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في العدد

@ محمود أبو هالل :اآلن ساعة احلرية

@ يارا الغزاوي تكتب خيبة أمل!

@ عروبة :فوضى وطن أم فزاعة ترهيب
@ باسم سكجها والسيف الدمشقي
@ سميح جبرين :رزق الهمل على املهابيل!
@ آنوالسرحان:نواراتالعمرعلىقيدالزهر
@ جديد ملياء القالب وعبلة عبد الرحمن
@ شاهني ...مقام ومنديل وناي
عمار خماش ولقطات آسرة
@
ّ
عماري يكتب عن سميرة توفيق
@ نبيل ّ
@ عندليب تكتب وتهتدي بنبضها
@ جديد الكاتبة الدكتورة عصمت حوسو
@ جديد الكاتب معني املراشدة
وموضوعات أخرى

من

احملتويات

الكاتبة
واالعالمية
االردنية يارا
الغزاوي تكتب
عن خيبة أمل...
الدكتورة عصمت
حوسو تكتب عن
قصة حبها مع
ّ
محمد

املبدع ماجد
شاهني يكتب في
الدروب وأوقات
البالد
جميلة اللغة،
والروح ،عندليب
احلسبان تكتب أنا
ولست أنا!

محمود ابو هالل

عماري يكتب
نبيل ّ

في ّرد اجلميل

باسم سكجها

خماش
جتلياتعمار ّ
آنو السرحان
تعلن قصيدتها
اجلديدة...

عبلة عبد
الرحمن تكتب
عن األسرى
الفلسطينيني

سناء صالح
تكتب قصيدة
جديدة

سميح جبرين

معني يكتب

يس ّر “اللويبدة” أن تعلن
توجهها لتفعيل تطبيقات
جديدة لتحقيق القدر االكبر
من االنتشار.
وتعمل شركة متخصصة
االن على تلك التطويرات
التي نراهن على أنها ستزيد
من التواصل مع القراء
األحباء...
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بسرعة

باسم سكجها

كانت الوجهة
الغالبة ،لنا ،في
تلك السنوات،
بَيروت ،وكانت
الشام مكان
تو ّقف في العودة،
نتج ّول في
سوق احلميدية،
ونتبضع ،بعد
ّ
أن نأكل البوظة
الشامية
الشهيرة عند
ثم ننام
بكداشّ ،
ليلة ،ونتز ّود
صباحا ً بأطايبب
حلوياتها ،ونعود
عمان ،تلك
إلى ّ
أما
كانت العادةّ ،
إذا كان الوقت
صيفاً ،و َمعرض
دمشق الدولي

سيف دمشقي

وكمال جنبالط وحافظ األسد!
خصيصا ً للشام ،ن َقضي فيها
منعقداً ،فكانت الوجهة ّ
أسبوعاً ،أو أكثر ،بني مطاعم على ّ
ضفة بَرَدى ،أو في
الزبداني ،وأخذتنا الطريق م ّرة إلى الالذقية.
على أ ّن زيارتي لها ،تلك التي َحملت ُمفارقات أبعدتني
عنها أربعة وثالثني عاماً ،باستثناء مرور عابر ،لم يَدم سوى
ليلة واحدة .أتت بالصدفة :والدي نقيبا ً للصحافيني،
ومدع ّو حلضور مؤمتر اجلبهة العربية املشاركة في الثورة
الفلسطينيةَ ،ج ّهز للسفر مع نقيب األطباء الدكتور
حسن خريس بسيارته ،وفي اللحظة األخيرة تغ ّيرت
الترتيبات ،لعطل في السيارة ،وهكذا فكان ّ
احلل السريع أن
أقود بهما سيارة أبي ،وهذا ما كان.
نزلنا في قصر الشرق ،وهو ناد ،وفندق ،ومنتجع ،فاره
وأمن
للضباط بالقرب من موقع املناسبة :قاعة العمالّ ،
لي والدي أسباب حضور الفعاليات ،وأ ّولها حفل عشاء
برعاية حافظ األسد .وَ َجدت نفسي على طاولة طويلة
واحدة ،مع شخصيات ال أراهم سوى على الشاشات :فاروق
القدومي ،نايف حوامته ،جورج حبش ،أبو إياد ،أبو جهاد ،وزهير
محسن الذي أذكرهُ ،هنا ،وكان زعيما ً لتنظيم “الصاعقة”
ضمن
الفلسطيني ،التابع حلزب البعث السوري ،ألنّه قالِ ،
حوار طويل :كثيرون يطالبوننا بإغتيال أنور السادات .في
ّ
الصف
اليوم التالي ،كنّا في القاعة الكبيرة احملتشدة ،وفي

األ ّول ،يجلس حافظ
األسد وأركان حكمه،
ّ
وكل قادة الثورة
الفلسطينية وأولهم
ّ
وكل
ياسر عرفات،
أركان احلركة الوطنية
وأ ّولهم
اللبنانية،
كمال جنبالط.
نحن ،اآلن ،في
تشرين األول /أكتوبر
من العام  ، 1975في

الشهر السادس من ُعمر احلرب األهلية
اللبنانية .ألقى عرفات خطبة دعا فيها
األسد إلى حماية الثورة ،إذا تدخّ لت
إسرائيلُ ،
وكنت أستمع له أل ّول م ّرة في
ولكن املوضوع ليس
خطاب جماهيري،
ّ
هنا ،بل هو في كمال جنبالط ،الذي
قديسا ً
كانت شخص ّيته ت َفتنني ،فأراه ّ
يَجمع ّ
احلب والتقدير ،وحني
كل أسباب ّ
هاجت القاعة
املنصة،
وقف على
ّ
َ
ولست أنساه
بتصفيق بدأه األسد،
ُ
يوجه كالمه له ،فيقول :نريد أن
ّ
نضرب بسيفكم في لبنان يا سيادة
الرئيس .كانت ُجملة بَليغة ،فالسيف
الدمشقي هو األصلب ،واألبتر ،في
تاريخنا القدمي ،واحلديث ،أيضاً ،ولكنّها
لم تكن جملة َحكيمة ،كما ستعلن
األيام ،بعد قليل.
كان جنبالط يدعو األسد ،بصراحة،
ودون مواربة ،وعلى َمسمعي ،للتدخّ ل
عسكريا ً في بلده ،وبعد ثالثة أشهر ،كان
اجليش السوري يدخل لبنان ،ولسبب
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ُمناقض متاماً ،فحاربت ق ّواته ضيوفه
باألمس ،وحاصرت مخ ّيم تل الزعتر.
ودمرتهُ .كنت ،أ ّيامها ،أدرس في مصر،
ّ
ومصدرنا اإلخباري إذاعة مونت كارلو.
”:أحن إلى خُ بز
وفي يوم كانت أغنية
ّ
أمي” ملارسيل ودرويش ت َستغرق الراديو،
ّ
ولكنّها توقفت ل ُيعلَن عن إغتيال كمال
جنبالط .السيف الدمشقي الذي أراده
السياسي املناضل املتص ّوف داعما ً له،
َج ّز عنقه .تلك حلظات ،ت ّ
ُشكل في ذهن
الشاب ذي التسعة عشر عاما ً قناعات،
وجتعله يُ ّ
فكر ،ويُعيد التفكير ،ويُق ّرر.
صدقوني ،فليس هناك كذب ،ونفاق،
ّ
ومواربة ،وتدليس ،وخيانة القول ،أكثر
من ذلك الذي ت َعيشونه شخصياً ،أن
ت َستمعون إلى شيئ ،وتشاهدون على
األإض نقيضه .قناعتي ،إذنّ ،
تش ّكلت،
وَ َحسمت أمري.
ال لدمشق...
ال ،لن أعود إليها...
صواب
وكانت السنوات مت ّر ،لتؤكد َ
قراريِ ،من ت َط ّورات لبنان ،ومجزرة
حماة ،واإلجتياح اإلسرائىلي ،وألنّني
قصر في
صحافياً ،وكاتباً ،لَم أ ُ ّ
صرت َ
اإلعالن عن موقفي ،على أنّه جاء وقت
أخذتني فيه مهنتي لزيارة دمشق يوما ً
سبقا َ صحافيا ً مبقابلتني
وليلة .أردت َ
مع دريد حلام ومحمد املاغوط ،اللذين
س ُتعرض لهما مسرحية في مهرجان
جرشُ .كنت ،أّيامها ،أصدر مجلة “صوت
لت على إمتياز التوزيع
ص ُ
وح َ
وصورة”َ ،
في املهرجان .العالقات االردنية السورية
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صارت في ع ّزها ،بعد توتّر كاد يوصل
إلى إشتباكات حدودية ،مع أنّه أوصل
عرفت أ ّن
وكنت
لتفجيرات وإغتياالت،
ُ
ُ
أقصى ما ميكن أن يحصل معي هو أن
مينعوني من الدخول.
ذاهب إلى دمشق.
أنا ،إذن،
ٌ
سافرنا ،صديقي يوسف العالن،
وأنا ،في سيارته صباحاً ،وحني سألنا
ّ
سنفعله في
عما َ
املوظف السوري ّ
دمشق ،و ُقلنا :سنقابل دريد حلام بعد
قليل ،خَ َتم اجلوازين فوراً ،وقال :س ّلموا
لي عليه ،وقولوا له إنّكم لم تتأخّ روا
في احلدود .كان ذَكيا ً لدرجة إلتقاطه
َمشهد وجودنا عنده ،ومضمون فيلم
شهير لدريد حلام تناول مشاكل
املواطنني العرب في احلدود بني بلدين
شقيقني .تط ّلعنا ،يوسف وأنا ،إلى
بعضنا البعض ،وكانت على وجهنا
إبتسامة صامتة .فنحن في سوريا.
خالل سا َعتني ،كنّا نُقابل ّ
حلام في
َمكتبه في ت َسوية حتت األرض ،وبعدها،
ثم غفوة
جنتاح َمطعما ً في باب توماّ ،
في الفندق ،فلقاء مؤ ّثر مع محمد
املاغوط في شرفة غرفتنا التي ت ّ
ُطل
على بَرَدى ،باح لنا فيها ،بعد كأسني،
بأنّه بطل َمسرحية دريد التي َكتبها،
وأ ّن حياته في بلده لم يعد لها معنى.
قال أشياء كثيرة ،ال ُيكن تسجيلها،
ُهنا ،أل ّن لسان املاغوط جارح ،وماض،
ولكبار الكبار فقط!
بد من ليلة شامية،
إنتهينا ،وكان ال ّ
سهرة متتلئ بالقدود ،واملوسيقى،
ضى أغلبها
والصوفية،
واحلبَ ،م َ
ّ

وثم بصخب جميل ،وضحك،
بإنصاتّ ،
ودبكة ،إلى أن جاءني صوت من طاولة
بعيدة :وَلَك باسم شو جابك لَهون؟
عبثا ً تط ّلعت حولي ،فاألضواء التي
ُ
لكن
الظلمة متنع الرؤية،
تتخ ّلل
ّ
إلي .آخر من
الصوت لَم ينتظر ،فجاء ّ
نت أتو ّقع أن أقابله ،كان هو ،ولك ّنّه
ُك ُ
كان هو فعالً.
ممدوح عدوان ،الشاعر احلبيب ،الذي
العمانية ،في بيت
إمتدت سهراتُنا
ّ
ّ
صديقي عبد اهلل حمدان ،إلى ما شاء
َ
ضحكته،
اهلل .ذلك املمدوح الذي كانت ِ
وبحة صوته ،متأل األمكنة .ذلك الذي كان
ّ
عليه أن ميوت ،بَعد حني ،باملرض اللعني.
وأكمل السهرة البديعة معنا .لم تكن
مع صديقنا سيارة ،فخرجنا سوية
لنوصله .ذلك مشهد سيبقى في
الذاكرة ،ولتعذرني روحه على نشره .هو
في املقعد األمامي ،إلى جانب يوسف،
يقودنا في الطريق .نصل إلى مجموعة
عمارات سكنية ،فيؤشر بيده إلى
إحداها ،ويقول :هناك بيتي ،بل هو بيت
زوجتي ،أنا ما زلت أنتظر منذ سنوات
س َكت،
وسنوات احلصول على بيتَ .
ثم صار ينتحب ،بدا،
ثم أخذ يبكيّ ،
ومن ّ
وكأنّه يغسل روحه مباء الدموع ،قال :يع ّز
علي أن ال تكونوا ضيوفي على مائدتي،
ّ
في بيت ،أو في مطعم .تلك حلظات
ليست دمشقية الطابع فحسب ،بل
هي عربية بإمتياز ،فمبدعونا مقهورون,
ّ
ولعل
سجناً ،وجوعاً ،ولوعة ،وحنيناً،
روح ممدوح تُسامحني.
وكان على دمشق أن تأتي ،أيضاً...

م ّرت عشرون سنة ،أو أكثر قليالً،
وألنّنا َمطبوعون أصالً على َ
الشكل،
وَن َتعامل مع السياسات بالقطعة،
ظننت أ ّن دمشق
وكأنّنا ُع ّمال مياومة،
ُ
نت أنغمس
السياسة تغ ّيرتُ .ك ُ
باملسلسالت التلفزيونية السورية ،وما
فيها من قفزات إبداعية ت َشي بتغ ّير
النظام ،وأعجب بقراءة دراسات تُثبت
أ ّن سوريا وصلت إلى اإلكتفاء الغذائي،
قدمت
وقبل ذلك ،وبعده ،كانت سوريا ّ
أبدع وقوف أمام إسرائيل ،من خالل
حزب اهلل اللبناني .أل ّول م ّرة ،في حياتي،
شعرت بنشوة النصر على العدو.
في تلك األجواء ،ق ّررنا في سهرة
عمانية طويلة ،سامي الزبيدي ،أحمد
ّ
النعيمات ،سميح جبرين ،وأنا ،أن
ال يكون فطورنا عند هاشم ،وسط
عمان ،بل في الشام .وَ َعدنا سامي
ّ
ّ
بأنواع مأكوالت ال نسمع عنها إال في
املسلسالت الدمشقية .في طريقنا
َمررنا على بلدة الزبيدية ،وكان على
َمقعد قيادة س ّيارته ،قبل خمس
سنوات من حادث السير املُفجع الذي
ّ
وكل أفراد عائلته ضحايا له.
راح هو
على الطريق نفسها ،فدفنّاه في البلدة،
التي زرناها في طريقنا إلى دمشق فجراً،
ألنّه أراد اإلطمئنان على أهله .صديقي
كان مهووسا ً
بحب الشام ،املكان ،مع
ّ
أ ّن والده الذي ّ
ظل نائبا ً في البرملان
السوري أربع سنوات ،إضط ّر للهروب
منها ،إلى األردن ،بعد إنقالب عسكري،
صار يُسجن الناس معه على الهو ّية.
على احلدود ،أجنزنا املعامالت
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لب ُم ّ
وظف رَشوة
بسرعة ،بَعد أن َط َ
لست مكان سامي على
دفعناهاَ .ج
ُ
مقعد القيادةُ ،
وكنّا نتغنّى في سحر
دمشق ،وتاريخها العتيق ،حني وصلنا
إلى مشارفها .الشمس تكاد ت َظهر
في السماء ،وها هي تواجهنا َجحافل
قاطعي الشارع من جنود ذاهبني إلى
ّ
يدل على
معسكراتهم ،بهندام ال
العسكرية ،وفوضى ال ت َشي سوى
بالفوضى ،فباغتني بقوله :خَ ربانة،
واهلل خربانة،
صديقي
رحمك اهلل ،يا سامي ،يا َ
السوري ،الذي لم يَعرف
دوي األردني
ّ
ال َب ّ
أهله ُحدودا ً بني بلدين .يا صديقي الذي
إستغرق في حوار مع فتاة تع ّرفنا إليها
بالصدفة ،في مطعم ي ُ ّ
طل على دمشق،
من جبل قاسيون الرائع ،حيث تبدو
صحنا ً ُمضا ًء بالشموع،
املدينة املُع ّتقة َ
فقط ألنّه إكتشف أنّها من اجلوالن.
أقصد أ ّن أهلها كانوا من هناك ،وهي
ولكن أسئلة
ُولدتُ ،هنا ،في دمشق،
ّ
سامي العميقة ،أوصلت إلى دموعها،
إلى أن قالت :ما زالوا يُطلقون علينا
لقب “النازحني” .كانت تُعلن عن َقسوة
حياة َ
شخص جلأ من بلده إلى بلده .كان
لسان حالها يقول :ها أنا ضح ّية العدو،
التي أصبحت ضحية األهل.
ولسان حال سامي كان يقول لي:
خربانة ،واهلل خربانة.
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11
موضوع الغالف

من الصعب على
يتصل
ّ
أي أحد أن ّ
بها في نهايات
االسبوع ،أو أيام
العطل الرسمية،
وفي كثير من
األوقات في األيام
العادية ،وال يعرف
أنّها في “دليلة
احلمايدة”.
تلك “ال ِقرية” ،كما
تسميها وتلفظها
ّ
بتفخيم القاف
وكسرها ،هي س ّر
وجودها،

فلحة بريزات

شيخة البداوة والصحافة

ففي مغارة على أطراف ت ّلة فيها ولدتها
أمها الراحلة ،وعلى سهوبها رعت األغنام،
ّ
النقي
وعرفت ركوب اخليل ،ومن قمحها
ّ
حصدت وعجنت وخبزت على نار حطبها

اجلميل.
هي فلحة بريزات ،التي وهبها
اهلل بأغلى نعمه :اإلميان ،واألهل،
واإلصرار على االنحياز للماضي

النقي ،واستثماره من أجل حاضر
ومستقبل نظيف.
تقول لـ”اللويبدة” :الطفولة
كانت قاسية لكنها في الوقت
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نفسه كانت
سعيدة ،فقد
أبصرت احلياة
في بيت فسيح
يقع في باطن
األرض ،اتخذته
والدتي يرحمها
مالذا امنا لنا في
الشتاء خوفا من تساقط اعمدة
بيت الشعر الذي ضمنا حتى
ثمانينيات القرن املاضي خاصة
في ظل غياب والدي في العمل
يرحمه اهلل.
للمكان ذكريات ال تنسى فاملكان

( املغارة ) التي ولدت فيها مع
توأمي فالح الذي لم يكتب له
ان يعيش ،هو من الرحابة ليضمنا
وما امتلكناه في ذلك الزمان من:
خيل ومواش ،وطيور ..الخ).
ومن سيرة الذكريات  :فهنا

مسقط الرأس في املغارة

مكان اخلبيز
وهنا املنامات،
وهناك في االمام
ما جتمعه امي
من حطب النار
الستخدامه في
تفاصيل احلياة
اليومية،
وهنا فرس
جميلة بيضاء
وهنا االغنام وكنا
نطلق عليها
اجمل االسماء،
والى اليمني
القمح والطحني
وبيض الدجاج
وغيرها من خيرات
اهلل
وقد حظيت
بعناية خاصة
من شقيقي
موسى اطال
اهلل في عمره
حيث أس ّرت
له والدتي بان
حليبها ال يكفي
لي ولشقيقي
التوأم  ،وطمأنها
الشقيق احلنون
بانه سيضع حدا
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وثيرا ودافئا
ويضمنا جميعا،
واعتقد ان له
تاثيره اليوم،
فنحن ما زلنا
هكذا وبحمد
اهلل
احببت رعاية
االغنام واتقنتها
وكان بيننا
تقاهم غير
معلن.

ملعاناتها ويضمن
بقائي على قيد
احلياة ،
متكن من الوصول
الى جمعية الهالل
االحمر ومن خاللها
حصلت على احلليب،
اضافة الى ما تيسر
لي من حليب والدتي
طبعا بعد اشباع
شقيقي فالح
(العائلة تتندر بانني
شربت حليب البقر)
لهذا راسي يابس!
اشتد عودي ألجد
ان كل واحد منا له
وظيفته من رعي
وحطب وحصيدة.
والدتي لم ولن ارى
ما يشبهها في
الكرم واحلكمة وقوة
الشخصية وبعد
النظر ارحتلت من
جبل بني حميدة /
( القريات) لتسكن على مسافة
قريبة من مادبا فهي كانت تعلم
ان القرب من احلضر سيمكنها
من تعليم اطفالها .
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قبل الشروق تقوم والدتي
بحلبها وابدا يومي مع اطفال
القرية لنسرح بها منذ الصباح
ولغاية الظهيرة والعودة لنقوم
بسقايتها من بئر املاء،
وفي موسم احلصاد كل واحد منا
له دوره فتعلمت حصد القمح
والشعير واسنخدمت املنجل
ورددنا اغاني احلصادين اغنية
القرية
(منجلي ومنجاله راح للحايك
و“دليلة احلمايدة” بلدة صغيرة
جاله ،ما جاله اال بسلكة يا ريت
تكاد تضع رجليها على أطراف
السلكة عزاه) منجلي يا ابو رزة
وادي املوجب ،وتتط ّلع غربا ً
شو جابك من بلد غزة جابني ليالمس النظر مكاور حيث قطع
لعب البنات ،البنات الغاليات ) رأس يوحنا املعمدان ،النبي يحيى،
احاط اشقائي ابنة اخلمس
وتنظر شماال ً فال تُخطئ العني
سنوات باحلنان والرعاية فتفوقت مادبا وخريطتها الفسيفسائية
في الدارسة وامتلكت مهارات
اخرى في لعبة كرة الطائرة
وتفوقت في لعبة تنس الطاولة
ومثلت املدرسة واجلامعة في
اكثر من بطولة.
ما زلت لليوم محاطة برعاية
ال مثيل لها من اعمدة البيت
اشقائي اطال اهلل في اعمارهم

وما بني املغارة شتا ًء وبيت
الشعر صيفا كبرت احالمي
واشقائي ظ ّلوا متالزمني في هذا
املكان الذي حرصت امي ان يكون
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اآلسرة للمنطقة ،وبني هذا وذلك،
فال يبعد عن مكان والدتها حجر
ميشع وانتصارنا ّ
املبكر على
اليهود سوى كيلومترات قليلة.
فلحة بريزات التي تد ّرجت في
مسيرتها من بداية البداية،
حيث مندوبة جريدة شيحان
ثم في وكالة االنباء “بترا”،
ومن ّ
لتتد ّرج حتى تصل إلى مواقع قد
يحسدها عليها الكثيرون.
وقبل عدة سنوات كتبت عنها
مجلة “السجل”:
حرص والدها على تعليمها،
فأرسل البنات إلى مادبا ،واألوالد
درسوا في القرى اجملاورة ،فانتقلوا
للسكن في مادبا وبقى الوالدان
في القرية لتأمني مستلزماتهم”.
درست في املرحلة االبتدائية
في مدارس االقصى اخلاصة ،ال
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تستطيع أن تنسى موقفا ً ما
زال ماثالً أمامها “استحق قسط
املدرسة ،وتأخرت في دفعه،
لذا نقلت إلى مدرسة عكاظ
احلكومية ،في الطابور الصباحي،
رأيت امرأة من بعيد بطلة بهية،
بلباس بدوي ،كانت والدتي ،باعت
بساطا وأعادتني إلى مدرستي”.
التحقت لدراسة الصحافة
واإلعالم في جامعة اليرموك،
بعد تخرجها العام  1990عملت
في جريدة شيحان ،ثم وكالة
األنباء العام  ، 1992عام 1997
انتدبت للعمل في برنامج
بحث وتطوير البادية األردنية،
مستشارة إعالمية ،وأعادتها
هذه الفرصة إلى”عشقها ،احلياة
البدوية والتواصل مع
البدو ،لبحث مشاكلهم وتطوير

حياتهم ومساعدتهم على
مواجهتها” .جنحت في انتخابات
نقابة الصحفيني عام ، 2002
وانتدبت  2003للعمل في
وزارة التنمية السياسية ،في
إدارة اإلعالم واالتصال ،إضافة إلى

الناطق اإلعالمي .كما عملت
بعدها سكرتيرة صحافية لسمو
االمير احلسن بن طالل.
كما كتبت عنها “احلياة :اللندنية،
بعد فوزها الساحق في نقابة
الصحافيني::
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كان الفتا ً ان تفوز الزميلة في
وكالة االنباء االردنية ،فلحة
بريزات ،بأصوات حوالي  70في
املئة من الزمالء الذين اقترعوا
في انتخابات نقابة الصحافيني
االردنيني يوم اجلمعة املاضي.
كان الفتا ً ألكثر من سبب:
فالزميلة فازت بعضوية مجلس
النقابة بأعلى االصوات ،متفوقة
بذلك على منافسيها  -الزمالء
التسعة الذين فازوا بعضوية
اجمللس  -فضالً عن الزمالء الذين
ترشحوا واخفقوا في جمع عدد
كاف من االصوات للوصول الى
اجمللس .ولعلها من املصادفات،
ان الزميلة بريزات كانت ،في
يوم انتخابات النقابة ،متشحة
بالسواد بإستثاء غطاء رأس
ابيض ،لسبب رحيل والدتها.
وقد كتبت فلحة قبل أشهر عن
والدتها قائلة:
“  ١٤عاما مرت على فراقك يا
امي,كانت لنا أيام حزينة اختبرنا
فيها قدرتنا على الصبر وتعاملنا
مع األلم فكيف هي حياتنا بدون
احلب الذي كنت له اجمل عنوان
وأحلى شكل وأروع مضمون.
متر أيامنا ثقيلة كاجلبال وليالينا
فيها من الظلمة أكثر ما فيها

من الضياء وأي نور ميكن ان يعوض
اشراقة وجهك املالئكي.نقف
اليوم على قبرك نبحث عن شيء
مفقود فيأتينا صوتك ان نحمد
اهلل  ,خيالك يحمينا من برد ذلك
اليوم على تالل قريتنا الوادعة
التي كنت اول ساكنيها (الدليلة)
التف بثوبي الذي خاطته يداك
وأشعر بالدفئ الذي افتقدته من
زمن ال حول لي وال قوة .كلماتك
يا امي احلنون ما زال صداها
يتردد وابتسامتك العاتبة حيناً…
الرافضة أحيانا ترتسم بذاكرتي
لتذكرني بأن االم التي غادرتنا الى
غير عودة هي تشبه كل أمهات
وطني لكن ال يشبها أحد،أسير
في طرقات القرية واذهب الى
بيوت العزاء ..اسمعهم يترحمون
عليك يتذكرون صفاتك ليس
مجاملة لنا ولكن عرفان ملواقف
طيبة حلرة بدوية …يستذكرون
اغاثتك لكل عابر طريق  ،اسمع
بصمت واذرف دمعة حرى واترحم
عليك …أغادر مسرعة الى حيث
ترقدين أمارس طقوس الوفاء من
خالل النظر الى طيفك وروحك
أتأمل ذرات التراب التي تغطيك
حتت ظالل شجرة زرعتها يداك
احلانيتان بكل حنان”.

19

20

ينطقها للتبعثر
علي مسامع
األخرين...

من قلبي

يارا الغزاوي
كاتبة أردنية

 ....هي ال
متلك سوى
تلك الذكريات
التي وضعتها
بحرص في
صندوق ُمزخرف
بجمالية
متقنة.
أما هو
ّ ...
فذكرياته ال
يضعها في
الصندوق
خشية أن
ّ
يطلع عليها
األخرون
ويكتشفون
سره...

َخيبة َ
أمل َي..

ِهي  ....وهو

 ....هي تبكي
بألم ،،،تشتاق
بتمرد ،،تُعلن
حبها بكبرياء،
وتعيش بدوامة
املشاعر
املتناقضة ،فقد
تاهت علي أعتاب
عشقها له....
وهي تدندن
اغانيهما
وتسمعها مرات
ومرات متكررة
دون ملل ....

 ....هي تدندن اسمه بصوت هامس تارة،
وبصوت مرتفع تارة اخرى ،فال يستهويها
سوى اسمه كتحلية ما بعد فنجان قهوتها
صباحاً...

 ....هو يتحاشى كل شيء
اغان ،كلمات،
يذكره بهما من ِ
ومواقف ،ودون ملل

 .......هو اختار ان ينقش حروف اسمها بني
جوانب قلبه فهناك األكثر أمانا ً وسرية ،من أن

 .....هي ،وعند ذكر اسمه يحلو
لها احلديث عنه ساعات طواال ً

حتى تشعر انها بقربه...

21

 ....هو  ،وعند ذكر اسمها
يغضب ويدعي نسيان األسم
حتى ال يجعل أحدا ً يعرف من
تكون ،فيقترب منها...
 ....هي عندما تقع فريسة
شوقها اليه ،حتاول ان تقترب
منه...
 ...هو عندما يتمكن منه
الشوق يحاول أن يبتعد أكثر.
 ...هي حتبه ببساطة وجنون
االنثى .
 ...هو يحبها بعنفوان وكرامة
الرجل.
 ...هي تبتعد معتقدة أنه ال
يحبها
 ...وهو يبتعد معتقدا ً أنها
كرهته...
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نبيل صيتان عماري
كاتب أردني

في لقاء مع داود
الشريان قالت
بالفم العريض
أنا من أوصلني
للنجومية “ األردن
والفلكلور األردني
والتراث الريفي
والبدوي وأصحاب
الكلمة مثل
رشيد الكيالني
وسليمان املشيني
ونايف ابو عبيد
وتوفيق النمري
حلنا ً وكلمات
وملحنون أردنيون
والغير “ واجمل
شي أنها قبلت
صورة امللك
حسني بن طالل
رحمة اهلل ،

من
يحفظ
اجلميل
سميرة توفيق تذكرنا
باأليام اخلوالي اجلميلة
بالعقال املرعز وخيال
الزرقا ووين ع رام اهلل ،
تذكرنا بشامتها على
خد متورد وغمزاتها
والتي يظن كل ختيار
أنها متوجهة له حينما
تقول ريتني خيط
بعباتك سميرة توفيق
ماركة أردنية جعلت
للحب رونق وللوطن
حكاية عز وكبرياء
حنا كبار البلد وحنا
كراسيها وتخاطب

النذل وتقول له وش علمك
باملراجيل يا ردي احليل وش
علمك باملراجيل و املشي
بالليل  ،ترتاح وتعلو بوطنك
حني تغني فدوى لعيونك
يا أردن ما نهاب املوت
حنا  ،وبرجاس يا قاضي
الهوى برجاس حنا قالل
ورافعني الراس وتتغنى
بأردن الكوفية احلمرا أردن
اجلبهات السمرا وتشبه
الوطن مثل البسمة ع شفة
بلدي مثل الضحكة احللوة
يا بلدي وحتمس فينا الروح
الوطنية بجيشنا حامي
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حدوده ونهتف معها مبحبوب الكل
رف احلمام مغرب وتصب القهوة
جبينه هل قبالنا ونزغرد حني تقول
للضيف باهلل تصبوا هالقهوة وزيدوها
يا جيش األردن يا عزنا ورجالنا وحنا
هيل تقول حلبيبها بيع اجلمل يا علي
بوجودك دوم منرفع راسنا  ،وحتي شباب وأشتري مهر إلي وتغني له ع العني
الوطن بقولها شبابنا شوباشو وسط موليتني و 12موليه وعندما يغيب
الدواويني شربوا القهيوي وسط
احلبيب تغني له يومني والثالث ع فراق
الهيل بالفناجيني وتكمل َ
شبابنا
احلبايب وتصوم وتقول له ال باكل
السامر وقفوا وَقفة وال بشرب وتعاتبه ما قدر اقولك مع
اللي عليهم يَع َمر َّ
نشاما ْ
َ
تشرح
اخلاطر  ،وسميرة توفيق السالمة روح وتعاتبته وتقول له بسك
ِ
ترحب بالضيف يامرحبا بزوارنا ويا هال تيجي حارتنا  ،وكذلك تغني ألبن عمها
بالضيف ضيف اهلل وتسافر للزرقا
والذي سوف يزلها عن ظهر الفرس يا
وعلى رام اهلل وتغني للعقال املرعز
مدقدق بن عمي روح قليبي وأخ يابا
وللقضاضة البيضا وتغني لألسمر
وتنتظر العيد وتذكر خالها وتقول له
خفيف الروح ولألشقر وشعره ذهب
يا خالي قرب العيد بدي منك عيديه
ولأليام احللوة أيام اللولو نتذكر منها
تلك هي سميرة توفيق ال تنكر املعروف
.

،
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رحالة

د .معني املراشدة

الى ولدي زيد.. ...
مشاعر في يوم
زفافك السعيد..
ها أنا أكتب هذه
اخلاطرة بعد أن
عددت األيام يوما ً
بعد يوم
بل حتى
الساعات لم
تسلم من
حساباتي
ال أعدها رغبة
في سرعتها ..وال
طمعا ً بالذي
سيأتي
بل رغبتي أن
متضي هذه
الفتره القصيرة
ألعيد ذكرياتي
معك

أعلم ياولدي أنك ستحاول اخلروج
قبل أن أودعك وتتعمد حتاشي رؤيتي
ورؤية والدتك،حتى التغرقا في طوفان
الدموع حلظة عناقكما ..وأعتقد أنك
ستنجح بذلك...
لكنك لن تنجح في منع دموع
امك...ولن يفلح أحد !!
في يوم زفافك السعيد...
كيف تريدني أن أعيش في منزل
لست فيه !!
ال أراك كسابق عهدنا
فجأة يا ولدي ،وبعد وصل جميل
يريدونني أن أتعايش مع حقيقة
الوجودك !!!
أخبرهم بربك كيف أكون ؟؟
في يوم زفافك السعيد
وقبل زفافك وساعة زفافك وبعد
زفافك
أريدك أن تعلم أنه بحجم احلزن
املوجود فيما كتبت
في النهاية أقنعوني يا ولدي
بحتمية القرار
إال أني وصلت ذروة فرحي عندما
رأيتك عريسا يزفونك الشباب
مني بعيدا ً
وبعد أن أمنت أنك سعيد وبأيد
إال أنها تظهر مني ابتسامة خلفها أمينة
فرح كبير
ال يسعني إال أن أمتنى لك ولزوجتك
ألنها ليلة عمرك التي طاملا حلمت من كل قلبي اخلير والسعاده
بها
في يوم زفافك السعيد

إلى ولدي زيد
في يوم زفافه
وأعيشها من جديد مستمتعا بها حلظة بلحظة...
في يوم زفافك وقبل ان
تسكن منزل نصفك الثاني
أريدك أن تعلم أن كل جزء مني يصرخ عندما أتذكر
ساعة ابتعادك ...
أريد أن أبكي اعتراضا ً على هذه املراسيم التي تأخذك
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محمود ابو هالل
كاتب أردني

وملا َيّمت وجهي
و قلبي شطر
األسرى أستروح
هوا ًء مفعما ً
وأعب كرامة من
لدنهم ،تعثر
قلمي مرتني،
فقلت لنفسي
اصمت ..اصمت
ً
قليل فإنك في
حضرة األسرى.
اصمت فهم ال
ّ
يحتاجون صوت ًا
إضاف ًيا أو نقرا.
اصمت فهم
ّ
ينزفون أكثر

ُ
الساعة اآلن ،إ ّال قلي ًال...
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ُ
َمت ُام احل ّرية

ممّا تشرب وأقل ً
قليل ممّا
احلياة ،انطلقوا نحو
تتنفس.
احلرية صادقني صابرين ما
عرفوا إال املقاومة ليكتبوا
فصمت متسائالً :أي
بالصمود ما عجزنا عن
ُ
تضامن هذا الذي سيكون كتابته باحلبر ..فصمتنا.
من بضع كلمات ملتاعة جاءوا من بني أشجار
أبتذلها على أعتابهم،
الزيتون والبيوت واألزقة
ورمبا ال أكون فيها أكثر
التي لم يفتك بها طاعون
من ناكئ جروح .تضيق بنا التسوية وصالوا وجالوا.
احلياة وسط أحلان فرحة دفنوا بعضا من رفاقهم
وتراتيل حزينة ،فتتوه بنا بني غارتني ثم باسوا التراب
العاطفة بني الصمود
و مضوا على ذات الطريق..
حزن طريق احلرية.
األسطوري وبني آيات ٍ
تتلى كقطرات مما تبقى
في املآقي.
يعترفون أنهم يأملون قليال
حني يستمعون من خلف
و حني ضاق بهم سجن
القضبان ألم ما زالت تأتي

منذ عشرين عاما ً دون أن تشتكي
حصتهم من اخللود .وملا طال انتظار
من آالم املفاصل ،وأن عصا الصبر
أمهاتهم على موائد الغداء وما
التي تتوكأ عليها ما هي إال للهش عادوا ،متنوا لو أنهن يقتنعن بأنهم
على اجلنود القذرين.
عنهن وجع االنتظار.
ماتوا ليخففوا
ّ
تركوا أحالمهم على األغصان كثمار وما علموا أنهن ما زلن يغطني اجلمر
لم يأن قطافها وذهبوا يبحثون عن بالرماد ،ليبقى الطابون مشتعالً
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أن رائحة املدن البعيدة ما زالت
التالي ،وأن أحالمهم ما زالت تأتي بعطر الراحلني وتدغدغ األنوف
ليومه
ّ
الشماء بغدق ولطف فيبتسمون.
ساخنة في أباريق الشاي.
ويُنبؤوك أنه كلما ارتفع صوت عواء
العدو وازداد صفيره ،يعلمون أنه
ُمن َع عنهم امللح حني فركوا عني
السجان به ،فتوافدت على نوافذهم يرفع صوته كي يخفي خوفه من
وجودهم ..فيبتسمون.
نوارس البحار محملة مبلحها،
فخلطوا امللح بندى الصباح وصنعوا
ويعترفون أنهم يأملون قليال حني
شرابا ً حلو املذاق وشربوا ،حتى
يستمعون من خلف القضبان ألم ما
إذا ما اقتربوا من آخره ،ارتشفوا
ببطئ ووسعوا الفجوة بني الرشفة زالت تأتي منذ عشرين عاما ً دون أن
تشتكي من آالم املفاصل ،وأن عصا
واألخرى إلغاظة السجان.
الصبر التي تتوكأ عليها ما هي إال
للهش على اجلنود القذرين .فيخفون
كلما شاهدونا يبتسمون وكمال
آالمهم ويبتسمون حني يطالعون
شاهدناهم يبتلعنا احلزن أو يكاد
صور األوالد الذين كبروا بني الكروم،
على أمنيات ما زالت تتأجج حتت
وصور البنات الواتي استطالت
أنقاض األحالم واألهازيج األولى،
ظفائرهن وغرقت باحلناء املعجون
مبقل األمهات،
ودمعات معلقة
ِ
بأدمي األرض.
وحسرات تنام في قلوب األخوة
واألخوات ،وأنات محبوسة في صدور
أ ّيها الثابتون الصامدون الصابرون،
اآلباء ،و ُقبل مرتعشة على شفاه
فثم َة خيوط
األبناء ..تتمنى أن تب ُوس األيادي
واصلوا ابتساماتكم ّ
والوجنات ُ
الضوء تخرج من بني شفاهكم،
من ّ
امل َمرة “يقول املؤرخون
وتقترب من الشفق األرجواني
أن تراب فلسطني يشبه احمرار
املعشق بالآللئ ،تنبئ بقدوم الفجر..
الوجنات”.
فالساعة قاربت احلرية إال قليال.
وحني تسألهم عن سر ابتسامتهم
الدائمة يردون عليك بأنهم يعشقون
احلياة وأن قلوبهم مربوطة مع
الوطن كساعة الرقاص على ميعاده،
فيبتسمون كلما نبض .ويخبروك
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ولست أنا!
أنا
ُ
عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

علي أنا،
ليست الكتاب ُة
ْ
متردا ً ّ
أوج ُهه لك ،ورفضا ً لي أنا،
سهما ً ّ
فأغتسل أنا .
أخطأت
حتى وإن
ْ
______
وأصاب ْتك .
أكتب ،
وأنا حني
كتابتي أنا،
ُ
َ
لغسلك
ال أسعى
بإصبعي أنا ،
غسل،
أغرسه في قلبي أنا ,أنت  ،فامليت ي ُ َ
ُ
َ
وأنا أخاف املوتى .
ألنزف أنا،

وأخل ُع ثوبي أنا،
أكتب،
وأنا حني
ُ
َ
ألخمش جلدي أنا،
أسعى ألن أغتسل
أنا م ّر ًة ّ
َ
وأكشف عن قلبي
كل مرة ،
وال أنتظ ُر الطهار َة أنا.
بامل ّرة ،فأنا ال أساكن فكلماتي عر ّيي أنا .
ُ
أعرف أنّي في
و أنا
املالئكة .
ّ
لست أنا أنا .
كل هذا
أكتب،
وأنا حني
ُ
ُ
أهتدي بنبضي أنا،
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حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

الصبا!
مقام ومنديل وناي ،ومقا ُم ِ
 -من أطراف احلكايات -

• ..و مقام ُ
الصـَبا !
لم ي َ ِخب ْ
ظن ّ قلبي  ،لم
يخب انتظاري ..
ربـما حتط
قلت ُ ّ
ّ اليوم “ ميامة
“ عند النافذة
 ،فأقول لها ما
حتب ّ و ما أحب
ّ!
الص َبا “ .
ليلة و ليلة أخرى ،
َ
انتظرت ُ ،
منديل البحر !
•
فأرى في الليالي ك ّلها
حطـت ْ
فـــ َ
ّ
أتذكرين حكاية املنديل
 :نساء ميضني إلى
و هدلت مبا
الذي سحبته الريح  ،تلك
البحر ويرقصن جوار
يكفي أللف
الريح التي أخذت أشياء
املاء  ..و أرى عازفني
مرحبا وأكثر  ،مي ّرنون أصابعهم لكي الناس قبل نصف قرن ّربا أو
هدلت مبا
ازيد قليال ً ؟
يستقيم وتر العود !
يكفي لكي
 ..أتذكرين ما قالته
أراهم يصنعون
األمهات عن الرياح واملنديل
أسهر ألف دهشة تليق بــ ِ “ مقام
ّ

الناس  ،رمى إلينا منديل حارتنا و
والبحر ومنازلنا والشبابيك
املتقابلة و شجرة الليمون وبئر املاء دفتر أوقاتنا  ..اليوم رجع املنديل
الذي فيه وعنده احلكاية ك ّلها !
؟
 ..اليوم  ،على طرف ٍ في لون
 ..هذه وتلك ك ّلها  ،كانت
املنديل  ،ظ ّلت عالقة أسماء ،
منقوشة بالرسم على املنديل ،
ذاك املنديل الذي أخذته الريح إلى رغم املاء ورغم الوقت ِ ورغم التيه
والديار النائية  ،اليوم على طرف
اجملهول .
اللون من املنديل كانت قصة
 ..اليوم  ،عند البحر  ،اقترب
طفلني  ،قصة اسمني  ،قصة
طائر املاء و رمى إلينا شيئا ً يشبه
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يعد ْ في يد العازف بياض ٌ يليق و
نافذتني شهدتا مناجاة وبوحا ً
لم تعد ْ في املدينة رقصة ٌ بال دم ٍ
وكالما ً عن الليمون واملاء !
!
....
 ..كأنّها املدن جترح الوقت إن
اليوم  ،يهدي إلينا البحر أرواحنا
ْ فقد املغ ّنون الذاكرة  ،وكأن ّ
ومينحنا وقت املاء والنوافذ...
نـزِ َفت
الذاكرة تهرب ُ من يد عازف ُ
نسترجع منديال ً كنا حسبناه
أصابعه !
تاه  /تهرأ في الغياب  ...أرجعه
...
البحر إلينا وفيه الدار واملصطبة
تلك أوجاع الناي واألصابع وتلك
األمهات و
والليمونة و أثواب ّ
قصة املدن التي بال ضفاف وبال
للجدات  ،وفيه ،
خصالت شعر
ّ
أرصفة  ..النافذة حر ّية وهواء
في املنديل اسمان كانا يحرسان والرصيف باب النافذة و حني يفقد
الشبابيك !
الطاعن في الزمن ِ مقع َده عند
 ...في املنديل  /في طرف منه :الرصيف  ،عندها تصير املدن ُ بال
أنت ِ حني أط ّلت روحك إلى
ذاكرة وتنزف األصابع و تنكسر
الشمس من النافذة  ،وأنا حني
أطراف الناي و يغيب املغ ّني !
نهرت الشمس وطلبت إليها أن
...
تترفـق بوجهك !
ّ
حني نرى الشارع بال رصيف ،
 ...في منديل البحر اسمان  :أنا يصير البحر بال ضفاف ٍ و تعمر
وأنت ِ !!
البالد بالطني
( ذلك ك ّله يحدث  ،لو كان لنا
بحر و كانت لنا مناديل ) .
حني ينكسر الناي !!
•
كأن ّ املدينة التي فقدت
نايها  ،لم تعد تنام  ..وكأن ّ املغ ّني
أرهقه الدرب الض ّيق الذي بال
ياسمني  ..فبعد انكسار الناي لم
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شغف

تداعيات ...

آنو السرحان

إعالمية وشاعرة أردنية

أما قبل:
ّ
عندما تنتظرك
نفس الطاولة،
ونفس الكأس،،
وذات القلب ،،كل
مرة،،
هي تلك الصدفة
اللعينة ،هو ذلك
احلب احلقيقي،
هو االنتماء
لوطن صغير
في أعمق معنى
لالنتماءات
الكبيرة..
هو أن تعرف
ماتريد ،وكل
األسباب ،
وبال مب ّررات
أو تفسيرات
عقيمة..
هو ما يسمى

احلظ،
شرفات في الذاكرة،
والقدر حني يفرح كثيرا
أمها التي
تشبه فطائر ّ
ويضحك،
بحب..
تعدها
ّ
ّ
هو ما كنت تخبئه كل
خيوط (النّول) امللونة،
ليلة حتت وسادتك من
التي كانت تو ّرم أصابع أبيها،
أمنيات،
لينجز عنها واجبها املدرسي
وصحوت ووجدته حقيقة
الثقيل،
بني عينيك...
ع ّلمتها ال ّرسم بالكلمات،
اخلوف :أن تنكسر املرآة.
على اجلدران املهترئة،
أما بعد:
لتصير كتفا لألمنيات..
ّ
شجرات اللوز
الشمعة،
تل ّوح لها،
كانت ضو ًء،
ّ
كل كبوة،
قتلت العتمة،
أ ّن ن ّوارات العمر،
لكنّها من خيانات
على قيد ال ّزهر..
احتفاالتهم،
في طريقها الذي تسلكه،
انتحرت..
متجهة نحو أرذل األمل،
…..

يذبلون،
والغصن العتيد،
يُس ِقط األوراق اليابسة،
ويص ّوب أنظاره نحو السماء،
فاألرض عادلة،
تبتلع املوتى والقانطني..
الصورة،
بال،
بإطار ِ
كالزكاة بال اكتمال النِّصاب،
ما أبشعها عن ُقرب،،
ما أحالها وهم أبعد..
احلقيقة،
أصدق من الواقع..
احلبيبة،
أعمق من الوطن إذا ضاق..
صديقي املعتقل،
عاشق جميل،

،
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ال يشبه شرقيا جبانا..
كشمس حقيقي،
ضروري كأوكسجني..
ّ
القلوب،
كالفساتني في خزانة أنثى،
مل ّونة،
باهرة ،باذخة،
لكن ال بد أن تهترئ..
الغيرة،
تفتك برجل،
واحلزن،
يدججه باخليانات..
ّ
اخلاسرة لعاشق غير نبيل،
تعيد ترتيب مكتبتها،
فتلقي جانبا بكل كتاب،
فيه سطر يشبهه..
..............
املشهد األخير:
قالدة،
وخلخال،
قليل من املوسيقى،
كثير من ا ّ
جلمر،
مائدة حب،
شعر،
كؤوس من ِ
عال،
كعب ِ
تعد للعشرة،،
ّ
وعلى رقص االنتظارات
العقيمة،
لتعد عشائها األخير،
تنهض
ّ
وتطعمه لعاشق ّ
عاق أقلق
قصيدتها...

،
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كل ما بحاول أحكي معه بأي
موضوع حتى لو كان مهم جدا ً
أو حتى لو أمزح معه بضل
(سايلنت) ،وبالكتير إذا اهتم شوي
بعمل (اليك) بإصبعه ،وبرجع
بكمل بدون أي (كومنت) أبداً ،وأنا
وأشد
ببلش أندب حظي وأولول
ّ
شعري وأصرخ وأبكي وإذا انزعج
مني بيعملي (بلوك) وبدخل على
الغرفة وبسكر على حاله..
لم يعد في حياتنا (برايفسي)
بامل ّرة ،لألسف صارت حياتنا
(بابليك) لكل الناس القربى
والغربى ،أي شي بصير بينا يا إما
(بشيره) على (ووله) أو بحكي
فورا ً لصاحبته التلفونية أو
الفيسبوكية ،وهي ما شا اهلل ما
بتقصر أبدا ً وفورا ً بتنشره حتى
تورجيني إنه جوزي بحكيلها كل
شي عن حياتنا يعني مبعنى آخر
إنها عشيقته اجلديدة ،طبعا ً بكون
تالت أرباع الكالم تأليف وتشبيح
وكله ضدي وكأنه هو مالك.
حتى لو بع ّتله رسالة حلوة
بيعملها (كوبي بيست)
وببعتها ألصحابه وصاحباته
عشان يعرفوا إنه مرته بتحبه
صار أهم مني بكتير ،لدرجة صرت
أكثر وإنها مجننته مسجات
أشعر إني ما إلي داعي في حياته،
وبتالحقه ،لدرجة شو طبخت
هو دائما بيعملي (إيجنور)..

د .عصمت حوسو تكتب عن :

شغف

دة .عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر
لالستشارات النسوية
واالجتماعية

لم أعد
حتمل
استطع ّ
هذا الوضع
أكثر إنه فوق
طاقة احتمالي
 ،املوبايل ما
بينزل من إيده
وداميا مقلوب
أو (سايلنت)
لدرجة بدخله
معه على
احلمام .أكثر
شي ممكن يوتره
ويكركبه إذا
حدا منا مسك
موبايله أو كان
الشحن على

زوجة تشكو ادمان
زوجها على “فيس بوك”!

وشك االنتهاء ،لذلك
دائما ً يشتري بطاريات
خارجية ودائما ً تكون

شحنها (فوول) من باب
االحتياط ..
وجود املوبايل في حياته

،
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وشو أكلنا بيحطه على جروب
العائلة ،وخناقاتنا على جروب
صاحباته ،وحبنا وغرامنا على
جروب أصحابه ،وهيك حياتنا
صارت مشاع وصار املوبايل وكل
(األبليكيشنز) الي عليه وخصوصا
(الفيس) زوجته الثانية .وإذا أنا بدي
بفضل أتناقش معه
أحكي معه ّ
على ( الديسكاشن بورد) بيرد علي
أفضل وأسرع من إني أحكي معه
ووجهي بوجهه..
لو حكيتله عن أي واحدة
تعرفت عليها جديد بيعمل
عليها (سيرتش) على الفيس
عشان يشوف شكلها ووضعها
وبوستاتها ويقرر إذا عجبته
صداقتي معها أو ألغيها ،وهو
طبعا ً بيتمنى ألغي صفحتي على وإذا حكيتله بدي أعرفك على زوج
الفيس بوك حتى يطمن إني ما صاحبتي بحكيلي خليه يبعتلي
أعمل زيه وحتى ما أشوف شو (فرند ريكويست) وأنا بعمله (آاد)،
بن ّزل ومني بضيف ،على الرغم إنه وأنا بضل أحكي بيني وبني حالي
بيعملي حظر على كل شي بنزله
اهلل يشفيك ويا رب تصبرني..
بس على مني هو مش عارف إنه تواصله معي بس من خالل املوبايل
عندي (أكاونتات فيك) براقبه منها
حتى ملا نطلع مع بعض أو نزور
ومرات بعمل أنا معه (تشات) حتى
أصحابنا وقرايبنا بقضيها على
اكشف خياناته ،طبعا ً ملا أكون
اجلهاز صرت أمتنى لو إني جهاز
حاطة صورة بنت حلوة وأبلش
يهتم فيي لهالدرجة.
أتدلع معه باحلوار فورا ً بتجاوب
طبعا ً دائما ً بشوفه (أونالين)
معي.
وملا أساله ليه ومع مني بنكر أو

بتحجج بناس أنا ما بعرفهم،
وإذا زنقته بكون ر ّده إنه الظاهر
في ناس بيدخلوا على حسابه
من وراه عشان هيك بضل يظهر
أونالين ،هو بفكرني هندية لكن
بعمل نفسي مصدقته حتى
اختصر مشاكل ونكد وكذب
وقصص مختلقة ال ميكن يصدقها
حتى ابني الصغير ومبشيها على
مضض ومع شعور بالقرف.
أما بالنسبة للتحكم بحجة
الغيرة فهو داميا ً بتابع (بوستاتي
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والفرندز) الي على صفحتي،
وبتحكم شو اكتب وشو أنشر
ومني اخ ّلي عندي من الفرندز
الرجال ،أما هو كل فرنداته بنات
ونسوان من كل األشكال واألعمار
طبعاً ،وداميا ً بتحجج إنه مضطر
عشان شغله ،وأنا بضل أكتم
واحتسر لدرجة حاسة حالي
بقلبي
ّ
رح أموت بجلطة من كتر القهر
والضغط..
وكل ما أشكي وأعصب بيعملي
بوجهه (سمايل فيس) مبنتهى
السخرية مع ضحكة صفرا كتير..
حياتنا اتدمرت وأوشكت على
النهاية وصرنا نتخانق على أتفه
األسباب والبيت داميا ً مشحون
بج ّو النكد واالوالد تعبوا من كتر
املشاكل ،اهلل يسامح الي اخترع
كل وسائل التواصل االجتماعي
إلنها خربت بيوتنا ،كل خيانات
جوزي على الفيس بوك وإخواته ...
لست اعتقد بل أجزم هنا أن
مشكلة هذه الزوجة هي ذات
املشكلة للكثير الكثير من
الزوجات في العصر احلالي،
ندعو اهلل متضرعني أن يشفي
(الذكور) من إدمان موبايالتهم
وتطبيقاتها...
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رحالة

سميح جبرين
كاتب أردني

“الهمل”
رزق َ

باتت امليزة الغالبة في صناعة
السيارات احلديثة  ،فال تكاد جتد
هذه األيام سيارات تخلو من
وحدات حتكم الكترونية مبرمجة
يكون الغرض منها احلصول
على أفضل أداء للسيارات ،
وصيانة هذه السيارات أصبحت
تتطلب أجهزة خاصة(ماسحات)
تعمل على قراءة األخطاء التي
يسجلها كمبيوتر السيارة ،
وهذه األجهزة يلزمها فنيون
مختصون ومدربون يجيدون
قراءة اللغة األجنليزية وأحيانا ً
يتطلب األمر القدرة على حتليل
اخملططات الكهربائية اخلاصة
بكل سيارة  .واملؤسف هنا  ،أن
ورشات تصليح السيارات تفتقر
بشكل كبير ملثل هذه اخلبرات
النادرة وغالبية من يعملون بهذا
القطاع شبه أم ّيني والبعض
منهم ال يجيد حتى قراءة اللغة
العربية .وعلى املقلب اآلخر جند
أن معظم مالكي السيارات
ليست لديهم أدنى فكرة عن
هذا العالم الذي يتواجد بني
خباياه الكثير من حاالت النصب ماهية السيارة وكيف تعمل
واالحتيال  ،وافتقاره إلى اخلبرات وما الذي حتتاجه من أعمال
صيانة ،فكل ما يعلمونه هو
الفنية الكافية للتعاطي مع
كيفية قيادة هذه السيارات
التكنولوجيا احلديثة التي

على “ا َملهابيل”!

قضيت
يومني الهبني
متنقالً بني
ورشات إصالح
السيارات بغرض
تركيب محرك
مستعمل
عوضا ً عن
محرك سيارتي
الذي أصبح
واهنا ً ،بعد أن
ّ
مكنني دون
خذالن من
قطع مسافة
عالم “الكراجات “ ليس بغريب عني  ،حيث كنت
نصف مليون
كيلو متر على ازوره بني الفترة واألخرى بغرض أعمال الصيانة
مدار  15عاما ً  .الدورية للسيارة .ولكن قضاء يومني مبعدل
عشرة ساعات يوميا بني العاملني في هذا اجملال،
منحني الفرصة للدخول إلى بعض تفاصيل
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اليومي لها و الذي يفوق أضعاف
،وهذا ما يعطي الفرصة لبعض أضعاف دخل دكتور جامعي
أصحاب “الكراجات عدميي
مؤهل من أعرق اجلامعات في
اخلبرة والضمير “من “السرحان العالم وقضى عقود بالتدريس
“ مبالكي السيارات وتكبيدهم
اجلامعي  ،مقابل مؤهل صاحب
خسائر مادية غير مب ّررة نتيجة الكراج الذي ال يتجاوز ثالت
لعملية التخمني في حتديد
أعدادي في أحسن األحوال. .
سبب اخللل في السيارة ،وعلى على هامش تواجدي في”
الغالب يكون التخمني خاطىء الكراج “حضر أحد ً
احللقني
لتبداء عملية تخمني أخرى
بغرض صيانة سيارته ،وكان
،وهكذا حتى تنجح األمور في
صديقا ً لصاحب “الكراج” ،فأخذ
هذا ّ
النهاية .
احللق يسخر من صديقه
يحصل أحيانا ً أن يكون مالك
امليكانيكي قائالً له “خ ّليك
السيارة مهندس ميكانيك
تض ّلك تصارع باحلديد عشان
أو شخص لديه خبرة ودراية
حتصل  200دينار باليوم ،أنا في
ّ
كبيرة بصيانة السيارات ،وما
آخر يوم من شهر رمضان بقيت
أن يحاول هذا املهندس أو اخلبير أعمل بالصالون لغاية صبحية
من توجيه مالحظة فنية ل
وحصلت أربعة اآلف دينار.
العيد
ّ
“امليكانيكي “ حتى ميتقع وجه “
األخير مستكبرا ً أن يوجهه أحد أخيرا ً اقول مقتبسا ً كلمتني
ما في عمله ،وغالبا ً ما يحدث
من مطلع اغنية مينية رائعة :
هنا إشكال يدفع ثمنه مالك
“مسكني يا ناس “ من قال أنا
السيارة صاحب الدراية الذي
حاصل على مؤهل جامعي .
يقف حائرا ً معدوم احليلة أمام
جهل وتعنت هذا امليكانيكي
الهامل .
ما لفت انتباهي بشدة لهذه
الكراجات التي تبدو بائسة
مبظهرها،هو معدل الدخل
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بدون مجاملة

عبلة عبد الرحمن
كاتبة

هذا الصباح كان
مميزا بكسر الروتني،
من دون ان تخطرني
تسميته بأنه يوم
غير عادي .منحت
نفسي متعة
التجوال بحثا
عن اشياء غير
متوقعة .زرت فيه
وسط عمان امال
بصرف وقت جميل
بالهواء الطلق
واكتساب بهجة
ضياء الشمس
مع حكايات
تشهدها عراقة
املاضي بعيون
حاضرة .امضيت
قرابة الساعة في
مطعم هاشم
اتفرس في الزحمة
وال اصدق بأن مثل
هذا العدد من

وأما النصر ،،،
ّ
فلألسرى...
الناس يشاركني قرار الفطور وقام به غيري نوع من متضية
خارج املنزل .هل تراني اضعت الوقت وادعاء السرور في
الشعور بالتغيير حني
واقع يجبرك على التجهم
فقدت متييز اغتنام فرصة
والكآبة .كما ال ادري ان كانت
االمتنان التي كانت ستحل احلياة قادرة على استعادة
املتعة لبعض الوقت بأعيننا،
بي .يا لشدة الزحام ،اشعر
هل نصد اذاننا عن سماع
وكأنني في مستشفى
حكومي غالبيتنا اخذت تدور الصرخات واستغاثة بالنجاة
من كل حدب وصوب .على
برأسه الرغبة باللجوء الى
الواسطة من اجل احلصول يقني بأننا سنفشل في
ابعاد شبح التفكير في
على دور قريب في تقدمي
رعب اجلدران واالسوار ودموع
الطلبات واملقعد املناسب
االمهات اللواتي يعتصمن
حتى ال يفوت علينا .
مع اوالدهن األسرى في خيم
ال ادري ان كان ما قمت به

االعتصام وهن يتوسلن الضمائر احلية
النقاذ ابطالنا في معركة االمعاء اخلاوية
والوقوف الى جانبهم في قضيتهم
العادلة.
كما انني على يقني بحملنا وزر كثير
من الضحايا التي ازهقت ارواحها بال
سبب اسأل نفسي متى كان ذلك الزمن
الذهبي النبيل الذي حتدث عنه الشاعر
املصري امل دنقل؟“ :كانت اخليل برية
تتنفس حرية مثلما يتنفسها الناس في
ذلك الزمن الذهبي النبيل”.
قضايا االسرى من اكثر القضايا احلية
التي اتعاطف معها امام سيل القضايا
التي تدور من حولنا والتي ال تقل وجعا
عن بعضها في حجم التداعيات التي
قد تطال صمود اجلبال .ال اظنني انسى
املكاملة التلفونية التي كانت السبيل
النقاذي من رتابة امللل الذي كان يحيق
بي ،حتى افتح الباب وال ابقى عند
عتبته! لم يكن عاديا سماع صوته
اجلميل وهو يخترق قلوبنا بأناقة ،كما
لم يكن يوما عاديا حني حكم بخمس
مؤبدات في سجون االحتالل ووقف
شامخا بأبتسامته دون ان ينال احلكم
من عزميته .صوته القادم من غياهب
السجن جاء يحمل االمل والثقة بالنصر.
صوته لم يتلون بالكذب والزيف ،لم
يتذوق االستجداء واخلنوع ،لسانه ال يقول
اال الصدق ،ال يعرف الطمع وقد تع ّلم ان
يعطي ومتى يعطي ،يهب النور واحلياة
لكل من عرفه.
بالرغم من انه في هذا العام سيتم
ثالثة عقود في سجون االحتالل وقد
تعلم الوقوف عند الباب منذ عامني
مضوا ووقفنا معه انتظارا بخروجه
بحسب مواثيق تقر بأن اقصى مدة
للسجني يجب اال تزيد عن الثالثني .اقول
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بأنه ما زال قادرا على العطاء رغم صوت
السالسل التي حاصرت اقدامه وما زالت،
وأن طول املدة التي امضاها بالسجن لم
حتاصر محبته وعزميته التي مازالت قدوة
لكل من حوله.
وسط عمان يعني املؤرخ عبدالرحمن
منيف وهو يقص القصص البديعة
عن سحر املكان واسطورة من مروا من
هناك .يعني اجلامع احلسيني وارتباطه
بنداءات احلرية .يعني كشك الثقافة
العربية واستعراض الكتب القدمية
واجلديدة واالطمئنان على صحة صديق
املثقفني ابو علي وهو يحاور ويقدم رأيه
بالكتب التي تتصدر واجهة عمان بكل
عراقتها.
وسط عمان يعني املدرج الروماني
واملناسبات الثقافية التي تقام على
مسرحه .يعني املتحف الذي يحوي
على كنوز تراثية .باملتحف هناك تأملت
في الفسيفساء وبعض احللي واالثواب
التي كانت تتزين بها نساء رام اهلل وغزة
وبئر السبع وبيت دجن وغيرها من املدن
والقرى الفلسطينية .لكن صدمني
ان املدن والقرى االردنية غير حاضرة في
كرنفال االزياء باملتحف االردني.
خبرا جميال حني علق االسرى اضرابهم
باالستجابة الى مطالبهم التي متنحها
لهم كافة القوانني الدولية مثل :منع
سياسة العزل االنفرادي،واالعتقال االداري
واالهمال الطبي وحتسني شروط الزيارات
العائلية وتوفير هاتف عمومي لغرض
التواصل مع االهل.
اخلبر املنتظر حني يتمتع جميع االسرى
باحلرية ويعيشون حياتهم الطبيعية.

،
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إفراج

خماش
عمار ّ
ّ
عمار وناشط أردني
ّ

عصفور او رمبا
ببغاء تطبع نفسها
على زجاج نافذة
مكتبي .ومن قوة
االرتطام انتقل
كل الغبار من
الريش الى سطح
الزجاج لتسجل
كل تفاصيل الريش
وحلظة الطيران في
نهاية صارمة لفضاء
مفتوح.
التصوير هو قتل
الزمن ،و هذه صورة،
لكنها ليست صورة
فوتوغرافية  ،بل
صورة غبار غرافية.

عمار خماش:
جتليات ّ
ّ
وفن جديد هو الغبارغرافية
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آخر رسائلي

سناء صالح
يوقظني الصغير
انا لعبته
وجديد مالبسه
وارجوحته
وجيبه املمتليء
بالعملة املعدنية
حريته ان يشتري
وجبة مشتهاة
ويجلس في
مطعم
ياخذ الصور
السيلفي
يبثها على كل
املواقع
انه يجهز البوما
يخلد فيه حياته
////////////////////////
////////
توقظني االم
بجسدها املهدود

من مفكرة
العيد
وحلمها بيوم سعيد
أن قد عاد العيد
واألسرة شملها ملموم
لم ينقص منها احد
بحب جتهز طعام الفطور
كانها املرة األولى
جتتمع فيها األسرة
على مائدة الصباح
###########
تبحر في همومها
تكاد تغرق
البحر ال يحتمل
ثقيلة هي الهموم
باي حال عدت يا عيد
يا اهلل
كيف يأتي العيد
وال يخجل من دمع االمهات
وال يرتبك من يتم االطفال
وال يطرف جفنه
من حزن املشردين
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جتربتي

تغريد السعايدة
صحافية أردنية

فازت االستاذة تغريد
السعايدة بجائزة احلسني
لالبداع الصحفي الفضل
قصة اخبارية.
وفي تقدميها للزميلة
السعايدة ،قالت جلنة
اجلائزة:
ال تخلو عائلة أردنية من
ّ
ولعل
مريض بااللزهامير،
عدون
هؤالء املرضى يُ ّ
ولكن
بعشرات االالف،
ّ
االنتباه ملا يعانونه وما
يعانيه من هم حولهم لم
يكن بالقدر املطلوب.
الزميلة االستاذة تغريد
السعايدة لم تفعل كما
تفعل بعض األسر التي
تشعر باحلرج وتخفي
مريضها عن االنظار ،بل
وضعت ذلك “السر العائلي”

أفضل قصة إخبارية
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“الزهامير”
أردنيون
يختبرون
فراغ الذاكرة

قصة اخبارية محترفة
في العلنّ ،
وقدمت ّ
مهمة في الزميلة “الغد” تُلقي الضوء على
ّ
ظروف املرض وكيفية العناية باملرضى.

وال أنسى هنا أن أذكر أ ّن بعضا ً من
أع ّز زمالئنا أصيبوا باملرض ومنهم من
رحلوا عنّا ،وما زالت ذكراهم العطرة

في قلوبنا.
“اللويبدة” تعيد نشر القصة االخبارية
املهمة ،نقالً عن الزميلة “الغد”.

،
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ذلك احملامي الذي قضى عمره يتنقل
يتلمسون احلياة .كأنهم يكتشفونها هنا وهناك ،يدون املالحظات في عقله،
ألول مرة ،يجهلون مكانهم،
وهو املعروف باهتمامه بأدق التفاصيل.
ويستغربون من حولهم ،يرمقونهم
ولكن وفي حلظات غامضة “يقف
بنظرة ال تخلو من اخلوف والترقب.
أبي متسائالً أين أنا؟” ،وقد دخل في
كأنهم يختبرون عاملا جديدا ال
العقد الثامن من عمره ،ينظر الى
يشاركهم به أحد سواهم.
كتبه وأوراقه ،لم يتذكر ذلك املكتب
هم بال ماض وال حاضر ،تاريخ كبير
الذي سهر فيه الليالي يحلل القضايا
يصبح في حلظة صفحة بيضاء
ويكتب مرافعاته“ .أبي أنت في بيتنا
فارغة ،كلما كتبوا فيها شيئا سرعان
في مكتبك” ،تقول سعاد ولكنه
ما تالشى ..ويفتقدون مع الوقت
يجيب بالنفي ال ليس بيتي ..من أنت
االحساس بكل من حولهم.
أين سعاد”.
ينسون كل شيء ،األبناء التاريخ،
املكان ،ينسون أنفسهم وينسحبون
تبكي سعاد بحرقة على هذا الرجل
شيئا فشيئا من عاملهم ،فينهارون
القدوة في حياتها ،وهي الفتاة التي
أمام عائالتهم ،ويعودون كأطفال
حرص والدها على تعليمها لتكون
صغار بحاجة ألقصى أنواع الرعاية
مهندسة ذات مكانة عالية في
واالهتمام.
اجملتمع .سألت سعاد عن أفضل
إنهم مرضى “ألزهامير” ..ذلك املرض
األطباء لع ّلها تستطيع انقاذ والدها
الذي يقود الذاكرة ألن تصبح
من حالة النكران للواقع والذهول
بيضاء ال شيء فيها .وأصحاب هذا
في تفاصيل حياته ،لتعلم بعدها
املرض بحاجة ألقصى أنواع احلنان
أن والدها مصاب بـ “ألزهامير” ،مرض
والتعاطف ممن حولهم ،والشعور
العصر الذي عجر املداوون عن وجود
معهم واالهتمام بهم ومساندتهم
واحتوائهم وتقدمي كل اشكال الدعم العالج له ،سوى “املسايرة واملساعدة
في تخطي تلك السنوات إلى ان يشاء
النفسي واجملتمعي ،كما يؤكد
اهلل”.
اخملتصون.
يقف مريض “ألزهامير” متسائال أين أنا؟ وتسرد سعاد بعض التفاصيل في
حياتها؛ إنها تعيش مع والديها ،دون
دموع سعاد سبقتها وهي تتحدث
إخوتها املقيمني في اخلارج ،وقد تركت
وتتحسر على تلك االيام التي وقف
العمل واحلياة االجتماعية للوقوف إلى
والدها في احملاكم لساعات يدافع
فيها عن حقوق املظلومني ويتذكر أدق جانبه ومساعدته واإلجابة عن أسئلته
تفاصيل القضية التي بني يديه .كان الطفولية .األم الكبيرة في السن لم
تتقبل فكرة ان زوجها نسي كل ذلك

املاضي القريب ،وال ِعشرة واحلياة ،إال ان
سعاد تعي ما يعاني والدها من عذاب
لكنه سرعان ما ينسى التفاصيل
اليومية ،ويكرر السؤال عن والديه
وكأنه طفل صغير ،ودائم احلديث مع
نفسه.
“بيحرق قلبي ملا يسألني وين سعاد
وأنا بجنبه” ،وما يزيد قلقها هو أنه
يبقى دائم املناداة والسؤال عنها بعد
خروجها من املنزل ،وهو بحاجة إلى من
يساعده في قضاء حاجته ،وهي من
تقوم بعمل ذلك.
سعاد تعبر عن تضارب املشاعر لديها،
فهي حزينة ومتأملة ملا يحدث لوالدها،
وهو احملامي ذو الهيبة والقوة واللسان
السليط على الباطل والعقل الذي
يختزل ذكريات قد ينساها اصحابها.
وبذات الوقت تشعر احيانا بالغضب
والتعب ،وتدعو اهلل دائما أن مينحها
القوة والصبر ألن األمر صعب للغاية.
نسيان كامل نتيجة تآكل خاليا املخ
“الزهامير” ذلك املرض الذي قد يهاجم
اإلنسان حينما يكبر في العمر ،ولرمبا
قبل ذلك ،في بعض احلاالت “النادرة”
طبياً .املرض الذي يقتل الذكريات
بحلوها ومرها ،ويجعل من اإلنسان
وكأنه كأس فارغة لم متأل يوما بشيء.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من
احلاالت التي قد تزداد يوما ً بعد يوم،
إال أن هناك غيابا تثقيفيا في اجملتمع
حول ماهية املرض وطبيعة حدوثه
واإلجراءات التي قد تتطلب إتخذاها
من ِقبل األهل ،ملساعدة مريض ألزهامير
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على أن ال يصل إلى مراحل متقدمه ،أو
افعال “عنيفة وغير مقبولة مجتمعيا ً
وأسرياً” ،وتخطي هذه املرحلة.
اختصاصي الطب واجلراحة العامة
واملستشار في العناية بالقدم
والسكري ورئيس جمعية العناية
مبرضى ألزهامير الدكتور حسني املصري،
حتدث “للغد” عن حقيقة هذا املرض
الذي قد يتعرض له أي انسان .وذهب
الى ان هناك عدة عوامل ميكن أن
سني
تزيد من نسبة اإلصابة به في
ّ
العمر املتقدمة ،والتي تتطلب وجود
معرفة ودراية من ِقبل اجملتمع ،حتى
يكون هناك دعم ورعاية للمريض ،على
الرغم من عدم وجود عالج “قاطع” ،إال
أن هناك طرقا وأدوية داعمة تساعد
في “توقيف املرض عند حد معني”.
ويصف املصري املرض بأنه حاله نسيان
كاملة يتعرض لها املريض في املراحل
املتقدمة من املرض ،نتيجة تآكل خاليا
املخ ،ولكنه مير مبراحل مختلفة إلى
أن يصل إلى هذه احلالة ،ففي البداية
يكون النسيان ألمور يومية بسيطة،
في تفاصيل حياته ،ثم تزداد تلك احلالة
يوما ً بعد يوم ،ما يضطر الشخص إلى
مراجعة الطبيب ،وقد يكون األهل هم
من يالحظون تلك التغيرات ويراجعون
به الطبيب ،كونه شخصيا ً ال يعي ما
الذي يحدث معه مع مرور األيام.
وتتطور تلك احلالة مع اإلنسان ،إلى أن
يصبح غير قادر على القيام بأعماله
اليومية وغير قادر على قضاء حاجاته

،
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على أهمية إبعادهم عن املشاهد
بنفسه ،وبحاجة إلى من يساعده في العنيفة والقاسية ،خصوصا التي
حياته ،متاما ً مثل األطفال ،كما يصف تعرض على التلفاز من أفالم وبرامج،
وغيرها.
املصري.
ويبني املصري أن الزهامير هو مرض
ما يقارب  100الى  120ألف عضوي وليس نفسيا أو سلوكيا ،إذ
ان السلوك الذي يحدث فيما بعد،
حالة في األردن
هو بنا ًء على احلالة املرضية التي
م ّر بها املريض ،وتختلف أسباب
وبحسب إحصائيات اجلمعية التي
املرض ،ومن أبرزها أمراض السكري
تأسست في العام  ،2005يبني املصري
والضغط وتصلب الشرايني ،واألمراض
أن األعداد التي مت رصدها وتسجيلها
العضوية األخرى املتقدمة ،باإلضافة
تتراوح ما بني  100الى  120الف حالة
إلى الضغوط النفسية واليومية
في األردن ،مشيرا ً إلى عدم التمكن من
“الشديدة” التي يتعرض لها االنسان.
احلصر الدقيق لألعداد ،لكون الكثير
في ثوان ينسى كل شيء ويسيطر
من العائالت قد تتجنب احلديث عن
الغضب على املريض
املرض وحتاول جاهدة أن تواري حالة
حالة والدة سناء ال تختلف عن
مريضها عن أنظار اجملتمع ،بسبب
حالة والد سعاد ،لكنها رمبا أصعب
طبيعة احلالة التي قد يصل لها
بتفاصيلها ،فوالدتها التي كانت
املريض في املراحل املتقدمة.
تعمل معلمة ،ولها باع طويل في
ويستنكر املصري مثل هذه املعتقدات
مجال التربية والتعليم كانت تتمتع
التي قد تكون سببا ً في تطور احلالة
بثقافة كبيرة ،تقرأ كل يوم ،وملمة
املرضية عند املصاب ،لذلك ،على
بكل ما حولها ،كانت االنسانة التي
األسرة أن تكون الداعم له حتاول
تستشيرها العائلة بأكملها ألنها
جاهدة البحث عن األساليب والطرق
معروفة بحكمتها الكبيرة والواسعة.
التي قد تساهم في التخفيف من
حينما كبرت في العمر بدأت تظهر
وقع املرض عليه ،خاصة مع عدم
عليها عالمات االصابة باملرض ،وبعد
وجود عالج قطعي ،باإلضافة إلى
عدة مواقف حصلت ومراجعة األطباء،
كون املريض يصبح عبارة عن “طفل”
أدرك أبناؤها أنها دخلت في عالم
ال يعلم ما يدور حوله ويبحث عمن
النسيان ،بسبب “ألزهامير”.
ميسك يده في غياهب املستقبل.
كانت أكثر املواقف املؤملة ،حينما تبدأ
ويذهب إلى ضرورة إبعاد املصابني مبرض
والدتهم بشتم من حولها ألنهم ال
“ألزهامير” عن كل املؤثرات اخلارجية
يطعمونها ،رغم أنها تكون للتو قد
التي تزيد من حدة املرض ،ويعطي مثاال

أنهت وجبة الغداء مثال ،تتهمهم
أنهم ال يهتمون بها ،رغم أنهم
دائما حولها ،حتاول أن تخرج وحدها
فيمنعوها ليتملكها الغضب وتبدأ
بتكسير ما حولها.
كانت أولى اخلطوات البنائها ،كما
تقول سناء ،هو أن يتخلصوا من كل
املرايا املوجودة بالبيت ،ألنها حينما
تنظر اليها كانت تتخيل شخصا
آخر ينظر اليها ،لتبدأ بالصراخ من
أن هنالك من يالحقها .لكنهم كانوا
يتفهمون كل تصرفاتها ويتناوبون
على مساعدتها ،واحلديث معها عن
كل ذكرياتهم ،ومواقفهم معها ،وفي
ثوان تنسى كل شيء ،وتعود إلى ما
كانت عليه.
أما عائلة أبو أحمد الذي توفي حديثا،
فقد عاشت حلظات عصيبة متوترة
تسارعت فيها األنفاس مع هذا املرض
“اللعني” ،كما يصفه ابنه الذي يسرد
احد املواقف التي حصلت حينما ذهب
والده دون ان يقول الحد ليؤدي صالة
العصر في املسجد القريب منهم
لكنه لم يعد .استدرجته خطواته
لطريق يجهل اين يؤدي ،وتسارعت
به اخلطوات حتى وصل مسافات
بعيدة عن بيته عاد ًة ما يتنقل إليها
الشخص عبر املركبات لبعد املسافة.
كان خوف األبناء واألقارب كبيرا ،فهم
يعلمون أن والدهم مصاب مبرض
“ألزهامير” ،الذي يخسر فيه اإلنسان
ماضيه البعيد والقريب ،وبعد جهد
كبير وجدوه وأعادوه للمنزل.
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كانت تلك احلادثة جزءا مما عايشه
االبناء ،مع والدهم ابو أحمد ،بعد فترة
من مرضه ،ذهب وودع حياته خاليا ً من
تلك الذكريات ،فاقدا ً مالمح األبناء
واألحباب ،لم يتذكر أصغر أبنائه
الذي ترك عمله وحياته ليعيش مع
والده يعينه ويقف بجانبه ،ليكون هو
اللحظة التي يعيشها والده ،وسرعان
ما تُنسى ،ولكنها ستكون مخزونا
لالبن الذي أبى إال أن يقف بجانب
والده.
كثيرة هي القصص التي تُنشر
والتي تتحدث عن معاناة أشخاص
“في بيتهم مريض بألزهامير ،كما
مت تناول هذا املرض في كثير من
االعمال الدرامية التلفزيونية ،واألفالم
السينمائية العاملية التي جسدت
واقعا صعبا ملن يصيبهم املرض،
خصوصا في وقت تزداد فيه األرقام
بالعالم عن املصابني ،وأهمية التوعية،
ودور األهل الذين يقع عليهم العبء
األكبر في كيفية التعامل مع املصابني
بـ “ألزهامير”.

مريض “ألزهامير” بحاجة
ملن ميسك بيده

االختصاصي النفسي الدكتور
محمد احلباشنة يذهب الى أن مرض
ألزهامير بالرغم من أنه مرض عضوي،
إال انه كذلك يُصنف حتت ما يسمى
بـ “اضطرابات الذاكرة واالضطرابات

،
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العضوية” ،ويترافق بشكل واضح مع
اضطراب الصحة النفسية والسلوك
والذاكرة واالضطرابات الوجدانية.
ويعتقد احلباشنة أن حدوث مرض
ألزهامير ألحد افراد العائلة يعتبر
“كارثة اسرية” في مجتمعنا ،خاصة
أن اجملتمع باألصل يعاني من تفكك
أسري ،ومريض ألزهامير يحتاج إلى
من ميسك بيده لتخطي هذه األيام
التي يعيشها .بيد أن األسرة هي من
حتتاج في الواقع إلى الدعم النفسي
واجملتمعي ،واملؤسسات اخملتصة
في هذا اجملال ليس لديها القدرة
االستيعابية على ذلك ،في وقت
تبلغ فيه نسبة مصابي ألزهامير في
اململكة ،بحسب احلباشنة ما يقارب
الـ  ،% 5ممن تزيد أعمارهم عن الستني
عاماً.
ويتوافق املصري مع حباشنة بأهمية
وجود تثقيف وتوعية في مرض ألزهامير
في مجتمعنا الذي يعاني فقرا ً في هذا
اجملال ،كما ينبغي وجود دعم نفسي
لألهل ،الذين يعانون من تطورات املرض
من سلوكيات وأحداث ،قد تضطرهم
في الكثير من األحيان إلى الصدمة
والتعب النفسي ،ومحاولة تدارك
الكثير من املناسبات االجتماعية خوفا ً
من أي رد فعل للمريض.

املريض يعود طفال صغيرا
وينبغي احتواؤه

ويصف احلباشنة مريض الزهامير،
والذي يطلق عليه البعض مصطلحا

غير مقبول طبيا ً واجتماعيا ً كلمة
“اخلرف أو مخرفن” ،بأنه شخص
يعود طفالً في تصرفاته ويحتاج إلى
احلب واملشاعر النقية والتقدير ،ومن
األهمية مبكان أن يكون األهل على قدر
كاف من املسؤولية في احتواء املريض
ٍ
و”مداراته” في تفاصيل احلياة ،كون
أهل املريض في مرحلة ما من حالة
مترددة ما بني احلب والكره ،الشفقة
والغضب ،قد يكون بسبب تصرفات
املريض “الالإرادية” ،ومن هنا تكمن
أهمية التوعية ووجود الدعم النفسي
لألشخاص املالزمني للمريض.
لذلك ،تعمل جمعية العناية مبرضى
ألزهامير ،كما يوضح املصري على توفير
رعاية نفسية لذوي املرضى من خالل
وجود فريق من األخصائيني النفسيني
لتقدمي اإلستشارات والعون لهم في
كيفية مساعدة املريض في العائلة
والتعامل مع ظروف احلياة الراهنة،
باإلضافة إلى إمكانية عالج بعض
السلوكيات لدى املرضى.
“حان وقت السداد” يقول الدكتور
احلباشنة ،فذلك األب أو األم اللذان
قدما حياتهما لألبناء ،وعادا اطفاال ً
بسبب ذلك العدو “ألزهامير” ،يحتاجان
إلى اليد احلانية واحلضن الذي
يحتويهما ليبعد عنهما اخلوف من
مجتمع أصبح غريبا ً عنهما ،ولذلك
جندهما دائما ً ما تقتصر ذاكرتهما على
أعوام عديدة.
األم واألب املتوفني منذ
ٍ
هنالك أسر تشعر باحلرج وتخفي
مريضها عن األنظار
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اجتماعياً ،يرى استاذ علم االجتماع
في اجلامعة األردنية الدكتور إسماعيل
الزيود أن ما يحدث ملرضى ألزهامير أو
اي شخص يتعرض حلالة مرضية تؤدي
إلى تغير في طبيعة افعاله ونشوزها
عن اجملتمع في عمر معني هو أمر
“طبيعي نوعا ً ما وهو من استحقاقات
املرحلة العمرية التي مير بها اإلنسان”،
لذلك ال داعي ألن يشعر ذوو ذلك
الشخص باحلرج أو التخفي من اجملتمع
بسبب هذه احلالة.
بيد أن الواقع االجتماعي قد يفرض
إسقاطات وقيودا ً على االنسان ،كما
يبني الزيود ،ومنبع ذلك هو الثقافة
التي يعانيها اجملتمع في هذا اجلانب،
والتحرج الذي قد يصيبهم ،إذ ان مثل
تلك األمور قد تكون سببا ً في إحداث
تغيرات على حياة اإلسرة ،كما في
موضوع املصاهرة مثالً ،أو امتناع بعض
العائالت عن االختالط مع أسر لديها

مريض ،كما في ألزهامير.
ويعتبر الزيود أن العرف والعادة في
اجملتمع أقوى سلطة ،في بعض
األحيان ،ولألسف ،فإن ذلك يساهم
في إخفاء بعض السلوكيات التي
قد تغير من نظرة اجملتمع ،ويؤثر ذلك
على طبيعة العالقات ،باالضافة إلى
عملية التقييم التي حتدث لالنسان
واخلجل واخلوف من تبعات تساؤالت
الناس احمليطني عن املريض الذي ميكن
أن يعرض األسرة “لتخفي مريضها عن
األنظار”.
ويشدد الزيود على ضرورة إظهار اجلانب
اإلنساني للمريض ،وتقدمي الرعاية
واملساعدة ملن هم بحاجتنا ،وليس
الصمت او التخفي ،فاحلياة أدوار ،وكما
عوضونا عن حاجاتنا ،جاء الدور ليرد
األبناء اجلميل آلبائهم ،وتقدمي كل ما
يحتاجونه.

