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سائدة الكيالني :
@  رفايعة و”كوميديا مجلس النواب!”
@ د. أسمى ملكاوي عن مجرم طبربور
@ د. حوسو: شبهة عشقية غير معلنة
@ قمر باريهان قمق أكبر من العمالق
الليل مع  الغزاوي  يارا  حكاية   @
احلباشنة وعروبة  فيروز  سنوات   @
@ باسم سكجها وعّمان مسكن التعب
@ معني مراشدة والسالم على احلسني
احلرية عن  البحث  ورحلة  عندليب   @
البهجة تشبه  ونصوص  شاهني   @
السرحان  آلنو  جديدة  قصيدة   @
والسأم ومورافيا  هالل  أبو  محمود   @
نهار ككّل  ونهار  صالح  سناء   @
@ ومقاالت وموضوعات أخرى متنوعة

في العدد
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من ابداعات عمار خّماش

املبدع ماجد 
شاهني يكتب 

تُشبه  نصوصاً 
البهجة

محمود أبو هالل 
يكتب  عن البيرتو 

مورافيا والسأم.

الدكتورة عصمت 
حوسو تكتب عن 
شبهة عشقية 
غير معلنة.

الشاعر والكاتب 
املعروف باسل 
رفايعة يكتب 
عن:”كوميديا 
مجلس النواب”

عندليب احلسبان، 
تكتب عن رحلتها 
في البحث عن 
احلرية

يارا الغزاوي 
تكتب 

عن حكايتها مع الليل

فيروزيات 
عروبة حباشنة  
وسنيني اللي رح 
ترجعيلي

احملتويات
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آنو السرحان
 في

 قصيدة جديدة

يسّرنا أّن تالقي سلسلة 
نشر الكتب االلكترونية 
اجملانية، الرديف جمللة 
“اللويبدة”، هذا النجاح 
الباهر، فُتقرأ عشرات 
أضعاف املرات ممّا كانت 
مطبوعة.

ويسرنا أّن كبار كتابنا 
املكّرسني، واآلخرين الذين 
سيكّرسون قريباً، معنا، 
وشكرا للجميع
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عن مجرم طبربور ..
بقلم الدكتورة أسمى ملكاوي
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معني 
يكتب

 عن 
عام احلزن والفرح

سناء  صالح 

تكتب  عن  يوم ككل األيام

قمر  باريهان  ُقمق



،

عّمان...
َمسقُط الَقلب، واحلّب،

َوَمسَكُن الَتَعب

67

مسيرتي املقّررة نحو مئتي متر، فتوجهت 
إليه. وََصلت. وَقفُت أماَم اللوحة اجلميلة، 
كان  كبيراً،  َمبنى  وتأّملت  الفاحتة،  وقرأت 
َعرََض علّي  تاجر فيه أن  يشتري مهنّيتي، 
املُغلقة،  صحيفتي  وإسم  وقلمي، 
فضحكت،  دينار،  ألف  وعشرين  بخمسة 

وقلت في سّري : يا بالش ... 
لتستغرق  وطالت،  الطريق،  طالت  ثّم 
مّني ساعات ثالثاً، قضيتها بالتوّقف مّرة 
وأخيرة  َسقف،  حتت  وأخرى  شجرة،  حتت 

باسم سكجها

وفي  دقائق، أيضاً، ُكنُت بدأت أشعر باملاء يتخّلل مالبسي، 
في  كما  ُمضحك،  مشهد  من  جزءاً  وصرت  جسدي،  لُيالمس 
لم  لكّنني   فيلليني،  فيدريكو  اإليطالّية، على طريقة  األفالم 
رَََقَص  التي  املطر”،  أمشي حتت   “ أغنية  وَتََذّكرت  أضحك،  أكن 

عليها جني كيلي، فأبدع، لكّنني لم أكن أرقص ... 
وبدأ املاء  يَقطر من جسدي،  ومالبسي، وََشعرُت بالدم  يكاد  
متّر   ما كانت  وَقهراً، كّل  َغيظاً  ولكن  دِفئاً،  ال  ينُفر من وجهي، 
سّيارة أجرة من جانبي، فلم أُكن في  وضع  يسمح لي  بإيقافها. 
ُكنت َطفراناً, وكما يقولون: ُكنت ُمفلساً، إلى درجة الَفقر ... 

ولعّلني ُكنت أشعر باحلُزن، أيضاً.

 والَبلل بلل.
ما  إذا  لكّل شيىء  العرب:  قالت  وكما 
بعد  الُعلماء،  سّماه  ما  وهو  نُقصان.  متّ  
ذلك، قانون “املنفعة احلّدية”، لهذا إّتفقُت 
مع العلماء، والعرب أيضاً، وقّررُت بأّنني ما 
دمُت غرقت بهذا الكم من املاء، فال ضير 

من ماء آخر . 
بعد  َسلخها،  يُضيرها  ال   فالشاة 

ذبحها...
كان شارع إبراهيم سّكجها يَبعد عن 

بسرعة

لم يَكن ذلك 
املساء العّماني 
عادّياً، أبداً! 
كنُت بدأُت 
مسيرة العودة 
إلى املنزل، بعد أن 
َسّلمت َمقالتي 
لرئيس التحرير، 
سيراً  على 
األقدام، في  طريق 
سيستغرقني، في 
احلساب العادي، 
ساعًة، لكّنه أخذ 
مّني أكثر من 
ذلك بكثير ، َفما 
إن إنحرفت عن 
الطريق العام، 
في شارع جانبي، 
ألختصر املسافة، 
حّتى إنهمر مطر 
كثيف، شّكل 
سيوالً  في  دقائق... 
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حتت السماء، التي تََذّكرت غيوُمها الكرَم 
لكّنني  بالذات،  املساء  ذلك  في  احلامتي، 
سّلمتها  التي  مقالتي،  أيضاً،  تذّكرت، 
”احلكومة.. عنوان:  حتمل  كانت  للتو. 

وماري أنطوانيت”، كتبته على أرضّية ثورة 
من  آالفاً  وتذّكرت معها  الَكرك،  اخلبز في 
مقاالت، وثالث َصحف ومجلتني، أسّستها، 
وأغلقت، وظّلت روح ذلك الرجل، إبراهيم، 
ومواقفه،  ومهنيته،  مهنته،  وّرثني  الذي 
وسجنه،  صحفه،  وإغالق  وإستقالليته، 
َكَسرب  رأسي  فوق  حتوم  إسمه،  َقبل 
َحمام يَقيني َقسوة اللحظة، وَيَشحذ فّي 

سّكني البقاء، وََسيف املواصلة.
اؤّكد لنفسي:  وما بني هذا وذاك،ُكنت 

سيفرجها اهلل... 
أشهر،  بعد  له،  احلَمُد  َفرجها،  وََقد 
مّرات،  اإلختبار  رحلة  وواصل  عاد  ولكّنه 
فضّيقها وضّيقها حتى صارت ُجحراً، ثّم 
َفَتحها علّي على آخرها، على آخر آخرها، 
أّن رحلة الضيق والفرج ستتواصل  وأظّن 
حتى ذلك التراب الذي سيضّمني، في آخر 

األمر.
وفي حقيقة األمر، فقد أعطتني الدنيا، 
حّتى اآلن، َكثيراً، وبَخلت علّي  أكثر، لكّنها 
كانت، دوماً، َحنونة إلى درجة ضّمة احلبيب 
للحبيب، وتلك أيام للِذكرى. فبعدها َجاء 
يبّرر  ما  للموت  يجعل  ما  أقسى.  هو  ما 
قول املتنبي عن تعّدد االسباب، وعن تلك 

املبشرات التي حتّبها العجائز.
املشهد  ذلك  على  سنوات  مّرت  فقد 
املضحك املبكي، املليئ باملاء والَبلل، وكان 
لتأتيني  املاضي،  القرن  تسعينيات  في 
آخر،  سوريالياً  مشهداً  سُتشّكل  حلظة 
أكثر قسوة، وليس فيه من الضحك شيئ، 
على  أطلقت  رَصاصات  لِسبع  ُقّدر  فلو 

َضحيته  لذهبت  أحداً،  تُصيب  أن  َمنزلي 
أكن  لم  ألنني  إبني،  أو  بناتي،  من  واحدة 
دخلت  التي  األفعى  لتلك  ُقّدر  ولو  هناك. 
أن  وهاجمتني،  الغابة،  في  املنعزل  بيتي 
تبث ُسّمها في دمي، ملا كنُت أكتب اآلن، 
ولو لَم أحلظ َخزان املاء يَنهار فوقي، فقفزت 
عجيبة،  َقدرية  وَعفوية  الإرادية،  بحركة 
لتهّشم جسدي، ولو لم تَفتح لي إبنتي 
جسدي،  على  الضاغط  األمان  ِحزام  ِهند 
سير  حادث  في  بنا،  السيارة  إنقالب  بعد 

مرّوع، الحترقنا.
كانت تلك ُمواجهات لَصيقة مع َمالك 
املوت، بدا معها، وكأّنه يُقّرر في آخر حلظة 
أن يَتركني، والغريب أّنها َحدثت خالل أقّل 
الكتاب  هذا  إجناز  من  لتجعل  عام،   من 
بَطله،  سأكون  فأنا  شخصية.  ضرورة 
التي  حياتي،  في  واألخيرة،  األولى،  للمرة 

أخّلصها بأنني:
ِعشُت َميسوراً...وُعشُت َمعسوراً.

أكن  لم  ُجغرافيا  إلى  كثيراً،  سافرُت 
أناس  إلى  وتعّرفت  بوصولها،  ألحلم 
يُذكرون في التاريخ، ثّم َمّرت علّي  أّيام، لم 
رسوم جتديد جواز  يَجمع  ما   فيها  أملك 
السفر، وإقتنيُت سّيارات ثالثاً، مّرة واحدة، 
على  الوحيدة،  سّيارتي  ظّلت  مّرة،  وفي 
َطرف طريق، َسنة كاملة، ألّنني لم أملك 

ثمن إصالحها.
وكنُت  أيضاً،  ومرضّياً  راضياً،  وُكنت 
َفعله  ما  ولعّل  أكثر،  ومغضوباً  غاضباً، 
عبد  الثامن،  جّدي  مع  بونابرت  نابليون 
شّكل  الذي  وهو  البداية،  هو  القادر، 
الغاضبة  املَرضية،  الراضية  الروح  هذه 

املَغضوبة.



سائدة الكيالني

موضوع الغالف

كيف 
تصبح
وزيرا
في 
األردن

سائدة الكيالني 1011

منذ بدايتها مع 
صحيفة “جوردان 
تاميز”، بدايات 
التسعينيات، مروراً 
بعملها مع كبريات 
الصحف العاملية، 
ومن ثّم متثيلها 
للكثير من املنظمات 
الدولية املعنية 
بحقوق املواطنني، 
وصوالً إلى تأسيسها 
مؤسستها اخلاصة، 
ُعرفت سائدة 
الكيالني بعنايتها 
بالدراسة والبحث 
والتخصص في 
قضايا احلريات 
والشفافية والنزاهة.
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وخالل تلك املسيرة الطويلة، 
صدر لها تسعة كتب باللغتني 
العربية واالجنليزية، والعشرات 
من الدراسات املتخصصة التي 
متّيزت بجرأتها، ومصداقيتها، 
وفتحها للمواضيع املثيرة للجدل، 
التي كان احلديث عنها من قبل 
محرماً، مثل احلريات الصحافية 
والفساد والواسطة واستقالل 
القضاء وغيرها.

لهذا فالطريق لم تكن مفروشة 
بالورود دائما، فخرق السقوف 
في بالدنا يعني مواجهة حتمية 
مع املؤسسات والشخصيات 
احملافظة، حيث تقييد احلركة، 
ومنع دخول الكتب، وممارسات 
تهدف إلى منع وصول احلقيقة 
إلى املواطنني.

تقول األستاذة سائدة إّن العام 
٢٠٠٠ حمل لعملها نقطة 
إنطالق جديدة، حيث استقبلها 
جاللة امللك عبد اهلل الثاني، 
مع وفد من قيادات منظمة 

الدولية،  الشفافية 
وقال باحلرف: هذا 
هو األردن أمامكم، 
الكاملة  ومساحته 
متاحة لكم للعمل 
بحرية كاملة، وأنا 
كفيل بالوقوف ضّد 
من يضع املعوقات 
أمام عملكم.

في تلك املرحلة 
متّ إطالق دراسة 
الواسطة في األردن، 
وكانت األولى من 
نوعها، وألقت الضوء 
علمياً على الظاهرة 
التي تنخر في جسد 
الوطن.

وتواصل عمل 
مؤسسة األرشيف 
العربي، التي 
أسستها، بعقد 
املؤمترات ونشر 

الدراسات والكتب املعنية 
باحلريات والشفافية ومحاربة 
الفساد.

هذا األسبوع، متّ اطالق كتابها 
اجلديد: “كيف تصبح وزيراً في 
األردن - الواسطة ام الشفافية 
في تعيينات املناصب العليا”، 

باللغة االجنليزية، وستصدر 
النسخة العربية منه قريباً.

من املتوقع أن يثير هذا الكتاب 
الكثير من اجلدل، واالهتمام، 
كما حدث مع سابقيه، باعتباره 
يخوض في الظاهرة التي يتحدث 
عنها كّل األردنيني بالكثير من 
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السخرية والرفض.

فالكتاب يناقش بدراسة متأنية، 
مؤهالت واجنازات الوزراء األردنيني 
الـ ٣٠١ خالل السنوات العشر 
املاضية، ويستعرض مسيرتهم، 
ويستحضر أداءهم، واهم احملطات 
في احلياة املهنية والدراسية التي 
تؤهل السياسيني ان يصبحوا 
وزراء ووزيرات في االردن.

ويظهر الكتاب، الذي يستند 
على دراسة حتليلية للسير 
الذاتية للوزراء واجنازاتهم، ان 
٣٥٪ من الوزراء املعينني خالل 
السنوات )٢٠٠٦-٢٠١٦( هم 
وزراء بالوراثة: و١٩٪ هم وزراء 
اكتسبوا مواقعهم عن جدارة 
بينما ما يقارب من نصف الوزراء 
حصلوا على مناصبهم عن طريق 
الواسطة واملعارف.

شكلت النساء الوزيرات نسبة 
٧ باملائة فقط )٢٢ وزيرة من اصل 
٣٠١ وزير( وعلى الرغم من تلك 
النسبة املتدنية فقد ووجهت 
الوزيرات بحمالت قاسية وظاملة 
تشكك مبؤهالتهن ومصداقيتهن 
املهنية.

يطمح الكثير من السياسيني 
في االردن الى الوصول إلى منصب 
صاحب املعالي فهو مبثابة فرصة 
ذهبية تؤدي الى فتح األبواب، 
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ورمبا حتسني الوضع االجتماعي،  
لكنه سيأتي بالنفوذ بالطبع، 
وميكنه أيضاً أن يأتي بالثروة، وهو 
املنصب األكثر رغبة من الناس 
في اململكة. ويبحث الكتاب، الذي 
يقع في ٢١٨ صفحة، استغالل 
الوزراء ملوقعهم الرسمي من اجل 
تعيينات األبناء واألهل واألصدقاء 
والزمالء واملعارف وأعضاء العائلة 
املقربني في مواقع متقدمة في 
اململكة. 
ميكن احلصول على الكتاب عن 
طريق الرابط:

http://www.lulu.com/shop/sae-   
da-kilani/how-to-become-a-
minister-in-jordan/ebook/prod-
uct-22954969.html
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بعد تصفحي حلساب اجملرم 
الذي قتل والدته رحمها 

اهلل، على مدى عامني تقريبا، 
أستطيع القول ان حجم 
ما يتعرض له شبابنا من 

ضغوطات هائلة اكبر بكثير 
من قدرتهم على التحمل، 
وهي في النهاية تودي بهم 

الى طريق مقفل منفذه 
الوحيد االنحراف والعنف 

واالجرام وقطع الرؤوس سواء 
رؤوس “الكفار “ او رؤوس من 

تسببوا مبجيئهم إلى هذا 
العالم التعيس!! 

عمار في ٢٠١٥ وما قبله كان شاباً 
عادياً يحب بلده احملتل ويحلم 

باستعادته، ويحب وطنه االردن 
كذلك ويحلم كبقية شبابه 
بسيارة ومال وزوجة وأطفال، 

يحب والدته كذلك. ويعبر عن 
احالمه كلها من خالل الصور 

ذات املضامني الدينية والعاطفية 

د. أسمى 
ملكاوي 
تكتب 

عن مجرم 
طبربور:

هل تعلمون كم من الشباب اآلن في 
اطريقهم  نحو داعش او اإلجرام؟

كما يفعل كثير ممن ال يجد في حصيلته اللغوية او 
الفنية طرقا أخرى للتنفيس. 

لكنه كما يبدو أنه تعرض الزمة حادة، وحتول كبير 
في طريقة تعاطيه مع الواقع الصعب، وازمة 
نفسية عميقة )قد تكون اخملدرات او غيرها(، 

املهم انها قلبت حياته وطرق التعبير عن أحالمه 
املشروعة باألساليب املعهودة، إلى أساليب 

أخرى جعلت منه إنسان غامض، غريب األطوار، 
عنده فراغ كبير بالوقت واالهتمامات، يظهر ذلك 

بشكل جلي في غرفته وما فيها من كتابات على 
اجلدران، وترتيب سريره الذي حوله إلى معرض 

مليء بالرموز والصور والكتابات واالشياء االخرى 
كاألحذية والصناديق والورد اجملفف، وغيرها، املرتبة 

بطريقة تدل على انه لم يعد إنسانا سويا، وهنا 

استغرب كيف لم يثر كل هذا التحول 
انتباه من حوله، انحرفت رغبته في الزواج 

إلى اهتمام مبالغ بِه بالفنانات كهيفا  
واليسا ونانسي، وانحرفت رغبته باحلصول 
على املال الى نوع من الشحدة، فقد كتب 
عنوان بيته بالتفصيل ملن يريد ان يتبرع له 

باملال، وانحرفت رغباته كلها، وطرق التعبير 
عنها وجلأ إلى اللغة الرمزية، واالهتمامات 

الشيطانية، وظهر ذلك على تعابير وجههه 
الغاضبة والصور الكثيرة التي رفعها على 

حسابه تظهره بأشكال غريبة سواء من 
ناحية إظهار جسده او وجهه الكاره، أو 

ممتلكاته البسيطة التي يعرضها بطريقة 
رمزية ال ميكن فهمها بسهولة.

اخلالصة: مجموعة من الفوائد موجهة 
لالهل واجلهات املسؤولة:

١- مواقع التواصل االجتماعي انعكاس 
اقرب الى احلقيقة عن مكنونات األفراد 
وطرق تفكيرهم وأحالمهم وأمنياتهم 

وما يعانون من ضغوطات ومشاكل، ميكن 
االستفادة منها في إنقاذ من يظهر عليه 

انحرافات في التفكير والسلوك سيودي به 
إلى املهلكة واالجرام والعنف والتطرف. 

٢- التوجه إلى الطبيب النفسي واملراكز 
املتخصصة أفضل الطرق وأقصرها إلنقاذ 

ابنائكم في حال شككتم بغرابتهم 
وانحرافهم وحتولهم املفاجئ، وهم أفضل 
من شيوخ الدين ومن يعملون في السحر 

والشعوذة في معاجلة حاالت االنحرافات 
الفكرية والسلوكية.

٣- ال تنتظروا كثيرا قبل فوات االوان، سنة 
من التحول كانت كافية الرتكاب ابشع 

اجلرائم التي ال ميكن لعقل تخيلها... 
٤- ال تخافوا من الفضيحة، اذا خفتم 

فهناك فضيحة أكبر بانتظاركم، كونوا 
مناذج ملن ابتلوا بابنائهم وفي الطريقة 

السوية ملعاجلة انحرافاتهم... 
٥- الرحمة لالم املغدورة فرحمتها 

وعاطفتها جتاه ابنها هي الشيء الوحيد 
الذي ميكن من خالله تفسير سكوتها على 
كل االنحرافات التي كان ابنها يظهرها في 

غرفته وعلى شكله واهتماماته... 
٦- احلكومة االردنية، اتقوا اهلل بشباب 

الوطن فأنتم مسؤولون عنهم، وعن 
حمايتهم من اخملدرات وغيرها مما يفسد 

عقولهم، وانتم مسؤولون عن توفير فرص 
للعمل، وعن كل ما يلزم حلياة كرمية يحقق 

الشباب بها احالمهم. 
هل تعلمون كم شاب اآلن في طريق حتوله 
نحو داعش أو اإلجرام؟ كل هؤالء برقبتكم!

نسأل اهلل العفو والعافية!

د. أسمى ملكاوي

جتربتي
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في أجمل رواياته 
“السأم” حاول 
البرتومورافيا 

الوصول إلى كنه 
السأم قبل أن 
يتمكن السأم 
منه، فيما أنا 
جمعت وعثاء 

تنقلي وحزمته 
على عصا ترحالي 

كمحاولة أخيرة 
للهروب منه. 

محاولة للهروب 
من حلم إلى خيال 

أو إلى ما قبلهما.
ما زلت أعيش في 

األرض احلرام بني 
ذاكرتني، كالهما 

تبحثان عن صورة 
لها في ذاكرة 

األخرى.
هنا في منتصف 

محمود ابو هالل

رحالة

املنطقة غير املتنازع عليها، فيما التنازع علَي وعلى ظلي، 
أقرر االنتقال إلى بداية البدايات، قبل اللغة، قبل العمر، و 

قبل أن تتكون الذاكرة األولى...أيهما األولى؟.
أريد أن أهرب ليالً دون أن تراني النجوم وأغيب...غياب أبعد 

من احلدود املكانية للجسد.
أنساب مع جتاعيد الشوارع وأتسرب في جتاويف األرصفة 

أو أتالشى كغيمة صيف لم متطر.
أريد أن أنتقَل للغياب بسالسة وهدوء ودون ضجيج، 

كشمس ابتلعها الليل، وأعود كفجر خلع عنه ستار 
العتمة؛ فأضاء.   

أغيُب وأعود كقمرٍ غاب خلف بناية ثُقبت من أعالها 
بقذيفة ذهب سكانها خلفها، ولم يعودوا حني عاد القمر.

أغيُب وأعود...لكن ليس كأولئَك الذين غابوا وتوغّلوا 
بحثا عن ندى الصباح، فحال بينهم الضباب وكانوا من 

التائهني.
أغيُب وأعود؛ بحكايات ما قبل الزمان...حكايا تعشقني 

وإال فليعشقني الغياب وأبقى هناك، 
أّقبل به ويّقبل بي، ويفتح لي صدره 

األخضر ألنام مرة وإلى األبد.
 أنتقل من املنطقِة املصابة بحمى 

الضنك ألغيب في املنطقِة التي 
تكدست فوقها أجساد الراحلني الذين 

تركوا قلوبهم على شرفات املنازل 
املهدمة.

أغيب حتى حدود البرزخ حيث دفء 
اللحد، ألرى ما الذي حصل لسرب جراد 

أعمى مات بعد أن ضَل طريق حقول 
القمح. وأسأل عن صقر كانت نظرته 
ثاقبة، لكن مات هماً وهوى في أودية 
لم تُوطأ، فتطاير ريشه كرسائل لم 

تقرأ.
أريد أن أقف على حدود البرزخ ممسكا 

قلبي مطرقا كمن ألقى السمع 
وأصغى وِجال إلى سكون املوت، ثم 

أتكور فأتكون...وأعود في صورة طفل 
صغير على كتف جده.

لم يعد أمامي إال ساعات للملمة 
أكفاني قبل هروب ال مهرب وال خيار 

لي في العودِة منه؛ ولكن بترياق لكل 
األشياء.

ال أعرف ما الذي أريده؟.
أرابط في منطقتني، أتداخل بني نصني، 

وأتسربل بالنقيضني، فأتوه مرتني.
يا إلهي!!...أهو هروب من احلقيقِة 
الوحيدة في كلتا الذاكرتني بأني 

فشلت في استيعاب ما جرى ويجري؟! 
أم أنني أريد فقط أن أولد من جديد؟! 

أم أن السأم قد متكن مني؟!.

في األرض احلرام بني ذاكرتني
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 رسائل كونية ال تنقطع
قمر باريهان ُقمق 

2223

لألمانة الفنية والعلمية 
أعترف لكم ... القمر العمالق 

كان رائعا ، صحيح انه لم يكن 
كبيرا كما توهمنا ، إمنا كان 

قريبا لألرض بحيث العدسات 
املتخصصة متكنت من اظهار 
تفاصيله الدقيقة مبا ال ميكن 

اظهاره في االشهر والسنوات 
االخرى .. وصحيح ان التحديات 

التي واجهت املصورين كانت 
صعبة كوجود الغيوم والضباب 

السدميي فيما بني الغيوم 
ذاتها و املغبر أيضا في أكثر 
من منطقة على أرضنا مما 

شكلت غاللة لرؤية وجه القمر 
بوضوح ، كمنطقتنا مثال .. إمنا 

من امتلك عدسات مناسبة 
ومعقولة متكن من التقاط 

صور مميزة وأغبطهم عليها 
وامل أن نكحل أعيننا برؤية 

نتائج ابداعاتهم .. حقا لقد كانت 
جتربة ثرية حيث تتعمشق رقبتك 

بالترايبود للسماء كي تالحق 
خطوات القمر مع تغيير االعدادات 
بتفاصيل دقيقة تتغير كل لقطة 

وأخرى بحسب املتغييرات هناك 
في السماء، فما من قاعدة حقا 

تصلح للتصوير طوال الوقت 
لاليزو او فتحة العدسة أو الغالق 

و تفصيالت أخرى تتعلق بالكاميرا 
التي ال تصور وحدها مهما بلغت 

تقنيتها العالية امنا للمصور 
اثر الفراشة ..... صحيح الغيوم 

والسدمي ذبحنا ..برضه كانت جتربة 
رائعة وبخاصة حلظات أول شروق 

القمر من جهة الشرق معاكسا 
الغروب وقد استمد املوجات 

الطويلة من اشعة الشمس فبدا 
باحمرار آسر..

قد كان األمر مدهشا وروحانيا 
بامتياز وحدثا علميا كونيا كبيرا 

وقد اختبرناه بأنفسنا ..اكتب 
هذا اعتذارا للقمر ، وقد الحظت 

تكراربعض الفيسبوكيني لعبارتي 
“القمر العمالق لم يكن عمالقا” 
فما ورد مني كان مزاحا باالساس 
بسبب خيبة املي لتاثري بوهم 

احلجم الذي ترسب بوعينا 
لضخامة ظهوره في الصور 

الفوتوغرافية املبالغ به وكنتيجة 

للصور الرائعة للمبدعني املصورين 
مبا في ذلك جماعة ناسا الذين 

يتعاملون بعدسات متخصصة 
وبتقنيات املعاجلات الفنية .....نعم 

أعترف كانت جتربة عظيمة ملن 
تفاعل مع نبضة فلكية ذات مغزى 
كبير .....والف مبروك ملن متكن من 
لقطة ابداعية حقيقية ..ومبروك 

ملن استمتع بهذا احلدث ...وهارد 
لك ملن لم يتمكن .....امنا للحياة 

األرضية رسائل كونية ...
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

كنت أريد، ولو عادْت هي وحلفْت 
علّي أن أخرج، فأنا لن أفعل، ولقد 
جنحْت، فأوصلتني إلى أن أكره 
اخلروج، وإلى اليوم، وبعد أن ماتْت 
وغابت،  ما زلُت أحتّسس من 
شمس النهار .
العمل هو تصريح اخلروج الذي 
يقنع أمي، ويفتح لي باب التحرر 
من قيودها، وهذه القيود في 
احلقيقة لم تعد فقط تكسُر 
إرادتي لزيارة صديقة أو ممارسة 

نشاط اجتماعي ما،  ما يكسف 
إرادتي صار بالدرجة األولى اقتصاديا، 
فقد تزامن وعيي بحاجتي إلى احلرية 

في ممارسة احلركة والتنقل، مع 
وعيي بضرورة أن أحتّررَ من نقود أمي، 

فأنا  أذهب كّل صباح إليها مادًة يدي 
لتضع فيها املصروف، الذي كنُت 

أتفّن في زيادته عبر اختالق احلجج 
والذرائع.

 بعد تخرجي، لم أعد أشعر بهذه 
املتعة في النصب واالحتيال. بعد 

انتهْت السنُة الرابعة، وها أنا 
أنضم إلى قافلة حملة الشهادة 
اجلامعية، وسأخرج من بوابة 
اجلامعة وأدخل البيت، ومن هذا 
األخير ال طلعة إال بعذرٍ محّلل، 
فالوالدة صارمة في تصاريح 
اخلروج، من طول إقامتها في البيت 
صار العالم كله بنظرها هو بيتها، 
فال تعترف بغير حاجات الضرورة 
أسبابا للخروج.
 ال أذكر أنني طلبت منها في 
حياتي زيارة صديقة _ حتى وأنا 
طفلة _ وأخذْت طلبي على 
محمل احلق، هي ال ترفض صراحًة، 
وال تقول ال، ولكن لها أسلوباً بارعاً 
في التمحني، وطرِح السؤال وراء 
السؤال، استنكارا وسخريًة من 
أسباب اخلروج، مع كشرة باردة ال 
حياة فيها، حتى أشعر في النهاية 
أنني فعال فقدُت الرغبة في ما 

يوميات حّريتي
عندليب احلسبان

تخرجي صرت فعال أخجل من مد 
يدي إلى أمي .

ال بدَّ إذن من العمل، وقد وجدتُه، 
مندوبة مبيعات في إربد، وسيكوُن 

اخلطوَة األولى في مشوار حريتي 
املأمول. في الصباح قالت لي أمي إن 

شخصا اتصل بها هاتفيا وأخبرها 
أن أذهب الجراء مقابلة من أجل 
العمل. إذن، فهذه املرة سأخرج 
بطريقة شرعية، بل ومحّملة 

بدعوات التوفيق من الوالدة .
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ذهبُت إلى مقّر العمل، كان مكتبا 
لتسويِق أدواِت طبخ ذات ماركة 
عاملية يقع في وسط البلد، يجلس 
فيه شاب وفتاة. قابلني الشاب 
بابتسامة وترحاب. كان يتكلم 
كثيرا، وهذا أمر جيد بالنسبة لي 
يعفيني من عناء الكالم. سألَني 
بعض األسئلة الشخصية، وخاَض 
حديثا عاما سريعا عن الدراسة 
والعمل واختالف األجواء بينهما، 
وبعد حوالي نصف ساعة قام عن 
كرسيه، وقال:“ حضورك الشخصي 
مقبول، وأظنك جريئة، فهذا العمل 
يحتاج إلى ثقة بالنفس، وقدرة على 
االقناع، وأظن أنك متتلكني هذه 
الصفات. سأعطيك قطعًة تذهبني 
اآلن لتسويقها. سعر القطعة لنا 
سبعون دينارا، فيكون مناسبا إن 
زدِت ربحا لك عشرين دينارا“.

أعطاني القطعة بعد أن قدم لي 
شرحا مفصال عنها، وودعني متمنيا 
التوفيق وناصحا:“مبا أنك طالبة 
جامعية، اذهبي إلى اجلامعة، فدائرة 
املعارف هناك تساعدك على إجناح 
التجربة األولى، ثم ابتسم وقال: 
“تذكري أنك فقط بعد ساعة أو 
ساعتني سيكون في جيبك عشرون 
دينارا“. 
حملُت حقيبَةَ املنتج، ووجهتي 

جامعة اليرموك. نزلُت من الباص، 
وتوّجهُت بحكم العادة إلى البوابة 
الشمالية وَعبرتُها، ولكن، وألول 
مرة منذ سنوات أقف عند البوابة 
فال أعرف أين أذهب؟ وأين أجته ؟ 
وألول مرة أحمُل حقيبة،ً ليس فيها 
كتب ودفاتر. احلقيبُة فيها طنجرة، 
ما هذا؟!  طنجرة.. ؟! في البيت لم 
أحمل يوما عبَء طنجرة، أأحملها 
هنا ؟! 
، وتذكرت املبلغ الذي  ولكّني عدتُّ
سيكون بجيبي بعد ساعة، وما 
يدريني، فرمبا بعد دقائق فقط، 
وحتّمست للعمل . 
ولكن أين أذهب ؟ وإلى من ؟ سأذهب 
كما نصحني مدير العمل إلى 
كلية اآلداب، فهناك أساتذتي 
والسكرتيرات وأنا أعرفهم. ماذا؟! 
أساتذتي؟! أأدخل على أستاذي 
بطنجرة؟! ال، ال ميكن ..مستحيل!
وتراجعُت خطواٍت قليلة إلى اخللف، 
فتذّكرُت ورقة العشرين دينارا 
وحتّمسُت من جديد، وقلت: أدخل 
كلية العلوم، أنا ال أعرف أحدا فيها، 
فلن أخجل. سرُت بضع خطوات، 
وصعدُت الدرجات القليلة للمبنى 
األول، ولكني لم أدخله، لم أقدر،  
خرجُت مسرعة كالهاربة، وبذاِت 
سرعة خطاي انهمرْت دموعي حتى 
وصلت البوابة الشمالية.

 أوقفُت “تاكسي “ ورجعُت إلى 
وسط البلد . دخلُت املكتب، فنظر 

إلّي الشاب ضاحكا : “ برافو، بِعتها 
بهذه الْس...” وقبل أن يكمَل جملته 
نظر إلى عيني الدامعتني، ونظر إلى 
يدي فرأى احلقيبة. قاَل بخوف :“ ماذا 

حدث ؟..” قلت، وكلماتي املبلولة 
ترجتف: “ال أستطيع، ال ميكن ..... 

أنا أخجل، أستحي ...ال ميكن ....” . 
رّد الشاب بهدوء : “حسنا، حصَل 

خير،  رغم أنني كنُت أظّنك جريئة، 
واجتماعية أكثر ..” سّلمُته املنتج، 

وسّلمُت عليه شاكرة له محاولته، 
واعتذرُت، وخرجت .

خرجُت إلى أين ؟ خرجت إلى 
البيت مرة أخرى ؟ عدُت إلى أمي 
التي سألتني: “ ماذا حدث؟ قلُت 

لها :“ لم أجنح في االختبار . “رّدت 
بهدوء:“الغداء على الفرن، سخنيه 

وكلي“.
عدُت إلى غرفتي، غرفتي احلبيبة، 

التي رغم حبي لها وعشقي 
لتفاصيلها الصغيرة ونثرياتها 

هنا وهناك من “كاسيتات “، وصور، 
وكتب ودفاتر، وشكالت، وتنانير 
وبناطيل وقمصان وصنادل، إال 

أّني أيضا أشتاق جلامعتي، ففيها 
أصدقائي وصديقاتي، وأماكن كثيرة 
اعتاد جسدي عليها طيلة سنوات. 
وخطرت ببالي فكرة قد تساعدني 

في احلصول على تصريح آمن 
باخلروج . 

ذهبُت إلى أمي وقلت لها:“هل 
تعرفني ملاذا لم أجنح في املقابلة؟” 

رّدْت دون أن ترفَع رأسها عن طبِق 
الفاصولياء املنشغلة بتقطيعها: 
“ ملاذا ؟ “. قلت :“ألنه ال يوجد معي 
خبرة في الكمبيوتر، اليوم ال أحد 

يستطيع أن يعمل دون أن يكون 
معه شهادة كمبيوتر . قالْت وعينها 

على قرن الفاصولياء : “يعني ؟“ 
قلُت : “ يعني أريد أن أسجل في دورة 

كمبيوتر لثالثة شهور .” رّدْت :“اهلل 
يعني” قلُت : “وأريد خمسني دينارا 
رسوما للدورة “. رّدْت وعينها على 

قرن فاصولياء آخر : “ اهلل يعني، حني 
يأتي أبوك، أخبره“.

جنحُت، إذن، وسأخرُج من البيت، 
سأحتّرر وأحترك، ولكني سأعود من 

جديد إلى شحد مصروفي ومّد يدي 
.. ما هذه احلرية املنقوصة يا ربي؟!
ما احلل..؟ ماذا أفعل بشعور الذل 

واملهانة الذي يهبط علي وأنا أقف 
منتظرة هبوط الدنانير على يدي؟  

ال .. فمذ اليوم لن أمّد يدي ألمي، 
سأذهب مباشرة إلى جيب أبي 

وأسحب بيدي، أنا مصروفي! 
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خذوا ذلك و أكثر ،
و لكن اتركوا احلارات لي ،
اتركوا مصاطب اجلّدات 

الناصعات ، 
ـّان  اتركوا شجرة الرم
التي عند دار أبي قاسم ،
اتركوا شجرة تفاح 
حامض صغير احلجم  

التي كنا نقطف منها ما 
نشتهي من بستان أبي 

بسام ،
اتركوا بيلسانة بيتنا 

العتيق والليمونة و هديل 
احلمام ، 

اتركوا لنا ضحكات العم 
توفيق و دندناته و خفة 

روحه ،
اتركوا لنا أوقاتنا التي 

كانت سانحة ! 
..

خذوا صراخكم والعناوين 
الباهتة وضجيج املركبات 

واتركوا لنا 
رائحة اخلبز ،

اتركوا لنا احلياة ! 
 ) 3 (

األباريق تتشابه ،
واألكواب 

والنّب و الشاي واخلبز و الهواء 
و الدندنات و األطفال املسرعون 
إلى التراب و النساء حني يفرحن 

أو يزغردن أو حتى حني يصير 
الزماً أن يشعرن باألسى أو حني 

ينشجن  !
احلارات تتشابه ،
و باعة امليرمّية 

و مطاحن الشرائط تتشابه 
و احلجارة التي يتقاذفها 

الصبية 
و ساعات ما قبل املغرب 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

 ) 1 (
  أرجأت 
ُ انشغالي 

بالقصيدة ، 
وتوقفت عن كتابة 
الشعر  ، منذ أنت 

ِ هنا ! 
الشعر ُ أن أراك ِ، 

الشعر حضورك .
الشعر  ، حني 
تدخل اجلميالت 

من األبواب ، يخرج 
متواريا ً من النافذة 

أو يندس ّ في 
حجرته الضّيقة .

 ) 2 (
خـذوا الفاكهة 
و التبغ والصراخ 

اجلديد والورق 
ـّر الباهت  املعط
.. خذوا أطراف 

العناوين و املركبات 
و مصابيح 
الشمس !

تتشابه 
واألوالد الهاربون من املدرسة 

يتشابهون !
األشياء جميعها تتشابه ،

لكن األنفاس  املنبعثة من قلوب 
وأرواح أولئك و هؤالء ، تتمايز و تختلف !

..
األوجاع تتشابه ، 

لكن اآله هنا تختلف عن هناك .. 
اآلهات التي تعتمل في النفوس تختلف . 

في أّي حال : 
ما يفصل بني انتباهات الناس و يباعد 

بني طموحاتهم و مواقفهم ، رغم 
تشابه األوجاع ، يرجع إلى تفاوت في 
“ اإلحساس/ احلساسّية ،  جتاه الصور 

واحلوادث واليومّيات “  .
 ) 4 (

أنا ال أمـَّرن ُ أحدا ً على الشوق .. 
ـّني أفتح النافذة على  كل ّ ما أفعله أن
وسعها و أطرح املرحبا على اليمام ! 

 ) 5 (
ـُذ دفتر  قبل َ أن تذهب إلى نومك ، خ

احللم و دّسه حتت إبطك ، و نـَم ْ !
ـُذ يدها  قبل َ أن تغمض عينيك ، خ
واقرأ الكف ّ كما حتب ّ ، و خذ وجهها و 

نـَم ْ !
قبل أن تنام كثيرا ً ، أو قبل أن تذهب 

ـُذ منديلك  ـّا ينبغي ، خ في النوم أطول مم
واحرص على أن جتمع الندى في الصحو و 

قبل الشمس ، احرص و نـَم ْ !
ـّك أغفلت القلم و نسيت أن  كأن

حتمله معك ، 
إذا ً .. اكتب سيرة النوم والندى و احللم 

بأصابعك !
ال ينفع ُ في كتابة الندى الورق ْ،

اكتب على ذراعيها ،
ـّق بحفنة الورد ، و ترف

ـّق بــ ِ قنينة العطر  ترف
لكي ال تندلق ْ !

نصوص 
تُشبه 

البهجة
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يعتبر عام 1977 
عام حزن وفرح 

بالنسبة للراحل 
الكبير امللك 

احلسني طيب 
اهلل ثراه وكذلك 
لالردنيني جميعا 

..ففي هذا 
العام شهدت 

اململكة اجمل 
واروع احتفاالتها 
باليوبيل الفضي 

جللوس احلسني 
على العرش 
وعاشت  في 

السابع من شباط 
منه يوم حزن 

شديد لم تشهد 
اململكة مثله اال 

يوم رحيل احلسني 
رحمه اهلل انه يوم 
استشهاد امللكة 

علياء التي لبت 

د. معني املراشدة

رحالة

نداء الواجب واالنسانية انتصارا ملواطن شكا عبر برنامج 
البث املباشر سؤ االوضاع الصحية في مستشفى الطفيلة 
احلكومي لتسارع وتصر في جو عاصف وماطر على الذهاب 

الى حيث املشكلة واالطالع عليها وتصويبها  فحالت  
الظروف اجلوية السائدة  بينها وبني الوصول حيث تعرضت 

الطائرة التي تقلها الى عاصفة جوية ادت الى سقوطها 
واستشهادها هي ورفاقها .

ورغم احلزن الشديد الذي انتاب احلسني على فراق علياء 
..اال انه وكعادته لم يشأ ان يقطع على االردنيني فرحتهم 

وابتهاجهم مبناسبة مرور 25 عاما على جلوسه على العرش 
واستؤنفت االحتفاالت بعد مرور فترة احلداد في كافة انحاء 

اململكة.
كنت وقتها مازلت على مقاعد الدراسة الثانوية ..في الصف 

االول ثانوي مبدرسة حسن كامل الصباح على ظهر تل اربد  
...وفي مثل هذه االحتفاالت الوطنية عادة مايكون للمدارس 

ووزارة التربية والتعليم النصيب االكبر في احيائها واملشاركة 
فيها ...في اربد تقرر ان تكون احتفاالتها في 25 ايار وهو يوم 

ذكرى استقالل اململكة ومن طالع احلظ تقرر ان يكون برعاية 

احلسني
مت اختياري وقرابة 400 طالب للمشاركة 

في اهم عرض رياضي فني سيكون 
في حضرة احلسني ..انها فقرة االلعاب 

السويدية والتي كانت بااللواح اخلشبية 
بطول اربعة امتار وعرض اربعني سنتمترا 

واربعة سنتميرات سمكا يشترك في 
حملها ثالثة طالب وعلينا التحرك ورسم 

االشكال بناء على االيعاز الرقمي من 
قائد العرض وهي فعالية حتتاج الى لياقة 

بدنية عالية وتركيز جيد.
كان قائد العرض واملشرف العام على 

االحتفال قائد الكشافة العرب وقت ذاك 
املربي والرياضي املعروف االستاذ املرحوم 

حسن قنديل يساعده قائد الشباب 
العرب في حينه ايضا فهد قاقيش اطال 
اهلل في عمره اما انا فكان يشاركني في 

حمل اللوح اخلشبي الزميلن الرائعان 

العميد الطبيب اخصائي الباطنية في 
املدينة الطبية حاليا احمد العمري 

واستاذ التربية الرياضية في جامعة 
اليرموك اآلن الدكتور اسماعيل غضاب 
بطل ماراثون االردن في الثمانينات الكثر 

من مرة.
كان موقع االحتفال مكان مدينة احلسن 

الرياضية اآلن وفي اليوم احملدد...حضر 
احلسني رحمه اهلل وحضر معه كبار رجال 

الدولة ...وما إن دخلنا ساحة العرض 
وكنت وزمالئي في املقدمة حتى فوجئت 

باننا وجه لوجه امام املنصة امللكية 
لتتالقى عيني بعيني احلسني العظيم 
االمر الذي دفعني الى اتخاذ قرار فوري 
وسريع بعد االنتهاء من العرض بترك 
اللوح اخلشبي الى الزمالء واجلري نحو 

املنصة للسالم على جاللته
...املسافة كانت بيني وبني املنصة التزيد 
عن خمسة عشر مترا ...وبالفعل اخبرت 
الزمالء عن نيتي حتى يحتاطوا لالمر وما 

هي اال دقائق قليلة حتى فوجىء احلرس 
وقد حطت قدماي على اولى درجات 

املنصة فحاولوا التصدي لي ومنعي اال 
ان قلب احلسني الكبير وانسانيته الرائعة 

واجلميلة حالت دون ذلك ومت لي ما اردت 
...حضنني رحمه اهلل وقبلني واثنى علي 

وعلى الزمالء... وعندما قال لي هل من 
طلب اوحاجة ..؟ قلت له : حاجتي كانت 

ان اراك ياموالي اما طلبي فهو تكرمي 
استاذّي احلبينب فهد قاقيش وحسن 

قنديل فاوعز من فوره بذلك الى رئيس 
الديوان امللكي  الذي كان حاضرا املرحوم 

عبداحلميد شرف وهو ما كان بعد ذلك 
بوقت قصير.

حني خرقت البروتوكول 

وسّلمت على احلسني
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شجرة األرز 
اللبنانية، جارة 
القدس ، صوت 

األوطان ، الصوت 
الذي ال ميوت ، 

األغنية التي تنسى 
أن تكبر ، إنها فيروز 

العطر املالئكي الذي 
سكن ) زقاق البالط ( 
في حي قدمي بالقرب 

من العاصمة 
اللبنانيه بيروت في 

بيت مكون من غرفة 
واحده ، واملفارقة 

املؤملة ها هنا أنها 
منذ عمر اخلمس 

سنوات كانت تتمنى 
االسطورة فيروز 

إقتناء مذياع لسماع 
األغاني العربية 
، إذ كانت جتلس 

بجوار الشرفة منذ 

عروبة احلباشنة

رحالة

الصباح حتى يتسنى لها سماع األصوات القادمة من احلي اجملاور 
لها ، حيث ميتلك بعض اجليران جهاز راديو كان يبث أم كلثوم 

ومحمد عبدالوهاب وليلى مراد .
كما تعد فيروز من أسرة محافظة وأب شديد رفض فكرة 

غناءها ووقوفها على خشبة املسرح أنذاك حتى تدخل استاذها 
املوسيقى ) محمد فليفل ( الذي اكتشف حنجرتها الغنائية 

وأقنع والدها بأنها ستغني فقط األغاني الوطنية لألرض واحلياة .

وافق والدها بشرط أن تصطحب شقيقها 
جوزيف أثناء دراستها في املعهد الوطني 
للموسيقى ، وبدأت إنطالقة ثورة نسائية 

بأوتار فيروزية حرة .
سيدة األعياد ، في عيدك يا عطر القهوة 

، يكتبك وطن صدحت جلباله حنجرتك 
الشماء ) الغضب الساطع آت ( و ) وأنا ال 

أنساك فلسطني ...
ويشد .. ويشد بي البعد ..

أنا في أفيائك نسرين ..
أنا زهر اللوز .. أنا الورد ( .

واجلدير بالذكر أنها املغنية العربية الوحيدة 
من املغنيني الكبار لم ترضى أن تذكر 

الرؤساء وامللوك في أغانيها الوطنية ، مما 
جعل فيروز على مسافة واحدة من أغلب 
التيارات السياسية وبذلك رفضت الغناء 

للرئيس اجلزائري ) هواري بو مدين ( وجاء 
رد السلطة اللبنانية مبنع بث أغانيها ملدة 

سبع أشهر في لبنان !
فيروز الصوت الذي ينسى أن ميوت ، الرافضة 
دوما لفكرة النزوح من لبنان أثناء احلرب رغم 

فقدها أبنتها ليال بعد تعرض منزلها الى 
قصف صاروخي مروع .

تولعت فيروز بأرض اجلنوب ، اجلنوب العصي 
، صهلت الى جباله ، تلك التي صبغت 

جغرافيا الفيء الشاهق على معالم كبرياء 
وجهها وهي تغني ) دقوا املهابيش خلي 

الهوا جنوبي ( وذاك الكتف اخملاطب عنان 
السماء واجلبني العالي على خشبة املسرح 

الكبير بقومية ثاقبة وهي تشدو ) وانت 
بالعز مكتوب ياتراب اجلنوب وبتولع حروب 

وبتطفي حروب وبتضلك حبيبي يا تراب 
اجلنوب (

فيروز الثائرة شكلت إطار أنثوي بعتاد صلب 
يأبى اإلنكسار ، إنها املصغية جيدا خلبطة 

وهدير أقدام املقاوميني لذلك كانت رسالتها 
الفنية راقية وعظيمة بشجن يعي صقيع 

الغربة ووجع الطفولة وشبر الظفيرة 
األحمر ، فيروز قديسة مالئكية سترجع 

سنني عمرها إليها في كل مرة أجمل كلما 
شدت بعنفوان للحب وللحياة )ياسنيني 

إلي رح ترجعيلي ( !
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بطبيعة احلال متذمرة ؛ في كلتا احلالتني هو قادم ال محالة 
شئت ذلك أم أبيت وبغض النظر عن الصداقة أو الضيافة ..

ما أن أضع رأسي على وسادتي يأتيني ذلك الصديق صاحب 
البوح الصامت يستمع الي جدا دون ملل أو كلل ؛ فأسرد له 
قصصي ويومياتي وأوجاعي كما فرحي واحزاني؛ اراجع وإياه 

أخطاء األمس وأمنيات املستقبل وهو ما زال مستمعا، بالرغم 
من مرور الدقائق والساعات، فيشعر وقتها بأن وقت نومي قد 

حان ليفارقني بهدوء وهو ال يعلم انني ذلك الضيف املزعج 
الذي يأبى النوم ويقاومه دون حول له وال قوة .

يدرك الليل جيدا اني منهكة القوى؛ متعبة جدا؛ ولكن 

يارا الغزاوي
ناشطة أردنية

من القلب

ليس بيده إال مرافقتي حتى وإن طالت 
لياليه وساعاته فهو اعتاد أن يكون رفيق 

السهارى والعشاق ولكنه بعد زمن 
اكتشف أني رفيقة من نوع آخر .

الليل يا صديقي دعك مني؛ ودعني 
منك، ولنعقد صفقة بأن تأتي وتغادر فال 
تسمعني إطالقا فقد أصبحت مزعجة 

حتى امللل . بقدومك حاول ان تسمع 
للعشاق والسهارى وان تعش معهم 
قصصا في قمة الروعة والرومانسية 

ال أن تسمع قصصي املتكررة والتي 
أصبحت جزءا من حياتي ترافقني كظلي.

أرجوك دعني انام بسالم وابحث انت 
عن أصدقاء جدد؛ قد يكون همهم أقل 

مني وشكواهم بسيطة فلكل منا 
حكايا وقصص يرويها لك يا ليل؛ فأنت 

الوحيد القادر على ان حتفظ األسرار 
وتغطي عيوب البشر وتستر على العاملني 

بفضل رب العاملني . 

أحب الليل 
وأمقت سواده ؛ 
يسرقني الليل 

إلى عوالم غريبة 
أعيش معها وبها 

هي كاألحالم 
متاما، ولكنها في 

حالتي واقعية.
أنا والليل 

أصدقاء ولكنه 
قد يكون صديقا 
متعبا بالنسبة 

لي؛ وقد يعتبرني 
هو أيضا ضيفا 
ثقيال عليه فأنا 
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اخلاصة جداً، مهما صُعبت 
الظروف أو تغيرت األحوال 
أو بُعدت املسافات ...
في حالة الصداقة بني 
املرأة والرجل -املعلنة 
طبعاً- يترّفع كل منهما 
عن االنزالق في فّخ الغرائز 
والّرغبات، ألّنه -وضمن 
هذه العالقة- ال يخاطب 
الّرجل املرأة كأنثى، 
وإمّنا كإنسانة، محترِماً 
كّل قدراتها العقلّية 
والعاطفّية، والعكس 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

الصداقة هي 
تفاعل روحّي 
بامتياز، وحوار 
عقالنّي مّتزن 
تُدخل اإلنسان 
في عالقة متينة 
ووثيقة مع 
الطرف اآلخر؛ 
فيغدو مرآتك 
احلقيقّية. 
فالّصديق هو 
من يدّلك على 
ذاتك، يبحث 
فيك عن جمالك 
احلقيقّي ويصّوب 
لك هفواتك 
وأخطائك دون 
حكم مسبق، 
واألهم يحافظ 
على أسرارك 

صحيح كذلك من قبل 
املرأة للرجل. ويتطّلب هذا 
األمر نضجاً عقلّياً وروحّياً 
بامتياز وثراًء أخالقياً منقطع 
النظير، كما يتطّلب محّبة 
صافية )أخوية( غير مغرضة.. 
وهذه هي احلالة )املثالية( 
للصداقة بني املرأة والرجل 
اّلتي ال تدخل في إطار احلّب، 
واحلالة الوحيدة، والوحيدة 
فقط، التي قد تنجح فيها 
الصداقة بينهما، ألنها تبقى 
عند حدود العالقة الّروحّية 

والعقالنّية األخوية، وتخلو من كّل ما 
ينتج عن احلّب من غيرة، ومتّلك ورغبة 
في اآلخر...

ولكن ما يحدث حقيقة على أرض 
الواقع في حالة السرّية على وجه 
اخلصوص - ألن السّرية ال تفرض 
ذاتها إال في حالة مخّلة أخالقياً 
ومرفوضة اجتماعياً- يبعد كل البعد 
عن املعنى املقّدس للصداقة السابق 
ذكره، فتكون العالقة بني الطرفني 
عبارة عن مسرحية هزلية، خاصة 
إذا كان بطالها متزوجني، فيمّثل 
كل منهما على اآلخر دور الضحية 

بنصوص درامية، يتم حبكها بعناية 
لتتماشى مع الدور، ويقّدم كل منهما 
نفسه قرباناً لآلخر على هيئة البطل 
واملنقذ ومصدر الراحة والسعادة 
واملنطق، على الرغم لو أنهما ذاتهما 
في مؤسسة الزواج لآلخر، لتصرفا 
بطريقة مغايرة متاماً عما يبوح به كل 
منهما لآلخر لألسف الشديد. 
إن املصارحة والصدق والثقة في تلك 
العالقة السرية  هي كالسّم في 
العسل، الصدق هنا ماهو اال )قناع( 
لعملية متثيلية يصّور كل واحد )أناه( 
في أحسن صورة، ويجّمل مظهره، 
ويتزّين في كالمه، وال يقبل كشف 
حقيقته أو عيوبه للطرف اآلخر.  بل 
على العكس، فأوضح ما في هذه 
العالقة: الكذب واخملادعة سواء على 
نفسه أو على )الصديق السّري( ، 
وأكثر ما يشي بالتظاهر الكاذب؛ 
طرح كال الطرفني في بعض األحيان 
موضوعات تبدو هامة  
كأن تكون مناقشة كتاب مثالً، أو 
قضية سياسية، أو نفسية، أو دينية، 
ويتنافس كال الطرفني بإبداء رأيه 
في هذه القضية ال لشئ إال ليظهر 
أنه على دراية وإملام بشتى الكتب 
والروايات واألشعار واألغاني وغيرها.. 
 وبناًء على ذلك البوح املزيف واخملادع، 
واحلوار اليومي املكّثف، واللقاءات 
الكثيرة، السرية منها أو املعلنة، حتت 
غطاء )ما(، واالهتمام املتواصل، تنمو   
احملّبة العميقة بني الطرفني أو من 
طرف واحد على األقل )صاحب الرغبة 

شغف

د. عصمت حوسو
تكتب عن الصداقة السّرية بني الرجل واملرأة



،

3839
املغرضة اخلفّية( تدفع به إلى بذل 
مجهود كبير جداً واهتمام غريب جداً 
في سبيل احلفاظ على )الّصداقة( 
املزعومة. ويأتي هذا اجملهود عمداً، 
مع سبق اإلصرار والترصد، لوجود 
رغبة غير معلنة من أحد األطراف 
لالستحواذ على اآلخر، فالرجل هدفه 
االستحواذ املؤقت رمبا للتسلية ، أما 
املرأة بحكم اختالفها البيولوجي 
فتتولد لديها الرغبة في االستحواذ 
الدائم ..
ال بّد من اإلشارة هنا إلى أّن الّصداقة 
قد تؤّدي إلى احلّب، لكّن احلّب قّلما 
يتحّول إلى صداقة، وذلك ألّن متطّلبات 
احلّب مختلفة عن متطّلبات الّصداقة. 
وهناك خيط رفيع يفصل بني 
الّصداقة واحلّب، على الصديقني أن 
يحافظا عليه كي ال يخسرا صداقة 
في سبيل حّب بال أمِل. ونالحظ أّن 
في عالقة الصداقة السرية، سواء 
استمّرت أم انفضحت، قد تتبّدل 
املشاعر بعد إشباع الفراغ العاطفي 
املؤقت، أو عند البحث عن الذات في 
اآلخر، ثم ضياعها وتالشيها. وقد 
يجتاح  احلّب هنا كعاصفة هوجاء 
ما تلبث أن تهدأ بعد مرور الوقت، 
ويتم االكتشاف الحقاً أّن املرور 
بتلك املشاعر والعواطف  والرغبات  
ليست سوى مرحلة مؤّقتة وقعوا 
فيها في  )وهم احلّب(. فتشعر املرأة 
باالنبهار عندما يعطيها رجل يحمل 
ضعف سنني العمر، وأضعاف اخلبرة  
واملوهبة أو الشهرة  أو الذكاء الفرصة 

للقرب منه، تشعر بحميمية األفكار 
معه وبالراحة فى مساحة أوسع 
للتفكير داخل عقله الواعي: خلطة 
“مولينيكس: ال حتمل معنى الصداقة 
بل الكثير من  
االجنذاب واالنبهار والرغبة وتوّهم احلب 
واقتصار الشعور بالقيمة الذاتية من 
خالل اآلخر فقط ..
 يتخذ بعض الرجال الصداقة بينه 
وبني املرأة كبداية لعالقة عاطفية 
تختلف نهايتها حسب رغبة وظروف 
كل منهما، وحسب التوافق الفعلي 
ال املزيف بينهما أيضاً، مثالً قد يكون 
لديهما حاجة جنسية أو رغبة في 
التغيير، والبعض يتخذها كوسيلة 
للتسلية واللعب أتت اليهم على 
طبق من فضة، فيعتبرونها لذة ال 
مشكلة منها، وال ضراوة طاملا هما 
حتت الظل ال الشمس مبتعدين عن 
املشاكل. والكثير من الفتيات والنساء 
يقعن فى هذا الفّخ، ويقعن فى ما هو 
أكثر منه لألسف الشديد كفريسة 
للرجل الصّياد: يستمتع بلعبته 
اجلديدة وعندما ميّل منها يرميها أو 
يستبدلها دون سابق إنذار..ال أعرف 
من هذا الرجل الذى يتلذذ بذلك، أو 
تلك املرأة التي تستمتع بهذا! وعندما 
تأتي النهاية احلتمية املريرة، يتساءلون 
باستنكار، وال يجدون إجابة شافية 
تاركني أرواحهم وآمالهم معلقة بني 
السماء واالرض..
الصداقة حب بأبعاد وألوان مختلفة. 
يجب أن يعيش اإلنسان مع أصدقاء 

يحملون من على صدره 
بعض أسراره، يشاركونه 
رقصات القلب وخفقاته 
اليومية، وحتمل أكتافهم 
بعض دموعه، وصدورهم 
بعض من مالمح جسده 
الذى يحتضنونه دائما، 
ولكن يجب أن تكون في إطار 

أخالقي مقبول مجتمعياً. وضمن هذا 
التعريف الراقي للصداقة: هل تنجح 
بني رجل وامرأة؟ وإن جنحت هل تنجح 
في إطار سرّي مشبوه؟ 
داعبت تلك األسئلة عقلي، وأنا 
استمع إلى أغنية ماجده الرومي “ 
كن صديقي “، وهى حتاول التخلص 
من مشاعرها جتاهه وتضعها في 
قالب ضيق األبعاد كالصداقة  “ملاذا 
تنسى حني تلقاني نصف الكالم ؟ “ 
انه ارتباك عاشقة لن يصمد في حدود 
الصداقة .. وتذكرت أيضا املشاهد 
والقصص التي أراها واستمع إليها 
يومياً، وجلست أفكر فى مفهوم 
الصداقة بني الرجل واملرأة ووضعت 
أسئلة مشروعة تستطيع املرأة أن 
تقرر مصيرها إن استطاعت اإلجابة 
عليها )وكذلك الرجل( :- هل ميكن 
أن تقولني ما ميأل عقلك من تفاهات 
محرجة أمامه؟ هل ميكن التخلي عن 
األقنعة التي تلبسينها أمامه؟ هل 
تستطيعني خلع أقنعته واكتشاف 
حقيقته؟ هل تعرفني طبيعة عالقته 
احلقيقية بامرأته أم اعتمدِت على 

نقله هو فقط للصورة ؟ هل ميكنك 
الظهور أمامه بأي شكل لشعرك 
ومالبسك؟ هل ميكنك أن تسبي 
وتلعني كما تشائني دون أن يحكم 
عليك؟ أهم شروط الصداقة بساطة 
الظهور املرتبك للفكر والشكل 
أمامه دون حرج، فهل يتقبل فوضاِك 
اإلنسانية دون حواجز؟ هل ميكن أن 
جتمعكما عالقة جسدية أم أنها 
فكرة مقززة ؟ لو هناك أدنى رغبة، أو 
احتمال، فحتماً ستتحول تلك العالقة 
إلى مغامرة عشقية مشبوهة عاجالً 
أم آجالً وستقع الكارثة حتماً لكال 
الطرفني أو ألحدهما على األقل ..
وجدت أن جميع إجابات األسئلة 
السابقة ال ميكن ان تكون )بنعم( إالّ 
بني األزواج األصدقاء أو األصدقاء من 
نفس النوع، أما خرافة الصداقة بني 
الرجل واملرأة، خصوصا السرية منها، 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن تشرعن 
اإلجابة بنعم على تلك التساؤالت 
في مجتمعنا املهّجن: غربّي املظهر 
شرقّي اجلوهر واملالمح..الصداقة هي 
احتياج يومي ومعنوي بال عاطفة 
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جسدية .. 
أجنح الزيجات هي زواج األصدقاء: 
تشتعل عالقة صداقة، وتتمدد 
املشاعر باأليام، ويأتي الزواج ليؤكد 
ألفة تلك العقول والقلوب معاً، وال 
ينجح الزواج إالّ باستمرار الصداقة. 
فال حتتاج املرأة إال للحديث عن أفكارها 
ومشاعرها ومخاوفها وأوجاعها 
وحاجاتها، فبدالً من أن تلجأ إلى 
أمها أو صديقتها، أو تبحث عن بديل 
ليسمعها، فهي تبحث في زوجها 
عن صديق بني كل البشر ليحتويها. 
والرجل كذلك، يبحث في زوجته عن 
صديقة حتتوي أحداث يومه، ومتّجد 
انتصاراته، وحتذف أخطاءه وتشعره 
بالوطن ال الغربة .. فاذا جنح كل منهما 
فى لعب دور الصديق، داخل قلب اآلخر، 
سيموت امللل واخليانة واخلرس الزوجي 
بالضربة القاضية..
هناك عالقات كثيرة جتمع بني الرجال 
والنساء، ولكن ليس بينها الصداقة 
العميقة أبداً، من بينها التقاط 
اخللوي  بعد يوم شاق إلعطاء العقل 
إجازة من التفكير والشعور برغبة فى 
الثرثرة والضحك أو احلزن من أعمق 
خاليا القلب مع صوت نسائي، ليس 
بالضرورة أن تكون )جميلة املظهر( 
فهو فقط يريد أن يفّرغ هّمه مع آخر 
يحمل املشاعر نفسها جتاه الكون، 
ويئّن باألوجاع نفسها، أو يعاني كل 
منهما من ذات الداء؛ فقد تكون 
تشبهه في “فراغة العني” وعدم 
القناعة باحلصرية، وأحادية العالقة، 

اذا كان مرضهما أخالقياً.. ولكن ما 
أن يصل لزوجته يقطع االتصال، 
وميحيِك من حياته، مبجرد أنه محا 
رقمك، وان احتجتيه وهو معها يكون 
خارج اخلدمة اال بسلسلة أكاذيب 
ال متناهية إن جنحت ولم يفتضح 
أمركما، وان اضطر للتواصل معك 
يكون من وراء الزوجة، وغالباً في 
)احلمام( النه املكان الوحيد الذي قد 
يشعر به باخلصوصية.. 
ويقابل ذلك، عند الزوجة الصديقة،  
زيادة على حاجة الرجل من هذه 
العالقة، حتقيق الشعور بالذات 
والقيمة واألهمية وزيادة الثقة 
بالنفس نتيجة لطلب الرجل إياها 
هاتفياً، وهو ال يتورع عن التظاهر 
واخملادعة والتمثيل؛ فهى حتكمه 
باهتمامها، وهو يحكمها بدهائه.. 
عالقة مرهقة مليئة بالرعب واحلذر 
واخلوف والكذب، فيقضي ذلك على 
جميع املتع، وتُفقد الشخص احترامه 
لذاته، وتدخله في اكتئاب مطبق 

ومرهق، ممزوجاً بارتفاع الضغط 
املتواصل، لدرجة من املمكن جداً ان 
يدفع ثمنها حياته بأكملها..

أى عالقة بني رجل وامرأة ميكن أن 
تتحول حلب عشقي وعالقة جسدية، 
إذا صادفتها الظروف املناسبة لنمو 
الكيمياء وأكثر، وهناك الكثير من 
الظروف التي تُخضع العالقة لدرجة 
حرارة أقل من احلب، فنطلق عليها 
مجازاً لالحتفاظ بها )صداقة(، لكن 
خلقنا اهلل كاملغناطيس نتجاذب 
ونتبادل مشاعر جتعلنا نعمر هذا 
الكوكب ثم نرحل عنه. الصداقة 
السرية بني الرجل واملرأة حب على 
نار هادئة، وإن أراد القدر أن تعلو 
درجة حرارة العالقة حتماً سيشتعل 
القلب واجلسد وتتحول إلى حب 
وسواسي نتائجه كارثية على الطرفني 
وعوائلهما..

العالقة بني الرجل واملرأة بعموميتها 
ما زالت غير واضحة، وغير معّرفة 
بشكل صحيح في ظل اجملتمع 

الذكوري العربي، وفي ظل مجتمع 
انتقالي مالمح هويته ما زالت  
)مهّجنة(  وتتذبذب بني األصالة 
واحلداثة. فما زالت النظرة للمرأة في 
اجملتمع االنتقالي املهّجن مختزلة في 
جسدها فقط، ومقّزمة لعقلها اال 
من رحم ربي... وعندما تنحرف بوصلة 
العالقات ومساراتها بالتأكيد سيكون 
)الطرف األضعف( دائماً وأبداً ضحية 
فساد العالقات البشرية، وهنا ليست 
املرأة هي األضعف دائماً بل غالباً، 
فقد يقع الرجل ضحية “صداقة” لم 
تكن في األصل كذلك، فيذهب عمره 
ومستقبله ُسدى، ليس من ناحية 
سمعته املهنية فحسب، بل من نواٍح 
أخرى أصعب وأكثر ضرراً عليه كانهيار 
زواجه وأسرته..    
املشكلة األساسية اآلن، ليست في 
انفتاح التواصل بني اجلنسني؛ بل هي 
في انعدام التربية والتوعية الكافية 
والتأهيل املناسب في مؤسسات 
التنشئة االجتماعية كافة خلوض 
جتربة االنفتاح الثقافي و)االفتراضي(، 
في ظل انهيار األخالقيات والقيم 
باّدعاء التحضر واحلرية وحقوق االنسان 
وغياب احلصانات الذاتية واحلصانات 
العامة، أضف الى ذلك االنفتاح اخلطير 
على عالم مبهم من الضياع والبؤس 
أمام الداعشية املتوحشة أو االنفرادية 
والعزلة أمام طغيان عالقات عامة 
سوقية. 
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اللزوم، مثل “سيادة القانون” و”الشفافية”. أي أنه ترفيٌه على 
سطح اللغة أيضاً.

ُم من بعض الكوميديا.  انتخبنا برملاناً يُشبهنا. فلماذا نتجهَّ
يحقُّ للنائبة أْن تطلَب من زميلتها ملوخّيًة ناشفة. ذلك يُحرُِّك 

نشاطاً اجتماعّياً مطلوباً. ثمة َمْن يُحبُّ امللوخّية في غير 
موسمها. املاُء الساخُن يُعيُد األوراق نصَف طازجة. هناك َمْن 

عًة ولزَجة على الطريقتني الفلسطينية واملصرية.  يُحّبها ُمقطَّ
ُل األسلوَب الشامّي في طبخها بأوراقها كاملًة  شخصّياً أفضِّ

مع اللحم والكزبرة.
يحقُّ للنائبة ذلك السؤال، ألّن قصَة الثقة في احلكومة، تُشبه 

“جاهات” الزواج في مجتمعنا: تعبيٌر احتفاليٌّ للمباهاة، 
ولتشغيل رؤساء الوزارات املتقاعدين. “فالن طلب، وفالن أعطى”.

باسل رفايعة

من القلب

يحدُث ذلك في أّي دائرة حكومية، وأّي 
حّي شعبّي، وفي مجلس النّواب أيضاً، 

حيُث تتطّلُب التقوى املُصّورُة تلفزيونياً 
الصالة حتَت القّبة، وليس في املُصّلى، 

أو مسجد امللك عبداهلل القريب. 
صحيح أّن األجرَ ُمضاعٌف، ولكن من دون 

كاميرات، وتالياً تضيُع الصورُة املطلوُب 
استخدامها وشيوعها في إطار الترفيه، 

إّياه.
أدعو البرملان إلى تنظيم الكوميديا، ألجل 

تغطيتها ومواكبتها. مثالً، كان ينبغي 
على النائبة أْن تؤّخرَ قصة “امللوخّية 

الناشفة” إلى األسبوع املقبل، لتالفي 
التضارب مع خطبة االثنني، للنائب 

محمد نوح القضاة، ولتأخذ كل “طبخة” 
حّقها في التذّوق الالئق عند األردنيات 

واألردنيني.
هكذا، فإّن خطبًة، وصالًة حتَت الكاميرات، 

وملوخّية ناشفة، أفضُل كثيراً من 
ُمسدسات، وأكواب مياه متطايرة، وحلبة 

مصارعة، حتت القبة. ولكننا شعٌب “ال 
يضحُك للرغيف الُسُخن”..وال يفرُح 

لـ”عرس القطاط”..

مجلُس 
النّواب ممتٌع 

فعالً، وهو من 
وسائل الترفيه 

األساسية 
لألردنيني على 

منّصات التواصل 
االجتماعّي، في 

السنوات األخيرة. 
وال بأَس بهذا 

الدور، حني تشحُّ 
اآلماُل بـ”الرقابة 
والتشريع”. وهذا 

تعبيٌر مجازٌي، 
نستهلكه، عند 

كوميديا مجلس النواب
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نهار ككّل  
نهاراتنا

شغف

قبل الكثير من العقود
قلنا سنعود

حملنا مفاتيح ابوابنا
ادركها الصدأ

قلنا سنعود مع الرياح
مع وهج الصباح

تهدينا بوصلة مالح
هاج بحرنا وماج
منا من مات 

غرقا
ومنا من قارف احلياة

املا
تقطعت بنا السبل
قدميا..سرق االعداء

من بيتنا غرفة
واالن

يستولون على البيت
كامال

واحلديقة
وظلها

وقطعة السماء
التي تظلها
سبايا نحن..

من قال : انتهى عهد الرقيق؟

سناء صالح

ها قد رحل النهار
لم تكن سماؤه 

محملة
بسحب واعدة

لكن 
بجثث هامدة

كان ككل نهاراتنا
يقتات على رفاتنا
ويشرب من دمائنا
يتسلى بعيوننا 

املفتوحة
فزعا

واصواتنا املرعوبة
مستغيثة باحلياة

نصرخ في واد 
سحيق

فيجيب الصدى
حتى القشة التي
يتعلق بها الغريق

عزت علينا
تاهت بنا الطريق

وتهنا



جتلّيات عّمار خماش في جوالته الساحرة

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

شاي 

على 

طربيزه 

من فلتر 

جرافه 

كتر 

بيلر - 

القطرانة 

٢٠١٦

إفراج

،

4647



،

أتظاهر  باالعتذار،
لكل ذكرياتي التي تنخر 
وسادتي،

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

ما هذا العمر 
املارق!؟
إال فراقات تقصم 
ظهر األيام،،
أحسد 
الالمبالني،
واحملررين من نفخ 
الروح،
في ذلك املسمى 
باألمل..

ألوم اخلطيئة،
الغربة،
الداعني للجنة،
ألوم أبي،
وكل الصادقني،
جميعم يعرقلون 
فرحي املؤقت،
ويفارقون..

وأحتج على العاقلني،
الذين يرمون النرد من حتت 
الطاوالت..

وأخنق حزني، وأضحك مّني...

كشيخ بثوب كاذب من الورع،
مثل جدة تقطع صالتها حتى ال حتترق 
)الطبخة(،

أكتم صوتي،
أكذب،
أخنق حزني، وأضحك مني، 
علي...
الوجع،
ال يفضي بالضرورة للموت،
التنابز بالعشاق،
هو الهزمية النكراء الوحيدة..
الدنيا محشوة في جسدي،
والقدر،
كما قالت العرافة،
الفاكهة املرة،
التي تلعننا،
وترمينا نحو احلياة..
املضحي باحلرية،
ألجل السعادة،
كاملار من صوب كنز،
يركله،
ويجوع..
لغة األبوين،
كلغة اآللهة،
لها رسل وإمياءات،
ال يدركها إال شاعر،
أو نبي..
أتخلى عن عاداتي احلسنة،
وفاًء لكل حماقاتي،
فكل األحلان،
تخلق من من اليقني اخلفي،
والغد:
للشغف واجلنون،
واألرواح،
التواقة للخلود...

شغف
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5253 عقد البيع بني طرفني.
 اذا كان الطريق الى احلقيقة مير من 
القلب فكيف لالوصياء على هؤالء 
االطفال ان يرهقوا قلوب اطفالهن 

مبتاهات احلياة ومشاكلها وتعقيداتها 
وهم يعلمون بأن احلياة لم تكن 

رحيمة معهم حتى تكون رحيمة مع 
اطفالهم. 

  كنت اريد ان اعرف املزيد عنها وكنت 
اعرف ان وقتي معها ضيقا اذ التقيتها 

في املطار على طائرة واحدة. كانت 
حتمل طفولتها وتعود بها الى بلدها 

لتشارك بتشييع والدها الى مثواه 
االخير. 

رمبا كانت حتمل قصة تشبه االف 
من قصص السيدات املنكوبات في 

مجتمعاتنا العربية بالزواج املبكر لكن 
الوجع واحلزن حني يكونا ظاهرين ال 

تستطيع ان تستسلم من دون حتقيق 
رغبة االطالع ومعرفة املزيد. لفتني 

حزنها حني قالت ان سفرها اليوم 
للمشاركة بتقبل العزاء بوالدها. 

بعد طلب الرحمه لوالدها اصابني 
هاجس االطمئنان على الشريكة او 

الزوجة فقالت بحزن اكثر ان والدتها 
قد سبقت والدها الى املوت منذ وقت 

طويل. احلزن يجر احلزن في مثل هذه 
احلاالت وكأن كل االحزان تتراكم في 

الذاكرة حتى ال يجد االنسان لنفسه 
متسع البتسامة عبرت الى حياته ذات 

يوم. سألتها اذا كان والدها متزوجا 
بأخرى؟!، هنا شعرت بانني ذكرتها 

بواقع اشد املا من املناسبة التي 
تستعد للقيام بها حني اكدت بأنها 

قد فقدت ابوها معنويا منذ وقت 
بعيد عن تاريخ وفاته الذي جاءت اليوم 
لتقبل العزاء به. وان صح القول نقول 
انها: جاءت الجراءات حصر االرث الذي 

يحدث عادة في حالة الوفاة. بالكاد 
تعرف اسماء اشقاءها من زواج والدها 

الثاني، الن البيت كما تقول لم يعد 
واحدا، الرابطة معهم فقط اسماء 
مشتركة في البطاقة الشخصية 

باختالف اسم الوالدة. لالسف نتيجة 
هذه احلياة الذابلة يتحمل مسؤوليتها 

اطراف عديدة فقدت حق املواجهة 
وحق وجودها في احلياة، وهذه احلالة 
متثل حال من عانوا من نكبة الزواج 

الثاني سواء كان الزواج الثاني مقبوال 
نتيجة فراغ الزوج بطالق الزوجة او 
املوت او كان غير مقبول حني يكون 

زواجا من غير سبب.  
لم استطع اسكات موجة احلزن 

التي اجتاحتني وانا اتابع حزن عينيها 
من دون ان يتبادر لذهني ان يكون 

اللون االسود الذي يلفها هو السبب 
احلقيقي للضياع الظاهر جليا في 

عينيها. 
ودعنا بعضنا وكنت احمل شيئا منها، 

حملت ثأرها وكأنه قضيتي، قضية 
ضحايا االطفال جراء الزواج املبكر، 

وضحايا تبعات تعدد الزوجات. بأمل 
حتمل املسؤولية من كافة اجلهات 

املعنية للحد من انتشار مثل هذه 
الظواهر.

تقرير مصيرها. جتتاحك 
رغبة بالسؤال اين هي 

الطاقة بصوتها؟ اين هي 
ضحكتها؟. من دون عناء 
تستطيع ان تصغي الى 

قلبها وترثي احالمها التي 
اصبحت مقبورة مع انها 

كانت احالم عادية لطفلة 
كانت في عمرها. رغم 

تراكم الوجع في مالمحها 
لكن العني لم تكن 

لتخطئ في تقدير كم تهفو 
نفسها الى الضحك واللعب 

واحلب الذي صارت تطالب 
مبنحة من دون احلصول عليه. 

تتخيل انها ستترك قيودها 
واالغالل املكبلة بها لتلحق 
بركب قصة او لعبة احبتها 

توا. معها ستقول بانه قد 
فات الوقت لتوجيه اللوم الى 
العائلة التي ضاقت بضفيرة 

الصغيرة بعقد زواج يشبه 

 اللون االسود 
الذي كانت 

ترتديه واحلزن 
الذي يسكنها 
والطفل الذي 

يعادلها بالطول 
ويناديها امي!! لم 
تكن كلها اسباب 
مقنعة لالعتراف 
بها امرأة من دون 

تخيل انها ما 
زالت طفلة او انها 
امرأة توقفت عند 
مرحلة الطفولة. 

كيف لها ان 
تنضج وتنجح 

في رحلتها 
وقد حرمت من 

خيار القبول 
او الرفض في 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة 

املرأة بدون مجاملة
الطفلة



،

“ أيها املار من هنا 
كما أنت اآلن كنت أنا.

 وكما أنا اآلن ستكون أنت.
 فتمتع باحلياة , إنك فاٍن..“

نقش الشاعر أرابيوس بالالتينية في 
الفترة البيزنطية املكان : أم قيس
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،


