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َركني  َسعد
جنمة أردنية تقتحم رمضان 
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@ عبد اهلل العتوم عن آل العجلوني وعّمان

@ يارا الغزاوي: ال نريد حكومة جباية
األدب لصوصية  عن  تكتب  عروبة   @
املفاجآت وسحر  املغرب  سكجها:   @
@ د. حوسو  توّجه رسالة إلى حبيبها محمد
اجلميلة الدمية  السرحان:  آنو   @
@ ملياء القالب: قلب مفتوح على احلياة
البالد”! وأوقات  الدروب  ”في  @ شاهني... 
البلدية اجلبنة  @ عّمار خماش ومصانع 
احلصن عن  يكتب  عّماري  نبيل   @
@ عندليب احلسبان عن الضفادع املقلية

الرحمن  عبد  عبلة  الكاتبة  جديد   @
وموضوعات أخرى

في العدد

 سعد السيالوي يكتب:
“ أنا والقّمة”!



من 

جتليات عمار خّماش

املبدع ماجد 
شاهني يكتب في 

الدروب وأوقات 
البالد

سناء صالح 
تكتب قصيدة 

جديدة

الدكتورة عصمت 
حوسو تكتب عن 
قّصة حبها مع 
محمد 

الكاتبة 
واالعالمية 
االردنية يارا 
الغزاوي تكتب: ما 
نريده:
حكومة ابداع
 ال حكومة جباية

اللغة،  جميلة 
والروح، عندليب 
احلسبان تكتب 
ضفادع مقلية

عروبة حباشنة     
تكتب عن 
الهيمنة 
واللصوصية

احملتويات
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آنو السرحان
 تعلن قصيدتها 

اجلديدة...

ألسباب تتعلق بشهر 
رمضان، وتركيزنا على وجودنا 
خالله، تأخر إصدارنا لهذا 
العدد.
وبهذه املناسبة تتقدم 
اللويبدة من قرائها وكتابها 
باملباركة بالشهر الفضيل، 
وحتلم معهم بأن يأتي في 
العام املقبل ونحن جميعاً 
في أحسن حال.

معني يكتب

باسم سكجها

عبد اهلل العتوم

سعد السيالوي يكتب

أنا والقمة

مليا القالب



املغرب ...
سحر املكان واملفاجآت

وكركي يروي سيرة محمد من يافا إلى 
القاهرة صنعاء إلى فاس!
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وأنا طفل، وبعدها كان علينا أن نلّف 
أوراق امللوخية اجملففة في ورق خفيف، 
رئانا.  تقتل  زالت  ما  جمرات  ونولعه 
بأّنها  أمامي  تفخر  كانت  التي  وهي 
تعّلمت القراءة في مدرسة تبشيرية 
بكلمات  داعبتني  ما  وكثيراً  أملانية، 
إحتفظت  الغريبة،  اللغة  تلك  من 
عفيفة  األيام.  تلك  من  بها  ذاكرتها 
وظّل  األّول،  الطراز  من  قارئة  كانت 
الكتب،  جديد  بكّل  لها  يأتي  والدي 
وفي يوم لم يأت لها بواحد، فزعلت، 
كّلّها،  عليها  أتيِت  لقد  عليها:  ليرّد 
أؤلف  أن  أمامي سوى  وليس من حّل 

لك في كّل يوم كتاب!
في  أتسّكع  الرباط،  في  اآلن،  أنا، 
مجموعة  إلى  وأنضّم  الفندق،  ردهة 
واحد  بينهم  كان  مغربيني،  أصدقاء 
بنفسه:  عّرف  قبل،  من  أعرفه  لم 
مكناس،  من  النجادي  اللطيف  عبد 
ويده  يدي  كانت  بنفسي.  فعّرفت 
شّد  بل  يطلقها،  فلم  تتصافحان، 

عليها، وسألني: سّكجها من يافا؟ 
تلك  في  أتوقعه  ما  آخر  كان 
اللحظة، وفي ذلك املكان، أن يسألني 
فقلت  وأصلها،  عائلتي  عن  مغربي 
في  لدينا  كان  وقال:  عاد،  نعم،  فوراً: 
إسمه  مشهور  مدّرس  مكناس 
فقد  شخصياً،  أعرفه  لم  سكجها، 

باسم سكجها

َفِمن ذلك الِسحر املغربي أّنها بالد أشبه بخزانة 
محمّية حتتفظ بتراث الدول العريقة. تُراث أخذه الغرب 
مّنا، فصار يحترم اجلنسية، واجلنس، والطائفة، والتنّوع، 
والتعّدد، وأكثر من ذلك، فهو جغرافيا جاهزة السترداد 
أبنائها الذين هاجروا منها قبل ألف سنة. القّصة 
أّن آل العلمي، الذين جاء أّول أفواجهم إلى فلسطني 
من املغرب لتحريرها من احلروب الصليبية، قبل ألف 
وكذا من العشرات من السنني، أعادت إليهم بالدهم 
األصلية جنسياتهم، وجوازات سفرها، لتسهيل أمور 
حياتهم من وثائق سفر ُمذلة حصلوا عليها ِمن دول 

إحتضنتهم، وتتمّن 
عليهم.

أقول:
املغرب  ظّلت 
وَتأُسرني،  تَسحرني، 

بجمالها.
من  أحّبها  لَم  وإن 
فقد  األولى،  النظرة 
ذلك.  بعد  َعشقتها 
من  يرتوي  ال  املرء 
بل  املاء  إلى  النظر 
كانت  فقد  بشربه، 
نفسها،  لي  تُقّدم 
املتكررة،  زياراتي  في 
حتى  َقطرة،  َقطرة 
الغرام  ذلك  صار 
تصّب  رقيقة  أنهاراً 
متوسط،  بحر  في 

ومحيط أطلسي.

بسرعة

ظّلت املغرب 
تُفاِجئني 
بِسحرها...

وَِمن زوج 
إبنتي املولود 
في الكويت، 
املُنَقذ من 
إحتاللها 
وحتريرها، وأهله 
من غّزة القدمية 
احملتّلة، أصل 
إليه نَفسه: 
الفلسطينّي 
الغّزي الذي 
يَحمل، اآلن، 
جنسية 
مغربية، 

خال  سكجها،  محمد  أّن  ويبدو 
والدي الذي أَحّبه، وسمعت منه َعنه 
إجتماعياً،  متعلماً،  رجالً  كان  كثيراً، 
املتزّمتة،  احملافظة،  يافا  في  تقدمياً، 
أوائل القرن العشرين، فأخته عفيفة 
التي  هي  اآلسرة،  حبيبتي  جّدتي، 
حني  عاملي،  إلى  السيجارة  أدخلت 
“كمال”  علبة  لشراء  أسارع  ُكنت 
لها في القدس، وهكذا فقد تعّلمت 
التدخني من أواخر سجائرها املطفأة، 
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ومن  معروف،  ولكّنه  زمان،  من  مات 
رموز املدينة. لم أحتج للعودة للذاكرة 
أخذت  اإلرحتاالت  أّن  أعرف  فأنا  كثيراً، 
يافا  هجرة  من  محمد،  والدي،  خال 
إلى مصر إلى اليمن ثّم املغرب، ولكّن 
بالصدفة  الباقي  أعرف  أن  علّي  كان 

البحتة في الرباط. 
سألت عبد اللطيف إن كان هناك 
الكاملة،  محمد  قّصة  يعرف  أحد 
القطاونة،  سالم  إّنه  طبعاً،  أجاب: 
في  اآلن  موجود  ألّنه  جيد  وحّظك 
الرباط. ُعدت وسألته: القطاونة، هل 
أجاب:  هنا؟  القطاونة  عائلة  لديكم 
ال، هو مغربي اآلن، فقد عاش هنا منذ 
إلى  يعود  وأصله  السنوات،  عشرات 
القطاونة،  عن  أعرف  وألنني  الشرق، 
فال بّد، إذن، أن يكون سالم من الكرك.

تصّوروا كم هي الدنيا صغيرة، يافا 
والرباط،  والكرك  ومكناس  وصنعاء 
جتتمع في حلظة غريبة، كأّنها السحر. 
ورّتب لي عبد اللطيف هاتفياً مقابلة 

مع سالم.
في اليوم التالي، كّنا: القّس املصري 
البحريني  والناشط  ملعي،  أكرام 
جعفر خميس، وعبد اللطيف، نتحاور 
في ممّرات حدائق االندلسية فوق نهر 
املذهل بني  التشابه  الرقرق حول  أبي 
الغرناطي، حني  احلمراء  املكان وقصر 

باصرار،  تقصدني  نظرات  باغتتني 
وقلت  سارعت،  ملاذا  أعرف  ولست 
لعبد اللطيف: وصل سالم. رّد علّي: 
أين هو؟ فأشرت بيدي إلى رجل مهيب 
طويل يسير على ممّر مواز. قال: نعم إّنه 
هو، ظّلت العينان  تتأمالني بفضول 
وكأّنه  اجملهول،  من  اآلتي  بدا،  غريب. 
بالتوجه  القطاونة  سارع  يعرفني، 
وتبادلنا  بحرارة،  علّي  وسّلم  نحونا، 
سكجها،  أنت  لي:  وقال  القبالت، 

أليس كذلك؟
سألته: وكيف عرفت، فنحن ثالثة 
غرباء عنك؟ قال: لو لَبست الطربوش 
اآلن لقلت إّنك هو، أستاذنا، وحبيبنا، 
الشوارب،  يحّب  يكن  لم  ولكّنه 
نحيفاً  كان  كثيف،  شنب  لك  وأنت 
مثلك، وعيونه كعيونك، وقامته متاماً 

كقامتك.
غريبة،  الدنيا  هي  كم  إلهي،  يا 

وجميلة...
 وألّن ثلثي الولد خلاله، كما يقولون، 
سكجها  محمد  تصّورت  كنُت  فقد 
في هيئة والدي، أبيض، قصير القامة، 
ممتلئ اجلسد، ولكّن تصّوري خاب هذه 
املّرة أيضاً، فيبدو أّنني أنا من أخذ من 

خال والده الثلثني...
احلبيب،  ذلك  القطاونة،  سالم 
زمان،  وال  مكان،  ال  من  أتاني  الذي 

مرّتباً  ميعاداًَ  تكون  تكاد  وبصدفة 
عن  يُحّدثني  أخذ  يافا،  غادرتنا  مذ 
احلاج  رجل  كان  أّنه  فعرفت  محمد، 
صديقاً  املغرب،  في  احلسيني  أمني 
عاّلل  التاريخي  املغربي  للمناضل 
الفاسي، عدواً لدوداً ملنظمة التحرير 
وكان  فتح،  وحركة  الفلسطينية 
حملت  هناك  للمفتي  مجلة  يُصدر 
عنوان “فلسطني”، ومن أوائل ُمدّرسي 
اللغة العربية في مكناس، ويتحدث 
احتفظ  ولكّنه  غالباً،  بالفصحى 
كان  اليافية، خصوصاً حني  بلهجته 
احتفظ،  والسياسيني.  الدنيا  يشتم 
أوراقه  وحقيبة  بطربوشه  أيضاً،  
ويرفع  كثيراً،  يدخن  كان  وفاته.  حتى 
املربوطة  الساعة  ويحّرك  دائماً  يده 
ويعبث  إلى حزامه،  ذهبية  بسلسلة 
حتى  دائمة  بشبوبية  بخامته. 
أتت بسرطان في  التي  تلك  النهاية، 
األخيرة  أيامه  فقضى  العظم،  نخاع 
لُّف  مات،  حني  األلم.  تسكني  في 
وحضر  فلسطني،  بعلم  جثمانه 
عن  ممثلون  منهم  الكثيرون،  جنازته 

السلطات املغربية...
وآخر،  يوم  بني  الدنيا،  وتُفاجئني 
مسيرتها  بدأ  التي  العائلة  بتلك 
رجل ُقطع رأسه بقرار بونابرتي، فقد 
جملموعة  برسالة  أشهر  قبل  بعثت 
شباب  أسسها  بوك  الفيس  على 

من أقاربي، أسألهم فيها عن أماكن 
تواجدهم، وأسماء أبائهم وأجدادهم، 
أنحاء  على  موّزعون  أّنهم  ألكتشف 
وفي  القارات،  كّل  في  فعلياً،  األرض، 
الواحد  يعرف  ال  احلاالت  من  كثير 

منهم إبن عّمه.
كثيراً  يهّتمون  الذين  من  ولسُت 
بالعائالت،  وال  والنسب،  باحلسب 
واملدن،  واملناطق  باجلغرافيا  حّتى  وال 
وورثت ذلك عن أبي، وال أبحث عنها، أو 
أكتب فيها، إالّ ألّنها تُعطي مثاالً عن 
ذلك التشّرد، والتشتت، الذي عاشه، 
ويعيشه أحفاد هؤالء الفلسطينيني 
الذين خرجوا في ليلة ظلماء من يافا، 
وغيرها،  وغيرها،  وغيرها،  وغيرها،   ،
أّنهم  وظّنوا  وغيراتها،  وغيرها، 

سيعودون إليها بعد قليل.



موضوع الغالف

َركني َتقول: أنا ُهنا
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كان آخر إسم لها: 
األميرة أتون، في 
مسلسل “سمرقند”، 
وسيحتّل إسمها 
:“مليكة”  اجلديد 
في مسلسل “واحة 
الغروب” الذي يعرض 
اآلن على قناة دبي 
وقنوات  الفضائية 
مصرية مختلفة 
والتعليقات،  األخبار، 
وستكون ركني سعد 
جنمة مسلسالت هذا 
الشهر قريباً.

أحلى األماكن 
بالنسبة لركني 
هو جبل اللويبدة 

العّماني، وحني تتجّول في أنحائه جتد 
نفسها، تستعيد أنفاسها الصافية، 
وتفّكر في اجلديد املقبل في حياتها.

وحني اختار لها أبوها سعد السيالوي 

إسمها وهي في بطن أّمها 
روابي  الفنانة التشكيلية 
أبو غزالة املعروفةكان يفتح 
املوسوعة باحثاً عن إسم يختصر 

معاني: الثابت، الراسخ، املوثوق 
به، املستأَمن، الرزين، الوقور، فلم 
يجد سوى “ركني”...
فسّماها كذلك: ركني..

أردنية تقتحم أسوار القلعة الرمضانية



 وأهّم ما تهتّم به “اللويبدة” 
هو التبشير بالنجاح، ودعمه، 
ولكّننا هنا نتحّدث عن واحدة من 
األردنيات اللواتي بلغن النجاح، 
فلم تقبل به، وتوقفت عنده بل 
وواصلت وتواصل طريقها نحو 
القّمة.

إسمها ركني سعد، وقد عرفناها 
في أدوار ثانوية في مسلسالت 
أردنية، وقد أجادت فيها، وتابعناها 
تداعب في أدائها الضحكة 
بالبكاء، الهمسة بالصراخ، 
الكوميديا بالتراجيديا، وكّل ذلك 
بأداء مبدع أّهلها إلى الوصول إلى 
عاصمة الفّن الثقافة العربية: 
مصر.

في رمضان املاضي كانت ركني 
تستحوذ على أعجاب العرب 

في مسلسل:”سمرقند”، حني 
أبدعت بدور األميرة أتون، وفازت 
فيه بجائزة أفضل ممثلة ثانية 
عبر تصويت حّر أجرته مجلة 
“سيدتي” ، وتقول ركني:

 أعتبر أن ذلك االستفتاء أول 
من أنصفني وكافأني على 
مجهودي الكبير الذي بذلته 
بأدائي لشخصية األميرة أتون 
وكان حتدياً كبيراً لي على كافة 
املستويات اجلسدية والنفسية.

ذلك األداء أرهقني جداً نفسياً 
وجسدياً، ملرور الشخصية 
املركبة بعدة حتوالت مختلفة 
في حياتها كأميرة مطاعة 
وصاحبة نفوذ سابقاً ثم تصبح 
فجأة جارية بعد فرارها من 
قصر خالها امللك فور معرفتها 
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بقراره تزويجها 
من إبن أخيه زير 
والعابث  الننساء 
غير املسؤول،ومن ثّم 
هروبها إلى والدتها 
امللكة توركان حيث 
بالقوة،  تختطف 
وتؤسر ويدمغ 
جسدها بختم الرق 
وتصبح بني ليلة 
وضحاها عبدة تباع 
وتشترى في سوق 
النخاسة مبنأى 
عن خالها امللك 
احلاكمة،  وعائلتها 
للتعذيب  وتتعرض 
لكنها تكافح 
بكبرياء وال تخضع 
لتاجرين حاوال 
والتحكم  إركاعها 
بها، وخالل هروبها 
لثاني مرة تكسر 
قدمها وحتبس 
مجدداً لكن زعيم 

احلشاشني يساعدها، وينقذها 
من مالكها تاجر العبيد املتوحش، 
وبعد معاناة قاسية تعود إلى 
والديها وتتحول إلى أميرة جبارة 

تنتقم من كافة جتار العبيد في 
أبيها”. مملكة 
االستاذة غدير سالم كتبت عنها قبل 
سنة: فراشة تطير باحثة عن ربيعها 

رغم تقلبات 
الفصول التي 
حتكمها صروف 
الزمان واملكان، تعلو 
قليالً وتنزل قليالً 
لكنها ال تتوقف، 
اقتربت عدسات 
آلة تصويرنا منها 
إليها  تسبقها 
لقطات اقالمنا 
بجناحيها  فرفرفت 
مداعبة نسيم 
الكلمات الذي 
يفتح لها » ابواب 

الرأي«  من اوسعها.
هادئة .. خفيفة الظل .. عندما تتحدث 
معها تشعر كأنك تعرفها منذ زمن 
طويل ، فطبيعتها اجلميلة جتعلها 
تتفاعل مع الناس بسرعة وحتبهم ، 
وجتذبهم لها بعفويتها وابتسامتها 
اجلميلة وكالمها الصادق  ، طلت علينا 
في رمضان هذا العام مبسلسل » طوق 
األسفلت » إنها الفنانة » ركني سعد ».
 بستان ورودها

في »ناعور« حيث مزرعة العائلة التي 
حتب أن تطير بني أزهارها حاورنا ركني، 
فقالت :« أحب ناعور جداً خاصة 
مزرعتنا هذه ، فهي املكان املفضل 
للعائلة جميعها، ولقاء العائلة الدائم 
فيها وأحبها كونها يحيطها الهدوء 
والسكينة والهواء النقي ، فال أشعر 
باإلسترخاء والراحة سوى فيها ، ففيها 
استطيع اجللوس مبفردي بعيداً عن 
اجلميع ».

وأضافت :« عند استنفاد طاقتي عقب 
يوم شاق من العمل أذهب للمزرعة 
واجلس مبفردي واستنشق هواء جميال 
يشعرني بالراحة بعد هذا التعب ، حتى 
عند قراءتي لنص عمل معني اذهب 
للمزرعة واقرأه واحلله بهدوء ».

وتابعت :« ال أرغب بعمل دعاية لهذا 
املكان أو ما شابه ولكني احب هذا 
املكان بسبب الهدوء والسكينة فيه 
بالنسبة لي فهو مميز جداً ، وعند 
قراءتي لنصوص األعمال أذهب له ايضا 
واحب البقاء فيه ، عدا عن عشقي 
ملنطقة اللويبدة وبالنسبة لي هي 
اجمل منطقة ، أما خارج األردن فأحب 
»مونتريال« وهي البلد الثاني بالنسبة 
لي ».
 رحيق العائلة

لفتنا في حديث » سعد » عن جتمع 
العائلة في املزرعة ، فكان ال بد من 
احلديث عن عالقتها بهم ، حيث نعلم 



1617
أن والدها سعد السيالوي وهو كبير 
مراسلني العربية واملدير اإلقليمي لـ إم 
بي سي جروب ، أما والدتها »روابي أبو 
غزالة« فهي فنانة ومصممة مجوهرات 
، ولها اخ مخرج واخت تعمل في مجال 
الفنون فقالت :« تربطني بوالدي سعد 
السيالوي عالقة صداقة قوية فهو أكثر 
شخص يدعمني وينصحني ويوجهني 
ويشاركني في اختيار ادواري ، أما والدتي 
فتقوم بإعطائي رأيها ولكن تترك لي 
القرار النهائي ، فهي فنانة ومن وجهة 
نظر فنية تضيف ملساتها وتعطيني 
رأيها بالشخصيات التي أقوم بها ».

وأضافت :« والدي ووالدتي يتابعون 
جميع أعمالي إلعطائي النصائح 
والتوجيهات ، فأبي يحب جيل الشباب 
ويشعر ان هذا اجليل سيقوم بعمل 
نقلة نوعية ، فنحن من عائلة فنية 
ولكن متنى والدي أن يدرس احدنا الطب 
او ان أدرس احملاماة لكن لم يجد األمر 
نفعاً ) تضحك («.
 ألوان من أعمالها الفنية

عدنا للحديث عن بدايات » سعد« 
وأعمالها الفنية حيث أخبرتنا عن بداية 
ولوجها عالم الفن وعن العديد من 
أعمالها املسرحية والسنيمائية فقالت 
:« بدأت التمثيل في املسرح وعمري 
10 أعوام في مركز الفنون األدائية ، 
وعلى مسرح املدرسة ، وحصلت على 
جائزة امللكة رانيا للتفوق عام 2006 
عن الدراما ، ثم حصلت على شهادة 
البكالوريس في الدراما واملسرح من 
جامعة اكستر البريطانية ، و في كندا 
شاركت بالعديد من كورسات التمثيل 
في السينما والتلفزيون«.

وأضافت :« عقب عودتي لعمان وجلت 
الوسط الفني من خالل مشاركتي بأول 
جتربة تلفزيونية وهو مسلسل » بوابة 
القدس« للمخرج رضوان شاهني، ثم 
شاركت في مسرحية نهاية اللعبة 
للمخرج أشرف طلفاح ، ثم مسرحية 
مع املمثلني الرائعني زهير النوباني ونادرة 
عمران بعنوان )حلم ليلة ربيع عربي( 
ومسرحية »بعيداً جداً »مع اخملرج وائل 
قدور«.

وتابعت :« قدمت العديد من األعمال 
مثل »بيارق العربا« للمخرج اياد اخلزوز 
، ومسلسل » عمر بن اخلطاب » حلامت 
علي ، وشاركت في حملة توعية حلقوق 
املرأة بعنوان ) دراما األيادي البيضاء( 
 « Female« وشاركت في مسلسل ،
بجزءيه ، وبرنامج شرش الطول ايضا 
 MBC بجزءيه ، ومسلسل زين من ال
، ومسلسل واتس اب أكادميي ، واخر 
مسلسل لي عرض املسرح ربيعها 
املتجدد
وردة الشهرة

وفي نهاية حوارنا حتدثنا عن مواضيع 
مختلفة منها رأيها في الشهرة ، 
وطريقة ردها على متابعيها في مواقع 
التواصل اإلجتماعي فبينت :« أوالً 
الشهرة شيء جميل واحترام وتقدير 
الناس لك شيء جميل أيضاً ، ولكن ما 
زلت أّحمر خجالً في حال طلب مني أحد 
املعجبني أخذ صورة معه« .

وأضافت :« أما عن متابعتي للمعجبني 
في مواقع التواصل اإلجتماعي أحاول 
أن أرد على اجلميع قدر اإلمكان ، حيث 
اتابع صفحتي الشخصية وصفحة ال » 
Fan Page« » ، واإلنستغرام ايضا ، ومن 

يبعث لي رسائل اجيب على أسئلتهم 
فيها ».

وفي هذا السياق كان ال بد لنا من 
سؤالها عن ردة فعلها عن قيام بعض 
الناس بكتابة تعليقات انتقادية لها 
على هذه املواقع فقالت :« في البداية 
كنت أتعصب واشعر بالنرفزة ولكن 

والدي كان يجلس معي ويخبرني ان 
كل انسان له محبون ومنتقدون فالفن 
والتمثيل ذوق وكل شخص حسب ذوقه 
، ولكن رغم ذلك احب ان اسمع انتقاد 
الناس املنطقي الذي يفيدني ويعلمني 
اي النقد البناء الذي يقوم على االداء 
وليس على الشكل ».
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تستضيف عمان العرض األول من 
مسرحية ”زواج سعيد” التي كتبت 

عنها الصحافة املصرية: أّنها ستكون 
نكهة جديدة تستعيد فّن الضحك 

احلقيقي والسخرية االجتماعية 
واالقتصادية على أصولها، بعد الغياب 

الطويل عن املسرح املصري.
وسيكون ذلك في شهر رمضان املقبل 

في مطعم ومسرح “أوبرا هاوس” 

العّماني اجلديد الذي استطاع التعاقد مع 
أسرة املسرحية قبل عرضها أمام اجلمهور 
في أّي مكان آخر،، وكانت القت احتفاليات 

كبيرة من الناس والنقاد في عروضها 
اخلاصة.

“أوبرا هاوس” مكان لم يكن مثله في عّمان، 
ويُذّكر بأماكن باريسية وسيفتتح في 

رمضان، وقالت أسرة املسرحية أّن “أوبرا 
هاوس” واجلمهور األردني الذواق خير مكان 

لالنطالق إلى العواصم العربية.
املؤلف واملمثل هو أمين اسماعيل املعروف 

مبا قّدمه من قبل، ويشاركه سامح حسني 
وانتصار واميان السيد وطارق جالل وحامد 

“زواج سعيد ”
 في أوبرا هاوس

مفاجأة عّمان الرمضانية

مرزوق وهي من انتاج واخراج عيسى نعمة. 
 املسرحية تتناول العديد من القضايا 

االنسانية واالجتماعية واالقتصادية في 
اطار كوميدي ساخر، وتدور أحداثها حول 

شاب يتعرض لعقبات حياتية يحاول 
التغلب عليها.

وسيتم عرضها فى 4 دول تبدأ في األردن 
ثّم مصر وبعدها الكويت وتختم جوالتها 

بكندا، ثم يتم تصويرها إلحدى القنوات 
الفضائية العربية.

املفاجأة ستكون أيضاً مبشاركة الطفلة 
 The Voice“ جويرية حمدى جنمة برنامج

.”Kids
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وعرفت بعدها أّن جاللته كان يسأل عّن 
صّحتي في مختلف تطّورات حالتي في 

الصراع املرض، وحني كّرمني جاللته بأرفع 
األوسمة، همست في أذنه: شكراً، وبكّل 

جتربتي

سعد السيالوي
ناشط وإعالمي أردني

كان الصحو من العملية 
اجلراحية في حنجرتي 
بطيئاً، فالتخدير قوّي 

املفعول، وأّول ما مّيزته 
عيناي: بطاقة صغيرة 

على باقة ورد كبيرة حتمل 
إسمني: عبداهلل الثاني 

ورانيا العبداهلل..
وليس هناك من إسماء 
اهلل احلسنى أغلى من 

“اهلل”، فحمدت رّبي أّن اهلل 
معي، وأّن عباده معي، وال 

أقول اآلن، بعد أكثر من 
ثالث سنوات، لسّيدي عبد 

اهلل بن احلسني وسيدتي 
رانيا العبد اهلل سوى: 

شكراً من القلب، فمن 
ال يشكر الناس ال يشكر 

اهلل.

تواضع امللوك احلقيقيني، قال: هذا 
أقّل الواجب، فأنت إبن األردن احلبيب.

وقد مررت خالل مسيرتي الصحافية 
بظروف صعبة، وسنوات قاسية، 

وفي كّل تغطية مهنية حلرب 
ما كان املوت رفيقي الذي تركني 

ساملاً وغامناً، لكن اقسى تلك األيام 
وأكثرها ايالماً كانت في العام 

سعد السيالوي:

  “القّمة، وأنا ”
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نفسي، ولسُت 

أنسى كيف أّنني 
وصلت إلى مقابلة 

الراحل ياسر عرفات 
في مكتبه في 

شارع “ميتوال فيل” 
التونسي، وباعتباره 

خبيراً في العمل 
االعالمي أعطاني 
بعد الدروس قبيل 

املقابلة، واحلمد 
هلل أّنها كانت 
لقاء تلفزيونياً 

حتتفظ به أرشيفات 
الفضائيات. وال 

أتذّكر كيف صارت 
الصحافة اجلزء 

األهّم في حياتي، 
أو حتى كيف 

انضممت أليها، 
ولكّنني ال أنسى 

٢٠١٣، وهو عام من 
السواد في حياتي، 

عندما داهمني مرض 
السرطان في احلنجرة، 

وبفضل اهلل وبدعم 
من اسرتي الصغيرة 

واالصدقاء وأسرتي 
الثانية “أم بي سي”.

أتذّكر أّن الطبيب 
الكندي العجوز 
اجلميل اخملضرم، 

رئيس الفريق الطّبي 
الذي جتّمع لدراسة 

حالتي، وبعد إجراء كّل 
الفحوصات، سألني: 

ما هي طبيعة عملك؟ 
أجبته: أنا مراسل 
تلفزيوني في أهّم 

الفضائيات العربية 
)MBC(. لسُت أنساه 

فلم تكن حنجرتي هي التي 
ينصّب عليها اهتمامي، بل أسرتي 

الصغيرة، وبيتي، حيث زوجتي 
روابي وإبنتّي ركني ورزان وإبني سري، 
وحياتهم بعدي، فقد تزّوجت مبّكراً 

بعد قّصة حّب ال تنسى، وصارت 
لدّي عائلتي في وقت قياسي، وال 

أرى أوالدي اآلن سوى باعتبارهم 
اخوتي، وأخذت أفّكر في مصيرهم 

بعدي، ولكّنني ظللُت أقول لنفسي: 

وقد ضرب بيده على جبينه، وقال: 
عليك أن تكون قوياً وأن تتحّمل ما 

سيأتي، فاألمر يتعلق بغياب صوتك 
الذي تعتمد عليه. قلبي معك، 

وقّوتك في املقاومة ستكون عنوان 
جناتك، وفرصتك في العيش هي في 

املنتصف من االحتماالت، وأضاف: 
فيفتي فيفتي.

في تلك اللحظات، بدأت احلياة متّر 
علّي كشريط ذكريات، وبصراحة 

سيكونون أقوياء على احلياة، 
وسيغلبونها كما غلبتها أنا.

وحياتي لم تكن سهلة، وأحياناً 
كانت قاسية، ولكّن اهلل سبحانه 

فتح لي في يوم باباً هو “االم بي 
سي”، ويبدو أّن حّبي للشاشة 

وتعّلقي بها، وخبرتي الصحافية 
السابقة في محاورة الكبار كانت 

زادي في مسار جديد في مهنتي 
االعالمية، وساعدتني في إثبات 

أّنني ُكنت جريئاً في مواجهة 
احلياة. كان ميكن أن أكون محاسباً 

في شركة باعتباري خريجاً بهذا 
اجملال في “الكلية العربية”، وفي 

يوم أخذتني الصدفة  للعمل في 
الصحافة ومن ثّم إلى العمل 

التلفزيوني.

)MBC( ، كانت إسماً جديداً على 
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الشاشة حني انضممت إليها 
مراسالً تلفزيونياً بعد أن كّرست 
إسمي في الصحافة الورقية في 

“صوت الشعب” و”الرأي”، 

  شيخنا الوليد االبراهيم هو 
الذي دعمني ومعه وعلي احلديثي 
وعبدالرحمن الراشد ونخله احلاج 
ونبيل اخلطيب وكل الزمالء ومعه 

قاومت املرض وأزعم اني هزمته بعزم 
وارده على احلياة

وها انا واحلمد هلل أواصل مسيرتي 
متوكال على اهلل

وأقول شكرا يا خادم احلرمني
فخالل زيارة خادم احلرمني امللك 

سلمان بن عبد العزيز لالردن تشرفت 
بالسالم عليه وكان عراب هذا اللقاء 

الطيب املفعم بحنان االب كقائد 
عربي كبير هو الصديق العزيز 

احلبيب االستاذ تركي الدخيل مدير 
عام قناة العربية الذي فاجئني خالل 

مأدبة العشاء التي اقامها امللك 
عبداهلل الثاني على شرف امللك 

سلمان بالقول ان امللك سلمان يريد 
لقاءك واالطمئنان على صحتك 
وسألني امللك االنسان كيف هي 

احوالي الصحية فقلت: احلمد هلل 
طويل العمر انا اليوم بأحسن حال 

وسؤالك علي اعطاني دفعا معنويا 
عاليا  . لم استغرب هذا املوقف 

الكبير من انسان وقائد عظيم ، 
فبالرغم من كل الهموم السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية التي 
تلقي بثقلها عليه كقائد، وعلى 
الوطن العربي وابناء االمة، يتذكر 

امللك االنسان سعد السيالوي الذي 
عمل في MBC  منذ 1991 اي منذ 

التأسيس ليسأل عن صحته.. نعم 
هذا املوقف من امللك سلمان ليس 
غريبا عليه فلقد عرفته لسنوات 

طويلة مضت ، قائدا عربيا نقيا 
يهتم بأدق التفاصيل وبخاصة تلك 

املتعلقة باالنسان.

اكتب اليوم جمللة اللويبدة بعد 
ان اصر علي صديق العمر باسم 

سكجها ان اكتب، وباسم صاحب 
مواقف عديدة عزيزة على نفسي 
كان آخرها تكرميي في حفل كبير 
تزامن مع العيد احلادي عشر جمللة 
اللويبدة، قال لي ماذا ستقول يا 

سعد؟ قلت: كلمة مختصرة انهيها 
بالدعاء للملك سلمان بطول العمر 

وشكرا يا خادم احلرمني.
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واصل عصام العجلوني مشواره أميناً 
للعاصمة عّمان وأجنز لكّنهم حاصروه 

في املوازنة ووضعوا أمامه تساؤالٍت 
عديدة وعالمات استفهام فرضت 

وجودها باستمرار حول أحداٍث وقرارات 
وخدمات وعلى رأسها نظافة العاصمة 

ال وطٍن  ألّن األمانة ما كان لديها عمَّ
بالعدد املطلوب، وانضم التلفزيون األردني 

إلى الركب وهاجم !!؟ وقلنا وقتها لنقرأ 
على التلفزيون وبرامجه الّسالم . 

وصمد عصام العجلوني، وأعلن عن 
خطط وهياكل تنظيمّية تتعلق بالنمو 

االقتصادي للعاصمة، إلى أن زّل قدم 

احلياة وضعف قلبه وغادرنا .

مازن: كان األغلى، في الداخلية يتحّدث 
عن ضرورة عودة احلياة النيابّية وكان 

يقول شرعّية اإلجناز والدميقراطّية 
والبرملانّية يكونون معاً أو ال يكونوا على 

اإلطالق، وََقال لنا سيدنا متحمّساً لعودة 
احلياة النيابّية بعد العدوان االسرائيلي 

على الضفة الغربية، وقبل أن يتوفى 
الّنواب كبار السّن في الضفتني ، 

وكان هذا في العام ١٩٨٤ عندما عادت 
احلياة إلى البرملان األردني، وكان فرِحاً 

إلى العقبة ووضعها في 
وزارته على رأس األولويات 

السياحّية، وتنّبه إلى البيئة 
اجلغرافيِة هناك عندما 

كانت في املرتبة اخلامسة أو 
العاشرة، وحاول أن يضعها 

ثانياً أو أّوالً، وقّدم الّتسهيالت 
لوكالء الّسياحة وكانوا 

املدّللني عنده ليجلبوا 
الّسياح إلى العقبة، واجتمع 

مع رئيس البلدّية وحّثه 
ليحافظ على العقبة 

وفنادقها نظيفًة مؤّهلًة.

كّل ذلك كان قبل فكرة 
العقبة االقتصادّية اخلاّصة، 

وكان يقول لنا في الصحافة 
عن العقبة أن تتم دورتها 

االقتصادية مع الدولة 
األردنّية بامتياز. 

في وادي رم، وِفي منطقة ) 
وادي القمر( قّدم مساعدات 
ملكاتب السياحة فأصبحت 

امنوذجاً في املنطقة، بخيامها 
ومأكوالتها األردنّية ) املنسف 
والزرب واملشاوي ( واملوسيقى 

والرقصات والدبكة والشعبّية 
فأعطت لوناً خاصاً ملدينة 

العقبة متّيزت به قبل شرم 
الشيخ .

عصام : رجل علم االجتماع، 
وزير العمل رافقناه عندما دعم 
مشروع طلبة اجلامعة األردنّية 

في جبل النظيف برعاية 
الدكتور سري ناصر وكتبنا في 

صحيفة الرأي عنه بعنوان ) 
طلبة اجلامعة األردنّية يبحثون 

عن األلعاب املنفّية عن مدن 
األطفال ( .

قد تعجز الكلمات 
عن إيقاظ النَّاس 

ليتذّكروا بصمات 
أولئك الرجال ، 

أبناء محمد علي 
العجلوني التي 

عّبرت عن روح 
األّمة والوطن 

واملُثل الُعليا ، وهنا 
يتواصل العجز عن 
الكتابة وسأكتفي 

ببعض املواقف 
التي رصدتها وأنا 

مندوٌب صحفّي 
في وكالِة األنباء 

األردنّية فرافقتهم .

زهير : مع حفظ 
ألقابه كان 

وزيراً للسياحة، 
اصطحبني 

عبد اهلل العتوم
إعالمي  أردني مخضرم

بدون مجاملة
عبد اهلل العتوم وآل العجلوني وعّمان ......

  “كبرياء 
التاريخ ”..
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أشّد الفرح بهذه اخلطوة التي قفزت 
فوق الدالئل، وكانت تلك قرارات ال متّر 
كغيرها، وكان يقرأ لنا من الّصحف 

باّللغة اإلجنليزّية تثمينهم لهذه اخلطوة 
العمالقة.

كنت على تواصٍل مع مازن أبو فراس 
بشكل يومي ال ينقطع، وكان عندما 
بشتّد بِه احلنني جلاللة امللك احلسني، 

يرفع الهاتف ويتحّدث مع ) راسم - 
مقسم الديوان امللكّي( ويسأل هل 

سيدنا في املكاتب وإذا كان كذلك يطلب 
احلديث معه .

ذكرياٌت كثيرة مع مازن بدأت وما انتهت 
إاِلَّ في تلك اللَّْيلَة احلزينة عندما هاتفته 

من اإلسكندرّية وقلت له بعد انتهاء 
قّمة مجلس الّتعاون العربّي .. باشا لقد 

انهينا االجتماع وكانت الساعة بحدود 
الثانية عشرة ليالً غداً سنعود إلى عّمان 

لطائرِة امللكّية األردنّية ألّن طائرة )صقر 
قريش( ال تستطيع الهبوط في مدّرج 

مطار اإلسكندرّية قصير املدى.

سألت أبو فراس عندما سمعت صوتاً في 
دارتِه العامرِة من معك ؟ فأجاب ضاحكاً 
)ما بعّلم!!( وقلت له: غداً مساًء القهوة 
مبعيتكم، فرد أهالً وسهالً. وِفي صبيحة 
اليوم الّتالي غادرنا اإلسكندرّية واتفقت 

مع فٌواز أبو تايه )رئيس الّتشريفات 
امللكّية( عدى إجراء لقاء صحفّي مع 

سيدنا في الطائرة ووعدني خيراً.

وعندما استوت الطائرة في اجلّو وكان 
امللك يقودها، ترك املقود وكعادته خرج 
من كابينة الطّيار وََسلَّم علينا واحداً 

واحداً وكان عابساً وسريعاً ليس كعادته، 
وعاد إلى مقود الطائرة فذهبت إلى فّواز 

أبو تايه سائالً عن اللقاء مع سّيدنا قلت: 

لقد وعدتني فرّد متأسفاً لقد وصل 
خبر وفاة مازن العجلوني لسّيدنا فحزن 

كثيراً، واّتصل بالديوان امللكّي إلجراء 
ترتيبات الّدفن في املقابر امللكّية، وقبل 

ذلك كنت برفقة مازن ليالً وكعادتي 
اّتصلت بوكالة األنباء األردنّية وكنت 

مديراً لها، فأبلغني الصحفي املناوب 
أن الّصديق أحمد سالمة رزق مبولودٍ ذكر 

قبل قليل، فباركت له هاتفّياً وقمت 
بإخبار مازن فطلب مني رقمه ليحادث 

أحمد قائالً: مبروك العسكري يا أحمد.. 
هذا املولود اسمه فراس على اسم أخي 

فراس العجلوني، وسّمي املولود بذلك.
كان مازن يتحّدث ولَم يهرب من قول ما 

يقول ويَهجم على الكلمة هجوم البائع 
الدنيا بكلمة، وتقتحم عقلك كلماته 

اقتحام احلريق املتصاعد عندما يتحّدث 
عن فلسطني فهي في وجدانه وذكرياته، 

ويصف ضياع فلسطني بالفاجعة في 
تاريخ األمة املعاصر. 

فراس: الّطّيار املقاتل أغار صبيحة 
اخلامس من حزيران عام ٦٧ وقصف 

)نتانيا( بالقنابل وعل. إلى قاعدته وأعاد 
تعبئة طائرته بالقنابل ليغير مّرة ثانية 

فتصّدى له طيران العدو اإلسرائيلي، 
فأسقط طائرته ، وبكيناه شهيداً 

وأطلقنا اسمه على أوالدنا وأحفادنا 
وشوارع مدننا، وأنشدناه أغنّية أردنّية 

بدأت وما انتهت، فانضم إلى ركب 
شهداء الوطن ألّنه عاش وترّبى في بيٍت 

ما عرف إال البطولة والشهادة.

وداعي ألحفاد معركة ميسلون، كدخول 
الغّصة في الغّصة وإن لم أستفق من 
احللم اجلميل ، فإنني أزعم أنَّني ال زلت 

أسمع أصواتهم التي ال زالت توقظ احلياة 
كل صباح لكي ال أنسى أنَّني في احللم



،

عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

نحن من بالطة إلى أخرى .
_____

و رغم وداعتها ولطفها ورشاقتها , و 
رغم نقيقها الذي ال يكاد يسمع , و 

ظّلها الذي ال يكاد يُلَمح , كانت هذه 
الضفادع كآبات شتويًة متأل طريقنا 

املدرسي .ال ميّر صباح دون ضفدع 
مدهوس بأمعاء مهروسة أرضا تصطدم 

به عيوننا قبل أقدامنا , فتكاد أمعاؤنا 
تخرج من حشاها , وحتى ننسى شكل 
الضفدع املقتول وأمعاَءه املطرودة كنا 

نحفظ مكان جثته حتى نتحاشى 
املرورجنبها في طريق العودة , فنخفف 

عن الذاكرة وعنا ألم الشهادة , ولم نكن 

ندري حينها أن الذاكرة حتمل وتهمل ما 
يحلو لها هي ال ما نريد نحن , ولم نكن 
ندري أن الزمن مثلنا يخاف من التالشي 
فيختبئ بصورة حتى لو كانت لضفدع 

ميت . 
____

عدت إلى الطاولة شاهبة ذائبة , 
بشفتني مزمومتني , ويدين مضمومتني 

أحمي بهما فراغ جوفي .
قال صديقي : ما بك ؟ مريضة ؟ 

- قليال , اآلن صرُت أفضل .
- جيد , وماذا ستأكلني ؟

- أرجوَك , ال شيء .
- ألم تقولي أنك صرت جيدة , وأطمئنك 

- “ نطلب ضفادع مقلية ؟ “
- “اسكْت “.

قفزُت عن الكرسي باجتاه التواليت 
ألستفرغ ما بجوفي من أشياء, وما 

بذاكرتي من ضفادع قدمية تتقافزمن 
ذلك الشارع الروماني الذي كنا منشيه 
لنصل إلى املدرسة غربي البلدة , كان 
الوقت آنذاك صباحا , والشارع بعُضه 

تراٌب متأله بقوط مغمورة مباء املطر , 
والبعض معّبد ببالطات زرقاء داكنة 
يسيل على أطرافها الترابية قطرات 

ماء طازجة أو بائتة .
______

الصباحات الشتائية هذه كانت ترشح 
وتسيل من كلِّ شيء في اخلالء , من 

أنوفنا املزكومة , من الشوارع املثلومة , 
من أوراِق وغصون شجرالزيتون والزعرور 

واللوز والبطم , من أوراق وعيدان 
العشب , ومن الضفادع الصغيرة 

اخملّضرة بلون جنبات املكان , الطريِة 
مثل عشبها ,الصغيرِة مثلنا , تتنّطط 

من حفرة ماء إلى حفرة , كما نتقّفُز 

ضفادع مقلية!

لن أطلب ضفادع مقلية , رغم أنني 
أشتهيها . نأكل أي شيء آخر . 

- اطلب أنت ما تشاء , أنا ال أستطيع بلع 
أي شيء .

- ههههه, ما دمت لن تأكلي , إذن 
فألطلب ضفادع مقلية . 

- أرجوك ...
- أنا من سيأكل..!

- أرجوك ال تفعل , ال أستطيع رؤيتها .
- ملاذا ؟

- تذكرني بالضفادع املهروسة في 
الشوارع .

- هههههههه , ولكن هذه ضفادع 
مقلية .

- تضحك...؟!! 
- نعم , ألن األمرَ ال منطق عاقال له. 
- ليكن , أنا آكل بشهية األطفال ...

- األطفال يجربون أّي طعام فإن كان 
شهّيا يحبونه , جربي الضفدع واحكمي 

عليه .
- قلت لك , اسكت , أنا أقرف من أمعائه 

املهروسة .
- الضفدع املقلي بال أمعاء . 

- أنا أكره الضفدع كّله .
- ملاذا ؟

- ألن شكلَه مقرف.
- تكرهينه ألّن شكلَه وهو مقتول في 

الشارع لم يكْن أنيقا ؟!
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     و بائع “ غزل البنات “ 
كان يلتهم “ ساندويشته 

“ و يكرع معها شايه 
ـّر إلى “ نادل املقهى  ويؤش
“ أن يأتيه بكأس ٍ كبيرة 

أخرى من الشاي ،
والنادل منشغل ٌ 
بشاعر ٍ يقول كالما 

ُ غامضا ً ، بينما 
املستمعون احلاضرون 

توقفوا عن لعبتي النرد 
والورق وأصاخوا السمع 
إلى “ الشعر املتلعثم “ 

في فم الشاعر ،
و بائع اجلوارب اجلائل 
يقطع على الصامتني 

صمتهم ويوقف الشاعر 

عن الكالم حني ينادي في 
الناس أن : “ خمسة أزواج 
جوارب بدينار “ ، فيفاوضه 

أحدهم ويشتريها بنصف دينار 
، فيجلس بائع اجلوارب بعد 
ذلك و يطلب شايا ً و يتأّمل 

في احلاضرين الذين يسمعون 
الشعر .. بعد قليل ينهض 
ويتجه إلى “ اللوحة “ و ال 

يعجبه اللون الرمادي ّ فيها !
الرسام غادر املكان ، ولم 
يعرف أن بائعا ً جائال ً استاء 

من لونه الرمادّي ،
و ماسح األحذية اكتفى 
بحذاء عتيق ، مسحه و لم 

يأخذ أجره ، كأمنا أشفق على 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

 ) 1 (
في شارع ٍ 
ـّسع ُ كلما  يت
ضاق َ ، ركن َ 

ماسح ُ أحذية 
صندوقه اخلشبي ّ 
و لوازمه و كرسّيه 
الصغير إلى طرف 

رصيف  ، و راح 
يتأّمل لوحة ً كان 
رسمها متسّكع ٌ 
و عّلقها إلى جدار 

مهتريء قريبا ً 
من باب املقهى 

الوحيد في 
الشارع .

ماسح األحذية 
اكتفى باأللوان 

في اللوحة مثلما 
يكتفي هو بلون 
ٍ واحد ميسح به 

األحذية ،

حال صاحبه ،
أّمـا بائع “ شعر البنات “ و غزلها 
، فحاول أن يوّزع “ احللوى “ بال ثمن 

وباجملّان ، فلم يجد أحدا ً يستطيبها ،
غادروا جميعا ً ،

إال ّ النادل  ظّل إلى جوار ركوة النب ّ ، 
لكيال تندلق ،

وأنا كنت انتظر قهوتي من يد النادل 
!

سمعته يتمتم ، كأمنا كان يسب ّ أو 
يلعن أو يهجو .

الشارع ميور و يفيض بالناس ،
لكن ّ الشاعر رحل َ والرسام رحل 
وماسح األحذية رحل و بائع “ غزل 

البنات “ رحل ،
هل ينفع شارع من دون شاعره 

ورّسامه و ماسح أحذية العابرين 
واجلالسني و من دون بائع الترمس 
وشعر البنات والعبو النرد والورق 

والضاحكون الذين يصعدون 
بضحكهم إلى ما يقترب من اجللجلة؟

..
في الشوارع اآلن : صخب كثير ٌ و 

بيع ٌ .. لكن ّ الضحك يغيب ُ و التأّمل 
يغيب و البهجة تغيب !

في الشوارع اآلن غموض كبير 
و فوضى ، لكن ّ األصابع الواضحة 

تغيب...
في الشوارع اآلن ، يكثر الصارخون  ، 

ـّون ! ويقل ّ املغن

في الدروب وأوقات البالد!
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اآلن ، في السادسة و عندها ، أو رمّبا 
في مطلع الشمس .. تتزاحم األصوات 

واألنفاس ، هنا عصافير تزقزق في النافذة 
هذه و بالقرب منها عند حافة مجاورة 
يهدل احلمام .. و تنبعث أصوات الصياح 

من ديوك تبدو مرهقة أو ال تزال في 
نعاسها فيما الدجاجات ترسل أصواتها 
في األرجاء فرحا ً أو رمّبا إمعانا ً في غضب 
ٍ دفني جراء جتاهل مقصود مارسته ديوك 

مترهلة .
و ثغاء ، و مواء قليل ورائحة تشبه 

الطني و روث الدواب . 
و من هناك تعلو أصوات النساء 

يتشاجرن مع أوالدهّن الذين ال يزالون 
يغّطون في كسل النوم أو متعته و ال 

يأبهون بــ ِ حّصة املدرسة األولى .
نفر قليل من األوالد يخرجون من زقاق 
مجاور يحملون صحونا ً فارغة ويذهبون 
باجتاه مطعم احلارة لكي يعودوا باحلّمص 

والفالفل و اخلبز من مخبز قريب .
األوالد الذين يجلبون احلمص والفالفل 

واخلبز تكون حصصهم في الغياب 
عن املدارس أكبر من حصص أترابهم ، 

وأحيانا ً يتبادلون األدوار في احلضور و في 
الغياب .

عدد غير قليل من األوالد  ، والبنات 
بنسب ٍ أقل ّ ، يرجعون من منتصف 

الطريق ، إلى البيوت ، و قبل أن يصلوا 
إلى مدارسهم ، بحجة أنهم نسوا 

أقالمهم أو دفاترهم أو أغفلوا واجبا ً كان 
عليهم امتامه وإجنازه واالستعداد له .
األّمهات يعدن إلى الصراخ اآلن ، و 

يغضنب ويشتمن ، و يطلقن الكثير من 

الشتائم املتعلقة بعورات في األوالد وفي 
أقربائهم و أترابهم رمّبا ، ألنهم عادوا 

خائبني قبل الوصول إلى املدرسة.
األّمهات  هنا ، يفعلن الكثير من 

الصراخ ، والقليل من احلكمة ..لم تفطن 
ولو واحدة منهن إلى االعتناء بالولد و 

حتضير ما يلزمه لليوم املقبل في املدرسة 
.

األّمهات ، رمّبا كّن مدهشات في احلارة 
والزقاق  لكنهّن ينشغلن في احلكايات 
و لقاءات املعاتبة ويغفلن األوالد الذين 
ذهبوا إلى النوم من دون حروف الكالم .

وحني يعود األوالد إلى املنازل ، يضعون 
حقائبهم عند عتبات البيوت و ينشغلون 

بالتّبول و يخرجون في سرعة عجيبة 
إلى الزقاق والشارع ويأخذون في الصراخ 

واللعب .
واألّمهات ال يأبهن إال ّ  قليال ً .

ـّا اآلباء ، فكثير منهم ينشغل  أم
بسجائره وبالنميمة و بالوجع الذي قد 

يحمله في ذهنه .
أو رّبـما ينشغل اآلباء واألخوة الكبار 
باالستعداد ملنازالت أخرى في الصراخ 
والشتيمة أو باالستغراق في الصمت .

رمّبا يتأّملون ..
في الليل ، تتحرك القطط في 

االجتاهات كّلها و تتكاثر الفئران و تنبعث 
روائح القمامة بفعل العبث و تُطفأ 

األضواء و يعلو الشخير . 
هكذا ، يبدأ نهار البائسني بالتلكؤ 

والكسل و زقزقات قليلة .. و ينتهي  إلى 
ليل ٍ مكتظ ّ بالشخير .
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 الى العابثني 
باجلراح ، سقط 

الوشاح في 
مؤقت األتراح 

، وأنا والسرعة 
اجلنونيه سيان 

في عراك 
الرياح ، أتوق 

شوقا حلنجرتي 
القدمية وشريط 

جديلتي 
املنسدلة 

ودفتري األخضر 
وموقف الباص 

املطل على 
جبل ال يعرف 

املستحيالت ! 

عروبة احلباشنة
كاتبة أردنية

رحالة

ال يخطفني ظل الهوامش حتى ال اقف في مقدمة 
اإلنهيار ، هكذا حكمت علينا احلياة القاسية ، 

كثيرا من السؤدد وقليال من الشفقة ، كل تناقض 
مصلوب مبثابة مقصلة تنتظر حتف الغريق ، كل 

جوع ومعدة خاوية مبثابة عار على أثرياء األرض 
أمام مكب النفايات اجملاور لقصورهم ، لم أقبل 
يوما أن أكون حلقة وصل بني الهيمنة واللص ، 

لصوص مراكز اإليواء بحجة احتواء طاقات املبدعني 
ومواهبهم ، لصوص املنح )والشحاذه ( بإطار 

حضاري مشبوه .
 نوادي حاضنة لالرهاب الفكري ، ارهاب يتسم 

بشجب املوطن وتعزيز فكرة منظمات اجملتمع املدني 
وتغول املنظمات في مضمار )قذر أخالقيا( ووطنيا 
وقوميا ، دعونا يا دعاة التحرر والنضال املشبوه من 

فلسفة التقدم والرقي الذي يؤخذ من ) تخلف 
الفكرة ( مع العلم ان كل تنافس غير شريف 

مصيرة الهدم واحملاربة .
سنحارب احتفاءا بالسطور وتطبيقا للمبادىء 

العليا .
أما فيما يتعلق بزبائن األدب 

وسوق األدب فهنا وأود التنويه 
أن الكيل طفح وأن املباراة غير 

الشريفة التي تشجب املنافسة 
وتضع الفاشل في إطار متوهج 
مصيرها أن تفضح وتتعرى كل 

أدواتها الرخيصة ، أن تقدم كاتب 
مزور لروحه وهويته ككاتب ) 

مخضرم ( هذا يعني أن زمن الردة  
حتامل علينا كثيرا ، وأن املشهد 

مشني حد االشمئزاز واإلستياء ، 
إن مضمارا ال ميت لشرف الفكره 
والقلم بصلة هو مضمار ساقط 

أيدلوجيا وأخالقيا ولغويا ، ثمة 
جوائز أدبية برعاية الغرباء ، 

يقدمون احلصان الوضيع كمهرة 
ويساومون على األقالم املأجورة 

واملسروقة كمحترفني وسادة ! 
في كرك العزمية الشاجبة 

لغوغائية كل إعوجاج ، ثمة ما 
يسمى ب ) جائزة الناصر صالح 

الدين األيوبي ( املدعومة من قبل 
بلدية الكرك ، هذه اجلائزه يحترف 

املروجون لها مهنة التصوير في 
كل خانة يتقهقرون بها بحجة 
جمع أعمال أدبية وفنية مبنطق 
مبتور من املصداقية وقريب الى 
اإلستعراض في الفراغ املعدوم 
متاما ، ذلك الفراغ املعد لألقالم 

العابرة أدبيا وديناميكيا ، أعتقد 
أننا في عصر يتسامى الصغير 

الصغير جدا على مفكرة الكبير 
فكرا وقدرا ، لكن اجلميل بكل 

ذلك أن هذا الزمن مييز بني الصالح 
والطالح شاء من شاء وأبى من أبى 

وهنا أختم قولي مبا نطقه فارس 
الشعر العربي املتنبي : 

جتري الرياح كما جتري سفينتنا 
نحن الرياح ونحن البحر والسفن

إن الذي يرجتي شيئا بهمته 
يلقاه لو حاربته اإلنس واجلن 

فاقصد الى قمم األشياء تدركها
جتري الرياح كما أرادت لها السفن

الهيمنة واللص: ما بني 
العدالة واألدب
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ويا كّل كّل األهل أنِت 
حبيبتي”...
رّدي على كلماتك كنَت 
قد سمعته مني في ذاك 
الوقت، أما رّدي بعد أن 
متّعنُت بها بعد رحيلك 
وكأنك كنت تودعني 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

قلت لي في آخر 
أشعارك غداة 
آخر عام بدأته 
معي  :

“ وإني وإن 
ضاقت فأنِت 
حربتي، وإني 
وإن غابت فأنِت 
عصمتي، وإني 
وإن ُشّحْت 
علّي مسافتي 
وخاصمني ربي 
فأنِت جّنتي، 
أحبك بنت العم 
يا أصل احلال 

حينها فأقول لك عساك 
تسمعني اآلن يا موطني 
: لو كان البحر مداداً 
لكلماتك لنفذ البحر قبل 
أن تنفذ كلماتك ولو جاءوا 
مبثلها مدداً، أنت ذهبت 
واستحالة املآل وبقيت لي 

كلماتك وذكرياتك بعطر الياسمني..

غدت أيامي ُمّرة متشابهة، وبات 
الليل موحشاً جداً، فقد تركت 
القلب يُدمي مثقالً تائهاً في الليل 
في عمق الضباب، وإذا بي أطوي 
وحيدة حائرة اقطع الدرب طويالً 

في اكتئاب، ويأتي الليل موحشاً 
تتالقى فيه أمواج العذاب، لم يعد 
يبرق في ليلي سنا فقد توارت 
كل أنوار الشهاب، وخلت األماكن 
من معانيها ثم توقف الزمن عند 
رحيلك، وبتُّ أعيش على ذكرى 
سنيننا معاً وإن كانت قليلة، لكنها 
كانت غزيرة باحلب ومليئة بالسعادة 
وتفيض بذكريات تفوق عقوداً من 
العشرة ألزواٍج غيرنا. فقليٌل منك 
يكفيني وقليلُك ال يُقال له قليُل...

مّرت سنة يا موطني؛؛ سنة ثقيلة 
معتمة بنكهة مّرة السعة بحرارة 
الفقد، فلم أفقد احلّب فقط وإمنا 
فقدت أيضاً تلك القوة من زوج 
طوقتني بحنان أب ودفىء صديق 
وأمان وطن؛ هي قوة ذلك الرجل الذي 
أّجج أنوثتي بصخب رجولته وحّبه 
اآلسر، فشعرت بالُيْتم العاطفي 
منذ رحيله، وعانيت قساوة الغربة 
ومرارة الوحدة وحرارة الغياب لفرط 
ما راكمُت في هذه السنة سنوات 
من احلزن والوحدة واملرار. وعلى الرغم  
أنه وعدني أن يكون ما بيننا أبدي 
ولكنه نسي أن يخبرني قبل أن يرحل 
أهو حبه أم وجعي ..

إن جذوة فجيعتي برحيله املفاجىء 

شغف

د. عصمت حوسو تكتب عن محمد احلباشنة:

زوج وأكثر
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تتوّهج من جديد كلما مّر طيفه أو 
الحت ذكراه، باغته على حني غّرة 
ذلك الزائر الفجائي كعادته دون 
موعد أو سابق إنذار وهو في ذروة 
عطائه، فقهقه له للخالص من 
كدر الدنيا، فارتاح هو وبكينا جميعاً 
بحسرة موجعة وألم الفراق، فأرداني 
موته املباغت مشلولة متجمدة 
بني مرحلة اإلنكار والغضب، 
فهل سيأتي ذلك الوقت ألتقّبل 
هذه احلياة اجلديدة ومكانه خاٍل 
؟؟؟ غادرتنا مبكراً جداً  يا محمد 
وأنت في زهو الشعر وربيعه، لرمبا 
سيهطل من هناك ورداً وغناًء لوطن 
ظامىء للغزل ...

اسمح لي يا حكيم ويا زوجي وتوأم 
روحي بعد مرور سنة كاملة من 
غيابك مليئة باحلسرة واأللم والوجع 
وغربة الوطن لرثائك، على الرغم 
أن الكلمات دائماً تقف حائرة أمام 
هيبتك فقد كنت سيد الكلمات 
وفارس البالغة، وعيون األحرار ممن 
أحبوك وعرفوك وخبروك وأدمنوك 
أمضى من كل قول ألنك عربّي اليد 
والفم واللسان حّد النخاع.... 

أرهقني جداً مشهدك وأنت جاثم 
على سرير املوت مع أني أحببتك 

وأدمنتك في جميع األحوال، فقد 
اعتدت عليك دوماً في وضعية 
الوثوب؛ فكنت مسدس عربي 
أردني فلسطيني عراقي مصري 
سوري لبناني ميني ليبي جاهز دائماً 
ومسحوب الديك، ينفلت دون عقال 
عند أية قضية ترى فيها احلق )صائباً 
كان أم أقل صواباً(. وملن يهوى عشرة 
األسود فقد ساءه احلظ مع غياب 
محمد، ومن ال يحب محمد فهو 
يكره في نفسه اجلود والشجاعة وال 
يعشق احلرية والكرامة ..
هذا الرجل استفاض من الدنيا 
صعوداً وهبوطاً، متعة ورهقة، وقد 
عصرته احلياة  وعصرها حتى زهد 
العصير، أرهقته الثنائية املتناقضة 
من ميراث ثقيل من اجملد ويوتوبيا 
الوحدة القومية. أسعفته أشعاره 
وكلماته إلى حني حيث استخدمها 
لتشتيت آماله القومية الضاّجة 
وهاجس فلسطني وجع اخلاصرة 
فطاملا استفاقت عليه جراحاته، 
وأدرك هزلية املوقف، وعبثية 
النهوض والنضال، وغموض البوصلة 
وتيهها نحو العدّو احلقيقي. خلع 
منّكهات احلياة من فمه واستسلم 
للموت ليتذوق هو احلقيقة الوحيدة 
املطلقة ويذيقنا نحن مّرها...

كان يحب أشعار املتنبي جداً 
واعتبره أنه غار في النفس البشرية  

والسلوك اإلنساني قبل فالطحة 
العلوم النفسية مبسافات طويلة. 
ومن أحب األبيات الشعرية له وكان 
يبوح به عندما يُخذل أو يُصدم وما 
أكثرها تلك املواقف :-  
“ومن نكد الدنيا على احلّر أن يرى               
عدواً له ما من مودته بُدُّ “ ...

ِقّر عيناً يا زوجي وتوأم روحي فلن 
تفتحها بعد اآلن على عدٍو أو لئيم 
فقد أراحك اهلل منهم جميعاً. 
مدحوك أو ذّموك، رثوك أو هجوك، 
ذكروك أو نسوك، خّلدوك أو خلعوك، 
حفظوك أو خانوك، فضحوك أو 
ستروك فأنت نظيف السريرة 
والضمير والعروبة..
 دامت ذكراك فقد أوجعتنا بغيابك 
وعلى مثلك تبكي البواكي يا حكيم 
األحرار ...

هذه نفثة من صدري كتبتها مبداد 
احملبة على الرغم أن حبك ال تكفيه 
حروف األبجدية وال حتى كل اللغات، 
وإن شئت أن أبكي دماً عليه لبكيته 
ولكن ساحة الصبر أوسع. لعّل 
الكلمات تنسيني زرقة الكدمات 
التي خّلفها رحيلك، ولعّل األقالم 
تكفي ما بي من حزٍن وشجٍن، وليت 
األيام تنسيني ما عانيته من ألٍم 
ومن خبرات صادمة بعد رحيلك.. 

سأحافظ على وعدي وسأبقى كما 
أحببتني وكما عهدتني )امرأة حّرة( 
قوية صامدة، وسوف أمضي مثلما 
كنت تلقاني في وجه الصعاب، 
وسوف ميضي الرأس مرفوعاً فال 
يرتضي ضعفاً بقوٍل أو فعٍل أو 
جواب.. وستبقى احلب الذي انكسر 
قلبي بفراقه وخّيم عليه احلزن 
بألوانه، فكل شيء جميل لن ميحيه 
ألم الصدمات وأثر الكدمات أو طول 
السنني ...
أنٓت وأنا تطابقنا مبسافة مداها 
التاريخ ووحدة وشائجها كل شيء، 
فنحن توأمة بجينات متطابقة، 
وطنان من رحٍم واحد، ونحن معاً 
ننتمي لألردن كما ننتمي لفلسطني 
وكّلنا فخر؛  فأّنى أن ينزعوا منا حّب 
أحدهما ...

اهلل يرحمك ويغفرلك يا حكيم 
األحرار، أيها الطبيب اإلنسان، 
نعم خسر الوطن قامتك العلمية 
وهامتك الوطنية وهيبتك الفكرية 
ولكن؛؛ خسارتي أنا كانت األكبر فقد 
كنت زوجاً وأكثر...
زوجتك : دة. عصمت حوسو
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بدأنا نسمع في 
اآلونة األخيرة 
مصطلحات 

في غاية 
األهمية تتعلق 

باإلقتصاد 
مثل ) التمويل 

االبتكاري ( 
والذي ما زال 

البعض يعتبره 
مصطلحا 

معقدا؛ لكنه 
في جوهره 

يعتمد على 
ابتكار نوع جديد 

من املنتجات 
املالية؛ وهو 

يارا الغزاوي
كاتبة أردنية

عبارة عن:  سند مالي ميكن أن تسدده املساعدات 
التنموية التي ستقدمها حكومات الدول في 

املستقبل بدال من االعتماد على عائدات مشاريع 
محددة مثل مصاريف الطر@٪ق أو مصاريف 

استهالك الكهرباء واملاء . 

 إذا ما حتدثنا 
عن  اإلبتكار 

بشكل عام فإن 
األمر لم يعد 

محصورا على 
اإلقتصاد؛  بل 
اتسع نطاقه 
فبات يشمل 

الدول بشكل 
عام فأصبحنا 

نسمع مبا 
يسمى  )دول 

االبتكار ( حيث 
تكون الدولة 

هنا قائدة 
وممولة عملية 

االبتكار من 
حيث املبادرة 

بأفكار جديدة 
ومختلفة 

ملشاريع 
تكنولوجية 

غير تقليدية. 

البيروقراطية؛ مع عدم اقتصار 
دور الدولة في االقتصاد على 

تصحيح إخفاقات السوق 
فقط؛ بل العمل على االستثمار 

في السلع واملواد العامة كما 
البحوث العلمية .     باإلضافة 

إلى ضرورة بناء قواعد معلوماتية 
موثوقة وشفافة حيث يتوجب 
على الدولة املبتكرة أن تتسلح 

بالذكاء وتخزين املعلومات 
الضرورية من أجل خلق قطاعات 

مختلفة وأسواق جديدة وذلك 
بالتعاون مع كبار اخلبراء اخملتصني 

في هذا اجملال . 
 ومن أهم الركائز التي تقوم 

عليها الدول املبتكرة ؛  مواجهة 
التحديات اجملتمعية والتصدي 

لبعض املفاهيم  التي يصر 
عليها  بعض االقتصادين ومنها   

) أن خفض اإلنفاق احلكومي 
يحفز بدوره عملية  االستثمار 

اخلاص ونتيجة لذلك تقلص 
أجهزة الدولة من  ميزانيتها 

(؛  بل على العكس متاما فيما 
اذا أرادت الدولة أن تكون مبدعة 

ومبتكرة بصورة ناجحه  فعليها 
مواجهة التحديات العاملية 

مثل تغير املناخ؛  والتحديات 

ما نريده:
حكومة ابداع

 ال حكومة جباية

رحالة

من خصائص تلك الدول هو 
شراكة القطاع اخلاص في 

عملية اإلبتكار ؛ بحيث يتعني 
على الدولة تسهيل عمل هذا 

القطاع.  وتسهيل اإلجراءات 
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االجتماعية كالفقر والبطالة 

وعدم تكافؤ الفرص وحتقيق 
العدالة و املساواة بني افراد 

اجملتمع الواحد   ؛ وهو ما يتعارض 
فعليا مع سياسة خفض اإلنفاق 

.
  B.O.T هناك ما يسمى بعقود

وهي حروف اختصار لكلمات 
البناء والتشغيل ونقل امللكيه 

وهي عقود تنميه تقوم على 
الشراكه بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص بحيث يقوم 
املستثمر ببناء مشروع او مرفق 

عام وتشغيله واستثماره 
حلسابه ملده زمنيه حتدد بالعقد 

من اجل استرداد تكلفة املشروع 
واحلصول على االرباح خالل مدة 

العقد كونه مستثمر .. وفي 
نهاية مدة العقد يقوم املستثمر 
بعد ان حقق الربح بنقل ملكية 
املشروع الى الدوله وهي وسيله 

حديثه في حتقيق التنمية 
للدول خصوصا الدول الفقيره 

التي ال تسعفها ميزانياتها في 
بناء املشاريع واملرافق اخلدميه 

للمواطنني علما بان دول غنيه 
كذلك تلجاء الى هكذا عقود من 
اجل توفير ميزانياتها المور اخرى 

.. واحلديث هنا طبعا عن املشاريع 
الضخمه الكبيره التي تتطلب 

مئات املاليني  ... وقد بحثت 
كثيرا في هذا االمر ووجدت ان 
هناك العشرات من الشركات 

التي تقدمت للحكومه بهكذا 
مشاريع وفي مرافق مختلفه 

اال البيروقراطيه العقيمه التي 
متارسها احلكومه تقف عائقا 
صلبا امام اي مستثمر يتقدم 

لهكذا شراكه .. وهذه أحد أفكار 
اإلبتكار.  

لم يكن العرب بعيدين يوما عن 
هذا التوجه فاإلمارات العربية 
املتحدة تؤكد على أن اإلبتكار 
في احلكومات ليس ترفا فكريا 

أو حتسينا إداريا؛   بل هو سر 
بقائها وتقدمها وهو سر نهضة 

شعوبها .
نتمنى أن حتذو حكوماتنا حذو 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

لتصبح حكومات ابتكارية 
مبدعة ال حكومات جباية 

تعتمد على  جيب املواطن دون 
أدنى حلول اقتصادية أو برامج 

إجتماعيه .



،

حماقة ..

للعمر باب واحد،،
وللحزن ألف نافذة،،
وأنا جسر للفرح،،

أنا صراط غير 
مستقيم..

احلضن الذي يشبه 

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

وأنت 
تقصقص 
حبيبتك 
من ذاكرتك 
الشقّية ،
أنا أكتب 
غواياتي 
الكثيرة،..

ثّمة رجال 
ال يعرفون 
احلقيقة،

يغرقون في 
الّزيف، 
وينامون كل 
ليلة على 

الكوخ،،
فيه أغنيات وكأس،،

وقصائد ثملة حّد 
الّرقص..

اللحظة،، 
فاصلة بيني وبينك،، 
أنت في عينّي مدى،، 
فال تكن هّوة سحيقة..

الفراغ،،
قفزة عن احلُٓفر العميقة،،
الناجي من السقوط في احلب،،

يّتكئ وحيدا على عمره.. 

وجهي في املرآة،،
يسخر مّني،،
“ملتى هذا الكحل  ومالمح 

الّطفلة؟” .

أعجب كيف يُنِجب رجال  
مقتله!

كيف يقتل نفسه 
مّرات،،
وال يشعر بالذنب..

ال يكفي أن تتنفسني،
وتضع ألف وجه خلوفك،
كي حتّبني،،
فمذاق اخلوف يتيم..

لدّي دمية جميلة،،
أزرعها على وسادتي كل 
ليلة،، 
أحلم، فتمطر السماء،،

ومتحو هواجس امرأة 
عالقة بذاكرة الزمن 
اجلميل..

شغف
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إلى متى هذا الكحل 
ومالمح الطفلة؟



،

جتلّيات عّمار خماش

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

مصنع 
اجلبنه 
البلديه
عمليه 
حتويل 
احلليب 
الى جبنه 
في اسرع 
وقت ممكن، 
الن احلليب 
يفسد بدون 
تبريد، بينما 
تبقى اجلبنه 
صاحله ملده 
سنه او 
اكثر و بدون 
احلاجا الى 
وضعها في 

إفراج

الثالجه.
تظها هذه اخليام في موسم الربيع 
و بني جتمعات الرعيان الذين يبيعون 

احلليب لها، و تستمر في 
التواجد و التصنيع حتى 

نهايه شهر ايار عندما تبدأ 

احلراره باالرتفاع مما يصعب 
حينها االستمرار في عمليه 

التصنيع.
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وازهارة وتبيان سحر جمالة من بني 
الفصول االخرى؟ ام ان شعورنا بالربيع 

اصبح كبقية الفصول! نتيجة متاعب 
احلياة التي غدت ثقيلة بدماء االبرياء 

وبالشذوذ الشيطاني الذي لم يعد 
يحفل بأي قيم انسانية. 

قرأت بحثاً عن انواع اخلداع التي يجوز 
للمرء ان يروض بها نفسه من اجل 

التخلص من متاعب احلياة وما ميكن 
ان تتعرض له. وكأن هذا البحث قد 

جاء في وقته لشدة ما نعاني، فاجلرائم 

البشرية التي تأتيك من كل حدب 
وصوب لم نعد قادرين على التعاطي 
معها ونحن جنهل التمييز بني اجلالد 

والضحية. 
هل يحق لنا ان نحمي انفسنا من 

النقد واللوم ونحن نبرر قبول ما يجري 
حولنا بخدعة )ان غدا لناظره قريب(!.

وال ادري ان كان يحق لنا حماية انفسنا 
من االستياء باستخدام الكبت اجلزئي 

ذلك الننا ال نقوى على الكبت التام 
حيال ما يجري من فساد ودمار وحقوق 

ضائعة امال بفرصة العمل املنتج.   
االسئلة التي نبحث عن اجابتها: هل 
نستطيع الهرب للمستقبل بانعاش 

اللجوء الى احالم اليقظة واخليال 
وذلك بالتملص من احلاضر الذي يكتم 

على اي فرصة باحلياة؟. 
وهل نستطيع ان نبعد عن انفسنا 

احساس اخلزي والعار ونحن نتابع موتنا 
من خالل من ينوبون عنا باملوت الجل 

محدد.
وهل ميكن ان نحمي انفسنا من االلم 

احلاد واخلوف الشديد وصور االطفال 
تتساقط امام اعيننا بالسالح 

الكيماوي. 
لالسف في حاضرنا هذا ال نستطيع ان 
نروض انفسنا على مثل هذه اخلدع الن 

املرارة اكبر من ان نكتمها او نتملص 
منها.

البؤس  الى عالم الفرح 
والبهجة. 

اتذكر حني عملت الول 
مرة كمعلمة في مدرسة 
لرياض االطفال كيف كان 

حال االطفال وهو يرون 
زميلتهم الصغيرة متارس 

حقها بالربيع بارتداء 
املالبس اخلفيفة والزاهية 

وهم ينزلون برؤوسهم حتت 
املقعد الدراسي طمعا 

برؤية ما ال يرونه من فوق 
املقعد. 

واتذكر ايضا اجواء اجلامعة 
حني كنت طالبة كيف 

تبدلت وتلونت بالوان الربيع 
من خالل سحر االلوان الذي 

كانت تتزين به الطالبات 
وكأننا كنا لوحة جمالية 

بكرنفال ساحر.
مهال!! هل حقا ما زلنا 
قادرين على شم الربيع 

حني تتزين االرض 
بورودها وازهارها 

نتبدل معها 
بأحساس الزهرة 

التي تفتحت 
توا. حني تختفي 

االلوان القامتة 
وتتبدل بااللوان 

الزاهية في خزانة 
املالبس ونشعر 
بصفاء السماء 
وجمال زرقتها 

وتناسقها البديع 
مع خضرة االرض 
وملعان املاء نعرف 

ان فصل الربيع 
هو سبب هذا 

االنقالب بانتقال 
انفسنا من عالم 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة 

بدون مجاملة

ملاذا ال نتعّلم كيف 

نخدع أنفسنا؟!



واأخبرتهم بوضعه في خزانة الغرفة، 
لن احتدث عن االلم والنوم واملنافقني، 

سوف اكتفي باحلديث عن النصف 
املممتليء، غرفتي التي إمتألت باألزهار، 

وأنا فعالً أحب الورد، صديقات مثل رنا 
التي جتاهلت عملها لتبقى بجانبي، 

وفاندا التي ضحت بإجازتها لتنام كل 
ليلة عندي وتتجمد حتت التكييف 

البارد ويخرج البخار األبيض من فمها 
برداً الني اشعر باحلر، سهى التي 

مارست كل انواع الغضب وحملت 
كل قريب ما حصل معي، وفوزية 
التي عرفت وحدها بأني اكره اكل 

املستشفيات ولو كان ٧ جنوم وأحضرت 
لي احلريرة املغربية والكسكي، وأمي 
التي ضحكوا عليها عليها وأخبروها 

بأني عملت عملية قسطرة وبكت بني 
يدي.

حينما اتذكر فجراً وفي كل ليلة 
وملدة عشرة ايام ما فعلته باملمرضات 
واملمرضني ألنهم يأتون لسحب الدم 
من يدي، اضحك حتى تنزل دموعي، 
كنت خطيب اجلمعه العربية التي 

تلقنهم درساً في اللغة العربية 
ولالسف ال يوجد من يفهم لغتي، 

ألنهم أيقظوني بعد معاناة محاولتي 
النوم بسبب االلم، واحلقيقة الني ال 
اخاف العمليات لكن عندي “فوبيا” 

من اإلبر، وسحب الدم وقوية امام 
العمليات واملوت، هذا هو تناقضي 

اللعني.
والدي الذي أشبهه أيضاً في مرضي، 

فارق احلياة فجاة وهو في ٥٤ من عمره، 
ورفض او حارب ان يخوض تلك العملية 
وأنا فعلتها عني وعنه، ألعرف من كان 

منا على صواب، انا او هو، ومن سوف 
يحارب اكثر في حياة وضعتنا امام 

طريقني والنتيجة رمبا واحدة.
كتبت ألشفى

عندي يقني بأن احلياة جتارب، 
ولم اتوقع أن أخوض جتربة 

“القلب املفتوح” وأنا في 
٣٤ من عمري، لست نادمة 

وال مكتئبة، ألَنِّي اتذكر 
النصف املتلى من الكأس 

وليس الفارغ، رغم اني 
من محبي ثلث الكأس 

املمتلىء..
أستيقظت من عملية 

أخذ قرارها األطباء في دبي 
وأبو ظبي واألردن واكتفوا 
بتوقيعي بعد يومني، اول 

شيء سألت عنه تلفوني، 
الذي لم استطع حمله 
بسبب التخدير واملرفني، 

مليا القالب 
ليست كاتبة 

عادية، فلغتها 
تطال احلروف 
كّلها، ألنها 

تخرج من قلبها 
السليم، وعقلها 

احلكيم.
مليا، كما كّل 

أصحاب القلوب 
الكبار مّرت 

بتجربة لم تبخل 
على الناس 

بالبوح بها، وهو 
كالم يستأهل أن 
يُسّجل للتاريخ، 

حيث القّوة 
املكّرسة تغلب 

املرض العابر:

مليا القالب
كاتبة أردنية

بدون مجاملة

كتبُت ألشَفى...
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بقمحها الصلب وصلت ألى احلصن 
القدمية أستوقفتني تلك العقود 

اجلميلة والعليات وأقواس هندسية 
رائعة وحجارة تعبق بحالوة ال...ماضي 
أسرعت ألى تلك العقود أشتم رائحة 

املاضي من أبواب خشبية ونوافذ 
وأقواس هنا يئر ماء وجيعة قدمية 

وهنا شجرة قدمية من عبق املاضي 
قلبي ينبض فلغة املاضي حترقني 

وتناديني أسرع ألى تلك البيوت 
أعانقها وتنزل دمعة بعد أن تذكرت 
أغنية فيروز )راحوا مثل احللم راحوا 
------ بزهر حور جفت رياحه ( وهنا 
أتذكر رائحة زيزفونة توفيق النمري 

وأيار موعد أزهارها وقهقهة ثلجي ---- 
وسويلم ----- وأشتيوي ----- وركاد 

----- وطعمة ----- ونعمة والتي متتد 
سهراتهم حتى الفجر يضحكون من 

القلب وهم على موعد مع احلصاد 
وخبزات طابون وكعاكيل وطينات 

عوفة ------- وخزنة ------ ومتام ----- 
وصيتة ------ ونصرة اهلل ما اجملك يا 
حصن الروح والقلب واملاضي اجلميل   .

) الصوة من بركة احلصن الرومانية 
ويشاهد سهول حوران وهضبة اجلوالن 

وسفوح جبل الشيخ (

جرش ---- ثغرة عصفور 
نزوالً وما بني تضاريس 

األرض ومن بعيد أشاهد 
سهول حوران تترأى 
لي ضحكة خضراء 

بهيجة ومن فوقي طيور 
البليقي وال...سنونو 

كأنها مهاجرة عائدة ألى 
وطنها السيارة متشي 
وبنسمة طرية شهية 
أشتم رائحة الفريكة 
أنة موسمها اهلل ما 

أطيب تلك الرائحة التي 
ال يضاهيها طعم وال 

رائحة هي رائحة تعب اجلدود 
واألباء ومحبتهم لألرض 

وعشقهم لها . منتصف 
الطريق أتوقف أصعد الى 
تلك الرهوة ) بيارة العسل 

( أو البازال حيث أسكان 
جامعة اليرموك أقف فوق 
ذاك املرتفع تدخل النسمة 

الطرية ألى رئتي تطرد منها 
ما علق بها من سواد املدينة 

أشاهد من موقعي جبل 
الشيخ الناصع البياض 

وسهول حوران املمتدة على 
مد البصر  أنها أهرأت روما 

 أيار يزحف 
والسنابل بدأ مييل 
لونها ألى األخضر 

الفاحت وتشدني 
األرض كعادتي 

أترك عمان نائمة 
مثل طفلة 

أنتشق رائحة 
الياسمني من 

بستاني العماني 
أرتشف فنجان 

قهوة فثمة عشق 
قادم مكلل بالندى 

أسير شماالً 
أطوي الطريق 

وسط صباح فتي 
بأجتاة  مدينتي 

احلصن -- صويلح 
---- البقعة ---- 

نبيل صيتان عماري
كاتب أردني

نبيل عماري يكتب عن بدون مجاملة
احلصن
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5859 آخر رسائلي
آخر رسائلي

مذ بهتت الوان النجمات
حزنا على هذي الرفات

اعلن قلبي احلداد
وماتت في داخله احلياة
لكن زقزقة العصافير

ال تكف عن ايقاظ الصباح
والفجر ال يزال يزاحم الظالم

واحلياة تدافع املوت
كل الذين ماتوا

 عيونهم كانت مفتوحة
على احلياة

غير ان موتا احمق
حاقدا

سلب منهم احلياة
هل يجدي الصمت؟
هل يجدي البكاء؟

سناء صالح

آخر رسائلي
الصمت

فمذ ماتت 
الطفولة
في بالدي

واحترقت 
االشجار

وشحب لون 
الشمس

مذ اضربت 
الغيوم

عن اعتالء 
السماء

وعم اجلفاف 
شرايني

الكائنات

اين هم حراس احلباة؟
قلب االرض مفطور

وهي تستقبل اطفاال
بال حياة

بال ضجيج
بال الوان
بال العاب
بال امال

يا لفجعيتها
بقيت بال امل
ميوت البشر

ويبقى صناع املوت
وسراق احلياة

من عيون االطفال
وزهر الندى

غدا ستثور االرض
وعيون االطفال
وفراشات الربيع

 ولن يبقي منهم احد
هذا الكون حي

يرفض املوت
والقهر،والذل

فلتعل اصواتنا بالغناء
كلما ارتفع النشبد

مات قاتل 

كلما زقزق عصفور
اسرعت الشمس

تلبي النداء
فتنبت االزاهير

وتتعملق االشجار
واالنسان االنسان
ويبتسم الكون
محتفال باحلياة
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،

 انتشرت مؤخراً 
ظاهرة فعل اخلير 
املغموس بالرياء، 
وحتديداً املنشورة 

صوتاً وصورة على 
شبكات التواصل 
االجتماعي، حيث 
يعمل الشخص 
اخلير كمساعدة 
كبير في السن 

على عبور شارع، 
أو تقدمي العون 
لعامل نظافة 

ومالطفته، 
أو دعم أسرة 
فقيرة مبعونة 

عينية، وغيرها 
من األعمال 

املشابهة، 

د. معني املراشدة

رحالة

ويحرص مع كل تلك األعمال على التقاط صورة عمله، 
ونشرها أمام املأل!.

الظاهرة لم تقتصر على فئة عمرية أو وظيفية 
بعينها، بل أصبحنا نلحظ بعض املسؤولني يقعون 

فيها أثناء جوالتهم امليدانية أو أدائهم أعمالهم 
التطوعية واخلدمية للمجتمع، ساعني من ورائها 

للظهور واالستعراض والشهرة.

و يبقى هذا السلوك سلوكاً غريباً يخفي وراءه أسباباً 

ودوافع تختلف من شخص إلى آخر...
لكن أصبح واضحا ان غاية الغالبية 
العظمى هي حب الظهور والشهرة 

..
وعندما نتحدث عن التركيبة 
النفسية جملتمعنا، فإننا  جند 

شخصيات ُفِطرت على حب اخلير 
ومساعدة الغير، لكن مع انتشار 

تقنية التصوير، أصبح اجلانب 
السيئ  يطفو على السطح كثيراً  

حيث أصبحنا نرى بعض املبالغات 
في عرض اإلحسان الى احملتاجني 

بطرائق تثير االشمئزاز، ويتم نشر 
حتى أصغر األعمال بصورة تصيبك 

معها الدهشة واالستغراب، 
وتوحي بأّن كل ذلك من أجل مدح 

الناس والظهور على نهج مدرسة 
“شوفوني” الريائية.مصرين  على 

الشهرة والظهور على أكتاف هؤالء 
احملتاجيني.

وعادة ما تكون التركيبة النفسية 
لهذه احلالة يسكنها كثير من 

حب لفت األنظار إليها “نرجسية”، 
حتى لو كان ذلك على حساب 

اجلانب الديني، وعلى مشاعر غيره، 
أو رمبا أّن هذه الشخصية تعاني 

من الشعور بالنقص االجتماعي؛ 
لضعف مهاراته احلياتية التي تتيح 

له التواجد بني أقرانه من دون اللجوء 
لتلك األفعال املنّفرة مع عمل اخلير.

فالى هؤالء نقول: اتقوا اهلل  
بالفقراء والجتعلوا اكتافهم ساللم 

للصعود وحب الشهرة والظهور.

“شوفوني” 
على أكتاف 

الفقراء


