


عائشة اخلواجا الرازم، عائشة اخلواجا الرازم، عائشة اخلواجا الرازم، 
الشاعرة األردنية الشاعرة األردنية 
املبدعة،  تكتب عن املبدعة،  تكتب عن 
شارع حمل إسمها شارع حمل إسمها 
في تركيا، وفي قلبها في تركيا، وفي قلبها 
ة... صّ غُ

في تركيا، وفي قلبها 
ة... صّ غُ

في تركيا، وفي قلبها 

الفنان األصيل غسان الفنان األصيل غسان 
مفاضلة، تشكيالً وكتابة، مفاضلة، تشكيالً وكتابة، 

الفنان األصيل غسان 
مفاضلة، تشكيالً وكتابة، 

الفنان األصيل غسان 

الذي غرس في أنحاء األردن الذي غرس في أنحاء األردن 
ان  م ألدراج عمّ أعماله، يُقدّ
الذي غرس في أنحاء األردن 
ان  م ألدراج عمّ أعماله، يُقدّ
الذي غرس في أنحاء األردن 

رؤية تشكيلية جديدة...

مالك العثامنة يكتب مالك العثامنة يكتب مالك العثامنة يكتب 
رسالة لبترا، إبنته التي رسالة لبترا، إبنته التي 
أتت في هجرته، وستظلّ أتت في هجرته، وستظلّ 
رسالة لبترا، إبنته التي 
أتت في هجرته، وستظلّ 
رسالة لبترا، إبنته التي رسالة لبترا، إبنته التي 
أتت في هجرته، وستظلّ 
رسالة لبترا، إبنته التي 

حتمل وعد الصخر حتمل وعد الصخر 
الوردي، والدم القوقازي، الوردي، والدم القوقازي، 
الشامي...الشامي...

الدكتور خيري جانبك من الدكتور خيري جانبك من 
ان، وتقلّد مناصب  رياحني عمّ

الدكتور خيري جانبك من 
ان، وتقلّد مناصب  رياحني عمّ

الدكتور خيري جانبك من 

رسمية أردنية، ولكنّه اختار 
أن يعيش في مدينة النور، 

باريس، وهو يكتب من هناك 
ان. عن عمّ
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احملتوياتاحملتويات قابلة ة مُ قصّ

علي غندور ليس مؤسس 
”امللكية األردنية/ عالية“ 

فحسب، بل هو الذي وضعها 
على رأس قائمة شركات 

الطيران العربية، وهو الذي كان 
وراء إنتشارها في أنحاء العالم.

غندور إبتعد عن اإلعالم، 
ولكنّ اإلعالم سيظلّ قريباَ 

منه.
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يستعيد بعض يستعيد بعض 
تاريخ املهنة، ويكتب تاريخ املهنة، ويكتب 
عن :“سيارة فيات عن :“سيارة فيات 
السعايدة“.السعايدة“.

26

24

28

تكتب 
ان:  لعمّ
بوا ظنّك خيّ

تكتب 
ان:  لعمّ
بوا ظنّك خيّ

هيام تكتب 
لـ“اللويبدة“:

لهذه األسباب 
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اكرام الزعبي اكرام الزعبي 

 ، هذا ليس عدداً جتريبيباً
لي، يبدأ مرحلة  ه أوّ ولكنّ

متجددة، وال نقول جديدة 
من جتربة ”اللويبدة“..

نحن، هنا، في بداية 
حالة صحافية، تستثمر 

ى بـ“الوسائط  ما يسمّ
املتعددة“ في وسيلة 

إعالمية واحدة، حيث املطبوع واملقروء على الورق، 
يترافق مع املقروء واملسموع واملرئي، على الشاشة، إن 

كانت على كومبيوتر أو جهاز نقال.
وبصراحة، فلو كان لنا أن جنعل من الورق وسيلة 

“ سيظلّ  ه لفعلنا، ولكنّ ”الورقيّ حتتمل ذلك كلّ
يحتضر دون أن ميوت، وستظلّ الشاشات أمامنا 

حتتل عيوننا بانتظار جديد يأتي به جيل جديد من 
التكنولوجيا.

وهكذا، فإذا أردمت ”اللويبدة“ على الورق، فستكون 
أمامكم على رفّ مكتبة، وإذا أردمتوها ”شاشية“، فهي 
أمامكم للتحميل ااني، وفي كلّ األحوال، فهي الة 

د األسباب، واحلياة واحدة! نفسها، حيث تتعدّ
مواضيع مجلتنا املكتوبة على الشاشة، أمامكم، 
سيكون معها رابط، أو روابط، فيديو يُعبر عنها، ال كأيّ 

موقع الكتروني يُربك القراء، ولكن كمجلة كاملة، 
وهي جتربة نتمنى أن يتماهى فيها احلاضر، والغد، مع 

ه، بسالسة. املاضي الذي نحبّ
يبقى أنّنا نفتقد أغلى صديق، ذلك املستقبلي 

ل  ى أوّ املدهش، الراحل جمال أبو حمدان، وهو الذي سمّ
ه كان  ، ولعلّ مجالتنا :“صوت وصورة“، قبل ثالثني عاماً

يتنبأ بهذه النتيجة... 
وهذا العدد هدية له...

خالد االي، ال يكتب خالد االي، ال يكتب 
سياسة، هنا، وال يفتح 
ه  ملفات كالعادة، ولكنّ
ل لقاء  يبوح بتفاصيل أوّ

مع حبيبته الغالية: 
ان... عمّ

الروائى الراحل عبد 
اني  الرحمن منيف، العمّ
السعودي، تلميذ الكلية 

اإلسالمية، يكتب عن 
ان“. ”درويش عمّ
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(1)
ل صورة األردن،  أنّنا جنمّ ا نستمع إلى إنتقادات، مثل  ً ما كنّ وكثيرا
بالذات  الة  هذه  في  دورنا  بأنّ  نردّ  ا  وكنّ احلقيقة،  في  هي  ممّا  بأكثر 
يختلف عن غيره من املطبوعات، فهي متثّل جانباً طال ما متنينا طرحه 
على القراء، ففي زحمة العمل اليومي، واملناكفات السياسية تضيع 
حقائق جمالية كثيرة في بالدنا، ودورنا في ”اللويبدة“ أن نضيئ عليها، 

وأن نحتفل بها.
فاألردن جميل، بل هو األجمل، على الرغم من كلّ األشياء...

وجاء قرار منع ”اللويبدة“ من الطباعة صاعقة على رؤوسنا، خصوصاً وأنّ 
ة الرسمية املستخدمة  غيمة سوداء واحدة لم تكن في السماء، وكانت احلجّ
أوهى من بيت العنكبوت، ودون أن نخوض في تفاصيل صار القارئ يعرفها، ولن 
لمنا، كالعادة، وكالعادة  نكررها هنا، ألنّنا ال نحمل طبيعة إنتقامية، فقد ظُ

ً ذلك الذي يأتي من ظالميني. أيضا، فنحن ال نقبل أنواع الظلم، وحتديدا
ا قد تشرّفنا بتقدمي مجلد أنيق جلاللة  وإلى ذلك، فقبل أسبوع من املنع، كنّ
امللك، بيده، واستمعنا منه إلى كلمات التشجيع واإلعجاب بـ“اللويبدة“، وإلى 
حظيت  التي  الوحيدة  األردنية  املطبوعة  ”اللويبدة“  كانت  فقد  أيضاً،  ذلك، 

بقبول القراء واملسؤولني على حدّ سواء.

(2)
أكتب  فأنا  ليست هدفي،  بعيدة  يجرفني مسافات  أن  لقلمي  أحبّ  وال 
إلى  التي وصلت  القاسية  التجربة  دافئ، عن حصيلة  بارد، وقلب  اآلن بعقل 
سرنا فيها مالياً كل شيئ، إلى درجة أنّني إضررت إلى  سنوات من الغياب، خَ
بيع قطعة أرض ورّثها لي إبراهيم،  وهذا ما ال أستحي من ذكره، وظننتُ أنّني 
بأنّه  أشعر  فاآلن  أهلها“،  من  ”أطول  األيام  ولكنّ  اهللا،  رحمه  رضاه،  خسرتُ 
ورّثني أرضه، كما ورّثني سمعته، ألبقى واقفاً على قيد الصحافة، على قيد 

احلياة.
”اللويبدة“، تعود اليوم، ومعها مكسب العمر، هو محبّة الناس، ووقوفهم 
لو  معنا، وفي هذا كسب معنوي، أضعاف، أضعاف ما كنّا سنحصل عليه 

الكاريكاتور بريشة املبدع ناصر اجلعفري،
 الذي كان من أروع الناس في مناصرتنا، كما هو على 

الدوام، صديقنا خاف علينا أن يصبح عنواننا في سجن 
”اجلويدة“، بدال من جبل ”اللويبدة“، لكنّ اهللا سلّم، 

ً ناصر احلبيب. شكرا

باسم سكجها

من  الكثير  إلى  تعرّضنا  أنّنا  صحيح 
الشطب،  ومحاوالت  والفقر،  القهر، 
ات بالضرورة، خالل مسيرتنا  وأيضاً املطبّ
ق بالسياسة  ها تتعلّ املهنية، وكانت كلّ
نعنا  ودهاليزها، وكواليسها وزواريبها، فمُ
وأحياناً  أخبار،  لقص  واضطررنا  معنا  وقُ
صفحات، من صحفنا، وذهب الكثير من 

أعدادنا إلى احلرق، أو في حاويات زبالة.
عليه،  دنا  تعوّ وقد  كلّه صحيح،  هذا 
نا حني أصدرنا ”اللويبدة“، لم يخطر  ولكنّ
في بالنا أنّنا سنتعرض إلى واحد منها، 
مع  تتعامل  جامعة،  مجلة  باعتبارها 
ثقافة السياسة، وثقافة املكان، والتاريخ، 
ل للمستقبل توافقاتنا،  وحتاول أن تُسجّ

ر عن خالفاتنا. أكثر ما تعبّ

الصحّ آفة
شكراً لكم..
قّ  ولن يَضيع حَ

بِل  ل جُ بَ ه جَ وراءَ

بّ إسمه:  على حُ

”اللويبدة  ” 
واصلت الة الصدور بالشكل الطبيعي.

شكرا لكم...
(3)

رائعته ”هاملت“: ال شيئ يحدث  ويقول ويليام شيكسبير، في 
في الدامنرك صدفة، وال نظنّ أنّ ما حدث مع ”اللويبدة“ كان صدفة، 
حتمل  فالصورة  معنا،،  حدث  ممّا   الصورة  من  جزء  إلى  فاستمعوا 

مساحات أخرى،  واحكموا بأنفسكم.
بثت  حني  بأيام،  عشر  الثالث  العدد  صدور  بعد  ذلك  ...كان 
التالي: ذكرت صحيفة ”هآرتس“  وكالة الصحافة الفرنسية اخلبر 
األردنية في  للحكومة  إحتجاجاَ رسمياً  مت  أنّ إسرائيل قدّ األحد 
أعقاب تصريح لوزيرة السياحة األردنية مها اخلطيب أدلت به لة 

”اللويبدة“ األردنية ووصفت فيه إسرائيل بالعدو اإلسرائيلي.
وأضاف اخلبر: واستدعى مسؤولون في وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
إلى  بخطورة  ينظرون  أنهم  وأبلغوه  أبيب  تل  في  األردني  السفير 

تصريح الوزيرة األإدنية، وأنّهم خائبو األمل من أقوالها.
اخلارجية اإلسرائيلية  املسؤولون في  د  أيضاً: وشدّ اخلبر،  وأضاف 
أمام سفير األردن على أنّ أقوال اخلطيب تتعارض بنظر إسرائيل مع 

طبيعة العالقة بني الدولتني.
وتوقعت ”هآرتس“ أنّه وعلى خلفية هذا احلدث ستسود العالقات 

بني املسؤولني في كلتا الدولتني ”أجواء باردة“.
وكانت  الفرنسية:  الوكالة  عن  نقالً  وكلّه  اخلبر،  وأضاف 
إدّعاءات  على  ردّها  معرض  في  جاءت  األردنية  الوزيرة  تصريحات 
م ”مهرجان األردن“ كانت أشرفت على  مفادها أنّ شركة دولية تنظّ
السنوية الستني  الذكرى  إحياء  إنتاج إحتفاالت إسرائيل ملناسبة 
وكان  اخلطيب،  الوزيرة  مع  ”اللويبدة“  مقابلة  سياق  في  لقيامها 
ه  عنوانها :“مها اخلطيب في ضيافة اللويبدة، قالت فيها: شاب جدّ

أكرم زعيتر ال ميكن لوالدته أن تطبّع يوماً مع العدو الصهيوني.
ويذكر أنّ الوزيرة اخلطيب متزوجة من جنل زعيتر، الذي كان من 

من الطباعة، وصدر تعميم شفاهي على املطابع بعدم التعامل معها حتت 
والنشر  املطبوعات  دائرة  إتصاالت متعددة من  ينا  وتلقّ املسؤولية،  طائلة 
تُفيد بأنّ الة تصدر ”بدون ترخيص“ ألنّها تُخالف قانون الشركات، الذي 
يُخالف قانون املطبوعات والنشر، فأيّ شيطان قانوني هذا الذي ميكنه أن 

يخرج، بهذه التخريجة القانونية.
الترخيص  على  احلصول  و  سنة،  من  أكثر  الصدور  بعد  إذن،  نحن، 
الرسمي، وبعد التواجد في األسواق، وفي احلضور احلقيقي في اتمع، غير 

صون. مرخّ
ا خارجني على القانون؟ نحن، إذن، كنّ

ا كذلك، فلماذا لم يُحاسبنا القانون خالل  ولكنّنا ظللنا نتساءل: إذا كنّ
فهناك  اإلجابة،  نعرف  ونحن  نتساءل،  وظللنا  املاضية،  السنة  من  األكثر 
ة  من ال يريد لنا أن نستمر، فانتظر، وانتظر، حتى تلك اللحظة، حيث قمّ
م وصفته السحرية مبادة قانونية، انقلب فيها السحر على  النجاح، ليُقدّ

الساحر، بعد حني.

(5)
وبقلب  وعقالنية،  أعصاب،  ببرود  أكتب  أن  بوعد  كتابتي  بدأت 
مر األسى ما  حنون، متسامح، ولكنّ كما كان أجدادنا يقولون: ”عُ
ينتسى“، وقد استطاع أولئك املرضى النفسانيون أن يضطهدونا، 
م أحسن ما عندنا، وال  نا نعود، ونُقدّ ومينعونا، ويبعدونا عنكم، ولكنّ

نقول لهم سوى: إذهبوا فأنتم سجناء ضمائركم...
وسنظلّ نقول: نحن طلقاء احلرية، وستظلّ الصحافة صحافة، 
بعد  أنفاسنا  أنّنا نستعيد  ودليلي  إال مؤقتاً،  آفة،  تكون صحّ  ولن 

لهاث، ونعود، وهم يلهثون وراء اإلعتذار، ودونه القبر...

الشخصيات األردنية التي كان لها تاريخ طويل في 
النضال الفلسطيني..

(4)
نعت  ”اللويبدة“، بعد ذلك  اخلبر بأسبوع، فحسب، مُ
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مع  بحزن   ي  تُغنّ عمان   
 ” الرومي:  ماجدة  العظيمة 
وحيدة ... مثلي أنا  .. آه يا أنا ”... 
نقالً عن لوعة شعر  نزار قباني 
...عمان  ”اجلريدة”  بقصيدة 
باإلكتئاب...  املُصابة  ؛  الوحيدة 
مصيرها  ملواجهة  املتروكة 
اجلميلة   ، ان  عمّ  ... وحدها 
العشاق  عنها  ابتعد  التي 
واألم  بالتقصير...  واتهمومها 
التي انشغل أبناؤها عن طاعتها 

، بعصيانها!  

سة التي ينكرون عليها القداسة... ألنّهم جرّدوا أنفسهم  هي املُقدّ
بّ ذواتهم . يأكلون ثمارها  ، ويرمون القشور على وجنتيها  بّها بحُ من حُ
!!  يحتمون من  البرد بشمسها التي ال تغيب، ويلعنون بردَها . ينعمون 
... يحتمون  بأسوارها  الذين ملؤوا شوارعها ضجيجاً  بهدوئها وهم 

خالء واللصوص . احلجرية األجمل ... ويتركونها  مفتوحة  للدُ
...

عمان اليوم حتتاج رجاال حقيقيني للدفاع عنها وحمايتها ، واسترجاع 
ذلك  لفعل  الكفاءة  نفسه  في  يجد  من  فعلى   ... املسلوبة  هويتها 
بّ الوطن .... وامليدان يكشف  م  ... وليُشهر كل ما لديه من حُ فليتقدّ
ان في أحداقهِ ... ومن يسافر مع ” غنائمه ” منها الى  من تُسافر عمّ

وطنِ آخر ... وغنائم أخرى. ”
واذا لم تكن   .. القلب  ) من صميم  ( نحنُ  ان هي  إذا لم تكن عمّ  
مرآة وجهنا جماالً ،  أو قبحاً ... فلنُدر وجوهنا خارج حنانها ، ولنذهب 
احلرائق  وروائح  الطويلة...  وأظافرها  األخرى  البلدان  ملواجهة عواصف 

في مطالع الصباح ... ووحشة األسى في قاع املساء .

  ً هذا عنوان بيت العجزة واملسنني ملن رآى عمان قد أصبحت عجوزا
...  ولم تعد تخبز خبز الصاج مع مطلع الفجر ... تكفيها زيارة واحدة 
من العيد إلى العيد .. وحفنة دنانير قليلة من باب ” رفع العتب“ .....

وهذا كفن أبيض نسجته بيديها حتسبا ملوتها ، وتلك  وصيتها التي 
كتبت فيها  كل ما سلف .. وحتت عنوان بيت ( السديري)  : ” ال خاب 

ظنك بالصديق املوالي ...ما  لك مشاريهٍ على باقيَ الناس.“

مع  بحزن   ي  تُغنّ عمان   

اكرام الزعبي
إعالمية وكاتبة  أردنية 

انيات عمّ

انشغل عنها أبناؤها 
بعصيانها...

ان.. عمّ
ك بوا ” ظنّ ”خيّ

رابط للمشاهدة واإلستماع
https://www.youtube.com/watch?v=MvSOid6KTWc



مفاضلة  ان  غسّ
جلون  ضاء عَ ق في فَ حلّ يُ
مفاضلة  ان  غسّ

ثالث  قبل  الصورة  هذه  التقطت 
سنوات، وال نعرف ما إذا كانت تغيّرت 
ولكنّنا  نفسه،  املوقع  في  ااألمور، 
اننا إالّ أن تكون  نعرف أنّنا ال نريد لعمّ

األنظف، واألجمل في الدنيا.

ان ان، يا عمّ مّ  عَ
قُ القبيحُُ ذلك األفُ

ال يليق بك....
من  ماً ضِ تقدّ رّة في تاريخها، مكاناً مُ ان وألوّل مَ لت عمّ في ذلك احلني، كانت سجّ

أقبح العواصم في الدنيا، بعد أن كانت من أجملها، وأنظفها؟
األمل هو، في أن ينتبه القائمون على تأمينها ال  إلى جباية األموال من الناس،  
فحسب، بل إلى تقدمي املقابل، وإستعادة حبيبتنا لنا، نظيفة، وجميلة، وخضراء 

أيضاً..
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رابط للمشاهدة واإلستماع
https://www.youtube.com/watch?v=H7CcE1rRY9g



جمانة غنيمات
كاتبة يومية

 ورئيسة حترير ”الغد“

إلشغال  اختياري  فإنّ  احلقيقة،  في 
تصدر  يومية  صحيفة  حترير  رئيسة  موقع 
باللغة العربية، كان حدثاً مفاجئاًً لألوساط 
تتبوأ  لم  إذ  األردنية؛  والسياسية  اإلعالمية 
وبصراحة  قبل.  من  املوقع  هذا  مثل  امرأة 
أكثر، أظن أن ناشر ”الغد“ اتخذ قراراً شجاعاً 
في حينه، بتعيني سيدة لتقوم بهذه املهمة 

الصعبة.
القيادية  املواقع  أن  من  نبعت  املفاجأة 
التي تولتها إعالميات من قبل، قليلة جداً ال 
تكاد تُذكر. فلطال ما كانت إدارات الصحف 
كراً على الرجال؛ رمبا  تبقي املواقع القيادية حِ
لنظرة ”جندرية“ قاصرة، تؤمن أن النساء غير 

قادرات على أداء هذه املهمة.

موضوع الغالف

البداية
القصة بدأت مطلع العام 2012. واليوم، بعد أكثر من ثالث سنوات على 
تسلمي موقع رئاسة حترير ”الغد“، ميكنني البوح بأن التحديات كانت كبيرة 
حترير  إدارة  يتسلم  شخص  أي  عاتق  على  امللقاة  املسؤولية  بحجم  فعالً، 

صحيفة يومية شاملة، رجالً كان أم امرأة. 
مهنية  مستقلة،  صحيفة  إنتاج  في  متثل  طبعاً،  األكبر  التحدي 
تلف  اخلضوع  دون  من  مرتفع،  صحفي  بسقف  تعمل  وموضوعية، 

الضغوطات املتوقعة.
مستوى  إلى  ترتقي  لي،  بالنسبة   ً تعقيدا أكثر  كانت  القصة  أن  بيد 
أن  ذلك  اإلعالميات.  النساء  لكل  بل  لي كجمانة،  ليس  الصعب،  االمتحان 
احلكم النهائي على جتربتي بدا مهماً للزميالت األخريات، كون أنّ فشل هذه 
التجربة سيعني أن املرأة األردنية، ولرمبا العربية عموماً، غير قادرة على تولي 

مثل هذا املوقع، الذي يخبىء في تفاصيله عمالً مضنياً، ومسؤولية كبيرة.

كاتبة يومية، ورئيسة حترير
خالل هذه الفترة، ورغم األعباء اإلدارية التي ال نهاية لها، حافظت على 
مقالي اليومي في الصحيفة، مع رفع سقفه إلى احلد األقصى الذي تسمح 
به مجمل الظروف احمليطة، مستفيدة من سلطة ”رئيس التحرير“؛ إذ يحق 
ستتحمل  التي  وأنا  الصحيفة،  على  الوالية  صاحبة  أنا  دمت  ما  ذلك  لي 
فلن  ما،  نوع  من  عقاب  هناك  كان  فإن  النهاية.  في  ”السقف“  مسؤولية 

يُعاقب بـ“جريرتي“ غيري.
ً من املسؤوليات، إلى جانب إدارة العمل  كتابة املقال اليومي كانت جزءا
الصحفي اليومي؛ مالحقة األخبار، وإدارة الفريق الذي يزيد عدده على مئة 
موقعي  في  العمل  بدأت  أنني  املسألة  تعقيد  من  وزاد  وصحفية.  صحفي 
اجلديد في فترة سياسية صعبة، مثلت ذروة ”الربيع العربي“ والثورات العربية؛ 
وأيضاً احلراك الشعبي األردني خصوصاً، املطالب بإصالح النظام ومحاسبة 

الفاسدين، في ظل محاوالت رسمية متكررة الحتواء اإلعالم. 

التغريد خارج السرب
لكن ”الغد“، وكما يصفها كثير من املسؤولني، ظلّت تغرد خارج السرب؛ 
والصحفية،  العامة  احلريات  عن  وتدافع  التقصير،  وتنتقد  احلقيقة،  تكتب 
خصوصا أن معركة اإلعالم ال تنتهي طاملا هناك سلطة غير دميقراطية ال 

تؤمن باحلريات.
هنا أيضاً، فإن التحديات التي تواجه رئيسة التحرير السيدة، ال تختلف 

فتقدمي  الرجل.  بها  يجابه  التي  تلك  ً عن  كثيرا
خالل  من  القارىء  عقل  يحترم  صحفي  منتج 
االلتزام باملهنية الرفيعة، كما يحقق في الوقت 
بأنها  إميانها  من  انطالقاً  ”الغد“  أهداف  ذاته 
بالتعددية  تؤمن  إصالحية  ليبرالية  صحيفة 
احلريات  بسقف  االرتقاء  وبالتالي  واالختالف، 
صعبة،  مسألة  ميثالن  الهدفان  هذان  عموماً، 

بداهة، في دولة من دول العالم الثالث.
احترام  وكسب  النجاح  كان  وهكذا، 
العام،  الرأي  في  التأثير  على  والقدرة  القارىء، 
هو الغاية. وقد سعى فريق ”الغد“ إلى جعلها 
ورقية  طبعة  يومياً  جتسده  مستداماً،  واقعاً 
نضعها بني يدي القارىء كل صباح، مبا يسهم 

باحملصلة في صناعة حاضر ومستقبل أفضل.

السجن اجلميل في فضاء احلريّة
ر أنفسنا للمستقبل  نُحضّ كذلك، وحتى 
الذي يُصنع اآلن، وضمنه التطورات التي تلحق 
اإللكتروني  املوقع  كان  فقد  اإلعالم،  بصناعة 
هكذا،  اإلجناز.  هذا  لتحقيق  سبيلنا  لـ“الغد“ 
شكالً  حاضرة،  املوقع  تطوير  خطط  كانت 
الكبير  التطور  يواكبان  بحيث  ومضموناً، 

والسريع في عالم اإلعالم اجلديد.
ة القيادة في ”الغد“، ونحن  منذ تسلمي دفّ
سقوف  حتديد  على  متواصالً  صراعاً  نخوض 
أنا  خضناها  عديدة  معارك  ضمنه  الكتابة. 
وزمالئي مع قوى الشدّ العكسي، والتي ال تكون 
هي  بل  وحدها،  الرسمية  باجلهات  ممثلة  دائما 
قوى مبثوثة في كامل فسيفساء اتمع، على 
ألننا  ننتصر  لكننا  واملواقع.  املستويات  اختالف 
مؤمنون بسموّ الرسالة التي نحملها، وبعدالة 

القضايا التي ندافع عنها. 
عالم  عاماً في  قرابة عشرين  امتداد  على 
منها  أعوام  ثالثة  من  أزيد  ونحو  الصحافة، 
عن  البحث  مسعاي  بقي  التحرير،  رئاسة  في 
احلقيقة واملعلومة، ومكابدة نشرها كما جاءت. 
الشخصية  سيرتي  انحصرت  اإلطار،  هذا  في 
ومسيرتي العملية، ومبا قد يشبه السجن، إمنا 
”اجلميل“، كونه سجناً في فضاء احلرية، أو أقلها 
وطول  الطريق  وعورة  ورغم  إليها.  السعي  في 
، بل وأصبحت  لّ لّ ولم أمِ املسعى، إال أنني لم أكِ

حربي ضدّ 
”سقوف 
ة ” احلريّ

لبعضنا  لنغدو  الهواء،  اتنشق  كما  والكتابة  الصحافة  اتنشق 
كائنني سياميني ال ينفصال إال بعملية جراحية، كثيرا ما تفشل.

نحلم بعالم ال يتمّ فيه وأد ”أنثى“ هذا الزمان: 
الصحافة

إكمال  من  اقترب  ملن  خصوصاً  متاماً،  احلياة  مثل  الصحافة 
في   ً منتصرا تكون  أن  الصعب  فمن  حضرتها؛  في  الثاني  عقده 
جميع معاركها. هناك معارك يسلمك الفشل فيها إلى القنوط، 
الناس،  حياة  في  فرق  إحداث  إمكانية  من  يأسك  تعلن  فتكاد 
وتوشك أن ترفع يديك عالمة لالستسالم. غير أنك تتنبه إلى أنك 
صاحب رسالة ال بدّ أن تؤديها، ولذلك ينفض عنك قنوطك، وتبدأ، 
من جديد، تفتش عن معركة أخرى تخوضها ملصلحة اتمع الذي 

تنتمي إليه.
الثالث؛  العالم  في  العاملني  الصحفيني  معشر  نحن  هكذا 
حقوقهم  البسطاء  فيه  يأخذ  فاضل،  بعالم  دائما  نحلم  نظل 
ضد  صفهم  في  يقف  وال  األغنياء،  يحابي  ال  عالم  الشرعية. 
دمائهم.  وبالتالي  يومهم،  قوت  من  الضرائب  دافعي  املهمشني 
نحلم بعالم فاضل ال تلجأ فيه السلطة إلى وأد ”أنثى“ هذا الزمان: 

الصحافة.
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links/روابط

ضد قانون املطبوعات مع جو 24
https://www.youtube.com/watch?v=Cxtj70h3GEs

في يسعد صباحك مع النا القسوس
https://www.youtube.com/watch?v=epoX3UwDGo8

مع برنامج يوم جديد، ووالدها يتصل ويتحدث عنها
https://www.youtube.com/watch?v=utFtiO0NGVQ

مع برنامج ”آخر طبعة“
https://www.youtube.com/watch?v=zSuOiTAhuy4

ضد قانون املطبوعات مع جو 



هاني البدري
إعالمي أردني

ستظلّ ذاكرة األردن اإلعالمية، 
والسياسية، تضع املقابلة التي خصّ بها 

الراحل احلسني برنامج ”ستون دقيقة“، في 
 ، ، وتقديراً عالياً االستوديو، باعتبارها تكرمياً

لدور اإلعالم األردني.
الزميل، األستاذ هاني البدري، وقد كان 

م ذلك البرنامج الذي صار عبر  ن قدّ ل مَ أوّ
السنوات األكثر متابعة على التلفزيون 

ة تلك املقابلة  األردني، يكتب هنا عن قصّ
التاريخية.

رف على الشاشة تتجاذبه  هاني البدري عُ
الفضائيات، وهو اآلن يحتلّ مقعده كواحد 

مي البرامج اإلذاعية الصباحية  من أهمّ مقدّ
األردنية ”وسط البلد“، باإلضافة إلى ما 

ة في الصحافة  يكتبه من مقاالت مهمّ
اليومية.

قابلة ة مُ احلسني وأنا ،قصّ
 على الشاشة

1415

الضغط على الرابط ملشاهدة املقابلة:
https://www.youtube.com/watch?v=t2I-iP8ccDA

في البداية ..
يعلق  أن  ميكن  ماذا  أو   ، تتذكر  ماذا  أن  السؤال  علي  يُطرح  أن  مبجرد 
مبخيلتك بعد هذا املشوار ؟ تلمع في رأسي صورتان متداخلتان مصحوبتان 
بأصوات قادمة من البعيد ؛ (اميان) الطفلة ذات األربع سنوات تصرخ من األلم، 

وسيدنا جاللة امللك احلسني، طيب اهللا ثراه، يدخل إلى ستديو األخبار . 
خمسة وعشرون عاماً مرًت علي وكأنها أيام ، منذ دلفت عالم اإلعالم 
في  تتوالى  التي  والذكريات   ،” اليرموك  جامعة   ” آنذاك  الشرعي  بابه  من 
عنها،  حتكي  أو  لتشرحها،  قالئل  كلمات  تسعفني  لن  ومخيلتي  وجداني 
املتاعب  مهنة  تكون  أن  أختاروا  ممن  والزمالء  الزميالت  مئات  كحال  حالي 
طريقهم في احلياة .. حروب و سالم و جلوء و إرهاب .. دموع و ضحكات أمام 
خارجه،  و  الوطن  داخل  مؤمترات  و  مهرجانات  بالتأكيد،  وخلفها  الكاميرا، 
لقاءات مع أكبر الزعماء في العالم، إلى أصغر طفل ضال في الشارع، مرورا 
وأخرى  قلناها كاملة  واملثقفني. حكايات  والساسة  واإلقتصاديني  بالفنانني 
التففنا حولها ومن أجلها لنحكيها، وحكايات ال جنرؤ أن نبوح بها حتى بعد 
هذه السنوات، وأخرى احتفظنا بها ألنفسنا إحتراما لنا و لهم. عالم متمدد 

القياسات بالطول و العرض و االرتفاع و ... الكثافة !
 ” ”شالوا  ممن  سكجها  باسم  العظيم  وأستاذي  زميلي  وألن  لكن،  و 
مرارتهم منذ أمد بعيد، وميارسون هواية املتابعة الدؤوبة .. وألنني بصراحة 
ما هو نظيف ومحترم  بكل  تُعنى  التي   ،” اللويبدة   ” بتجربته   ً معجب جدا
في عالم الثقافة و اإلعالم واإلبداع، كان علي أن أختصر رحلة الذكريات تلك 
بقصة واحدة فقط، تشي رمبا عني، وعن ماهية العمل الذي أمتنى أنني كنت 

أجيده، إمنا بالتأكيد كنت وال زلت أحبه . 

اميان ناقوس اخلطر .. 

 ،” الضمير  أيام   ” ضمير  صاحبة  موظفة  قامت  حني  ابتدأت،  القصة 
بكتابة تقرير مفصل عن وضع دار رعاية لألطفال األيتام ومجهولي النسب، 
اسمها دار مركز احلسني لرعاية األيتام ” الحظوا االسم ! ” في جبل االشرفية 
بعمان، ونشرت في التقرير كافة املعلومات التي متكنت من احلصول عليها، 

لطبيعة وظيفتها، واملتعلقة 
املالي  و  اإلداري  بالفساد 
بعده  و  وقبله  والوظيفي، 
واألخالقي  اإلنساني  الفساد 
و  موظفي  من  ن  متكّ الذي 
كان  التي  املؤسسة  إداريي 
رعاية  ودورها  بل  واجبها  من 
جاءوا  لهم  ذنب  ال  أطفال 
إلى احلياة، رغماً عنهم، وحتت 
أجبرت  للغاية،  ظروف سيئة 
كثير  في  والدولة  ذويهم 
تبنيهم  إلى  األحيان،  من 
يشبوا  أن  إلى  ورعايتهم 
األول  طريقهم  ويتحسسوا 

في الدنيا. 
دورهم  كان  هكذا 
هيهات!  لكن  بهم،  املنوط 
والغش  والكسل  فالطمع 
تلك  في  انتشر  والفساد 
و  الطاعون،  كوباء  املؤسسة 
ينهب  أو  يسرق  ال  الذي  صار 
الصغار،  هؤالء  حساب  على 

وحساب صحتهم و نفسياتهم، وكأنه غريب أو ضال عن الطريق. 
أوضاعهم  تدهور  و  األبرياء  األطفال  ضياع  ؟  النتيجة  كانت  وماذا 
وهي  هؤالء،  إحدى  أن  لدرجة  اإلنسانية  و  النفسية  و  الصحية 
و  ” كانت تصرخ  ”اميان  البداية  أتيت على ذكرها في  التي  الطفلة 
تصرخ طوال الليل و النهار من ألم ال يكترث به أحد، وسط أجواء 
غير معقولة من تدني الشروط الصحية الحتوائها، واحتواء رفاقها 

الصغار. كانت قد وردت معلومات سابقة عن وفاة طفلني من نزالء 
املركز، أحدهما بسبب االهمال الذي فتح دماغه بسبب التصاقها 
في  االهمال  بسبب  قضى  فقد  االخر  أما  التدفئة،  بويلرات  باحد 
املصروف  الدار  تلك  في  املسمار  يقص  كان  البرد  حلالته.   املتابعة 
لها تدفئة طوال الشتاء، واألوساخ تنتشر في كل مكان في الزوايا 
وعلى األسرة و فوق وجوه األطفال. كانت اميان تقضي الليل و النهار 
في بكاء يزعج موظفات و موظفي املؤسسة، الذين لم يتوانوا في 

” اآلن، وحني 
تتسنى لي الفرصة 

ألشاهد الفيديو 
الذي يسجل لقائي 

مع جاللته، رحمه 
اهللا، أقف مشدوهاً 

لبضع دقائق! 
بالطبع أستذكر 

شكلي و مظهري 
آنذاك، وباملرة 

صوتي وأدائي، كما 
نفعل دائما حني 
نفتح ألبوم صور 

املاضي، فنضحك 
أو ندمع. ثم ال 

تغادرني الدهشة 
أيضاً بسبب هذه 

البساطة واألريحية 
التي دار فيها 

اللقاء الشهير مع 
جاللته،”

لطبيعة وظيفتها، واملتعلقة 
املالي  و  اإلداري  بالفساد 
بعده  و  وقبله  والوظيفي، 
واألخالقي  اإلنساني  الفساد 
بعده  و  وقبله  والوظيفي، 
واألخالقي  اإلنساني  الفساد 
بعده  و  وقبله  والوظيفي، 

و  موظفي  من  ن  متكّ الذي 
واألخالقي  اإلنساني  الفساد 
و  موظفي  من  ن  متكّ الذي 
واألخالقي  اإلنساني  الفساد 

كان  التي  املؤسسة  إداريي 
رعاية  ودورها  بل  واجبها  من 
جاءوا  لهم  ذنب  ال  أطفال 
إلى احلياة، رغماً عنهم، وحتت 
جاءوا  لهم  ذنب  ال  أطفال 
إلى احلياة، رغماً عنهم، وحتت 
جاءوا  لهم  ذنب  ال  أطفال 

أجبرت  للغاية،  ظروف سيئة 
كثير  في  والدولة  ذويهم 
تبنيهم  إلى  األحيان،  من 
كثير  في  والدولة  ذويهم 
تبنيهم  إلى  األحيان،  من 
كثير  في  والدولة  ذويهم 

يشبوا  أن  إلى  ورعايتهم 
األول  طريقهم  ويتحسسوا 

دورهم  كان  هكذا 
هيهات!  لكن  بهم،  املنوط 
والغش  والكسل  فالطمع 
تلك  في  انتشر  والفساد 
و  الطاعون،  كوباء  املؤسسة 
ينهب  أو  يسرق  ال  الذي  صار 
الصغار،  هؤالء  حساب  على 
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ينتبه ضمير  ولم  االنسانية.  الطرق غير  اسكات صراخها بشتى 
كشفت  والذي  االنحدار  في  اآلخذ  الصحي  وضعها  إلى  أحدهم 

عنه بقية احلكاية ...
”ستون دقيقة“.. وباب احلسني

برنامج من  أول  برنامج ستون دقيقة،  إلينا في  التقرير  وصل 
هذا النوع يدخل مؤسسة االذاعة و التلفزيون األردنية، والتلفزيونات 
العربية عموماً، وتشرفت بأن أكون مؤسسه وأول رعاته في اإلعداد 
و التقدمي، ولتلك التجربة حكاية أخرى أسردها في وقتها يوماً ما. 
الذي  االحتقار  و  اإلهانة  و  الظلم  حجم  البرنامج  في  نصدق  لم 
وقفنا  النسب،  مجهولي  و  األيتام  من  الدار  صغار  له  يتعرض 
نتوجه؟  وإلى من  نبدأ،  أين  مذهولني ال نعرف كيف نتصرف، ومن 
حتى أسعفتنا خبرتنا املهنية الصحفية في العثور على احلل. كان 
البد من دخول الوكر من بابه الرئيسي. كان ال بد أن نرى ونسمع  
وجنعل العالم يرى ويسمع معنا. كان ال بد أن نضع النقاط على 

احلروف، ومن أول السطر. كان البد من املواجهة !
و فعالً، قام فريق األخبار بإرسال مندوبني صحفيني و مصوريني 
يصور  ريبورتاج  إعداد  أساس  على  األيتام،  لرعاية  احلسني  دار  إلى 
ترصد  كانت  الكاميرا  لكن  موظفيها،  واجتهاد  املؤسسة  جناح 
للحقيقة التي حاولوا إخفاءها، ولم ينجحوا بسبب فداحة اجلرم، 
وكبر حجمه. لم يكن عصياً على املصور الفذ ” عقيل العمرو ” أن 
يجد لقطاته بسهولة في زوايا املطبخ، وغرف نوم األطفال، وفي 
يرتضيها  ال  وغرف  لبيوت  أبشع  وال  لقطات  املياه.  ودورات  املمرات 
قاذورات،  حشرات،  أعدائه!  ألبناء  حتّى  وال  ال  ألبنائه،  عاقل  انسان 

بكاء ال ينقطع، وحزن يعم املكان من بابه إلى بابه. 
 ً و على ذكر الباب، وبعد أن وصلت إلينا الصور املؤملة، لم جند بدا
من وضع أنانيتنا كصحفيني يبحثون عن خبطة صحفية مدوية 
جانباً، ليحل مكانها شعور عام باملسؤولية، بل وإستشعار كبير 
للخطر. بحثنا عن باب يؤدي بنا إلى حل جذري للقصة، والتي صار 
إسمها من تلك اللحظة ”القضية“، فلم جند إال باب احلسني، طيب 
اهللا ثراه وغفر له، ندخل عبره إلى امللك اإلنسان، امللك القلب، امللك 

الضمير، امللك امللك، وهكذا كان!

ماذا أفعل ؟ 

الذي  ايف  التقرير  على  األولي  احلسني  فعل  رد  كان  هكذا 
وصله، مبساعدة من بعض العاملني الصادقني في مكتب جاللته 
.. سأل من حوله وكلّه غضب وأسف: ماذا أفعل ؟ وكأنه في حلظة 
توقف للزمن احتار في آلية الرد على هذا الوضع املؤسف املتردي 
لإلنسانية و لألخالق، التي كان ينادي بها دائما كأيقونة يتحلى بها 
كل أردني أمام العالم، فاإلنسان أوال وقبل كل شيء، فماذا ميكن 
أن يفعل كبير الدار حني يجد سكاناً يعيشون بني ناسه مجردين 
من أدنى القيم و األخالق؟ والسؤال األهم كيف وصل احلال بهؤالء، 
وهم ال يعيشون في جزيرة مغلقة، بل ضمن منظومة ومؤسسة 
ترعاها الدولة ممثلة بوزارات ودوائر رسمية، على رأسها وزراء وأمناء 

و كبار موظفني ؟
يحبّ  لم  بحتاً،  تلفزيونياً  كان  برمته  العمل  وألن  ولكن، 
جاللته وقتها أن يخرجه من سياقه، وال أن يضيّع جهد من عمل 
به، فأراده تلفزيونياً عاماً ينتشر على املأل و على الهواء مباشرة! 
برنامج  حلقة  ضمن  خاص،  تلفزيوني  حوار  هي  الفكرة  وكانت 
يتحدث فيها جاللته   ،”1997” دقيقة في شهر مارس عام  ستون 
عن الوضع العام، ويتطرق بعدها للقضية الرئيسية، يجيب على 
ً، فقد وافق جاللته  أسئلة املعدين و املذيع، وألنّ األمر ليس عاديا أبدا
حينها على إخراج املوضوع بشكل يتالءم مع حجم املصيبة، وقرّر 

هو أيضاً أن يدخل من الباب !

احلسني: إسأل كما شئت يا هاني..
الفرصة  لي  تتسنى  وحني  بالذات،  اللحظة  هذه  عند 

اهللا،  رحمه  جاللته،  مع  للقائي  يسجل  الذي  الفيديو  ألشاهد 
و مظهري  أستذكر شكلي  بالطبع  دقائق!  لبضع  أقف مشدوهاً 
آنذاك، وباملرة صوتي وأدائي، كما نفعل دائما حني نفتح ألبوم صور 
بسبب  أيضا  الدهشة  تغادرني  ال  ثم  ندمع.  أو  فنضحك  املاضي، 
هذه البساطة واألريحية التي دار فيها اللقاء الشهير مع جاللته، 
رغم الكاريزما املعروفة عنه، وقوة شخصيته التي تفرض نفسها 
والزمان. أستذكر كيف دخل األستوديو غاضباً حازماً  املكان  على 
كانت  القرارات  األيتام.  دار  فضيحة  بعد  ما،  شيء  على  (ناوياً) 
بقصر  التبرع  وأعلن عن  القضية،  ً بخصوص  فورا للتنفيذ  جاهزة 
وكانت  عليه.  البريئة  بالبراعم  البر  دار  إسم  وإطالق  الهاشمية، 
بالفساد  مرتبطة  ذلك،  بعد  بدا  فيما  جاهزة  قرارات  أيضا  هناك 

!ً والسرقة وخيانة األمانة أتخذت الحقاً، والحقاً جدا
وجدتها  التي  األسئلة  ورقة  جلاللته  مت  قدّ أنني  أيضاً،  أذكر، 
مؤسسة  في  موظفني  عدة  كتبها  املكتب،  سطح  على  أمامي، 
حساسة،  مناصب  يستلمون  كانوا  وآخرون  التلفزيون،  و  اإلذاعة 
عبر  بدلوه  يدلي  أن  منهم  واحد  كل  فأحب  اللقاء  بخبر  عرفوا 
أسئلة مكررة ممجوجة (مجامالتية)، رفض التعامل معها سيدي 
أبو عبداهللا، جملة وتفصيالً، وقال لي بالكلمة: اسأل كما شئت 

يا هاني!
لو  حتى   ،ً أبدا أنساه  لن  الذي  اجلميل،  التلقائي  اللقاء  فكان 
التاريخ الذي سجل للرجل األسطورة مواقفه  فقدت ذاكرتي، ألن 
الثابتة وقراراته الذكية على كل املستويات، أكرمني بهذه الشهادة، 
ً من قصة إنسانية خالصة، أنقذنا فيها مئات األبرياء  ألكون جزءا

من األطفال، ومنحناهم فرصتهم الطبيعية في احلياة الكرمية. 

إميان؟ نعم! كانت املسكينة، وبعد فحصها، تعاني من حصوة 
ً في احلالب، سببت لها األلم املتواصل واالصفرار والتعب.  كبيرة جدا
أجريت لها عملية عاجلة، و مت انقاذها بفضل اهللا تعالى، وسرعة 
تدارك األمر بعد العلم به، وأنا ال أعرف شيئا عنها اليوم، ورمبا هي 

تعرف شيئا عني!
في شباط / فبراير 1999 تقلد جاللة امللك عبد اهللا الثاني بن 
احلسني دفة القيادة ومقاليد املسؤولية.. بعد ايام قليلة، اُعلن عن 
زيارة جاللته لدار البر بالبراعم البريئة، كأول زيارة جلاللة امللك بعد 
فعند  زالت،  وما  واضحة،  الرسالة  كانت   .. املسؤولية  زمام  توليه 

نع االقتراب او حتى اللعب .. الكثير من النقاط ميً
اقرأ  وهكذا   .. دقيقة  ستون  في  املقابلة  رسالة  قرأت  هكذا 

رسائل يطلقها (سيدنا) امللك عبد اهللا كل يوم ..

روابط أخرى لنماذج من أعمال هاني البدي
-1 هاتي البدري على شبكة سي ان ان

https://www.youtube.com/watch?v=0J_fFQjmPI4
كل أردني أمام العالم، فاإلنسان أوال وقبل كل شيء، فماذا ميكن 
أن يفعل كبير الدار حني يجد سكاناً يعيشون بني ناسه مجردين 
كل أردني أمام العالم، فاإلنسان أوال وقبل كل شيء، فماذا ميكن 
أن يفعل كبير الدار حني يجد سكاناً يعيشون بني ناسه مجردين 
كل أردني أمام العالم، فاإلنسان أوال وقبل كل شيء، فماذا ميكن 

من أدنى القيم و األخالق؟ والسؤال األهم كيف وصل احلال بهؤالء، 
وهم ال يعيشون في جزيرة مغلقة، بل ضمن منظومة ومؤسسة 
ترعاها الدولة ممثلة بوزارات ودوائر رسمية، على رأسها وزراء وأمناء 
وهم ال يعيشون في جزيرة مغلقة، بل ضمن منظومة ومؤسسة 
ترعاها الدولة ممثلة بوزارات ودوائر رسمية، على رأسها وزراء وأمناء 
وهم ال يعيشون في جزيرة مغلقة، بل ضمن منظومة ومؤسسة 

يحبّ  لم  بحتاً،  تلفزيونياً  كان  برمته  العمل  وألن  ولكن، 
جاللته وقتها أن يخرجه من سياقه، وال أن يضيّع جهد من عمل 
به، فأراده تلفزيونياً عاماً ينتشر على املأل و على الهواء مباشرة! 
جاللته وقتها أن يخرجه من سياقه، وال أن يضيّع جهد من عمل 
به، فأراده تلفزيونياً عاماً ينتشر على املأل و على الهواء مباشرة! 
جاللته وقتها أن يخرجه من سياقه، وال أن يضيّع جهد من عمل 

-2  هاتي البدري يستضيف دريد حلام
https://www.youtube.com/watch?v=C2Np19--7aE

عن الوضع العام، ويتطرق بعدها للقضية الرئيسية، يجيب على 
ً، فقد وافق جاللته  أسئلة املعدين و املذيع، وألنّ األمر ليس عاديا أبدا
عن الوضع العام، ويتطرق بعدها للقضية الرئيسية، يجيب على 
ً، فقد وافق جاللته  أسئلة املعدين و املذيع، وألنّ األمر ليس عاديا أبدا
عن الوضع العام، ويتطرق بعدها للقضية الرئيسية، يجيب على 

حينها على إخراج املوضوع بشكل يتالءم مع حجم املصيبة، وقرّر 

احلسني: إسأل كما شئت يا هاني..
الفرصة  لي  تتسنى  وحني  بالذات،  اللحظة  هذه  عند 



ي مصطفى: عن جدّ

هكذا طردنا 
اليهود من األردن

خالد عياصرة
كاتب  أردني 

ي مصطفى... قبل أن أحتدث عن جدّ
ته، مع رفاقه، في طرد اليهود من  وقصّ
بالدنا...سأكتب عن قريته، قريتي: ساكب:

هي في اجلمال غاية احلسن، وفي اللطف 
مرهم احلزن، حترسها اشجار البلوط، والسرو، 
والتني والزيتون، ودعوات العجائز. على بوابتها 

قائمة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا إلى 
سماء، حاملني بنادقهم، التي دافعوا بها عن 

أرضهم العربية، ومقدساتهم، ومبادئهم.
 قرية وادعة، تتربع على سفوح اجلبال، فمن 
جهة تطل على فلسطني ترقبها وتراقبها إلى 

أن يحني اهللا أمراً كان مفعوال، ومن أخرى تعانق 
جبال الشيخ مغازلة، وثالثة متد فضاء يديها 

إلى عمان واملفرق والزرقاء، تستمتع بها األنفس 
إن دخلتها، وتتوق لها إن خرجت منها، هي 

ساكب، قريتي.
ن دخل ساكب، عاد اليها. وَمَ

ذاك املكان الذي نُسي كما غيره في غياهب 
الدولة، فلم يتذكرها أو يذكرها أحد، وكأن 

تاريخنا األردني وصمة عار، ورجاالتنا قطاع طرق، 
مع أنها، شاهد عصر، ومشارك في رسم أحد 

مشاهد تاريخ فترة من عمر املكان، نسيها 
الزمان أو تناساها الرجال بفعل وقصد. 

ذاكرة غالية

تلك  ففي  بذلك،  املقصودة  الزرقاء  هي  املستوطنة  أن  تبني،  الرسالة 
انشاءها  مت  التي  تلك  أي مستوطنة خال  األردن  يبنى في شرق  لم  الفترة 
 ٤ بعد  جاءت  والرسالة   ،١٨٧٠ عام  الزرقاء  لنهر  الشمالية  الضفة  على 

سنوات على بناءها وقبل سنتني  هدمها عام ١٨٧٦م.

 أول عمل عسكري منظم ضد اليهود  
الدكتور ربحي حلوم في إحدى محاضراته  املؤرخ  وثيقة أخرى ذكرها 
- املنشورة في صحيفة القدس العربي اللندنية – بدعوة من املتقاعدين 
العسكريني االردنيني، تبني أن عشائر املنطقة، رفضت الوجود الصهيوني 
حسن  بني  قبائل  من  األردن  شرقي  في  العشــائر  رجاالت  ”إن  بجوارها: 
مطلع  في  اجتمعـوا  قد  األخرى  والعشائر  والتلول  واحلمايدة  واحلويطات 
متوز من عام ١٨٧٦م، في مضارب الشيخ مفلح العبيدا ت(ابو كايد) أحد 
أسلحتهم  حاملني  وتوجهوا  ساكب“جرش“  بلدة  في  كنانة،  بني  شيوخ 
البدائية والعصي والشباري ، إلى الضفة الشمالية من نهـر الزرقاء بوادي 
بإحراق  وقاموا   ، يهــود  ملهاجرين  مستوطنتني  أول  أقيمت  حيث  جرش 
ثم  العارضة،  باجتاه  منهم  الناجون  فر  الذين  اليهود  وطرد  املستوطنتني 
توجهوا بعدها إلى منطقة النبي هـود إلى الشمال الغربي من السلط 
وأحرقوا املستوطنة الثالثة التي أقيمت هناك “كفار أهـود“ وطردوا اليهود 

منها“. 
االطالع  وضرورة  الوثيقة،  عن  وسؤاله  حلوم،  بالدكتور  اتصالي  عند 
أو  التوزيع  قيد  وضعها  أو  تداولها  املتعذر  من  الوثيقة   قائالً:  رد  عليها، 
التداول، فهي ليست في متناول اليد، وال هي في أدراج بيتي أو مكتبتي، بل 

في مكان أكثر أماناً، وليس من احلكمة وضعها قيد التداول !! 
املعلومة  مصدر  إلى  اإلشار  تستطيع  حلوم:“  الدكتور  ويضيف 
“الوثيقة“ وفق األصول املرعية التي تدركها بال شك، ألنني أحتمل شخصياً 
املسؤولية القانونية ألي إعادة نشر أي نص منقول أو مصور عنها، عدا عن 

احملاذير املترتبة على كشف املصدر الذي زودني بها“.
يكون  وقد  الترجمة،  عن  ناجتاً  يكون  قد  بخطأ  وقع  حلوم،  الدكتور 
ناجتا عن غير ذلك، إذ إعتبر ساكب - ١١كم - تابعة إلدارة الشيخ مفلح  
العبيدات، مع أن احلقيقة مختلفة، فالقرية في تلك الفترة لم تكن تابعة 
أحد  (أبو شبلي)  العياصرة  رجا مصطفى  الشيخ  رعاية  وهي حتت  ألحد، 

شيوخ ناحية املعراض (تضم بلدات رميون، الكتة، نحلة، ساكب، احلدادة).
فإن كانت الوثيقة تقول صراحة أن االجتماع مت في قرية ساكب، فهذا 
وفي  قريتي،  يعني  بل  سوم،  كفر  في  العبيدات،  مضارب  يعني  ال  حتماً 
بيت شيخها، ال بيت الشيخ مفلح العبيدات. جراء بعد الشقة ما بينها 
الوفود  انتقال  تترتب على  التي  الزرقاء،  وكثرة املشقة  نهر  وبني منطقة 

العشائرية لها.

فقرية ساكب بعيدة عن مضارب العبيدات، وهي األنسب  لعسكرة 
ومنها  أكثر من غيرها،  ”يبوق“   الزرقاء  نهر  لقربها من منطقة  املقاتلني، 

ميكن تنفيذ اخلطة مبنتهى السهولة.
عقدتها  أخرى،  اجتماعات  وجود  احلال  بطبيعة  ينفي  ال  هذا  لكن 
مفلح  الشيخ  في مضارب  اجتماع  بينها  من  للتشاور،  األردنية  العشائر 
يكون  قد  جرش.  في  ساكب  بلدة  لالجتماع  أسس  إربد،  في  العبيدات 

الشيخ مفلح العبيدات أحد حضوره، باعتبارة أحد شيوخ العشائر.
ممثلني عن  تشريعي ضم  األول:  اجتماعني،  هناك  ان  القول:  لذا ميكن 
األردن،  عشائر  وباقي  والتلول،  واحلمايدة،   واحلويطات  حسن،  بني  عشائر 
أقيم في مضارب الشيخ مفلح العبيدات (أبو كايد)، كما ذكرته الوثيقة.

 واجتماع الثاني: ذو صبغة تنفيذية عسكرية حضنته بلدة ساكب، 
بعده  انطلق  شبلي)،  (أبو  العياصرة  مصطفى  رجا  الشيخ  واستقبله 
وطردوا  واحرقوها  املستوطنة،  وهاجمو  التالي،  اليوم  في  الفرسان 
املستوطنني منها، مبا توافر لديهم من اسلحة. وذلك بعد ٦ سنوات على 

تأسيسها.

الطلقة األولى ولن تكون األخيرة
  بعد هجوم ساكب لم تقم قائمة ألي مستوطنة أخرى في عموم 
يريدون  كانوا  الذين  ومعاونيهم،  اصحابها،  أفكار  في  سوى  األردن  شرق 
بائت  محاوالتهم  أن  إال  فيها،  املستوطنات  بناء  بغية  لليهود  أراضي  بيع 

 .ً بالفشل، هؤالء معروفني للشعب، ماضيًا وحاضرا
وبهذا ميكن القول: إن االجتماع الثاني في بلدة ساكب، يعد بال أدنى 
األرض  على  الصهيونية  الفكرة  ضد  منظم  عسكري  عمل  أول  شك 
األردني  الشعب  أن  على  دليل  وهي  األردن،  وأهالي  شيوخ  قادها  العربية، 
بالوقوف  بادر  لذا  الشعوب،  من  غيره  قبل  الصهيوني  اخلطر  استشعر 

بوجهة ومواجهته. 
على أثر الثورة العربية االردنية، وطلقتها األولى، التي قادتها العشائر 
 ً األردنية،  ضد الوجود اليهودي في املنطقة اصدرت الدولة العثمانية قرارا
“نابلس،  بسناجق  احمليطة  االراضي  إلى  اليهودية  الهجرة  منعت  مبوجبه، 

عكا، القدس“ عام 1876.
الرجال  أجتمعت  فقد  أرضنا،  من  اليهود  طرد  مت  هكذا  أقول:  ختاما 
الرجال، وحزمت أمرها، دون اإلعتماد على أكاذيب السالم الذي لم يكن له 
مساحات، وال فضاءات احلوار الذي ال يستقيم مع سرطان املغتصب، فقد 
التي  الرجال والسالح عنواناً السترداد احلقوق، ورفض املشاريع  كانت قوة 

تهدد املنطقة العربية بقدسيتها، فما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة. 

 تبدأ قصتي، مع جدي  األكبر مصطفى الرجا العياصر (أبو شبلي)، شيخ 
البلدة، وعنوانها ذاك الزمن، الذي استقبل فيه وفود العشائر األردنية، التي 
القائم على استيطان  الصهيوني  املشروع اإلسرائيلي  للرد على  اجتمعت 

الضفة الشرقية لنهر الزرقاء.
دينياً مع من يسكن  املتسامحني  املنطقة،  بدا غريباً الهالي  املشهد،   
جوارهم، إال أن املشروع الصهيوني لم ينطل على رجال تلك املرحلة، الذين 
امتلكوا من الوعي الفطري أكثر مما ملك ساسة، ومفكري عصرنا احلالي، 
اخلطر  مواجهة  من  بد  ال  كان  لذا  وأخواتها،  اخلرفان  سالم  جوقة  أصحاب 

الداهم.

 يبوق يُبعث من ركام األساطير 
ا على  ، ورأيت باصاً من السياح متوقفً إن كنت مارًا في طريقك إلى جرش مثالً
اجلسر الذي يعلو نهر الزرقاء، وثمة سياح بالقرب منه، يصورون، ويتمتمون بصلواتهم، 

د، وفتش عن التاريخ ! ال تغضب، ال تستغرب، فقط، عُ
نهر  الصليبيون  عليه  –أطلق  املؤرخون،  ذكر  ما  حسب  املقدس،  يبوق  فنهر 
التماسيح- وهو مذكور في التوراة، وتوقف على ضفافه نبي اهللا يعقوب، في طريق 
معه،  تصارع  وهناك  إسرائيل،  إلى  إسمه  اهللا  غيّر  وهناك  فلسطني،  إلى  رحلته 

فصرعه، لهذا يقدس اليهود في كتبهم ومروياتهم وأساطيرهم املكان، 
في  اليهود  أعاد  األشياء،  كما  بالتقادم  يسقط  وال  ينسى،  ال  التاريخ  وألن 
اليه،  الدنيا،  أصقاع  من  فارحتلوا  جديد،  من  نهر“يبوق“  اسطورة  إحياء  عام١٨٧٠م 
وأكلوا  زرعوا محيطها،  الشمالية مستوطنة،  وبنوا على ضفته  األراضي،  واشتروا 

ثمارها، وكأنهم يسيرون بذلك، وفق أسطورة  مسير النبي اسرائيل!
البريطاني  اليهودي  يد  على  فلسطني  في  يهودية  مستعمرة  أول  إنشاء  م 

مونتفيوري في العام 1837م
الشرقية  األردن  بنيت على سهول نهر  التي  إلى املستوطنة  وثيقة تشير  ثمة 
عام ١٨٧٠، باعتبارها نواة ألخريات ستأتي فيما بعد، الوثيقة حتصل عليها الباحث 
اليهود،  البريطانية حلماية مصالح  بالهيئة  العياصرة، وهي خاصة  عماد عبد اهللا 
اإليرلندي عام ١٧٤٥، ففي  في شهر آب من  البرملان  والتي بدات اعمالها من خالل 
العام 1874 وجه بينيش ساالنتابن، حاخام اليهود االشكناز في القدس رسالة إلى 
السير موسي مونتفيوري -  يهودي بريطاني، عمدة لندن، ومؤسس أول حي يهودي 
في فلسطني  -  تقول:“ أنه مضى على املستوطنة الصغيرة 4 سنوات من العمل 
في الزراعة حيث أننا قمنا بإستئجار 5 فدانات من البدو القاطنني في سهول نهر 
ً واحلراسة ليالً . وشدد  األردن شرقاً. وهي تدر ربحاً قليالً وأنهم مضطرون للعمل نهارا
على طلب التسهيالت املالية الالزمة من أجل بناء املنازل والتوسع بالتجارة أو شراء 

5 فدادين اخرى من البدو املذكورين“.

1819

https://www.youtube.com/watch?v=qNGWnJg8zi4https://www.youtube.com/watch?v=qNGWnJg8zi4

رابط مهمّ ، ونصيحة باملشاهدة
https://www.youtube.com/watch?v=6aoiAqjlbw4

رابط مهمّ ، ونصيحة باملشاهدة



ا ما نزال على مقاعد الدراسة اإلعدادية،  قبل عشرات السنني، وكنّ
ننتظر بفارغ الصبر إعالن إدارة مدرسة الربة عن رحلة مدرسية إلى 
مدن  من  ثانية  أردنية  مدينة  إلى  وأحياناً  عمان،  احلبيبة:  العاصمة 
الشمال الغالي، مثل تلك الرحلة كان حلم كل طالب قروي، لم يكن، 
إحدى  في  واملبيت  ”فيلم سينما”،  حضور  إالّ  ان  بعمّ يربطني  أيامها، 
املدارس، وقضاء سهرة طرب وغناء مع الطلبة، يتخللها تناول البيض 

املسلوق، والبطاطا، وأحياناً ”قطعة كيك”!
ينطلق الباص، السابعة صباحا وحمولته 50 راكباً، وعلى األغلب 
أننا  يعني  كان  وهذا  اخلمسينات،  نهاية  أو  الستينات  بداية  موديل 
سنمضي ثالث ساعات، على األقل، في طريق منضيها بالغناء وترديد 
حتى  وتسعني!“  وتسعة  املية  على  بنزين  ادعس  شوفير  ”يا  مقطع 

.ً نشجع السائق على زيادة السرعة للوصول مبكرا
”الطريق  مبادبا:   ً مرورا املوجب  وادي  هي  كانت  املعتمدة  الطريق، 
امللوكي”، وعليه كان ال بد أن ندخل العاصمة من البوابة اجلنوبية، من 
منطقة الشرق االوسط واجلمرك اليوم، وفي حلظة الدخول، يبدأ بعض 
ً عن فرح الوصول إلى عالم جديد  الطلبة بالصفير والتصفيق، تعبيرا
إغماض عيوننا،  نكن نستطيع  لم  أننا  لدرجة  القرية،  ومختلف عن 

حتى ال يفوتنا منظر هنا أو هناك، إلى أن نصل ملدرسة املبيت.
ذات الشعر القصير

بعد إنزال ما أحضرناه من فراش وطعام، وتوزيع الغرف، ننطلق إلى 
حضور فيلم سينما في وسط البلد، وكان عبارة عن شارعني ميران من 
أمام وخلف املسجد احلسيني، وفي نهايتهما الغربية طلوع املصدار، 
هو  الرئيس  والشارع  والزرقاء،  ماركا  الى  املوصل  الطريق  والشرقية 
شارع السلط وصوالً الى وزارة املالية حالياً، وعلى ما أذكر فإن الدوار 
الثالث والقصور امللكية كانت تعتبر على حدود املدينة الغربية، مع 

وجود بعض املنازل املتناثرة.
في اليوم الثاني، تبدأ اجلولة لزيارة بعض األماكن األثرية، وغالبا ما 
كنا نزور املدرج الروماني وجبل القلعة، وطبعاً، وخالل مسير الباص، 
فتيات  نشاهد  كنا  عندما  خاصة  واألصوات،  األغاني،  تتعالى  كانت 

تكتمل  وكانت  الوقت،  ذلك  القصير في  الشعر  ذوات  عمان 
أو اشارة  أو ابتسامةمن أخرى،   ، سعادتنا بنظرة من إحداهنّ
بني  خالف  يحدث  أن  أحياناً  يُستغرب  وال  غيرها،  من  باليد 

ن املقصود؟ الطلبة حول مَ
أو  مطاعم  إلى  ندخل  كنا  أننا  االيام،  تلك  في  أذكر،  ال 
محالت لشراء االلبسة او االحذية، فاملصروف كان في أحسن 
أعدت  قد  تكون  األم  أن  ذلك  واألهم من  دينار،  حاالته نصف 
مسبقاً 6-5 بيضات مسلوقة، ومثلها من البطاطا، ومثلها 
من أرغفة اخلبز، وبعض الطالب يحضرون ”قالباً من الكيك”، 
والبيبسي  السندويشات  لشراء  فيكون  الدينار  نصف  ا  أمّ
كنا  أننا  أذكر  األسعار،  على  وللتدليل  السينما،  ولدخول 
نشتري ”رغيف ساندويش فالفل“ وزجاجة البيبسي بخمسة 

قروش” .

ا ما نزال على مقاعد الدراسة اإلعدادية،  قبل عشرات السنني، وكنّ

خالد االي
 يعترف بحنينه

القروي
ان“  لـ“عمّ
التي كانت

”وما  زالت إبتسامة صاحبة 
الشعر القصير،  وطعم البيض 
املسلوق، وفيلم السينما،  في 

د:  ذاكرتي، وما زلنا نردّ
يا شوفير إدعس بنزين! “

خالد االي
سياسي وإعالمي  أردني معروف

 ، يعرف األردنيون خالد االي سياسياً
، مثيراً للجدل، فله من  وكاتباً مناكفاً

املريدين وله من املعارضني، كما كلّ من 
اهتمّ بالشأن العام، ولكنّ كل هؤالء 

يحترمونه.
نشاطه ال يقتصر على موقعه 

ه  اإللكتروني املعروف: ”كل األردن“، ولكنّ
يصل إلى وسائل التواصل اإلجتماعي 

فاملتابعون لـ“الفيس بوك“ يعرفون حجم 
تفاعل الناس معه، وقدر تأثير ما يكتبه من 

رسائل، قصيرة، أو طويلة، على صفحته.
االي، هنا، ال يكتب سياسة، وال 

ل  ه يبوح بتفاصيل أوّ يُناكف أحداً، ولكنّ
ان... لقاء مع حبيبته الغالية: عمّ

أوّل لقاء

ً ما نشاهد سيارات أميركي  190 موديل 1965 فما دون ونادرا
قدمية.

 ً مميزا الوقت، كان  ذلك  البناء في عمان، منذ  أن  الغريب، 
كنا  ما  وقليالً  اخلارجية،  الواجهات  في  احلجر  باستخدام 
نشاهد بيوتاً إسمنتية تشبه منازلنا البسيطة في القرية، 
وطبعاً كان هناك إهتمام  بزراعة االشجار حول تلك املنازل 
ال  الذين  القرية  أهل  بعكس  املداخل،  وعند  االسوار،  داخل 
يعرفون األسوار في معظم منازلهم، وحتى االشجار لم تكن 
موجودة، إالّ ما ندر، رمبا بسبب الطبيعة البدوية، وعدم وجود 
األراضي  معظم  ان  حتى  القرى،  داخل  التنظيم  يسمى  ما 

كانت مشاع بني االشقاء .

قرية كبيرة
االنطالق  وقبل  الظهر،  بعد 
املسؤول  املعلم  من  نطلب  بالعودة، 
يعرف  ال  رمبا  بجولة.  الباص  يقوم  أن 
تشمل  كانت  التي  اجلولة  ان  البعض 
وجبل  والشميساني  احلسني  جبل 
عمان كونها املناطق التي تعتبر األكثر 
حداثة في العاصمة، ال تستغرق أكثر 
واكثر  الباص  ذلك  في  ساعتني  من 
املرسيدس  سيارات  نشاهد  كنا  ما 

قلت له: نعم، فقال: أنا أعرف كل أهل 
إذا  زبائن عندي، وسألني  الكرك، ألنهم 
 ،ً كنت بحاجة ألي شئ، فقلت له: شكرا

وطلب مني أن أسلم على جدي.
وكيف  دائماً،  احلادثة  هذه  ر  أتذكّ
معظم  يعرف  واحد  اني  عمّ تاجر  كان 
أبناء الكرك، ورمبا أبناء السلط وغيرها، 
فقد كانوا أصدقاء، قبل أن يكونوا زبائن، 
وللعلم، فما زال ابناء ذلك التاجر، رحمة 

بقرية  تكون  ما  اشبه  الوقت  ذلك  في  كانت  عمان، 
كبيرة، ولكن مميزة بالبناء، وبعض االسواق القدمية واملقاهي 
جتارية  وأبنية  محدودة،  عادية،  شوارعها  السينما.  ودور 
إمتداد  على  متناثرة  ومنازل  محددة،  مواقع  بعدة  متالصقة 
وكنا  عمان،  وجبل  واللويبدة  العبدلي  باجتاه  اجلديدة  الطرق 
نالحظ بعض الكثافة السكانية في وسط العاصمة وطلوع 
االشرفية وحول املستشفى االيطالي، الذي ال اذكر غيره في 

ذلك الوقت كمعلم .
ي؟ كيف عرف جدّ

من  بالقرب  أسير  كنت  أنني  الرحالت،  إحدى  في  اذكر 
العربية:  املالبس  يبيع  تاجر  هناك  وكان  احلسيني،  اجلامع 
”الشماغ والدشداش وغيرها”، شاهدني، وال أعرف ملاذا سألني 
فالن؟  جدك  لي:  وقال  ضحك  أجبته،  وعندما  إسمي،  عن 

زال  التجارة وما  اهللا عليه يعملون في احملل نفسه، وبنفس 
بعض الزبائن وابنائهم يترددون عليهم حتى يومنا هذا...

 فما أجمل من لقاء االحفاد على تاريخ االجداد.
واحلديث يطول، وله بقية في العدد املقبل، ولكنّني أنهيه 
هنا بالقول: ما زال طعم البيض املسلوق، وإبتسامة صاحبة 
الشعر القصير، وفيلم السينما، في قلبي، وما زلنا نردد في 

داخلنا يا شوفير إدعس بنزين .
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https://www.youtube.com/watch?v=cppgU4Q6OFI



ان... عمّ

رت من بالد القوقاز،  جّ املالذ اآلمن لألهل، والعشيرة التي هُ
والتي روى ظمأها رأس عينها، وسقى زرعها سيلها، وهي عمان 
انّ التي حزتها،  بتها، ولكن عمّ التنوع، واألمن واآلمان ألهلها وأحّ
وإحتوتني هي عمان السبعينيات: جبال عمان واللويبدة؛ األول 
بحكم السكن، والثاني بالتعليم، فأنا إبن التراسنطة؛ مدرسة 
عمان،  وستاد  وحارات،  قدم،  كرة  ومالعب  جغرافية،  وصفة 

ووسط البلد..
 ً جزءا كنت  فلقد  زهران،  حي  سكان  من  كنت  أنني  ورغم 
من حارتي، عند الدوار الثالث، مقابل املركز الثقافي األميركي، 
حيث كان مطعم العمال الذي يغلق بعد فترة الظهيرة، محل 
اخلضار و الفاكهة، و ملحمة ابو عامر. وال ميكن ان نتصور جبالً 
من عمان من غير ”كزدورة“ الربيع بني الدوار الثالث واألول، حني 
كنت اتخيّل بأن كل الشباب والشابات هناك من العصر إلى ما 
قبل الغروب. ولم تكن طقوس هذه ”الكزدورة“ بالشيء السهل، 
فحتما  موضة)  (عل  عندنا  ما  أجمل  ونلبس  نتعطر،  فكن٥ا 
من ستلتقي به في هذه ”الكزدورة“ الربيعية، إما سيكون من 
اقربائك، أو أصدقائك، أو معارفك، أو من متيّزه باملالمح، أو حتى 
الربيع: شباباً  ن سمعت به وسمع بك. فهكذا كانت عمان  مَ

وشابات من عائلة واحدة كبيرة.
ة تعرّفت على البيتزا! ل مرّ أوّ

فلقد كانت هنالك ”الريفييرا سناك“؛ حيث يلتقي نخبة شباب 
(بيتزا،  مثل:  كلمات  على  مرة  وألول  هناك،  وتعرفت  عمان،  وشابات 

الناحية  على  و(معتوق)  وهمبرغر)، 
الشباب  الشارع، وطوابير  الثانية من 
واحللم  الشاورما،  لشراء  والشابات 
الثاني  الطابق  في  ما،  يوما  جنلس  ان 
لتناول  الشرفة  وعلى  للمطعم، 

الطعام.
ما كنا نكاد نصل الى الدوار الثاني، 
السالم  من  أُنهكنا  قد  نكون  حتى 
على الناس، فتالقينا عربتا ”اجلنرك“ و 
”دليس“،  حلويات  أمام  اآلخضر“  اللوز 
ع صفوة العمانيني لشراء  حيث يتجمّ
فكانت  اآلخيرة،  احملطة  أما  البوظة. 
بائع الذرة املشوية في الطريق، ومحل 
رصاص للفالفل مقابل ثانوية شكري 

خيري جانبك
سياسي وإعالمي  أردني

يعيش خيري جانبك في باريس، 
ق، الذي عشق  اني املعتّ االن، وهو العمّ

، وخبر  مدينته، فجابها طوالً وعرضاً
شوارعها وأزقتها ومطاعمها الصغيرة 

وسينماتها.
الدكتور خيري عمل مستشاراً 

سياسياً وإعالمياً لألمير احلسن بن طالل 
، وهو يواصل اآلن دراساته  سنوات طواالً

العليا، بعد أن حصل على الدكتوراة، 
ويعدّ رسالة جديدة.

اني الباريسي، يستذكر  العمّ
هنا مدينته األثيرة في السبعينيات 

والثمانينيات...

خيري جانبك..أيّام زمان

ان  باريسي من عمّ

ر:  يتذكّ

أياماً من ذهب

2223

شعشاعة، فمحالت البسطامي للكنافة الناعمة.
”كزدورة“ العودة!

وتبدأ ”كزدورة“ العودة باحلديث عن فندق األردن، و ما جتود 
اآلردن، فلقد وصلتنا  أن ال نهاب فندق  لنا  به ايلة، وكيف 
البيبسي كوال بتسعني قرشاً،  بأنه يبيع زجاجة  الشائعات 
عندما كنا نشتريه من بقالة ”الريفييرا“ على الدوار الثالث 
العودة، ال  الغروب في طريق  و قبل  الرهن.  بثالثة قروش مع 
بد من املرور على محل أخينا الكبير ”زهراب“ نتزود من روحه 
املألى باملرح والدعابة، قبل أن نصل إلى سينما الرينبو، حيث 

تصطف أرقى العائالت العمانية حلضور األفالم املعروضة..
 وما أجمل ما تالقيك عند بداية الغروب، في رحلة العودة، 

الدوارين  بني  املعمارية  املعالم  تلك 
ظبيان  آل  كمنزلي  والثاني،  األول 
الكرام، وكان  الراغب  أبو  آل  و  الكرام، 
ال بد للتعريج على بائع الذرة املغلية، 
بعربته على زاوية الكلية اإلسالمية، 
حتى نصل الدوار الثالث، وتالقينا أنوار 
موقعه  في  الكرام،  طوقان  آل  بيت 

اآلستراتيجي في الدوار الثالث.
بازار  هنا،  أذكر،  أن  لي  البد  و 
سنويا  يقام  وكان  األهلي،  النادي 
العني  رأس  منطقة  في  مركزه  في 
اليه  تأتي  كانت  الذي  و  املهاجرين  او 
املعجنات  لتناول  العمانية  العاءالت 
اآلمر  واقع  في  لكن  و  الشركسية، 
الذي  باحلليب  الشاي  ذلك  هو  ذاكرتي  في  بقي مطبوعا  ما 
لم اتذوق بلذته ال في الهند، و ال في الباكستان و حتى في 
اجنلترا.فلقد كانت دكاكني منصفة املهاجرين، بداية معرفتي 
بتجارة ” السجاير الفرط“ اي شراء عدد قليل من السجاءر، 
، ال على  ينطبق فقط على سجاير كمال  ذلك  و لكن كان 
فيالدلفيا، جولدستار او رمي. و طبعا كنا نقفز من فوق السور 
اخللفي للنادر لناعب ”الفنة“ عل ” حبة اآلسكيمو“ بتعريفة 

؛ البديل الكيماوي املصبوغ لبوظة (الدورادو) احملترمة.

خيري جانبك يكتب في العدد املقبل: أنا، واللويبدة...



ليس هناك من سرّ في جتربة طاهر املصري السياسية، واحلياتية، مع أنّه يبدو 
حاط باألسرار، فالتساؤالت دائماً تتناول مسألة وجوده على الدوام، حاضراًً،  وكأنّه مُ
، أو في مواقع مدنية تبدأ في رئاسات للكثير من املنتديات، وال  ا في موقع رسميّ إمّ
وما  تتأسس سوى على شخصه،  إجتماعية، ال  رأس جاهات  بوجوده على  تنتهي 

له من قيمة إنسانية... ميثّ
قة في حياة  كثيرون يعتقدون أنّ السرّ في كونه إبن عائلة املصري، الثريّة املعتّ
واحدة من أهمّ مدن الضفة الغربية، نابلس، ولكن الواقع يُفيد بأن األمر أكبر من 

لة سابقة مع ”اللويبدة“: ذلك، فهو يقول في مقابلة مطوّ

أبو نَشأت

نيد لسي عَ نابُ

معزوز  احلاج  العائلة  عنوان  كان  فقد  ر،  وتغيّ ب،  تشعّ عائلتنا  وضع   
واحلاج طاهر، ومع فتح باب اخلليج للعمل هنالك، توز ّعت العائلة، مثلما 

توز ّع العديد من العائالت بني األردن وفلسطني ومنطقة اخلليج، 
هوا للسعودية، في وقت  ي صبيح، مثالً، واحد من هؤالء الذين توجّ عمّ
مبكر، فأنشأ مصاحله هناك، وجنح، وهذه بالطبع شركاته اخلاصة، وليست 
املصري  صبيح  لكن  الناس،  يظنّه  الذي  القدمي  املفهوم  بذلك  للعائلة، 
واألردن،  فلسطني،  في  الدنانير كمساعدات  ويقدم ماليني  كبير،  مُحسن 
وأماكن أخرى، فيستفيد من إحسانه آالف الناس، وإذا كنت ستنظر لها 
من زاوية، أنه يساعد بعض أفراد العائلة احملتاجني، أو يساهم في اإلنفاق 
على ديون العائلة فهذا حاصل، وهنالك أفراد آخرون من بيت املصري كو 
ّنوا ثرواتهم كعائالت مستقلة. ولكنها ليست إستثمارات لعائلة املصري 

باملعنى التكافلي.
أرفع وسام أخالقي جاء على شكل  أبو نشأت بحصوله على  ويفخر 

جملة قالها له الراحل امللك احلسني، 
حني قال لي احلسني:
 أشهد اهللا أنني ما تعاملت مع أشرف منك

ومجلس  حكومتي  بني  متوترة  عالقة  هناك  كانت  تها:  قصّ ويروي 

النواب، فقلت جلاللة امللك: حسب الدستور، فإنه يحق لعشرة نواب تقدمي 
الطلب بطرح الثقة عن احلكومة، وهم جاهزون لذلك،

حلجب  جاهزون  نائباً  خمسون  وهنالك  أصالً،  عريضة  على  ووقعوا 
ً، ويعكس  الثقة، وحتى لو أراد هؤالء تغيير رأيهم، فإن في ذلك إحراجاً كبيرا
إستقالتي،  قدمت  عندما  لذلك،  بكالمي.  امللك  فأقتنع  الس،  ضعف 
وجمع امللك مجلس الوزراء، وعند الوداع في الديوان امللكي، قال لي، وهذا 

اقتباس: ”أشهد اهللا أنني ما تعاملت مع أشرف منك“.
ج صوتي، وإعتبرت أن هذه شهادة  ً من هذا الكالم، وتهدّ أنا تأثرت جدا
أعتزّ بها، وسأظل طوال عمري، وقد قدم لي وسام النهضة املرصع. تلك 
كانت جلسة عاطفية، بكل معنى الكلمة، فقد إقتنع امللك بكالمي على 
ً، املهم هو مصلحة األردن العليا،  أنه ليس هروباً من املسؤولية، وال تباطؤا
وأن نخرج األردن من عنق الزجاجة. وثبت أن وجهة نظري كانت صحيحة، 
ل موضوع اإلصالح، ولكن يجب أن ال ننسى، على اجلانب اآلخر، أنّه  رمبا  تعطّ

بهذا التصرف، وهذا الوضع، إستطعنا مترير األردن من مخاطر كثيرة .
 أبو نشأت، وبالرغم من تولّيه مناصب عديدة، وفي مواقع صنع القرار 
من  العكس  على  اإلجماع،  من  كبيرة  مبساحة  يحظى  إنه  إال  التنفيذي، 

الغالبة الغالبة من السياسيني األردنيني، فهل هناك سرّ في ذلك؟

نيد لسي عَ نيدنابُ لسي عَ نيدنابُ لسي عَ نيدنابُ لسي عَ نابُ

بحق نفسي،  أنا ضعيف  تواضع:  بكل  املصري  يجيب 
يوجد عندي  ال  فأنا  املوضوع،  بهذا  أتكلم  أن  وال أستطيع 
”وجهان“ أو موقفان متناقضان، رغم أنني في بعض األحيان 
إلى  محترفاً  سياسياً  لست  ولكنني  دبلوماسياً،  أكون 
والبقاء  للتمسك  شيئ  أي  لعمل  تدفعني  التي  الدرجة 
في موقعي، لقد تعرضت لظروف قاسية، في مرات عديدة، 
السالم،  واتفاقية  وإستقالتي،  احلكومة،  رئاسة  منها 
إحترام  أكسبني  والصريح  الواضح  رأيي  إبداء  أن  وأعتقد 
تاً في أفكاري،  الوقت، فأنا لست متزمّ الناس،  وفي نفس 
وأفهم الواقع والصورة، والعالقات بني الناس واحلكم، وفي 
أي صفقات على مواقف كثيرة،  أعمل  فإنني ال  النتيجة، 
الصحافة،  بحرية  قطعياً  إمياناً  وأؤمن  الناس،  وأحترم 

ً السلطة الرابعة، وأعتبرها فعال 
هشام عودة كتب عنه:

وكتب الزميل هشام عودة عنه، قائالً: لم تكن ممارسته 
بصماته  الرجل  ترك  فقد  وراثة،  مجرد  السياسي  للعمل 
اخلاصة في االجندة الوطنية منذ منتصف الثمانينيات من 

القرن املاضي.
طاهر املصري ، النابلسي الذي تربع على كرسي القرار 
في عمان ، لم يشعر بالتناقض ، ولم يذهب الى مواجهة 
خصومه باملثل ، بل االردن ، ال ميكن جتاوز دائرة ابي نشأت ، او 
صم االذان عما يتردد في صالونه السياسي ، فالرجل اختار 
 ً دائماً ان يكون ناصحاً حتى خلصومه ، وهو ال يجامل احدا

عندما يتعلق االمر باملصلحة العليا.
هدوء طاهر املصري ال يوحي بالضعف او التراجع ، فهو 
سمة اساسية من سمات شخصيته بوصلته ال تخطئ 
مسارها ، لذلك يحرص اآلخرون على معرفة اجتاهه وقراءة 
دوافعه باستمرار ، فموقف الرجل ميثل ضمانة تؤهله الن 

يعرف اين تنتهي صالحيته واين يبدأ قراره.
في  االعمال  ادارة  ودرس   1942 عام  نابلس  في  ولد 
جامعة تكساس االميركية ، ليبدا وظيفته االولى موظفا 
 ، املصرفية  الدائرة  لرئيس  مساعدا  املركزي  البنك  في 
البوابة  السياسية هي  ان  ذلك  بعد  ابو نشات  ليكتشف 
االوسع للعمل العام ، فحجز مقعده منذ عام 1972 نائبا 
عن مدينة نابلس في مجلس النواب الكثر من دورة ، قبل 
وزيرا  االولى  حكومته  في  الرفاعي  زيد  الرئيس  يختاره  ان 

لشؤون الوطن احملتل في ايار ,1973
وفرنسا  اسبانيا  لدى  سفيرا  املصري  طاهر  عمل 

، واثناء عمله في هذه الدول عمل ايضا سفيرا غير مقيم في  وبريطانيا 
بلجيكا ومندوبا لدى اليونسكو ولدى السوق االوروبية املشتركة.

، واستمر  الرئيس احمد عبيدات  تسلم حقيبة اخلارجية في حكومة 
في املوقع ذاته في حكومة الرئيس زيد الرفاعي الرابعة التي استقال منها 
قبل انتهاء واليتها ليعود في حكومة الشريف زيد بن شاكر االولى نائبا 

للرئيس ووزير دولة للشؤون االقتصادية ،
عشر  احلادي  البرملان  انتخابات  خوض  قراره  بسبب  منها  ليستقيل 
الذي حجز فيه مقعده هذه املرة عن الدائرة الثالثة في عمان ، ليعود اثناء 
نيابته وزيرا للخارجية في الشهور الستة االخيرة من عمر حكومة الرئيس 
مضر بدران الرابعة ، ليتم تكليف ابي نشات في حزيران 1991 بتشكيل 

حكومته التي ثارت في وجهها الكثير من االسئلة في ذلك احلني.
طريقه الى الدوار الرابع لم تكن سالكة باستمرار ، غير انه استطاع 
في  انتشرت  التي  الكثيرة  االلغام  حقول  يتخطى  ان  السياسي  ببراعة 
طريق برنامجه ، رغم ان خمسة من اعضاء فريقه الوزاري استقالوا علنا 

احتجاجا على قرار احلكومة باملشاركة في اعمال مؤمتر مدريد عام ,1991
رئيسا لس  واصبح  الثاني عشر عام 1993  البرملان  انتخابات  خاض 
ليصبح   1998 عام  منذ  االعيان  مجلس  في  مقعده  حجز  فيما   ، النواب 

النائب االول لرئيسه الكثر من دورة.
حضور واسع، ومتجدد

يعرف  انه  ومع   ، نشأت  ابي  طريق  في  يتزاحمون  كثيرون  مريدون 
سماتهم ونواياهم ، اال انه لم يوصد االبواب في وجه احد ، وظل ممسكاً 

ً على الفعل. ً انه ما زال قادرا باطراف احلوار مؤكدا
عضويته في فريق االجندة الوطنية وموقعه كمقرر لها لم متنعه من 

ً ، فان طاهر املصري يحرص  انتقاد ادائها ، والنه صاحب صوت مسموع جيدا
ان تكون كلماته في مكانها وال يبعثرها في الهواء.

ال يختلف اثنان ان ابا نشأت احد ابرز حروف ابجدية السياسة املعاصرة 
في االردن ، لذلك لم يصادره املنصب وظل نفسه في كل املواقع التي قال 
صورة  الكمال  االربعة  االجتاهات  في  يتحرك  وتراه   ، العالية  كلمته  فيها 

ناقصة او اعادة حرف مبتور الى كلمة فقدت معناها.
فقط  السياسية  النخب  على  تقتصر  لم  الواسعة  عالقاته  شبكة 
، بل امتدت الى قاع املدينة حيث الفقراء واملغيبون الذين منحوه ثقتهم 

واصواتهم.
ابو نشأت رجل ناعم من صوان عنيد ، هكذا يصفه اصدقاؤه ، ولذلك 
فان قاربه لم يفقد شراعه رغم كل الرياح التي عصفت به ومن حوله ، 

ولم يحن رأسه للعاصفة التي فقدت قوتها بني جناحيه.
الى  يذهب   ، لضيوفه  ”الكنافة“  تقدمي  على  يحرص  الذي  النابلسي 
مشاركتهم في تناول املنسف ايضاً ، ولم تتعرض حكومة للنقد القاسي 

مثلما تعرضت احلكومة التي قادها طاهر املصري مطلع التسعينيات.
رغم ان الرجل لم يغادر موقعه الرسمي منذ منتصف الستينات ، اال 
ان خطوطه مع اطياف املعارضة ظلت موصولة باستمرار ، وهو مستمع 
صم  او  اآلخر  الرأي  ملصادرة  دعا  انه  عليه  يسجل  لم   ، لبق  ومحاور  جيد 

اذنيه عن سماعه.
نابلس  في  واالجتماعي  السياسي  حضوره  نشأت  ابو  ميلك  مثلما 
ً مشابهاً في الكرك واربد والسلط ، وفي كل املواقع  وعمان ، فان له حضورا
يقدم خطابه السياسي نفسه ، وال يبدل عباءته تبعاً ملتطلبات اجلغرافيا 

السياسية.

نيد لسي عَ نيدنابُ لسي عَ نيدنابُ لسي عَ نابُ
انيون  عمّ
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وبطلها  احلديثة  تركيا  مؤسس  أتاتورك،  كمال  مصطفى   
أعني  اخلالفة في  اإلسالم، ومحطم  وعدو  مريديه،  أعني  القومي في 
البروز كقائد  الذي متكن في سنني قليلة من  الرجل،  خصومه، هذا 
إبان  العثمانية،  الدولة  هزمية  بعد  سياسي  كزعيم  ثم  عسكري، 
نه من إلغاء اخلالفة العثمانية، وتأسيس  احلرب العاملية األولى، مما مكّ
تركيا املعاصرة، التي أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع 

والقوانني والهوى. 
تبت عن هذا الرجل، مئات الكتب التي تناولت حياته، منذ أن  كُ
ً مبا تقلد من مناصب عسكرية وسياسية، إلى أن توفي عام  ولد، مرورا
1938 ، لكن ما لم يذكره املؤرخون .. ولرمبا بسبب عدم معرفتهم، أو 
ألن من ميلكون املعلومة فضلوا عدم البوح بها في حينه، العتبارات 
خاصة بهم، قد تتعلق مبراكزهم االجتماعية، خاصة وأن العرب كانوا 
ً للجيش السابع  في حالة حرب مع االتراك، وكان أتاتورك وقتها قائدا
جلوء  قصة  هي  وسورية،  وفلسطني  األردن  في  املنتشر  العثماني، 
اتاتورك وخمسة من مرافقيه لالختباء في بلدة ”ايدون“ جنوب مدينة 
اربد، ومن ثم في اربد نفسها وملدة ستة ايام، وذلك بعد أن تخلى عن 
قيادة اجليش املهزوم في السادس من(اكتوبر) تشرين اول عام 1918 
مما مهد الطريق أمامه للوصول الى مدينة حلب قبيل سقوطها في 
والقوات  العربية  القوات  بيد  الشهر  نفس  من  والعشرين  اخلامس 
االجنليزية، حيث متكن من إنشاء خط دفاع، وردع القوات البريطانية 
في  ”مندروس  هدنة  على  التوقيع  بعدها  ليتم  التقدم  من  ومنعها 

الثالثني من اكتوبر 1918 .

أتاتورك طلب حماية من شيخ بني عبيد، وقبول 
”دخالته“..

عندما تخلى أتاتورك عن قيادة اجليش السابع التركي، كان مقر القيادة 
املرحوم  ايدون..وحدثني  قرية  من  القريبة  عجلون  جبال  مغاور  إحدى  في 
ضيف اهللا احلمود قبل وفاته عن والده وجده أنه في ليلة السابع من تشرين 
اول عام 1918 متكن  اتاتورك وخمسة من مرافقيه من اللجوء إلى ديوان جده 
محمد احلمود اخلصاونة، شيخ مشايخ بني عبيد، وأول رئيس لبلدية اربد مع 
تاسيسها عام 1881طالباً حمايته، وقبول ”دخالته“، وتأمني خروج آمن إلى 

تاريخ حافل يبدأ في عجلون

أتاتورك..
 من مغارة 

في إربد 
ركيا كم تُ إلى حُ

د. معني املراشدة
سياسي وإعالمي  أردني 

 مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس 
تركيا احلديثة وبطلها القومي في أعني 
مريديه، وعدو اإلسالم، ومحطم اخلالفة 

في أعني خصومه، 
هذا الرجل، الذي متكن في سنني 
قليلة من البروز كقائد عسكري، ثم 

كزعيم سياسي بعد هزمية الدولة 
العثمانية، إبان احلرب العاملية األولى، 

نه من إلغاء اخلالفة العثمانية،  مما مكّ
وتأسيس تركيا املعاصرة، التي أصبحت 

كما أراد دولة علمانية غربية الطابع 
والقوانني والهوى. 

مالذ آمن

السورية،  واالراضي  إربد 
تشهد  كانت  التي 

معارك شرسة. 
ضيف  لي  وأكد 
في  ذلك  وذكر  اهللا، 
اتاتورك،  وان  مذكراته 
ثالثة  مكثوا  ورفاقه، 
معزّزين  بلياليها،  أيام 
مت  ثم  ومن  مكرّمني، 
تأمني وصولهم إلى بيت 
وزعيمهم  التل  آل  كبير 
التل،  شحادة  املرحوم 
وقد ارتدوا اللباس العربي 
اسلحة  وبحوزتهم 
شخصية، وثالثة صناديق 

من الذهب التركي.

(بيت  إختبأ في 
عرار الثقافي)

بعد،  فيما  وحدثني، 
التل،  معني  الدكتور 
املشهور  العيون  طبيب 
أنه  أطال اهللا في عمره: 
إلى  أتاتورك  وبعد وصول 
التل،  شحادة  عمه  بيت 
ورفاقه  هو  هناك  مكث 
اربد  وكانت  وليلة،  يوماً 
شرسة  مقاومة  تشهد 
قبل  من  االنكليز  ضد 
العثماني  اجليش  افراد 
الضابط  عمه  بقيادة 
املصطفى  موسى 
وبعدها  التل،  اليوسف 
جده  بيت  إلى  نقله  مت 
الثقافي  عرار  (بيت 
املصطفى  صالح  االن) 
اربد  تل  ظهر  على  التل، 
ه  عمّ يومني  بعد  ليتولى 
في  العسكري  القائد 
موسى  التركي  اجليش 
خروج  تأمني  التل 
وصناديق  ورفاقه  اتاتورك 
بحوزتهم  التي  الذهب 
الف  ثالثني  قرابة  وحتوي 
بحماية  رشادية،  ليرة 
ابناء  من  نفر  وحراسة 
يخدمون  كانوا  ممن  اربد 
الى  التركي  اجليش  في 
على  حلب  مدينة  تخوم 
احلدود التركية السورية. 
رواه  ما  وحسب 
حلفيده  التل  صالح 
ذلك  أنّ  معني  الدكتور 
عشر  الثامن  ليلة  كان 

من تشرين اول 1918 ، قبل سقوطها بيد العرب واالنكليز باسبوع، 
والشباب  اتاتورك  رفاق  اسماء  معرفة  معني  للدكتور  يتسنّ  ولم 

العرب من ابناء اربد الذين رافقوه الى حلب...

اربد  تل  ظهر  على  التل، 
ه  عمّ يومني  بعد  ليتولى 
في  العسكري  القائد 
موسى  التركي  اجليش 
خروج  تأمني  التل 
موسى  التركي  اجليش 
خروج  تأمني  التل 
موسى  التركي  اجليش 

وصناديق  ورفاقه  اتاتورك 
بحوزتهم  التي  الذهب 
الف  ثالثني  قرابة  وحتوي 
بحماية  رشادية،  ليرة 
ابناء  من  نفر  وحراسة 
يخدمون  كانوا  ممن  اربد 
الى  التركي  اجليش  في 
على  حلب  مدينة  تخوم 
احلدود التركية السورية. 
رواه  ما  وحسب 
حلفيده  التل  صالح 
ذلك  أنّ  معني  الدكتور 
عشر  الثامن  ليلة  كان 

إلى  أتاتورك  وبعد وصول 
التل،  شحادة  عمه  التل، بيت  شحادة  عمه  بيت 
ورفاقه  هو  هناك  مكث 
اربد  وكانت  وليلة،  يوماً 
ورفاقه  هو  هناك  مكث 
اربد  وكانت  وليلة،  يوماً 
ورفاقه  هو  هناك  مكث 

شرسة  مقاومة  تشهد 
قبل  من  االنكليز  ضد 
العثماني  اجليش  افراد 
الضابط  عمه  بقيادة 
املصطفى  موسى 
وبعدها  التل،  اليوسف 
جده  بيت  إلى  نقله  مت 
الثقافي  عرار  (بيت 
املصطفى  صالح  االن) 
اربد  تل  ظهر  على  التل، 
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”اللويبدة“ هي الشقيقة 
الصغرى لـ“آخر خبر“، وسنقوم هنا 
باستعادة ذكريات الصحيفة التي 

حتالفت السياسة مع املال  على 
شطبها من معادلة الصحافة 

لت لها  األردنية، ومع ذلك فقد سجّ
مكانها باعتبارها الباب للدخول 

إلى نوع جديد من الصحافة، ومن 
الصحافيني.

في العدد األول منها، كان 
املهندس علي غندور مؤسس 

”امللكية األردنية/ عالية“ يخرج عن 
صمته، ويتحدث للزميل األستاذ 

عبد اهللا العتوم عن رؤيته إلخراجها 
من عثرتها.

كان ذلك قبل إثنني وعشرين عاماً، ومع سماعنا اليومي ألخبار املصائب 
املالية التي تعيش فيها شركة الطيران األردنية الرسمية، نتساءل: ماذا لو  

متّ اإلستماع إلى ما طرحه من حلول؟
مؤسسها،  وهو  أصالً،  الشركة  عن  إبعاده  متّ  ملاذا  أكثر:  ونتساءل  بل 
ً لألردن في  وتُعلن عن نفسها سفيرا املالية،  األرباح  أيامه حتقق  وكانت في 
أنحاء العالم، وخدمتها كانت املثل الذي يقتدي به اآلخرون، وظلّت اجلامعة 

التي توزّع خريجوها على شركات الطيران العربية؟
الشركة  الرجل منها ومنحنى  ملاذا، ومنذ خروج  ،أكثر:  أكثر  ونتساءل، 
ل عبئاً على اإلقتصاد بعد أن  في هبوط حتى صار حتت األرض، وباتت تُشكّ

ً له؟ كانت رافدا
أكثر من عشرين سنة  املهندس علي غندور، قبل  أعلن  بكل بساطة، 
التدخل، بل والعبث  أنّ تدخل احلكومات هو السبب، ولألسف فقد تواصل 

الطفولي بدعوى اإلصالح، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
ولكنّ  شخصية،  منها  أكثر  مهنية،  حرفية،  كانت  مقابلة  ونلك 
إنسانية  مقابلة  في  الرجل،  إلتقت  السعودية  األوسط“  ”الشرق  صحيفة 

ة. ث فيها عن حياته احلافلة، ننشر منها مقتطفات مهمّ شاملة، حتدّ

الشرق األوسط

الكلية  في  درست  حيث  بيروت  في  شبابي  ومطلع  طفولتي  ”بدأت 
ً من اجلامعة االميركية في بيروت، ثم  االستعدادية «IC» وكانت يومها جزءا
التحقت باجلامعة االميركية وبعدها اكملت دراستي في الواليات املتحدةـ 
نيويورك كمهندس طيران. عدت الى لبنان أواخر عام 1954 اذ عملت مهندساً 
ً في مديرية الطيران املدني ورئيساً لدائرة سالمة الطيران التي تعنى  وخبيرا
بصيانة الطائرات وترخيص الفنيني والطيارين والتحقيق في حوادث الطيران. 
منذ مطلع شبابي اسوة بالكثيرين من رفاقي انتسبت الى احلزب السوري 

القومي االجتماعي وكان لي نشاط في التوجه العقائدي.
....قام احلزب السوري القومي االجتماعي مبحاولة انقالب في لبنان االمر 
الذي سبب لي صدمة, اذ انني لم اؤمن ان االنقالبات هي خير وسيلة للوصول 
الى احلكم ال سيما ان احلزب السوري القومي حزب عقائدي يؤمن بالتبشير 
الى احلكم فيكرسون  املؤمنون بفكره  وبالتالي يصل  العقائدي في اتمع 
اتمع املدني الذي يؤمن باحلرية والدميقراطية منهجاً للحكم العادل. عدم 
امياني او اشتراكي مبحاولة االنقالب لم مينع احلكومة اللبنانية من مالحقتي 
ساحل  افريقياـ  الى  ومنها  باريس  في  الجئاً   ً وفارا للعدالة  مطلوباً  فكنت 
العاج، فالكويت حيث عملت لفترة وجيزة في مديرية الطيران املدني وهناك 
بالبراءة  اذا صدر احلكم عليك في لبنان  الداخلية:  وزارة  قال املسؤولون في 
تبقى عندنا على الرحب والسعة اما اذا صدر احلكم بحقك وطلبك لبنان 

.ً فعلينا عندئذ تسليمك وعندها نرى ان تغادر الكويت فورا

مع احلسني، وإسم ”عالية“

في شهر آب من عام 1962، صدر احلكم علي باالعدام فغادرت الكويت 
لزيارة جاللة  االردن. في عمان توجهت مع بعض االمناء في احلزب  الى   ً فورا
امللك لتقدمي الشكر على حسن ضيافة الرفاق. وحينها سألني جاللته عن 
مشاريعي املستقبلية وكان يعرف عن مهنتي في الطيران، اجبته: رمبا اعود 
الى افريقيا الغربية واعمل هناك. رفض الفكرة وقال انت هنا بني اهلك في 
التي  الشركة  ان  اذ  ونؤسس معاً شركة طيران وطنية،  تبقى معنا  االردن، 
كانت قائمة يومها كانت اجنبية وال هم لها اال جني االرباح فال تدرب الشباب 
ً باجراء الدراسات فأعجب بها وطلب مني ان  وال توسع خطوطها. قمت فورا
نباشر بالتنفيذ وهكذا كان. فبعد اسبوع باشرنا بتسيير الرحالت من عمان 
الى القدس وبيروت. اول طائرة كانت من طراز DCC استأجرناها من شركة 
اخلطوط اجلوية اللبنانية التي كنت قبل محاولة االنقالب رئيساً للمهندسني 
اجتماعي  «عالية»، فخالل  اسم  اما  ومسؤوالً عن صيانة طائراتها..  لديها 
االخير مع جاللة امللك بحثنا في اسم الشركة فطلبت منه املوافقة على 
اسم «اخلطوط اجلوية امللكية االردنية»، فوافق ثم طلب مني اضافة اسم 
«عالية» وهو اسم ابنته البكر االميرة «عالية»، ليبني للجميع مدى اهتمامه 
بالشركة ودعمه ورعايته لها. كانت بداية متواضعة امنا بطموح كبير وكانت 
وثالثني  اكثر من سبعة  االولى ملسيرة طويلة مع جاللته استمرت  اخلطوة 
ً جلاللته حامالً رسائله  الطيران ثم مستشارا عاماً، بدأت كرئيس ملؤسسة 

له  ان  ـ  مالحقتي  عن  ومسؤوالً  العسكرية  اابرات  جهاز  في  مسؤوالً 
فضالً علي. اذ لوال مالحقته لي ملا توجهت الى االردن وملا حققت كل هذه 

االجنازات. وكلما ذكرني بفضله عليّ اقدم له الشكر.
في احد مؤمترات القمة التي عقدت في القاهرة وكنت مبعية جاللة 
بيننا  حديث  وكان  حلو  شارل  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  التقيت  امللك 
وكنت ال ازال يومها محكوما باالعدام، ذكر لي انه ينوي اصدار عفو خاص 
اجلميع.  عن  عاما  عفوا  يصدر  ان  عليه  ان  لفخامته  وقلت  رفضت  عني، 
اهلي  لزيارة  بيروت  الى  العام، استأذنت جاللته للسفر  العفو  بعد صدور 
فاستمهلني ليتأكد من ان ال خطر علي. اذ كنت احمل اجلنسية االردنية 
تأكده  بعد  اللبنانية،  اجلنسية  حامل  غندور  علي  عن  صدر  العفو  بينما 

سافرت الى بيروت وكان استقبال حار.
 الوالء واحملبة اللتان اكنهما جلاللة امللك كانتا اقوى بكثير من رغبتي 
في العودة الى لبنان. كان لدي في االردن مسؤوليات ضخمة فمؤسسة 
بالنسبة  والتوسع  التطور  في   ً كبيرا شوطاً  قطعت  قد  كانت  الطيران 
لعدد الطائرات وشبكة اخلطوط وحتتاج الى رعاية متواصلة. وكان لتقدير 
الى  باالضافة  املؤسسة  ومنو  بنجاح  واهتمامه  لي  احلسني  امللك  جاللة 
السنوات عامالً اساسياً البعاد  بيننا عبر  تولدت  التي  احلميمة  الصداقة 
اي فكرة بالعودة الى لبنان اذ لم تخطر الفكرة ببالي مطلقا، شعرت في 
االردن انني اردني والء وانتماء متاما كما اشعر انني لبناني والء وانتماء وما 

شعرت ابدا انني غريب في االردن.

امللك عبد اهللا الثاني

ما  مسيرة  االمور  من  كثير  في  يتابع  الثاني  اهللا  عبد  امللك  جاللة 
بدأه والده احلسني، فامللك حسني كان يؤمن باحلداثة ومواكبة متطلبات 

العصر ونرى اليوم كيف ان جاللة امللك عبد اهللا يولي اهتمامه للحداثة 
والتطورات التكنولوجية واملعلوماتية. بطبيعة احلال كل حاكم له طريقة 
اهللا  عبد  امللك  جاللة  لالختالف.  مجاالً  ليس  وهذا  احلكم  في  واسلوب 
ً على التفاعل  يشدد على ان يبني القوة الذاتية لالردن اوال، ليصبح قادرا

مع محيطه والعالم، وبالتالي قادرا على مساعدة اآلخرين.
الطبيعية  فثرواته  االمكانيات  ومتواضع  احلجم  صغير  بلد  ...االردن 
مصدرا  السياحية  الثروة  يجعل  مما  ومناخه  بآثاره  جدا  غني  امنا  قليلة، 
في  عنصر  اهم  هي  السياحة  نظري  في  االقتصادية.  للتنمية  اساسيا 
االقتصاد االردني نظرا لتوفر موادها االساسية، من آثار مثل البتراء وجرش 
منطقة  وبوجود  املقدسة.  االماكن  من  وبقربه  الصحراوية،  والقصور 
العقبة على البحر االحمر والسياحة العالجية على البحر امليت وماعني. 
وان كان االردن يستطيع ان يحقق الكثير في صناعة السياحة مبفرده. اال 
ان التعاون االقليمي مع سورية ولبنان شرط اساسي لتحقيق املزيد من 
ويعطي  التنافس  من  بدال  والتكامل  التعاون  فيحل  للجميع.  املكاسب 
آثار االردن واالراضي املقدسة  للسياحة مهمة للترويج السياحي تشمل 
باالضافة الى آثار سورية مثل تدمر وحلب ودمشق والالذقية وارواد وكذلك 
والبحار  وبعلبك  وبيبلوس  وبيروت  وصور  وصيدا  طرابلس  مثل  لبنان  آثار 
امنا  التعاون  مشاريع  عن   ً كثيرا نسمع  وامليت.  واالحمر  املتوسط  الثالث: 

معظمها يبقى حبرا على ورق وشعارا ال يتحقق.

كنت ـ وال ازال ـ كلما وصلت الى قمة، ارى اخرى 
اعلى منها، فأهتم بصعودها. لم اشعر في حياتي، 

انني وصلت الى مكان ألستريح فيه.

لعدد كبير من امللوك 
والرؤساء.

الطيران  كان   ....
من ابرز اهتمامات جاللة 
 ً ً ماهرا امللك، اذ كان طيارا
في  جديد  كل  ويهوى 
عالم الطيران، اذكر انني 
أسسنا  الذي  اليوم  في 
الطيران  شركة  فيه 
اسسنا  «عالية» 
التي  الطيران  اكادميية 
من  املئات  خرجت 
والفنيني.  الطيارين 
االكادميية  بداية  كانت 
كنت  كذلك،  متواضعة 
املادة.  يدرس  الذي  انا 
يشجع  ان  جاللته  اراد 
على  لالقبال  االردنيني 
ان  وأراد  الطيران  دراسة 
فكان  القدوة،  هو  يكون 
يوم  كل  مساء  يحضر 
ويتابع  االكادميية  الى 
وان  واحملاضرات.  الدروس 
الى  بحاجة  يكن  لم 

ذلك
اوصلني  القدر   ...
التعرف  والى  االردن  الى 
احلسني  جاللة  على 
اوصلهم  وكثيرون غيري 
وتعرفوا  القدر  كذلك 
القدر  ولكن  الى جاللته 
فاجلهد  يكفي  ال  وحده 
الذي بذلته والتفاني في 
الركيزتان  هما  عملي 
لالجنازات  االساسيتان 

التي حققتها. 

ة طريفة قصّ
قصة  هناك 
دائماً  يذكرني  طريفة: 
بها النائب اللواء سامي 
يومها  وكان  ـ  اخلطيب 
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ش ناصر قمّ
إعالمي  أردني معروف

شّ  إعالمي نقش إسمه حرفاً  ناصر قمّ
حرفاً على صخرة الصحافة بذراعه، ببطء 

،  ولكن بثقة، وذلك ما  عاً سريع، وليس متسرّ
ز من يريد أن يبقى مذكوراً  عند الناس، وفي  مييّ

مجالس النخب.
ش تولّى رئاسة حترير أسبوعية وهو لم  قمّ
مر، بعد، إلى اخلامسة والعشرين،  يصل في العُ
وبعدها تولّى رئاسة غيرها، وغيرها، وهو ميلك 
اآلن موقعه االلكتروني اخلاص، ولكن بني هذا 
كلّه سيظلّ يضع ”اللويبدة“ مكاناً أثيراً في 

النفس، عزيزاً على الروح.
رسي اإلعتراف“ ليس مجرد زاوية في  ”كُ

”اللويبدة“، بل هو صفحات بوح استطاع 
ل التاريخ، وإذا كان لنا أن  فيها ناصر أن يُسجّ

ثنا العزيز طاهر املصري أنّّ مذيع  نذكر فقد حدّ
ر أسئلة ”اللويبدة“ له في  ”اجلزيرة“ كان يُكرّ
ه درس  ة، وقال: أظنّ مقابلة تلفزيونية مهمّ

مقابلتي معكم قبل لقائي..
ش يستأنف رحلة ”كرسي اإلعتراف“،  قمّ

ويُجلس عليه اليوم الرقم الصعب: عبد 
الهادي االي، في رحلة بوح جديدة ستكون 

من صفحات التاريخ األردني املعاصر...

كرسي اإلعتراف

ز من يريد أن يبقى مذكوراً  عند الناس، وفي  مييّ

مر، بعد، إلى اخلامسة والعشرين،  يصل في العُ

أنّه واحد  ً من نوعه، مع  ويكاد ضيفنا يكون واحدا
من خمسة أشقاء توزّعوا على العمل العام واخلاص، 
بارزين في حقولهم، فمنهم نائب وسياسي مخضرم 
ً، ومنهم  رئيس وزراء، ومنهم رجال أعمال  رحل مبكرا

يجلس،  الذي  االي  الهادي  عبد  ومنهم  كبار، 
اليوم، على ”كرسي إعتراف“ اللويبدة .

لم  هو  لكنه  ”سهل“،  الوحيد  إبنه  ى  سمّ
السياسة  معادلة  في  يوم،  في  سهالً  يكن 

األردنية،
اآلن  قبل  يبح  لم  الذي  الصعب،  الرقم 
أبو  املقبل...  بتفاصيل حياته، هو ضيف عددنا 

ش، سهل سيكون أمام ناصر قمّ

عبد الهادي االي

على 
كرسي 

اإلعتراف
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مئة  لي  تكتبي  ان  ” هل ميكنك  لي  يقول  راسلني 
كلمة تفسيرآ  لصورتك مع السالح”؟ 

أقول له: يا سيدي ... كيف لي أن أختصر ماليني النساء 
أنثى  كفن  بني  ما  أحشو  ال  أن  لي  كيف  كلمات!  ببضع 
وأخرى آالف الطلقات؟ كيف لي أن أنبش قبر ” احلضارة ” إن 

قلمت لي أظافري باختصار الكلمات! 
بوك،  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  صورتي 
اآلخر،  البعض  من  واستنكاراً  البعض  من  ترحيباً  القت 
إبقاء هذه  إصراري على  ، عن سبب  دوماً املطروح  والسؤال 
معشر  من  الرغم  على  بروفايلي،  على  حتديداً  الصورة 
يحلو  كما  أو  لألنوثة،  بالفاقدة  يصفوني  الذين  املنتقدين 
للبعض تسميتي ب“ املسترجلة ”، أو احلاقدة على أنوثتها 

.
اهللا  قدر  لو   : اقول  بإيجاز شديد  و  ما سبق  كل  رغم 
لي العمل مبهنتي كإعالمية و أفسح اال ألقول عبر منبر 
الشرق  إناث  قلوب  في  يعتمل  ما  لفسرت  كلمتي  جريء 

قاطبة.

البدء من شيخوختي  ال ميكنني  أي شيء  قبل 
و منذ نعومة أظفاري  قبل طفولتي، فقد تعلمت 
و  ترعرعت  لفلسطني،  طريقي  وحده  السالح  أن 

الشهادة نصب عيني.
التفرقة بني  و كأي فتاة شرقية دخلت معترك 
الذكر و األنثى، بني ثقافة العيب و التستر وشرنقة 

عار األنوثة.
كاآلتي  الشرقي  مجتمعنا  في  التربية  عناوين 
املنزل  من  اخلروج  عار،  اجلسد  عيب،  (الضحك 
احلب  اجلنون،  من  ضرب  العائلة  من  ذكر  رفقة  دون 
خطيئة، زواج األنثى رهن ولي األمر، العمل، بتصريح 
من الزوج او األب، و لرب العمل طقوس مجرمة في 
ان  ينبغي  األغلب  على  التي  املوظفة  مع  التعامل 
دوما  خاضعة  األنثى  على  الرقابة  عشيقة،  تكون 
دوما  يسعى  الذي  شرفه  بصفتها  ذكر  لسلطة 

للحفاظ عليه بداع و من غير داع).
كل العناوين السابقة ”غيظ“ من فيض، وليس 

مجرد ”غيض من فيض“، فكان ال بد من الثورة،

أني  عمري  سنوات  أجمل  مضي  بعد  أعترف،   
ال  واتهامات   ،ً جتريحا  سمعت  و  الكثير،  خسرت 
ي ما زلت أيقن في  طاقة ألنثى على إحتمالها، لكننّ
الكثيرين  به  أوهمت  الذي  القناع  أن  نفسي  قرارة 
اللحم،  ة  رّ مُ اجلانب،  مهابة  بت:  أكله،  آتى  قد 
أستحق  التي  رصي  فُ وخسرت  املنال،  ومستحيلة 
في العمل، ونصيبي من املعاملة العادلة، حتى مع 
أقاوم  مازلت  بأنني  سعيدة،  لكني  جنسي،  بنات 
الظلم، و أحتدى العادات و التقاليد اجلائرة، و أمتسك 
باملساواة كما هي في ديننا احلنيف، فكلنا نخطئ 
وينبغي أن يكون العقاب على قدر الصنيعة ال على 

جنس الفاعل.
وكما بدأت، أنهي بدعائي هللا عز و جل أن يحسن 
خامتتي مع الشهداء، آملة ميتة مشرفة على ثرى 
أن  فأمنيتي  إستشهادية،  نفسي  ناذرة  فلسطني، 
أحتضن حزاماً ناسفاً أزلزل فيه الكيان الغاصب، اأو 

أقتل رمياً بالرصاص في ساحة احلرب.

هيام عوض
قاتلة من أجل حقوقها مُ

كالم بوح

ه إليه  أنا ذلك الذي راسلها، وأنا من تتوجّ
برسالتها، ففي زمن السالح املفتوح على 
رة. حيّ قتلنا، كانت صورتها مع سالحها مُ

ل األمر، هي ال توحي بكونها  ففي أوّ
من تنظيم تكفيري وتُعلن نفسها، بهذه 

الطريقة، فرداؤها عصري، ويشي بأناقة، 
وسالحها الذي حتمله ليس أكثر من رمز، 

فهو يكاد يقتل عصفوراً إن أصاب الهدف.
وأكثر من ذلك، فأنا أعرف اجلغرافيا، وذلك 

اجلبل إلى ميينها، يشي بفلسطني، وذلك 
”الشبك“ احلدودي يُعلن عن نفسه، فهو 

حدود أرضنا احملتلة...
وهي ستتحدث، هنا عن سؤالي، 

وستجيب بأحلى ما تكون عليه الكلمات، 
حيث اإلحتالل ليس إسرائيلياً فحسب، بل 

... ، وأيضاً هو ذكوري أيضاً

لِهذا ، 
حملت 
السالح 
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زيارة اليافاوي البرازيلي

كانت زيارته إلى االردن بعد إنقطاع عن العالم العربي دام حوالي 
إمبراطوريته  االغتراب، ليؤسس  بلد  الثالثني عاماً، قضاها عامالً في 
عاونه  شاقة،  مبسيرة  احلياة  بدأ  أن  بعد  السيارات،  وجتارة  النقل  في 

فيها الضابط البرازيلي إياه.
ز األول لي  ولدى عودته إلى البرازيل، كان الصديق أبو سامي احملفّ
معايدة،  بطاقات  مناسبتني  في  لي  أرسل  عندما  البالد،  تلك  لزيارة 
حتمل أوالها صورة لشاطي ”الكوباكابانا“ في ريو دي جانيرو، والثانية 

لتمثال ”املسيح الفادي“ في نفس املدينة.
املدينة،  تلك  زيارة  أحالم  األيام،  تلك  في  مخيلتي،  تداعب  بدأت 

والصعود الى ذلك املكان حيث متثال املسيح عليه السالم.
أرض  السامبا،  بالد  إلى  بالسفر  احللم  مرور سنوات، حتقق  وبعد 
فكان  االرض،  وجه  على  األجمل  بأنها  دائما  وصفت  التي  البرازيل، 
تعني  بالعربية  وتسميتها  جانيرو،  دي  ريو  مطار  إلى   ً فجرا الوصول 

مدينة شهر يناير ”كانون الثاني“!.
العادية،  الهجرة  بوابات  من  العبور  الزائرين  كافة  يستطيع 
باستثناء مواطني الواليات املتحدة األميركية الذين حدد لهم مدخل 
املعاملة  قاعدة  على  لدقيقني  وحتر  لبحث  فيه  يخضعون  خاص، 

باملثل! 

إكتشاف 

سائقي  فتجد  املطار،  مغادرة  حلظة  وصخبها،  املدينة،  اكتشاف  يبدأ 
في  للراغبني  العملة  جتار  إلى  إضافة  املسافر،  حول  يتحلقون  التاكسي 
ً عن  إستبدالها بالسوق السوداء، والتي ال يختلف سعر الصرف فيها كثيرا

داخل البنوك.
متر السيارة عابرة للمدينة قرب أحياء تنحدر على سفوح هضاب، مليئة 
بالبيوت الشعبية من الصفيح والطوب، حيث يعيش فيها اناس ال تربطهم 

الروابط االسرية بسبب الفقر ، و تنتشر فيها املمارسات 
من  أعداد  السيارة  ويعترض  وادرات.  املقبولة  غير 
لهم وكأنّهم العبو جمباز،  املتسولني الذين ميارسون تسوّ
بحيث يصعد طفل فوق آخر بشكل هرمي، و يقوم الطفل 
كعرض  الهواء،  في  صغيرة  كرة  مبالعبة  الهرم  أعلى  في 
ق عليهم، كما وترى االطفال  حي يدفع املشاهد ألن يتصدّ

منتشرين بالشوارع حفاة يلعبون كرة القدم.
الكوباكابانا

إلى  السيارة  تعبر  املدينة،  في  البائس  اجلزء  ذلك  من 
اجلزء األجمل في ريو دي جانيرو (شاطي الكوباكابانا)، الذي 
ميتدّ  مسافة كيلومترات عديدة من الشواطي الناعمة. و 
بعمق ال يقل عن 500 متر مع رصيف مبلّط بشكل أمواج 

بحرية.
مع  الشاطيء  ذلك  على  السباحة  في  املتعة  كانت 
بعدها  واإلنتقال  الهند،  جوز  ثمار  من  املثلج  املاء  تناول 
وهي  (شوهاسكو)  الشهيرة  البرازيلية  الوجبة  لتناول 
من  ع  يُقطّ الذي  املشوي،  البقر  حلم  من  قطع  عن  عبارة 
سيخ الشيّ أمامك، تأخذ منها حتى االشباع، و تعبر عن 
من  النادل  متنع  بالستيكية  قطعة  بقلب  حاجتك  عدم 

!(ً تقدمي املزيد، مكتوب عليها بالبرتغالية (شكرا
من املشاهدات اجلميلة، في موضوع الطعام أيضاً، أن 
زبون املطعم يستطيع أن ميأل طبقه مبا لذ وطاب، وخاصة 
الفاصوليا السوداء واألرز، و يكون احلساب على قاعدة وزن 
محتويات الطبق ، ال تقديرياً كما هو احلال في بالد عديدة.

في اليوم التالي، كانت الرحلة لتحقيق احللم من خالل 
مشاركة مجموعة سياحية بالتوجه الى أجمل معلمني 
في ريو، أولهما جبل (رغيف السكر) ، حيث يتم الصعود 
ً، وتدعى  بالتلفريك إلى القمة األولى، وارتفاعها 215 مترا
تلة “أوركا“ ومنها بالتلفريك أيضاً، إلى تلة اخرى إرتفاعها 
حوالي 400 متر، تشاهد منها شاطي الكوباكابانا ومتثال 

املسيح.
السكر)،  (رغيف  لوفا  شوجار  جبل  من  اإلنتهاء  بعد 
إنطلقت إلى املكان الذي طاملا حلمت به جبل ”كوركوفادو“، 
فكان   ، املمطرة  االستوائية  الكثيفة  تيجوكا  غابات  عبر 
املسيح  متثال  حيث   (ً مترا  715) اجلبل  قمة  الى  الوصول 
على إرتفاع مائة قدم أخرى، والذي متّ اختيارة كعجيبة من 
عجائب الدنيا السبع في العام املاضي، إضافة إلى البتراء 

في االردن.

موقع املهرجان

كان ال بد من املرور في موقع كرنفال الريو، الذي يفتتح 
مرة في العام في شهر كانون الثاني، املوقع مهجور طوال 
العام، وهو على شكل ستاد، إال من بضعة محالت تبيع 
التحف التقليدية، و يستطيع الزائر أن يأخذ الصور مرتديا 

أزياء الكرنفال املفرحة.
ثمرة ”اجلوارانا“ ال تنبت إال في حوض األمازون، إعتمد 
للمشروبات  بديالً  وطني،  كشراب  البرازيليون  عصيرها 
 ً الغازية، ومن مزاياها أنها تهديء األعصاب، وتترك شعورا

املسيح  متثال  حيث   (ً مترا املسيح   متثال  حيث   (ً مترا  
على إرتفاع مائة قدم أخرى، والذي متّ اختيارة كعجيبة من 
املسيح  متثال  حيث   (ً مترا  
على إرتفاع مائة قدم أخرى، والذي متّ اختيارة كعجيبة من 
املسيح  متثال  حيث   (ً مترا  

عجائب الدنيا السبع في العام املاضي، إضافة إلى البتراء 

موقع املهرجان

كان ال بد من املرور في موقع كرنفال الريو، الذي يفتتح 
مرة في العام في شهر كانون الثاني، املوقع مهجور طوال 
العام، وهو على شكل ستاد، إال من بضعة محالت تبيع 
التحف التقليدية، و يستطيع الزائر أن يأخذ الصور مرتديا 
العام، وهو على شكل ستاد، إال من بضعة محالت تبيع 
التحف التقليدية، و يستطيع الزائر أن يأخذ الصور مرتديا 
العام، وهو على شكل ستاد، إال من بضعة محالت تبيع 

ثمرة ”اجلوارانا“ ال تنبت إال في حوض األمازون، إعتمد 
للمشروبات  بديالً  وطني،  كشراب  البرازيليون  عصيرها 
ثمرة ”اجلوارانا“ ال تنبت إال في حوض األمازون، إعتمد 
للمشروبات  بديالً  وطني،  كشراب  البرازيليون  عصيرها 
ثمرة ”اجلوارانا“ ال تنبت إال في حوض األمازون، إعتمد 

 ً الغازية، ومن مزاياها أنها تهديء األعصاب، وتترك شعورا
للمشروبات  بديالً  وطني،  كشراب  البرازيليون  عصيرها 
 ً الغازية، ومن مزاياها أنها تهديء األعصاب، وتترك شعورا
للمشروبات  بديالً  وطني،  كشراب  البرازيليون  عصيرها 

باإلنتعاش.
ملدة  فيتوريا  إلى  بالطائرة  الرحلة  كانت  جانيرو،  دي  ريو  من 
ميناء  تكون  أن  في  صت  تخصّ التي  الوادعة،   اجلزيرة  تلك  ساعة، 
احلبوب  و  احلديد  منها  البرازيل،  من صادرات  للعديد  رئيس  تصدير 
وفول الصويا، ومن مكتب صديق يطلّ على احد املوانيء الصغيرة، 
كانت البواخر تصطف على الرصيف ملدة ال تتجاوز 24 ساعة لتكون 
حمولتها مكتملة من عجينة الورق، كيف ال وغابات االشجار متأل 

أرض البرازيل طوالً و عرضاً.

املراقص  أخرى،  مدن  ورمبا  وفيتوريا،  جانيرو  دي  ريو  في  تنتشر 
رقصة  في  إبداعاً  الشباب  و  الشابات  مواهب  فيها  تنطلق  التي 
ببالد  يستمتعون  الشوارع، حفاة  في  الرقص  ميارسون  و  السامبا، 

مشمسة، فيها من اخليرات والنعم الشيء الكثير.

اني عمّ
في بالد 
السامبا!

سمير عربيات
إقتصادي أردني معروف

تعود بي ذكريات الطفولة إلى 
العام 1977 عندما زارنا في األردن 

الرجل الفلسطيني العصامي 
محي الدين اجلمل (أبو سامي)، الذي 

اختار البرازيل كوطن مؤقت  له، 
بعد أن هجر من منزله في يافا إلى 

مخيم البرازيل في غزة، حيث ربطته 
في حينه عالقة مع أحد الضباط 

من الوحدة البرازيلية ضمن القوات 
الدولية.

أردني زادُه اخليال
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ً، ولعلّها تخلق  ، وال تُقلّد أحدا وال تنتمي ناتاشا املعاني للمألوف من الفنّ
لها مساحة خاصة في فَضاء الذهب، أو لعلّ ولعها في ذلك، هو سرّها الذي 

ال تبوح به، وال ميكن أن تفعل...
تخوم  على  معان  من  املقبل  العسكري  ها  جدّ بناه  صغير،  بيت  في 
ة جبل اللويبدة، ترسم وحدها روحها، دون اللجوء إلى مرآة،  الصحراء، إلى قمّ
واألخوال  لألمّ  ا  أمّ واألب،   ، اجلدّ رائحة  النفس سوى  يُهيئ إلنعتاق  فال مكان 

ة أخرى. ة املقبلني من جبال القوقاز، فقصّ واجلدّ
قبل  فجأة  الراحلة  الشركسية  الرائعة،  املبدعة  األديبة  هي   ، األمّ
إكتمال التجربة الكبرى: زهرة عمر. تُرى هل هناك من مثقفي وأدباء وفناني 
السبعينيات، والثمانينيات، والتسعينيات، من ال يعرف زهرة التي جعلت من 
ان، ملحمة إنسانية في كتابها:  خروج أهلها الشركس، ووصولهم إلى عمّ
اخلروج من سوسروقة؟ تلك البهيّة التي عاشت حالة عصامية آسرة، بعد أن 

ً، وجعلت من قهر حياة بشارة اآلتي؟ قصف املرض عمر زوجها مبكرا
العربية  الشركسية  والدتها  من  األول  إسمها  حملت  املعاني،  ناتاشا 
واللويبدة،  التهميش،  على  ومترّدها  بصفائها،  معان  من  والثاني  اإلنسانية، 
ات، وليس غريباً، أيضاً، أن تكون فلسطينية كاملة،  ووجود اجلد واألب والعمّ
فوالد إبنيها هو الشاعر غسان زقطان، وليس غريباً، أيضاً، أن يكون إبناها 
انية  فنانني كبيرين في احملتل من بالدنا: شادي موسيقي تكتظّ القاعات العمّ
د في  ات وُلد في عزّ صبرا وشاتيال، لتتجسّ ام ونحّ حني يزورها، ومكسيم رسّ

أعماله روح فلسطني املتعبة، وتابعه، ويتابعه، النقاد بإحترام، وتقدير.
تلك هي معادلة ناتاشا، أو هي املعادلة التي أنتجت فنّها، ونوعه البعيد 
دة، املُبهر في أوّل حلظات لقائه،  عن غيره، اجلميل في براءته البسيطة املعقّ
وأشكال،  ملستويات،  احلامل  جديدة،  عني  حلظة  كلّ  مع  للتفكير  املستفزّ 

ل في جماليتها. تتغيّر مع إختالف الضوء، ولكنّها ال تتبدّ
، بعد قليل في  الكلّ أنّها ستفاجئ  الرسم قبل قليل، مع  تبدأ  هي لم 
”البوسترات“  مئات  مت  وقدّ باملاء،  ترسم  يعرفونها  م  هُ املقبل.  معرضها 
مت  الوطنية الفلسطينية، ومنها ما هو موجود في أروقة األمم املتحدة، وصمّ
الصغير  بيتها  من  تقفز  اآلن  ولكنّها  والصحف،  واالت  الكتب  عشرات 
وغيرها  والقاهرة،  ودبي  ظبي  وأبو  باريس  في  العاملية،  إلى  ”اللويبدة“  في 

بالتأكيد...
، أيضاً، ألنّها أقرب للجداريات  ويبقى أنّ أحجام اللوحات ستفاجئ الكلّ
وموسكوفية  وبرلينية  باريسية  متاحف  تستأهلها  متنقلة،  حوائط  على 

انية، عريقة،  ا عمّ ونيويوركية، ورمبّ

links /للمشاهدة / روابط
https://www.youtube.com/watch?v=7CIMh2j3F2Y

https://www.youtube.com/watch?v=LH-A6U1BLj8

ناتاشا املعاني
فنانة تشكيلية أردنية

رنا بناتاشا املعاني  قبل سنة، وقليل، بشّ
ان أن حتتفي بها،  تشكيلية سيكون لعمّ
ولكنّ بشارتنا وصلت الفحيص، مدينة 

، والثقافة والفن، قبل التالل السبعة  احلبّ
العتيقة، فاحتفت بها، ولعلّ األمر يعني 
ان سيأتي من  أنّ غزو ناتاشا  اجلميل لعمّ

الغرب.
ه.  فهي حتبّ

والغرب، ليس غرب جغرافيا خريطة 
ه ببساطة غرب النهر، ولهذا  العالم، ولكنّ

ففلسطني هي التي كانت بوصلة إبنة 
ان كانت بوصلة ناتاشا... معان، وعمّ

ناتاشا املعاني معادلة صعبة، وسهلة 
ن،  ن ال يفهم الفَ في آن، صعبة على مَ

ن يُحبّ اللون، وتشكيالته،  وسهلة على مَ
وتداعياته...

انية معانية عمّ

ناتاشا املعاني

انية معانية عمّ

ً، ولعلّها تخلق  ، وال تُقلّد أحدا ً، ولعلّها تخلق وال تنتمي ناتاشا املعاني للمألوف من الفنّ ، وال تُقلّد أحدا وال تنتمي ناتاشا املعاني للمألوف من الفنّ

ترسم...ترسم، 
، وأيضاَ وترسم، أيضاَ
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باملناسبة املاسونية لم تعد أكثر من موضة 
قدمية، الرعاع فقط مييلون إلى حتميلها جميع 
موبقات العالم وكوارثه، يا صديقي، أصحابك 
املكتسبات  حول  يتراكضون  املاسونيني  من 

الصغيرة، 
مبخيلة  طرازك  من  رجال  أن  طبعا  أتفهم 
محدودة سيعتقد أن غاية الطلب وظيفة تعود 
وسيارة  طابقية  مع شقة  آالف  ببضعة  عليه 
حديثة، ولذلك، وسأفترض أنك رجل كما عرفته 
فإنك  واملوضوعية،  الصراحة  من  بقدر  يتحلى 
لتنضم  فرصة  أول  أمام  متهافتا  ستتساقط 
إلى أي محفل ماسوني ميكنه أن يدعوك حتى 

رد التعارف.. أنا متأكد من ذلك، 
في  وجدت  غيرك  مثل  أنك  الرغم  على 
أكتافهم  على  لتلقي  سهال  حال  املاسونيني 
واحلكومات  املؤامرة  نظرية  مخلفات  بكل 
مطابخ  عجالة  في  سلقتها  التي  السرية 
هوليوود، وكثيرا ما تسليت، مع أصدقائك من 
بريق  من  طيف  لكل  يفتقدون  الذين  الرجال 
العميقة  املعرفة  بإدعاء  األناقة،  من  طرف  أو 
واليقظة املرهفة لكل ملساتهم في أي مصيبة 

من حولك..

ساق على ساق!

ينزل الساق التي استرخت على األخرى منذ 
بداية اجللسة، ويحرك نفسه لطرف الكرسي، 
تفاعالت كيميائية  تدلل على  ملعة في عينيه 
أن  ميكن  ال  للتمثيل  جنوح  أو  جسده،  اعترت 
ثقافته  بلغت  مهما  عربي  رجل  منه  يتخلص 

ومعرفته، يقترب ويخفض نبرة صوته..
اجلامعات  بعض  في  أندية  ثمة  صديقي  يا 
القدمية، تلك التي أسسها رجال غاضبون عادوا 
شمس  أذابت  أن  بعد  الصليبية  احلروب  من 
ولم  رؤوسهم،  في  اجلليد  بالدة  املتقدة  الشرق 
يتحصلوا  أن  ميكنهم  الصفوة  أبناء  غير  يكن 
على مقعد للدراسة، هل تعلم يا صديقي أن 
في  طويال  للوقوف  يضطر  كان  نفسه  نيوتن 
مطعم الطلبة بكامبردج ليقتات على البقايا 
بعد أن يفرغ زمالؤه من طعامهم، هكذا كانت 
السنوات  قضى  املسكني،  منحته،  شروط 
الفيزيائية،  األخيرة من عمره مهمال لنظرياته 
املقدس بحثا عن االشارات  الكتاب  كان ينقب 
التي البد أنهم التقطوها ليجدوا أنفسهم في 
املقدمة، لم يجد شيئا، املغفل كان ماسونيا، 
وما زال رفاقه يحاولون البحث عن هذه اإلشارات 

اعتبروه  الذي  نوح  إلى  وصلوا  لقد  اليوم،  إلى 
األساطير  أوقعته  وبعضهم  البنائني،  أعظم 

في حبائل سليمان وجتاربه.
بني هذه الصفوة.. تظهر عالمة تضيق في 
بؤبؤيه، ذلك دليل قاطع على كيمياء املخ التي 
يقوله،  مبا  قناعته  عن  تعبيرا  تتصاعد  بدأت 

واعتقاده املكني بأنه حقيقي وخطير..

اعتهم ال تعلّق أخطائك على شمّ

ومن  أخرى،  صفوة  الصفوة..  هذه  بني 
أندية  في  تتضافر  محظوظة  قلة  ضمنها 
ال  بالطبع   ,Dining Clubs يسمونها  صغيرة، 
تتوقع ناديا من العشرات، نادرا ما يتعدى أعداد 
النادي عشرين شخصا، أنت تتحدث عن صفوة 
نادي  في  عضوا  كان  كاميرون  ديفيد  الصفوة، 
بولنجدون في أكسفورد لم يكن فقط يسعى 
لالستناد على أكتاف أصدقائه الذين سيخرجون 
إلى مناصب مهمة جدا ليديروا ثروات طائلة في 
أربع جهات العالم، ولكنه يسترخي فوق تاريخ 
أصحاب  بالرجال  منتفخ  قرنني  من  ألكثر  ميتد 
عنهم،  شيئا  تعلم  ال  أنت  والنفوذ،  السطوة 
وحتى أنا لم أصل سوى إلى نتف من األسماء، 
في بعض األحيان، وحني يخرج صعلوك هنا أو 
منهم  واحدا  يستدعوا  أن  ميكن  هناك،  مهرج 

للواجهة، ونستون تشرشل مثال!!
همدت  اللحظة  هذه  (في  صديقي..  يا 
الكبد  وسيتولى  دماغه..  في  الزائدة  الكهرباء 
دمه  من  احلالة  هذه  مخلفات  كل  التقاط 
مستدامة  مرارة  صورة  في  نهائيا  لتستقر 

ومقيمة)
من  أيا  تعلق  بأن  أنصحك  ال  صديقي..  يا 
أعرف  األندية،  هذه  شماعة  على  أخطائك 
والتخريب  االستعمار  موجات  أطلقوا  أنهم 
أن  وأعرف  املاليني،  ماليني  شركاتهم  لتجني 
الديكتاتوريات وأنظمة التعليم اخلربة واملرافق 
الصحية املنهارة كانت من نفحاتهم املقدسة، 
وأصال  احلجر،  تكبر  بأال  أنصحك  ذلك  ومع 
بالعرق  املتسخة  املالبس  تقبل  ال  شماعتهم 
ما  بكل  فلتنصرف  ولذلك  والدماء،  والدموع 
لديك من حقد ملن يسرق منك الوظيفة وبعضا 
أن  على  اعتادوا  فإنهم  النهاية،  في  املزايا،  من 
يتحملوا كل شيء ويسمونها ببساطة ضريبة 

النجاح. 

سامح احملاريق
كاتب  أردني معروف

ح العاشر دَ ه :القَ سامح احملاريق يوجّ

رسائل 
غير متسامحة 

! وحارقة أيضاً

زة كما ثوب  اذ، وكلماته مطرّ قلمه أخّ
ة،  دّ ات، ولبسته جَ ة اجلدّ عتيق حاكته جدّ
، وها هو في حوزة احلفيدة   فورثته إلى أمّ

تتباهى به أمام حبيبها، وناسها.
ل  يتسوّ ولم  للكتابة،  ل  يتسلّ لم 
ن حمل سالحه وخاض  مَ نشرها، بل كان كَ
رصاصة  يُطلق  أن  دون  وحيداً،  معركته، 
واحدة، فالكلمات أغنته عن ذلك، وخرج 

منتصراً.
آسرة  كتابية  معادلة  احملاريق  سامح 
الوحي،  رسالة  ت  وَعَ وَ هدفها،  عرفت  إذا 
إلى شيطان كلمات،  ل  ها قد تتحوّ ولكنّ
إلى  تصل  ولم  السبب،  تعرف  لم  إذا 

النتيجة.
شهرية،  زاوية  معنا  يبدأ  صاحبنا، 
الرصاص،  يُطلق فيها كلماته كما  ة،  رّ حُ
الغنية  اللُغة  فردات  مُ وكما  الورد،  وكما 

ه... بالشيئ وضدّ
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محمد راجح الطل
كاتب سيناريو، ومخرج فلسطيني

التي  يافا،  إلى  الطلّ  يهرب محمد 
وهو  هربنا منها، فيكتب منها عنها، 
مائها  على  وأصرّ   ، اً صبيّ زارها  الذي 
لمها، خائضاً في بحرها  وعلى ألوان عَ

من الغرب إلى الشرق.
وكأنّه كان يُعلن، منذ شقاوة الصبا، 
لفلسطني،  منذوراً  سيكون  العمر  أنّ 
يافا  ماء  في  يسبحون  الذين  فهؤالء 

غرباء عنها، وهو صاحبها.
موهبة  صاحب  الطل،  محمد 
الكثيرون  عنها  سيتحدث  سينمائية 
وصاحب  اذ،  أخّ قلم  وصاحب   ، قريباً

قلب، قبل هذا وذاك..
هذا ما كتبه عن رحلة إلى القلب، 

إلى يافا...

مت لها أوراقي فسألتني: هل تتكلم  رتُ داخل احلاجز بهدوء، قدّ سِ
العبرية؟ في حوار دار داخلي خفت ان ارسب في الثانوية العربية،، فأنا 
بحاجة لفحص احلمض القومي، أجبتها: ال.. ال اتكلم سوى العربية، 

ل نفسك كي تَنجو. هِّ ت وقالت: جَ كَ حِ ضَ
االنترنت  خدمة  وفيها  مكيفة،  حافلة  إلى  مسيرتي  أكملت   
ااني، وزع احد الراكبني علينا الورود ..لم أعرف ملاذا، وما هي املناسبة، 
لكنني أعرف انهم حني خرجوا من يافا عبروا احلدود هرولة، وحملوا 
بعضهم على أكتاف بعض، واحد ما، يشبه ”موزع الورود“، وزّع عليهم 

طلقات نارية، هم، أيضاً لم يعرفوا ملاذا؟ وما هي املناسبة؟

بني الرماد والورد يظهر البحر

مشقوق  شباك  من  يتسلل  هواء  رائحة  وأشتمّ  تسير،  احلافلة 
الطرف.  عيناي تشاهدان األلوان اجلميلة، لكن عقلي ال يحمل سوى 
بني  ومن  يافا،  عن  بأقوال جدتي  سة  فذاكرتي مكدّ واالسود،  األبيض 

الرماد والورد يظهر البحر من وراء املباني الطويلة. 
هي اول زيارة لهذا البحر، لكن ملاذا اشعر بأن احضان احلبيب االول 
تشدني، وبني ثنايا رعشتها تخبرني: احضنك اآلن، لكن تذكر أنّا لسنا 

لبعضنا، 
رأسي  في  ليوسوس  عاد  درويش  محمود  إنه  هو..  إنه  ال،،،،  لكن 

ويقول: هذا البحر لي،،،، سرعان ما  ركعت ال إرادياً على الرمل. 
الكلمات  أتعلم  لم  أكتب. قلت:  قالت:  ؟...  أنتِ سألتها: من 

بعد. قالت: أكتب أيها العربي، كي تعرف من أنا؟
إنها الوحي،،، يا ليتها قالت إقرأ،،، لكان سهال علي،ّ بقدر 
م االهاً هناك  م يافا في يافا؟ كَ ما كان صعباً على النبي. كَ

في يافا؟ ....فكل شيء فيها تدعوه يستجيب. 
كفرت  التصريح.  إنتهاء  موعد  واقترب  الغروب،  إقترب 
أدرت وجهي عن  إن  بالوجود، برغم كلّ ما هو حاضرٌ أمامي، 

البحر، أشاهد غَسيال فوق مستوطنة. ال اطيق املشهد،، 
على  تراكم  الذي  امللح  من  اقدامي  بتسلخ  أستمتع 
تتالحم  االن.  اشتهيها  التي  الدموع  اثر  ومن  الصخور، 
الشمس مع البحر ، فبينهما مفردات وكلمات عشقٍ ال تبالي 

بغرباء الدار وال تكترث بالقدر.

في حرقة الشوق

بعض أفراد الشرطة يتجولون ويضحكون مع بعضهم 
: يبدو عليك أنك من  البعض، إلى أن سقطت أعينهم عليّ
ربع  زيارتك  إنتهاء  على  مضى  لقد  أوراقك،،  هات  الضفة،، 

ساعة.. ماذا تفعل هنا حتى االن؟

فتشوني، واخذوا األصداف التي كنت أمتنى أن أضعها في 
ر يافا، ولكنهم  وقالوا: سنسمح لك باالحتفاظ  غرفتي ألتذكّ

بالصور.
لم  احلاجز، في طريق  إلى  بي  اخذوني في سيارة عادت   
أشاهد منه سوى السواد. لم أعد إلى فلسطني كلّها  بعد 
ذلك اليوم.. فأنا اآلن اشعر باإلشتياق،، ولكنه من  االفضل أن 
في  نفسي سائحاً  أشاهد  أن  الشوق، على  في حرقة  أبقى 

أرضي بني االغراب..

links /للمشاهدة / روابط
https://www.youtube.com/watch?v=lJMpYSPFKXQ

 سائح في أرضي 
بني األغراب

دخلت إلى يافا 
سة  وذاكرتي مكدّ

بأقوال جدتي
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ولكوني عملت صحفيا في االخبار ومن قبل 6 اشهر مندوبا في الراي 
فقد احببت الصحافة فما كان مني بعد نهاية العام الدراسي في 31 / 5 / 
1976 حتى توجهت في اليوم التالي االول من حزيران الى صحيفة جديدة هي 
ان الطابق االرضي لم يعد  الشعب ولدى دخولي مبنى الصحيفة الحظت 
جاهزا عند سؤالي عن املدير العام رئيس التحرير اجابني احد املوظفني بان 
االدارة تعمل في بناية مستاجرة في جبل عمان وحتضر مساء كون الطابق 

االرضي لم يكن قد استكمل بعد .
و في جبل عمان وقرب مقر نقابة الصحفيني السابق متكنت من الوصول 
الى حيث تعمل االدارة فلم اجد املدير العام رئيس التحرير وامنا وجدت السيد 
محمود عطااهللا املواجدة ”ابو حسان ” مدير االدارة وبعد البحث قال لي : نحن 
ال نعرفك ولكن بامكانك ان تبدا العمل في الصحيفة اليوم ”1/6/1976“ وبعد 
مرور شهر يتقرر تعيينك من عدمه ونعتبر هذا الشهر جتربة براتب خمسني 
دينارا و7 دنانير مواصالت وطلب مني الذهاب الى مدير احملليات السيد عاكف 
حجازي حيث مت تخصيص عدة وزارات ومؤسسات لتغطيتها اخباريا بصورة 
والتعليم  التربية  وزارات  بتغطيتها  كلفت  التي  املناطق  ضمن  ومن  يومية 
واالشغال العامة والسياحة واالثار وكانت جميعا تشغل املبنى احلالي لوزارة 
العاصمة  شرطة  ومديرية  العام  االمن  مديرية  وكذلك  والتعليم  التربية 

ومحافظة العاصمة واجلامعة االردنية .
بدات العمل متوكال على اهللا وعلى نفسي وبدات باقامة عالقات طيبة 
مع كبار املسؤولني في هذه الوزارات واملؤسسات مبن فيهم الوزراء للتعريف 
بعد  الصحيفة  مبنى  الى  اعود  وكنت  امثلها  التي  والصحيفة  بنفسي 
نهاية يوم شاق اتنقل فيه سيرا على االقدام بني مناطقي االخبارية الكتب 
صادق  مصطفى  للزميل  فاسلمها  اخبار  من  عليه  احلصول  من  متكنت  ما 
”سكرتير حترير احملليات ” واغادر ..وبقيت على هذا احلال شهر حزيران اعددت 

خالله اربعة حتقيقات .
وبعد نهاية الشهر ابلغني الزميل عاكف حجازي مدير احملليات ان املدير 
العام رئيس التحرير يريدك ان حتضر اليه في جبل عمان ..ولدى دخولي مكتب 
استاذ اجليل الكبير في اخالقه ومهنيته ووطنيته وعروبته ”ابراهيم سكجها 
” استقبلني بابتسامة عريضة مرحبا بي  ولم يجلس على مقعده بل جلس 
مقابال لي امام مكتبه وهذا يعكس احترامه لي وتواضعه وسمو اخالقه..

انك تعمل  :عرفت  االدارة  بدأ احلديث فقال لي بحضور مدير  الضيافة  وبعد 
معلما في التربية والتعليم .فاجبته :نعم فقال :نريدك معنا في ”الشعب“ 
انت سيكون لك مستقبل في الصحافة وانت تكتب خبرا مبهنية النني اطلع 
يوميا على االخبار التي تعدها  فاجبته :شكرا على هذه الشهادة وشرف لي 
العمل مبعيتكم في صحيفة الشعب ..فقال مدير االدارة :سيكون راتبك 60 
دينارا  فرد ابوباسم : ال بل سيكون راتبه 70 دينارا اضافة الى 7 دنانير مواصالت 
كما ان كل يوم عطلة مبا في ذلك اجلمع تزودنا باخبار خاصة سيحسب لك 

اخبار  بتغطية  املكلف  االردنية  االنباء  وكالة  مندوب  كان  كونه 
اجلامعة .

وفرته  ذلك ما كنت  مبا في  دينار  اوفر 500  ان  باشهر  ومتكنت 
من وظيفتي كمعلم ..وفي يوم تأبني النائب املرحوم عبدالكرمي ابو 
بقر في مدرسة عقبة بن نافع توجهت بعد التأبني ومعي شقيقي 
ووقع  البياضة  قرب  النسور  هاني  الى معرض   ” ”ابوسهم  محمد 
فركبناها   67106 رقمها  اللون  خمرية  فيات  سيارة  على  نظري 
جيدة  سيارة  انها  فشهد  قموه  عواد  الصديق  وقادها  لفحصها 
دينارا   60 بواقع  الباقي  املبلغ  وقسطت  دينار   500 ال  فدفعت 

والكفيل شقيقي محمد.
املهم لم اكن اعرف قيادة السيارة فاوصلها احد اقاربي الى يرقا 
التدريب عن طريق زميلي وصديقي  التالي بدات رحلت  اليوم  وفي 
عبدالقادر السعايدة وخالل ايام بدات اذهب بها الى السلط ثم الى 

عمان ولم اكن احمل رخصة قيادة بعد .
احملليات  مدير  حجازي  عاكف  وزميلي  صديقي  اعترض  املهم 
مشاكلها  من  وحذرني  السيارة  نوع  على  الشعب  صحيفة  في 
اتعامل  الذي  امليكانيكي  ..وحددت  برأيي  متسكت  لكنني  الفنية 
معه وهو مختص ب ”الفيات ” وهو ابوالوليد بطشون وكان محله 
في احملطة انتقل الحقا الى وادي الرمم ..اما الكهربائي فكان عيسى 
الكيال وكان محله بعد كراج العبدلي مبئات االمتار وانتقل الحقا 
قرب فندق بيروت .حصلت على رخصة السوق في 11 / 12 / 1976 
عارف  والصديق  العبادي  عويدي  احمد  النقيب  الفحص  وحضر 
العبادي وبعد جناحي دعوتهم للغداء في مطعم اسطنبولي في 

جبل عمان.
فاتينا  تشتغل  فلم  صباحا  السيارة  تشغيل  اردت  يوم  في 
مبكانيكي من السلط قام بتعشيقها عدة مرات دون فائدة ودفعنا 
محل  الى  سحبها  ولدى  احضره  الذي  التكسي  واجرة  اجره  له 
: الرمم سالني خميس وهو ميكانيكي بالورشة  بطشون في وادي 

ان شاء اهللا ما عشقتها ؟فقلت من عشقها ميكانيكي فقال بعد 
الفحص لقد خرب كثيرا مبا في ذلك الصبابات ودفعت 35 دينار ا 

عدا اجرة ”امليكانيكي“ الذي خرب .
واستمر مسلسل خراب السيارة ليتأكد لي ان ما نصحني به 
الزميل عاكف حجازي كان صحيحا ..لكن مادفعني لشراء الفيات 
انها سيارة شبابية مسجل مع خمس سماعات وطوني حنا ”من 
شرد لي الغزالة ” وعصام رجي ”هزي يا نواعم ” وعفاف راضي ”هوا 

حامد العبادي 
ارات  ة سيّ يروي قصّ

”السعايدة 
فيات“!

حامد العبادي
إعالمي  أردني 

اغالق   1975 العام  خريف  شهد 
حكومة  عهد  في  ”االخبار“  صحيفة 
زيد الرفاعي، ولم يكن قد مضى على 
اصدارها اكثر من شهرين على خلفية 
صدر  على  الصحيفة  نشرته  خبر 
وعنوانه   ” ”مانشيت  االولى  صفحتها 
في  النقدية  اوراقنا  على  داوود  جنمة 
الذي  السداسي  الشكل  الى  اشارة 
عملتنا  من  جديدة  طبعة  حملته 
الورقية فتشتت الزمالء بحثا عن فرص 

عمل في جهات عدة .
.وكنت احدهم حيث تقدمت بطلب 
الى وزارة التربية والتعليم يوم االربعاء 
17 / 12 / 1975 وباشرت عملي معلما 
السبت  يوم  الثانوية  يرقا  في مدرسة 

. 1975  / 12 / 20

ارة أوّل سيّ

يا هوا ” وذياب مشهور ”خدك ورد يا بو الورد ” الخ ..كما ان اصدقاء 
”الفيات“ منهم عبدالقادر السعايدة  الى  اقاربي سبقوني  لي من 
واذكر ان رقمها 58692 واملرحوم عبداحلليم الطرودي وفهد العبادي 
”رياضي“ وبعدي اشترى صديقي وقريبي عارف العبادي سيارة فيات 
علينا  يطلق  ..فاصبح  ازرق   ولونها  ذاكرتي  حسب   84725 رقمها 

”سعايدة – فيات ” .
كانت  والتي   ” ”الشعب  الى  اعود  وهنا   1977 عام  في مطلع 
نفس  على  زمالئي  كما  حصلت   ” ”الفيات  اقتنائي  في  السبب 
علمت  كما  اهللا  يرحمه  ابوباسم  منحني  حيث  دنانير   10 الزيادة 
وهم  املهنة  في  مني  اقدم  زمالء  عليها  حصل  التي  الزيادة  نفس 

كفاءات مشهود لهم واعتز بزمالتهم وصداقتهم الى اليوم .
في نيسان 1977 دعوت ابا باسم لشرب ”القهوة ” في بيتنا في 
يرقا فامتنع بداية لكنه بعد اصراري وافق فسعدنا في ذلك الشهر 
حضر  حيث  يرقا  في  الصحيفة  في  اخرين  وبزمالء  به  بالترحيب 
ضيف  فهو  الضيافة  واجب  من  عليه  اهللا  قدرنا  مبا  وقمنا  اقاربي 
عزيز كرمي  ..كما حضر الشيخ جمال ابوبقر يرحمه اهللا حيث كان 

يتبادل احلديث مع ”ابوباسم ” يرحمه اهللا .
وقبيل اعالن نتائج التوجيهي في صيف 1977 كنت والزميالن 
مجيد عصفور ”الراي“ وهاشم الطراونة ”الدستور“ نتابع اخبار هذا 
االمتحان ولدى خروجنا مع نهاية الدوام من وزارة التربية والتعليم 
التقينا بالدكتور منذر املصري مدير التعليم املهني فسألته هل من 
جديد فاجاب تعالوا معي الى املكتب ..وفي املكتب ابلغنا ان نتيجة 
التربية وهو عضو  التوجيهي االدبي 40 % والعلمي %45 وان جلنة 
فيها سترفع النسبة ..لكنه طلب الينا عدم االفصاح عن املصدر 
الشعب  ..فنشرت  وعدنا  عند  وكنا  الوزير  مع  سيحرجه  ذلك  الن 
اخلبر على الصفحة االولى ”ابيض على اسود ” ولم اشاهده على 

الصفحات االولى في الراي والدستور .
في ايلول 1977 قرر رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عبدالسالم 
بدران  مضر  الرئيس   يعود  ان  الى  الصحيفة  اصدار  وقف  االي 
اعرفه  ما  كل  والسبب  الصحيفة  باغالق  قرارا  احلكومة  فاتخذت 
ان مقاال لالستاذ ابراهيم سكجها حتت زاوية بسرعة تساءل فيه 
اين رئيس الوزراء ..مبا ان هناك رئيس وزراء بالوكالة فمعنى ذلك ان 

الرئيس خارج البالد وهناك من يرى سببا اخر لست ملما به .
وللحديث بقية...

4243
وربع  بيوم  اليوم  اضافيا  عمال 
وهكذا اتفقنا وغادرت املكتب 

فاوصلني للباب مودعا .
بجد  عملي  استمر 
عالية  ومبعنويات  ونشاط 
”ابو  استاذنا  لقائي  بعد 
زمالئي  كما  وكنت   ” باسم 
االخبارية  مناطقنا  نزور 
املنطقة  نزور  واحيانا  يوميا 
مع  عالقاتي  وتعززت  مرتني 
هذه  في  االخبارية  املصادر 
واتذكر  واملؤسسات  الوزارات 
وزارة  في  االعالم  مسؤول  ان 
عيسى  السيد  كان  التربية 
االشغال  وزارة  وفي  اجلراجرة 
وفي  عيسى  علي  السيد 
النقيب  العام  االمن  مديرية 

احمد عويدي العبادي
الخبار  تغطيتي  وفي 
اجلامعة االردنية بنيت عالقات 
من  خاصة  اصدقاء  مع 
الهيئات التدريسية ..وتعرفت 
سماوي  كساب  الزميل  على 



ً مفتوحاً على فصول احلكاية العمرانية  ل سجالّ ما تزال أدراج عمان تشكّ
ع  واالجتماعية التي صبغت فضاء املدينة منذ نحو مائة عام، مبناخات التنوّ

واأللفة واالنسجام.
ل حلقة الوصل األثيرة بني سفوح جبالها  وتعدّ أدراج عمان التي تشكّ
ً حياً على منو املدينة الفتيّة وهي تتسلّق بالرفعة  ووسطها العريق، شاهدا

واخلفة، قمم اجلبال.
خالل  من  الرئيسية  عمان  أدراج  ذاكرة  إحياء  إلى  اليوم  نبادر  إذ  ونحن 
جتميلها، وجتميل الفضاء املعماري احمليط بها، فأننا نسعى إلى املساهمة في 
احلفاظ على ذاكرة املدينة، وعلى خصوصية مشهدياتها العمرانية والتراثية 
ً رئيسياً في تشكيل نسيجها احلضري الذي يُعدّ انعكاسا  التي لعبت دورا

اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ملسار منو املدينة وتطورها.

أدراج عمان

املدرج  بني  يربط  كان  حيث  الرومانية،  الفترة  إلى  عمان  في  درج  أقدم  يعود 
الروماني وجبل القلعة. فيما شهدت بداية ثالثينيات القرن املاضي انتشار بناء األدراج 

في املدينة الوادعة، نتيجة امتداد البناء العمراني من سفوح جبالها إلى قممها.
وتعدّ األدراج القدمية في عمان من املواقع التراثية التي تشير إلى فاعلية اإلنسان 
التضاريس  مقتضيات  وفق  وهندسته  املكان  مالمح  تشكيل  في  ودوره  اني،  العمّ
اني وكأنه هوية  الطبوغرافية، واقتصاديات العمارة، والتي أصبح معها املكان العمّ

شخصية لقاطنيه. 
وتأتي أهمية احلفاظ على أدراج عمان وجتميلها، إنطالقاً من أهمية احلفاظ على 
ل على  هوية املكان وذاكرته التراثية التي ماتزال تسرد من على تلك األدراج، وتسجّ

عتباتها ومصاطبها وجدرانها، قصة الصعود من أسفل الوادي.. إلى ذرى اجلبال. 
ل  القدمية في عمان، أهميتها احلضرية من كونها تشكّ األدراج  كما تكتسب 
أهميتها  إلى  إضافة  وأطرافها.  احيائها  وبني  بني جبال عمان  وعامودياً  أفقياً  رابطاً 
األدراج،  تلك  لقاطني  مفتوحة  تشاركية  مساحة  ل  تشكّ بوصفها  االجتماعية 

ومجاوريها.
ومن هنا جاء توجهنا في هذا املشروع، بهدف إحياء الذاكرة التراثية ألدراج عمان 

الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي 
حتافظ على هويتها وأصالتها.

إذ  الرئيسية،  عمان  أدراج  أبرز  من  الشهير  الكلحة  درج  ويُعدّ 
االستقالل،  ودرج  منكو،  درج  وكذلك  اللويبدة.  بجبل  البلد  وسط  يربط  
ودرج  حتر،  ودرج  (الكواكب)،  جويبر  ودرج  احملكمة،  ودرج  السعدي،  ودرج 

الزعامطة. 

درج الكلحة- أمنوذجاً

درج  بها  يحظى  التي  واالجتماعية  التراثية  األهميته  من  انطالقاً 
الكلحة في ذاكرة املدينة، نتوجه في هذا املشروع إلى اتخاذه إمنوذجاً في 
عن  متيّزه  التي  يحتفظ بخصوصيته  الدرج  يزال  ال  إذ  عمان.  أدراج  جتميل 
غيره من أدراج املدينة، جلهة طابعه االجتماعي والثقافي، إضافة إلى كونه 
ً حياً على التحوالت والتغيّرات التي شهدتها عمان منذ صعود  ميثّل شاهدا

الدرج من صحنها إلى جبل اللويبدة العريق، قبل نحو مائة عام.

الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي 

ان مفاضلة غسّ
فنان تشكيلي أردني معروف

شّ  إعالمي نقش إسمه حرفاً  ناصر قمّ
حرفاً على صخرة الصحافة بذراعه، ببطء 

،  ولكن بثقة، وذلك ما  عاً سريع، وليس متسرّ
ز من يريد أن يبقى مذكوراً  عند الناس، وفي  مييّ

مجالس النخب.
ش تولّى رئاسة حترير أسبوعية وهو لم  قمّ
مر، بعد، إلى اخلامسة والعشرين،  يصل في العُ
وبعدها تولّى رئاسة غيرها، وغيرها، وهو ميلك 
اآلن موقعه االلكتروني اخلاص، ولكن بني هذا 
كلّه سيظلّ يضع ”اللويبدة“ مكاناً أثيراً في 

النفس، عزيزاً على الروح.
رسي اإلعتراف“ ليس مجرد زاوية في  ”كُ

”اللويبدة“، بل هو صفحات بوح استطاع 
ل التاريخ، وإذا كان لنا أن  فيها ناصر أن يُسجّ

ثنا العزيز طاهر املصري أنّّ مذيع  نذكر فقد حدّ
ر أسئلة ”اللويبدة“ له في  ”اجلزيرة“ كان يُكرّ
ه درس  ة، وقال: أظنّ مقابلة تلفزيونية مهمّ

مقابلتي معكم قبل لقائي..
ش يستأنف رحلة ”كرسي اإلعتراف“،  قمّ

ويُجلس عليه اليوم الرقم الصعب: عبد 
الهادي االي، في رحلة بوح جديدة ستكون 

من صفحات التاريخ األردني املعاصر...

انية مبادرة عمّ

ً مفتوحاً على فصول احلكاية العمرانية  ل سجالّ ً مفتوحاً على فصول احلكاية العمرانية ما تزال أدراج عمان تشكّ ل سجالّ الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي الرئيسية، من خالل حمايتها وجتميلها وفق املعايير الفنية واجلمالية التي ما تزال أدراج عمان تشكّ

بل.. يل، إلى جَ من سَ

حكاية
ان  صعود عمّ
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الرؤية الفنية واجلمالية

تنطلق الرؤية الفنية في تعاملها مع الفضاء العام للدرج، بوصفه 
على  املتنوعة  البصرية  مشهدياتها  تتوزع  تفاعلية،  جمالية  مساحة 
املساحات املرئية من الدرج، خاصة ”املرايا“(....) واجلدران. فيما تستقي املواد 
واأللوان والتشكيالت الفنية واإلنشائية على تلك املساحات، مرجعياتها 
واجلمالية.   البيئية  مفرداته  ومن  الدرج،  محيط  من  والتعبيرية  البصرية 

(حتوالت) 
خالل  من  والتفاعلي،  اجلمالي  تكامله  حتقيق  إلى  املشروع  ويسعى 
جتميل الفضاء املكاني احمليط بالدرج، والذي ميكن حتقيقه عبِر التناغمات 
”األنتينات“  والشبكات  الالقطة،  والصحون  املياه،  خزانات  على  اللونية 
التقليدية على أسطح املنازل ااورة للدرج، بحث تبدو للعيان من املناطق 

احمليط بها واملطلة عليها، وكأنها لوحة لونية في فضاء املكان. 

links /للمشاهدة / روابط

https://www.youtube.com/watch?v=57ifgUnlwZY

https://www.youtube.com/watch?v=PP3Q3yH2dxY



ركي  شارع تُ
يحمل إسمي وأنا 

حزينة مكسور 
اخلاطر، في بلدي...

بني  أقسمت   ( نظاماً  وليس  ( شعباً  احلبيبة  تركيا  في   ... هكذا 
املاليني التي شاهدت تكرميي ليلة غمر الستارة عن راية الشعر العاملي 
الغربة  دمع  من  أرتوي  ال  اخلاطر  مكسورة  حزينة  بينهم  وكنت   ...
واالستغراب وقد تيقنت أنها معي في كل خطوة .. وكما تطبع القلب 
، الذي يرتقي  والعقل على الصدق في رسالة األدب والشعر واإلبداع 
باإلنسان ويرقى ملستوى اإلنسان ... ويرفع راية بالده في األعلى وفي كل 
كل مكان ... حتى إذا اجتاحتني حاجة ملنصب أو موقع أو ارتقاء مقعد 
.. يظل من واجب األديب الناصع الروح بالكلمة القوية الثاقبة ، يظل 
السماء عصياً على  في  وفرعها  ثابت  اصلها  التي  الطيبة  بالكلمة 
عمليات البيع واملزايدات ... وكان القسم متأصالً في دمي حني رفعت 
.. في اجمل مدن  املبدعني واألحرار في تركيا  ورقة القسم بني أهلي 
تركيا وأنعم رمال تهب من بحرها على جباه الشعراء املساكني مثلي 
... وأولهم العظيم ناظم حكمت وعلى ميينه الشاعر التركي الكبير 

إمييت يشار ( حميد ) ... 

عائشة اخلواجا الرازم
شاعرة أردنية معروفة

شارع الشعر

أقسمت بني   ( نظاماً  وليس  ( شعباً  احلبيبة  تركيا  في   ... هكذا 

ارتبط  ذاكرتي  في  وعياً  طفولتي  منذ  اللويبدة  جبل  ل  شكّ
بالصداقة، فكل أصدقاء املرحوم أبي كانوا يقطنون اللويبدة، لم يكن 
أسبوع أبي يكتمل على االطالق إال بزيارة اجلمعة لدارة ينال حكمت، 
الكبار  حلديث  أستمع  الزجاجية  شرفتها  في  أجلس  كنت  وحني 
املؤسس  امللك  مسجد  قبة  الى  النظر  استرق  كنت  السياسة  في 
و أجراس الكنيسة العبدلية فأشعر أن هذا الشارع يختصر أجمل 

ان.  األشياء في عمّ
 ، اللويبدة  في  األول  يومه  ننهي  أن  دون  ليمضي  العيد  يكن  لم 
في بيت أبي املعتز – فالح النحلة – و رغم كوننا أطفاالً كنا نفضل 
و   ، ألعاب عمانية  مدينة  أية  على  العيد  ليل  في  املعتز  أبي  إطاللة 
ل لي أبو املعتز في وجداني كل معاني الصداقة  حتى يومنا هذا شكّ
و الوفاء و احلب و األخوة و الشهامة والرجولة : هو جبل لوحده ؛ فيه 
ثقافة اللويبدة و حب بيروت و رقيّ العمانيني القدماء ، وفيه خصلة 
يتحدث  القلب  نبض   : القدمية  ان  عمّ : صوته كصوت  متيّزه  إضافية 

دون أي ضجيج!
وفي اللويبدة كنت أندهش  من ديوانية ” أبو العزم ” و من ال يعرفه 
فإن مروان أبو عزام هو الشخص الذي كنت أشعر في طفولتي أنه (( 
صاحب جبل اللويبدة )) ، كنت أعتقد أن سر اجتماع الناس في بيته 
من كل األطياف و األعمار يعود لكونه ميلك اجلبل، و بعد عدة سنوات 
أبو   : كني“ عرفت السر وراء ذلك  الرمادي و ”السّ ز بني  حني بدأت أميّ

العزم هو صاحب الناس الذي أحبهم فأحبوه .... 
في اللويبدة متحف ، و فيها أيضا حديقة ، و فيها مستشفى ، 
، و فيها نادٍ رياضي، و فيها مسرح ، و فيها منتزه ، في اللويبدة كلية 
 ، الناس  يتحدث  أي شريعة  منيز فيه عن  نعد  لم  زمنٍ  الشريعة في 
 ، األصيلة  ان  بيوت عمّ بيوت من أجمل  وفيها   ، و فيها ثالث كنائس 
و فيها ياسمني و ”مجنونة ” و فيها ريحان و فيها ميكنك أن تعيش 

ان : عمان قبل أن تصبح مدينة الفوضى!  عمّ
ان ليست بحاجة ملتحف ، هي فقط بحاجة ملن يكتب تاريخ  عمّ
و  عيشه  ميكنك  متحف   ، مفتوح  متحف  الى  يحولها  و  اللويبدة 
اني الذي جعل من هذه القرية عاصمة  إحساسه لتفهم السرّ العمّ
األحرار و الهاربني من الظلم و اجلور : في اللويبدة الشامي هو التفاح 
، و اليافاوي هو البرتقال ، و األردني هو اجلميد ، و اللبناني هو العود 
العقباوي  و   ، السمن  السلطي هو  و   ، السما“  ”منّ  العراقي هو  و   ،
هو السمك .... أما الناس فهم جميعهم بغضّ النظر عن طبقهم 

!ً انيون يحبون بعضهم كثيرا املفضل: عمّ

علي أحمد الدباس
كاتب أردني 

منذ أن شرّفني األستاذ باسم 
سكجها مبساحةٍ على صفحات 
”اللويبدة“ وأنا مرتبك، فعن ماذا 

أكتب، وكيف تكون االطاللة األولى؟
عليها أن تكون فعالً بحجم 

اللويبدة اجلبل، رزينة كعراقة 
حبّة كأهل اللويبدة،  اللويبدة، مُ
سلسة مريحة كشوارع اجلبل، 

واألهم من كل ذلك صادقة كأيام 
اللويبدة القدمية. 

دبابيس 
اللويبدة

ل الكالم.. أوّ
ل الوعي أوّ
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رابط / للمشاهدة
https://www.youtube.com/watch?v=fF7Y-nmd66Y



عبد الرحمن منيف 
كتب عن:

رويش دَ
ان! عمّ

كبير  وجمع  مريدوه،  ومعه  عمر،  احلاج  يبدأ  اليومني،  هذين  مثل  في 
ملونة، وشد  نفسه مبالبس  لف  قد  يكون  أن  بعد  واملتسولني،  الصبية  من 
الطبل إلى صدره، وركز علما أخضر كبيرا إلى جانب الطبل، ناحية اليسار، 
قابضا عليه بيد، وباليد األخرى مطرقة الطبل.... وعند الضحى يبدأ طوافه 

باملدينة
والتهاليل  األناشيد  مع  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  املدينة  يطوف  كان 

وصوت الطبل. 
ورغم أنه ال يطلب صدقة، وال يتوقف عند أحد، إال أن كمية كبيرة من 
املالبس واحلاجات، إلى أرغفة اخلبز، إلى النقود، كانت توضع في السالل التي 

يحملها املريدون، أو تدس في أيدي أو جيوب املقربني من احلاج.
العصر.  حتى  والصدقات  والتهاليل  الطواف  من  كذلك،  األمر  ويظل 
أو بعده بقليل، يتوجه احلاج عمر شرقا ليعود إلى قرب املدرج  عند العصر 
نارا كبيرة، ووضعوا  أوقدوا  الروماني، حيث يكون بعض مريديه خالل غيابه 

عليها قدرا، وبدؤوا بإعداد شوربة احلاج.
ما ان يصل حتى يُفسح له اال واسعا كي يضفي على احلساء ملساته 
األخيرة وبركاته، إذ ينشغل وبهمة كبيرة في حتريك احلساء، بإضافة بعض 

املواد إليه في تقليب النار.
أوعية  وبأيديهم  الذين اصطفوا  العشرات  اإلفطار يشاهد  اقترب  فإذا 
فقيرة، أو تدل على النعمة، ليأخذ كل واحد منهم مقدارا من احلساء، حيث 

يتولى الشيخ بنفسه سكبه في األواني.
يقول الكثيرون أن هذا احلساء يشفي من املرض ويجلب البركة، ويبالغ 

بعضهم فيؤكد أنه يحقق املراد أيضا!
بأقارب لهم، كي  أو  بأوالدهم،  يبعثوا  أن  األغنياء في  يتردد عدد من  وال 
يجلبوا مقدارا من هذا احلساء. يجزم كثيرون ممن فعلوا ذلك أنهم لم يذوقوا 

من وقت طويل حساء بهذا املذاق الطيب! 
الشخص الوحيد الذي يعلن احتجاجه على هذا االحتفال، وينتقص من 
أهميته، الشيخ صالح، مسحر املنطقة الغربية من عمان. إذ يعتبر طواف 
مناطق  على  ومتعديا  متجاوزا منطقته،  املدينة،  أنحاء  في كل  عمر  احلاج 

نفوذ اآلخرين، أمرا ال ميكن السكوت عليه أو التسامح معه
ولذلك يطلق لسانه بالتنديد والتعريض، وحني يُنبه إلى أننا في شهر 

رمضان، الشهر الذي ال يجوز فيه التشهير، يصرخ بحرقة:
وايام، وبعدين  التنب، قولوا حلجكم، وين خبا روحه شهور  - قولوا حلية 

طلع علينا وكأنه أحد الصحابة!
أيام،  عشرة  وملدة  االحتفال  هذا  بعد 
يغيب احلاج عمر، حتى ليقال أن أحدا ينوب 

عنه في طبل السحور! 
الذين يقدرون بركاته يقولون أنه يستعد 

ليوم السابع والعشرين من رمضان
بتوزيع  مشغول  أنه  يقول  وغيرهم 
على  االحتفال  في  جمعها  التي  الصدقات 
املستحقني والفقراء، وألنها كثيرة، ويجب أن 
يناسبه، فإنه يقضي  إنسان ما  يختار لكل 
وقته في تسجيل األسماء واحلاجات، وعليه 
خطأ  في  يقع  لئال  حريصا  دقيقا  يكون  أن 
يلوم نفسه عليه في الدنيا وينال جزاءه في 

اآلخرة!
ردود  تصله  ال  الذي  صالح  الشيخ  أما 
له  يقال  وحني  وتعريضاته،  شتائمه  على 
فيرد  يُشاهد،  لم  أنه  أو  غاب،  عمر  احلاج  أن 

بسخرية:
-غيبة أهل الكهف ...

وبعد قليل، وبسخرية أكثر:
لكن  تنبل،  نعم طول عمره  اي  -تنبل.. 

االحتفال  يكون  أن  ويجب  ونودعه،  يودعنا 
والفقد  باألسى  الشعور  هذا  مع  متناسبا 

نتيجة قرب انتهاء الشهر.
والشيخ صالح الذي لعلع وعرّض وحتدى 
حتى  يغيب  متاما،  يغيب  املاضية  األيام  في 
عن بيته، كم يقول بعض اخلبثاء، خشية أن 
ينتقم منه مريدو احلاج عمر، أثناء طوافهم 
في غرب عمان، وال بد أن تكون قد وصلتهم 

شتائمه وأقواله. 
لكن عند العصر، حني يكون موكب احلاج 
عمر متجها نحو املدرج، لتوزيع الشوربة مرة 
أخرى، يخرج الشيخ صالح فجأة، يخرج مع 
طبله هذه املرة، وميأل حي املهاجرين بالصراخ 
يوم  أن  الناس  مذكرا  والشتائم،  واألدعية 

القيامة أقرب إليهم من حبل الوريد!
من   ٍ ومدوّ  ناحية،  من  صامت  صراع 
والناس  املدينة،  طرفي  بني  ثانية،  ناحية 
األحيان،  وأغلب  يراقبون،  بدقة،  يتابعون 

راغبني أو مشفقني
أي  ال غنى عن  أن  يفترضون  ما  بقدر  إذ 
من  جزء  منهما  واحد  كل  ألن  الرجلني،  من 

نتان الرائعتان،  بريشة الدكتور يوسف منصور، املفكر اإلقتصادي األردني املعروف اللوحتان امللوّ

عبد الرحمن منيف *
روائي عربي عظيم/ راحل

احلاج عمر.....
يطوف  الذي   الذاهل  الدرويش  ذلك 
املريدين  بعض  يرافقه  والذي  عمان،  شوارع 
وأنه  بركات،  له  أن  ويُعتقد  واملتسولني، 
احليوانات  بعطفه  ويشمل  طريقة،  صاحب 

كالقطط والكالب، وتروى عنه القصص
كما يؤكد كثيرون أنه ينفق، بسرية، على 
عدد كبير من العائالت الفقيرة، إذ يأخذ من 

األغنياء ويعطي الفقراء...
بركاته  إلى  باإلضافة  احلاج  هذا  كان 
الكثيرة، يقوم بعمل آخر خالل شهر رمضان، 
ويخضع  املدينة،  مسحري  كبير  يصبح  إذ 

لنفوذه األدبي املسحرون اآلخرون.
املدينة،  معالم  أبرز  أحد  عمر  احلاج  كان 

خاصة في هذا الشهر.
الصاخب  بدويّه  ميأل  الكبير  طبله  كان 
خاصة  عمان،  ليل  من  املتأخرة  الساعات 
شرق املدينة، األمر الذي يجبر أي إنسان على 
االستيقاظ للسحور، مهما كان نومه ثقيال، 

أو في أية ساعة أوى إلى الفراش.
أما إذا جاء اليومان الكبيران في رمضان، 
اخلامس عشر والسابع والعشرون، فإن عمان 
تعيش حالة خاصة، نادرة، ال متاثلها أية ليال 

أخرى,

كرسي اإلعتراف

وين اللي يقتنع ويصدق!
وحني ال يرد عليه أحد، يصرخ بغيظ:

ر ؟ وين صارت اراضيه؟ -قولوا لي وين موكّ
تخلو  وبطريقة ال  والعشرون من رمضان،  السابع  يأتي  وحني 

من براعة، يظهر احلاج عمر من جديد.
مع  حزن،  من  تخلو  ال  كانت  وإن  أكبر،  مبهابة  املرة  هذه  ورمبا 
الكرمي،  رمضان  الفضيل،  الشهر  ألن  اليوم،  هذا  تناسب  أناشيد 

االفتراء  إلى  أقرب  مغاليا،  صالح  الشيخ  يعتبرون  املدينة،  نسيج 
والتجني، ومع ذلك، يريدونه أن يبقى كذلك

وبال  معنى،  دون  ألصبح  الصفة  هذه  عن  تنازل  أو  فقد  لو  إذ 
مالمح، وبالتالي فإن حتريضا، صريحا أو ضمنيا، كان ميارسه الناس، 

كي تبقى األمور كما هي احلال اآلن...
--------------------------

* النص مقتبس من كتاب ”سيرة مدينة - عمان في األربعينيات“ 
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أواخر القرن التاسع عشر..كانت قرية ”آتشن“ الشيشانية، وكباقي قرى 
وحواضر الشيشان، منقسمة بني قرارين، ال حلو بينهما.

اآلمنون  إبادة..وتطهير عرقي..وكان  القيصر قصف  كان قصف جيوش 
في بيوتهم وقراهم قد انقسموا بني رأي يقول بالهجرة وترك بالد األجداد..

ورأي يصر على البقاء حتى لو كانت نهايته املوت حتت نار القيصر.
وترك  الهجرة  قررت  قد  الصغيرة،  ”أحماد“  عائلة  ”آتشن“..كانت  في 
أرض  إلى  ثم  تركيا  إلى  املتجهة  التالي  الصباح  بقافلة  وااللتحاق  الوطن، 

”شام شريف“.
”أحياد“ ابن احماد..كان األكثر متزقا وتشظيا لقرار الهجرة، كانت ليلته 

األخيرة في قريته ووطنه..حافلة باالنفعاالت واالنشغاالت.
كان ”أحياد“ قد قرر ان يودع حبيبته ”منو“ حتت شباكها، وقد قرر أهلها 
البقاء ال الهجرة..وكان في أعماق نفسه يتمنى يائسا لو حتدث معجزة ما 

متنع أباه من قرار الهجرة..!!
في اجلزء األخير املتبقي من الليلة األخيرة، وبعد توضيب األغراض، توجه 
أحياد إلى بيت ”منو“ في الطرف اآلخر من القرية، قبل أن يوقفه صوت أبيه 
اجلهوري في باحة البيت وبلهجة آمرة أمره ان ال يغادر قبل ان يغرس شتالت 

اجلوز املرمية في طرف الباحة في األرض.
غرس  من  النفع  وما  مهاجرون،  أنهم  متعلال  االحتجاج،  احياد  حاول 
اخلافت لم يصمد  احتجاجه  بيت سيهجرونه. لكن  باحة  شتالت جوز في 

امام نظرة اإلصرار في عيني أبيه.
وبسرعة، غرس أحياد اجلوز في األرض..واجته مسرعا إلى منزل محبوبته، 

يودعها..ورمبا يقنعها باخلطيفة.
حتت شباك املنزل..كان احياد يقف ويستمع إلى همس ”منو“ من خلف 

النافذة، وهي حتاول حبس دموعها على الفراق احملتوم.
كان يبثها لواعج قلبه، ووجع الفراق..ويتمنى لو ان الليل ال ينتهي.

وحني أدرك اإلثنان، ان اللحظة حانت، بكت ”منو“ بحرقة، وناولها أحياد 
منديله لتمسح دموعها، وطلب منها املنديل، ولفه بعناية وطواه في جيب 

صديريته..وغادر بدون ان يلتفت إلى الوراء.
بني  من  احماد  عائلة  وكانت  التالي،  اليوم  فجر  الهجرة،  رحلة  ..وبدأت 
املهاجرين إلى شام شريف...في رحلة استمرت شهورا طويلة، مات فيها من 
مات، ومرض من مرض..واجتاحت األوبئة والكوارث قافلة الهجرة في طريقها 
الشاق واملضني..وقرر الكثيرون البقاء في تركيا حيث دفنوا |احباءهم..بينما 

واصل الباقون مسيرتهم نحو شام شريف..ومن بني هؤالء..أحياد..
العاشق املنكسر القلب..

..وفي أرض يقال لها عني الزرقاء..جنوب الشام، استوطن أحياد 
وأهله، واستصلح أرضا ليعمل عليها بالزراعة...وتزوج بعد حني من 
”بيتمت“..وأجنب عياله وبنى لهم بيته الواسع في موطنه اجلديد، 
في  هناك،  فيه،  ذاكرته  استودع  الذي  املكان  في  قلبه  بقي  لكن 

الشمال القصي، حيث ”منو“ والقرية..ووطن األجداد.
وكان  السنوات،  من  عقود  تلو  جدا..عقود  طويلة  اعوام  مرت 
احياد قد هرم وكبر..وكانت الفترة في اواخر السبعينات من القرن 
الشيشان  السماح لشعوب  السوفييتي،  اإلحتاد  قرر  املاضي، حني 

في املهاجر..زيارة موطن اجدادهم.
بزيارة  الشغف  متلكهم  ممن  أحياد،  اوالد  ..اكبر  ”خليل“  كان 

موطن أبيه، فاستأذنه ذات يوم..بزيارة موطن األجداد.
شرط  على  له  أذن  عميقة،  نظرة  أوالده  اكبر  إلى  أحياد  نظر 
أن يزور ”آتشن“ والبيت القدمي..ويرى أحواله ورمبا ساكنيه اجلدد..ثم 
يعرج على املقبرة ليبحث عن قبر ”منو“ ويقرأ الفاحتة على روحها.

..بعد شهر، عاد خليل إلى بيته في مدينة الزرقاء  األردنية، عاد 
القصي..حيث  الشمال  األجداد، حيث  إلى موطن  من سفر طويل 

موطن النسور احمللقة فوق جبال القوقاز.
جمع احياد أوالده جميعا، قبل ان يبدأ خليل بسرد احلكاية من 

أولها..وحني اجتمعوا، أشار األب إلى بكره بالبدء.
باحة  أبيه، وكانت فيه حبات جوز..من  أمام  فرد خليل منديال 

البيت الذي كان لهم. وقد سكنه أناس جدد.
تلمسها  يديه،  بني  إحداها  أمسك  اجلوز،  حبات  أحياد  تأمل 
الرحيل،كادت  ليلة  غرسها  التي  الشتالت  ولطف..هي  بعناية 

الدمعة ان تفر..وبقدرة ما أمسكها وأمسك حزنه.
طرقها،  فيها..خارطة  تغير  الذي  القرية..ما  عن  خليل  سأل 

حكايات عاشق 
من القوقاز

 لـ“بترا العثامنة “:
كي ال ننسى...

العجوز، سأل  القلب  نبض  يتصاعد مع  وبتدرج  البيت نفسه..ثم 
ابنه عن املقبرة: هل قرأت الفاحتة على قبر ”منو“؟

”كال“..رد خليل..ثم أردف كي ال يصبح اجلواب عصيانا على امر 
الوالد: لقد زرت ”منو“ في بيتها، ألنها لم متت.

وتابع خليل بقية احلكاية، عن ”منو“، التي زارها وقد أصبحت 
ألحياد..وقد  كما  واألحفاد  األوالد  من  ولها  بصرها،  فقدت  عجوزا 
ترملت منذ سنوات، وتعيش مبتهجة في كنف أوالدها.وكيف أنها 
السالم  بالدموع..ثم حملته  رأسه  وبللت  وعانقته  حضنت خليال 

والشوق ألحياد..في بالده البعيدة.
ذاتها  الدمعة  زالت  شديد..وال  بصبر  للحكاية  أحياد  استمع 
حتاول الفرار من عينيه..وحني أنهى خليل حكايته...أشار أحياد إليه 
وفتحه..وأمام  أحياد  السرير..وتناوله  حتت  من  صندوقا  يخرج  بأن 
أوالده جميعا، فتح الصندوق املطعم بالصدف..وأخرج منه منديال 

مطويا بعناية شديدة..
كان املنديل الذي طويت داخله دموع ”منو“ ليلة الوداع..وعلى 
طياته، طوى أحياد لعقود طويلة ذاكرته، ذاكرة العاشق الذي لم 

ينس..ولن ينسى حتى ميوت.
أحياد، مثله مثل أي قوقازي، فارس في العشق..نبيل في احلب. 

وللقوقاز حكايات كثيرة تتواترها األجيال شفاها..جيال بعد جيل..
وأنا، ابن القوقازية، كغيري، أحفظ الكثير الكثير من احلكايات، 

متاما مثل حكاية جدي ”أحياد“.
ومثل غيري..سأحكي احلكايات كلها البنتي لتحكيها..

مالك عثامنة
إعالمي أردني معروف

ستظلّ ذاكرة األردن اإلعالمية، 
والسياسية، تضع املقابلة التي خصّ بها 

الراحل احلسني برنامج ”ستون دقيقة“، في 
 ، ، وتقديراً عالياً االستوديو، باعتبارها تكرمياً

لدور اإلعالم األردني.
الزميل، األستاذ هاني البدري، وقد كان 

م ذلك البرنامج الذي صار عبر  ن قدّ ل مَ أوّ
السنوات األكثر متابعة على التلفزيون 

ة تلك املقابلة  األردني، يكتب هنا عن قصّ
التاريخية.

رف على الشاشة تتجاذبه  هاني البدري عُ
الفضائيات، وهو اآلن يحتلّ مقعده كواحد 

مي البرامج اإلذاعية الصباحية  من أهمّ مقدّ
األردنية ”وسط البلد“، باإلضافة إلى ما 

ة في الصحافة  يكتبه من مقاالت مهمّ
اليومية.

رسالة لبترا



مق باريهان قُ
ناشطة ومثقفة

رة  أردنية معروفة  ومصوّ

ألبوم صور

ذهبية،  مق معادلة  قُ باريهان  ميلك عقل 
األمور،  من  الصحّ  نتيجة  إلى  فيها  يصل 
فالعدسة  اإللتقاط،  حلظة  عينها  ومتلك 
تُصبح مع كبسة أصبعها لوحة حقيقية، 

ل احلقيقي. من الواقع اتلط مع املتخيّ
ودولية،  وعربية  محلية  عديدة،  جوائز 
إستحقتها باريهان، فحملتها، ولكنّ فوزها 
انيني لها، فهي  احلقيقي أتى من تقدير العمّ

انية بإمتياز. قبل وبعد كلّ األشياء: عمّ
اءة الباحثة عن فكرة، أو كتاب،  إنّها املشّ
من  كان  وإذا  نقاء،  حلظة  أية  أو  صورة،  أو 
شاهد  على ذلك، فهو األردن، مبكانه وناسه، 

وذلك آخر ما يريده مبدع على األرض.
ر من أعمالها... هذا ملف مصوّ
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All Day Long، 
All Night Long

..Sunrise, Moon light، All times,
I just love to dance under Jordan’s sky
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”إذا سمح لكم احلظّ أن تذهبوا إلى الشرق 
األوسط، ال تخسروا فُرصة زيارة األردن (بلد 
رائع ودافئ) وأيضاً عليكم أن مترّوا بشكل 

خاص على البحر امليت“
باولو كويللو
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(رميات ) بجريدة الرأي، وتبعة في احتاد الطائرة بعد ذلك ابن االوملبي شوقي 
العبداالت، وكان يقود الفريق الفنان عيد  ابو عبدو.

 األوملبي السياسي 
وبعد   ، املوضوع، ففي جلسات تشكيل احلكومة  الكثير عن هذا  لدي 
بني  التهاني  كانت  واالسود  باالبيض  التلفزيونية  االخبار  نشرة  مشاهدة 
االعضاء فال بد من وزير اوملبي الهوى من ال احلاج حسن او العجلوني .. الخ، 
فاالوملبي صغير في بنائه ... لكنه كما قلت سابقا تاريخ يروى وقصة طويلة 

تقال ... 
كان يرأس النادي عصام بن عباس باشا ميرزا، ومن رواده في ذاك الوقت 
شخصيات  النادي  رئاسة  على  وتوالى  ميرزا  عزمي  السفير  املرحوم  اخوه 

عديدة طايل الفايز، وعزمي قمق ... الخ.
وسأحدثكم عن قصة االوملبي من البداية، من مقره األول عندما كان 
يقبع في سفح جبل اللويبدة املطل على جبل احلسني في شارع العبدلي، 

مقابل سوق اجلمعة واخلميس احلالي
لكن قبل احلديث نسيت ذكر ابو االميرة زينة شعبان زوجة االمير راشد 
بن احلسن، هي بطلة اردنية اوملبية بكرة الطاولة، تشرفت برفع العلم االردني 
الالعب  ووالدها   ،2008  / بكني  اوملبياد  في  االوملبية  األلعاب  دورة  افتتاح  في 

اخللوق املهندس محمد شعبان الذي ساهم في اجنازات األوملبي.
يحتضن  كالوزارات،  ضخم  مبنى  السابع  الدوار  على  استوقفت  واذا 
الدوار، مكتوب عليه في العالي (شعبان ) فاعلم بأنك في ضيافة أحد ابناء 
االوملبي، وسأكمل كيف انتقل النادي ملكانه احلالي وكيف تأقلم االوملبي مع 
السهر  وخافوا من  اجليران  البداية ضج  اخلليفات). ففي  (ال حمدان  اجليران 

والسمر ووضعوا الشروط.
بقيت  الكرات  لكن  ذلك،  ومت  األقل،  على  مترين  السور  رفع  وطلبوا 
احلالي  (الشبك)  الشيك  دار حمدان مما اضطرنا لوضع  تباعا عند  تتساقط 

العالي بارتفاع 4 متر.

مصنع 
الوزراء 

والرياضيني
املهندس هاني املعاني

إعالمي  أردني معروف

من بني حيطانه، خرج أبطال وابطال بكرة الطاولة، 
احسان  العبادي/  رفيفية  عبداهللا  املثال:  سبيل  على 
احللواني، واخوه الطيار منذر، وفادي مدانات واخوه فريد... 

منصور احلديدي واخوه تاصر احلديدي/ ومحمد زكريا .
شهداء  قدم  تقال.  وحكاية  تروى،  قصة  النادي   
منحنى  عند   ً وحتديدا سوريا  طريق  فعلى  اللعية،  لهذه 
طالب  املهندس  املرحومان:  توفي  االردنية  قفقفا  قرية 
رئيس  االسمر،  وكمال  للنادي،  رئبسا  وكان  الرحمن  عبد 
الشام  طريق  على  سيارة  حادث  في  الرياضية،  اللجنة 
وللمعلومات...  دمشق  في  الغساني  النادي  مع  للعب 
فواز  املهندس  الطاولة  لكرة  االردني  االحتاد  رئيس  االن 
ال  السبعينات.  بداية  في  األوملبي....الناشئ  ابن  الشرابي 
ننسى باسم سكجها الذي كان من ابطالها ومحبيها، 
هذه  تاريخ  في   ً كبيرا  ً دورا لعبت  تنسية،  عائلة  من  فهو 
بطل  وكان  سكجها  زهير  السفير  زمان  من  اللعبة 
للمملكة في اخلمسينيات واخوه منير ...... لعب زهير في 
البطولة العربية الثانية لكرة الطاولة في سبتمبر 1956 
باإلسكندرية كما لعب االخوان زهير ومنير سكجها في 
بلبنان  جونية  في  اقيمت  التي  الثالثة  العربية  البطولة 
عام 1960 وال ننسى في هذا املقام استاذنا املرحوم صالح 

حسن الذي قدم الكثير للنادي.
ريان  عمر  مثل  اللعبة  ابطال  الكثير  ذكر  أنسى  وال 
وبسام الزعبالوي وجمال ابو عبدو وحسني صبح وجمال 
انسى  فاملعذرة،كيف  غيرهم  ناسي  وأكيد  امللكاوي، 

ذكرياتي وهي حلم حياتي؟
االوملبي  قاد  فقد  حرج،  وال  فحدث  الطائرة  كرة  اما 
مسيرة اللعبة في االردن، بعقد السبعينيات، فقد ترأس 
احتاد كرة الطائرة املرحوم جر،يس عويس صاحب مقاالت 

كرسي اإلعتراف
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