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@ ُهدى فاخوري  
ُعمر   بني  النضال والنضال

السياسة ومرج  وهرج  الغزاوي  يارا   @
@  عروبة في اخلمسني وعمرها عشرون!
@ باسم سكجها وأوراق محكمة يافا
@ د. حوسو، بني دماغني: الرجل واملرأة
@  علي الدباس وقرصنة اللويبدة وعمان
@ منى مخامرة واختبار األمل واأللم 2
@  عماد احلمود ورسالة إلى زوكربيرغ
ساحرة وجوالت  خماش  عّمار   @
عّماري نبيل  الكاتب  تأسر  عّمان   @

ميسائها  مع  احلسبان  عندليب   @
القول وأيام  احلرف  وجديد  شاهني   @
@ آنو السرحان: اهلل بيننا ولسنا أنبياء
الُقدس وشهيد  هالل  أبو  محمود   @

في العدد



من 

من ابداعات عمار خّماش

املبدع ماجد 
شاهني يكتب 

تُشبه  نصوصاً 
البهجة

محمود أبو هالل 
يكتب  إلى شهيد 
الُقدس حكايته...

الدكتورة عصمت 
حوسو تكتب دماغ 
الرجل ودماغ املرأة..

الكاتبة األردنية 
منى مخامرة 
تكتب عن 
رحالتها في عيون 
اخلطر.

عندليب احلسبان، 
تكتب عن حوارها 
مع ميساء...

يارا الغزاوي 
تتساءل عن الهرج 

واملرج السياسي في 
األردن!

عروبة حباشنة   
في اخلمسني، 
وعمرها نصف 
ذلك....

احملتويات

/http://www.ahli.com http://arabbank.comhttp://www.aramex.com/express/default.aspx

آنو السرحان
 في

 قصيدة جديدة

لم توقفنا، قبل اآلن، أية 
عوائق، وظللنا نقول نحن 
هنا...

ولم مينعنا مقص رقيب، 
فقد راح القاصص واملقص، 
وظّل املقصوص، وهو نحن...

نحن، سنظّل، هنا، على 
الرغم من الهويات اجملهولة 
من  القامعني، ألّن هوّيتنا 
واضحة، كعني الشمس. 
واحلمد هلل
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معني يكتب....

سناء  صالح 

تكتب  عن  ال  شئ جديد

عماد احلمود إلى زوكربيرغ

يافا ...
َوَرُق امَلكمة ،

َوحائُط مبكاي
باسم سكجها

علي الدباس

مليا القالب



،

يافا ...
َوَرُق امَلكمة ،

َوحائُط مبكاي!
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شخصاً،  وأربعني  وأربعمئة  آالف  أربعة 
ببساطة:  الثامن.  هو جّدي  أضافياً  ورجالً 
يبخل  فلم  أّوالً،   الرجال  بقتل  جنوده  أَمرَ 
لكّنه  بالرصاص،  اجلماعي  بالقتل  هؤالء 
الذخيرة  أّن   التالي،  اليوم  في  إكتشف، 
ستشّح  مع تلك األعداد الكبيرة، وضرورة 
لقتل  رصاصتني  من  أكثر  إستخدام 
في  كان سيؤّثر  ذلك  وكّل  واحد،  شخص 
عّكا،  إلى  الشمال،  إلى  الذاهبة  حملته 
إلى  يصل  حّتي  فاإلسكندرون،  َفُصور، 

باسم سكجها

وليتني، لم أعرف القّصة ...
ليتني، لم أعرف أن قائد اجلانب اجلنوبي، من سور يافا احلصني، 
القادر  الثامن عشر، كان عبد  القرن  العام األخير من  في ذلك 
الكعكاني، َجّدي الثامن، الُدمياطي القادم من قرية درغام، إلى  
يافا، ليحميها من عدوان بحر، فجاءه ذلك الذي إرتدى عمامة 
الشرق كذباً، من البّر، من مصر، فحاصره ومن معه، وحاصره، 
وحاصره، حّتى أكل الناس الفئران والديدان، وَطبخوا احلشيش، 
ال  للتفاوض،  ال  يقول:  القادر  عبد  وظّل  البرتقال،  شجر  وأوراق 
للتنازل. بل، ونصح قائد احلامية بالتنّكيل باجلندّي الذي أرسله 
الفرنسي.  القائد  إلى  برأسه  وَبَعث  بنفسه،  َقتله  نابليون، 

إستقبل  األمر،  نهاية  في  القائد،  لكّن 
موفداً فرنسياً من جيش بونابرت، وََحصل 
وورقة  السلمي،  بالدخول  وعد  على  منه 
موّقعة من ذلك اجملرم، بعدم مّس أّي روح، 
أّي بيت، أو قطع  أو هدم  أّي بشر،  إيذاء  أو 

أّية شجرة ...
يافا  َصفعته  الذي  نابليون،  لكّن 
يُضمر  كان  القادر،  عبد  وعناد  بصمودها، 
املدينة،  دََخل  رجيم.  شيطان  كأّي  الشّر، 
منها  فقتل  ببراءة،  أبوابها  فتحت  التي 

بسرعة

بَيني، وبني 
نابليون، ثأر قدمي ...

ِمن ذلك النوع، 
الذي ال  يُنسى، أو 
يُغتفر ...

ولو انقصف 
ُعمري، ُفجأة، 
بجلطة في 
القلب، أو الدماغ، 
أو بحادث سير، 
أو ألّي َسبب آخر، 
كما َحدث لكثير 
من أصدقائي، 
فسّوف أوّرث هذا 
الثأر إلبني، وإلبنه، 
وحفيده، والقادمني 
من بعده، حّتى 
آخر يوم في  الدنيا، 
فما ارتكبه نابليون 
بونابرت، في حّق 
جّدي األكبر، ال 
يُغتفر. ال ميكن أن 
يُغتفر. ال، ال مُيكن 
أن أنساه...



،
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األستانة، ليحتّل مركز اخلالفة، ورّبا يُعلن 
إلى  ويواصل  للمسلمني،  خليفَةً  نفسه 
َمقدونيا، فيحتّل مسقط رأس اإلسكندر 
إمبراطوراً  نفسه،  هناك،  فيؤكد،  الكبير، 

للعالم...
أراد أن يُثبت لإلسكندر الكبير، في قبره 

اجملهول، أّنه أكبر منه...
الذخيرة كانت ُمهّمة، إذن ... 

بعدم إستخدام  التالي،  اليوم  في  أَمرَ، 
األبيض،  بالسالح  القتل  بل  الرصاص، 
فَجَمع جنودُه الباقني من الرجال والنساء 
الساحة  في  يافا،  سكان  من  واألطفال، 
العاّمة، وأخذوا، وملّدة ثالثة أّيام، في َقتلهم، 
ببرود  رؤوسهم،  وقطع  بطونهم،  ببقر 
على  اإلبقاء  يريد  كان  ُمجرمة.  أعصاب 
إستراتيجياته  ضمن  كانت  وهذه  اجلنود، 
بال  له  بالنسبة  فالَعسكر  العسكرية، 
َقتل،  عن  باحثني  مجّرد  أهداف،  بال  هوّية، 
في  َحَطباً  إذن،  هؤالء،  فليصبح،  وغنائم. 
حربي. هذا كان لسان حاله، وأفكاره، التي 
جزءاً  ليكونوا  ذهنه،  في  تشتعل  كانت 
وتضامنوا  رفضوا،  لكّنهم  جيشه.  من 
وَقف  أنفسهم.  مع  تَضامنوا  جّدي،  مع 
شاطئ  الشاطئ،  على  اللعني،  نابليون 
الشمس  إلى  الغرب،  إلى  يَتطّلع  يافا، 
الغاربة، إلى البرتقالة الغائصة في البحر، 
بَصيرة  ملك  لو  نظُره،  سيوصله  ما  إلى 
جزيرة  رأسه  مسقط  إلى  اليمامة،  زرقاء 
جزيرة  سوى  ير  لم  ولكّنه  كورسيكا، 
املاء،   تنتصف  صغيرة  سفينة  بحجم 

قريباً جّداً من الشاطئ ...
رأى صخرة آدم ...

على  عصّية  ظّلت  التي  الصخرة 
األمواج  قهر  من  املتوّسط،  في  الذوبان 
حّواء  مع  عودته  شهدت  َفَقد  آدم،  منذ 

إلى األرض. الصخرة التي وضع عليها نوح 
لتغرق  نوعان،  وفيه من كّل جنس  فلكه، 
ومن  طائفاً  فيظّل  فيضانها،  في  الدنيا 
من  لتبدأ  عليها،  با  الدنيا  فتتدّمر  معه، 
عبد  جّدي  صخرة  اإلنحسار.  مع  جديد، 
أراده  الذي  الدمياطي،  الكعكاني  القادر 
بونابرت ِعبرة لهؤالء اجلنود الرافضني. أَمرَ 
ذهب  بأمر.  إليه  وأسّر   باحلضور،   سّيافه 
من  وبعض  بجّدي،  دقائق  بعد  وعاد  هذا، 
عليه،  َصعدوا  بركب.  الفرنسيني،  اجلنود 
الواقفة،  هيبته  بكّل  جّدي،  يتقّدمهم 
الصخرة.  إلى  متوّجهني  جّذفوا،  وجّذفوا، 
ظّل جّدي واقفاً. وََصلوا. كان جّدي واقفاً، 
ثّم َسبقهم نحو الصخرة، وفي عينيه عّز، 

وأنفة، وَجمال. 
تذكره،  يافا  ستظّل  التالي،  املشهد، 
وَبَحُرها سيبقى مأسوراً به: َقطع السّياف 
زكياً،  شالالً  تنافر  الدم  القادر.  عبد  رأس 
القاني.  باألحمر  فلّونه  البحر،  إلى  وصل 
لّلمجرم  به  وأتى  الرأس،  السّياف  َحمل 
املزعومة،  املؤقتة،  بلحظته  تفاخر  الذي 
إنتصر،  أّنه  وظّن  رصاصتني،  عليه  فأطلق 
سيكون  ولدين،  جلّدي  أّن  يعرف  يكن  ولم 
تفعل  ولن  تنس جرميته،  لم  ذرية،  منهما 

أبداً.
وكّل ما سأكتبه عن يافا، وأهلي، منذ 
نابليون، وعن بعض البعض من تشّرداتهم 
احملكمة  وثائق  إلى  يَستند  وإرحتاالتهم، 
الباقية،  الشفاهية  والروايات  الشرعية، 
مجّلدات  في  عتيق،  وَرَق  مجّرد  أّنها  ومع 
بالية، وبوح حميم من الكبار، فهي أيضاً 

تاريخ عّلمنا أنه يَعود.
 وسيعود.

مقطع من كتاب
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يحار احمللّل في تفسير 
باريهان  شخصية 
ُقمق، ويضيع بني 
كونها ناثرة، وشاعرة، 
ومصّورة، ومتذّوقة 
فّن أصيل، وناشطة 
واجتماعية  ثقافية 
وسياسية، وغيرها، 
وأغلب الظّن أّنها 
بئر طاقة ابداعية 
الطبيعة،  كّونتها 
ال تنضب، بل تظّل 
تُطلق مكنوناتها مّرة 
بشكل منفرد، وأخرى 
على هيئة ذلك كّله، 
وما بني احلالني، فقد 
يتشّكل أمامك بركان 
غضب.
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ولعّل جيناتها تكّونت عبر مئات 
السنوات، بدءاً من جبال وسهوب 
القفقاس، مروراً بهجرات األجداد 
واآلباء آالف األميال، والكثير من 
السنوات، وصوالً إلى عّمان، في 
رحلة األهل هرباً من القهر، وبحثاً 
عن احلرية.

ولعّل شخصيتها تكّونت من 
ثقافة متمّردة تلّقفتها من 
البيت، فراكمت عليها بالقراءة 
والعمل، ومن الصعب على القراء 
تصّور أّن رحلتها العملية بدأت 
في التلفزيون األردني، ولكّن 
شاشتنا الوطنية كانت حينها 
مالذ املثقفني، وفيه قّدمت أّول 
برامجها الذي كان حديث الوسط 
الثقافي، ومحّط اهتمام املعنيني، 

والرئة التي تنّفس فيها املبدعون، 
واحملطة األسبوعية التي يتوّقف 
املشاهدون عندها بشغف.

في القويسمة، حيث مقّر 
التلفزيون، كانت باريهان تتعّرف 
على من سيصبح زوجها، الفنان 
الكبير حسن ابو شعيرة، لتتكّون 
على مهل قّصة حّب سرعان 
ما وصلت أوراقها إلى احملكمة 
الشرعية، فمعّدة ومقّدمة 
البرنامج الثقافي أخذت عقل 
وقلب الفنان الذي كان يُكّرس 
نفسه واحداً من أهّم املمثلني 
األردنيني، وفي مرحلة الدخول إلى 
االنتشار العربي، في مسلسالت 
صارت من الكالسيكيات التي 
يُعاد بثها حتى اآلن.ّ

الشبكة العنكبوتية، صارت 
تصل بآرائها إلى أرقام مضاعفة 
من الناس، ومع عودتها إلى األردن، 
كان “الفيس بوك” يهيئ نفسه 
باعتباره املنّصة التي ستحتّل 
وسائل التعبير، وتختصرها في 
واحدة.

ومع أّن اجلمهور املتابع لها لم 
يالحظ غيابها، ألّن تواصلها ظّل 
حاضراً، فقد حملت عودتها للبالد 
شكالً جديداً لرسالتها، فصار 
املكان األردني، بتجلّياته الثرّية 
الزمانية  املتنوعة، وتعبيراته 
أثيراً  الكاسرة للتاريخ، موضوعاً 

حلركة عدستها وقلمها وآرائها 
الصادقة اجلريئة املعلنة.

وال جتد “اللويبدة” إضافة 
ملسيرتها فوق ما كان من 
حوارها مع “احلوار املتمدن”، 
ولهذا ننشره بعد إذنهم،  
وننحني أمام كّل كلمة قالتها 
باريهان..

هي صوت ينساب إلى اآلذن بعفوية 
تامة وتدخل القلوب عبر نبراتها التي 
تتطاير منها اسطر املعرفة يحبها 

باريهان ُقمق 
رحلت عن 
األردن سنوات، 
ولكّنها ظّلت 
فيه، فمن إمارة 
الشارقة كانت 
تُقدم برنامجاً 
تابعه  ثقافياً 
األردنيون، وفي 
سلطنة ُعمان 
كانت تتعّرف 
على الوسائل 
اإلعالمية اجلديدة، 
وعبر مجموعات 
االلكتروني،  البريد 
وموقعها على 
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أصحاب الكتاب ألنها منهم جتيد 
الغوص في دنيا املعرفة , فهي ليست 
ممن نشاهدهم اليوم وتكتظ بهم 
الفضائيات العربية في مشهد ابتذال 
نستهجنه عموما إعالمية وكاتبة 
وشاعرة أيضا فكلما حتدثت أو كتبت 
تصدح من بني اسطرها حكاوي ممتدة 
في عمق األرض لتشعرك أن املراة 
العربية ليست كما تصور بل هي فاعلة 
ومؤثرة طامحه تتحس الغد وتعرف ما 
تفعله انها بريهان قمق في حوار خاص 
يجريه الشاعر محمد القذافي مسعود 
مع الكاتبة والشاعرة بريهان قمق

اسم “ ابنة ربة عمون “ هل هو داللة 
عمق التجذر والتمسك باخلصوصية ؟

هو سؤال الهّوية في وظيفة الذات 
والنفس ، وما هي هذه الـ أنا التي 
أكونها وهل مرتبطة بكان أو زمان أو 
كليهما معا ، ومع عوامل أخرى مثل 
الكينونة اإلنسانية وكائنات حية جتاورنا 
العيش .. املدن ال متنحنا جيناتنا الوراثية 
لكنها الفضاء بكل محموالت الطبيعة 
التي هي جزء أساسي في تكويننا 
النفسي والبيولوجي واالجتماعي ، وكل 
األساطير التي حملت باختزال وتكثيف 
شديدين أسرار من هم باتوا راقدين اآلن 
بثقة بجيناتنا في العمق اخملبوء ..

ابنة ربة عمون حملت سؤال من أنا وملن 
أنتمي أمام تتداخل الثقافات املدهش 
لدى : رّبة عمون التي ال ميكن اختزالها 
بكان دومنا استحضار اإللهة واملرأة في 
أكثر من أسطورة قد تعددت أسماءها 
في تنوع ثقافات األمم والشعوب التي 
جاءتها وسكنتها ، انبثقت ومتددت 
على األرض لتحتضن موجات بشرية 

هائلة من شتى املنابت والثقافات جاءوا 
ليحتموا بقلبها منذ ما قبل التاريخ 
، كما تلك املستوطنات البشرية 
والقبائل العربية مرورا باإلغريق والرومان 
مرورا باملهاجرين القفقاسيني من 
شراكسة وأرمن وشيشان ، وآخرين 
من البلقان االرناؤط ومن هنالك من 
آسيا كاألفغان وعربا من شتى البالد 
العربية ، ولم يكونوا أبدا في أي حلظة 
سواء املاضي البعيد أو املعاصر عابري 
الذاكرة بل تداخلوا كسنابل قمح في 

بيادرها وشكلوا خبزا للحياة .. أحمل 
جينات شركسية من أقصى الشمال 
القفقاسي وفي ذات الوقت انا من رحم 
ربة عّمون بكل مدلوالتها احلضارية التي 
شكلت تكويني اإلنساني وثقافتي من 
خالل ارتباطي الوثيق بالطبيعة وبكل 
التنوع العرقي واالثني والديني ،بذلك أنا 
ابنة هذا التكوين..

كيف كانت بدايتك _بالكلمة أم 

بالصورة البداية ..؟

 ال ادري حتديدا ، ربا الصوت عبر الصرخة 
التي تشق عنان السماء معلنة والدتي 
..ربا ..!! الصوت عموما كان بذرة الكلمة 
والصورة، حقا كل شيء في حياتي 
متداخل إلى حد يصعب الفكاك.. أّما 
إن شئت اجلانب اإلبداعي بشكل عملي 
واضح فقد كانت بدايتي كطفلة مذيعة 
في برامج األطفال ، بعنى الومضة 
األولية واللحظة اجلنينية ألبعاد التجربة 
مع عالم االتصاالت والبث التلفزيوني 
بكامل مفرداته وتفاصيله ، كالنص 
واملشاركني في البرنامج من األطفال 
واملمثلني واملقدمني واخملرج وطاقم التصوير 
وأدواتهم اخلفية والظاهرة لعيان التجربة 
كالكاميرا واإلضاءة وامليكرفون إلى ما 
هنالك من معدات وأجهزة كان يتعني علّي 
التعامل معها كمفردات أساسية وحيوية 
، وبجملها كانت التفاعالت الشعورية 
عبر تواصل إنساني وتكنولوجي بحفزات 
إبداعية تؤدي إلى الفعل بانسجام بني 
موصل وواصل ومتلقي ، كل هذا وبشكل 
سلس بدأ ببداهة وتطور ونضج وقادني 
تدريجيا صوب األلفة بعناه اإلنساني 
اجلميل الذي أختزله بعدسة الكاميرا . 
والتعامل معها باعتبارها عني إنسانية 
تربطني بها عالقة صداقة حميمية عبر : 
قداسة الكلمة ..

أين جتدين نفسك اليوم في الكتابة 
أم في تقدمي البرامج ؟

ثمة طاقات للجهر والبوح قادرة على 
فرض وجودها سواء في هذا الدرب أو 
ذاك،لكنني منذ البداية سكنت بهاجس 
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التعبير بالصورة وحتى اللحظة بي عزوف 
استحضار الصورة في كتاباتي أحاول 
مقاومته أحيانا نظرا لطغيانه ،إال أنني 
سكنت متاما بالسؤال سواء في الصورة أو 
الكتابة ، فاملقال والنثر تنتابه دوما حّمى 
السؤال في سياقات الصورة ، والقصيدة 
كذلك ترسم صورا في مناخ يثير القلق 
والكثير من التساؤالت ، وثمة كتابات 
أخرى أروح إليها كالسيناريو للمسلسل 
التلفزيوني الدرامي التي تعني اخمليلة 
الكاملة للصورة والتعبير الدقيق عنها 
بالكلمات..

لكنني بشفافية اعترف أن الكتابة 
بالنسبة لي كخبرة حياتية، في األساس 
جيشان حلظة عارمة أحسها من أجل 
التشبع واالمتالء من أجل فتنة جدا 
خاصة..وبالتالي اشعر حلظتها بالتوحد 
بالكون بكل موجوداته ..

هل من تابوهات موجودة اليوم في االعالم 
العربي ؟

بالطبع يوجد ، فقضية اإلعالم احلر اخلالي 
من التابوهات تكاد تكون مثل الكذبة التي 
اخترعناها وصدقناها، ألنه ال يوجد إعالم 
حر باملطلق، فاإلعالم إما أن يكون أسير 
سلطة سياسية أو أسير صاحب إعالن 
أو حارس بوابة وغالبا هو أكثر تخلفاً من 
الفكر السياسي املوجود ..!

حتى اإلعالم الغربي له أيضا تابوهات 
فمثال املؤسسات اإلعالمية األمريكية 
ومنذ مجيء احملافظني اجلدد باتت مسائل 
التابوهات متعددة مثال ملاذا ال يتم احلديث 
عن الفساد احلاصل في بيع نفط العراق 
منذ احتالله.. ؟؟ كل املؤسسات اإلعالمية 
في العالم التي تقدم وتساهم في صناعة 
اجلنس وتتجرأ في قلب مفاهيمهم 
الدينية والقيمية بنيويا مثال إالّ أنه ممنوع 
عليهم منعا باتا املساس بوضوع محرقة 

الهولوكوست ..!!
صحيح اننا عربيا نعاني من التابوهات 
أكثر بحكم غياب املمارسات الدميقراطية 
واحلريات السياسية والتبلد االجتماعي 
وغياب حقوق اإلعالمي وكفالة حرية 
التدفق املعلوماتي ..ولكن يبقى اإلعالمي 
احلر يناور ويحاول ضمن ماهو متاح ومباح ..

ماذا ينقص املرأة العربية أو ماذا تريد 
لتتحقق مطالبها ؟

سؤالك فيه تعميم واختزال للواقع 

املرير بغض النظر إن كان امرأة أو رجالً .. 
فاألساس ماذا ينقص من إنسانية اإلنسان 
في هذه اجملتمعات التي تعاني الويالت منذ 
قرون وهي اليوم أسفل الدول النامية.. 
فاالنتقاص احلاصل اليوم في كينونة املرأة 
هو ذاته ما ينقص الرجل ، مثل حتقيق 
احلرية والعدالة االجتماعية واألمان ، مثل 
إيقاف احلروب مالحقة جتار وسماسرة 
األسلحة والرقيق األبيض - الذي ازاداد 
مساحة وبشاعة في منطقتنا العربية - 
مكافحة غسيل األموال وترويج اخملدرات 

متاما كمكافحة األمية والفقر ، إعادة 
مسؤوليات الصحة والتعليم ملسؤوليات 
الدولة قبل إن يحدث انهيار مخجل في 
عصر العوملة حيث التخلي التدريجي 
احلكومي والتنصل من هذه املسؤوليات 
جتاه شعوبها كاستحقاقات العوملة ..اعادة 
الزراعات اإلستراتيجية ألرضنا كالقمح 
مثال -الذي بات ممنوعا زراعته -كي نأكل مما 
نزرع .....
ماذا حققت حتى اآلن ؟

انا ام املراة عموما ؟؟ ان كنت تعني اناتي 
منفردة فهذا يصعب االجابة عليه في ظل 
نظرتي اخلاصة انني جزء من كل .. فالكل 
بعد يسير صوب الوعي .. واما املراة عموما 
فقد حققت الكثير قياسا باملاضي ، وقليل 
جدا قياسا بتحديات املستقبل ، ورغم 
ذلك انأ متفائلة..

كيف جتدين حضور الكلمة اليوم 
أمام الصورة ألم يسرق ) نص الصورة 
( األضواء من ) النص الثقافي ( ؟

آه من هذا احلضور امللتبس وقد قيل:كان 
البدء كلمة..

من املؤسف قوله إن الصورة والكلمة 
املسموعة في ثقافتنا التي تغلب عليها 
الثقافة الشفاهية شبه واحدة من 
حيث اشكاليتها التاريخية واحلداثية . 
فنحن أميون في الكلمة املقروءة - نظرا 
الرتفاع معدالت األمية - وأميون بثقافة 
الصورة - نظرا جلملة إشكاليات من أبرزها 
الدينية - وال نعي أبعاد رموزها بسبب 
فقدان التراكم اخلبراتي اجملتمعي وان كانت 
معروفة لدى النخب ..وكل ما نراه من 
اإلثارة البصرية وكل هذا الزخم من األلوان 
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ليست سوى خواء..
ولكن في املقابل الصورة مدهشة وقد 
دخلت واخترقت عامل املسافات . فعلى 
سبيل املثال كان اإلنسان في بدايات القرن 
العشرين يتعرف على العالم من خالل 
القراءة والسفر. بينما اليوم فثمة وسائط 
أخرى هي السمعبصرية وخاصة التلفزيون 
والكومبيوتر باتت حتت تصرفه ، ومن دون 
أن يترك بيته جنده يسوح في العالم كله 
يشاهد األحداث اجلارية في شتى البقاع 
، يقرأ ويشاهد ويسمع ، إذن دور الوسائط 

املنافسة كما أشرت ليس تهديدا لو كان 
النص الكلمة في حال أفضل من حاله 
العربي ، لو أن النص الثقافي كان بعزل 
عن مشكالت وأمراض الشللية واملزاجية 
والتهميش أو التعالي التي تعاني منها 
األوساط الثقافية املعنية بالكلمة 
الثقافية . الكلمة في النص الثقافي 
تتراجع ليس بسبب الصورة بل بسبب 
مناخ مضطرب يحكم أصحاب النص 
املكتوب ..وان كانت ستبقى الكلمة بحرا 
تنحني له الشمس والغيمات...
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من الفحيص ...
 إلى عالم يجتاحه القتل البطيئ )2(

واختبار األلم واألمل

دايتشي فال تقلقي نحن ابعد بكثير من 
موقع املفاعل. كل شيء سيكون على ما 

يرام”، وأشار بيده إلى جهاز معلق على زجاج 
احلافلة قائالً : ”هذا اجلهاز يقيس نسبة 

التلوث اإلشعاعي، ووفقاً للنسب املوجودة 
على الشاشة فهي )2.5( ميكروسيفر، أي 
نسبة طبيعية فالنسب التي سجلت في 
مواقع قريبة من املفاعل سجلت اكثر من 

)24( ميكروسيفر”.  
 

نقطة إغالق املناطق املنكوبة في 
فوكوشيما - اليابان-

تبادلنا احلديث عن تلك الكارثة، وأخرج 
من حقيبته كتاباً أصدره قبل سنتني 

يتضمن صوراً فوتوغرافية، ويوجد بجانب 
كل صورة تعليق. كانت الصور غاية في 

الروعة واجلمال، لكنها غريبة بعض الشيء: 
صفوف مدرسية، مقاعد تخلو من األطفال، 
العاب تعلوها األتربة. على الرغم من جمال 

الصور، إال أنها موحشة بعض الشيء … 
وكأنها ملدينة اشباح! أين التقطتها أجاب 
“هذه مدينة تشرنوبل عام 1986 تعرضت 
لكارثة تسرب إشعاعي من مفاعل نووي، 

وأمر األهالي بترك املدينة، ولم يدخلها أحد 
منذ ذلك احلني، ألن تأثير التلوث اإلشعاعي، 

يحتاج إلى مئات السنني ليزول أثره، 
ولألسف جئت إلى فوكوشيما ألوثق  فصال 

جديداً من املأساة اإلنسانية “.  
وصلنا إلى املساكن املؤقتة، التي نُقلت 

إليها مائة وخمسون ألف عائلة، هّجرت  
من خمس مدن كانت ضمن محيط 

التسرب اإلشعاعي ملفاعل دايتشي. تركوا 
كل شيء، مقتنياتهم اخلاصة ووثائقهم 
الشخصية، مالبسهم، ألعاب األطفال... 

أما مزارعهم فقد أجبروا على تركها وإتالف 

جتربتي

منى مخامرة
ناشطة وحقوقية أردنية

“يعتقد كل فرد منا أن حدود 
مجال رؤيته هي حدود العالم” 
)أرثر شوبنهاور(

أبعدُت شبح اخملاوف، وعُدت 
للنظر من شباك احلافلة إلى 

الغابات اخلالبة. كان يجلس 
بجانبي شاب في العقد الرابع 

من عمره، واغلب الظن أن 
مالمح وجهي كانت تظهر ذلك 

التوتر، ّعرفني بنفسه قائالً “ 
أنا مصور فوتوغرافي وناشط 
في مجال توثيق االنتهاكات 

التي تلحق بالبيئة وأعرف متاماً 
من واقع خبرتي ان حدة التلوث 
النووي تكون في حدود 40-60، 

كيلومتراً من موقع مفاعل 
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منتجاتها وإعدام األبقار واألغنام خشية 
من بيع حلومها امللوثة. كان القائمون على 

تلك املساكن املؤقتة في استقبالنا، وقدموا 
لنا عرضاً عن تلك املأساة، واستمعنا إلى 

شهادات حية من املتضررين. لفت انتباهي 
أحد اولئك املتضررين الذي بدا غاضباً 

بسبب ما حل به وبدينته، وكيف أخفيت 
حقيقة التلوث اإلشعاعي عنهم ملدة شهر 

كامل، تعرضوا خالله إلى مخاطر األشعة 
النووية. كل من في قريته من نساء ورجال 
وأطفال وكل شيء حي كان في أتون تلك 

األشعة القاتلة دون أن يتم إخالؤهم. ختم 
شهادته بعرض صورة للوح خشبي كتبت 
عليه رسالة انتحار كان صديقه الذي لم 
يحتمل الصدمة قد تركها قبل أن ينهي 

حياته.  
شهدت تلك املدن حاالت إجهاض لنساء 

خشنَي من تشوه األجنة نتيجة تلك 
االشعة النووية، ونتيجة لتلك الكارثة 

ظهرت مشكالت اجتماعية نتيجة فقدان 
مصدر رزق تلك العائالت، ورحيل البعض إلى 

مدن أخرى، وارتفاع معدل حاالت الطالق، 
وعدم تقبل باقي ابناء الشعب الياباني ألي 

قادم من مدينة فوكوشيما، وليس هذا 
الضرر على املستوى اإلنساني فحسب، 

بل مت إتالف مئات الهكتارات من منتجات 
اخلضار العضوية، وعلى لسان أحد اعضاء 

احلزب الشيوعي في البرملان الياباني فإن 
التعويضات التي ستدفعها احلكومة 

اليابانية للمتضررين من خمس مدن ابتليت 
باألشعة النووية بلغت ما يقارب خمسة 

عشر تريليون ين ياباني. 
عدت إلى الفندق، وتذكرت كالم ذلك املزارع، 

الذي جمع أهالي مدينته وطلب منهم 
عدم ترك األطفال خارج البيوت، وغسل 

مالبسهم التي كانوا يرتدونها خارج البيوت، 
وعدم تناول أية أطعمة إلى أن يتم توفير 

حافالت إلجالئهم عن املدينة. فقمت على 
الفور بغسل مالبسي التي كنت ارتديها، 
وضعت رأسي على الوسادة، وغرقت في 

حزن شديد. كنت اظن أن رأس األفعى أشد 
فتكاً من ذيلها إال أن كالهما بنفس السوء. 
فالسالح النووي ال يقل خطورة في أضراره 

عن التسرب اإلشعاعي ... هيروشيما، 
فوكوشيما...تشرنوبل..... سيميبالتنسك ... 
نيفادا ... الرقان ... الفلوجة ...جزر املارشال... 
وجوه متعددة للمأساة، لكن ... األلم واحد.
بحدود الساعة اخلامسة من فجر يوم 25 

آب عام 2012، وصلت برفقة وفد من البرملان 
األردني إلى كازاخستان بصفتي منسقة 
الدول العربية لشبكة برملانيني من أجل 

عدم االنتشار األسلحة النووية ونزع السالح 
)PNND( حلضور مؤمتر ينعقد في استانا 

بناسبة اليوم العاملي لإللغاء التام للتجارب 
النووية الذي يصادف في 29 آب من كل عام. 

بعد انتهاء أعمال املؤمتر استقللنا الطائرة 
من مطار أستانا إلى مدينة سيمبالتنيسك. 

بدأت الرحلة بجولة في املدينة، حيث 
متحف الروائي واألديب الروسي فيودور 

ديستويفسكي. عادت بي ذكريات الطفولة، 
عندما كنت أقرأ اسم هذا األديب في 

مكتبة والدي. كان لدي فضول دائم لتصفح 
أغلفة وصور الكتب، فأغرق ساعات في تلك 
املكتبة، وليأمن والدي شر العبث بقتنيات 

مكتبته، قرر ان مينحني وأشقائي رفا صغير 
يكون مكتبتنا اخلاصة. كان هدفه األول 
تشجيعنا على القراءة وشراء القصص 

من مصروفنا اخلاص، وعندما علم صديق 
والدي بأمر ذلك الرف، أهدانا مجموعة 

قصصية أذكر منها تولستوي، ويوليوس 
قيصر، وكتاباً بغالف أصفر عنوانه “الغارة 

اإلسرائيلية على املفاعل 
النووي العراقي”. لم 

يكن لدي أي فضول في 
ذلك العمر لتصفح هذا 

الكتاب، أو فهم أبعاده 
السياسية، لكنني 
أدركتها فيما بعد. 
جتولت في املتحف، 

وجلست في الطابق 
العلوي منه، ووراء طاولة 

ديستويفسكي تأملت 
ريشة هذا األديب، 

ورفيقة دربه التي لم 
تتخل عنه في أحلك 

الظروف، فكانت طوع 
يديه وأميرته الراقصة 

فوق الورق األبيض التي لم تخش من 
نظرياته حول “اجلرمية والعقاب”، وتعاطفت 

مع شخوص قصصه: الفقير، واألبله، 
وأغلب الظن أنها تأثرت جداً عندما تركها 

ومضى، واصبحت وحيدة حزينة ال حتس 
بانتماء إلى املكان. القيت عليها التحية 

من بعيد، وعدت إلى الطابق األرضي، الحلق 
بباقي اعضاء الوفد الذين سبقوني إلى 

احلافلة.
كنت اعتقد انها رحلة لالحتفال بذكرى 

اليوم العاملي لوقف التجارب النووية،  وبأني 
أزور مدينة كباقي املدن لكنها ذات طابع 

سوفياتي. رسمت في مخيلتي بعض الصور 
الشبيهة ألبنية مشيدة بنظام اشتراكي، 
كتلك التي رأيتها في املدن األوروبية التي 

خضعت للسيطرة السوفياتية كبرلني 
الشرقية وجمهورية التشيك أو في مبانِي 
دمشق احلديثة املتأثرة بالنظام االشتراكي 
التي كنت أسكن فيها خالل دراستي في 

جامعة دمشق. 
سارت بنا احلافلة إلى مكان االحتفال. 

جموع حاشدة من الناس وقفت حتيينا 
على ارصفة الطرقات. أحسست ان قلبي 
سيقفز من مكانه فرحاً بذلك االستقبال 

الرائع. أناس يحملون األعالم واليافطات 
التي تدعو إلى وقف التجارب النووية في 

العالم...لكني لم أكن أعلم ان خلف 
هتافاتهم وفرحهم بحضورنا يقطن ...ألم 

وحزن شديد. 
بعد انتهاء االحتفال توجهت بنا احلافلة إلى 

كلية الطب. وفي اخملتبر متلكني احساس 
شديد باأللم عندما شاهدت األجنة 

املشوهة احملنطة في أنابيب االختبار في 
كلية الطب. إحساس باحلزن على أرواح 

اولئك املعذبني األبرياء الذين فتكت األمراض 
بهم بعد أن حتولت أجسادهم إلى حقول 

الختبار القنابل النووية والهيدروجينية.



2425

،

أعلن الصحفي 
البلسم باسم 

سكجها عن 
قرصنة “ اللويبدة 

“ املوقع االلكتروني 
الذي يتحفنا بجلة 
اللويبدة بنسختها 

االلكترونية .... 
وفيما فهمنا أن 

هذه القرصنة 
أضرت كثيرا 

بأرشيف اجمللة 
و بإعداد عددها 

القادم ! وملن يعرف 
تاريخ الصحفي 
و ابن الصحفي 
و ابو الصحفي 

باسم سكجها 
مع الصحف و 

اغالقاتها ميكن له 

علي الدباس
كاتب أردني

ان يستنتج ان القرصنة لم تكن أبداً “ زعرنة خبير حاسوب”!
هنا أكتب عن اللويبدة اجمللة منتفضا بعد غياب أشهر عن 
الكتابة ؛ ألن اللويبدة التي شرفتني مرة بالكتابة فيها لم 

تكن مجرد مجلة ؛ بل كانت حالة خللق وعي ثقافي نحتاجه 
؛ وأجمل ما فيها أنها كانت تركز على الذاكرة اجلمعية 
للعمانيني .... وخلق ادراك ثقافي مختلف عن الثقافة و 

الفنون و االدب و حتى العمارة العمانية!
وأكتب هنا بشخصنة للعم باسم .... وهو ابن شيخ 

الصحافة االردنية املرحوم ابراهيم سكجها ، ألقول له : يا 
عمي ال حتزن ... فاللويبدة اجمللة و إن تقرصنت فيتعود تخوض 
غمار بحر التحرر الكذاب و االعالم املبتز محاولة إيجاد جزيرة 
النبالء لترسوا عليها .... فيما ما خسرته عمان كان بقرصنة 

اللويبدة اجلبل و ليس اجمللة!
أبا ابراهيم و انت ابن اللويبدة اجلبل .... اال تلحظ أنهم “ 

قرصنوه “ و “ غّربوه “ و “ ترجموه “ حتى ؟ الم تتحول منازل 
اللويبدة العمانية الى مطاعم بنصف شمعة و أربعة 

جنوم ؟ ألم تتحول أزقة اللويبدة النظيفة الى باحثني عن 
ساندويشة منتصف الليل و عن معاكسة آخر الليل ؟ ألم 
تصبح اللويبدة جارة الثراء املزيف في أبراج العبدلي بعد ان 

كانت ثرية الثقافة و االدب و التاريخ و جارة الوادي الذي يخترق 
عمان ليجمع ناسها فأصلح اليوم يفرقهم ؟

لقد قرصنوا عمان كلها .... ألم تصبح كل االسماء في عمان 

أجنبية ؟؟ هل بقي مكان لسكرية على 
طرف اجلبل أم ستسحبه موجة الترجمة 

في طريقها ؟ هل سيبقى صالح الدين 
هناك أم سيصبح اسمه سمسم ؟ هل 

فعالً ميكن ألبو محجوب أن ينتج ذلك 
القرص اللذيذ من الفالفل في ظل كل 

هذا التلوث السمعي في اللويبدة؟
وإن هربوا بتاريخهم فإلى أين يهربون ؟ 

عّمان أصبحت مدينة الفوضى الغارقة 
في اخملالفات .... مدينة اجلباية و أصبح 

أبناؤها كأبناء الداية ... ال حظ لهم اال با 
يتمنن عليهم حديثو النعمة فيها! حتى 

احلب في عّمان أصبح مزيفاً متاماً كما 
أصبحت قصة سيلها الذي كان يفيض 

مثل أسطورة خيالية ال جندها اال في 
سيرة مدينة لعبدالرحمن منيف!

لقد قرصنوا عّمان بإسكانات حجرية 
كعلب الكبريت و لم يبق لبيوت اللويبدة 

و جبل عمان اال ان تتحول ملقاهي ... 
و القلعة ستصبح قريبا قاعة أفراح 
رسمية تؤجر ألبناء الذوات على مدار 

العام .... واالمانة ستصبح مجرد دوريات 
جتوب أسواق املدينة بحثا عن حتصيل 

اخملالفات بدا أن تخطط للقادم من 
السنوات!

لقد قرصنوا عّمان نفسها .... ولم 
يكتفوا باللويبدة اجمللة ... لقد قرصنوا 

حتى قدراتنا الهندسية القدمية في 
تخطيط املدن .... شوهوها بأبراج خربت 
منظر اجلبال السبعة؛ قرصنوها برخص 
تعطى و تسحب على وزن املتحدث عبر 
الهاتف .... أمررت من شارع اخلالدي هذه 

األيام ؟ لقد نسي مخططينا البارعني ان 
الشارع كله عيادات يراجع فيها املرضى 
فرفعوا كندرين الرصيف بارتفاع حواجز 

الفروسية و نسوا أمام البنايات طريق 
العربات لتصبح عمان احلنونة مجحفة 

بحق ذوي االحتياجات !
أتصدق أن عمان لم تعد هي تلك اجلميلة 
الوادعة الهادئة التس استوعبتنا جميعا 

؟ حتى معلمها الذي بنيناه ليربط 
شرقها بغربها لم يعد جسرها املعلق 

بقدر ما أصبح جسر االنتحار للبائسني 
اليائسني من شباب عمان ......

اللويبدة اجمللة ستعود يا عمي ..... و 
بكبسة زر على حاسوب ؛ لكن من 

سيعيد لنا عّمان مدينة اجلمال و 
السكينة ،،،، مدينة العمران الراقي .... 

مدينة النظافة التي تعكس نظافة 
ساكنيها .... مدينة احلب الذي تشهد 

عليه أزقتها و شوارعها .....
قرصنوها وهي ترفض قرصنتهم و ما 

انهيارات اجلوفة إال غضبة جبل من 
جبالها على أفعال أوالدها .... علهم 

يستيقظوا و يعيدوا ألمهم جزءا من 
حنانها!

عن موقع خبرني

قرصنة اللويبدة وعّمان

رحالة
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 وكثر الهرج 
واملرج السياسي 

في وطني 
كالكرة يتقاذفها 

الساسة 
ويتالعبون 

بصير الشعب 
بحسب االهواء 

واألمزجة...

حني متتزج األهواء 
مع التخطيط 

العشوائي 
والالمنطقي 

يارا الغزاوي
كاتبة أردنية

وعندما يقفل باب اإلصغاء ألولويات ومتطلبات 
الشعب ومعاناة الناس اليومية؛ وعدم اإلحتكام 

ألسس وقواعد البناء احلقيقي للدولة الذي يحدد 
شكلها ونهج طريقها ،فمن الطبيعي جدا أن تنتج 

دولة تغوص في الهرج واملرج غير محددة املالمح 
واالجتاهات.

وحني تصبح القرارات والتشكيالت احلكومية 
مجرد نكاية باآلخر وتكثر تصفية احلسابات ،تخرج 

الدولة من شكلها املتعارف عليه ككيان يضم كل 
االطراف السياسية حتت مظلته إلى كيان يكاد 

يكون هزيال بفعل تخبط ساسته.
بناء الدولة ال يحتاج إلى 

عنجهيات بل يحتاج إلى إرادة 
قوية ونوايا صافية لوجه اهلل و 

الوطن؛ كما يحتاج لوالء حقيقي 
لتربته الطاهرة جترف في طريقها 

عواصف الضغينة مهما بلغ 
عددها وتعتادها.

الوطن يحتاج إلى وحدة صفوف 
تلتقي فيها النوايا النقية 

والوالءات الصادقة بعزل عن 
اي روح خبيثة تريد لهذا الوطن 

اإلنهيار ال قدر اهلل .
األردن بحاجة ماسة إلى ساسة 

حقيقيون يؤمنون بأن الوطن 
ليس ملكا لشخص أو عشيرة أو 
جماعة إمنا ملك لشعب يستحق 
أن يعيش حتت سقف وطن يحتوي 

آماله وطموحاته وتطلعاته..

بني الَهرِج وامَلرِج السياسّي
رحالة
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تداخلت احلواّس، 
وتشابكت قبل 

أن ميتزج الدم عبر 
األوردة منذ حنني،. 

بسخونِة دمه 
املهراق وقداسة 

هوائها، في 
حميمّيٍة خياليٍة 
كانا يتكئان على 
الوسائِد املثقلِة 
بالنعاس، يغفو 
على ذراعها أو 

تنام على ذراعه 
سيان حني 

يتساوى احلب. 
يغفو قليال في 
حضنها ويفيق 

قبل أن ينسكب 
الضوء على 

املكان. 
يتشقّق الفجر؛ 
فتتدافع قطرات 

محمود ابو هالل

الّندى فيجمعها عن وجهها احلزين، ويغتسل بطهرها 
ثم يشرب! هكذا مع كِل فجر وكل شمس طازجة كان 
يفعل، وكان يقرأ تفاصيل وجه القدس فتتسع عيناه، 

ويرى ما وراء الوراء، يدخل في شقوق جدرانها، إلى ترابها 
املعجون بدم الشهداء حتت حجارتها املرصوفة كحبات 

الزيتون املرصوص.
كان كّل ليلٍة يوقف ساعة اليد، ويحملق في عتمة 

الوادي، ويقف على شرفِة بيٍت يطّل من جبل املَكّبر على 
خيط الضوء الصاعد نحو السماء، فيكّبر!

كان كل ليلة يفكر في َمن قضى، ومن أُِسر، ومن وزّعهم 
طلُب العدالة على اخمليمات، ويحملق في صورٍ لشاحناٍت 

حملت بعض أثاث، وتكّدست فوقها أجساد الراحلني 
الذين تركوا قلوبهم على شرفات املنازل، التي تطّل على 

ذات خيوط الضوء املتصلة بالسماء واملدن العتيقة.
كان ليٌل كونّي بهيم يجّفف ظّل رفاِت رفاقه على حجر 
الوداع ...كان يشعر بهم دوماً، ويتظر إذ تأذن له القدس 

باللحاق بهم.
كان يخشى أْن جترحه دمعة أّمه؛ َفَتعّمق في اللحظات 

األولى التي تَعُقب تَلّقي نبأ 
استشهاده...فاختال بزغرودة أطلقتها 

أّمه فرقص قلبه.
استيقظ مع بزوغ الفجر األخير، قبل 

ه، على أمل  أْن تبتلَعه الّشمس فوّدع أمَّ
اللقاء خلف حدود الدنيا ومضى!

سار وهو يرتدي معطفاً مقاوماً للتيه، 
كانت قد وهبته له أّم شهيد قبل 

ليال. واصل سيره حتى وصل زيتونة 
جذورها ضاربة. خلع املعطف وثبته 
على أحد العروق فخدشه، ثم تابع 

سيره حتى وصل إلى ما قبل العتبات، 
جلس ونفض عن حذائه كلمات املديح 

و خلعه على جانب الطريق قبل أن 
يهرع إليها!

هي تعلم أّن عاشقاً على عتباتها 
ينتظر أن تأذن له بالدخول، 

فاستشاطت حّباً، واستشاط َولَهاً 

فاستشاط األعداء قهرا!
يااااه! من أين لك كّل هذا احلب؟ وهذا 

الَولَه؟ وهذا الهوس؟ وهذه القوة؟ وكل 
هذا اجلبروت؟! وأنت احلزين منذ ألف 
من السنني! وأنت احملاصر منذ آالف 
السنني، وكنت أسيراً منذ سنني! 

من أين خرجت لهم يا ابن أمي؟! وكيف 
حتّولت الى أربع وعشرون رصاصة 

وقذيفة؟ وكيف مألت قلوبهم رعبا؟ 
فتراكضوا كفئراٍن يبحثون عن جحورٍ 

تأويهم!
وكيف حّولت كّل الشاشات 

واملنشورات والتغريدات والكاميرات 
وامليكروفونات وكل وكاالت األنباء 

إليك؟!
ياااا...لهذا االقدام الثوري! ويا لهذا 

العنفوان الفلسطينّي! ويا لهذا 
املساء املقدسّي اجلميل!!

ه صورته بعد أْن هدموا  َحملت أمُّ
جدار البيت التي كانت تعلقها عليه، 

واقتفت أثره احملفور كنقٍش كنعانيٍّ 
على جنبات الطريق، حتى وصلت إلى 

ظل الزيتونة! فتناولت معطفه العابق 
برائحة مسكّية لَعرَق الشهداء، 

وبقعة من دمه اجلواد. 
وضعت في املعطف صورته، وضّمتهما 

في احتضان آسر، وسارت حتى وجدت 
حذاءه، قّبلته وحملته، وعادت ذات 

الطريق!
في صباح اليوم الثاني احتفظت 
بالصورة واحلذاء، وأهدت معطفه 

لشهيد قادم بعد حنني!

شهيد 
الُقدس...
كّل حنني

رحالة
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عندليب احلسبان
كاتبة أردنية

والسماء تِعد بطر قريب . 
أحضر صديقنا النادل نارجيلة ميساء 
فتلقفْتها كرضيع . أخذْت منها نفسا طويال 
عميقا وأغمضْت عينيها , قّربُت أنا فنجان 
القهوة جلهتي أكثر , ووضعت كفي على 
بابه ألستشعرَبخارَه وأحبَسه في قلبه حتى 
ال يهرب منه الدفء .

قالت ميساء : “ ماذا حدث ؟ ما الذي أوقفك 
في التجمع ؟..” 
قلت : “ انظري إلى تلك الفتاة التي تلبس 
بنطلون جينزأسود , وسترة جلدية سوداء 
, وترفع يافطة مكتوب عليها “ ال للمؤامرة 

بأخيها معجبة , أليس كذلك ؟ “
“ كوني أمينة يا ميساء , وقولي كانت بأخيها 

معجبة ...”
“ بعد ماذا ؟!..لقد تأخرِت كثيرا يا صديقتي 

..لم تعرفي إال بعد أن احترق قلبك , اعترفي 
أنٍك كنت مثل فرح هذه حّمالة يافطات , 
متتلكني مهارات بسيطة في استشفاف 

اخلطراالجتماعي , وتقدير الضررالعاطفي 
, اعترفي أن كل حداثتك املزيفة كانت في 

العمق جهال اجتماعيا , ولم تؤمنك من الوقوع 
في مصير جدتك أو أمك “ 

“حداثتي أنا املزيفة يا ميساء , أم حداثة الرجل 

 “ميساء , اسرعي , دعينا نتجاوز الضوضاء, 
سيخلص النهار ونحن لم ننته بعد “.

قطعُت خطوتني هاربتني و تسّمرت في 
مكاني , فوجدُت نفسي في الضجيج , 
الهتاف ميأل أذني , واألكتاف تضرب ظهري 
وتخبط صدري , واليافطات البيضاء متر فوق 
رأسي , ويٌد متسك بذراعي وتشده ناهرة : 
“هيا . ملاذا توقفِت ؟ الزحمة ستخنقنا ...” .

مرة أخرى ذات اليد تشدني , ولكن هذه املرة 
بقوة وقسوة جعالني أضرخ بألم : “ آه “ 
..ولكن آهتي ضاعت في الهتاف , فلم ينتبه 
لي أحد .....

خرجنا من التجمع املزدحم , وصرنا على 
مقربة آمنة منه , قلت مليساء : “ دعينا 
ندخل املقهى , وخذي نفَس نارجيلة ..” 
..نظرْت مستغربة : “ ونفس نارجيلة أيضا 
؟!..ألم تقولي أن الوقت يداهمنا وال مجال 
لنفس هواء حتى ؟!!..” 
دخلنا املقهى , هو مكان أليف لطيف في 
طابق ثان في عمارة أنيقة صغيرة احلجم 
غرب إربد , اعتدنا زيارته أنا وصديقتي من 
حني آلخر , املقهى بدا سحابة من أنفاس , 
جلسنا قرب النافذة الزجاجية املطّلة على 
الشارع الذي يضج ويعج بالناس والهتاف 
واليافطات ,اجلو بدا في اخلارج غائما ودافئا , 

ُقلت مليساء...
وقالت لي ميساء!

العربي ابن أبيه ؟ “ 
“ ال توجعي قلبي , ال فرق , حداثتِك , حداثته 

, ابن أبيه , بنت أبيها , النتيجة أمامك 
في الشارع , انزلي وعانقي ابنة أخيك إن 

استطعِت “
“ ميساء , انظري ما أجمل شعرفرح , طويل 

منسدل , أنا لم يكن لي ذات الشعر , أظن هذا 
فارق مهم بينها وبيني. شعري وأنا في عمرها 

كان مقصوصا “
“ طول الشعر ولونه ونوعه ليس باألمر اجلوهري 

, هذا شكل خارجي ليس أكثر “
“ال , الشكل في حالتي أنا كان جوهريا , كنت 

أقصه حتى أبدو كولد “
“ ههههه, ولد دبدوب , أتخيل جسما مملوءا 

بالدهون والبروزات األمامية واخللفية محشوا 
ببنطلون , ورأسه حليق “

“ تضحكني ؟!... ..”
“وملاذا اخترِت هذا الشكل ؟ هل كان يعجبك ؟ “

“ ال , ولكني لم أكن مرتاحة بغيره ..”
“ وهل ارحتِت به ؟ “

“ ال , كان جدي ضعيف النظر, وحني يطلب 
مني شيئا , يناديني : يا ولد ...., فأذهب إلى 

أمي وأبكي , وتقول لي : أنت السبب , لو كان 
شعرك طويال مثل البنات لعرف أنك بنت ,فال 
يناديك يا ولد , طولي شعرك وأريحي نفسك 

وأريحينا “ 
“ الشعر هنا تاج األنوثة , واألنوثة هنا ملك 

مسلوب , ولكن أن تسلبي أنت ملكك عنك , 
وتنزعي بيدك تاجك وتقصي شعرك , فهذا هو 

احلزن “ ..
“ ميساء , هل تتوقعني أن يأتي يوم وتقص فرُح 

شعرها ؟ “
“ ههههههه , قد تفعلها يوما , ولكن بعد أن 

تنتهي املؤامرة على سورية “

3031 على سورية “ .”....
رّدت : “ نعم , رأيتها ..” ....

قلت : “ هذه أنا ...” ..
ضحكْت ميساء : “ 

ههههههه, .... تشرفنا ..”
قلت : “ال أمزح , صدقيني 

, وددُت لو أعانقها 
وأحضنها “

“من ؟ “
“ فرح , ابنة أخي “

“آه , هذه فرح ؟ فهمت 
...انسي يا عزيزتي “

“ نسيت , طبعا نسيت 
كل شيء , ولكنه احلنني 
, وبعض االنفعاالت التي 

تداهمك على غفلة , مثل 
ما حدث اآلن “

“ ما زالْت تأخذ موقف 
أبيها ؟ “
“ نعم “

“طبعا , فكل فتاة بأبيها 
معجبة , وكل فتاة 
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القريبات والبعيدات .
أنا ابن الذاكرة و أحد 
صانعيها و أحد أعتق 

حارسيها 
أنا الولد الذي فقد ألف 
طريق ولم يبرح درب اخلير 

واحلق ّ ، 
أنا ابن ذاكرة الناس و 

ذكرياتهم وصورهم املُشتهاة  
يرون في وجهي و جوههم و 
يرون وجهي في البالد كما 

ينبغي للوجه البهّي أن يكون 
.

أنا ال أفقد ذاكرة الناس و 
إن فقدت ُ ذاكرتي ،

أعرف و جوههم 
وحجارتهم و أسرار بوحهم 

العتيق و شبابيكهم و  
أسمع جنواهم و حتى حني 

يصمتون أسمع دندنات 
أرواحهم احلميمة .

أنا ابن املدن اجلميلة 

ـّسع ظالله كّلما  والشجر الذي تت
اشتد ّ

قيظ ٌ أو ضاقت في الناس 
السبل .

أنا ، صانع فكرة احملبة و كّلما 
مررت من عند نافذة في البال ، 

أجدد مشروع احملبة و رؤوس أقالمها 
و أكتب عن الناس ما يشتهون وما 

يحّبون .
أنا أحببت الناس ، فالتصقُت 

بذاكراتهم و سكنوا وجداني .
هكذا ،

نحن أبناء احلياة .
) 5 ( عن سيرة الغياب   !

لو كان لي أن أحلم بالرجوع 
إلى الوراء ، مثال ً ، سأفعل و أحاول 
أن أعود إلى ما قبل نحو عشرين 

سنة!
سأفعل أشياء كثيرة ً ، 

سأكرر العبور من الشارع ذاته 
و أخربش على اجلدران و أتوقف 

عند دار عتيقة هنا و جدار أنهكه 

حكايات ماجد

ماجد شاهني
كاتب أردني

) 4 ( أنا والناس ُ 
واألرصفة !

أصدقاء عديدون 
، وكذا صديقات 
، ينهض عندهم 

سؤال بني حني
 و آخر و يقولون 

لي : هل أنت 
ـّصص و  متخ

شغوف باحلارات 
العتيقة واألرصفة 
والشوارع الضّيقة 
و الذاكرة التي غاب 
كثير من أهلها ؟ 
أقول  اآلن وفي 
ـّني  كل ّ حني ، أن
ابن احلارات واملدن 

العتيقة واألرصفة 
و احلكايات التي 
صنعها األّولون  

وابن القصص التي 
نقلتها اجلّدات 

والعّمات واخلاالت 
ـّهات واجلارات  واألم

الغياب هناك .
سأعتني بسح الغبار عن التواريخ التي 

دّونها أصحاب البيوت في أعلى بوابات 
البيوت ،

ورّبا سأرّش غصنا ً يبدو يابسا ً باملاء 
لعّله أن ينهض من وجعه .

ـّني  سأعتني باجلارة التي لم تكن حتب
كثيرا ً ، ألني كنت خجوال ً أكثر مما ينبغي أو 
كنت جاهال ً أكثر مما ينبغي ، سأعتني بها 

بأن أطرح على جدار دارها السالم .
ولو عدت ُ إلى نحو عشرين أو ثالثني أو 

ستني سنة إلى الوراء :
سأكتم ، كما فعلت من قبل أسرار 

الغائبني و أدس ّ أوراقهم في جيب ٍ عميقة 
من كّوة كانت معّدة لكي تكون مخبأ ً 

لألشياء األثيرة .
سأفعل برغيف اخلبز ما كنت أفعله ، 

كأْن ) أفّتّ ( اخلبز في صحن ٍ عميقة و أدلق 
ما ميكن دلقه من إبريق الشاي على غفلة 

من العائلة ، وأرش السّكر فوق الشاي واخلبز 
و أتناول بامللعقة ما ينعش فمي و ذائقتي 

من الصحن .

ولو كان لي ما أشاء ، لــ أعدت ترتيب 
رسائلي ، فأضعها في صندوق أوراقي مرتبة 

وفق حروف احلب ! 
..

لو كان لي أن أفعل ، لغادرت النوم ، 
وتركت احللم يعيش في سريري و انطلقت 
إلى طاولة في الرصيف كما كنت أفعل 

قبل ألف عام ، و جلست إلى نادل ٍ ال يحّب 
النساء ، ألن غير امرأة اتهمته بالبخل و 

غادرت نافذته .
لو كان لي أن أفعل ، لكنت جلست كما 
دائما ً مع واحد من أصدقائي اجملانني و عّدلت 
من وضع نظارتي الطبّية فوق أنفي و أخذت 
أشرح للمجنون وللناس : سيرة الرصيف و 

سورة الغياب !
) 6 ( رغيفنا !

رغيف اجليران الساخن  و صحن 
الفاصولياء  اليابسة البيضاء اخلالي من 
الدسم ، و صحن “ الرز بحليب “ ، و قليل 

من أقراص السبانخ أو اخلبز بالزعتر والزيت  
، و كثير مما كانت البيوت املتجاورة تتبادله 
.. و أبواب اجليران املشرعة لآلخر والهواء 

الذي كانت تبعثه السماء واألشجار عليال ً 
ناصعا ً من دون غبار ، وأشياء أخرى ! 

تلك كانت أجمل أوقاتنا و يومّياتنا و 
أحب ّ األحوال إلى قلوبنا !

ـّا نعرف املاّرين في الشارع من  كن
أصواتهم و رائحة ثيابهم و أرواحهم  وكثيرا 

ً ما كان الناس يتبادلون احلديث ، أحدهم 
ينجعي في حوش داره و يتحدث مع عابر 
طريق ممن يعرفهم و يناديه و يشّدد على 

استضافته على صحن عدس أو كأس من 
الشاي املنقوع .. 

ـّا كذلك و أكثر  ، ولكن ّ ! كن

كّنا كذلك...
وأكثر... 
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أزمنة وأمكنة ..
وأطرح الوجوه في 

وجوهها امللونه ..
مخلصة ، وخائنة 

ثائرة ، ومذعنة 
مدينة ، ودائنة 

واضرب األرقام .. إن 
لم تلبس اخملالب 

وألدغ العقرب 
بالعقارب ..

وانطق الصمت بكل 
األلسنة ..

وانتضي جلد 
السالطني ..
نعاال حلفاة 
السلطنة “

- أحمد مطر

الوداع مر ، والتسارع 
لتوديع األلفني وستة 

عشر زجر مرارة 
الوداع ، أسميت هذا 

عروبة احلباشنة
كاتبة أردنية

رحالة

العام ب ) عام النكبة ( ، فقد كنا خاسرين مقبلني أكفان الكبار 
ملوحني إغترابا ، متحابني بقسوة ، وكان نضالنا مشبوه مفضوح 

بعالنية قاحلة .

االنسان العابث فطريا بتكوين هذه اجملرة ، لم يعد سوى أداة 
تعتاش على صراع اآلخر وحتطيم ردود أفعاله املتوقعة وغير 

املتوقعة أمام متون احلقيقة ! 
ليتنا نعود حيث املنتصف ، ربيعنا أخضر الوجنتني ، وعراقنا 

عاشق يقتطف النهر براحة كفيه ويغتسل 
، ليتنا نعود صغارا ، دفاترنا من شجر 

فلسطني ، من عطرها في عكا وحيفا ورام 
اهلل وغزة والقدس ، ليتنا نعود أقمارا ، تثرينا 

الشام بجدائل شعرها املنسدل عروبة 
، وعيدا دمشقي يتشبث بحصون الروح 

ولكن اخلفق كان نحيبه : 
“ بالد القهر أوطاني  من الشام لبغدان

ومن جند الى مين   إلى مصر فتطوان”

يا أيتها احلدود املبتورة بخريطة الويالت كم 
باعدتنا ، وكم قسمتنا ، ويا دينا أمتهنه 
الكثيرون ملبايعة الدم على الفضيلة ،ويا 
لسان الضاد كم لطختك حروف غريبة 

مريبة خارجة من عنق األصل والفصل حيث 
القيامة البشرية املعدة للسفك والقتل 

والتهجير واإلهانة املعنونة بخديعة ) الجىء 
( ال حول له وال قوة !!

أيها العام املنكوب ، إخلع عنك رداء الدم 
، إخلع عنك ستار الهمجية الرعناء 

والفوضى غير اجملدية وهاجرنا ، فقد تعرت 
منك الكرامة وعاد الغريق في وحلك هزيال 

أشعثا ينفض جدار األسف ! 
أيها العام الثائر بثورة عبرية ، وحناجر 

جاهرت بسفك العذرية ، لم تعد أليامك 
بيننا سوى اسوداد الذاكرة في دفاتر االجيال 

العربية !!!

أما القانطون أمام املدفأة واملناضلون 
خلف زجاج هواتفهم النقالة ، أصحاب 

الكفاح اإللكتروني امللىء بالرفاهية واألمان 
، أرجوكم توقفوا عن ممارسة تصرفات 

)لبالهه( فقد تسامى الوجع على اخلديعة 
وتسامى الدمع على الدم والنهر ، وبتنا 

نغدق من مشاهد اإلعالم الغث منه 
والسمني ونتلقى الصور البشعة لألشالء 

اجلسدية املقطعة بردة فعل تتسم بالبرود 
واخلمول والالإقدام ! 

ومع بداية عام جديد بحلة عربية مقاومة، 
صلواتنا ودعواتنا ان ميتشق الفارس سيف 

حق ال بطالن ، لتبقى تذاكر السفر عبر 
الشرق العربي ال تعرف مدى وحدود ، واألمل 

قصيدة محررة ببريد الرسائل وعيون 
العاشقني ،

 أما آن أوان النصر !!

أنا في اخلمسني
 وُعمري نصفه وأقّل!
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االجتماعية بؤسساتها 
اخملتلفة في تشكيل الهوية 
اجلندرية لكل منهما بناًء 
على هوية النوع البيولوجي 
)اجلنس(.

تنتشر العديد من التصورات 
اخلاطئة عن الرجل واملرأة 
والسمات املرتبطة بهما 
بناًء على الفروق البيولوجية 
بينهما ، ومن بينها الفروق 
في التشريح الدماغي لكل 
منهما، ويعتمد الكثير من 
الناس على تلك التصورات 
)اخلاطئة( في كثير من األحيان 

دة. عصمت حوسو
رئيسة مركز اجلندر 

لالستشارات النسوية 
واالجتماعية

يولد البشر ذكوراً 
وإناثاً، ومن خالل 
التعّلم يجعل 
اجملتمع منهما 
صبية وبناتاً، ثم 
يصبحان فيما 
بعد رجاالً ونساًء. 
وعندها يجري 
تلقينهما مبادىء 
السلوك واملواقف 
واألدوار والنشاطات 
املناسبة لنوعهما 
البيولوجي 
وكيفية التواصل 
مع بعضهما 
ومع اآلخرين 
من خالل الصور 
النمطية عن كل 
جنس، وتساهم 
عملية التنشئة 

لتفسير الفروق في سلوك 
كل منهما باختالف املواقف 
االجتماعية. 
دماغ االنسان مكون من نصفني 
لكل منهما وظائف مختلفة، 
فالنصف األيسر مسؤول عن 
التفكير العقالني وما يرتبط به 
من املنطق والصواب واالستنتاج 
والتحليل والكالم. أما النصف 
األمين من الدماغ فمرتبط 
بالتفكير العاطفي واإلدراك 
احلسي واحلدس واخليال واإلبداع. 
وقد أثبتت بعض الدراسات 
النفسية احلديثة ملكونات 

الدماغ على أساس اجلنس أن النصف 
األيسر أكثر تطوراً لدى الرجل، ولكن 
النصفني متعادالن ومتشابهان لدى املرأة 
،لذلك تستطيع املرأة أن تستخدم النصفني 
معاً في حني يعجز الرجل نسبيا عن ذلك. 
وهذه احلقيقة العلمية البيولوجية تنفي 
احتكار صفة العقالنية للرجل ألن املرأة 
لديها نصف الدماغ الكامل الذي  يتعلق 
بالتفكير العقالني واملنطقي واجملرد، بل أنها 
تتميز عن الرجل بأنها تستطيع استخدام 
النصفني معاً؛ أي العاطفة والعقل معاً. 
أما الرجل فينحو) بالعموم وليس بشكل 
فردي( الى عدم ميله الى صفة العاطفة 
ألن اجلانب األيسر يعمل بشكل أفضل من 

اجلانب األمين أوال، وألن التنشئة االجتماعية 
للذكر تركز على استخدامه للجانب 
األيسر فقط املرتبط بالعقالنية وفق 
معايير الذكورة والرجولة احملددة في الثقافة 
السائدة. وكذلك األمر بالنسبة للمرأة، 
فالظروف احمليطة املعززة من مؤسسات 
التنشئة االجتماعية لعبت الدور األساسي 
في تغليب اجلانب األمين لدى املرأة املرتبط 
بالعاطفة )بالعموم وليس بشكل فردي 
ايضاً(، لذلك تُظهر النساء املوهبة واخليال 
والنشاطات الفنية بشكل يفوق الرجال 
أحياناً، وميتلكن احلدس أيضاً. على الرغم 
أن العاطفة والعقل سمات إنسانية يجب 
متّثلها من قبل اجلنسني وليست حكراً 
على جنس معني، كما أن ممارسة األعمال 
والطباع نفسها يومياً تؤدي الى تطور 
الدماغ تدريجياً وفق املهام املوكلة اليه ، 
وهو الرهان الذي يُعتمد عليه حال الوصول 
الى ممارسات عقلية وظرفية غير مميزة بناء 
على النوع االجتماعي.

واألهم هنا ضرورة التنبه الى انه ال يوجد 
دماغ خاص )عالمة مسجلة( بالرجال فقط 
بعنى أن الرجال جميعهم ال ميتلكون 
املواصفات الدماغية نفسها، وكذلك 
األمر عند النساء فال يوجد دماغ خاص 
)عالمة مسجلة( بجنس النساء بأكمله، 
لذا قد جند رجالً بدماغ امرأة فسيولوجياً 
واجتماعياً، والعكس صحيح. وتساعدنا 
تلك املعلومة بتفسير أسباب اخلالفات بني 
األزواج، وتفسير أسباب التعميم السلبي 
على املرأة أو حتى على الرجل في مواقف 
التفاعل أو في مواقع صنع القرار.

إن املرأة ال تختلف عن الرجل في امتالكها 
االستعداد والقابلية إلدراك احلقائق 
واملفاهيم، وفي امتالك القدرة على العلم 

شغف

د. عصمت حوسو
تكتب عن فوارق املرأة والرجل
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والتعلم. فأثبت العلم أن دماغ املرأة يحتوي 
على خاليا الدماغ التي تسمى عصبونات 
بنسبة تزيد حوالي ١٠٪  عن دماغ الرجال 
على الرغم أن دماغ الرجال أكبر حجماً، 
ولكن ال يعني كبر حجم الدماغ أنه أكثر 
فاعلية؛ فدماغ الفيل يزيد حجمه أضعاف 
مضاعفة عن حجم دماغ االنسان. صحيح 
أن دماغ املرأة أصغر حجماً من دماغ الرجل 
وأن القدرة على التفكير مرتبطة جزئياً 
بحجم الدماغ ولكن ال يعني ذلك أن 
الرجال أكثر ذكاًء من النساء كما يستند 
بعض الباحثني في هذا اجملال، فقد أثبتت 
الدراسات النفسية أن كالً من النساء 
والرجال متساٍو في اجتياز اختبارات الذكاء 
املتقدمة. وقد فسر العلماء عدم ارتباط 
كبر حجم الدماغ لدى الرجل عن املرأة وما 
يصاحبه اعتبار الرجل أذكى منها -كما هو 
ُمشاع بشكل خاطىء ثقافياً - أن نسبة 
) املادة الرمادية ( التي تسمح للدماغ 
بالتفكير هي واحدة عند اجلنسني، وحتى 
يكون هناك توازن بني حجم الدماغ وطريقة 
التفكير يوجد لدى املرأة ٥٥٪  تقريباً من 
هذه املادة الرمادية، مقابل ٥٠٪  تقريباً في 
دماغ الرجل ، األمر الذي يعطي لدماغ املرأة 
صفة التساوي في الوظيفة والقدرة على 
التفكير مع دماغ الرجل على الرغم من 
اختالف احلجم بينهما. كما يحتوي الدماغ 
على ) املادة البيضاء ( املسؤولة عن انتقال 
املعلومات بني املناطق البعيدة في الدماغ، 
وكمية هذه املادة عند الرجل أكثر منها 
عند املرأة بشكل واضح وهذا يفسر الفروق 
بني اجلنسني في القدرة النسبية األعلى 
لدى الرجل  على البعد الفراغي املرتبط 
بالتفكير اجملرد، مقابل أن املرأة تتفوق نسبيا 
على الرجل في القدرة اللفظية والقدرة 

على االستماع، فاملرأة تستخدم اجلانبني 
األيسر واألمين معاً عند االستماع لذلك 
تهتم بالتفاصيل جداً، بينما يستخدم 
الرجل اجلانب األيسر فقط من دماغه عند 
االستماع لذلك يفضل االختزال للتفاصيل 
ويركز على األمر من زاوية شمولية. وهذه 
ال تعتبر قاعدة عامة كما ذكرنا ألنه أحيانا 
جند لدى أحد اجلنسني خليط دماغي 
ملواصفاتهما معاً ، والذي يعتمد على 
الظروف البيئية احمليطة التي تعرض لها 
خالل عملية التنشئة االجتماعية التي 
بدورها قد تُعلي أو تُكبت االستعدادات 
البيولوجية لدى كل منهما بناًء على 
اخلبرات املكتسبة أثناء املمارسة. 
إن تأثير البيولوجيا على اختالف سلوك 
املرأة عن سلوك الرجل وبالتالي االختالف 
في اهتماماتهما واختالف أداء كل منهما 
في مواقف مختلفة واختالف ردود أفعالهما 
أو ميولهما واختالف قدراتهما في التعبير 
والتواصل، ال يقل أهمية على اإلطالق عن 
أهمية تأثير العوامل النفسية واالجتماعية 
والثقافية والبيئة احمليطة عليهما في 
مراحل النمو اخملتلفة، تلك العوامل تؤثر 
ايضا على البيولوجيا من حيث تأثيرها 
على مستوى إفراز الهرمونات بقدار تأثير 
الهرمونات على اختالف السلوك اإلنساني، 
فهناك تفاعل مستمر بني البيولوجيا 
والعوامل االجتماعية ال نستطيع أن نقّلل 
من أهمية أي منهما.

بني دماغ املرأة ودماغ الرجل : فرق التشريح 
وبيولوجيا االستعداد ال يلغي أبداً دور البيئة 
وسلوك العباد......



جتلّيات عّمار خماش: 
استعادة بساتني معان

عّمار خّماش

عّمار وناشط أردني

هل حان الزمن 
العالن بساتني معان 
إرث وطني حتت 
احلمايه و برعايه 
خطه حقيقيه 
تضمن بقائها 
وحتى استعادهة 
مجدها؟

هل حان 
زمن وضع خطه 
تعمل على 
ترميم البساتني 
كمنظومه معماريه 
زراعيه متثل الواحه 
الوحيده في االردن 
بهذا احلجم و 
احلاله الفريده، و 
بدون تكرار االخطاء 
املتمثله في 
التدخل الشكلي، 
بل العمل بعمق و 
بشكل مدروس على 
ايجاد نظام يضمن 
اعاده بناء اجلدوى 
االقتصاديه لها 
مبساعده اصحابها 

إفراج

،

4041

لترميم زراعتها اواًل و معمارها االصلي ثانيًا ، و من دون التدخل 
الفج غير الالئق من اضافه مواد و عناصر و حتى تربه دخيله كما 
حصل في قسم من البساتني احلجازيه املاذيه للقلعه. خطه 
االنقاذ هذه يجب ان تهتم في اعاده الزراعه التقليديه و خاصه 
اشجار “القراصيا” و توفير نظام ري مدروس، مع انشاء مجموعه 

من اجليل اجلديد الذين يبحثون في تقنيات 
الطني و يطبقون تقنيه تصنيع و بناء الطوب 

الترابي الذي ميثل اخلليه املركزيه للبساتني.
بساتني معان هي روح املدينه، هي مثال 
واحد و اخير لدينا في االردن لتاريخ مشرف 

يحفظ لنا ارث نادر نسلمه سليم الى 
احفادنا كشاهد علي ايام العز من قرن 

مضى.



،

طائرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية، لبث خدمة 
االنترنت الالسلكي الى االرض، وتوفيرها باجملان ملاليني 

الناس في أنحاء العالم.

ونظرا لتوجه حكومة بالدي ملضاعفة الضريبة على 
االنترنت، وقيامها برفع أسعار الكهرباء ايضا، ما زاد األعباء 

املعيشية على الفقراء من التواقني للمعرفة و التنوير، 
ارجو من حضرتكم شمول االردن وكل مناطقة بهذا 

عماد احلمود

من القلب

املشروع اخلير، الذي اطلقتم عليه 
اسم “ أكويال” اي النسر في اللغة 

االيطالية ، ما سيوفر اتصاال مجانيا، 
باالنترنت لنحو %10 من سكان 

العالم.

اغدو ممتنا لو تكرمتم بتعمم التجربة 
على كل الدول التي تفرض حكوماتها 

الضرائب و الرسوم على متنفس 
الفقراء في هذا العالم.

واقبل عميق الشكر و كل التقدير 
و سنحٌلق باالمتنان على كل جميل 

توفره شركاتكم لنا.

السيد مارك 
زوكيربرغ 

الرئيس 
التنفيذي 

لشركة 
فيسبوك احملترم.

حتية طيبة 
وبعد،

كنتم قد 
اعلنتم في متوز 

املاضي، عن جناح 
جتربة اطالق 

4243

عماد احلمود ورسالة إلى
 مارك زكيربيرغ:

نرجوك أطلق طائرتك اجلديدة!



،

ال 
شيئ جديدًا 

حتت هذا الضوء

شغف

املتوهج
كيف ضل صوتك

عن اذني
غاب

ولم ميوسق املساء
انتظرتك

تأتيني محمال
بنرجس القلب
وقهوة املساء

فهل الطريق مزدحم؟
انتظرتك

كما األرض العطشى
انتظرتك

ضوءا
يكسر مني
عتمة الروح
يضخ حياة

في أوراق عمري
الذابلة

انتظرتك
شغفا..عشقا

انتظرتك
فقل لي

هل ابقي نافذتي
مشرعة؟

سناء صالح

انا
ال استطيع ان 

اقول شيئا
كل هذا الضوء

يلمع من عينيك؟
هذا الضوء

يسحق العتمة
يبهر النجمة
يبهج النهار
الشرفات 
الغافيات
تستيقظ

تعج باحلياة
حتتفي 

بياسمينها
واصص الورد
تغزل احلكايا

ملواعيد
مع طيور

كانت تعد العدة
الرحيل

لو يأتيني صوتك
محمال

برمان القلب 

4445
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الزمان،
ألرتق خوفك 
واندفاعي..

كنت كل ليلة أخّبئك،

آنو السرحان
إعالمية وشاعرة أردنية

لعّل عقلي 
أجوبة صعبة،

واإلجابات أهم 
من السؤال..

قلبي مقلوب 
على طاولة 
نرد،

يتكئ على 
حافة هذا 
العالم،

ال تعرف كم 
حبست 
في أطرافي 
اخلوف،،

ومللمت حيزاً 
من هذا 

لم تدرك أن مزاجية أنثى 
متوجسة،
هي غمزة ماكرة،

لبرد وحدة عمرك 
القادم..

اهلل  بيننا 
ولسنا أنبياء!

أُعلِن معصيتي على ما ال 
أستحق،
حتى ال يجذبنا القاع معا،
ونصير وردا يابساً،
يفتتنا التكرار.

ال أريد لك أن تنظر 
للنهر،
وترى وجها ال يشبهك،
فتقتلك الدهشة،
أنك ضّيعت عمرك،

وأنت ال تنتمي المرأة أو 
وطن!

مخالب القطة،
تغازل صاحبها،
وتصعد على صدره،

لتمحو عن عينيه غباش 
الوهم،
وتقول له:أنا وحدي هنا.

ال أريد لك أن حتيا حياة 
تخدعك كبهلوان،

عبث أن تشعل عود 
ثقاب،

في طريق أضيئه لك 
بنزقي،،

عبث أن تدير ظهرك، 
وأنتظر،،
فاهلل موجود هنا،
لكننا لسنا أنبياء...

شغف

4647
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 قهقهة جميلة
خلف أسوار 

احلياة
تظهر 

االبتسامة 
النقية...

لتؤكد علو 
كعب البراءة

حفيدي 
..محمد.. طفلي 

الصغير
يرسم مالمح 

الطريق
متواصالً معي

رغم فرق 
السنني

بتوفيق من 
اخلالق

أنا أغلقت باب 

د. معني املراشدة

رحالة

اخلمسني
وبرهافة حسه

أغلق باب السنتني
يطرق باب الثالث

يتكي يحاول النهوض بسرعة إلى سلم اجملد... 
واحلركة

يبتسم بقوة..... الختصار زمن امللل
ميدد رجليه...

مستعجالً الهرولة في حياة الصخب

يجلس...
أمامي بكبرياء...

يتخيل املسؤولية منذ الصغر
همسة طفولية تسابق رائحة 

العطر..
يشعل عذبه اللحظة

يعاند حلظات استراحتي بقهقهة 
جميلة

لديه ثورة لن تهدأ من احلنان... 

احلركة.... الشقاوة
ضوء القمر يعانق العيون

ويبرز الوجه اآلخر لالبتسامة 
)الرائعة(

هكذا هو ... حفيدي محمد
حلم جميل )بإذن اهلل(

ابتسامة الطفل تأتي من نافذة
الدالل لتروي صحارى النسيان

قهقهة جميلة..
سأعتبرك نبعاً صافياً...

في زمني القادم..
سأنهل منه إلشباع عطش 

السنني..
صوتك هو بوصلتي لتحديد اجتاه 

االبتسامة العذبة...
باختصار أنتم رحلة ضاحكة..

سأنقش على جداول قلبي موال..
عنوانه أنك عمري الغالي...

في رحاب طفولتك أرى الدنيا فيها 
ربيع عمري املتالحق...
عند إشراقة الشمس

أشعر أنك حاضر
وساكن في عيوني...

ضوء القمر يركض نحوك مرة يغار 
منك...

ومرة يريد أن يعانق قامتك
حفيدي أنت عمري

 مثلما هي امك عمري
يا عمري..

إلى حفيدي 
في عيده السنتني
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بشراء شاحنة كبيرة وحني استفسرت 
منه ملاذا يريد ان يقود شاحنة كبيرة 

قال لي ما ادهشني: انه يرغب في 
ان يدهسنا جميعا!. ربا ال نستطيع 
ان نعرف مقدار العنف الذي يسكن 

االطفال الذين صاحبوا املوت والقتل، 
كما لم نعرف ان نواسيهم حني فقدوا 

اوطانهم وعائالتهم وكتب عليهم 
التشرد والتيه. 

اما ذلك الطفل الفلسطيني الذي 
عانى اللجوء مثل اجداده وكبر في 
الشتات بقي فلسطينيا شامخا 

ككل الفلسطينني املهجرين حتى 
وهو يعاني قسوة اللجوء عن الوطن 
البديل الذي عرفه واحبه. اتذكر رده 

على سؤال احدى الناشطات عندما 
اخذت توجه اليه مسؤولية النجاح 

باملدرسة من اجل سوريا اخبرها بهدوء 
وعزم انه سينجح من اجل فلسطني 

وطنه. غفلت كما غفل غيرها ان 
فلسطني هي ام البدايات!.

تتسع احلرب يوما بعد يوم، ويبتعد 
حلم احلرية والتحرير، واالطفال يولدون 

ويكبرون وهم يحملون وزر قيادات 
همها الوحيد حتقيق االنتصارات بزيادة 

اعداد املوتى واملهّجرين. والنتيجة 
تقسيم وتفتيت املدن الى شعب 

وطوائف. يقول ارنست همنجوي في 
روايته وداعا يا سالح:  ان منع احلرب 

مهمة في ايدي الشعوب ذاتها، ال 
احلكومات.  صرخة طفل يبكي من 

البرد اال تعني: كفى حرب. مقتل عائلة 
بكل افرادها وبقاء طفلها الصغير من 
غير رعاية اال تعني: كفى حرب. تكرار 
غرق االطفال الصغار في قوارب املوت 
اال تعني: كفى حرب. آن االوان لينحاز 
االنسان النسانيته  ويضع حدا لهذه 
احلروب التي حتصد البشر واحلجر من 

دون ان يكون هناك رابح او منتصر. 
اللحظة املناسبة النتصار االنسان 

النسانيته يجب ان تكون قريبة وقابلة 
للتنفيذ آلن مزيد من املوت يعني اننا 
صرنا نسير من غير ضوء بأخر النفق.

يكبر االطفال وتكبر املعاناة 
معهم. يشيخ الغد قبل 

ميالده. حلم الوطن وساحة 
البيت، ذلك الدفئ، ما عاد 
االباء قادرون على حتقيقة. 

والوطن اصبح يفقد 
مالمحه وابناءه ومحبيه 
وهو يضيع يوما بعد يوم. 

ما زالت صورة تلك 
الطفلة السورية التي 

لم يتجاوز عمرها الست 
سنوات عالقة بالذهن 

حني اخبرتني ان احلى 
االسماء بالنسبة لها هو 

)طفس !(، اسم قريتها في 
وطنها سورية!. العالم 

كله بالنسبة لها هو حدود 
قريتها. هل نستطيع ان 

نلون احلزن بألوان اخرى حني 
يكون كبيرا لعقل طفلة 

تكبر بعيدا عن وطنها من 
غير ان تعرف ملاذا ال تعود الى 

قريتها. 
طفل اخر اخبرني عن حلمه 

عيون االطفال 
باتت حتمل 

ذهول الكارثة، 
مشاهد احلرب، 
بيوت الصفيح، 

املستنقعات 
الراكدة، حكايا 

وقصص من ماتوا. 
ميتلك االطفال 

القادمون من نير 
احلرب: القدرة 

على حتديد نوع 
السالح من خالل 

الصوت القادم من 
الفضاء الذي لم 

تعد تغادره رائحة 
املوت.   

في مثل هذه 
االجواء الضبابية 

وغير املستقرة  

عبلة عبد الرحمن
كاتبة 

مشاهداتي ...بدون مجاملة

من مخيم الزعتري:

كفانا حربًا.....



وأنا طفلة.
كانت طقس من طقوس والدي، 

أحبها اقل مني بقليل، كان 
يعاقبني كل يوم جمعة لزيارتها، 

ارضخ بكسل الواجب، آلبي النداء، 
رغماً عني، البس اخف مالبسي، 
انام في السيارة ألصل الى غابة 
البلوط وبيت بناه كما أشتهاه, 

غرفتني نوم وصالون ومطبخ 

وصالة كبيرة في الطابق االول، 
ليس مهماً، لكن ما ميز بيته 

املشتهى، مغارة باردة وغامضة 
أثثها بطاولة من خشب يشبه 

حلاء الشجر، وكراسي تركت في 
بصمتها جذوع األشجار، وخلف 
البيت شالل ماء يَْصب من اعلى 
اجلبل السفله، ابالغ في الوصف 

لكن هذا ما كنت أراه، وقرميد 
أحمر على شكل كوخ للشواء، 
أصعد درج احلديقة الى شجرة 

ياسمني ممتدة على السور والبوابة، 
وخلف البوابة اشجار من تني 

وزيتون ودالية، اما األزهار والورود 
التي عجزت عن سقايتها وطلب 

مني والدي أن ال أكرر مهزلة 
الغوص في املاء والطني، فكانت 

كأنها حدائق بابل املعلقة، وخلف 
املطبخ يوجد شجرة ليمون تعبق 

في ارجاء املكان.
أخر مكاملة هاتفية بيننا أخبرني 

ان أزوره في الربيع، وغادر احلياة في 
الشتاء، قبل أن يأتي الربيع، ولم 

أفك لغز شيفرة الربيع حتى قرأت 
رواية “سأكون بني اللوز” وعرفت 

انه سيكون “بني البلوط” ينتظرني 
وأشتاق لرائحته..

من جبال وبلوط، وخبز 
شراك، ونساء قرويات, 
لسن متحضرات لكن 

تستطيع الواحدة منهن 
أن تعيش بال رجل، حرات 
مثل جدتي التي أعتدت 

على مناكفافتها، 
ووضعت لها امللح 

والفلفل في جرة ماءها 

ألضحك وأنا طفلة ولم 
أهزمها.

العالوك قصص وخرافات 
عن جني في غابة، 

وثعلب بجناحني أكل 
كل الدجاج، وروح إمرأة 

تصرخ كل ليلة خميس 
شنقوها ظلماً على 

خطيئة، وافزعني صوتها 

تصلني رسائل 
استنكار او 

تعجب ال 
افهمها أنت 

“قالب” من وين.. 
وأجيب أنا من 

بني حسن، 
أصولي من 

قرية مستبدة 
جميلة اسمها 
“العالوك” قرية 
شعرت إجتاهها 

بتناقض احلب 
والكراهية.

اليوم أستطيع 
أن أجزم بأني 
احبها، قرية 

مليا القالب
كاتبة أردنية

بني “شيفرة ” الربيع بدون مجاملة
واللوز و بّلوط العالوك
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في زاروبة البنك العربي يهرع إلى تلك 
الرائحة والدفى وبوقية ساخنة تأتيك 

الكنافة الناعمة تفك عنك نفحات 
البرد القارص وكذا اكواب السلحب 
املمزوجة بالقرفة وجوز الهند عند 
طلعة جبل اللوبيدة تنتشق هبال 
السحلب ترتشفه يعطيك شعور 

بالدفء .
أما مقاهي وسط البلد فهي لوحدها 

لوحة . فترى ركناً ألصدقاء يلعبون 
الطرنيب بني وأصوات ضحكاتهم 

واتهاماتهم بالغش لبعضهم بعض 
. وهنا من يشرب القهوة ومعه كتاب 
او جريدة يتصفحها ومحامي يدرس 

األولى على مسكبة 
نعنع او على تراب ناله 
العطش ليطلق رائحة 

زكية . عمان مدينة 
عامرة باحليوية , فمع 
اول فجة صبح تقوم 

من نومها على صوت 
أسراب السنونو وهديل 

حمام تعطي للحركة 
رونق هنا بائع كعك 

مسمسم قدسي املنبت 
يصيح ) كعك وبيض 

يا كرمي ( ورائحة فالفل 
مقلية ومطاعم شعبية 

بدأت نشاطها اليومي 
ألفطار الناس الذاهبون 

إلى اعمالهم مع كاسة 
شاي كبيرة مضلعة 

بشاي فرط وساندويشة 
من مطعم فؤاد . عمان 
هي الشتاء احمًلمل باخلير 
من السماء . ليغسل به 

األرض والنفوس ويروي 
عطش النبات والعباد 

وملطر عمان رونق ال 
يشبه مطر أي مدينة 

أخرى يختفي الناس عند 
نزول املطر بني أطراف 

الدكاكني ويطلقون 

أبتسامة احلياة جتلبهم 
زخات املطر لصحن فول نابت 

من بائع وفستق سوداني 
من ذاك النيجيري الواقف 

بجانب سوق الذهب يبيبع 
الفستق السوداني الساخن 
. يشتم رائحة كنافة حبيبة 

تأسرني بجمالها 
وبعناق وسط 
البلد واجلبل. 
عمان املاضي 

اجلميل 
وذاكرة مكان 

وحروف مضيئة 
حملتها عمان 
لكل من عاش 

بها وأحبها 
شوراعها تزهو 
في احلنني فهي 

كما غنت فيروز ) 
والذكريات صدى 

السنني احلاكي 
( عمان جميلة 

كجمال سقوط 
حبات املطر 

نبيل صيتان عماري
كاتب أردني

بدون مجاملة

عّماني التي 
تأسرني بجمالها
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رائحة بزر يقلى ومخابز للتنور وحسبة 
جتد بها كل ما لذ وطاب ومحالت 
للكوارع واملنجدين ومن يعملون 

الفروات وحتى حذوات األحصنة . هي 
مدينة املوزايك اجلميل 

عمان 
هي رائحة البهارات والعطور ورائحة 
قهوة البدوي وهي تتحمص ورائحة 

دقة وزعتر عبد الرحيم ورائحة صابون 
نابلسي وعنبر وزهور وتنت وبخور 

عمان 
اجلامع احلسيني ونداء اهلل اكبر 

وتكبيرات العيد ترددها سفوح اجلبال 
وهي أذان صبح وعصر من جامع ابو 

درويش
عمان 

هي جرس كنائس وبخور ممزوج بورع 
وصالة من كنيسة الروم سقف 

السيل او دعوة لصالة في كنيسة 
التني املصدار

عمان
هي: رمضان و مدفع االفطار و 

االمساك و املَسحر. و بائعي القطايف 
والتمر الهندي العرقسوس ،

عمان
هي بائعي الكعك املسمسم والبيض 

املشوي والزعتر والقراقيش والدحدح 
وكرابيج حلب والفول املشوي والنابت 

والبلية والسمسمية والفستقية 

وجوز الهند هي بائعي احلاملة واحلمص 
املشوي والذراية املشوية واملسلوقة 

والصبر والعنبر األحمروبائعي املوز 
البلدي ابو منلة 

عمان
هي الزحام اخملتلط باحلب والتذمر 

والبساطة واأللفة واإلميان ...
عمان

هي فيروز الصباح وكلثوم الليل..
عمان

هي عبدالرحمن منيف وعبدالرحمن 
شقير ومصطفى وهبي التل وتيسر 

السبول وصفي التل وهزاع اجملالي 
وحيدر محمود وحبيب الزيودي 

وابراهيم سكجها ومحمود سيف 
الدين األيراني وخالد محادين وعبد 

الرحيم عمر وخالد الكركي 
عمان 

هي التي بالقلب والعني واللسان وهي 
التي أرخلت جدائلها هي سعيد عقل 

وفيروز وجناة وفارس عوض وتوفيق 
النمري واسماعيل خضر بلدي عمان 

وصبري محمود عمان هاللك طالع فوق 
اجلبال
عمان

هي احلبيبة االتي عشقتها ولم 
أستطع أن أعشق سواه...

عمان

قضية ووزير وشاعر . هنا صحن بليلة 
وأرجيلة بعسل التفاحتني وهنا 

نقاش سياسي وهنا نقاش أجتماعي 
، ويخيم على اللوحة صوت كوكب 

الشرق يصدح : في فات امليعاد او 
شمس األصيل فيدخل صوتها وجدان 

كل اجلالسني في املقهى . فكما 
صباحات عمان فيروزية فمسائها 

ولياليها كلثومية من الطراز األول 
. وعندما يزور الثلج عمان وتكتسي 
بالثوب األبيض تتغير حياتك تراقب 

الثلج في نزوله تستمع ألذاعة عمان 
وبثها املباشر تلعب بالثلج محالت 
احللويات جتد رزقها العميم في هذا 

اليوم من هريسة املارديني والعوامات 
والكنافات بأنواعها رمالوية وناعمة 

وخشنة .
عمان

هي نهر الزرقاء او سيل الزرقاء وراس 
العني ومياهها العذبة وبساتينها 

اجلميلة املمتدة على جوانب نهرها 
والذي يرفض املوت . عمان تكونت على 

هذا السيل والذي فاض باخلير عدة 
مرات وبنيت بجانبه عاصمتنا عمان 
. كان سيل عمان هو ربيعها الدائم 

ترتوي منه البساتني ومساكب اخلضرة 
بأنواعها وسيل عمان هو ذلك الصيف 

اجلميل املتمثل بالناس الطيبون من 
سكان عمان يخرجون كل عطلة 

ومناسبة إلى عيون املاء والبساتني 
يفترشون األرض يقومون بشي اللحمة 

وعمل التبولة يشترون اخلس وضمم 
البقدونس وهم جالسون وهنا تسمع 

أصوات طاولة زهر ودربكة وموال . 
هكذا كانت عمان وال تزال جتمع كافة 
األصول واملنابت في جتانس واضح هنا 
الشركس واألرمن والشوام والبلقاوية 

والنوابلسة واحلوارنة والفالحون والبدو 
والقادمون من بخارى ومن اليونان 

واألكراد والتركمان والسريان كل له 
مجتمعة ولكن جتمعهم عمان بحبة 
وفخر وجتانس فهم يضعونها بالقلب 

كما قالت فيروز
عمان

هي ‘ القلعة واملدرج الروماني ‘ ذلك 
اجلبل اآلسر الذي مينحك صورة ما إن 
تراها عيناك حتى يطبعها عقلك و 

يخفق لروعتها قلبك،
عمان

هي وسط البلد . راس العني . احملطة . 
األشرفية . اجلوفة . املهاجرين . التاج . 
القصور . اللوبيدة . جبل عمان . جبل 

احلسني . وغيرها 
عمان

هي سوق منكو والبشارات واحلميدية 
والبخارية وشارع طالل والشابسوغ 

وسوق الذهب جتد كل ما يرضيك 
من انتيكات ومالبس تراثية وملبس 

حامض حلو وراحة وبسكوت وتشم 
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6061 موضوعّية مهمة تساعد القارئ على الولوج 
إلى عالم هدى فاخوري. فيقول: “ومن املعروف، 

لدى كّل الذين لهم باٌع في العمل العاّم، أنَّ 
الدكتورة هدى فاخورّي كرَّسْت معظم سنوات 

حياتها للعمل ِمْن أجل القضايا العاّمة التي 
تؤمن بها، ابتداًء ِمْن قضـية فلسطني، التي 

تُعَتَبر أّم القضايا العربيَّة، وحتَّى آخرِ قضـية 
عادلة نشأت )أو قد تنشأ( في أّي ركٍن ِمْن أركان 

الوطن العربي”.
ويضيف أيضاً: “وفي مقابل كثيرين )من 

األوساط اليساريَّة القوميَّة( اهتّزْت مواقفهم 
ورؤاهم، في تسعينيَّات القرن املاضـي، 

شة أو  فأصابتهم لوثة الليبراليَّة املتوحِّ
استسلموا لسطوة التوّجهات الدينيَّة 

الظالميَّة، احتفظت هدى فاخوري بالبوصلة 
الصحيحة حلركة التحّرر العربيَّة؛ فظّلْت ترى 

األمور ِمْن زاوية العداء لإلمبريالّية والصهيونيَّة 
والرجعيَّة، ومتزج بني ُمُثل االشتراكيَّة 

والدميقراطيَّة والتحّرر الوطنّي والوحدة العربيَّة 
والعلمانّية”.

وعن كتابها - الذي جاء في 342 صفحة من 
القطع الكبير - تقول الدكتورة هدى موضحة 

ومجيبة على سؤال افترضت أن القارئ 
سيسأله تلقائيا، وهو ملا جاء الكتاب بهذه 

الكيفية، وبهذا التكوين: “كتبُت ما كتبت من 
باب التوثيق، ثم اكتشفت عندما انتهيت من 

هذا الكتاب الذي هو أشبه بالسـيرة ألنني 
مررت بأحداث كثيرة، وال أراوغ إذا قلت إنه 

من املستحيل أن أكتب كل شـيء، ومن غير 
املتوقع أن أتذكر التفاصـيل كلها، فالذاكرة 

انتقائية، تختار أن تخزن في تالفيف الدماغ ما 
ترغب في حفظه حلني احلاجة. لكن يا للعجب.. 

يقفز أحياناً حدث صغير أمام الشاشة 
الذهنية، ويلّح عليك لتسجله، مع أنك لم 

تكن قد حسبت حسابه يوماً ما!”
يُذكر أن الكاتبة الدكتورة هدى فاخوري من 
مواليد السلط/األردن، حاصلة على شهادة 

البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان 
من جامعة القاهرة عام 1969، عملت منذ 

تخرجها طبيبة في مجال تخصصها. وهي 

عضو نقابة أطباء األسنان، ورابطة الكتاب 
األردنيني، واالحتاد العام لألدباء والكّتاب العرب، 

واللجنة التنفيذية للمجابهة وحماية الوطن، 
واملؤمتر القومي العربي، جلنة حماية الوطن 

ومقاومة التطبيع النقابية.
نشـرت العديد من قصص األطفال في 

مجلتي »براعم عّمان«، و»حامت«، وأشـرفت 
على إصدار 51 نشـرة غير دورية من نشـرة 

»اجملابهة« التي تُعنى بقضية مقاومة 
التطبيع مع العدو الصهيوني بعد توقيع 
معاهدة وادي عربة، وشاركت في فعاليات 

ثقافية ونقابية داخل األردن وخارجه، وأصدرت 
عدداً من الكتب في أدب األطفال، وأخرى في 

مجال التثقيف الصحي السني، منها: قصة 
األسنان، وأسنانك.. رمز الشباب، حافظ عليها 
بالوقاية، والسنونية وقصص أخرى، وصديقتي 
شجرة اللوز، وأيام صبا الباسمة، واللؤلؤة دانة، 
وسامية وشقيقتاها، وحكايات العمة عربية، 

وحديث احلروف.
كما أصدرت فاخوري مجموعتني قصصـيتني، 

هما: “حديث املرايا والكوابيس”، و”دوائر احلب 
والوّد”، ولها كتاب بعنوان “انطـبـاعات فـي 

التجـربة االنتـخابية ومقاالت أخـرى”، ونشـرت 
مقاالتها السـياسية واالجتماعية والثقافية 

في صحف يومية ومجالت أردنية وعربية.
تُرجمت مجموعتها القصصية “حديث املرايا 

والكوابيس” إلى اللغة اإلجنليزية واعتمدت 
مقّرراً دراسياً لقسم الدراسات العربية في 

جامعة ديبول، في شيكاغو بالواليات املتحدة 
األميركية.

املوضوع منقول عن:

بتواضع الطبيبة املناضلة، لم 
تشأ الدكتورة هدى فاخوري أن 
تطلق اسماً آخر لنشاطها في 

اجملال السياسي، فأطلقت عليه 
“ما يشبه النضال”، أو كما الحظ 

الكاتب سعود قبيالت ذلك في 
مقدمته للكتاب مرجعاً السبب 

على ما يعتقد هو إلى “أنَّ 
ى »النضال«، باملعنى الدارج  مسمَّ
في بالدنا، ال يُستخدم إال إذا اقترن 

بتجربٍة سـياسـيٍة دفع املرُء في 
سـياقها قسطاً وافراً ِمْن حياته 
في السجون، أو ُحرِم ِمْن حقوقه 

ًة  السـياسـية واإلنسانيَّة مدَّ

من الزمن”. ومع ذلك فالدكتورة 
هدى فاخوري جتربة غنية بالعمل 

السياسي، كانت تستحق أن تدّون 
في كتاب.

ثم أضافت مجموعة من األوراق 
اخلاصة، جمعت فيها مقابالت 

ولقاءات، وتقارير، وحوارات، 
وشهادات، وضمنت الكتاب 

مجموعة من الصور، وختمته 
بسيرة ذاتية مختصرة.

قدم للكتاب الكاتب واملناضل 
السياسي سعود قبيالت، الذي 
ربطته بالكاتبة صداقة نضال 

مشترك، فقدم بها شهادة 

 تناولت الدكتورة 
هدى فاخوري - في 
كتابها “ما يشبه 

النضال” الصادر 
عن اآلن ناشرون 

وموزعون - الدراسة 
في مصر، والعودة 

إلى الوطن، وجتربتها 
في النقابات املهنية، 

وانطباعتها في 
التجربة االنتخابية، 

وجتربتها في احلزب 
العربي الدميوقراطي، 
وفي نشرة “اجملابهة” 
ومناهضة التطبيع، 
وفي رابطة الكتاب 
األردنيني، وضمنت 
الكتاب عددا من 

مقاالتها املنشورة 
في الصحف احمللية 

والعربية.

د. هدى فاخوري
كاتبة أردنية

بدون مجاملة



يستنجدون براكز”بحثية” 
تقدم خدمات بهذا االجتاه دون أن 

يكتبوا حرفاً واحداً فيها.
2. ال أستطيع أن أقوم بتحرير 

بحوث الطالب “شخصياً” 
في حني أن دوري هو اإلشراف 

العام، ومتابعة احترام الشروط 
العلمية؛ صالبة العنوان ودقته، 

تناغم الفهرس واألفكار، دقة 
املعلومات..الخ.

3. ال يحتمل أن تتعامل مع 
طلبة يعتقدوا أنهم “ أهم” من 
الدكتور أكادميياً وبحثياً بحيث 
ال يحتاجون إلى مالحظاتك أو 

توجيهاتك ما يجعلك تدخل في 
“نقاش بيزنطي” دائم ودون جدوى 

مع هذه النوعية.
4. ال ميكن أن احتمل نظرية” 

استعراض العضالت” لبعض 
املدرسني” الهواة” في إنطاق 

بعض الهفوات هنا أو هناك، دون 
أن يكون لديهم تصور كامل عن 

النقد اإليجابي وروح التحليل 
لتوجيه الطالب هذا أو ذاك.

5. ليس لي “ النفس الطويل” 
ملقارعة بعض املدرسني الثبات 

نظرية أن “ طلبتهم” أفضل 

من “ طلبتي” عبر مهاجمة كل 
الطروحات لهذا الطالب أو ذاك؛ 

فهذا اسلوب تنافسي ال ميكن أن 
اجنر اليه.

6. أخيراً، ما تعلمته في 
الدكتوراه من أهم جامعات 

في العالم “ باريس السوربون” 
الثانية التي تأسست في 

العام 1253 وجامعة بوردو التي 
حصلت منها على جزء من 

البكالوريوس واملاجستير والتي 
تعد من اجلامعات العريقة اذ 

تأسست في العام 1441تدفعني 
أن اتوقف قليالً وأتأمل هذا 

العالم األكادميي إلى أين يسير.
أكتفي بهذه املالحظات 
السريعة، وأقول “وداعاً 

لإلشراف” على رسائل الدكتوراه 
واملاجستير، وليعطيني اهلل 
القوة والصبر ألنهي ما لدي..

وكل عام والعلم والبحث في 
بلدنا األردني وعاملنا العربي وقد 

وصل عنان السماء عبر هذه 
“البيئة اخلصبة” من الطلبة، 
واألساتذة، والقيم العلمية!

جائزة “اليونسكو- 
الشارقة للثقافة 

العربية 2006” العاملية، 
وجائزة “عبد احلميد 

شومان للباحثني 

العرب” 2014 وصلت اآلن 
لعدة قناعات هي:

1. ال يجوز أن أكون 
“شاهد زور” على 

رسائل الطالب الذين 

بعد 21 عاماً 
من التدريس 

واإلشراف على 
رسائل دكتوراه 

وماجستير 
في اجلامعات 

األردنية وغيرها، 
ونشر أكثر 

من 40 بحثاً، 
وتأليف 5 كتب، 

وترجمة 3 
كتب، وحترير 3 

مؤمترات علمية، 
وحصولى على 

د. جمال شلبي
كاتب أردني

بدون مجاملة
لن أكون

 “شاهد زور ” 
بعد اليوم.....
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