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ذاكرة املكان :امل�صدار

ر�شاد رداد*

ّ
المطل على كنيسة
كنت ضمن العائالت التي سكنت ذلك السفح الجميل
حدثني (سالم الذيب) قال:
ُ
ّ
الالتين برهبتها وكياستها وسكونها ،إنّ ه (المصدار)؛ بيوتات متالصقة تفصلها ّ
متعرجة..
ضيقة
ِّ
أزقة ّ
ومن كان ذا سعة كانت جدران بيته من الطوب ،والسقف
كانت تلك البيوت من الصفيح والخشبَ ،
وحمام بعيد قليالً عن
تردد صفيح أو زينكو ،وكان البيت غرفة واحدة للنوم والطبخ والمعيشة،
بال ُّ
ّ
الغرفة.

الحي كانت تسكنه عائالت مسيحيّة
ّ
وأخرى مسلمة ،وال تستطيع أن تفرِّق بني
بيت املسيحي وبيت املسلم .و ِمن العائالت التي سكنت
ذلك الحي :بطارسة ،وعوّاد ،ور ّداد ،ومرشبش ،والجمل،
وجاد اهلل ،والكيالني .وكان أكثر األشخاص تأثريا ً يف
الحي ذلك اإلقطاعي الثريّ (رزوق) حيث كان يمتلك
ّ
الحي ،وكان بيته يف الستينات من الحجر ،وهذه
نصف
ّ
عالمة كافية وفارقة جدا ً عىل ثراء ذلك الرجل.
* كاتب أردني
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يف أسفل ذلك السفح ،كانت هناك مغارة كبرية تتسع
ّ
الحي يف السبعني
لكل أهل الحي ..وقد اختبأ فيها أهل
ّ
واستطاعت أن تضمّهم بأريحيّة كاملة ،وكانت هذه
املغارة تسمى مغارة (رزوق)؛ نسبة إىل ذلك الرجل،
أل ّنها كانت تقع ضمن حدود أرضه التي كانت تبدأ من
الشارع الحايل (املصدار) وتنتهي إىل املقربة يف الجهة
العليا لبيته ،وكانت معظم األرض التي تحيط ببيته
مشجَّ رة ومسنسلة ،ويف منتصفها كانت مغارة أخرى
صغرية ،ينام فيها شخص يسمى (أبو عيىس) .كان أبو

حنين
عيىس أعزباً ،وهو ّ
الحي ،وكانت عالقاته مع نسوة
سقاء
ّ
الحي جيدة .وكان يأتي باملاء من رأس العني يف املكان
ّ
نفسه املُقام عليه (أمانة عمان) .يجلب املاء من تلك العني،
ويصعد بها إىل ذلك الحي دون كلل أو تعب .كان يعلِّق
خشبة عىل كتفيه يتدىل منها دلوان من الجلد ،وكان
ُحاسب النساء عىل (النقلة)؛ حيث كانت أجرة (النقلة)
ي ِ
تساوي قرشا ً أو رغيف خبز ،أو ما تجود به النساء عليه
يف ذلك الوقت.
َ
ُ
تعب وجهد ،والحصول عليه
رغيف الخب ِز
كان
رغيف ٍ
ليس بالسهولة التي هي عليه اآلن ،وكان يم ّر بمراحل
متع ِّددة؛ يُؤتى بالقمح ،ثم يُطحن بطاحونة يدوية ،أو
يُرسل إىل (بابور الطحني) الذي كان يقع مقابل األمانة
أرمني.
حالياً ،بجانب رشكة التبغ ،وكان هذا البابور لرج ٍل
ّ
بعد ذلك ،يُعجن ،ثم يُرتك ليتخمَّر ،ثم يُقطع قطعا ً
صغرية بحجم الرغيف ،ليرُ سَ ل إىل الفرن الوحيد يف ذلك
الوقت (فرن يوسف أبو العينني) بجانب َدرَج دير الالتني،
ليُخبَز هناك.
يوصل الخبز إىل البيوت يسمى
وكان يف الفرن شخص ِ
(األجري) ،وذلك مقابل رغيف خبز أو تعريفة أو قرش،
وبجانب املخبز (الفرن) كانت بقاله وحيدة تبيع اللبن

ّ
وكل
والجبن يمتلكها شخص يدعى (سعيد الشامي)،
منتجاته طازجة و ُتصنع يدويا ً وال مجال للغش فيها.
يف نهاية الحي ،عند اإلشارات الضوئية الحاليّة ،كان هناك
رشطي أسمر
«املهاجرين» ،وكان يقف أمام ذلك املخفر
ّ
نحيل ،يغنيك عن كل اإلشارات الضوئية ،يعرفه األردنيون
الرشطي الذي
والعمّانيون؛ إ ّنه ه ّزاع الذنيبات ..ذلك
ّ
كان صديقا ً لكل السائقني ،يستقبلك بابتسامة ،ويو ّدعك
ً
مندهشا من حركة يديه التي ال تهدأ.
بابتسامة ..وكم تكون
ّ
محل لبيع األدوات الكهربائية؛
مقابل ذلك السفح ،كان
محل بسيط ،إ ّنه محل «عيىس مراد» املؤسِّ س لهذه العائلة
الكريمة.
وبجانبه كان أقدم بلياردو يف عمان؛ «بلياردو رشيد»
الذي ت ّم إغالقه يف نهاية السبعينات ،واستبدل بمحل
لصناعة الصاج .تتجه نحو اليسار قليالً ،فتجد «صالون
هاني» املُحاذي لدرَج املصدار مقابل الكنيسة ،وبجانبه
ّ
ومحل صغري لبيع وصيانة األسلحة
كانت «بقاله مرشبش»،
والذخرية ،وقد ت ّم هدمه يف توسعة شارع املصدار ،وكذلك
محل األسلحة الذي كان بجانبه ،وبقاله مرشبش أيضاً.
***
ُيتابع سالم الذيب حديثه عن تلك الحقبة املهمّة
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يف عمان ...عمان الستينات والسبعينات:
وكم كانت فرحتنا عندما أخذتنا أمي ،أنا وإخوتي،
لنشاهد ما غنمه الجنود النشامى من حرب النرص
َّ
ومصفحات.
والكرامة :دبابات إرسائيلية
سار بها جنود الوطن يف شوارع العاصمة ،وكانت
الشوارع مزدحمة بالناس الذين راحوا يهللون ويباركون
ويحيّون الجنود األردنيّني؛ جنود الجيش العربي ،وهم
يسريون بعزة وكرامة.
ذلك مشهد ِّ
مؤثر لن ننساه أبداً.
يقول مح ِّدثي سالم الذيب :نعود إىل املصدار ،إىل
مضافة دار عوّاد ور ّداد؛ بيت من الصفيح الكامل ،كان
أهل هذه العائلتني يتسامرون به بعد املغرب ...وقليل منهم
الحي.
مَن كان يذهب للمقهى القريب من ذلك
ّ
فالبيوت لم يدخلها التلفاز ،وبعض البيوت كان بها راديو
يعمل عىل البطارياتّ ،
ألن الكهرباء يف ذلك الوقت لم تكن متوافرة،
فكانت اإلضاءة بفوانيس الكاز ،أو بدرجة أرقى «اللوكس».
وكان هناك شخصان ظريفان أصحاب نكتة ...األول
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درويش عواد ،والثاني حسني عواد ،وهما أخوان ،وكانا
قمة يف الظرافة ،بحيث كانت ُتسمع قهقهات الرجال
املتسامرين من داخل البيوت .ويقول محدثيّ :
إن عائلة
عواد كانت يف األصل من الكرك ،أما عائلة ر ّداد فكانت من
قرية صخرة ،ثم استوطنت هذه العائلة قرية كفر يوبا
يف إربد ...ثم بعد ذلك ،نتيجة قتل أحد أفراد هذه العائلة
لرجل يف تلك القرية استبعدوا وذهبوا إىل قرية أبو شوشة
يف فلسطني ،وبعد أن هدأت النفوس عاد بعضهم إىل كفر
يوبا ،والقسم اآلخر ق ّرر أن يبقى يف عمان.
بعد ذلك ،يقول محدثي :إنه لم تكن هناك مدارس
الحي ،فيضط ّر مَن يريد الدراسة أن يذهب إىل
قريبة من
ّ
مدرسة العباسيّة القريبة من رأس العني ،بجانب سوق
الحي الطبيب
الخضار ،وكان من أشهر األطباء يف ذلك
ّ
األرمني (عيىس واكيم) والطبيب (يوسف الحاج) وزوجته.
أما طبيب األسنان الوحيد يف تلك الفرتة ،فكان
(البطيخي) ،بجانب مخفر املهاجرين القديم.
ّ
ستظل حيّة يف قلوبنا ،ونورثها
هي أمكنة وذكريات
ألوالدنا وبناتنا لكي ّ
يظل انتماؤهم للمكان الذي عاش فيه
آباؤهم وأجدادهم ...وما زال جزء صغري منه موجودا ً ومع
الزمن ،استبدلت الجدران واألسقف ،وأصبحت بيوتا ً قابلة
للحياة العرصية ...ونتيجة للضغط العددي لدى ّ
كل أرسة،
الحي ،أو أوالدهم ،للسكن
اضط ّر الكثري من مؤسيس ذلك
ّ
يف مناطق قريبة منه ،فمنهم من اتجه إىل الوحدات ،أو
األرشفية ،أو النظيف ،أو القويسمة ،أو جبل عمان ،أو
جبل الحسني ،ومنهم من سافر إىل أمريكا وأوروبا.

