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وجوه
تصادف غدًا الذكرى
الثامنة إلنجاز احدى عمليات
حزب الله
تبادل األسرى بني ّ
واسرائيل .عملية تنفس إثرها
أنور ياسني حريته ،بعد أسر
طال سبعة عشر عامًا .لكن
ماذا عن والدته التي أوصلت
قضيته ابنها ورفاقه إلى آخر
مدى؟ اين هي أجمل األمهات،
جميلة ناصر؟

جميلة ناصر تستعيد اسمها
آمال خليل
ي �م� ّ�ر ش �ه��ر ك��ام��ل ون �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر وال� ��دة
األس � �ي � ��ر امل� � �ح � � ّ�رر أن� � � ��ور ي � ��اس �ي��ن ،ل �ت �ن��زل
م ��ن ب �ل��دت�ه��ا ال ��دالف ��ة (ق �ض ��اء ح��اص �ب �ي��ا)،
ف �ن �ل �ت �ق �ي �ه��ا ف ��ي ب � �ي ��روت أو ص � �ي ��دا .وق��د
اخترنا هاتني املدينتني ،العتقادنا أنها ال
تزال تقصدهما باستمرار لزيارة أوالدها
وع��ائ�لات �ه��م ف�ي�ه�م��ا .ل�ك��ن ال�ش�ه��ر م � ّ�ر ول��م
ت�ت��رك «أم ع�ل��ي» الضيعة ..حتى نصحنا
أنور بأن نقوم نحن بزيارتها في الدالفة،
ك��ي ال تدهمنا ال��ذك��رى الثامنة لتحريره
ونحن ال ن��زال ننتظر اليوم ال��ذي ستترك
ف �ي��ه ق��ري �ت �ه��ا ال �ه ��ادئ ��ة وب �ي �ت �ه��ا وح�ق�ل�ه��ا
ال�ص�غ�ي��ري��ن وت �ع��ود إل��ى ض��وض��اء امل��دن.
ق��ررن��ا زي��ارت�ه��ا ي��وم اإلث�ن�ين الفائت ال��ذي
صادف التاريخ الذي علم فيه أنور بخبر
اإلف� � ��راج ع �ن��ه م ��ن ق �ب��ل م� �ن ��دوب ال�ص�ل�ي��ب
األح �م��ر ال��دول��ي .ف�ه��ل ش�ك��ل ذاك ال�ت��اري��خ
ب��داي��ة «ن �ه��اي��ة» أي �ق��ون��ة أم �ه��ات األس ��رى
واس �ت �ع��ادت �ه��ا ل�ه��وي�ت�ه��ا ،ب��أن �ه��ا ال�س�ي��دة
جميلة ناصر وحسب؟
ال�ط��ري��ق إل��ى ال��دالف��ة تمتد ألك�ث��ر م��ن مئة
ك�ي�ل��وم�ت��ر .ال�س��اع��ة وال�ن�ص��ف ال�ت��ي كانت
تفصلنا عن لقاء أم أن��ور ،جعلتنا نغرق
ف ��ي ت �خ� ّ�ي��ل ح��ال �ه��ا ب �ع��د ث �م��ان��ي س �ن��وات
م��ن ابتعادها ع��ن األض ��واء .كيف تمضي
وق �ت �ه��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ن��ائ �ي��ة ب �ع��دم��ا ك��ان��ت
تتنقل بني املناطق اللبنانية حاملة قضية
ابنها ورفاقه ،وشاركت في مئات األنشطة
واالع�ت�ص��ام��ات ط��وال سبعة عشر عامًا؟
ه��ل ص�ن�ع��ت لنفسها ف��ي ال��دالف��ة تجربة
تجعل منها «املختارة» بني األهالي ،كما
ك��ان��ت أي �ق��ون��ة خ�ل�ال دوره � ��ا ف��ي ال�ح��رك��ة
األس� �ي ��رة ف ��ي ل �ب �ن��ان وف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
والعالم؟ تأخذنا األفكار فنتخيلها «أبو
ملحم» الدالفة التي يشاورها الجميع في
ش��ؤون عامة وخ��اص��ة .ه��ل ق��ادت النسوة
إل��ى م�ش��روع تنموي أم أس�س��ت تعاونية
زراعية وحرفية؟ .تلك السيدة التي قابلت

رفقة
العمر
ال��راب��ح األك�ب��ر م��ن ع��ودة أم علي
( 82عامًا) هو أبو علي .يتشارك
«الختياران» ،األيام املتبقية لهما.
ي��زرع��ان الحقل ويختلفان على
ال� �ط ��رق ال ��زراع� �ي ��ة ف ��ي ال�ت �ت��ري��ب
والسقاية .لكنهما في هدأة الليل
الطويل ،يتفحصان كيس نايلون
جمعت فيه م�ئ��ات ال�ج��رائ��د التي
ن �ش��رت م �ق��االت وأخ �ب ��ارًا ألن��ور
م �ن��ذ اع �ت �ق��ال��ه وح �ت��ى خ�س��ارت��ه
في االنتخابات النيابية في العام
.2005

بعد اإلفراج عن أنور ّ
تفرغت ألداء واجباتها الدينية (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

تقرير

ّ
نهر شتورة وقد تحول مصبًا للصرف الصحي
أسامة القادري
ي �ط �ل��ق أه ��ال ��ي ب �ل��دة ش� �ت ��ورة ف ��ي ال �ب �ق��اع
األوس � � ��ط ،ت �س �م �ي��ة «م � �ج� ��رور» ع �ل��ى ن�ه��ر
ش� � �ت � ��ورة؛ ألن ج �م �ي ��ع ق � �ن � ��وات ال� �ص ��رف
ال�ص�ح��ي ل�لأب�ن�ي��ة وامل �ج� ّ�م �ع��ات السكنية
ت�ص� ّ�ب ف�ي��ه .يضاعف م��ن أزمتهم ظاهرة
رمي النفايات بالقرب من مداخل األبنية.
يحتار أحمد الحسن أين يمكنه أن يركن
س �ي��ارت��ه ف ��ي ش � ��ارع امل �ح �ك �م��ة ال �ش��رع �ي��ة
ف ��ي ش � �ت ��ورة ،ف �ه��و زائ � ��ر ش �ب��ه أس �ب��وع��ي
ّ
ّ
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال �ش��رع �ي��ة .وك� ��ل م ��رة ي�ت�ط��ل��ب
األم��ر منه أك�ث��ر م��ن رب��ع س��اع��ة بحثًا عن
مكان يركنها فيه ،بعدما احتلت النفايات

والردميات مواقف السيارات أمام األبنية
العيادات واملكاتب ،منذ
السكنية ومداخل ّ
أشهر ،وما زال��ت تمثل عائقًا أم��ام سكان
املكاتب وزائ��ري�ه��ا« ،م��ا بكفي الريحة ،اال
أن��و ّ ال��واح��د ب��دو يعمل املستحيل حتى
يصف سيارته» ،يقول.
سمير يعمل في إحدى املؤسسات القائمة
ّ
ف��ي ال �ح��ي .ي ��دل ب�ي��ده إل��ى «ب ��ورة» بطول
نحو  20مترًا ،تصل إلى الطريق الفرعية
ب�ي�ن ت �ع �ن��اي��ل وج��دي �ت��ا .وك ��ان ��ت ال�ب�ل��دي��ة
ق��د أع ��ادت ف�ت��ح ه��ذه ال�ط��ري��ق ألهميتها،
ألنها توفر على ّ
زوار املحكمة والعيادات
املرور داخل ساحة شتورة .يعترض على
الروائح املنبعثة من أكوام النفايات ،ومن

ّ
املعوقات
«م�ج��اري��ر» نهر ش�ت��ورة ،وعلى
التي تسببها ردميات ورش عمل البلدية،
ع �ن��دم��ا ق��ام��ت م �ن��ذ ف �ت��رة زم �ن �ي��ة ط��وي�ل��ة
ب �ت �ح��وي��ل ال �ص ��رف ال �ص �ح��ي إل ��ى ال�ن�ه��ر،
لينتهي العمل من دون أن تزيلها.
أم ��ا س �ك��ان ال �ح� ّ�ي ف��اع�ت��راض�ه��م ي �ب��دأ من
روائح النهر الذي ّ
يمر من أمام شرفاتهم،
ليجعلهم في فصل الصيف أسرى جدران
م�ن��ازل�ه��م ف��ي م�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ت �ع� ّ�د سابقًا
ّ
التلوث ،يهرب إليها أبناء املدن
مالذًا من
بعيدًا عن ّ
ملوثات البيئة .لهذا ،عرفت في
م��ا م�ض��ى م �ق� ّ�رًا ص�ي�ف��ي ل�ل�أم��راء وامل �ل��وك
والرؤساء اللبنانيني والعرب.
سناء ،إحدى القاطنات في األبنية املشرفة

ع�ل��ى ن�ه��ر ش �ت��ورة ،ت�ص�ي��ح م��ن شرفتها:
«ص� ّ�ور املجرور اللي بيسقوا منه ال��زرع،
وب�ي�ق�ت�ل�ن��ا ب��ري �ح �ت��و» .ت�ض�ي��ف ب�ح�س��رة:
«ليت الصورة تنقل الروائح النتنة التي
ل��م ي�ن�ه�ه��ا ارت �ف��اع م�س�ت��وى م �ي��اه ال�ن�ه��ر،
لتزكم أنوف املسؤولني» .ثم تشير بيدها
إل ��ى س��اق�ي��ة اس�ت�ح��دث�ت�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ،ل�ج� ّ�ر
م �ي��اه ال �ن �ه��ر إل ��ى س �ه��ل ت �ع �ن��اي��ل ،ب�ه��دف
ج� ��رف امل� �ي ��اه اآلس� �ن ��ة امل� �ح � ّ�ول ��ة إل �ي ��ه م��ن
امل �ج �م �ع��ات ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة ،على
ط��ول خط طريق الشام الدولية ،ب��دءًا من
ً
شتورة م��رورًا بتعنايل وص��وال إل��ى نهر
ّ
تصب فيه جميع األنهر
الليطاني ،ال��ذي
وال� ��رواف� ��د ب �م��ا ت�ح�م�ل��ه ،ل�ي�ص��ل ب �ه��ا إل��ى

نهر شتورا تبدو االوس��اخ وتحويلة جره الى
تعنايل (األخبار)
بحيرة القرعون قاطعًا سهل البقاع .هكذا
تكون غالبية املياه التي يروي املزارعون
م��زروع��ات �ه��م م�ن�ه��ا م ��ن امل �ج ��اري ��ر .ت�ق��ول
امل ��رأة بعصبية« :ب��دل م��ا ينظفوا النهر،
عملولوا تحويلة حتى الريحة تطوقنا
داير مندار».

ً
ّ
«لتشرف الكهربا»
الصناعيون يعملون ليال:
خالد الغربي
ت �خ��رق ض ��رب ��ات م �ط��رق��ة أب ��و س �ل �ي��م عبد
ال � � � ��رزاق م� �ط � ِّ�وع ��ًا ب �ه��ا ص �ف �ي �ح��ًا ح��دي��دي��ًا
يجمعه الحقًا كي يصبح صندوقًا حديديًا
ل �ش��اح �ن��ة ص �غ �ي ��رة ،س� �ك ��ون ل �ي��ل امل��دي �ن��ة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ف��ي ص �ي��دا .ل��م ي�خ�ت��ر ال �ح��داد
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ل�ي��ل ب �م��لء إرادت � ��ه ،ف�ع�م�ل��ه ال
يستدعي ه ��دوءًا ليليًا ك��ي ي�ب��دع ف�ي��ه ،بل
ه��و م �ج��رد ه� ��روب ل�س�ت��ر ع �ي��وب ان�ق�ط��اع
ك �ه ��رب ��اء ال� ��دول� ��ة خ�ل��ال س ��اع ��ات ال �ن �ه��ار.

لاّ
يقول« :الكهرباء ما بتشرفنا إ بالليل».
هكذا ،لضرورات «تشريف» الكهرباء لجأ
أصحاب محال وورش صناعية في صيدا
إلى دوام عمل ليلي ،ففتحوا مؤسساتهم
للتعويض عن ساعات عمل مهدورة خالل
الكهرباء.
النهار بسبب تقنني
ّ
ويلفت الصناعيون إلى أنهم غير قادرين
على تغطية ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء ن�ه��ارًا عبر
م ��ول ��دات� �ن ��ا ال� �خ ��اص ��ة؛ ف �ه��ي ت �ح �ت��اج إل��ى
استهالك كميات كبيرة من م��ادة امل��ازوت،
ف �ه��ذا م�ك�ل��ف ج �دًا ع�ل��ى ج�ي��وب�ن��ا» .يساعد

عبد الرزاق ثالثة عمال طردوا النعاس من
عيونهم .وم��ا إن الح ض��وء الصباح حتى
ان�ق�ط�ع��ت ال �ك �ه��رب��اء ،ل�ك��ن ع�م��ل ال �ح��دادي��ن
ش��ارف على االنتهاء .هنا في املدينة ،نزل
آخ��رون إل��ى امل �ي��دان ،س��واء أك��ان��ت محالهم
في املدينة الصناعية القديمة أم الجديدة
وح � �ت ��ى ورش ص �ن��اع �ي��ة م �ن �ت �ش��رة ع�ل��ى
األوتوسترادات العامة ،ولسان حالهم كان
ي �ب��رر «ب��ال�ل�ي��ل أو ب��ال�ن�ه��ار ب��دن��ا ن�ع�ي��ش».
بدوره ،فتح العم محمود العلي «منجرته»
ً
ليال .بدا الرجل في سباق محموم مع وقت

مفترض النقطاع الكهرباء« .يال يا بطل»،
عبارة راح يغازل بها منشاره وكأنه يريد
أن يقول له« :هل من مزيد؟» .العمل الليلي
أع ��اد ال�ع�ل��ي إل��ى أي ��ام ع��ز غ��اب��رة ،ي��وم ك��ان
ً
يربط ليله بنهاره ق��ائ�لا« :ك��ان البيع متل
ّ
النار ونضطر إلى الشغل وال ننام إال أربع
ساعات .أما اليوم فنعمل لتوفير احتياجات
ً
ال �س��وق ب ��دال م�م��ا ه��و ض��ائ��ع م��ن س��اع��ات
النهار» .وي��ردف« :انقطاع الكهرباء كقصة
أب��ري��ق ال��زي��ت م�ش�ك�ل��ة س�ي��اس�ي��ة عويصة
وم��ش ح�ت�ن�ح��ل» .ع�م��ال «ل�ي�ل�ي��ون» آخ��رون

ّ
ّ
علقوا متهكمني« :صرنا متل الصيدليات
ً
نفتح ليال نهارًا» .أذن املؤذن لصالة الفجر.
األذان ك��ان مصحوبًا بنداء «ال�ص�لاة خير
من ال�ن��وم ،وحيا على خير العمل» .انشق
ض��وء ال�ن�ه��ار .انقطعت ال�ك�ه��رب��اء وخفتت
معها أص��وات املطارق وح��دادة السيارات.
ت �س �ل��ل ص � ��وت «ال �ح �ل��ون �ج��ي» أب � ��و ح�س��ن
مناديًا«« :كنافة» ومعنا «منقوش»» ،حل
ص��وت��ه ب � ��ردًا وس�ل�ام ��ًا ع �ل��ى ع �م��ال ق�ض��وا
ساعات الليل في مهمة شاقة ،فبكروا في
فطورهم الصباحي.

