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بلقيس عن خالد الكركي

إبنة أبيها

 علي عبيدات: 

بُطح املعّلم على األرض

@  النوايسة: املواطنة هي املشكلة
صديقي ُكن  حوسو:  عصمت    @
الرمادة لعام  شتاء  احلسن:  َفريهان    @
@  يارا الغزاوي: قليالً من احلكمة يا حكومات!

السخرية دفتر  من  شاهني  ماجد    @
األول اجلّد  حكاية  سكجها:  باسم   @
الوحيدات وقصيدة  السرحان:   آنو     @
اجلامعي املعطف  الرحمن:  عبد  عبلة   @

املنشية  ومقهى  املراشدة  معني    @
@ جديد عّمار خماش: بحيرة فوق بحر

الطني بيوت  عّماري:   نبيل   @
ميالدي تاريخ  اليوم  احلسبان:  عندليب   @
يوم! ذات  ستكونني  صالح:  سناء   @



من 

ماجد شاهني 
يخرج عن 

السياق املعهود 
ليقّدم شيئاً 
من الكتابة 

الساخرة

باسم سكجها 
يكتب عن “اجلد 
علي واحلجارة 
التي هطلت 
على رأسه من 
السماء!

يارا الغزاوي 
تكتب: املطلوب 
هو القليل 
من احلكمة يا 
حكوماتنا

عندليب 
احلسبان تكتب 
نّصا عن عيد 
ميالد ال يأتي 
كثيراً...ً 

عبلة عبد 
الرحمن تكتب 
عن اخلرافة 
وقراءة الطالغ

احملتويات

آنو السرحان
 تعلن قصيدتها 

اجلديدة... 
وترى من عيون 

الوحيدات

صدر من “اللويبدة” خالل 
االثني عشر شهراً املاضية 
ستة عشر عدداً، وهذا يعني 
أّنها ليست مجلة شهرية، 
وال تلتزم مبوعد صدور باليوم 
والساعة.

على أّننا نعود اليوم إلى 
الصدور في أّول أيام الشهر، 
بحيث يعرف القارئ أّنه 
سيكون على موعد معها دون 
زيادة أو نقصان...

وال ننسى أن نذكر أّننا 
أصدرنا عدة كتب أيضاً... نبيل عماري

َفريهان احلسن

د. عصمت حوسو

علي عبيدات

منر بيت سوريك
محمود ابو هالل

ستكونني ذات يوم!

معني  و مقهى املنشية

جتلّيات عّمار خماش:

ُبحيرة مياه عذبة 
ُمطلة على البحر امليت
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زلُت أحتفظ بها حتى اآلن.

علي، كان ميّثل اجلانب األشقر من 
في شارع  يسير  رأيته  ولو  العائلة، 
لظننته  اليافي  عوض  اسكندر 
مستشرقا إجنليزيا بالغ في مهنته 
حتى صار يلبس القمباز. وال بّد أّنه 
ولد في العام 1886، فاملؤشرات على 
ذلك كثيرة، منها أّنه مات في العام 
1940 وله من العمر أربع وخمسون 
األكبر  الولد  كان  أّنه  ومنها  سنة، 
العام  في  حديثاً  البالغ  العاقل 
1903 حني مات والده ابراهيم شبه 
ُمفلس، ومنها غير ذلك، ممّا تُشير له 
ابراهيم  خسر  فقد  احملكمة.  وثائق 
وما  مصطفى،  والده  من  ورثه  ما 
بّد  وال  وعرقه،  جهده  من  عليه  زاد 
أّن سبب إفالسه واستدانته كانت 
حياته،  وطريقة  وزيجاته،  سفراته، 
وذلك احلّظ املترّدي الذي لعب معه 
لعبته في حياته، والذي أورث عثارته 

لعلّي، ووفرته خلالد، ولده الثاني.
وكأّي ولد كبير، في مجتمع يافا، 
في ذلك الوقت، كان عليه أن يصبح 
يوم  ففي  الوالد،  وفاة  عند  األب 
حزيران،  من  عشر  احلادي  اخلميس، 
لقاء  هناك  كان   ،1903 العام  من 
القادر  وعبد  وخالد  علي  حاسم، 
احملكمة  من  العائدين  الرزاق  وعبد 

باسم سكجها

ُمحافظاً،  ُمتديناً،  كان  فعلي  تُروى.  قّصة  الصغيرة، 
إلى درجة التزّمت، وََمنع دخول الراديو إلى بيته باعتباره 
التوقيت  أّن  باعتبار  الساعة،  وضع  َمنع  كما  حراماً، 
يأتي من إنطالق األذان، فهناك الفجر وما َقبله وبعده، 

والّظهر واملغرب والعشاء، وما قبلهم وما بعدهم، 

بسرعة

تركناها، 
والراديو 
مفتوح...

كانت  تلك 
الَتعبيرات،  من 
أطلقها  التي 
على  اليافّيون 
من  رحليهم 
في  بلدهم، 
للشرح  محاولة 
كانوا  أّنهم 
من  يقني  على 
بعد  عودتهم 
ولكّن  قليل، 
لم  جّدي  بيت 
يعرف، في حياته 
الذي  الراديو، 
عائلتنا  عند  له 

اجلّد األول ..
احلظ العاثر وحجارة من السماء

وكان أّول ما إشترى والدي لبيته 
في الُقدس راديو كبيراً من نوع “باي”، 
ضمن  به  إحتفظ  الثمن،  الغالي 
إرحتاالتي،  مع  وأضعته  إرحتاالته، 
ما  فخمة،  خشبّية  حائط  وساعة 
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ألمر  العائلة  يجمعون  الشرعية، 
يطالب  جديد  دائن  هناك  مهّم:  
فرنساوية،  ليرة  وعشرين  بخمسة 
أخيرة  صاعقة  إبراهيم  تركها 
بيارات  من  ميراثه  معها  ينتهي 
بشيئ  الوضع،  علي  َشرح  وبيوت. 
من الثقة: أّن الدنيا ليست مظلمة 
الثاني  األخ  خالد  ولكّن  تبدو،  كما 
الديون  كّل  فلندفع  حاسماً:  كان 
اآلن، لنستردها في املستقبل. وهذا 

ما كان من قرار.
في  جيداً  أبلى  قد  علي  كان 
وإخوته  البرتقال،  جتارة  التجارة، 
على  تسير  اخلّطة  وكانت  كذلك، 
أحسن حال. خطة إعادة شراء كّل 
املمتلكات التي خسرها األب، على 
أّن احلّظ لم يكن حليفاً له.  وكانت 
لي  تقول  عفيفة،  جّدتي  زوجته، 
تكن  ولم  كالبدر،  كان  وجهه  إّن 
وتهرب  موته،  طريقة  عن  تتحدث 
أيامه  عن  الطفولية  أسئلتي  من 
أواخر  في  وهي  ولعّلها،  الصعبة، 
من  تتذّكر  أن  ترفض  ،كانت  أيامها 
في  كان  فقد  جماله،  إالّ  العمر 
روايتها جميالً، ذكياً، وتاجراً شاطراً، 
في  مات  حبيباً  األحوال:  كّل  وفي 
كنت  سّتي”،  يا  “ولكن  أوانه،  غير 
كانت  فقيراً؟”  مات  “ملاذا  أسألها: 

ترّد: وهل كان ألحد أن يتوّقع أّن اهلل 
سيغضب على يافا، فتهطل عليها 

احلجارة بدل املطر؟
وكانت تَصمت.

على  صعباً،  سؤاالً  ذلك  وكان 
بعد،  الثامنة  يتجاوز  لم  طفل 
يكون  أن  ينبغي  كان  علي  وإسم 
سّتي  حسرة  وكانت  نصيبي،  من 
يسّمني  لم  والدي  أّن  دوماً،  كبيرة، 
أخرى،  وتلك قّصة  أبيه،  على إسم 
بالرجل  مهتّماً  ُكنت  فقد  ولهذا 
الذي مات قبل والدتي بسبع عشرة 
كيف  والدي:  أسأل  وكنت  سنة. 
ببساطة:  فيجيبني  أبوك،  مات 
جلطة في الدماغ. كانوا يسمونها 
األيام،  تلك  في  الدماغ.  في  نقطة 
كان الطّب بسيطاً، والناس أبسط، 
احلالة  خطورة  الطبيب  يعرف  ولم 

فأعطاه الدواء غير املناسب.
فقط!

وكان علّي أن أنتظر كثيراً، حتى 
أمطرت  التي  السماء  قّصة  أعرف 
في  كان  جّدي.  دماغ  على  حجارة 
الُعمر  مغامرة  يدخل   1938 العام 
من  الكثير  َفَضمن  جتارته،  في 
البيارات بأسلوب “مّية في بير”، أي 
مبلغاً  ألصحابها  ُمقّدماً  يدفع  أّنه 
احلصيلة  لتكون  عليه،  مّتفقاً 
كاملة.  له  احلصاد،  بعد  النهائية، 

بدا املوسم مع نظرته إلى البيارات 
يدخل  أّنه  وظّن  النجاح،  مؤكد 
ما  كّل  فاستثمر  عمره،  صفقة 
على  ليحصل  واستدان  بل  ميلك، 
كّل ما تصل إليه يده، ولكّن ُعمره 

هو الذي ُقصف.
ولم يكن أهل يافا يعرفون الثلج، 
العام  ذلك  شتاء  ولكن  الَبرَد،  وال 
حمل لهم عاصفة قوية، فهطلت 
األمطار الغزيرة وتساقطت الثلوج، 
الذي  “الَبرَد”  هو  هذا  من  واألهم 
حجم  إلى  يصل  حجمه  كان 
من  آذار  في  ذلك  كان  حجر صغير. 
البيارات  1939، حيث أشجار  العام 
التي  البرتقال  حّبات  بأحمال  مألى 
فأعطبتها،  الَبرَد،  حّبات  إخترقتها 
هي  وهذه  كامالً،  املوسم  ومعها 
إّنها  جّدتي  قالت  التي  احلجارة 

أمطرت على رأس جّدي.
لعلي  اجلميلة  يافا  كتاب  ويقول 
إلى  أيضاً  العاصفة  وأّدت  البواب:” 
على  املراكب  من  العديد  تكسير 
الصخور في ميناء يافا، كما لوحظ 
أّنه قد تكوّم على الساحل كميات 
التي  والقوارض  األفاعي  من  كبيرة 
إلى  ميتة  وهي  السيول  جرفتها 
األولى  املرة  وكانت  البحر،  شاطئ 
التي يرى فيها سكان املدينة منظر 

الثلج الذي لم يكن سميكاً”.

األصعب  هي  األيام  تلك  كانت 
وََجد  فقد  حياته،  طوال  علي  على 
البيت،  َمديناً، فلزم  نفسه ُمعدماً، 
الدماغ،  في  جلطة  لتصيبه  ثّم 
أشهر،  ستة  الفراش  في  أقعدته 

أسلم بعدها الروح.
نفسها،  وجدت  عفيفة،  جّدتي 
إذن، في تلك األيام، أمام حائط حياة 
إبنتها  فمعها  املستحيل،  تُشبه 
الثالثة  وأبناؤها  وصال،  الوحيدة 
وأكبرهم أبي، الذي كان في الرابعة 
عشرة، فباَعت مصاغها، لتتواصل 
حياة صعبة، وكان على والدي أن يبدأ 
الكويت،  في  مبّكراً.  العمل  رحلة 
حاولت البحث عن قبر جّدتي، فلم 
بوابة  عند  الفاحتة  وقرأت  أستطع، 
خالل  عفيفة  ماتت  فقد  املقبرة، 
زيارتها إبنها محمود، بعد الهجرة، 
والدي  من  تطلب  أنساها  ولسُت 
أن ال يشتري لها تذكرة العودة من 
الكويت. كانت تعرف أّنها لن تعود.

َقبُر جّدي ضاع في يافا،
وقبر جّدتي ضائع أمامي...
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تعرَض معلٌم 
أردنيٌّ للضرب 
املبرح حتى 
فقد الوعي، 
صباح اليوم 
اإلثنني، في 

ساحة ِ مدرسٍة 
أردنية تتبُع 

لقرية أردنية 
من قرى البؤس 
واجلوع. اجتمَع 

رجاٌل على 
بابِة املدرسة 

ودعسوا 
كرامة العلم 

والتعليم بينما 
يبطحون املعلم 

أمام الطالب 
والزمالء. ُضرَِب 
املعلم حتى 

علي عبيدات

غاب عن وعي الدنيا 
ونقل إلى أقرب 

مستشفى.
“بُِطَح املعلم على 

األرِض”، جملٌة تفيُد 
حصة اللغِة العربية، 
حتديًدا في باب النحو. 

ُضرَِب رجٌل واحٌد 
بسواعِد رجاٍل هّمٍج 

في مساحٍة تقدر بـ 5 
متر مربع، جملة تفيُد 

في حصة الفيزياء، 
حتديًدا الحتساب 

التحضير التي سكب على أكثرها 
قهوة رديئة يشربها املعلمون مع 
سجائر رخيصة تظهر من جيوب 

قمصانهم. تخيل كيف ينام املعلم 
على األرض ويظهر القليل من ظهره 
أثناء “الرفس”، تخيل وليعتصر قلبك 
معي على صورة املعلم التي نعرفها 
ويجب أن تبقى على حالها رغم أنف 

الصلحة العشائرية التي ستقام 
ليسقَط املعلم حقه الشخصي.
املعلُم النبي، املعلُم األب، املعلم 

القدوة، حتى لو كان معدًما وال ميلك 
الوقت واألمل والدافعية ليدرس 

طالبه اإلبداع ويضبط غرفته 
الصفية، ذلَك أنَّه مهشم وُمعدم 
وال روح فيه إاّل روح دفع الفواتير 

واالستهالك والطأطأة ألن الراتب 
الشهري ينتهي بعد أن يسيل من 
الصرآف اآللي. معلم يراقبه املدير 

اجلبان الذي يحرص على صوت 
السالم امللكي أكثر من هيبة معلم 
شتم أمه طالب أو ضربه ولي أمر 

رديء. هذا معلٌم يُْضرب! معلٌم يهان 
بإهانات توازي إهانات األم واألخت 

واألب وكل عزيز على كرامة البشر. 
مـــــــعــــــلم حتت األقدام. 

أرجوِك انتفضي يا نقابة املعلمني، 
او اسمحي لنا بحمل األسلحة 

األتوماتيكية لنحمي أنفسنا من 
الضرب ومن املادة 209 التي ال حتمي 

نفسها.

الغالف

اإلرتفاعات التي حصدها 
األستاذ أثناء ركله ورفسه. 
ِ َمَع اجْلََماَعِة” حديٌث 

“يَُد اهللَّ
سيناقشه أستاذ التربية 

اإلسالمية ويربُط بينه وبني 
ما حدث لزميله املَُهان. 

“انتفضي يا نقابة املعلمني” 
جملة على نقيب املعلمني 

أن يرددها اآلن برسائل نصية 
ألعضاء الهيئة اإلدارية.

ال بّد أنَّ الطلبة سيتداولون 
مشاهد غزوة املعلم، 

سيصفون كيف كانت 

علي عبيدات يكتب:

ُبطح املعّلم على األرض
الكدمة األولى وكيف خّر املعلم 
والتعليم على بالط لم ينظف 

منذ أسبوع، كذلك لن تغيب عن 
أذهانهم فانتازيا خبط املعلم 

باجلدار اآليل للسقوط على دولة 
املؤسسات. رعٌب كبيٌر أن يضرب 

املعلم، مصيبة كبرى توازي تقويض 
نظام احلكم.

سقَط املعلُم ولفَظ “آه” كبيرة، “آٍه” 
أكبر من بقايا راتبه الشهري في 

جيب القميص، أقوى من القميص 
الذي متزق ولم يشتر مثله منذ 
شهور طويلة. “آٍه” تشبه دفاتر 
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ما ترى الصديق أو كم 
ما تتحدث اليه، بل 
هي تلك الرابطة التي 
حتمل ذات الروح وذات 
العطاء وذات اإلخالص 
مهما تباعدت املسافات 
وتناثرت األوقات، هي 
العالقة املضمونة 
في الظروف غير 
املضمونة، هي الرصيد 
املعنوي االستراتيجي 
وقت كساد العالقات 
الباهتة، تلك فقط هي 
الصداقة الصحيحة 
بني الزوجني..

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

 قال 
الفيلسوف 
فريدريك 
نيتشه :” إن 
الزواج اجليد 
يقوم على 
إتقان موهبة 
الصداقة”.....

وتوكيداً على 
قوله نقول هنا 
أن ما يجمع 
الزوجني ذات 
القلب )قلب 
الصديق( وليس 
ذات السقف؛ 
فال تُقاس 
الصداقة مبقدار 

ال تعتبر قلة املشاحنات 
أو كثرتها املؤشر األهم 
للحكم على جناح 
الزواج أو فشله،  بقدر 
أهمية قوة الصداقة بني 
الزوجني، والقدرة  على 
احملافظة عليها واستمرار 
متاسكها. الصداقة في 
إطار العالقة الزوجية 
ميكن تشبيهها بالكائن 
احلي فهو بحاجة لكي 
ينمو متطلب )الرعاية 
الكاملة(، واالستثمار 
املتواصل من الطرفني 
في جميع الظروف حتى 
العصيبة منها.

اذا كان )احلّب( غير املشروط هو 
أساس الزواج الناجح، فيكون 
)العطاء( غير املشروط هو أساس 
الصداقة األصيلة بني األزواج؛ 
فالتعامل الراقي املهّذب ال يقتصر 
على من هم خارج أسوار املنزل 
لضمان عدم خسارتهم، وإمنا 
الرقّي والتهذيب صفة إنسانية 
للتعامل مع اآلخرين املهمني خارج 
املنزل أو داخله على حد سواء، 
ال بل بالضرورة القصوى الداخل 
أهم من اخلارج في كل األحوال. 
أما لبس أقنعة التهذيب والرقّي 
في التعامل خارج املنزل ،فقط، ثم 
خلع القناع حال الوصول للبيت، 

ففي حكم املؤكد أن تلك األقنعة 
مصيرها السقوط أمام اجملتمع 
والزوال مهما طال زمنها، وذلك 
بداعي تكرار الفشل في التواصل 
مع اآلخرين ) املضمونني( في احلياة 
بأقل تقدير.

مبدأ ‘اإليثار’  والعطاء دون انتظار 
املقابل )الفوري( هو أول أسس 
الصداقة بني الزوجني؛ فتقدمي 
رغبات واحتياجات الشريك على 
الرغبات الشخصية والعطاء دون 
أنانية ينّمي أواصر الصداقة ويقّوي 
جسر الثقة بينهما.

من املضحك املبكي أن أغلب 
األزواج يعرفون معلومات دقيقة 

شغف

ُكن َصديقي
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عن األصدقاء: كاللون املفّضل، 
الطعام املفضل، اخلطط 
املستقبلية، األحالم والطموحات، 
املستفزات، أكثر مما يعرفون 
تفاصيل دقيقة عن شركاء 
حياتهم. وقد يعود السبب في 
ذلك الى انعدام )احلوار النوعي( بني 
الزوجني، أو نقص التواصل الناجح 
بينهما. وفي حال ُوجد ذلك 
التواصل النوعي سيقود حتماً 
مع العشرة الى معرفة التفاصيل 
الدقيقة عن الشريك، ومعرفة ما 
يحّب وما ال يحّب، واألهم معرفة 
مدى نضج الشريك وتغّير ذوقه 
على مدار الزمن.

ما يعني الزوجني على حتّمل 
برد الزمن القارس وبرودة احلياة 
وأزماتها وعثراتها هو الدفء 
الداخلي بينهما، فمن الطبيعي 
أن تضرب الزواج أحياناً عواصف 
باردة قد تطفىء نار الشغف 
باحلياة، وباملقابل، من املفروض أن 
تسطع شمس دافئة تعيد للحياة 
إشراقتها، وفي كلتا احلالتني يجب 
أن يتمسك كل منهما باآلخر 
ملواجهة الصعاب وضغوط احلياة 
العصيبة. وهنا تظهر الصداقة 
احلقيقية بني األزواج، وتبرز 
أهميتها كذلك عندما يكون كل 

منهما مالذاً لآلخر وذلك 
من خالل قدر الدعم الذي 
يقدمه في مواقف: نزول 
املزاج أو االكتئاب، املرض، 
ضغط العمل، البطالة، 
الضغوط املالية وكثرة 
االلتزامات، الضغوط 
النفسية، الضغوط 
العائلية، ضغوط األسرة 
ومتطلباتها، النزوات 
العابرة أو حتى في حالة 

األخطاء القاتلة. 
التماسك واالحتاد بني الزوجني 
)الصديقني( هو طوق النجاة 
األوحد والوحيد للخروج من تلك 
األوقات العصيبة واألزمات بشكل 
أقوى من السابق وبأقل خسائر 
ممكنة، في فترة تلك األزمات 
يحتاج الشريك ) هو أو هي( الى 
اإلنصات والدعم العاطفي أكثر 
بكثير من حاجته الى إسداء 
النصيحة أو التأنيب أو “املعايرة 
“ أو إصدار األحكام املسبقة، 
فالشريك الصديق الصدوق 
احلقيقي هو )املالذ اآلمن( عند 
التعثر في دوامة احلياة. 

االحتفال بإجنازات شريك احلياة 
وجناحاته كأنها جناحات شخصية 

يقّوي أواصر الصداقة بينهما، 
فكما يحزن حلزنه من الواجب أيضاً 
أن يفرح بفرحه، وأن يوفر له الدعم 
ويشجعه على التقدم والتطور 
في العمل أو في اجملتمع أو مع 
العائلة واألصدقاء  لدرجة يشعر 
بها أنه ليس ببعيد عن الوصول 
الى حتقيق أحالمه وطموحاته؛ 
كيف ال وجناح أحدهما هو جناح 
لكليهما وألسرتهما ! هكذا فقط 
يتمكن الزوجان من خوض  دروب 
احلياة معاً بحلوها ومّرها .

قوة الصداقة بني الزوجني على 
مدى طولي يصل بهما احلال الى 
أن يعرف كل منهما معلومات 
خاصة جداً وحساسة عن 
بعضهما، تتضمن األسرار واخملاوف 
وأخطاء املاضي واألمور الشخصية 

جداً، وللحفاظ على قوة العالقة 
أبدياً من الضروري حفظ تلك 
األسرار حتى في مواطن االختالف 
واملشاحنات،  فكل منهما “ستر 
وغطى لآلخر” وال يجوز كشف 
ظهر اآلخر أو تعريته حتت أي ظرف 
وألي شخص مهما كان قربه. 
تلك هي الصداقة الزوجية 
احلقيقية النزيهة التي تصمد أمام 
زالزل الدهر وينطبق عليها تلك 
املقولة العميقة: “ نثرت أحالمي 
حتت قدميك، فامِش الهوينى ألنك 
تخطو فوق أحالمي”. 
الصداقة الزوجية احلقيقية 
هي نوع ال بوع ؛ فيا زوجي كن 
صديقي...
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ملاذا ؟
باختصار كبير وشديد 

ومكثف : االنكشاف الزائد 
و الفتنة املتاحة ، يجعالن 
اإلحساس بليدا ً و تغدو 
الدهشة فعال ً مّيتاً و 

غريبا ً ...
و تبقى احلكاية رهن 

عيون بهّيه ولو كره 
الكارهون أو لو اندلعت 
األجساد و فاضت عن 

احلاجة ، فلن يتوقف الذين 
تناسخوا من روح الفنان 
العزبي عن إعالء شأن 
العيون ، و يبقى اسم 
بهّية حاضرا ً و تبقى 

عيناها مربط خيل العرب .

هل قلت مربط خيل ؟
وهل بقي عند العرب خيل ؟
العرب أسرجوا لغير اخليل و 
غاصوا في التنبلة و إن ْ ظهروا 

بارعني في الهتاف وااللتهام .
و كل ّ احلكاية : أن ال حكاية 

في البال اآلن ، فجاءت هذه 
الفكرة امللتبسة عن العزبي و 

عيون بهّيه واخليل و العرب !
) 2 ( طالء !

لم يعد يثيرني الفرق بني 
“ طالء األظافر “ و “ طالء 

اجلدران“!
) يبدو أن احلكاية متعلقة 
بحجم الفرشاة وحسب ( .

) 3 ( تغميس !
.. التغميس خارج الصحن 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

) 1 ( احلكاية 
وعيون بهّية !

على رأي األخ 
املطرب الشعبي 
محمد العزبي ، 

كّل احلكاية عيون 
بهّيه !

أو عيون ابن 
خالتي .

زمان كانت 
مجّرد حركة 

خفيفة من عيون 
بهّيه تكفي 
إلطاحة آالف 

احلاملني في مسرح 
أو شارع أو من وراء 
شاشة تلفزيونّية.

اآلن ، مئات 
اآلالف من حركات 
العيون واجلسد 

والعري ، جميعها 
ال حتّرك ولو شعرة 
من جسد “ ذكر 

عربي ّ “ !

في لغة األكل ، يعني أن تتناثر نتف 
الطعام هنا وهناك وتقع على جانبي 
الصحن ، و من هنا كان األهل ينهرون 
أبناءهم و يوجهونهم لألكل بطريقة 
منضبطة حتى ال يقع الطعام خارج 

الصحون .
.. التغميس خارج الصحن ، في 
اللغة واالصطالح املعاصرين ، وبعد 
تطّور استخدام البالغة والبديع و 

توظيفهما خلدمة املشهد اليومّي و 
الفكرّي و بعد شيوع استخدام أدوات 
التورية اللغوية والكناية و التالعب 

بالكلمات على نطاق واسع في 
الكتابة االجتماعية والسياسّية ، صار 

التغميس يعني :
خروجا ً عن النّص /

تغريدا ً و حتليقا ً بعيدا ً عن السرب/

خروجاً عن املألوف والسائد و 
محاولة “ كشط “ قشرتيهما !

التغميس خارج الوعاء يربك الرتابة 
و قد يزعج آخرين يتناولون طعامهم 

على مهل .
التغميس خارج الصحن قد يعني : 

قراءة مغايرة للسائد .
التغميس خارج الصحن قد يعني 
: الوصول مباشرة من دون مواربة إلى 

عني الفكرة .
التغميس خارج الصحن قد يعني : 

مخالفة شروط القطيع
التغميس خارج الصحن قد يعني : 

محاولة حتقيق الذات
التغميس خارج الصحن قد يعني : 

الدفاع عن موقف او رأي أو فكرة ...
التغميس خارج الصحن ، ملن ال 

أوراق...
السخرية! دفتر  من 



يغّمس أصال ً ، قد يضع صاحبه
س ( في إطار اخلارجني عن  ) املغمِّ
العرف والعادة والقانون أو املتهمني 

بإشاعة الفوضى .
والتغميس خارج الصحن ال يعني 
باملّرة هروبا ً إلى الفوضى والعدم كما 

يظّن املرجفون ، بل يعني وفي كثير من 
األحيان بحثا ً عن احلقيقة وانحيازا ً 
لنعمة احلرية التي وهبها اهلل لنا .

) 4 ( الكوز و اجلّرة !
ملاذا في كّل مرة يسعى “ الكوز “ 

إلى التحّرش بــ ِ “ اجلرة “ و مناكفتها 
و اعتراض طريقها و رمبا “ دلق “ مائها 

؟!
ما الذي يشّجع الكوز على فعلته 

هذه و أفعال أخرى سواها ؟
من أين امتلك الكوز أو حاز كّل هذه 
اجلرأة والغطرسة التي تدفعه لالعتداء 

على اجلّرة ؟
متى جترؤ اجلّرة على النهوض من 

كسلها و تتمكن من الدفاع عن 
نفسها و تضرب الكوز على قفاه و 

تفرك أذنه ؟
هل للكوز سطوة خارقة متنع اجلّرة 
من مجرد االقتراب منه أو من مجّرد 

التفكير في مقاومته ؟
من أين جاءت حكاية الكوز واجلّرة ، 

التي صارت مثال ً ؟
يقولون حني يحدث أمر ٌ متكرر 

الصيغة أو املشهد : “ كّلما دق ّ الكوز 
باجلّرة “ !

متى تدق ّ اجلّرة بالكوز ؟
أريد أحدا ً يدعوني لكي أتفّرج على 

“ كوز ٍ “ ، يناكف “ جّرة ً “ ،
و يدّق بها و كذلك جّرة تتجرأ و 

تلطم كوزا ً وتصفعه .
) 5 ( مزاد وأقفية !

ـّا يتخّيل املرء و أكثر  فعلوا أكثر مم
ـّا يستوعب العقل البشرّي ! مم

ذات مرة كتبت عن خبر كنت قرأته 
، وتنّدرت حينها ، والقصة هناك 

ـّني قرأت خبرا ً عن “ مزاد علنّي “  أن
على منديل ورقّي كانت فنانة هناك 

متخطت فيه ، فالتقطه صانع حكاية 
و طرحه في مزاد علنّي و باع املنديل ، 

كما قرأنا بنحو ثالثني ألف دوالر !
ـّطون و  يؤّلـفون احلكاية و يتمخ
يطرحون ما تخرجه مناخيرهم في 
مزادات للبيع و يشترون ويبيعون !

صرنا مثلهم و أكثر ، جنترح احلكاية 
ونؤّلف فصولها و نطرحها للناس و 
نبيعها بال ثمن و الناس يتفّرجون وال 

يشترون .
الفرق كبير بيننا و بينهم : 

هم يؤّلفون احلكايات ويرّوجونها و 
يحصدون ثمنا ً و يجنون ثمارا ً .
و نحن نؤّلفها و نتسابق إلى 

اخلسارة .. نتنافس و نتقاتل من أجل أن 
ـّر اخلسارة. نسجل رقما ً أكبر في مؤش
و فعلوا الكثير في شأن “ مسابقات 
أجمل قفا و أجمل أنف و أجمل أذن و 
مسابقات الكالب و احلمير والعصافير 
و كل فنون اجلنون “ .. لكّنهم يعرفون 
متى يجلسون على مؤخراتهم ومتى 

يتنافسون لتجميلها .
و نحن في بالد العرب ، منّرن أجسادنا 
ـّن النفس على حتّمل الركالت  ، و نوط

على أقفيتنا و ندرب أذهاننا على 
الشعور باملتعة في ذلك .
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ننتظر بشوق 
وشغف فصل 

الشتاء من كل 
عام، لنختبر من 

جديد زخات املطر 
اجلميلة وهي 

تقرع أبواب قلوبنا، 
وتوقظ ما بداخلنا 

من مشاعر حب 
ودفء وحنان بعد 

فصول جافة 
وقاسية.

نتلمس برودة 
الطقس الذي يأذن 
بسقوط األمطار. 
وحينها نستعيد 

ما في الذاكرة من 
أيام جميلة لم 

فريهان احلسن
 كاتبة أردنية

نعرف طعمها إال مع املطر ورائحة األرض.
كان ذلك في شتاءات ماضية، لكن لشتاء هذا العام 
طعم آخر ومختلف، فكأنه جاف وقاس وفاقد حلنانه 

املعهود.
الدفء في عمان يغيب شيئا فشيئا اآلن. فغالء 

األسعار يقف عائقا ما بني االستمتاع بحبات مطر 
تدق نوافذ البيوت، واملستلزمات التي ينبغي تأمينها 

لتمضية هذا الشتاء، مرهقة، وبالكاد تطيقها عائالت 
آمنت بدفء املدينة اجلبلية.

الشتاء لم يغير طباعه ومهمته في “تطهير” القلوب 
التي أصابها دنس احلياة. بيد أن أيادي كثيرة ارتفعت 

إلى موالها بدعاء 
تأخير الشتاء لهذا 

العام، ليس كرها 
بحبات مطره 

اللؤلؤية، وال من 
ريحه الرطبة، ولكن 

هربا من “فواتير” 
عديدة يجلبها معه 
“فصل اخلير”، وتبدو 

هذه املرة كما لو 
أنها تضاعفت مرات 

ومرات.
 ثمة توّجس وخوف 

وترقب كبير لهذا 
الشتاء بالذات، ففي 
النفوس لوعة، وفي 

األبدان وجع، وفي 
القلوب غّصات 
كثيرة، يحملها 
الناس جميعها 

ولكن بهدف توفير الدفء القليل من 
عني “الصوبة” الواحدة.

املطر عجز هذا العام أن يشيع 
الدفء في النفوس كما كان يفعل 
دائما، فالطقس بارد والليل مظلم 
وحالك بآالمه التي تغرق محتاجني 

جلأوا إلى املدينة اجلبلية، وغيرها من 
املدن األخرى.

مشاعرنا متضاربة ومختلطة جتاه 
هذا الشتاء، ليس بوسعنا أن نكرهه، 

ولكن لم يعد مبقدورنا أن نحبه، 
فقد أتى في غير أوانه، ونحن ندرك 

متاما أنه ال ذنب له بأنه أتى في “عام 
الرمادة األردني”.

نعتذر لك أيها الشتاء ألننا ال 
نستقبلك كما يليق بك وببهائك. 

نعتذر ألننا تثاقلنا من قدومك، وبتنا 
ننتظر حلظة وداعك قبل أن تهّل 

علينا. نعتذر ألننا لم نغّن فرحا مع 
هبوب رياح، ولم نسافر مع حبات 

مطرك وننسج معها خيوط أحالمنا 
الدافئة.

نعتذر لك ألننا خذلناك وبقينا برفقة 
احلزن واأللم، ونعتذر ألن زخاتك لم 

تروِ عطش صحرائنا.
يا إلهي، كم هو بارد ومظلم شتاء 

هذا العام!

 باالتفاق مع الكاتبة/ عن “الغد”...

من قلبي

لـ”قرار أليم”، برفع أسعار احملروقات، 
ما أحال الفصل األجمل إلى “منبوذ” 

يهرب الناس من مالقاته، ويهربون 
في خياالتهم إلى أيام دافئة وجافة 

ال ترهق النفوس واجليوب.
األسر باتت تختصر من اجتماعاتها، 

واألطفال عليهم احتمال قرارات 
الكبار، والنوم مبكرا بات حاجة 

أساسية، ليس حرصا على إعادة 
استخدام مواقيت الليل والنهار، 
وتنظيم الوقت بشكل صحيح، 

شتاء....
 لعام الرمادة! 



كّل فتاة بأبيها 
معجبة، فما 
بالكم إذا كان األب 
هو الدكتور خالد 
الكركي، وقد جاءت 
الُفرصة للتعبير عن 
هذا االعجاب علناً، 
وعلى مسمع ومرأى 
أحبائه وأصدقائه 
ومعجبيه في 
مناسبة غالية، 
ومكان يعبق 
بالثقافة والفكر 
واللغة.

مؤسسة شومان 
الثقافية كّرمت 
اللغة العربية حني 
اختارت الدكتور 
خالد الكركي رجل 
العام، وأصابت حني 
سألت الدكتورة 
بلقيس الكركي 
أن تُقّدم شهادتها 
بوالدها، و”اللويبدة” 
تنشر هذه الشهادة 
التي أسرت احلضور…

د. بلقيس الكركي
كاتبة واستاذة

جاؤوا، ليشهدوا، وقالوا اشهدي معنا، بعَدنا، وقولي كان أبي، 
وهذا أبي، وأبي كذا. قولي إّنه عظيٌم، ومختلٌف، وحرٌّ، وكرمي.

أّن الفصاحَة بنُت الفكرة،  سأشهُد، لكْن بلغٍة حّرٍة، تعرُف 
والعشَق ابُن الكالم.

رَ املَطلع عن َمداَك، سأشهُد، ولو أّني أقول الشعر، ملا قصَّ
َة قبل الوداع، ولو أّني أحبُّ اخلطابَة، ألمتَْمُت على روحك احلُجَّ

كلماٌت  علينا  لَبرَْهَنت  العاطفة،  تتقن  الفلسفة  أنَّ  ولو 
وأشياء،

ولو أّن اجلدَل يُفضي إلى غير نَفسه، حلاربُت فيَك الزمان حّتى 
احَترْت،

الدم،  مجازَ  أو  الدم،  معنى  يعرُف  الطبيعيَّ  العلَم  أّن  ولو 
لفتَّْحُت عروقَي فأرى نََسبي الشريَف إليك كلما تُهت.

سأشهُد يا صاحبي، وكم َجُبَنت خيلي قبل هذا عن الشهادة، 
ففي الغيِب أسرارٌ يُِحسُّ بها غريٌب، نسيُب غريٍب، ابُن غريٍب، أو 
ابنُة، كّلما جفاها النجُم عادَت إلى أنَطِق قومها، حيُث القبيلُة 

اجلوهر  حيث  بغداد،  ورائَي  الشهير.  اخلبر 
حيث  غاية.  وكان  ُسُبله،  كثيرًة  كانت 
تستعبدها  وال  الطريق،  تهاب  ال  األفكار 
يا  روحك  لكن  للسبيل.  نهايًة  احليرُة 
وطريِق  واخليل  الشعر  بنُت  صاحبي 
كّلما  ولذا  وإليه،  اجلنوب  من  الصحراء 
ظننُتني فهمتَك قلُت اختزلُت، فتراجعت، 
يقول  كما  احلبُّ  وليس  فُقلت،  تَعبت،  ثم 

كاتٌب كبير، سوى استجواٍب مستمّر.
صاحبي،

عندما تتعُب اخليل، تأتي الفكرُة اختزاالً. 
قد يكون ُمِخاّل، لكّنه تبّدى لعيني في هذا 
ر” - كما تقول - حقيقًة جتاورُ  “التأبني املبكِّ
احلّب، فتقرَُب الثبات. كم فّكرُت فيك حّباً 
فيك، كم فّكرت في كّل ما لم أحبَّه فيك 

اتكئ علّي، 
ولنبدأ رحلة أخرى

بسرعة

كلُّها شخٌص واحٌد، رحيٌم بالصعاليك.
صاحبي،

التي ال  تلك  احلقيقِة؛  باسِم  سأشهُد 
قيٌس  لها  هي  لغٍة  خارج  نفَسها  تعرُف 

لليلى عندما يُجيد،
زلنا  ما  قيصٌر  صاحبي  يا  واحلقيقُة 
كّلما  يَعُذرُنا  والشعُر  املُلك،  عنَده  نُحاول 
عاطفًة،  وأرادَ  الدرَب،  يُطيُق  ال  رأى صاحباً 
الِبّر  عن  ناعماً  جامحاً  وكالماً  وَطلالً، 
واحلّب، وحّرّيًة ال تُطيُق َقيد َجوهٍر واحٍد، أو 

معنًى واحٍد، أو ملٍك واحد.
أحياناً  إالّ  الصاحَب  ذلك  لك  لسُت 
كثيرة، وإن ُكنت بَكيُت ملّا رأيُت الدرب دوننا 
قرَب  ورائي،  ألنَّ  متاماً،  هو  لسُت  وأيَقنت. 
في  يونُس  يَرَها  لم  كما  بغدادَ  الصحراء، 

2221
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وأفعالك  صفاتك  بني  وتقّلبت  فيك،  حّباً 
جوهر  تراءى  ثم  مستضيء،  مرَهٍق  تقّلَب 
ِمن  بعَدك  بتُّ  إذ  وأعرفه  ُصلبك،  رمّبا  هو 

ُصلبه، وما اسَطعُت الفكاك؛
املؤّقت:  اجلوهر  هذا  عن  إذاً  سأخبرَك 
قلَبك  أعاد  وما  الكرك،  من  أخرجك  عّما 
إليها، كما أدخلك بالَط السالطني، ِمراراً، 
والبناِت  النساء  وَكَنَف  وأعادَك،  وأخرجك، 
والبنني والكتَب والكتابة، ومنها، وأعادك، 
وساملاً   - نفسك  من  كذلك  وأخرجك 

أعادك.
في  العقوِق  بل  العنِف  من  كم  أعرف 
أعرفَك  أّني  افتراِض  في  الّسلوك؛  هذا 
والعقل  األُلفة  بحكم  عنَك  الكتابة  حّد 
بسببك،  أيضاً،  أعرف  لكّنني  والعمر. 
باقتباس  بالّشهد؛  السهَم  أغمس  كيف 
في مكانه الدقيق، بيٍت من الشعر هو أبداً 
رمّبا  البيَت  إّن  قالوا  املتحاّبني.  احملاربني  درُع 
أو سواه، وليته لم يكن مشهوراً  لطرفة 
حّد االبتذال، وليته، ليته كان ألبي الطّيب 

لتكتمل الرواية كما تريد:
ما  الظَّ يقُتلها  البيداء  في  كالعيِس 

واملاُء فوق ُظهورها محموُل
هذا هو صلبك يا صاحبي.

وقبله:
ُقرب  الهوى  ألم  من  لقيُت  ما  وأمّر 

احلبيب وما إليه وصوُل
ظهرك  على  فيه  حملَت  كامل،  عمٌر 
ماًء،  أو  حبيباً  ظننَته  اسطعَت.  ما  كلَّ 
ملن  تأبه  ولم  منك،  ألّنه  للظّن،  وأخلصَت 
قال : ما هكذا تُورد اإلبُل واألحالم. لم ترتِو 
بعد يا صاحبي، وقد بلغَت من الِكَبر ِعتّيا. 
امرأُة العزيز خلف الباب عادت، والكواكب 
ونخل  موحشة،  والبئر  زادت،  احلُلُم  في 

قلِبك ما زال يحمل رَُطباً جنّيا،
صاحبي،

التكوين  بهذا  نفعل  عسانا  ماذا 
العليل؟

هل نلعن ِعّلته الواضحة: أّن ثالَثنا، أبا 
الطّيب املتنّبي، هو سّيد الظمأ الكبير؟

نقيضك،  ِضّدك،  أكون  أن  حاولت  كم 
والبالد،  السلطة،  كرهُت  أُشفى:  عّلي 
واعتزلُت  واألوالد،  واحلّب  والزواج  ورَ،  والصُّ
الّطرق  تساوت  فائدة.  بال  مراراً،  الناس 
ابن  مصيري  وكان  وجناة،  أذاًة  صاحبي:  يا 
مصيرك: ظمأ يفّتش عن لغة حتكي كما 
لنقص  ال  املقبل،  في  الظّن  خيبة  اخلّيام: 
في املقبل، بل ألّن الشعر كماٌل ال يفضح 
تُخلق  كما  عدم،  من  يخلُقه  بل  النقص، 
بنيان  حجارة  من  حقيقّياً  مجازاً  األطالل 

جديد.
أّننا  صاحبي،  يا  الظمأ  عّلة  هي  تلك 
أوضح  قّصُتك  حياًة.  الشعرَ  حاولنا 
لدولة،  سيوفاً  امللوَك  رأيَت  قّصتي:  من 
والبالدَ  املاضي،  شهداء  احلاضر  وشهداَء 
والنساَء  بغداد،  وحلَب  القدميَة  مّكة 
سلمى. صببَت الشعر ماًء على احلياة علَّ 
الصبابَة تعود، وكنَت كّلما أدركت الوهم 
احلقيقة  جرَح  وداويَت  لغيره،  ركضت 
الريب  بني  مالك  منذ  جعلتك  بقصيدة 

تشتهي ما ال ينبغي، رمبا ألّن اجلمال عندك 
وإسقاطاً،  وهماً  كان  ولو  احلياة،  صنُو 
ولو كان في  بل أسوأ:  املوت،  ولو كان في 

السلطة.
صاحبي،

اتكئ علّي، واطمئن،
فصاحبتك تعرف جّيداً أّن الشعر برزٌخ 
هذين  البحرين  وأّن  واجلمال،  احلقيقة  بني 
وفرات،  ملٍح  بني  هناك،  فقط  يبغيان 
بها  فعل  ما  تستحّق  دونهما  احلياة  وأّن 

صاحبنا اللعني:
ويَعصي  قادرٌ  وهو  ثوبها  عن  يداً  يردُّ 

الهوى في طيفها وهو راقُد
اتكئ علّي، واطمئن،

نعيَد  بأن  يسمح  كرميٌ  دوننا  فالدرب 
التأويل،

وقد يكون فيه، كما في قلبك ورئتيك، 
البعيدِة  مدني  إلى  لتصحبني  مّتسٌع 
كما صحبُتك مّراٍت شحيحًة إلى الكرك 
ما  أرى  ال  بأّني  وصرخُت  والقاهرة  وبيروت 
البحر. خّبأُت قلبي عندَك من  تراه جنوَب 
عيون احلاِضر، وحِفظَته في بيِت احلكمة، 

وقلَت كان ذلك زمٌن شريف،
ثالثون عاماً وأربعة، لم أسمع منَك أّن 

الشرف العربّي سوى هذا: أّنه لغة، وفكر، 
وكتب، وُخلُق، وكرم، وشهادة، وحرّية،

لو كنَت سواك، ألمضيُت ُعمري موؤودًة 
حّيًة أرتعد من الليل أو من كأٍس أو قبلٍة أو 

حننٍي أو خاطر لآلخرين،
حني  ارحتُت  كنُت  ملا  سواك،  كنت  لو 
ورميَت سيفاً  اخلرافات،  ِعراك  عن  ترّفعَت 
فوّليُت  السماء،  باسم  البالدُ  إّياه  وهَبتَك 

وجهي شطر احلياة واملكتبات،
أّن  معنى  أدركُت  ملا  سواك،  كنَت  لو 
الثائرَ اجلميل يقول “يا عّم، واهلل لو وضعوا 
“قْل  يرّد:  الرحيم  وأّن احلكيَم  الشمس...”، 

ما أحببت”...
هذي  وراء  ما  يعرفون  الناس  أّن  ولو 
فيك  ألبصروا  بيننا،  غيوب  من  الشهادة 
ذات  من  اجلوهر،  ذات  من  جميالً  فرعاً 
ظمأ  فاحلرية  الظمأ،  ذات  من  األصل، 
إاّل  يعترف  ال  واألخير  اجلميل،  اجلريء  إلى 
احلّس  اخلفّية الشتباك  الشروط  بسلطة 
جميعاً  نحن  وأين  واللّذة،  والذوق  بالعقل 
أصبحت  هكذا   . حّيان  أبي  حدوس  من 
بل  صاحبي  يا  هوامشنا  اآلخرين  متون 
غّني،  وقلَت  سقيَتني  متاماً.  النّص  خارج 
احلسِن  أو  اإلفريقيِّ  ليوَن  مع  ارقصي  بل 
الوّزان الفاسّي الغرناطّي، سقيتني وقلَت 
للتوباد بعدي، مهما خانت  ال جتهشي إالّ 
نفَسها فيك البالد. سقيَتني حّتى تُهت، 
دوماً  وأصبحت  فعرفُت،  الرحيَل  واعتدُت 

معك: “أجيء على صدرٍ رحيٍب... وأذهُب.”
من  اثنتني  حضور  في  هذا  )أقول 
صديقاتي العظيمات الصابرات، الدكتورة 
رناد املومني والدكتورة هيا احلوراني. ورناد 
ابنة رافع املومني أطال اهلل في عمره، وقد 
عرفته جّيداً من صبرها وروحها، وهيا ابنة 
عرفته  وقد  اهلل،  رحمه  احلوراني  عطّية 
بعَده.  بعُد  تتوّقف  لم  التي  دموعها  من 
وكالهما مثلُك، أو أنت مثلُهما، لم يحتج 
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مشروعاً أمريكّياً سمجاً يلّقنه أّن الِعلم 
الثقافة  عرفا  بل  للبنات،  حّق  والهواء 
زمن  من  وعجلون  مادبا  في  والرحابة 
بعيد، حّتى عجزنا نحن البنات عن البكاء 
داللكم  أفسد  لقد  سواكم.  رجال  على 
عواطَفنا، وجعلنا عنيداٍت عزيزاِت النفس 
فشكراً  أحياناً،  الناس  احتمل  ممّا  أكثرَ 
لكم من جهة، وسامحكم اهلل من جهة 

أخرى.(
صاحبي،

اتكئ علي، واطمئن،
فقد تركت فّي لغًة تسمح بأن أصيرَ اآلن 

ظهرك،
اتكئ علّي،

مثلي  وتُدمن  النهاية،  تهاُب  أّنك  أعرف 
البداية،

اتكئ علّي، ولنبدأ رحلة أخرى، نحو قيصر 
سهم  أحَدنا  يصيب  أن  إلى  آخر،  لثأر  آخر، 
أصابك في مصرَ العام املاضي، وانتزعَته من 
قلبك في عّمان، وظّنه كالنا في البدء حّمى 

بال حياء، لشّدة ما نحّب القصيدة،
اتكئ علّي، ولنمدِح السهَم حّتى يَرتبك،
ولنهُج حياة اآلخرين ألّنها ناقصة البالغة،
تعال أصّب لك كأسا تغالب فيك الشوق،

وتُعجب من ذا الوجد،
وتدير رأسك شطرَك،

ال  أّننا  السّر:  ونعلن  دبيَبها  نسمع  تعال 
حسب  البشر  نصّنف  بل  باملساواة،  نؤمن 
املسافة بينهم وبني اللغة أّوالً، وأبي الطّيب 

ثانياً،
تعال نكّثرْ حّسادنا، فال أَب مثلك، وال بنَت 

مثلي،
أصِبر  تعال  قليلة،  كالصديق،  اخليل  وألّن 

على ضجرك، وأسمع مراراً مطلَع شكواك:
باطلُه  وأقصرَ  سلمى  عن  القلُب  صحا 

با ورواحلُه وُعّرَي أفراُس الصِّ

ما  القلب  أّن  تعترف:  حّتى  فأسقيك 
ألّن  تزال،  ما  َجموٌح  با  الصِّ أفراَس  وأّن  صحا، 
نار  في  حطباً  اللغة  تبقى  حني  وهٌم  الهرَم 
تزال تسّد علينا  املتنّبي ما  الروح، وألّن خيل 
طرق التصّوف بأفعال العشق غير اإللهــّي: 
“أريد من زمني”، “ما أنت... وما تبتغي”، و”أوّد 

من األّيام ما ال توّده...”،
فتعال نقبل احلقيقة، ونعترض باستحياء 

على قول أبي العالء:
يحّطمنا َصرُف الزمان كأّننا زجاٌج ولكْن ال 

يعادُ له سبُك
ونقول إّن البيان يعيد سبَك هذا الزجاج، 

وإّننا نشفق كثيراً على من ال يعلمون،
بعد  ولنقرأه  معاً،  نعَيك  نخّط  تعال 
الفاحتة، وبعد معّلقة الضّليل عند قبرك في 

اجلنوب،
أما زلت تريده في اجلنوب؟

هل فشلنا جميعا في أن نكون لك فلحة 
وعبدالعزيز وسليمان؟

كم أهاب الغثاء الذي سيقال فيك عندها 
يا صاحبي،

سعداء  اتركيهم  تقول  وسأسمعك 
بأخطاء القلب واللسان، فدرب الكالم اجلميل 
 ، ليكونوا  ال   ، ليعيشوا  ولدوا  طويل.  وَعٌر 
والفارق بني هذا وذاك، فارق بني يزيَد واحلسني،

اتكئ علّي إذن، واطمئن،
لن أقول “ِسفارَك هذا تاركي ال أبا ليا”،
سأقول “وأيَن مكان الُبعِد إالّ مكانيا”...

ليلة،  بعد  ليلة  الغضا،  سأعّد  لكّنني 
وليَت  حتلو،  وليتَك  الغضا،  فليَت  وأقول 

العشواء تنساك،
أبي،

عن  أفّتش  أَزْل  ولم  الطريُق  طال  ولكّنه 
هذا الكالم ويُنهب

صاحِب  عند  إال  الكالم  أجد  وال  أفّتش، 
البيت، صاحِبنا، وأعرف أْن ملّا اجتاحتني بعد 
تأتي  أن  اسطعَت  ما  أّنك  حسراتك:  كبرى 
عن  فّتشت  ما  كّل  وأّنك  مثله،  من  بشيء 

صوتك، وجدت دوّي صوتِه فيك أعلى، وأجمل.
ال  من  في  كاذباً  قاله  ما  آخر  قال  رمبا 
فيمن  صادقة  بعده،  أعيده  لكي  يستحّق، 

يستحّق،
قاله مصنوعاً، وأعيده مطبوعاً،

مكان  سأضُعك  ألّني  مسبقاً  وأعتذر 
املمدوح ال مكاِن صديقك املادح في القصيدة، 
وقد بعثُت لك األبيات سّراً قبل سفر طويل، 

وأعيدها اآلن عالنية بال وخٍز في الضمير،
أبي،

بِه  يِحّل  أْن  بُحّبَك  ُفؤادي  أرُوُح وَقد َخَتمَت على 
ِسَواَكا

بِِه  أُطيُق  ال  ثَِقيالً  َطِويالً  ُشْكراً  َحّملَْتني  وََقد 
َحرَاَكا

إالّ  بَِنا  مَتِْشي  َفال  املََطايَا  َعلى  يَُشّق  أن  أُحاذِرُ 
ِسواَكا

أُبِْصرْ  َفلَْم  طرْفي  خَفْضُت  اسَتَطعُت  أّني  فلْو 

به حتى أرَاَكا
وََكيَف الّصبُر َعنَك وَقد َكَفاني نَداَك املُْسَتفيُض 

وَما.. َكَفاَكا.
وََهذا الّشْوُق َقبَل الَبنِي َسيٌف وََها أنا ما ُضرِبُت 

وَقد.. أَحاَكا.
غدا  إذا  فكيَف  َشديداً  ِسرنَا  وما  أَسِفي  أرَى 

الّسيُر.. ابِتراكا.
ال  الصمُت  عليَك  قلبي  قال  أعرَض  التوديُع  إذا 

صاحبَت فاكا
أعّلك ما  وأقَتُل ما  بداء  داء  قد استشفيَت من 

شفاكا
فأستُر منَك جنوانا وأخفي هموماً قد أطلُت لها 

العراكا
كانت  طاوعُتها  وإن  ِشدادا  كانت  عاصيُتها  إذا 

رِكاكا
وََمْن أعَتاُض منَك إذا اْفَترَْقَنا وَكلُّ الّناِس زُورٌ ما 

َخالَكا
وََما أنَا َغيُر َسْهٍم في َهَواٍء يَُعودُ وَلم يَِجْد ِفيِه 

امِتساَكا
دارََك  فارَْقُت  وََقد  يَرَاني  أْن  إلهي  ِمْن  َحِييٌّ 

وَاْصَطَفاَكا...
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ما أحوجنا 
إلى احلكمة 

في وقت ُغيب 
فيه احلكماء 
عن الساحة 

الوطنية وعاث 
منذ زمن بعيد 

بعض جتار 
الوطنية بالوطن 
الفساد من كل 

حدب وصوب . 

إلى أين نتجه 
كأردنيني 

في وقت بدأ 

يارا الغزاوي
كاتبة أردنية

املنفعة خلير هذا الوطن .

أما اإلقتصاد الوطني الذي يلفظ 
أنفاسه األخيرة بعد أن تخلى عن 

وطننا الشقيق قبل الصديق؛  
فهو بحاجة جادة  إلى مراجعة 

سريعة ووقفة مع الذات من 
قبل احلكومة التي ورثت ملفات 
إقتصادية و إجتماعية عقيمة 

من حكومات قد سبقتها 
فبقيت تلك امللفات في األدراج 

املغلقة فتصاعد الدين العام 
عليها درجة درجة حتى وصل 

إلى القمة ولفظ اإلقتصاد 
الوطني إلى القاع ؛ فخلف وراءه 
تبعات إجتماعية خطيرة أخذت 

تتسلل للمواطن دون دراية 
بعد أن المست حاجز الفقر 

واملعاناة عنده؛  فانتشرت اجلرمية 
املنظمة ؛وكثر متعاطو اخملدرات 
واملمنوعات واجته البعض اآلخر 

للتطرف نتيجة للبطالة والفقر 
وفقدان األمل فأصبحنا نعيش 
صراع الغاب في دولة يحكمها 

القانون واملؤسسات.

قليال من احلِكمة يا ُحكومات
من قلبي

األردني الواحد هو أحوج ما يكون 
إليه الوطن اآلن بعيدا عن املزاودة 

في الوطنية فكل منا يعشق 
األردن بطريقته؛ وعلى أصحاب 
القرار اإلستماع آلراء املواطنني 

الغيورين على وطنهم وعدم 
جتاهل تلك اآلراء فرب ضارة يراها 
املسؤولون على مواقع التواصل 

اإلجتماعي قد تكون فيها 

الوطن يفقد فيه بوصلته التي كانت محط اهتمام 
العالم واإلقليم في ظل سياسات خارجية تعمل 

على إضعافه من الداخل قبل اخلارج؛  ناهيكم عن 
السياسات الداخلية بكل أشكالها ومسمياتها  التي 
أخذت  تعصف بالوطن واملواطن سواء بدراية أصحاب 
القرار أو عدم إدراكهم ودرايتهم ملا هو قادم ومجهول؛  

وعواقب ذلك القادم دون استئذان من أحد. 

الوحدة الوطنية ورص الصفوف بني مكونات اجملتمع 



تثار في أّيامنها 
نقاشات حول 
مصطلحات لها 
مرجعّياتها في 
اجملتمعات التي 
أنتجت فيها، ونقفز 
عن اإلرهاصات 
واملقّدمات التي 
مّهدت لتلك 
الرؤى أو التجارب، 
وننقلها إلى فضائنا 
بوصفها أدوية 
كالبنسلني، وفي 
هذا عسف وجدل 
ال طائل من ورائه إال 
التثاقف، ولّذة اجلدل 
واملعرفة، وهو ليس 
سّيئا بني املتثاقفني، 
ولكّنه ليس حاّل 
ملشكالتنا؛ ذلك 
أّن هذه املشكالت 

د. حكمت النوايسة
 كاتب أردني معروف

لها مرجعّيتها التي نقفز عنها، بكل ما فيها من ألم وأمل، 
نقفز عنها قفزة في الهواء، واصلني إلى جّنات جدل االختيار، 
كأننا نعيش في ذلك اجملتمع املرّفه الذي أجنز بناه التحتّية 
املستقبلية، ويحتاج إلى منهج يستند إليه في طريقة 
حياته!! ونحن لسنا ذاك، واقعا وضرورة، وكثيرا ما نحتاج إلى 
أن نرى إلى أنفسنا، أين نحن، ولَِم نحن بهذا الوصف أو ذاك؟

أرى أّن مشكلة املشكالت هي املواطنة، ما لها وما عليها، 
املواطنة أّوال، والعدل األّول، ال يبدأ أحدهما إال باآلخر، وعندئذ 
سيكون الفضاء مفتوًحا لالختيار، االختيار الشعبي املستند 
إلى الوعي، وال وعي بال عدل، وال وعي بال إحساس باملواطنة، 
ولنعد إلى املواطنة إذن، ونفّسر املواطنة، ثّم نذهب أينما 
أردنا في مناقشة األفكار، فاملواطنة هي احتاد الفرد بوطن، 
كّل الوطن مبائه وترابه وشوارعه وناسه وعالقاتهم والقوانني 
التي حتكم سلوكهم املكتوبة منها والعرفّية... وال يّتحد 

الفرد بوطن ما لم 
يحّس أّنه له، وأّنه هو، 
أي أّنه يحقق ذاته في 
هذا الوطن، ودون أن 
يحّقق اإلنسان ذاته في 
الوطن تنعدم املواطنة، 
ألّنها تنتقل من حّيز 
العالقات الترابّية 
االجتماعّية إلى 
الّصدور، وفي كّل صدر 
وطن، وقد يختلف وطن 
الفرد عن وطن أخيه 
ابن أّمه وأبيه، وحلظتئذ، 
يكون الوطن نفسه 
قد غادر التراب وسكن 
في اخملّيلة، وستكون 
اخملّيلة مليئة بالعدل 
املفقود في التراب، وقد 
صرخ الشاعر اجلاهلّي 
قدميًا صرخته املدّوية 
التي تشد اجلدل حول 

وبديال عن غياب العدل، العدل الذي يتيح 
له تقدمي مدّونته اإلنسانية بحرّية، وأن 
يترافع عن نفسه، وأن ال يكون خروفا في 
قطيع، ال يسأل، وال يُسأل...

وبعد الشنفرى بحني من الدهر، وعندما 
اقتسم غير العادلني منجزات الثورة، 
وعادت حليمة إلى عاداتها القدمية، عاد 
الشاعر إلى االستئناس بالذئب، فصرخ 
صرخته:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، 
وصّوت إنسان فكدت أطير

رأى اهلل أّني لألنيس لشانٌئ  وتُبغضهم 
لي مقلة وضمير

وإذا كان صاحب هذين البيتني، األحمير 
الّسعدي، يعّبر عن أنسه اخلاص بالذئب، 
وخوفه من اإلنسان، فإّن صاحًبا له آخر 
)عبيد بن أيوب العنبري( سيصرخ:

لقد خفت حّتى لو متّر حمامة   لقلت 
عدّو أو طليعة معشر

فإن قيل أمٌن قلت هذي خديعة   وإن قيل 

خوٌف قلت حّقا فشّمرِ
فذاك استأنس الذئب، وذا لم يجد ما 
يؤنسه، حّتى احلمامة إن رّفت ظّنها عدّوا، 
ولو كان من عدل، ومن مواطنة في زمنه 
ملا كان هذا اخلوف املوجع املفزع الذي ال 
يضاهى، فإلى من يستأنس من يخاف من 
احلَمام؟ وما البديل؟ وأين يذهب؟ وهل في 
األرض منجاة ممّا يخيفه؟ وكيف يقول 
شعرا َمن هذه حالُه؟ أسئلة تدور في 
النفس ونحن نقرأ شعرا ناضجا يحاكي 
ذلك، ولكّن املرّد األول غياب العدل، 
أو اإلحساس بالعدل الذي هو أساس 
املواطنة األول واألخير.

من قلبي

املواطنة، وذلك عندما فارق األهَل والوطَن 
واعًيا أّن وطنه قد غادر التراب إلى اخملّيلة، 
وغادر اجلماعة إلى جماعة اخليال، أال نذكر 
تلك الصرخة املدّوية:

ولي دونكم أهلون: سيٌد عمّلٌس وأرقط 
زهلول وعرفاء جيأُل

وليس لنا أن نذهب إلى أّن الشنفرى 
كان يشرب القهوة الصباحّية مع ذئب، 
ويتناول الغداء مع أسد، ويتعشى مع 
منر، فهم أعداؤه أيضا، حيث هو كائن 
يعتاش من كنانته، ولكّنهم مواطنون 
بعيدون يستطيع أن يعايشهم مبخّيلته، 
ويستطيعون أن يكونوا وطنه وأهله، 
بوصفهم بديال عن ظلم ذوي القربى، 

املواطنة...
هي مشكلةاملشكالت!
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كما يجب وكأنهم يعيشون في 
احللقة املفقودة لداروين بجمعها. 
فأصابهم إعياء فكري وتشابكت 
افكارهم الطرية ثم ذابت. فهامو 

على وجوههم وبدأوا بشتم 
اجلالسني في املقاعد األمامية.

اعتيليت املنصة فقلت :- يا اهلل... 
فعلى التصفيق مجددآ.

فتابعت:- خذهم وريحنا منهم.
فبدأنا بالبكاء ألنهم يعرفون اني 

أستجيب لدعوتي سريعاً.
خلعوا كل ثيابهم الدينيةوالقوها 

أوقدتها بنظرة مني ففاحت منها 
رائحة كريهة حافظوا عليها 

بأصرار منذ آالف السنني وخرجوا 
عراه لم يرضى اي حمام شعبي 

بتنظيفهم. فأغشي عليهم 
وأصيبوا بتسمم متبادل وماتو 

جميعاً وانتهت التجربة.
،،،،،

عادًة عندما تبدأ آذاني بالطنني 
تكون احدى صفعات العمر قد 

مرت. فأستفيق على عجل واترنح 
بإرادتي كشجرة منت في غير 

ارضها. حتاول الهرب قبل الصقيع. 
احيانا االطف الغضب بإبتسامة 

ال لون لها كاألبله. وأحيانا ينصاع 
تفكيري للتقاليد او للدجل 

املتعارف عليه. لكن ما زال عندي 
بقايا ثورة قدمية خامدة كالبركان.

كم وددت حتديد زمن قيامتي 
وكم مرة تقمصت دوري احلقيقي 

الغائب عني املسجون في أعماقي. 
لكني سرعان ما انحني حتى 

تالمس جبهتي كل إهانات نفسي 
لنفسي.

هذا الطنني في أذناي يعود مجددا

النية وساعة مبرمجة 
لقضاء أوقات حميمة 
ال )احلوريات ال يشبعن( 

وبسبب خوفهم 
من تعرضي لإلجهاد 

ومنعا لألجتهاد.
وضعت احلوريات على 

الرف وأعطيتهم 
مواعيد كثيرة 

ووعدتهم بأنهار 
من عسل ثم ذهبت 

لالجتماع.

دخلت القاعة فدوى 
تصفيٌق متنى بعض 

املؤمنني الغير راضيني 
عني ان يكون رصاصا 

من ذهب ليثقب افكاري 
املتحررة.

رفعت يداي على طريقة 
الزعماء لتحيتهم فوقع 

من جيوبي بعضآ من نقد 
التجربة الدينية التي 

لن تنتهي. فسارع بضع 
صبية لم تنمو حلاهم 

تنادت 
جمعيات دينية 

وشخصيات 
وعلماء دين وبال 

دين وكنائس 
وجوامع 

وحسينني 
وحسينيات 

وعليان لعقد 
اجتماع لبحث 

ظاهرتي كملك 
التحليل 

اإلمياني.
أرسلوا اي دعوة 
مذهبة مرفقة 

بحوريتني 
وزجاجتني من 
النبيذ كدليل 

على حسن 

محمد الطل
اعالمي فلسطيني

بدون مجاملة

الطنني 
يعود 

مجددًا!
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ينم.
أمضى ليلة طويلة 
رافقه فيها ظل القمر 
ورائحة عشب ندي، 
وحسيس ذكريات آمال 
ربطها بحبل سري 
مكني، وساقية تنقل 

محمود ابو هالل
إعالمي أردني معروف

لم يستطع أن 
يضبط إيقاع 
العاطفة 
الدافقة عبر 
أوردته فلم 
ينم.

تقلب على 
جنبيه ثم 
ألقى على 
نفسه 
شرشف من 
حنني غطى 
به السماء 
الهطالة 
مشاعراً 
وروحه امللبَّدة 
باليقني.. فلم 

وتعيد احلنني بينه وبني 
القدس ومسدس... فلم 
ينم

تقلب بني مكانيني 
متداخلني أو متالصقني 
كالوجنَتنِي العميقَتني 
والعينني الواسعتني، 
امخ.  واجلبنِي الواحد الشَّ

قريباً من دفء اللحد وبعيداً عن 
الهوة بني املواقف الفلسفية 
والسياسية، وأكثر اتساقا 
والتصاقا بالواقع..ولم ينم

نهض بهدوء الواثق ولوعة 
العاشق، ثم قبض حفنة تراب 
حوت عبق الراحلني، عفر بها 
وجهه الوضاء كمشكاة، وانطلق 

من بني بساتني الزيتون في بيت 
سوريك. قفز من هناك إلى 
بساتني أعلى و أحلى، ليهيئ له 
مقام أبدي في رحلة إعادة وطن 
يليق بحلمه.

لم يكن تقلبه بعيداً عن قدسية 
األمكنة وال بعيداً عن املعنى 
املسكون داخله، فراح يسعى 
ويبحث عن صوت يبل الصدى 
ويروي ألروح امللتاعة حتى إذا 
وصل، أطلق رصاصاته التي 
حركت املشاعر وكتبت الفرحة 
على أفئدة املبعدين وعلى قلوب 
املتراصفني في الدبكة كما 
قرأناها في عيونهم.

منٌر جميل قوي آسر مثل شجرة 
كينا مغروسة بهموم وآمال 
بعض من مكثوا، وال تبوح بها 
لكل من مروا.

منر ال يختلف دمه عن دماء من 
سبقوه، يعيد رسم صراَط 
مستقيم تاَهت عنه نَُخب 
وضّلت عنه جماعات قبل أن 
يفتك وهم السلطة وطاعون 
التسوية بها.

أيقظتنا يا منر بصوت رصاصات 
معدودات، وسنصمت كي ال 
نوقظك من مهنأك.. من يا حبيبي 
عليك السالم.

شغف
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ستكونني 
ذات يوم...

آخر رسائلي

جتالس الشمس
وقت الصعود
تعد الطعام

بانتظار عودتنا
وتطرز الوقت باحلكايا
حلمت باحالم قلبي
ونافذتي املشرعة

على الطريق
كم من رفيق مر
والقى التحايا

كم من جار،عم،خال
يبادرني بالسؤال

عن احوالنا
عما تلقيت من علوم

كم من محب
وضعني حتت االختبار االختياري

وفي وجهي ابتسم

سناء صالح

اجيء كطفل 
صغير

متلعثما بحروفي
خطوتي متعثرة
تبحث عن نبع 

حنانك
وضمة الى صدرك

وشمة بعد 
الضمة

وقبلة للغائب 
املشتاق

اطرق الباب
ادور حول املكان

اهز الشباك
اصعد الدرج

ال احد
حلمت بالربيع
يحيط بك زنارا

من الورد
ومن اعشاب

هي غذاء ودواء
حلمت بجدتي

ستكونني ذات يوم
ذات شأن

لو بقينا في البالد
سيكون لنا شأن

ماذا تفعل الغربة بالغريب
،،،،،

دائمة اجللوس على عتبة الدار ال 
تبرحها اال ملاما،تتحدث عنهم 

بشغف،تترك باب الدار مفتوحا،تعد 
املائدة وتوضبها،فاالتون ال بد جائعون.

تنادي اجلارة تستعجلها ان 
هلمي ساعديني الجناز طبق ورق 
العنب احملشي فهو ياخذ وقتا في 
االعداد،وسياتي ابناؤها وهي لم 
تعتد ان تؤخر وجبة الغداء،موعد 

الغداء مقدس وهي لن تسمح الحد 
بكسره،ذلك مما يضيع هيبة الطعام.
وهيبة العائلة،اذا تلكأت اجلارة قليال 

النها تعد الطعام الطفالها الصغار 
فانها حترد،وتذكرها انه لوال موعد 

الطعام املقدس بالنسبة لعائلتها ما 
احتاجتها،فهي قادرة على ان تقري بلدا 

بحالها،لكن قاتل اهلل ضيق الوقت.
تقاطعها جارتها الصبية ممازحة،متى 
يأتون يا ام عبد الرحمن،كل يوم نرهق 

انفسنا باعداد ما لذ وطاب من الطعام 
ويبقى على حاله،لقد ارهقنا،فترد 
عليها بثقة سيأتون، وسيأكلون 

وسأخبرهم انك كنت تساعدينني 
في اعداده،لم تشأان تتذكر ان اوالدها 
قد قضوا في حادث سير،لكن ذاكرتها 

تتشبث مبا يحبونه من طعام،وهي 
تعده بكل همة،وجتلس على العتبة 
تنتظرهم،عبثا يفتح احدهم الباب
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في ذاكرة املدينة 
تزهر مدينة اربد 
عروس الشمال 
اجلميلة وتتألق 

مستندة الى 
تاريخها العريق 

ومستقبلها 
املشرق.. وتشير 

ذاكرة املكان 
والزمان في اربد 

الى اول مقهى مت 
استحداثه فيها 

.. الى مقهى 
املنشية الذي 

كان يحتل اجلهة 
الشمالية من 

دوار البريد على 
امتداد شارع 

بغداد ومبساحة 
تقدر بالفي متر 

د. معني املراشدة
كاتب أردني معروف

بدون مجاملة

 بالدنا بني.. األمس واليوم
مقهى املنشية

وحتى غروب الشمس بصوت ام كلثوم 
وعبد الوهاب وكم كنت ورفاق صباي 

نرتاد هذا املقهى كي نستمتع بالطرب 
االصيل ومشروبنا املفضل الشاي 

باحلليب وبالطبع “حليب كارنيشن “....
ويعتبر مقهى املنشية الذي انشىء 

نهاية الثالثينات من القرن املاضي 

واحدا من اهم معالم اربد التراثية 
والثقافية حيث شهد العديد من 

الفعاليات الهامة واملؤمترات الوطنية 
املؤثرة وكان ملتقى النخب السياسية 
والثقافية واألدبية من ابناء اربد وزوارها 
من مختلف مناطق اململكة في حقبة 
اخلمسينيات وحتى نهاية السبعينيات 

مربع وكان ذلك املقهى 
املوؤود الذي كان ميلكه 
عادل سوسان وهو من 

أصول شامية عبارة عن 
ساحة سماوية محاطة 
بسور حجري بديع زرعت 
على جوانبه من الداخل 

اشجار السرو والكينا والتي 
جتاوز علوها في عنان سماء 

اربد قرابة العشرون مترا 
ان لم تكن اكثر وقد علق 

عليها “سماعات” مكبرات 
للصوت حيث كانت تصدح 
كل يوم بعد العصر بقليل 



قبل ان متتد اليه بدعة احلداثة وتغتاله 
بالهدم واقامة مجمعات اسمنتية 

صامتة مكانه.
وجتاوز مقهى املنشية في ذلك الزمان 
مثله مثل باقي املقاهي الشعبية في 

العاصمة عمان واملدن العربية العريقة 
والتي جتاوز دورها كمجرد جتمعات 

لقضاء أوقات الفراغ وتناول املشروبات 
الباردة والساخنة وتناول ارجيلة 

التنباك او ممارسة لعبة طاولة الزهر 
لتختص بنشاط سياسي وثقافي 

موازٍ لدورها األساسي وتتحول إلى رمز 
يفوح منه عبق التاريخ وشعلة حراك 
ثوري وثقافي ومعرفي وادبي ووسيلة 

إعالم لتوجيه العامة وتعبئة الشعور 
الوطني بوصفه مركزاً للتجمعات 
التي تعج باالحتكاكات الناجتة من 

تالقي طبقات الشعب اخملتلفة فكرّياً 
واجتماعّياً.. واستطاعت من توحيد 

اجلهود الفردية للسياسيني واملثقفني.. 
وبلورتها في عمل جماعي فعال 

يتجّسد بحراك في الشوارع.
واكتسب مقهى املنشية في اربد 

قيمته التاريخية من شهرة مرتاديه 
في مجاالت الفن واألدب والسياسة. 

فقد كان من رواده األوائل شاعرنا 
الكبير عرار وجنله رئيس الوزراء فيما 

بعد وصفي التل وأول رئيس جمللس 
النواب على عهد امللك حسني عبد 

القادر التل ومن رواده ايضا عبد 
الرؤوف الروابدة وشفيق ارشيدات 

وفضل الدلقموني وعناد خريس 

وجنيب ارشيدات وادريس التل ونعيم 
التل والشعراء نايف ابو عبيد 

وحسني خريس وغيرهم وغيرهم 
من رجال السياسة واالدب ممن تركوا 

بصمات واضحة في تاريخ االردن على 
الصعيدين الوطني والعربي ومنهم 

من قضى ومنهم مازال على قيد احلياة 
يحن الى تلك اجللسات واللقاءات 

والى احتساء كوب ساخن لذيذ من 
املشروب االكثر شهرة في ذلك الوقت 

الشاي املمزوج بحليب الكارنيشن ..
وبفي لي ان أقول : انني ونفر من شباب 
مدينة اربد وعندما اغلق املقهى ابوابه 
بداية الثمانينات من القرن املاضي وبدأ 

مالكه االستعداد لبدء عملية هدمه 
وردمه حاولنا اقناع مجلس بلدية اربد 

وقت ذاك على عهد رئاسة الدكتور 
عبد الرزاق طبيشات باستمالكه 

وحيازته باعتباره احد اهم املعالم 
الثقافية في املدينة اال ان محاوالتنا 

باءت بالفشل .
اما سبب تسمية ذلك املقهى املوؤود 

مبقهى “املنشية “ هذا مالم يخطر لي 
على بال ان اسأل وابحث عنه ... ويبقى 
األسى الذي يستوطن القلب والنفس 
من جملة القهر الذي ينتابني في كل 

مرة يتم فيها اغتيال معالم تراثية 
هامة في وسط مدينة اربد وغيرها من 

املدن االردنية حتت رعونة احلداثة..!

4041 3435



،

يٍد تناولني كأسا 
خلذالن العمر،

عن عني حترس 
أوجاعي،

وتهدهد جنوني 
بيٍد كرمية..
في عيون 
الوحيدات،

خناجر لقصص 
حب عابرة،

وأحالم فقدت 
قدرتها أن تكون 

مؤجلة..

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

في عيون 
الوحيدات،

أبحث عن أٍم  
متّشط شعر 
ابنتها في 
حلمها كل 

ليلة،
ال متّزق 

القصائد،
وال تخّبئ 
محبتها 

في قمقم 
ألبنائها 
الذكور..

في عيون 
الوحيدات،
أبحث عن 

في عيون الوحيدات،
مرايا غّبشها الصبر 

العقيم،
وانكسرت على 
حافة االنتظارات..

في عيون الوحيدات،
جواب واحد ملئات 

األسئلة،
وال عابر قلب يلتفت 

ليسأل: هل أنِت 
بخير؟ 

في عيون الوحيدات،

أجدني نسخ كثيرة، 
كلنا نبحث عّنا،

وال جندنا.. ��
..……

الوحدة:
أن حتتسي الشتاء رشفة 

رشفة،،
أن يكون كأسك ممتلئا إال 

من قصيدة،،
أن تسمع “ أنت عمري” ،

والعمر يضيع من بني يديك 
وأنت تراهن على اختالفك..

الوحدة:

أن تقول ال للقطيع،،
ومتضي تبرد مخالبك كل 

ليلة،،
وتزرع أشواكا اصطناعية 

حول قلبك..

الوحدة:
امرأة ترتدي فستانا وال 

جتد من يساعدها في شد 
سحابه اخللفي،،

فتهرب إلى سريرها مع 
كتاب،،

وال متوت..

الوحيدات

شغف
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

على الشاشة الزرقاء , 20 كانون أول , وعلى غير عادتها 
أيضا تنتبه أن غدا 21 كانون أول .

.فّزت من فرشتها كأن البرَق احملتدَم خارجا اخترق 
نافذتها املغطاة بستارمعدني وصعَقها ,: “ أربعون 

عاما ؟! ماذا يعني هذا ؟ كيف ومتى حدث هذا ؟! 
.ركضْت إلى غرفِة أطفالِها الثالثة , نائمون كالعادة , 
خرجْت إلى الصالة , زوجها لم يُعْد بعد من سهرتِه 

كالعادة , وهي , هاهي أنهْت نهارَها وكانْت على وشك 
أن حتتضَن ليلها أيضا كالعادة , فما الذي حدث إذن 

على غير العادة ؟! ...
غدا يوم ميالدها , آخرعيد ميالد لها كان قبل إثني 

عشر عاما , قبل زواجها بخمسة شهور , تستطيع أن 
تتذّكرَ أحداَث تلك الليلِة اجملنونة : 

.” حبَسُه املطُر في بيتي , كانْت السماء ليلَتها تدفُق 
بغزارٍة كأّنها آخُر ليلٍة في الشتاء , والرذاذ يبّلل كّل 

أطفأْت نورَ 
الغرفة , أضاءْت 

النّواسة وبتثاقٍل 
أمسكْت 

“موبايلها “ بيدها 
بة بالكرمي  املرطَّ
, استلقْت على 

فرشتها كقتيلة 
على وشِك أن 

تلفَظ نفَسها 
األخير , ضبطْت 

منبَهَ الصباِح 
على السادسِة 
والنصف , على 

غير عادتها تنتبه 
للتاريخ املثبت 

شيء , كانْت أقصرَ ليلٍة في العمر 
, وأنفاسها األطول . آه , أشعُر 

باحلرارِة تذيُب شحمَة أذني . أجمُل 
هدية انتظرتُها في حياتي أنالُها 
الليلة وهو يهديني ُقرط النجمة 
, ليس تعّلقاً مني باألقراط ولكن 

ولعاً بطقوسها , أناملُه متشي على 
وجهي , أصابعه تعبث بشعري 

, عيناه تخترقان صدري , ذقنه 
يحّك عنقي , وأنفاسه تهوي علّي 

وحتاصرني , أشعُر باحلرارِة تذيُب 
شحمَة أذني وتذيبني , أشعر 

بجسدي يهوي ....أين , أين ذهب قرط 
النجمة الذهبي ؟ “

.مّسْت شحمة أذنها , فانتفضْت , 

وجدتَها باردة , ولم جتد فيها حلقا 
. حاولت أن تتذكّر أين ذهب احللق 

الذهبي ؟ و لم تتذّكر.
.نظرْت في املرآة لترى أذنَها , فتأكدْت 

أنها بال أقراط , نظرْت لوجهها , 
رأته عاديا وابتسمْت . دخل زوجها 

وبخارُ أنفاِسه يغزو الغرفة : “ ما بِك 
؟ ملاذا تبتسمني ؟ “ ....لّفْت وجَهها 

وابتسامتها تتسع أكثر : “ غدا 
عيد ميالدي , غدا أكمل األربعني , 

تصور ..” ...يبتسُم : “ إذن آن األوان أن 
تعقلي “ , رمى معطفه على الكنبة 

جانب السرير واختفى من الغرفة .
.أطفأْت نورالغرفة , استلقْت على 

ظهرها وغطسْت في العتمة .
.رّن املنبه , مرة أخرى وعلى غير 

العادة تنتبه للتاريخ املثبت على 
الشاشة الزرقاء , 21 كانون أول 

. ذهبْت لغرفة أطفالها , فتحْت 
اخلزانة , جمعت منها بعض الثياب 

وعادْت لغرفتها , فتحْت خزانتها 
وجمعت منها بعض الثياب , أغلقت 
احلقيبة ووضعْتها عند مدخل الباب 
اخلارجي , أيقظْت أطفالها على غير 

العادة متأخراً , فّطرتْهم , حملْت 
حقيبتها وأطفالَها وغادرْت .

.املغرب , يرن هاتفها : “ ملاذا تأخرِت , 
وأين األوالد ؟ “ ..جتيب : “ لن نعود “ .

.” ما الذي حدث ؟! “ 
.” اليوم تاريخ ميالدي “

بدون مجاملة

اليوم تاريخ ميالدي!



جمل او لوكس القدمي . تلتفت مييناً 
فترى رفوف املونة من تتطالي وجبنة 

بيضاء ولبنة مدحبرة وباذجنان مقدوس 
ومخلل لفت كأنها لوحة ربيعية 
صيغت في ذالك املطبخ الضيق . 

بيوت الطني غالباً تتكون من غرفتني 
غرفة للنوم بتخت حديدي وخرانة 

كبيرة وماكنة سنجر صغيرة ومطوى 
للفراش من فرشات وحلف ومخدات 
محشوة بالصوف وشباك عالي ال 

ميكن أن تصله سوى بالصعود لكرسي 

مصنوع من الزان . وجودلة مفرو شة 
قد يكون عددها أثنتان او ثالث ومعلق 

على ظهر اخلزانة لوكس يعبىء بالكاز 
في حالة أنقطاع الكهرباء . وهنا نأتي 
إلى غرفة القعدة او الضيوف كنبايات 

عدد ستة بألوان متعددة وبأرجل 
حديدة وكذلك السكمالت بخشب زان 
وفورمايكا ويتم تخصيص مزهرية بها 

بعض الوردات البالستيكة او طلقة 
مدفعية فارغة تعتبر كمزهرية . أما 
من رزقة اهلل براديو فيضعة على رف 

ويخصص له شرشف مرموق . وصفات 
بيوت الطني أنها تعطي برودة في 

الصيف ودفء في الشتاء وذلك لوجود 
مواد طبيعية من البيئة في بناء تلك 

البيوت والتي تشمل على القصيب 
والطني والتنب وأخشاب إشجار الكينا 
في عملية البناء أما األرضيات فكانت 
تصب باخلرسانة وبعدها يتم تنعيمها 
مباء األسمنت الناعم لتصبح ملساء 

أما فيما يختص بحشرات الصيف 
فيتم أستعمال مادة الفلت بواسطة 

مضخة تعبى من األمام ويتم تعبئتها 
بالهواء ليتم الرش وهنالك مادة الشبر 
الالصق والذي يعلق بجانب ملبة األوضة 

ليتم اصطياد البعوض واحلشرات . 
وأجمل ما بتلك البيوت أنها على قلة 

تكلفتها وبساطتها كانت مبثابة قصر 
وبيت عز بها معرشات دالية لعنب 

اسود او ابيض وتوتة تظلل على حوش 
تلك الدار . بيوت الطني كانت مبثابة 
فصول جميلة حني يأتي اخلريف يتم 

احلوش . تدخل إلى تلك 
البيوت فبنتشر املاضي 

ويعلق بقاياه بذاكرة 
جميلة هنا حوش وجرة 

ماء مغلفة باخليش ) 
وكيلة ( إما بالستيك او 

املنيوم مربوطة باجلرة 
لغايات الشرب بحدها 
املطبخ وجرزات الثوم 

املعلق وعناقيد البامية 
الناشفة هنا منلية 

مغلقة بداخلها صحنان 
للزيت والزعتر وصحون 
وكاسات شاي مضلعة 

صغيرة وكبيرة وغيرها من 
لوازم املطبخ . هنا مجلى 

وحنفية نحاسية تنقط ماء 
بحاجة إلى جلدة وغاز صغير 

3 عيون وبابور كاز األخرس 
ولقن غسيل وملقط خشبي 

وبرميل لغايات الغلي 
والفكس ونيلة وصابونة 

بيوت الطني ) نبيل 
عماري (

كم تبدو جميلة 
بيوت الطني 

واإلزقة الترابية 
كأنها من زمن 

سحيق من 
الذاكرة يغمر 

الطفولة .تلك 
هي مدينة الزرقاء 

في ستينات القرن 
املاضي وحتى 

السبعينيات وال 
زال بعضها قائم . 
برونقها ومدخلها 
املعشوب وتنكات 
الزريعة من قرنفل 

وثم سمكة 
وخبيزة أفرجنية 

داخل وخارج 

نبيل صيتان عماري
كاتب أردني

بيوت بدون مجاملة
الطني!
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تطني سقوف البيوت بجبالت طينية 
مضاف لها التنب حتى تتماسك وعند 
اجلبلة تخرج رائحة جميلة عبقة من 

متازج املاء والتراب والتنب تعلن قدوم 
الشتاء الرائع ورائحة التراب من أول 
شتوة . أما عند قدوم الربيع تخرج 
الزهور من سباتها الشتوي وتنظر 

إلى سطوح بيوت الطني فتراها 
قد تعوشبت تلك السطوح باللون 

األخضر وكذلك أطراف تلك الزواريب 
تتعوشب كذلك وتغزر األعشاب عند 
مصبات املزاريب لتعلن نهوض احلياة 
. أما مع قدوم فصل الصيف الالهب 
تتحول األعشاب إلى اللون األصفر . 

لتحلو السهرات واملواسم عند عتبات 
بيوت الطني حني تشطف مداخل 

البيوت تنادي القمر واجليران للسهر 
. أما صباحات بيوت الطني فلها رونق 
خاص مع صياح ديك وزقزقة عصافير 
وصوت بائع الكعك املسمسم ينادي 
كعك وبيض وصياح أوالد احلارة كريزة 

يا حالوة وبائع كيكس وذاك الذي 
يحمل صندوقة الصغير ) الثالجة 
( وهو يبيع أسكيمو برميو . ونساء 
يشربن القهوة الصباحية يقمعن 

البامية وينقنب امللوخية وفي ساعات 
الظهر وأنت متر في زواريب بيوت 

الطني تشتم رائحة الطعام وهي 
تعبق من تلك املطابخ القريبة من 

الشوارع والزواريب هنا رائحة تقلية 
بامية ومحاشي ملوخية سمك 

وصوت كوثر النشاشيبي تقدم ما 
يطلبة املستمعون بصوتها اجلميل 

والذي يصدح باسماء الراغبني في 
األستماع لتلك األغاني متشي من 

الزواريب وتسمع من تلك الراديات بقى 
عايز تنساني , وهان الود . اول همسة 

. كل دقة بقلبي . فني طريقك فني 
. وغيرها من األغاني التي ترافقك 

وانت متشي بني بيوت الطني . تلك هي 
بيوت الطني بيوت الشمس وصوت 

طقطقة املزاريب في يوم شتائي 
ونسمات لهواء عليل يالمس أوراق 

شجر الكينا املزروعة داخل حوش بيوت 
الطني . وجمال قوس قزح وغناء باعة 

احلليب في الصباحات يجوبون الزواريب 
والطرقات يبعون احلليب الطازج 

والشنينة ويوردون احلليب من بياض 
وسمار لسكان بيوت الطني لغايات 

املونة من لبنة وجبنة وزبدة وغيرها . 
أستعيد هذه املالمح البعيدة من عمر 
مضى أو عمر سابق كانت بيوت الطني 
لنا رضا وجمال متلكت وجدان من عاش 
في بيوت الطني وتنفس روح تلك األيام
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،

جتلّيات عّمار خماش:

ُبحيرة مياه عذبة 
ُمطلة على البحر امليت

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

بحيرة مياه 
عذبة في 
اجلبال املطلة 
على البحر 
امليت.

 املكان 
بحاجة 
الى القليل 
من املشي 
صعودًا 
تقريبا ملدة 
٤٥ دقيقة. 
مش رح 
احكي 
وين املوقع 
بالتحديد ، 
دبروا حالكو.

إفراج



املعطف 
اجلامعي!

5253

وما يحمله من اماني بالعمل 
واملاجستير والدكتورة، وانتهاء 

بالزفة التي تعبر زحمة 
الشوارع وشعور عارم بالسرور 

يلم باملشاركني الى ابعد 
من املسافات التي تقطعها 

السيارة. 
ولكن سرعان ما يعود معظم 

اخلريجني الى الواقع بعد ان 
تتبخر الفرحة التي جابت بهم 
الشوارع الى حزن وكآبة ، وليل 

طويل دون قبس من أمل. بطالة 
واحساس بالعجز والسبب 

اطراف عديدة. 
في رواية املعطف ل نيكوالي 

جوجول يبذل بطل القصة كل 
ما يستطيع من اجل احلصول 

على معطف جديد بدل 
معطفه الذي لم يعد قماشه 
يصلح حلياكة اي رقعة عليه. 

فيقرر تخفيض مصروفاته 
العادية لسنة على االقل من 
اجل شراء معطف جديد ومتر 

الشهور به وهو ميسك القرش 
على القرش جائعا يقضي 

الليالي، لكن مستمتعا مبا 

مثل هذه الفرحة التي 
تساوي فرحتة بيوم 

العيد.
يبتسم اخلريج على 

استحياء وهو يتقبل 
التهاني بالنجاح، 
مشاركا املهنئني 

له بتحقيق احالمه 
او بعضها ودخوله 
مرحلة جديدة من 

حياته. 
حفالت التخرج وما 

يجري فيها من نفقات 

اصبحت من املناسبات 
التي ال ميكن جتاوز 

اعباء طقوسها سواء 
من ناحية األسرة او 

الطالب اخلريجني رغم 
العسرة املادية التي 
تعاني منها معظم 

األسر. 
موعد االستيقاظ 

لالحتفاء بيوم التخرج 
وما ميّر به الطالب 
من بروفات تصوير 
مرورا بدفتر اخلريج 

طوابير 
اخلريجني 

حتصد االرض 
ضجيجا، زهوا 
بفرحة النجاح 
واحللم املنتظر. 

يتأمل اخلريج 
معطف 
التخرج 
وشعور 
بالرضى 

يتملكه، 
ال يصدق 

ان مشوار 
الدراسة 

انتهى به الى 

عبلة عبد الرحمن
كاتبة أردنية

بدون مجاملة



يصنعه من اجل حتقيق حلمه 
املنتظر. 

وعندما اضاع بطل رواية 
املعطف معطفه بالسرقة 

مع انه جاهد من اجل احلصول 
عليه خطر على بالي املشوار 

الذي يقطعه الطالب اجلامعي 
في الدراسة والتحصيل. 
واالنتهاء به الى ان يبحث 

عن اجلهة التي سرقت تعبه 
وحلمة وجناحه، حتى يصبح 
نهاره ليل، وهو يواجه وحده 
عقم الدراسة التي ال تراعي 

سوق العمل. واسلوب الدراسة 
القائم على التلقني والذي 
ال يصنع شباب قادرا على 

املبادرات اخلاصة بهم ناهيك 
عن ضعف التأهيل املناسب 
الذي ميكن ان يحفز الشباب 

بروح اجلرأة التي تستثمر 
طاقاتهم ايجابيا. 

في دراسة منشورة موضوعها 
البطالة تقول: انه للحد من 

ظاهرة البطالة يجب االهتمام 
بتعميم التأهيل والتدريب 
املهني! والذي يالحظ كم 

هو ضعيف مقارنة بالتعليم 

النظري املهيمن على جميع 
نظم التعليم العربية بال 

استثناء.
نريد شبابا قادرين على 

مواجهة احلياة بكفاءة بحيث 
ال ميكن ألحد ان يسرق منهم 

حتصيلهم واجتهادهم. شباب 
ميتلكون روح التحدي واالرادة. 
يفاضلون بني اكثر من فرصة، 

تكون سنوات دراستهم 
باجلامعة خطوات حثيثة 

لتحقيق حلمهم بالعمل 
وليس انتظاره.  

سيبقى فرحنا وزغاريدنا قائمة 
بحفالت التخرج من اجلامعة، 
مثلما سيبقى سؤالنا قائما 

متى يصبح التعليم نافعا 
ومبتكرا ومراعيا لطموح 

الشباب؟! وليس سرابا يقذف 
باالحالم العادية الى احالم 

صعبة املنال. 
ايها الشباب كونوا اقوياء 

بطاقة الشباب، سيروا باحلياة 
الى حيث تريدون، وال تدعوها 
تسيروا بكم الى حيث تريد.
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