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الشهداء،  إلى  العدد  هذا  نهدي 
قوا أعناقنا بأرواحهم،  هؤالء الذين طوّ
تُرابنا  على  طرية  دماؤهم  زالت  وما 

اخلصب.
وهم  لهم،  تشهد  دس  القُ
الشاهدون عليها، وملفنا في الداخل 
عربون حبّ للزمالء الذين أعادوا سير 

األحياء في اجلنة.
سنة  في  األول  هو  العدد  وهذا 
املادة  ع  تنوّ وفيه  اجلديدة،  ”اللويبدة“ 
وفيه  معاً،  وتكاملهما  والصورة، 
عدد  في  القياسي  الرقم  نتجاوز 
وليس  األولى،  الدرجة  من  الكتاب 
التي  االعتراف“  ”كرسي  زاوية  فيه 
زاوية  فيه  ولكنّ  القارئ،  عليها  د  تعوّ
أخرى هي ”في ضيافة اللويبدة“، وفي 

ضيافتنا اليوم مها اخلطيب.
انية،  مجلتنا تكرّست مجلة عمّ
علينا  يزيد  أمر  وهو  عربية،  أردنية، 
عبء املسؤولية، وهو عبء عزيز على 
د: أن ال  قلوبنا، وهو وعد جديد متجدّ
عليه  عرفنا  الذي  املستوى  عن  ننزل 

القارئ، مهما كان، ومهما يكن!
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مليس ويحيى وعمر ونور ومهنّد، شخصيات تركية 
ث باللهجة السورية احملببة، وتسحر األردنيني،  تتحدّ
رهم أمام الشاشات الصغيرة. وتسمّ

املسلسالت التركية، موضوع حتقيق للزميلة نور 
العمد يبحث في الظاهرة اجلديدة.

48

ان، البلد، قاع املدينة، قلب العاصمة،  وسط عمّ
كلّها أسماء ملنطقة واحدة يقع مطعم ”األوبرج“ 
في وسطها. الرفاعي اجلدّ كان من زبائنه، ووصفي 
ته. أيضاً، وغيرهما الكثيرون. هنا قصّ

104

30

123

مها اخلطيب، لم تصل 
إلى الوزارة بالصدفة، 

فقد حفلت حياتها مبا 
لها للتدرّج املؤسس  أهّ

على إجنازات في غير 
موقع، من القطاع 

اخلاص، إلى مؤسسات 
اتمع املدني، إلى 

القطاع العام.
وزيرة السياحة 

كانت ”في ضيافة 
اللويبدة“. فتحدثت 

بعفوية عن مسيرتها 
العلمية،والعملية، 

وحياتها األسرية.
36

90

نسناس هارب من سوريا، 
وصوص بأربع أرجل، وشجرة 
رت ألف سنة في صخر  عمّ

قرية بصيرا، غرائب أردنية 
جمعها فريق وكالة ”بترا“.
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ظاهرة لم يعرفها األردنيون 
إالّ قليالً، وفي أيام اجلفاف 

املائي، حيث خرجت األفاعي 
من جحورها، وهاجمت املنازل 

والناس، في غير منطقة.
ملف عن الظاهرة التي أرعبت 

الكثيرين

عربيات،  سمير  املعروف،  األردني  األعمال  رجل 
يصول ويجول في أنحاء العالم، متنقالً مع أعماله 
هنا أو هناك. وألنّ ”اللويبدة“ على قناعة برشاقة 
قلمه، وسعة ثقافته، إتّفقت معه على تسجيل 

رحالته للقراء، مع كلّ عدد جديد، بلد آخر. 123

نتفاءل بالبخور، 
ر  ونحبّه، فهو يغيّ
مزاجنا، ولكنّ له 
أضرارا كبيرة على 
الصحة.



على أطالل     ”الشعب“ ..آفة ..آفةالصحّ ..آفةالصحّ الصحّ

وقف الزميل باسم سكجها، جنل شيخ الصحفيني االردنيني 
الذين  الزمالء  واجماً  بني مجموعة من  ابراهيم سكجها،  الراحل 
أوقفوا سياراتهم على الرصيف املقابل لصحيفة ”الرأي“ يتأملون 
احلفر  آالت  اليومية، حتت ضربات  ”الشعب“  مبنى صحيفة  تهاوي 
الذي شهد  املبنى،  هذا  تاريخ  مرّ  بحزن  يستذكرون  وهم  الثقيلة، 
مستقل،  مال  1976برأس  عام  يومية  أردنية  صحيفة  أول  والدة 

وشركة مساهمة عامة، ودون مساهمة حكومية .
املاضي،  الزمن  ذكريات  ”احلدث“  لـ  يروي  الزميل سكجها  وبدأ 
ببناء  وبدأ  سكجها،  ابراهيم  الراحل  االعالمي  الفارس  ترجل  حني 
الصحافة  في  نوعية  نقلة  أحدث  الذي  الصحفي،  الهرم  ذلك 

األردنية.
واستعرض سكجها اإلبن قصة البداية بالقول: “أراد والدي أن 
يؤسس حلالة إعالمية جديدة، تتمتع بسقف مهني عال، ويعيش 
منذ  فحرص  الرابعة،  للسلطة  احلقيقي  املعنى  الصحفي  فيها 
البداية على أن يكون رأسمالها مستقالً، وعلى مساهمة اجلمهور 

واملوظفني في ملكيتها.“

والدي  واستلم  جريئة،  جريدة  كانت  “لقد  سكجها:  وتابع 
صحيفة  األول  بإسمها  لتنطلق  لها،  حترير  رئيس  كأول  مهامه 
”الشعب“ وكانت تتمتع بجرأة وسقف حرية غير مسبوقني، مما أثار 
إليقافها  ودفعه  بدران في حينه،  برئاسة مضر  احلكومة  حفيظة 

بعد أقل من عام على إنطالقتها.“
لإلعالميني،  الصحيفة  أضافتها  التي  اإليجابية  احلالة  وعن 
قال سكجها: “جميع الصحفيني في ”الشعب“ كانوا مساهمني 
في رأسمالها، ولو بنسب صغيرة، وحققت الصحيفة نقلة هامة 
راتب  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  لالعالميني،  الرواتب  في مستوى 
ً في صحيفتي ”الرأي“ و“الدستور“  الصحفي ال يتعدى الثالثني دينارا

جاءت ”الشعب“ لترفع الراتب إلى مائة دينار!“
ويسترسل سكجها في رواية“ قصة صحيفة“ قائالً: “سمحت 
ً حتت إسم التفافي وهو ”صوت  احلكومة للصحيفة بالصدور مجددا
فيها  متتلك  جديدة  شركة  لت  وشكّ  ,1981 عام  ”وذلك  الشعب 
نسبة األسهم الغالبة. ومتت إعادة والدي لرئاسة التحرير، لكنها 
بعدها  ليبدأ  خبر.  نشر  لسبب  سنة  من  أقل  بعد  عنه  إستغنت 

مسلسل تغيير اإلدارات ورؤساء التحرير حسب املزاج والطلب“
وجدير بالذكر أن الزميل سكجها ألف كتاباً بعنوان“ (صحافة 
إمتد  فصل  في  للصحيفة  الكاملة  القصة  فيه  وأورد  ولكن!) 

ملساحة تغطي أكثر من نصف الكتاب.

ضربة مبكرة للحريات
مالياً،  تعثرت  الصحيفة  أن  حول  يقال  ما  سكجها  ونفى 
ً إلى أن مبيعاتها نافست مبيعات صحيفة ”الدستور“ خالل  مشيرا

سنتها االولى،، وهذا موثق في الكتاب املشار اليه انفا.

صحيفة  بحق  جرى  “ما  بالقول:   ً متحسرا سكجها  وختم 
الشعب كان ضربة مبكرة للحريات االعالمية !“

بدا  العكور  سالمة  الزميل  للصحيفة  االخير  التحرير  رئيس 
منفعالً، وهو يتذكر جتربة ”صوت الشعب“ وقال لـ ”احلدث“: ”إن إنهيار 
هذه التجربة اخلالقة كان بسبب اإلدارات املتالحقة وغير املستقرة 
وأوضح  احلكومة.  تعينها  والتي كانت  اجلريدة،  تعاقبت على  التي 
من  ترحله  السابقة  احلكومات  كانت  فاشل  مسؤول  بالقول“كل 
موقعه إلى إدارة اجلريدة. ليبدأ بدوره سلسلة تعيينات تعتمد على 

   بقلم: هشام زهران/ ”احلدث“ األسبوعية، ومهداة إلى روح إبراهيم سكجها اجلريحة
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كبيرة في كل التدخل إلى دوماً مؤهالت.ويعمد أي بدون احملسوبية
ويقبلون مهنياً، قاصرين حترير برؤساء يدفعون هؤالء وكان وصغيرة.

العام.“ املدير لتوجيهات وينصاعون متدن براتب
واكتسبت اضعف الصحيفة التدخل ان هذا العكور واعتبر
مساهمة ان مع لالنهيار قادها احلكومة)مما (صحيفة سمعة 
االخرى. اليومية في الصحف تتعد مساهماتها لم فيها احلكومة

الشخصيات مطامع العكور:
وهو إنهيار الصحيفة في عجل مهم عامل العكور إلى وأشار
ادارة اخر ان .لدرجة الصحيفة لشراء الشخصيات من عدد مطامع
ان مع دينار 850الف اليتجاوز بثمن بخس ان تشتريها حاولت لها
الى اضافة ذلك ضعف قيمتها كانت للصحيفة اململوكة املطابع

للصحيفة. العالية التكنولوجية االمكانات
ان حاولت للصحيفة حترير رئيس كآخر العكور(انا  وتابع
املسؤولني ولكن املسؤولني  ومزاجية التردي حالة من اخرجها 

خالفا  1995 عام الصحيفة لتغلق ذلك يعجبهم لم آنذاك

يكن لم الذي شاكر بن االمير زيد سمو آنذاك الوزراء رئيس لرغبة
ل185اسرة دخل مصدر انها تشكل الغالقها وخصوصا متشجعا
في والتجارة الصناعة  وزير فيها.ولكن يعملون  ول35صحفيا
ثالثة وتقدم ذلك ومت البيع عملية  مرر  الراغب) ابو حينه(علي
وزهير االي  احلي وعبد احلروب رياض  الدكتور وهم لها  مشترين
االسواق. صحيفة الى ويحولها بالصفقة االخير ليفوز العورتاني
من النقابة فصلي ومت حكوميا اعالميا مستشارا عملت حينه وفي
سيف الوقت  ذلك  في الصحفيني نقيب .وكان  السبب لهذا
تروى رمبا اخرى قصة ولها انهارت بدورها االسواق الشريف.ولكن

الصحافة. شارع في ما يوما
قصة قليلة اسابيع وبعد رمبا ..لتبدأ احلكاية  تنتهي هنا الى
موال املبنى هذا رمبا يكون .. الصحافة شارع في جديد ملبنى جديدة
من احد يعرف التي لن الشعب صحيفة على انقاض قائما جتاريا
صحفية جتربة رفات على قائم  انه االنشاء)  (قيد املبنى  هذا رواد

رائعة.

برس ”قدس وكالة تأسيس أواكب أن صدفة تكن لم
اليومية- اليوم“ فـ“العرب األسبوعية فـ“السبيل“ لألنباء“ 
كثب عن الصحفي“ ”املطبخ فيها التي راقبت تلك الصحف
تتبلور مذ اجلرائد، تفاصيل بكامل مولعاً صبياً كنت إبان

.ً أخبارا واألحداث مقاالت، األفكار فيها
إعجاب وراء إجنراري على نادماً اليوم أراني ولألسف،
تغدو حتى م وتتهشّ ى تتشظّ التي الكلمة بقوة الطفل،

بال معنى. أجوف صوتاً
شرعت حاملا إذ أن يصير. له قدر مما أكثر ً مبررا فلن أرى
في إتقانها على تدرّبت التي الصحافية، الفنون مبمارسة
االستاذ اه سمّ فيما الوحيد الفن  أن وجدت عديدة, أماكن
ومقتل البلد، هذا آفة هو ”الصح-آفة“، سكجها باسم
ً جورا تسمى التي الصرفة النميمة هو: العرجاء صح-آفته

”صحافة“.
اإلشاعة, هو أيضاً اخلبر املعلومة, وإن هو اخلبر إن يقال
هو آخر, هنا جتد لها شكال أن الصحافة غير الراجح. وهذا
باألساس مرتعاً الصحف هي أغلب نرى مهنية, إذ أي عن أبعد

معا! والتقارير لإلحتفاليني املتملّقني, وكتبة ”اإلنشاء“
ستني بإرث معجباً  ”الدستور“ بباب وقفت كيف  وأذكر
لداخل طريقي أجد أن  متأمالً العريقة, الصحافة عاماً من

–سابقاً! ”الصحافة“ شارع في القابع املبنى ذاك
البيت في حزيناً. وال ً سعيدا ال عدت. أني أذكر ويومها، 
الكاتب الذي ذاك وما جعل له احلال، آل مبا مصدوماً جلست،
األمر، ذوي وروائع“ ”رؤى على  وحارساً  حاجباً نفسه نصب
املرة وفي والتقدير، االحترام بجلّ األولى املرة في يقابلني

غير معهودة. وصالفة بجالفة الثانية
األمر ذوي  مؤخرات  أقبّل وال  ،ً أحدا أمتلق ال أني ويحدث
عالوة ومقزز، أنه بشع أعور، امرىء ألي أؤكد بل روا، جتبّ مهما
في أي يقال أن يجدر ال األساس.. وهذا ما أعور في أنه على
مع والتساوق السمان, القطط متسيد في يبرع فمن مقام,

املطلوب.. الرجل هو معاً واملتأمركني واملتآمرين املتكرشني
بكتبتها ممثلة الصحافة إن يقال- ما جملة –من ويقال
ى لتسمّ اللوردات البريطاني, في مجلس يوماً جلست التي
موجودة ثالث سلطات أي رابعة: سلطة أنها الحقاً باسمها،
الدائرة، القصر، أقول: تلقائياً  فأجدني  أحصيها, أصالً..
جتد فأين والتشريع.. والتنفيذ القضاء، عن عوضاً احلكومة..
التي تلك املشجعني؟ مدرجات في سوى لها الصحافة مكاناً

حساب على لفريق واملشجعني سوى للمصفقني تتّسع ال 
إستعداد على حماساً.. واملمتلئني صراخاً املتأهبني فريق،
نوعها من سلطة أي آخر. لصالح فريقاً ليشتموا كامل

رجالها إذن؟ هذه؟ ومن
نأخذ أن نكون.  ال أو مصفقني نكون أن  إذن  فاملسألة

أصالً. اللعب ال نحضر أو في امللعب مكاننا
البخور حلملة  يهيأ  كما إحتفالية، ليست  الصحافة
ليست .ً جيدا جميعاً نعرفهم الذين أولئك والتمائم،

منيمة. ال وقائع تعتيم. إنها تنوير ال جتارة. وال مساومة
”العالي“. سقفها أغراني ”الغد“. جلريدة اذهب ..واآلن،
خالف بسبب  أسبوع) (بعد  العمل عن  أوقفت أن وحدث 
جنس ما والدجاجة.. والبيضة املالك، أصل على كخالف 

الدجاجة! البيضة أم قبال: وجد املالك، ومن
املنطلق هذا ومن يقع!) زال (وما وقع داخلياً إن خالفا قيل
مكاتب على حتط التي هذه الة اآلن, في ذلك، أكتب أال يجب
اآلخرين، ولغيهم من السهل ابتالع اعتقدوا أن الذين األوغاد
أغبياء يكونوا أن األوغاد عادة أمن البساطة. مخطئون. بهذه
يسرقوا أن يعرفون ال أغبياء, كلصوص ولكنهم ال أدري, أيضاً؟
ما سرقة، وهذا أبشع واحلقوق احلقائق سرقة أن غير حتى.
سرقتي, مخافة افر، فوق  أسكن أنا، وها  اآلن. بصدده أنا

الشرطة سرقتي؟ قررت لو حقي سآخذ ولكن.. كيف
بأخرى. احملسوبية كعالج ذلك ولكن التظلّم. السهل من
أحقا؟ الفرص“!  تساوي من غريباً ”نوعاً صديقي يسميها 
على نزل من به كل أرشق بيض فاسد كفساد فرص تساوي

الوقائع. النتيجة ومعروفة مباراة محسومة في امللعب
األصل فيه يختلط كمزيج  ذلك, من كل أكبر واللعبة
النفسي اإلستعداد واملذهب، األسود الفقه  واملنبت،
أمتلق أن فكرة تقبل عن أعجز ولكني والتمرد.. للتصفيق
يسرقوا أن حتى يعرفون ال حمقى مؤخرات  وتقبيل   ،ً أحدا
أمثالنا من وهؤالء آثارهم، يخفوا أن دون وينهبوا ويكذبوا 
قططاً ميسدوا أال قرروا نحن صحافيون  دوماً، أعقابهم في
خون عنهم يقال من نحن مقدسة. أبقاراً يبجلوا وأال سماناً،

للخداع. طريقنا نعرف لم ألننا فقط ومرتدون،
أقرب حقيقية صحف تأسيس نواكب أن يوماً، وسيحدث،
ممسحة تكون أن مقابل على الفتات في تعتاش وال للحقيقة،

رابعها.. يقودون أنهم اليوم ألوغاد يهيأ سلطات أقدام

األسمر حكيم بقلم:

نكون ال أو صحافيني أن تكون
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ليش مش أنا؟
حمد بن جاسم: شخصية العدد

دن
ألر

ي ا
ناد

قالوا:
موقع عمون

العمل  جبهة  عام  امني  *غادر 
منزله  ارشيد  بني  زكي  االسالمي 
منزل  الى  عمان  جبل  في  املستأجر 
ابو نصير مببلغ مئة الف  اشتراه في 
دينار , ابو االنس استطاع جمع 25 الف 
باستدانة  وقام  البيت  ثمن  من  دينار 
االسالمي  البنك  من  دينار  الف   75
وعلى الطريقة الشرعية ب“املرابحة“ 
، وقامت اجلبهة بدفع ما ترتب عليه 
من التزامات مالية للمنزل املستأجر 

وانهاء العقد, مبروك شيخنا ..

عن  الكهربائي  التيار  *انقطع 
عاد  انه  اال  دقائق  لعدة  مول  مكة 
فورا رغم االرباك الذي رافق االنقطاع, 
ان  اال  االسباب  معرفة  يتسن  ولم 
املولدات االحتياطية يبدو انها اخذت 
وقتها للعمل واضاءة امع التجاري 

الكبير.
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امللك
األردن لكلّ

األردنيني لكلّ

بل شمعة، يضيئ ال
يلعن وال الشموع، يضيئ 
يُصبح حني  إالّ الظالم
الرؤية على الفضاء املفتوح
لليوم عنواناً الواضحة
اآلتي، وما بعده، وما بعده،

وأيضاً. أيضاً بعده وما
على جلس  وحني 
ظالم ة ثمّ كان العرش،
فمن البالد،  حول يحوم
وزيت الشموع،  سيضيء 
شرقي مشكاته، مبارك، ال
الهاشمي، وألنه  غربي، وال
فهو البيت، آل عميد وألنه
كل وواسط العقد واسط

العرب. بيوت
وميقت الشموع يضيء
الضد وهو الظالم، أهل
إال العتمة وما للعتمة،
تتخندق خفافيش مرتع

بالسر، ويقتلها الضوء.
الكل هو امللك، هو
الكل ونحن بعض، ال منا
وهو الوسط ال بعض، منه
قطر فاملسافات من حوله
اضالع، بال مكتملة دائرة 
شرايني بني واملساحة
”بعضنا“ ال ”كلنا“ قلوبنا
قبلة مساحة قلبه وبني

الندي. اجلبني على
باملواطنة رف  تشّ ملن مشاعاً الوالء هو
اإلحتكار، من واألرقى األنقى وهو وبالعروبة، 
تعرف ال وامللك  والوطن باهللا املؤمنة فالقلوب
إفراز معامالت  وال هندسية، مخططات

للعشق.
لنا يبسطها الندى  ه كفّ السماحة،  هو
ومن الغضب لنا، وهو تعرف اإلنقباض، ال ”كلنا“

التهاون. ال تعرف احلزم قبضته أجلنا، ”كلنا“
فتهادت اجلدات همستها التي القبلة هو

اإلعتزاز رعشة  وهو ،ً شعارا الوطن جبني  على
نحميه ً مجدا فاستحالت وجداننا ت مسّ التي

العيون. بأهداب
اجلميع.. امللك...ملك هو

بضراعة نبتهل دوما ”كلنا“  ملكنا وألنه
(عاش ونهتف يحميه، أن اهللا إلى املؤمنني

عنيامللك). . ميم

العتمة وينير الشمع، يضيئ
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واملوءودون: املوعودون، الوزراء

أنا؟ مش ليش
األردن السياسية، حياة من سنة عشرة إحدى خالل تغيّر ماذا

ان؟ عمّ مجالس رت تطوّ وهل
مبيضني، ابراهيم األستاذ زميلنا كتب سنة عشر إحدى قبل
السياسينيواملفكرين حتقيقاً إستطلع فيهآراء املغترب فيالبحرين،

وماشابه! والتعديل إشاعات التغيير حول حول واملثقفني
:“اخليال وصورة“، حتت عنوان ”صوت في مجلة ونشرنا املوضوع

أنا! مش ليش والوزارة: الشعبي..
حياتنا في يتغيّر لم شيئاً إنّ لنقول التحقيق نشر نعيد هنا،

السياسية.
معه أجراه الذي اللندنية، ”احلياة“ صحيفة مع لقائه ”....في
امللك جاللة ردّ ،ً مؤخرا املميّز جهاد اخلازن، الصحافي حتريرها، رئيس
شيء هناك ليس األردن: في بتغيير وزاري تعلّق سؤال على احلسني،

عمان! إشاعات إنها القبيل... هذا من
تستأهل الوزارية، عمان إشاعات  موضوع  فإن احلقيقة، وفي

طويلة! وقفة منا
(81 ) األن حتى تشكيلها مت التي األردنية، احلكومات عدد يبلغ

وشارك  دولة، صاحب (  29 ) فيها الرئاسة تسلّم  وزارياً،  مجلساً
من احلكومات هذه أعمار وتراوحت معالي، صاحب  (540) فيها

سنوات). (خمس حتى ،( أيام (خمسة
غير فهو  الشعبي،  اخليال لها  شكّ التي  احلكومات عدد ا أمّ
الرسمية، احلكومات  عدد يفوق كان  وإن األطالق، على محدود
يحملوا لم الذين الوزراء عدد فإن وباملقابل، األضعاف.  بعشرات
من بكثير  أكبر لذلك، الشعبي  اخليال  حهم ورشّ ”معالي”، لقب

الفاخر“. ” اللقب هذا بحمل متتعوا الذين
الذي الوقت وفي  جديدة، حكومة تشكيل الشروع في وعند
شكل وإتصاالتها، لرسم مبشاوراتها، العليا“ ”املراجع فيه تنشغل
أشكال رسم في اآلخر، هو ينشغل الشعب فإن اجلديدة، احلكومة

أخرى! ” متمناة“ حلكومات أو متوقعة،
وإياباً، ذهاباً  والترشيحات، التوقعات، هذه تتحرك ما  وعادة
احلكومية، الدوائر املوظفني، في ومكاتب الدكاكني” ”مصاطب بني
إلى أيضاً، ورمبا والصحافة واملقاهي، واألسواق، اخلاصة، واملؤسسات
األسماء تداول  يتم حيث القهوة! بفناجني التبصير“  ” جلسات
احلكومة في معالي“  ” لقب حلمل املؤكدة- -وأحيانا  املتوقعة 

اجلديدة.
الناس، بني يدور كلّ ما ينقل أن إستطاع ً لو أحدا أن واحلقيقة،
الصعيد على يدور وما املتوقعة، األسماء حول  فئاتهم،  مبختلف
مغرق نصّ على  حصل لكان أخرى،  ألسماء  تداول من الرسمي
من فيها سيظهر ملا مسرحية ضاحكة... ألعظم الكوميديا، في
وأخرى روح، بال لها، وأحالم أساس ال ومتنيات غريبة، مفارقات عجيبة
مبالغ وتشنيعات تتحقق، وأخرى تبقى متنيات، ومتنيات جسد، بال

التصور! بل تفوق حد التصديق، وتضخيمات فيها،
هي وكوميديا...  ودراما  فنتازيا من فيها ما بكل  احلالة، هذه
وبالذات عند قرب وأخرى،. فترة األردن، بني تصيب دورية، شبه حالة

أخرى. حكومة وميالد ما، حكومة صالحية إنتهاء
املفكرين من عدد الظاهرة، مع ناقشت هذه وصورة“، ”صوت
هذه نشوء على وتعليقاتهم إنطباعاتهم، أبدوا الذين األردنيني،
مختلفة جاءت النظر، بوجهات وظروفها، وأسبابها، الظاهرة،

أحيانا، ومتقاربة غالبا..
قلنا:

من خاص نوع إلى ل  حتوّ أردني، إختراع هي الظاهرة، هل هذه 
األردني؟ الشعبي التراث

الفايز عاكف
أجاب األسبق،  النواب مجلس رئيس الفاير، عاكف السيد
ليست أو احلكومات، في الوزراء، أو التعديل إشاعات التغيير، قائالً:

به ننفرد أردنياً“،  ”إختراعاً 
”تراثاً وليست غيرنا، عن
ظاهرة هي بل شعبياً“
النامية اتمعات ترافق

عموماً.
نفس وفي ولكننا،
أكثر من أننا نرى الوقت،
حلكوماتنا، تغييراً الدول
هذه تكون فرمبا  وبالتالي،
أكثر لدينا، بارزة الظاهرة،

غيرنا. من

الفانك،
عايش، البلبيسي،
خليفات، والرزاز
الفانك، فهد الدكتور
واملراقب والكاتب، املفكر
هذه قال: البارز، السياسي
ظاهرة أردنية، الظاهرة، هي
في لها مثيل ال خالصة، 

األخرى. البلدان

أردنية، ظاهرة هي نعم، يقول: البلبيسي، فخري السيد
في حتماً، زائلة، األردني، وهي  الشعب على حكراً ليست ولكنها

وقت ما.
األعيان مجلس وعضو املفكر، عايش، حسني  األستاذ  أما
سميته أن لي سبق ما إلى الظاهرة هذه تنتمي فيقول: السابق،
درجته ” تزداد إشاعي ” وهو أسلوب الترانزيت ”، ” تفكير بـ مرة ذات
في احلرة التعبير أبواب وإنغالق الديكتاتورية، درجة إزدياد مع
في ليسوا أنهم طاملا -بعضهم– الناس إعتقاد اتمع. إضافة إلى

بها. يذهب أو تذهب، أن فيجب احلكومة،
األردنية، واملفكر اجلامعة في األستاذ خليفات، سحبان الدكتور
لها التي اتمعات كلّ في موجودة الظاهرة، هذه يقول: املعروف،
كثيرة أسباب تترافق والتي مجتمعنا، في اخلصائص املتوفرة نفس
وغياب احلقيقي، بدورها اإلعالم أجهزة قيام عدم مثل لتحقيقها،

نواد. مجرد إلى لت حتوّ التي دور األحزاب،
الظاهرة هذه يقول:  املعروف، الكاتب الرزاز، مؤنس األستاذ 
إلى تنظر التي  النامية،  وخاصة اتمعات، معظم في موجودة
والتي اإلجتماعي، السلّم  في درجات أنها على الرسمية،  املواقع
فيها الناس معظم يبدو حيث ترفاً، ليست فيها، السياسة تكون

السياسية. احلياة تفاصيل في منهمكني
اإلشاعة، هي حالة  فيقول صواحلة، نبيل الفنان األستاذ أما
الصغيرة، اتمعات في أقوى  تكون وقد طبيعية،  إنسانية حالة
أنفسهم أفراده يعتبر الذي اتمع في قوتها، مجتمعنا، وتزداد مثل
مقاماتهم، إختلفت  مهما السياسية، الفرص في  متساوين

وقدراتهم. وثقافاتتهم،
التعديل احلكومي، أو بالتغيير، املعنية اإلشاعات حركة إن قلنا:
أسماء أجنحتها على اإلشاعة حتمل حيث ذهاب وإياب، حركة هي
يظهر يكاد وال أخرى، تعود حاملة أسماء ثم في ذهابها، معينة،
املرموقة، السياسية النوادي بني  اإلشاعة، مع التعامل في فرق
لبعض بحماسها يتعلق في ما مصاطب الدكاكني“ وخاصة وبني ”

أخرى أسماء جتاه وفتورها األسماء،
وزاراتنا- ألن بقوله: ، ذلك على علق صواحلة، نبيل الفنان
أناس الوزارات إلى وجاء عشوائري!“ ” بشكل تأليفها يتمّ أحياناً-
مع الكل يتعامل أصبح لذلك، إليها، يصلوا أن أحد يتصور يكن لم

وال منفتح، األردن بلد كمان!“ وألن مش أنا وليس ” املوضوع مبفهوم
قلقاً، ال يجدون فإنهم األمن، أو اابرات، من خوف في الناس يعيش
األسماء وإبعاد املرغوبة األسماء وطرح اإلشاعة من تكرار خوفاً أو

املكروهة..
احلزبية، احلياة ضعف إن فقال: الفانك، فهد األستاذ أما
وزراء، مشاريع والوجهاء، املثقفني، جميع من يجعل والبرملانية، 
إختراع ميارسون ما عادة بالوزارة، طامعون، أو طامحون، وهناك

بحتة. ألسباب شخصية تغذيتها، أو اإلشاعة،
الناس سواد أن أعتقد  فقال: البلبيسي، فخري  السيد أما
ما، من تغيير بد ولذلك فال مؤقتة، التشكيلة الوزارية أن بات يظن
أو العربي  الصعيدين على محلي، سياسي إنعطاف أي بروز عند 

إلغائها. أو تشريعات تغيير عند أو اإلقليمي،
الوزراء من للكثير مفتوحة  السياسية“ ”املطابخ  كانت وملا
الوزراء العاملني، من بعض املعلومات والذين يستقطبون السابقني،
اال إفساح فإن  .. والتعديل التغيير  حول الشائعات  وإخراج
من والطلبات الكثيرة الواسطات، ملساعي تلبية جدد وزراء لدخول

واقعاً. ً أمرا وإختالفها، األسماء، يجعل تداول والوجوه، العشائر،
”حقائب ظاهرة تفشي بعد الفاير: عاكف السيد ويقول
الهاتف جرس ينتظرون منا  الكثيرون أصبح  أصبح الترضية“،
اإلشاعات ما تكون وغالباً تلك، أو احلقيبة تلك في الستمزاجهم
أسمائهم بطرح عدة وسائل خالل من يرغبون صنع هؤالء الذين من

املنتظر. البديل أنّها على
ختاماً
في تلك يتغيّر لم شيئاً إنّ ننهي بالقول،
املستطلعة من وهناك الطويلة، السنوات
رحمة في التحقيق من إنتقلوا إلى آراؤهم
لدينا، زالت ما نفسها الظاهرة ولكنّ اهللا،
الشعب معالي املليان: بالفم تقول وهي

األردني!

مبيضني ابراهيم : بقلم

الشعبي ايال في الوزارية التعديالت
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أو الدينية، أو األثنية، أو اجلهوية، أو  العرقية،  األهلية  احلرب
والواقعة األمس، في ورواندا ... لبنان وقعت في كالتي الطائفية...
وكينيا، والسودان، والعراق، والصومال، والكونغو، الباكستان، في
نتيجة أم واألسباب، العوامل ذاتية أكانت وسواء اليوم، وتشاد... 
مئات آالف أو آالف أو مئات حتصد مذابح احتالل، أو أجنبي تدخل
األطراف يد على والشيوخ والشباب والنساء األطفال ماليني  أو

فيها. املنغمسة
بالفؤوس تتم جماعية)  (إبادية استئصالية أنها  واملثير
التفجير... أو احلرق أو الرصاص أو والنشاب والقوس والسواطير
التمييز أو اإلنساني الضمير وانعدام الهمة واإلرادة وبأقصى درجات
يهبط أن درك ميكن أخطر إنها الطرف اآلخر. لتصفية بني الضحايا،
والرجل واملرأة والكبير، ألن الصغير بعينه اجلنون وهو اتمع، إليه
أو العرق، بقاء عن الدفاع بحجة فيها ينخرط واجلاهل والعالِم
بقائه بصفته عن وبالتالي الطائفة... أو الدين، أو األثنية، أو اجلهة،
األخرى، القبيلة من ألنهن أمهاتهم قتلوا رواندا في  منها. ً جزءا
قنّاصني. إلى جامعات أساتذة حتول اللبنانية األهلية احلرب وفي
يدفع ألنه عبئاً األضيق أو الضيّق االنتماء يصبح احلالة هذه وفي

النهر انون. من الشرب العاقل إلى
”مجتمع أي في تقع  أن ميكن األهلية احلرب فإن يبدو وكما 
أو جهوياً أو عرقياً، عمودياً: منظماً اتمع كان إذا أي  عضوي“
البالد في كما مواطنياً أو أفقياً وليس طائفياً...، أو دينياً، أو أثنياً،
األثنيات، أو اجلهات، إحدى أو األعراق، وكان أحد دميوقراطياً، املتطورة
والطرف واالمتيازات، بالسلطة ً مستأثرا الطوائف... أو األديان، أو

منهما. محروماً اآلخر
األجنبي التحريض عن الناجمة األهلية احلروب استثنينا إذا
احلرب أن ليبقى، جند الشرير بندورا صندوق يفتح أو االحتالل الذي

بالسلطة املتمتعني بني حرب التحليل- نهاية في - األهلية
واملظلومني. الظاملني بني أو منها، واحملرومني  والفرص واالمتيازات
احلقد حدة  من املتاحة  الفرص قلة أو االقتصادية الندرة وتزيد

االنتقام. إلى والتوق
والظلم التمييز متارس  التي احلكم أنظمة فإن وعليه 
وتصر الوافدين) وتواصلهما ضد (وحتى بني مواطنيها االنتقائيني
أنها منها ظناً للخطاب  أو لألقوال املناقضة  باألفعال عليهما
املسؤولة هي منها، املستفيدين بدعم وتدوم وتبقى ـُحمى ت
لشعبها بعدائها قد تقضي عليها التي  واملذابح  احلرب هذه عن
منحطة ثقافة عن تعبير األهلية احلروب نتيجة لذلك. إن ولنفسها

غوته. يقول كما
أهلية حروب من العالم في حالياً  يجري  مما ليرتعب املرء إن
لكل احلني يحن ألم ويتساءل: االشتعال، وشك على أو مشتعلة
املستفيدة والثقافية السياسية وللنخبة النوع، هذا من نظام
العدل عن  (اخلطاب) ويطابقا  يعتبرا أن بتأييده، له  املبتزة أو منه
والشعب النظام إلنقاذ باألقوال  ال باألفعال (بتقبلهما) واملساواة
املواطنة وإن امللك أساس هو العدل إن اخلطير؟ املصير هذا من
الوئام والسالم وسبيل احلل هما األصيلة والدميوقراطية الكاملة
الفرصة وتتحني تبقى حية األهلية احلرب بذرة فان وإال االجتماعيني،
وطبقوا واتارين املتنعمني على احملرومون انتصر إذا ألنه لتنطلق
واالمتيازات، السلطة عليه عليهم، باحتكار انقلبوا الذي السيناريو

يعقلون؟! أفال جديدة وهكذا، أهلية لبذرة حرب التربة يهيئون
إلى العدل ساعة ودولة الظلم ودولة ”الظلم ظلمات األثر: في

الساعة“. قيام
واقتصادياً  ومالياً  ذلك كل من آمناً“،  البلد هذا اجعل  ربّ  

(واجتماعياً). وسياسياً

“ آمناًً البلد هذا اجعل ”ربّ
حسني عايش األستاذ : بقلم



حمد  بن جاسم شخصية العدد
بن جبر آل ثاني

رون بقطر التي ”تتصرّف وكأنّها  ظلّ كثيرون يتندّ
وضيق  املساحة،  صغر  العتبارات  عظمى“،  دولة 
تفسيراتهم  وظلّت  السياسية،  احلركة  مجاالت 
والغاز،  والنفط  ”اجلزيرة“،  على  تقتصر  الدور  ع  لتوسّ
وما عدا ذلك فهي مشيخة مرّة، ومحمية مرّة ثانية 

وثالثة.
قدرتها  املاضي  الشهر  في  أثبتت  قطر  أنّ  على 
على اخلروج من مساحتها اجلغرافية، وإحتياطياتها 
مطبخاً  باعتبارها  العالم  على  والظهور  الغازية، 
لم  أرقام  جمع  على   ً قادرا محنكاً،  عاقالً،  سياسياً 
تقبل سوى الطرح، والوصول إلى صيغة تضخّ الدماء 
لبنان  أنّ شكل  الواضح  فمن  متصلّبة،  في شرايني 
عن  كامل  بشكل  مختلفاً  سيكون  الدوحة  بعد 

لبنان قبلها.

دور الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
إختارت  ولكنّها  معجزة،  قطر  جتترح  ولم 
وأصرّت  للتحرك،  املناسبة  السياسية  اللحظة 
مثلها  يستطع  لم  بدبلوماسية  وتصرّفت  عليها، 
سيحمل  لبنان  كان  وإذا  موسى،  عمرو  لعام  األمني 
إمتناناً لشخص، فسيكون للشيخ حمد بن جاسم 
عربياً  سياسياً  جنماً  األيام  مع  صار  الذي  جبر  آل 
محبوباً، وميكن إرجاع النجاح الباهر جلهوده وحنكته 

الواضحة.
وكان تعيني الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني ، كرئيس للوزراء في قطر ، تساؤالت في االوساط 
طموحات  اليه  تصل  قد  الذي  املدى  عن  اخلليجية 
رئيس الوزراء اجلديد، الذي استطاع خالل حوالى عشر 
سنوات ان ينتقل من وزير للبلديات والزراعة ’ ليصبح 
عنوانا لسياسة  مثيرة  للجدل حيناً، ولالستغراب 
رئاسة  ان  ومع  أخرى.  أحيان  في  واإلعجاب  واحليرة 
صالحيات  املضمون  حيث  من  التضيف  احلكومة 
جديدة للشيخ حمد بن جاسم الذي كانت االوساط 
الوزراء  رئيس  طويل  وقت  منذ  تعتبره  اخلليجية 
الفعلي، إال أن قرار تعيينه حمل داللة رمزية مهمة، 

تؤكد أهميته في احلياة السياسية القطرية.
أمير  قبل  اجلديد،  الوزراء  رئيس  اختيار  وقبيل 
قطر استقالة شقيقه الشيخ عبد اهللا بن خليفة 
بناء على  الوزراء من منصبه  ثاني، رئيس مجلس  آل 
رئيس  بدرجة  لألمير  خاصا  وعينه مستشارا  طلبه، 

مجلس.
غير  مبناصبهم  احلكومة  وزراء  باقي  واحتفظ 
الدولة  بوزير  خاص  جديد  منصب  استحداث  مت  أنه 

السادة،  صالح  محمد  ويشغله  والصناعة  الطاقة  لشئون 
املدير العام لشركة رأس غاز القطرية.

”مهندس“ السياسة اخلارجية 
للوزراء  رئيسا  بن جاسم  الشيخ حمد  تعيني  يكن  ولم 
شبه  أنباء  فترة  منذ  ترددت  حيث  هناك،  للمراقبني  مفاجئا 
مؤكدة عن قرب تعيينه لشغل ثالث أرفع املناصب في البالد، 
نقلت  جهتها  من  الين.نت“.  أون  ”إسالم  مراسل  بحسب 
الدوحة  في  مراقبني سياسيني  عن  الفرنسية  األنباء  وكالة 
قولهم إن الشيخ عبد اهللا بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء 

املستقيل، كان يعاني من ”اإلرهاق“ في األشهر األخيرة.
ثاني  آل  جبر  بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ  عن  وعرف 
خصوصا  العربية،  الساحة  على  للجدل  املثيرة  تصريحاته 

تلك التي تنتقد بشدة الوضع السياسي العربي املتردي. 
التفصيلية  بإحاطته  اجلديد  الوزراء  رئيس  اشتهر  كما 
وخبرته الواسعة بالواقع القطري احمللي بحكم املناصب التي 
اخلارجية“  السياسة  ”مهندس  بأنه  يوصف  كما  شغلها، 
حلوالي 15 عاما نظرا ملا يتمتع به من عالقات وثيقة مبعظم 

القادة والزعماء في العالم العربي والغرب.
وميتلك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر (48 عاما) سيرة 
عندما   1982 عام  إلى  محطاتها  أولى  ترجع  طويلة  ذاتية 
شغل منصب مدير مكتب وزير الشئون البلدية والزراعة قبل 

تعيينه في 1989 وزيرا للشئون البلدية والزراعة.
واملاء  الكهرباء  وزارة  مبسئوليات  تكليفه  مت   ،1990 وفي 
باإلنابة ملدة عامني إلى جانب مهامه كوزير للشئون البلدية 

والزراعة.
وإضافة إلى ذلك شغل العديد من املناصب، حيث تولى 
رئاسة مجلس إدارة شركة الكهرباء واملاء القطرية، ورئاسة 
الس البلدي املركزي، وإدارة مكتب املشاريع األميرية اخلاصة، 
وعضوية  للبترول،  قطر  إدارة  مجلس  عضوية  على  وحصل 

الس األعلى للتخطيط.
وزيرا   1992 عام  في  جاسم  بن  حمد  الشيخ  تعيني  ومت 
ضمن  به  محتفظا  ظل  الذي  املنصب  وهو  للخارجية، 
التشكيالت الوزارية املتتالية في يوليو 1995، وأكتوبر 1996، 

ويناير 1999.
لرئيس مجلس  أول  نائبا  تعيينه  مت   2003 وفي سبتمبر 
الوزراء مع احتفاظه مبنصبه كوزير للخارجية. وهو عضو في 
مجلس الدفاع األعلى، الذي أنشئ عام 1996، ورئيس اللجنة 
 ،1998 عام  أنشئت  التي  القدس،  لدعم  الدائمة  القطرية 
عام  شكلت  التي  الدائم  الدستور  إعداد  جلنة  في  وعضو 
أنشئ عام  الذي  احلاكمة  العائلة  1999، وعضو في مجلس 
الدولة  احتياطي  األعلى الستثمار  الس  2000، وعضو في 

الذي أنشئ عام 2000.
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املركز  ندوات اولى في الطروحات وتشتت االفكار تداخلت
عنوان  وحملت املاضي حزيران 4 مساء اطلقها التي امللكي الثقافي
برنامجه ضمن التماسك“  وحتديات العربي الوطن في ”االقليات

”حوارات“. الثقافي
التي  الندوة خالل فرسخ عوني  الباحث  احملاضر وابرز
خالل من االمريكية االدارة سياسة  رفيع  محمد الباحث ادارها
العربية االجتماعية البنى لتفكيك اخلالقة الفوضى استراتيجية
الدولة فشل الى اضافة وطائفية عرقية اسس على تركيبها واعادة
االجتماعية والعدالة  والدميقراطية التنمية حتقيق في القطرية
القطري على الصعيدين املأزوم الواقع مواجهة على القدرة وغياب

والقومي.
في  االمريكي التدخل الى االقليات ”مسألة“ تنامي وعزا  
الى وصوال االموي الى العهد آخر قول يرجعها في حني املنطقة في
التعامل الى اضافة االستعمار عهد ثم العثماني الصفوي الصراع
االعتبارات توظيف دون االفق احادي منظور من املسألة هذه مع
املواطنة ومفهوم املواطن حقوق مثل صحيحا توظيفا االخرى

بعيد. اليها من واالكتفاء بالتطرق
في  اجمالها فرسخ حاول التي املعلومات تداخل ووصل
وتشتته الطرح  وضياع للمسألة املتناقض البناء حد املوضوع
لم انها الى حديثه االقليات بداية مسألة في اشار إذ وحتديد اجتاهه
السنوات االخيرة في سوى السطح الى العربي في العالم تظهر
املاضي القرن من والستينيات اخلمسينيات سنوات غيابها الفتا الى
في النزاعات احمللية ان العديد من الضوء على الى تسليط ليعود
واالربعينيات الثالثينيات سنوات في برزت العربية االقطار  بعض

العراق. احلالة الكردية في مثل
حمزة  زيد الدكتور والكاتب االسبق اشار الوزير جهته ومن
احادية نظر وجهة من تناولها ميكن ال االقليات مسألة ان الى

أبيه).. (اإلبن سرّ قدمياً: قيل
عبدالهادي الباشا بحجم السر يكون وحني
بإمتياز، شرعية حالة يغدو  التواتر  فإن االي،

االي. سهل بالوزير احللقة لتتواصل
عوج، وال فيها وعر التي ال من السهوب سهل،

جذورها. لألنساب دالالتها، كما فلألسماء
لتنتهي الناشط، النقيب ثم املقاول، املهندس،
واإلسكان، العامة  لألشغال وزيرا إليه املسؤولية
عبدالهادي سهل وألنه األصعب، باملهمة مكلفا
ملكية كرمي، رؤية لعيش الكرمي السكن فإن االي
وخبرة الواثق، بهمة االي يحملها سهل سامية
األردنيني بوالء  واألهم املهندس، ومعرفة املقاول،

العرش. وسيد للعرش وإخالصهم

امللك، يدي مرة، بني أول الفتى الكركي يقف حني
مكرراً تصميما اإلرادة تغدو الوزارة، قسم ليقسم
حمل من ميل وال  يكل فال بالقسم، الوفاء على
امللك جاللة أطلقه وعدا السامية امللكية الرؤية
حب، على حبا الوعد االي يحمل لألردنيني، وسهل

سهر. على وسهرا
وطني، سر في سر كركي، سر أردني، هذا سر 
بني باشا عبدالهادي ضمه احلب، وفي العشق
رجال السر برعم وحني يوم، صدر على يوما الضلوع
وسيد الباشا للوطن قدمه احلب، هذا بحجم كل
ونتمتم املقولة، وتفسر املعنى فيكتمل الوطن،

أبيه). سرّ اإلبن إن (حقاً، برضا املطمئن

آليات الى  الفتا واحلقوق املواطن مفهومي غياب ظل في اجلانب
االقصاء. وثقافة االخر تغييب

االردن ال  ان الطويل والباحث فالح االسبق  السفير وقال  
االقليات. مشكلة من يعاني

الثقافية  املراكز بعض دور الى حموده عبداهللا الباحث وتطرق
خالل من احلقائق تشويه على تعمل والتي عمان في االجنبية

في اململكة. الدينية االقليات لبعض اضطهاد بوجود االدعاء
وبالتالي  االثنية االقليات وجود انكار الى احلضور ونحا بعض
من جزء  هو يجري ما وكل السياق هذا في مسألة وجود عدم 
يستطيع لم فيما العربية واملنطقة العرب ضد املؤمرات التي حتاك
ارضية لنقاش علمي يشكل مقنعا طرحا يقدم االخر ان البعض

موضوعي.
خالل  من اآلخر غياب  ظل في الندوة تستطيع  ولم
االرتقاء احلضاري, وانتمائها واصولها العربية للثقافة استعراضها
االجابة او االقليات مسألة في وحجمها االشكالية مستوى الى
نظر وجهات من واثارتها  اجلها من عقدت التي التساؤالت  على 
على احلضور قدمها التي  القليلة املداخالت كانت فيما متعددة
بوصلة غياب على تدل االشكالية املسألة هذه في استحياء
الصحيح بشكلها  وتشخيصها للمشكلة املوضوعي التعريف
االعراف ودور واالجتماعية االقتصادية العوامل تغييب اضافة الى

السياسية. واالنظمة التراكمي والتراث
حساب  على مداخالته في اطنب الذي رفيع الباحث واختتم
بدايتها في لها التعريفية مقدمته طرح باعادة الندوة احلضور وقت
من عقدت حتقق ما ان تستطيع  لم بانها الضمني  االعتراف مع
التساؤالت على واالجابة املوضوعي النقاش اثارة خالل من اجله

ومواجهتها“. االقليات مسألة طرح اجملها ”بكيفية التي

بقلم: مجدي التلّ

الطروحات ت تشتّ

والوعد: العهد حافظ
والعيش السكن كرامة
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قالوا:

ماهر أبو طير

على  تقعد  ولم  الدنيا،  قامت 
زيادة النواب بخمسمائة دينار شهريا، 
أصعدة  على  مخصصاتهم،  وزيادة 

السكن والضيافة واالتصاالت.
يتعلق   ً سرا كثيرون  اليعرف  قد 
 ،ً أبدا راضني  غير  ذاتهم  النواب  بأن 
على زيادتهم، فهم طلبوا من رئيس 
الوزراء -وهذه معلومة مؤكدة- أن تتم 
زيادة رواتبهم ثالثة آالف دينار شهرياً، 
دفعة واحدة، من أجل أن يصبح راتب 
آالف ونصف،  أربعة  اإلجمالي  النائب 
الراتب  دينار  وخمسمائة  ألف  منها 
آالف  الثالثة  إلى  باالضافة  املعروف، 

الزيادة اجلديدة.
 ولم يقبل رئيس احلكومة ان تتم 
املرتفع  املبلغ  هذا  الى   ، النواب  زيادة 
حتت   ،ً مرارا راجعوه  انهم  برغم  جدا، 
لضغوط  يتعرضون  انهم  مسمى 
ومطالب ، وأنهم يصحون من الرابعة 

.ً فجرا
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غادر جحورها األفاعي تُ
عماد احلمود: خلوي اجليل الثالث

الراجحي: إسمنت جديد بأسعار منخفضة



السكانية  التجمعات داخل والزواحف األفاعي انتشار أصبح
خطيرة ظاهرة يشكل ان،  عمّ في وحتى الريفية،  واملناطق
املناطق في العادة في تسكن  األفاعي وان خاصة  مألوفة وغير

املهجورة.

عن الرطوبة تبحث

تؤكد اإلخبارية فاملتابعة األردن، يقتصر على ال األمر أنّ على
وحتى في اجلفاف، لسبب الظاهرة، نفس من تعاني ااورة البالد أنّ
اجلفاف غير املسبوقة موجة أن من السلطات حذرت فقد أستراليا
املدن، في عن الرطوبة البحث االفاعي الى تدفع البالد جتتاح التي
هذه من لهجمات يتعرضون الذين األشخاص عدد  يزداد حيث 

الزواحف.
”الرأي“ في االي حيدر نشره الزميل ما احمللية ومن املتابعات
داهمت أفاعي من عائلتها إنقاذ تنتظر التي آمنة أم املواطنة عن
من أكثر منذ البلد وسط الطلياني شارع في الكائن منزلها

أسبوعني.
اجلهات الرسمية من التأكيدات فرغم املتابعة في جاء وكما
أنها اال العامة السالمة على حفاظاً للمشكلة جذريا أن ثمة حال
الزسبوع في الكتابة حلظة  األفاعي حتى وسط وبناتها هي تنام

املاضي.
قبل تدخلت الكبرى عمان وامانة املدني الدفاع فرق من وكانت
البلد الطلياني وسط شارع في تسكن عائلة في انقاذ اسبوعني
بالغاً اهتماماً لقيت ملنزلها. وتقول أم آمنة: إنها ثعابني مداهمة اثر
هي تقوم آخر منزل  أجرة لدفع باملوافقة ووعدوها املسؤولني من
حلني االجتماعية، التنمية وزارة نفقة شهورعلى ثالثة ملدة بايجاده

الثعابني. على القضاء
هذا املنزل في للسكن امنة أم الصعبة املادية األوضاع واجلأت
الطلياني شارع على يطل جبل سفح على يقع الذي املتواضع

بكر املهندس عمان أمانة القوارض في مكافحة مدير أكد و
التي املهجور املغارة من املنزل دخلت األفاعي قد تكون أن العبادي
، باالسمنت  مغلق الرئيس بابها وأن املنزل من األعلى الى تقع
الى للوصول املنزل من جزء هدم الى اللجوء احتمال الى مشيرا

املغارة. مكان
وسقفه الطوب من قدمي السيئة فهو بناء ورغم أوضاع املنزل
للعيش امنة-  مضطرة أم تقول ما -وحسب إنها اال الزينكو  ، من
من تتقاضى  وال شهرياً دخالً متلك ال  كونها وعائلتها هي  فيه

مالئم، منزل إيجاد من ميكنها الوطنية راتباً املعونة

عشرات احلاالت

خالل لها التابعة واملراكز املدني الدفاع مديرية  وتعاملت
األفاعي عن إبالغ حاالت عشرات مع املاضية القليلة األسابيع
عن يزيد طوله ضخم حنش ظهر عن حيث الفحيص في  ومنها
قلوب إلى  الرعب ادخل مما  البلدة وسط منطقة في  أمتار ثالثة
في ينجح كان احلنش أن إال للموقع عدة مرات التحرك ومت املواطنني،
حتركت الكوادر قد هذه وكانت املدني. الدفاع وصول قبل االختفاء
طولها يزيد  ضخمة أفعى وجود عن إبالغ اثر الكنيسة حي إلى

من  ان األفعى البلدة في وأكد مواطنون أنش 2 وبقطر مترين عن
محافظة في املدني الدفاع كوادر وكانت جدا واملعمر. النوع السام
للقضاء كفرهودا  منطقة الى ايام عدة قبل حتركت قد البلقاء
ودعت خصوصي. سيارة عثر عليها داخل مترين بطول افعى على
أي واإلبالغ عن واحلذر  احليطة اخذ املواطنني املدني الدفاع مديرية
اليابسة واحلشائش األعشاب التخلص من وضرورة لألفاعي وجود

مبنازلهم. احمليطة املناطق من واحلجارة األنقاض وإزالة

أحمر ولونها رة معمّ

سموع احياء بلدة في احد أفعى ضخمة إستحوذ ظهور كما
لها ااورة في البلدة والقرى املواطنني اهتمام على الكورة لواء في
يشبه وال لديهم  املألوف غير االحمر ولونها وطولها لسماكتها
بلدية لرئيس في املنطقة. ووفقا اعتادوا رؤيتها التي األفاعي ألوان
البحث ومت االفعى ظهور الى موقع مت حتريك جرافة فقد الكورة رابية
االفعى ان وقال عليها. العثور يتم ولم واحلجارة االنقاض بني عنها
صورة والتقط لها البلدة شبان احد في املوقع وجودها عن التي ابلغ
التي املعمرة األفاعي من  تعتبر النقال هاتفه  بواسطة بعد عن

، سنني منذ تعيش
للبنني الثانوية القادسية مدرسة طلبة كبير ثعبان وهاجم

الفرصة املدرسية. في أثناء جتمعهم بصيرا في

أفعى من طفلني كلب ينقذ

عاما  و12  4 العمر من يبلغان طفلني حياة كلب أنقذ  كما
خالل املتر ونصف متر حوالي طولها يبلغ سامة أفعى لدغة من

. مبحافظة املفرق بريقا بلدة في املزارع احدى في وجودهما
يقومان برعي املاعز  كانا الطفلني فان عيان شهود وبحسب
شديد نباح في حالة الكلب منهما اقترب املزارع حيث احدى في
من كان فما اليهما طريقها في كانت التي االفعى مبحاصرة وقام

. االصغر والهرب به شقيقه بحمل قام ان اال االكبر االخ
اإلمساك من العاصمة مدني دفاع من مجموعة متكنت كما

الشرقيه. عمان منازل أحد مترين في طولها يبلغ سامة بأفعى
سامة  أفعى وجود عن بالغاً تلقت بأنها مصادر املديرية وأفادت

إخالء مت وصولهم ولدى ( الى حتت املطبخ خزانة  داخل ) تقبع
بالقرب وعوائق  حواجز وضع  مت ثم املطبخ في احملاصرين األطفال
ثاني طفاية استخدام ومت هروبها دون للحؤول اختبائها مكان من
والالقط جداً الباردة حرارتها بدرجات واملعروفة الكربون أكسيد

. قتلها حركتها ومن ثم لشل
في فجأة التوقف الى العمومية احلافالت أحد سائق وإضطر
احلافلة في أفعى اكتشاف بعد الرياضية املدينة شوارع حي أحد
وبعد ” املواطنني أحد ذكر ” حسب ما الركاب بعض تقل كانت التي
حاول األسفلتي ، الى الشارع ” ” تتمختر ونزلت األفعى خرجت ان
بواسطة السائق ودهسها قتلها، والركاب املارة وبعض السائق 
باحلجارة الضرب خبراء أحد فائدة حتى جاء دون ولكن الباص، دواليب
املسألة، تنته نصفني ، ولم الى ليقسمها ، قاطعة ضربة فضربها

. عليها القضاء مت ان الى متحركا الرأس يقوده الذي اجلزء فبقي

للذعر داعي ال

مماثلة كثيرة حاالت عن الصحف نشرت فقد هذه، وغير
بأنّ الناس  طمأنة  ينبغي ولكنّ املواطنني، بني  الذعر أثارت
في ويوجد احلدوث، نادرة األفاعي لدغات  من  الوفاة حاالت

نوعاً  ( 24 ) ات، حتتوي على احليّ من (عائالت) فصائل أربع األردن
عن قليالً عددها يزيد التي السامة، إلى األفاعي باإلضافة .

أنواع. خمسة

األفاعي
جحورها غادر تُ
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االستثمار  بيت  أجرى
أولياً تقييماً  غلوبال   العاملي 
العربية الشركة لسهم
اللوجيستية للخدمات الدولية

(أرامكس).
استخدام على وبناء
خلصم الوزني املتوسط طريقتي
وتقييم النقدية التدفقات
سعر لتقييم املثيلة اموعات
سعر بلغ فقد أرامكس، سهم

اماراتي  درهم 13ر3  السهم
السهم ويتداول هذا .. للسهم

درهم  55ر2  مستوى عند حاليا
شهر  من  28 في (كما إماراتي
يشير ما وهو ،(2008 للعام مايو
لسعر الوزني املتوسط أن إلى

9ر22  بنسبة أعلى  أرامكس 
السوقي السعر عن املائة فى

6ر27 في  بنسبة أرامكس ربح شركة صافي ارتفع وقد
اماراتي  درهم مليون 6ر121  بالغا   2007 العام خالل  املائة
خالل العام  اماراتي درهم مليون 2ر95 البالغ مستواه مقابل

السابق.
إيرادات اجمالي بلغ ،2008 العام من األول الربع وخالل 

بلغت  ارتفاع بنسبة اماراتي درهم مليون 5ر494  أرامكس
العام  من املماثلة الفترة مع سنويا باملقارنة في املائة 7ر23
من االول الربع خالل بإجمالي اإليرادات يتعلق وفيما السابق.

املائة،  في 2ر44 بنسبة الشحن  قطاع ساهم  ،2008 العام
بنسبة ساهم الذي السريع، الدولي  التوصيل قطاع تبعه

نفس  خالل اإليرادات إجمالي  من تقريبا  املائة في 4ر29
الفترة.

أرامكس لشركة التشغيلي  الربح إجمالي  وارتفع
العام  من األول الربع خالل سنويا املائة في  3ر17 بنسبة
مع  باملقارنة اماراتي درهم مليون 8ر42 إلى  ليصل  2008
من العام  األول الربع خالل املسجل إماراتي مليون درهم 5ر36
االول الربع خالل التشغيل ربح هامش انخفض بينما .2007

خالل  في املائة مقابل 1ر9 املائة في 2008 بالغا 7ر8 العام من
أساسية بصفة يعزى ما وهو .2007 العام من االول الربع 
كما اإلدارية. واملصروفات مصروفات املبيعات الزيادة في إلى

الربع  املائة سنويا خالل في 8ر20 بنسبة الربح صافي ارتفع
اماراتي  درهم مليون 2ر36  إلى  وصوال 2008 العام من األول

: غلوبال

5ر35 %  أرامكس ربح ارتفاع

أرامكس سهم يتداول احلالي، السعر وعند .. احلالي للسهم
لألرباح  ضعف و2ر17 5ر20 بلغت ربحية السعر/ مبضاعفات
نستهل  لذلك .. التوالي و2009 على 2008 املقدرة للعامني
مستويات عند بالشراء بالتوصية للسهم تغطيتنا األولية

السائدة. السعر
خالل أرامكس إيرادات إجمالي بلغ للشركة املالي األداء

بنسبة  أي  إماراتي، درهم مليون  8ر783ر1  نحو   2007 العام
السابق. خالل العام مستواه عن املائة فى 8ر30 ارتفاع

مدار على مرتفعة  منو  معدالت الشركة وشهدت هذا 
سنويا منو معدل سجلت حيث املاضية، القليلة السنوات
ويعزى .. (-2007 2003) الفترة خالل املائة في 8ر33 بلغ مركبا
التي واخلارجية الداخلية النمو إستراتيجيات إلى النمو هذا

تتبناها الشركة.
أرامكس لشركة التشغيلي  الربح إجمالي  وارتفع

العام 2007 ليبلغ 6ر146 مليون  املائة خالل فى 5ر35 بنسبة
درهم  2ر108 مليون البالغ مستواه عن مرتفعا إماراتي، درهم
ربح هامش بلغ كما السابق. العام خالل واملسجل اماراتي 

9ر7  مقابل  املائة في 2ر8 نحو   2007 العام خالل التشغيل
امللحوظ من التحسن وبالرغم السابق. خالل العام املائة في
التحسن أن إال ،2007 العام في الربح  هامش إجمالي  في
في للزيادة نتيجة  كبيرا يكن لم التشغيل ربح  هامش في

التشغيل. مصروفات

األول  خالل الربع املسجل اماراتي درهم مليون 30 مع مقارنة
.2007. العام من

من األول الربع خالل الربح صافي هامش سجل حني في
مستواه  باملقارنة مع املائة في إلى 3ر7 تراجعا  2008 العام

العام 2007. من األول الربع خالل في املائة 5ر7 البالغ
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اخلاصة باجليل الرخصة املروّجة لطرح املاكينة إنطلقت
تقنيات النقل آخر وهي في االردن، اخلليوية اخلدمة من الثالث
البيانات نقل و والفيديو املرئية اخلليوية للمكاملة املباشر
والوسائط التلفزيوني البث إلى باإلضافة ،ً جدا عالبة بسرعة
العالية السعات الى حتتاج التي  امللفات  وحتميل املتعددة،

املتفوقة. والرعات
في العربية الدول أوّل كان األردن أن  من الرغم  وعلى
أنه إال التسعينات، منتصف  اخلليوي، الهاتف تقنية إدخال
دول ست فسبقته اآلن، إلى  الثالث اجليل  خدمة في ر  تأخّ

دخالً  أسس تنافسية حققت وفق 3G طرح الــ عربية في
االستفادة في البلد أبناء ومشاركة عالية، وتنافسية ،ً كبيرا
مساهمة شركات في حصة  وإمتالك الرخصة، عوائد من

عامة.

تنافسية األكثر

األكثر هي االردنية السوق إعتبرت ميدانية دراسات والن
ل  تشغّ 21 لكونها الـ العربيات بشقيقاتها مقارنة تنافسية،
من رفع ما املنطقة، طبعا مع أسواق بالقياس شبكات، أربع

نسبة  من وزاد مليون،  4,5 من أكثر إلى اإلشتراكات أعداد
.80% يفوق ما الى اخلدمة إنتشار

اللغط الثالث اجليل رخصة طرح تثير إجراءات وحتى ال
التي لالتصاالت، ”أمنية“ صفقة في حصل كما والتأويل،
لم نيابية حتقيق جلنة لها وتشكلت األنوف، رائحتها زكمت
الرخصة منح بني السعري الفارق رغم نتيجة، الى تتوصل
االردنيني من إشراك البد بحرينية، شركة إلى بيعها وسعر
محددة حصة تخصيص الثالث، عن طريق اجليل رخصة في
املدخرين يشارك صغار حتى اإلجتماعي، الضمان ملؤسسة
محركي من واحدأ بات الذي اإلتصاالت قطاع  عوائد في

وغير املباشرة، العمل فرص ري موفّ ومن اإلقتصادية، العجلة
تدرج أن الضروري من كذلك  العالم، دول  كل في املباشرة،
ولو حصة، وتخصيص عمان، بورصة في اإلتصاالت شركات
من عام إكتتاب في باملساهمة يرغب ملن صغيرة، كانت
وثرواتها بلدهم مقدرات في شركاء يكونوا حتى األردنيني،
مزيد اضفاء أجل ومن خدمات، كانت وأن حتى الوطنية،
حوكمة في األساسيني املطلبني والوضوح، الشفافية من 

الشركات.
األمر، هذا مثل ومصر  السعودية قبلنا  شرعت لقد
لطرح وأمهلتها العامة، غير  اإلتصاالت  شركات  وأجبرت
بسعر للمواطنني العام لإلكتتاب رأسمالها من حصة 
الثالثة الرخصة على احلاصلة الشركة ألزمت كما السوق،

ما  وهذا مواطنيها، لفائدة عام إكتتاب في % 25 طرح على
مواطننا، فائدة أردنا ما إذا الطريقة، هذة إنتهاج يستدعي
اكمل في وعوائده القطاع ضرائب وحتصيل ودفع إقتصادنا،

وجه.
كاإلتصاالت كبيرة خدمية قطاعات تستمر أن يجوز ال
االجمالي، بعيدة احمللي الناجت في ً وإسهاماً منوا األكثر من وهي
املالية ومراقبة االوراق وهيئة واجلمهور املساهمني رقابة عن

.ً عوائدا واالكثر ً إستثمارا االكبر وهي الشركات،

اجلمهور أيضاً رقابة

تخضع الفئات، كل من املرخصة الشركات  أن صحيح 
على حتافظ التي اإلتصاالت، وهي قطاع لرقابة هيئة تنظيم
واإلحتكار، التغول ومتنع التقنية، حدوده في وتبقيه التنافس،
نشر امليزانيات تسميته برقابة ميكن ما و اجلمهور، رقابة ولكن
واألالعيب اخلفايا من الكثير تكشف والسنوية النصفية 

العليا. االدارة ونفقات احملاسبني

الثالث اجليل خلوي
احلمود عماد بقلم:

جديدة فساد ة قصّ عن نسمع أن قبل

؟
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فبيروت ان، فعمّ القاهرة، من

معارضاً، سياسياً والدي  كان فقد القاهرة،  في وُلدت
إلى دنا  عُ ولكنّنا مصر،  إلى السفر إلى  إضطر لوحق وحني 
منه أحتفظ الذي  احلسني جبل فسكنّا طفلة، وأنا ان عمّ
األهلية، كانت األولى مدرستي احلميمة. الطفولة بذكريات
ما إنتقلت إلى راهبات وسرعان جبل عمان، إم إس، في السي

البيت. من القريبة الناصرة
والدي ره عمّ بيت إلى إنتقلنا  السبعينيات  بدايات في
لظروف بعدها تأجيره إلى إضررنا ولكنّنا الشميساني، في
على األولى كنتُ مستأجر. بيت في وسكنّا وإخوتي، تعليمي
اإلجنليزية، اللغة  مبادة العامة الثانوية عالمات في اململكة
أنّني ومع األردنية، اجلامعة في دراسية بعثة على فحصلت
إالّ أنّ بيروت، األميركية في اجلامعة في الدراسة ل أفضّ نت كُ
البكالوريوس فأنهيت بدأت، كانت قد اللبنانية األهلية احلرب

فسافرت بيروت، في هدأت األمور كانت وعندها األردنية في
فمع ولألسف، األميركية، في العليا دراستي الستكمال

األهلية! احلرب إستؤنفت الدراسة بداية
بدأت مبكرة، السياسية فإهتماماتي اخللفية، هذه على
وخصوصاً العربية القضايا وتأسرني اليسار، إلى أقرب نت وكُ
أنباء الشرق والدي وكالة أسس القضية الفلسطينية، فقد
على بيروت في ألتعرّف دفة الصُ وجاءت طفلة، وأنا األوسط
وفي زعيتر،  أكرم املعروف  الفلسطيني املناضل جنل سري،
السنة وفي البعض، لقنا لبعضنا أنّنا خُ عرفنا التالي اليوم
كانت تزوّجنا. للماجستير، دراستي إنهائي وفور التالية،

قائمة حتى اآلن. زالت وما ة حبّ حقيقية، قصّ
ي عمّ ر مكتبة دمّ صاروخ

إسرائيل إجتاحت قليلة أشهر  وبعد  ان، عمّ إلى دنا عُ
زوجي أهل كان وحاصرتها، بيروت إلى ووصلت لبنان، جنوب

تلفزيون على اخلطيب مها فظهور شخص، حياة واحد موقف ص يُلخّ أن ممكناً كان إذا
م ويُقدّ شخصيتها، يعكس أن ميكن ان، عمّ لتفجيرات التالي اللبناني، في األسبوع ”املستقبل“

الوطني احلازم. والعفوية، واملوقف اجلرأة، حيث لطبيعتها، الصة خُ
كان من ولكنّ للمقابلة، اليوم التالي منذ الشارع، في جنمة مها أصبحت فقد األمر، حقيقة وفي

ووصل النجاح، على الدائم إصرارها عرف معها عمل ومن جنوميتها، مييّز ذلك، كان قبل يعرفها
التالية املقابلة خالل من ”اللويبدة“ قارئ وسيعرف السريع، إنتباه ملرورها دون ساعات العمل

تنشر أن لت فضّ اآلن. ”اللويبدة“ هي ما إلى وأوصلها العملية، حياتها ميّز الذي التدرّج الطبيعي
وبدون أسئلة. تداعيات، صيغة اللقاء على

يتسلّمن قلوبنا حني وتطمئن ، بهنّ نفخر اللواتي األردنيات من وزيرة السياحة، اخلطيب، مها
في حياتنا العامة: للمرأة أكبر لدور بالتالي يؤسسن وهنّ ،ً بارزا ة، وموقعاً مسؤولية مهمّ

اخلطيب مها
“ ”اللويبدة ضيافة في
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ان عمّ في ر نتسمّ وكنّا هناك، زالوا ما
القصف لنتابع التلفزيون شاشات أمام
وعرفنا ، نحبّ التي للمدينة الوحشي
مكتبة رفة غُ أصاب صاروخاً  أنّ بعدها
إسرائيل فكأنّ كامل، بشكل رها فدمّ ي عمّ
من الفلسطيني التاريخ  متحو  أن أرادت
الصة خُ ميثّل مكتبة شخص، تدمير خالل
زعيتر، أكرم اهللا احلديث. رحم التاريخ هذا
صدقها، في  نادرة، شخصية كان  فقد
العادية رسائله وشفافيتها. وثقافتها،
دائماً ن تتضمّ كانت اليومية وأحاديثه
ً أبدا يستطيع  يكن  ولم  شعرية،  نصوصاً 
أعتبره كنتُ الساحرة. روحه عن يبتعد أن
وكان لزوجي، ً والدا كونه  من أكثر صديقاً

لوالدي. صديقاً أيضاً

التدريس إلى الدراسة من

العمل بدأت ان، عمّ إلى وصولي مع
البكالوريا، مدرسة في التدريس في ً فورا
في العربية اجلامعة  في عملت وبعدها
واملقاييس“، ”املواصفات ى كانت تُسمّ دائرة
إلبني حملي مع حتى العمل وواصلت

85 بدأت عملي  العام في له. ووالدتي أكرم

فكرة طرحت حيث  ”اليونيفيم“، في عملت منذ  تعرفني
صحافي، مؤمتر في “Business للنساء األعمال ”حاضنة 
وكانت بي، جاللتها  فاتصلت  ورائدة، جديدة،  فكرة وكانت 
املساعدة، وأرادت باملشروع، إهتماماً وأبدت أميرة، حينها
تب كُ عدة ومعها إجتماع أوّل حضرت فقد كان. ما وهذا
ً كثيرا قرأت وكأنّها فبدت احلوار في وشاركت املوضوع،  عن
نستمع فنحن فكرة، على ا. منّ أكثر به وتفهم املوضوع عن
للنساء أعمال حاضنات  مشاريع  عن األيام  هذه أخبار إلى
مع املنطقة، في األولى إنّها وتقول العربية، الدول بعض في
رني تذكّ وجاللتها سنة، من ست عشر أكثر قبل بدأناها أنّنا
نروّج ال ألنّنا إستياءها وتبدي جديد، خبر كلّ مع األمر بهذا

يجب. ألعمالنا كما
واختارتني السنوات، تلك منذ تعرفني فجاللتها وهكذا،
وكانت ،2000 العام أواخر  في  األردن نهر مؤسسة إلدارة
لة مسجّ املؤسسة  أنّ في البداية منذ الرئيسية املشكلة
تطور يعيق بصراحة اجلمعيات وقانون خيرية، كجمعية
املالحظات من الكثير اآلن، ولي حتى زال كذلك وما اجلمعيات،

عليه.
مؤسسة نهر األردن

وإقرار إعداد  على وعملنا للمؤسسة،  قانوناً وإقترحت 
لنا وسمح الدستورية، القنوات كلّ عبر مرّ جيد، قانون
ر وتطوّ حجر األساس لنمو وكان وحرية العمل، باالستقاللية

املؤسسة.
التنمية على يعتمد  فريق بتأسيس بعدها،  بدأت،
كانت اخليري. العمل على فقط التركيز وليس املستدامة،
على تعمل مؤسسة  الوقت ذلك في األردن نهر مؤسسة
لكننا ، أقلّ ولكن بشكل التنمية اخليرية، ومشاريع املشاريع

مؤسسة أصبحت أن إلى الرسالة، قلبنا
نشاطها وتضاعف تام. بشكل تنموية
طواقم تضمّ واصبحت السنني، مرّ على
الفكر على مهني  بشكل  مدرّبة  عمل
إليها تفتقر التي واملهارات التنموي،

االن. حتى مؤسساتنا من الكثير
أن على عملنا  خالل من وجنحنا،
التي األردن، نهر مؤسسة مبستوى نرقى
فرنسا، بلدان: أربعة في لة مسجّ أصبحت
إلى باإلضافة وإيطاليا، أميركا، بريطانيا،

.ً جدا مهمة فعاليات وعقد إستضافة
أصبحت معظم مشاريعنا أن أخفي ال
لتمويل بحاجة وليست ذاتياً، مكتفية
األطفال املساء مشروع باستثناء أحد من

طفل  لكل 1500 دينار يكلف والذي اليهم،
ومصاريفه، دراسته، على تُصرف شهرياً،

وتدريبه. وعالجه،
حتى ،ً كثيرا األطفال  أحوال وتغيرت
البلدان في به يُحتذى مثالً أصبحوا
تصبح ألن املؤسسة  أهل ممّا العربية،
تدريب في وتساعد اال، هذا في رائدة

في اليمن. وخاصة مؤسسات عربية،
م نتقدّ كنا  للمشاريع، بالنسبة 
وللعطاءاتاحلكومية، للتمويلبكلمكان،
على احلصول في ننجح غيرنا، مثل مثلنا
لكنّنا ننجح، ال وبعضها املشاريع  بعض
لشروط نرضخ أي فترة، ولم في نتنازل لم

الرؤية والرسالة. إطار برامج، خارج أو
أهم هو املؤسسة في عملي كان 
في ما أحلى حياتي.  في جتربة  وأغنى 
األحالم أن هو املدني اتمع في العمل

معدودة. أيام ق خالل تتحقّ
تعطيه بأحد، رانيا امللكة وثقت إذا
عمله. على وحتاسبه كامالً، تفويضاً
وفي لكن دائماً، العمل تتابع امللكة وكانت
باتخاذ كاملة حريات تعطينا الوقت نفس

القرارات.
مع العمل  إن  يقول الناس  بعض 
كانت لي، بالنسبة لكن صعب، امللوك
عرفتهم، الذين الناس  أصدق  من امللكة
مع تفاعالً األكثر وهي معهم، وعملت
عن للخروج ً وإستعدادا اجلديدة، األفكار
أقول فريقها..كنت دعم وحتب التقليدي،
ملكة بعد أنّك أنسى أنني لها: مشكلتي

كانت مشغولة، اخلطوط ألنّ اإلتّصال باألردن نسنطع لم
جنح الذي  األول اإلتّصال أنّ واملفارقة الليل، منتصف حتى
ساس، راديسون الزفاف في حفل لنا حضرت زميلة مع كان
طائرة أول في ركيبت البشعة. التفاصيل عن فأبلغتنا
مع امللكة وذهبت التالي، اليوم فجر في الوطن، للرجوع الى
تضرووا.. الذين الناس وأحوال املستشفيات، د لتفقّ رانيا
ملعاجلة ومساعدات إستشارات تقدمي بضرورة امللكة وأمرت
وقت، هدر بدون أنشأنا، وبالفعل، املوجودين. عند الصدمة
وأحضرنا والصدمة، الرعب ملعاجلة لإلستشارات، ً مركزا

أخصائيني ودكاترة.

دقائق من اجللوس معك. ثالث

عمان تفجيرات

في وكنت لندن، في كنت التفجيرات،  حصلت عندما
بجانبنا وقف عندما  صديقتي، مع تكسي في  الوقت ذلك
ذلك قبل لندن، بتفجيرات ر تفجّ الذي ذلك يشبه باص
وصديقتي، أنا التاكسي وتركت خفت، اشهر. بسبعة الوقت
وكان هناك األخبار، إلى إستمعنا هناك إلى غرفتي. وهرعت
ان، عمّ وليس مان، عُ في  التفجيرات أنّ  وظننت عاجل، خبر

ان،.. بعمّ كانت التفجيرات تلك أن تصديق أشأ لم لعلني

مديرة هي خلف رميا الدكتورة  كانت التخطيط.  وزارة  في
فينا زت وحفّ املسؤوليات، ل حتمّ أهمية على وعلّمتنا الدائرة،
اليوم، في ساعة عشرة ست نعمل  ا  كنّ ولهذا اإلجناز، روح
األردن، تفاصيل عرفنا كلّ الفترة، تلك في  . منلّ وال نكلّ وال
على التعرّف مهمتنا كانت واحملافظة، والبلدية بالقرية
رسم على العمل وبالتالي واالجتماعية االقتصادية البنية 
أحتفظ أنا للنجاح. القابل الالئق، بالشكل اخلطط التنموية
العملية شخصيتي تكوين أسباب من بالكثير الفترة لتلك
رميا الدكتورة بفضل أعترف فأنا وبالتالي العام، القطاع في
سنوات، خمس التخطيط وزارة في قضيت اخلصوص. بهذا
ولدت فقد أطفالي، جتاه بالذنب أشعر بدأت ألنّني وتركتها 
أنتبه أن واجبي بأنّ وشعرت وغيث، أكرم بعد رند، إبنتي

لهم،
العمل، بحبّ  طبيعتي إلى دت عُ ما سرعان ولكنّني 
وبعدها احلسني، نور مؤسسة في واحدة لسنة فعملت 
لثالث سنوات، املرأة برنامج في األملانية األمناء في وكالة عملت
برنامج إدارة موقع  لشغر منافسة إلى مت  تقدّ وبعدها
املبنى األردن، فاستأجرت في سيتأسس كان الذي اليونيفيم،
أصبحت حيث ،97 حتى العام هناك وعملت وأعددت الكادر،
تطوير فكرة معها وبدأت للتخطيط، وزيرة خلف رميا الدكتورة
وكان بأنه مستحيل، األمر يرى كان اتمع وقد العام، القطاع
سنوات، عشر ملدة دوالر مليون بسبعمائة موجود هناك متويل
ضعيفة، كانت البدايات املشروع. لهذا مستشارة فعملت
على إلجنازه  احلماس من أكبر  كانت  التطوير  مقاومة ألنّ

شيئاً. أضيف لن وشعرت بأنّني املوظفني، مستوى

امللكة مع جاللة العالقة

جاللتها كانت رانيا. امللكة مع إلتقيت الفترة، تلك خالل
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”املستقبل“ تلفزيون  على ظهرت  عندما
أسوأ من كان بأسبوع، احلادث  بعد اللبناني،
املرء على جداً الصعب من كان حياتي، ايام
دائماً األردن، فنحن في مأساة عن ث يتحدّ أن
أبكي أخرى..كنت ببلدان  العنف  نربط ا كنّ
مرّة، من عشرين أكثر التصوير رمبا أعيد ،ً كثيرا

بكائي. بسبب وانقطاعه
مستشارة  أصبحت  2005 العام في
كمديرة عملي إلى باإلضافة رانيا، للملكة 
شهر حتى كذلك وبقيت األردن، نهر ملؤسسة

إستقلت.  عندما  2007 العام من نيسان
وأبدأ ألستقيل، آن األوان بأنه حينها، شعرت،
أيّ في البقاء أنّ قناعتي ففي ،ً جديدا عمالً
عملت وأنا خطأ، سنوات خمس من أكثر مركز

سنوات. سبع ملدة
أشهر، ثالثة مدة البيت في مكثت
وسافرت أوالدي، على خاللها من تعرّفت
في والبقاء الطبخ، متعة  رت وتذكّ معهم،
بالفراغ، شعور راودني ما سرعان لكن البيت،
إلى منهم كل وذهب املدارس، فتحت عندما

مدرسته وعمله.

؟ أنتِ أين الذهبي: نادر

شركة بإنشاء  احلني،  ذلك في فكرت،
لم كلمات. دينا  صديقتي مع لالستشارات 
قد وكنت  احلال،  بطبيعة  أموال  هناك تكن
مكتب نستخدم أن قرّرنا لذلك قرضاً، أخذت
بنا وركّ أحضرنا الكومبيوترات، وبالفعل الوالد.
لتسجيل الالزمة األوراق بإعداد وبدأنا االنترنت
غاية في ”ريادة“..وكنا إسم حتت الشركة
الفوضى، هذه ظل والنشاط..وفي احلماس

أنت؟ أين وسأل: الذهبي نادر من هاتف جاءني
حكومة، يشكل  أنّه أعرف أكن  ولم ان، عمّ في  قُلت
كان ألنّه معاً، فقد عملنا األمور، من بالعادي معه فتحدثت

وقال: قاطعني ولكنّه األردن، نهر في أمناء مجلس عضو
اآلن  ل أشكّ انا األخبار؟ متابعة مش بنتي؟ يا  مالك -

حكومة..
الدعم.. عليه: برافو باشا، طبعاً كل رددت

بدك تشرّفي! الدعم، شو كل قال:
ل شركة. ألسجّ غداً ذاهبة أنا قُلت:

املطار الذهاب إلى مني وطلب سجلتيها“، ”منيح ما ردّ:
العقبة. إلى للسفر التالي اليوم في

الطاقم أقلّت  التي الطائرة وركبت املطار، إلى رحت
في احلكومية.إجتمعنا التشكيلة نعرف نكن ولم الوزاري،
احلكومة، وأهداف الرئيس رؤيته الواضحة، وأعطانا املوفنبك،

تتغير.. ان التي يجب واملؤشرات
ماذا وأنت بالرئاسة، جانبي إلى تكوني أن أريدك لي: وقال

لني؟ تفضّ
نظرية لتطبيق املنسقة الوزيرة أكون أن  أحبّ قلت:
املهمة هذه أن إلى أشار الرئيس  لكن  املستدامة، التنمية
الوزير يكون أن إلى بحاجة ألنها البداية، في صعبة ستكون
ولكن ..ً مثمرا التعاون حتى يكون اجلميع، يعرف بها املكلف
جاللة أن وأحسب تغيير، هناك صار اللحظات، من حلظة في

للسياحة. وزيرة تعييني يجب إنه قال: امللك
بعثت السياحة. وزارة عن الكثير أعرف ال فوجئت! انا
بوران، علياء السابقة السياحة وزيرة إلى رسالة الفور على
فردت ماذا افعل، يريدون تعيينى وزيرة للسياحة؟ لها: وقلت

.ً فورا إقبلي طبعاً حماس: وبكل الفور، على

الكازينو ة قصّ

بدء قبل فترة هناك سيكون أنه البداية، في إعتقدت،
ما لكن العمل، طاقم الوزارة، وطبيعة على ألتعرف مهامي

الكازينو! قصة فاجأتني حتى املكتب إلى ذهبت إن
تسلمي على الشركة يهنئني كتاب من هناك كان فقد

بالكازينو؟! سيبدأ العمل ويتساءل: متى الوزارة،
أي مني؟ كازينو فقال: وسألته، بالرئيس، ً فورا إتّصلت
في منها نسخة هناك تكن ولم عنها؟ تتحدثني إتفاقية 
النسخة على أحصل حتى  طويالً األمر وتطلّب مكان.  أيّ

لي. فبعثها السابق، الوزير مع موجودة كانت التي األصلية
فقد املاضي. في الكازينو مسألة عن أعرف كنت أنا 
وكنت املاضي،  العام من يوم في  الوزير مكتب مدير جاءني
قط خالل يجتمع لم الذي للسياحة، عضوة بالس األعلى
قرار وهو دوار“، ”قرار  على التوقيع مني وطلب  إنشائه. مدة
لم التي الوحيدة وكنت أوقع، لم لكنني بالكازينو، السماح

تفعل.
ً جهدا منّا  األمر وتطلّب
قانونية واستشارات ،ً كبيرا
وصلنا حتى وخارجية، محلية
بإلغاء لنا سمحت منافذ إلى
على أضرار بال الكازينو واخلروج

اإلطالق.

هجوم إلى تعرّضت
ظالم

األردن، ملهرجان  بالنسبة
هذه تتعدى ال فاملسألة
وفي جتريبياً، مهرجاناً السنة
مهرجاناً سيكون املقبل العام
مهرجان وضمنه حقيقياً،
يتعلق ما في  ا  أمّ جرش.
إستقالت فقد جرش،  مبهرجان
السنة، بداية منذ العليا جلنته
عليا جلنة تشكيل يتمّ ولم
تتعلق ال  مسألة وهي جديدة،
من هناك كان وإذا باحلكومة،

علينا. ليس فهو لوم
هجوم إلى تعرّضت لقد
تتعدى وال الصحافة، في ظالم
أثير التي الشركة  مع  العالقة
ً واحدا إتّصاالً حولها اجلدل
إلى الوصول بكيفية يتعلق
العالقة ذات األخرى الشركة 
وهي الفنانني، مع باالتفاق
أطراف معها تتعاون  شركة
مع االتفاق بينها كثيرة عربية
كبار من  وغيرها مثالً، فيروز
االتصال هذا وحتى الفنانني،

به. قام من نحن فلسنا
بعرابة وصفوني
كبير ظلم وهذا الصهيونية،
مشكلة لديّ ليس  أنا لي.
ونقد البناء النقد النقد، مع
عندما لكن العمل،  أو  األداء،
يتناقض كبير بشيء يتهمونني
كلها ومسيرتي مبادئي مع

حتمله.. استطيع ال ما فهذا
الكالم ال آبه لهذا كنت وإذا
ال أن يهمني أنّه إالّ شخصياً،
عن االتهامات هذه اوالدي يقرأ
إبني ولديّ  وخصوصاً أمهم، 
املرحوم جده يشبه الذي أكرم
باملبادئ املمتلئ زعيتر، أكرم
إليه سيأتي فكيف الوطنية،
أمك له: إن يقول يوم واحد في

الصهيوني؟ العدو مع تطبع
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الراجحي
اإلسمنت تطرح

بأسعار منخفضة

امللك جاللة ورؤية جلهود حتقيقاً
تعزيز إلى الهادفة الثاني، عبداهللا
القطاعات لكافة اإلقتصادية القدرات
شراكة خلق خالل من  اململكة، في
العام القطاعني بني مستدامة
الرئيسية احملاور أحد  وهي واخلاص، 
وعكستها احلكومة، تتبناها التي
إلى الهادفة اإلقتصادية  املبادرات كل 

األردنية مع اجلامعة علمي تعاون وسبق اتفاقية

بني البناء أهمية التعاون تأتي هنا الوطن، ومن قدرات تعزيز
تكرسه الذي اخلاص والقطاع الوطنية العلمية املؤسسات
العلمي الصرح ـ األردنية اجلامعة بني أبرمت التي االتفاقية
كخطوة الراجحي،  إسمنت شركة وبني ـ االردن في الرائد

التعاون، طريق هذا على أولى

اإلسمنت من متطورة أنواع

متطورة جديدة أنواع إستحداث  إلى  اإلتفاقية وتهدف
باإلضافة متميزة، وجودة عالية مواصفات ذات اإلسمنت، من
كلف إنتاج منخفضة، مقارنة بتكاليف إنتاج اإلسمنت إلى
بأسعار اإلسمنت توفير مادة يساهم في ع أن يتوقّ مما احلالية،

األردني، اإلنشاءات لقطاع منافسة
الراجحي“ ”مجموعة ستباشر اإلتفاقية، هذه  ووفق
عاملياً، اإلسمنت املستحدث هذا إنتاج خطوط بإقامة أولى
اجلديد، املنتج لهذا الصناعية التجارب من اإلنتهاء فور
في والعاملية األردنية للمواصفات مطابقته من والتأكد
الراجحي“ ”شركة إسمنت حصلت القطرانة، التي منطقة

الالزمة الرسمية التراخيص كافة على
لها،

التي التكنولوجيا  أن إلى ويشار 
اإلسمنت، هذا إنتاج في ستستخدم
من فريق بتطويرها قام والتي
بأنها ز تتميّ األردنية،  اجلامعة باحثي
اإلنبعاثات إلنخفاض بالبيئة، رفيقة
عن النصف من بأكثر  عنها  الناجمة

كما احلالية، اإلسمنت مصانع في املستخدمة التكنولوجيا
األبحاث مسيرة دعم في اإلستمرار على وسيعمل الطرفان
لرفع املنشودة األهداف إلى وصوالً اململكة، في العلمية
العلمي البحث وتطوير  جهة،  من األردني  اإلقتصاد سوية
االردنية اجلامعة تكون بحيث  ثانية،  جهة من الوطني
املنتج، هذا في السبق صاحبتي الراجحي“ إسمنت و“شركة
التوقعات وبحسب السابق، في نظير له يكن لم الذي
معادلة الداخلة في األولية املواد ميلك فإن األردن املوضوعية،

املادة، هذه إنتاج

احلكومة برنامج تعزيز

احلكومة، وبرنامج رؤية روح في اإلتفاقية هذه وتصبّ هذا،
فية أكد الذي واخلاص، العام بني القطاعني الشراكة لبرنامج
القطاعني بني للشراكة السنوي املؤمتر رئيس الوزراء في دولة
ً أخيرا إنعقد الذي افريقيا، وشمال املنطقة العام واخلاص في
احلكومة في التركيز الشراكة تعزّز قدرة تلك أن عمان، في

والتنفيذي، التنظيمي الدور على
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اإلسكان  بنك  يُشارك 
حملة في والتمويل للتجارة
) بعنوان العام األمن مديرية
قام البنك ) حيث سالمتك هدفنا
البروشورات آالف طباعة  بدعم
املعابر على توزيعها سيتم التي
حتقيق بهدف احلدودية واملناطق
من الطريق العامة على السالمة

وأجانب. وسيّاح أردنيني
الدوريات إدارة هامة عن البروشورات معلومات نت وتضمّ
ونصائح تعليمات إلى  إضافةً ضرورية، وهواتف  اخلارجية
واإلنسانية واملرورية األمنية اخلدمة تقدمي حول وإرشادات
قبل من تدار أمنية محطات إنشاء خالل من واالجتماعية 
كيفية على واملؤهلني املدربني واألفراد الضباط من كادر
املرورية احلوادث وحاالت والسياح املواطنني مع التعامل

 16 وموقع إسم ن البروشور تضمّ واإلنقـاذ، حيث واإلسعاف
أمنية. محطةً

فيه جاء اإلسكان بنك عن  صادر  صحفي بيانٍ وفي 
الهامة البروشوات هذه وطباعة إعداد في املساهمة أن

هدفنا سالمتك اإلسكان:

املركزي البنك محافظ نائبة أدت
القانونية اليمني السقاف خلود
الذهبي نادر الوزراء رئيس أمام
في ً عضوا تعيينها مبناسبة
التأمني. هيئة إدارة مجلس

لشركة للتنفيذي الرئيس وأكد
اللجنة وعضو الراجحي“، ”إسمنت
االستثمارية الراجحي موعة التنفيذية
لتقبّل الشركة إستعداد لـ“اللويبدة“
أداء سوية لرفع جهة أية من مبادرة أي
وفي الوطنية، العلمية املؤسسات
كتوجه العلمية املؤسسات مقدمتها

الشركة. تنتهجه إستراتيجي
اسمنت شركة أعلنت  وكانت
ملصنع انتاجها طرح بدء عن الراجحي
نهاية العام قبل احمللي السوق في املفرق
األولى للمرحلة  انتاجية بطاقة احلالي 

تبلغ  فيما سنويا طن مليون 3ر2  تبلغ

للشاحنات التغليف اآللي و التحميل على طرق التعرف إلى
األملانية. “BEUMER” بتكنولوجيا

بيرقدار سامر
بيرقدار سامر املهندس للشركة املدير التنفيذي وأوضح
السبّاقة تكون أن على حترص شركة الراجحي لالسمنت أن
للعمالء اخلدمات وأفضل املنتجات أجود بتقدمي اململكة في
البيئية وااللتزام بالنواحي االهتمام على التأكيد مع والزبائن،
إعادة ملشاريع وإقامتها واألوروبية األردنية املواصفات بحدود
، الزراعة و وزارتي البيئة مع محاجر املنطقة بالتعاون تأهيل
اتمع احمللي خدمة أول أولوياتها في تضع الشركة أن مؤكدا
العمل فرص توفير وأهمها املتاحة والطرق الوسائل بكافة 
حيث املنطقة، أهالي من احمللية العاملة لأليدي اجلديدة

محلية  عمل 500 فرصة حوالي سيعمل املصنع على توفير
. مختلفة ألبناء املنطقة في مجاالت

مجموعة من جزءاً الراجحي  شركة  تعتبر وأضاف
العريقة الشركات مجموعة من الراجحي لالستثمارات وهي
االسمنت وغيرها من صناعة مجال في الواسعة اخلبرة ذات
مناطق متعددة، في القائمة الضخمة االستثمارية املشاريع
كافة أعمالها، في واملصداقية بالثقة اموعة تتمتع حيث
حتقيق التميّز نحو خططها ستكمل الشركة فإن وبالتالي
العمالء واحتياجات تتناسب التي بتقدمي املنتجات واألفضلية

وأسلوب اخلدمة. السعر واجلودة حيث من
املصنع موقع على جولته في  الصناعة  وزير رافق وقد
عمرعبد القابضة الراجحي  إسمنت إدارة  مجلس رئيس
املنطقة وجهاء من وعدد املفرق  ومحافظ الراجحي الغزيز 
وأعضاء بيرقدار  سامر املهندس للشركة التنفيذي واملدير
األعمال رجال  من عدد  حضور الى  باإلضافة  العليا، اإلدارة

. واإلعالم
في تعمل االستثمارية  الراجحي مجموعة أن ويشار
وقطاع املصرفي  القطاع منها متعددة اقتصادية مجاالت
التنمية مجاالت والصناعة وفي والتطوير العقاري املقاوالت
تساهم حيث االسمنت لقطاع إضافة واحليوانية، الزراعية 
السعودية في مقرها اسمنت مصانع عدة في اموعة

.2008 عام نهاية مع األردن في إنتاجها والسودان، وتبدأ

طن  6ر4 مليون للمشروع االنتاجية للمرحلة الثانية الطاقة
. دينار مليون 200 تبلغ اجمالية وبكلفة

احلديدي عامر
والتجارة الصناعة لوزير  ميدانية جولة  خالل ذلك جاء
في الراجحي اسمنت مصنع ملقر احلديدي عامر املهندس
احلاصلة التطورات آخر على لإلطالع وذلك  املفرق، منطقة

 200 تبلغ كلفته الذي الضخم االستثماري املشروع هذا في
األسواق في منتجه بطرح سيباشر والذي أردني دينار مليون

احلالي. العام نهاية مع تنافسية بأسعار احمللية
احمللية جدد في السوق منافسني وجود أن وأكد احلديدي
طرح خالل من احلالي العام قبل ستبدأ االسمنت قطاع في
طرح سنشهد أيضا القادم العام وفي الراجحي، اسمنت
، والقطرانة األردن شمال هما جديدين مصنعني منتجات
محليا االسمنت أسعار استقرار تعزيز على سيعمل حتما

. الصدد بهذا التوقعات وفق تخفيضها الى وسيؤدي
مناخ استثماري على يحتوي األردن الزيارة أن خالل وبني
الضخمة االستثمارية املشاريع هذه مثل إلقامة ع مشجّ
السوق يشهد حيث االسمنت صناعة مجال في خاصة
باإلضافة مسبوق غير وإقباالً ً كبيرا تطوراً األردني العقاري
على الطلب ارتفاع إلى والذي يؤدي السكان عدد تنامي الى
اململكة في اجلديد  املصنع  هذا إقامة أن حيث ، املادة هذه
واملستهلك الوطني االقتصاد على إيجاباً سينعكس

. الوقت ذات في واملستثمر

عبد العزيز الراجحي عمر
الراجحي إسمنت إدارة مجلس رئيس أوضح جهته من
تبلغ املشروع اجناز مدة أن الراجحي العزيز عمر عبد القابضة

االنشائية  لالعمال التنفيذ  سرعة كانت  حيث ، شهرا 22
اجلهات مع الشركة اتفاقيات في أساسيا عامال والفنية
مهامها تولت  التي العاملية املقاوالت شركات من املنفذة

. عامليا بها املعمول التكنولوجيا أحدث وفق
في استخدمت التي والتكنولوجيا األساليب وأشار
املنطقة في األولى  للمرة تستخدم املفرق اسمنت مصنع
وأبراج الصنع األملانية العمودية االسمنت كمطاحن
والفالتر الفرنسية، التكنولوجيا وفق احلديثة التسخني 
باإلضافة االنبعاثات، على التامة السيطرة الكيسية لضمان

خلود
السقاف
تؤدي
اليمني
القانونية

تأتي اململكة ار وزوّ للمواطنني
مشاركات سلسلة في كخطوةٍ
تعددت التي ورعاياته البنك
اإلرشادية احلمالت لبرامج
الطرق حوادث ضد والتوعية
تساهم التي املطبوعات وكافة 
حيث املرورية، السالمة في تعزيز
نصائح البروشورات هذه تتضمن

على الطريق العامة السالمة على احملافظة شأنها ة من عدّ
التعريف إلى إضافةً األردن، ورقي حضارة تعكس والتي
إحدى البتراء خاصةً  الرئيسية ومناطقه األردن  بخارطة

السبع. الدنيا عجائب
اإلعداد جلنة وفاعلًٌ في رئيسيٌ البنك مشاركٌ أن ويذكر
من انطالقاً وذلك  العربي، املرور وأسبوع العاملي املرور ليوم
ال تقتصر املرور حوادث احلـد من مسؤولية أن قناعـة البنك
وواجب جماعية مشتركة مسؤولية هي معينة بل جهة على
واملؤسسات، املواطنني جميع تعاون إلى وبحاجة وطني
وخسائرها احلوادث هذه من احلد  بهدف اجلهود وتكثيف 

الوطن. أبناء جميع على األليمة



األوبرج، الرفاعي ووصفي كانوا من زبائنه
ان، حيث ال أحد ليل عمّ
من أوراق حازم مبيضني

قالوا:

كواليس أون الين

*اسندت اذاعة امن اف ام للزميل 
رياضي  برنامج  عمل  املعاني  نايف 
اسبوعي يحمل اسم اوف سايد يبث 
سبت  يوم  كل  مباشرة  الهواء  على 
وحتى  مساء  اخلامسة  الساعة  من 

الساعة السابعة .

اليوم  صباح  املواطن  *استقيظ 
املذيع محمد  تهديدات  االربعاء على 
بعدما  االردنيني  للمسؤولني  الوكيل 
برنامج  عبر  هاتفه  على  الرد  رفضوا 
بصراحة مع الوكيل ، هذه التهديدات 
التي وصفت بدرجة الفوقية واالزعاج 
برنامج  الصباح،  في  للمواطن 
اليوم  اصبح  الوكيل  مع  بصراحة 
هدد  عندما  وذلك  الوكيل  تهديدات 
الذين  املسؤولني  من  عدد  بإقالة 

اليستيجبوا لهواتف البرنامج.

زه
نت

امل
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والرفاعي وصفي فيه أكل
يومية، وبصورة ميرّ، هاشم ملطعم  املقابلة  الدخلة في
أو قراءة الشارع حملاولة الفضول يدفعهم دون أن الناس آالف
على للتوقف تكفي ال بسرعة ميرون تفاصيله، على التعرف
ً إرحتل مرارا املدينة فقلب تغيرات، من الشارع هذا  أصاب ما
تراجيدية، بطريقة  األحوال لت وتبدّ األخيرة، السنوات في
ألنّها الزمنية ببساطة، الشروط  تقبل  ال أماكن ثمة ولكن
ذاكرة مع  صراعها تخوض  أن واختارت  بذاكرتها،  أستقلت 

التاريخ. لغواية مستسلمة تبدو التي املدينة،
احتضنت التي املعتقة،  ان عمّ أماكن أحد األوبرج،
هامش كان  وقت في األردنية،  النخبة حياة خالصة يوماً
واسعاً، والشخصية  العامة احلياة بني والفصل  التسامح،
واملواقع الصحافة االسبوعية، على مذبح أن تستباح وقبل
بأجوائه تلوذ أن  األردن لنخبة أتاح ما وهو االلكترونية، 
السلطة رموز يجمع وطني، منتدى وكأنه واملغلقة، الهادئة،
عتهم وجمّ السياسة، فرّقتهم  الذين املعارضة،  فلول  إلى

عمان. مطاعم وأعرق أهم أحد اجواء
تترافق مع التي أجواءً من الشائعات، نعيش اليوم إذا كنا
عندما فإن األوبرج واإلحتماعية، السياسية الت بعض التحوّ
إلى وصلت التي الوطنية، التأويالت من يسلم جنمه لم سطع
املعارضة آراء وإجتاهات لرصد “صنعة حكومية“، إعتباره حد
الشيوعيني وخصوصاً والستينيات، اخلمسينيات حقبة في
أي ال، فإنه، الروايات أم تلك ت أصحّ والقوميني العرب، وسواء
من ألجيال مشتركة ذاكرة األحوال، ميثل جميع وفي األوبرج،
الكاتب أعرب فيه الذي احلد فيها، إلى مروا أو ممن أبناء عمان،
صمود من استغرابه عن بدرخان الوهاب عبد والصحفي
البشر، التي طالت والتحوالت التغييرات  وجه  في ”األوبرج“

عمان”. في وجه احلجر وغيرت

ليافا إمتداد

مثّلت ولكنّها ان، عمّ من  تبدأ  لم ”األوبرج“ قصة
عنه تنزع ظالل  دون وبيروت،  القاهرة  ”أوبرج“  لفكرة صدى 
إمتداداً مثلت الوقت بنفس ولكنها العمانية، خصوصيته
حملها معه “سليم التي ”اليافاوية“، املطاعم أحد لتجربة
أحد في وعمل  يافا، من  قدم أن  بعد اللوباني“،  إسماعيل 

من الوقت. مطاعمها لفترة
عمل اللوباني فان أبنائه، أكبر ”علي“، رواية وبحسب
الشركاء، من  مجموعة أسسته  الذي ”األوبرج“  في طباخاً
بعد فيما ل حتوّ أنه إال اخلص“، احلميد ”عبد بينهم من
لرجاالت وجهة إلى ل  وحتوّ صيته، ذاع عندما فيه لشريك 
وسمير التل املرحومون: وصفي بينهم من وضيوفها، عمان
العمل قيادات من  وغيرهم التلهوني،  وبهجت  الرفاعي

ذلك الوقت. السياسي في
في احملل، إلى والده مرافقة  واظب على إنه علي ويقول
عندما مرات  عدة التل بوصفي إلتقى وإنه صباه، بواكير 
وإن للحكومة، رئيساً يصبح أن وقبل عادياً، موظفاً كان

مرات“. عدة شعره وصفي“داعب
القائمة إدارة مطعمه،  في اللوباني“ أن فلسفة“  ويبدو
أنواع أفضل وتقدمي لعمله، واإلخالص الزبائن، إحترام على 
وسط أهم معالم كاحد األوبرج كرّست التي هي الطعام،
باستخدام طهيه يتم الوقت كان في ذلك الطعام املدينة، ألن
احملل حصول أن إلى مميزة، إضافة نكهة له جعل مما احلطب،
فرصة عت وسّ الكحولية املشروبات لتقدمي رخصة على 
زبائنه جانب إلى احملل، إلى األجانب والسواح قدوم الضيوف

احملليني.

باحلاضر املاضي جمع حاصل األوبرج،

إلى إخالص اللوباني لعمله، واهتمامه باألوبرج، بلغ وقد
ساعاتهم يضبطون كانوا املطعم جيران معظم أن  درجة
وإغالقه صباحاً، السادسة الساعة في إفتتاحه موعد على

. ليالً عشرة احلادية الساعة في
حفاوة األوبرج زبائن  فيها يتذكر  التي احلرارة  وبنفس
”فايز“ على مون  يترحّ فإنهم اللوباني، موسسه  وطيبة

ش قمّ ناصر بقلم:
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ملودته وإحترامه، عمان عرفته، ”سفرجي“ أشهر يعتبر الذي
طفالً العمل بدأ ”األوبرج“، فهو زبائن مع الواسعه وعالقاته

األربعني. أن جتاوز إلى

والشرق األوبرج فايز بني

من يعتبر ”فايز“ املرحوم  إن القول املبالغة من  وليس
احلكايا وتتعدد معاملها، وأبرز املدينة، قاع شخصيات أشهر
املثقفني مع احلميمة عالقته حول والروايات  والقصص
يغادر أن قبل صديقهم، اعتبروه الذين والشعراء والسياسني،
إن (علي) ويقول في مطعم الشرق. للعمل األوبرج، مطعم
عمله في  للنجاح لـ“فايز“ ممكنة مساعدة كلّ قدم والده
مات أنه درجة إلى أوالده من  ً واحدا يعتبره  النه كان  اجلديد،
يحبه كان والدي لقد “... عليه“ بالكو ديرو ” فايز يقول: وهو

كثيرآ.“
تقاليد كرّس أنه إال عن احلياة، رحيله وبرغم ”اللوباني“،
في ً عزيزا ضيفاً وإعتباره الزبون، إحترام على تقوم صارمة،
فيها يتداخل عمانية، حكاية  إلى  حتول الذي  مطعمه،

بينهما. اإلنسان باملكان، وتغبب الفواصل
تعلم الذي املطعم صاحب زاره وعندما أنه ومما يروى عنه:
من العاملني أحد يقوم يافا، رفض أن في حرفة الطبخ فيه
بفضله إعترافاً منه خدمته بنفسه، على خدمته، وأصرّ على

عليه.
رفعت الضيافة في التقاليد هذه فإنّ احلال، وبطبيعة
سيخلّده الذي للمطعم، زبائنه قبل من الوالء منسوب

ولسجاالتهم لهم، ملتقى أبرز بإعتباره وكتابها عمان، مثقفو
وال جيل، بعد جيالً بها جنبات املكان حتفل وحواراتهم التي
”أبناء لصاحب األخيرة الرقصة يتذكرون األوبرج زبائن يزال
في األجل يوافيه أن قبل األوبرج في القاسم، زياد القلعة“ 
مع فيه مساء ذلك اليوم السهر وهو على موعد مع دمشق،

وغيرهم. السوداني وعلي مفاضله غسان صديقيه
إال احملدودة، وعدد موائده صغر مساحته، على فاألوبرج،
اإلجتماعية التحوالت رافق الذي الصخب لكل إتّسع  أنه
وروحه، أصالته على قابضاً األردن، في والسياسية والثقافية
لكل الهوية وإرتباك االكسسورات، كل من الرغم على 
سادت والتي الغربية، استنساخها في عمان مت التي التجارب
أي أن تترك دون السرعة، بنفس بادت مت املطاعم بعض فيها

أثر.

دينار! مبليون الواحدة البالطة

علي، بكره  رأسهم وعلى ”اللوباني”، ورثة فإن لذلك، 
جتديده، ومحاولة املطعم، إدارة في إستمرارهم بأن يؤمنون
االوبرج، وأعطاه أحب الذي والدهم، لروح إكراماً كونه يعدو ال
بها تقدم التي العروض مئات رفضوا فإنهم لذلك وقته، كل
التي املبالغ أن من الرغم على االوبرج“، بعض الزبائن لشراء ”
بالطة يبيع إنه ال ولكنه قال اإلغراء، من درجه عرضها على مت

دينار! مبليون واحدة منه
من ماجستير على أن حصل اإلبن، وبعد إسماعيل فأبو
يدير فهو والده، على وديعة يحافظ آثر أن اللبنانية، اجلامعة

املقهى، إدارة األصغر شقيقه  يتولى  فيما  ويرعاه، املطعم 
الشارع على يطل الذي االوبرج، ملطعم الثاني اجلناح وهو
قبل السنترال، ومقهى  هاشم، مطعم مقابل  الرئيسي،
محمد وصفه الذي عمان، ليل من جزء فهو قضمه، يتم ان
يستقبل يزال ال هاشم“ ”مطعم الشهيرة في مدونته عمر
الشارع في الساهرين وبعض سواح بضعة اجلائعني. بعض
الـ“دي بيع مغلق ومحاالت املارديني هريسة محل واملطعم.
أم أصوات للتو. أغلقت سارة اسماك مغلق. اغلبها دي“ في
ومطعم االوبرج ومطعم بار من تنبعث فخري كلثوم وصباح
السلمون. أما بار وكذلك مغلقة بيرتو بقالة احمد. وبار ابو

مفتوحا..“. يزال فال كات الكت بار
االوبرج، زبائن تعلّق سرّ عن  اسماعيل أبو سؤال وعند
االوبرج زبون إن فإنه يقول قاع املدينة، ملعظم زوار  وجاذبيته
الوقت بنفس ولكنه والذكريات“، احليطان أجل“ من يأتي
تنسم إلى يتلهفون الذين االجانب السياح من العديد جذب

القدمية. عمان روح اجواء
مطعمه، اللوباني بها أدار  التي  األبوية،  الروح وبنفس
ال شركاء باعتبارهم احملل في املوظفني يعاملون  األبناء فإنّ

 15 من ألكثر معهم العمل في إستمراهم سر وهذا أجراء،
الذي يقول: الشامي وعبداهللا اجلمل ممدوح بينهم من عاماً،
العدو يراهن كما متوت، لن العروبة أن تعلمت األوبرج  ”في

الشارع في كما االوبرج في تفاعالت  فهنالك الصهيوني،
واحد. رجل قلب على فهم والفلسطيني والعراقي املصرى

فاز العراق عندما بالقول: ذلك على عبداهللا ويستشهد
(االوبرج)،كان تلفزيون في عرضها مت التي  املباريات بإحدى
فازت وعندما عون، يشجّ واألردني العراقي والسوري املصري
ملصر، محبة إنتفاضة هنالك كان افريقيا بكأس مصر
للعروبة، ً إنتصارا بإعتباره الفوز هذا مع الكلّ وتعامل
من حالة االوبرج املقاومة اللبنانية، إجتاحت وعندما إنتصرت

اهللا. شاء إن فلسطني بتحرير فرحتنا تساوي اإلنبساط
في عملي خالل ومن إنّه بالقول عبداهللا وإسترسل
مع القضايا وتفاعل وحوارات نقاشات من شهده االوبرج، وما
تستحق العربية األمة بأن اإلميان أشد يؤمن فإنه القومية،

تهزم. أو متوت احلياة، ولن
عمل في االوبرج،  سنة 16 مدار وعلى بأنه، يؤكد عبداهللا
إليه للعودة يحنّ مصر، فإنه في لزيارة أهله سافر كلّما فإنه

اكبر. بتشوق
بشراسة تقليعات املدينة، يقاوم قاع مثل مثله األوبرج،
سماء مألت التي الشمولية، واططات والتغيير التجديد 
وأحالها الشامات أجمل يبقى وأن إال ويأبى ضجيجاً، عمان

. احلبيبة عمان خد على
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من استيقظ الليل، منتصف بعد الواحدة الساعة
األيام خالل بكثرة يراودني أصبح كابوس من مرعوبا نومي

األخيرة...
هواء بعض  عن بحثا الشارع  إلى واخرج  حذائي أنتعل 

ايف. كابوسي من املقطوعة أنفاسي فيه استرد طلق
بدوار الداخلية إلى مارا احلسني جبل في منزلي من أخرج

الرينبو... شارع حتى الدوار الرابع نزوال حتى املمتد الشارع
متر سيارات بضعة الفسيحة، الشوارع يقطع احد ال
النظيفة الطرق على تنعكس األعمدة أضواء مسرعة،

اخلالية...
إلى فيخرج املدينة هذه في الذعر أو القلق ينتابه احد ال
يقض شيء ال جفونهم مليء ينامون سكانها الشارع. كأن

ليلهم. ويؤرق مضاجعهم
يشعر رجل ال ان. عمّ ليل في  حياة  ال ان، لعمّ ليل ال

مثلي. والوحدة بالغربة
وال مقاه. ال بسطات باعة وال شوارع أطفال وال سكارى ال
اإلعالنات وأضواء الكهرباء وأعمدة األشجار سوى بعض شيء

بعيد... من تأتي كالب وأصوات نباح
يوقفونك امن رجال حتى وال ان،  عمّ ليل في شيء ال

الليلي... سريانك وسبب هويتك الستطالع
يحرسون خفيفة وأسلحة مرقطة بألبسة شرطة رجال
يردون الثالث إلى الرابع الدوار من املمتد الشارع في السفارات
احلديدية البوابات أمام الوقوف أنهكهم رجال بتثاقل. حتيتك
لشر اتقاء حديثا زرعت التي االسمنت ومكعبات  السوداء

والتطرف.. اإلرهاب

الديك مع الدجاج، مع
الصحراء ينام أهلها مع حافة على تقع ان قرية كبيرة كأن عمّ

الديك... صياح على ويستيقظون الدجاج
بسرعة. تتمدد التي املدينة  ان. هذه  عمّ ليل في ال حياة كأن
الكثير ان عمّ في لم يعد الفراغات، تطاول على إسمنتية بنايات
فسحة أو فراغ في كل األخيرين. العامني األراضي البور خالل من

نهاية... السيارات بال طوابير متتد شارع كل وفي بناية. تنهض
القدمي البيت  الداخلية. لدوار احملاذية القدمية والفلل البيوت
متهيدا منزلي هدمت وسويت باالرض على ناصية شارع  كان الذي

جتارية... ومجمعات فاخرة سكنية عمارات لبناء
تنتصب السماء. تطاول العبدلي ملشروع املعدنية الروافع
والصفراء. عمالقة باضوائها احلمراء كمخلوقات املعدنية بهياكلها
انتهاء بعد للمشروع املتخيلة الرقمية برسوماته املشروع جدار

واضوائها... بالوانها املكان وحشة من تخفف منه العمل
الدفاع مبنى عند من يبدو الصفراء باضوائه ”الرويال“ فندق

االسمنت.. من بحر وسط عمالقة كفنارة املدني
في الطرق مفارق النجوم على عشاق يساهرون وال مراهقني ال

احلبيبة... من إطاللة نظرة أو انتظار

بينهم احلب جذوة تزل أزواج لم عشاق وال وال وال رفاق ال أصدقاء
حبهم يناجون القليلة وحدائقها شوارعها إلى يخرجون مشتعلة

الليلة... قمرها الشاحب هذه ضوء حتت
اتفق، كيفما أرصفة بنيت ملاعة. إسفلتية ليال، شوارع ان عمّ
امن وبعض قبل قليل...رجال أغلق أمام مطعم تنظيف بواقي مياه
والرويال واحلياة االنتركونتنتال فنادق من اخلارجني والساهرين النزالء

مسرعني.. وينطلقون سياراتهم في يندسون
الدوار على مقهى في الساهرين خروج ينظمون حماية رجال

الساهرين.. يكاد يخلو من ، الثالث
كما ”نابليون“ نوم عن مكان ان. بحثت عمّ ليل في مجانني ال
لفندق املقابل اجلسر على القائم النصب حتت ان. عمّ أهل يسميه
العمل، طريقي إلى في صباحا يوم كل أراه كنت امليريديان، حيث
وحده له. مؤقتا مستقرا آخر مكانا اختار انه يبدو هناك، أجده فلم
كلها. شوارعها في ويتجول كان أينما ينام عمان ميتلك نابليون
ويفعلها عليها، األسود شايه إبريق ويضع البسيطة ناره يشعل
البيضاء ومبانيها احلديثة عمان أبهة لكل آبه غير اتفق أينما

وأهلها احملافظني... والزجاجية البراقة
الساعة أيار، ليال احدى عمان وجبل احلسني جبل عمان، 

2008 ليال الواحدة
بلغت والساعة ذاتها (الليلة الرينبو شارع شرفة من عمان

...( والربع الثانية
الساعة هذه في وحشتي يؤنس حديثا املبلط الشارع 
الشارع ببالط حتتك التي السيارات  عجالت  بأصوات  الليل من
أمامك فارغة. الشارع تتوسط التي الشرفة مقاعد البازلتي.
عمان جبل من وبعضا القصور وجبل اللويبدة جبل ان: عمّ متتد
أضوائها واخرى لم تزل. بنايات أطفئت وبعضا من أطراف وسطها.
تنيره القلعة جبل األموي في القصر جدا. العلم املرتفعة سارية
تتسلق والطوابق األشكال عشوائية عمارات الكشافة. األضواء
هناك تكون أن  قبل السنني عشرات منذ شيدت اجلبال سفح 

مخططات...

البلد... وسط عمان
القدمي الدرج اهبط الرينبو، شارع  نهاية حتى مسيري أتابع
غرف صغيرة لبعضها تكون مهجورة، أضيفت تكاد مبنازل احملاط

الدرج... في نهاية ابز من تنبعث خميرة رائحة لتأجير العمال.
وحمام سينما احلمرا دخلة طالل، حتى شارع امللك السرور، نزلة
عائدون عمال أكثر. حياة هناك لكن جميعها. مغلقة احملال النصر.
الليل“. ”آخر زبائن تستقبل تزال ال مطاعم بضعة أعمالهم. من
مياه النظافة. عمال انتظار في الطرق حواف على جتمعت نفايات
الكباب شوي عربات الشعبية، املطاعم األرصفة أمام على زلقة

أدخنة وأبخرة... منها تتصاعد ال تزال واللحم
والالحمني العطارة ومحال البقالني حاجيات مختلطة، روائح
فتحات من منبعثة روائح املذبوحة  احليوانات وأحشاء وأطرف
وأصوات الفالفل  رائحة السيل. لسقف والتصريف التهوية

املتجولني.. الباعة وأحاديث بأصوات املسجالت املرتفعة تختلط
يلتقون مكبوتني وال رجال مستحمني مغلق، ال النصر حمام
دخلت أشهر، عدة قبل مرة، ذات االستحمام. بحجة  احلمام في

ذلك الفضول. باب من احلمام
مراهقا كنت عندما أنني
لسنني األردن أغادر أن وقبل 
احلمام أرى كنت طويلة
املك ال  أو دخوله واخشي
دخلته لدخوله. يؤهلني ماال
االستحمام بحجة مؤخرا
وخلعت دفعت أن وبعد
املنشفة وأخذت مالبسي
إلى دلفت والصابون والليفة
أتعرى واغرق ان الداخل وقبل
ذهبت احلمام مبياه نفسي
وفي قذارة. فرأيته للتواليت
يجلس كان احلمام وسط
قصير، اجلسم ضئيل رجال
شعره العمر،  متوسط 
إلى مسترسل  طويل 
جسمه وشم وقد كتفيه،
الرسوم. بعشرات الضئيل
دون وخرجت  احلمام تركت
على خوفا حمامي أكمل ان
من سمعة مشبوه.. نفسي

طالل شارع
شارعامللك طالل.بضعة
في وافدون إنهم يبدو عمال
مسرعني ميرون أكثريتهم
بالستكية بأكياس محملني
السكر تعته  عجوز  سوداء. 
يتسول الشارع في يترنح
يستوقفني سيجارة، املارة
وولعة سيجارة يطلب
الوقوف دينار.أطيل ونصف
اطرد أن أريد وكأنني معه
السيجارة أعطيه وحشتي،
يرد ملا اسأله  له، وأشعلها 
يريد بأنه فيجيب النقود
”ربعية ثمن يستكمل أن
النصف أعطيه الكونياك“
سبيله حال في واتركه دينار

يتصيد مارا آخر..
احلسيني املسجد
نظافة عمال ومغلق.  هادئ
واألرصفة الساحة يكنسون
رجال بضعة والشارع.
على الكرتون يجمعون
املارة بعض حديدية. عربات
إلى إيابهم في مسرعون

بيوتهم..
ولكن عادية غير حركة

شرطة رجال املدينة.  وسط شرطة مخفر أمام صاخبة ليست 
طوليا. توقفت كثيرة وسيارات افر متجمهرين أمام ومدنيني

احلديدية العربي البنك بوابة مغلق. للثقافة علي أبو كشك
بالط مقهى شرطي وحيد. عتباتها على املصفحة يقف الصفراء

أيضا. مغلق الرشيد
سواح بضعة اجلائعني. بعض يستقبل يزال ال هاشم مطعم
املارديني هريسة محل واملطعم. الشارع في الساهرين وبعض
سارة اسماك مغلق. اغلبها دي“ في الـ“دي بيع ومحاالت مغلق 
ومطعم بار من تنبعث فخري وصباح كلثوم أم أصوات للتو. أغلقت
بار وكذلك مغلقة بيرتو بقالة  احمد.  ابو  وبار ومطعم االوبرج

أحد! ال ان، حيث ليل عمّ
عمر محمد بقلم:

مفتوحا... يزال فال الكت كات بار السلمون. أما
في همهمات تكون تكاد خفيفة أصوات عدا هادئ. شيء كل

السأم... حتى وادعة مدينة
وثمانون دنانير ستة مبلغ يشير إلى العداد أجرة. تاكسي أوقف
السيارة تصفير العداد. يقود من السائق أن اطلب أخشى قرشا.
صعودا صقرة وادي بشارع مرورا محمد األمير شارع من بسرعة 
بيتي. الى ثم الداخلية دوار  إلى ساس الراديسون  فندق أمام من
اندس بيتي. إلى  واصعد إياها. أعطيه دنانير ثالثة السائق يطلب 
صباحا والنصف التاسعة الساعة حتى وأنام اخلفيف اللحاف حتت

مختلف.. جديد بيوم أحالم حتى وال كوابيس بدون
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ستينيات كانت
املاضي القرن
باألحداث غنية
حد إلى السياسية،
لسنوات سرقتها
كان التي مراهقتنا، 
استغاللها علينا
اجلنس ملعرفة
إلى وحتويلنا اآلخر،
سياسية، حيوانات
إستغاللها يتم
كان قياديني من
في صادقاً بعضهم
الوطنية، توجهاته
معظمهم وكان
مع ظهورنا يركب
بهدف موجة، كل
موقع إلى الوصول

اجليش يتدخل أن قبل
وقبل النظام، لفرض
السلطات تعلن أن
أن إلى  الدراسة وقف 
واملؤكد النفوس، تهدأ
املتظاهرين غالبية أن
ذلك، تطمح إلى كانت
أجد ولست وتتمناه،
االعتراف في  حرجاً
تلك في شاركنا بأننا
أن رد املظاهرات
على أو خاللها، نلتقي
بصديقاتنا هامشها،
الطالبات من
ثانويتي من املراهقات،
الشرف، وزين عاليه
شاركن أنهن  ويقيني 

األسباب. لذات فيها

في ”البعث“ من داً تشدّ أقلّ آنذاك كانت أنها ويبدو
قادرة تكن لم أنها غير الذات، وإلغاء اإللتزام، قضية
على مواظبتي رغم بشكل كامل، إليها إجتذابي على
عبد اخلالد جمال للقائد النارية اخلطابات كل متابعة
التي البائسة، احلزبية التجربة وهكذا توقّفت الناصر،
منعنا من التفكير بدل تفكيرنا، نطمح أن تطور كنا

. وقادته فكر احلزب علينا ميليه مبا واإلكتفاء

والشيخ شخبوط عمان البابا في
ايضاً

طريقه في األردنية، العاصمة  الفاتيكان  بابا  زار
األولى الزيارة كانت ولعلها ،1964 العام القدس في إلى
احلروب إنتهاء منذ املقدسة األعظم إلى الديار للحبر
الفهم تنم عن بها احلفاوة التي قوبل كانت الصليبية.
ميكن الذي الكبير للدور حسني، للمرحوم امللك الكامل
التي األرض في السالم مبادئ إرساء في البابا يلعبه أن
احلركة كنا، في رسول السالم. ورسالة مولد شهدت
التي الشوارع كلّ جنبات على نصطفّ الكشفية،
املدارس طلبة  كل  كان وخلفنا البابا، موكب  بها  مرّ

الكبير. للضيف يلوحون وطالباتها
الشيخ شخبوط أيضاً ان عمّ زار تلك السنوات، في
ال بحفاوة  واستقبل ظبي، أبو إمارة حاكم نهيان آل 
ما بقدر يحكمها، كان التي االمارة حجم مع تتناسب
عليها، بالتدفق بدأت التي  الثروة  حجم مع تتناسب
أراضيها، في الهائلة النفط كميات إكتشاف بسبب
الفيضانات دمرته ما إعمار إلعادة اهللا يرحمه تبرّع وقد
فتبادل زارها اجلنوبية، وقد معان مدينة اجتاحت التي
وكان باملدينة املنكوبة، تفاجأ إنه تقول نكتة األردنيون

املدوّي، سقوطه بعد  الشاه إستقبال رفضت  السياسية،
يكن ولم شمسه، أفلت الذي الرجل عن بنفسها النأي وآثرت

إبان حكمه. لها صديقاً حقيقياً

للتوثيق 

العاملة السرفيس، سيارات عدد أن أذكر التوثيق لغايات
مملوكتان  منها إثنتان فقط 4 كانت اجلوفة، جبل خط على
مملوكتان واألخريان التاج، جبل يقطنان شركسيني لشقيقني
للراكب، قرشني األجرة وكانت حسونه، عائلة من لشقيقني
األجرة وكانت خشمان، لشركة مملوكان باصان هناك وكان
ومع تعريفة، فيدفعان والطالب العسكري أما ،ً واحدا قرشاً
ً على سيرا الصعود لون يفضّ الذين الكثيرون هناك ذلك، كان

الرياضة. وليس ممارسة االقدام، لغايات التوفير،
الفجر ساعات منذ عون يتجمّ ”اليومية“ عمال كان
الواحد منهم ال أجرة  وكانت احلسيني، املسجد ساحة في
املاهر، للعامل قرشاً سبعني إلى ترتفع الدينار، نصف ى تتعدّ
الغرباء من ندر، وكان ما إال أردنيني غير بينهم من يكن ولم
األكياس في صناعة الحقاً صوا تخصّ الذين الباكستانيني،
لهذا الفارغة اإلسمنت أكياس يجمعون وكانوا الورقية،
مبادة ويلصقونها صغيرة، أكياساً يصنّعونها حيث الغرض،
جبلي بني املنطقة الواصلة في هؤالء معظم النشا، وسكن

والتاج. اجلوفة

وشخبوط البابا، بورقيبة، عمان، ستينيات

بقرشني  السرفيس
بتعريفة وللطالب والباص بقرش،

مبيضني حازم : بقلم

الذي اخلطاب ،1965 األكبر عام احلدث وكان نفسه، به ميني
في أريحا، ودعا بورقيبه احلبيب آنذاك التونسي الرئيس ألقاه
العاطفية، تصرفاتهم عن التخلي إلى الفلسطينيني، فيه
كان بحل سياسي ملشكلتهم، إلى العقل والقبول واالحتكام
يقوده كان  الذي القومجي، لإلعالم بالنسبة ً كفرا اخلطاب
هجوماً الذي شن سعيد، أحمد األشهر اإلذاعي القاهرة من
على لتنصبّ الحقاً توسعت اخلطاب،  فكرة على شديداً
الصفات، وأحطّ به أبشع النعوت، ملصقةً بورقيبة، شخص
نصيبنا من وكان شارع عربي، كل أبواقها في للناصرية وكان
عبد لسياسات املتحمسني أشدّ من واحداً رغدان، في ثانوية
في املقررة احلصة ألغى قد العربي، التاريخ أستاذ كان الناصر.
على القضية طرح بورقيبه مخاطر فينا عن الكتاب، ليحاضر
في اجلديد والدم األمة أمل ونحن وليدعونا، الفلسطينية،
التونسي، الرئيس طرحه ملا رفضنا عن االعراب عروقها، إلى
”صوت كان ذلك، إلى  الداعي  الوحيد  يكن  لم  أنه واملؤكد
األمة جماهير ويدعو العواطف، يستثير القاهرة من العرب“
التالي، حني اليوم في كان وهذا ما والتظاهر، االحتجاج إلى
إلى الدخول عن واحلسني رغدان ثانويتي في الطلبة  امتنع
العاصمة، شوارع في مظاهرات سدت وانطلقوا صفوفهم،

أحزاب دنيا يا أحزاب

ا إمّ احلزبي، باإلنتماء التفكير  بدأنا  األعوام، تلك في 
دور عن بحثا أو الثقيلة، الدراسية الواجبات من هروباً
كان آنذاك تفكيرنا أن املهمّ لكن البلد،  حياة في مأمول
عن إمتنعت فقط، ألنني اآلن ذلك الأقول بالسذاجة. يتّسم
الذي للبعث، باإلنتماء القسم أداء بعد احلزبية املمارسة
في حاكمني  حزبني إلى ى يتشظّ أن قبل آنذاك، ً واحدا كان
بالوالء تدين العربي  الوطن في وتنظيمات ودمشق،  بغداد
أذكر، زلت ما العداء. األخرى وتناصب العاصمتني، إلحدى
إلى (التوجيهي) الثانوي الثالث في طالب إصطحبني حني
رفعت يدي رغدان، حيث لثانوية  أرض خالء مواجهة  قطعة
خالدة)، رسالة ذات واحدة  عربية (أمة بعده:  ألردد اليمنى
مثقلة كانت  احلزبي، اإللتزام عن محاضرة بعدها وليبدأ
روحي، إمتلك وكأنه يحدثني، وهو النرجسية، بأمراضه
العتيد التفكير نيابة عني، واحلزب هو ليتولّى عقلي، ل وعطّ
آخر كانت تلك عني. نيابة أيضا واحلياة عني، نيابة والتقرير
حركة في عن إنتماء باحثاً بعدها ألنتقل البعثية، جلساتي
للناصرية، احلزبية كنا نعتبرها الذراع التي العرب، القوميني

زيارته تلك وكانت معان، وليست ان عمّ أنها تبرع حني يظنّ
دولة ومع  أوالً، ظبي أبو مع األردني التعاون من عقود فاحتة
اخلبراء – ق تدفّ حيث في مرحلة الحقة، إحتاد اإلمارات العربية
الناشئة الدولة إلى االختصاصات كل من  األردنيون –
أمورهم، تنظيم على أهلها يعينون  السبعينيات، أوائل
لهم، كانت متنح الضخمة التي من الرواتب ويستفيدون مالياً
االردنية، الدولة في الوظيفية  بحقوقهم  إحتفاظهم مع
لم تلك الفترة ذهبوا في من بعض مالحظة أن علينا وهنا
من وباتوا مكوناً هناك، العيشة لهم طابت اآلن، حتى يعودوا
التي الدولة جنسية على يحصلوا لم وإن اتمع، نسيج

خدمتها. في شبابهم سنوات أفنوا

أيضاً إيران وشاه

أواخر في زار عمان قد بهلوي، رضا إيران، محمد شاه كان
األردنية السلطات سعت  إستقباال ولقي اخلمسينيات،
إعتاده الذي البذخ مع يتناسب لم أنه إال فخماً، يكون ألن
بعد ذلك حاول أنه األردن بعدها، غير لزيارة يعد فلم الشاه،
اخلميني خطب جتها أجّ التي املظاهرات  وقع على  إطاحته 
كان حيث العراق الكاسيت، وكانت تنطلق من أشرطة على
إنعدام عن تنمّ خطوة في صدام حسني، يطرده أن قبل يقيم
إستقبلته، ورعت التي باريس من وبعدها السياسي، احلسّ 
ردّ فقيهاً، وولياً للثورة ً قائدا طهران إلى عاد أن إلى أموره،
العداء، بإعالن  العراق من  بطرده األخيرة  صدام  خطوة على
من األلوف مئات حصدت  مجنونة، حرب إلى  إنتهى الذي
املتغيرات إستوعبت التي ان عمّ لكن وإيران، العراق شباب
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قالوا:
موقع رم اونالين

الزميل  كان  الستينيات  في 
مندوبا  طوق  ابو  عبداملنعم 
في  فلسطني  جلريدة  صحفيا 
عمان، وراجع ابو طوق مكتب وزير 
الداخلية انذاك المر ما ولم يجد 
ورقة  ووجد   ، املكتب  في   ً أحدا
تتضمن قرار وزير الداخلية باجراء 
تنقالت بني احلكام االداريني ، فقام 
ابو طوق بأخذ الورقة ونشرها في 

الصحيفة كانفراد صحفي،
استدعاء  مت  ذلك  اثر  وعلى   
آنذاك  الصحيفة  حترير  رئيس 
ملعرفة  العيسى  رجا  الزميل 
مصدر اخلبر، وقد رفض العيسى 
موقف  في   ، ذلك  عن  االفصاح 
الرجولة  يؤكد  مشهود 

والشهامة.

ون بني الكلمات العابرة ها املارّ ـّ أي
املفتاح معنا، وفلسطني تنتظر

شهادة مقدسية لشهداء جيشنا

عصفور طلّ من الشباك

وع
رج

. ال
ش
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العابرة بني الكلمات املارون أيها

وانصرفوا أسماءكم، احملوا
ورمل البحر زرقة من شئتم ما واسرقوا

الذاكرة
تعرفوا كي ، من صور شئتم ما وخذوا

لن تعرفوا انكم
سقف أرضنا من حجر يبني كيف

السماء
ـ2ـ

العابرة بني الكلمات املارون أيها
دمنا السيف ـ ومنا منكم

حلمنا ومنا منكم الفوالذ والنار ـ
ومنا حجر ـ اخرى منكم دبابة

املطر ـ ومنا قنبلة الغاز منكم
سماء وهواء من عليكم وعلينا ما

وانصرفوا من دمنا حستكم فخذوا
وانصرفوا عشاء راقص.. حفل وادخلوا
أن نحرس ورد الشهداء ، نحن ، وعلينا

نحن نشاء! نحيا كما ، أن نحن وعلينا ،
3ـ ـ

العابرة بني الكلمات املارون أيها
ولكن شئتم أينما مروا ، املر كالغبار

كاحلشرات الطائرة بيننا متروا ال
نعمل ما أرضنا في فلنا

ندى أجسادنا ونسقيه قمح نربيه ولنا
هنا: يرضيكم ليس ما ولنا

خجل او .. حجر
سوق إلى شئتم، إذا املاضي، فخذوا

التحف
إن للهدهد، العظمى الهيكل وأعيدوا

شئتم،
خزف. صحن على

املستقبل لنا : يرضيكم ليس ما فلنا
نعمل ما ارضنا في ولنا

ـ4ـ
العابرة الكلمات بني املارون أيها

، مهجورة حفرة في أوهامكم كدسوا
وانصرفوا

العجل إلى شرعية عقرب الوقت وأعيدوا
املقدس

موسيقى مسدس! إلى توقيت أو
فانصرفوا هنا ، ليس يرضيكم ما فلنا

شعبا ينزف وطن فيكم، ليس ما ولنا
ينزف

للذاكرة او للنسيان يصلح وطناً
العابرة بني الكلمات املارون أيها

تنصرفوا أن آن
متوتوا ال ولكن  ، شئتم أينما  وتقيموا

بيننا
نعمل ما أرضنا في فلنا

املاضي هنا ولنا
األول احلياة ولنا صوت

واملستقبل ، واحلاضر احلاضر، ولنا
واآلخرة هنا... الدنيا ولنا

أرضنا من فاخرجوا
بحرنا برنا.. من من

جرحنا من ملحنا.. من قمحنا.. من
واخرجوا ، شيء كل من

الذاكرة ذكريات من
العابرة! بني الكلمات املارون أيها

وانصرفوا اسماءكم، احملوا
ورمل البحر زرقة من شئتم ما واسرقوا

الذاكرة
تعرفوا كي ، من صور شئتم ما وخذوا

لن تعرفوا انكم
سقف أرضنا من حجر يبني كيف

السماء

ون املارّ ها ـّ أي

بني 
الكلمات العابرة
محمود درويش
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التلفزيوني  ارج  اتصل  حني 
الناجح جبريل الشيخ بصاحبنا إلجراء 
تسجيلي  فيلم  النتاج  معه،  مقابلة 
يتحدث فيه  مع آخرين.. لم تكن معالم 
إال حني  ذهنه  في  واضحة  الفيلم  مادة 
وكاميرات  آالت  ومعه  منزله،  ارج  زار 
فنيّ  عمل  فريق  إلى  إضافة  التصوير، 
لصاحبنا  جبريل  وجه  يومها  متكامل، 
لك  يعني  ماذا   :ً محددا  ً واحدا سؤاالً 

املفتاح؟
صاحبنا  يحتجّ  لم  السؤال،  أمام 
رأى  يجيب..لكنه  لكي  طويالً  وقتاً 
عدة  على  احلديث  في  ينطلق  نفسه 
منذ سنوات  ذهنه  في  تتشكل  محاور، 

طويلة..
عشية  بيته،  غادر  من  آخر  فهو 
الثاني عشر  الرملة في  سقوط مدينة 
اقتحمت عصابات  يومها   ،  48 متوز  من 
فيه  يتواجد  وكان  والده،  منزل  االرغون 
صاحبنا  والدة  املدينة  سقوط  حلظة 

املنزل  مغادرة  منهم  طلبوا  له،  باالضافة  الصغيرات،  وشقيقاته 
ه فوهة مدفعه  خالل دقائق، وراح أحد أفراد العصابة الصهيونية يوجّ
(البرن) إلى رأس والدة صاحبنا، في محاولة إلخافة املوجودين، فيما 

راح هو يلوذ بأمه، التي إنتفضت وهي تقول له، ولشقيقاته:
 - ال تخافوا منهم، إنهم اليهود اجلبناء وأوالد امليتة.

ولم يدع أفراد العصابة مجاالً لالم، وال ألهل البيت، أن يحملوا 
معهم شيئاً من متاع البيت.

ً من غرفة نوم األبوين،  وهكذا، أغلق صاحبنا أبواب البيت، بدءا
فاملطبخ،  اخلزين،  ثم غرفة  نوم شقيقاته،  نومه، فغرفة  ثم غرفة 
ثم الباب الرئيسي.. كانت مفاتيح الغرف الداخلية عادية، وصغيرة 

.ً ً ومميزا احلجم، باستثناء مفتاح الباب الرئيسي، فقد كان كبيرا
في  الرملة،  عائالت  بقية  مع  ليلتها  العائلة  قضت  وحني 
ملالبس  اجلميع  حاجة  إلى  األم  تنبّهت  الكبير،  الرملة  مسجد 
معه  يحضر  لكي  البيت،  إلى  صاحبنا  فأرسلت  وطعام،  واغطية 
عاد  وهكذا  الطريق،  أو  املسجد،  في  البقاء  من مستلزمات  شيئاً 
صاحبنا إلى البيت، وحمل معه ما استطاع، وسط جوّ كئيب، يوحي 
بالعزلة واإلحباط.. فاملدينة يخيّم عليها سكون عجيب، والشوارع 
سادها صمت رهيب، أشبه ما يكون مبنع التجول.. وما إن وصل إلى 
الشارع الرئيسي، الذي يتجمع فيه سكان الرملة لترحيلهم، حتى 
جاءت سيارات اللوري، لكي حتمل عائالت الرملة إلى اهول، وتلقي 
لهم  وقال  القباب..  قرية  حدود  على  بالعراء  إلقتهم،  حيث  بهم 
فيما  بكم..  لنا  شأن  فال  شئتم  حيثما  اذهبوا  الصهاينة:  اجلنود 
كانت هناك سيارات لوري كبيرة قادمة من يافا وقراها في طريقها 
العصابات  سرقتها  التي  االمتعة  حتمل  وهي  املستعمرات  الى 

املفتاح معنا، وفلسطني تنتظر
تداعيات ذكرى الستني

بقلم: أستاذ األجيال فوز الدين البسومي

الصهيونية من منازل سكان يافا وقراها 
بعض  حتمل  كانت  اخرى  سيارات  فيما 
اعتقالهم  مت  الذين  واملقاومني  ااهدين 
ولم يفرج اال عن القليل منهم فيما بعد 
رأوا  من  بشهادات  اعدامهم  مت  والباقون 
بشهادات  وادلوا  اعينهم  بأم  العملية 

موثقة للصليب االحمر فيما بعد.
وفيما يذكر صاحبنا فانه حني وصل 
 1948 متوز  من  العشرين  في  عمان  الى 
املوافق للخامس عشر من شهر رمضان 
كان اول هم له ان يبحث عن عمل تقتات 
الستة  افرادها  تكوم  التي  العائلة  منه 
متلكه  منزل  في  مستأجرة  غرفة  في 
املهاجرين  حي  في  الضمور  ابراهيم  ام 
من  تسلل صاحبنا  وذات صباح  بعمان.. 
عمان  اسواق  قاصدا  ابراهيم  ام  منزل 
بحثا عن عمل وجده كبائع صحف عند 
في  خنفر  عائلة  من  بسطة  صاحب 
(قهوة  محالت  امام  فيصل  امللك  شارع 
البدوي) ونظرا للفقر الذي كان يشهده 

الناس في تلك االيام ،  فقد كان بعضهم ايغاال منه في االقتصاد 
ان  حيث  مليمات  خمسة  مببلغ  الصحيفة  يستأجر  باملصروف 
العملة الفلسطينية هي التي كانت سائدة في تلك االيام ولفترة 
لم تزد كثيرا عن سنتني حني اصبحت امارة شرق االردن مملكة تضم 

الضفتني الشرقية والغربية.
وذات يوم وفيما كان صاحبنا يؤجر الصحيفة لزبون يجلس في 
مقهى البرازيل املعروف وهو مقهى لالدباء والسياسيني في شارع 
امللك فيصل وفيما هو ينتظر ان يفرغ الزبون من قراءة الصحيفة 
الى  وجلس  صغيرا  خشبيا  كرسيا  وسحب  االشخاص  احد  جاء 
مستأجر الصحيفة وراح االثنان يتحدثان بحديث وصل بعضه الى 
اذن صاحبنا ومن خالل احلديث ادرك صاحبنا ان مستأجر الصحيفة 
كان دليال يأخذ معه املتسللني الى فلسطني لقاء اجرة ال تتعدى 

اجلنيهني.
وحني عاد صاحبنا الى بيته مساء همس في اذن امه ما سمعه 
من الدليل والرجل االخر وراح صاحبنا يقنع امه بالسفر مع الدليل 
الى الرملة الحضار النقود واملصاغ التي مت دفنها في حديقة البيت 
امه  اقتنعت  ان  بعد  يسافر  ان  وحتى يستطيع صاحبنا  مبعرفته. 
بقصة السفر اقترح صاحبنا على امه ان تقول لوالده بان صاحبنا 
سيسافر الى العقبة للعمل في العقبة في شركة بواخر ميلكها 
زبائن  احد  كان  زيد  ابو  مصطفى  الن  زيد  ابو  مصطفى  السيد 
فوره  من  صاحبنا  ذهب  وهكذا  منه.  الصحف  شراء  في  صاحبنا 
(محمد  الدليل  حضر  وحني  البرازيل  مقهى  الى  التالي  اليوم  في 
جنيهني  مبلغ  له  قدم  الذي  بصاحبنا  الرجل  فوجئ  العدس)  ابو 
فلسطينيني للسفر معه في القافلة التي ستدخل متسللة الى 

فلسطني.
الى  سيتسللون  من  جتمع  اسبوع  بعد 
فلسطني في دخلة سينما االمارة في شارع 
اربعني  من  يقرب  وكان عددهم  امللك فيصل 
واستقلوا  اصغرهم  صاحبنا  كان  شخصا 
باصني من باصات شركة رجب اخلشمان وكان 
من بني االربعني من يود الذهاب الى يافا والى 
اكثرهم  وكان  الرملة  والى  اللد  والى  حيفا 
(ابو خليل  يدعى  للسفر شخص  استعجاال 

ابو اجلبني).
يقرب  عمره  كان  الذي  هذا  خليل  وابو 
من الثالثني عاما سرعان ما  ارتبط بصداقة 
مع صاحبنا. كان فرحا.. كانت الدنيا ال تكاد 
يافا  الى  سيسافر  فهو  الفرحة  من  تسعه 
ابواجلبني  مكرم  السيدة  بزوجته  وسيعود 
منتصف  في  يافا  سقوط  يوم  تركها  التي 
خليل  ابو  ذكر  كما  ولذلك   1948 نيسان 
صباح  من  تبدأ  والقصة    ، قصته  لصاحبنا 
يوم جمعة من صباحات نيسان حيث هيأت 
طعام  العداد  نفسها  مكرم  السيدة  زوجته 
ملوخية  من  يتكون  الذي  اجلمعة  يوم  غداء 
ناعمة بالدجاج ومبا ان طبخة امللوخية حتتاج 
الى مادتي امللح والليمون ثم الفلفل االخضر 
ابو  زوجها  مكرم  السيدة  ارسلت  فقد  احلار 
امللح  لها  يحضر  لكي  السوق  الى  خليل 
والفلفل والليمون وهكذا خرج ابو خليل الى 
السوق لشراء بقية مستلزمات طبخة اليوم 
وكان يرافقه ابنه خليل البالغ من العمر سبع 
سنوات وحني وصل ابو خليل الى السوق وجد 
واملرج لم  الهرج  السوق يشهد حالة من  ان 
يشهدها من قبل ،  فورا سأل ابو خليل عن 
تسقط  يافا  ان  اجلواب:  جاءه  وسريعا  اخلبر 
املدينة  جتتاح  الصهيونية  العصابات  وان 
ولذلك فان الناس يخرجون الى البحر للنجاة 
شاطئ  الى  السائرين  مع  فسار  بانفسهم 
البحر حيث استأجر هو واسرة من اسر يافا 

سفينة شراعية (فلوكة) حملتهم سريعا وسارت دون ان يعلموا 
الى اين تتجه ليجدوا انفسهم بعد ساعات على شواطئ مدينة 
انهم في مدينة  نزلوا على شاطئها فعرفوا  اال حني  يعرفوها  لم 

صيدا في جنوب لبنان.
ومبا ان ابو خليل وجد نفسه وحيدا مع ابنه في صيدا فقد حمل 
نفسه بعد ايام وسافر مع ابنه الى دمشق لعله يجد زوجته هناك 
وحني اعياه البحث والسؤال حمل نفسه وولده وسافر الى عمان 
حيث ظل يبحث عن زوجته بني الالجئني الذين وصلوا عمان قادمني 
من رام اهللا والقدس فسكن مؤقتا مع مجموعة من العائالت في 
املدرسة العسبلية الواقعة على مدخل املدرج الروماني ثم لوحت 
االيام فسكن مع عائالت اخرى في مناطق مختلفة من عمان  به 
الذين سكنوا في مخيم  اوائل  واحدا من  يكون  ان  له  قدر  ان  الى 

احملطة عام ,1950
وهكذا وصل املتسللون بداية الى رام اهللا كان سالحهم االمل 
واخرجوا  منها  هجروا  التي  الديار  الى  الشوق  يحدوهم  بالوصول 
فلم  اما صاحبنا  السماء..  القمر في  فيها  لم يظهر  بليلة  منها 

يكن يحمل معه سوى مفتاح البيت ومفاتيح البيت الداخلية.
كانت الساعة قد جتاوزت الهزيع االخير من الليل وبدأ الدليل 
واخلوف  بالشوق  مليئة  عودة  رحلة  فلسطني  الى  العائدون  ومعه 
واحلذر من نقطة تبدأ من نهاية قرية نعلني حيث تسلل العابرون 
انبثاق  نباال وصوال مع  وبيت  الى فلسطني مرورا بعمواس  انحدارا 
ضوء النهار الى مشارف الرملة حيث املقبرة الشرقية التي اختبأوا 
بني اشجارها الباسقة الى حني حصولهم على الراحة ثم يتفرق 

على  جميعا  واتفقوا  يعرفه  الذي  اجتاهه  في  كل  فيذهب  اجلمع 
نفس  في  ايام  عشرة  بعد  اهللا  رام  الى  للعودة  مجددا  االلتقاء 

املقبرة.
من جديد عاد صاحبنا ومعه مفتاح باب البيت الرئيسي وفي 
سيقوم  جافة  خبز  وارغفة  بابور  ونكاشة  كبريت  علبة  جعبته 
بقية  اما  الغموس  اي شيء من  تناولها مع  باملاء ليسهل  برشها 
املواد من شاي وسكر وارز فانه سيجدها  اذ ما زالت موجودة في 
غرفة اخلزين من االرز الرشيدي وصندوق شاي الولد وعلب بسكويت 
ثم  اللبنانية  غندور  شركة  صناعة  خمسات  اخلمس  ماركة  من 
قراطيس السكر اضافة الى علب سكر املربعات املتوفرة في غرفة 
اخلزين والتي كان يشتريها والده من مدينة عريش مصر حني كان 

يسافر اليها اسبوعيا.
بيده من جديد فتح صاحبنا باب منزله في الرملة وبيده فتح 
ايامه  قضى  اخلزين  غرفة  وفي  واخلزين  واملطبخ  النوم  غرف  ابواب 
اعتادت  حيث  الغرفة  في  املوجودة  الشموع  ضوء  على  العشرة 
سماع  بعد  تطفأ  االنوار  كانت  حني  الشموع  اضاءة  على  االسرة 
ابان  احللفاء  قوات  على  احملور  لقوات  غارات  لوجود  االنذار  صفارات 

احلرب العاملية الثانية.
املطبخ  املوجود في  الكاز  بابور  اخذ يشعل  اخلزين  وفي غرفة 
ثم  بنقعه  فيقوم  الرشيدي  االرز  يستعمل  بدأ  اخلزين  غرفة  ومن 
طهوه كما علمته والدته. وعند فطوره الصباحي اخذ يستهلك 
جهز  ان  وبعد  العشرة  االيام  انقضت  ان  الى  املوجود  البسكويت 
الذي  احلزام  في  ووضعهم  والدته  وحلي  النقود  واستخرج  نفسه 



كلمات  فرحان  خط  املواجهة  خط  على  املعركة  أرض  1968ومن  عام  حزيران  من  الثالث  ليلة  في 
يخاطب ابنته، فيقول  ابنتي... أكتب هذه الكلمات في الليلة الثالثة من شهر حزيران سنة 1968، عندما 
واملسجد  والواجب  احلق  الشهادة في سبيل  املوت حق كذلك  أن  أؤمن  كنت جالسا في خيمتي، كنت 
األقصى، فإذا وهبني اهللا الشهادة، راجيا أن تعتزي عندما يقال اسمي واجهري أن والدك شهيد.. نعم 

شهيد انه فارق احلياة مقبل.. نعم مقبل وليس مدبر..
وإذا قيل أن والدك فارق احلياة وهو مدبر وكان هذا صحيح ال تتعرفي علي ولكن وحياتك وحياة والدي 

الذي هو اعز واجل رجل بنظري لن أكون هكذا..
سأستشهد وانا مقبل وبعد أن ابلي بالء حسن في سبيل املسجد األقصى وفي سبيل إزالة العار 

عن هذا اجليل الذي كتب اهللا عليه اجلهاد في سبيله....
كان أملي أن أراك وأنت تقولي لي بابا ولكن لنا لقاء في جنات اخللد ... 

من  يومني  بعد  والده  هاتف  بيوم..  استشهاده  متناه...فقبل  ما  وحقق  به  وعد  ما  فرحان  أوفى  لقد 
ليكتب رسالته  وبعدها يجلس في خيمته   .. لهم  بل مودعا  ليطمئن عليهم..  واألهل  البيت  مغادرته 

األخيرة إلى ابنته.
ااورة  الكتيبة  تعرضت  عبداهللا،  شقيقه  يقول  لألهل،  زمالئه  رواه  ما  التالي،حسب  اليوم  ففي 
لكتيبة املدرعات األولى،حيث يلتحق فرحان، الذي ما أن اعلم بذلك حتى وجه دبابته مقبل نحو العدو ال 
مدبر رافعا شعار املنية وال الدنيّه، رغم حتذيرات مسؤولية.. ليكون على موعد مع الشهادة بعد ساعات 

بعد أن دافع بعز وكبرياء للذود عن العرض والشرف.ما لم يحققه 
، ناله بعد  فرحان في معركة الـ(1967) لنيل الشهادة في اخلليل 
اقل من عام. فبعد عام واحد على نكسة حزيران، وفي فترة شهدت 

حرب استنزاف شرسة بني جيشنا الباسل ( اجليش العربي) واجليش 
اإلسرائيلي وخالل تلبيته لنداء الواجب واحلق قضى فرحان احلسبان 

شهيدا.. ليقوم زمالئه بعده بتسليم وصيته إلى ذويه.

رسالة الشهادة والشهيد، كشف عنها حامت العبادي

6263 62
جهزته له والدته لكي يلفه حول وسطه ،  خرج من البيت واغلق 
 1948 متوز  من  عشر  الثاني  عشية  غادره  ان  يوم  فعل  كما  ابوابه 
وجد  وهناك  املقبرة.  الى  املفضية  اخللفية  الطرق  واجته سائرا في 
ابو اجلبني  ابو خليل  الدليل وعددا ممن تسللوا معه ومن ضمنهم 
الذي عاد خالي الوفاض من دون زوجته التي وجدها كما روى القصة 
فيه  الذي سمعت  اليوم  نفس  في  اليهود  جندلها  وقد  لصاحبنا 
يافا وهي تصرخ  الى شوارع  دارعة)  (فارعة  يافا فخرجت  بسقوط 
وتستنجد فشكت العصابات الصهيونية بامرها فاطلقوا عليها 
بصراخها  انها  معتقدين  للحظتها  شهيدة  فجندلوها  النار 
تواجد  اماكن  يافا على  ااهدين في  تدل  ان  الى  امنا كانت تهدف 
حانت  وحني  املدينة.  واحياء  شوارع  في  الصهيونية  العصابات 
اشخاص  عشرة  على  يزيد  ال  عادوا  من  عدد  وكان  العودة  ساعة 
فيما فضل االخرون البقاء كل حيث وصل وبدأ املتسللون رحلتهم 
بالعودة حيث هذه املرة اجتهوا من حدود الرملة يدءا من قرية القباب 
رأى  حني  الدليل  فان  يبدو  وفيما    ، االخرى  والقرى  بسلبيت  مرورا 
معه  مبن  فاجته  الطريق  يختصر  ان  اراد  الليل  خالل  مبهرة  اضواء 
الى تلة تشرف على سور القدس عرفوا بعدها انهم يتجهون الى 
باب الواد على مشارف القدس وحني وصلوا الى سور من االسالك 
للحؤول  اليهود  نصبه  قد  كان  القدس  اسوار  الى  يؤدي  الشائكة 
دون تسلل املتسللني طلب الدليل ابو العدس من صاحبنا ان يتقدم 
فيرفع السلك لكي يعبر من خالله العابرون فرفض وكانت حجته 
من خالل جتربة عاشها ايام حصار مدينة الرملة حني اقام اليهود 
جدارا من االسالك الشائكة املكهربة للحؤول دون توغل ااهدين 
ملهاجمة املستعمرات احمليطة باملدينة وحني رفض صاحبنا التقدم 
نحو الشيك ورفع االسالك لكي مير من بينها االخرون صوب الدليل 
واال  السلك  برفع  ستقوم  له  يقول  وهو  صاحبنا  نحو  مسدسه 
خليل  ابو  تقدم  وفجأة    ، رأسك  في  املسدس  رصاصات  افرغت 
يعني  وكان  الصبي  هذا  من  دعك  له  وقال  الدليل  نحو  اجلبني  ابو 
صاحبنا فهو ما زال طفال صغيرا ويخاف على حياته اما انا فانني 
مستعد الن اقوم باملهمة فابني خليل الذي يصغر هذا الغالم ما 
زال ينتظرني وحيدا في عمان وتقدم بكل جرأة وثقة ،  كان ابو خليل 
الوجه  ممتلىء  البشرة  اسمر  وكان  الطول  قصار  مع  قصيرا  يعد 
والقسمات وكان اجعد الشعر.. بريء النظرات وما ان مد ابو خليل 
يده نحو سلك الشيك حتى صدر عن السلك شرر من النار ثم ثار 
لغم ارضي طار معه جسد ابو خليل في الهواء فيما اضيئت سماء 
املنطقة باالنوار الكاشفة وانطلقت صافرات ال يدري احد من اين 
انطلقت وقتل حلظتها من قتل وهرب من هرب فيما صاحبنا الذي 
كان يعرف الطريق االصلية من قبل حمل نفسه عائدا وحيدا في 
طريقه صعودا الى قرية بيت عور التحتا من اعمال مدينة رام اهللا 
وصوال الى بيت عور الفوقا وصوال الى رام اهللا فيما طائرات عامودية 
حتوم في سماء املنطقة بحثا عن املتسللني حتى وصل الى رام اهللا 

مع بزوغ شمس يوم جديد هو احلادي عشر من شهر متوز ,1949
***

في  القاها  محاضرة  في  ذلك  كل  عن  يتحدث  صاحبنا  كان 
حني  وفوجئ  الشميساني  في  للبنات  عالية  االميرة  كلية  مدرج 
واملرج تسود  الهرج  بحالة من  اليه من حديث  الى ما وصل  وصل 
املدرج ثمة فتيات يبكني وثمة فتاة تقع على االرض مغشيا عليها 
املاء  بعضكن  فلتحضر  يصرخن  وهن  يتراكضن  معلمات  وثمة 
البارد ومحارم الورق فاحملاضر يبكي ويكاد يترنح ويقع ارضا ولتذهب 

بعضكن البالغ مديرة الكلية لكي تتدبر االمر.
شهناز  بالدكتورة  واذا  املدرج  باب  فتح  اللحظة  تلك  في 
البرئ  وجهها  قسمات  علت  وقد  تدخل  الكلية  مديرة  ستيتيه 
عالمات الدهشة واالرتباك وحني رأت املوقف وما هو عليه وحاالت 

االغماء والبكاء توجهت نحو صاحبنا وهي تخاطبه:
 -  ارجوك ان تخبرني عما كنت تتحدث عنه حتى استنزلت 
دموع الفتيات ثم استنزفتها ثم اخبرني اجئت انت هنا حتى ترفه 
احضرت  وحني  معهن  مناحة  تنصب  لكي  جئت  ام  الفتيات  عن 
من  ستيتيه  شهناز  الدكتورة  تقدمت  الورقية  احملارم  املعلمات 
واستمرت  خديه  على  املنهمرة  دموعه  له  متسح  وراحت  صاحبنا 

تقول الم تالحظ على نفسك يا استاذ انك تبكي وان هناك فتاة 
وقعت على االرض مغشيا عليها.. ثمة شيء احدثته كلماتك في 
نفوسهن فاجاب صاحبنا وهو في دهشة من امره وراح ينظر الى 
شيئا  افعل  لم  ويقول  االرض  على  مسجاة  زالت  ما  التي  الفتاة 
اخرين  برفقة  معي  حدثت  تسلل  قصة  عن  احدثهن  كنت  فقط 

كان من بينهم ابو خليل ابو اجلبني.
في  يلمع  البرق  كأنه  شيء  فيما  ستيتية  الدكتورة  صمتت 
عينيها فاكتشف صاحبنا للحظة انها كانت تبكي وحني خرجت 

عن صمتها قالت:
 -  اتعرف من هي الفتاة التي وقعت ارضا مغشيا عليها؟

 -  ال ال اعرفها
حفيدة  انها  اي  اجلبني  ابو  خليل  مها  انها  ترد  شهناز  عادت 

الرجل الذي كان رفيقك في رحلة التسلل الى فلسطني .
بصوت  لصاحبنا  قالت  عليها  املغمى  الطالبة  افاقت  وحني 

متحشرج:
لقد ارسلك اهللا لنا اليوم لكي نعلم من خاللك اين اضحى 
الى  ان خرج من عمان وذهب  الذي كنا نعتقد مذ  ابو خليل  جدي 
يافا ولم يعد انه امنا بقي هناك وان كنا لم نتأكد حقيقة فيما اذا 

ظل في يافا ام ال.
***

على ان مفتاح بيت صاحبنا في الرملة سبق لوالده ان علقه 
مع مفاتيح البيت االخرى فوق اسرة اخواته واخوانه في البيت لكي 

يتذكروا ان لهم بيتا سيعودون اليه في يوم من االيام.
***

مثار حديث طويل  الرملة كان  في  بيته  فان مفتاح  ما  ويوما 
زار منزل  اليوسف حني  روز  رئيس حترير مجلة  امام  كتبه عبداهللا 
صاحبنا في جبل احلسني عام 1957 وكتب عن املفاتيح التي اثارت 

اشجانه بل وابكته.
***

مادة حلديث  الرملة  في  بيت صاحبنا  مفتاح  كان  بعد  وفيما 
املبدعة غادة السمان حني  االديبة  رائعة  ادبية  بلغة  طويل كتبته 
عام  مطلع  في  احلسني  جبل  في  منزله  في  صاحبنا  استضافها 

1968,
***

الى  سافر  حني  صاحبنا  حملها  الكبيرة  املفاتيح  من  وواحد 
عام  املصرية  االستعالمات  دائرة  رئيس  دعوة  على  بناء  القاهرة 
1956 عبدالقادر حامت وتزامن مع وصول صاحبنا الى القاهرة ان وقع 
العدوان الثالثي على مصر فلم يتمكن صاحبنا يومها من مقابلة 
اال  الثالثي  العدوان  احداث  مبتابعة  النشغاله  عبدالناصر  الرئيس 
الرئيس  خطاب  الى  لالستماع  ملرافقته  حامت  عبدالقادر  دعاه  حني 
املصري الذي سيلقيه من على منبر اجلامع االزهر حتى اذا ما انتهى 
حيث  صاحبنا  منه  اقترب  خطابه  القاء  من  عبدالناصر  الرئيس 
قدمه عبد القادر حامت للرئيس عبد الناصر وانتهزها صاحبنا فرصة 
الن يقدم واحدا من مفاتيح بيته في الرملة فحمل الرئيس املفتاح 
وقبله وهو يقول له ويربت على كتفه ليس مهما ان حتمل املفتاح 
البيوت  املفتاح لكي نفتح به  ان نستمر باحملافظة على  بل املهم 

التي استباحوها يوم يعود حملة املفاتيح اليها.
***

وفجأة  التسجيلي  الفيلم  عبر  يتحدث  صاحبنا  زال  ما 
يصرخ جبريل الشيخ بفريق التصوير والفريق املساعد.

 -  ستوب.
ثم ميد يده الى جيبه ويخرج بعض احملارم الورقية ويهجم 

على صاحبنا ويروح ميسح له دموعه الهاطلة ويقول:
على  صادق  دليل  هي  عينيك  من  الهاطلة  دموعك    -  
التي تتحدث عنها وعن عدالتها ثم هجم  القضية  احقية 

عليه يحتضنه وراح االثنان يبكيان،،



وهل يخفى البطل؟

حتى  قبالتي،  يجلس  يكد  لم 
إبتدرني بقوله: 

لعلك ما تزال تذكرني!؟
ينبئ  ما  محياي  في  ملس  وملا 
بأنني ال أذكر شخصه متاماً، إنتصب 
على قدميه، وأزال عن رأسه كوفيته 
وعقاله، ووضع إصبعه على شاربيه 
متثيلية  بحركة  إخفاءهما  محاوالً 
واآلن؟!  قال:.....  ثم  بارعة،  غير 
فقد  املفاجأة،  بهذه  أخذت  ولعلني 
قدمي،  على  بدوري  أنتصب  رأيتني 
متثاقلة،  بخطوات  إليه  أتقدم  ثم 
وأنا أنقل بصري من قمة رأسه إلى 
مسافة  وبينهما  قدميه....  أخمص 

غير قليلة.
تفصلني  التي  الثواني  وفي 
عنه وأنا أقترب منه، رحت أقدح زناد 
لعلني  الكتاب!-  يقول  كما  فكري- 
أمامي  الواقف  العمالق  هذا  أتذكر 

بطلعته املهيبة...
إنفراج  زاد  منه  إقتربت  وكلما 
إذا  حتى  إبتسامته،  عن  شفتيه 
خطوة  غير  عنه  تفصلني  تعد  لم 

أجد   1948 عام  قبل  كنت  وإذا 
هذا،  منزلي  في  ولذة  راحة  كل 
عن  وبعده  الشاطئ،  من  لقربه 
بدأت  منذ  فإنني  املدينة،  ضوضواء 
أعقاب  في  اليهود  مع  املناوشات 
جدياً  أفكر  أخذت  التقسيم،  قرار 
املدينة،  إلى وسط  النزوح عنه  في 
ذلك أنه كان هدفا لرصاص اليهود- 
”بات  من  يأتيه  طائشاً-  أو   ً مركزا
موقعه  أن  ذلك  إلى  أضف   ..” يام 
وأعالها  يام  بات  إلى  نقطة  كأقرب 
في املنطقة، رشحه ليكون نقطة 

اإلنطالق في عمليات ااهدين.
ولسبب أو آلخر، أثرت أن أكتفي 
ورحت  األثاث،  دون  العائلة  بنقل 
أتردد على املنزل أقضي فيه ساعات 
حيثما  أساعد  والنهار،  الليل  من 
توثقت  حتى  املساعدة،  أمكنتني 
فكان  ااهدين،  وبني  بيني  العرى 
إجتماعاتهم  يعقدون  رؤوسهم 

عندي لوضع اخلطط.
تتسلل  بدأت  منزلي  ومن 

بعض  في  أجدني  وكنت 
املنزل،  في   ً وحيدا ساعات 
في  احلديث  أطراف  فنتجاذب 

شؤون عامة وخاصة.
وعلمت منه أنه ” مرشح 
يقضي  العربي،  اجليش  في   ”
أجل  إجازته...  فترة  اآلن 
بني  متنقالً  إجازته  يقضي 
مناطق احلدود في األرض التي 
يا لها  الدماء...  تسيل عليها 

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

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

اجلميع.
أن  ميكن  ال  التي  والليلة 
عقد  التي  تلك  هي  أنساها، 
حربه  أركان  مجلس  فيها 
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قصف صاعقة أو هزمي رعد...
ً هللا... لقد إنهار حصن اخلنازير!  حمدا

ورحنا نطلق الرصاص بغير وعي، نريد به تغطية العودة 
ذلك  من  باخلالص  لفرحتنا  العنان  وإطالق  ورفيقه،  للبطل 

الوكر...
ومع الرصاص كنا ننتظر... وعادت الدقائق متضي ببطئها 

القاتل... عشر وعشرون وثالثون....
والبطل ااز ال يظهر له أو لرفيقه أثر.

أخذ يستبد بنا القلق، وكان من رأيي أن نوفد من يبحث 
عن الغائبني... ولكن.... أين نبحث!!

تنعكس  احلمراء  خيوطه  واخذت  الفجر،  إنبثق  وعندما 
على صفحة املاء، أمكننا أن نشاهد شبحني على الشاطئ 

من بعيد... كان أحدهما يلف ذراعه حول عنق اآلخر.
وهكذا عاد البطل، أو عاد البطالن، وقد خلفت املغامرة 
في إبن الصحراء جرحاً من رصاصة طائشة .... يسميه هو- 

حتى اليوم- وساماً.
تزال  ما  لعلك  بقوله:  إبتدرني  الذي   ” نواف   ” هو  هكذا 

تذكرني!
-.... وهل يخفى البطل؟

و”نواف ” اليوم ضابط في اجليش العربي...
ولكنه ليس في إجازة!!

 صورة بقلم: املرحوم إبراهيم سكجها
نشرت في صحيفة فلسطني في العام 1951

”اللويبدة“ تهدي النصّ للزميل األستاذ سامي الزبيدي، الذي نحت مصطلح ”كتّاب اللجوء“.

” مائدة  يدرس خرائط نشرت على  وراح  ااهدين،  رؤوس  من 
العمليات ”... وإتخذ قراره اخلالد بنسف معمل الكازوز.

واحد  رفيق  مع  الليل،  بظالم  يتسربل  أن  اخلطة  وكانت 
يساعده في نقل املتفجرات، وأن ال تطلق رصاصة واحدة من 
مع  إنسحابه  لتغطية  املفرقعات،  تتفجر  أن  بعد  إال  جانبنا 

رفيقه.
وأخذت  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  في  زحفه  وبدأ 
الثواني والدقائق متر متباطئة متثاقلة... وقد تسمرت عيوننا 

من خالل النوافذ على معمل الكازوز املقابل....
ترى هل ينجح.... بل أكثر: هل يعود هذا البطل!؟

أو  إربد  أو  الكرك  في  وأوالده  البطل  زوجة  لي  ومتثلت 
السلط.... ينتظرون عودته من ” إجازته ” بفارغ الصبر... هل 
كان ميكن أن يدور بخلدهم أن فتاهم يزحف اآلن على الرمل 

األبيض ليسجل بطولة خارقة تخلد على األيام!؟
وإذا لم يعد، وهذا الشك كاد يقتلني في ساعة اإلنتظار 

الرهيبة هذه، إذا لم يعد، ماذا تفعل أرملته وأيتامه!؟
وهنا كنت أرتعد لهول هذه الفكرة احلمقاء. 

ولكن كثيرين ذهبوا، وكان معمل الكازوز ارم يبتلعهم 
منها،  وكلما مضت خمس  متر،  الدقائق  كانت  دائما.. هكذا 
أو عشر، شعرت بدقات قلبي تتزايد حتى ليريد أن يقفز من 

بني ضلوعي!
وفجأة... أسرع مما كنا ننتظر، دوى اإلنفجار احلبيب، كأنه 

فاجأني  ثم  يقهقه،  وأخذ  شاربيه  عن  إصبعه  رفع  قصيرة، 
أن  أخفي  وال  والعناق....  والضم  القبالت  من  عنيف  بهجوم 
املفاجأة زعزعتني، ومع ذلك بادلته هجوم بهجوم أشد منه 
على  وأجيب  يربت،  كان  على ظهره كما  أربت  ورحت  وأوقع، 
”يا مرحب” تختلط مع  بـ:  التي يطلقها بسرعة،   ” يا هال   ”

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

مكتبي، وعاد هو إلى كرسيه.
قال: ومع ذلك ال تتذكر...

عليه،  وهجمت  وقفت  قد  كنت  جملته،  يتمّ  أن  وقبل 
أعانقه بحرارة حقيقية، وأنا أردد دون وعي: ” يا مرحب بنواف.. 

يا مرحب بنواف!“. 
ولكني ال أتركك طويالً في دهشتك، أعود بذاكرتي إلى 

الوراء... أعود إلى يافا..
آخر  يحتلّ  طابقني،  من  مؤلف  منزل  في  أقيم  كنت 
تفصله  والذي  اجلبالية،  حي  من  اجلنوب  أقصى  في  نقطة 
عن مستعمرة ” بات يام ” اليهودية غير منبسط من األرض 

برملها األبيض.

اجلماعات يلفها ظالم الليل البهيم، وهي تزحف على الرمال 
حتمل املفرقعات لتنسف معمل الكازوز املرتفع في بات يام، 
بعد أن تبنيّ أنه عدونا اللدود، وأنه مصدر ذلك الرصاص الذي 
جميع  وكانت  سكانه..  نزوح  إلى  وأدى  بأكمله،  احلي  أرهب 
اخلطط تبوء بالفشل، فيعود الذاهبون بعد أن يخسروا بطالً 

أو بطلني في كل ليلة.
منزلي،  في  إجتماعه  الرؤوس  مجلس  عقد  يوم،  وفي 

والحظت بينهم غريباً لم أره من قبل.
كان شاباً فارع الطول، واسع الصدر، عريض املنكبني إذا 
آتية من  الكلمات من فمه عميقة، كأمنا هي  حتدث خرجت 

مكان سحيق.
ولقد أحسست، منذ الوهلة األولى، أنني أمام شخصية 
غير عادية، تعودت أن تأمر قتطاع، وأكد لي إحساسي هذا ما 

كان رؤوس ااهدين يحيطونه به من إحترام وتكلف .
 وكان طبيعياً أن أقدم إليه، أو يقدم إلي بوصفي صاحب 
زادت  ببرود  تصافحنا  ولقد  مرة،  ألول  يدخله  الذي  املنزل 
اامالت من قسوته... ثم تصدر ” مائدة العمليات ”، كما كنا 
نحب أن ندعوها، وراح يستمع إلى املوقف من الرؤوس الذين 

إعتبروا أنفسهم أركان حربه.



حيفا فوق اللويبدة أسد
الشهيد العجلوني فراس

عادت .. قرأتها ...رواية حيفا فوق أسد
الرائعة لالديبة مضت.. عام عشرين الى بي
التي السيدة تلك الهدهد.. الفرخ روضة
التي الوطنية  بالقصص  طفولتنا  احتفت 
.. مضى  وقت اي من  اليها احوج  اليوم نحن 
صور فيه تبدو الصغار .. في زمن قبل الكبار

الذكريات. من شيء البطولة
هي البعيد! باألمس األمس.. اقرب ما
اسد الستشهاد واألربعني احلادية الذكرى
من اخلامس .. اليوم هذا مثل ففي .. حيفا

فراس  الشهيد موعد  كان ..  1967 حزيران
السالح ورفاق هو القدر.. مع العجلوني
نسرا .. املفرق  في اجلوية احلسني قاعدة في
وهو يبالي يكن لم .. الوطن سماء في محلقا
ميأل بالشهادة الشعور كان . بواجبه يقوم

واجبه حتى آخر حلظة. يؤدي وهو روحه حتى لقي ربه

والنضال البذل عائلة
بني فراس نشأ .. اللويبدة جبل في متواضع منزل في
بعمر فتى كان ويزن..  وعصام ومازن زهير .. واخوته  والديه
خدمة في به يقوم بدور  املبكرة طفولته منذ يحلم الورد.. 
التي الوطنية  للبطوالت ً صورا وجدانه في ,متمثالً الوطن
الزمته والتي ,1948 وحرب القسام  ثورة شهداء رسمها 
وعندما االبتدائية, الدراسة  مقاعد على  وهو الصغر, منذ
... اللويبدة في دوار احلاووز الورقية قرب طائرته  كان يشكل
العجلوني علي محمد اجليش العربي جندي .. والده وصورة
جنود وهللا .. الدار في فناء تردد والدته وهي وصوت .. تغيب ال
ذهن فتجسد في .. السنون ايام متحه لم .. واالرض السموات
االرض .. في هللا الفتى العجلوني مقولة : والدي جندي ذلك

. مقاتال هللا في السماء .. طيارا جندي وانا
البطوالت يتمثل بدأ معرفته  دائرة  اتسعت وعندما
من واحداً يكون بان ويحلم والعاملية، واإلسالمية  العربية 
وكان باعتزاز,  التاريخ عنهم يتحدث الذين األبطال هؤالء
على حقائق الى أحالمه لتتحول املناسبة اللحظة  ينتظر

أراد. ما له حتقق وقد الواقع، ،
وجنديا  .. شجاعا فارسا كان  .. فراس
موفق .. السالح رفاق بشهادة متفوقا
ومحمد  .. بالشهادة سبقه الذي السلطي 
قسم .. وبدرالدين وغازي وجورج واحسان
الوفاء فكان لرفيق دربة موفق.. يثأر بان عهدا

فوق حيفا. االسرائيلي العمق في ..
دقيقة واربعني عشرة احلادية الزمان:
اجلوية احلسني قاعدة : واملكان .. صباحا
“\ وسربه فراس  انطلق عندما .. املفرق  في 
انها .. اسرائيل والهدف:   .. بالهوكرهنتر\“
املوعودة .. الساعة طال انتظارها التي الساعة
له بدا املتوسط .. البحر ساحل له حني بدا ..
.. البترول ومصفاة .. اجلميل حيفا  شاطىء
وحتقق .. أبيب وتل .. ونتانيا .. الكرمل وجبل
لقاعدتهم وعادوا  .. غضبهم جام النسور وصب  .. املراد
.. لكن العدو ثانية للكر وتهيأوا .. مقاومة ساملني دون ادنى

. حيفا فراس قضى اسد حيث املطار على مدرج باغتهم
والتطبيق املبدأ بني جمع .. باكمله جيل ضمير كان فراس
أول .. اجلها من واستشهد الفلسطينية بالقضية آمن ..
فيها العرب خسر معركة االسرائيلي .. في بالعمق ضرب من
جاثمة وهي واسلحتهم الهجومية والدفاعية طائراتهم كل

. االرض على
يثبت من هم .. اجلو فرسان من املناضلني هؤالء أن املؤكد
جيالً يولد يوم معطاء وضرعه لن يجف.. وكل الوطن رحم أن
وعلى الساحة ميألون غدوا الشبان حتى املناضلني من جديداً
عن الثرى, دفاعاً حلظة كل في أرواحهم يقدمون بأن استعداد
حاملني في الفضاء يطير ومن .. االرض على يسير فمنهم من
يعيدوا عقارب لالعداء بان يسمحوا لن أيديهم على رؤوسهم
نسور اجلو، وتكاثرت، التضحيات علت مهما الوراء, الزمن الى
طليعة في وكانوا للوطن والئهم اخلصوا الذين وفرسانه

مليكه. وعن ثراه عن املدافعني

: ابراهيم الزعبي بقلم
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العبادي،  وحامت الرقاد وعماد الدعجة صالح الزمالء تفوق
الصحفي أن يثبتون وثالثتهم لسبب، الشهر املاضي، كلّ في
يأخذ حني وغيره، نفسه يبدع ويتفوق على ، األردني واإلعالمي
يهاجرون يبدعون حني إعالميينا إنّ نقول كنا وحني الفرصة.
والرخاء املالي، فالعدالة حقيقة، نسرد كنا ويرفعون الرأس،

الداخل. من املوهبة ر يفجّ
الدعجة صالح
الرحال األردنية، شدّ األنباء وكالة الدعجة، من صالح الزميل
حزيران، وحرب القدس إحتالل ذكرى  في  أيام، لثالثة القدس إلى
شهدائنا عن جميعاً، فينا أثّرت تقارير إعالمية، إلينا ببضعة وعاد
محترفاً وكان وفلسطني،  األردن  بني العالقة وعن القدس،  في
كل من مرة ألف أحسن علينا، التأثير وفي تقاريره، صياغة في
قصة لنا ينقل وحني احلزبية، والبيانات املدرسية والكتب التنظير
ما أدبر الذي األردني، اجليش شهداء من أردنياً ً شهيدا دفن مقدسي
بيت حديقة في بقي الذي الشهيد  على حراء،  دمعة نذرف ،ً أبدا
إجالالً للشهيد وننحني القبر، فوق وخوذته عاماً، أربعني املقدسي
بحث فما دمه وحلمه، من الشهيد، جاره أن الذي اعتبر وللمقدسي،

غيره. جار عن
احلياد محمل على والتكرمي، الشكر تستحق الزميل  وتقارير
في إلى بيوتنا، القدس، أحضر فقد مجاملته، واملوضوعية، وليس
االردن االف شهداء ومعها قلوبنا، تطرق وجعلها السقوط، ذكرى

وفلسطني.
الرقاد عماد
معاً، اجلامعة في تزاملنا فقد الرقاد، عماد املبدع، الزميل أما
قليل القلب، قريب إلى وهو ”الدستور“، في العزيزة اليوم ونتزامل
أن شبابنا دوماً، األردني، يثبت التلفزيون في عمله في وهو الكالم،
والظروف والفرصة احلرية  وأن املهنة، في سبيل عابري ليسوا
وعماد صورها، بأحلى تتجلى وجتعلها املوهبة،  تصقل االيجابية،
وفريق واملسجد االقصى، يرضاها، نحو القدس قبلة نحو ولّى وجهه
مع قصة القدس التلفزيونية، بتقاريره ليغطي األردني، التلفزيون
صالح ومنبر الهاشمي، واإلعمار  األقصى املسجد وقصة األردن، 
محترف ميداني عمل في والشهادة، وقصص احلرب األيوبي، الدين

دوماً إنه يثبت له: ونقول يده، على ونشد نشكره ً، يجعلنا جدا ومميز
يحوز حني وأن االعالمي مطر، بال كالغيمة فرصة، دون اإلعالمي أن
التلفزيونية، وتقاريره  واإلبداع، احلرفية  الكثير من فلديه الفرصة،
فيها إستغرقنا التي أنفسنا، عن الدفاع ثقافة كل من أحسن

عقود، طوال
يخن، لم األردن أن على عيان شهود وهم الشهداء، فلدينا آالف
رايات، لنا زالت وما  رايات، لنا  أن  نثبت أن نستصعب  ذلك وبرغم
ً واحدا ً زفيرا أو شهيقاً حتى لرجاله جند ولم كالماً، أشبعنا وغيرنا

القدس. القدمية في البلدة في
العبادي حامت
بنشر ”الرأي“ في إنفرد الذي العبادي، حامت الزميل كان ثالثهم،
إبنته إلى كتبها احلسبان، فرحان  يدعى  أردني شهيد من رسالة 
وهو القدس، لسقوط التالي العام  في  حزيران، من الثالث يوم
ثمانية وعمرها إبنته إلى إياها موجهاً ، النهر شرقي خيمته في
في وكذلك الشهادة حق املوت أن اؤمن لها: ”كنت ويقول شهور،
عندما تعتزي أن وأرجو االقصى، واملسجد والواجب احلق سبيل
فارق احلياة وهو وأنه أن والدك شهيد، بصوتك إسمي، وإجهري يقال
وأنا أستشهد سوف وهكذا ،ً مدبرا وليس مقبل وهو نعم مقبل..
وفي األقصى، املسجد سبيل في حسناً، بالء أبلى أن وبعد مقبل،

اجلهاد“. عليه اهللا الذي كتب هذا اجليل عن العار سبيل إزالة
سوف بأنه إحساسه تثبت احلسبان فرحان الشهيد ورسالة
في القدس، األردني روحية العسكر يستشهد، وتعطينا اإلمنوذج في
الزميل العبادي وإستحق املدبرين، وليسوا املقبلني روحية تكون حني
جيالً أنصف فقد اجلبني، وكشفها، قبلة على نشر الرسالة الذي
ودّع الذي األب مشاعرنا إزاء وهزّ يوم، ظلمهم كلّ العسكر يتم من
اً ترفع أمّ اليوم وأصبحت الشهور، الثمانية ذات وهي إبنته برسالة

الشهيد. بوالدها ورأسنا رأسها
حاالتها، أحسن في املهنة فقد أثبتوا أن الثالثة، للزمالء شكرا
أكثر بلدنا الفرصة وحقه، يخدم يأخذ حني القلم أن أيضاً وأثبتوا
كل فينا بثوا ألنهم لهم ً وشكرا فائدة ، الذي بال الهدير هذا كل من

نابلس. إلى السلط ومن عمان، إلى القدس من الطيبة، املشاعر

طير أبو ماهر : بقلم

النار خطّ على إعالميون
إخوتي األردن، في النهر، إخوتي شرق مة عزيزة، فإخوتي من لها مقدّ أكتب تلك التي عادية، موضوعات ليست
في لوا وجتوّ على جرحها، املفتوح قلبي دخلوا فقد اليوم، يزورونها عزّها، أيّام دس القُ لم يعش جيل املهنة، ومن في

مدينتي. يخذلوا ولكنّهم لم القاسية، الزمن معادالت خذلتهم الذين الشهداء دماء بقاعه، وشهدوا على
صرختي أطلقت حيث بيس“ ”الهوس مستوصف أمام من مروا ورفاقهم، الرقاد، وعماد الدعجة، صالح ولعلّ
أقدامهم الصخور وداست الروح، تشنّف كانت التي تلك العتيقة، القدس أزقة في الباعة أصوات األولى، وسمعوا
محمد الرمي رسولنا رجل لوا آالمه، وتأمّ طريق في املسيح سيّدنا أثر تتبّعوا لعلّهم املكان. ميّزت أرض امللساء التي

اآلسرة. السماوية الليلة تلك في املقدس، بيت صخرة في الطيبة، على روحه اهللا صلوات
الشافي العالج ا ن، أمّ املسكّ الدواء يشبه مبا وعادوا املريض، حصاره واخترقوا دخلوا قلبي، وعماد ورفاقهم صالح
شارع في إلى مدرستي بالذهاب ونواصل حميم، بإفطار لنبدأ هناك، وبيتي قُدسي، إلى نذهب سوياً يوم فسيكون
ينافس مرة ألوّل ”الفيصلي“ تابعت فريق حيث جراح الشيخ ملعب إلى نصعد اإلبتدائية، ثمّ دس القُ صالح الدين،

القلب. أنحاء اجلوز، وفي وادي في ل نتجوّ ثمّ األوّل، إلى إنضمامي فأعلنت املوظفني“، ”نادي
باسم

الدعجة
حصار يخترق
بيت املقدس

الدعجة صالح بقلم:

خطى تتبع هدفها زيارة في الرحال؛ شددنا القدس إلى
عن حية مشاهد ونقل املصطفوي  العربي اجليش شهداء 
التجربة فكانت ، املقدسة للمدينة  الهاشمي  االعمار 

تفاصيلها. بكامل استثنائية والوقائع

امللكي الديوان إعالم مبادرة

وجاءت  االليمة 67 الـ حرب ذكرى مع  الرحلة  تزامنت
الديوان في واالتصال االعالم ادارة قبل من  مبتكرة مببادرة
رغم الذكرى متر ان   املعقول غير فمن الهاشمي  امللكي
ارواحهم الذين قدموا شهدائنا عن نتحدث دون ان مأساويتها

واملقدسات. لالرض فداءا زهيدة
االولى االسالم قبلة بإجتاه عمان من ساعتني  خالل
اسئلة وسلم،  عليه اهللا صلى محمد اخللق سيد ومعراج
فهل ... روادتني املدينة واقع حول عديدة ومخاوف كثيرة

ما وهل وجماليتها، وقدسيتها بعروبتها ذاتها هي القدس
الصورة... ذات هي اردني كل  في ذاكرة احملفورة صورتها تزال
مراقد الى مرشد من كله هل ذلك وقبل كل اهلها... عن ماذا

؟ املصطفوي.. العربي اجليش شهداء
اختلطت البهي الصخرة بألقها قبة  علينا اطلت ان وما
الول باننا سنحظى فرحة ... ودهشة!! وحزن بني فرح مشاعري
اليه الت ما على البكاء حد وحزن مهوى االفئدة، بزيارة مرة

املستوطنات. وبناء التهويد محاوالت جراء املدينة احوال
جاللة متواصل يقوده اردني فعل من ملا رأيت والدهشة
على هوية واحلفاظ األعمار من خالل الثاني امللك عبداهللا
مع الى جنب جنبا ليتأصل االهل  صمود وتعزيز املقدسات
شواهد أضرحتهم تزال ما الذين الشهداء برفات اعمار االرض

اجلسام. حتضياتهم على حق ومنارات صدق
بها خرجت التي واالخبار التقارير جملة فأن باحملصلة 



االعالم ادارة مبادرة لوال النور لترى تكن ايام لم ثالثة مدى على
نهجاً ابتكرت التي الهاشمي  امللكي الديوان في واالتصال
عن االجناز وتضحيات االبطال عن ويتحدث االردني اجلهد يبرز

كثب.
في وأضرحتهم العربي اجليش شهداء خنادق تروي
في أرواحهم قدموا لرجال بطولية مالحم قصص القدس

والكرامة. االرض سبيل
ذاكرة في لتحفر اد على صفحات أسماؤهم نقشها التاريخ

. الطهور وثراها لالرض الوفاء حكاية املكان
الى جراح الشيخ ومن حي الذخيرة الى تل املكبر فمن جبل
أرجاء وسائر القدس  في العربي اجليش شهداء يرقد  الرادار، تلة

برجولة:مقبلني  ” 67 ”حرب خاضوا  الذين اولئك الغربية، الضفة 
تفوقه وال والعدده العدو عدة يخشون ال واميان بعقيدة مدبرين غير
اخلنادق فكانت فداء للقدس النفس باالمكانات:استبسلوا وقدموا
املكان عروبة ” مؤكدا الشهادة مرقد أو ”بداية النصر لهم بالنسبة

به. العربي واحلق
االرض فوق والفلسطيني االردني والدم املصير وحدة وجتسدت
املرابطني القدس قبور ابناء جاورت االردنيني وحتتها:فقبور الشهداء

. االرض بحب التضحية فيها امتزجت نضال مسيرة في
الى  ادت والتي  67 االليمة حلرب الذكرى حلول من ايام وقبل
مصر في العربية االراضي من كبيرة واجزاء الغربية احتالل الضفة
املعركة على ارض خطى الشهداء اعالمي اردني فريق وسوريا تتبع
ومجرياتها احلرب عاصروا واشخاصا شهداء حتتضن وساحاتها التي
ماتزال التي املعركة تلك محاكاة حقيقة الى اقرب لتكون احلكاية

الوجدان. في وماثلة الذاكرة في حاضرة احداثها
نتائج خلفت التي للنكسة“ واالربعون احلادية  ”الذكرى
واخلليل ونابلس  اهللا ورام  القدس  سقطت  مؤملة:فقد  مأساوية
من االالف ملئات جديدة قسرية هجرة عنها وجنم احملتلني ايدي في

املوت والدمار. من هربا الضفة الشرقية الى فروا الذين الالجئني

العربي اجليش شهيد من 800

العرب اشقائه جانب الى االردن فيها شارك التي احلرب تلك

من شهيد (800) نحو فيها سقط اإلسرائيلي ضد قوات االحتالل
العرب عزة عن مدافعني ورابطوا صمدوا ان بعد العربي  اجليش 

وشجاعة. بإصرار وكرامتهم
اصابات وجندي ضابط االف  ستة  من أكثر اصيب وفيها
لبعض فقدهم رغم بها يتباهون وفخار عز اوسمة لهم كانت

اطرافهم.
القاسية االليمة ونتائجها احلرب ذكرى املقدسيون ويستذكر
غير مقبلني شاركوا فيها الذين واالبطال الشهداء بارواح املرتبطة
املكان ارجاء في تصدح تكبيراتهم اصداء تزال ما والذين مدبرين،

عروبته. عنه ليخلعوا جديدة معالم له احملتلون رسم الذي
انظاري وقعت حتى  املقدسة، املدينة بارض حللنا أن وما
ابواب (أحد العامود في باب دكانه الصغير امام يجلس كهل على
لسؤاله تردد دون دفعتني وجه على املرسومة التجاعيد  القدس) 

واهلها. القدس واخبار االحتالل ويالت من تالها وما ، 67 حرب عن
ابو وزوز ابراهيم يختزلها لذاكرة املفتاح كانت  االسئلة تلك
حول بعدها بالكالم انطلق ثم برهة الذي تأمل (80عاما)، سنينه
قدم الوطيس حامية معركة بعد ويجري:لقد خسرنا احلرب جرى ما
قصص املدنية في مالحم التضحيات:ولهم اروع اجليش االردني بها
ابراهيم احلاج بحسب التضحيات- تلك لتكون تروى لالبناء تزال ما

احتلت االرض. بعد أن الشعب دعائم صمود وزوز- من
احدى مآذن املسجد الى الى تلك املئذنة (مشيرا نظرت ”وكلما
مهلال ومكبرا صامدا بقي الذي االردني اجلندي ذلك اتذكر االقصى)
نحو من رصاص بها ما تطلق وبندقيته العدو مواجهة قوات في
من اسكات العدو جيش املئذنة، ولم يتمكن يحتضن كان العدو،
فتارة املئذنه: فتحات بني يراوغهم وهو يومني لقد صمد بندقيته،
نيرانها سلطت طائرة جاءت أن الى الشمال من وطورا اليمني من

شجاعته. على شاهدة املئذنة ليسقط شهيدا وتبقى عليه
يكن ”لم : واصل ثم احلرب احداث  مسترجعا  قليال  صمت
كانوا العربي اجليش ابطال:فرجال كلهم قاوم الذي الوحيد هو
دافعوا للقدس فداء  ارواحهم قدموا واميان، بعقيدة مسلحني 
ساحة من يفروا لم  حاربوا وشوارعها ازقتها وفي  واستبسلوا:
الذخيرة نفدت ان بعد منهم واسر اخرون الكثير استشهد املعركة

.” االمدادات عنهم وانقطعت
قوات فقد دمرت لها خطط بعكس ما جرت االيام الستة حرب
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اجليش وخاض  ساعات ثالث غضون في  العربية الطائرات العدو
املعركة حسم العدومن ما مكن غطاء جوي دون العربي املعركة

والتزويد. االمداد مصادر قصف ان بعد لصاحله
ومتزقت اجلوي سالحه دمر فقد فادحة  خسائر االردن وتكبد
احلرب ايام  خالل املسلحة قواته وتعرضت  اقتصاده وانهار دروعه
في مطاوع سمير الدكتور اورده ملا وفقا يستحقها، مريرة ال لهزمية

.“1967 حرب في ”االردن كتابه
لالردن، االسوأ اخليار كانت ايام، ستة استمرت التي احلرب، تلك
خلوض يكونوا مهيئني لم العرب بأن نظراردنية من وجهة انطالقا
متكن دون يحول  اقليمي  عربي دفاع نظام وجود لعدم  املعركة، 
الضفة في االستيطاني التوسعي مشروعها تنفيذ من اسرائيل

الغربية.
نابلس في كذلك احياءالقدس:واحلال من وحي كل منطقة في
بطوالت كان للجيش العربي الغربية وسائر ارجاء الضفة واخلليل
: لالجيال يرونها الفترة تلك عاصروا املناطق ممن اهالي تلك يزال ما
وصفها- حد على اجلندي االردني االسمر- ذلك يسرا الزقاق:تتذكر
يحكي ذخيرته:ومحمد نفدت بعدما شهيدا نحبه قضى الذي
بعدما خندقه في استشهد الذي محمود) االردني( اجلندي قصة

قنبلة. به تفجرت
تستذكر وهي املشيني خديجة احلاجة  تقول  كابني: بكيته 
العدو: لنيران تعرض بعدما تفحم الذي االردني اجلندي  واقعة

بندقيته. زناد على ضاعظ وهو استشهد وتضيف
متكن اردني جندي قصة اجلميع يروي جراح الشيخ وفي حي
فئة يواجهون انهم العتقادهم ساعات، تقدم قوات العدو منع من
بجثة شهيد املوقع احتالل بعد تفاجأوا لكنهم املقاتلني من كبيرة
لساعات تقدمهم عدم سبب كان رشاشه على يقبض فقط واحد

طوال.
الضفتني بني والقدس بضعة كيلومترات ونهر يفصل عمان بني
املدينة سماء وفي بينهما يربط الشهداء دماء من اخر نهر وهنالك
لهم كانت فالقدس استكانوا هانوا وال ما شهداء ارواح املقدسة
انكر بعضهم وإن  والضمير، الوجدان في والكرك هي عمان  كما
في ضمته ما تظهر إال أن متلك شاهدة وال االرض فإن التضحيات،

اوفياء. لشهداء طاهرة ورفات زكية دماء من بطنها
في جنود  رفات عن واالخرى الفينة بني تخبرنا ان عجب وال

قرية هناك. وحي او منطقة هنا

ً شهيدا حديقة حتتضن

تالل مدينة القدس احدى على مقدسي منزل حديقة وحتتضن
من بالقرب الـ(67) حرب في  قضى أردني شهيد ضريح القدمية، 

العدو. مواجهة رشاشه في خلف متترس فيه خندقه الذي
ودفنه اجلندي، استشهاد على عاما واربعني واحد ورغم مرور
تزال ما جراح  الشيخ حي في نسيبه، محمد بيت حديقة  في
بجوارها واخلندق ”اخلوذة“ ،لتبقى  قبره تعتلي  اجلندي ذلك ”خوذة“

افتداء الرض فلسطني. الغالي والنفيس قدم على رجل شاهدين
مفاجأة القصة وتفاصيل  الضريح عن  الكشف وشكل
القدس نظرا خالل زيارة االعالمي الفريق رافق الذي الزعبي لفتحي
”محمود“ شقيقه مع ظروف استشهاد القصة تفاصيل لتشابه

جدوى. دون املاضية السنوات طوال الذي بحث عنه
بداية ”في وأوصافه بأنه الشهيد عن نسيبه يتحدث بدا وفيما
اسمه، يتذكر لم أنه إال الثانية“ احلسني كتيبة من العشرينات وانه
محمود:فهذه أخي ”أنه عينيه من تنهمر والدموع الزعبي صرخ

جنده“. ولم عنه كثيرا أوصاف:بحثنا
سالحه رفاق  سألنا ”حني حديثه واصل متحشرج وبصوت
اليه أسندت وقد  جراح الشيخ حي في أستشهد أنه  أخبرونا
شقيقي يكن ”وإن لم القول ليستدرك خندق رشاش“ حتت مهمة
االرض عن الدفاع في روحيهما افتديا النهما اخي  مبنزلة فهو 

املقدسة“.
بدمائه زكى الذي االردني اجلندي ضريح في نسيبه ووجد
قدمها التي  التضحيات  حجم على شاهد واعظم أكبر  االرض، 
وهو الضريح قصة لتختزل فلسطني، أرض على العربي اجليش
االرض عن  للذود واالستبسال  الشجاعة مدى عنها يتحدث

العربية. والكرامة والعرض
الى منزله، نسيبه وعودة بأيام أوزارها احلرب وضعت أن فبعد
املنزل حديقة في الشهادة برائحة تعبق ندية اجلندي دماء كانت

وحولها. فيها اهللا بارك التي باالرض مختلطة
على ادفنه أن إال هذا اجلندي تكرمي في أجد لم محمد:“ ويقول
من قاوم  الذي اخلندق وبجوار شهيدا فيه سقط الذي الثرى ذات



مدرسة ليكونا العبث من خندقه على أحافظ العدو:وأن خالله
باالرض“. واالرتباط الصمود املقبلة معنى واالجيال منهما نتعلم

الكرامة اجلندي ميثل ”هذا الشهيد جاره عن ويواصل حديثه
بعد بسهولة إمنا تسقط لم فالقدس العربي، واالنتماء والتضحية
نسيبه قالها الشهيد بحضرة كلمات والدماء“ باالرواح إفتدائها

الطاهرة. على روحه الفاحتة قراءة من فرغ ان بعد
باحة في الشهيد هذا  بوجود أكرمه اهللا أن نسيبه وأعتبر 
ملا وإكراما إجالال  لها  ننحني رمزية ورفاته روحه  لتضفي بيته،

احلسنيني. احدى بنيل كرموا
هو عائلته، أفراد أحد  نسيبه يعتبره الذي  الشهيد، فهذا
فلسطني أرض سقطوا على الذين الشهداء العديد من من واحد
أجر نالوا من  عمومته وأبناء وجيرانه هو  وكان الـ(67)، حرب في

الثرى. ذلك على ”بالدفن“ إكرامهم
االردني يقاتل اجليش فكان احلرب على عيان شهود كنا وأشار“
الى عيونهم اجلوي:كانت والقصف  العدو  تفوق رغم  بشراسة

.” الشرق الى أبدا تكن ولم الغرب
يقول االن حتى وهي ماثلة جدا ونتائجها قاسية احلرب كانت
خاض العربي بجيشه االردن أن ويؤكد نسيبه محمد املقدسي
اجلوي الغطاء غياب أن  بيد وشجاعة رجولة بكل  ودافع املعركة

النصر. حتقيق دون حال وكثافة القصف اجلوي االمدادات وانقطاع
قلة رغم التضحيات، صور أروع قدم الـ(67) حرب ففي
من احلرب أكثر تلك في أستشهد فقد العدو، مع مقارنة امكاناته

بجروح. (6000) من أكثر وأصيب أردني، جندي 700
والفلسطيني والدم االردني املصير وحدة يجسد مشهد وفي
القدس أبناء قبور االردنيني الشهداء فقبور وحتتها االرض  فوق
االرض. التضحية بحب معها امتزجت نضال مسيرة املرابطني في
ومتزقت اجلوي سالحه دمر فقد فادحة  خسائر االردن وتكبد
احلرب ايام  خالل املسلحة قواته وتعرضت  اقتصاده وانهار دروعه
سمير مطاوع الدكتور ملا اورده وفقا - يستحقها ال مريرة لهزمية

.“1967 حرب في ”االردن كتابه في

الصخرة زخارف ترميم

واعادة صيانة اعمال الى الصخرة املشرفة قبة زخارف وتخضع
. منها للتلف كبيرة اجزاء تعرض في ضوء بناء

فلسطني في اإلسالمية املعالم أهم أحد الصخرة قبة وتعد
في حرم وتقع مروان بن امللك عبد األموي اخلليفة ببنائها التي أمر
وسلم عليه صلى اهللا محمد النبي عرج األقصى ومنها املسجد

واملعراج. اإلسراء ليلة في العلى السماوات إلى
املغفور عهد في بالذهب طليت التي الصخرة قبة وتكتسي
إلى شكلها في متيل التي بالفسيفساء طالل بن احلسني امللك له
العمائر جتميل  في زخرفي  كعنصر واشتهرت الصغيرة  املربعات

والبيزنطي. األموي العصرين في الهندسية
الفسيفساء تلك اعادة ترميم الصيانة سيتم برنامج وبحسب
بسبب للتلف منها كبيرة اجزاء تعرض اثر الطبيعي شكلها الى

. جوفها الى االمطار مياه ونفاذ اجلوية الظروف
عبداهللا امللك جاللة املشرفة تبرع للقبة والبهاء االلق والعادة

للحفاظ  شاملة لتنفيذ برامج صيانة دينار 5ر1 مليون مببلغ الثاني
بتاريخ مرتبطا  كبيرا كنزا تعد التي بزخارفها القبة جوف  على

. مهم اسالمي
االسالمية العربية املدينة ”الهوية في الهاشمي االعمار ويعزز
وتقدمي فيها واستدامة املقدسات بناء شقيها العمراني باعادة في ”

صامدين. اهلها على االبقاء في يسهم مبا واملعنوي املالي الدعم
بسام املهندس القدس اعمار للجنة الفني اجلهاز رئيس وقال
باسلوب جتري الترميم عملية ان االردنية االنباء لوكالة احلالق
بالوانها السابق كانت في كما شكلها العادتها الى ومعقد بطيء
تتراوح زمنية  مدة الى ذلك ويحتاج  املتنوعة  وزخارفها  ورسومها
تشمل التي الستكمال اعمال الصيانة سنوات اربع بني سنتني الى
بورق الداخل من القبة يلف الذي الرخامي الشريط طالء ايضا 

. اخلالص الذهب
االعمار باعادة الثاني عبداهللا  امللك  جاللة اهتمام واضاف:ان
الزخارف بترميم  ايطالي مختص استقدام فريق والصيانة شمل
طرق على  املقدسيني العمال من فريق تدريب مهمة تولى الذي

. االسالمي احلضاري املوروث هذا على واحلفافظ الصيانة
والزخارف بالرسومات  حلق الذي اخلراب معظم  ان الى واشار
معاجلة ذلك ومت الرطوبة ووصول قدميا االمطار مياه تسرب سببه

. خارج القبة من
زخارف بنحت خلت عقود عبر اسالميون فنانون وابدع 
فضال منحتها للقبة وقاشانية  ورخامية وخشبية فسيفسائية
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جانب الى ملاعا وبريقا أخاذا العظيمة جماال الدينية مكانتها عن
وظائفه جانب إلى زخرفي كعنصر استخدمت التي اخلطوط

. التوثيقية
الزخارف نسج في استخدمت  التي االلوان  بني  ومن
إضافة الذهبي)“ (اللون واملذهب واألزرق ”األخضر الفسيفسائية

. ثانوية أخرى ألوان إلى

اللوحات تصميم خالل من اإلسالمية العقيدة وجسدت روح
النباتات أهمها زخرفية عناصر باستعراض الفسيفسائية
وورق واألشكال األنواع مختلفة النباتية واألوراق والفواكه واألشجار
واملزاهر (املزهريات) واألشكال أنواعها بجميع واوهرات األكانشس

. واخلط العربي الهندسية



جروحاتو
جروحاتو على يتوجع وصار قلبي ع وضميتو

وجناحاتو صوتو اتكسر احلبس يكسر ما قبل
مني؟ من خايف قلتلو

هربان القفص من قلي
وين؟ ريشاتك قلتلو
الزمان فرفطها قلي

نونو يا وقلي الشباك من طل عصفور
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني

تطلع رح اللي الشمس اتطلع... شوف تخاف ال قلتلو
بتلمع احلرية أمواج وشاف... الغابة ع واتطلع

العلية بواب خلف من بتزقزق... عم جوانح شاف
العلية بواب خلف من بتزقزق... عم جوانح شاف

احلرية جوانح على بتحلق... عم الغابة شاف
وين؟ من انت قلتلو

السما حدود من قلي
وين؟ من جايي قلتلو
من بيت اجليران قلي

مني؟ من خايف قلتلو
هربان القفص من قلي

وين؟ ريشاتك قلتلو
الزمان فرفطها قلي

نونو يا وقلي الشباك من طل عصفور
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني

نونو يا وقلي الشباك من طل عصفور
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني

وين؟ من انت قلتلو
السما حدود من قلي
وين؟ من جايي قلتلو
من بيت اجليران قلي

مني؟ من خايف قلتلو
هربان القفص من قلي

وين؟ ريشاتك قلتلو
الزمان فرفطها قلي

نونو يا وقلي الشباك من طل عصفور
نونو يا دخلك خبيني عندك خبيني

متكية وجناحاتو دمعة خدو ع نزلت
فيي وما امشي بدي وقال... واتهدا باألرض

على يتوجع وصار قلبي ع وضميتو

و”العصفور“ اجلنة، عصافير  هم  األطفال
ورمز شاهني، يوسف مه قدّ فيلم أهمّ هو
رفض الذي فينا العصفور لذلك فيه
جاء فقد األغاني في ا أّمّ حزيران، هزمية
الرائع فرقة من خليل، ألميمة ها  أهمّ
كلماتها في تزاوج وهي  خليفة، مارسيل
الشهيد الطفل وهو األرض، عصفور بني
القاصفات في زمن ضحية لعبه راح الذي
مصيره وهو اجلنة وعصفور االسرائيليات،

احملتوم.
منهم الشهداء العربية،  بالدنا  ألطفال

: النصّ نهدي واألحياء،

اك ، طلّ من  الشبّ عصفورٌ
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يكون أن ميكن فال اتمع؛ عن واقعية هو صورة الشارع
املوجود اتمع وطبقية حقيقة، عن مختلفاً الشارع واقع
سوف معدودة، لدقائق شارع أي في مسيرك فخالل حوله،
احلياة مجمل لك صون يلخّ الناس من مجموعة تشاهد
فعندما اتمع، ذلك في واملادية، والثقافية، اإلجتماعية،
بدالت يرتدون  العابرين  أن وتالحظ شارع، أي عبر تسير 
تعرف الفاخرة، األنواع تلك من العابرة والسيارات رسمية،
سيارات فيه تكثر شارع متر في وعندما ثري، في مجتمع أنك
أدوات أيديهم وفي املارين يرتدون ثياباً رثة، ومعظم ”البكم“،
حتى الي،  عمّ مجتمع في أنك تلقائياً تدرك سوف عمل، 
منتصف ممتلئة، وفي احملالت وأشاهد أول الشهر، أعبر عندما
نتيجة إننا إلى أخلص الزبائن، من فارغة احملالت أرى الشهر

املوظفني. من أكثره مجتمع في
ينزل  كبيرة  حافلة أرى ما  ً نادرا الزرقاء،  مدينتي في   
سياحية، وليست عمالية، مدينتي آلن أجانب، سياح منها
يها بشقّ مدينة عمان إلى ذهبت كلما املقابل في جتارية، أو
من مجموعة أن أشاهد طبيعي والغربي) فشيء (الشرقي
إلى املدرج القلعة جبل املمتد من من التاريخ ميرّون السياح

الفارهة. الغربية عمان احد فنادق إلى يدخلون أو الروماني،

في  جتواله خالل السائح منها سيخرج صورة من وكم
واقع عيناه  ل  تُسجّ حيث الشرقية، وخاصة عمان،  شوارع 
وأن الكثير وخاصة شعبه، دولته  أو إلى واحلضارة السياحة
يحلو ما منها ليلتقطوا تصوير، كاميرات يحملون منهم

لهم! يسوء أو لهم
جهود مشكورة، ولكن
األمن مديرية  تقدمها  التي اجلهود من وبالرغم لذلك،
التي من املالحظات كثيراً هناك أن السياحة، إال ووزارة العام،
بأشكال ليتفرجوا يقفون الذين أولئك مثل عابرة؛ تعد لم
بعض يرتدون الذين والسائحات، السياح بعض على غريبة
يعطي أن الرحلة من دليل نتمنى مع أننا املالبس املكشوفة،
اإلشكال، هذا التقاء للسياح، وتقاليدنا عاداتنا عن  صورة
السياح، أمام األسعار رفع يحاولون الذين التجار بعض فهناك
يحفظونها التي الكلمات  ببعض التلفظ يحاولون  وآخرون
عليه يغلب بشكل (welcome) مثل الألجنيلزية باللغة

االستهزاء.
ال رئيسية مشكلة هناك ولكنّ  نادرة،  حاالت هذه كلّ
شخصياً، املواطن  وتؤذي جذري، بشكل ستحل متى أعرف
إنها والزوار،  السياج أمام بلدنا عن مشوهة وتعطي صورة

للكاتب  2007 صدر للثقافة مدينة اربد منشورات من
املهجرة” األرواح ” اموعة القصصية شاهني عمر والقاص

للكاتب. الثانية اموعة وهي
قصيرة قصة عشرة تسع على اموعة إحتوت
االت في معظمها نشر صفحة، وخمسني مائة  في
مدينة إلى اموعة الكاتب وأهدى  الثقافية، واملالحق 

”إلى اإلهداء:  في جاء حيث مثقفيها، من ومجموعة اربد،
مدينة إحتفالية في احلبيبة إربد ”أرابيال“ املدينة األردن عروس
األردنية الثقافة  ملئ عن يوماً تنفك ولن لم الثقافة، وهي
تطير التي القوافي وعازف  احلرية شاعر  عرار إلى مببدعيها. 
من شهيداً التل، وصفي إلى الشمالية. العصافير تغاريد مع
رأسه يظل أن إال يأبى رجل وشموخ  وطن، وحرية عزة أجل
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عمر شاهني بقلم :

الشارع، مرآتنا الصادقة

رصاصة. ألف أخترقته لو حتى مرفوعاً
التي خريس سميحة الروائية إلى
شجرة حتت طويالً ت  لسُ جَ أن  لوال

القصص”. هذه خرجت ملا فهودها
بركات، اموعة القاص مخلد قدم
لكنها أولى، جتربة ”هي عنها: والذي قال
اجلوانية للشاب املغامرة بحجم ناضجة،
العمر شعاب في مغامرته شاهني، عمر
احلرف ملعانقة البريء والقراطيس، واون
يوم أول في يأتي الذي (احلب وإنتظار 
الروحانية اجلبرانية القصة هذه  ماطر)
ملعاناة ناسجاً ً شاعرا فيها أبدع والتي

الشخوص.“

قصصية مجموعة املهجرة األرواح
لعمر شاهني

أننا ومع احلديثة، وبأساليبه التسول، داء
الظاهرة، عن مكافحة هذه دوماً نسمع
وتزداد يوم، كل في  موجودة  أنها إال
أهداف حول والريبة الشك وتزيد وتنمو
نشاهد فعندما حتتها، تنطوي خفيّة 

15 إلى 25 عاماً  عمر من جميالت فتيات
جندهنّ يالحقن أو امعات، في يتسولن
أن وراء يؤكد مما الشوارع، في ونساء رجاال
أخرى ألشياء إستدارجات  الظاهرة  هذه
ألطفال حاالت يفهم) عدا عن (والشاطر
السيارات بني للتسول يتراكضون 

الضوئية. واإلشارات
األساليب  رت تطوّ األخيرة، الفترة في
الذين الصعبة، اإلعاقات أصحاب إلى
يكشفون املشاة، أنفاق داخل يجلسون 
عربة على فتاة أو مقطوعتني،  يدين عن
حافة على يجلس وآخر قدمني، دون
يظهر أو احملروقة، ساقه  كاشفاً طريق
أشاهد جلدية، وإلتهابات دمامل عليها
رعب بحاالت يصابون أطفاالً عيني بأم
عدا احلاالت، هذه يشاهدون عندما
في يسيرون الذين ااذيب، أولئك  عن
ورائحة  ،ً جدا مقرف بشكل الشوارع 
تلك ما ترى فيا  منهم، تنبعث  كريهة
السائح عندما سيحملها التي الصورة 
وما الصورة شوارعنا، في املناظر تلك يرى
وتقاليدنا عاداتنا عن ستنطبع التي
أنّه سيظن أو يرى  والزائر احلنيف  وديننا
أو السن،  صغار  في إحسان عندنا  ليس 
أثر للجمعيات أي يوجد أو ال للمساكني،
أو االجتماعية التنمية ووزارة اخليرية،
سيأخذ فمتى اانني، مستشفيات 
صورة لتقدمي إهتماماتنا من شيئاً الشارع

وحضارتنا. عن قيمنا واضحة و جلية



باجلامعة التي د.نولز وأشاد جماعي، وعمل واحد وفريق
ابوابها وفتحت  واالدوات االحتياجات جميع لهم وفرت

والطلبة. هو أرادوا ما وقت

باجنازات طلبته فخور بدران
عن بدران  عدنان الدكتور اجلامعة رئيس عبر كما
واعجابه الفيلم على القائمني واعتزازه بالطلبة فخره
على تنعكس  ايجابية نتائج  من له  ملا الفيلم بهذا
وأن اجلامعة، عن وجميلة واضحة صورة وعكس اجلامعة،

باجلامعة. الصحافة واالعالم يرتقي بقسم العمل هذا
العالقات  دائرة على الواجب من كان أنه بدران وأضاف
وأن اجلامعة، كهذا عن عرضا تقدم باجلامعة أن العامة
لكن الطالب،  فيلم عكسه ما يعكس فيلما تنتج
والدكتور الطالب شكر كما املهمة، بهذه قاموا الطالب
واحد كفريق الطالب به قاموا الذي العمل على نولز بيل

. د.نولز باشراف

الفيلم وانتاج اعداد مساق  طلبة اعمال توجت
جامعة البترا، في واالعالم قسم الصحافة في الوثائقي
اجلامعة خدمات يعكس جامعتهم عن وثائقي بفيلم

دقيقة،   24 مدته والترفيهية االكادميية النواحي من
بحضور حزيران، من التاسع في الفيلم هذا وعرض

بدران. اجلامعة الدكتور عدنان رئيس
الدكتور باشراف صنعه الطالب الذي الفيلم تضمن
اجلامعة مرافق عن موجزا شرحا  نولز بيل االمريكي
والفنون، العمارة والعلوم، (اآلداب اخلمس وكلياتها
والصيدلة) املعلومات تكنولوجيا واملالية، االدارية العلوم
والنواحي الكليات  هذه تطرحها  التي والتخصصات 
بسيط اجلامعات واستعراض من غيرها عن متيزها التي

واملوسيقية. واملسرحية الرياضية للنشاطات

أكادميية أسطورة
التاريخية االسطورة التي حتمل اسم البترا جامعة
اسطورة فيها عشر االثنا الطالب االنباط، رأى عاصمة
دفع مما التاريخية، االسطورة بعد استمرت اكادميية
وتستمر .. البترا  ”جامعة الفيلم تسمية الى  الطلبة

االسطورة“.
احملفورة ونحوتها الوردية املدينة مبعالم الفيلم بدأ
ليبدأ اجلامعة بوابة  الى يدخل ان قبل  الصخر في
مع مقابالت وعرض تخصصاتها وشرح بتقدميها
العمل سوق في املتواجدين اخلريجني ومع املدرسني
لرئيس اجلامعة، واختتم بكلمة في منه استفادوا وما

اجلامعة تقدما  التي اخلدمات على بها أكد اجلامعة
ورحب بالطالب املتقدمني. ودعمها للطالب ”الفتية“

هذا في واسعة  خبرة يحمل الذي نولز الدكتور 
من التلفزيوني، العمل بحقيقة الطلبة عرف اال
تعلم فقد  امليدان، في واحتكاك واخراج وانتاج تصوير
ان علمهم بعد الوثائقي الفيلم صنع الطالب مراحل
العينات بعض عليهم وعرض الفنية التطبيقات بعض
وكان عمل جميعهم فقد الصواب، اخلطأ من ليريهم
الفيلم في  أكثر أو مشهد عن مسؤول منهم  كل

متجانس. فيلم في وقدموه
هذا صنع على تعبوا الذين  للطالب  بالنسبة  أما 
على ممتعة كانت املادة هذه في فتجربتهم الفيلم
التعب ”كان لهم فبالنسبة التعب واالرهاق الرغم من
انه يرى وبعضهم كبير، حتد أمام  كانوا وأنهم ممتعا“، 
وعرفوا املادة هذه في السابقة املواد معظم طبق
فيها املتعة النها رأوا وآخرون العمل التلفزيوني حقيقة
احدى املألوف، ورأت النمطي التدريس عن كانت خارجة
بأنها التلفزيون مجال للعمل في تطمح التي الطالبات

العمل. سوق الى للذهاب جاهزة
اجنزوا النهم العرض يوم جدا فرحني الطالب  كان 
حتى البداية من وبانفسهم، بسواعدهم الفيلم هذا
كلمة القى الذي د.نولز تغمر الفرحة وكانت النهاية،
الطلبة بذلها التي باجلهود بها حيي العرض انتهاء بعد
واحدة بروح  عمل  من  به حتلوا مما بهم فخور هو وكم

عوض سليمان بقلم

“ .. وتستمر االسطورة ”البترا

اجلامعة عن وثائقي
طالبها وجهود بسواعد
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ً جدا بعاصفة ساخنة ينذر شرفاتنا على يقف االن هو صيفٌ حار
البرامج منسوب الرتفاع بل فحسب احلرارة درجات الرتفاع ليس
كل في يحصل كما  املوسم هذا يء املصاحبة التلفزيونية 

عام...
نحو به املشاهد وتنتقل عقل تخاطب التي البرامج قلة هي 
التي تعاكس تلك أكثرها وما أشكالها، بشتى الثقافه سماءات 
االنحطاط فنون سوى ملشاهديها تبث وال والرقي التقدم مسيرة

مسبوق. الغير االخالقي واالبتذال
مسرحا أو أغنيةً الفن هذا أكان سواء الفن مسيرة كانت لقد
صوتا كانت االغنية فمثال ما حد الى ناضجة سينما مسيرة او
وحلنا ويحاصره االحساس املعنى يسكنه وشعرا مستمعيه يأسر
االن أما .. وتر الى وتر وسلسة التنقل من االنغام مبوسيقى عذبة
يصرف من أن ما رغم بالنشاز، مفعم سوى ضجيج فهي ليست
لم حاالته معظم في والعجيب (احلديث) الفن هذا  على املاليني 
في منقوشا االن  الى  وبقي سبقه الذي الفن على  البته يصرف
أخشى ظاهرة أمام نقف وأمسينا احلال علينا اختلف لقد ذاكرتنا،
علينا تصعب قد بقعة الى معها والوصول بدهاليزها االنزالق

يوم. ذات منها العودة
عن وقته يزيد ال برنامج في فنان مسيرة عن االن ورد احلديث
مرحلة وتخطيه إجناحه لسبيل االالف إنفاق يتم ساعتان أو ساعة
سيما وال العالم يشهد وقت املهتمني، في من بعض به االعجاب
بات وجوع وبطالة وكساد فقر من االزمة تلو االزمة العربي عاملنا

حياة الكثيرين. يهدد
ماليني من البرامج هذه على يصرف ما أن هنا والعجيب

من املاليني به  وقت  في  يأتي عاملية شركات قبل من الدوالرات
الفقر تعاني مجتمعات والشيوخ يعيشون في والنساء االطفال
هم وشبابنا أطفالنا أن نرى هنا واحملزن .. االمراض وتفشي واجلوع

بها. تأثرا وانخراطا واالكثر البرامج ملثل هذه مشاهدة االكثر
نقف ونحن العربي عاملنا الذي تغلغل في الثقافي الغزو هذا هو
هؤالء من  الكثير إن  .. ومحاصرته مواجهته عن  عاجزين أمامه 
مبا اطالع أدنى لديهم ليس البرامج هذه في انخرطوا ممن الشباب

أجمع. بالعالم بل العربي فقط بعاملنا يحدث ليس
وهذه الظاهرة هذه بانتشار االول املقام في من أسهم هو املال
اجلوع اجتثهم أناس  عن  مالكم أين أصحابه أسأل  وهنا  الفنون.
اجلمعيات عن  مالكم أين الضالل، وأعياهم الثقافه  وهاجرتهم
اليتامى عن هو أين داعم. من وال  معني من  مالَها التي  اخليرية
كثيرون. وهم شابههم ممن وغيرهم واملعاقني واملشردين واملرضى
هذه كل أال تستحق والتعمير. والتعليم الثقافة دعم أين هو عن
هذه مثل وتطلعات اهداف كانت إذا إال عنها، االجابة الى االسئلة
الداعمني هؤالء أهداف كبير مع حد وتتوافق الى البرامج تتشابه

لها.
معرض افتتاح من بكثير أسهل تلفزيونية قناة إفتتاح بات لقد
من التنصل يجب  ال الذي الواقع هو هذا لاللبسة. جدا متواضع

اكثر فاكثر. تقترب وتكبر كوارثه التي حقائقه ومن
لنتجنب ومسبباته آثاره عند والوقوف مواجهته من لنا بد وال
بشبابنا والنأي الكارثية.  ونتائجه سلبياته من  االكبر القدر
تقدم و ثقافة أهل نزال وما كنا كما لنعود عنه بعيدا واطفالنا

وحضارة.

عبير شقير بقلم

صيفٌ .. حارْ

درّس وقد املوسيقى  في دكتوراة  شهادة  يحمل نصار وليم 
أمريكا في املوسيقية واملعاهد اجلامعات  من عدد في املوسيقى
اجلامعات واملعاهد من عدد في فيها محاضرات وألقى الشمالية
وسياسية أدبية وشجاعة وشمم بإباء رفض ولكنه األوروبية
في موسيقية مقطوعة أفضل جائزة استالم النظير منقطعة
مصافحة ليتجنب كندا في كيبيك في العاملية املوسيقى مهرجان
املهرجان جلنة فاستفز أغايل، إيلينا اإلسرائيلية املوسيقية املؤلفة

دبلوماسي. غير رده اعتبرت الذي
تلك بحاجة الى لست رفضه للجائزة: تبرير في وليم نصار قال
محتلة دولة ممثلة أصافح أن قبل مرة ألف يدي ولتقطع اجلائزة،
اجلائزة مرهون على كان حصولي وإذا كل يوم. أطفالنا وتقتل لبالدي
ذاكرتنا محو حساب على جائزة أخذ يشرفني ال فإنه الشرط بهذا
جلنة قيامة قامت وعندئذ (31/5/2008 في اليوم (العرب ودمائنا
املوسيقية الثقافة املهرجان نشر هدف أن بحجة املهرجان عليه
الفلسطيني، املوسيقي نصار وليم أن غير السياسي. الترويج وليس
املوسيقى فصل ميكن ال إنه ” فيه: قال خطي بكتاب على اللجنة رد
األساس في فاملوسيقى عادلة ، او قضية سياسي، أي موقف عن
نظر يتبنى وجهة أن  ملوسيقي ميكن فكيف ، الروح لتهذيب هي 
والعراق، ولبنان واجلوالن فلسطني في األبرياء أرواح إزهاق دولة متارس
الذكرى الستني لتزامنه مع وبخاصة هذا أعتز بقراري وأضاف: إنني
الشعب بحق للتذكير مرتبة مصادفة وكأنها ، فلسطني الغتصاب
بالقوة. منها ر جّ التي هُ والقرى الى املدن في العودة الفلسطيني
صامت كله والعالم اإلنساني، التاريخ عبر بشرية أسوأ كارثة وهي

كانت أم مظلومة“. ظاملة فلسطني مع أنا أخرس.
ممنوعة فاجنر ريتشارد موسيقى أن املهرجان جلنة تناست لقد
كان هتلر وألن نظرها في ال- سامياً كان اليوم ألنه إلى إسرائيل في

. موسيقاه يحب
(مقابل الرسميني أولئك العرب الشعبيني ليعجب من املرء إن

وإقامة اإلسرائيلي العدو الى التطبيع مع الهارعني املسؤولني) او
في الفلسطيني الشعب  بحق يعترف  وملا  معه،  كافة العالقات
األراضي عن يرحل  ا ملّ او اليها، وعودته فلسطني- - وأرضه وطنه
التي جيوشهم هزمت الذين دام يفعل ما ملاذا احملتلة. بل العربية
العدو أحضان الى عنه يقفزون وضيعته فضيعتها لتحريرها دخلت
لتطويع ويبررونه بذلك، ويتفاخرون حتتها ومن الطاولة فوق  من
أكثر فلسطينيني يكونوا لن إنهم بالقول يفعلون ملا ضمائرهم
كانوا إذا إال (األكثر) الى هذه ً يدعوهم أحدا وكأن الفلسطينيني من
إسرائيل لوطنه ويرون على احتالل الفلسطيني الشعب يحسدون
وقومية، قطرية مصلحة املتعاظمة وقوتها إسرائيل وجود  في
أو بالفلسطينيني نكاية ألوطانهم إسرائيل احتالل في ويرغبون
يتم إغالق كي السرائيل يستسلموا أو عليهم ليسلموا ضغطاً

وجع الراس. القضية أو
ومقاطعتها على اسرائيل االلتزام برفض النبيل العربي واجب
من ً واحداً سنتمترا ولو وتغتصب وتفتك حتتل دامت ما كل صعيد
املتجاوز املوقف هذا معنى كان وإال العربية، واألراضي فلسطني
اسرائيل حضن إلى احملتلة العربية واألراضي فلسطني عن والقانز
العرب املتخاذلني ولكن ومؤيد. بل العرب من مقبول به تقوم ما ان
على يزاودون العرب واالباة الفلسطينيني، املتخاذلني على يزاودون

االباة. الفلسطينيني
الشعب وترك فلسطني قضية عن العرب تخلى إن
وبني بينهم الصراع تسوية يعني بيديه، شوكه يقلع الفلسطيني
اسرائيل والشعب الفلسطيني، بالعدل بني تسويته دون اسرائيل
أنه مثلما غير دون حل. املركزية او القضية الصراع جوهر ترك أي
تركها هذه القضية،ينعكس على املطبعني سلباً موقف ينعكس
اسرائيل على وليس العرب على سلباً ودائمة عادلة تسوية دون

فقط.

املوسيقار لهذا إكبار حتية
حسني عايش األستاذ : بقلم
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رحل سان لوران، اجلزائري الفرنسي املغربي
ل نساء األردن النا بشارات جتمّ

اللويبدة، احليّ الذي أدار ظهره للمدينة

قالوا:
موقع مرايا

*نقابة الصحفيني تلقت شكوى من 
مدير مكتب فضائية ”اجلزيرة“ في عمان 
الزميل ياسر ابو هاللة حتدثت عن ”منع“ 
دخول  من  املكتب  ومصوري  مراسلي 
محكمة أمن الدولة منذ نحو عام، فضال 
الرسمية  املوافقات  من  حرمانهم  عن 
واحلدودية  األثرية  املواقع  بعض  لتصوير 
ما  بخالف  وذلك  املتبعة،  األنظمة  وفق 
يسمح لفضائيات اخرى. مجلس النقابة 
مع  الشكوى  هذه  بحث  مبتابعة  وعد 

املسؤولني

الفايز  عيد  الداخلية  وزير  *أقام 
ظهر أمس مأدبة غداء على شرف الوفد 
الصحافي الكويتي الذي يزور األردن حاليا 
بحضور السفير الكويتي الشيخ فيصل 
اإلعالميني  من  وعدد  الصباح  احلمود 
في  جدودنا  حارة  مطعم  في  األردنيني 
سياحيا“  ”اثريا  شرحا  قدم  الفايز  مادبا. 
وافيا عن املواقع السياحية في مادبا، ثم 
حتمل  فسيفسائية  لوحة  بعدها  قدم 
اإلعالمي  للوفد  احلياة  شجرة  صورة 

الضيف.

نية
اعو

 الب
ش:
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والفاشن للموضة املتتبعات
االزياء في جديد لوك الى يسعني
في امرأة  لكل مطلب  اصبح بل 
عمرها......... كان ...مهما العصر هذا
) ل بالنسبة  اصبح العمر فقد
....وكل امراة فقط رقم هو الليدي )
املوديل تنسق كيف عرفت اذا جميلة
مع تتناسب التي االزياء مع مع اللون
بشكل حجابها او وشعرها قوامها

. تقاليدها يناسب
يعني  ...وهذا  2008 صيف بدأ
صرعات اخر  متتبعات للنساء 
بشارات النا ..االنسة مهم  املوضة
االردن في ازياء  عروض منظمة  اول
اختصرت بالفاشن  واملتخصصة 
احلرارة املرتفع  العام هذا موضة
اجلميلة املوسم هذا الوان لتنثر
ان قالت .....حيث االجواء لتلطف
هو الصيف هذا في الدارجة االلوان
مع للنساء  واالخضر الليلكي لون
واالساور الكبيرة االكسسوارات
الروكي الكعب  مع العريضة 
يشبه والذي العالي العريض
تشعر حيث ، السبعينات موديالت
تعكس التي االربعة بالفصول املرأة

. نفسيتها على ايجابيات
احملجبات للنساء بالنسبة أما
اللباس مع تتناسب االلوان فان
ولكن املوسمية االناقة ومع 
على يحافظ مختلف باسلوب
مع االحتشام اي والتقاليد الهوية
االن مصممات وهناك عدة ، االناقة
احملجبات مالبس  في متخصصات

ولاليام املناسبات ولكل للزفاف مناسبة االزياء لتكون فقط
الشكل االكسسوارات لتضيف على بعض اضافة مع العادية
بد من وال بطريقة جمالية وتتميز ببساطتها التغيير بعض
تنافس ذلك اصبحت مع و املبالغة البعيدة عن انتقاء االلوان

. االزياء  االخرى
الدارجة واملوديالت االلوان وعن
وصفت الصيف هذا للشبان
اجليوب بعض  اضافة  انها  بشارات 
نقوشات مع البنطال جوانب على
االسود واللون القمصان على
لالطفال اما ، السائد هو والبيج
بقوة املطلوب وهو االزرق هو فالدارج
االكسسوارات مع الزهري  وايضا

. واجلزادين امللونة النظارات مثل
بينت لالزياء فن اخر وعن
مرة والول عارضاتها  ان  بشارات
تتماشى نسائية حقائب عرضن
لكافة العصر والوان املوضة مع

االعمار.
والرمال  البحر بشارات  وصفت
....لكن عشقها  بانهما الذهبية 
وحتاول الزهور الوان بني تتنقل عندما
قطع على لتنثرها رحيقها جتمع ان
رائعة لوحة الى حتولها التي املالبس

العارضات . مجموعاتها خالل من
كانت بدايتها ان بشارات تقول
..ولكن الصعوبات  بعض  فيها
ان على قادرة  جعلها  تصميمها 
الدومني ) هذا  في قدمها  تضع
شخصيتها من جزء هو الذي (
الى الفتيات من مجموعتها وتعدت

. واالطفال الشبان
الزمني التسلسل عن اما
انه بشارات فقالت االردني للتاريخ
تخل حيث لم صميم عملها   من
مع يتناسب ما تقدمي من  عروضها
حتاكي التي الوطنية املناسبات

الروماني العصر من االردن بها  مر  التي التاريخية احلقبات
واالموي. واالنباط والكنعاني والعموني

ازياء عرضت  مجموعتها ان حتى بشارات واضافت 
جرش اعمدة ومن  والشماغ االردني العلم من مستوحاة

اجلمال ورحلة بشارات، النا
اجلاعوني خلود بقلم:

8485 ان  حترص دائما وانها ،
باحلاضر املاضي حتاكي
االصالة مزيج  مع
انها كما  ، باحلضارة 
االزياء على جتديد  تعمل
العصر بقالب التراثية
االزياء وايضا  املودرن 
حتكي التي التاريخية 

االزمان. عن
اللقاء  ختام وفي  
انها بشارات  اكدت 
خالل عروضها من حترص
االعمال في تشارك ان
عملها ان كما اخليرية
الى االردن من امتد
الى و العربية الدول
وانها واوروبا  امريكا 
سفيرة نفسها تعتبر
االردنية االزياء تظهر
كبيرا اقباال تلقى التي

. العربيات النساء من



سان  ايف  أصدقاء نثر   
في االربعاء يوم  رماده  لوران
فيها وجد  مبراكش حديقة
االلهام العاملي االزياء مصمم
بنفسه فيه ينأى الذي واملكان

الشهرة. أضواء عن
أكثر املناسبة وحضر هذه
وزير منهم ضيف  مئة من
جاك السابق الفرنسي الثقافة
بالوما االزياء ومصممة الجن
احلديقة في وذلك بيكاسو
على البالبل  فيها شدت التي
ضوء فيها وانعكس االشجار
برك صفحات على الشمس

املياه الباردة. من
ورفيقه لوران سان واشترى
حديقة بيرج  بيير  القدمي 

1980 ومنحا  عام ماجوريل في
جدرانها الزرقاء وبحيرات الزنبق
جديدة. حياة والنخيل والبامبو
الهادئة ممراتها فان واليوم
االسالمية الفنون ومتحف
عند شعبية لها فيها الصغير
يسأمون قد الذين السياح
املتربة شوارع املدينة في السير

سان ايف  توفي وكان 
مصممي عمالقة احد لوران
العشرين القرن في األزياء
منح الذي وشانيل، ديور مع
من جديدة حرية النساء
بني ميزج اسلوباً ابتكاره خالل
شعاره والرجولة عاملي األنوثة

عاماً   71 عن الـ“سموكن“،
من مؤسسة علم األحد، كما

سان لوران. بيرجيه -
املصمم هذا صحة وكانت
على بصمته ترك الذي الكبير
تتدهور واملوضة االزياء عالم
درجة الى عدة اشهر منذ
الى ايء  عن  معها  توقف
دار مقر  حيث مارسو جادة 

 2004 في حتولت التي األزياء
احتفظ لكنه مؤسسة الى

مبكتبه فيها. دائما
الذي بيرجيه  بيار وأعرب 
دار وإدارة  تأسيس في شارك 
”حزنه عن لوران سان ايف
من ”رافق لفقدان وتأثره البالغ“
مضيفا قال، كما املرأة“ تطور
احدث انه متاما ”انه كان يعرف

وحمل جزائرية، مخيطة في حياته بدأ
فخلف باريس، املتأثرة بالشرق إلى تصاميمه

املرأة، أزياء حترير أسطورة وصار ديور، كريستيان
ألهمته التي مراكش تناثر في فقد رماده ا أمّ

املزدحمة.
هذا مراكش.  اختار النه للغاية سعيد ”أنا الجن وقال

االبد.“ الى يرقد فيه ساحر مكان

القسم في احتلها التي األزياء واألهمية ثورة في عالم
من القرن العشرين“. الثاني

ساركوزي نيكوال الفرنسي اجلمهورية واعتبر رئيس

لوران سان إيف رحل
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في األسماء أملع من واحد ”يغيب لوران، سان ايف بوفاة ان
انتشرت فن رفع األزياء الى مرتبة من اول وهو املوضة، عالم

اشعاعاته في كل الكوكب“.
في   1936 آب من  االول في لوران سان ماتيو ايف ولد
سن في واد الشهرة عالم الى  وارتقى  اجلزائر في وهران
خلف ديور، وقد كريستيان دار لدى عروضه مع باكورة مبكرة
والقت .1957 العام في املفاجئة وفاته بعد العمالق هذا
جدا النحيفة عن القياسات التي خرجت ”ترابيز“ تشكيلته
اخلاصة داره اسس ،1961 وفي .ً باهرا جناحاً الفترة تلك في
تصميم في االول  معاً، ليقوما بيرجيه بيار مع باالشتراك
رمز االناقة يحمل زال ما االدارة، ببناء اسم والثاني في األزياء

الفرنسية.
جديدة من حرية النساء الكبير املصمم اعطى هذا وقد
ما كان اجلاهزة، للمالبس قسماً وانشائه املوضة حتديث خالل
من تصاميمه في غرف  ملصمم. بالنسبة مستحدثاً امراً
السموكن وبالطبع البنطال التايور- مثل الرجالية املوضة
آخر شعار  وهي  شفافة بلوزة مع  مثال ارتداؤه ميكن الذي

لوران. لسان
جزائري لوران، سان  ايف الشهير والعطار  املصمم

بدأ   1936, أوت من الفاحت في وهران  في النور  رأى املولد، 
لفستان راق بتصميم املوضة عالم في  احلقيقي مشواره

ورشات في وخاطه عاملية جائزة به افتك
وقد دوجيفانشي، هوبير الشهير املصمم
شركة في (Vogue) > >فوغ مدير أدخله
سنة >ديور< الرفيعة واخلياطة التصاميم

كريستيان  موت وإثر ذلك بعد .1954 سنتان
الواحد في وهو لوران، سان يصبح ديور
اخلياطني أكبر من العمر، من والعشرين
الطبقات لدى جدا واملطلوبني املشهورين

والساسة. األعمال الراقية ورجال
ااطة لأللبسة محال فتح  الذي هذا
سيعرف بالعاصمة، الوادي باب في بيديه

انطالقة  مع باريس في 1964 دفعا قويا سنة
عالم وسيغازل للنساء (Y) املفضل عطره
للنساء اخلاصة ببذلته النساء والشهيرات
في الرجال خصوصية تبرز بعناية وااطة
املمثلة لبست وقد بالذات، البذلة هذه
في الطقم هذا دونوف كاترين الشهيرة
للمخرج امليسيسيبي< >صفارة فيلم

يرافق   1971 من واعتبارا تريفوا فرانسوا
لوران سان ايف ابتكارات هاليداي جوني

اطقمه  لوران سان و1986 يعرض 1983 وبني
نيويورك للفنون متحف في الراقية وعطوره

بكني وموسكو. ويزور احلديثة
يكرر ان يحب املوضة“ ”امير وكان 
لي سمح ما النساء، ”حرر شانيل ان
اراد وانه القوة“ باعطائهن سنوات بعد
للتحرير احلركة الكبيرة هذه في ”مرافقتهن

املاضي“. القرن شهدها التي
الثاني/ كانون 30 في االول عرضه ومنذ
املصاب الشاب املصمم  نال  ،1958 يناير
وراء يختبئ الذي واخلجول النظر  بحسر 
والصحافة النساء اعجاب كبيرة، نظارات
التي ”ترابيز“ ومجموعته ابداعاته. مع

القت الفترة،  تلك في النحيل القوام مع قطيعة شكلت 
باهرا. جناحا

لكنه العلم سان لوران خلدمة ايف استدعي ،1960 وفي
هذه في  عصبي. بانهيار واصيب صحية. السباب اعفي
هو اخر مبصمم مونتينيه جادة في  الدار استبدلته االثناء،

بوان. مارك
شارع  30 بيس في داره اخلاصة سان لوران فتح ،1960 في
مارسو جادة في ثم لولونيه غابة اطراف عند سبونتيني
اساسيا دورا لعب الذي بيرجيه بيار مبساعدة خمسة الرقم
االزياء تصميم لوران سان اذ تولى واملهنية، اخلاصة حياته في

االدارة. وبرجيه
لـ“الف- 1993 في االولى املرة في مرتني، الدار وبيعت

االزياء  دار ”غوتشي“. وبقيت موعة 1999 في ثم سانوفي“
قبل مارسو جادة في لوران سان توقيع حتمل التي الفاخرة

.2002 وقف نشاطها في
وكان االلوان استخدام في بارعا املصمم هذا وكان

له. بالنسبة ”ملجأ“ االسود
بانه سان لوران اعترف ،2002 في وداعه عالم االزياء ولدى
املزيفني واالصدقاء املريعة والوحدة ”اخلوف حياته في عرف
واملراكز االكتئاب وسجن وادرات، باملهدئات  املتمثلني

الصحية“.
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املاضي، الشهر في ”بترا“  األردنية األنباء وكالة متابعات من
الطبيعة حلماية امللكية اجلمعية أنّ أولها أردنية، غرائب ثالثة 
اخيرا يدعى الرمثا مدينة في شباب إصطاده الذي احليوان أن أعلنت

االردن. في املسجلة الضواري اصغر من وهو النسناس
احليوان قال اصطياد في شاركوا الذين أحد الزعبي لؤي وكان
سمع الليل من  متأخرة ساعة وفي  أنه صحفية، تصريحات  في
ليكتشف الرمثا مدينة من الشمالية في املنطقة غريبة حركة
من متكنوا  حتى  واصدقاؤه هو فالحقه وشرس صغير حيوان أنه

اصطياده.
صغير وهو ومخالب طويلة قوية بانياب احليوان يتمتع وبني أن
يزيد ال  ووزنه يغضب عندما خاصة جدا غريب صوته وأن احلجم
بشكل ويتمتع يختلف رأسه ان القط اال ويشبه غرام الكيلو عن

كاالرنب. وفرو جميل
اجلمعية مهدي في الصيد وتنظيم قسم احلماية رئيس ويبني
داكن ولونه اصفر وناعم طويل بفرو يتميز أن النسناس قطراميز
الرأس قمة على بوضوح االبيض اللون ويظهر البني باللون ممزوج 
ويقطع داكن بني او اسود لون رأسه أن اذنيه في حني طرف وعلى
االطراف فيها مبا االجزاء السفلى ابيض، شريط فوق العينني الوجه

. مسودة بنية
اسود. طرفه باستثناء االبيض اللون علية الذيل فيغلب اما

كل واحدة تنتهي قصيرة واالطراف صغيرتان مستديرتان االذان
في حفر تفيد ومقوسة طويلة مبخالب مزودة اصابع بخمس منها
والعينني النفس عن الدفاع وفي  بالفريسة  واالمساك اجلحور

وجاحظتان. صغيرتان
التكيف على بقدرتة يتميز النسناس  أن قطراميز ويضيف
اجلبلية املرتفعات في يوجد حيث متباينة بيئية أمناط في والعيش
احلقول وفي الصحراوية شبة واملناطق والغابات والوديان اجلرداء

املأهولة بالسكان. واملناطق واملزارع

الى ويأوي النهار في قليلة واحيانا الليل في النسناس وينشط
واالرانب القوارض جحور يحتل او مبخالبة يحفرها عميقة جحور

االشجار. وجتاويف الصخور صدوع في النهار اثناء يختفي كما
سوريا. من ضاالً آتياً هارباً أو النسناس كان أنّ وقالت مصادر

أرجل بأربع صوص
ولكنها نوعها من االولى ليست خلقي تشوه ظاهرة وفي
في ومخرجني ارجل خلق باربعة لصوص دجاج حصلت احلدوث نادرة

شمال مدينة اربد. مرو بلدة مزرعة دواجن في
العلوم جامعة في  البيطري  الطب كلية في  االستاذ  وارجع
في حصلت التي احلالة هذه الناطور محمد والتكنولوجيا الدكتور
املسؤولة اجلينات في انتظام الى عدم  العمري علي ماجد مزرعة
تفسيرها يصعب الطائر جسم في معينة خاليا او خلية  عن

معمقة. علمية دراسات دون دقيق بشكل
جيرمينال ” يسمى مكون على عادة  حتتوي البيضة ان وقال
هذا يكون  ان ويحتمل االنثى لدى  البويضة  يوازي الذي  ” ديسك
قسمني الى التلقيح بعد انقسم قد ” ديسك ” اجليرمينال املكون
ما ادى الى باآلخر احدهما واندمج البيضة في جنينني الى منو وادى

اخللقي. التشوه هذا
يكون في ان فهو ـ جدا احلدوث نادر ـ وهو اآلخر االحتمال اما

احدهما  واندمج تلقيحهما مت 2 عدد ديسك ” جيرمينال البيضة ”
التشوه اخللقي. هذا عنه باآلخر ونتج

سرية الدكتورة الشمالي املزار لواء زراعة مديرة واتفقت
اربد زراعة مديرية في البيطري الطبيب الدواجن واخصائي الربيعي
ان مؤكدين العلمي التفسير هذا مع املساملة السالم الدكتور عبد

املنظم. غير العشوائي واالنقسام جيني خلل السبب هو

رة املعمّ البطم شجرة
من جنت عام، الف الصخر قبل شق في من خرجت بطم شجرة

من هارب نسناس
وصوص سوريا،

وشجرة أرجل، بأربع
سنة ألف رت عمّ
بصيرا صخر في

يستخدمون كانوا عندما أيامهم أواخر لغاباتنا العثمانيني حتطيب
الذي باتت اجلائر التحطيب من تنج لم ولكنها للقطارات، احلطب

األيام. هذه غاباتنا له تتعرض
بألف عام فقد عمرها اتصون التي يقدر الشجرة هذه ا أمّ
وادي من تأتي التي الهواء نسمات تعانق ومحلقة شامخة بقيت
عومل رسمتها فنية لوحة مشكلة بصيرا لواء أودية عبر عربة

من البشر. تدخل البيئة دون
كنت القوابعه: عصام  املهندس املنطقة سكان احد ويقول
أنا حتتها ألجلس والصيف الربيع فصلي في الشجرة لهذه  آتي
صخري شق من اخلارجة جذورها  اليها يشدني  وأصدقائي:كان
وكنز أثرية حتفة بنظري فهي أوراقها، ولون جذعها وسماكة

وطني.
أتيت عندما دموعي أن تسيل بألم: كادت القوابعه ويستذكر
احلطابني تغيرت:فأحد مالمحها قد ألجد الربيع هذا الشجرة الى
الى لبيعه او للتدفئة وقودا يستخدمه لكي منها غصن بقص قام

في املنطقة. املنتشرة املفاحم
احمد الطفيلة محافظة في احلراج قسم قال مدير جانبه من
اخلاص منطقة احلراج في تقع املعمرة شجرة البطم الشرايده:إن

بلدة جنني. باحد مواطني
مسؤوليته من االرض  قطعة مالك احلقيقة هذه تعفي وال

الشجرة. عن
من قانون  35 /ب املادة احملامي باسل الصويص:إن أوضح فقد
احلرجية األشجار من أي حتظر قطع ،2002 لسنة “44 رقم“ الزراعة
أو إتالفها أو  باالنقراض املهددة البرية والنباتات النادرة أو املعمرة
لالحراج تابعة سواء كانت األشكال شكل من بأي عليها االعتداء

للمواطنني. اخلاصة امللكية ذات لالحراج او احلكومية

أردنية: وعجائب، غرائب،
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مببادرة اجلمعي مخيالنا كعادته سكجها باسم داعب
من اللويبدة عند أهل أعلى إعتزاز فثمة واحلكاية، اللويبدة/ الة
واحلكاية اجلبل فاللويبدة االحياء، باقي من عن غيرهم العمانيني
يغري ما فلسطني من وفيه الكبرى، سوريا يثبت ما الشام من فيه
وزادهم فروسية من  يكفي ما  القوقاز من  وفيه يافا،  باستذكار

عمانيتهم. على عمانية البلقاويون
صرخة وأول القصور، لبناء للحجر إنتقال أول اللويبدة
وحدها ولكنها دميغرافيا، املتداخلة بخلطتها العمانية للبرجوازية
للحداثة تسمح ولم وسطوته،  املكان رائحة على حافظ  من
عابرين. إال دروبها إلى الولوج من النعمة أو حملدثي البنائية للتغول،
حينما الثمانني، بداية اللغات معهد من كانت احلكاية، أول
اللغة لدراسة ومخيمه، النصر جبل من أغرابا احلي عالم وجلنا 
الوالدة قنصته ما لكنّ في الثانوية، أعلى معدل في أمال االجنليزية،
مقاصده، غير  الى ذهب املعدل، لتحسني البيت  مصروف من
الكونكريت بشراسة انقض املعهد، خلف يقبع الذي فاملنتزه، 
مبحاكاة إلى مقاصدنا هو أفضى فال من فتات، اجليب في ما على
سيراً النصر، فعدنا إلى جبل نعود بالسرفيس هو تركنا احلي، وال
ظلت عيوننا البوسطة، واأنا، ولكنّ عامر بامية، وعمر على األقدام:
أن أوسع أمل وعلى ،ً غدا اللقاء أمل على احلي، صبايا ترقب هناك
لم السكن وطموح  ،ً كثيرا ر تاخّ الغدّ ولكن ساكنيه،  من نكون

االن. إلى يتحقق
جديد، من اللويبدة إلى اآلثمة أقدامنا وتقودنا قليلة، أشهر
عقلنا لتحسني بل االكادميي، مستوانا لتحسني ليس املرة وهذه
كانت آنذاك الكتاب فرابطة األبد، إلى األكادميي وضياع الوطني،
قصيدة. ذات حاوي قال خليل كما اجلامعة، عن شهادة بيتاً يغنيك

النساك معشر منكم لست أنا
الصومعة في املقدد اللحم لن أكون أنا

اجلامعة شعار عني واسلخوا خذوني
محمد الذهبي، الفروج أخرى، إلى اآلثمة، مرة قادتنا هناك، ومن
”وجدناك، اللويبدة إلى كتبنا ويومها وأنا، طلوزي وباسل طمليه

!” نحضر ولم

كالب عمر : بقلم

اللويبدة،

الذي احلي
ظهره أدار
للمدينة

كما متاماً الذاكرة، تستحضر  الثاني  عامها  وفي اللويبدة،
إلى أعماق في الولوج الصحفية، باسم سكجها تستفزك شقاوة
الصحفية، الكتابة مذبح على التيه، سنوات تثلمها أن جتتهد
إسترجاع وفي وتعرفك، تعرفها كتابة في القلم لتسن فتعود

. الكثير أفقدتنا فقد تلك لكن جازى اهللا حلظة، تغب لم أحرف

سيلكت فندق
باسم وقفنا كأس، من ورشفة بخطوتني، سلكت قبيل فندق
ذلك احلي. روى في الشعبية اجلبهة مكتب إلى الذاكرة نعيد وأنا
خلسة وفي حداد، وديع أزيز بعض وسمعنا روحه، من جزءاً باسم
إلى معنا ينظرون هناك كانوا دم، خيط االسفلت من سال منا 
سمعنا ليلى السالم ”، إتفاقات ” دلعاً سميناها ما إتفاقيات توقيع

الياسمني بدمع املبتل اللويبدة وجه الطري ومسحنا بالنعنع خالد،
به الشوام جاء فقد غيره، ياسميناً احلي رفضت أرض الذي البلدي،
السماد من مشاتل ديارهم، وليس من أرض من هناك والنوابلسة

الكيماوي.

صيفاً غزة
برتقال فنشتمّ شتاء، وبضع صيفاً غزة إلى نعود أيامها كنا
مناؤه يكتمل ال فالالجئ ضاعت، التي بلدنا ونبكي البلد، اهل بيارات
دوالي، وعرق لوز  وكمشة زيتون بعض حملها ولذا ”وطاته”،  دون
تصدير البرتقال منع قد سنتها كان احملتل ايم، حوش في وزرعها
املعسكرات، أو ايمات أبناء يرجوننا البلد أهل فصار غزة، من
نباح دون البيارات لدخول أيضاً، هناك للمخيم معتمد إسم وهو

دوابهم، بوجوه كالجئني  وجوهنا تشبيه ودون الشرسة، كالبهم 
من احلنفية أغلى ماء كان يومها البرتقال، من تيسر ما لنقطف
لنكسات يتعرضون البلد أهل  أن عرفت ويومها  البرتقال، عصير

ايم. براكيات من باقوى ليت بيوتهم وأن مثلنا،
الذي فرضته التداعي ولكنه أعلم! ال ذلك باللويبدة، شأن ما
احلي عنجهية حتمل التي وأبوابها والة، املكان للويبدة، الكتابة 

وأهله.
وقت، من عجالة  أن  أظن وال عمان، أسرار  من سر اللويبدة
وسمحت باسم، أذن إذا إال البوح، من ملزيد تكفي حروف،  ونقط 

أخرى. مبرة اللويبدة



القرن  من  السادس  العقد  نهاية  في  إنطالقتها،  منذ 
الكثير  عند  مرموقة  مكانة  ”العربي“  مجلة  أخذت  املاضي، 
الزمن  القراءة في ذلك  الذين كانوا  يجيدون  املواطنيني،  من 
وفي كافة ارجاء الوطن العربي ،فلقد حرصت وزارة الثفافة 
في دولة الكويت على القيام  بدور تنويري للنهوض باملستوى 
ض هذا الدور عن والدة  الثقافي للشعوب العربية، ولقد متخّ
املطبوعات  أهم  من  واحدة  أضحت  والتي   ”العربي“،  مجلة 
ولغاية  األول،  العربي، منذ صدور عددها  الوطن  إمتداد  على 

يومنا هذا.
بدأت رحلتي مع هذه الة منذ قرابة خمس وثالثني سنة، 
ويعود الفضل بذلك  لعمي رحمه اهللا، الذي لفت إنتباهي 
نظيره،  عزّ  معرفي  محتوى  ذات  مواضيع  من  فيها  ملا  لها، 
الوقت.و  باملقارنة مع ما كان متاحاً من مطبوعات في ذلك 
كان عمي حريصاً على شراء  عدد مع بداية كل شهر.  وبذلك 
ولغاية  األول،  عددها  من  الة،  لهذه  أرشيفاً  ميتلك  أصبح 

تاريخ وفاته في ايلول  من العام 1992.

الرجل الثمانيني
ً بشهر،  بدوري، واظبت على شراء أعداد هذه الة شهرا
وفي بداية هذا الشهر، ذهبت كعادتي لشراء اإلصدار اجلديد، 
مفاده:  بسؤال  باغتني  أن  إال  املكتبة  صاحب  من  كان  فما 
من  بها  بأس  ال  مجموعة  على  باحلصول  رغبة  لدي  كان  إن 
أعداد قدمية لة ”العربي“، فقفز إلى ذهني على الفور رغبة 
عدد  أكبر  على  باحلصول  سكجها  باسم  األستاذ  الصديق 
أرشيفه، فأجبت  إلى  ها  املطبوعة، كي يضمّ ممكن من هذه 

صاحب املتجر: بالتأكيد أرغب، ولكن كيف؟
عندها أجابني أن والده، الذي أصبح يبلغ من العمر قرابة 
الة،  هذه  أعداد  من  كبيرة  مجموعة  لديه  عاماً،  الثمانني 

أي  ينتظر  ال  وهو  قيمتها،  ر  تُقدّ جلهة  بإهدائها  يرغب  وهو 
عائد مادي جراء عمله هذا. وعند سماعي لهذا الكالم أيقنت 
أن هذا الرجل الثمانيني جدير باالحترام، وطلبت من أبنه أن 

اقابله ألشكره، إذا كان ذلك ممكناً، وفعال هذا ما حصل.

أحمد منصور
مبنزله  أحمد خليل حسن منصور  السيد  إلتقيت  فقد 
وعن  الزرقاء،  مدينة  في  الهادئة  األحياء  أحد  في  الكائن 

نفسه، يحدثنا قائالً:
عام  ولغاية   1953 العام  منذ  العربي  باجليش  خدم  إنّه   
إنه  يقول  الوظيفة  هذه  وعن  إدارة،  كضابط  وعمل   ،  1971
إكتسب منها الكثير من املهارات، بحيث مكنته من العمل 
لعام  هناك  وبقي  اجليش  من  تقاعده  بعد  الكويت  دولة  في 

.1990
وعن تعلقه مبجلة ”العربي“ قال: لقد بدأت بقراءتها منذ 
العادة  هذه  معي  وإستمرت  املاضي،  القرن  ستينيات  أوائل 
لغاية يومنا هذا، وأخبرني أنه كان حريصاً على إحضار أعداد 
الكويت  اثناء عمله بدولة  التي كان يقرأها  ”العربي“  مجلة 
ما  أطرف  ولعل  السنوية.  اإلجازات  أثناء  األردن  في  بيته  إلى 
بزيارة  يقوم  عندما  كان  أنه  الثمانيني،  هذا  لسان  على  جاء 
مريض باملستشفى، كانت ”الطلة“ ال تخلوا من آخر عدد من 
مجلة ”العربي“ كي يؤنس وحدة املريض، طوال فترة  إقامته 

باملستشفى. 

االستطالعات العربية
كان أكثر ما يلفت إنتباهه في الة تلك اإلستطالعات 
املتعلقة بالدول واملدن العربية، باإلضافة إلى إهتمامه بآخر 
اإلجنازات العلمية، وخاصة في مجال الطب. ويضيف انه لم 

يكن يكتفي بقراءة مجلة ”العربي“ فقط، فقد أطلعني على 
مجموعة  جنباتها  بني  تضمّ  كانت  والتي  اخلاصة،  مكتبته 
عناوين  بني  ومن  التراثية،  و  الدينية  الكتب  من  متنوعة 
الكتب وجدت: رياض الصاحلني، وعبقرية عمر، ومكارم االخالق 
للطبرشي، وموت مشير جلان نانو، باالضافة لعناوين مختلفة 
لكتب تتناول القضية الفلسطينية، وكان من أبرزها كتاب 

بعنوان: ”فلسطني..دور اخللق والعقل في معركة التحرير“.
وعن القراءة يقول إنه حزين على جيل اليوم، ألنه ال يولي 
العذر،  لهم  يجد   الوقت  بنفس  ولكنه  اهتمام،  أي  القراءة 
ومع  الناس،  بيوت  معظم  في  التلفزيون  جهاز  وجود  فمع 

الوفرة الكبيرة بعدد قنوات البث، لم يعد لدى هذا اجليل ما 
فترات  تأتي  ان  من  ر  يحذّ ولكنه  للقراءة،  الوقت  من  يكفي 
املشاهدة الطويلة على الوقت الذي يجب تخصيصه لقراءة 

املناهج املدرسية على أقل تقدير.

إهداء إلى اليوم األردني للنشر
عندما  الغامرة  سعادته  عن  أعرب  اللقاء،  نهاية  وفي 
مها هدية بإسمه  أخبرته بأن أعداد مجلة ”العربي“ سوف أقدّ
إلى ”اليوم األردني للنشر“، وقال ان مثل هذه املؤسسات هي 
الوثائق،  و  واالت  بالكتب  يحتفظ  أن  ميكن  مكان  أفضل 
،بحيث  يستفيد منها أكبر عدد ممكن من القراء والباحثني .

   بقلم: سميح جبرين

”العربي“ 
في أيد 
أمينة!
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قالوا:
موقع مرايا

*بدأت شركات عقارية أردنية بتسويق 
مشاريعها في اململكة من خالل نشرها 
إعالنات في صحف خليجية في الكويت 
واألمارات وقطر والسعودية وعمان. هذه 
في  للتملك  اخلليجيني  دعت  اإلعالنات 
األردن، مقدمة عروضا ملشاريع إسكانية 

وعقارية مغرية في اململكة. 
سرطان  ومرضى  شعبية  *هيئات 
بدأوا بجمع تواقيع على مذكرة، يسعون 
الى  لرفعها  ”مليونية“  تكون مذكرة  الن 
قرار  بإيقاف  وتطالب  املسؤولة،  اجلهات 
مركز  في  العالج  حصر  الذي  احلكومة 
املؤمنني  باملرضى  للسرطان  احلسني 
واحملولني من الديوان امللكي، مع استثناء 
عالج  واقتصار  اآلخرين  املؤمنني  املرضى 

هذه الفئة على مستشفى البشير. 

ون
أم

 امل
ش.

قسطنطينية،إسالمبول، األستانة، إسطنبول
ى جديدة املسلسالت التركية حمّ
أردني في كوناكري
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مربط خيل األردنيني
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حتى وإن كانت هوايتي قدمياً أن أمشي متسكعاً في شوارع 
وحواري احملروسة، وأن أعيش أحلى اللحظات مع مصر القدمية، 
وأن أقضي ليلي ما بني ميداني رمسيس والتحرير، إال أن املشي 
آخر....فكلّ قطعة  كان شيئاً  اسطنبول  في شوارع  متسكعاً 
من مباني إسطنبول تفوح منها رائحة التاريخ، وكلّ نظرة منك 
على مضيق البسفور هي درب من اخليال، وكلّ ركن من أركانها 
له قصة، ما بني الدولة العثمانية العتيقة، والدولة احلديثة التي 
أتاتورك، وتبقى إسطنبول في النهاية حتفة معمارية  أسسها 

في أعتقادي يصعب تكرارها في بلد اخر........
أبدأ القصة من معنى إسطنبول لغوياً: أصل الكلمة كان 
(إسالم بول) و(بول) في اللغه التركية تعني الكل، فكان املقصد 
الهوى  إسالمية  أنها  مبعنى  أو  مسلم،  الكلّ  أن  املعنى  من 
والطباع، وإلى أن تدرّجت (إسالم بول)، بني ألسنة الناس، إلى أن 

وصلت إلى (إسطنبول) حالياً.
تصويرك  آلة  دائماً  جتعل  أن  إسطنبول،  في  وأنت  عليك، 
ما  بكل  وتستعد  البطاريات،  وأن تشحن  اإلستعداد،  وضع  في 
أوتيت من أجهزة لتسجيل ما تقع عليه عينك، وأن جتعل الورقة 

ل مالحظاتك، فهي كثيرة وال نهائية. والقلم رفيقني، لتسجّ
ً، أكثر مما توقعت، وأركانها،  وبني مساجد تركيا الكثيرة جدا
الدولة  أيام  العلماء  ودروس  حلقات  على  شاهدة  قصص 

العثمانية.

الكلّ يتعلّم

الكل هنا، في اسطنبول، يدرس ويتعلم، وكل مسجد هو 
مدرسة، واجلامعات هنا كثيرة، والغريب أنها بال أسوار حتيطها، 
العقيدة،  وحرية  الكلمة،  حرية  مبعني  احلرية  يعيش  الكل 
واألقوى: حرية كيفية تنفيذ العقيدة التي يؤمن بها..... صادف 

:ً األمر أن أكون شاهدا على حادثني هامني جدا
للكوجنرس  التابعة  اللجان  إحدى  أصدرت  عندما  أولهما: 

ً بحق األرمن، وميثل إدانه للدولة التركية. األميركي قرارا
بني  ما  ميثلون  وهم  األتراك  األكراد  خرج  عندما  وثانيهما: 
20 إلى %30 من سكان تركيا، للتنديد بقرار احلكومة بقصف 

شمال العراق بالصواريخ.
خرجت املظاهرات في كال املوقفني بال تصاريح أمنية، وبال 

عربات أمن مصفحة تتبعها، أو حتيط بها.
يجذب إنتباهك، وأنت في إسطنبول، أن العلم التركي في 

لت  حتوّ وكلما  مكان،  كلّ 
 ،ً يسارا أو  مييناً  بنظرك، 
صوت  فال   ،ً موجودا تراه 
أسألك  وجوده.  فوق  يعلو 
مصر  علم  متلك  هل 
بيتك؟؟؟  في  حتى  ولو 
؟؟  بحملة  نهتم  ال  وملاذا 
لتركيا  باإلنتماء  الشعور 
من  احلديثه  العلمانية 
التركي إحساس  الشعب 

يطاردك في كل مكان.
سياحي  كبلد  تركيا 
من  الكثير  ميلك  رأيي  في 
في  ستجعله  املقومات 
مقدمة الواجهات العاملية 

أكبر  ألحد  السابق  واالعب  املصري  القدم  كرة  العب  حسن) 
اإلطالق  على  األشهر  ملصري  هو  (بشكتاش)  أسطنبول  أندية 
....وعندما تعرف نفسك على أنك مصري فاجلميع هنا يذكرك 
بإسم (أحمد حسن).....إال أن الالفت لنظري جدا أنه عندما أعرف 
نظري على إني مصري وأقولها باللغة اإلجنليزية ((Egyptian إال 

أنهم كانوا يردون لي الكلمة باللغه العربية (مصري)
في النهاية وأنا هنا في أسطنبول تذكرت ذاك احلوار األكثر 
يعقوبيان)  (عمارة  فيلم  في  حامد  وحيد  كنبة  الذي  رائع  من 
عودتة  سبب  يبرر  وكان  باشا)  (ذكي  القصة  بطل  لسان  على 
انة ليس بالنصيب وإمنا قال(  من باريس التي تربى وعاش فيها 
البلد دي –يقصد مصر- كانت أحسن من باريس ...واملوضه كانت 
بتنزل هنا قبل باريس والشوارع كانت نضيفه وزي الفل بتتغسل 
مؤدبني)........وفجأة  كانوا  والناس  فخمة  كانت  يومواحملالت  كل 
يعلو صوتة معترضا على إن الناس بتبص علية وهو يقول راية 
(الناس تبص علينا لية يبصوا على البلد اللي باظت يبصوا على 
العمارات اللي كانت أحسن من عمارات أوربا دلوقتي بقت مزابل 

من فوق ومن حتت مسخ......أحنا في زمن املسخ

الرواية

«اسطنبول: املدينة والذكريات» رواية للكاتب التركي أورهان 

باموق احلائز على جائزة نوبل لألدب 2006، صدرت ضمن سلسلة 
اجلوائز من الهيئة العامة للكتاب بعد منحها حق إصدار الرواية 

باللغة العربية في مصر واخلارج.
عن  للبحث  برحلته  الكاتب  اعتراف  الرواية  هذه  تكشف 
روح تركيا الضائعة وصورة مدينته الكئيبة املوغلة في القدم 
واألشياء  لألماكن  اال  يفتح  أن  في  جنح  وقد  والشيخوخة، 
خصوصا  سردية،  خواطر  شكل  في  نفسها  عن  لتتكلم 
البواخر التي تعبر البوسفور جيئة وذهاباً بني القارتني اآلسيوية 
واألوروبية والبيوت اخلشبية بواجهاتها املتآكلة واملاء احلاضر في 

كل مكان.
تتجاوز  نبرة  في  كلها  والشواهد  األلسنة  هذه  وتنطلق 
الرواية  إسطنبول.  عن  املتداولة  النمطية  الكالشيهات 
ترجمة أماني توما والشاعر الطبيب عبد املقصود عبد الكرمي، 
وللمؤلف أعمال ابداعية عدة شكلت مسيرة جناحه وشهرته، 
منها «جودت بك وأوالده»، «البيت الصامت»، «القلعة البيضاء»، 
«الكتاب االسود»، «احلياة اجلديدة»، «اسمي أحمر» و»ثلج» وقد 
ترجمت هذه األعمال إلى ثالثني لغة وحصلت على جوائز عاملية 

عدة.

waleedrashed83@yahoo.com /بقلم: وليد راشد/ كاتب من مصر   

إسطنبول، مربط خيلنا

التي يقصدها الراغبني في قضاء العطالت السياحية........إال ان 
تنظيم حكومي  إلى  حتتاج  ومازالت  تكتمل  لم  املقومات  تلك 

.......إال أنها على الطريق وستصل يوما ما.
تركيا وعلى الرغم من كونها دولة أوربية إال أنها وإلى اآلن 
لم تنضم لإلحتاد األوربي منذ تأسيس اإلحتاد عام 1993 إال أنها 
وبدأت  لإلنضمام عام 1999  دولة مرشحة  حصلت على صفة 
املفاوضات الرسمية لإلنضمام عام 2004 ........الصوت الرافض 
لهذا اإلنضمام داخل اإلحتاد األوربي هو األعلى من ذاك الصوت 
ستفرض  تركيا  أن  رأيي  .......في  تركيا  إنضمام  لفكرة  ااملؤيد 
على األوربيني إنضمامها لإلحتاد بتقدمها اإلقتصادي وبتفوقها 
العسكري.......وسيأتي يوما وهي داخل اإلحتاد األوربي رغما عن 

رغبة األوربيني.
اللغه هنا أكثر صعوبة واجهتني فال أحد يعرف اإلجنليزية 
العربية إال بعض احلروف وليست الكلمات الكاملة.....وهذة  أو 
أولى اخلطوات أراها هامة جدا للتصحيح على طريق اإلنضمام 
لإلحتاد األوربي وجزء هام جدا في تلك املقومات اخلاصة بالسياحه 

والتي ذكرت أنها مازالت تنقص تركيا
عن  معلومات  أي  يعرف  ال   - القليل  أقل  إال   - هنا  اجلميع 
األهرامات  ....البعض يعرف فقط  رئيسها  مصر وال حتى إسم 
(أحمد  األتراك.......ويبقى  ...هكذا هي مصر في عيون  والقاهرة 



األردن إلى وصلت

التركية املسلسالت ى حمّ
العمد نور : بقلم

والعربي األردني، املشاهد بات
مع مسلسالت يومي موعد عموماً، على
طريقها تشق بدأت مدبلجة، تركية
العربية، الدراما لتنافس كبيره بسرعة
الهائلة للشعبية عليها،  وتتفوق بل
الطبقات مختلف بني عليها حازت التي

اإلجتماعية.
بهذه الكبير الشغف هذا
املكاتب أصحاب دفع  املسلسالت
أماكن برامجها لتضمني السياحية
لزيارتها التركية، املسلسالت وثّقتها 

مسرح شخوصها. حيث
باإلضافة  ”نور“، الضياع“، ”سنوات
وأحدث ميومياء“، ”فرار فيلم إلى
مسلسل التركية املسلسالت هذه

حتت  قريبا mbc الـ على قناة سيعرض
إال عشرة  الثانية  الساعة ”بعد  إسم 
السباقة كانت القناة  هذه ليالً“،  ربعاً
ومتريره التركي،  التمثيل عالم باقتحام 
الدراما جرعة من العربي، املشاهد  إلى
حلياة تفصيلية بأحداث  متيزت  التركية
ممثلون يعرضها  املتمثلة تركية  عائالت
مسرح في اجلمال، الواضحة:  ميزتهم

العربية  الثقافة بني اجلفاء من عام 100
مرتبطة ذلك قبل كانت التي والتركية،
سيطرة الدولة العثمانية على بقوة عبر

العربي. الوطن

املكسيكية كاملسلسالت

املسلسالت على اإلقبال هذا
املشاهد ذاكرة  غلى يعيد التركية 
عندما سنوات  عدة الوراء إلى العربي 
األولى هي املكسيكية الدراما كانت
التلفزيوينة، أهتماماتهم قائمة على
”كساندرا“، مسلسل  كان  فأشهرها
البطلة فيهم مبا شخوصه  باتت الذي
جتارية كاسماء متوفرين كاساندرا،
سيما ال الغذائية، املنتجات للعديد من
واحملالت األطفال،  بحلويات  اخلاصة

املالبس. وبعض التجارية
إمتازت  التركية املسلسالت لكن
عنمثيالتهامناملسلسالتاملكسيكية
العربي، املشاهد إلى قربها أكثر بأنها
دبلجتها بسبب رمبا األعمار، كل من
في متيّزها على إعتدنا سورية بلهجة

101 100

التركي.. نور مسلسل هي شخوص دانا أنور، مهند، نور،
هي عمر يحيى، ومليس،  العربية،  اللغة  إلى دبلج الذي
إلى أيضا  دبلج الذي الضياع“.. ”سنوات شخوص مسلسل
يدخل يومي  كزائر أصبحا املسلسالن العربية..هذان اللغة
نفسها فارضة منها، األردنية  خاصة العربية البيوت إلى

وشاشة التلفزيون. التحكم.. عبر جهاز بالقوة

وبس! مهند..

أبطال إختيار على أغلبها في املسلسالت، هذه تعتمد
.. فمهند النساء لدى واجلمال الرجال، عند الوسامة تغلبهم
يتابعن الفتيات وأغلب تركيا،  جمال  وملك أزياء، عارض
الريف إبنة يتابعه لطيبة نور ألجله.. ومنهم من املسلسل
ومنهم الغني، مهند الشاب بحب التي تقع أفيون، قرية من
بني تصل التي تركيا في الطبيعة املناظر جلمال يتابعه من
االنتشار واسع صيت حقق نور  فمسلسل  والشرق، أوروبا

الضياع“. ”سنوات مع مقارنة
األمر  بها وصل الشركات، إحدى في تعمل عاماً، 26 ربى
فهي التركي، ”نور“ مسلسل متابعة  على اإلدمان لدرجة

وتردف  مرات،   4 الواحد اليوم في املعادة حلقاته أيضاً تتابع
املتابعة، على مواظبة وأنا املسلسل عرض بدء أن منذ قائلة:“
ملعرفة كبير فضول فلدي اجلميل،  رائعون كمهند املمثلون
من اآلخر اجلانب املسلسل أظهر حيث القصة، نهاية هي ما
هي تعاني أيضاً وكيف الغنية، وهي اتمع، إال في الطبقات

الطبقات الفقيرة“. فقط وليس سيئة، من ظروف األخرى
أصبحت املسلسالت هذه أن  حديثها  في توضح ربى
في الواقع إلى  أقرب بأنها جتدها فهي  ،ً كبيرا دوراً تلعب

العربية. باملسلسالت مقارنة املطروحة املواضيع طبيعة
رومانسية مغامرات

هذه أن ترى فهي الرأي، ربى توافق األخرى، هي عايدة، 
رومانسية مغامرات  على حتتوي  ألنها مشوقة  املسلسالت

تعبيرها. حد على مفرطة، مقارنة باملسلسالت العربية،
املمثلني عن فضالً القصة، لروعة  نور مسلسل ”أتابع 
فهي أقرب ذلك، وغير كمهند، يتمتعون بحسن املنظر الذين
واحدة حلقة أضيع ال من املسلسالت العربية، وأنا إلى الواقع

متابعتها“. مدمناً على مثلي زوجي فأصبح وحتى علي.
املسلسالت  لهذه تشبيهها ورغم لسناء، بالنسبة أما
ملعرفة متابعتها  على  مصرة  أنها  إال  الهندية، بالقصص
من نوع املسلسالت هذه في بقولها:“ وتضيف نهايتها،
مشاهدتها، على  أعدتنا التي املسلسالت عن التغيير
ولكنها بها،  التعلق  إلى  تدفعنا طويلة،  أنها  وخصوصاً 

املسلسالت العربية“. من أفضل ليست
تركية... حضارة

الذين الشباب عن فماذا الفتيات، حال هو ذلك كان إذا
شغف، املسلسلني بكل لهذين متابعني كذلك أصبحوا هم

باستمرار،  الضياع وسنوات نور متابعي من 39 عاما محمد
اتمعات على يطلعنا  فهو جميل، نور “مسلسل  يقول:
تواجهها، التي الهائلة املشاكل وكم الغنية، التركية
السعادة ال جتلب النقود أن منطلق من تأتي أنها وخصوصاً
احلضارة بجمال  تبهرنا أنها ناهيك األحيان، أغلب في
التركي الشعب عاطفية ملدى إظهارها عن فضالً التركية،

سلفاً مشهور تركيا، مثل لبلد اخلالبة املناظر من طبيعي
السياحية. مناطقه بجمال

عن يزيد  ما أنهت بأنها البعض يصفها ظاهرة وهي 

بيئتنا، إلى قربها إلى باإلضافة مميزة، سورية مسلسالت
صعوبة البعض يجد التي الفُصحى، العربية اللغة بعكس

اليومية.. املشاهد في خاصة إستساغتها في
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ورومانسيته“.

 واقعية...

”سنوات  مبسلسل  تعلّقه  ة  ولشدّ عاماً،   25 هيثم 
جهازه  من  تصدح  نغمة  املسلسل  أغنية  جعل  الضياع“، 
أن هذه املسلسالت أجمل، وبها نوع من  اخللوي، فهو يعتبر 

اإلختالف عن املسلسالت األردنية والسورية واخلليجية.
هذه  متابعة  بعدوى  أصيب  الذي  هيثم،  ويضيف   
على  يوميا  تواظب  التي  عائلته،  خالل  من  املسلسالت 
بعكس  املظاهر،  تتجنب  املسلسالت  “هذه  مشاهدتها: 
والسيارات  البيوت  فيها  تظهر  التي  اخلليجية،  املسلسالت 

الفخمة، فهي أقرب إلى واقعنا“.
مهند في األردن!

أورد أحد املواقع االلكترونية األردنية (إجبد) أنه من املنتظر 
نور،  مسلسل  أبطال  املقبل  متوز  شهر  مطلع  األردن  يزور  أن 
بسبب  دينار،  مليون  األردن  إلى  زيارتهم  تكلفة  تبلغ  وسوف 

اجلدول احلافل الذي سيقام إحتفاء بقدومهم!.
دراما صابونية!

من جهته، إعتبر الفنان األردني جميل عواد، أن هذا النوع 
من الدراما هو دراما صابونية -أي كفقاعات الصابون- تفتقر 

إلى الطرح القوي في مضمونها.
”بني احلني واآلخر تتحفنا هذه الشاشة مبثل هذه املوجات 
جذب  على  تعتمد  أنها  حيث  الناس،  إهتمام  متتص  التي 
اجلمهور من خالل جمال الفتيات، ووسامة الشباب وطبيعة 
املالبس التي تلفت النظر إلى متابعتها بعكس املسلسالت 

العربية“.
 وألقى عواد اللوم على اجلهات التي تستورد هذا النوع 
من املسلسالت“ فهي تغطي سوق البث اخلاص بها بإعمال 
تركيا بينما اإلنتاج العربي يرمتي في األرفف ويهمل وأي عمل 
إبداعي أو تلفزيوني ال يالمس مجتمعه أعتقد انه ال يستحق 
كل هذا االهتمام، وال ميثل ناسه الذين يشاهدونه، ولكن على 
ما يبدو أصبحنا متعودين على االجنذاب إلى الغريب أكثر من 

القريب“.
احلقبة  إلى  تعيدنا  املسلسالت  هذه  أن  عواد  وإعتبر   

القدمية وقصص النساء وكيف كانت املراة ”عبدة البيت“.
 رحلة سياحية..

لإلنتاج  العربي  املركز  في  والتطوير  النصوص  مدير 
بإنتاج  ملياً  يفكر  أصبح  املركز  أن  بني  قبيالت  ياسر  الفني 
العربي  املشاهد  إعتاد  التي  األطر  وكسر  الطويلة،  األعمال 
عليها، وأضاف“ هذه املسلسالت أصبحت موضة أي كرحلة 
املسلسالت  هذه  أن  إلى  إضافة  آخر،  مجتمع  في  سياحية 
 ً املدبلجة تتميز بطابع درامي طويل، وهذا األمر ليس موجودا
فال  املدة  العربية كون مسلسالتنا قصيرة  في مسلسالتنا 
مقارنة  الشخصيات  مع  اجلمهور  يتآلف  حتى  وقت  يوجد 

باملسلسالت الطويلة“.
ومن املالحظ أن احلركة السياحة بدت أكثر نشطة هذا 
العام إلى تركيا، بعد عرض هذا الكم الهائل من املسلسالت 
في  والسفر  السياحة  مكاتب  بعض  دأبت  حيث  التركية، 
جدول  ضمن  نور  مسلسل  أبطال  بيت  زيارة  بإدراج  األردن 

الرحلة لزيارة األماكن التاريخية واألثرية في تركيا.

رعد  االمير  بنت احلسني، وبحضور  االميرة هيا  رعاية  حتت 
زيد  االعيان  مجلس  ورئيس  الفيصل  علياء  واالميرة  زيد،  بن 
الرفاعي، قدمت االعالمية رنا سلطان عازف البيانو واملؤلف 
املوسيقي ”االردني العاملي“ زيد ديراني، ليقود تسعني عازفا من 
أوركسترا لندن الفيلهارمونية امللكية، وجوقة أصوات لندن، 
تاريخها،  عبر  اململكة  في  نوعه  من  االضخم  هو  حفل  في 
حفل ”ليلة واحدة في االردن“ في املدرج الروماني، وذلك احياءً 

ألهم موقع اثري في العاصمة عمان.
وجاء هذا احلفل اهداءً للمغفور له امللك حسني بن طالل 
طيب اهللا ثراه، واستلهام ديراني لفكرته من مساعي االردن 
لرسالته   ً وتخليدا الوسط،  الشرق  في  السالم  لتحقيق 
احلضارات  عليه  تلتقي  جسر  الى  املوسيقى  بتحويل 
والشعوب لبناء اسس متينة للتفاهم والصداقة في كافة 

ارجاء العالم.
االحداث  ومنظم  وارج  املنتج  بإشراف  كان  احلفل 
ارتبط  والذي  اودونوفان،  داني  العاملي  والفنية  املوسيقية 
املوسيقى،  في  مبدعني  من  التاريخ  عرف  ما  بأشهر  اسمه 
مع  عمل  فقد  عقود،  عبر  العاملية  الفنية  الفعاليات  وأبرز 
ديفيس  وسامي  سيناترا  فرانك  مثل  الغربي،  الفن  اساطير 

ومارلني ديتريش.
االوركسترا  املوسيقية مبشاركة  ديراني مقطوعاته  عزف 
اللندنية، والتي عكست عشقه لبلده االردن وذكرياته فيها 
ديراني  عزفه  ملا  اجلمهور  واستمتع  عمان،  لعاصمتها  وحبه 

ومبا تعكسه االردن لديراني من ارض وتراب وقيادة هاشمية.
اجلنسيات  مختلف  من  موسيقيني  العرض  واستضاف 
قدموا استعراضات موسيقية فردية ومؤثرة بصحبة اجلوقة 

املرافقة، كانت جنمتهم صاحبة الصوت املي  املوسيقية 
من  مقطوعة  غنت  التي  جنا  املغمورة  اللبنانية  املغنية 
تأليف إلياس رحباني بعنوان «كل شي بيخلص»، قدمها زيد 
من ضمن باقة املقطوعات من تأليف موسيقيني قدماء من 

املنطقة العربية.
استطاع ديراني والفرقة املوسيقية اتمعة من مختلف 
انحاء العالم، ان يبهروا اجلمهور الذين تواجدوا في املدرج قبل 
ثالث ساعات من بداية احلفل، ليحجزوا املقاعد، في مشهد 
موسيقي جمع نحو خمسة آالف مشاهد في املدرج الروماني 

وسط البلد، حلضور حفلة موسيقية مجانية.
ايجابية  فعل  ردود  األردن“  في  واحدة  ”ليلة  عرض  حصد 
فاجلميع أبدوا إعجابهم بشخصية زيد القوية، وهو اآلن في 
ربيعه الثامن والعشرين، وقدرته على السيطرة على اجلمهور 
والتعبير على املسرح، بينما كان يتوسط نحو 90 موسيقياً 

معظمهم من أصول غير عربية.
انتاج  بهدف  العاملية  التقنيات  بأحدث  العرض  تصوير  ومت 
فيلم خاص عن العرض يبرز جمال االردن بأماكنه التاريخية 
الدنيا  عجائب  احدى  البتراء  ذلك  في  مبا  العريقة  وحضارته 

السبع.
وسيتم توزيع الفيلم على اقراص ”دي في دي“ بحلول العام 
2009 حول العالم ليتم بيعه، ويليه بعد ذلك جولة عاملية 

لـــ ”ليلة واحدة في االردن“ تبدأ في ربيع العام 2009.
”الدي  ومبيعات  احلفالت  ارباح  من  كبير  جزء  وسيرصد 
اخليرية  املؤسسة  أم علي،  لتكية  دي“  كتبرعات خيرية  في 

االردنية التي اسستها سمو االميرة هيا.

 ديراني يقود اكثر
 من 90 موسيقياً
 وعازفاً عاملياً في

امسية اسطورية



إلى غريبة  الفكرة كانت 
اجلزء ه لذلك أن أتوجّ كبير حد
بالنسبة اهول العالم، من
املولد، أردني صديقاً ولكن لي،
اجلنسية، األصل، غيني لبناني

املغامرة. هذه على عني شجّ
من السفر كان  وفعال
عاصمة كوناكري، إلى بيروت
البيضاء، مطار الدار عبر غينيا،
الوادعة املدينة تلك إلى وصوالً

نافذة من  اليها للنظر الفرصة لي تتح لم حيث  ،ً فجرا
الطائرة.

منطها في املنازل حيث بإمتياز، إفريقية كوناكري مدينة
املنخفضة، السقوف ذات اإلسمنتية األبنية  من التقليدي
حلمايتها مائلة، الوحيد. أسقفها معدنية والطابق األرضي
االستوائي، ملناخها ً نظرا الكثيف  األمطار تساقط  من
الشوارع، في اإلجتماعية  أنشطتهم املدينة أبناء وميارس
يبيع وذلك تطهو  هذه املنازل، أمام متحلقني  الناس فتجد
الطريق. في بكرة يلهو متاماً عار وطفل تسرح شعرها، وأخرى
األزقة في  يتعلمها القدم، كرة في مهم العب كمشروع

اهزة. األرض غير وعلى
إختفاء مع جيدة، رئيسة طرق بشبكة املدينة تتمتع
يأخذ التكنولوجي التغول ولكن معبدة، فرعية طرق ألي تام
خدمات عن الكبيرة اإلعالنات فتجد واضح، بشكل منحاه

وإشتراكاتها. وعن مقاهي اإلنترنت اخلليوي، اإلتصال
الذين وشاباتها، شبابها  لبعض صاخب  املدينة ليل
بعضها أحلان على الطلق،  الهواء في بالرقص  يستمتعون

أحلان أفريقية ممتعة. من وأكثرها غربي،
الشوارع االستوائية في والفاكهة اخلضار بائعو ينتشر
املاجنا و للموز باحلبة البيع ويكون الطرق، جنبات وعلى
الفواكه هذه أن وعلمت ،ً أبدا للوزن  مجال حيث ال والبابايا،
بعناء يقوم من  منها ويكسب بشري، جهد أي  دون تنمو

وبيعها. إلتقاطها

في أكياس النايلون املاء
املاء بائعي فإن  العالية، الطقس حرارة إلى  وبالنظر
أكياس في املعبأ املبرد املاء عارضني الشوارع في ينتشرون
السوداني الفول بائعي الوقت نفس في وترى النايلون، من
بالستيكية، قوارير في معبأة بضاعتهم حاملني يتجولون

األردني، اجليش عن بطوالت هناك اجلالية أبناء يتداول
السالم قوات حفظ ضمن ااورة، في سيراليون عمله أثناء
وعن الثاني، عبداهللا  لقائدهم اجلند حبّ وعن الدولية،
في املتمردون اتخذهم أردنيني جنود حترير في  بسالتهم
الفرق جليلة قدمتها خدمات وعن يوم، أسرى ذات سيراليون
سيراليون، في للسكان  االردنية املسلحة للقوات الطبية
فاعل عربي واالعتزاز بدور الفخر مشاعر كلماتهم وجتد في

البعيدة. البالد تلك في
،ً مؤخرا اإلسرائيلية الشركات من عدد دخول الحظت
اإلتصاالت، قطاع في شركات فمنها الوادع، البلد ذلك إلى
من العديد وجود من الرغم وعلى الطيران، قطاع في وأخرى
بعض محصور في أن أثرها إال العربية، الدبلوماسية البعثات
تعلم في املسلمني مهمة  تسهيل أو الثقافي،  النشاط 
دولة عربية أي عن تسمع أو ترى ال وبإستثناء ليبيا، دينهم،

البلد. ذلك في اإلستثمار راغبة في
ساحة وبجانبه الرئاسة، قصر يقع كوناكري، قلب في
في دول قريب زمن في وجدت التي الساحات تلك متاثل كبرى
بعامة الناس يلتقي رئيس اجلمهورية أن إال الشرقية، أوروبا
الشخصي وللحوار مطالبهم، لبسط الشعب قصر في
ويحاور يجادل مع إنقالبيني، حاالت كثيرة وفي املعارضة، مع
تغيير إلحداث احلمية نفسه  في تثور  من كل ويستقطب

عاماً! األربعني حوالي منذ املستمر حكمه، على نظام
اخليرات من فيها واعدة، بالد غينيا ومنها أفريقيا، غرب
املؤشرات يعطي ما  اإلستقرار من فيها و  الكثير، الشيء
عديدة دول فيها من لإلستثمار القادمني زخم بدليل اجليدة،

يرغب! ملن فرصة تكون لعلها و وإسرائيل، فرنسا مثل

باريس بني الرحالت  تشغل التي 
من أعداد إلى  إضافة وكوناكري، 
هؤالء من بعض و السياح االوروبيني،
اجلزيرة إتخذ  املتقاعدين السياح 
متزوجاً فتراه له،  نهائياً  مسكناً
األفريقيات، الفتيات إحدى من
العيش طقوس كافة يقاسمها
وبناء وصيد مأكل من االفريقي،
ورمبا والشجر، الطني  من مسكن 
يقول: وكأنه االسمنت،  بعض
وعلى من حضارة أوروبا، تعباً يكفي

. العفاء الدنيا

ال لبنانية جالية
طائفية!
عربية جالية غينيا في تعيش
يبلغ لبناني، أصل  من أغلبها
وعشرين سبعة  حوالي تعدادها 
غيني هو من منهم نسمة، ألف
إال لبنان، يعرف وال النشأة، و املولد
أبناء وميارس قام بها، زيارة خالل من
اإلقتصادي نشاطهم اجلالية هذه
محاصيل وتصدير األملاس، جتارة في
املواد وإستيراد والكاكاو، النب
الكهربائية واألدوات الغذائية
تسيطر بينما والسيارات،
قطاع على الفرنسية الشركات
بشكل ر وتصدّ والتعدين، املناجم
بها تشتهر  التي اخلامات كثيف

البوكسيت. من غينيا
أبناء من  العديد ويتجمع 
منزل في يومي بشكل اجلالية
جتد وال يتسامرون، حيث أحدهم
كذلك أي بعد طائفي، حديثهم في
في عنه نقرأ الذي اليومي الصراع
و تلتقي االصل دهم يوحّ بل لبنان،
في وطنهم حب على مشاعرهم

. غربتهم

لألردن كبير تقدير
وقيادته

كوناكري في أردني
عربيات سمير بقلم:

الظرفاء التعليق من أحد فكان
والفول باالكياس  املاء أن هناك
عكس السوداني بالقوارير على

متاما! لدينا ما
االخشاب وفرة نتيجة
تنتشر بيعها محال فإن واجللود
فتجد عديدة، مناطق في
ما وكلّ البناء، وسقائل الطبول
املنزل أو لالنشاء أدوات من يلزم
واجللود األخشاب من مصنوعة

بحرفية بدائية جميلة.
أو لبس أحذية مغلقة، عدم حرارة الطقس تفرض درجة
بالقمصان فتجد الرجال بالدنا، في هي كما رسمية، مالبس
النساء ترتدي كما سراويلها، مع الزاهية األلوان، الفضفاضة
مع الفضفاض، القماش من كبيرة قطعة بلف الغيني الزي

الشمس. أحياناً حماية من على تغطية الرأس احلرص
وحيث الشريف، املولد النبوي ذكرى هناك صادف وجودي

معناها  لتلك الليلة كان غينيا مسلمون، سكان %85 من أن
املساجد، في تقام املولد إحتفاالت فرأيت لديهم، اخلاص
الشوارع، في الذكر حلقات وتقام الطرقات، وتغلق وحولها،
ونساء، رجاال األبيض، الناس يرتدون الزي وكل وتغلق الشوارع،

الكرمية. باملناسبة وإحتفاء طهر عالمة في
نظراً الفرنسية، اللغة البالد، تلك  في الدارجة، اللغة 
عشرة حوالي ست لكن هناك باإلستعمار الفرنسي، لتأثّرها
والفوالني والسوسو االنكو لغات  وأهمها متداولة لغة

جيريسي. وكيسي و توما إلى لغات إضافة

روم جزيرة في
احمليط في  تقع التي  روم، جزيرة في أياماً  أمضيت 
شاطيء من السريع بالقارب  ساعة بعد  على األطلسي،
أربعمائة حوالي يقطنها وادعة،  هادئة  اجلزيرة كوناكري، 
الدواجن، وبعض األشجار، ثمار  على يعتاشون  نسمة،
ومسجد مدرسة اجلزيرة تلك في احمليط، من السمك وصيد
التي اللبنانية اجلالية بدعم من وكلها أنشئت ومستوصف،
مدارس اجلزيرة في وتنتشر لها، منتجعاً اجلزيرة تلك تتخذ من
الرقص تعلم في الراغبون إليها يأتي حيث للرقص االفريقي،
بعض الغرف من أياماً، متخذين ميضون فيها اوروبا، دول من

زهيدة. بكلف لهم فنادق أهلها منازل من
الفرنسية الطائرة طاقم يومياً، اجلزيرة، إلى تلك يحضر
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عادل حكاية أبو

من مرّ محارب  اإلرادة،
مرّ محارب  اإلرادة،
ّ

احلال، عزيز النفس، قوي فقير أردني مواطن عادل وأبو

احلال، عزيز النفس، قويّ فقير أردني مواطن عادل وأبو

ّ

إعاقة من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

مجلس في ً لها
إعاقة من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

ً
إعاقة من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

مخصصا إعاقةً من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

إعاقةً من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

مقعدا تريد عادل فال ّا أمّا أم أم األصغر، كما هو شقيقه
أما أم األصغر، كما هو شقيقه
ا أم أمّ األصغر، كما هو شقيقه

ّ

تعرف، أن تريد وال هي، ما تعرف ال التي الكوتا مجلس النواب عبر أو البلدية،

جوائز على حلصلت خير الدنيا في كزوجها، ولو كان محاربة، أسرة ربّة ها

جوائز على حلصلت خير الدنيا في كزوجها، ولو كان محاربة، أسرة ربة ها

جوائز على حلصلت خير الدنيا في كزوجها، ولو كان محاربة، أسرة ربّة ّها ربولكنّ ربولكنها ها

لة. املتنقّ في خيمتها قها

املتنقلة. في خيمتها قها

لة.
تعلّ أين لن تعرف كثيرة تقديرية

املتنق في خيمتها تعلقها أين لن تعرف كثيرة تقديرية

املتنق في خيمتها تعلّقها أين لن تعرف كثيرة تقديرية
ّ

وإبراهيم سكجها بقلم: باسم

سكجها إبراهيم بكاميرا: ””
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وغطت األرض بالكساء االبيض، لم يأت حتى ليطمئن على 
مؤمنة  اخلضار  بأن  ثقة  على  كان  ألنه  وباعتقادي  خضاره، 
بغطاء حتت معرشه، والغريب أن ذلك الشخص لم يأت أحد 
إليه من البلدية، أو الشرطة، أو أية جهة مسؤولة،  لترحيله 
وواسطته  ”مدعوماً،  كان  أنه  يبدو  ما  فعلى  املكان،  من 

كبيرة“.
طوبى للفقراء

التي  املاضي،  العام  األرض  من  ر  جّ هُ فقد  عادل“  ”أبو  ا  أمّ
بيوتها  وبني  الغربية،  عمان  وسط  في  الرابية  دوار  عند  تقع 
سكنه  على  األرض  أصحاب  موافقة  من  بالرغم  الفخمة، 
غير  ”السكن“  اخليمة  منظر  أن  بحجة  لها،  وزراعته  بها، 
السنة  هذه  إختار  عمان.  العاصمة  ملنظر  ويسيء  حضاري، 
موقعاً خليمته في مننصف األرض، فبرأيه ”أن موقع سكنه 
ً من سكان البيوت ااورة، وأضاف أنه على  هناك ال يزعج أحدا
أناس محترمون، فقد  عالقة طيبة مع أصحاب األرض، وهم 
سمحوا له بزراعتها والسكن بها، وقالوا له: إعتبرها أرضك 

ان“. في عمّ
في العام املاضي، كانت االرض ممتلئة بالعديد من املزروعات، 

”اللويبدة“، يكون قد مضى عام كامل  العدد من  مع هذا 
جارنا  الثاني،  العدد  في  نشرت  التي  عادل“،  ”أبو  ة  قصّ على 
القدمي اجلديد ”أبو عادل“، الذي عاتبني بعد ترحيبه احلار، هو 
الذي  املقال  أنه لم يستفد شيئاً من  الثمانية، على  وأبناؤه 
قرائته،  بعد  أمله  إنتعش  أن  بعد  له،  اجلميع  وجتاهل  نُشر، 
ويقينه بالضمائر احلية، وأن اهللا ال ينسى الفقراء املساكني، 

ون الصخر بحثاً عن قوت يومهم. الذين يشقّ
الذي  بالبيت  مشغوالً  عادل“  ”أبو  تفكير  كان  عام،  قبل 
وعدته به، وعائلته، جاللة امللكة رانيا العبد اهللا عند زيارتها 
ملنطقتهم قرب دير عال في الغور، قبل عامني تقريباً، والذي 
القى جتاهالً من األجهزة التنفيذية التي لم تفعل شيئاً، على 
الرغم من متابعته املستمرة طوال الفترة لالجهزة املعنية، 
إلى جاللتها، وحسب قوله  وطلب منا وقتها إيصال رسالة 
العائلة ومعاجلة اطفاله  :”ال ملعاقبة املسؤولني، لكن لستر 
تكاليف  حتمل  عليه  يستحيل  أمراض  من  يعانون  الذين 

عالجهم“.
ه الوحيد  أما اآلن، فطلبات ”أبو عادل“ قد تغيّرت، وأصبح همّ
ر ألبنائه متطلبات العيش الكرمي، أصبح  هو تأمني املال، ليوفّ
إال  ”ال شيء يحكّ جلدك  يقول:  الذي  باملثل  أبو عادل مؤمناً 
ظفرك“، فطموحه هذا العام هو ترخيص من البلدية، لنصب 
”معرش“ على الشارع، ليبيع بعضاً من حصاده، وبعضاً من 
اخلضار التي يشتريها من السوق املركزي ليتاجر بها، ويربح 
من  جزء  تغطية  من  يتمكن  بالطبع حتى  املال،  من  القليل 

إلتزاماته.
العام، من فراغ، فقبل ثمانية شهور،  لم يأت حلمه، هذا 
جاء شخص ونصب معرشاً له، وجعل من حدود األرض التي 
يزرعها أبو عادل، سوقاً للخضار، ليبيعها لسكان املنطقة، 
بأسعار ال تقل عن األسواق الكبيرة إال بقليل، وإستمر بالبيع 
طوال فترة الثماني شهور، وحتى انه عندما اتت ثلوج اخلير 
الثاني،  كانون  شهر  من  والعشرين  التاسع  في  عمان،  على 

بقلم ابراهيم سكجها

سنة على ”أبو عادل “ 
جارنا القدمي، اجلديد

والفقوس،  واخليار  والبندورة  والفاصولياء  اللوبياء  فكانت 
املنظر  سحر  ليكمل  الشمس  لعباد  طويل  خط  وطبعاً 
وجمال املكان، وكأن ”أبو عادل“ كان يعلن أن سلة الغذاء ميكن 
أن تتحقق من هذه األرض، ولو على مساحة قليلة ال تتعدي 
العشرة دومنات، ولألسف لم يتسن لتلك السلة أن تعلن عن 

نفسها، فجرافات األمانة كانت أقوى منها.
فاكتفى   ،ً كثيرا يزرع  لم  العام  هذا  عادل“  ”أبو  أن  على 
اجلرافات  تلك  فإن  أظن  ما  وعلى  فقط،  والبامية  بالبندورة 
كانت السبب، فهو خائف من أن تعيد اجلرافات الكرة، وتأكل 

األرض وخيرها.
قبل عام، أنهينا القصة بكتابتنا: ”ألبي عادل عنوان، ورقم 
بالكلمة الطيبة، فليتّصل  هاتف، ومن يريد مساعدته، ولو 
إعاقات سببتها  من  يعانون  اطفاالً  لديه  أن  ننسى  ولن  بنا، 
هرمونات، وقد ميكن معاجلتها“، ولألسف، لم يتّصل أحد، وال 
ثقيلة  الطيبة، فحتى هذه أصبحت  الكلمة  أجل  حتى من 
للمساكني  للفقراء، طوبى  العمانيني، فطوبى  ألسنة  على 
الصالة  عليه  عيسى  سيدنا  وعد  هكذا  للجياع،  طوبى 

والسالم فقراء ومظلومني ومساكني وجياع هذه االرض.



قصر الكايد: إستمالك وإهمال
درج فرعون.. املالذ اآلمن 

اللويبدة، زمن في احلجر

قالوا:
سميح املعايطة

عندما كان احلديث عن االستثمار 
كانت احلكومات تطرح فكرة ”النافذة 
كل  إلجناز  واحد  مكان  اي  الواحدة“ 
املعاملة، ورمبا من حق الناس ان نطبق 
هذه الفكرة سواء في االحوال املدنية 
املتابعة  مثل  يوازيها  ما  او  وتوابعها 
واملال  للوقت  توفيرا  والتفتيش 
يُطلب  ممن  فئة  ان  وبخاصة  واجلهد، 
والتفتيش  املتابعة  مراجعة  منهم 
وإلثبات  املعاملة  ختم  لغايات  فقط 

انهم ليسوا مطالبني بأي اجراء.
د. رجائي املعشر

استمعت الى تعليقات ونصائح 
من اصدقاء ومسؤولني حول صحيفة 
التعليقات  هذه  ومن  اليوم“  ”العرب 
صحيفة  اصبحت  اليوم“,  ”العرب  ان 
انها  او  االثارة,  نحو  تسعى  صفراء 
اصبحت جريدة معارضة لكل شيء, 
او انها جريدة متثل وجهة نظر اليسار, 
او انها صحيفة اقليمية اللون تسعى 
الى تدمير شخصية او اخرى, حسب 

اهواء اصحابها ومحرريها.
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األردنية، احلكومة إستملكت
ربع قبل واآلثار السياحة عبر وزارة
الكايد باشا املرحوم علي قصر قرن،
ولكنّها سوف، في األثري العتوم، 
ليكون والدمار، للخراب تركته

لتاريخنا. نسياننا على شاهداً
متحف، إنشاء الهدف كان

من املار ويستطيع يحصل، لم شيئاً ولكنّ ثقافة، ودار
إليه يدخل بل وأن يشاهده، أن الرئيسي لسوف الشارع
الذي التجاهل، حجم ليشاهد حراسة، بدون باعتباره
أيام من يوم في حميماً كان الذي البيت ذلك يالقيه

ماضينا.
اعادة  في ساهم العتوم فقد الكايد  الباشا وعن  
السلطات ى حتدّ حني تالها وما صياغة مرحلة معينة،

الضرائب. انواع جميع ورفض التركية
بسوف، العتوم آل مع عالقتها عزّزت  الدروز  فثورة 
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في يسهم الكايد كان وحينها
صخر بني بني العرب  حرابة  إنهاء
أيضاً وأجرى  الشمال، وعشائر 
املومنية بني قصره في مصاحلة
شيوخ وكرّمه املعراض، وعشائر

عربية أصيلة، صخر بفرس بني
الشهيد أنّ أيضاً  التاريخ  ومن

الكايد قصر الى ضيوفه يصطحب كان عبداهللا االمير
سوف، في

الكورة، ثورة في املصاحلة قصر الكايد إستضاف كما
التـل، آل بديوان الوطني  املؤمتر في باشا علي وشارك 
وقبلها، االردن، تاريخ في للمواصالت  وزير  اول وأصبح
أواخر بني ما اإلنتقالية رجاالت املرحلة من كان بالطبع،
ثالثة ملوك وعاصر التأسيس، وبدايات العثماني العهد
امللك اجلاللة صاحب ونعاه 1958م، سنة وفاته وكانت

االردنية. واحلكومة حسني

جرش عبر سوف، إلى الطريق

مستباح وقصر باح، مُ شجر

القبـائل أعـرق فمن  العتـوم  آل ا أمّ
وكـان املقدس، بيت حـمايـة في وشاركوا
ـُتمـه/اليمن)، )(ع (العتـوم بينهم من
الدين صالح جيش قادة أحـد إنّ وقيل
في ويوجد (العتـوم)، من كان األيوبـي
ويعود عتمه. عزون قصـر عتمه عزون
منطقة في عتمة»  «عزون  إلى  النسب
العشيرة من جزء هاجر وعندما ، نابلس
سوف، بلدة في وإستقرّ االردن، شرقي إلى
أطلق ثم «العتمات» اسم عليها اطلق

. فيما بعد «العتوم» عليها
فلسطني في «العتوم» عشيرة عرفت
1799م ملدينة عكا سنة نابليون غزو أيام

ال الذي «السيف وبصاحبة  املقدس»  «اجلهاد بعائلة
إستحقتها كثيرة وألقاب «الشهداء»، وبعائلة يغمد»
طوقان، ابراهيم فيها الشاعر الكبير وقال العائلة، هذه

مطلعها: ومؤثرها جميلة قصيدة
تخضبت كيف «عزون» بها سائل

           بدم الفرجنة عند جوف الوادي 

ويعرف عن . . . . قحاطنة األصل وهم
مشكلة أكبر ينهـون أنهم (العتـوم)
املتخاصمني بني قهـوة بفنجان كانت
وما اليمن، في ناس العتـوم ومن عشائرياً.
ومنهم فلسطني،  في (العتـوم)  من زال

سوريـا. الصنمني في في

سوف إلى الطريق

ولكنّ سوف، إلى توصلك طرق عدة
والغريب ها،  أهمّ هي جرش عجلون طريق
جرش إلى توصل كانت التي الطريق تلك أنّ
في فارقة جمالية عالمة فالشمال، وظلّت
راحت الكينيا، تظللها شجر حيث األردن،

اجلديدة. مع إنشاء الطرق كان خبر في
صديق إلى ل حتوّ األردني الشعب من أنّ الرغم وعلى
على خوفاً دبني،  مشروع عن  احلديث  بدأ  حني للبيئة
يطلق حتى  أو يتحرك لم ً أحدا فإنّ تُقطع، لم أشجار 
الطريق. تلك في الشجر مجزرة على إحتجاجا الصوت

بعينه! النفاق، هو
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اخلال مبقام يليق بتصرف النواب، مظفر من نستعير
يذبحك كما الدفء ويقتلك نصف البرد،  يقتلك فنستهل:

أكثر... املوقف نصف
مخاطبته يبدأ الذي  وهو عرفه،  من لكل  اخلال، هو
فخيمة، ”يا وبلهجة شمالية األجش بصوته الرجولي إليك

خالي“.
تاريخ من حيوي وجزء الرجال، تتأزم حني املواقف سيد
الذي إعالمها شيوخ من وشيخ احلديث، األردنية الدولة
مفرداتها وآخر أول أبجدياتها العشق، صوفية طريقة كونوا

العشق.
قلبك تصدع كم خال إيه يا وقلب طفل، الكبار، هيبة له
وأنت اخلذالن، كل هذا من أمامك اخلذالن..نعلم ونستحي من

.ً أحدا تخذل لم الذي

أردنية صوفية عشق حالة
أردنية صوفية عشق حالة العتوم، عبداهللا علي، أبو
ومصالح الرياء شبهات من نقية لديه الوالء وبوصلة بامتياز،

سوء. من غير دوما هي بيضاء يده التي مثل متاما البيزنس،
شجنا وتناجوا القوم، سهر مآدبك على وكم علي، أبو
وغير املمكن البوح كل قلبك من تسفح كنت وكم احلب، في
ضيفا محببا أحيانا فتغدو لضيوفك، الليل آخر املمكن في
أن شريطة إليك، استمع من لكل الشخصية الذاكرة في

الفهم. قدر على يكون
كل علي أبو يستحضر اجلرشية، سوف في من مزرعته
يزول، وعلى ولن زال ما أمجاد وطن ضيوفه شرف ليلة، وعلى
يستفزّك بأكمله، بلغت سعتها وطناً التي الطعام طاولة
األرض وابول بطني العنب، بكروم املعتّق هذا العظم حتى

من قبل. الهوى أحد يعرف لم كما التي يهواها
زمن في بنا تعصف التي الغفلة غمرة وفي علي، أبو
ثمناً الفضة  ثالثون فيه صارت زمن وفي واإلقطاع، التجار
إسخريوطي وألف ألف وفيه ويشترى، يباع موقف ألي معقوال
الوحل وفي هذا فإننا املشبوهة، الصفقات يستمرئ مسخ
ليلة صيف في سوف، إلى نأتيك فيه، أنفسنا أغرقنا الذي 
بأعذب الروح  وننظف وسخ،  من بنا علق  ما نغسل أردنية 
وأنت نخذلك زلنا ما أننا وندرك ووطنية، حب من لديك ما
الذي الطفل قلب زلت ال متلك أنك وندرك أحدا، تخذل ال الذي
بل الدهشة، حس متلك زالت ما التي ألنك من القلة يغفر،

اإلدهاش. على املذهلة القدرة ومتلك
علي.. أبا أيها اخلال..يا

نسكنها جغرافيا أو مكاناً، ليس الوطن بان يؤمن من يا
خالي، في الذاكرة يا الساكن فينا، وأنت املكان هو بل وحسب،
بأنفسنا نرتقي أن سنحاول أخرى، جولة وهاهي القلب، وفي

مرة. أكثر من فعلنا كما بها فال نخذلك

تُطلق كانت محببة تسمية ”اخلال“،
اآلن احلمود، وصارت اهللا ضيف الراحل على
لت حتوّ الذي  العتوم،  اهللا لعبد مكرّسة
للسياسيني مالذ  إلى  سوف  في مزرعته
ان! عمّ مجالس من الهاربني والصحافيني
وصاحب عتيق، صحافي علي أبو

صحيفة يُراسل كان وحني كثيرة،  مهنية إنفرادات
كانت الثمانينيات، في عزّها  أيام  الكويتية ”القبس“
من تنشره لم الذي فاخلبر األردن، في  ً إنتشارا األكثر
في مخيم عرفات ياسر حوصر وحني ،ً خبرا ليس ان عمّ
ويجري احلصار، يخترق صاحبنا كان طرابلس في البداوي
ه من بيروت. لتوّ اخلارج الفلسطيني الزعيم مع مقابلة
طائرة على يسافر  علي أبو كان بعدها، مرّة،  وغير
السيدة إستقالت وحني العواصم، بني متنقالً  عرفات
باخلبر، ينفرد العتوم كان اإلعالم، وزارة من  شرف ليلى
األردنية احلكومة ”القبس“: في الرئيسي العنوان ويضع

شرف! بال جتتمع
إلى اهللا يعود عبد كان الثمانينيات، منتصف وفي
قصير وقت وفي اخلاصة، مزرعته من خالل إنشاء سوف،
املزارعني، فالشجرة أهمّ عليها يحسده جنّة منها جعل
شجرة وهناك الثمار، أنواع من بعشرات م تُطعّ الواحدة

امليالد عيد شجرة وكأنّها املوسم في تبدو
واألشكال. واألنواع األلوان كثرة من

ضائقة إلى العتوم تعرّض يوم وفي
لسبب لها يتعرّض ما ً وكثيرا مالية،
حينها السبب  وكان عمله، في نزاهته 
وجاء املزرعة،  بيع في  ر  ففكّ عمله، إنهاء
وفي املاليني، اآلن تساوي التي عشرات اآلالف يعرض من
سلسلة مع باخلبر، اجلميع جلسة مع أصدقائه صارح
زالت وما البيع، فلم يتمّ خديّه، وهكذا أغرقت حزين دمع

األرض. عشق شاهدة على املزرعة
عقد واسطة وكأنّه أحياناً يبدو العتوم اهللا عبد
وتصبح بينها،  واملقارب العمانية، الشلل من الكثير
سوى يجمعها ال الذي للتناقضات جامعة مزرعته
الذي العزيز صديقنا  سرّ هو هذا ولعلّ املكان،  صاحب 
الزاغة منذر األعمال دميا لرجل وحبيبته إبنته وبكره زوّج

.ً دا جَ صاحبنا سيصبح إذن، فقريباً، ،ً مؤخرا
يوم في  الرشيق بقلمه خصّ العثامنة مالك 
عمون، موقع في ونشرها  العتوم، عن كتبها  ببورتريه
صورة اخلال ومع اخلاصة بنا، صوره مع هنا نشرها، نُعيد
األمني هيثم، أبي وصورة احلمود، ضيف اهللا املرحوم األوّل

املزرعة. على

العثامنة مالك بقلم: العتوم... اهللا اخلال، عبد

احلمود ضيف اهللا
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ِبَالَ كوتد“.....وَاجلْ األعماق إلى  ميتد حجر،  من زمن اللويبدة
منه استقر وما بل أسمه، حمل منه ظهره ما ليس اللويبدة َوْتَادًا“. أ
قسمه الظاهر العالم، اجلبال في كل شأنه شأن األرض. باطن في
واتفي اجلبل ظاهره نسمي علينا أن ولذلك فقطن املسمى هو
واأللواح احلفريات مئات اعماق اللويبدة ففي املتداول. باالسم منه

اللويبدة، تسمى كلها واملستقرات
يقول ومكانته.  هويته األعلى القسم يستقي ومنها
“Geomorphology” كتابه في Van Anglin أجنلني اجليولوجي فان
الضروري من اآلن أنه املفهوم من ” (ص:27): 1948 عام في الصادر
من األرض“. وأما سطح فوق كل جبل مقابل السيما في جذر وجود
أكده فقد األرضية القشرة تثبيت في اجلبال دور أو حيث الوظيفة
األمريكي اجليولوجي ذكره لألرض“ كما الهيدروستاتي ”التوازن مبدأ

تغوص  اجلبلية املرتفعات يقرر أن حيث ” Dutton سنة 1889 داتون
وحقيقة ها، وعلوّ ارتفاعها مع  ً طردا يتناسب مبقدار األرض في

بحفظ  تقوم أن اجلبال تبنيّ 1969 عام تأيدت التي األرضية“ ”األلواح
اطاللة هو منه يظهر وما األرضية، ألواح القشرة توازن كل لوح من

غوغل. موقع ” جديد،- زمن على
يحمل جبل، فهوكأي في األرض، وتاريخا، غائر معرفة اللويبدة
الثانية الصخرية الطبقة إلى حضوره ،ميتد بنيه افعال ظهره على
يظهر وما اجليلوجيا، علوم تقول كما ويسكن يتحرك حيث املرنة
ال تصاحبها أرض على يشد كياناته ملقعد صلب سفح هو اآلن منه
عدة كيانات حومة  في  إذن األردن.نحن خارطة  تشير كما الزالزل
من بالرغم أنشا عمان، الذي األب اعتبره والذي للوبيدة، ومختلفة
يحوي وأحدث إسم مدون، إسم اقدم فهو أخرى، مع جبال جتاوره

والسياسة. واألدب والفن الدولة مؤسسات
كان لعمان. مجيئي من أسبوع بعد صباحاً، عليه تعرفت
وكنت بالسيارات. مكتظ زقاق على نافذة الشعبية مطاعمه احد
من نقود جيبي ما في على حفاظاً القدم، السير على يومها افضل

ملكان مجهول. مفلس مصاحبة للويبدة فمصاحبتي لذا قليلة،
العراقيني  نحن علينا مرّ زمن من غفوة في وأنا عليه، تعرفت
بلدي، ً من مهاجرا كنت مقيت، دكتاتوري حكم ظلم املهاجرين من
مواصلة رغبة في في الهجرة، ولكن ال رغبة مجهول، راكضاً نحو
وسجون. وأوتاد وتاريخ  ومزارع أرض أصحاب ونحن  االعتراض،
كان بصلة. معه ارتبط ما متى إال املكان يكتشف ال واملهاجر
ذاكرة يشكل ولذلك كلها، عمان هو لي بالنسبة األمر أول اللويبدة
مدينة من اآلتي اإلكتشاف. وأنا بحس مشبعة ابتداء، ذاكرة بصرية
بلحاف تدثرت اخلضرة، ودائم مثمر كالنساء، فيها النخل البصرة،
الشهر كان البلد، وسط في لفندق انتقلت ثم واحد، ليوم اللويبدة

رمضان.
بيت في  ً واحدا ً شهرا سكنته طويالً، اللويبدة أسكن لم
الطفلني صاحبة الروسية وصديقته  حيدر،  زياد الفنان صدقي
فرسمهما اجلميلة، المهما  زياد أحبهما اللذين األخرسني،
صور اجلميل يوطن العاشق وهو زياد كان منها، أجمل ال بورتريهات
تلك جلأت الدوار الزمن ولكن ألمهما، حبه كل األخرسني الطفلني

غير املهاجر العراقي جعبة في جتد لم عندما ملقاول، الروسية املرأة
مكررة. بكلمات احلب

مبيضني حازم مع صديقيّ متجوال املرات، عشرات اللويبدة زرت
اجلبلي السفح كان كلها، لكنه اتقرأ مقاصده ولم حزين. وصالح
أنهي أن بعد انزل كنت إنحداره ولشدة  باخلير، اخلير يوصل الذي
جسده ليطلق ساقيه يفقد من نزول اجلماهير، جريدة عملي في
نفسه فسقى مبكرا، املاء على اللويبدة حصل الهبوط. فضاء في
السبعة، وأثمرت نخالته التي عمان جبال بني منفردا النخل وأنبت
خاللها. من البصرة أرى األردنيني الكتاب لرابطة اذهب وأنا  كنت
التوقف يعرف ال برد وثلج عمان. جبل اللويبدة يالفه لم اثمرت مترا
نزوال قفاها. على عمان باطن يقلب  املستمر  جريانه الدوران،  عن
بدايات كل ظهره  على تؤسس وصعودا السيل لوادي املاء  يجري
للعمل، يومية صناعة وتاريخة الناس، ذكريات مادته جبل املدينة:
االردن أثقال يحمل  جبل وقوتها، عمان شموخ فيه هو تبقى وما
عشائر األردن بقايا بكل متسك ونهاياته التأسيس، لبدايات تاريخا

القدمية.
عليه تعرفت وفتاة متطلعة، ولودة  امرأة  وشاب، شيخ جبل
القاص عنوان على العالم أنحاء من تصل رسائلي بدأت عندما

اللويبدة، نازك ضمرة في الصديق
الكتاب رابطة ان اكتشفت  يوم  به معرفته  في وتعمقت
العالم، دول سفارات معظم وتسكنه حناياه، بني تسكن االردنيني
يوم احتضن به تعلقي وازداد واشرافها، عمان بيوت وتسكنه اغنى
عندما به التعلق من واكثرت التشكيلية، للفنون كاليري أول
اللويبدة األسواق. على نوافذ عمان جبال ببقية اتصاله أن عرفت
شعابه في وعبثا تسير قفاه، ووجهه وجهه املدينة، ظهره دوران 
أقدم وشخصية قدمي بيت إلى توشر التفاته فكل تلتفت أن دون

وعالمة أسهمت في تاسيس األردن.
جبل الذي احتضنه مكان“ ” كاليري عن دياال خصاونة تتحدث
مركز من بالنمو باشر في ”حي تقول ، كما يقع فمكان“ ” اللويبدة،
جميل حي هو املاضي. القرن من واخلمسينات األربعينات في املدينة
اخلاص املعماري األسلوب تدل على بحدائق غناء احلجرية من البيوت
لسكانه. والثقافي اإلجتماعي املستوى على كما تدل احلقبة بتلك
اخللفيات الثقافية، من مختلف يرحب بالناس اللويبدة جبل اليوم،
هجرة. تأشيرات ينتظرون مارّين لسكان صغيرة إثنية فئات من
احلي لشوارع ويحقق والتفهم التسامح من جوا يعزز هذا اخلليط
مساحة ليكون احلي باجتاهه هذا التنوع. من ملونا مسرحا الهادئة
فني مجمع الفنون،  دارة  مثال فيه ان. عمّ في للفن ديناميكية
ببنايتيه الوطني املتحف للفنانني. وغرف ومكتبة ملساحات عرض
مبنتزه حتيط جرافيك ومشغل ومقهى عرض مساحات أيضا وفيه
واستوديوهات األندى دار وغاليري الفنانني نقابة أيضا هناك حلو.
من مساحات واملزيد التقليدية للفنون ومشاغل الفنانني من لعدد

من مكان.“ اخلطوات بعض مرمى على جميعها العرض،
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في مشعا اللون الرمادي جتد احلجر، عن تصورك تعيد عندما
بالقدم عندي للحجر الرمادي اللون يقترن املكان، الروح قبل ثنايا

حجري زمن أنه والتاريخ،  واملدافن والكهف والعتق
سكن من يحويه فما البيوت، وألنه كذلك به معلمة
نلك احلاسة القدمية بتلك يرتبط وتاريخ وناس ومنافع
القدمية البنايات .احجار فيها التاريخ عطر تشم التي
االسطوات عمل طريقة على تؤشر اللويبدة في
وهم األغاني ينشدون كانوا الذين القدامى، البنائني
تعطينا الدميومة هذه الكبيرة، أحجارهم يحملون 
احلديثة البناء طريقة اليوم نقارن عندما جماليا بعدا
بالطريقة باملصانع واملعمولة املقطعة  واالحجار
من العمال كانت اقوى وظهور ايادي القدمية، فتجد أن
تاريخ في أن الكسول املتجول وأنا احلجر نفسه. وجدت
مفازة عبرنا كلما كلماتها تتردد حكاية يشبة اللون
أنه تاريخا، بل مكانا ليس األردن صنع اللويبدة إن ألخرى،
في موجودة  شخصيته جتد الذي احلجري اجلريان ذلك

وتواريخها وأسرها. وناسها وبيوتها جبال عمان كل
3

أن أجد التراثية، األمكنة أحالم إلى أشير وأنا
احلجر، غابات فيَّ أحالم يثير اجلبال من كغيره اللويبدة
واهولية، والغربة بالصعود ترتبط التي الغابات تلك
على الكون حيث ترى الواسع، من الفضاء تقربك ألنها
الرحم احالم إلى املنخفضات حتيلك بينما  اتساعه،
في اتساعا وجدت صعدت كلما والكمون. والطفولة
احالمك في األعالي هناك ابقيت وكلما نزلت مخيلتك،
نتكلم، أن نستطيع ال األحجار، في غابة ونواياك. نحن
والضياء الهواء يبدده اجلبال سفوج على فالكالم 
يستقر الوديان والسفوح في الكالم أن حني في واملطر.

للخلف. املدرجات،منسحبا ويسكن وينزل للقاع
4

كل أرض إليك من اآلتي وأنا تشعرني مباذا أيها اجلبل
فتلك تكويني، تعيد أنك منبسطة،أشعر مساحاتها

وتَضغط مفاصلي، اآلن ُ تُشدذ املتراخية العضالت
تسترخي بينما الصعود، في تنمو التعب فحاسة
السهول. في ذلك ال يحدث النزول. في مفاصلي كل
يسكنها يتمثل من التكوين، ولغة البناء للجبال لغة

وبالطقوس، وبالعبادة وبالتوحد بالوجود اجلبلي املكان يشعرك
يحدد املكان حائط من في اجتاهات مختلفة، ليس دوران ففضاؤه
صديق الفسيح املكان بينما  للعبادة. إال تدخلها كوة من وليس
كل مرئيا من تكون على أن والقدرة اليومي والتحايا احلياة والعمل
تكمن اجلبلي املكان في واألناشيد، والغناء الرعي  الناس،صديق
مناجاة ، للخلق ابتداء كالهما األعماق شأن هو كما القوى البدائية
الصالة، دائما تنشد في األعالي غاره. هناك في واختباء اجلبل في
البدايات دائما تنشد األسفل  في  وهناك  املثيولوجيا، وتستعيد 
تتبدد احلكايات. وتستعيد األرض، رحم في القدم منذ املستقرة
فعل نعيش ونحن صورتها جتد ال اجلبل ألنها فضاء في سكونيتنا
واملقاهي. واألقبية البارات  في ونحن  صخبنا ينمو  الصعود،بينما
في نفكر فنحن نحن، أين ننسى  ألن بالصعود التفكير يقودنا
السهول في ال نفكر ونحن بينما القدمني، طريق عن دائما اجلبال
هما بينما ملتصقتان، السهول في القدمان الرأس. طريق عن إال
تسمع املوسيقى لإلرتفاع. هل اجلسد تقودان محلقتان اجلبل في
الكونية املوسيقى هناك، يتبدد شيء كل اجلبل؟، فضاء في وأنت
من بيوتا اإلنسان بنى لذا اجلبال، فوق  بارواحها  تطوف وحدها
تبقي كي وإمنا وثلج، برد قارص وحتمية من ال ليسكن فيها حجر
في الساكنني تغذي الكونية،  املوسيقى من أصواتا داخلها في
أجتول أو أسير وانا اهللا. مع بالتوحد لهم هدأتهم اليومية،وتوحي
املوسيقى لتلك أستمع كنت عمان، جبال من وغيره اللوبيدة في
ألسنة الرمادية،لتغذي واحجاره التراثية، بيوته من تنبعث التي

واألداء. في الروعة غاية والتاريخ بأصواتكونية الناس

احلجر في اللويبدة زمن 
النصير ياسني العراقي: الكاتب بقلم

غائر أكبر وجزء منه ظاهر جزء حجر. إلى يتحول بها يدفن بها،ومن
وأن أعشق أن ميكنني كيف اجلبل أيها وأعماقه. وتاريخه هو تراثه
أزورك عندما كهفي أنك لي، األخضر عريك  تكشف وأنت أُحب، 
السيد كنت هناك  باشجارك، مغطاة األسرار كل صديقتي، مع
التي اإلستحاالت وجدي أعيش حلظات في كنت وأخفق. أحب الذي
من العيش يتمكنون الذين أولئك وأحسد املكانية، املفارقة تولدها
مختلفة يقظتهم أحالم ستكون عندئذ مختلفة. أمكنة في
في نهاياتي أما أسئلة، اللويبدة في بداياتي كانت لذا ومتعددة.
وعيي عن الرشيد،غبت ضاحية في رطبة، غرفة في فكانت عمان

القلب. أمراض بفعل والثانية املدفأة، غاز بفعل فيها مرتني: مرة
5

األردنيني أصدقائي روايات قرأت  اللويبدة ساللم على
الالشيء، بإنتظار العمل طويال فارغاً من أجلس كنت وأشعارهم،
انتظر املنطقة، إسم أعرف وال  اآلن اعرف مكانها مدرجات وعلى
رحمه حيدر زياد الفنان خاصة عملهم، من يعودون عندما اصدقائي
طريقاً السلم يكون أن كيفية تعلمت الساللم هذه وعلى اهللا.
التي بالكيفية وإمنا تدرجاته بسبب ليس لألسفل، وطريقا لألعلي
بالذهاب نزوله يقترن صباحا  منه ينزل من  فيه. الناس يسلكها
بالعودة صعودهم فيقترن مساء إليه الصاعدون أما العمل، إلى
تلك بينها ومن  اجلبال، ساللم  تخلقها يومي توازن ثمة للبيت.
أعالها وفي واحدة واحدة  يوما أعددتها التي الثمانني  الدرجات

أنفاسي. ألستعيد جلست
6

والنبؤة. واهولة صديق الوحدة الغياب صديق هو املكان اجلبلي



األردن، تاريخ على الشواهد أحد ” فرعون درج يعتبر“
الالجئني الفلسطينيني االف إستقالله بعد استضاف الذي
واملالذ اآلمن املأوى كان كما ،1948 عام النكبة شردتهم الذين
أو مذهب أو عرق أي من املستجيرين أو واملسلمني، للعرب 
امنوذجاً األردن جعل مما بوتقته،  في انصهروا  والذين  طائفة، 

االجتماعية. التعددية في
عمان الحتفاالت الرئيسي ميثل املركز فرعون” ”درج كان
وبعد قبل ما مرحلة في واألدبية، والفكرية  السياسية 
للديوان الحتضانه األعياد، املواطنني في وملتقى اإلستقالل،
رؤساء من األردن زوار إستقبل الذي وفندق فيالدلفيا االميري،

العالم. وزعماء

الطهطور جبل
املدرج على ويشرف وسط عمان، في فرعون” ”درج يقع
ترتفع التي عمان، قلعة الغربية اجلهة تقابله من الروماني،
وتتناثر حاليا“، احلسني الطهطور“جبل تلة جبل قامتها فوق
واملسلمني العرب من التي قطنها العديد واملغر املنازل حوله

.. واالرمن والشركس
من  متالحقة أفواجاً االردن إستقبل 1868 العام فمنذ
في واندمجوا فيه استقروا الذين  الشراكسة، املسلمني

خالل األكراد من أفواجا استقبل كما اإلجتماعي، نسيجه
وصل األرمن من وفوجاً عشر، التاسع القرن من األخير الربع
قدوم العشرين القرن مطلع وشهد ،1918 عام البالد إلى 
التجارة في للعمل والفلسطينية العربية من العائالت مئات

. فرعون درج ” كتاب بحسب اليدوية“ واحلرف

الصفدي علي
عمان في اخلمسينيات” ”مسيرة

حسني علي  واالعالمي الكاتب  الكتاب  مؤلف وبني
عقود االطياف اتلفة عبر هذه جميع انصهار الصفدي ان
التمييز بني من ال سبيل فيها الي نوع بوتقة واحدة في خلت
واالجتماعية في التعددية امنوذجا االردن جعل مما , واخر مواطن
ابناء بني والتعاضد والوئام  التوافق على ومثاال  له املنتمية 

. الوطن
استقالل ما مييز ان االردنية االنباء لوكالة وقال الصفدي
القومية والستني منطلقاته الثاني بعيده نحتفل الذي االردن
وحملته بنته النهضوي الذي الفكر املستمدة من الوحدوية
احلسني الشريف وقادها التي اطلقها الكبرى العربية الثورة

العرب  حرية اجل 1916 من عام حزيران من العاشر في علي بن

. ووحدتهم واستقاللهم
مفاصل عدة الى واشار
قبل االردن بها  مر  تاريخية
اململكة واعالن االستقالل
في الهاشمية االردنية
عام ايار من والعشرين اخلامس
اولها واهمها والتي كان ،1946
امللك له املغفور جاللة وصول
احلسني بن عبداهللا املؤسس 

الثاني  21 تشرين الى معان في
احرار  حوله جتمع حيث 1920

. العرب
الثاني املفصل  ان وقال
االردن رجاالت دعوة تلبية كان
لالمير ووجهائه  وشيوخه 
االول احلسني بن  عبداهللا
االردن شرقي في  يبقى الن

احلديثة االردنية الدولة بناء في وعظمته اهميته وكان الجنازه
. املستقلة

اهللا عبد له املغفور املؤسس امللك جاللة ان الى واشار
ورسخ للدولة  التاسيسية الدعائم ارسى احلسني بن االول
املغفور عهد ان كما نهجها السياسي في الوحدوية املبادىء
الدستور صدور  شهد اهللا عبد بن طالل امللك  جاللة له

. هذا يومنا به حتى يعمل ما زال الذي االردني
امللك طالل له املغفور جاللة  من انتقل احلكم ان وقال
بناء معركة قاد الذي احلسني  امللك له املغفور  جاللة الى
كل صعيد على محوريا دوره وجعل ومنعته قوته الوطن وعزز
في واملؤثرة الفاعلة الدول خارطة على ووضعه ودولي عربي

. املنطقة

مراميها في عنف اي من ساملة مدنية ادارة فيها  ليؤسس
السياسية.

الوطنية الوحدة

عهد ايذانا بانتهاء االمير سمو استجابة .”كانت واكمل
كانت التي احمللية احلكومات مثلته الذي والتجزئة االنقسام
حكومة في  سموه فصهرها بعض عن بعضها منفصلة 
وحدة من االردن اليه يحتاج كان ما وحقق واحدة مركزية
الدولية له كيانه السياسي وبلور شخصيته وصاغ , وطنية

. االمم بني
االمير سمو حققه مبا  متثل الثالث  املفصل ان واضاف
نطاق من االردن باخراج تاريخي من اجناز احلسني بن عبداهللا
, الوعد ذلك عليه يسري عرضة الن ان كان بعد بلفور وعد

جرادات سهير بقلم:

اآلمن فرعون املالذ درج
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وقف الصوان جبل منطقة في النيزك الهائل

مبالٍ غيرَ امليدان... إلى الشمسَ يباكرُ يزال وما ، طوالٍ لسنواتٍ

مشاريعٍ الصائبةِ في صاحبُ اآلراءِ إنه ، بردهُ قارسٌ أو ، مذيبٌ حرُّه بيومٍ
من أخذ لو املشاريع هذه العلمي. اختصاصه ضمن كبيرةٍ وقعت
على لوفرت فيها املباشرةِ قبل وحتذيراته بتوجيهاته األمر يعنيهم

طائلة. مبالغ اخلزينة
علوم أستاذ سالمة إلياس البروفيسور عشقهُ الذي وامليدانُ

حامالً  1975 سنة إليها التحق التي األردنية اجلامعة في املياه
اجليوفيزياء، في وماجستير  اجلوفية، املياه علوم في  دكتوراه
هذه امليدان كان هذا نقول التطبيقية، اجليولوجيا في وماجستير
الصوان، وقف جبل ً موقع وحتديدا األردن من الشرقية املرة املنطقة
نيزك سقوط سالمة، اآلن للبروفيسور إلياس واحلديث شهدَ الذي
النيازك أن علماً كيلومترات. ستة تبلغ خارجيةٍ بحلقةٍ ضخم
مواقع هي في ثالثة اآلن، لغاية األوسط الشرق في اكتشفت التي
وبهذا الشقيقة، السعودية في الوبار في 100م من أقل ً جدا صغيرة
بني املمتدة املنطقة في مهم نيزك أول هو الصوان وقف جبل يكون

غرباً. وليبيا شماالً وتركيا الهند شرقاً
في اجليولوجية العمليات أهم من النيازك صدمات وتعتبر
اتصون العلماء إليه ـُصَ خـَل ما هذا واألقمار. الكواكب تكوين
املعلوم من أصبح حيث سنة. خمسني دامت وبحوث دراساتٍ بعد
أدت التي هي  األكبر ثم  األكبر ثم الصغيرة اجلزئيات تصادم  بأن
أساس الصدمات هي تلك فإن ولذا الشمسي. النظام تكون  إلى

نيزك  صدم سنه 400 مليون الكواكب، فقبل ومنو ونحو تشكيل
القمر. مما أدى إلى تكون األرض عمالق

بالعني النيازك حفر اإلنسان يرى القمر، سطح إلى وبالنظر

مئات الفضائية وتظهر الصور مستدير. لون داكن ذات وهي اردة،
جنم أو هناك كوكب وليس سطح القمر على حفر النيازك بل آالف

يتعرض لصدمات النيازك. لم
الكشف فريق  ترأس الذي  سالمة إلياس البرفيسور ويتابع
في شنايدر فيرنر والبروفيسور خوري هاني البروفيسور ضمَّ الذي

قائالً: أعوام ثالثة ملدة عملٍ دؤوبٍ شاق
أكبر لها وقوة اجلاذبية القمر سطح أكبر من األرض سطح إن
منه. أكثر لصدمات تعرضت قد تكون أن من املتوقع فإنه القمر من

نيازك  سقوط موقع  170 هو عاملياً  األرض على املكتشف أن إال
الصخور تآكل نتيجة  معاملها  تخفي أو تختفي لم والتي فقط
أو الفعال غير القمر بعكس النشط، كوكبنا على القارات وحركة

النيازك. حفر حافظ على مما السنني باليني منذ النشط
الذي املكان األرض فهي سطح على القليلة النيازك أما حفر
وتأثيراتها النيازك كوارث دراسة منها اجليولوجيون يستطيع

أخرى. مهمة ومسائلَ
وسرعة واحد كيلومتر وبقطر ما جسماً أن تصورنا ما فإذا
األرض سطح على تأثيره فإنه الثانية في متر كيلو ألف مئة
ونووية ذرية أسلحة من كل ما هناك تعادل تدميره بقوة سيكون

65 مليون  قبل الديناصورات عانت العلم، فقد باب ومن العالم. في
10كم قطره صدم األرض نيزك ذلك... عندما أسوأ من ً مصيرا سنه
عمالقة نيازك  ثالثة  من واحد وهذا الكاريبي. منطقة في وقع
حفرة القمر سطح على هناك أن إال األرض. سطح على مكتشفة
ميكن ال كارثة سبب نيزك سقوط عن نتجت 2500كم قطرها

أبعادها. تصور
البروفيسور يرأسه جيولوجياً فريقاً أن بالذكر جديرٌ هو ومما

خوري، هاني والبروفيسور راميولد، وولف سالمة ويضم البروفيسور
من وعدداً قنصل، خليل واملهندس كنكمان، توماس والبروفيسور
وجيزة، فترة قبل قام قد األردنية، اجلامعة في الدكتوراه  طلبة
جديد من الفريق أكد حيث الصوان وقف جبل ملوقع مبسح ميداني
وبصخوره املستدير بشكله في املوقع املشار إليه، النيزك سقوط
صدمة نتيجة األعماق من ارتفعت والتي وسطه تغطي التي 
كما للبراكني، آثار  أية متاماً من يخلو الذي املوقع هذا في النيزك
ضربات من إال تنشأ ال املنطقة صخور في اروطية التراكيب أن
في ـُشر ن الذي ـُستفيض امل العلميّ البحث في النيازك. وكما جاء

هيئة  الصادرة عن البحوث اجليولوجية مجلة في 2006 عام نهاية
األملانية. اجليولوجيا

للمياه، امللكية اللجنة عضو سالمة، البروفيسور ويضيف
ما إذا أملانيا،  جمهورية رئيس من االستحقاق وسام على واحلائز
فمن النيازك،  صدمات من نفسها حماية في البشرية رغبت 
سطح على تتم الصدمات وكيف األمور، تعمل كيف دراسة الواجب
ونستطيع اتلفة. األرض صخور على تأثيراتها هي وما األرض،
حفر في موجود هو ما  ندرس عندما فقط نتيجة  إلى الوصول
جبل في في األردن النيزك موقع فوجود األرض. سطح نيازك على
يستطيع الكواكب تكون تاريخ متثل علمية ثروة هو الصوان وقف
التي للبشرية النتائج وتقدمي والبحث التعلم والطلبة الباحثون
العلماء يقوم أن  فاملطلوب ولذا املعلومات. تلك مثل إلى حتتاج
النيزك. لسقوط املوقع املهم دراسة هذا على بالتركيز األردنيون،
عددها في والنيازك ستنشر الفضاء لعلوم الة العلمية كما أنَّ

كل  تأليف عن وقف الصوان جديداً 8/2008 بحثاً شهر في القادم
خوري، والبروفيسور راميولد، والبروفيسور سالمة، البروفيسور من:

شنادير. والبروفيسور
احلديث االكتشاف هذا عن بحوث عدة عرض وسيتم هذا
طالبات وإحدى أعاله الباحثني قبل  من  املتعددة ونتائجه واملهم
في انعقاده املزمع الضخمة للنيازك الدولي أثناء املؤمتر الدكتوراه

.8/2008 في شهر جنوب إفريقيا
إلياس البروفيسور  يترأسه والذي األردني، الفريق وسيقوم
املوجودة الفريدة اجليولوجية والتراكيب املوقع بدراسة سالمة، 
معادن دراسة فريق يرأس والذي راميولد البروفيسور أما فيه،
متحف وفي برلني في همبولدت جامعة  في النيازك وتأثيرات 
الدقيقة والتراكيب املعادن بدراسة فسيقوم الطبيعي، التاريخ 
املتوقع وقف الصوان. ومن جبل من مت جمعها التي العينات على
الكارثة النيزك ومدى حجم عن تفاصيل نتائج الدراسة تعطي أن
النيازك من القليل بني وقف الصوان من ونيزك عنه. نتجت التي
لدراسته فإن ولهذا رسوبية. صخور فوق سقطت التي العالم في
متحف إنشاء اآلن التفكير في األردن وعلى عاملية. معرفيه تأثيرات
الفريد. النيزك هذا معطيات يشمل الطبيعي للتاريخ وطني
للتعاون يكون أن سالمة  والبروفيسور راميولد البروفيسور ويأمل
ونيزك األردن  وإشهار العلمية املنفعة فيه ملا استمرارية بينهما

عاملياً. الصوان وقف
هذا فريق رئيس سالمة إلياس البروفيسور أعلن وقد هذا 
والعلماء العلم راعي إلى اإلجناز هذا بالغة إهداء بسعادةٍ االكتشاف
اهللا الذي حفظه املعظم احلسني الثاني بن عبد اهللا امللك جاللة

وازدهاره ورفاه شعبه. أجل رفعة األردن والنهار من الليل يواصل

ميخائيل حنا بقلم:
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الصور  من مجموعة بكج رمضان ارسالن يجمع الباحث
منذ االردن مسيرة في احملطات من تسجل العديد التي النادرة

. ولغاية االن مرحلة التاسيس
في كتابه الذي ارسالن جمعها التي النادرة الصور وتظهر
للدراسات الراي  مركز اصدارات سلسلة حديثا ضمن صدر
التاريخية االحداث بعض / االردن ذاكرة  من /صور بعنوان
من العديد من واخذت والصورة  بالكلمة  سجلت املهمة

. القرن املاضي اوائل الى تاريخها يعود التي القدمية االت
غفيرة جموع الكتاب في تظهر التي النادرة الصور ومن
ومدخل فيصل امللك شارع نهاية في عمان بلدية مبنى امام
الهاشمية االردنية اململكة باستقالل حتتفل السعادة شارع

الزينة  واشجار االردن باعالم املنطقة زينت وقد  1946 عام
وسط في الروماني واملدرج ، باملناسبة ابتهاجا النصر واقواس
املساكن من  خالية اجلبال  حوله من تبدو حيث العاصمة

الذي حتيطه  1927 عام الى منظر جميل لسيل عمان اضافة
معالم احد كان ”انه املؤلف يقول اذ اجلوانب من كافة اشجار

.” السابقة العصور في عمان
امللك جاللة  له للمغفور نادرة صورا الكتاب ويسجل
اململكة في االماكن من للعديد زياراته في عبد اهللا املؤسس
له املغفور جلاللة اخرى وصورا  مصر ومنها  العربية والدول
الدول للعديد من رؤساء واستقباله طالل بن احلسني امللك

. مرة من الصور التي يظهر بعضها الول وغيرها
احلياة مظاهر تبرز صورا يرى للكتاب واملتصفح
”الشراك خبز بعمل تقوم التي املراة االردنية االجتماعية حيث
الثيران جترها التي العربات يسخدمون ، ومزارعني الصاج“ على

وغيرها املنتجات الزراعية مثل احلبوب نقل في الستخدامها
حيث اتلفة عمان مناطق في الزراعية الغالل واحملاصيل من
بجانب يقع كان اجلمال الذي وسوق ، مزدهرة الزراعة كانت
التراثية في االلبسة تبني التي الى الصور اضافة عمان سيل

. اململكة لبعض مناطق الوقت ذلك
صندوق / صورة الكتاب في تظهر التي النادرة الصور ومن
القرن بداية في الوقت ذلك في شائعا كان الذي / العجائب
حتكي التي الصور من العديد على يحتوي حيث العشرين

. الهاللي وابو زيد عنترة بن شداد االبطال مثل سيرة
لكل منهم الشعبية السيرة الصندوق فيسرد صاحب
االعياد في خاصة حوله يتجمعون الذين اجلمهرة امام

. الوطنية واملناسبات
كتابه في رمضان  يعرضها وجميلة ونادرة عديدة  صور
الكثير تبني ، اململكة في وتاريخية محطات سياسية تسجل
النواحي مختلف في مناطق اململكة في معظم املعالم من
عمان العقبة وحتى واالقتصادية من والثقافية االجتماعية

. والشمال الى
بعنوان االول عمان مدينة عن كتابني وكان رمضان اجنز
واللذين ،/ وصور /عمان تاريخ واليوم /والثاني االمس بني /عمان
شتى من عليها  حصل التي  القدمية الصور على يعتمدان

. االماكن
عليها من حصل يضيف صورا جديدة الكتاب وفي هذا
وارشيفها وصحفها مجالتها من العربية االقطار بعض

. للمملكة الوطني التاريخ في مهمة ذاكرة لتتشكل

وليس  الدماغ يفيد البخور أمريكيون:أن باحثون أكد  
االحباط من يخفف إذ أنه الدين يعتبر رجال كما الروح فقط

أيضا. والقلق
نبتة من البخور حرق ينشط كيف العلماء فريق ووصف
تخفيف أجل من الدماغ في القنوات بعض «البوسويليا»

والقلق. االكتئاب حدة
األدوية املعاجلة من أن نوعا جديدا تظهر النتائج وقال:إن

أيدينا. متناول في تكون قد والقلق لالكتئاب
االنسينول أسيتات مبادة فئران بحقن الباحثون وقام
الدماغ أجزاء بعض على أثرت املركبة  املادة أن  واكتشفوا
القلق عالج بأدوية عادة تتأثر التي األعصاب لوحة جانب الى

واالكتئاب.
النصوص في املوجودة  املعلومات من الرغم وعلى
البوسويليا مكونات تأثير بحث أن مت يسبق لم فإنه القدمية
االنسينول أسيتات حقن أن  تبني  النفسية:حيث  على
ويعالج قلقها يخفف للفئران البوسويليا من املستخرج

االكتئاب. حدة
..... معابدهم  في  اآلسيويون يستخدمه البخور

في مجالسهم اخلليجيون ويستخدمه

اإلصابة إلى البخور قد يؤدي حديثة ان حرق دراسة قالت
في السيارات عادم أو التدخني  عن اثره ويزيد ..... بالسرطان
في الباحثون أجراها دراسة أظهرت فقد , املزدحمة االماكن
مبواد كيميائية ميتلئ ) البخور حرق عن الناجت الدخان تايوان أن
مستوى أن الدراسة وأظهرت ( الرئة بسرطان اإلصابة تسبب
عن مرة  أربعني مرتفعا كان اخلطرة الكيميائية املواد هذه

. العادية البيوت
إن تايوان تشن كون في جامعة لني من الدكتور ويقول
والسكينة النفسية  الراحة مجرد معه يحمل ال  البخور
ضررا أمورا أكثر يحمل ، ولكنه الطيبة الرائحة من  الناجتة
اإلصابة من بينها مخاطر مؤكدة باحتمال اإلنسان بصحة
خطورته مدى حتديد من نتمكن لم وإن حتى .... بالسرطان

. بعد
داخل من  الهواء من عينات بجمع وفريقه لني قام و
عند الهواء بعينات تاينان ومقارنتها مدينة في املعبد وخارج
على بالسيارات فعثر تعج التي الرئيسية املرورية التقاطعات
اروماتيك هيروكربون سايكليك بولي ) مادة من عالية نسبة
حرق عند وتنبعث السرطان تسبب كيميائية مادة وهي (

. البخور ومنها املواد بعض

أرسالن رمضان
يواصل رحلة
من مر عُ
التسجيل

أكثر! وينفع ، كثيراً يضرّ البخور،
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علوم في املساعد االستاذ الفرجات محمد الدكتور توقع
التي السوداء“ ”الكرة تكون ان البيت آل جامعة في اجليولوجيا
الطفيلة محافظة سكان من الربابعة حسني املواطن عليها عثر

. معدنية نيزكية بقايا التنس كرة بحجم حجمها ويقدر
التي السوداء“ ”الكرة ان االردنية الفرجات لوكالة االنباء وقال

املس  غير وسطح وردي لون وذات 5ر2 سنتميتر حوالي قطرها يبلغ
. الذوبان درجة الى حتترق كانت الكرة تلك الى ان يشير

التي مرت بها خالل العالية السرعة فان واذا كان ذلك صحيحا
. املستدير الشكل اعطتها االحتراق عملية

الضوء يعكس  صلب مبثابة جسم هي الكرة هذه ان واعتبر
العديد في صغيرة اسطح على الحتوائها االجتاهات من العديد في

. االجتاهات من
الكرة هذه على اجريت التي السابقة التحليالت واشار الى ان
معهد اجريت في التي التحليالت مع تنسجم اليرموك جامعة في

البيت. آل جامعة والبيئة في االرض علوم
وعملية جدا  دقيقة  حتليالت  إلى  بحاجة  احلجر هذا ان وقال 

متخصصة. عاملية مختبرات الى وحتتاج فحصها مكلفة
عثر انه االردنية االنباء لوكالة الربابعة املواطن قال جهته من
وحتديدا نحو عام ، الطفيلة قبل في مدينة احلجر قرب بيته على
حجر ”اسود عن عبارة الطفيلة التطبيقية، وهو جامعة بالقرب من
عمق بسيط وعلى صخرة داخل محفوظ الشكل، وغريب اللون ”
مناشير مجموعة وكأنه عجيب ملعان من حجمه، وله اكبر ووزنه
”طابة من واصغر الشكل كروي وهو البعض، بعضها داخل ضوئية

. قمته عقدة على وتوجد الضوء التنس“ ويعكس
الالزم باجراء قمت األسود احلجر لغرابة نظرا انه واضاف
وجامعة اليرموك األردنية اجلامعة علمية في مختبرات في لفحصه

. هذه اجلامعات في مخبريا فحصه مت حيث اخلاصة، واجلامعات
السابقة التي اتبرات اثبتته ما البيت آل اثبتت جامعة واآلن

. احلجر على االبحاث اجرت
احلقيقية القيمة تتم معرفة ان امله في عن الربابعة وعبر
كل قبل االردن على بفائدة القيمة تلك تعود وان احلجر لهذا

شيء.

باملاليني مفاوضات

دخل عمان  في وإعالن دعاية مكتب  أن سرايا وكالة وقال
باملزاد للبيع  عاملية صالة وإدارة ألنيزكي احلجر مالك بني وسيطا

. عاملي مزاد في بتولي بيعه لتقوم األخيرة
البيع فكرة على مبدئيا االتفاق مت انه  لسرايا مصدر  وقال 
املكتب فيها يتحمل التي االتفاقية  مسودة إعداد  أالن  ويجري
احلجر بيع قيمة من خصمها ليتم النفقات كافة العاملية والصالة

. املنظمة اجلهات لصالح تقتطع مئوية لنسبة إضافة
ُأطلق الذي احلجر أن مصدر علم الفلك في مختصون أكد كما
اموعة خارج من من مجرة فضائية  ” فضائية ماسة ” عليه
في األرض على من السماء الشمسية ومن املعتقد بأنه سقط

املنطقة  كانت حني سنة مليون  65 نحو قبل الديناصورات زمن
التيتام. بحر حوض ضمن األردن تقع العربية ومن ضمنها

في الكعبة األسود احلجر تشبه عناصره

الكعبة في األسعد فأن عناصره شبيهة بعناصر احلجر كذلك
السماء مصدره  أن  عديدة نبوية أحاديث في ورد والذي  املشرفة 
) وسلم اهللا عليه قال صلى حيث النبوي الشريف احلديث ومنها

مختلفة مصادر من ”اللويبدة“ من وإضافات فيروز مبيضني/ بقلم:

ملك به نزل األسود احلجر
وأكدته ( السماء  من
امللكية اجلمعية علميا
البريطانية اجلغرافية

اصله  بأن  1853 عام في
قيام  بعد السماء من 
بفحص فيها مختصني
االسود احلجر من عينة
بريطاني ضابط  كان
ديبرتون ريتشارد اسمه
بسرقتها جنح قد
إلى بريطانيا وإحضارها 
بالقطعة حتتفظ والتي
التاريخ متحف في
وكان بلندن الطبيعي
إسالم في سببا  ذلك
الذي البريطاني الضابط
كتاب في رحلته دون
مكة). إلى (رحلة سماه

مواقع ونقلت
جتارة ان الكترونية
في العالم النيازك رائجة
حسب السعر ويختلف
وهنالك النيزك مصدر
بني متداولة قائمة
حيث واملشترين التجار
الغرام ثمن  سعر  بلغ
من يتكون لنيزك الواحد

وجرام  دوالرات 8 الصخور
دوالر  18 احلديدي النيزك
مصدرها التي والنيازك

12 الى 14 الف  بني املريخ
ب القمر ونيزك من دوالر

للغرام  دوالر الف 88
لم انها غير  الواحد 
الى نيازك مصدرها تشر
فضائية مجرات من
اموعة خارج  من

. الشمسية
انه نقلت  كذلك 

 3 نيزك يزن سرقة متت 

في اآلن اجلهود حتى لم تفلح في استونيا متحف من جرامات كليو
دوالر مليون 500 من بأكثر والذي قدر ثمنه استعادته

محافظة  في سقط الذي األسود“ ”النيزك القى عماد مجاهد
الربابعة  حسني السيد عليه وعثر عام مليون 65 قبل الطفيلة
وعربيا محليا اهتماما القى ، املاضي العام الطفيلة محافظة من
النيازك وآالف مئات وجود من الرغم على ، مثيل له يسبق لم ودوليا
هذا االهتمام تلق لم النيازك هذه جميع لكن ، متاحف العالم في

االهتمام؟ هذا أسباب هي فما ، الطفيلة نيزك القاه الذي
أجريت التي والتحاليل  الدراسات  تشير  وكما انه  احلقيقة

في  عام 65 مليون حوالي وقع قبل تبني انه ، املذكور النيزك على
األجسام أو اليابسة على لم يسقط انه إال ، محافظة الطفيلة
وتتحول تتحطم والتي  ، األخرى النيازك حال هو كما الصلبة 
تفقد أو خصائصها النيازك هذه فتفقد صغيرة وذرات أجزاء إلى
مياه على سقط الطفيلة ، بل إن نيزك بداخلها املوجودة الغازات
لذلك ، العصور تلك خالل املنطقة يغطي الذي كان بحر ”تيثيس“
ثم ، ومرن سائل بسطح  اصطدامه  بسبب  النيزك  يتحطم لم
كأنها وأصبحت الطينية تربته داخل البحر قاع في النيزك استقر
اتلفة التعرية عوامل النيزك وحفظته من لهذا طبيعية حاضنة

ماليني بعد بحر التيثيس مياه جفت أن السنوات. وبعد هذه طوال
عليه عثر حتى اجليرية التربة داخل محفوظا ، بقي النيزك السنني
جدا يصعب غريبة بطريقة املاضي العام الربابعة حسني السيد
لدينا أصبح ثم ومن ، وجل عز اهللا تصديقها لوال توفيق املرء على
مثيل لها الكون ليس أصل من وطبيعية خام من مادة يتكون نيزك
العلمية واملتاحف الفلكية املراكز  في بحثنا حيث  ، األرض على

النيازك، بدراسة وعرض اتصة
والذي اإلطالق،، على النيزك لهذا مثيل ال انه تأكدنا أننا إال 
حيث من نادرة معادن من  تتكون  مادته  أن  النيزك  غرابة من زاد
لهذا مثيل ال انه تبني حترياتنا ومن خالل ، النيزك في وجودها نسبة
حيث ، املشرفة الكعبة في املوجود األسود“ ”احلجر سوى احلجر

م1882 إلى  عام خالل علمائه أرسل احد البريطاني قد كان املتحف
فرصة دراسة تتاح له أفغاني لكي صورة حاج املشرفة على الكعبة

على قطعة. من احلصول بالفعل ومتكن قرب، عن األسود احلجر

حجر
سماوي
مباليني

الدنانير
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بترا كف/ أبو محمد تصوير:

بترا جابر/ ماجد تصوير:
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بترا عبده/ أحمد تصوير:

بترا عساف/ أحمد تصوير:



،joleft.net األردني\“ اليسار “\ موقع  حترير رئيس  قال
بدأ منذ شهرين، إطالقه متّ الذي إن املوقع حتر، ناهض الزميل
أجلها. من أنشيء األهداف التي اجناز في ً كبيرا يحقق جناحاً
في تتمثل ”عمون“، ملوقع به أدلى خاص حسب تصريح وهي،
التثقيف عملية يتولى األردني، اليساري للتيار منبر إيجاد
اليسارية التيارات مع والربط البرامجية البدائل وتقدمي
حيث من بسقف املوقع غير مقيد أن إلى باإلضافة العربية،

ومناقشاته. مواقفه
مفتوح منبر

اليسار حركة عن يصدر املوقع أن برغم أنه حتر وأضاف
األردني. اليسار قوى  لكل  مفتوح منبر أنه  إال  ، االجتماعي
أصيلة أردنية يسارية رؤية ببلورة املوقع يقوم أن واملأمول

دور للعب وإعدادها أزمتها، من اليسارية احلركة إلخراج
النضال تركيز في خصوصا  املقبلة، املرحلة في أساسي 
الذي اجلديدة، الليبرالية نهج  إسقاط  على األردني الوطني
تفكيك على يعمل يزال فقراء وجوعى، وما إلى ل األردنيني حوّ

. الدولة الوطنية األردنية بنى
اليسار يقوم فيها التي األولى املرة هي هذه أن والحظ حتر
جتديده ويتم ومهني، حيوي اعالمي منبر بتشغيل األردني
والتحليالت واملقاالت قراءه باألخبار وتزويد مستمرة، بصورة
ملعرفة مرجعا املوقع يشكل ذلك وإلى اخلاصة، والدراسات

ودوليا. وعربيا أردنيا املطروحة القضايا كل من اليسار رأي
التالي الرابط على أنقر اليسار األردني موقع للدخول إلى

joleft.net :

ر! دُ اليسار إلى
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وزارة عام  امني افتتح علي رمي األميرة سمو عن مندوبا
اللويبدة بجبل التصوير دارة في سماوي جريس الثقافة
للمصور ” عاملنا انه ” املعنون الفوتغرافية الصور معرض

. ريتبورك ميتيا االوروبي والتلفزيوني الصحفي
األحداث تلك بني من موضوعاتها تستمد صور املعرض
في مختلفة انسانية مجتمعات تعيشها التي السياسية
ومعاناتهم الطفولة عالم محورها والتي املعمورة ارجاء
احلروب حتت وطأة او الفقر جراء سواء وقاس صعب واقع في

. الطبيعية الكوارث او والنزاعات

حلظات بصرية بجمالية  ريتبورك  عدسة  وتلتقط
اجتماعية بيئة من اكثر في بالعوائق األطفال فيها يصطدم
ارجاء في موزعة  بشرية موعات وسياسية واقتصادية

. املعمورة
من محطات مع املعرض صور من مجموعة وتتعانق
فيها ينشغل  التي واخلطوط واملوسيقى  والبهجة األمل

واإلنسان. الطبيعة وعناد احلرمان رغم اطفال
انقذوا ” ملنظمة سيرصد  املعرض ريع ان الى يشار

. اململكة في املدني اتمع مؤسسات احدى ” األطفال

عاملنا! ه إنّ
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اجلديد األلبوم املوسيقي عمان“ باطالق ”برية في إحتفل
مسلّم كمال األردني والعود الغيتار لعازف ” املدينة ”خارج
عوالم من تنهل قدم بهذه املناسبة مقاطع موسيقية الذي
واسيوية عربية مدن في التعايش قصص من الوانا اجلاز

. واوروبية
ان يتفرغ اثر الذي ملسلم الثاني ” اإلصدار خارج املدينة ”
التصميم حقل  في  مهندسا  عمل ان  بعد  للموسيقى 
في اقامته خالل من  يعمل ان قبل وجيزة لفترة  املعماري
املوسيقى اجواء من تنهل موسيقية فرقة تكوين على دبي
حتديدا درويش وسيد  الرحابنة قدمها التي  الشرقية

واإلفريقية. اإليقاعات الهندية من باشكال وتطعيمها
باريس املوسيقى في في دروسا تلقى الذي مسلم وقال
امتدادا يأتي اجلديد املوسيقي ان االلبوم األردنية األنباء لوكالة
يعبر والذي ” األردن  نهر على ضفة   ” املعنون األول إلصداره
بثقافات موسيقية تهتم رؤى في احاسيس ومشاعر عن فيه
معها تفاعل او منها اقترب التي تلك وخصوصا الشعوب
طفولته منذ انه مبينا اإلقامة او والدراسة العمل  بحكم
اغنيات وايضا مبوسيقى الرحابنة قدمها باملوسيقى التي تأثر

الى شغفه باملوسيقى حافظ واستمر احلليم وعبد ام كلثوم
اجلامعية. دراسته والروك في اجلاز موسيقى تعرف على ان

من خلليط جماعية معزوفات عشر على األلبوم احتوى
اللحني اإلبداع مزيج من في متنوعي الثقافات املوسيقيني
نغمات على ملساته صياغة من  مكنته االختيار ودقة 
في الكالسيكي املوسيقي املوروث بني تتجاذب موسيقية
الغربية املوسيقى منها تغرف التي تلك او شرقية حضارات

. احلديثة
من املمتدة بالبساطة املوسيقية مسلم مؤلفات تتسم
من بقالب وتأطيرها دارجة موسيقى في انغماسها حلظة
التعقيدات تفاصيل في املغرقة غير اإلبداعية اخلصوصية 
الدفء إلى جتنح هي بل  والكومبيوترية التقنية  واملؤثرات 
عناق في اجلاز تيار موسيقى بحيث تقتفي والعذوبة والهدؤ
. فواصل او حدود دون املتباينة الفت بني الثقافات اإلنسانية

اعقبت التي املوسيقية االحتفالية في مسلم  شارك 
وروني عفيف ابلي املوسيقيان اجلديد األلبوم عن اإلعالن
غنائية مقاطع في صقر ربى صوت ايضا هناك وكان عفيف

للسائد. ومغاير مبتكر اسلوب ذات

صدر  الرفاعي جالل الفنان برسم وجميل انيق  بغالف
”ثرثرة بعنوان شناعة طلعت الصحفي للزميل كتاب حديثا

. على الريق ”
للنشر العلمية اليازوري دار  عن صدر الذي والكتاب
من مجموعة يضم الكبرى عمان امانة من بدعم والتوزيع
من التسعينيات منتصف من شناعة كتبها التي املقاالت
استقى مختلفة عناوين حتت الوقت احلالي الى املاضي القرن
على الساحة يجري وما ، للحياة العامة املالمح من افكارها
لها وثقافية واقتصادية واجتماعية سياسية احداث من

. واتمع الفرد صعيد على تاثيراتها
السخرية الى االقرب املعتاد باسلوبه الكاتب ويتناول
يتفتح ان منذ ويومياته املواطن حياة من مختلفة  جوانب 

. املساء وحتى الصباح
وافراح وهبوط وصعود وتعب شقاء من فيها يعيشها ميا
السخرية مرارة تبدو حيث وحلوها مبرها وغنى وفقر واحزان

. الكاتب عند السائدة هي
وحسيبك ، صبايا يا يغني ” عطشان املواطن فعندما ينام
مني ضعف وال عني غصب ومش كثير وسامحتك للزمن

. شناعة يقول حسب ما مواطن بضمير ” الني ولكن
اكثر مراقبا املواطن من يجعل للواقع االستسالم هذا

. اجل التغيير من في احلياة فاعال منه
يرسمها التي السخرية فهذه   ، فعل رد اي دون ولكن
عندما يوميا  يعيشه الذي الواقع من بل فراغ من تات  لم
من الكثير الكثير يتحمل الزمن هذا في املواطن اصبح
الشارع في سواء يواجهها التي واملعاناة االقتصادية الظروف
أي او املستشفى الى يذهب او السرفيس يركب عندما او 

. فيها معاملته يكمل ان يريد مؤسسة
الواقع عن النثرية كتاباته شناعة يتابع الكتاب هذا في
حتاكي بسيطة بلغة ومعان دقيقة تفاصيل من فيه وما

. وفي بيوتهم املقهى وفي مجالسهم في الناس
لقصص مؤلفات  مجموعة لشناعة صدرت وكانت 
وحارة ، الشوارع ونصوص ، القسمة خارج واحد منها قصيرة
مجموعة الى اضافة ، عينيك حدود وخارج الياسمينية
وحبك العشاق، وردة ، مستحيلة امراة منها ابداعية نصوص
جرش ملهرجان املدهشة التفاصيل عن وكتاب  ، دائم فرح

. الذكريات عداد في اصبح الذي

ثرثرة
على
الريق

شناعة طلعت جديد

جازاً العود،



ة  “ دليّ ضاتْ جَ ” وَمْ
عبد اهللا ابو بكر

الزّهرْ..
لغة ٌيحكيها البستانُ

ةِ ألوانْ بعدّ

البَحرْ..
ماءِ الكونْ مرآةُ سَ

العنيْ..

شمسُ الوجهِ
متْ ولغة ٌ حتترفُ الصّ

.. املوتْ
رٌ بال أجنحهْ سفَ

.. األرضْ
علّقةٍ  ٌ. لطيورٍ مُ أ. رْفَ مَ

غادِرهْ في هوءاتٍ مُ

ربَة.. الغُ
ات مُ التماسِ معَ الذَ عدَ

األنثى..

َ العقلِ ة  مَ من تُسقط ُ سِ
رِ األحمقْ كَ عن الذّ

.. احلقدْ

بٌّ يخرجُ عن سيطرةِ القلبْ حُ

 .. العيبْ
أخالقٌ زائفة ٌ 

موِّ املوروثْ ترضخُ لسُ

برْ.. الصّ

وعدٌ إلهيّ ٌ
عُ لشروطِ الوقتْ يخضَ

املوسيقى..

تركيبةُ كيمياءٍ
في مختبرِ الرّوحْ

.. الزّوجْ

شيطانُ البيتِ

ادْ بّ و ربٌّ ال يتبعهُ العُ

.. اإلرهابْ
رَهُ املعنى لفظ ٌ زوّ

املالئِكيَّة.. 
ها الشيطانُ  صفة ٌيلبسُ

إليقاذِ الرّغبةِ باملَمنوعْ

العشق..
جنّة ُاألبالسهْ 

رْ.. كْ السُّ

موتٌ سريريٌّ
حوَةْ ميتدّ ُلساعاتِ الصّ

املنفى..
يقْ أرضٌ واسعة ُ الضّ

عرْ.. الشّ

َ ة ُ كاميرا تلتقط العتمتة  عدسَ
من وَمْضةِ ضوءْ 

  .. تقبَلْ املُسْ
رْ  غيبٌ يتنبّؤهُ احلاضِ

ك.. الشّ

كوميديا عابثة ٌ

تُفضي للحزنِ املقهورْ

.. العالمْ
 .ُ ئبَة. هُ الذّ غابٌ حتكمُ
و تُسيِّرُهُ كيفَ تشاءْ

.. الرّقصْ
َ روحٍ  ة  جسدٌ يروي قصّ

فيقْ مبكانٍ ال يبرَحُ منهُ التّصْ


