصة إحساس 
حقيقي لرجل 
غاص في بحر 
النساء:
“قرأت كتاب 
األنوثة حرفاً 
حرفاً وال زلت 
أجهل ماذا يدور 
برأس النساء”...

......
اعتدنا أن نسمع 
عن ظاهرة 

ال يتم تسليط الضوء 
عليها، باعتبارها ظاهرة 
رضية في اجملتمع  غير َمَ
الذكوري ألن شرف هذا 
اجملتمع مرتبط باملرأة فقط، 
ورمبا يكون السبب أيضا أن 
هذا التحرش يروق للرجل، 
وال ميانعه، وال يشكو على 
املتحرشة به وال يقاومها، 
وقد ال يعتبره حترشاً على 
اإلطالق، وال يتطلب ذلك 
بالتالي وضع قيود اجتماعية 
عليه، كما املرأة...

حتّرش النساء  بالرجال
بني الَعرَضّي واملَرَضّي والقصدي

هناك من يصنف التحرش الى حترش 
مرضي وحترش عرضي )مع حتفظي على 
هذا التصنيف القمعي( : االول هو 
التحرش سواء بالكلمة، او النظرة، او 
اللمسة في حال كان الوضع يدعو الى 
التحرش ام ال ، ويعتبرون ذلك انعكاسا 
ملرض نفسي يتطلب عالجا مع عدم 
االعفاء من العقوبة. اما التحرش 
العرضي فهو يحدث فقط عندما 
تتهيأ الظروف املالئمة للتحرش، وكأن 
التحرش، وإن كان عرضيا ال يعتبر 

مرضا نفسيا وأخالقياً وبامتياز.
وأضيف هنا نوعاً آخر من التحرش، وهو 
)التحرش القصدي، وهذا مصطلح 
جديد من تأليفي وأضيفه إلى أنواع 
التحرش( الذي يكون بكامل اإلرادة 
والوعي وأهدافه متعددة. فالتحرش 
املقصود بالرجل مثال -مبا أننا نتحدث 
هنا عن ظاهرة التحرش بالرجل- 
قد يكون الهدف منه )االستغالل( 
سواء املادي أو اخلدماتي أو املعلوماتي 
أو القلم األدبي أو اإلعالمي أو 
التكنولوجي أو الطبي، وأشكاالً 
أخرى ال تعّد وال حتصى من أشكال 

شغف

د. عصمت حوسو
تكتب عن املسكوت عنه:
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االستغالل للرجل، وأحيانا يكون 
الهدف منه )الشهرة( وإشباع “اإليغو” 
الفارغ باقتران اسم املرأة املتحّرشة 
برجل مثقف، أو مشهور أو وسيم أو 
صاحب منصب أو سلطة. 
وفي كثير من احلاالت فإّن املرأة 
املتحرشة يكون هدفها االستحواذ 
على ذلك الرجل، بغض النظر عن 
جاهزيته، أو رغبته، أو حتى اذا كان 
متاحاً وغير مرتبط، وقد تكون لديها 
نية شريرة مبيتة بعد تطور العالقة 
لترك الشريك والزواج بالعشيق بحثاً 
عن صيغة جلمع شظايا الكرامة 
املهّشمة جّراء خيبة الزواج...

 سلوك ُمعِد جداً وتقوم به إمرأة 

وتدفع ثمنه إمرأة

التحرش سلوك مستهجن ومشني 
سواء أكان مرضياً أم عرضياً أم قصدياً، 
ألنه يعكس التشويش الذهني 
والتخبط النفسي واملرض األخالقي 
لدى املتحرشة، حتى لو كان الرجل 
هو من قدم ايحاءات الستدراج املرأة 
للتحرش به..

ان التحرش من قبل اجلنسني جتاه 
االخر هو سلوك مرضي، ووباء 
أخالقي )معدي جداً( ، خصوصا اذا 
بقي محصوراً في دائرة وصم املرأة 
وعدم تشخيص الظاهرة في إطارها 
األشمل من حيث األضرار الواقعة على 

اجلنسني، وعلى األسرة وعلى اجملتمع. 
فالعديد من الكتابات تتحدث عن 
التحرش وكأنه ضد املرأة فقط، دون 
احلديث عن التحرش ضد الرجل، والذي 
غالبا ما تدفع ثمنه املرأة ايضاً. مثلما 
يوجد رجال متحرشون، يوجد أيضاً 
نساًء متحرشات )ويخربن البيوت(. 
فاذا حصل ذلك فهل يكون السبب 
أناقة الرجل مثال أو وسامته؟؟ هل هو 
من أوحى لها أن تتغزل به او تكتب له 
شعراً أو ترسل له أغاني أو رسائل غير 
الئقة على وسائل التواصل االجتماعي 
وفي أي وقت؟
هل هو من أوحى لها بإقامة عالقة 
خارجة عن األخالق رغماً عنه؟  هل هو 
من أوحى لها بكثافة االتصال به، وفي 
جميع األوقات؟
 هل السبب تهافت النساء عليه، 
اللواتي يقدمن أنفسهن قرباناً له على 
مذبح وسامته أو ثقافته أو ماله أو 
سلطته؟

هو من يتلّذذ وهي من تتعّفف؟
ملاذا نلوم الرجل املتحرش، ونصفه 
بأنه حيوان ناطق، غير قادر على ضبط 
غرائزه، وهناك نساء يفعلن ذلك، 
خصوصا وأن املرأة )املغدورة( هي من 
تدفع الثمن ايضاً، إذا كان ذلك الرجل 
املتحرش به مرتبطاً ومستقراً؟
جميع التساؤالت السابقة مشروعة، 
بحكم شرعنتها عند احلديث عن 
التحرش باملرأة، وحتميلها دائماً 
مسؤولية التحرش بها، الفرق هنا بني 
التحرش بالرجل والتحرش باملرأة؛ هو 

يتلّذذ وهي تتعّفف...
التحرش هو فعل إرادي يصدر 
من شخص مكبوت، رخيص، 
إلشباع حاجة )ما( تنّم عن 
دونية، واستعراض رديئ، 
“وفراغة العني”، بالتعّدي 
على اجلنس اآلخر قوالً أو 
فعالً أو تلميحاًً أو تصريحاً، 
بطرق غير الئقة، وأحياناً 
تكون منمقة ومدروسة، 
لكّنها تتنافى مع السلوك 

السوي، وأبسط قواعد األخالق 
الستباحة اآلخر وإيقاعه بالفّخ..

التحرش، واملعايير املزدوجة، 

والعبارات املغّلفة
وهنا يجب ان ننتبه إلى ظاهرة 
أخطر، وهي التذرع بالتحرش حتت 
عنوان )اجملاملة والغزل(، فكل قول أو 
فعل يصدر من شخص خارج دائرة 
األشخاص املهمني، واملعرفني لدى 
الشخص يعتبر حترشاً، واجملاملة 
والغزل ال تكون مقبولة إال من تلك 
الدائرة املعّرفة فقط. وهذا ينطبق 
على املرأة والرجل معاً، وال إستثناء 
هنا، ومثلما تعتبر اجملاملة والغزل 
للمرأة حترشاً، ينسحب األمر على 
الرجل متاماً، وال يجوز أن تكون معاييره 
مزدوجة، بحيث يسمح لنفسه ما ال 
يسمحه لزوجته، أو املرأة التي تخصه. 
وال ميكن اعتبار التحرشات مديحاً أبداً، 
فالعبارات املغلفة التي يستخدمها 

كل منهما الستدراج اآلخر تعتبر 
حترشاً ظاهره بّراق، وباطنه أّفاق، وهل 
استخدام العقل واللغة والكتابة 
كوسيلة استدراج وإغراء أقل دناءة 
عن األغراء باجلسد مثالً؟ ال فرق البتة 
وجميعها رذائل.

نتيجة حتمية
ظاهرة التحرش املرضية واملعدية 
نتيجة حتمية ملا يشهده العالم 
العربي اليوم من تدهور أخالقي 
وقيمي، وانحطاط فكري وتفّشي 
الداعشية، في ثقافة اجملتمع الذكوري 
التي نخرت جسده حّد التسوس. ليس 
من املعقول ونحن دولة نتمايز بزوال 
األمية الكتابية ان نبقى نراوح مكاننا 
في أمية القانون غير الرادع، وأمية 
االستنكار االجتماعي اخلجول باجتاه 
التحرش ضد الرجل أو املرأة على حد 
سواء.. 
فالشرف واألمانة والوفاء والصدق 
طباع أصيلة ال صنائع دخيلة.
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مفلح العدوان / سماء الفينيق 
10 احللقة األخيرة        

رحلة العودة إلى األردن، 

ووهج احلنني...
 إلى فلسطني

يقول “تنفس عبير فلسطني 
صباحا، ولنمش قليال في 
الشارع الذي كان ميشي فيه 
محمود درويش”، وأعطاني 
كوفية فلسطينية، وصندوق 
خشبي صغير فيه تراب، 
وقد كنت قلت له في أول 
يوم وصلت رام اهلل، أن ابنتي 
شهد طلبتني كوفية وحفنة 
من تراب فلسطني. هو لم 
ينس كلماتي، كأنه ينتظر 
اليوم األخير، ليقول لي وهو 
يعطيني الكوفية والتراب؛ قل 
إلبنتك شهد هذه هدية من 

عمك زياد خداش.. حضنته، 
تلك اللحظة، وودعته، هذا 
الصديق الشفاف املبدع النقي 
اجلميل.
***

املسافة بني رام اهلل وأريحا، 
في رحلة عودتي الى األردن، 
حملت حلظات صمت، عدت 
فيها إلى أصدقاء لم ألتقهم، 
وقد كانت الزيارة سريعة، فلم 
امتكن من لقاء محمود شقير، 
وكنا اتفقنا على زيارة أحمد 
دحبور، فلم يسعفني الوقت، 
واتصل بي مراد السوداني، 

صباح يوم 
السفر إلى 
األردن، كنت 
أنتظر صديقي 
سامح خضر، 
الذي سيرافقني 
إلى عمان، حيث 
سيستقبل هناك 
الصديق الشاعر 
التونسي الصغير 
أوالد أحمد، وكنت 
هيأت حقيبتي 
حني رن باكرا 
الهاتف، وكان زياد 
خداش، نظرت من 
نافذتي، فشاهدته 
واقفا، يشير 
إلّي بالنزول إلى 
الشارع.

تركت غرفتي، 
ونزلت اليه، 
وصافحته، وهو 

لكني كنت في اخلليل، وكان من املفروض 
أن أتصل مع يوسف احملمود، ولم يحدث 
هذا، كما أن هناك أصدقاء كنت أريد 
توديعهم، واجللوس مرات كثيرة معهم، 
لكن داهمتني حلظة العودة، وكان سامح 
يحادثني بني حلظة وأخرى، فأحدثه 
بهذا الشوق، فيقول: لن تكون هذه 
الزيارة األخيرة لك، ستأتي وحتقق كل 
مشاريعك.
***
وصلنا إستراحة أريحا..

عند الباصات التي سُتقلنا إلى جسر 
امللك حسني، مئات من جالونات الزيت، 
واألرض لزجة من كثرتها.. في هذه 

اللحظة، وقد مررت على بساتني الزيتون، 
عرفت معنى كلمة الفلسطينيني 
البعيدين عن ديارهم، وهم خارج 
فلسطني، حني يقولون بحميمية عالية؛ 
“هذا من زيت البالد”، و”هذا من زعتر 
البالد”، و”هذا من خير البالد”.. ياه ما 
أجمل تلك البالد.
***
ودعت البالد.. 
جتاوزت اجلسر، وفي الشونة اجلنوبية، 
كانت هناك سيارة تنتظرنا، وفاضت 
الروح باحلنني إلى عمان، كما هو الشوق 
لكل مدن فلسطني.. ورفرف طائر 
الفينيق بجناحيه قربي، وكأنه يريد 
أن يقول لي: ستعود مرة أخرى، وأخرى. 
فجناحّي جسر بني الضفتني، ومظلة 
للردن كما فلسطني.. ستعود. 
همست له بشوقي: سأعود مرة أخرى 
إلى تلك البالد، بالدنا فلسطني، ومعي 
إبريق زيت من الطفيلة ألنير به فانوسا 
في احلرم اإلبراهيمي، وأحمل عنبا من 
عجلون ألعتقه في أديرة بيت حلم، وأوقد 
مشعل نار من الكرك، أتوق ألن أعّلقه 
على ذرى جبال نابلس، وأجدل سنبلة 
قمح من إربد ألقدمها لعيني جنني، 
سأحمل كل هذا وأكثر، وسأُصافح كل 
أصدقائي الذين عرفتهم، وكذلك األحباء 
الذين لم ألتقهم، هم مني، وأنا منهم، 
جدا، وراء جد، ساللة كنعانية اجلذور، 
نبطية اجملد، عربية الهوى.
ها أنا أقترب من عمان..  وأرى الفينيق، 
وقد صار جناحاه جنمتني، واحدة تومض 
فوق عمان، تقابلها أخرى تتلأل في فضاء 
القدس.. وبدأت ما ان وصلت أكتب 
“سماء الفينيق: األردن..فلسطني”!

فينيقيات

مفلح العدوان
روائي أردني



آه يا

األعّز 
واألغلى واألحب

جراحك تؤملني وآالمك آالمي ..,ما يؤذيك 
يؤذيني بل يؤذي كل مواطن منتم محب 
وعاشق لوطنه ..يتساءل بعضنا وهم 
يعرفون : وماذا نريد ..؟!!

واجلواب واضح ومعروف نريد حكومات 
مسؤولة وقادرة وذات مصداقية عالية 
..نريد ان تستعيد احلكومات ثقة املواطن 
..نريد حكومات تتحمل االعباء الأن تكون 
هي نفسها عبئا على الوطن واملواطن 
.. نريد حكومات تعطي وال تأخذ ..نريد 
مجلس نواب قادر على املراقبة واحملاسبة 
مثل قدرته على التشريع ..نريد نواب وطن 
وممثلي شعب ال مندوبي حارات او مقدمي 
خدمات ..نريد ان يسود العدل واملساواة 
وتكافؤ الفرص في كل اجملاالت
نريد وطنا بال فساد وال فاسدين .

وحني نشير الى الفساد فاجلميع يعرف ان 
الرشوة واحملسوبية والتمييز والتجاوزات 
اخلاطئة والتهرب من االلتزامات الوطنية 
والوظيفية والتعالي على املواطن 
والوساطات التي تؤدي الى اخذ فرصة 
عمل من مستحقها العطائها ملن 
ال يستحقها ...كل ذلك من الفساد 
واالفساد في االرض..

كلنا نعرف ان استخدام موارد الدولة 
والشعب لغير مكانها السليم 

محمد ناجي عمايرة
كاتب ومفكر أردني

فكرة
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والصحيح هو فساد وافساد ..وان استخدام 
النفوذ للمصلحة اخلاصة وملكاسب ذاتية على 
حساب الوطن واملواطن هو فساد وافساد ..وان 
شراء الذمم في االنتخابات مثل بيعها فساد 
وافساد، وان التخلي عن احلق وجتاهل انتخاب 
االفضل هو فساد وإفساد،وكل متييز جهوي او 
عرقي او طائفي اوديني او جغرافي او فئوي هو 
فساد وافساد .. ال مجال للمداهنة وال مكان 
للمواربة

نعم نحن نعرف جيدا وضع بلدنا ونعي اخملاطر 

التي حتيط به وبنا ونحن احرص عليه من ان 
ميسه اي ضرر او مكروه ، ونعرف ما يجري حولنا 
ونرفض ان يحصل مثله في بالدنا ال قدر اهلل 
ولكن : هذا الوعي ينبغي ان يكون له تقديره 
احلقيقي في القرار السياسي الفاعل لدرء 
كل هذه املفاسد التي جندها ماثلة للعيان هنا 
وهناك وهنالك ..حبنا جميعا لوطننا ينبغي 
ان يترجم الى سلوك فردي وجمعي ملواجهة 
املفاسد واآلفات اخلطيرة التي باتت تنهش 
جسد الوطن وتسيء الى صورته ..نطالب 

احلكومة بالتصحيح اجلذري وندعوها الى ان 
تعمل على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
وذات مصداقية جتلو الصورة الوطنية وتعيد 
لهذا احلمى العزيز ألقه ومتيزه ومكانته التي 
نحب .. نعرف ان االنتخابات النزيهة وحدها 
الحتل مشكالت الفقر والبطالة واملديونية 
والغالء وضعف املوارد وتضاؤل الدخل الفردي 
..ولكنها ستكون املؤشر احلقيقي على الرغبة 
الصادقة في االصالح السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي ...



،
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تغريدات

وليد نايف
فنان عراقي



،،
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سناء صالح

هاتف
شغف

-١-
مبجرد سماع  

صوته، امسكت 
هاتفها النقال، 
لكنها تذكرت 
كالمه اجلارح 

باالمس،فتراجعت 
الفكرة لديها..بدأت 

تعبث بالرميوت 
كونترول،علها جتد 
ما ميل فراغ روحها 

في احدى فضائياته
هل تشعر بالسأم 

حقا ام انها 
تشتاقه؟

كيف ال تستطيع 

ان تكف عن التفكير به؟ لقد اهانها،لم تتوقع 
في حياتها حبا يهينها،تريد ان تنساه،تريد لقلبها 

ان يعرف احلقد والثأر ضد من آذاه،يا له من قلب 
احمق،كيف اعلمك الكرامة يا قلبي،قالتها 

بحنق،وعينها على هاتفها تستحثه ان يدق،ما 
به هو االخر،هل اصابه خرس،لعله فقد صالحيته 
في االستقبال،او انتهى شحنه،تتفقده،كل شيء 

على ما يرام
اغمضت عينيها بغيظ،مغتاظة من هاتفها 

ومغتاظة من قلبها
كان يحمل في يده باقة ورد ويبتسم،مغلقا فمها 

عن كل كلمة عتاب،بكت فرحا،وابتلت مخدتها 
من الدموع،قامت تبحث عما جتفف به دموعها...
كانت وحيدة في غرفتها،وهاتفها جثة باردة بال 

حياة
فواتير

رنت بعينيها الى السماء،جنمات يعابثن الفضاء 
بخفة،بال اثقال،ابتسمت،احست السماء 

قريبة،ودت لو تصل اليها،قالت في سرها:ليت 
ذلك ممكنا،اذن ساحترر من الفواتير التي تقصم 

ظهري  مع نهاية كل شهر

-٢-
وماذا لو اطلقت شعري للريح، تداعبه تشكله كيف شاءت، وماذا 

لو اطلقت لساقي العنان جتوبان شوارع طفولة قلبينا،وماذا لو 
اطلقت قلبي حرا فرسا جامحا يرعى في حقول قلبك،وماذا لو 

حطمنا مسافات الغياب وارمتينا في احضان اللقاء؟
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ال تشبه تلك التي في 
جيب بنطال من ماركة 
عاملية،
للغد وجوه كثيرة،
فلنرتدي يا أبي ما يبقينا 
على قيد األمل..

......
األقالم التي اشتريتها لي،

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

أنا أحبك يا أبي،
كفانا جنلس 
وحيدين نقشر 
البرتقال للغرباء،
دعنا نشتري 
أوراق اليانصيب،
وال نكشطها،
نحن ال نقرأ 
الطالع،
لكننا،
نعرف متاما،
الفرق بني 
النقطة 
والفاصلة 
في بطاقات 
العشاق..

.....
اليد التي توجه 
اتهاما بأصابعها 
اخلمس،

جفت،
لكن كل احلروف مازالت 
غاردينيا بيضاء،
تنبض بتلك الليالي،
التي كنت تعد لنا فيها 
العشاء ونبيذ القصيد..

.....
ثرثرتنا الليلية،

تضاهي كل منيمة اجلارات،
نصنع بروازا،
نحجم فيه احلياة واحلزن،
ونرسم الغد على مزاجنا النزق..

.....
كل احللوى التي خبأتها في يدك،
كانت تذوب على أعتاب هذا العمر،
ليتك أخبرتني،

أن هناك خطوات للخلف،
وأن األحالم تتبخر،
ليتك قلت لي،
أن ال معنى للعودة،
وأن السراب الكثيف يحجب احلب،
ليتك اعترفت أن األنثى احلقيقية،
ال يحبها اهلل، وال يشتهيها احلظ..

شغف
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يا ليتك ُقلت لي يا أبي:
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

- لكّني أخشى أن أضلَّ الطريق إليَك ,
فتذروني الريح , وتقصيني إلى حضن 
شجرة .
- وليكن ..تعالي .....وسألتحف بجذورها , 
وأمتص قبلًة من ريقك 
حتيي عظامي وهي رميم .

- حبيبي ..ملاذا ال تأتي أنت ؟
- حبيبتي ....أنا مّيت ..!!! .

- وليكن ..ألم متْت بدءا بي ؟!
- إذن , تعالي إلّي ألكمَل موتي .

فاملراوحة تكاد تقتلني .

- ملاذا لم تأت؟!
- حبيبي، أنت متَّ قبل 
موعِدنا بساعة !
- وليكن .. تعالي أملُِّك 
بِحضني، فقد أصبح عندي 
اآلن قبر .
- حبيبي ..كيف ألقاَك، 
وطقوُس املوت في بالدي 
حتظُر الدفَن اجلماعي ..؟!
- وليكن ..تعالي أضمك ....
وسيختلُط تراُب جسدينا 
برغم موقف التاريخ، 
ولو بفعل عوامل التعرية 
الطبيعية .

حبيبي...
ملاذا ال تأتي؟

49 48
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أتعبتنا الغفلة 
يا سعيد؛ فلّعَل 

موتَك صحوة، 
وقطعنا مسافة في 

التيه؛ فعلنا نؤوب، 
وأخطأنا؛ ويكأن 

اخلطيئة قد بلغت 
حناجرنا.

ناءت الهموم 
اقطة باجلسد،  املتسَّ

حتى إذا استيأس 
وظّنت النفس 

بالنفس الظنون، 
فار دمك املهراق، 

وتسرب منه 
الضياء إلى القلب 
يشعله فيستنير 

اجلسد وحتّلق الّروح 
مرفرفًة...كما يؤنس 

البرق وحشًة في 
ظلمة.

محمود ابو هالل

رحالة

اصفعنا يا سعيد فنحن نحتاج من يصفعنا من حيث ندري 
مبوقٍف أو حرٍف أو صمٍت أو موٍت ليسترجع فينا عزمية أَفلت، 

ومروءة ترَجلَت.
نحتاج من يوقظنا من غفوٍة طالَت، ورقدٍة أتعبت البدن وبقايا 

الهمة. 
تصحرت صدورنا يا سعيد، فشدنا إلى ورد الروح التي أضناها 

العطُش من موردِ الُقرِب والّشوِق. شدنا لنروي أرواحنا، فإّن الرزايا 
والباليا واخلطوَب اجلساِم ال يطفُئ لهيَبها وال يُخمُد نارَها إالَّ 

فيوضاِت الّرّي التي نَهلَتها روحك من ينابيِع احلّب العميِق والقرِب 
الوثيِق. شدنا لنرتوي؛ إن املنهل بني يديك.

طويٌل هو الدرب يا سعيد وموحشة هي الطريَق وصحارينا الهبٌة 
ًّا من يقنٍي وثباٍت حتتاُج رِي

هو ذا األقصى على الطرف األمين للقلب وذي القبة الصفراء تتلأل 

مرمى العني وها أنت على العتبات. 
ارقد يا ابن أمي بسالٍم فنحن الراقدون 

األحياء قد افترشنا القهر صامتني، في ما 
أنت افترشت العتبات بعد أن استنشقت 

العبق الكامن فيها.
ال عيناَك يا سعيد تعرفني

وال األشواُق تُصغي إذ أُناديها
وقد رّفْت رفيَف الطيرِ خافقتي

ملّا رأتَك ُمسجى في َمراميها
هي القدس كجرٍح غائر نغّلفه بغفلة 

وتناٍس وزيف، كلما انتكأ ازدادت كّوة القلب 
اتساًعا بحجم املدى، وثار الوجد املكور حتت 

الرماد إذ هببت كريح فأشعلته.

اللهم حنانيَك، حنانيك تكرماُ وحتناناً 
بسعيد، وبنظرة للقلوب املبعدة غصبا.

اللهم حنانيك بقلٍب مشوٍق مهيِض اجلناح، 
حنانيك اللهم بقلب استقرَّ في سويداِء 
القدس فانطلقت روحه ُمَسلََّمًة ال ِشَيَة 

فيها تسرُّ القابضني وتُذكر الَغافلنَي وتُنعش 
املُتعبني.

للقدس سالم من كرِك اجملّد والتاريخ.
ومن القدِس للكرك َسالم مفعما باألمِل 

ندياً بخضاب الشهداء.
سالم عليَك يا سعيد وسالم على احلماِم إذ 

يحلق بعد أن يقبَل العتبات والوجنات.

سعادة القدس بسعيد الكرك
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عندما 

ماتت 

جّدتي 

تغّيرت 

رمزية 

األشجار

ورحلت

احلواكير

5455

علي عبيدات
كاتب وشاعر أردني

عبق كلمات

 عندما 
ماتت جدتي 
ألبي )ازعيلة 
املفلح( وبعدها 
جدتي ألمي 
)وضحا حلسني( 
.. تغيرت رمزية 
األشجار 
وتالشت 
دالالت املالبس 
السوداء 
وماتت سيمياء 
“احلواكير”.... 
أبيع العالم 
بخجلهما.



عّمار يكشف ما يبدو كأّنه صفحات كتاب!

في األردن قبل ٦٠ مليون سنة

5657

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

احدى العقيدات 
 concretions
الصوانيه الكبيره 
)بقطر ٣ م.( في 
منطقه باير في 
الباديه االرنيه، 
من ترسبات بحر 
التيثس في نهايه 
العصر الطباشيري 
و حقبه احلياه 
املتوسطه و بدايه 
الباليوسني من 
حقبه احلياه 
احلديثه قبل ٦٠ 
مليون سنه.

إفراج
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يعتقد الزائر أن املدينة تشبه منهاتن أو 
لوس أجنلوس، أو شيكاجو، أو سياتل مثالً، 

حيث األبراج العالية واإلكتظاظ السكاني، 
لكنه يصاب بخيبة أمل ما أن يراها مدينة 

عادية جداً، هادئة جداً، ال أبراج فيها، ال 
أزمات، ال اكتظاظ سكاني، مع أنها ال تنام 

ابداً .
غالبية بيوتها مكونة من عدة طوابق، 

تندر فيها األبراج العالية، شريانها شارع 
هوليوود بوليفارد، وجنومة التي تصل إلى 
أكثر من ٢٠٠٠ جنمة ممتدة على مسافة 

٥ أميال في كال اإلجتاهني، جتد جميع جنوم 
العالم في هذا الشارع، لكنك ال جتد عربياً 

مبدعاً واحداً من بينها كما فيروز، وأم 
كلثوم وعبد احلليم، ومصطفى العقاد .

لشارع هولوود رونق خاص، فهو مسرح 

يتداخل فيها الليل مع النهار، 
عالم في مدينة، هي املرة 

الثانية التي اتعلق فيها مبدينة 
اميركية بعد مدينة فورت 
كولينز في والية كوالرادو .

ثمة جنوم ثالثة في املدينة، 
جنوم على الرصيف تكرمياً 

لرواد السينما، جنوم لشركات 

أسهمت في صناعة السينما، 
وجنوم اإلعالم، إضافة إلى 

جنوم تضرب بقدميها األرض 
جاءت من كل فج عميق لرؤية 

املدينة وشارعها بحثاً عن جنمة 
يفضلونها، وثمة جنوم سماوية 

حترس املدينة وتزين لياليها، 
وتراقب شقيقاتها على األرض.

أقيم حاليا في 
مدينة هوليوود - 

لوس اجنلوس، على 
بُعد خطواٍت من 

شارع النجوم.

والن املدن كما 
النساء ال تكتشف 

جمالهن إال في 
الليل - البعض قبل 

أن ينهي السطور 
سيرفع بوجهي 

اتهامات باطلة - 
وفي بعض الليل 

أسرار وسحر و 
جمال، بعيداً عن رداء 

األزمة الذي يحيط 
مبالمح املدن في 

النهار، فهي تخلع 
مالبسها في الليل 
لتظهر في أسمى 

جتلياتها، جنمة تتلأل 
اضوائها طوال اليوم، 

خالد العياصرة
كاتب أردني 

بدون مجاملة

خالد عياصرة يكتب:

 أردني 
في 

هوليوود
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مفتوح للعروض الفنية، الفتى يعرض 
موهبته بالرقص يجتمع حوله املارة، 

إلى ميينك فتاة تستعرض موهبتها في 
الرسم، بالقرب منها شاب يقدم وجبته 
الفنية في نحت، أخر مينح الزائرين شيئاً 

من الكوميديا، على الرصيف املقابل شاب 
يغني بشكل جميل يسحر املارة بصوته 

- ال شك هو مشروع جنم قادم - كالً يقدم 
فقرته، وعندما تنهي يقوم اجلمهور بالتبرع 
لدعم موهبتهم، مبا جتود به أنفسهم، دون 
احلاجة لدعم احلكومة او النقابات الفنية، 
فثقافة الفن هنا مجتمعية يتم تقديرها 

ودعمها وتبنيها.

كذلك، ثمة من يحاكي أبطال األفالم 
العاملية مبالمحهم ومالبسهم، ففي 

الشارع جتد شارلي شابلن، مارين مارونو، 
و رامبو - سلفيستر ستالوني - وبامتان، 
وسوبر مان، وباربي، ومجسمات الرجال 

اآلليني املتحولني، غزاة الكاريبي، مع ميمي و 
ميكي ماوس وتوم وجيري.

أحد الشباب السعوديني، دخل في 
استعراض راقص، يسعى اصحابه إلشراك 

اجلمهور في عرضهم لزيادة تفاعلهم، 
وحثهم على التبرع، من يدخل الدائرة 

يلفت نظر اجلمهور له فيصير مبثابة هدف 
إلصحاب لفقرة، يجبر على التبرع أكثر مما 
يتبرعه اجلمهور احمليطني بالفرقة، مقابل 

ذكر أسمه بصوت عالي ليسمعه اجلمهور، 
الشاب السعودي تورط في لعبتهم، فما 

كان منه إال أن تبرع ب ١٠٠ دوالر - هذه 
عن اململكة العربية السعودية - صراحة 

استفزني الشاب، ذهبت اليه، وسألته، ملاذا 
فعلت ذلك، رد قائال: أريد أن أرفع أسم بالدي 
عالياً، تعاطيت الصمت هنا، ورحلت، كنت 

اتوقع أجابة غير 
ذلك، أهكذا ترفع 

أسماء الدول ؟

في الشارع 
الكثير من 

املطاعم العاملية 
ذات األسعار 

املعتدلة مثل 
ماكدونالز، وتاكو 
بيل، وبيتزا هات، 

إضافة إلى 
املطاعم املتنقلة 

تصطف على 
جانبي الشارع، 
من االستحالة 

مبكان أن جتد 
مطعماً يقدم 

واخلوف يسيطر عليه في مسيره وسياحته، 
كما انه ينظر الى الثقافة االميريكية من 
منظورة الثقافي الديني، ال من خصوصية 

الثقافة االميريكية، الذي استغربه هنا 
ان دول اخلليج رغم انها تضم في جنباتها 

جميع جنسيات العالم إال أن الشعوب لم 
تستفيد من هذا االختالط، بحيث يسهل 

عليهم اإلندماج في اخلارج .

في حوار عابر مع زائر - خليجي - سألته 
عن رأيه في املدينة، رد قائالً: أنظر إلى 

العري الفجور الذي في الشارع، صراحة 
كنت متوقع اإلجابة، فالعربي يريد العالم 

أن يتحول وفق رؤيته ومشيئته، وثقافته، 
وعاداته وقيمه، دون مراعاة لعادات وتقاليد 

وثقافة الدول التي يزورها، قلت له: في 
اللحظة التي تصف فيها العري، تنشغل 

عيناك بإستباحة أجساد املارة، وفي 
اللحظة التي تنقد بها املدينة تذكر أنك 

ترتدي ) تيشيرت ( موسوما بعلم الواليات 
املتحدة !

ملاذا جئت هنا إذن، سكت، وتهرب من 
اإلجابة، من ثم سألني: ملاذا ال تعود إلى 

بلدك أو لتأتي إلى اخلليج لتعمل هناك ! 
قلت له: يا سيدي، منذ أن دخلت أميركا لم 

يسألني أحد عن أصلي وفصلي وديانتي، 
وعشيرتي، وقيمي، وثقافاتي، وأفكاري، لم 
يجبرني أحد على توقيع أوراق “ الكفالة “ 

لضمان العمل، كما هو احلال في دول اخلليج 
التي تستعبد - استعباد مقنع - اإلنسان 

ثمناً للقمة خبزه، بشكل ال يتوافق مع 
القيم والتعاليم حتى اإلسالمية منها، نظر 

لي بطرف عينه وقال بغضب : يا لك من 
جاهل، أدار ظهره و رحل، فاطلقت العنان 

لضحكة مجلجة بحزن !

طعما ونكهة عربية لتلك التي تقدمها 
املطاعم في بالدنا، مثل الفالفل واحلمص 
والشاورما، كلها وهنا التعميم مطلوب 
مجرد محاوالت لم تصل بعد الى استار 

الكمال والتميز.

الوجوه التي تلقاها في الشارع قادمة 
من كل بقاع الدنيا، نسبة كبيرة من الزوار 

صينيني وهنود وفرنسيني، كما يوجد نسبة 
كبيرة من الزوار العرب حتديدا من اخلليج 

العربي، متيزهم من مالمحهم، و كشرتهم 
- الكشرة ليست حصراً في الشعب 
األردني الذي يضحك كثيراً في اخلارج 

عكس الداخل - التي تغلب على مالمحهم 
املتجهمة.

الثيمة التي يحملها اخلليجي خصوصاً 
والعربي عموماً، إن جاء سائحاً أنه هدف 
مشروع للنصب واالحتيال لذا ترى التردد 



حتّية لروح 
فقيدنا 

ناهض حتر
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 ناهض حّتر

حّتر، وألّن العدد كان ماثالً للصدور، لم 
نتمّكن من القيام بواجبه كما ينبغي، 
ونكتفي اآلن بإعادة نشر ما كان كتبه 
للمجلة، وميّثل أصالته العّمانية، 
وانتماءه جلبل اللويبدة رمز قلبها 
احلميم.

رحمك اهلل يا أبا املعتّز، فقد اتفقنا 
كثيراً، واختلفنا قليالً، ولكّنك كنت 
نعم الصديق، ولم تفقد إحترامك في 
يوم أيام العمر الطويلة، القصيرة.

هي دمعة حارة، نبدأها مبا كتبته 
إبنة الكرك األصيلة عروبة حباشنة، 
ثّم ننشر موضوعني بقلمه، ولعّل لنا 
لقاءات معه في األعداد املقبلة. 

ُفجعت “اللويبدة” 
بجرمية إغتيال الزميل 
الكبير األستاذ ناهض 

من تقدمي “اللويبدة” لناهض 
في عددها الثاني، قبل عشر 

سنوات، واللوحة بريشة 
الفنان العراقي العاملي وليد 

نايف بتصّرف...
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تصافح تكبيرات 
املسجد ، لم نكن 

شرقيني بغالف غربي، 
حتى جاء احلسم في 

ظالم الفكر الداعشي، 
تشكيل قوى تتمدد 

مثل السرطان في أرض 
يعرب، إنهيار ممنهج 

لسوريا األم مسقط 
رأس العروبه ، وتصفية 

أنصار الفكرة احلقيقية 
في مضمار الغالف 
الديني ) املسيس( 

لصالح قوى مبتورة 
األصل ، حتريضية، تشفر 

الذات من روح اإلنسان 
، وتلجمه معلنة ذود 

العقل عن املنطق حتى 
يتسنى لشهوة القاتل 

التلذذ بدم املقتول.
الرصاصة املشتراة 

ثمنها وطن ، ثمنها 
صراع ديني خطير, 
يتسم بأشد انواع 

الفتنة، وأقساها فساداً 
وتفتيتا وحتريضا ومبارزة 

عروبة احلباشنة
روائية وناشطة  أردنية 

جماليات

شرقيون إلى 
حد التعنت 

العربي ، 
لكننا لم نكن 

يوما شعوبا 
تداوي اجلراح 
باجلراح ، ولم 
نقتل النفس 

التي حرم 
اهلل قتلها إال 

باحلق ، ولم 
تكن كنائسنا 

إال أجراسا 

ليست بالشريفة أبدا .

مقتل ناهض يعد مبثابة جرح في 
صدر كل مواطن حر ، حارب من 
أجل الفكرة ، واألرض ، واملوطن .

ناهض حتر دفع روحه اليوم ثمناً 
غاليا لذاكرة تضج بالتناقضات، 
ناهض مات مبتورا مبازوخية 
السلطات وتبرير القتل مقابل 
استشراء الفتنة والطائفية 
األخطبوط في مصيدة الضد، 
هذه العنترية الهوجاء، سيدفع 
ثمنها كل من يبيع األردن اليوم، 

مقابل تصفيق بروتوكوالت 
أميركية أوروبية، تعيث باألردن 
خراباً، وبيدها ألف حاقد، ومليون 
داعشي، تصدرهم أدوات خلدمة 
مصاحلها الدونية .

سيبقى األردن شوكة جارحة، 
بصدر كل من يتطاول على أمنه 
ولم ولن يرضى أن يكون سوريا 
مبا متر به اليوم من محرقة تلو 
محرقة.

وداعا ناهض .. 

65

الرصاصة املشتراة ثمنها وطن

 وداعًا 
ناهض حّتر
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بال نهاية 3
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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وشهيرة فتاة راقية, أعّدها والدها 
_قبل وفاته منذ اربع او خمس 

سنوات_ لتكون فتاة مجتمع من 
طراز رفيع, وهي الى ذلك جميلة, 

متعلمة ... وتعمل معلمة.
ولم يكن هو يعترض, وهو يسمع 

همساً في هذا املوضوع, منذ 
سنوات, فهو لم يكن يفهم اسرار 

القلوب, ومعنى الزواج, وقيمته, 
وضرورته للكائنات احلية.

لم يكن يفكر في شيء من هذا, 
وعندما تخرجت وعينت معلمة, 
وكانت في التاسعة عشرة, رافق 
والدته الى بيت خالته لتهنئتها 
بوظيظيفة ابنتها, وجلس مع 

“شهيرة” يستعيد معها ذكريات 
الطفولة, ويتضاحكان, وتسأله 

عن دروسه, ويسألها عن رأيها في 
التعليم, وفي “شيطنة” الطالب.

كان يقول النكتة فتضحك!
وتقول النكتة فيضحك!

وفي ذلك اليوم_وهو ال يدري_ جددت 
والدتاهما عهدهما القدمي بان تزوجا 

شهيرة الى كامل... وهكذا بكل 
بساطة.

ذكرته والدته بكل هذا, وهي حتاول 
ان تدخل في عقله ان عليه ان يتزوج, 

وانها قد اختارت له العروس التي 
تريحه وتريحها.
ولكنه لم يوافق.
وأيضاً لم يرفض.

وامنا أفهم والدته أنه ما يزال في 
مقتبل العمر, وان الزواج ارتباط ابدي 
ال يجوز ان يبت املرء في شأنه مبثل 
هذه السهولة, وانه األن منصرف 
الى بناء حاضره ومستقبله... وانه 
سيبحث املوضوع معها فيما بعد!
ووافقت على ان تتركه حللمه, على 

مضض.
وجتنب هو احلديث اليها في املوضوع, 

بطبيعة احلال, فوضع على الرف.
وكان تشرين من عام 1947

واتخذت االمم املتحدة قرارها 
بتقسيم فلسطني.

وتشرين بالنسبة لتجار احلمضيات 
هو نهاية الراحة, وبداية فصل جديد 

من العمل املضني.
جوالت ال تنقطع على البيارات, 
بصحبة السماسرة, لضمان ما 
ميكن ضمانه من برتقالها اللذيذ 

لتصديره الى اوروبا.
وكشريك, كان كامل يقوم مبعظم 
العمل, يغادر منزله مع الفجر, وال 
يعود اليه اال في ساعات متأخرة 
بعد الغروب, فال مير على مخزن 

عمه وشريكه ابو سعيد اال في ايام 
اجلمع, واالعياد, واملناسبات.

وهكذا انقطع عن سعاد, ولم يعد 
يراها مرة او مرتني في الشهرين, اذا 

كان حسن احلظ.
وفي هذه االيام كان يسائل نفسه: 

هل يحبها؟
احلقيقة انه ال يعرف!

ال شك انه يفتقد هاتفها اليومي 
املتكرر. يفتقد حاجتها املفتعلة الى 
رطل البصل واوقية الفستق والنب. 

يفتقد صوتها الرقيق, الهامس, 
الناعس, احللو, وهي تطلب البصل 
والبقدونس, يفتقد اللذة التي كان 
يشعرر بها وهو يكذب عليها في 
قوله ان الولد “مش موجود” ثم 

يحمل طلباتها الى املنزل بنفسه.
ال شك انه يشعر نحوها بشيء.

ولكن: هل هو احلب!
هو معجب بشيء فيها, قد يكون 

ميلها نحوه.
وميلها هذا: هل هو حب؟

هل حتبه؟
مرة ثالثة: ال يعرف!

فهي تتصل به لسبب ولغير سبب, 
او لسبب تافه. وعلى كثرة ما جلس 
معها, مبفردها, لم تقل له انها حتبه, 

وهو ايضاً لم يقل لها انه يحبها.
لم حتاول يوماً أن تفهم منه, هل 

يحبها!
مثالً: لم تسأله عن أقاربه لتعرف 

من بني اجاباته ما كانت له ابنة عم, 
او خال, او ...خالة... مثل شهيرة.
ومثالً ايضاً: لم تتحدث اليه عن 

اقاربها, ولم تقل له ان لها ابن عم, 
اوخال ...او خالة.

هذه هي الطريقة املتبعة.
ومن االنفعاالت عند احلديث 

عن األقارب_ذكوراً واناثاً_ يبدأ 
االستمزاج ملعرفة التجارب فيما 

يسمونه احلب.
ولكن: ال هو, وال هي, بذل اي مجهود 

في هذا السبيل.
كان اذا انفرد بها في منزل عمه 

“ابو سعيد” يجلس قبالتها ينظر 
إليهابإعجاب: الى شعرها الطويل 

االسود املنسدل من رأسها الى 
كتفيها, والى عينيها السوداوان 
اجلذابتني, والى وجهها املستدير, 

والى قوامها الفارع_ اذا وقفت ألي 
سبب.

كان يعجب بصراحتها املتناهية في 
حديثها غير املتكلف معه.

فهي _مثالً_ كانت حتدثه عن كثير 
من ادق شؤونها: كانت تروي له 

شؤون عالقتها مع والدها.
ذكرت له مرة انها عرضت على والها 
شراء طقم جديد من ارائك فرفض 

النه... ضد االسراف!
وذكرت له ان والدها فكر في 

تقسيم البيت لتأجير غرفتني منه... 
الن غرفتني تكفياهما ويجب ان 

يستفيد من بل االيجار!
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