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آنو السرحان: 
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وقصيدة وجرمية 
حب...

فجعتنا، وال نقول فاجأتنا، 
أحداث الكرك، والعدد ماثل 
للصدور، فكان علينا أن نكون 
عند قدر املسؤولية، فنواكب 
قدر االمكان ما يجري.
الغالف الذي كانت حتتله 
روح عّمان )باريهان قمق( تأّجل 
لتحتله دمعة الكرك، وصرختها 
املدوية.
وحاولنا أن نُقّدم حلبيبتنا 
الكرك ولو قليال ممّا تستأهله..

قبلة حميمة على جبينك يا 
كرك...
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الكرك ...
خاصرة األردن، ومختصر 
جملته، وقلعته املنيعة

67

جملته، وقلعته املنيعة، وقد أثبتت 
خالل االمتحان الصعب أّنها ستظّل 
كذلك، فعلى ترابها سالت دماء طّيبة 
زكّية متّثل كّل جغرافيا أرضنا، وجميع 
أنحاء وعشائر وقبائل وعائالت الوطن، 
ومنها خرجت اجلنازات التي رفعت 
علماً واحداً، ورّددت شعاراً واحداً: كّلنا 
فداء لألردن.

باسم سكجها

ولم نكن نعيش وهم أّننا بعيدون عّما يجري حولنا، 
وكّلنا توّقعنا أن يشملنا العنف اجملنون بشيئ ولو يسير 

من ظالله، ولكّن الضربة املوجعة تأتي في غير حتّسب 
املكان والزمان، وعلينا أن نعترف بأّن الكرك لم تكن ضمن 

توّقعاتنا، ولهذا فقد كان األلم كبيراً، واألذى فادحاً، ومع 
ذلك فالدرس كان بليغاً.

كّل ذلك يعني أّننا مررنا باختبار اضطراري، جّربنا خالله 
أنفسنا، أفراداً ومجموعات ومؤسسات، وصحيح أّن شيئاً 

من الفوضى ترافقت مع تعامل اجلميع 
مع احلدث املُفجع الطارئ، ولكّنها 
كانت فوضى إيجابية، وفي محصلتها 
النهائية ظّلت منظّمة، ألّن العنوان 
بقي كما هو: الوطن األردني الواحد 
املوّحد، ولعّل املطلوب كان أن تخرج 
إعالنات مناقضة، كما جرى عند غيرنا.

الكرك خاصرة األردن، وُمختصر 

بسرعة

لم ينم أّي 
مّنا أربعة أيام 
متتالية، ولم 
يكن للكتابة 
فيها من جدوى، 
ففي عّز اجلرح 
الكركي األّول كّنا 
نقف مشدوهني 
غير قادرين على 
تصديق ما يجري 
أمام عيوننا، وما 
إن ظننا أّنه بدأ 
يطّبب نفسه 
حتى ُفتح ثانية 
على شهداء جدد، 
ليتوّسع ويتوّسع 
حتى شمل الوطن 
األردني كّله.



،

كبرت وعرفت أن الوطن أكبر ، والدرب أطول، ومدى البصر أبعد، وطن 
ميتد إلى املسجد شرقاً .... واملقبرة غرباً، وطن كهذا البد له من أن ميألك 

باإلميان و األمل ... وطن كهذا الوطن سيشكل لك عقيدة راسخة .
ثم كبرت ... كبرت األحالم مع العمر ، وأصبح الوطن أكبر، وعرفت أني 
أنتمي ملساحة أكبر، فقلبي لن تتسع له قرية صغيرة، وإن كانت تلك 

القرية هي ملؤه .
حني قررت أن أتأبط حقائبي إلى )اململكة التي ال تغيب عنها الشمس: 
بريطانيا( ... وحملت معي حلماً جميالً، و صرة من دعوات ذوي القلوب 
النقية، ووطناً لم أعرف كيف سأضعه في حقيبة صغيرة ... حاولت 
جاهداً، مللمته بقليل من الزعتر، وشيء من سكر الذكريات، وعلقم 

احلياة. وقفت في املطار بني املغادرين، واألمل ينتظرني هناك على بعد 
ساعات ... وشيء من الفرح يبدو على مالمحي، وفراغ كبير بحجم 

الكرك لم تتسعه احلقائب، ولم يحمله إال القلب: فراغ بطعم التشرد 
عن صدر أمي .

يوم أمس ... اختصرت ما يزيد على أربعني عاماً ونّيف بساعات، كنت وكنا 
جميعا على بوابة )يتم( جديد ... فقدان أكبر .... وخسارة حد النحيب... 

جّل خساراتنا كانت ستتضاءل على جدران القلعة يوم أمس.

د. مصلح الطراونة

من القلب

لكن الكرك منذ أن غادرتها، وعدت إليها، 
كانت ال تزال أماً وفية، في حضرة الغياب ... 

كلما غادرتها علمت يقيناً أنني عائد، وأن أمي 
بانتظاري هناك... نعم، رأيتها يوم أمس بوجه 

كّل غاضب، بدعوة كل ثكلى ... رأيتها بكل 
صرخة صاحت بها حنجرة ثائرة، ترفض أن 

تندثر.

في الكرك، أنت تعيش على ناصية الفخر، 
وحدود الكرامة... في وجوه أهلها السمراء 

سترى سنابل الصبر قد نضجت، وأن صبغة 
شمس استحالت إلى كبرياء ... وِفي حناجر 

شبابها لن تخطئ عينك روحهم الثائرة، رغم 
قلة ذات اليد.

يوم أمس ... كانوا على ناصية فقدان كبير، 
فصرخت حناجرهم كالقنابل ... وسنابل 
صبرهم تفجرت رصاصاً مرعداً، و صبغة 

الشمس ما كانت إال رماداً تشتعل حتته نارُ 

الغضب... قاوموا بثبات للهروب من )يتم 
الوطن(، تساءلوا ) كيف سنعود لنسائنا وقد 
تركنا أمنا ) الكرك ( سليبة للخفافيش ؟ ( ...
للكرك: تعالي أعطيك شيئاً من حلم باهت 

طاردته دهراً طويالً عن عينيك الثائرتني، 
فتعطيني ثرى استنشقه صباح مساء. تعالي 

أعطيك أربعني عاماً مضت، و تعطيني صبر 
احلجارة في قلعتك الشامخة. تعالي أقايضك 
مباض وحاضر ومستقبل، وتعطيني ... شجرة 
زيتون ... و صرخة ... و لن أطالبك بوجه أمي ، 

فهو فيك، و إن كنت ال أبصره .

للكركيني ... حناجركم ... هبتكم األولى 
والثانية، دعوات نسائكم، غضبكم ... وجع أم 

سائد، وزغرودتها... دمع أم ضياء و صبرها ... 
)فزعتكم( ... أكبُر من كل األبجديات، و ترهات 

الفاسدين.

أخيراً، ) ولدت الكرك في رحم النار وعلى حافة 
املوت وال زالت باقية، و ستبقى باقية (

بني حلظة 
وحلظة مير العمر 

، فتحتسيه 
بفنجان قهوة 

على ناصية فرح 
ضئيل، أو بصلية 

رصاصة متر 
بجانبك.

ُكنت صغيراً، 
وكان حائط 

)احلوش( ميثل 
لي حدود وطني، 

ليس علّي إن 
اشتعلت الدنيا 

من ورائه... 

ميّر العمر، 
وتبقى الكرك
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إرتياب ال يخشى 
دوي الرصاص في 

سماء الكرك 
العصية، وهتافات 

الرجال والشباب 
والفتية كانت 

تتحصن للهجوم 
البطولي أمام 
قلعة الكرك 

العظيمة. أصوات 
الطلقات أعادتني 
إلى حيث الذاكرة 
املؤابية الصارخة 

عنفوانا ونصراً، 
حينما كتب ) 

ميشع املؤابي ( 
مسلة تاريخية 
خلدت إنتصاره 

على بني إسرائيل 
في عام 859، 

عروبة احلباشنة

رحالة

وحينما قاد البطل صالح الدين األيوبي معارك التحرر 
بسيف من حق ال يخشى جبناء اخلشية واخلوف.

كيف للقدر أن يعيد املشهد، ولكن هذه املرة بهزلية 

ناقمة، حاقدة، تتلمذ روادها على 
اجلنب والدناءة، فهم مصدرو اإلرهاب 
والتطرف والوحشية، وكيف خللية 

إرهابية التحصن في قلعة مقدسة 

يا َكرك...
يا عذراء الشرق

بُنيت صخرة صخرة على مدار عشرين 
عاماً؟ وكيف لعقولهم الهشة 

املتطرفة أن تتطاول على عمق األردن 
التاريخي واحلضاري واإلنساني ) الكرك( 



،

13 12

كرك الهّية والزعامات، عضد األردن 
األشم.

الكرك شهقة الروح، وفداء التراب، 
ودحنونة حتيا فوق متون قلعتها 

واسوارها. الكرك الفجر الذي أنتصر 
فرسانها في مؤتة األمجاد. الكرك 

أول املدن العنيدة وآخرها بهاء يهيم 
في قمم جبالها، وسارية حق غرسها 

رجالها النشاما فوق شيحان ومؤاب 
حتى يصهل التاريخ األردني ... لبيك 

ياكرك .
الدم الكركي ال يتوارى، وشهداؤنا 

خيول اجلنوب، الذي يفتديه الصغير 
والكبير رجاال ونسوة. تعلمنا أن عطر 

املطر كرك، وأن الكرامة والشجاعة 
تفنى بغير الكرك.

يا أيتها العصية، ُقتل االنذال على 
أسوارك املنيعة ليكون التاريخ املشرف 
متمما حلصون القلعة األبية، ال تشوبه 
وصمة عار، ألننا كركيون بكرامة كثيرة 

جدا ال تقبل الردة أبدا.
الوداع مر، والتسارع لتوديع األلفني 

وستة عشر زجر مرارة الوداع. سمّيُت 
هذا العام بـ ) عام النكبة ( فقد قّبلنا 

أكفان الكبار شهداء الكرك بدمعة 
مرة جداً.

يا أيها الدين الذي امتهنه الكثيرون 
ملبايعة )الدم على الفضيلة ( ويا لسان 

الضاد كم لّطختك حروف غريبة 
مريبة خارجة من عنق األصل والفصل 
حيث القيامة البشرية املعدة للسفك 

والقتل والتهجير واإلهانة املعنونة بـ 
)داعشي ( مندس وخائن .

في الكرك تقرأ التاريخ من السماء، 
ألنك ال تستطيع العبور إال رافع الرأس، 

وتسمع جحافل اجليوش ومنازلة 
السيوف متحدية التوقيت الزمني، 
وسواعد حراس املدينة تتناوب على 

املبارزة الشريفة حلماية أسوار القلعة 
من كل مندس وعميل دخيل، وتسمع 

صوت احلرائر الكركيات من شرفات 
املنازل وهن يهتفن بشموخ : 

) أطلق رصاصك يا النشمي العاش 
الردي، فدوى لعيون الكرك والسم 
إسقيه رصاص وخنجر ع املعتدي (

ايها العام املنكوب، إخلع عنك رداء 
الدم، إخلع منك ستار الهمجية 

الرعناء والفوضى غير اجملدية وهاجرنا، 
فقد تعرت منك الكرامة وعاد الغريق 
في وحلك هزيال أشعث ينفض جدار 

املوت ! 

أيها العام الثائر بثورة عبرية، وحناجر 
جاهرت بسفك العذرية، لم تعد 

أليامك بيننا سوى اسوداد الذاكرة في 
دفاتر األجيال العربية .

ودعنا شهداء الكرك بلحن الرجوع 
األخير، وفي قسوة موسيقاه نحيب 

إمتشق أدراج احلرية، جففت األمهات 

دموعها بشماغها ذلك التصدي 
املهيب، وبقيت الكرك عذراء الشرق ال 
تنتظر سير سلطات حكومية للسير 

في جنائز رجالها، وال تنتظر حدادا 
وطنياً، ألن الشعب يذرف الدمع قهرا 

فوق جبالها ، أما القانطون أمام املدفأة 
واملناضلون خلف زجاج الكاميرات، 
أصحاب املؤمترات الهزيلة، أرجوكم 

توقفوا عن ممارسة تصرفات البالهة، 
فقد تسامى الوجع على اخلديعة 

وتسامى الدمع على الدم والنهر، وبتنا 
نغدق من مشاهد اإلعالم الغث منه 

والسمني، ونتلقى الصور البشعة 
لألشالء اجلسدية املتحدثة بإسم 
الوطن بزيف فاضح تتسم بالبرود 

واخلمول والالإقدام والالإدراك ! 
ومع بداية عام جديد، بحلة عربية 

كركية مقاومة، صلواتنا ودعواتنا أن 
ميتشق الفارس سيف حق ال بطالن، 

لتبقى تذاكر السفر عبر الشرق 
العربي ال تعرف مدى وحدوداً، واألمل 
قصيدة محررة ببريد الرسائل وعيون 

الكرك احلرة وآن أوان النصر يا كرك .
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موقف ال تراه إاّل في الكرك
1415

انشغالنا بتجهيز معداتنا لنقل صورة مباشرة من قلعة الكرك 
عبر قناة #رؤيا توجه نحونا طفالن ال يتجاوز عمرهما 15 عاما 

وسألونا ماذا نفعل وألي جهة نعمل، أجبتهم أننا من قناة رؤيا 
وجئنا لتصوير عودة مظاهر احلياة لطبيعتها في الكرك بعد 

أحداث أمس، فرح الطفالن وشعرت أنهم يرغبان في البقاء 
الى جانبنا للتعرف عن قرب على طبيعة عملنا وكيفية النقل 
املباشر للقنوات التلفزيونية، لكني لم أكن أعلم أنهما يرغبان 

في البقاء لتقدمي أي مساعدة قد نحتاجها.
وبعد أكثر من نصف ساعة وهما يقفان حتت املطر أمام قلعة 

الكرك طلبت منهم أن يغادرا أو يدخال ملركبتنا ليحتميا من 
املطر، اال انهم رفضا ذلك وهم يكرران ذات العبارة “ احنا بخير.. 

ال تقلق “
اإلضاءة في املكان لم تكن جيدة وسمعا زميلنا املصور يوسف 

رعد بن طريف

من القلب

رحاحلة وهو يقول ذلك، فأحضرا لنا ضوء 
وبقيا حولنا حتى امتمنا عملنا.

وقبل أن نغادر املكان طلبا منا أن نقبل 
دعوتهما لنا لتناول طعام العشاء 

في منزلهما، وعندما شكرتهما على 
دعوتهما لنا أخبرتهما أننا على عجلة 

من أمرنا وال بد أن نغادر فرد علي أحدهما 
بلهجته الكركية األصيلة “ عويه 

مستعجل يا رجل.. جيرت اهلل عليكم 
تتفضلوا عالعشا أو تشربوا شاي ونتأكد 

انكم دفيانني وبعدين بتروحوا “ كنت 
أمتنى لو كان لدينا متسع من الوقت 

للذهاب معه ملنزله، ليس لتناول طعام 

العشاء بل ألقبل رأس والده ووالدته على 
هذه الرجولة التي لم تتجاوز ال 15 عاما، 
لكني تذكرت حينها أنني في الكرك وأن 

األطفال فيها يولدون رجاال.
------------

رعد بن طريف مراسل 
فضائية “رؤيا” أبدع في نقل 

أحداث الكرك، وهو يكتب 
هنا من قلبه عن أجواء 

املدينة احلميمة...

غادرنا العاصمة 
عمان في طريقنا 

إلى محافظة 
#الكرك لرصد 

األوضاع في 
احملافظة 

عقب األحداث 
املؤسفة.

األجواء كانت 
شديدة البرودة 

وأمطار اخلير 
تتساقط بغزارة 
بني احلني واآلخر، 

وفي غمرة 
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بني حسن وهو عبادي، ال يفكر بقتل أبناء خالته الرماثنة أو زوج عمته 
الطفيلي، واألردُن يا سادة قريٌة صغيرٌة في آخر أرياف القلب، وهي الوشُم 

البدوي على حنك “فضية” التي تنتظر ابن عمها العجرمي ريثما ينهي 
تدريبه في اجليش ويوزع على ثكناٍت عسكريٍة قريبٍة من “املشقر” بعد أن 

يتوسط له جاره العدواني، والعدواني كما نعرف في “مجلى” واحد مع 
العجرمي، وهذا عهد قدمي منذ صايل وماجد.

العهُد األردني الكبير أنبلُّ من جشع الدواعش الوافدين من معابر 
الشياطني واخلطأ االستراتيجي، عهٌد مثل عهد “الَعّمم” الذي مت بني 

العبيدات وبني صخر يوم “سدر املنسف وسدر الرصاص”، ومثلهم عهود 
كثيرة تشبه صولة الشقيرات والشريدة خلف تخوم الصريح عندما جاء 

احلويطات لطلب ثأر من متطلبات تلك املرحلة، فحدث ما حدث وحقن 
الدم عودة اهلل اخلريشا، تلَك أمٌة عاشت مرحلتها ولم تنَس الوِّد، فنحن 

ننسى انفالت األمن في “كفر املاء” وسطوة “عمود السما الصخري”، 
وعراُك املصران في “اجلندلية” في الرمثا بعد حرابة الشاللة.

كلنا شجرة احلنيطي في البلقاء، واختها شجرة القينوسي في الكورة، 
وبني شجرتني تناُم أحالُم الرجاِل بعروس لها عيون البقر وبَِحْمٍل بعد 

ُعْقٍم طويل، شجرتان خفيفتان في الوهم كبيرتان في احللم وتتطاير 
عليهما أمنيات اجلّدات بأن يكون هذا الوطن هادئًا مثل طفل شبع من 

ثدي أمه وارخى ساقه اليمنى ليمضغ سبابته.
األردنيون يا سادة ال يحبون املوت أو الكره، جيشُهم من أبنائهم، ورايتهم 

أردنية -فقط- وصبرهم على فساد بعض أهلهم املتواطئني مع تخبط 
املناصب مثل صبراألب الذي مضى له عٌز كبيٌر في شبابه وأمسى عاجزًا 

عن ضرب ابنه “بالقايش” ويصبر، ألن هذا االبن من “ظهره”.
ا الوطُن تدلل أيُهَّ

،

علي عبيدات

من القلب

ال تخافوا على 
األردن -أبًدا- فهي 

مثل عروس بِكر 
حتوُم الشائعاُت 

حولها ونحن أمها 
التي تفهم أسرار 

ابنتها وتعرُف 
أن أحمَق احلّي 

راودها عن نفسها 
فصدته، وانطلق 

بعدها بفٍم مليٍء 
باإلشاعات، واحلرُة 

ُحرَة. واملركبات 
األردنية ال تعرف 
القنابل، فالرجُل 

الذي رخَص مركبته 
“الكيا سيفيا” ودفع 

مخالفًة مخففًة 
ألن رقيب السير من 

تدّلل أّيها 
الوطن



باريهان ُقمق

موضوع الغالف

بئر اإلبداع
باريهان ُقمق/ في العدد املقبل

يحار احمللّل في تفسير 
باريهان  شخصية 
ُقمق، ويضيع بني 
كونها ناثرة، وشاعرة، 
ومصّورة، ومتذّوقة 
فّن أصيل، وناشطة 
واجتماعية  ثقافية 
وسياسية، وغيرها، 
وأغلب الظّن أّنها 
بئر طاقة ابداعية 
الطبيعة،  كّونتها 
ال تنضب، بل تظّل 
تُطلق مكنوناتها مّرة 
بشكل منفرد، وأخرى 
على هيئة ذلك كّله، 
وما بني احلالني، فقد 
يتشّكل أمامك بركان 
غضب.

)من العدد املقبل( 

1819



2021

،

مقطع من كتاب
من الفحيص ... إلى عالم يجتاحه القتل البطيئ

اختبار األلم واألمل

كان هاجسي آنذاك تعّلم أبجديات 
إدارة النزاع ألمتكن من مساعدة أبناء 

بلدتي، 
وخالل دراستي نهج العمل الال 
عنفي، وإدارة النزاع، تعرفت إلى 
مالمح الصراع األخطر بني اخلير 

والشر: صراع التسلح، الذي يتخطى 
حدود املنطق واإلنسانية، فتالشت 

تلك احلدود اإلفتراضية أمام بشاعة 
احلدود الشائكة واملعقدة للخيارات 

السياسية التي ال يضيرها استخدام 
البشر كفئران جتارب ألسلحة املوت 

والدمار الشامل.  
شاركت في لقاء على منت سفينة 

السالم اليابانية، من ضمن فريق ميثل 
املنظمات غير احلكومية الساعية 

إلى ايجاد منطقة خالية من 
السالح النووي في الشرق األوسط، 

وقابلت ألول مرة في حياتي ناجني 
من كارثتي هيروشيما وناجازاكي. 
كانت معلوماتي عن تلك الكارثة 
من خالل دروس التاريخ في مرحلة 

الدراسة الثانوية وال زالت تسكنني 
تلك املشاعر الصادمة عن حقائق 

احلرب العاملية الثانية وما خلفته من 
ويالت ودمار، لكن االنتقال من اخليال 

إلى الواقع كان موجعاً للغاية، وأشد 
بشاعة، خاصة بعد ان استمعت 

إلى قصص الناجني من الكارثة ومن 
تلك القصص: قصة إحدى الناجيات 

التي كانت طفلة صغيرة عندما 

جتربتي

منى مخامرة
ناشطة وحقوقية أردنية

“يعتقد كل فرد منا أن حدود مجال رؤيته 
هي حدود العالم” )أرثر شوبنهاور(

صدر لألستاذة منى مخامرة هذا الشهر 
كتاب اختبار االلم واألمل، وننشر هنا 
مقطعاً منه، وسنواصل النشر في االعداد 
املقبلة.

حتملنا أقدارنا للدفاع عن قضايا لم 
تكن يوماً ضمن أولوياتنا، فتأخذ تلك 
القضايا موقعاً متقدماً في حياتنا، 
دون أن نشعر بها. 
في ما سبق، ُكنت على رأي الكاتب 
أرثر شوبنهاور حيث أرى حدود الدنيا 
في نزاع اآلباء  واألجداد في مدينتي 
األردنية “الفحيص” مع شركة 
مصانع األسمنت ))LAFARGE التي 
استملكت ثالثة اآلف دومن من أخصب 
األراضي الزراعية، وأحلقت افدح األضرار 
بالبيئة نتيجة الغبار األسمنتي الذي 
كانت تنفثه مداخنها، وتتسبب بتلوث 
الهواء ومياه الينابيع. 
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تركتها أمها في صباح ذلك اليوم 
املشؤوم ماضية إلى عملها في 

مدينة هيروشيما معتقدة أنه يوم 
كباقي األيام، وبأن أمها ستعود في 
املساء، لكن الكارثة وقعت. كانت 

تتحدث بصوت متهدج يشوبه احلزن 
قائلة “شاهدنا ضوءا أصفر شديد 

السطوع، تاله  بعد ثواٍن صوت انفجار 
قوي، وفي اليوم التالي قصدنا أنا 

وأشقائي مدينة هيروشيما للبحث 
عن والدتي. في الطريق كنا نشاهد 

األجساد احملترقة، وبعض املصابني 
ذابت أجسادهم وهم واقفون، وكانت 

قطع اللحم املنصهرة تتدلى من 
أجسادهم ... والبعض اآلخر كان يئن 

من األلم ويبحث عما يخفف من وجع 
احلروق التي ألهبت أجسادهم ... أذكر 

مشهداً مؤملاً ال يغيب عن ذهني: كانت 
مئات اجلثث في النهر تعيق جريان املاء 
فيه. اعتقد أن من احترقت اجسادهم 
قفزوا إلى النهر أمالً في تخفيف حدة 
احلروق” وأنهت حديثها بأغنية حزينة 

... هي آخر ما تبقى لها من ذكريات مع 
والدتها.

 تخيلت للحظة أن اسرائيل قد 
تستهدف األردن بهجوم نووي، وبدأت 

مشاهد املوت والدمار تتسلل  إلى 
تفكيري. تخيلت جثث الضحايا تغلق 

مجرى نهر األردن وتخيلت ماء النهر 
املقدس وقد تلوثت باألشعة النووية. 

أحسست بضيق شديد، وأبعدت تلك 

الصور عن رأسي، لكنها عادت تطرق 
تفكيري مجدداً: لَم ال؟ إنه احتمال 

وارد، فإسرائيل تنفرد دون دول منطقة 
الشرق األوسط بامتالك سالح نووي، 

وهي الوحيدة في املنطقة التي لم 
توقع على معاهدة حظر االنتشار 

النووي، إضافة إلى أنها لم توقع 
على اتفاقية األسلحة البيولوجية 
ولم تصادق على اتفاقية األسلحة 

الكيماوية. وقامت بشن هجوم على 
املفاعل النووي العراقي عام 1981، 

ودمرت ما ادعت أنه مفاعل نووي 
سوري عام 2007 وال تزال مستمرة 

في تهديدها بضرب البرنامج النووي 
اإليراني، وانتابني القلق من احتمالية 

احتدام الصراع بني إيران وإسرائيل 
فنصبح بني ليلة وضحاها عرضة 

لتلك األسلحة الفتاكة، فأصبحت 
قضيتي األولى هي دعم اجلهود إلنشاء 

منطقة معزولة من السالح النووي في 
الشرق األوسط. 

بعد مرور عام على تعرفي مبن يدعون 
بالهيباكوشاتلقيت دعوة من منظمة 

سفينة السالم اليابانية للمشاركة 
في مؤمتر يدعو إلى عالم خال من 

الطاقة النووية عقد في اليابان عام  
2012 أي بعد مرور عام على كارثة 
فوكو شيما. لم تكن تلك الزيارة 
للمشاركة في املؤمتر وحسب، بل 

كانت حملة مناصرة من منظمات 
اجملتمع املدني اليابانية ملساعدة 

مناهضي الطاقة النووية في األردن، ألن 

احلكومة األردنية كانت قد وقعت مع 
احلكومة اليابانية عقداً للتعاون في 

مجال إنشاء محطة للطاقة النووية، 
وكان ال بد من ايصال رسالة إلى 

أصحاب القرار حول خطورة إنشاء تلك 
احملطة في بلد يعتبر رابع أفقر دولة 

باملوارد املائية، فاقترحت على منظمي 
املؤمتر دعوة رئيس جلنة الطاقة ورئيس 

جلنة الصحة في مجلس النواب حلضور 
املؤمتر وزيارة مدينة فوكوشيما، التي 

شهدت مدنها أخطر حادثة تسرب 
اشعاعي نتيجة انفجار في مفاعل 
دايتشي. وبالفعل متت دعوة اعضاء 

البرملان، وبعد ختام املؤمتر توجهنا 
بالقطار من طوكيو إلى مدينة  

فوكوشيما. 
وصلنا إلى محطة القطارات، تخيلت 
انني سأرى ذات الصور التي تناقلتها 

محطات التلفزة التي كانت تُظهر 
بيوتاً مدمرًة على الشاطئ، لكن واقع 
احلال كان مختلفاً متاماً، فعدد سكان 

مدينة فوكوشيما سبعة ماليني 
نسمة، ومساحتها كبيرة جداً، وبعض 
املدن القريبة من مفاعل دايتشي هي 

التي تضررت بفعل التلوث اإلشعاعي. 
حطت بنا املركبة أمام فندق فاخر 

وفي قاعة االستقبال أبلغونا بضرورة 
التواجد في الساعة الثامنة مساًء 

للتعارف وتناول طعام العشاء. نزلت 
من غرفتي إلى حيث قاعة االجتماعات، 

وبعد تبادل األحاديث دُعينا إلى تناول 
طعام العشاء. أمسكت بالطبق، 

وجلت حول موائد الطعام الشهي، 
لكن احساسي باجلوع غالبه احساٌس 

بالتوتر، لم أضع أي شيء،  وانتهت 
جولتي بطبق فارغ وضعته على 

الطاولة، وعدت إلى غرفتي. اخرجت 
من حقيبتي قطعة بسكويت أسكت 

بها جوعي. 

في الصباح كانت ثالث حافالت كبيرة 
في انتظارنا، وكان منظمو اللقاء 

قد حضروا قائمة بأسماء املشاركني 
بالزيارة. صعدت إلى احلافلة، وجلست 

في مقعدي، ولبست قناعاً يغطي 
أنفي وفمي ... ضحك البعض، وقالوا 
لي: “هذا القناع ال فائدة منه، فهو ال 

يقي من خطر األشعة النووية”، فازداد 
توتري وقلقي، ومتّلك قلبي شعورٌ 

باخلوف، بل لعله كان أقرب شعوراً 
إلى قلة احليلة جتاه عدو يراني وال أرى 

مالمحه. قلت في نفسي: هل أصبت 
باجلنون بزيارة مدن تعرضت للتلوث 

اإلشعاعي؟ ثم عدت إلى طمأنة 
نفسي بأننا على مسافة بعيدة جداً 

من موقع التلوث، كما أنني لست 
وحدي، بل يشاركني في هذه الرحلة 

أكثر من مائتي شخصية على 
مستوى متثيل دبلوماسي ووزاري رفيع 

املستوى، َقِدموا من دول العالم لتقدمي 
الدعم واملساندة للمتضررين. 
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اإلصغاُء إلى أغنيتني كاملتني ألّم كلثوم، أو مشاهدة فيلم قدمي 
لسعاد حسني.

في أقّل من 90 دقيقة، تستطيُع طبَخ صينّية شرحات حلمة 
بالبطاطا والثوم والفلفِل األخضرِ، فيما تفرُم سلطَة حّراثني، 

باسل رفايعة

من القلب

على َسِبيِل املزَِّة مع كؤوٍس من لنََب 
السباع.

إنها 90 دقيقة من ُعمرَك، فال تكْن بائساً، 
وتهدرها في مباراٍة للفيصلي والوحدات. 

مباراة، ال متعَة في مشاهدتها. وال يلعُب 
فيها 22 العباً. املؤكُد أنَّ هذه اللعبُة 

تلعُب بَك، وتشحنَك لهتاٍف، وغضٍب، 
وضغط دم.. وسوِء ُمنقلب.

حينما متنحَكَ 
احْلََياُة 90 

دقيقة، عدا عن 
الوقِت الضائِع، 

واستراحة ما 
بني الشوطنِي، 

فهذا وقٌت أكثُر 
من كاٍف لتقطَع 

صفحاٍت في 
روايٍة ممتعة.

وهو وقٌت 
رائٌع للمشِي، 

واالستماِع إلى 
محمد منير 

مثالً. وبإمكانَك 

ضياع وقت، ووقت ضائع

فيصلي
و

وحدات
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

عني . 
قلت : العني تبكي دمعا .
قال : في الدمِعِ ماٌء يروي ُعشبة.

قلت: لَك شهيُة نَِهْم , آكٍل 
لّلحْم , تلتهْم , وتلتهْم , ألْن 
تكف ...؟!
قال: لألرض جوف , و أبناٌء جوعى , 

. إن أكلوا نبَت العشُب واحلَبُّ
_______________

قلت: أنت تسرُق اجلسَد , والزينَة 
وألَق العمر .؟!

قال: أنا السرُّ واخللود , وأخشى هوى 
البدن .

قلت : أنت خاطف املرضى !
قال: أنا النجدة , ألعتَق روحاً ثوبُها 

في زحاِم الّرحيل , وَحميِم الفراق , 
استوقفُت املوَت وسألُته : هل لك 
بي حاجة ؟
قال : لنا لقاء .
سألُته عن الزمان واملكان , قال : 
هو في “املا وراء”.
سألُته عن األحّبة الذين لّفهم 
بليِل الغياب البعيد..
قال: ما أنا بقاطع طريق., هم فلتوا 
مني في غمضة رحم .!
سألُته عن قسوة ندائه , وبطرَكية 
جّنِته .
قال : أنا ِحضنهم , وقد اشتاق 
لغفوتهم 
.__________
سألُته : ملاذا تأخذهم على عجل؟ 
قال : هي ُطرفة , و تُروى في َطرفة 

حوار 

الرحيل 

والفراق

عتق وفِتق ,على سريٍر قابٍل للصدأ.
________________
قلُت : من أنَت ؟...ال أعرُفك !!

قال : بل التقينا ,, ولكّن , للذاكرة 
سعة.

قلت : ذّكرْني ؟! 
قال : حني نلتقي.
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في ليالي كوانني 
املاطرة وشديدة 
البرودة وعندما 

كنا صغارا كانت 
احلى ايام السهر 

هي تلك التي 
كانت جتلس فيها 
جدتي معنا حول 

كانون احلطب 
بانتظار نضوج 

احلمص “البليلة” 
التي وضع في 

طنجرة نحاسية 
فوق اجلمر ...وفي 

كل مرة كنا 
النسمح لها 

باملغادرة والذهاب 
الى النوم قبل ان 

تسرد لنا قصة 
او حكاية  من 

تراثنا الشعبي...
وفي بعض 

د. معني املراشدة

رحالة

االحيان كانت تصر على تكرار احلديث عن قريتنا “سوم” 
... فتحدثنا عن كروم الزيتون الرومانية و اشجارالرمان 

والصبر والتني التي كانوا يزرعونها وعن “اخلّلة” الشمالية 
واجلنوبية وعن بئر “احلسنية” وجيعة “ام البواب” وعن 

عني ماء “دلهم “ وعني “النقاطة”  في وادي الغفر وعن 
عراق “املصقع” وبرودته الشديده صيفا وشتاء وعن 

عراق “الغولة” وقصص اغرب من اخليال وكيف كانت 
تظهر الغولة في الليالي املعتمة على الذين ميرون من 

امامه وعن ساحة الولي او الفقير “ طيالن” وكيف كانوا 
يشاهدونه ليال بجبته اخلضراء وعن فرس نور الدين العزام 

وكيف سبق موكب االمير عبداهلل “امللك املؤسس” 
عندما زار قريتنا عام 1944  وغالبا ماكانت تصر ان تعيد 

لنا وصف بيوت القرية املبنية من الطني والقصيب 
وعن ُعلّية “حاللو” ومضافة جدي الكبير احلاج ابراهيم 

وعن فرن الطابون الذي كانت تخبزوتطهي الطعام فيه 
باالواني الفخارية وعن الزالبية بالسمن البلدي وعن 

“الكوارة”  التي كانوا يخزنون فيها  القمح و الشعير الذي 

يجنونه في موسم احلصاد وكيف 
يتعاون اهل القرية في هذا املوسم 

الهام و حتدثنا عن اجليران واسماء 
هم وعن العشائر التي تقطن في 

القرى اجملاورة  و عن تفاصيل يومهم 
و كيف كانوا يقضونه و عن فصول 
السنة كيف تتقلب في قريتنا التي 
تبعد حوالى ستة  كيلومترات غربا 

عن مدينة اربد وعن الطبيب “احلناوي 
“ وهو الوحيد في مدينة اربد وكيف 
زارته اول مرة عام 1938وعن زيارتها 
عمان عام 1954بصحبة جدي  من 
اجل اجراء عملية استئصال املرارة 
الى عمتي الكبرى”كرمة” على يد 

الطبيب الشهير “طعمة الفانك “وعن 
تكلفة العملية الباهظة وقتذاك 

والتي جتاوزت 50 دينارا اردنيا وهي قيمة 

10 دومنات من االرض تبلغ قيمتها في 
وقتنا ثالثمائة الف دينار ..وحدثتنا ايضا 

عن حكم االتراك و احلروب العاملية 
التي دارت في ذلك الزمان وما رافقها 

من غالء فاحش  .. و حدثتنا مرارا 
عن الثعبان الكبير الذي تسلل يوما 
الى البيت فقضي عليه جدي بعصا 

غليظه بكل شجاعة ..كان جدي 
صالح” والد والدي “ وجيها معروفا 

وكان متعلما يجيد الكتابة والقراءة 
وكان من اوائل التجار الذين افتتحوا 

دكانا في القرية وغالبا ماكان يحضر 
لها البضاعة من فلسطني خاصة 

السكر ومستلزمات االنارة من فوانيس 
ولوكسات تعمل على الكاز وكذلك 

الصابون    ..و كان جدي مشهورا 
بجمال خطه-و رمبا كان لي نصيب 

في ان ارث بعضا من جمال خطه كما 
قالت جدتي-

وحدثتنا انه كان يقتني كتبا كثيرة 
و انه كان يقضي الوقت الطويل في 

القراءة ..وان معظم هذه الكتب 
احضرها من حيفا ويافا ابان عمله 

هناك قبل حدوث النكبة.

كان جدي بحكم عمله في التجارة 
يتردد على مدينة اربد كثيرا ..بالطبع 

...كانت الوسيلة الوحيدة للتنقل 
ايامها بواسطة الدواب “احلمير” 

و”الكدش” وكانت الطريق الوحيدة 
وصوال الى وسط مدينة اربد هي طريق 
وادي املبيضة ووادي احلمام الوعرة مرورا 

مبنطقة “البارحة “ غرب اربد ..وكما 

ذكريات ليالي الكوانني
29 28
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قالت جدتي ان تلك االودية يظهر فيها 

الضباع ليال وغالبا ماكانت تعترض 
كل من يسلكها ليال محاولة “ضبعه” 
والسيطرة عليه واستدراجه الى الوكر 
متهيدا الفتراسه وحدثتنا جدتي انه في 
احد ايام عام 1945الصيفية غادر جدي 

ممتطيا فرسه الى مدينة اربد لزيارة 
احلاج عبد النبي الكوفحي وهو احد 

جتار بيع السالح والعتاد املعروفني اال ان 
جدي لم يعد وعندما غربت الشمس 

وحل الليل  انتابهم القلق على مصير 
جدي الذي كان يحرص على العودة 

في نفس اليوم وقبل غروب الشمس 
فاستقر رأي العائلة على ارسال والدي 

كونه االبن البكر الى اربد حيث بيت 
التاجر في تلك الليلة وكانت صيفية 
مقمرة ...حرصت جدتي وكما حدثتنا 

على تزويد والدي الذي لم يتجاوز 
اخلامسة عشر من عمره مبسدس نوع 

منشر صناعة املانية  حتسبا لظهور 
الضباع واعتراض طريقه _ باملناسبة 

هذا املسدس مازال موجودا بحوزة احد 
ابناء عمومتي ويعمل _ انطلق والدي 
سيرا على قدميه وكان الليل في اوله 

وماهي االساعتني  ونصف الساعة 
حتى كان في حضرة جدي الذي حجزه 

احلاج عبد النبي ومنعه من العودة 
الى سوم كي يولم له العشاء وبعد 
االطمئنان على جدي ورغم محاوالت 

اجلميع لثني والدي عن العوده واالنتظار 
حتى الصباح اال ان والدي اصر على 

العودة كون جدتي قلقة وبالفعل كان 

له مااراد ...وعندما بلغ والدي منتصف 
وادي املبيضة وكما اكد لي هو ايضا 

انتابه شعور من الرهبة واخلوف وعلى 
بعد امتار من قلعة كبيرة ذات جتويف 

كانت ومازالت تتوسط  الطريق يطلق 
عليها اسم قلعة “ابو الدرداء” اعتقادا 

من االهالي ان الصحابي ابي الدرداء 
قد صلى عليها اثناء مروره  باجتاه 

سوم قبل ان يتوفاه اهلل ويدفن فيها  
ملح والدي خيال  وظل آذان الضبع 

تتراقصان على سفح الوادي املقابل 
للقلعة كون الليلة مقمرة عندها 
استقرت نفسه واطمأنت واقترب 

واثقا من نفسه حتى اصبح على بعد 
مترين من الضبع ليطلق باجتاهه عدة 

رصاصات من مسدسه وكما قال 
والدي ولى الضبع هاربا بسرعة فائقة 

...وبعدها اكمل والدي  سيره بحذر 
وحيطة حتى بلغ الدار قبيل الفجر 

ليجد جدتي مازالت تنتظر عودته 
جالسة في احلوش ...وبعدها حرص 

جدي رحمه اهلل وكما حدثتنا جدتي 
على العودة الى القرية قبل الغروب 

في كل مرة ذهب بها الى اربد بعد تلك 
احلادثة ..

ويبقى أجمل ماكانت ترويه لنا جدتي 
في ليالي كوانني حكايات “نص 

انصيص” و”الشاطرحسن” و”حديدوان” 
و”عنترة” وحكايات  “ابوزيد الهاللي “...
رحم اهلل جدي وجدتي ووالدي ورحم 

اهلل زمانا لن تعود عذوبته ونقاوته 
وصفائه رغم قساوته .

رّبا....
أنت حلمي

شغف

فيصيخ لي ويسمعني

وتأتي نوارسه

االعبها وتالعبني

على شواطئه اعدو

انتظر سفينة حتملني

الى حيث حلمي

لكن مدينتي

بال بحر

بال شواطيء 

وال مرافيء

وال سفن

هل يتبخر حلمي؟

خذني اليك

رمبا انت حلمي

ويسمعني

سناء صالح

قالت:

خذني اليك

مدينتي بال بحر

كاد العطش 

يقتلني

ال موج اداعبه 

ويداعبني

ابكي بني يديه

بحنانه يغمرني

ميتزج دمعانا

فاخبره ويخبرني

نبوح باسرارنا

ومواطن عذاباتنا

فاكتمه 

ويكتمني

واهمس في اذنه
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كّنا نذرعها ذهابا ً و جيئة 
ً لنقطف محصوال ً نضج 
لتّوه أو لنغرس بذرة ً نتأّمل 

أن تنبت!
..

 هكذا ، أتزّود ، كما 
الرعاة الطّيبني ، بدفاتري 

و حبري و أرغفة خبز ٍ 
تكفي لي و ملن يحرسني 
ويرافقني وينتظرني هنا 
و هناك ، و أكتب عند 
حجر ٍ قصة ً تليق ُ بقمر ٍ 

أضاء الطريق 

و أتاح لنا فرصة ً لكي نرانا! 
 .. هكذا ، تتشّكل احلكاية و 

تصير ُ في البال سيرة حياة .

 ) 2 (
 كان لنا صديق هنا!

كان يبتهج و ينتشي 
حبورا ً و فرحا ً  حني ميّر األوالد 
، قرب باب الدار املشرع إلى 

الشارع دائما ً ، و ينادون بأعلى 
أصواتهم ويتضاحكون فيخرج 
إليهم و يصرخ فيهم : “ ليش  

بتنادوا  يا ... “ ؟ أو يهمس 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

 ) 1 (
واحلرف !

باحلروف ، أكتب 
عن البالد كّلها ، 

لكي أرى شارعاً 
في مدينة و فيه 
أرى بابا ً ال يُوصُد 

دوني .. 
أو لكي أرى 
زقاقا ً في قرية 

ٍ يفضي إلى 
حجرين متجاورين 

كّنا جلسنا 
فوقهما و قلنا 

للشمس اذهبي 
في الغياب .. 
أو لكي أرى 
طريقا ً متربة ً 
في قرية ٍ وادعة 

بصوت خفيض : 
“ ولكم اسكتوا بقدرش أطلع  أبوي 

في الدار “ ! 
ـّها ذاكرة “ الشقاوة “   أو “ شقاوة  إن

“  الذاكرة !
وتلك أّيام خلت لكنها تعّن في 

البال.
كان األوالد وفي مرحلة الطفولة 
ينادون ويتصايحون وبعد ذلك كان 
األوالد في مرحلة ما قبل الشباب 
أو مرحلة  “ جيل الفتيان “  ينادون 

ويتصايحون  ، و كانوا كذلك 
في مرحلة ما بعد ذلك ينادون 

ويتضاحكون ويتوقفون عند الباب و 
رمبا يتناولون شايهم في الشارع أو 
يشربون املاء حني عطش أو حاجة .. 
ثم ينطلقون جميعا ً إلى الشارع أو 

احلارة أو املقهى أو املدرسة أو امللعب أو 
السوق .

كانوا يفعلون ذلك في املراحل 
جميعها ، الطفولة و ما بعدها 
واليفاعة والشباب و ما بعدها .

 ..
ـّامنا اآلن ،  في أي

كثيرا ً ما منّر قريبا ً من منازل الزمن 
اجلميل أو بيوت الوجع أو بيوت الذاكرة 

واحلَرُف واملِيُم...

وذاكرُة الَشقاوة!
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التي تبّدلت أحوالها ، منّر من هناك 

ونتوقف قليال ً و نذرف احلسرة ونقول : 
كان لنا صديق هنا ! 

) 3 (  في السوق !
في املساء الواضح ، قلت لصديقي 
الذي رافقني إلى السوق : تعال َ اقترب 
فرائحتي في التراب ال تزال على حالها 
و دندنات صوتي األول تّصاعد بني حني و 

آخر فتمأل السوق بهجة وشجنا ً !
اقتربنا من التراب وقلت له : هنا أّول 

احلكاية !
هنا ، أقصد بها “ حوش عتيق “ لدار 
عتيقة وراء أطالل مقهى عمر ، كانت 
عائشة تعيش من جديد حني جاءها 

اخملاض بولدها ماجد .
ذلك كان قبل نحو ستني سنة .

وبعد ذلك كانت حلظات انتظار أذان 
العشاء جوار مسجد السوق / املسجد 

القدمي الذي تعّلمنا فيه الفاحتة أّول 
مرة قبل 53 عاما ً .. و انطلقنا بعدها 
إلى دروب احلكمة والكالم والكتابة 

ـّب واالنكشاف  واالنتظار والترق
والضحك حتى الصراخ والنوم .

أدينا فرض العشاء وغادرنا إلى حيث 
كانت الطريق تسعى بنا .

كّنا ، بعد خروجنا من املسجد ، 
نعبر شارع سوق الذهب املالصق واجملاور 

حلارات الساليطة و املصو واملدني 

والصناع و العجيالت و غيرها ، وذلك 
في طريق رجوعنا إلى أول املشوار .

...
و قبل وقت قليل ، قبل السوق ، 

ـّا اقتربنا من شارعي القدمي ، جوار  كن
منازل أبي دقر اخلماش و كنيسة 

الكاثوليك ، وهناك ناديت ُ على ولد ٍ 
في الطفولة واليفاعة ، ناديت ُ على 

أنا .. صرخت بصوت خفيض ثم ّ 
صعد مّني الصوت ومأل األرجاء ، فجاء 

من هناك كائن ٌ مترهل البدن ، يجّر 
قدميه، وساقاه ال تكادان حتمالنه .

جاء ماجد ! 
جاء الذي كان في املكان ، فسألته : 

ماذا كنتم تفعلون هنا ؟
أطلق زفرته و تنهيدته الطويلة 
احلادة الناشفة املؤملة املتهالكة ، 

وقال : هنا ، لم نفعل أكثر مما فعله 
مجايلونا في اليفاعة .

هنا لعبنا قليا ً و تعبنا كثيرا ً .
وأردف متابعاُ جملة القول : هنا 

أحرقنا مكاتيبنا العتيقة و دفاترنا و 
أوراقنا التي تعّلمنا منها أّول احلّب وأول 

احلياة ! 
كنا نقرأ ونحرق خشية أن تهرب 

األوراق إلى غير عناوينها .
هنا كانت مفاتيح القول واحلكمة 

والوعي .

يتيع
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،

والعاطفي هنا هو وليد 
الفكري وليس العكس، 
فيخطىء من يعتقد أن 
احلب عبارة عن مشاعر 
مجردة من عامل 
العقل. 
فحالة احلب احلقيقية 
هي حالة عقلية 
شمولية، وحالة وعي 
كاملة، وجاهزية عالية، 
ومعرفة تامة للشخص 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

احلب هو تلك 
احلالة التي 
ترفع الشخص 
وتسمو به الى 
األعلى؛ أعلى 
فكرياً وأخالقياً 
وإنسانياً 
ومهنياً 
ووظيفياً، هذا 
هو احلب. فاحلب 
حالة توافقية 
بامتياز تتراوح 
بني االنسجام 
العاطفي 
واالنسجام 
الفكري، 

املناسب وفي الوقت 
املناسب. وهي بالتالي 
تبادلية حتمية مع االخر 
)في املشاركة واالحترام 
والتقدير والفخر 
والتسامح والعطاء 
والقبول والتحمل في 
السراء والضراء( واللذان 
يعترفان كالهما من خالل 
حالة احلب تلك أنهما 
صنعا أعظم انتصار في 

معركة الكون ..
فاحلب ليس عملية حسابية 
ولكنه بالتأكيد معادلة صحيحة، 
فهو يشبه احلياة، واملعرفة 
العقلية والسمّو األخالقي تزيد 
من املتعة به...

احلب األعمى مقولة  ال تنطبق 
بأي حال من األحوال على توصيف 
حالة احلب احلقيقي بتعريفه 
السابق، وإمنا تنطبق متاما على 
حالة )وهم الوقوع في احلب( أو 

ما أسميناها هنا بحالة )وسواس 
احلب القهري(.

)وهم الوقوع في احلب( يكافىء 
حالة وسواسية محضة، تلك 
احلالة من االجنذاب للشخص غير 
املناسب، أو )لألسف الشديد( 
لشخص مناسب جداً ولكن في 
وقت غير مناسب، وفي أسوأ 
احلاالت يعني االجنذاب لشخص 
غير مناسب وفي وقت غير 
مناسب أيضاً.

لم حتاول املصادر الطبية توصيف 
احلاالت املتكررة شبه اليومية 
بتشخيص ) وسواس احلب 
القهري( حتت مدرجات اضطراب 
الوسواس القهري. ويعود تبرير 
ذلك أن احلب حالة انسانية ال ميكن  
استنكارها وهو شعور فردي ال 
يحق مصادرته. 
النقاط املدرجة أدناه هي دالئل 
تبيح للطب إدراج ذلك التشخيص 
كأحد  أنواع  اضطراب الوسواس 
القهري،  مما يتيح  لألشخاص 
املصابني طلب العالج والشفاء 
نظراً لشيوع تلك األعراض  بني 
احلاالت )الواقعة( في وهم احلب 
واملتصاعدة في إطار الوساوس 
أفقياً وعمودياً على حد سواء، 

شغف

د. عصمت حوسو
تكتب عن وسواس احلّب القهري
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ونظراً لتقاطع تلك األعراض مع 
أعراض الوسواس القهري.

أعراض حالة وهم الوقوع في احلب 
)وسواس احلب القهري( :  -
• االجنذاب لعالقة غير مناسبة 
بشكل يناقض املعايير العقلية 
واإلدراكية واألخالقية األصيلة 
للشخص، تأتي على شكل موجة 
اجنذاب اقتحاميه طارئة وهو ما 
مياثل الوسواس.  

• عند إدراك عدم جدوى العالقة 
وسوءها فإن محاولة إيقافها يولد 
حالة من احلسرة واالشتياق وطلب 
اآلخر، ممّا يدفع الشخص إلى إعادة 
العالقة مرة أخرى إلخماد القلق 
وتصاعد الرغبة املرهق وهذه أيًضا 
صفة وسواسية. 

• وفي حالة الّسلم املتوقعة بعد 
ذلك، يبدأ استشعار عدم سداد 
الرأي باجتاه الشخص أو زمانه أو 
كالهما فيلّح قرار االبتعاد، وعندما 
تداهم حّمى الشوق والقلق مرة 
أخرى يُعاد تكرار سلوك التواصل 
وإعادة العالقة وعدم القدرة على 
االبتعاد مما يزيد التعلق والتعود 

بشكل وسواسي. 

• ال يتم االعتراف بعدم جدوى 
هذا الوقوع الرديء املتعب وال تولد 
البصيرة باجتاهه إال بعد مرور وقت 
طويل قد ميتد لسنوات، قد يكون 
نتاجها زواًجا فاشالً، أو عالقة 
حتت األرض قد تقتل الشخص 
بسرّيتها، أو سقوًطا اجتماعًيا 
أو أكادميًيا أو وظيفيًّا أو مهنياً أو 
حياتياً أو عالئقياً، وهذا أيًضا ما 
يحاكي مسيرة الوسواس. ويقود 
عدم عالجه أو ترحيله إلى حيث ال 
ينفع الندم. 

                      احلب احلقيقي: 
واقع ملموس ناجح علني ال سّري 
وهو ليس وهماً أو مرضاً . والوفاء 
هو الوسيلة  الفضلى  لإلعراب 
عن إلهية احلب وثباته، وقياس 
قدرة االرتباط املرتكز على العهد 
املقطوع . يُتّوج احلب احلقيقي في 
الزواج إن كان صادقاً غير مغرضاً 
وحقيقياً، ألن الهدف منه بناء 
أسرة عمودها احلب وأشياء أخرى...



جتلّيات عّمار خماش في جوالته الساحرة

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

عدسة 
عمار 
تلتقط 
صورة 
مذهلة 
لشخص 
يلتقط 
صورة 
لشخص 
آخر على 
شاطئ 
البحر امليت

إفراج

،
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واملغامرات املدوزنة،
تعّلمك احلياة..

اخليانات،
زاد احلكمة،
كاحلّرية ضمن شروط،

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

القلم،
األكثر ثراًء من 
األرض..

العزلة:
وفاء للرؤى 
األبعد..

عّرش قلبك نحو 
الغد،
فاجملهول أكثر 
وفاًء ، وغواية..

األسطورة التي 
تخترعها أنثى،
كالصراعات غير 
العادلة..

احليرة،
تقود إلى اختيار 
صائب،

كأن تكون وسط املوج 
العاتي،
وال تغرق..
كطفل ضّل الطريق،
أبكي
كّلما تعثرت برجال كقصار 
الّسور،

قلٌم ،  وألٌم
 وقصيدٌة ،

وجرميُة حّب

كوطن شحيحة فيه الفراشات..

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

وتأسره التفاصيل..

التلقائية،
أنثى شبقة،،
وذكية..

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

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

االختيارات اخلاطئة،
ترافقك كظّل،
عند كل ضوء،
تكبر..

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

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

شغف
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أي نصٍر هذا الذي 
تختاُل به في 

حلّب؟ 
وكيف صنعت ِمن 

أشالِء األطفال 
إكليٍل غارٍ لنصٍر 

ُمقزز؟.
يا حسني...يا 

زينب...أي هتاف 
هذا الذي ترددون 

على ُجثِث 
املوتى؟!.

حسنُي...طفٌل 
حتت األنقاض 

قضى وهو يبحُث 
عن شربِة ماٍء، 

متاماً كما عطُش 
احلسني قبل أن 

يُجاب برأسِه 
الفيافي ويرويها 

ِمن دمِه اجلواد. 
وزينب َقضت...

محمود ابو هالل

بل كلُّ الزَّيانِِب َقَضنَي بقذيفِة غدرٍ ِمن قاتليَك النائحنَي، 
اجلالديَن ظهورهم فمهللني، الراقديَن على حصّي املكر 

فمخادعني. 
في هذِه األيام...أمتّ الصمت الكوني املذبحة الكبرى في 

حلب، و أُعلَِن عن موِت طيورٍ لم تهاجر مع تلك املوسمّية 
التي تترّحل بحثاً عن املاِء و عن موطٍن ألعشاِش التزاوِج 

بال مصائد و عن سماواٍت للتحليق عالياً حيث ال براميل و 
ال قذائف.

أدََخلَت حلب؟...
ال؛ لن جتَد أحداً لتقتله، لقد كانوا هنا ُمجتمعنَي منذ 

أسابيع قبل أْن يصبحوا نقشاً في ذاكرِة البيوِت و 
الساحاِت و بقايا صورٍ و أطياف.

َسنكتب عن نصرَك املؤزر و عن الذيَن ما تركوا أرضهم 
رََفة جفن، َفُعجنوا مع أدميها وأّصبحت دِماؤهم انعكاساً 
لقاِن تُرابها، في صورٍة مصقولة برغم ما فيها ِمن وجع. 
عن زنابق ُقصفت فَسقطت بكبرياِء الرافضنَي لالنحناِء 

في تناقٍض ُمرعٍب للفصول. 
عن أولئك الذين انفجر الصمُت املعتق 

في صدورهم، فهوت أشالؤهم في 
العتمِة وتواروا حتَت أنقاض املباني إال 

ِمن يٍد ممدودٍة للسماء.
عن أولئَك الذين غابوا و توغّلوا في 

باطِن األرض ساعَة الّندى حتت شظايا 
مزقتهم، أو َمن أّلقى بهم سؤاُل احلريِة 

في السجِن، ألنهم أرادوا أن يعرفوا 
أكثر مما ُقِسم لهم ِمن معرفٍة، أو َمن 

وزّعهم طلُب العدالة على اجلبهاِت 
ليدركوا أعمَق مِمّا أدركوا.

عن أولئك الذين َمرَّ الرصاُص ِمن 
أجسادهم حني ثبتوا وحيدين ينظرون 

كيف ينهاُل رماد املوتى بصمت. 
وأولئك الذيَن نزحوا عكس اجتاه 

القصف و ال يعرفون إلى أين يتجه 
بهم عقرب الزمن حنَي َمّروا ِمن شارٍع 
باجتاِه املقبرة...اعتقدوا أن الشارع آمناً 

كونه بعيد عن القصِف و قريب ِمن 
دفِء اللحد.

نكتب عْن أطفاٍل ثالث، داهمهم البرد 
فتجمعوا في كهٍف حول علبة نارٍ 

َصدأة، وأشعلوا فيها النار فاختنقوا.
لم نتلوا بيان النعي بعد، فما زال 

ظٌل لزيتونٍة ُحرقت ولم يسقط. و 
الصلواُت ما زالت تقام في اجلامِع الذي 
بترت مئذنته، في ما أوت إلى اهلل كّل 

العصافير التي كانت تعشعش في 
ثقوبها.

لقد أعادوا تعريف املوت بأنه ُمجرد 
وقت مستقطع، و سيعودون مع خيط 

الضوء و سيخرج َمن في الكهِف 
برائحة ِمسكية تنعُش الفجر. 

سيعودون؛ ِمن بنِي رُكام األمنياِت 
و البيوِت، و ِمن حتِت ثلِج العمر 

املنثور كنجوم الشتاء فوق الغيم. 
و َسيتجلط الدم النازف على وجِه 
املشهد و تتقادح النجوم و يرشح 

منها على األرِض ماء. و ينبُت الزهُر ِمن 
اجلراِح كوالدِة أي مخلوق. 

و ستتسلل أناُت اجلرحى ودعواُت 
الثكالى كالُسِم في بلعومَك بعد 

أن يلتف الوادي حوَل عنقَك ورفاقَك 
القتلة. 

إذ ذاك...ستصرخ ولن يُسمَع صوتك.

النصر الوهم...

رحالة
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ال يقبل االخر. 
و في احلالتني جند جذورا للمفهومني، 

فهناك فعال مماراسات اقترفها افراد 
من اتباع الدين االسالمي ، و هذه 

االفعال أدانها املسلمون دائما، سيما 
و ان الكثير من املسلمني كانوا أيضا 
ضحايا العمال االرهاب التي اقترفها 

مثل هؤالء .
و أما من الناحية الفكرية، ففي 

الدين االسالمي ، و في االجتهادات 

على مر التاريخ ، ما أوجد بذورا 
ما، لدوافع سياسية آنية، لعدم 

قبول االخر و التشدد جتاه كل من 
يخالف صاحب املصلحة الدينية- 
السياسية في تلك املرحلة.و لرمبا 

جند من هذا املثال ما يتكرر لالن.
فيما تقدم، جند أن شعور اخلوف لدى 

املسلمني له ما يبرره، و أن كونهم 
مادة للحمالت االنتخابية، لهو أمر 
يحتاج املسلمون فيه الى السعي 

احلثيث ، لدفع أية مؤامرة أو نظرية 
مؤامرة قد يتعرضون لها.

و هنا، فمن واجب املسلمني السعي 
الى العودة احلقيقية ملا ورد في النص 

القرآني ، و ما احتوى من املفاهيم 
املشتركة ما بني الكتب السماوية و 
على وجه اخلصوص االجنيل و القرآن.

 ان التركيز على املفاهيم املشتركة، 
و نقاط االلتقاء، تدفع بعيدا و 
بشكل كبير خطر االختالف و 
التنافر بني اتباع الديانات، و ال 

ننسى أن ثلثي البشرية تدين اما 
باملسيحية او االسالم، و عليه فمن 
واجب اتباع الديانتني ان يضربا املثل 

على حبهم املشترك للخالق و 
البشرية.

وجهة نظرهم .
 اما من وجهة نظري 

كمسلم عربي فان اخلطر 
الحق بنا ، هذا اخلطر 

الذي يتهدد املسلمني 
االن في هذا العالم ، 

و بصورة خاصة أنهم 
اصبحوا مادة للحمالت 
االنتخابية، يستخدمها 

املترشحون لكسب مزيد 

من االصوات، سواء في 
الواليات املتحدة، او اوروبا، 
هذا اخلطر، مرده الى توزيع 

االتهام بصورة عشوائية 
على جمهور املسلمني.

فمن قائل ان اخلطر هو في 
ممارسات بعض االفراد، الى 
اصحاب نظرية التعميم 
على ان الفكر االسالمي 

هو بحد ذاته فكر متشدد 

عشت و عايشت 
عن كثب والول 

مرة جتربة 
االنتخابات 

االمريكية هذا 
العام ، و سمعت 

همسا على 
استحياء من 

اصدقاء امريكان 
عن رغباتهم 

مبرشح دون 
آخر، و اجزم ان 

هذا االستحياء 
لم يكن ليدور 

بينهم، ومن 
جملة احلديث 

بالضرورة اخلطر 
االسالمي من 

سمير عربيات
كاتب أردني

بدون مجاملة

مسلم في أميركا

كّنا نحن مادة 
االنتخابات!
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اللواتي جنحن وكن متميزات سواء في 
احلاضر او في املاضي البعيد او القريب 

منه على مستوى مجتمعاتهم 
والعالم. جعلتني اجتاز عتبة اجلمود 

والشعور بزهوة ما تقول. 
احلديث متشابك مع هذه املرأة التي 

متنح الثقة لكل من يراها فهي منوذج 
رائع للمرأة العصرية التي كافحت 

وجنحت كأستاذة جامعية تبوأت 
مكانة علمية مميزة في دولة االغتراب. 
متتلك حيوية مطلقة وهي اجلدة التي 

تسحر احفادها باحلب حتى يتعلمون 
معها الطاعة بالرضى. 

سعادتها مستمدة من خدمتها 
لالخرين، فهي تتطوع كمترجمة للغة 

العربية مع املهّجرين الذين يتركون 
اوطانهم نتيجة احلرب والدمار وما 
اكثر ما تذرف الدمع كلما سمعت 

االخبار عن وطنها الذي ينوء بقصص 
الناس العاطلني عن احلياة.

ال بد لكل من يرى وجهها ان يشعر 
باالطمئنان الن قسماتها ال شبه فيها 
الي ذنب ميكن ان تكون قد اقترفته عن 

قصد او من دون قصد.
   توقفت بسعادة وقلت لنفسي اي 

نفس راضية حتمل هذه السيدة، ومع 
انها متتلك الغنى املادي فأنها تتميز 

بالغنى الروحي الذي مكنها من 
النجاح داخل بيتها وفي عملها. 

الدموع برقت بعينيها حني حتدثت عن 
مرض صديقتها حتى انك ال تعرف 

كيف تنتقل الدموع من عينيها الى 
عيون من يجالسها متاما كما انها 

تستطيع ان  تنقل البهجة الى كل 
من حولها. 

عندما تغمض عينيك تشعر بأنك 
امام امرأة تتمنى لو انك تشبهها .

النجاح التي سطرتها 
املرأة ما زالت تترا على مّر 
التاريخ. تعّول قولها هذا 

كأستاذة جامعية لها 
جتربتها اخلاصة كما ان 

لكل امرأة ناجحة جتربة 
خاصة من خالل احتكاكها 

بحركات نسائية عديدة 
اثبتت جدارتها وقيادتها 

في بيئات مختلفة سواء 
في الريف او احلضر او البدو. 

وكثير هن النساء اللواتي 
اثبنت حضورهن حتى في 
ظروف احلرب وهناك مثال 

املعلمة الفلسطينية التي 
تفوقت وحازت على افضل 
معلمة في العالم مع انها 
عملت ضمن اوضاع امنية 
صعبة مع اطفال عاشوا 

ظروف احلرب وقسوتها. امام 
زخم الصورة واستعراض 

اسماء وصور السيدات 

كأنها كانت 
تخبرني عن 

حديث صامت 
يدور بخلدها مرارا 

وتكرارا، خاصة 
وانها امتعضت 

من حماسي 
لقضايا املرأة وما 

تتعرض له من 
اضطهاد فقالت 

مبا يشبه الهمس 
ولكن بأصرار: ملاذا 

ال يتم التركيز 
على النجاح الذي 

حتققه املرأة؟. 
)سؤال مباغت 

وغير متوقع من 
أمرأة(! اخذت تتابع 

بحماس وهي 
تقول: ان قصص 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة 

بدون مجاملة

سفيرة االلهام واألمل
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السياق العام .
شخصيات النص مدورة ، شرحت 

تصرفاتها أحوالها في حلظات القوة 
والضعف ، أما لغتها فمتقاربة املستوى 

عدى لغة والد هشام وان اتسمت لغة 
الرواية عامة بالشاعرية والشفافية .

يسجل للكاتب قدرته على استبطان 
مشاعر الشباب عاطفيا والتصوير 
الكاريكاتوري  الساخر ويأخذ على 

العمل تكرار الصدفة في اكثر من مكان 
)الصفحات 31 ، 71 ، 78 ، 85 ، 243 ( وبروز 

صوت املؤلف ولغته .

يشكل طغيان احلماس للمشروع 
القومي مساحة واسعة في فصول 

النص كالوحدة بني مصر وسورية وأثرها 
على الناس ورصد مشاعر الناس جتاهها 

والهواجس واخملاوف حولها إضافة إلى 
رصد ونقد شخصية جمال عبد الناصر 
واخلطاب الناصري وكشف التراجع عن 

الدميقراطية .
تتبع النص أجواء اجلامعة األمريكية 

فكريا وصور التثقيف احلزبي داخل 
السجن وأرخ لألحزاب التي عملت على 
الساحة بكل أطيافها وتطور أساليب 

القمع ومناهضة املعارضة وغياب 
التمثيل للتيار الديني وحتول بؤر النضال 
وتعرية احملسوبية ومالحقة تبدل األمناط 
املعيشية وتغير العالقات وجنون ارتفاع 

أسعار األراضي والشقق .
رصد النص خطوات املغترب خارج الوطن 

مصورا خلجاته النفسية وآثار الزمن 
عليه .

يحسب للنص رصده حلالة الوعي 
السياسي في التعاطي مع الثورة 

اإليرانية وخلع الشاه ورفض االغتيال 
السياسي ونقد الصحافة احلزبية 

والوقوف مع اإلخوان والبعث واحلرب 
العراقية اإليرانية وكشف مالبساتها 

والنبوءة السوداوية جتاه املستقبل حسب 
حتليل اهتمامات اجليل.

متيز النص بتوظيف الرمز)حب دنوة 
من ظافر العراقي( واستبطان مشاعر 
املطّلقة ،خاصة رصد وتصوير اختالف 

األجيال  وتعاطيها مع الواقع اجلديد 

التالشي في نهاية الفصول  
وتقنية القطع السينمائي 
ووصل اللقطات  وتداخلها 

بانسيابية رائعة.
 شكلت بدايات الفصول 

مدخال مريحا ومعبرا لقلب 
النص بذكاء يشد املتلقي 
نتيجة توظيف تقنية تيار 

الشعور واالسترجاع .
الراوي في هذا النص شمولّي 

املعرفة ، رصد الشخصيات 
وتابع منوها الداخلي واخلارجي 

مستفيدا من التحليل 
النفسي وقدرته على تصوير 

الشخصية حسب حالتها 
النفسية، وربط بتميز حالة 
الشخصية نفسيا وحركة 

فعلها باجلو اخلارجي .
مّثل التصوير السينمائي 

رسما متقنا لنهاية املشاهد 
بلغة إيقاعية آسرة، وجاء 
السرد مطعما باحلوارات 

واألمثال الشعبية التي قربت 
النص من املتلقي وخدمت 

رغم امتالك جتربة 
الكاتب  محمد 
أزوقه مقومات  

الكتابة الناضجة 
اجلادة إال أنها 

قوبلت بتجاهل غير 
مبرر. 

فنيا ميكن للدارس 
مالحظة  متيز لغة 
الرواية وسالستها  

وإيحائها  
وصياغاتها 

الشعرية ، التي 
جعلت من الهم 

الوطني العام بؤرة 
لها .

وظف الكاتب 
عبر صفحات 
عمله الروائي 

الضخم  تقنية 

سمير الشريف
كاتب أردني

الشتاء يلد الربيعبدون مجاملة



5455 حني كانت الدنيا تختلف...يهربون  من 
صراعات   حياتهم  ومن مجتمع محافظ 

يحكم عليهم بالعزل واالستهجان 
ويراقبهم  أطفاله بالتشهير  واإليذاء 

والسخرية... هبت الريح ، فغذ املصلون  
اخلطى  للجامع احلسيني الكبير 

،توضئوا بنشاط حفزته برودة املاء، صلوا 
حتية املسجد...ثم توزعوا في حلقات 

ينصتون للفقيه  ويستمعون من قادتهم 
يشرحون مستجدات التطورات  احمللية 

والعربية والدولية.... اتسعت احللقات في 
ساحة املسجد اخلارجية- قلب املدينة 
النابض ومركز ثقلها الديني والتجاري 
والسياسي ، حتولت إلى جتمعات تضم 

كامل الطيف السياسي .
صورة عمان ذات اخللفية الريفية ال زالت 

تقف أمام مد العمران والتطور رغم 
كل املغريات...) اختارت املعلمة بقعة 
في سفح اجلبل ، وعلى ميينها السيل 

املتعرج الهادم بزخم مستمر من األمطار 
األخيرة والى يسارها منحدر صخري 

شاهق تنفرج أمامه األرض عن سهل 
مائل إلى االنحدار ، انتشر فيه قطيع من 

الغنم يحرسه راع اختار أنى يلتف بفروته 
رغم دفء اجلو النسبي وقف يتفرج 

بفضول متزايد على سرب الصبايا املليء 
باحليوية وقد مأل املرج بلحظات بالصوت 

واحلركة وأشاع في نفسه البهجة.
وقفت جنود تتأمل مندهشة احلقل على 

امتداد الرؤيا ، سجادة زاهية بالنقوش 
واأللوان ، أزهار صفراء حمراء برتقالية، 
أرجوانية يداعبها النسيم فوق وسادة 

من العشب األخضر الندي الكثير يحمل 

إلي انفها عبق مبزيج من العطر واللقاح .
تأبى صورة عمان أن تغادر الذاكرة رغم 

هجمة اإلسمنت وحتول أراضيها الزراعية 
إلى بنايات شاهقة...) بعد تسلقه 

الدرجات العشرين األولى بدا يلهث 
بشدة وعرقه يتصبب... عزا األمر إلى متوز 

وقرر أن يستمر في الصعود وهو ميني  
النفس بإجازة ممتعة في ) هوايات ( عمان 

.
االستيقاظ املبكر صباحا ، سماع زقزقات 

العصافير الدورية، هديل احلمامة و 
أحيانا تغريد البالبل، ثم رائحة الياسمني 

تنطلق في الليل من كل الشجيرات 
في منزله ومنازل اجليران لتدغدغ  انفه 

وتنفذ إلى روحه .
عمان، الوطن الذي نحمله في جوانحنا 

تأبى أن تغادرنا حتى ونحن في طريق 
الهجرة لتحسني أوضاعنا ... ) محزن أن 

أغادر يا عمان وأنا احمل كل هذا الهم 
واالنقباض ، فكر والسيارة جتتاز شارع 

احملطة وحدها مثل آخر نورس يهجر 
الشاطئ قبيل النوم .

عمان أيتها السنديانة الوارفة التي 
أظلتنا ، قدمنا إليك من الشمال والغرب 

واجلنوب ، هربنا إلى دفئك من صقيع 
البرد واستظللنا بسمائك وظلك من 

سعير الهاجرة ، استجرنا بحلمك من 
ظلم القياصرة األباطرة واملستعمرين 

وحثالة التاريخ وكنت دائما الواحة 
الغناء والصدر الرؤوف... و اقتسمت معنا 

والدمعة والبسمة والرغيف .    

لتوظيف النكتة التي استغلت ألهداف  
سياسية.

يظهر النص صورة مبالغة أليام زمان 
وأنسنة احليوان واجلماد  وسطوة األم 

)جميلة الزعل(.
صورة الطبيعة ملمح ال تخطئه العني 

في رواية محمد أزوقه أيضا..” هبت الريح  
فاهتزت أشجار الفاكهة في البستان 

املتدرج مع انسياب تعرجات اجلبل، 
تساقطت أوراق حمراء ،صفراء وبنية ، 

تبعثرت في كل األرجاء ، اصطخب احلرش 
القريب املتألقة أشجاره مع صخور 

الصوان احلادة ، بأغاريد ونداءات البالبل  
واحلجل والزرعي والقبر، تتغنى باملوسم  

القادم ، تودع نهارها  وتستعد الستقبال 
الليلة الباردة بنفش ريشها والبحث عن 

زاوية دافئة بني أغصان البلوط  املزدانة 
باألكواز اجلديدة املتباهية بثمارها املائلة 

للحمرة. 
بتكرار الزمة )هبت الريح(،تبرز صورة 

عمان زاهية  مشبعة  بتالوين وإرهاصات 
املدينة التي تتشكل  وتتنازعها 

مقومات الريف والقرية،”...انزوى رواد 
احلانات القليلة املعتمة من املدمنني 

والفاشلني واملغامرين واملتمردين ومن 
يخشون الشرب في بيوتهم ، الذوا 

بأضيق الزوايا يجترون آالمهم ، يندبون 
حظوظهم ،يروون مغامراتهم أيام زمان 


