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العـامية ( هوب ) أي ( قف ) 
عــنـدمـا كــان األطـفــال يـنـادون
عــنــد رؤيـــة اجلــمـــال ( هــوب
هـــوب جـــمّــالـــة … انـــعـل أبــو
احلــمـالـة )  ومــنـهـم األسـتـاذ
الدكـتور محمـد نايف الدليمي
ـوصلـية ـؤلفـاته ا عـروف  ا
.األجــدح : نــسـبــة إلى جــدهم
حــــسن بن مــــحــــمــــد بن داؤد
األجـــدح  الـــذي لــــقب بـــهـــذا
الـلقـب لوجـود اثـر إصـابة في
عـــيـــنه الـــيـــمــنـى . وفي لـــغــة
العرب تعني (األشدح ) من به

شدحة في عينه.
أحــيــدب : نــســبــة إلى جــدّهم
احــمــد بـن عــلي بـن حــســ 
الذي كان له حـدبة في ظهره 
فــلـــقـــبه الـــنــاس بـــاألحـــيــدب
تــــصـــغــــيــــر احـــدب .األديب :
نـــســـبـه إلى جـــدّهـم مـــحـــمـــد
األديب  الـــــذي عــــرف بــــأدبه
اجلمّ وحـــسن أخالقه .األرخـم
: نــســبـــة إلى جــدّهم صــاحب
األرخم صـــاحب الـــكـــرامــات 
الـذي تــقـول إحــدى الـروايـات
عــنه  أن جــيــرانــاً له ســرقـوا
مـنه خـروفـاً وهـمّـوا بـطـبخه 
ـــــا طــــــلب مـــــنــــــهم إعـــــادة و
اخلــروف أنــكـــروا الــســرقــة 
فــنـــادى عــلى اخلـــروف الــذي
خـــرج من الـــقــدر يـــركض إلى

صاحبه .
األشقر ( ا???ر ) : نسبة إلى
جـدّهم مـحــمـود األشـقـر الـذي

كان لون بشرته أشقر.
األعــرجي : نـسـبــة إلى جـدّهم
األكـبـر عـبـيـدالـله بـن احلـس
األصــــــــغـــــــــر بـن عـــــــــلـي زين
العـابدين بن اإلمـام احلس (
ع )  الــــــــذي كــــــــان اعـــــــرج .
ويــحــمـل هــذا الــلــقب أحــفــاد
إســــمـــاعــــيل بن مــــحــــمـــد بن
درويش بن عـلـي . ومن أبـنـاء
عـمـومـتــهم آل الـفـخـري  وآل
احلـافظ  وآل الـعـبـيدي  وآل
الـقــاضي  وآل الـنـقـيب  وآل
اخلـلـيفـة  وآل سـيـد مـيرزا  
ـــفــتي  وآل عـــلي أغـــا وآل ا
وآل الـعـريـبي  وآل الـسردار

وسادة السرجخانة.
األعــزب : نـــســبـــة إلى جــدّهم
احمد بن عبدالله بن محمود 
الـذي بقي أعزبـاً لفتـرة طويلة
. ويُكـنّي العامـة الرجل القوي
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الصـورة اإلباحيـة ألسم عنـتر بن شداد لـيس في عشـقه الكبـير ألبـنة عمه عـبلة 
ـبكـر عنـدما ( ـليـئة بـخجل الـطفـولة واألحـساس الـذكوري ا ـفردة ا بل في تلك ا
ا كـان الصـبا يشـعرنـا بتلك يعنـتر ) الـذي معك فـتشعـر أنكَ صرت بـالغا . وطـا
الـعنـتـرة منـتـصبـة عـنـدما نـكـون أمام شـاشـة السـيـنـما وتـظـهر بـرجـيت باردو او
راكيل وولش أو جـينا لولو بـريجيدا وهن يـرتدين مايوهـات البحر يـتغندجنَ شبه
عـاريـات عـلى رمال الـشـاطئ  وأكـثـر مـواسم تلـك العـنـتـرة حـملت الـيـنـا طـوفان
ديرية الرقابة في وزارة األعالم الذكـورة الشرقية احملرومة ح سمـحت الدولة 
بالسـماح الستيراد األفالم اإلباحية القادمة من الـيونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا

والسويد . 
أما القيصر يوليوس فهو ال يلتق مع عنتر في تشابه وزن تفعيلة أسميهما فقط 
بل أن قـيـصر ارتـبط بعـشق عنـتـري مع واحدة اشـتهـرت بفـتـنتـها قـبل زمن عبـلة

ئات السن وهي كليوباترا ملكة مصر .
ـصرية صـار ليـوليوس قـيصـر سيـــــــــف عدد (2) لـكة ا ا بـسبب سحـر ا ور
ـلكة ذات واحد يـحقق فيه الـنصر لـروما وآخر يـحقق له الـنصر في لـيل سرير ا
ـقـدور ـعـقـوف قـلـيال  وهـو ذات األنف الـذي لـو كـان  الـعـيـون الـزرق واألنـف ا
الــعــالم فــيــثـاغــورس حلــسهُ بــلــسـانـه لـتــخــلى عن أي رغــبــة بـاكــتــشــاف مــثـلث

الرياضيات.
بـ القـيـصـر وعـنتـر ذكـورة وأنـوثة مـشـتـركـها هـو الـطـاقـة التي جتـعل الـقـيـصر
ـصـريـة ـرأة ا يـتـخـلى عن مـجـد الـغـار وتـمـجـيــد رومـا له ويـنـسـاق الى شـفـتي ا

ويخسر حياته بسبب هذا .
فيمـا عنتـر العبد الـعبسي يتـخلى عن جبـروته ويتحمل سـياط أبيه وعمه من اجل

عبلة .
احلكـاية األولى األسطرة فـيها قلـيلة جدا  ولـكن في قصة عـنتر األسطـرة كبيرة
بـسبب أنـنـا في الشـرق نـخـضع لتـابـو الكـبـير إزاء مـا يـعنـتـر معـنـا  فنـلـجأ الى
الــتـوريــة والـقـنــاع واألسـطـرة  أمــا قـيـصــر فـهــو أوضح هـذا في كــتب الـتـأريخ

عارك وقصته مع كليوباترا موثقة باعتماد صادق. وساحات ا
سيـكـولـوجـيـا تـعـكس الـرؤيا عـبـر مـا يـحـدث فـنـقول أن عـنـتـر بـحـلـمه وانـتـصابه
وأمنيـاته فقدَ حيـاته دون ان يحقق مع األنوثـة التي يتمنـاها شيئـا ولنضع شباب
ـفـردة وذبـحـتـهم سـكـاكـ اإلرهـاب ســبـايـكـر الـذين ذهـبـوا ضـحـايـا بـاجلــمـلـة ا
الـداعـشي ومــزقت صـدورهم رصـاصـات بــلـيـدة من بـشـر هــمج وقـتـلـة وآخـرون
ا يشعرون ـا كرها للـدولة واحلكومـة و متـحمسون والشأن لـهم بفتوى داعش إ

به انه تهميشا وسرقة المتيازات كانوا يتمتعون بها.
وعليـه أصيبت أنوثة العـراق بفاجعة أنهـا بسبب ما حدث في سبـايكر أن النساء
فـقـدن فـرصـة احلـصــول عـلى اكـثـر من الـف وسـبـعـمـائـة عــريس مـفـتـرض انـهم
ســيـتـخــرجـون من مــدرسـة تــدريب الـقــوة اجلـويــة في قـاعــدة سـبــايـكــر اجلـويـة
وسيسـتلـمون اول راتب ويـنحـدرون ببـاص الر والـكوسـتر والـنيـسان الـيابـانية
صــوب مـدن اجلــنــوب والـوسـط ( الـنــاصــريـة والــعــمـارة والــبــصـرة والــســمـاوة
والديوانـية والكوت واحللة وكربالء والـنجف ) وهناك ستفكـر لهم أمهاتهم بنساء
من بـنـات اجلــيـران لـيـكن عـروسـات ألودهن الـذيـن اصـبـحـوا جـنـودا في صـنف
القوة اجلـوية والـبعض قرر ان يـخطب ويتـزوج الفتـاة التي تـعرف علـيها بـالفيس

بوك.
عـندهـا ستـتعـنتـر فيـهم األماني ويـستـيقظ فـيهم حـلم رجولـة مداف بـعسل شـهية

قبالت الفراش مع بدء كل إجازة دورية.
لكن واقعة سبايكر لم حتقق لعنتر أن يتعنتر مع أحالمه  وأيضا لم حتقق رغبة
ـشهد وقـيصـر بخـنجر في قيصـر مع كلـيوبـاترا . فاجلـميع سـيمـوت في نهـاية ا

اخلاصرة من قبل بروتس أعز أصدقائه.
فيما كليوباترا منتحرة بلدغة أفعى سامة..

عـنـتر نـال أم لم ينـل عبـلته ولـكـته حتـما مـات بـطعـنـة سيف غـادرة في واحدة من
حروب قبلته .

ـطـوعــون من شـبــاب سـبـايــكـر قـتــلـوا جـمــيـعـهـم بـطـرق دنــيـئـة وجــبـانه واغـلب ا
الرصاصات كانت في الرأس ومن اخللف.

أمــا الــنـســاء الالئي كـن في انــتـظــار راتب اول الــشــهـر
واإلجازة الـدورية وحفلة اخلطوبة  فقد مسحنَ دموعهن
َ الى دائرة نـاديل اخليبة وفي صباح اليوم الثاني ذه

الرعاية االجتماعية للحصول على راتب األرامل.

ـصـطـلـحـ مـتـضــادين ومـتـنـافـرين (احلــوكـمـة) تـعـني الـطـرق  شـتـان بــ ا
واألسـالــيب الـتي تــدار بـهـا الـســيـاسـات الــعـامـة لـدولــة من خالل الـشــفـافـيـة
واإلفصـاح فيما جتمع تـعاريف (الفساد) بـكونه إساءة استخـدام السلطة من

اذا حوكمة الفساد?? موظف عمومي مكلف بواجب عام السؤال: 
ـا يـعرف بـأدوار الـدولـة الفـاشـلـة حتى ازف ـر الـعراق  مـنـذ  عام  2003 
موعـد التحريـر من براثن داعش اإلرهابي  وهو الـيوم على امام اسـتحقاقات
ـقبـلة احـد مفاصـلهـا  وبالـتالي اذا  لم انـية ا كبـرى  تعـد  االنتـخابـات البـر
ـرجـعيـة الـديـنيـة الـرشـيدة  في يسـتـطع الـناخب الـعـراقي   تـطـبيق  وصـايـا ا
ـاضيـة بـحـسن االختـيـار فان خطـبـة الصـحن احلـسـيني الـشـريف اجلـمعـة ا
وذجا فريدا من نوعه في تقن السياسات قبلة ستواجه   السنوات األربع ا
فـتـرض أن تـمـثل "الـطـريقـة الـتي يـسـاهم بـها الـعـامـة لـلـدولة من تـطـبـيـقـات  ا
ـؤسـسات (احلـكـومـيـة وغيـر احلـكـومـية) في رسم سـؤولـون احلـكـوميـون وا ا
نتـجات واخلدمـات العامة" وهي بـذلك "تشير الى السـياسات الـعامة وتوفـير ا
جـودة الـعـالقـة بـ االفـراد واحلـكـومـة لــضـمـان الـتـمـثـيل والــفـاعـلـيـة والـعـدل
ــضــمـون ــوذج  يـقــ مــفــاســد احملـاصــصــة حتت ذات ا ــســاواة  الى  وا
واجهة الفساد  !! التخصصي لتطبيقات احلوكمة باعتبارها احلل األفضل 
هـا على الـناخب وهو ـعرفـية في إدارة احلكم  تـخفى مـعا ـتالزمة  ا   هذه ا
ـرجعـيـة الديـنـية الـعـليـا الخـتيـار األفـضل من ب يتـمـعن في تطـبـيق وصايـا ا
ـفـاهـيم احلــديـثـة لـلـحـكم مـا زالـت غـيـر مـنـشـرة اال في وسط ـرشــحـ  فـا ا
ـستقبل ي ضـيق  فتتـصاعد وتـيرة التـضليل اإلعالمي لـلناخـب بان ا اكاد
واعـد ومـشـرق وان عـراق الـغــد في افـضل حـاالته  دون االمـعـان في ادراك
رجعية الدينية كمنهاج عمل  للسياسات مضـمون فكرة احلوكمة في وصايا ا
تـحدة ثـمانـية سـاواة  وتقـدم اال ا وذج لـتـطبـيق العـدل  وا احلكـوميـة  و
عنـاصر للـحوكمـة الرشيدة وهي ان تـكون إدارة شؤون الـدولة: تشـاركية يتم
ـسـاءلة الـشفـافيـة فعـالة ذات إقرار الـتشـريعـات بـاألغلـبيـة تطـبيق قـواعد ا
ـساواة ب افراد اجملـتمع وأخيرا ان يـتم اعتماد كفـاءة تتصف بـالعدالة وا
ـعتـمدة عـند تـنفـيذ احلـكومـة لبـرنامـجها اإلداري  ـقرة وا األنظـمة والـلوائح ا
وذجا معـياريا  لتطبيق( ـرجعية الدينيـة  بانها  والفـهم الصحيح  لوصايا  ا
عيار الذي يحدد مـدى التزام احلكومات بتطبيق مباد احلوكـمة الرشيدة ) ا
احلوكـمة في الـقطاع الـعام وحتقـيق مستـويات متـقدمة من جـودة احلكم لذا
فان حتقيق احلكومات لنتائج ايجابية في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام
ـدى جودة احلـكم ومستـويات احلكم الـرشيد واالنـتهاء من مـفاسد عـايير   ا

احملاصصة.
نكرر السؤال: كيف يحوكم الفساد??

  اجلواب بـنموذج  فج من الـدعاية  االنتـخابيـة  التي تنظـر الى نصف الكأس
العـراقي الـذي امـتأل بـالنـصـر عـلى براثن اإلرهـاب الـداعـشي بـفتـوى اجلـهاد
تمثل في مفاسد الكـفائي  دون اتخاذ اية خطوات عـملية في نصفه الفـارغ ا
احملاصـصة  ويـكفي ان مـفوضيـة االنتـخابات ال  تـستـطع منع من عـليه ملف
شـاركة في  االنتـخابات وجب قانـون العـفو العـام من ا فسـاد او اعفي مـنه 
ـرجـعيـة الـرشـيـدة  فضال عن قـبـلـة  كـحالـة تـضـاد صـارخة مع وصـايـا ا ا
ـانـيـة  لـهم تـكـرارهـا الــقـول(عـدم اخـتـيـار اجملـرب)  وقـادة اغـلب الـكـتل الـبـر
ـة امـام فـلول داعش جتـارب  تبـدأ بـإهـدار أموال الـعـراق وال تـنته عـنـد الـهز

اإلرهابي.
دركات لذلـك ما زال  العراق يظـهر في  اجلزء  األخيـر من التقرير الـسنوي  
الفـساد  الذي تصـدره منظمـة الشفافـية الدوليـة  سنويا   الن هـناك مقاييس
دى الـتزام احلكـومات بتـطبيق عنـاصر احلوكـمة في القـطاع العـام هو مطلب
نظـمات الـدولية السـيما صـندوق النـقد الدولي والـبنك الدولي  للـحكومـات وا
بـسـبب تـراكم الـديـون اخلـارجـية عـلى الـعـراق حـتى وصـلت الى  138مـلـيـار
دوالر فاحلـكـومات تـستـخـدم نتـائج مـقايـيس احلـوكمـة لتـقـييم األداء وحتـديد
أماكـن اخللل وتـدرك من خالل هـذه الـنـتـائج الكـيـفـيـة التـي تُدار بـهـا األعـمال

وحجم اخملاطر التي تواجهها
 نكرر السؤال ثالثا: ما احلل??

ـارسـة  اإلجـابــة واضـحـة فـي صالحـيـات مــفـوضـيــة االنـتـخــابـات واهـمــيـة 
ـدني ووسائل االعـالم والتـظـاهـرات دورها في اجملـتـمع ا
ـدافعـة عن نظـام سيـاسات عامـة تمـنع ترشـيح (رموز ا
مـفـاسد احملـاصـصـة) في الـقـوائم االنـتـخـابـيـة واال ما
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة حـيـنـمـا ال يـلـتـزم بـها فـائـدة وصـايـا ا

مقلدوها من قادة أحزاب اإلسالم السياسي?? 

تعد األلقـاب اخلاصة من اكثر
األلــقــاب شـيــوعــاً في مــديــنـة
وصل. والـسبب في ذلك هو ا
ـــوصـــلي بـــنــفـــسه اعـــتـــزاز ا
ــديــنــته  فــهــو وبــأســرته و
يبـاهي بـهذه الـقـيم أينـما حلّ
ورحل ويـدافع عنـهـا بـحرارة
وانـدفــاع شـديـد. ويــؤمن بـان
ـثــابـة مـاله هــذا الـلـقب هــو 
وعــــرضه وشــــرفه  يــــجب أن
يفديه ان تطلّب األمر بنفسه .
وعــنـــدمــا نـــســـتــعـــرض هــذه
األلـقــاب  جنـد أن مــعــظـمــهـا
اتخذته األسـرة أو الصقه بها
أنـاس آخـرون  بـسـبب حادث
يسير أو قـصة ظريفة عابرة .
أو هي نــــــبـــــز ألحـــــد أجـــــداد

األسـرة  أو حتـويـر وحتـريف
الســـمه  أو اسـم لـــعـــاهـــة أو
مـرض أصيب به جـد األسرة 

أو عالمة فارقة لــه . 
وابــسط أنــواع هــذه األلــقــاب
يــتــحــقق بــإضـافــة ( آل ) إلى
اسم جـــد األســـرة  فـــيـــقــال :
األحمد  –اجلاسم  –العلي –

الطالب  –النوح … الخ .
اســتــمــر تـداول هــذه األلــقـاب
مـنـذ الـعهـد الـعـبـاسي وحـتى
الــــــــوقـت احلـــــــاضــــــــر  ومن
الحظ  أن مـــعـــظم حـــامـــلي ا
هـذه األلـقـاب عـنـدمـا يـسـألون
عن مــاهـيــتــهـا ومــعـنــاهـا  ال
يــــعــــرفــــون اإلجــــابــــة . وقــــد

الـبـنـية بـاألعـزب أيـضـا. عرفت
هـــــذه األســــرة بـــــالــــعـــــمل في
الـزراعـة . ولـهم أبـنـاء عـمـومـة
يـــحــــمــــلـــون لــــقب اخلــــشـــاب

والنعلبند .
األغـــوات : نــســبـــة إلى جــدّهم
الّ مـحـمد بن الـسـيّد جـلـعود ا
بن الـسـيّد حـسـ  الـذي لـقّبه
الــوالي بـاألغـا  وحــمل الـلـقب
من بـــعـــده ولـــده يـــوسـف أغــا
وأحـفاده مـصـطـفى أغـا وولده
يـونس أغا وولـده سليـمان أغا
ـــاً له عـــلى دفـــاعه مع . تـــكــر
ــــوصل ضـــد عـــشــــيـــرتـه عن ا
الــغـزوات اخلـارجـيـة من جـهـة

اجلزيرة .
 W Ëb « uHþu

أغـــوان : نــســـبــة إلى جـــديّــهم
عبدالله أغا السلحدار  وأخيه
ــهــردار  الــلـذين احـمــد أغــا ا
كــــانــــا مـن مـــوظــــفـي الــــدولـــة
العـثمـانيـة خالل فتـرة حكم آل
اجلليلي . وأغوان تعني هذين
األغـــــويـن أو األخـــــويـن . وفي
قــول آخــر أن هـذا الــلـقب حلق
بهـذه األسـرة عنـد مـصاهـرتهم
ـدعــو عــلي أغـا اغــوان الـذي ا
كـان أفــغـانــيــاً سـكن الــعـراق 
وشـغل مـناصـب علـيـا في عـهد
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة  مــنــهـا
قــائــمــقــام ســنــجــار  وعــضـو
ــوصل. مــجــلس إدارة واليــة ا
وتتناقل العامة أن هذه األسرة
من أفـغانـستـان اإلسالمية  أو
أن أحــد أجــدادهـم تــواجــد في
تلك الدولة .األفـتيحات : نسبة
إلى جــدّهـم فــتــيّح بن زامل بن

شهداني. محمد ا
أالي بـكي : نــســبـة إلـى جـدّهم
عــــمـــر بـك آالي بـــكـي  وولـــده
مـــحــمــود بـك الــذي خـــلــفه في
ـوصل قـيـادة الـسـبـاهـيـة في ا

وتعني آمر لواء .
األيّــوبي : نـسبة إلى أيّوب بن
حـــمّــو بن احـــمــد  الـــذي كــان
يـــلــقّب أيّـــوب جــاويش  وهــو
والــــد الـــســــيــــد عـــلـي جـــودت
ــعـروف األيــوبي الــسـيــاسي ا

عاصر. في تاريخ العراق ا
الــبــابـلـي : نـســبــة إلى جــدّهم
عــلي الــبــابــلي الــذي اشــتــهــر
بعمل الدمى الـبابلية التي كان
الـسيّـاح يقـبـلون عـلى شرائـها

في سوق السراي.

الـبـجـيــرة : نـسـبـة إلى جـدهم
بكـر بن محـمـد الطـالب  الذي
لقـبّوه حتببـاً بـ( بكيرة ) التي
يـلـفـظـهـا األعـراب ( بـجـيـرة ).
الــبـرّاوي : نــســبـة إلـى جـدّهم
إبـراهيـم بن جاسم بن احـمد 
الــذي كـان يـلــقب بـهــذا الـلـقب

للتحبب.
البـرهـاوي : نسـبـة إلى جدّهم
إبــراهـــيم بن طـه  الــذي لــقّب

بهذا اللقب للتحبب.
الــــــبــــــصّــــــو: مــــــأخــــــوذة من
الــــبـــصــــيـص أو الـــلّــــمــــعـــان
والــــبـــريـق  مــــثل بــــصــــيص
األرض بـعــد األمــطـار  وعــنـد
سـقـوط أشعـة الـشـمس علـيـها
.الـبصيـري : نسـبة إلى جدّهم
احـمـد بن خـلـيـفة بـن عاصي 
الـذي كـان بـصـيـراً ولـكـنّـه كان
يتمتع بفراسة وذكاء كبيرين.
الـبـــكري : نـسبة إلى اخلـليفة
أبي بـــكـــر الـــصــديق ( رض ).
عــرفت هـذه األســرة بـتـديــنـهـا
وعـلمهـا الغزيـر . ومن رجالها
األســتــاذ عــبــداجملـيــد شــوقي
الــبـــكــري  والـــدكــتـــور عــادل
الــبـــكــري  والـــدكــتـــور حــازم

البكري .
بــلـــبش : نـــســـبــة إلـى جــدّهم
احــــمـــد احلـــسن  الـــذي كـــان
جـيــرانه اخلـرســان يــلـقــبـونه
بـهـذا الـلـقب عـنـدمـا يـطـعـمـهم
ـــشــمـش الـــذي يــســـمّـــونه ( ا
بـلــبش ).الــبــنّي : نــســبـة إلى
جــدّهم احلــاج حــمّــو الـبــنّي 
الـذي لــقّب بــهــذا الـلــقب عــنـد
قــوله ( بــطــني ) الــتي حــرّفت
إلـى ( بنّي ).الـبيـغوش: نـسبة
إلى جـدّهم يونس بن بـيغوش
 وتــقــول األســرة أن هــذا هـو
اسم جـدّهم كـأي اسـم آخر وال
يـــــعـــــني شـــــيــــئـــــاً لــــديـــــهم .
والـبيغـوش كلمـة تركيـة تعني
وصـليون الـبوم. ويـستخـدم ا
لـفـظ ( بي ) بـتــضـخـيـم الـلـفظ
لنفي الصفات  فيقولون ( بي
ذات ) أي عــــــد الــــــذات  أو
(بي وفــا ) أي عــد الــوفــاء .
كمـا يستـخدمـون لفظ ( بـينو)
أي فــيه لإلثــبــات فــيــقــولــون
(بـيـنـو وسخ ) أي فـيه أوساخ
. ويقول األعراب ( بي كهرب )
أي فيـه تيار كـهربائي  و( بي

غوش ) أي غير واضح .
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وسط الـــــــبـــــــلـــــــد أي وسط
الــعــاصـمــة االردنــيــة عــمـان
يـنـتـصب كـشك لـبـيع الـكـتب
نـطـقة ورثه هـو األقـدم في ا
ســـامي ابـــو حـــســـــــــ من
والـــــده الــــــذي أســـــــــــــــسه
كان ملتقى عـــــام 1949 .وا
ـؤلف للمـثقـف وال سيـما ا
ســـواء كـــانــــوا اردنـــيـــ ام
عـــــراقـــــيـــــ عـــــلى نـــــحـــــو
خـاص.وعـنـده ال يـتم اقـتـناء
كـتـاب أو الـبـحث عن جـديـد
بـل يــــــجــــــري احلــــــديـث عن

كان والزمان. ذكريات ا
ويـعـزو بـعــضـهم جنـاح ابـو
حــــســــ في اســــتــــقــــطـــاب
جـــمــهــور واسـع من عــشــاق
الـــقـــراءة لـــيس الى خـــلـــقه
ـتفائلة الرفـيع وابتسامته ا
حــــــــــسـب بـل الـى قــــــــــدرته
ـتـميـزة على االقـناع انه ال ا
يـــــتــــــرك زبــــــائــــــنـه اال وهم

محملون بباقة من الكتب.
يـتـحـدث ابـو حـسـ فـيـقول
انه (يــنــوي حتــويل الــزقـاق
الـذي يـقع كـشـكه في مـدخـله
تنبي الى جانب من شـارع ا
الــعـــراقي). انه صـــديق لــكل
ـثـقــفـ الــعـراقــيـ الـذين ا
اخـتـاروا االقـامـة في االردن

ولـلـتـعـبـيـر عن اهـمـيـة دوره
الــفــني قــال (اني اكــتــشــفت
ـــطــربــة الــعـــراقــيــة دالــيــا ا
واعـــطـــيـــتــــهـــا تـــوصـــيـــات
لــلــتــطــور). وتــســاءلــنــا انـا
واحملامي باسم البياتي (من

هي داليا?).
جـو ثـقافي نـادر يوفـره كشك
الطـليعة العـلمي لسامي ابو
حـسـ وسط اسـواق عـمان
الــتـــقــلــيـــديــة قـــرب اشــهــر
ـسـمـيــات فـيـهــا (الـسـاحـة ا
الـهـاشـمـيـة) الـتي يـقع عـلى
ــــســـرح مــــقـــربــــة مـــنــــهـــا ا
الــــرومـــــانـي وهــــو مـــــعـــــلم
حــضــاري ومـــلــتــقى اخــر ال
ــكن لــزائـر الــعـاصــمـة  اال
يـقف عــنـده او يـجــلس عـلى

مدرجاته الصخرية.
 وقـبل ان نـغـادر ابـو حـس
مودع اصطف الى جوارنا
شخص قـال انه عراقي مقيم
في االردن وتـــمــنـى عــلـــيــنــا
ايـصــال مـنــاشـدة من لــفـيف
ــقــيــمـ من الــعـراقــيــيــ ا
لك عـبد الله طـالبوا جاللـة ا
ــة الــثــانـي بــالــتــفــاتــة كــر
باعفائهم من غرامات االقامة
والـــســمـــاح لــهـم بــتـــجــديــد
االقــــــامـــــات وتــــــصـــــحــــــيح

اوضاعهم القانونية.

محـطـة او مسـيرة لـلحـياة وله
بــيــنــهم اصــدقــاء ال يــحــصـون
نــظــراً لــكـثــرة من غــادروا ومن
حطوا سواء قبل نيسان 2003

او فيما بعد.
ويؤكد ابو حس الذي تتوزع
في خزانة من الزجاج صور من
كان او زاروه من التقـاهم في ا
الـعراقـي انه اسـتضـاف عالم
االجـتـماع الـراحل عـلي الوردي
والـــشـــاعـــر مــــظـــفـــر الـــنـــواب
والـشاعـر الـراحل عبـد الـوهاب

البياتي.
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كـــــمــــا حط عـــــنــــده الـــــبــــاحث
الــدبــلـــومــاسي جنــدت فــتــحي
صفوت والسـياسي عبد الكر
دفعي هنـدس هشام ا هاني وا
والـــروائــــيـــة هــــديـــة حــــســـ
والــروائـي عــلي بــدر والــقــاص
الــراحـل عــبــد الــســتــار نــاصـر
والــشـــاعــر الـــشــعـــبي عـــبــاس
جــــيــــجــــان والــــكــــاتب فــــاضل
الربيـعي والشاعر حـميد سعيد
والـــصـــحــــفي سالم الـــشـــمـــاع
والــكـاتب عـلـي الـسـوداني. امـا
الـذين يـقتـنـون كـتبـاً نـادرة منه

فان عددهم ال يحصى.
ان ابـو حــســ يــتــصف بــكـرم
ملحوظ فـهو يبادر فور حضور
زبــائـــنه الى ســـقــيــهـم الــشــاي

واستقبـالهم باالحضان. ويكرر
اعـتــزازه بــالــرمــوز الــعــراقــيـة
والـعــربـيـة الــتي تـزوره. وعـلى
الـــــفــــــور يــــــســــــحب كــــــراسي
مــوضـوعــة امـام الــكــشك ويـلح
عـــلــيــهم بـــهــدف اجلــلــوس ثم
يـسقيهم بـاستكـانات الشاي او
فـنـاجـ الـقـهـوة. وهي طـريـقـة
تـعــبـر عـن اعـتــزاز ال يـنــكـر اي
عــراقي زائــر اهــمــيـتــهــا النــهـا
تــكـسـر حــواجـز الـغــربـة امـامه
وتــــفـــــتح ابــــواب االنـــــفــــتــــاح
واجملـاملة احلـسنة حـتى يبدو
ابـو حس صـديقـاً وليس بائع
ــؤلــفــ كــتب يــعــرف اســرار ا
وعنـاوين كتـبهم ومـيول الـقراء

واذواقهم.
وكمـا العـراقيـ فان مـسؤول
كــبــاراً من الــوسـط الـســيــاسي
واجلـــهـــاز احلـــكـــومي االردني
يـــتـــقـــاطـــرون عــلـى كــشـك ابــو
حـسـ لـلـحـديث مـعه واقـتـنـاء
ـعـارف الـتي تـتوزع شيء من ا
بـ بــطـون احـدث االصـدارات
وحـــاولــــنـــا اخـــتــــبـــار ذاكـــرته
بـــالــســـؤال عن أحــدث روايــات
اجلـــزائـــري واســـيــنـي االعــرج
فــبــادر فــوراً الـى الــقــول (نــعم
صــدرت حــديــثــاً له روايــته عن
مي زيـادة وليالـي العصـفورية)
وعــنــدمـا طــلــبـنــاهــا اشـار الى

شـاب يـعـمل مــعه فـهـرول فـوراً
واحـضــر الــروايـة بــطــبـعــتــهـا
اخلـاصة بـفـلـسـطـ وبـغالفـها
االنــيـق. وســألــنــاه عـن الــثــمن
فـاجـاب بلـهـجة اردنـيـة محـبـبة
(خـلـيهه يـا اسـتـاذ انت تـزورنا
لـلـمـرة االولـى. خـلـيـهـة عـربـون
صــداقـــة). وكــان هــذا اجلــواب
كــفــيل بـتــســديـد ثــمن الــروايـة

بالسعر الذي يطلبه طبعاً.
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ونــــحـن نــــتـــفــــحـص الــــصـــور
ـعروضـة عـلى جانـبي الـكشك ا
ـلتقطة ايضاً مع رأينا صوره ا
رئـــــــــــيـس  الـــــــــــوزراء االردنـي
الـسـابق عبـد الرؤوف الـروابدة
ووزيـــر اخلـــارجـــيـــة الـــســـابق
نـــاصـــر جـــودة ووزيـــر االعالم
الــســابـق عــبــد الــله ابــو رمــان
ووزيـر الــتــنـمــيـة الــســيـاســيـة
ـــعــــايـــطــــة ورئـــيس مـــوسـى ا
مـــجــلس ارادة جـــريــدة الــرأي
واســعـــة االنــتـــشــار رمـــضــان
الـــرواشـــدة ووزيـــر الـــثـــقـــافــة
الـسـابـق جـريس ســمـاوي. امـا
ادباء االردن فلهم عنده ذكريات
ووقـــائع.وحَــــول ابـــو حـــســـ
زاويـة من الــكـشك الـذي يـؤدي
الى مـــدخل الـــزقـــاق او دخـــلــة
مــطــعم جــبــري وتــنــفــتح مــنه
مـكـتبـة ثـانـية الى مـسـرح فني

شعبي يحظى بـاهتمام جمهور
واسع مـن مـــــرتــــــــــــادي وسط

البلد. 
نساء ورجال وشـباب يلتقطون
صـــوراً لــعــازف عــود يـــتــحــلى
بــصـوت جـمــيل مـثـقـف يـخـتـار
احلـــانــاً واغـــنــيـــات من الــزمن
اجلــمـــيل. ام كــلــثــوم حــاضــرة
وفــائـــزة احــمــد وجنــاة وعــبــد
الــــوهــــاب وفــــيـــــروز. يــــغــــني
بـاحـسـاس يـستـقـطب جـمـهوراً
مـتــزايــداً غـالــبــاً مـا ال يــكــتـفي
بــاالصــغــاء بل ويــحـرص عــلى
الـــتـــقــــــــــاط صـــور ســـيـــلـــفي

كتذكار.
كـمــا اسـتـدرج أبــو حـسـ الى
ــكــان عــازفــاً مـخــضــرمــاً هـو ا
ـكنى بأبي ـنعم ا حـس عـبد ا
العالء تقول بطـاقته التعريفية
انـه مــــدرب نـــــادي اجلــــالـــــيــــة
ـصــريــة ومــســؤول ومــشـرف ا
للـمـوسـيـقى في جـمعـيـة الـفتى
اليـتيم. وهـو ايـضاً مـدرب على
آالت الــكــمــان والــعـود واالورغ
وااليــقـــاع واجلـــيـــتــار. ووسط
مـنـاشدات ابـو حسـ له اخرج
آلــــة الــــكـــــمــــان خــــاصـــــته من
صــنــدوقــهــا وشــرع بــالــعــزف
بـيـنـمـا تـرك زمـيـله اآلخـر عوده
وانصت ايضاً الى عزفه الغنية
ام كـــــلـــــثــــــوم (انت عـــــمـــــري).
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وصل ا

يــســـتــطــيـع شــيخ كـــبــيــر في
األســـــرة اإلجـــــابـــــة عن هـــــذا
الــســؤال . وقــد ال يــســتــطــيع
أحــد اإلجــابـة عــنه فــيــخــتـلق
قـصــة خــيــالــيــة  لــلـدفــاع عن

لقبه.
ومـن الـطــريف أن جتـد مــئـات
الـــقــطـع في شـــوارع مـــديـــنــة
ــوصل وأســواقــهــا  حتــمل ا
هــــذه األلــــقــــاب وبــــأحــــجــــام
رّ الناس أمامها مختلفـة  و
عــــلى اخــــتالف ثــــقــــافـــاتــــهم
وطــبــقــاتـهم  ويــقــرؤون هـذه
الــقـطع فـي كل يـوم تــقـريــبـاً .
ولكن أياً منهم لم يسأل نفسه
عــمـا تـعـنـيـه هـذه الـقـطـعـة أو
رّ األغلبية مر الكرام تلك . و
من غـيـر ان يــكـلّـفـوا أنـفـسـهم
عنـاء التـفكـير أو االسـتفـسار
فــقــد اعــتــادوا عــلـى رؤيــتــهـا
يـومـيـاً  وأصـبـحت جـزءاً من

الشارع والرصيف واحلجر.
   لــهــؤالء ولــغــيــرهم نــوضّح
قصة هذه األلقاب  كما رواها
شـيوخ هـذه األسـر  والـعـهدة
عـــلى الـــرواة ان بـــالــغـــوا في
الـشـرح : ابـلـيش : نـسـبـة إلى
جـدّهم مـحمـود ابلـيش  الذي
لقّب بهذا الـلقب عند عمله في
ـوصـل . فـكـان عـنـدما كـمـرك ا
يـشـرع في الـعـمل  تـقـول عنه
الــعــامــة ( بــلّش ) أي بــدأ في
ـوصل الـعــمل. ويــقـول أهـل ا
عن الــرجل الــكـثــيـر الــعـراك (
يــتــبــالش ) أيـــضــاً ولــلــقــاتل
الــعـمــد ( بــلش) أي قــتل عـدو

له.
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أبـــو صـــبـــاعـــة : نـــســبـــة إلى
جـــدّهم احلـــاج مــــحـــمـــود بن
عـــبــدالــله بن عـــبــدالــرحــمن 
الـذي قـطع إصـبـعه لـلـتـخلص
من الـــتــــجـــنــــيـــد اإلجــــبـــاري
الـــعــثـــمـــاني . وأوالد عـــمّـــهم
يـلـقـبـون بـبـيت ( أبـو نـتّـاف)
نـــســـبــــة إلى كـــرمـه وقـــيـــامه
بـتـقــطـيع الــلـحم لـلــضـيـوف .
وتـستـخدم كـلمـة نتـاف عامـياً
ــعـنى من يُـقــطّع الـلـحم إلى
نتف صغيرة ليسهل تناوله .
أبو الهـوب : نسبة إلى جدّهم
محمد صالح أبو الهوب الذي
كـــان لـــديه قـــافـــلـــة جـــمــــال 
والـلفظـة  مأخوذة  من الـكلمة

وسيقي الهاوي يعزف مقاطع من اغنيات الزمن اجلميل ا

صاحب كشك الطليعة سامي ابو حس امام صور زواره


