
قالوا عن الكتاب

النا�س  �صوت  اللتقاط  ة 
َّ
واأدبي ة 

َّ
�صحفي حماولٌة  هو  املدينة«  ‘‘»قاع 

 هذا 
َ
انها، وال تعرُفها املدينة. لقد جاء الكادحني يف اأحياء يعرُفها �صكَّ

جة، 
َّ
رة وامل�صي

َّ
�صُع فيه الفجوة ما بني املجتمعات امل�صو الكتاب يف زمن تتَّ

 يف احلا�صر’’.
ُ
ر ويف وقت معلَّق ما بني ذكريات املا�صي وواقع ُيحت�صَ

�سمر دودين
 والثقايّف

ِّ
نا�صطة يف جمال العمل ال�صبابي

دة الكتاب؛ فالق�ص�س املذكورة 
َّ
‘‘ُذِهلُت واأنا اأقراأ �صفحاٍت من م�صو

كاأنَّ  اجلوفة.  جبل  يف  ع�صتها  التي  طفولتي  من  ذكريات  كْت 
َّ
حر

فَة كانت معنا يف حارتنا، وتوثُِّق ق�ص�َس اجلبل. املوؤلِّ

واأكاد  اجلوفة،  جبل  يف  ع�صُتها  ق�ص�ًصا  ي�صتعر�ُس   
ٌّ

واقعي الكتاب 

ال  و�صحاياها.  واأبطالها  الق�ص�س  هذه  �صخو�َس  اأعرف  اأنَّني  اأجزم 

 اأجزاٍء 
َ
حكيها، وهذا ي�صتدعي اإ�صدار

َ
 َمن ي

ُ
تزاُل هناك ق�ص�ٌس تنتظر

اأخرى من هذا العمل اجلميل يف امل�صتقبل القريب’’.

عالء ال�سالل
�س موقع جملون

ِّ
رياديٌّ وموؤ�ص



ج 
ُّ
ة، كانت فكرة م�صروع التخر

َّ
‘‘حينما كنُت اأدر�ُس الهند�صَة املعماري

ة. فجاءت لينا بعد 25 عاًما وبكلِّ 
َّ
ة بعمان الغربي

َّ
ان ال�صرقي

َّ
اأن اأربَط عم

ة، 
َّ
�صال�صٍة، واأخَذْت قلبي اإىل قاع احلزن داخل جدران عمان ال�صرقي

ي قلبها’’.
َ
 �صمَل �صطر

ُّ
ن يلم

َّ
ان ما زالت تبحُث عم

َّ
رْتني اأنَّ عم وذكَّ

�سلمى النم�س
ة ل�صوؤون املراأة

َّ
ة االأردني

َّ
ة للَّجنة الوطني

َّ
االأمينة العام

نب�صها  املدينة  قاع  وجذرها.  اأ�صلها  هو  املدينة  قاع  ان، 
َّ
عم ‘‘يف 

يل نحو اجلبال، 
َّ

ان من قاع ال�ص
َّ
وانعكا�س حياة اأنا�صها. لقد منَْت عم

ال«. د و»عتَّ
ِّ
مهم بني �صي

َّ
انها، وق�ص ْف �صكَّ اإالَّ اأنَّ الزمَن مل ُين�صِ

التَّهمي�س،  خلَّفه  الذي   
َّ

االجتماعي  
َ
لم الظُّ الكتاب  هذا   

ُ
يعك�س

ال�صيا�صَة   
َ

اأخرج جيٍل  واأ�صواَت  الثائر  اجلبل  ق�ص�َس  يحمُل  وهو 

ة، 
َّ
ي
ِّ
اإىل ال�صارع يطالُب اأبناوؤه بحقوقهم التي يعرفونها متاًما: خبز، حر

ة’’.
َّ
عدالة اجتماعي

عروب �سبح
ة
َّ
ة ونا�صطة حقوقي

َّ
اإعالمي



ًة 
َّ
�صعبي ًة 

َّ
اأغني موؤلِّفته  فيه  م  تقدِّ  ،

ٌّ
حقيقي  

ٌ
كتاب هو  املدينة«  ‘‘»قاع 

 النا�س »الغالبى«، وتر�صم اأحالمهم يف 
َ

مده�صة. فيها تلتقط اأنفا�س

ن  تتمكَّ اأن  دون  ة«، 
َّ
و»�صرقي ة« 

َّ
»غربي بني  ما  اأو�صاُلها  قت  ُمزِّ مدينة 

�س الهواء الرحيم’’. ع�صافري قاع املدينة، من تنفُّ

غازي الذيبة

ّ
 اأردين

ٌ
�صاعر

ة واحدة: 
َّ
ة عن حقيقة عاملي ‘‘كتاب »قاع املدينة« هو يف جوهره ق�صَّ

ْت موؤلِّفة الكتاب يف حياة عدٍد  ال�صعي وراء حياة كرمية. لقد خا�صَ

قلوبهم،  ويف  لكنتهم،  ويف  خرباتهم،  يف  ون 
ُّ
اأردني االأ�صخا�س،  من 

يقُع  الذي  لم  الظُّ ت�صف  فهي  الدولة،  عيون  يف   
ُ

اأغراب هم  لكنَّ

القانون الذي ي�صلب  ، مثل  ة من املجتمع االأردينِّ  عدَّ
َ
على �صرائح

.’’ ة اإىل اأبنائهنَّ
َّ
ات حقَّ مترير اجلن�صي

َّ
االأردني

هبة زيادين 
مة هيومن رايت�س ووت�س’’ باحثة يف ‘‘منظَّ



يف   
ِّ

االجتماعي التفاوت  م�صكلة  اأعماق  الكتاب  هذا   
َ
�صرب ‘‘لقد 

وماآ�صيها،  باتها 
ِّ
م�صب اإىل   

َ
لوج

ُ
الو املوؤلِّفة  حاوَلِت  كما  ان، 

َّ
عم مدينة 

العدالة  هو  امل�صكلة  اأ�صل  اإنَّ  ر�صالتها  يف  تقول  اأن  اأرادت  حيث 

اإنَّ هذا  ًة على حلِّها.  اأن تعمَل جادَّ ة، وعلى احلكومات 
َّ
االجتماعي

ا’’.
ًّ
عمٌل مفيٌد ي�صتحقُّ التقدير، كما ي�صتحقُّ الوقوف عليه ملي

فهمي جابر 
متقاعد من ديوان املحا�صبة
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التقدمي

 على الت�صنيف؛ فهو لي�س لونًا 
ٌّ

ن�سُّ ‘‘قاع املدينة’’ للكاتبة لينا �صنَّك ع�صي

ا. 
ً
ا هو كلُّ ذلك مع ا، اإمنَّ

ًّ
ا �صحفي

ً
ات متاًما، كما اأنَّه لي�س تقرير

َّ
من األوان ال�صردي

ة من حيث اعتماد الكاتبة رواية ال�صخ�س 
َّ
التقارير ال�صحفي ويختلف عن 

 هذا الن�سِّ وجماله وغناه. 
ُّ
فها بها، وهنا يكمن �صر

ُّ
ته وت�صر لق�صَّ

�صني، اإىل قاع املدينة 
َّ
، ياأخذك عنوانه اإىل املهم منذ العتبة االأوىل لهذا الن�سِّ

تقت�صم  عائالٍت  واإىل  العي�س،  �صنك  يعانون  الذين  اأولئك  يعي�س  حيث 

ة نهاية ال�صهر 
َّ
غرفة واحدة، واإىل اأرملة تنتظر معونة وزارة التنمية االجتماعي

 
ٍّ

داخلي راٍو  ل�صان  على  العائالت  هذه  معاناة  الن�سُّ  وير�صم  ال�صرب.  بفارغ 

�صل ال�صوت اإىل القارئ دون و�صيط. 
َ
ث بل�صان العائلة، في يتحدَّ

اء على اأولئك 
َّ
 عطف القر

َّ
مل تكتِف الكاتبة بالو�صف ون�صج احلكايا، لت�صتدر

امل�صحوقني، بل اقتحمت مناطق �صاخنة، فك�صفت عن اأ�صكاٍل خمتلفة من 
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ة، 
َّ
�س يف جمتمعنا؛ فهناك �صراء االأ�صوات يف االنتخابات الربملاني الف�صاد تع�صِّ

وا�صتغالل حاجة الفقراء اإىل املال النتخاب القادر على الدفع. كما دخلت 

الكاتبة بحكاياها ال�صجوَن وما يجري وراء ق�صبانها. وك�صفت النقاب عن 

ا 
ً
ظلم املجتمع للمراأة والتمييز ُتاَهها، بحرمانها من التعليم، وتزويجها رغم

على  وعالوًة  اأهلها.  ظلم  من  بالزواج  تلوذ  نف�صها  الفتاة  �صارت  بل  منها، 

ما يف املدار�س 
َّ
�س يف املُجتمع وال �صي

ُّ
ة التحر

َّ
ت الكاتبة عن ق�صي

َّ
ذلك، عرب

وقد  ال�صجن  اإىل  يُ�صقَن  وُهنَّ  الغارمات،  مع  نتعاطف  وجعَلتنا  ة، 
َّ
احلكومي

ّن. 
ِّ

ا يف ال�ص
ً
من كثري تقدَّ

ة غاية 
َّ
جت على ق�صي

َّ
ومل تتوقَّف الكاتبة عند حكايات الفقر والفقراء، اإذ عر

ات 
َّ
ت بوا�صطة ق�ص�س هوؤالء االأردني

َّ
ات، وعرب

َّ
ة هي اأبناء االأردني

َّ
ي

ِّ
يف االأهم

عن اأملهنَّ وِقلَّة حيلتهنَّ وُهنَّ يرين بناتهنَّ واأبناءهنَّ يقارعون البطالة ويذوقون 

ة عا�صت عمرها 
َّ
 اأنَّ هوؤالء االأبناء من اأمٍّ اأردني

َ
ة، مع

َّ
مرارة الذلِّ وذوبان الُهوي

هات وبناتهنَّ واأبنائهنَّ 
َّ
كلَّه على اأر�س الوطن. اإنَّ قراءة ق�ص�س هوؤالء االأم

ا: اإىل متى تظلُّ م�صاألة تني�س 
ًّ
ة يف القلب وتطرح �صوؤااًل حموري ترتك غ�صَّ

ا على الرجال فقط؟ األي�س يف ذلك غنب كبري للمراأة وانتقا�ٌس 
ً
االأبناء حكر

الأبنائها  تها 
ِّ
جن�صي توريث  من  املراأة  حرمان  اإنَّ  ة؟ 

َّ
االجتماعي مكانتها  من 

يف  مت�صاوين  لي�صوا  ني 
ِّ
االأردني اإن  واأبنائنا  لبناتنا  بو�صوٍح  نقول  اأنَّنا  يعني 

احلقوق والواجبات.
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 اجلميع 
َّ

�صني اخلافت، الذي يجب اأن يعلو ليح�س
َّ
هذا الن�سُّ هو �صوت املهم

مبعاناتهم، ولي�صعر الكلُّ باأنَّ لديهم احلقَّ يف حياة كرمية. ولكنَّ هذا الن�سَّ مل 

ني لاللتفات اإىل 
ِّ
يكن لري�صم �صورة ذلك كلِّه بقدر ما هو دعوة اإىل كلِّ املعني

ُف  ان واحدة ال اثنتني. اإنَّ هذا الن�سَّ ي�صِ
َّ
ق�صايا هوؤالء، وجعل العا�صمة عم

ان القاع، بل يو�صل اأي�ًصا ر�صالة وا�صحة مفادها اأنَّ  لي�س فقط ما يعانيه �صكَّ

ته. 
َّ
م

ُ
بر املجتمع  على  وخيمة  عواقب  اإىل  ي  يوؤدِّ ة 

َّ
االجتماعي العدالة  غياب 

كما اأنَّ الكاتبة تدعو اجلميع اإىل �صرب اأغوار املجتمع لكي نكون قادرين على 

ة التي تنبت يف جمتمعنا لُن�صهم 
َّ
تف�صري �صلوكاتنا، وفهم انت�صار الظواهر ال�صلبي

ا يف خلق بيئة حا�صنة للجميع، ن�صتطيع بها الق�صاء على ما يُعيق مناء هذا 
ً
مع

الوطن وِرفعته. 

يف  متكافئة  فر�س  خلق  اأجل  من  جهودهم  توجيه  ني 
ِّ
املعني على  اإنَّ 

عادلة،  ب�صورة  جميعها  املناطق  تنمية  يف  اجلهد  وبذل  والعمل،  التعليم 

من  لهم  ال�صبل  كلِّ  وتوفري  ة، 
َّ
تنموي وم�صاريع  برامج  يف  ال�صباب  واإ�صراك 

الدرا�صة، كما يجب  ة وهم على مقاعد  يبدعوا م�صاريعهم اخلا�صَّ اأن  اأجل 

اإ�صراك  كلُّه  ويتطلَّب هذا  العائالت،  تبتكرها  التي  ال�صغرية  امل�صاريع  دعم 

ة الدعم والتبنِّي.  
َّ
ة يف عملي �صات وال�صركات اخلا�صَّ

َّ
املوؤ�ص

قة، 
ِّ
م�صو بطريقة  ال�صرد  ف  وظَّ الأنَّه  قراءته؛  اإىل  الكتاب  يجذبك  ا، 

ً
اأخري

ون�صجت الكاتبة كلماتها بلغة ب�صيطة حافظت بها على الت�صاُكل بني اللغة 
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َ

ة، ممَّا زاد االأ�صلوب
َّ
ما يف احلوار، با�صتعانتها باللهجة املحكي

َّ
و�صاحبها وال �صي

 ي�صرد 
ٌّ

ا من القارئ، في�صعر القارئ باأنَّ الراوي حقيقي
ً
ة وُقرب

َّ
 واقعي

َّ
الق�ص�صي

 مبا�صر ال مواربة فيه.
َّ

ة، واأنَّ االأ�صلوب الق�ص�صي حكايته اخلا�صَّ

ار ار جنَّ هيفاء حجَّ
ع�صو جمل�س االأعيان االأرديّن

ة للبنات واملطران للبنني
َّ
ة ملدر�صَتي االأهلي

َّ
املديرة العام



1٧

املقدمة

�صرق  اجلوفة  جبل  يف  ة 
َّ
�صكني بنايات  انهارت  201٧م،  العام  بداية  يف 

ة البنايات، 
َّ
 هناك اإ�صابات، فقد اأخلت اجلهات املعني

ْ
ان. مل َتَقع

َّ
العا�صمة عم

ًتا اإىل حني  ٍة موؤقَّ
َّ
ان البيوت املجاورة لها اإىل �صقٍق فندقي انها و�صكَّ ونقلت �صكَّ

ق من �صالمة املنطقة.  التحقُّ

ة 
َّ
ق، الذي تخاله على و�صك االنهيار هو االآخر، للمر

ِّ
دخلُت ذاك ال�صارع ال�صي

التي �صكنت  العائالت  االأوىل عندما كلَّفني موقع حرب بكتابة تقرير حول 

اإىل  التقرير، وُعدت  اأجنزنا  االأوىل وغادرت.  ة 
َّ
للمر اإليهم  فت 

َّ
فتعر البنايات، 

دة 
ِّ
منزيل، وما ُكنُت الأعود اإىل املنطقة اإالَّ بعد �صهوٍر قليلة عندما التقيت �صي

ة اأُخرى. 
َّ
ة �صحفي انها، بال�صدفة يف اأثناء اإجراء بحٍث ملادَّ جديدة من �صكَّ

منزلها  يف  جل�صُت  فقد  الكتاب،  فكرة  اإىل  قادتني  التي  هي  دة 
ِّ
ال�صي هذه 

امها باأ�صلوِب 
َّ
اأي ة يوٍم غري عاديٍّ من  م�صدوهًة، اأ�صتمع اإليها وهي تروي ق�صَّ
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ة بارعة ال تعرف اأنَّها متلك تلك املهارة، كا�صفًة عن تفا�صيَل �صغلت 
َّ
حكواتي

تفكريي طوال طريق العودة اإىل منزيل الواقع غرب العا�صمة، ف�صاألت نف�صي 

ق 
َّ
امي هذه؟ ما فائدة كلِّ ما اأكتب اإن مل اأتعم

َّ
ب�صدق: ما الذي اأفعله يف اأي

يف تفا�صيل حياة هوؤالء النا�س؟ 

ل زياراتي 
َّ
اها اأن تتحم

َّ
حينها فقط، عزمت على العودة اإىل بيتها، راجيًة اإي

رة واأ�صئلتي غري املرتابطة يف بداية االأمر، فلم اأُكن اأعرف �صكل الكتاب 
ِّ
املتكر

ني ُكنُت على يقنٍي اأنَّني اأريد اإي�صال �صوت اأهل املنطقة، ليكونوا  بعد، ولكنَّ

�صة يف البالد. هكذا وعلى 
َّ
ا عن كلِّ املناطق واملجتمعات املهم

ً
ر منوذًجا م�صغَّ

دة وغريها من 
ِّ
عت م�صار حياة عائلة هذه ال�صي

َّ
ا، تتب

ً
مدار �صنة ون�صف تقريب

م  عائالت املنطقة، ورافقتهم بينما �صارعوا من اأجل البقاء يف مكاٍن ال يقدِّ

لهم الكثري من اخليارات. 

ا فهم ما يجري! 
ً
يف هذه املنطقة، حاولنا مع

******

‘‘كّل والد اجلوفة ُزعران’’

بينهم  با�صت�صهال،  دونها  يردِّ من  ل�صان  على  العبارة  هذه  �صمعُت  ما  ا 
ً
كثري

 م�صوؤول عن اإنفاذ القانون، وحماٍم يظنُّ اأنَّه حمّق، بل يعفي ال�صلطات 
ٌّ

�صرطي
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ة 
َّ
بنظري في�صت�صهد  القانون،  ملخالفة  منا�صبة  بيئة  خلق  عن  تها 

َّ
م�صوؤولي من 

عي: ما �صاأن احلكومة اأو غريها بهذه  مفادها اأنَّ ‘‘املجرم يولد جمرًما’’. فيدَّ

لها وزرها؟ 
ِّ
اجلينات؟ ومَل نحم

ة يطول �صرحها، ولكنَّ اأبرزها اأنَّ هذا اخلطاب  هذا احلكم ظامٌل الأ�صباب عدَّ

ا غري ذلك- دور 
َّ
ة واإم

َّ
ا بح�صن ني

َّ
غري اإن�صاينٍّ بالدرجة االأوىل. كما يُغفل- اإم

�صت له املنطقة من خمتلف النواحي، �صاأنها �صاأن غريها 
َّ
االإهمال الذي تعر

بيئة خ�صبة  اإىل خلق  بال�صرورة  ي  يوؤدِّ والذي  ة، 
َّ
ال�صرقي ان 

َّ
عم مناطق  من 

وهذا  للبقاء،  بائ�صة  د حماولة 
َّ
االأحيان جمر بع�س  كانت يف  التي  للجرمية، 

ا بقدر ما هو حماولة لفهم �صلوك النا�س. 
ً
لي�س تربير

ة 
َّ
ل الفرد فيه وحده م�صوؤولي

ِّ
حم

ُ
يطلُّ اأحدنا على هذا املجتمع من االأعلى، في

ذوي  ناجحني  الأفراد  باأمثلة  ي�صت�صهد  وقد  حميطه،  عن  مبعزل  فاته 
ُّ
ت�صر

مثلها،  واحلرمان  الفقر  ذاقت  م�صابهة،  بيئات  البيا�س يف  نا�صعة  ت  �صجالَّ

هم اال�صتثناء ولي�صوا  لون ق�ص�ًصا جميلًة للنجاح، ولكنَّ فين�صى اأنَّ هوؤالء ميثِّ

هات اللواتي راأين �صلوك اأبنائهنَّ يجلب لهنَّ املتاعب، 
َّ
 تاأتي االأم

َّ
القاعدة. ُثم

ة �صعورهنَّ باخليبة اإنَّه كان مُيكن اأن يكون مثل ‘‘فالن اأو 
َّ
فيُقلن وهنَّ يف قم

ن’’، ممَّن يعي�صون بالقرب منهم، يف البيئة ذاتها، ومل ينحرفوا بعد.  عالَّ

ن، لي�س ما �صاروا هيك؟’’   عالَّ
ْ

 فالن، َهي
ْ

‘‘َهي

مل يُطِل البحث عن اجلواب، فحتَّى هوؤالء، الذين ميدح اجلميع اأخالقهم 

املقدمة
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وباغتنا  �صباكها  يف  ا 
ً
اأخري وقع  من  منهم  املنطقة،  م�صاكل  عن  وابتعادهم 

ة. هل 
َّ
ا يف بيئة غري �صوي

ًّ
ا ونحن نحاول تف�صري �صلوكه ال�صويِّ ظاهري

ً
جميع

رجال هم  اأنَّهم  اإثبات  اأرادوا   عارم؟ هل  بطي�س يف حلظة غ�صب  فوا 
َّ
ت�صر

اأي�ًصا متاأثِّرين بن�صاأتهم يف مكاٍن يحلُّ فيه اجلميع م�صاكلهم باأيديهم؟ هل 

ة اأقرانهم؟ 
َّ
ا وجعلهم كبقي

ً
 اأخري

ُّ
نال منهم ال�صغط اليومي

بني بالفعل يوًما ما، ال يُ�صمع عن  ال نعلم اجلواب القاطع، فمن كانوا مهذَّ

 كلِّ حماوالت اأ�صدقائهم 
َ
وقوعهم يف االنحراف قد و�صلوا اإىل ال�صجن، مع

فيبداأ  اد’’،  العدَّ ‘‘يفتحوا  اأن  من  عليهم  خوًفا  التجربة  تلك  بوهم  يجنِّ اأن 

ت�صجيل قيٍد تلو االآخر مثلهم. 

دولًة  اأنف�صنا،  لنعفي  ن’’  عالَّ اأو  ‘‘فالن  اإىل  ُن�صري  نظلَّ  اأن  مُيكننا  ال  اليوم، 

ة، فقد بات لزاًما علينا اأن نقرتب اأكرث فاأكرث، وُن�صري 
َّ
ا، من امل�صوؤولي

ً
وجمتمع

باإ�صبعنا اإىل ال�صبب ونقول ب�صراحة: هذا مكان ال ي�صلح للعي�س الكرمي، 

ينا! 
َ
والنا�س اأبناء بيئاتهم �ِصئنا اأم اأب

******

 الطفايلة؟ ن�صيحة ال تروحي. اأ�صاًل، �صو عندهم م�صاكل؟’’
ّ

ك بحي ‘‘�صو ِبدِّ

ة   الطفايلة’’ يف اجلوفة، واحُلجَّ
ِّ

 املقابل لـ‘‘حي
ِّ

ا من اأبناء احلي
ً
عبارة �صمعتها كثري
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ا ثابًتا من وظائَف يف 
ً
انه راتب اأنَّ ذاك ‘‘االآخر’’ يعي�س حياًة هانئة، يقب�س �ُصكَّ

هذا  ق  اأُ�صدِّ كدت  احلقيقة،  يف  منه.  ي�صتكون  ما  يوجد  وال  العاّم،  القطاع 

، راأيت فيه ما يوحي باأنَّه 
ّ

ة يف �صارٍع واحٍد يف احلي
َّ
الكالم بعد جولة �صطحي

يحظى برعاية اأف�صل. 

ة. و�صحيح 
َّ
ان ال�صرقي

َّ
 يف عم

َ
ا اآخر

ًّ
ق قلياًل فيه، وجدته حي

ُّ
ولكن بعد التعم

اأحياء  من  ا 
ًّ
حي لي�س  ه  ولكنَّ غريها،  من  اأف�صل  كاأنَّها  تبدو  مناطق  فيه  اأنَّ 

ما  الهموم  من  وفيه  املقابلة،  اجلهة  يف  عنه  الغرباء  ره 
ِّ
ي�صو كما  ‘‘باري�س’’  

رات التي انت�صرت فيه يف  ي�صتحقُّ اأن يُ�صمع هو االآخر، بل يكفيه اآفة املخدِّ

انه. ال�صنوات االأخرية ب�صورٍة باتت ُتِق�سُّ م�صاجع �صكَّ

وجدت اأنَّ اأف�صل تعبري عن نظرة النا�س بع�صهم اإىل بع�س يف اجلهَتني هو 

ات الكتاب، الذي راأى اأنَّ جريانهم ‘‘يظنُّون 
َّ
ما �صاأقتب�صه من اأحد �صخ�صي

ا« يف حني هم وحدهم يعانون، �صاأنهم يف ذلك �صاأن كلِّ 
َّ
اأنَّنا نعي�س يف »اأوروپ

امل�صحوقني، الذين يقارنون و�صعهم بامل�صحوقني االآخرين الذين قد يكون 

دة- ويتنا�صون 
َّ
رى بالعني املجر

ُ
ًنا قد ال ي

ُّ
ًنا طفيًفا- حت�ص

ُّ
ن حت�ص

َّ
و�صعهم حت�ص

 .’’
ّ

ال�صبب االأ�صلي

ذكرُت العبارة على م�صامع اأنا�ٍس ن�صحوين بعدم الذهاب، فلم يقتنعوا. ُقلت: 

اٍل وافدين يف منطقتكم ومل 
َّ
روا لو اأنَّني ذهبت اإىل مقابلة عم

َّ
‘‘متام. ولكن ت�صو

ركم على 
ِّ
التي ت�صو الغالب الكثري من الق�ص�س  اأَُزركم؟ كنُت �صاأ�صمع يف 

املقدمة
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عليهم،  وي�صتقوون  وي�صرقونهم  وافدين  اٍل 
َّ
عم على  يعتدون  جمرمون  اأنَّكم 

الوافد  ُزرت  ني  ولكنَّ بكثري.  منهم  اأف�صل  و�صع  يف  واأنَّكم  تطول،  والقائمة 

الغريب، وُزرتكم، فدخلت بيوًتا مهرتئة من الطرفني تراكمت فواتري الكهرباء 

واملياه فيها على مدى �صنوات، ويدعو اأهلها بالفرج وال�صرت والبقاء، واأحيانًا 

ة و�صيلٍة كانت’’. 
َّ
اخلال�س باأي

 اأنهاه اأحدنا بكلمة واحدة: ‘‘بيجوز’’! 
َّ
رنا طوياًل يف احلوار، ُثم فكَّ

******

العدالة  حول  اأ�صئلتنا  عن  قاطعة  اأجوبة  تقدمي  الكتاب  هذا  يزعم  ال 

ة، فما هو اإالَّ حماولة الإي�صال �صوت هوؤالء النا�س، الذين فتحوا 
َّ
االجتماعي

يل بيوتهم وقلوبهم، فلهم منِّي خال�س ال�صكر على ما تعلَّمُته منهم. 

مِّ عيني 
باأُ �صهدتها  التي  واالأحداث  �صردوها يل،  التي  الق�ص�س  يروي  اإنَّه 

ما الذي 
ِّ
ن القارئ، ال �صي

ِّ
ف، حتَّى يكو

ُّ
معهم، وذلك ب�صيغة املتكلِّم بت�صر

وبناته،  اأبناء جمتمعنا  به   
ُّ
مير ملا  وا�صحًة  ُقرب، �صورًة  املنطقة عن  يعرف  ال 

اأنَّني  اإىل  االإ�صارة  وتدر  بع�ًصا.  بع�صنا  بحقِّ  عة 
ِّ
املت�صر االأحكام  متجاوًزا 

بطرٍق  يل  اإثباته  ا�صتطاعوا  وما  ذاكرتهم،  به  اأ�صعفتهم  ما  على  اعتمدت 

حلمايتهم  ثالٍث  طرف  من  رووا  ممَّا  ق  التحقُّ اإىل   
َ
اأ�صع مل  ني  ولكنَّ خمتلفة، 

ة. 
َّ
ة التقليدي

َّ
اًل، والأنَّ الكتاب ال يتَّخذ اأ�صاًل طابع التقارير ال�صحفي

َّ
اأو
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نا ُن�صارك  ان، لعلَّ
َّ
اء للتفكري يف م�صتقبل مدينة عم

َّ
اآمل اأن يُلهم الكتاب القر

تهم 
َّ
اإن�صاني ويحرتم  اجلميع  يحت�صن  عدالًة،  اأكرث  جمتمع  بناء  يف  ا 

ً
جميع

 يف م�صلحة كلِّ فرد 
ُّ

ومينحهم فر�ًصا متكافئًة لتحقيق ذواتهم. فالعدالة ت�صب

ا اأي�ًصا من �صرق املدينة اإىل غربها، ومن �صمالها  د كلَّ فرد منَّ ا، وغيابها يهدِّ منَّ

ُد البالد كلَّها!   اإىل جنوبها، بل يهدِّ

املقدمة



ة االأوىل الق�صَّ

سكن مش كرمي
******

زريعة  باإيدي  اأم�سك  �سجر،  َخ�سار،  اأ�سوف  اأُمنيتي  ‘‘اأُمنيتي؟ 
اتركوين  بقوللهم  َخ�سار،  فيه  مكان  اأي  اأروح  واأزرع...ب�س 

حلايل اأ�سرح...اإ�سي بريّد الروح!’’ 
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‘‘ِم�س رح ِنرحل...اآخ لو ِنرحل!’’

انهارت  201٧م،  العام  من  الثاين/يناير  كانون  �صهر  يف  خمي�س  ذات 

ي�صكنها  بيتنا.  من  القريب   
ِّ

الرئي�صي ال�صارع  على  ُتطلُّ  ة 
َّ
�صكني عمارات 

كالعائلة  ف�صرنا  طويلٍة  عقوٍد  مدى  على  بجوارهم  وع�صنا  عرفناهم   
ٌ

اأُنا�س

ال�صغرية الواحدة. 

ت اإالَّ بعد 
َ
مل يُعرف ال�صبب بال�صبط، ولكن انهارت العمارات التي ما بُني

كاأنَّها  فوقعت  طويلة،  �صنواٍت  خار  واالدِّ هات، 
َّ
واالأم االآباء  من  عظيٍم  جهٍد 

ة، وهلل احلمد. جاء الدفاع املدينُّ فاأخلوا 
َّ
مل تُكن، ولكن دون خ�صائر ب�صري

ا، وُكنت من بينهم، اأنا واأبنائي وبناتي، وقالوا 
ًّ
ان املنطقة احرتازي جميع �صكَّ

وا اإىل اأمان املنطقة و�صالمتها.  اإنَّنا �صنعود عندما يطمئنُّ

رت 
َّ
ة التي ا�صتاأجرتها لنا احلكومة، قر

َّ
اٍم يف ال�صقق الفندقي

َّ
لكن بعد مرور اأي

 اأبقى هناك؟ 
َ
العودة اإىل بيتي طوًعا. اأبنائي وبناتي بخري، واأثاثي مل ُيخد�س، فِلم

ن�صكن  وُعدنا  التعامل  يف  ‘‘َدَفا�صة’’  اإىل  يحتاج  الذي  املنزل  باب  دفعنا 

ان املنطقة،  ة �صكَّ
َّ
البيت الذي ق�صم ظهرنا. وها نحن ننتظر، �صاأننا �صاأن بقي

ر احلكومة م�صري املنطقة 
ِّ
 تقر

َّ
ة لتنهي فح�س الرتبة والبيوت، ُثم

َّ
اجلهات املعني

باأكملها: اأنبقى اأم نرحل؟ 
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******

ة الثالثة، 
َّ
ا  قد دخلنا االألفي منذ متى والن�صاء ال يركنب احلمري؟ حتَّى لو كنَّ

دة احلمار، وتنقل على ظهره موادَّ البناء؟ 
ِّ
ما العيب يف اأن تركب �صي

ات 
َّ
ال�صخ�صي كبار  ولك  َلك؟  ‘‘ما  فُقلت:  بي،  ي�صتهزئ  كان  ة 

َّ
املار اأحد 

وهي  عي�صى  عبري  �صفت  ات...ما 
َّ
ال�صخ�صي كبار  اآه  حمري...�صو؟  ركبت 

راكبة حمار يف م�صل�صل بدوي؟’’. 

ا. ال بُدَّ اأنَّ 
ً
ال اأدري بال�صبط ِمن اأين جاء زوجي، رحمه اهلل، باحلمار اأ�صا�ص

اأنَّه وجده على  بُدَّ  ال، فال 
َّ
اأن ندفع اأجرة العم ره لنا الأنَّنا ال منلك  اهلل �صخَّ

الطريق، وحيًدا ال ميانع يف م�صاعدتنا فحمله على ‘‘ظهر البكم’’ واأنزله على 

راأ�س ال�صارع يف اجلوفة.

لها  اأُحمِّ  
َّ
ُثم ومن  ال�صارع،  مدخل  على  في�صعها  البناء  مبوادِّ  ياأتي  زوجي  كان 

على احلمار واأرَكبه فاأ�صل به اإىل باب بيتنا، هذا الذي ا�صرتيناه من اأهل زوجي 

ه مل يُكن كما نراه  ات القرن املا�صي. ولكنَّ
َّ
باألٍف وخم�س مئة دينار يف ت�صعيني

اليوم، مل يُكن لدينا غرفة نوم واحدة، وغرفة معي�صة، وغرفة �صيوف، ومطبخ 

اَمني كما هي احلال اليوم، هذا ‘‘ِعّز’’ مل نع�صه اإالَّ منذ �صنوات قليلة. 
َّ
وحم

ات، 
َّ
منذ اأن جئت اإىل اجلوفة عام الثلجات ال�صبع، اأي يف اأوائل الت�صعيني

يها غرفة ال�صيوف اليوم. 
ِّ
مل يُكن لدينا اإالَّ غرفة واحدة، هي تلك التي ن�صم
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�سكن م�ش كرمي

ا ننام وجنل�س وناأكل ونفعل كلَّ �صيء يف تلك الغرفة، اأنا وزوجي، واأبنائي  ُكنَّ

امنا بال �صقف، ومطبخنا كذلك، 
َّ
وبناتي، و�صيوفنا من القوار�س. كان حم

واعتدنا اأن متطر علينا يف اأيٍّ منهما بني احلني واالآخر. 

تلك  يف  مرًتا  و80   40 بني  ما  م�صاحتها  ترتاوح  كانت  املنطقة  بيوت  كلُّ 

ام، وكلُّها كانت من ‘‘الزينكو’’، لكنَّ القوار�س اأ�صبحت �صيوًفا ثقيلي 
َّ
االأي

الظّل، ومل نُعد نحتمل وجودها بيننا. 

اهلل،  على  لنا  وتوكَّ الزينكو،  من  والتخلُّ�س  البيت  لتو�صعة  َقر�ًصا  اأخذنا 

نة 
َّ
املكو العائلة  نحن  لنا،  �صكَّ هكذا  2004م.  اأو  2003م  عام  يف  ا 

ً
تقريب

اآنذاك من �صبعة اأفراد، جي�ًصا ي�صند بع�صه بع�ًصا. كان زوجي يغيب طوياًل 

ان الڤلل  �س يف ما يرميه �صكَّ
ِّ
ا يف جوالت على ور�س البناء، ينب

ً
ا، ذاهب عنَّ

كلِّ  من  بالط  حاجتهم:  عن  يفي�س  ما  بكلِّ  وياأتينا  ة، 
َّ
الغربي ان 

َّ
عم يف 

االألوان، علب دهان، مغا�صل، وكلُّ ما يجد. وكان علينا اأن جند له مكانًا 

 اإن كانت االألوان متنا�صقة؛ فكلُّ �صيء 
ُّ
قة، وال يهم

ِّ
يف هذه امل�صاحة ال�صي

د ينفع االآخرين، ينفعنا نحن بالتاأكيد.
ُ
مل يع

ًقا يف املدر�صة، 
ِّ
اآنذاك، كان متفو ابني البكر، الذي كان عمره نحو 11 عاًما 

من  ظهره  يحني  معنا،  يحمل  فتجده  اأي�ًصا،  جي�صنا  يف  ا 
ًّ
جندي كان  ه  ولكنَّ

كلُّنا  الكتاب.  على  للنوم  ا�صت�صلم  وقد  اإالَّ  درا�صته  موعد  يحلُّ  فال  اأجلنا، 

 هذا البيت بغرفة نوم واحدة، 
َ

 كي نبني
ِّ
تعبنا. اأربع �صنوات من اجلهد امل�صتمر
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قاع املدينة

وغرفة �صيوف ت�صلح لنوم بع�صنا، وغرفة معي�صة ت�صلح لنوم بع�صنا االآخر، 

اَمني.
َّ
ومطبخ، وحم

الذي  احلمار  ون�صكر  اأنفا�صنا،  ونلتقط  بع�ًصا  بع�صنا  اأكتاف  نربِّت  كدنا  ما 

ة 
َّ
مالي �صائقة  ب�صبب  البيت  بيع  رنا يف  فكَّ املنا�صب، حتَّى  الوقت  جاءنا يف 

اأ�صابتنا بعدها ب�صنواٍت قليلة. 

لكن  ال�صارع’’.  وبتقعدوا يف  امل�صاري  بت�صرفوا  ‘‘بكرا  لنا:  قالوا  نفعل.  مل 

ا لنذهَب اأ�صاًل؟  ا: اإىل اأين ُكنَّ
ً
اأت�صاءل دائم

******

تريد  احلكومة  اأنَّ  تزعم   ،
ّ

احلي يف  اأنباء  دت  تردَّ 201٧م،  العام  اأواخر  يف 

‘‘�صكن  اإىل م�صروع  ترحيلنا  وتريد  التي حدثت،  االنهيارات  بعد  حمايتنا 

فنحن  احلّل؛  هذا  ا  منَّ ة 
َّ
الغالبي ِت  رف�صَ وبالتاأكيد  كرمي’’.  لعي�س  كرمي 

البلد  ع ببع�س اخلدمات رغم تدينِّ جودتها، ونحن قريبون من و�صط  نتمتَّ

وم�صت�صفى الب�صري وغريه، فكيف نرحل اإىل منطقة بعيدة غري خمدومة؟ 

منذ  راودتني  الرحيل  فكرة  اأنَّ  �صكَّ  ال  يتداولونه.  �صمعتهم  ما  هذا 

ي لو ُنقَتلع بالفعل من هنا، فرنحل 
ِّ
ات. ال �صكَّ اأنَّني متنَّيت يف �صر

َّ
الت�صعيني

ة م�صاحة خ�صراء- بيًتا 
َّ
اإىل اأر�ٍس وا�صعة منلكها ونبني عليها بيًتا يطلُّ على اأي
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�سكن م�ش كرمي

ر بحقٍّ وتوز �صالتنا  ، حيث نتطهَّ
ّ

ي ال تفوح من حوله رائحة ال�صرف ال�صحِّ

عند اهلل. ولكن لي�س بيًتا غري خمدوم يف م�صروع �صكن كرمي. 


