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@  النوايسة: إمارة الزرقاء االسالمية
@  عصمت حوسو: أنا من هناك وُهنا
@  َفريهان احلسن: أنت ضّدي إذا لم تكن معي
@  بسام البطوش:  في عشق األردن وفلسطني

@  ماجد شاهني في مادبا وكأّنه في الناصرة
البطل؟ يخفى  وهل  سكجها:  ابراهيم   @
@   آنو السرحان: نحّب بصوت عال ونكره بصمت
@ عبلة عبد الرحمن: اخلرافة ورؤية الطالع! 
الرأس! على  واملسّدس  سكجها  باسم    @

ونابلس  السلط  خماش:  عّمار  جديد   @
هـ”الزمانات”! في  املدارس  عّماري:   نبيل   @

شارونية”!  “زيارة  وحي  من  عندليب:   @
يُهزم! ال  الداخل  عدو  صالح:  سناء   @
@ معني املراشدة: أعراسنا بني األمس واليوم!

الُسؤال  الَسهل  والَصعب:

انت ِمن وين!  
@  عروبة احلباشنة تلتقي  تيريز هلسة: 
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عروبة احلباشنة
 تلتقي تيريز هلسة

املبدع ماجد 
شاهني 

يكتب عن 
مادبا وكأّنها 

الناصرة...

االستاذ عبد اهلل 
بني عيسى يدعو 
إلى االختالف 
بعيداً عن السباب 
وحتمير العيون

حني استحضر 
الراحل ابراهيم 
انهيار  سكجها 
حصن اخلنازير 
في تل أبيب 
مع نواف الذي 
صار ضابطاً في 
اجليش العربي

عندليب احلسبان 
تكتب عن 
زيارة شارونية 
مشؤومة ألم 
قيس

عبلة عبد 
الرحمن تكتب 
عن اخلرافة 
وقراءة الطالغ

احملتويات

آنو السرحان
 تعلن قصيدتها 

اجلديدة...نحب 
بصوت عال...

يبدو عدد “اللويبدة” اليوم، 
وكأّنه يحمل ملفاً واحداً هو 
االجابة عن سؤال الهوية 
املمجوج، ذلك الذي بات األكثر 
تردداً في العالم العربي املثخن 
باجلراحات..

شعار “اللويبدة” املُعلن على 
الغالف منذ صدورها هو: مجلة 
األردن األولى، وتنتمي إلى 
أحد جبال عّمان السبعة 
العتيقة، رمز التعايش 
والوطنية و األصالة، واألردن 
احلبيب، ولّن نُغّيره أبداً. نبيل عماري

َفريهان احلسن

د. عصمت حوسو

د. بسام البطوش

سؤال الهوية 
الرأس على  ومسّدس   

باسم سكجها

عدو الداخل ال ُيهزم!

إمارة الزرقاء االسالمية

معني وأعراس زمان
حكمت النوايسة
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فاجأني بقوله: سأزورها قريباً. اللقاء 
لم يُنشر، حينها، ألّن إسم الرجل كان 
ممنوعاً من التداول، ولكّنني نشرته بعد 
ذلك بسنة في أّول أعداد صحيفتي 
“آخر خبر”، وتلك تفاصيل ستأتي في 
مكان آخر، فأنا أحتّدث، اآلن، عن عشائي 
معه في بيت عّمه في السلط.

فبعد منسف شهّي، طاملا افتقده 
في اخلارج، ُكنُت أمطره باألسئلة 
احملّرمة، مثل كونه شرق أردني يقود 
تنظيماً فلسطينياً ُمسّلحاً، ومثل 
كونه مسيحياً وسط بيئة إسالمية، 
وبالتالي: كيف أّثرت الهوية والديانة 
على مسيرته النضالية؟ في 
قناعتي أّن إمكانات حوامتة الفكرية 
والشخصية كانت تؤهله تاريخياً 
الحتالل مساحات أكبر من تلك التي 
وصل إليها، ولكّن أسئلة الهوية 
والديانة ظّلت ترسم حدوداً ملا ميكن 
أن يكون. لسُت أنّسى الرجل، وهو 
يطلب سيجاراً كوبياً جديداً، وأظّن أّن 
عينيه كانتا تغالبان الدمع، وهو يؤّكد 
قناعاتي.

فهد الفانك

وعبثاً، كان بحثي عن مقالة لي، 
َكتبتها في زَمن بدأت فيه أزمة 
الهوّيات بتصّدر الصورة، فكما تضيع 
ذاكرتنا بني األماكن واألشخاص، تضيع 
أوراقنا وكتبنا بني اإلرحتاالت، وأحمد 
ربي بأنني لم أجدها، ألّن مقدمتها ما 

باسم سكجها

وتقول واحدة من االساطير:“كانت صخرة بيت املقدس، 
أيام ُسليمان عليه السالم، إرتفاعها إثنا عشر ذراعا، وكان 

إرتفاع القبة التي عليها ثمانية عشر ميالً، وروي إثني 
عشر ميالً، وفوق القبة غزال من ذهب، بني عينيه درة، أو 
ياقوتة، َحمراء تَغزل نساء البلقاء، على ضوئها بالليل”. 

أنت، قطعاً، ُمنحاز إلى القدس، لكّنك لم تَقرأ يوماً، 
شيئاً بهذا اخليال املبدع: فكيف ميكن لنساء البلقاء، في 

السلط مثالً، اللواتي يعشن على بُعد يزيد على اخلمسني 
كيلومتراً، أن يغزلن، بالليل على ضوء ياقوتة الصخرة، 

أثواباً ألزواجهن، 
وألنني إبن القدس، وتنّوعاتها الساحرة، أحب أن تكون 

بسرعة

تسترخي 
عّمان، وتتمّدد،

وتأخذ في 
طريقها األخضر 
واليابس،

وََستصل في 
يوم، من غير 
أيامي، إلى آخر 
الغرب، فالتاريخ 
مغناطيس يجذب 
اجلغرافيا، وكأن 
املكان الذي بُني 
على إطاللة 
الغرب، ووادي 
شعيب، سيظّل 
يُعلن أنه ُهنا، باق، 
يَحرس أطراف 
القدس، وينتظر 
إستعادتها.

أنا أحتدث اآلن 
عن السلط.

املدن على هيئتها، 
مآذن وكنائس، 
وحيث األذان ينطلق 
من صوت رخيم 
يدعو لصالة، وليس 
من مايكروفون 
مشوش، وأصوات 
أجراس آسرة 
وضعت، أصالً، 
إليقاظ املوتى، 
لقيامة احلق.  

نايف حوامتة
وَوعدني نايف 
حوامتة، في بغداد، 
أن يزور َمسقط 
رأسه قريباً، ولكّن 
كان على َسهرتي 
معه، في بلدته 
زي، على أطراف 
السلط، أن تَنتظر 
ربع قرن. وَعده كان 

سؤال الهوية ..
 واملسّدس على الرأس

في زمن بدء اإلفتراق، وتوزيع الهوّيات، 
ولقاؤنا كان في عّز بدء تكريسها على 
ارض الواقع.

 كان ياسر عرفات دعا اجمللس املركزي 
الفلسطيني جللسة طارئة، فاألردن 
أعلن فّك إرتباطه عن الضفة الغربية 
احملتلة، وهناك ُكّنا، مليس أندوني وأنا، 
نلتقي حوامته الذي لم يدخل األردن 
منذ خروجه بعد أحداث أيلول، وُكنُت 
أظّن أّن سؤالي له عن الوقت الذي 
سيزور فيه بلده السلط عبثياً، ولكّنه 
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زالت في قلبي، ومحفورة في ذاكرتي، 

ولعّلها من أهّم، وأعّز، ما كتبت. كانت 
تقول:

“كان َكمن يضع مسدساَ في 
راسي،، ويسألني: هل أنت أردني أم 

فلسطيني؟ فأجبته: عليك أن تطلق 
النار، وتخّلصني من إجابة ال أملكها”، 

وحني مات أبي، َكَتب عنه املئات، 
ولكن صديقه الدكتور فهد الفانك 

خّلص حياته بجملة، صارت تُستخدم 
ككليشيه بعدها: كان أردنياً بني 
الفلسطينيني، وكان فلسطينياً 

بني األردنيني. ذلك، باختصار محكم، 
واضح، وشفاف، وصريح، وال يحتمل 

اجلدل، هو ما كان عليه أبي، وما أظّنني 
عليه أنا.

رمضان الرواشدة

وأقتبس من رمضان الرواشدة 
صاحب رواية “احلمراوي” نّصاً كان 

ينبغي له أن يُنشر في عدد من مجلة 
لي، ولكّن اجمللة توقفت، يقول: “مثلما 

كان احلمراوي جنوبياً، كان هواه، 
أيضاً، فلسطينياً وهو يرى حلمه ودمه 

وقطعة قلبه. أردسطيني، نصف 
أردني،  ونصف فلسطيني، فكيف ال 

يكون احلمراوي فلسطينياً؟ هناك، في 
يافا، كان أبي يكدح في البناء كعامل 

بسيط، ولو قّيض له البقاء منذ 
األربعينيات، لكنُت اآلن فلسطينياً 

أحمل جوازاً مؤقتا،ً وتنهشني األنياب 
املسمومة. كيف لي أن أكون أردنياً 

وقلبي معّلق بأورشليم القدس، حيث 
احلبيبة الرائعة هناك، أو أن أكون 

فلسطينياً، وروحي ما زالت معلقة 
على جبال الشراه”.

مصطفى احلمارنة

تلك كلمات أتبّناها، متاماً، وأشعر 
وكأّنها َخرجت من قلمي. ولسُت 

أنسى ذلك الَعصر في الُقدس، 
حني فاجأني شخص بوضع يديه 

على عينّي، وهو يسألني: إحزر َمن 
أنا؟ الصوت كان ملصطفى حمارنة، 

ولكّنني إستبعدت، فماذا يفعل 
صديقي العّماني هنا؟ ولكّنه كان 

هو، في فندق على بُعد أمتار من بيتي 
املقدسي القدمي، وقريباً من مدرستي 
األولى. بعد ساعة، ُكّنا في بيت جاال 

نزور مدرسة مصطفى األولى في 
دير حميم، ثّم نصعد اجلبل إلى دير  
إيفرست، وبعدها نتجّول في احلارات 

لنصل إلى مفاجأة صديقي، إبن مادبا 
لي: يستوقف مجموعة من األوالد 

عن لعبهم الكرة، ليسألهم: ملن هذا 
البيت؟ قال أحدهم: لنا. خرجت أّمه 

التي سمعت احلديث، وقالت: نحن 
نسكن في هذا البيت، ولكّن أصحابه 
من دار احلمارنة من مادبا في األردن. لو 

كنُت مكان صديقي ألدمعت، وهذا 
ما فعله أيضاً، فها هو يزور بيته الذي 

شهد طفولته، وها هو يؤكد لي أّن له 
في فلسطني بيتاً.

 ،

كان ذلك بعد ُمنتصف الليل، في 
مدينة لوس أجنيليس األميركية، حني 
أوقفت سيارة أجرة، وََصعدت إليها، بعد 
أن دَللت السائق إلى العنوان. َمضت 
دقائق قليلة، قبل أن يوقف السيارة، 
ويسألني: إذا كنت من تركيا فأرجو أن 
تنزل. أنا ال أتعامل مع األتراك. أجبته 
بأّنني َعربي من األردن، فاعتذر، ومضى 
في الطريق. نظرت إلى البطاقة التي 
تعّرف بالسائق، فكان واضحاً أّنه أرمني 
األصل، إلنتهاء إسم عائلته بـ”يان”، 
فسألته عن سبب فعلته. قال: ظننُت 
أّنك تركي، بسبب الشنب، وأنا أرمني 
أرفض أن أتعامل مع األتراك، فقد َشّتتوا 
عائلتي بعد أن ذبحوا كثيراً من أفرادها، 
وروى لي، بسرعة، كيف وصل إلى أميركا، 
بعد رحلة تشّرد. ُقبيل وصولنا، إختصرت 
له قّصة أّن أهلي من يافا، وأّنني من 
مواليد الُقدس، ولدّي عشرات القصص 
املشابهة من تلك التي رواها لي عن 
أهله، ومنها عن أرمن فلسطينيني، 
ُشّردوا من فلسطني، وأّنني أردني، ولدينا 
جيران أرمن، فلم يجد من الكلمات للرّد، 
سوى إصراره على عدم أخذ أجرته، وسارع 
بالذهاب في طريقه. 
الهوية فخر لصاحبها، ولكّنها قد 
تكون، أيضاً، لَعنة عليه، وقد تَصغر 
معها الدنيا لُتعمي البصيرة، والبصر 
أيضاً، لتصدق فيها مقولة العرب عن 
عدم الرؤية أبعد من أرنبة األنف. 
كان ذلك في دولة َعربية، يَحتّل بّرها 
ُجزءاً يَسيراً من ماءين، ِمن بحر هنا، وبَحر 
هناك، ِمن بَحرين في خليج واحد، يحمل 
إسمني، حني ُكنُت أرأس جلسة طويلة،  
فاقترحت تَضمني َفصل في كتاب يتعلق 

بالنزاهة الوطنية نّصاً صغيراً يذكر 
أّن اخلليفة عمر بن اخلطاب هو أّول من 
إستحدث نظام ما يسّمى بـ”أومبودزمان” 
أو ديوان الشكاوى” في التاريخ، وذلك 
بإعتراف الكثيرين ممّن تبّنوا ذلك النظام، 
وأّولهم ملك سويدي في القرن التاسع 
عشر. كّنا مجموعة باحثني عرب، نَعمل 
على إنتاج كتاب مشترك ُمتخّصص، 
وفوجئت بثورة لباحث زميل، يطالب 
بعدم ذكر إبن اخلطاب، ووضع اإلمام علي 
بن أبي طالب مكانه، وملا ذّكرته بأّن عمر 
هو صاحب الفكرة، والتنفيذ، رّد بأّن لعلي 
كتاباً كامالً هو نهج البالغة، نستطيع 
أن نقتبس منه ما نشاء، ووجد كثيرين 
يناصرونه، وكان هناك كثيرون يُناصرونني، 
فإمتألت القاعة بالضجيج، وبدا، وكأّنني 
أشعلت حرباً أهلية، طائفية، صغيرة.

أصررت على موقفي، مع أّنني تذّكرت 
مقطعاً من رواية “سمرقند”، ألمني 
معلوف، يخشى فيه ُعمر اخليام من 
اإلعالن عن إسمه، ولم أكن ذلك اليوم 
ألعرف أّن نصف املوجودين سينظرون 
إلّي في األيام التالية بعني الريبة، ولم 
أكن ألعرف أّن ذلك البلد سينقسم بني 
شيعة وسنة، بعد سنوات، وحتت عنوان 
ُمضّلل إسمه: الربيع العربي.

أنا، حتى بلغت األربعني، لم أكن أعرف، 
أصالً، ما إذا كنُت سنياً أم شيعياً، َفُعمر  
وعلي، عندي َحبيان، ُمرشدان، ولكّنني 
أعرف، منذ والدتي، أّنني فلسطينّي 
وأردنّي، وأردني وفلسطيني، وقبلهما 
عربي، وقبله إنسان يحترم اجلميع، ولكّنه 
ال يقبل الُظلم. وتلك قّصة أخرى.
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متابعتي في 
األيام املاضية 

جلدل يدور 
حول ندوة 
ملناقشة 

مشكلة، أو 
حول مهرجان 
الحياء ذكرى 
أو لالحتفاء 
بشخص، 
أو حول ما 
ينشره هذا 

الكاتب أو تلك 
الكاتبة، أو 

حول العنف 
االجتماعي، 

أو حول فساد 

د. بسام البطوش

في هذا امللف أو في 
ذاك، أو حول جرح 

هنا أو جرح هناك ... 
دفعني ألقول :

من يعشق األردن
من يعشق 

من يحب املنسف أو املسخن 
وحتى املندي

من هو جنوبي أو شمالي أو غربي
من أصوله محلية أو وافدة

من هو عامل أو متعطل أو عاطل 
عن العمل

من هو في أعلى مركز أو في 
نهاية سلم االدارة

من هو ظالم
من هو مظلوم
من هو حالم

من هو مكلوم
كلكم وكلنا وكلهم

ليس لكم ولنا ولهم سوى األردن
فكلنا األردن
فلنتقن حبه

فلنتقن عشقه
فلنتقن التحاور والتعايش 

والتخاطب والعمل والتعاون 
والتضامن والتكافل واألمل على 

أرضه
فلنجعله أوالً

فلنتبارى في حمايته من 
شياطني الفساد بكل أشكال 

الفساد
فإذا جرحناه ) األردن( أو أتعبناه أو 

خسرناه ال قّدر اهلل ندمنا...

الغالف

فلسطني
من ينتمي لإلسالم

من ينتمي للمسيحية
من يتبنى الليبرالية
من يتبنى املاركسية
من يعتقد بالقومية

د. بسام البطوش
 يدعو إلى إتقان فّن احلوار:

من يعشق األردن
يعشق فلسطني

من يرى نفسه وطنياً
من يظن أنه مثقف أو مفكر أو 

داعية أو كاتب
من يحترم أنسانيته و مواطنته
من يلتزم بقيمة احلوار وشروطه

من يعشق الضياء أو يخشاه
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ومرادي واستمتعت 
بإجنازاتي، واألهم أنني 
فيها تطابقت  مع 
نصفي اآلخر مبسافة 
مداها التاريخ ) ووحدة ( 
وشائجها كل شئ..

األردن أعيش فيها 
وأنتمي إليها، وأعمل 
كل ما بوسعي 
حلمايتها، وفلسطني 
تعيش فّيي، وآمل 
بتحريرها وعودة 
األرواح إليها. )األردن 
وفلسطني( توأمة 
بجينات متطابقة، 
وطنان من رحٍم واحد: 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

هناك في 
)فلسطني( 
ُولدْت،، وهنا 
في )األردن( 
ُولدْت فّي، 
في فلسطني 
ترعرعت وفي 
شوارع عمان 
ترعرع حّب 
األردن في قلبي. 
وإن كنت في 
األردن بكيت 
وتأملت وحزنت 
وفقدت، 
ولكنني أيضاً 
فيها فرحت 
وضحكت 
وحققت ذاتي 

رحم )الشام( العظيمة، 
شام املستحيل، وما 
أجمل الشام !! فلوال 
الشام ما ابتدأ الزمن 
العربّي وما انطفأ الزمن 
الهمجي ّ..

أجمل ما في تلك التوأمة 
السيامية استقاللية 
شخصية وكيان كل 
منهما عن األخرى، 
فجيناتهما املتطابقة 
اخلارجة من ذات الرحم لم 
ولن تلغي استقاللهما 
أو وجود أحدهما على 
حساب األخرى، ذوبان تلك 
التوأمة في بعضهما 

البعض هو ذوبان )وجود( ال ذوبان 
)حدود( ، شاء من شاء وأبى من أبى 
من ذلك الكيان الغاصب اجلاثم 
اجلانح احلاقد وأتباعه وعمالئه. 
فأّنى أن ينزعوا مني حّب أحدهما: 
وطٌن عاش فّيي، ووطن عشت 
فيه؛ في شراييني وعروقي يسري 
عشقي للقدس العربية، وأنتمي 
لألردن كما أنتمي  لفلسطني 
وكّلي فخر...

حّب أّمنا جميعاً )الشام( احلنون 
وسماتها الفاخرة )الوطنية 
والقومية(، ال يتجّسد في رجل 
واحد، وال في فكره أو عقيدته 
أو حتى منصبه، كما أنه ال 

يتوقف عند حفنة من الرجال 
والنساء وينتهي بانتهائهم. بل 
إن ذلك احلّب متأّصل ومتجّذر 
في ايديولوجية وعقيدة راسخة 
تتعدى اجلنس والدين واجلنسية، 
وال تستطيع أية قوة في العالم 
حتطيمها أو شرذمتها مهما 
حاول اخلاسئون ومهما وسوس 
الشياطني املتصهينون الطامعون، 
ألن توأم )الوحدة الفلسطينية 
األردنية( ببساطة شديدة قد 
تعّدت حدودالزمان واملكان، وقاومت 
لعقود طويلة الى اآلن السوس 
الذي يحاول نخر نسيج الوحدة 
الوطنية من الطرفني دون استثناء، 
وطاملا تلك الوحدة الفاخرة تعّدت 

شغف

د. عصمت حوسو تكتب:

ُهناك، و ُهنا :
 َوطني الكامل
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حدود الشخوص فهي حتماً لم 
ولن تنتهي بانتهائهم، فمناعتها 
عصّية جداً على االختراق ..

إن الدعوات اإلقليمية القبيحة 
تعوق تعاضد الشعوب العربية 
والشعبني التوأمني )األردني 
والفلسطيني( على وجه 
اخلصوص في جبهة موحدة 
لتعادي الصهيونية واالمبريالية 
وأنذالهم، إن أول ما يجب علينا 
جميعاً فعله في الوقت احلالي 
هو )إيقاظ( الشعور بالوطنية 
احلقيقية وبالقومية كذلك من 
سباتها العميق، وإعادة اإلميان 
بوحدة األمة. تلك الوحدة التي 
ال ميكن أن تتحقق بأي حال من 
األحوال بحشد القوى فحسب، 
أو تقسيم اجملتمع الى شعبني 
متعاديني في الداخل وننسى 
أعدائنا احلقيقيني في اخلارج، بل 
من خالل إيجاد )نهج حياة جديد( 
يوّلد قوى جديدة متماسكة 
ومتعاضدة تفوق اجلموع املتفرقة 
املتناحرة ال لصالح أحد االّ العدو 
احلقيقي. فلألوطان في دم كل 
حٍر ، يٌد َسلَفت و ديٌن ُمستّحُق. 
فيا للضمائر والقلوب اآلثمة، 
سيسّطر التاريخ فصالً أسوداً، 
فعار الفرقة باٍق ...

أنا عربية وتلك حروف 
هويتي فلتنظروها في 
جبيني أوسمة، وسأظل 
أقول أنا فلسطني وأنا 
األردن ولن أندم، وسيبقى 
حّب  فلسطني واألردن 
بقلبي واهلل يعلم، ولو 
كان قلبكم احلاقد يدرك 
حبي لألردن كحبي 
لفلسطني بالتأكيد 
لتحّطم، أحببتهما 
بروحي وبدمي، فال يوجد 
في الدنيا من حّبهما 
أعظم...

أقولها بكل اقتناع، 
بعرٍض وطول وارتفاع، 
هذا صوتي حتى موتي 
: “أصولي فلسطينية 
حتى النخاع، وأحب 
األردن بكل احترام 
واقتناع؛ فأنا عربية 
قومية من بالد الشام 
بكل شموخ وسمّو 
وترّفع وامتناع عن كل 
أذى تتعرض له أمتي 
العربية الشمخاء، 
وأوطاني الغّراء )األردن 
وفلسطني( ....
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ماتت،
والزوايا التي كانت لنا 
صارت صناديق َ أحذية 

أو صناديق َ تعب !
و يسأل الولد 

وأروح في اجتاه الريح 
لكي تشّدني إلى دار ٍ 

عتيقة 
في شارع ِ “ميسلون” 

مبادبا 
أو في شارع “اجلامع” 

عند عائشة،
أو في شارع ٍ 

أحمل األصدقاء فيه 
كنبض قلبي 

أو كرائحة الروح 
التي ما فارقت إلى اآلن 

اجلسد!
يا ولدي،

نغيب عنها وال تغيب،
مادبا التي في البال 

يا ولدي،
من مائها النقّي :

يتوّضأ إلى الصالة عابد ٌ 
ويروح إلى مسجدها ،

و في املاء ذاته 
يتعّمد في كنيستها 

بنت ٌ أو ولد!
يا آمنة ، أنا الول !

—2
أنا اآلن 

أعيد ُ احلكاية إلينا 
إلى الصفحة الستني   

من كتاب الصرخة 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

…1
ما الذي يا أبي 
تبّدل في البالد،

حاراتها 
أوقاتها 
جدرانها 
أشجارها؟
قلت للولد،

الذي صار يعرف 
السؤال 

و صار يعرف 
البلد:

تبّدلت و جوهنا 
والنوايا 
الطّيبات 

و القلوب صار 
أسودها كثيراً 

واملرايا خادعة ْ !
صارت املرحبا 

قاسية ً 
و املشاوير ُ بعد 

العصر 

أو من دفتر التراب 
أو من حكاية أّول ولد ٍ 

فرحت به اجلارات،
أو ممّا خبأته اجلّدات 

عن رغباتهّن 
في أن يثمر  الشوق ُ عن ولد ٍ 

ميأل الشارع َ لهواً 
و حني ينهره عابٌر،

يصيح الولد ُ: يا أبي ْ !
أنا ال أحصي أسمال الفقير 

وال أُتلِف ُ قّصة 
خبأها الولد في النافذة ،

أنا ابن النافذة 
ورفيقها وتوأم شمسها 

و أنا الولد ْ !
أنا ال أفتح دفتر التاريخ 

لكي أشطب سطراً في الرواية 

أو لكي أضيف صورة 
عن بطوالت ٍ لي زائفة 
أو  لكي أرسم جدارا ً 

عند البحر 
و أزعم أنه جدار بوحي 

في األيام الفائتة ،
أنا أعيد اآلن احلكاية 

أستحضر الوجه الذي كنُته 
قبل اندالع الوقت ِ

و قبل أحوالي الطارئة ،
و قبل رحيل جّدتي 

تلك التي كان اسمها 
عند أهلها  ) كاملْة ( ،

و ألّننا نريدها لنا، كما نشتهي :
جاء أهل ُ جّدي بدفتر األسماء

و منحوا زوجة ابنهم اسماً جديداً 

في مادبا...
!” الناصرة   “ في:  وكأّنه 



و قالوا : هذه آمنة ْ !
و آمنة كان تخّبيء ابن ابنها 

ملفوفاً بالقماط 
بحجم نصف ِ ذراع ِ اليِد،

كما قالوا ، 
آمنة ُ كانت ترفع الولد 

و تواريه هناك 
في زاوية في الغرفة 
فوق شواالت القمح 

أو الطحني !
آمنة ُ كانت تقطع املسافات 

من دارها هناك 
إلى مادبا البلد،

كانت جتيء لكي تراني 
لكي تراقب كيف يكبر الولد !

هل كانت تدري آمنة 
أن الذي تراه في القماط خفيفاً 

أو تراه قليال ً،
سيغدو أنا ، الذي يحرس األوقات 

ويكتب في الدفاتر
عن عائشة وآمنة 
و عن املدن اجلميلة 

و عن الفتى الذي يحّب الناس،
هل كانت تدري آمنة

أّنني ، في الصفحة الثامنة 
واخلمسني 

سيعلو صوتي حني أناديها 
و أهتف في البالد:

يا آمنة أنا ابن النافذة 
رفيق اليمام،

أنا الولد !
—3

كأّنه في الناصرة ْ !

ألبحر ِ وجه ٌ 
وشفتان 
وخد ؟ 

هل له شعر ٌ 
وعنق رقيق ٌ 

ويدان ؟
سأقرص ُ البحر من خّده ِ
سأشّده من اخلاصرة ْ ! 

سأقرأ ترتيل البالد 
عن التي كانت 
عن التي صارت 

عن التي في البال 
واألحوال 
واملّوال 

عن الولد الذي 
ولدته أّمه 
من نفخة 

من روح رّب الكون !
سأشّد هذا البحر 

من قميصه 
من أطرافه 

ومن طقوس املاء فيه 
سأشّده إلى قلب البالد 

لكي 
يصير الذي في “ مادبا “ 
كأّنه في “ الناصرة ْ “ !
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من يخالفنا هو 
عدونا.. من ليس 

معنا فإنه ضدنا.. 
من ال يتقاطع 

معنا نقيم عليه 
احلد! من ال يؤيدنا 

ليس منا.. ومن يرد 
علينا نعلن عليه 
احلرب.. ومن يبدي 
رأيه مبا ال يتطابق 

معنا جنّرحه بأشد 
العبارات بشاعة!

تلك هي مشكلتنا 
احلقيقية، حينما 

ال منلك –في 
غالبيتنا العظمى 
على األقل- ثقافة 

االختالف الذي ال 
يفسد للود قضية، 

ومنلك بدال منها 
فن التجريح بأبشع 

فريهان احلسن
 كاتبة أردنية

الكلمات وأقساها؛ فن اإلهانة ورفض تقبل االختالف.
نتابع ونصاب باإلحباط مما وصلنا إليه، ونحن نعيش في 

أوقات لم نعد نحتمل فيها بَعضنا بعضا. ال نريد أن 
نسمع إال ما ميليه علينا عقلنا، خطأ كان أم صوابا، وال 

نحتمل أي مخالفة للرأي. ومن ثم، تسيطر علينا ثقافة 
الكراهية، ورفض اآلخر رفضا قاطعا. 

هو، لألسف، مؤشر على مستوى االنغالق الكبير الذي 
يعيشه مجتمعنا بعيدا عن احلوار، أو قبول االختالف 

بالرأي. ومبا قد ينشأ عنهما من مشاكل ال تنتهي، وخالف 
وقطيعة وحقد، وصوالً في حاالت إلى التطرف والتحريض 

واالنتقام. كل ذلك ألن أحدهم قال رأيا لم يعجب اآلخر 
ولم يؤيده!

هي أمراضنا اجملتمعية 
التي تظهر لنا عند 

أول حوار أو نقاش. 
ولهذه األمراض أكثر 
من سبب؛ منها أننا 
اعتدنا عبر سنوات 
حياتنا، ومع تعاقب 

األجيال، أن هناك رأيا 
مسيطرا على اجلميع 
أن يؤيده، سواء اقتنع 

الطرف الثاني أم ال، 
وال مجال للنقاش 

بشأنه. ورمبا ذلك ألن 
للمجتمع الذي نعيش 

فيه، قواعده مبنية 
على مبدأ “األبوية”، 

أي السيطرة من 
الطرف األقوى. األب 
يصدر أوامره وميلي 

كل قراراته على ابنه، 
وعليه أن ال يجادله. 

كما ال يحق للطالب 
أن يتناقش مع أستاذه 

األشياء تُفرض علينا، وبقيت أفكارنا 
وآراؤنا مكبوتة، ال نستطيع أن نعبر 

عنها. وكبرنا منارس الدور ذاته؛ نرفض 
الفكر اآلخر ونتمرد عليه، ويظهر ذلك 
من خوفنا ممن يخالفنا، فننقض عليه 

كعدو لدود.
كنا نعول على مواقع التواصل 

االجتماعي بأن تكون منصة حرة 
لتبادل اآلراء؛ بوابة تعلمنا كيف 

يكون احلوار واالختالف؛ نافذة تؤكد 
على مفهوم قبول الغير؛ وبالتالي 
مكانا لتعزيز األفكار وإثراء احملتوى. 
لكن لألسف أصبحت تلك املواقع 

أداة تعكس ثقافة اجملتمع غير املعتاد 
على احلوار، ومن ثم بوابة للخالف 

والكراهية، والطعن بأعراض الناس، 
واالبتعاد عن األخالق والضوابط 

اجملتمعية، والتشهير باآلخرين.
لدى الكثير من الشعوب، تكون 

فكرة االختالف طبيعية في املواضيع 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 

فيما ليس من الطبيعي “أن تكون 
معي.. وإال فأنت ضدي”، مبا يشكل 

حروبا مستمرة ال تنتهي.
ال يضر االختالف بأي قضية كانت. 

لكن ما يضر حقا ما يحصل في 
مجتمعاتنا. لذلك سنبقى ندور في 
حلقة مفرغة، طاملا نحن كما نحن 

نرفض اآلخر، وفق العقلية ذاتها، من 
دون إحداث أي تغيير حقيقي، أو قناعة 

بأن اختالفنا مييزنا، إن كان مبنيا على 
االحترام!

 باالتفاق مع الكاتبة/ عن “الغد”...

من قلبي

وإن كان رأيه صائبا، ألنه سيعتبر 
“شاذا” عن القاعدة، فعليه فقط أن 

يسمع ويحفظ! واألخت عليها أن 
تقبل كل أوامر أخيها من دون أن تنظر 

في عينيه، أو حتى تُظهر في مالمحها 
الرفض... وهكذا.

حرية االختيار وإبداء الرأي، تتكون 
لدينا منذ الصغر. ورمبا تكون بأبسط 

األمور التي تقودنا بالتأكيد إلى احترام 
الرأي اآلخر مستقبال. لكن املشكلة 
أننا لم نعتد حرية التعبير عن الرأي 

منذ نعومة أظفارنا، بل كانت أبسط 

أنت ضّدي
إذا لم تكن معي..



كتب صديقنا 
فخري قعوار، مّرة، 

مقدمة لكتاب 
والدي: “صور 

مبتداها في يافا”، 
قائالً :” وهي صور 

منتهاها في 
عّمان”، وضمن 

ذلك الكتاب 
قّصة قصيرة كان 

إبراهيم نشرها في 
العام 1950، حتت 

عنوان:” وهل يخفى 
البطل”، وباالضافة 

إلى أّنها تختصر 
أيام ما قبل صراع 

الهويات، فهي 
تُعطي فكرة عن 

حياة يافا ُقبيل 
اخلروج، وتقول: 

املرحوم
 ابراهيم سكجها

كاتب أردني/ 
فلسطيني

إبتدرني بقوله: لعلك ما  يَكد يَجلس قبالتي، حتى  “لم 
أذكر  ال  بأنني  ينبئ  ما  ُمحياي  في  مَلس  وملّا  تذكرني!؟  تزال 
َشخصه متاماً، إنتصب على قدميه، وأزال عن رأسه كوفيته 
إخفاءهما  محاوالً  شاربيه  على  إصبعه  ووضع  وعقاله، 
بحركة متثيلية غير بارعة، ثم قال:..... واآلن؟! ولعّلني أخذت 
ثم  قدمي،  على  بدوري  أنتصب  رأيتني  فقد  املفاجأة،  بهذه 
قمة  من  بصري  أنقل  وأنا  متثاقلة،  بخطوات  إليه  أتقدم 

رأسه، إلى أخمص قدميه، وبينهما مسافة غير قليلة.
رحت  منه،  أقترب  وأنا  عنه  تفصلني  التي  الثواني  وفي 
هذا  أتذكر  لعلني  الكّتاب!-  يقول  كما  فكري-  زناد  أقدح 

العمالق الواقف أمامي بطلعته املهيبة...
وكلما إقتربت منه، زاد إنفراج شفتيه عن إبتسامته، حتى 
إذا لم تعد تفصلني عنه غير خطوة قصيرة، رفع إصبعه عن 
شاربيه وأخذ يقهقه، ثم فاجأني بهجوم عنيف من القبالت 
والضم والعناق.... وال أخفي أن املفاجأة زعزعتني، ومع ذلك 
على  أرّبت  ورحت  وأوقع،  منه  أشد  بهجوم  هجوم  بادلته 
يطلقها  التي  هال“  “يا  على  وأجيب  يربت،  كان  كما  ظهره 
بسرعة بـ: “يا مرحب“ تختلط مع الصوت الذي نخرجه معا 

املدينة،  ضوضواء  عن  وبعده  الشاطئ، 
اليهود  مع  املناوشات  بدأت  منذ  فإنني 
أفكر  التقسيم، أخذت  قرار  أعقاب  في 
جدياً في النزوح عنه إلى وسط املدينة، 
اليهود-  لرصاص  هدفا  كان  أنه  ذلك 
يام“..  “بات  من  يأتيه  طائشاً-  أو  مرّكزاً 
أضف إلى ذلك أن موقعه كأقرب نقطة 
املنطقة،  في  وأعالها  يام”  “بات  إلى 
في  اإلنطالق  نقطة  يكون  ألن  رّشحه 

عمليات اجملاهدين.
أكتفي  أن  آثرت  آلخر،  أو  ولسبب 
أتردد  ورحت  األثاث،  دون  العائلة  بنقل 
من  ساعات  فيه  أقضي  املنزل  على 
أمكنتني  أساعد حيثما  والنهار،  الليل 
بيني  العرى  توثقت  حتى  املساعدة، 
وبني اجملاهدين، فكان رؤوسهم يعقدون 
إجتماعاتهم عندي لوضع اخلطط. ومن 

منزلي، بدأت تتسلل اجلماعات يلفها 

وهل يخفى 

الَبطل ؟

بسرعة

في ضربنا ظهورنا! 
وأفلتنا بعضنا في آن واحد، وتأخرت 
خطوة إلى الوراء، وأنا ما أزال أنظر إليه 
نظرة من يحاول أن بتذكر.. ثم عدت إلى 

مكتبي، وعاد هو إلى كرسيه.
أن  وقبل  تتذكر...  ال  ذلك  ومع  قال: 
يتّم جملته، كنت قد وقفت، وهجمت 
عليه، أعانقه بحرارة حقيقية، وأنا أردد 
يا مرحب  بنواف..  يا مرحب   “ دون وعي: 
في  طويالً  أتركك  ال  ولكني  بنواف!”. 
دهشتك، أعود بذاكرتي إلى الوراء... أعود 
إلى يافا.. كنت أقيم في منزل مؤّلف من 
أقصى  في  نقطة  آخر  يحتّل  طابقني، 
اجلنوب من حي اجلبالية، والذي تفصله 
عن مستعمرة “ بات يام “ اليهودية غير 

منبسط من األرض برملها األبيض.
كل  أجد   1948 عام  قبل  كنت  وإذا 
من  لقربه  هذا،  منزلي  في  ولذة  راحة 
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ظالم الليل البهيم، وهي تزحف على 
الرمال حتمل املفرقعات لتنسف معمل 
أن  بعد  يام”،  “بات  في  املرتفع  الكازوز 
تبنّي أنه عدونا اللدود، وأنه مصدر ذلك 
الرصاص الذي أرهب احلي بأكمله، وأدى 
إلى نزوح سكانه.. وكانت جميع اخلطط 
أن  بعد  الذاهبون  بالفشل، فيعود  تبوء 

يخسروا بطالً أو بطلني في كل ليلة.
الرؤوس  مجلس  عقد  يوم،  وفي 
بينهم  والحظت  منزلي،  في  إجتماعه 
فارع  شاباً  كان  قبل.  من  أره  لم  غريباً 
الطول، واسع الصدر، عريض املنكبني إذا 
حتدث خرجت الكلمات من فمه عميقة، 
كأمنا هي آتية من مكان سحيق. ولقد 
أنني  األولى،  الوهلة  منذ  أحسست، 
أن  تعّودت  عادية،  غير  شخصية  أمام 
تأمر فتطاع، وأكد لي إحساسي هذا ما 
من  به  يحيطونه  اجملاهدين  رؤوس  كان 

إحترام وتكّلف.
 وكان طبيعياً أن أقدم إليه، أو يقدم 
إلي بوصفي صاحب املنزل الذي يدخله 
زادت  ببرود  تصافحنا  ولقد  مرة،  ألول 
اجملامالت من قسوته... ثم تصدر “مائدة 

ندعوها،  أن  نحب  كنا  العمليات“، كما 
الرؤوس  من  املوقف  إلى  يستمع  وراح 
حربه،  أركان  أنفسهم  إعتبروا  الذين 
وكنت أجدني في بعض ساعات وحيداً 
في املنزل، فنتجاذب أطراف احلديث في 
أنه  منه  وعلمت  وخاصة.  عامة  شؤون 
يقضي  العربي،  اجليش  في   “ مرشح   “
إجازته  يقضي  أجل  إجازته...  فترة  اآلن 
األرض  في  احلدود  مناطق  بني  متنقالً 
من  لها  يا  الدماء...  عليها  تسيل  التي 

إجازة مرعبة متعبة!
بعد  صديقي  وأقول  صديقي-  وأخذ 
أن توثقت بيننا عرى املودة، ووثق كل منا 
على  احلي  شباب  يدّرب  أخذ  بصاحبه- 
وفنون  الهدف،  وإصابة  الرصاص  إطالق 
القتال األخرى. وكان من أوامره املشددة 
منهم  الواحد  يطلق  ال  أن  إليهم 
إذا تأكد من أنها ستصيب  رصاصة إال 
الصفة  كانت  وهذه  يهودياً...  خنزيراً 

األثيرة عنده!
وكان يتبع أوامره هذه برصاص صائب 
يطلقه هو بإجتاه معمل الكازوز، وكانت 
كل رصاصة تسقط خنزيراً، حتى إنتزع 

ال  التي  والليلة  اجلميع.  من  اإلعجاب 
عقد  التي  تلك  هي  أنساها،  أن  ميكن 
رؤوس  من  حربه  أركان  مجلس  فيها 
نشرت  خرائط  يدرس  وراح  اجملاهدين، 
على “ مائدة العمليات “... وإتخذ قراره 
وكانت  الكازوز.  معمل  بنسف  اخلالد 
مع  الليل،  بظالم  يتسربل  أن  اخلطة 
رفيق واحد يساعده في نقل املتفجرات، 
وأن ال تُطلق رصاصة واحدة من جانبنا، 
لتغطية  املفرقعات،  تتفجر  أن  بعد  إال 
في  زحفه  وبدأ  رفيقه.  مع  إنسحابه 
وأخذت  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة 
الثواني والدقائق متر متباطئة متثاقلة... 
النوافذ  خالل  من  عيوننا  تسّمرت  وقد 
هل  تُرى  املقابل....  الكازوز  معمل  على 
ينجح.... بل أكثر: هل يعود هذا البطل؟

في  وأوالده  البطل  زوجة  لي  ومتثلت 
ينتظرون  السلط....  أو  إربد  أو  الكرك 
هل  الصبر...  بفارغ  “إجازته“  من  عودته 
فتاهم  أن  بخلدهم  يَدور  أن  ميكن  كان 
يزحف اآلن على الرمل األبيض ليسجل 
بطولة خارقة تخلد على األيام؟ وإذا لم 
يعد، وهذا الشك كاد يقتلني في ساعة 

اإلنتظار الرهيبة هذه، إذا لم يعد، ماذا 
تفعل أرملته وأيتامه؟ وهنا كنت أرتعد 

لهول هذه الفكرة احلمقاء. 
معمل  وكان  ذهبوا،  كثيرين  ولكن 
هكذا  دائماً..  يبتلعهم  اجملرم  الكازوز 
كانت الدقائق متر، وكلما مضت خمس 
قلبي  بدقات  شعرت  عشر،  أو  منها، 
بني  من  يقفز  أن  ليريد  حتى  تتزايد 
ضلوعي، وفجأة... أسرع مما كنا ننتظر، 
قصف  كأنه  احلبيب،  اإلنفجار  دوى 
صاعقة أو هزمي رعد... حمداً هلل... لقد 

إنهار حصن اخلنازير!
وعي،  بغير  الرصاص  نطلق  ورحنا 
نريد به تغطية العودة للبطل ورفيقه، 
من  باخلالص  لفرحتنا  العنان  وإطالق 
ذلك الوكر... مع الرصاص كنا ننتظر... 
وعادت الدقائق متضي ببطئها القاتل... 
اجملاز  والبطل  وثالثون....  وعشرون  عشر 
ال يظهر له أو لرفيقه أثر. أخذ يستبد 
من  نوفد  أن  رأيي  من  وكان  القلق،  بنا 
أين  ولكن....  الغائبني...  عن  يبحث 
واخذت  الفجر،  إنبثق  وعندما  نبحث؟ 
صفحة  على  تنعكس  احلمراء  خيوطه 
على  شبحني  نشاهد  أن  أمكننا  املاء، 
الشاطئ من بعيد... كان أحدهما يلف 

ذراعه حول عنق اآلخر.
البطالن،  عاد  أو  البطل،  عاد  وهكذا 
الصحراء  إبن  في  املغامرة  خلفت  وقد 
.... يسميه  من رصاصة طائشة  جرحاً 
هو- حتى اليوم- وساماً. هكذا هو “نواف“ 
تزال  ما  لعلك  بقوله:  إبتدرني  الذي 
و“نواف“  البطل؟  يخفى  وهل  تذكرني؟ 
اليوم ضابط في اجليش العربي... ولكنه 

ليس في إجازة!
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لبؤة .. بصالبة 
حديد الزنزانة 

والسالسل
ال كلبشات 

العدو ترديها 
، إبنة الكرك 
؛غضب جنني 

والرملة 
والسنابل

....
لبؤة .. تنسج 

من خيط 
شمس اجلليل ، 
عنفوان البتول 

وعبق القنابل
               ............      

تريز يا درب 
اللظى والثورة 

أشرعي 

عروبة احلباشنة
كاتبة أردنية

احلتمي؛ كيف للجسد النحيل 
أن يعبر احلدود رغم األيام والليالي 

املعنونة بالعطش واجلوع وألم 
فراق األهل تقديسا لفكرة 

التحرر العربي من سادية الكيان 
الصهيوني ووحشيته .

لقد تشرفت الكرك وتشرف بيت 
والدي معن احلباشنة بزيارة إبنة 
فلسطني املناضلة الثائرة “ تريز 

هلسا” ؛ وأقولها مبلىء الفم أنني 
شعرت وهي جالسة باملقابل 

مني ؛ برهبة من جني اجلبل الذي 
يتوقد بعيناها وأن هذه املرأة 

ولوال الرحمة اإللهية ملا كانت 
بيننا اليوم .

تريز البطلة املقاومة عزائي 
وعزاء كل مناضل وأسير معذب 
قابع في سجون اإلحتالل وعزاء 

كل أم تستقبل جنينا ليكون 
مشروع شهيد ال يقبل إنحناء 

الرأس وصورة العبيد والرق وإدعاء 
الطرش بوقت يحتاج منا الصراخ 
والتمرد واحلناجر الهاتفة بألف ال 

للكيان الصهيوني الوغد .
كانت علبة السجائر اخلاصة 
باملناضلة تريز تنفذ سريعا ، 

تدخن كثيرا في فواصل حديثها 
عن حكاية نضالها ، إلى أن 

جني اجلبل

الكرك وفلسطني
من قلبي

يا ابنة اجلرح الغض بفلسطني
تبا ملقاومة بال ثأر وصرخة

تريز أيا مناضلة الوجع واجلموح
في جيدك منى الكفاح وارتعش 

قوة
في دمك أرجوان كنعان شهادة

صلب املسيح بكنيسة القيامة 
عنوة

كبر املؤذن في األقصى مجلجال
ونسوة الرواق هتفن : 

لبيك فلسطني
تقودنا إمرأة بجيش ومقصلة ...

جني اجلبل ، يرتكز بكريات دمها 
احلمراء فيكون أرضاً حتمل 

بطلتني على مدى التاريخ العربي 
) الكرك وفلسطني ( صوان ال 

يقبل القسمة على إثنني ، أي أن 
األرض تطرد من يستحوذ روحها 

عنوة وترديه للهشيم.
أي زوادة كانت ترحتل على 

كتف املناضلة تريز هلسا ، 
إال زوادة النضال املتمرس في 

روحها العربية ، كيف للشعر 
األسود احملبوك بشبرة صغيرة 

أن ال يشتبك بشيك احلدود 
الفاصل بني فلسطني واألراضي 

اللبنانية، والريح فقط كانت 
كفيلة بحمايته من اإلشتباك 

مسدسك املنصهر عروبة
بوجة من سفك العرض برصاص

وفوهة ...
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شهقت قليال عند وصولها 
حادثة إختطافها للطائرة “ 

اإلسرائيلية” ورفاقها الثالثة ثم 
عادت بقوة لتكمل ، حيث كان 
إسم احلركة لها “ ناديا “ وهي 

من كانت قد إختارته وقتها 
تيمما بإسم والدتها “ ناديا 

حنا “ وللعلم لديها إبنة واحدة 
اسمتها ناديا وولدان سلمان 

واسحاق.
في منتصف احلديث كان 

اإللتحام الفكري والنضالي 
بينها وبني العم املناضل 

“محمود احلباشنة “ أبو بادع ، 
يشكل إنسجاما بليغا وجميال 

وهو أحد رجاالت الكرك الذين 
يعتبرون القضية الفلسطينية 

الهاجس النضالي األول في 
سجل حركة التحرر العربي  

حيث انخرط في صفوف العمل 
الثوري من أجل فلسطني منذ 

زمن طويل  ، لقد كان لقاؤهما 
كنهر األردن ، شاجبا لفكرة 

اإلستكانة للعدو وموحدا جلبهة 
مقاومة واحدة مفادها : أن ال 
رضوخ مع الكيان الصهيوني 

ومشاريعه وأن املقاومة 
بالسالح والكلمة لكل مشاريع 

اإلستعمار والهيمنة على إرادة 
الشعب أسمى ماميكن أن يكون 

على هذه األرض .

لقد ناضلت السيدة تريز بجني 
اجلبل وكانت بقدر قمته في كرك 

صالح الدين األيوبي ، وحتملت 
مشقة التحقيق والضرب أثناء 

إعترافها بإطالقها الرصاص 
على كتف “ نتنياهو” وحيازتها 

للمتفجرات أثناء إختطاف 
الطائرة لتحرير األسرى األردنيني 

والفلسطينيني أنذاك .

كان من الصعوبة لدى السيدة 
تريز احلديث عن ذاكرتها 

النضالية إال أنها أخبرتنا 
تفاصيل العملية البطولية 

وأن الرصاص الذي أصاب يدها 
اليسرى كان سيؤدي لبترها نظرا 

خلطورة اإلصابة إال أن الطبيب 
اخملتص كان جراحا ماهرا وأصر 
على إمتام العملية بسالم دون 

احلاجة لبترها.
ستبقى تريز أيقونة عظيمة 
يخلدها التاريخ واألبجديات 

واألرض .

يا ابنة اجلرح الغض بفلسطني

تبا ملقاومة بال ثأر وصرخه 
أيا مناضلة الوجع واجلموح

في جيدك منى الكفاح وارتعش 
قوة

دمك أرجوان كنعان شهادة
صلب املسيح بكنيسة القيامة 

عنوة.



املسلمني، ولن أكون منهم، هذا 
األمر حسمته عندما انتميت 

إلى أكبر حزب قومي عروبي منذ 
ثالثة وثالثني عاما، وما زال حنيني 
إليه مع أنني تركته منذ ما يزيد 
عن سبعة وعشرين عاما، مؤمنا 
إميانا قاطعا بأّنه لن يفعل شيئا، 

وهذه ضرورية ألنني أعرف أّن 
قراءنا يكتفون أحيانا بالعناوين 

وأحيانا بالفقرة األولى أو الثانية، 

أو السطر األول من الثانية.
فاز علي أبو السكر مبقعد رئيس 

البلدية بـ ) 17000 ( سبعة 
عشر ألف صوتا تقريبا، وفق 

ما قرأته، وحتى لو كان يقارب 
الثالثني ألف صوت، من حوالي 

ستمئة ألف صوت أو أكثر، 
وهذا الرقم نقرأه كما يأتي: قام 

األخوان املسلمون بالتصويت 
ملرشحهم، ولم تقم أي جهة 

بالفوز، واصفة 
محافظة الزرقاء، 

وهي محافظة 
اجليش إلى حد 
كبير، وأخرجت 

الكثير من املثقفني 
من اليسار وغير 

اليسار، وصفوها 
بأنها أصبحت والية 

إسالمية، مبجرد أن 

يكون رئيس بلديتها من 
األخوان املسلمني، وبدأ 

التحريض عليه كأنه 
سوف يتبعها إلى بلد 
آخر، وما إلى ذلك من 

كتابة موضوعية حينا، 
وغير موضوعية وباحثة 

عن الشهرة أحيان 
كثيرة أخر.

لست من األخوان 

ما أن أعلنت 
النتائج 

النهائية 
النتخابات 

بلدّية الزرقاء 
وفاز املهندس 

علي أبو 
السكر، املنتمي 

لتيار األخوان 
املسلمني 

برئاسة البلدية 
حتى توالت 

أصوات أصدقاء 
ومثقفني 

إلى )التنديد( 

حكمت النوايسة
روائي  أردني

بدون مجاملة

والية 
الزرقاء 

االسالمية!
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الدخول إليه من باب استهجانه 
بوصفه عمال أو فعال متخّلفا، 

وهنا بالضبط يبدأ اإلنسان 
املسكون بدينه، سواء أكان 

مسلما أو مسيحيا، بالتفكير 
مبا وراء تلك الدعوات التي تنقل 

فكرة )العلمانية( التي تدعو 
إلى فصل الدين عن الدولة، 

تنقلها من أصلها، إلى فكرة 
أخرى باسمها، وهي فصل الدين 

عن احلياة، بل إلغاء الدين، وهنا 
تبرز أسئلة تتجاوز )املغرر بهم( 
إلى كل من يقرأ ويكتب، لعّلي 

منهم، وهي: لَم كل هذه احلرب 
على الدين؟ وهل يوجد شعوب 

في العالم ليس لها دين لتكون 

قدوة لنا؟ أم أّن الدين مسموح 
في مكان ما وممنوع في مكان 
آخر، أم أّنكم تضحكون علينا 

وعلى أنفسكم عندما تقولون 
بتاريخية الشعائر )الطقوس( 

ثّم تضربون هذه التاريخّية، 
عندما تصدمون بالوعي العميق 
للتاريخّية، وهو الوعي الذي يقود 

إلى أّن اخملّيلة االجتماعّية في 
زمن ما جزء من تاريخّيته؟

ولعمري، ما هي إال اصطالحات 
ال تفقهون منها شيئا، وعلى 

رأسها )التاريخانية( التي 
تسمون بها اإلسالم.
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أخرى بالتصويت ملرشحها، أو أّنه 
ليس هناك جهات أخرى، فلماذا 

ليس هناك جهات أخرى؟ هل هو 
منع الدولة التي ترّخص األحزاب 
وتعطيها، كما أعرف، خمسون 

ألف دينار سنويا، لقيام تلك 
اجلهات؟ أم أّنه ال يوجد فكر آخر 

غير فكر األخوان املسلمني؟ أم أّن 
الناس عازفة عن التصويت، أم أّن 

في األمر أمورا أخرى؟ واألسئلة 
كثيرة جدا، وقد ال يّتسعها هذا 

املقال، ولكّنها أسئلة، كما 
أرى، جوهرية، وقبل أن نصّب 

جام غضبنا على األخوان الذين 
)سيحّولون( الزرقاء إلى )والية 
إسالمية(، علينا أن نقول: ماذا 

فعلنا لتصّوت الزرقاء لغير 
األخوان املسلمني؟ 

ماذا فعلنا لكي نكون )نحن( 
الفائزين في احملافظة، و)نحميها( 

من األخوان املسلمني؟
أين النخب التي ميكن أن تكون 
قادة رأي، وجتعل األمور معتدلة 
في االنتخابات، أو جتعلها كما 

تريد على األقل؟ هل فعلت 
هذه النخب فعلها؟ أم اكتفت 
بالنضال اإللكتروني الذي ليس 

له معنى عندما تكون هذه 
النخب خارج واقعها، وخارج 

األرض متاما، وتسبح في اإلنشاء 
وبدائعه؟

أكثر من ذلك، إن الطريقة التي 
يعادي بها بعض اليسار، أو بعض 

الليبراليني أو بعض العلمانيني، 
ستجعل األخوان املسلمني 
يفوزون بأعداد أكثر في املرة 

القادمة؛ ذلك أّن وجود ال فتات 
حتمل اسم اهلل في الشوارع 

ليست موضوعا ميكن أن يكون 
جوهر اهتمام اإلنسان إال إذا كان 
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غدا.. وهكذا.
ال نتتظر وال نتوقع 

عبد اهلل بني عيسى
إعالمي أردني معروف

الذي يتفق 
معك اليوم 
في قضية 
وطنية، قد 
تختلف 
معه غدا في 
قضية دينية 
)حصل معي 
كثيرا(، ومن 
تتوافق معه 
سياسيا 
اليوم قد 
تختلف معه 
ان يتوافق األردنيون اجتماعيا 

على رأي أو موقف 
واحد، في كل الظروف 

واألحوال، لكننا ننتظر 
ونتوقع ونحتاج الى ضبط 

اختالفاتنا على ايقاع الوطن، 
إلى قوانني حتمي حقي وحقك 
في االختالف، وال تسمح ألي 
منا بالتغول على اآلخر، الى 
دستور يدلنا كيف نختلف 
دون سباب وشتائم وحتمير 
عيون ومجاكرة ومجاحرة..

////////////

الذين اكتووا بنار أيلول 
أنفسهم غادروه بكل ما 
ميلكه الرجال من قوة الصفح 
والتسامح حني يكون العراك 
بني أطراف اجلسد الواحد. 
فلنغادر نحن هذه املساحة 
من الكراهية املقيتة الى 
فضاء الوطن الرحب، فهو 
يتسع لكل محبيه.

نقال عن منشورات لألستاذ عبد اهلل بني 

عيسى على صفحته اخلاصة

شغف
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عدو الداخل ال ُيهزم!

آخر رسائلي

النار بدم بارد واستدار،كامنا ادى مهمة كانت موكولة 
به،او كامنا تخلص من ماء مثانته،وعاد خفيفا،هذا 

لم يحصل اطالقا
امك ماتت  بخالياها،خللها منها وفيها وليس من 

صنع احد،ملاذا تكاثرت تلك اخلاليا اخلبيثة بتلك 
السرعة وبكل هذه الشراسة،هل كان جسدها 

حقال تسرح فيه خيول املرض ومترح وترمح وتطارد 
دون ان جتد من يلجمها

هل قاومت امك تلك اخليول اجلامحة املعدة للحرب 
في جسد لني ناعم ال يقوى على تلك احلرب 

الضروس،لم تكن مستعدة لتلك احلرب، لكنها 
قاومت 

سناء صالح

ثم عليك ان ال 
تنسى،انت واحلزن 
ولدمتا من رحم 
واحد وفي ذات 
الشرنقة،ليس 
سهال الفصل 
بينكما، ليس 

االمر في متناول 
اليد،ان متوت 

امك وانت في 
مسيس احلاجة 

اليها،فهذا 
قدر اهلل،لن 

نحمل احلرب وزر 
موتها فهي لم 
متت بقنبلة او 
حتت الردم،ولم 
يات مسلح 
طالبا اليها 

االستسالم،ومن 
ثم اطلق عليها 

بالفعل قاومت،قاومت من 
اجل احلياة،كانت جميلة،وحتب 
احلياة،وحتتفي بالصباحات ونور 

الشمس،وكانت تتبادل االحاديث مع 
االشجار وهي تسقيها،والبسمات 
مع ازهارها،ولم تنس القطط وال 

العصافير،كانت حتب احلياة،واحبتك 
اكثر من اي شيء في احلياة،كنت 
اجمل ما في احلياة،يدك الصغيرة 

كانت تقودها للغد،وقدمك الصغيرة 
متشي بها الى رحاب احلياة،احبتك 

كثيرا،ارادت ان تسير معك في دروب 

احلياة ريثما تنبت اجنحتك،فتطير 
في فضاء احلياة الواسع،تراقبك 

هي وانت تطير،يخفق قلبها خوفا 
فزعا،حبا،اعجابا،واستسالما لشرط 

احلياة،عليك ان تطير منفردا
لكنها يا صغيري ما جنحت،اخفقت 

ان تبقى معك،خانها اجلسد،حني 
يكون عدوك من داخلك،صعب ان 

تنتصر عليه
ال باس يا صغيري،كن قويا،احلياة 

ستعلمك
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مابني  االعراس 
أيام أن تزوجت 

وذلك ليس 
ببعيد  واعراس 

اليوم  التي  
اختلط فيها 

احلابل بالنابل 
مساحة واسعة 

من االلم 
واحلسرة على 

ايام ذلك الزمن 
اجلميل 

زمان كان العرس 
ومتطلباته 

اسهل بكثير... 
كانت الكلمة  

لالب الذي يريد  
ان  يفرح بابنه 

د. معني املراشدة
كاتب أردني معروف

بدون مجاملة

األعراس في بالدنا بني..
األمس واليوم

وسروراً حقيقياً في منزل والد 
العريس  وليس مباهاة وصاالت 

ودعوات وبطاقات  ال نعرف قراءتها.
زمان كان للعرس بهجة من اوله 
حتى آخره ... الكل فرحان والكل  

يقدم مساعدة.... 

زمان كانت اخلطوبة وحفلتها 
تقام  في منزل والد العروس وأروع 

ما فيها توزيع املطبقيات واكيد 
اكثرنا يتذكرها وكانت كاسة او 

فنجان وفيها خمس حبات ملبس 
على لوز وحبة “سلفانا” اآلتية 

...كان هو يبحث له 
عن بنت احلالل، التي  

سيعيش معها بسبات 
ونبات دون ان  تثقل 

كاهله  بدين يسدده 
ولد الولد...وبالطبع 

كان زواج وهو في سن 
العشرينيات وليس كما 

هو اليوم  يتعدى الثالثني 
وهو يقول : )بعدني ما 

أسست حالي(.
زمان كانت االعراس فرحاً 



من مصنع في رام اهلل  وما زالت 
زوجتي “أم زيد” حتتفظ ببعضها.
زمان: كانت التحضيرات للعرس 

يا اهلل  ما احالها ...كانت على 
الَبركة والبساطة، وأهم ما فيها 
التعاليل ثالث ليال... وليلة احلناء 

والفاردة...
زمان:  االقارب  كانوا يشاركون 
بالعونة للعريس،  سكراً وارزاً 

وخرافاً ...  وليلة ما قبل الزفاف، 
ودائما كانت تكون ليلة اخلميس 
على اجلمعة، يتم ذبح الذبائح   

والقدور تفور والنار حتتها تتوهج 
وزغاريد النشميات تشّق صمت 

الليل، والشباب ترود وتهيجن  
واباريق الشاي ذهابا وايابا، وكل 
هذا  بدون سماعات وضوضاء  

واصوات نشاز، وكانت “الدبكة“ 
يتوالها الشباب  واذا ما تعبوا 
تولى اجليل االكبر “اخلتيارية “ 

شبك “اجلوفية “ صفني متقابلني 
...تسمع منهم اهازيج ترد الروح 

منها :
-” اول ما نبدى ونقول... صلوا ع 

طه الرسول…”
وام العريس وعماته واخواته 

وخاالته وبنات عمومته يرددن من 
داخل املنزل :

- “عاملدلل يا قلب اسحن وجيب

خطية العزبان برقبة اخلطيب
عاملدلل يا قلب اسحن وهات

خطية العزبان برقبة البنات “
.اما اعراس اليوم، فأصبحت 

مباهاة وينبغي أن  تقام  بالصاالت 
واستبدلت  “املطبقية” بصحن 
كنافة وعلبة بيبسي،  واكثره  

يبقى على الطاوالت، وبعدها يُرمى 
في سالل النفايات.

 أّما سهرات التعاليل فأصبحت 
كلها من خالل مكبرات الصوت  

فال تفهم منها شيئا  وكلها 
“كركعة “ و”وشيش”  وازعاج 

لكل الناس  ...وااللعاب النارية 
تقلب  ليلنا نهاراً…والفاردة “تزمير“ 

و”تفعيط” و”تشحيط” واغالق 
للطرقات ...والعونة غابت والنقوط 

تالشى ...والعريس بعد يوم يومني 
يبدأ لطم اخلدين من كثرة ديونه!

4041 3435
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حمامة سجينة:

كل ّما رايُت حقيقًة،
تصير روحي حمامة،

واخلطوُة،
تعبُر احلفر،

برغم الرمز الذي ال زال 
سجينا..

ُجسور رخيصة:

السمعة من وراء الباب 
املوارب،

لها رائحة نتنة،
فحتى اجلسور بالهدف 

الرخيص، عالية.

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

الفراق:

رصاصُة َغدر ،
تُسقط الروَح من 

السماء،
لتتهّشم،

وتصير حمامات 
بيضاء،

تنام بني يدي أب..

 في البرزخ:

في برزخ التخدير،
في عملية عابرة،
نكون أصدق ما 

نكون،
نحّب بصوت 

مرتفع،
ونكره بصمت.

باألبيض:

األنثى الضاجة بصخبها،
ال تتجاوز اخلطوط احلمراء،

هي:
ترسمها باللون األبيض،

لتقفز،
وتصير حجر شطرجن،
ال يحّركه إال الالعب 

األذكى..

محطة شهّية:

فاجُر اجلسد،
حني يحوم حول نفسه،

غير واع خلرافة احلب،

وحّل لغزه،
يتالشى،

كأي قطار ممّل يتوقف عند كل 
محطة شهية..

املرأة وحدها، 

والالجدوى

تناثر العصّي،
يحدث صوتاً عابراً،

واملرآة وحدها،
تفضُح احلقيقة،

وجفاف االبتسامات..
والالجدوى

حني يقترب الزمن من اخليانات،،
تصير الروح أكثر رقياً،

نبتهج أكثر بالغد،
برغم السراب،

واحلّب،
والالجدوى..

الرهبة

رهبة الوقوف في معبد،
كرهبة احلياة،

كالطواِف الذي يقودنا لالستسالم 
الغبّي،

ال نَلوي على شيء إال الرجوع 
للخلف..

احلرية:

أن تتخلص من شهوة االمتالك،
والعادات،

أن متارس السعادة،
تعتنق السفر في ذاتك،

أن ال تنظر خلفك،
تدوس على الذكريات،

تعتزل اخليانة،
أن تُخلص ألحالمك،

لقناعاتك،
لقناعاتك فقط!

حينها:
لن يتجاسر عليك املوت،
وستعرف ترف الـ )أنا(..

ُنحبُّ
 بصوٍت عاٍل،

ونكرُه بصمت!

شغف
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

هل كّل أرٍض متتلك مهارَة غوايِة التاريخ ؟
يقولون إن شبق التاريخ ال ترويه إال أرٌض نهرية,

شطرها الصراُع ضفتني,
وسطرَها منتصٌر بعد أن ملك االثنتني,
ثم اضطجع في حقولها ينثر رواياته ,

ويجني فصول بطوالته ,
___

ويقولون إن النهر األبيض اآلن ,
دماً ونبيَذ نشوة كان ,

هذا نّص كتبته 
من وحي زيارة 

آرييل شارون ألم 
قيس في العام 

١٩٩٨. ليس 
لدي معلومات 

كافية عن هذه 
الزيارة، ألّنها 
كانت خاصة 
الستراحة أم 

قيس. وحّدثني 
عنها شاهد 

عيان من 
العاملني في 

االستراحة!

وصار أبيَض بعد تعرضه لعمليات 
غسيل أقوال .

وإن صحَّ هذا في تفسير نشأة 
احلضارات فإّن أرضي تستحق لقب 

غانية مع مرتبة العنف
___

غانية غسلْت جدائلها في “وادي 
العرب “

وغسلت سيوف قبائلها في “نهر 
اليرموك “

وواعدْت عشاقها على ضفاف “ 
بحيرة طبريا “

هيرودوس
صالح الدين

ونابليون بونابرت
وبلََّل سهلَها الغربي مني التاريخ

__
غانية حتيطها العيون من كل 

صوب
منها حارة النظرة ,كبريتية 

القطرة ,
وأخرى حلوة تلقي بردا وسالما 

على من سكنها وأحّب وردَها
___

أرضي الغانية على تلتها الناهدة 
اضطجع الرومانيُّ فترة

والعثماني أخرى
ويقولون إلى “اجلليل” املسيُح منها 

مرَّ
ومرة ....زارها “شارون”

ومن عليها ألقى على اجلوالن نظرة
فأطلق زفرة

وقال بحسرة :
توأمة اجلوالن هذه التلة , كيف 

نسيناها هنا يتيمة ؟
واعتذر بشدة ألرضي عن هذه 

النسوة اللئيمة..!!

بدون مجاملة
من وحي “زيارة شارونية ” 

إلى حبيبتي أم قيس



البطيخ احللبي بحجمة الكبير ، كانت 
للمدرسة مغناطيس يجذبني لها من 
خالل لسعة برد قادمة ايلولية او زخة 

شتاء تعطي رائحة رائعة تصنعها 
التربة وكذلك جتمع أهل البيت بقص 
أوراق التجليد وجتليد الكتب والدفاتر 
وألصاق الطوابع على زاوية كل دفتر 
مع ذكر األسم واملدرسة ونوع املادة 

هنا تشعر بقيمة العائلة ونقاء زماننا 
وأيام كان كل شيء جميل . واحلديث 

عن املاضي وعن احلياة اإلجتماعية 

التي عاشها الناس وحتديداً في مدينة 
الزرقاء هو حديث ذات شجون وذكريات 

جميلة التنسى ، وتخزن األذهان جزء 
من ذاك املاضي اجلميل الذي كان 

وهجه ميأل الدنيا ضياء ، كان أول يوم 
مدرسة يوم أستالم الكتب اجلديدة 
ويوم معرفة غرفة الصف يوم الكل 

يلبس اجلديد والكل برجني يلمع وحتى 
املعلمني واملعلمات يلبسون أبهى 

ما لديهم ندخل الصف وبطبشورة 
بيضاء يكتب املعلم جملة جميلة 

بكل احلارة ، ويتسلل 
شهر ايلول معلناً بدايات 
املدارس وتشاهد األزدحام 

حول مكتبة السعادة 
والوطنية لشراء لوازم 

املدرسة من دفاتر وطوابع 
وورق جتليد وأقالم وبرايات 

هنا دفتر للحساب 
وأخر للطبيعة وذاك 

لألجنليزي ودفتر اخلط 
والغير ، وعلى بسطات 

محالت األحذية يخرج البوط 
الصيني ذو اخلط األبيض 

حلصص الرياضة ويتم األجتاه 
حملالت بسيسو لشراء شورت 

او بلوزة ، كانت املدرسة 
بالزمانات مرتبطة بروائح 

وخاصة فاكهة اجلوافة 
والتي تعلن برائحتها بداية 
املدرسة بعد عطلة طويلة 

وكذلك منظر البلح األصفر 
املعلق على العربات ووصول 

قبل بداية املدرسة 
تشعر بحركة 
غريبة بالسوق 
التجاري يخرج 
قماش املرايل 

من اخملازن وكان 
يباع في اليارد 

وتخرج مسطرة 
البائعون في سوق 

شدوان بالزرقاء 
يقيس األذرع وتبدأ 
ماكنات السنجر 

املنزلية تدرز 
وتخيط املرايل 

الوالدية والبناتية 
ويبدأ بشراء 

الكلف واألزرار 
من محالت حواء 

ومرقة وتسمع 
دربكات املاكينات 

نبيل صيتان عماري
كاتب أردني

املدرسة بدون مجاملة
في هــ 

“الزمانات”
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على اللوح وهي العثل السليم 
باجلسم السليم لذا كانوا أهالينا 
يرغمونا على شرب كاسة حليب 

وبيضة نيئة وحبات زيت السمك قبل 
الذهاب للمدرسة وكذا بكافة املدارس 

كانت وجبة غداء يومية تتكون من 
فاصوليا بيضاء بصلصة البندورة 
وبصحن أملنيوم وملعقة وباكيت 

بسكويت سويسري كان يأتي معونات 
خاصة بعد حرب 1967 ورغيف خبز . 

وقد كان اليوم الدراسي يبدء بالطابور 
الصباحي جلميع الطالب في مختلف 

صفوف املدرسة الواحدة بشكل 
منظم حيث يكون مدير املدرسة 

وكافة املدرسني موجودين في املقدمة 
مبواجهة الطابور ، وكان لكل صف 

مدرس يطلق عليه )مربي الصف( هذا 
املدرس كان يقف امام طابور صفه 
الدراسي ، وكان املدير ونائبه وبقية 
املدرسني واملدرسات يتواجدون في 

مواجهتهم ، وعبر امليكروفون وقبل 
الدخول للصفوف يتم أذاعة أناشيد 
وطنية ومدرسية مثل أيها الساري 
إلى مجد العلى وأني ألقسم باهلل 

قسماً تخر له اجلباة وما تسمى 
األذاعة املدرسية ولكنها ال تغني عن 
النشيد الصباحي الذي كنا ننشده 

وقوفاً مثل خافقاً باملعالي واملنى عربي 
الظالل والسنى وعندما نصل في 

الذرى واألعالي فوق هام الرجال يعلو 
صوتنا ويكاد يصل لكل البيوت اجملاورة 
خاصة عندما نقول اهيبا أهيبا وكذا 

نشيد يا علمي يا علم يا علم العرب 
أشرقي باألفق األرزق يا علمي يا علم 

وكنت اشعر بروعة النشيد عندما 
نصل إلى مقطع يا نسيج األمهات 

في الليالي احلالكات لبني هن األوبات 
كيف ال نفديك كل خيط فيك إلى 

أخر النشيد وغيرها من األناشيد 
والتي حتمل روحاً وطنية عالية . وقبل 

الدخول للصف يتم التفتيش على 
حالقة الشعر واللباس املوحد ومحرمة 
الكروهات القماشية وهي تبدو مرتبة 

ونظيفة وأظافر اليدين والغير . بعد 
اإلنتهاء يتوجه الطالب بصفوف 

منتظمة نحو الصفوف ويتم تعني 
عريف للصف لغايات حفظ النظام 

أثناء غيات املعلم وتسجيل أسماء 
املشاغبني على ميني اللوح وعريف 

الصف مكروه من قبل الطالب وهو 
مبثابة العوايني حسب املسلسل 

السوري باب احلارة . أما الصحة البيئة 
والفنية املدرسية كانت حاضرة في 

كل مدرسة ، وأيام التطعيم لها في 
القلب موضع فهي اعالن عطلة ثاني 
يوم ألرتفاع في حرارة والتطعيم يتم 

جلميع الطالب تطعيم ضد السل 
بالتشطيب على الكتف وتطعيم ضد 

الكزاز واجلدري بالتنقيط والغير من 
وكذلك زيارة طبيب األسنان ملعاينة 

أسنان الطلبة فيوم التطعيم هو يوم 
عيد بالنسبة للطالب ففي مدرسة 

كان يوجد غرفة خاصة لعالج األسنان 
والتسوس عند األطفال ، ومن املظاهر 

اجلميلة املرتبطة بالصحة والنظافة 
هي حالقة الشعر وهي نوعان نوع على 

الصفر ونوع أفرجني منرو واحد وكذلك 
قص األظافر والتفتيش عليهم وبيان 

احملرمة القماشية وهي نظيفة ومتسك 
مع التفتيش على األصابع أما نظافة 
املدرسة وبيئة املدرسة فكان للطالب 

موقع عبر تنظيف لفناء وساحة 
املدرس وممراتها وصفوفها الدراسية 

ومداخلها الرئيسية وهي نوع من 
اخلدمة العامة الوطنية ومساعدة 

لألذن أو األذنة وعندما تكون املدرسة 
نظيفة يدخل الطالب ليجدها نظيفة 

فينشرح صدره لبدء يومه الدراسي ، 
وكان بالزمانات لكل مدرسة حديقة 

يتم األعتناء بها من قبل الطالب ، 
فقد كانت زراعة األشجار والورود في 
املدارس جزء من العملية التدريسية 
والتربوية ، يشرف على هذة العملية 

معلم يقوم الطالب ومدرسيهم 
باألهتمام بالزراعة من حيث تشذيب 
األشجار وتنظيف احواض التشجير 

واحلشائش وتسقيتها . أما األنشطة 
الرياضية والكشفية فلها حيز 

واضح من لعبة كرة القدم وتنس 
الطاولة وتنس الريشة والفولي بول 

وكرة السلة وغيرها من األلعاب 
اجلميلة والتنافس بني فرق املدارس 

ودوري املدارس وكذلك لعبة الشطرجن 
محركة العقل أما احلركة الكشفية 

فكانت متجذرة بزماننا ولها قوانني 
وأنظمة ولباس جميل واألعتماد على 

النفس وخدمة الوطن والتحية اخلاصة 

واألنتظام والنظام وعدة اناشيد 
كشفية ما زلت أحفظ بعضها مثل 

عشية اخمليم عيشة هنية لوال األوامر 
يا قائد صعبة عليه ، وليك ليك ليك 
عاش املليك قائد الكشاف إلى األخر 

وأناشيد وطنية من موطني وفي 
سبيل اجملد واألوطان ، ونحن الشباب 
لنا الغد ومجده اخمللد نحن الشباب 
وحتى نشيد اجلزائر كنا نردده قسماً 
بالنازالت املاحقات والدماء الزاكيات 

ونشيد دمت يا شبل احلسني قائد 
اجليش األبي / راعيا للنهضتني حسن 

جيش يعربي نحن حراس البالد جيشنا 
املمنوع نحن أعالم اجلهاد عزمنا ال 

يوقع » ونشيد » ياعلمي ياعلم«.ومنه: 
ياعلم العرب اشرق واخفق في االفق 
األزرق. يا نسيج األمهات في الليالي 
احلالكات / كيف النفديه كل خيط 

فيه«...الخ.وال أدري إن كان قد بقي في 
املدارس احلكومية اليوم صدى لتلك 

االناشيد الوطنية والقومي لم يعرف 
جيلنا اجلديد ان مدارس زمان مدارس 

للتربية قبل التعليم وكان املعلم 
أو املعلمة لها هالة محبة وتقدير 

وذكريات جميلة لزمن جميل أليام ال 
تنسى .
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جتلّيات عّمار خماش:

نابلس
في السلط

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

بيت عائلة 

طوقان 

في مدينه 

السلط 

)في اسفل 

الصوره( 

و ذلك في 

عام ١٩٨٣ 

عندما كان 

يستعمل 

كمركز لالمن 

العام

إفراج



اخلرافة ورؤية الطالع!
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وكيف ان امر احالمي واستقراري 
العاطفي واملادي مرهون بتلك 
القطعة النقدية التي يتعني 
علّي اال افرط بها. احلقيقة ان 

الطريقة الصوفية التي اعطاني 
فيها الباقي من املال املسترجع 

جعلتني اصغي لتهديده مما 
ميكن ان يحدث لي اذا انا فّرطت 

بتلك القطعة النقدية. كنت 
وكأنني ارى عالمة من عالمات 

حسن الطالع. وبخشوع 
خضعت لطريقته االستعراضية 

ولم اشعر بأي مبالغة او شك  

بأسلوب الثبات والتوقير واالجالل 
والود بطلبه او امره في خطورة 
انفاق القطعة النقدية. تركته 

وما زلت اسمع صوته بأن احمل 
كالمه محمل اجلد. مّر وقت وانا 

احتفظ بالقطعة النقدية ال 
ادري ماذا كنت سأخسر حتى 

اعرف ماذا كنت سأكسب. 
لكنني مع ذلك صدقته 

وحرصت على القطعة النقدية 
واحتفظت بها وحدها خوفا من 

صرفها من دون ان اعرف. 
اخلرافة تشكل ركن اساسي 

حتى نعود القهقرى 
ونحتكم الى النبوءة 
وكأنها قدرنا الذي ال 

مفّر منه.
على غفلة من انفسنا 

نخلق اوهاما ورؤى 
جتعلنا نستمر في 

الوجود على شكل 
هياكل ال بطولة فيها 

وال هزمية، ال نفسر 
خشوعنا ونحن منّر 

بحالة من املرونة 
بحيث نشارك احالمنا 

وما يجول بداخلنا 
من مشاكل مع اي 

عابر ميكن ان يعدنا مبا 
يخلصنا من الشقاء.  

اتذكر حني اصغيت بكل 
حواسي إلى احدهم 
وكان بائعا في محل، 
وكان محياه ال يوحي 
مبا سيقوله ومع ذلك 
لم يتفوه لساني بأي 

كلمة توقفه عما 
كان يقوله بخصوص 

استقراء املستقبل، 

استقراء 
الغيب، ومعرفة 

ما يخبئه 
املستقبل، 
امور دفينة 
في النفس 
االنسانية 
منذ اقدم 

العصور، تلك 
الرغبة عادة 

ما تشتعل بني 
احلني واالخر مع 

اشتداد احملن. 
احلرب والفقر 

وضياع الفرصة 
تضاعف 

تلك الرغبة 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة أردنية

بدون مجاملة



من تفكيرنا ومنهج حياتنا. لم 
اصدق حني قرأت ان “سقراط” 

حكيم الزمان والذي ال يبزه 
حكيم! قد حرص على نبوءة 

ذبح ديك إميانا منه بتخفيف آالم 
املوت بعد ان ُحكم عليه باملوت 

بتجرع السم.   
نقاوم الفناء ونبقي على ظال 

من الوهم لنقبل بوجودنا حتى 
لو كان الباطل هو ما ينتظرنا، 

نسعى الى التحرر والتحليق 
خارج نفوسنا كلما ضاق عنق 

الزجاجة. 
عدد من االعمال التلفزيونية 

التي انتهى عرضها في شهر 
رمضان الذي ودعناه مؤخرا كانت 

حتمل في طياتها ومضامينها 
اللجوء للخرافة والنبوءات 

والدجالني الذين يلعبون 
بالصورة باستغالل حاجة الناس 
وضعفهم من اجل مساعدتهم 

في العثور على احلياة او على 
وميضها البعيد. 

معظم االعمال التلفزيونية هي 
جتسيد ملا يجري على ارض الواقع 

وقد يتفوق الواقع في كثير 
من االحيان على خيال الكاتب. 

شاركتني احدى الصديقات 

سّرها وحزنها املستمر على 
وفاة شقيقتها وهن في مرحلة 

الطفولة اذ كانت تصغرها بعام، 
اخبرتني انها ما زالت تشعر 

بعذاب الضمير النها سمحت 
لنفسها ان تعود الى البيت دون 

انتظار شقيقتها بعد انتهاء 
يومهم الدراسي، وكانت هي 

في الصف الثاني االبتدائي 
وشقيقتها في الصف االول 

وحني وصلت الى البيت مبوعدها 
لم تكن شقيقتها قد وصلت 
وحني تأخرت بحثوا عنها وقد 

تبني لهم انها قد سلكت طريق 
مقبرة القرية النها قد اضاعت 

الطريق الذي تسلكه بأتباعها 
اقدام شقيقتها. وكان هذا اليوم 

هو االخير في سماع شقاوتها 
وضحكها في ارجاء املنزل. 

تابعت صديقتي بحزن حديثها 
عن شقاء العائلة وحسرتها، 

ولهفة والديهم وهم يأخذونها 
من طبيب الى اخر والنتيجة 

كانت واحدة، عجز االطباء 
عن تشخيص حالة الطفلة. 

اضطر االب وهو املتعلم! اللجوء 
الى احد الشيوخ او العرافني 

الذين ذاع صيتهم في ذلك 
الوقت، ليأتي تشخيص ذلك 

العراف قاطعا: ان شمعة ابنته 

على وشك االنطفاء وان عليه 
ان يكف عن البحث في امر 

عالجها وماتت بعد ايام قليلة. 
حني يفشل الطب والعلم في 

التفسير نلجأ للخرافة ونحتكم 
للنبوءة. 

اخيرا في حاضرنا هذا فأننا 
نحيا حالة فشل بأمتياز في 
السياسة والعلم واالقتصاد 

والطب. والفوضى الدائرة في كل 
مناحي احلياة خليقة بأن نحتكم 

للنبوءة واللجوء للخرافة لعلنا 
جند حلوال لم نعد نبحث عنها
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