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زيــارة  هــذه تجربتــي فــي 
بلــد عربــي

أنــا يونــس يــواش، الطالــب الجامــ�ي 
أن  ي 

،يســعد�ن عيــة  ال�ش العلــوم  قســم  ي 
�ن

الشــيقة  الجميلــة  ي 
زيــار�ت عــن  حدثكــم 

ُ
أ

ق  الــ�ش البلــد  هــذا   ، األردن  إىل  مــا  نوعــا 
و  بســوريا  جغرافيــا  المحــاط  األوســط 
ن المحتلة و العراق و السعودية. فلسط�ي

ضمــن  اســ�ي  بــأن  علمــت  حينمــا 
دراســة  منحــة  عــى  ن  الحاصلــ�ي الطــاب 
ي 

�ن بأكملــه  شــهٍر  لمــدة  العربيــة  اللغــة 
االردن تفاجئت و صعقت و قلت األردن! 
ئ العائلــة  مــاذا ســأفعل هنــاك ؟ ســأترك د�ن
ي 

الــذي اعتــدت عليــه �ن اليــومي  و نظــامي 
ه يوما ما، و  فكر بتغي�ي

ُ
بادي و لم أكن أ

ســألت نفــ�ي لــم هــذا؟ لمــاذا ســأذهب؟ 
ثــم تذكــرت قــول رســول هللا - صــى هللا 
عليــه و ســلم-حينما قال:«اطلبــوا العلــم 
«. ثــم لملمــت شــعث نفــ�ي  ن و لــو بالصــ�ي
األمــور  بهــذه  التفكــ�ي  عــن  توقفــت  و 
الفارغــة الــىت أنســب مــن الباليــة ، و بــدأت 
ي إســتعدادًا للســفر،  جهــز و أحــزم حقائــىب

ُ
أ

عمــان  إىل  ثــم  مــن  و  أنقــرة  إىل  فذهبنــا 

االردن عاصمــة 

وصلنا األردن

ذهبنــا  االردن  إىل  وصلنــا  عندمــا 
حقائبنــا،  لنضــع  مســكننا  إىل  ة  مبــا�ش
و  خرجنــا  الوصــول  مــن  ســاعة  بعــد  و 
،و  الجميلــة  عمــان  شــوارع  ي 

�ن تجولنــا 
تكلمنــا مــع النــاس عــن تركيــا و رأيهــم بهــا 
،و ســمعنا االجوبــة الجميلــة فقالــوا عنهــا 
،و  جذابــة  و  خابــة  و  جميلــة  بلــد  أنهــا 
األماكــن  مــن  الكثــ�ي  هنــاك  ان  يعلمــون 
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التاريخيــة و األســعار فيهــا رخيصــة جــدا 
يحبــون  ،و كلهــم كانــوا  بــاألردن  مقارنــة 
لــو اســتطاعوا الذهــاب و العيــش هنــاك، 
لــ�ي  المســكن  إىل  عدنــا  التجــوال  بعــد 
نــأكل فطبخنــا األرز و المعكرونــة و أكلنــا 
بحمــدهللا، و ذهبنــا إىل متجــر للتبضــع و 
ن  اء بعــض الُمُؤنــة  مــن البيــض و الجــ�ب �ش
،، و كذلــك ذهبنــا إىل  و العصــ�ي و المــر�ب
، و مــن ثــم عدنا  ن اء الخــ�ب ن قريــب لــ�ش مخــ�ب
تســامرنا،  و  الســكن   باحــة  ي 

�ن و جلســنا 
و بعــد ذلــك ذهبنــا إىل النــوم بعــد اليــوم 
التجــوال و غلبنــا  ي مــن الســفر و  المضــىن
ي 

النــوم و نحــن نتحــدث عمــا ســنفعله �ن
المقبــل اليــوم 

زيارات سريعة

جديــد،  يــوم  صبــاح  اقــة  إ�ش مــع 
اســتيقظنا و تناولنــا الفطــور الــذي اعــّده 
ي 

نلتــ�ت بــأن  اتفقنــا  ثــم   ، ن ياســ�ي صديقنــا 
الدكتــور  االعــزاء  العــرب  بأصدقائنــا 
و  محمــود  المهنــدس   ، عبدالمجيــد 
المهنــدس محمــد ، الذيــن تعرفنــا عليهــم 
اللغــة   لتعلــم  تركيــا  إىل  مجيئهــم  خــال 
كيــة قبــل شــهر مــن زيارتنــا لــأردن، و  ال�ت

قاموا بإصطحابنا من مسكننا بسياراتهم 
،و اخذنــا إىل أماكــن عــدة، فقامــوا بأخذنــا 
رأينــا  و  بهــا،  تجولنــا  و  البلــد،  وســط  إىل 
ي و المتحف هناك  لكننا 

المدرج الروما�ن
مغلقــا  كان  النــه  الدخــول  نســتطع  لــم 
فقررنــا ان نعــود اليــه مــرة أخــرى لرؤيتــه 
عــن كثــب بــإذن هللا، ثــم ذهبنــا إىل جبــل 
الصــور،   مــن  العديــد  التقطنــا  و  القلعــة 
للصــاة  فذهبنــا  المغــرب  آذان  ن 

ّ
أذ ثــم 

ي وســط البلــد و 
ي �ن ي المســجد الحســيىن

�ن
الفروقــات  مــن  الحظــت أن هنــاك عــدد 
مــا  ن األردن و  بــ�ي بالمجمــل  الصــاة  ن  بــ�ي
نحــن  تركيــا  ي 

فــ�ن تركيــا  ي 
�ن عليــه  اعتــدت 

ن انهــم  ي حــ�ي
ة �ن نصــىي بعــد اإلقامــة مبــا�ش

ينتظــرون تّجمــع النــاس للبــدء، و عندمــا 
ينتهــون مــن قــرأءة ســورة الفاتحــة يقولــون 
، و عنــد انتهــاء الصاة  ن بصــوت عــاىلي آمــ�ي
يقــوم كل واحــد بقــرأة اذكار الصــاة؛ مــن 
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تســبيح و تهليــل و ذكــر هلل بشــكل فــردي 
ذاتــه،  ن  بــ�ي و  بينــه  منخفــض  صــوت  و 
و  الحظــت ان هنــاك الكثــ�ي مــن النــاس 
ينامــون داخــل المســجد أكملنــا التجــوال 
ي أثنــاء التجــوال قــام 

ي شــوارع البلــد، و �ن
�ن

هــذا  عــى  بعزيمتنــا  العــرب  اصدقاؤنــا 
بالنســبة ىلي  الغريبــة  الفاكهــة  مــن  النــوع 
ي تركيا و عندما سألنا 

ي لم اره سابقا �ن
أل�ن

عن اســمها علمنا بأنها فاكهة الصبار، ثم 
جربنــا عصــ�ي غريبــا بالنســبة لنــا ايضــا و 
لكنه لذيذ نوعا ما و اسمه عص�ي قصب 
الســكر، و كانــت طريقــة صنعــه غريبــة و 
بســيطة يقــوم الرجــل بوضــع العــود داخــل 
اآللــة و اآللــة تقــوم بعــر العــود و إخــراج 

. العصــ�ي

ثــم تناولنــا الطعــام بإحــدى المطاعــم 
هنــاك و كان لذيــذا و غريبــا نوعــا مــا و مــن 
مشــهور  متجــر  إىل  بالذهــاب  قمنــا  ثــم 
للحلويــات هنــاك اســمه حبيبــة، و تناولنــا 
العشــاء  اذان  أذن  الكنافــة،و  حلــوى 
اليــوم  هــذا  بعــد  ومــن  للصــاة،  فذهبنــا 
ي عمان 

الطويل و الجميل من التجوال �ن
عدنــا إىل مســكننا

أســمعها  خطبــة  أول 
العربيــة باللغــة 

جديــدة  بتفاصيــل  جديــد  يــوم  أ�ت 
اســتيقظنا باكــرا، و قمنــا باالســتحمام، و 
صــاة  إىل  للذهــاب  اســتعدادا  التّطيــب 
للصــاة  المــؤذن  ن 

ّ
أذ فعندمــا  الجمعــة 

ذهبنــا للمســجد و دخلنــا، و صلينــا تحيــة 
المســجد، ثــم جلســنا لاســتماع لخطبــة 
ي  الــىت المــرة األوىل  اإلمــام و كانــت هــذه 
استمع بها إىل الخطبة باللغة العربية، و 
كانــت تجربــة جميلــة و جديــدة بالنســبة 
المســاواة، و  ىلي حقــا فتكلــم اإلمــام عــن 
فضائــل يــوم عرفــة، و كــم انــه يــوم عظيــم 
ي ايام السنة األخرى، و تكلم 

بالنسبة لبا�ت
عــن اجــر صــوم يــوم عرفــة و بعــد صــاة 
نفعــل  أن  يمكننــا  مــاذا  فكرنــا  الجمعــة 
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اليــوم؟ و هــل ســنتوقف عــن التجــوال؟ 
لكــن  أخــرى  أماكــن  ور  ن ســ�ن ال،  طبعــا 
تلــك  تــزال  ايــن ســنذهب؟ كانــت ال  اىل 
ن الغــداء، و  األفــكار تراودنــا فقمنــا بتجهــ�ي
 ّ ي

عندمــا أكلنــا خطــر ببــاىلي ان اكلــم صديــ�ت
و  معهــم،  فتواصلــت  بنــدر  و  عبــدهللا 
و   ، الكبــ�ي بيتهمــا  إىل  بدعوتنــا  قامــوا 
ي تمام الســاعة الثالثة و 

ي �ن
اتفقنا ان نلت�ت

ب الموعــد قامــوا باقالنــا مــن  عندمــا اقــ�ت
مســكننا بســيارتهم إىل بيتهــم الجميــل، و 
عنــد وصولنــا قدمــوا لنــا القهــوة العربيــة 
و كانــت رائعــة للغايــة و رأينــا كعــك العيــد 
يعــد  الــذي  العربيــة  بالبلــدان  الخــاص 
ة و مخصصــة للعيــد فيعتــ�ب  ن حلــوى ممــ�ي
العيــد  ضيافــة  العربيــة  القهــوة  و  هــو 
هناك، ثم جلسنا و انتظرنا الطعام الذي 
كانــت جدتهمــا تعــده لنــا، و كان الطعــام 
هــو  مــا  يعلــم  ال  لمــن  و  المنســف،  هــو 
المنســف فهــو األكلــة الشــعبية المعروفــة 
مــن  يتكــون  و   األردن؛  بهــا  تشــتهر  ي  الــىت
المكــ�ات  و  ن  اللــ�ب األرز،  و  اللحــم، 
جــدا   الدســمة  األكات  مــن  يعتــ�ب  لكنــه 
فعندمــا قدمــوا لنــا الطعــام و بدأنــا بــاألكل 
بعــد  لكــن  ي  أعجبــىن لذيــذ  طعمــه  كان 
خمــس دقائــق مــن األكل لــم أســتطع ان 
ي قــد امتلئــت 

اكمــل االكل فكانــت معــد�ت
لــن  ي  انــىن ظننــت  ي 

أ�ن لدرجــة  شــبعت  و 

، و بعــد الطعــام  ي
آكل مــرة آخــرى بحيــا�ت

اللذيــذ قدمــوا لنــا الشــاي بالنعنــاع  و كان 
 ، ي غريبــا نوعــا مــا بالنســبة ىلي لكنــه أعجبــىن
بنــدر و  الشــاي شــكرنا  بنــا  أن �ش بعــد  و 
ي 

عبــدهللا و خرجنــا برفقتهمــا للتجــوال �ن
حديقــة البيــت، و أكلنــا العنــب  ثــم ذهبنــا 
 rain ي عمــان يــدىع شــارع ال

إىل شــارع �ن
bow، و تجولنــا فيــه كان مزدحمــا جــدا 
اب العيــد، و ذهبنــا ايضــا إىل  بســبب اقــ�ت
ي الــذي ذهبنــا اليــه ســابقا 

المــدرج الرومــا�ن
لكنــه كان مغلقــا و دخلنــاه و متاحفــه و 

ي هــذه المــرة بحمــد هللا
راينــا �ن

رأينــا  المتاحــف  دخلنــا  عندمــا  و 
بــاألردن  التاريخيــة الخاصــة  الموروثــات 
مــن المابــس التقليديــة للنســاء و الرجــال 
مــن  المصنوعــة  قديمــا  للنســاء  الزينــة  و 
انــواع مختلفــة مــن المعــادن و الكثــ�ي مــن 
ي كانــت تســتخدم  األدوات التقليديــة الــىت
بــاألردن قديمــا، و بعــد هــذا اليــوم الرائــع 
مســكننا،  إىل  عدنــا  الجديــدة  بمغامراتــه 
ي باحتــه و تســحرنا اســتعدادا 

و جلســنا �ن
ي الغــد،  و كنــا ال زلنــا نفكــر مــاذا 

للصــوم �ن
ي 

ينتظرنــا مــن مغامــرات و أمــور جديــدة �ن
الغــد؟! 
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يوم عرفة في األردن

اليــوم  هــذا  صبيحــة  ي 
�ن اســتيقظنا 

يتقبــل هللا  ان  ن  داعــ�ي ن  العظيــم صائمــ�ي
منــا أعمالنــا الصالحــة ، و فكرنــا بــأن هــذا 
ه  يمــر كغــ�ي أن  يجــب  ال  ن  الممــ�ي اليــوم 
مــن االيــام ففكرنــا بمــا ســنفعل؟ فخطــر 
ي المهنــدس 

ي ان اتصــل بصديــ�ت عــى ذهــىن
ي  اجابــىن و  بــه،  فاتصلــت  محمــد 

يمكننــا  عمــا  فســألناه 
مبــارك  يــوم  ي 

�ن فعلــه 
ي 

�ن أخــ�ب و  كهــذا، 
مكانــا  هنــاك  ان 
ي 

ســيأ�ت لإلفطــار 
اليه شــيخ مهم، 
ي علــوم 

و بــارع �ن
و  يعــة،  ال�ش

اللغــة العربيــة، و 
دعانــا لهــذا اإلفطار 

دون  قبلنــا  و   ، ن الممــ�ي

تفكــ�ي فكيــف نضيــع أمــرا كهــذا، و اتفقنــا 
الخامســة.  الســاعة  تمــام  ي 

�ن ي 
نلتــ�ت ان 

قــام  و   ، التقينــا  موعدنــا  جــاء  عندمــا  و 
إىل  وصلنــا  أن  إىل  الســكن  مــن  بإقالنــا 
، و رأيــت ايضــا طريقــة  باحــة بيــت كبــ�ي
ي  الــىت ايضــا  الغريبــة  األردنيــة  التحيــة 
الحظتها ألول مرة فهم يقومون بالسام 
باأليــدي و تقبيــل وجنــاح بعضهــم، و بعــد 
ي 

�ن الحيــاة  عــن  تحدثنــا  و  ذلــك جلســنا، 
األســاتذة  بعــض  عــى  تعرفنــا  و  تركيــا، 
الجامعــة  ي 

�ن الطــاب  يدرســون  الذيــن 
األردنيــة، و قــد تحدثنــا ايضــا عــن تاريــخ 
ي كانــت قــد حكمــت  الدولــة العثمانيــة الــىت
و  الســابقة  القــرون  ي 

�ن اإلســامي  العالــم 
ان  ســمعنا  و  األردن،  ي 

�ن فعالياتهــا  عــن 
األردن  تركــوا  عندمــا  األتــراك 
الدولــة  حكــم  نهايــة  ي 

�ن
حفــروا  العثمانيــة 
دفنــوا  و  اب،  الــ�ت
الكثــ�ي مــن الذهــب 
ن  آملــ�ي األردن  ي 

�ن
يومــا  يعــودوا  ان 
جعونه  يســ�ت و  مــا 
تركيــا  إىل  الخــذه 
يرجعــوا  لــم  لكنهــم 
هنــا   الذهــب  بــ�ت  و 
المــكان  هــذا  مــن  أتخذنــا  
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يــن و تعرفنــا عليهــم  المبــارك أصدقــاًء كث�ي
و أخذنــا ارقامهــم لــ�ي ال نقطــع عاقاتنــا 
ي 

ي صديــ�ت و رجعنــا إىل المســكن  اتصــل �ب
المركــز  ي 

�ن عليــه  تعرفــت  الــذي  نوفــل  
فقــد  العربيــة  اللغــة  فيــه  نــدرس  الــذي 
ي نفــس الفصــل، و هــو طالــب 

كان مــ�ي �ن
العلــوم  مجــال  ي 

�ن االردنيــة  الجامعــة  ي 
�ن

اندونســيا  مــن  جــاء  قــد  كان  عيــة  ال�ش
يريــد  انــه  ي 

�ن أخــ�ب و  األردن،  ي 
�ن للتعلــم 

و  فعــا،  جــاء  و  مســكننا،  ي 
�ن يزورنــا  أن 

أِنَســَنا بزيارتــه، و بدأنــا نتكلــم عــن ثقافاتنــا 
المختلفــة، و قــام بتعليــ�ي بضــع كلمــات 
كلمــات  علمتــه  بالمقابــل  و  لغتــه،  مــن 
كيــة، و كانــت  ي ال�ت بنفــس المعــىن مــن لغــىت
الدعــاء  و  للتحيــة  مفــردات  عــن  عبــارة 
االســم  عــن  الســؤال  و  الــكام  نهايــة  و 
و  المختلفــة  تحيتهــم  عــى  تعرفــت  و 
بحيــث  تركيــا،  ي 

�ن لنــا  بالنســبة  الغريبــة 
انهــم يقومــون باخــذ يــد االخــر و يقبلونهــا 

الحديــث  أن داهمنــا  بعــد  مــن  بَفمهــم و 
هنــاك  بــأن  كــره 

ّ
ليذ صديقــه  بــه  اتصــل 

و  مســكنهم   ي 
�ن ن  لاندونســي�ي اجتمــاع 

موعــد  نــ�ي  بأنــه  قــال  و  تذكــر  عندهــا 
معنــا،  بالحديــث  الســتمتاعه  االجتمــاع 
ثــم اســتأذن و ذهــب لــ�ي ال يتأخــر عــى 
ن  ن و مرهقــ�ي اجتماعــه و أصبحنــا تعبانــ�ي
وجدنــا  و  الكثيفــة  األمــور  هــذه  بعــد 
ي �رنــا النعيمــة و اللينــة و نمنــا 

أنفســنا �ن
عميقــا نومــا 

عــن  بعيــدا  لــي  عيــد  أول 
هلــي أ

و هــا قــد أ�ت اول ايــام العيــد، انــا متشــوق 
بلــد  ي 

�ن العيــد  يكــون  لرؤيــة كيــف  جــدا 
آخــر؟! أيقظتنــا الشــمس بلمعــان أشــعتها 
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و نورهــا الرائعــان، فأ�عــت لــ�ي أســتحم، 
لصــاة  للذهــاب  اســتعدادا  اتطيــب  و 
العيــد، فلبســت أجمــل و أفضــل مابــس 
لدي ،و مشطت شعري و ها أنا أصبحت 
للصــاة،  للذهــاب  االســتعداد  أتــم  عــى 
ذهبنــا  ثــم  مــن  و   ، ي

أصدقــا�ئ فإنتظــرت 
أثنــاء  ي 

�ن و  األردنيــة،  الجامعــة  لمســجد 
خروجنــا كانــت المســاجد تعلــو اصواتهــا 
 ، ، هللا اك�ب ، هللا اك�ب ات هللا اك�ب بالتكب�ي
، هللا  ، هللا اكــ�ب الــه اال هللا، هللا اكــ�ب ال 
اكــ�ب وهلل الحمــد. الحظــت وجــود فــرق 
تركيــا  و  بــاألردن  ات  التكبــ�ي ن  بــ�ي بســيط 
 ، ، هللا اكــ�ب ي تركيــا نحــن نكــ�ب هللا اكــ�ب

فــ�ن
، هللا اكــ�ب و هلل  ال الــه اال هللا وهللا اكــ�ب
لســماع  ن  منصتــ�ي بقينــا  المهــم   ، الحمــد 
ي ارجــاء 

ي يصــدح صوتهــا �ن ات الــىت التكبــ�ي
ات  المنطقــة بينمــا يكــون صــوت التكبــ�ي
حــدود  يتجــاوز  ال  منخفــض  تركيــا  ي 

�ن
رجعنــا  العيــد  صــاة  بعــد  امــا  المســجد، 
و  الحبيبــة  بــأمي  اتصلــت  و  البيــت،  إىل 
ي االعــزاء 

ي الكريــم و أصدقــا�ئ الحنونــة، أ�ب
بقــدوم  تهنئتهــم  و  عليهــم،  لاطمئنــان 
العيــد، و مــن ثــم عدنــا لنقطتنــا المحوريــة 
اليــوم؟!و  نفعــل  أن  يمكننــا  مــاذا  دومــا 
هــذا  لنــدع  نفــ�ي  قــرارة  ي 

�ن اقــول  كنــت 
ي لــم أكــن أجــد 

احة ال�ن اليــوم يومــا لاســ�ت
ي فنظــرت 

شــيئا اقــوم بــه. فجــأة رن هاتــ�ن

مــن  اتصــال  بــه  إذ  و  هــذا؟  مــن  وقلــت 
فــرددت  محمــود  المهنــدس  ي 

صديــ�ت
عليــه، و قــال كونــوا عــى أهبــة االســتعداد 
ن  ألننا ســنذهب اليوم إىل حدائق الحســ�ي
ي 

فاتفقنــا، و التقينــا بعــد ســاعة، و ركبنــا �ن
رأينــا  الوصــول  عنــد  و  للذهــاب  ســيارته 
للمهنــدس  قلــت  و  رائعــا،  جامعــا  هنــاك 
الجميــل  المســجد  هــذا  اعــرف  لــو كنــت 
اليــه فدخلنــا و  مــن قبــل لذهبــت مشــيا 
ي ارجــاءه و رأينــا هنــاك مدرجــا 

تجولنــا �ن
ي منتصفــه، و قلــت 

عجيبــا، فــإذا وقفــت �ن
شــيئا و لــو كان بصــوت منخفــض فانــك 
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ســيصل  و  مرتفــع،  بصــوت  ستســمعه 
لــم  و  هنــاك  يقــف  مــن  إىل كل  صوتــك 
ي 

أكــن قــد رأيــت شــيئا كهــذا مــن قبــل اال �ن
بعــد ذلــك كنــا  الغريــب. و  المــدرج  هــذا 
ي 

انــا و أصدقــا�ئ نتضــور جوعــا، و وجدنــا 
، حكمــة هللا و المهنــدس محمــود  ن ياســ�ي
و  تركية،فدخلنــاه  اكات  يبيــع  مطعمــا 
تناولنــا وجبــة لذيــذة مــن الدجــاج و األرز 
كيــة و البطاطــا و المثومــة  و الســلطة ال�ت
، و بعــد أن تناولنــا الطعــام  كي

ن الــ�ت و الخــ�ب
ا، فقــام المهنــدس  كنــا نشــعر بالتعــب كثــ�ي

مــن  شــكرناه  و  مســكننا،  إىل  بإعادتنــا 
المســكن،  إىل  رجعنــا  و  قلوبنــا،  أعمــاق 
ي 

و كلنــا أمــا ان يكــون الغــد مخبئــا لنــا �ن

جعبتــه مغامــرات اخــرى أجمــل ممــا قبلهــا

اليوم الثاني من العيد

ي مــن العيــد، و كمــا أملنــا 
الثــا�ن اليــوم  أ�ت 

أجمــل  ي 
الثــا�ن اليــوم  يكــون  بــأن  مــن هللا 

فهــذا  فقــد كان،  االيــام  مــن  ســبقه  ممــا 
قضيتهــا  ي  الــىت االيــام  أجمــل  مــن  اليــوم 
بــاألردن فقــد كان اليــوم الــذي ســنذهب 
بــه إىل تلــك األماكــن الســياحية الجميلــة 
ي األردن وادي رم، و العقبــة 

ة �ن ن و الممــ�ي
مــاذا رأينــا؟! خــال  لنقــص عليكــم  فهيــا 
هــذه الرحلــة جــاء الصبــاح كســابق االيــام 

الحافلــة. المغامــرات  يــوم  صبــاح  لكنــه 

بهــا  وضعــت  و   ، ي حقيبــىت جهــزت 
pow- مــاء، مــن  الرحلــة   أساســيات 

نســبيا الن  الثقيلــة  ،االلبســة   er bank
و  بــاردا  يكــون  األماكــن  تلــك  ي 

�ن الليــل 
مــا  وضعــت  قــد  فهــا  الخفيفــة  األكات 
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ي محمــد 
، ثــم ذهبــت إىل صديــ�ت ي ســيلزمىن

ان  ارى  لــ�ي  بابهمــا  طرقــت  و  و كامــل، 
كانــا قــد اســتعدوا للذهــاب، و انتظرتهمــا 
و  االســتعداد،  أهبــة  عــى  اصبحــا  حــىت 
حجــزه  الــذي  الرحلــة  بــاص  إىل  ذهبنــا 
نــدرس  الــذي  المركــز  مديــر  و  مديرنــا، 
بنــات،  البــاص جميعــا مــن  فيــه، و ركبنــا 
و شــباب، و بــدأت الحافلــة بالتحــرك إىل 
العقبــة و كان الطريــق طويــا نســبيا، و 
ي  لكــن التضاريــس الطبيعيــة و المتعــة الــىت
ي الحافلــة جعلــت الوقــت يمــر 

قضيناهــا �ن
ذهبنــا  العقبــة  وصلنــا  حينمــا  و  �يعــا، 
ي البحــر، 

إىل بحــر العقبــة، و ركبنــا قاربــا �ن
و كان هــذا القــارب مختلــف عــن اقرانــه 
ي وســط القــارب 

مــن القــوارب إذ يوجــد �ن
مربــع مــن الزجــاج بطــول و عــرض مــ�ت مــن 
م�ت عندما تنظر من خاله ســتتمكن من 
رؤيــة مــا داخــل البحــر مــن كائنــات بحريــة 
جميلــة فــكان المنظــر خابــا فعــا ،بعــد 

ذلــك ذهبنــا إىل المســجد لنصــىي فصلينــا 
الظهــر و العــر جمعــا، و مــن ثــم التقطنــا 
ي العقبــة، ثــم خرجنــا مــن 

بعــض الصــور �ن
ن إىل  العقبــة بعــد تجــوال ممتــع متوجهــ�ي
عصــ�ي  ينا  اشــ�ت طريقنــا  ي 

�ن و  رم  وادي 
الشــمام، و انــا حقــا أحــب طعــم الشــمام 
فــكان  الجربــه كعصــ�ي  متشــوقا  فكنــت 
بنا.،ثــم ركبنــا  حقــا لذيــذا كمــا توقعــت ف�ش
ي 

العثمــا�ن القطــار  إىل  و وصلنــا  الحافلــة، 
و  العريــق  تاريخنــا  فتذكرنــا  القديــم 
انتــ�ي  ي 

بــأ�ن از  ن االعــ�ت و  بالفخــر  شــعرت 
إىل بــاد لهــا هــذا التاريــخ العظيــم، و هــذا 
يمتــد  و  الصحــراء،  منتصــف  ي 

�ن القطــار 
مــن بدايــة األردن حــىت نهايتهــا و اآلن ال 
ي ســمعت  يســتخدم النــه قديــم جــدا لكــىن
ممونه و  من بعض الناس هناك انهم س�ي
يصلحونــه الســتخدامه مــن جديــد و بــأن 
الدولــة األردنيــة تجتهــد للقيــام بذلــك ، و 
بعــد بضــع ســاعات وصلنــا إىل وادي رم 
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كم عــن هــذا المــكان الســاحر  مــاذا ســأخ�ب
وادي رم هــو واحــد مــن أجمــل الصحــارى 
والــذي  كلــه،  العالــم  ي 

�ن الموجــودة 
الجلــوس  مــن خالــه  اإلنســان  يســتطيع 
الطبيعيــة  بالمناظــر  االســتمتاع  و  فيــه 
ي أبدعهــا هللا تعــاىل  الخابــة الســاحرة، الــىت
عــز وجــل - و يســ� ايضــا بــوادي القمــر 
حقا ال أعلم كيف أصف هذه الصحراء 

الرمــال  ذات  الذهبيــة 
بالــوان  اقصــة  الم�ت
الطيــف، و كيــف 
غــروب  أصــف 
هنــاك  الشــمس 

ابــدع  قــد  حقــا 
خلــق  فيمــا  الخالــق 

عندمــا وصلنــا ركبنا 
خاصــة  ســيارة 
و  للصحــراء، 
ذهبنا إىل منطقة 

الجمــال،  تواجــد 
انهــا  الجمــال  ركبنــا  و 

حقــا تجربــة جميلــة و مــن ثــم مشــينا عــى 
الرمــال حفــاة بــا أحذيــة قرابــة الســاعة، 
بعدها رجعنا، و ركبنا السيارات للذهاب 
ى مــن فوقهــا  إىل تلــك الهضبــة الــىت ســ�ن
عنــه  تكــم  اخ�ب الــذي  الشــمس  غــروب 
اســهبنا  و جميــل  ن  ممــ�ي فعــا  انــه  ســابقا 

بوصفنــا لكــن هــذا المــكان حقــا يســتحق 
اخــرى  مــرة  ركبنــا  ثــم  بــه،  يوصــف  مــا 
السيارات، و ذهبنا إىل خيامنا الموجودة 
ي وســط الصحراء هذا المكان المنقطع 

�ن
عــن العالــم بــدون أي خدمــة لاتصــاالت 
لمــدة يــوم ال مــع قريــب و ال مــع حبيــب 

ذلــك  بعــد 

ة يتــم تــم اعــداد  ن الطعــام بطريقــة ممــ�ي
مكونــات  وضــع كل 
االكلــة و تطبيقهــا 
ثــم تغــى  و مــن 
و  بالقصديــر 
داخــل  توضــع 
عميقــة  حفــرة 
م  مــرن بــاالرض 
لــ�ي  النــار  بهــا 
االكل  يصبــح 
بشــكل  مطهــوا 
جيــد يســ� هــذا 
بالــزرب،  الطعــام 
بعــض  لعبنــا  بعدهــا  و 
جــدا  ممتعــة  و كانــت  جماعيــة  ألعــاب 
هــم  و  البــدو،  إىل  ننظــر  جــدا، و جلســنا 
كانــوا  مضحكــون  حقــا  انهــم  يرقصــون 
أظــن  و كنــت  ســكارى  يرقصــون كأنهــم 
ي كل لحظــة انهــم سيســقطون، و هــم 

�ن
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لــم يحــدث  يرقصــون لكنــه رقــص فقــط 
ء مــن هــذا و منعونــا مــن التصويرفلــم  ي

�ش
االضــاءة  قطعــوا  و  تصويرهــم،  نســتطع 

. عــ�ش الثانيــة  الســاعة  عنــد 

حذيفــة  ي 
صديــ�ت و  انــا  أخذنــا  هــذا  بعــد 

ي 
�ن اســتلقينا  و   ، ن وســادت�ي و   ، ن بطانيتــ�ي

الخــارج و نحــن نشــاهد النجــوم الامعــة 
ة و كثيفــة  ي الســماء الصافيــة، و هي كثــ�ي

�ن
نتكلــم  نحــن  و  نمنــا،  بعدهــا  و  جــدا، 
و  صلينــا  للصــاة  فجــرا  اســتيقظنا  و   ،
وق  رجعنــا إىل تلــك الهضبــة لنشــاهد �ش
الشمس، و المنظر كان رائعا حقا جميا 
مــرة  للنــوم  عدنــا  ثــم  نوعــه،  مــن  فريــدا 
أخــرى، و بعــد ذلــك اســتيقظنا لــ�ي نركــب 
ي الطريــق 

البــاص عائديــن إىل عمــان، و �ن
التعليــم  عليــه«  مكتــوب  جــدارا  رأيــت 

إىل  الظــام  مــن  حركــة 
النــور » أحببــت هــذه 
ي تســتوعب  الجملــة الــىت
و كررتهــا  ة  ي كثــ�ي

معــا�ن
ي طــوال 

لــ�ي ال انســاها �ن
لحظــة  و  الطريــق 
تذكرنــا  اللحظــات  مــن 
ا  البــ�ت ن مــن  بأننــا قريبــ�ي

ا و اتفقنــا عــى  فتســآلنا لمــا ال نــزور البــ�ت
اء  البــ�ت أيتهــا  انتظرينــا  قلنــا  و  الذهــاب، 

ي طريقنا إليك، وصلنا بعد نصف 
نحن �ن

ســاعة تقريبــا، و عندمــا وصلنــا و هممنــا 
حــال  ي 

�ن اال  ندخــل  ان  منعونــا  بلدخــول 
دفعنــا خمســون دينــارا لــكل فــرد، و هــذا 
ا حقا لطاب زائرون للدراسة،  مبلغا كب�ي
و  مهذبــة،  بطريقــة  معهــم  تكلمنــا  و 
ناهــم بأننــا طــاب مــن تركيــا، و كــذا  اخ�ب
ي الدخــول مجانــا كدنــا 

فوافــق المســؤول �ن
مــا  �عــان  و  ندخــل 
قرارهــم  عــن  تراجعــوا 
و  تدخلــوا  ال  فقالــوا 
ــُم  هِّ

َ
ن نحــن  و  منعونــا، 

بالدخــول و قالــوا نحــن 
نعتــذر منكــم ال دخــول 
نســتطع  فلــم  دفــع  بــا 
نفهــم  لــم  و  الدخــول، 
شــيئا لمــاذا يقولــون ادخلــوا ثــم ال تدخلــوا 
و يعتــذرون! هــل نحــن لعبتهــم الوحيــدة 
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ن  ي عمان متعب�ي
؟! و رجعنا إىل مســكننا �ن

ــن مّنــا 
ّ
ة بــا تفكــ�ي فقــد تمك فنمنــا مبــا�ش

النــوم. غلبنــا  و  التعــب 

مغامرات أخرى

مــن  الــدروس  اىل  عدنــا  و  العيــد  انتــى 
الصبــاح  ي 

�ن اســتيقظت  جديــد 
اىل  للذهــاب  اســتعد  لــ�ي 

فغســلت  الــدروس، 
،و  يــداي  و  جــىي  و 
مســكت  ة  مبــا�ش
ارى  ي  �ب اذ  و  ي 

هاتــ�ن
ي 

رســائل مــن صديــ�ت
نوفــل مــن اندونيســيا 

ي اىل سكنه 
كان يدعو�ن

ي 
،و قال ســأريك اصدقا�ئ

و  ،فقبلــت  ن  االندونيســ�ي
ي امــام مســكننا عنــد صــاة 

اتفقنــا ان نلتــ�ت
ت قلــ�ي و  المغــرب ، و بعــد ذلــك حــرنّ
ي لــ�ي اكــون مســتعدًا للذهــاب اىل  دفــ�ت
يقــارب  مــا  درســنا  ،و  ،فذهبنــا  المعهــد 
الثــاث ســاعات عــن القــراءة ال�يعــة، و 
كيــف يمكننــا ان نقــرأ الكتــب مهمــا كانــت 
ة بأقــل وقــت ممكــن و تعرفنــا عــى  كبــ�ي

اتيجياها و بعــد الــدروس  اهميتهــا، و اســ�ت
نوفــل  ي 

صديــ�ت مــع  موعــدي  انتظــرت 
إلينــا فدعونــاه  نوفــل  جــاء  و  األوان  آن 
للدخــول ،و تعشــينا عندنــا قبــل الذهــاب 
و  طعامنــا،  فانهينــا   ، مســكنهم  اىل 
ن اىل ســكن  خرجنــا مــن مســكننا متجهــ�ي
بالقهــوة  اكرمونــا  و  اصدقائــه  و  نوفــل 
هللا  اكرمهــم  الدخــول  عنــد  إندونيســية 
مــا  ي نفــ�ي 

و اســتغربتها حقــا و قلــت �ن
بــت منهــا مــرة اخــرى  هــذا؟ ف�ش
بتهــا  حــىت استســغتها و �ش
غريــب  فمذاقهــا  كلهــا 
لكنهــا  ىلي  بالنســبة 
ليســت  بالمجمــل 
ســيئة و تعرفنــا عــى 
ذهــب  و  اصدقائــه، 
اء  ي نوفــل لــ�ش

صديــ�ت
الغازيــة  وبــات  الم�ش
لــ�ي  البطــاط  رقائــق  و 
نتناولها اثناء مشاهدتنا سوية 
للمباراة الحماســية و الشــيقة من نهايات 
ن ليفربول و تشل�ي  ي ب�ي الدوري االورو�ب
،و كنــت اشــجع ليفربــول اســتمتعنا حقــا 
ي  بوقتنــا معهــم ،و بمشــاهدة المبــاراة الــىت
عــى  ليفربــول  فريــق  فــوز  ختامهــا  كان 
تشــل�ي . لــم نشــعر كيــف مــىن الوقــت 
معهــم فقــد كان ممتعــا حقــا ، ثــم اســتأذنا 
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مــن  قســط  لنأخــذ  مســكننا  اىل  للعــودة 
الجديــد لليــوم  اســتعدادا  الراحــة 

أنا شخص اجتماعي

هــذا  صبيحــة  ي 
�ن اســتيقظت  قــد  هــا  و 

ي امــامي 
اليــوم الجديــد عــى رؤيــة صديــ�ت

ي قائــان هيــا اىل الفطــور ،فقلــت 
ييقظــا�ن

يا إلىي ما هذا! كم الساعة ؟!!يا هللا انها 
ة يــا ويــىي ذهبــت م�عــا اىل  الحاديــة عــ�ش
، و يــدي، ثــم  دورة الميــاه ألغســل وجــىي

لتنــاول  ذهبــت 
الفطور، و اكلت 
مــاذا  افكــر  انــا  و 
اليــوم  ســأفعل 
تــرى  يــا  مــاذا 
تكــون  ان  يجــب 
؟هــذا  ي

مخططا�ت
ي 

اليــوم تأخــرت �ن
اســتثناءا  نــومي 
إعتــدت  عمــا 

. عليــه 

اإلفطــار  فبعــد 
اىل  ي 

اصدقــا�ئ و  انــا،  ذهبنــا  المتأخــر 

المســجد لتأديــة صــاة الظهــر ،و رجعنــا 
باحــة  ي 

�ن قليــا  جلســنا  ،و  المســكن  إىل 
ن آذان العــر فذهبنــا 

ّ
المســكن حــىت أذ

ي طريــق 
،و صلينــا ،و بعــد الصــاة كنــت �ن

ي الطريــق كنــت 
ي إىل المســكن، و �ن

عــود�ت
أبحــث عــن اشــخاص لــ�ي أتكلــم و أمــارس 
اللغة العربية معهم فأنا هنا ل�ي أستفيد 
انــا  و   ، ي لغــىت ن  ي تحســ�ي

�ن لحظــة  مــن كل 
حــب أن أتعــرف عــى 

ُ
شــخص اجتمــاىعي أ

ي الطريــق ،وجــدت 
حّدثهــم و �ن

ُ
النــاس، و أ

و  عليهــم،  مت 
ّ
فســل أشــخاص  بضعــة 

فتحت معهم أحاديث ل�ي أتعرف إليهم، 
إىل  أتيــت  و  تركيــا،  مــن  ي 

بــأ�ن تهــم  أخ�ب و 
بمنحــة  األردن 
ن  لتعلــم و تحســ�ي
العربيــة  اللغــة 
ســأرجع  ي 

أ�ن و 
بعــد  بلــدي  اىل 
و  ن  اســبوع�ي
و  أيــام  بضعــة 
الحديــث  أخذنــا 
ي 

�ن عرفــت  ،و 
محادثتنــا  أثنــاء 
ُعمــان  مــن  أنهــم 
،و قــد جــاؤوا لــ�ي 
ي األردن، و عــى وجــه التحديــد 

يدرســوا �ن
ي الجامعــة األردنيــة، و بعــد ذلــك دعونــا 

�ن
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اىل مســكنهم لــ�ي نتنــاول العشــاء معهــم، 
ســت  يقــارب  مــا  قليــا  ي 

المــ�ش بعــد  و 
فدخلنــا،  مســكنهم  إىل  وصلنــا  دقائــق، 
الزيــارة  بدايــة  ي 

�ن لنــا كضيافــٍة  قدمــوا  و 
عجيبــا  ،و  غريبــا  كان  ي 

الُعمــا�ن الشــاي 
لذيــذ جــدا  لكــن مذاقــه  شــيئا جديــدا، و 
ي البدايــة أنــه قهــوة ُعمانيــة 

كنــت أظــن �ن
، و عرفــت بعــد ذلــك انــه ليــس قهــوة ،و 
القهــوة  لكنــه حقــا يشــبه  إنمــا هــو شــاي 
ا، و بعد الشــاي قدموا لنا العشــاء ،و  كث�ي
كان عبــارة عــن متبــل ،و كفتــة ،و فافــل 
ء بالبهــارات لكنــه لذيــذ جــدا، و  أكل مــىي
ة جلســنا، و  ن بعــد هــذه الضيافــة المتمــ�ي
العاميــة ،و  الكلمــات  مــن  علمونــا بضعــا 
تعرفنــا اىل بقيــة أصدقائهــم و بقينــا حــىت 
ســاعة متأخــرة مــن الليــل ألنهــم قالــوا لنــا 
بأنهم يحبون السهر، و ال ينامون اال بعد 
ا ،و 

ّ
ان يصلــوا صــاة الفجــر، ثــم اســتأذن

عدنــا اىل مســكننا، و رجعــت اىل الســكن، 
عــى  نفــ�ي  فألقيــت  جــدا  متعــب  انــا  و 

.. بالنــوم  غرقــت  و  ال�يــر 

طعام حارٌّ

مــع  ي 
نلتــ�ت لــ�ي  امــس  خططنــا  قــد  كمــا 

أصدقائنــا مــن ُعمــان لتنــاول الغداء ســوية 
جــدا  أحبونــا  و  صحبتنــا  أعجبتهــم  فقــد 
عندما إلتقينا بهم أمس، فقاموا بدعوتنا 
ي بيتهــم، و قالــوا لنــا يجــب 

لــ�ي نتغــدى �ن
ان تأتوا غدا ،و تجربوا، و تتذوقوا االكل 
ي ،فقبلنــا بــا تفكــ�ي ألننــا نحــب ان 

الُعمــا�ن
نجــرب االكات المختلفــة و العجيبــة و 
الجديــدة نســبيا بالنســبة لنــا لــ�ي نتعــرف 
نــرى  و  االخــرى،  الشــعوب  اكات  عــى 
لــ�ي نتحــدث عنهــا عنــد عودتنــا  مذاقهــا 
الفكــرة االوىل  هــذه  تركيــا، و كانــت  اىل 
أســتيقظت  عندمــا  ببــاىلي  خطــرت  ي  الــىت
االســتيقاظ  بعــد  و  النــوم،  مــن  صباحــا 
التغســيل  مــن  المعتــاد  ي  بروتيــىن قمــت 

الفطــور.  ن  وتجهــ�ي

فتناولنا الفطور و كان اإلفطار عبارة عن 
ن و الشــكوالتة و المــر�ب  الزيتــون و الجــ�ب
تقــال و بعــد  بنــا عصــ�ي ال�ب ن و �ش مــع الخــ�ب
ذلــك ذهبنــا لنصــىي صــاة الظهــر، و بعــد 
إىل ســكن اصدقائنــا  الصــاة ذهبنــا  اداء 
ن ل�ي نتناول الغداء لديهم فقاموا  الُعماني�ي
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، و عليــه األرز،  بوضــع مفــرش باســتيكي
و عــى األرز الدجــاج مــع الحــار، و حــول 
، فاكلنــا حــىت شــبعنا،  الســلطة  الدجــاج 
و عرفنــا ان هنــاك عــادة لمــن يذهــب إىل 
بيــت اخــر و هي بــأن يقــوم المســتضاف 
بالدعــاء ألهــل البيــت بعــد نهايــة الطعــام 
الــذي  بالنــص  ودعــوت  عــاىلي  بصــوت 
الــذي  هلل  )الحمــد  الثانويــة  ي 

�ن حفظتــه 
اطعمنــا وســقانا، و جعلنــا مــن 

رحمــة  ،و  ن  المســلم�ي
علينــا،  بركاتــه  و  هللا 

جميــع  عــى  و 
اللهــم  ن  المســلم�ي
صاحــب  ارحــم 
الطعــام،  هــذا 
اللهــم  ن  آكلــ�ي و 
إنــا نســألك تمامــا 

دوام  و  النعمــة، 
حســن  و  العافيــة، 

ال  و  زد  اللهــم  الخاتمــة 
ثــم  الفاتحــة(  بحرمــة  تنقــص 

لعبنــا ال PlayStation معهــم قليــا ثــم 
خرجنــا مــع واحــد منهــم اســمه عبــد هللا 
ن نامــوا ،و تجولنــا معــه حــواىلي  ،و الباقــ�ي
ثاث ســاعات حىت صاة المغرب حول 
مسكننا ،و ذهبنا إىل مجدي مول و مسجد 
ي المســجد، 

الجامعــة األردنيــة للصــاة �ن

ضيافتهــم  حســن  عــى  شــكرناه  ثــم 
الجميلــة لنــا، و رجعنــا إىل المســكن لــ�ي 
نفعــل واجباتنــا، و بدأنــا دراســة الــدروس 
الطويــل،  اليــوم  بعــد هــذا  ي اخذناهــا  الــىت
و الممتــع مــن التجوال،فدرســت حــواىلي 
لــ�ي  قليــا  نفــ�ي  جهــزت  و   ، ن ســاعت�ي
أمــام  ي سامســون غــدا  اتكلــم عــن مدينــىت
طــاب المعهــد ،ثــم نمــت لــ�ي أســتيقظ 
مبكرا الستقبال يومي الجديد.

جمال عّمان

اقــة  إ�ش مــع 
صبــاح  شــمس 
التــاىلي  اليــوم 
ي  عيــىن فتحــت 
جمــال  أرى  لــ�ي 
مــن  عمــان  منظــر 
،و  شــقتنا  نافــذة 
أخــذت نفســا عميقــا لــ�ي 
طاقــة  ،و  بنشــاط  يــومي  أبــدء 
ي و 

إيجابيــة، واســتعدادا و فتحــت هاتــ�ن
الرســائل المرســلة  اليــه ،و رأيــت  نظــرت 
ي 

�ن العــرب  ي 
أصدقــا�ئ مــع  تكلمــت  و  اىلي 

اللغــة  معهــد  إىل  نذهــب  لــ�ي  الهاتــف 
العربيــة، و عندمــا وصلنــا إىل المعهــد، و 
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الــدروس  ،و جلســنا الخــذ  دخلنــا صفنــا 
اق  إ�ش الكريمــة  ي  معلمــىت ي  مــىن طلبــت 
أمــام  ي  مدينــىت عــن  التحــدث  و  الوقــوف 
ي و وقفت أمام 

، ،فقمت من مكا�ن ي
زما�ئ

ي و  ي و بــدأت الحديــث عــن مدينــىت
زمــا�ئ

تقــع عــى  ان مدينــة سامســون   ( قلــت: 
هي  ،و  تركيــا  شــمال  ي 

�ن االســود  البحــر 
اء  الخــرن بالحدائــق  مليئــة  منطقــة 

ق،  الــ�ش حديقــة  منهــا  الخابــة 
هــذه  و  الغــرب،  حديقــة  و 

اليهــا  يذهــب  الحدائــق 
يزورونهــا  ،و  النــاس 

نهايــة  عطلــة  ي 
�ن

االســبوع لــ�ي 

ن  يســتمتعو
 ، تهــم قا و بأ

و  يســتجموا،  و 
و  ضجــة  عــن  يبتعــدوا 

ضوضــاء الحيــاة اليوميــة ،و 
ي حديقة الغرب تلفريك 

يوجد �ن
يركبونــه بســعر رخيــص، و يتجولــون 

ي سامســون 
لــون، و �ن ن التلــة عندمــا ي�ن ي 

�ن
 Piazza مجمــع تجــاري كبــ�ي جــدا اســمه
،و يعتــ�ب مــن اكــ�ب المجمعــات التجاريــة 
ي البحــر األســود،و يكــون هــذا المجمــع 

�ن
نهايــة  خاصــة  ،و  غالبــا  بالنــاس  ممتــىئ 

ئ  االســبوع ،و هنــاك مينــاء مــن اهــم المــوا�ن
غنيــة  سامســون  فمدينــة   ، تركيــا  ي 

�ن
انهــا  بطبيعتهــا الخابــة ،و الجذابــة كمــا 
،و  ن  الكريمــ�ي و   ، ن الخلوقــ�ي بنــاس  غنيــة 
ن و هي مدينــة هادئــة عــى الرغــم  اللطيفــ�ي
مــن انهــا مدينــة متطــورة، و متقدمــة (و 
احة ،و لعبــت كــرة  بعــد ذلــك أخذنــا إســ�ت
المعهــد،  ي 

�ن ي 
أصدقــا�ئ مــع  ب  المــرن

ثــم درســنا ثــاث ســاعات ،و كدنــا 
نخــرج مــن المعهــد فصادفنــا 
المهنــدس  ي 

صديــ�ت
ي 

�ن أخــ�ب و  محمــد، 
ان الشــيخ الرائــع 
الذي جلسنا 
عنــد  معــه 
نــا  ر فطا ا
عرفــة  يــوم  ي 

�ن
ي 

�ن الطــاب  يــدّرس 
مركــز الشــباب ،و ســألته 
الذهــاب  بإمكاننــا  كان  ان 
لنا:نعــم  فقــال  ؟  اليــوم  إليــه 
ي 

صديــ�ت و  انــا،  بســيارته  وذهبنــا   ،
حكمــة هللا ،و أخذنــا معــه درســا طويــا، 
ي نهايــة الــدرس لعبنــا معــه لعبــة كــرة 

و �ن
قــدم الطاولــة قريــب الســاعة ثــم خرجنــا 
الجامعــة األردنيــة  ،و ذهبنــا اىل مســجد 
الصــاة  أداء  بعــد  و  العــر،  نصــىي  لــ�ي 
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يح  عدنــا اىل مســكننا ،و جلســنا لــ�ي نســ�ت
،و نتنــاول الطعــام، و بعــد ذلــك خرجنــا 
ي شــوارع عمــان،و رجعنــا اىل 

و تجولنــا �ن
الســكن ل�ي ندرس وننام اســتعدادا للغد.

كيف انقضت األيام

ي 
ســنقىن كيــف  تفكــ�ي  ،و  ة  بحــ�ي جئنــا 

نكــن  لــم  و  ســنفعل؟!  هنا؟!مــاذا  االيــام 
نتوقــع ان االيــام ســتجري هكــذا انقضــت 
و   ، مــىن مثلمــا  يبــ�ت  لــم  و  ة،  ايــام كثــ�ي
ي 

لــم نشــعر بمــا انقــىن كنــا نعيــش الثــوا�ن
ي و الدقائــق 

بإســتمتاع ،و داهمتنــا الثــوا�ن
االن  شــعور  بــا  االيــام  و  الســاعات  و 
ن مضوا ،و انقضوا و بدأنا نســأل  اســبوع�ي
أيــن؟! و كيــف جــرت و انقضــت  يــا هللا 
أيامنــا !مــا هــذه ال�عــة !الوقــت يجــري 
 ، نتعلــم  نبحــث،  نحــن  و   ، ينتــىي ،و 
نتجــول و نســتمتع، و مــع هــذه االوقــات 

أتينــا  قــد  بأننــا  نســينا  الجميلــة  ال�يعــة 
و  ســنعود،  ثــم  أيــام،  لبضعــة  تركيــا  مــن 
بدأنــا نشــعر أن هــذا المــكان مكاننــا ألفنــا 
مســكننا معيشــتنا ،وحياتنــا هنــا أصبحنــا 
نشعر عندما نعود اىل مسكننا بأننا عدنا 

ي .
الحقيــ�ت بيتنــا  اىل 

نصــىي  لــ�ي  مبكــرا  النــوم  مــن  اســتيقظنا 
صــاة الفجــر كالعــادة ،و توضــأت بالمــاء 
البــارد لــ�ي اتخلــص مــن النعــاس فصليــت، 
يح قليــا  ثــم عــدت اىل ال�يــر لــ�ي اســ�ت
،و بعــد نصــف ســاعة اســتغرقت بالنــوم 
ي اصــا ال احــب النــوم 

مــرة اخــرى مــع ا�ن
دون  غفــوت  اعلــم  ال  لكــن  الفجــر  بعــد 
مــرة  اســتيقظت  عندمــا  و  اشــعر،  ان 
ا ،و  اخــرى مــن نــومي جهــزت قلمــا، و دفــ�ت
لــ�ي اذهــب اىل المعهــد ،و بعــد  الكتــاب 
اىل  لنــا  ن م�ن مــن  خرجنــا  القصــ�ي  ن  التجهــ�ي
المعهــد لــ�ي نــدرس اربــع ســاعات ،و بعــد 
مــن صفنــا  نخــرج  الــدروس كدنــا  هــذه 
كان  الــذي  عبيــدة  ي 

صديــ�ت فصادفنــا 
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ي رحلــة وادي 
قائــدا لنــا �ن

حقــا  انــه  العقبــة  و  رم، 
رفقتــه  و  لطيــف،  رجــل 

ســلمت  رايتــه  فعندمــا  ممتعــة، 
و  قليــا،  تحدثنــا  ،و  ة  مبــا�ش عليــه 

ي 
اننــا يمكننــا ان نتغــدى �ن قــال ىلي 
ان  ،و  اليمنيــة  المطاعــم  احــدى 
نتجــول حــول الجامعــة األردنيــة، 

ي حكمــة 
و قبلــت، و أ�ت معنــا صديــ�ت

اىل  جماعــة  خرجنــا  ،و  ن  ياســ�ي ،و  هللا 
نــأكل  ان  أردنــا  و   ، ي اليمــىن المطعــم 
مضغــوط الدجــاج، و زربيــان الدجــاج، و 
ن ، الماء ، الشوربة و الصلصة  طلبنا الل�ب
يعرفــون كيفيــة  العــرب  ان  حقــا  قلنــا  ،و 
تحضــ�ي الطعــام ،فكانــت هــذه الوجبــة 
ي تناولناهــا  حقــا مــن افضــل االطعمــة الــىت
جــدا  شــبعنا  االكل  هــذا  بعــد  االردن  ي 

�ن
ان  اســتطع  لــم  البدايــة  ي 

�ن جــدا  جــدا 
ة الطعــام،  ي عــى اقــدامي بســبب كــ�ث

امــ�ش

ي 
اخــرى �ن مــرة  العربيــة  القهــوة  بنــا  و �ش

هــذا المطعــم، و رأينــا أماكــن لــأكل عــى 
،و  ذلــك  ســأرى  ي  انــىن اتوقــع  لــم  االرض 
ي البدايــة، و مــن ثــم تذكــرت 

اســتغربت �ن
. كيــا  ب�ت لســت  ي 

ا�ن

خبر حزين

خرجنــا مــن المطعــم الرائــع ،و ذهبنــا اىل 
لــ�ي  األردنيــة  الجامعــة 
الطعــام  مــن  نتخلــص 
و   ، اكلنــاه  الــذي 
عبيــدة  أطلعنــا  و  تجولنــا، 
عى االماكن بالجامعة ،و جلسنا 
بعــد  ،و  يح  نســ�ت لــ�ي  العشــب  عــى 
ذلــك نمنــا قليــا عليــه ، و عندمــا 
القصــ�ي  النــوم  مــن  اســتيقظنا 
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الســماء ، وتحــدث عبيــدة عــن  شــاهدنا 
عــى  أطلعنــا  ،و  الجامعــة  ي 

�ن صغــره 
االماكن المشهورة و تحدث عن ذكرياته 
،و  حياتــه  خــال  عاشــها  ي  الــىت الجميلــة 
ذهبنــا اىل المعهــد الــذي نأخــذ الــدروس 
أســاتذتنا ،و تكلمنــا  منا عــى 

ّ
فيــه ، وســل

الغــاىلي  وقتهــم  لنــا  وهبــوا  ،وود  معهــم 
المهنــدس  ي 

ي صديــ�ت �ب اتصــل  فجــأة  و   ،
ي 

�ن محمــود فــرددت عليــه ، و أخــ�ب
ي إلينــا ، و 

بأنــه يريــد ان يــأ�ت
ي حدائــق 

نتجــول �ن أن 
-انهــا  ن  الحســ�ي
ممتــازة  و  جميلــة 
-و  حقــا  ه  ن التــ�ن
جــاء  ،و  قبلنــا 
بعــد  و  بســيارته 
ن االذان ،و 

ّ
ذلك أذ

خرجنــا مــن المعهــد 
اىل المســجد،و صلينــا 

العشاء هناك ، و رجعنا اىل 
لنــا و بعــد ســاعة مــن رجوعنــا  ن م�ن

مــا هــذا؟! هــل   ! الخــ�ب  فجــأة جــاء هــذا 
هــو مــزاح ام حقيقــة و لاســف الشــديد 
اخــت  وفــاة  خــ�ب  ي  ،وصلــىن حقيقــة  انــه 
ي حذيفــة مــن 

ي حذيفــة ، و صديــ�ت
صديــ�ت

ي ، فأرســلت رســالة لــه لــ�ي 
اقــرب أصدقــا�ئ

ي إليــه لتعزيتــه ، و 
ه اننــا ســوف نــا�ت اخــ�ب

ي هــذه الحالــة لكــن الوقــت 
لنكــون معــه �ن

ي  غلبــىن ن  ســاعت�ي بعــد  و   ، متأخــرا  أصبــح 
النعــاس ، و اســتغرقت بالنــوم و انــا افكــر 

غــدا.  اليــه  الذهــاب  ي  يمكنــىن كيــف 

أصعب يوم في األردن

هــذا اليــوم مــن أصعــب األيــام 
األردن  ي 

�ن قضيتهــا  ي  الــىت
أعــرف  كنــت  ي  ألنــىن
أســتيقظ  عندمــا 
ســنذهب  بأننــا 
الزرقــاء  إىل 
للتعزيــة، و انــا ال 
أحــب اللحظــات، 
المناســبات  و 
ال  فأنــا  الحزينــة 
الضعــف  رؤيــة  أحــب 
االخريــن  لــدى  الحــزن  و   ،
، و لكــن األمــر هلل إن هلل و إنــا إليــه 

. جعــون را

لــم  و  أكلنــاه  و   ، الفطــور  جهزنــا  اوال 
نســتمتع كالعــادة؛ فهنــاك جنــازة ال يمكــن 

نضحــك. و  نســتمتع  ان 
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مــع مديــر  المعهــد، و تحدثنــا  ذهبنــا إىل 
التعذيــة  إىل  معــه  نذهــب  لــ�ي  المركــز 
واتفقنــا   ، الليــل  ي 

�ن تراســلنا  ان كنــا  بعــد 
ن  بأننــا نذهــب معــه للعــزاء ، و ذهبنــا بــ�ي
الخامسة و السادسة، و شكرناه لقبوله 
اربــع  لمــدة  الــدروس  اصطحابنا،اخذنــا 
ســاعات ، ثم عدنا اىل الســكن ، و تناولنا 

ي اعتدنــا عليهــا . ي شــقتنا الــىت
الغــداء �ن

اىل  مهنــد  اســمه  شــيخ  دعانــا  ذلــك  بعــد 
نأخــذ درســا منه،فهــو شــيخ  لــ�ي  مركــزه 
مــرة  ســألناه كــم  حينمــا  قــال  و   ، رائــع 
ون  ن و عــ�ش ذهبــت إىل العمــرة فقــال اثنــ�ي
و   ، ســمعت  لمــا  ا  تعجبــت كثــ�ي و  مــرة 
ي نفــ�ي انــه مبــارك ، ويجــب عــىي 

قلــت �ن
أخذنــا  و  إســتطعت،  قدرمــا  أســتفيد  أن 
و   ، نصــف  و  ســاعة  لمــدة  درســا  معــه 
تحــدث عــن صفــة الوجــود ، و بعــد هــذا 
الــدرس المدهــش الــذي اســتفدنا فيــه مــن 
يعة ، و تعرفنا عى بعض  العربية و ال�ش
طــاب الجامعــة هنــاك و تكلمنــا معهــم،و 
لتعلــم  جــدا  متحمــس  منهــم  واحــد  كان 
كية عندما سمع بأننا أتراك هرع الينا  ال�ت
بالــ�ور   

ً
، و وجهــه مليئــا ا  متعجبــا كثــ�ي

منــذ  يعرفنــا  معنــا كأنــه  تكلــم  و  جــاء  و 
كيــة  لــ�ي يتحــدث معنــا بال�ت زمــن طويــل 
علمنــاه  معــه  واحــدة  ســاعة  بقينــا  و   ،

و  الكلمــات  بعــض 
ســألناه  و  الجمــل 
لغــة  تتعلــم  لمــاذا 
تحتاجهــا  ال  أخــرى 
ي  و تذكرنــا قــول النــىب
عليــه  هللا  صــى   -
حينمــا   - وســلم 
قــال )مــن تعلــم لغــة 
قــوم أمــن مكرههــم( 
ي 

الثــا�ن والســبب 
المسلســات  ة  كــ�ث
كيــة و غــ�ي ذلــك  ال�ت
اىل  رجعنــا  ثــم   ،
الســكن لــ�ي نذهــب 
مــع المديــر بســيارته 
ي 

�ن ،و  الزرقــاء  إىل 
الطريــق  منتصــف 
المغــرب  آذان  أذن 
بالمســجد  فصلينــا 
عــى طريقنــا  الــذي 
إلكمــال  رجعنــا  ثــم 
وصلنــا  و   ، طريقنــا 
إىل الديــوان للجنــازة 

، و عندمــا رأيتــه تعجبــت جــدا؛ النــه كبــ�ي 
تســتمر  التعزيــة  ان  وســمعت   ، للغايــة 
ي الديــوان و يقدمــون فيهــا 

ايــام �ن لثاثــة 
ي 

التمــر ،امــا �ن المــاء و  القهــوة العربيــة ، 
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تركيــا فــا يوجــد ديــوان اصــا ،و يذهبــون 
يســتمر  و  البيــوت،  ي 

�ن للتعزيــة  النــاس 
يرجعــون  ثــم  ن  اثنــ�ي او  يــوم  لمــدة  العــزاء 
ي األردن ثاثــة أيــام متتاليــة ، و 

لكــن هنــا �ن
ي تركيــا ال توجــد عشــائر 

عندهــم عشــائر �ن
تركيــا. ق  �ش ي 

�ن اال 

انــه رجــل  ي حذيفــة 
مــع صديــ�ت تحدثــت 

صبــور و محبــوب مــا رأيــت الحــزن ظاهــرا 
عليــه ، و تكلمنــا معــه ، و مــن ثــم خرجنــا 
ي الطريــق مررنــا 

لــ�ي نعــود اىل عمــان ، و �ن
مــع  ي 

القــا�ن اســمه  للحلويــات  بمحــل 
، و اكلنــا الكنافــة هنــاك  األســتاذ مصطــ�ن
ماهــرون  فالعــرب  لذيــذة  حقــا  و كانــت 
اكلنــا  مــا  بعــد  ،و  جــدا  الكنافــة  بصنــع 
الكنافــة اكملنــا طريقنــا ، و هــا قــد وصلنــا 
غرقنــا  ،و  لنــا  ن م�ن إىل  دخلنــا  و  عمــان  اىل 

جميعــا بالنــوم 

تغيرت األحوال

هــذا يــوم جديــد يبــدو مــن صبيحتــه انــه 
افضــل االيــام ال اعــرف كيــف؟ فقــد حزنــا 
اليــوم  لكــن  للتعزيــة  بســبب  االمــس  ي 

�ن
فهيــا  جــدا  جميــا  و  مختلفــا،  حقــا  كان 

اليــوم . لنبــدأ بتفاصيــل هــذا 

ي 
هــا قــد جــاءت شــمس الصبــاح، و انــا �ن

انتظارهــا ، و بــدأ اليــوم الجديد.اليــوم هــو 
يــوم الجمعــة لذلــك دخلــت إىل الحمــام 
و اســتحممت و أمســكت الهاتــف لرؤيــة 
ي ارى رســالة مدهشــة! و  الرســائل و اذ �ب
ي  ي الكريم محمد ،و ســألىن

إنها من صدي�ت
اذا كنــا نريــد الذهــاب اىل مقــام شــعيب 
و   ، الجمعــة  صــاة  بعــد  الســام  عليــه 
هــذا  زيــارة  ا  اريــد كثــ�ي و  افكــر  انــا كنــت 
المــكان المبــارك ،فوافقــت بالتأكيــد، ثــم 
إســتمعت اىل القــرآن الكريــم، و تناولــت 
االفطــار،و مــن ثــم خرجنــا مــن الســكن اىل 
المســجد ،و إســتمعت اىل خطبــة االمــام 
صوتــه  و   ، ممتــاز  خطيــب  انــه  الرائــع 
مرتفــع ، و كان صوتــه يشــجعنا ، و يحثنــا 
، ،و يحضنــا عــى ســماع خطبتــه المفيــدة 
الحميــدة  االخــاق  عــن  فيهــا  تكلــم  ي  الــىت
ي -صــى هللا  النــىب ، و تكلــم عــن حديــث 
بعثــت  قال:)انمــا  حينمــا  ســلم-  و  عليــه 
ألتمــم مــكارم االخــاق(, و حفظتــه بعــد 
المســكن  اىل  عدنــا  ،ثــم  الخطبــة  نهايــة 
ن و  ل�ي ناكل قليا و أكلنا البيض و الج�ب
ن و غ�ي ذلك ،و اتصل  الشوكوالته و الخ�ب
ي معــه ، و مــع 

ي محمــد لــ�ي نلتــ�ت
ي صديــ�ت �ب

إليهــم  انطلقنــا  و  الخــارج،  ي 
�ن اصدقائــه 
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لــ�ي ال ينتظروننــا ، وصلنــا و ركبنــا ســيارة 
ثــم تكلمنــا عــن   ، صديقنــا اإلمــام حمــزة 
أحوالنــا خــال الســبيل ، و أنهينــا طريقنــا 
ي شــعيب عليــه الســام بعــد  اىل مقــام النــىب

ســاعة  حــواىلي 
زرنــا  و   ، واحــدة 
المقــام  حــول  مــا 
، ثــم أذن العــر 
نصــف  بعــد 
فصلينــا   ، ســاعة 
المســجد  ي 

�ن
الــذي يوجــد فيــه 
بعــد  ،و  المقــام 
الصاة اســتمتعنا 
جميــل  درس  إىل 
مــن اإلمــام حمــزة 
عــن  تحــدث  و   ،
علــم  تمهيــد 
ي  الــىت العقيــدة 

يجــب عــى كل مســلم ان يعــرف العقيــدة 
يدافــع  و  بهــا  م  ن يلــ�ت و كيــف  الصحيحــة 
عنهــا و خــال هــذا الــدرس اســتفدنا مــن 
فيــه-. هللا  -بــارك  ا  الفصــى كثــ�ي لغتــه 

مشاعر متناقضة

بعد نهاية الدرس الممتع و المفيد،رجعنا 
اىل مقــام شــعيب -عليــه الســام- فكيــف 
المقــام  اصــف مشــاعري عندمــا دخلــت 

ن الدهشــة  ؟ اظنهــا مشــاعر متناقضــة بــ�ي
غريــب  وإحســاس  الخشــوع  و  الفــرح  و 
اللســان عــن  بــا جســد يعجــز  ي روح 

بــأ�ن
ي مــن أنبيــاء  ي مقــام نــىب

وصــف الوقــوف �ن
هللا عندمــا وقفــت شــعرت حقــا بوجــود 
ي  هللا و بالرهبــة، و هيبــة المــكان هــذا نــىب
لرفــع كلمتــه  تعاقبــوا  الذيــن  أنبيائــه  مــن 
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ان  االيمانيــة  المشــاعر  تلــك  ي  اختلجتــىن
ر حديثــا بــل هــو  االســام ليــس كام ُســطِّ
هللا  اصطفاهــم  عظمــاء  رجــال  و  تاريــخ 
بوجــود  تفاجئنــا  الرســالة،و  تصلنــا  لــ�ي 
ي المقــام تخــرج منــه رائحــة 

ثقــب صغــ�ي �ن
ي 

نــاس �ن
ُ
زكيــة كالمســك ، رائحــة أفضــل أ

ن حقــا إنــه  ايــا رائحــة االنبيــاء الصالحــ�ي ال�ب
البــ�ش  أجســاد  ان  عجيــب كيــف  ء  ي

لــ�ش
ن  ي حــ�ي

عندمــا تفــىن تخــرج رائحــة عفنــة �ن
رغــم  و   ، ن الصالحــ�ي االنبيــاء  رائحــة  أن 
مــرور الزمــان الطويــل عليهــا تبــ�ت عطــرة 
جالــه-،  -جــل  الخالــق  ســبحان  عبقــة 
ثــم خرجنــا مــن المقــام، و ذهبنــا اىل احــد 
لنــا  حمــزة  صديقنــا  ى  اشــ�ت و  المتاجــر، 
وبات و ذهبنا اىل مكان  الكباب ، و الم�ش
ا ، و  ب و تكلمنا كث�ي ما ل�ي نأكل ، و ن�ش
مارســنا معهــم اللغــة العربيــة ،و علمناهــم 
كيــة ، و بعــد  بعــض الجمــل و الكلمــات ال�ت
ن رجعنــا اىل المســكن ، و  ســاعة او اثنتــ�ي
ي المســجد ، و 

أذن المغــرب ،و صلينــا �ن
ي عبــد المجيــد 

ي رســالة مــن صديــ�ت وصلتــىن
بأنــه يمكننــا ان نتجــول ،  كان يقــول ىلي 

قبلــت  و   ، نتكلــم  و 
ال  ي  النــىن ة  مبــا�ش
اتعــب حقــا مــا هــذه 
ي أحملهــا!  الطاقــة الــىت
نفــ�ي  مــن  تعجبــت 
،ثــم إلتقينــا معــه عنــد مســكننا و ســلمنا ، 
ي 

و اتفقنــا ان نذهــب إىل مجمــع تجــاري �ن
 city mall عمــان اســمه مجمــع المدينــة
ي العزيــز عبــد المجيــد ، و 

بســيارة صديــ�ت
مــن  و  ســاعة،  حــواىلي  بالمجمــع  تجولنــا 
ثــم قررنــا الذهــاب اىل محــل كنافــة اســمه 
نفيســة انــه محــل رائــع حقــا ، و أنصحكــم 
و   ، لذيــذة  حقــا  الكنافــة  الن  ؛  بزيارتــه 
بعــد ذلــك وصلنــا اىل مــكان مرتفــع كان 
بإمكاننــا رؤيــة عمــان منــه، و رأينــا عمــان و 
جمالها ، أصبح الوقت متأخرا ، و رجعنا 
يح نســتعد لرحلــة  اىل مســكننا لــ�ي نســ�ت

الغــد اىل قلعــة عجلــون و جــرش .

وتمضي األيام!

ي 
ي اليــوم ،و يمــىن

ق يــأ�ت ي كالــ�ب
االيــام تمــىن

ننام ،و نستيظ و ال نشعر عقارب الساعة 
تجــري م�عــة الدقيقــة كالثانيــة الســاعة 
فالوقــت  اليــوم كالســاعة  ،و  كالدقيقــة 
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ي ب�عة، و وقتنا 
الممتع و السعيد يمىن

كان جميــا و مفيدا؛لذلــك مــرَّ م�عــا.

ي مدارها عائدة إليقاظنا 
دارت الشمس �ن

لحظــات  أحشــائه  ي 
�ن يــوم  لنســتقبل 

جميلــة ســتمر، و تصبــح ذكــرى أيقظتنــا 
تامــة  بصحــة  ن  ،ُمصبحــ�ي ســباتنا  مــن 
بفضل هللا غّســلنا و تجهّزنا ،ثم مســكت 
ي العــرب 

ي ، و تراســلت مــع أصدقــا�ئ
هاتــ�ن

؛رحلتنــا  الرحلــة  موعــد  جــاء  حينمــا  و   ،
لجرش و عجلون ، جّهزنا بعض االكات 
؛مــن  جوعنــا  بهــا  لنســكت  الخفيفــة 
و   ، البســكويت  و  ،الكعــك  الشــوكاته 
ذهبنا إىل الباص ، و ركبنا ل�ي نذهب إىل 
 ،و بعــد ســاعة وصلنــا هنــاك 

ً
جــرش بدايــة

و تجولنــا بهــا رأينــا األحجــار القديمــة جــدا 
ي أرجــاء 

نــىي ،و مشــينا �ن ن مــن العهــد الب�ي
و   ، ســاعة  النصــف  يقــارب  مــا  جــرش 
التقطنــا الكثــ�ي مــن الصــور، ثــم رجعنــا اىل 
الباص؛الننــا لــم نحتمــل أشــعة الشــمس 

فجلســنا  الحارقــة 
يــف- و 

ّ
بالبــاص الُمك

انــا ال انصحكــم حقــا 
وقــت  جــرش  بزيــارة 
فعلنــا  كمــا  ة  الظهــ�ي
الظهــر  بعــد  اذهبــوا 
تريــدون  كنتــم  ان 

منطقــة  جــرش  لكــن  اليهــا-  الذهــاب 
لكننــا  احببناهــا  جــدا  جميلــة  تاريخيــة 
ا  ،و عرقنــا كثــ�ي الشــمس  مــن  تعبنــا جــدا 
فيهــا ، ثــم انطلقنــا اىل عجلــون ، و عندمــا 
ب  لــ�ش االماكــن  احــد  اىل  دخلنــا  وصلنــا 
ي  الشــاي ،و تنــاول االكات الخفيفــة الــىت
شــاهدنا  و   ، المســكن  مــن  ناهــا  أحرن
ي ،  منظــر المــكان المرتفــع برفقــة أصحــا�ب
ي مصــى 

ثــم أذن أذان الظهــر ، فصلينــا �ن
لبيــع  مــكان  المصــى  جانــب  إىل  و كان 
ن بســعر  ن جميل�ي يت كأســ�ي الهدايا و اشــ�ت
ينا تذاكــر لدخــول قلعــة  جيــد ، ثــم اشــ�ت
ذهبنــا  و   ، دنانــ�ي  بثاثــة  الديــن  صــاح 
إىل القلعــة و دخلناهــا إنهــا حقــا مرتفعــة 
القلعــة، و صعدنــا  جــدا.و عندمــا دخلنــا 
نــرى  ان  نســتطيع  القلعــة كنــا  قمــة  اىل 
ن و لبنــان و ســوريا ، و تجولنــا ،  فلســط�ي
و التقطنــا بعــض الصــور الجميلــة حــول 
القلعــة ، ثــم رجعنــا اىل المســكن ، و نحــن 
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ي  بيــىت ن جــدا ، عندمــا وصلــت اىل  متعبــ�ي
غرقــت  و  �يــري  احتضنــت  الحنــون 

. العميــق  بالنــوم 

رحلة جديدة

اليــوم؟!  هــذا  عــن  ســأقول  مــاذا  اليــوم 
ي ان اقــول انــه يــوم مبــارك ؟!يــوم  أيســعىن

اخــرى  استكشــافات  و  جديــدة  رحلــة 
احتضــن  الــذي  البلــد  هــذا  ي 

�ن االردن  ي 
�ن

خــ�ي  و  الســام-،  -عليهــم  االنبيــاء  قبــور 
عليهــم-، كانــت  -رضــوان هللا  الصحابــة 
و كانــت  حماســية  اليــوم  هــذا  صبيحــة 
معنوياتنــا عــى أوجهــا اســتعدادا لرحلتنــا 
ي ســتكون ممتعــة طبعــا . الطويلــة و الــىت

هــز  كمــا العــادة نســتيقظ كل صبــاح و نجَّ
ألمــارس  ي 

هاتــ�ن أمســك  ثــم   ، أنفســنا 
ن وقــت  ي إىل أن يحــ�ي

العربيــة مــع أصدقــا�ئ
 ، الرحلــة  موعــد  أ�ت  قــد  هــا  و  الرحلــة، 
 ، البــاص  إىل  المســكن  مــن  خرجنــا  و 
ي  الصحــا�ب قــ�ب  إىل  ن  متجهــ�ي انطلقنــا  و 
ي 

-ر�ن عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد  الجليــل 
ي  هللا عنــه- و لمــن ال يعــرف هــذا الصحــا�ب
يــن  المب�ش ة  العــ�ش احــد  فهــو  الجليــل 
بالجنة ،و واحد من اهل الشورى الستة 

ي هللا 
عنــد ســيدنا عمــر بــن الخطــاب -ر�ن

ي  ن إىل االسام انىن عنه- ، و ثامن السابق�ي
بجانبــه  بالوقــت حينمــا كنــت  أشــعر  لــم 
يعجــز  الجنــة  أهــل  مــن  أحــد  ،فأمــامي 
هــذه  ي 

�ن الوقــوف  وصــف  عــن  اللســان 
مشــاعر  حقــا  فــىي   ، المباركــة  االماكــن 
مثلهــم  أكــون  بــأن  ي  التمــىن مــن  مختلطــة 
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ي 
أكــون معهــم �ن و عــى خطاهــم ، و أن 

-عليــه  الحبيــب  بصحبــة  الخلــد  جنــان 

الهيبــة و  الفخــر و  الســام-،و  الصــاة و 
الغبطــة ، و عندمــا حــان ميعــاد الرحيــل ، 
ن إىل البــاص كنــت ال اريــد  و كنــا متجهــ�ي
ان اركــب البــاص ، اريــد أن أبــ�ت لوقــت 
أطــول هنــاك ، و لكــن كان يجــب علينــا 
ي شعيب - ، فركبت  الذهاب اىل ق�ب النىب
البــاص و انطلقنــا اىل قــ�ب ســيدنا شــعيب 
ســابقا  زرنــاه  قــد  الــذي  الســام-  -عليــه 
المــكان  لــم نعــط  ، و قمنــا بزيارتــه الننــا 
ي ،و 

حقــه ســابقا و لــم ننظــره لوقــت كا�ن
بقينــا نصــف ســاعة، ثــم أذن أذان الظهــر 
ي نفــس المســجد مــرة اخــرى ، 

فصلينــا �ن
إن هــذا المــكان يجــذب و يشــد كل مــن 
إىل  اســتمتعنا  ،و  شــديدا  جذبــا  يــزره 
دعونــا  ،و  المســجد  إمــام  مــن  موعظــة 
ي  نــىب  ،ثــم انطلقنــا مــن مقــام 

ً
هللا جماعــة

الشــهداء  مقابــر  إىل  ذهبنــا  و  شــعيب 
، وصلنــا  الســلط  ي 

�ن األتــراك  ن  العثمانيــ�ي

ان  مــا  و  القبــور،  اىل  ســاعة  نصــف  بعــد 
از  ن وصلنــا باغتتنــا مشــاعر الفخــر و االعــ�ت
تذكرنــا  و   ، المجيــد  تاريخنــا  و  بماضينــا 
اىل  دخلنــا  و   ، االوىل  العالميــة  الحــرب 
ٍة هناك و سمعنا أن القرآن يقرأ فيها  مق�ب
يــن ســاعة يوميــا ،  عــى مــدار اربــع و ع�ش

ا . ي هــذا الخــ�ب كثــ�ي و أعجبــىن

ي هــذا المــكان التقينــا مــع أطفــال صغــار 
�ن

ال  كانــوا  ،و  معهــم  تكلمنــا  و  فجلســنا 
فعلمتهــم  كيــة  ال�ت عــن  شــيئا  يعرفــون 
بعــض الكلمــات و الجمــل ، و أعطيتهــم 
يريــدون  عندمــا  ي  �ب يتصلــوا  لــ�ي  رقــ�ي 
ي 

ء ،ثــم أذن العــر و صلينــا �ن ي
تعلــم �ش

. الشــهداء  ة  مقــ�ب عنــد  حمــدي  مســجد 

ي  انتهينــا مــن الصــاة ،و ذهبنــا إىل قــ�ب النــىب
يوشع -عليه السام -، حقا ال أعلم كيف 
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ي يــوم واحــد رأيــت قــ�ب 
أصــف مشــاعري �ن

ن مــن أنبيــاء هللا و قــ�ب أحــد الصحابــة  نبيــ�ي
ي  مــا هــذه المشــاعر االيمانيــة العارمــة الــىت
ي ، و بعــد هــذه الرحلــة الجميلــة  راودتــىن
يقولــون ذهبنــا  كان ختامهــا مســك كمــا 

نــأكل الكنافــة  لــ�ي  اىل مطــل 

المنظــر  نشــاهد  نحــن  و   ،
الجميــل لغــروب الشــمس ، و بعــد هــذا 
اليــوم الشــيق الجميــل و العجيــب عدنــا 
اىل المســكن، وارتحنــا ســاعة واحــدة ثــم 
 ، اللغــة  نمــارس  لــ�ي  الشــوارع  اىل  عدنــا 
 ، للغايــة  تعبنــا  ســاعات،  ثــاث  بقينــا  و 
و رجعنــا لــ�ي ننــام فقــد كان يومــا جميــا 

لكنــه متعبــا .

مــاذا ســيحدث فــي هــذا 
اليــوم يــا تــرى ؟!

العــودة  ب وقــت الرحيــل ،و  اقــ�ت هــا قــد 
إىل موطننــا الحبيــب تركيــا و بدأنــا بآخــر 

أســبوع لنــا هنــا ،فقــد اشــتقنا 

 و نــود 
ً
إىل بادنــا اشــتياقا جّمــا

الرجوع بشــدة لرؤية عائاتنا ، أصدقائنا 
ايضــا  بالحــزن  نشــعر  أننــا  مــع  أحبتنــا  و 
ن  األردنيــ�ي أصدقائنــا  عــن  ســنغيب  الننــا 
ن ،و أســاتذتنا الكــرام واألعــزاء  و الُعمانيــ�ي
، هــذه مشــاعري و إن لــم أصفهــا جيــدا 
َعــاش 

ُ
ت لكنهــا  و   ، تكتــب  ال  ،فالمشــاعر 

مــا  لمعرفــة  فضــول  عندكــم  فــإن كان   ،
أشــعر بــه فيجــب عليكــم أن تجربــوا، و 

تعيشــوا مــا جّربتــه و عشــته. 

ق  ي تــ�ش أّطلــت تلــك االشــعة الذهبيــة الــىت
 
ً
 بدايــة يــوم جديــد حاملــة

ً
كل يــوٍم معلنــة

معهــا أمــل و تفــاؤل و نشــاط و حيويــة ، 
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تنا  ــت ،و بدأنــا مســ�ي
ّ
انهــا الشــمس قــد أحل

الحياتيــة مــن جديــد .

ي هــذا اليــوم يــا تــرى ؟! 
مــاذا ســيحدث �ن

كنت آمل أن يكون يوما مفيدا ،و ممتعا 
ن  الروتــ�ي فكمــا   ، هنــا  أيامنــا  آخــر  فهــذه 
اليومي استيقظت، غسلت وجىي و يدي 
،و انا ال أستطيع التوقف عن التفك�ي بما 
ا ؟ و  ن ســأفعل اليــوم، كيــف ســأجعله ممــ�ي
ي رحلــة اىل 

علمــت اننــا ســنذهب اليــوم �ن
مؤتــة، و مقامــات الصحابــة رضــوان هللا 
عليهــم ؛زيــد بــن حارثــة ، جعفــر الطيــار 
و عبــدهللا بــن رواحــة ، فكنــت متحمســا 
ي  الــىت االرض  و   ، مقاماتهــم  لرؤيــة  جــدا 
المعــارك  أعظــم  مــن  معركــة  شــهدت 
معركــة مؤتــة، و مــن ثــم إىل البحــر الميــت 
،و بلفظ آهر بحر لوط ،و قبل أن نذهب 
إىل الرحلــة كان لــدي وقــت فــراغ فقمــت 
امــارس  و  اتعلــم  لــ�ي   ، ي 

هاتــ�ن بمســك 
العربيــة ،ثــم 
لنــا  و تنا
 ، الفطــور 
مــت 

ّ
كل و 

و  أهــىي 
ي 

�ئ قــا صد أ
آن  حــىت 
عــد  مو

الرحلة ، و خرجنا من المسكن حثيثا ، و 
هرولنــا اىل البــاص لبــدء الرحلــة ،أخرجــت 
ي ، و بــدأت  ي مــن جيــىب

ي و هاتــ�ن
ســّماعا�ت

اىل  وصلنــا  حــىت  الكريــم  القــرآن  أســمع 
مقامــات الصحابــة، و مــكان واقعــة مؤتــة 
و   ، الطريــق  ي 

�ن ن  الســاعات�ي قرابــة  بعــد 
تعلمنــا الكثــ�ي مــن المعلومــات عــن هــذه 
لمقــام  ذهبنــا  ،ثــم  العظيمــة  المعركــة 
ي الجليــل زيــد بــن حارثــة حبيــب  الصحــا�ب
 - ســلم  و  عليــه  هللا  -صــى  هللا  رســول 
مــوالي  انــت  زيــد  :)يــا  لــه  يقــول  فــكان 
( فُعــِرَف  ي و إىلي و أحــب القــوم إىلي و مــىن
بِحب رسول هللا-صى هللا عليه و سلم-

، و كان رجــا شــجاعا مقدامــا، و شــهد 
غــزوات و معــارك عديــدة منهــا الخنــدق و 
الحديبيــة و خيــ�ب ، و هــو أمهــر الرمــاة مــن 
أصحــاب رســول هللا -صــى هللا عليــه و 
ســلم- ، و خــرج قائــدا لســبع �ايــا ، و 
عقــد لــه الرســول -صــى هللا عليــه و ســلم 
ي جمــادى االوىل و قدمــه عــى 

- الرايــة �ن
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حــىت   - عنــه  هللا  ي 
-ر�ن االمراء،فقاتــل 

استشــهد و صــى عليــه رســول هللا صــاة 
الغائب ، و أستغفر له ،و اما نحن وقفنا 
معــه ، و تصورنــا و بعــد ذلــك توجهنــا اىل 
ي هللا 

ي جعفــر الطيــار -ر�ن مقــام الصحــا�ب
هللا  -صــى  هللا  رســول  عــم  ابــن   - عنــه 

ن إىل  عليه و سلم - احد السابق�ي
جــر االسام ، و  ها
ن  الهجرتــ�ي

و   ، ؛الحبشــة 
 ، المدينــة  أســلم اىل  قــد  و 
يديــه  الحبشــة عــى  ملــك 
 ، ي 

هللا النجــا�ش ي 
ر�ن و كان 

فصيحــا  يحــن عنــه  خطيبــا 
و  االقنــاع الــكام  و  الجــدال 
شــجاعا  ســخيا حىت كّناه جــرئ 

ي  ن ، و رســول هللا بــا�ب المســاك�ي

و  استشــهد 
ي 

هــو يرفــع رايــة االســام �ن
بعــد  و   ، مؤتــة  معركــة 

إستشــهاد زيــد بــن حارثــة و جعفــر حــزن 
ي  الرســول كثــ�ي و قــال :) إن لجعفــر بــن أ�ب
ي الجنــة مــع 

ن يطــ�ي بهمــا �ن طالــب جناحــ�ي
ــب بجعفــر الطيــار ،  قَّ

ُ
المائكــة( و لذلــك ل

ي اماكن هؤالء الصحابة 
و بعد التواجد �ن

و  ي 
تعجــز كلمــا�ت جلــل  المــر  انــه  الكــرام 

صفــه فمشــاعري ال تكتــب و ال تقــرأ و لــن 
حقــه. الوصــف  ي 

كلمــا�ت ي 
�ن تــوَّ

ي  الصحــا�ب مقــام  اىل  ذهبنــا  ذلــك  بعــد   
كيــف  أعلــم  ال  رواحــة  بــن  عبــدهللا 
الثقيلــة  المشــاعر  هــذه  تحملــت 
ي يــوم واحــد ، االن 

المتتابعــة العاطفيــة �ن
نحــن امــام شــاعر رســول 
عليــه  هللا  -صــى  هللا 
يــرد  كان  ســلم-  و 

ه  و كتابتــه و لسانه بشــعر
شــعراء  عــى 

،كمــا  ن  كــ�ي الم�ش
شــجاعا  ال أنــه  بلســانه 
هللا  ي 

�ن ، يخــاف  الئــم  لومــة 
غزواتــه  ي 

�ن شــجاعا كان  ايضــا 
ســيفه  عــى يحمــل  روحــه  و 

إعــاء اكفــه فــداء  و  لاســام 
الــذي  ،فهــو  لرايتــه 
رســول  مــع  جاهــد 
و  الصــاة  عليــه  هللا 

بــدر  ي 
حــد، و حفــر الخنــدق الســام �ن

ُ
و أ

ي غــزوة مؤتــة 
،و كان أحــد القــادة الثاثــة �ن

ي استشــهد فيهــا ،الوقــوف أمامــه قــد  الــىت
هّيج مشاعري كيف ال تتحرك المشاعر 
لنــا  حملــوا  ممــن  االنقيــاء  هــؤالء  أمــام 
،ثــم  أرواحهــم  حســاب  عــى  االســام 
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ذهبنا إىل البحر الميت لمشاهدة غروب 
ن ، و صلينا كل  الشــمس ، و بقينا ســاعت�ي
ي هــذه 

ي المســاجد المختلفــة �ن
صلواتنــا �ن

المســكن  اىل  ، رجعنــا  الطاهــرة  االماكــن 
ي نــوم 

ة ،و اســتغرقنا �ن ي الســاعة العــا�ش
�ن

مرهــق. و  جميــل  يــوم  بعــد  عميــق 

وصارت ذكريات

ِثقــال  ايــاٌم  نظنهــا  كنــا 
لــم  لكنهــا  و  ِعجــاف، 

تكــن إال أيــام باغتتنــا

انتهــت  قــد  هــا    
الرحلة و انتقلت 

من غيابات الدهر 
العمــر  ذكريــات  إىل 

ومضــات  ،فكانــت 
فــراق بادنــا و  َعــّز علينــا 

يعــز  االن  و  ســابقا  أهلينــا 
علينــا فــراق اصدقائنــا هنــا، و اللحظــات 
روتيننــا  كانــت  عشــناها  ي  الــىت الجميلــة 
للحظــات  ليســت  عديــدة  اليــام  اليــومي 
إىل  عائديــن  ظهورنــا  وراء  ســندعها  االن 
،و  الحبيبــة  بادنــا  ي 

�ن الســابق  روتيننــا 

خفيكــم 
ُ
عائاتنــا الدافئــة ،و مــع هــذا ال أ

ي الذيــن 
ي حقــا حزيــن لفــراق أصدقــا�ئ

بــأ�ن
ن يــوم كنــت فيهــا كل يــوم  تهــم لثاثــ�ي عا�ش
طيبــة  مــدى  و  جديــدة،  أمــور  أكتشــف 
هنــاك  ي 

لحظــا�ت ي كانــت 
أصدقــا�ئ قلــوب 

ي  ي لعائلىت
ن انتظاري لعود�ت مختلطة ما ب�ي

ي ال أريــد فــراق 
،و بــادي و شــعوري بــأ�ن

ي العــرب و كمــا يقــال الوقــت يمــّر 
أصدقــا�ئ

كلمــح البــر، لــم نشــعر بــه ، جــاء وقــت 
العــودة و اإليــاب إىل االهــل و 
ي 

ترك االصدقاء و األحبة �ن
أعــرف  ال  ،حقــا  االردن 
عقــم  أقــول  مــاذا 
الكِلــم  عــن  ي 

لســا�ن
خروجنــا  لحظــة 
مســكننا  مــن 
عهدنــاه  الــذي 

يحتوينــا.  بيتــا 

اليوم،كنــت  عنــاء   بعــد 
أشــعر بمشــاعر متضاربــة 
مــن الحــزن و الســعادة انهــا 
مشــاعر غريبــة عجيبــة لــم أجربهــا ســابقا 
، وّدعنــا أصدقائنــا و أحبتنــا و أســاتذتنا ، 
و نظرنــا اىل مســكننا ، و مــا حولــه آخــر 
البــاص  ، و ركبــت  مــودع  نظــرة  مــرة هي 
ن لــ�ي نذهــب للمطــار  ي ياســ�ي

مــع صديــ�ت
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ي أثنــاء 
ي ، و �ن

، و قلنــا وداعــا لبيتنــا الثــا�ن
طريقنــا إىل المطــار إجتاحتنــا الذكريــات 
مــا  و  أوقاتنــا  ،و  الجميلــة  اللحظــات  و 
ضحــكا  ضحكنــا  و  االردن  ي 

�ن عشــناه 
ذاك  ي 

بــأ�ن شــعرت  و   ، الحــزن  خالطــه 
مــن حضــن  نع  انــ�ت الــذي  الصغــ�ي  الطفــل 
ي  ي نفــس الوقــت كأنــىن

امــه ، و شــعرت �ن
و  أيضــا،  اخــرى  مــرة  االردن  إىل  ســأعود 
ســأعود إىل أمي ، و أخذنــا الحديــث حــىت 
ي  وصلنــا اىل المطــار ، و قمنــا باالمــور الــىت
بعــد  و   ، بالمطــار  فعلهــا  علينــا  يجــب 
ســاعة و نصــف صعدنــا اىل الطائــرة ، و 
أعــرف  ال  حــزن  و  بســعادة  نشــعر  نحــن 
َتبســة ،يــا هللا هــا 

ْ
مــا هــذه المشــاعر المل

ي ،فوداعــا 
ك بلدنــا الثــا�ن نحــن نقلــع و نــ�ت

لبــاد عهدناهــا بيتنــا آخــر احتوانــا ، و بعــد 
ي 

ن و نصــف وصلنــا مطــار أنقــرة �ن ســاعت�ي
لحظــة مــن اللحظــات خطــر عــى بــاىلي أن 
ي نفــ�ي 

أقبــل تــراب بــادي لكــن قلــت �ن
سيظنون انك مجنونة يا يونس ال تفعل 
، و لــم افعــل لكــن كــم كنــت أتمــىن أتمــىن 
تذاكــر  ينا  اشــ�ت هــذا  بعــد  و   ، أقبلــه  ان 
الحبيبــة  ي  مدينــىت اىل  للذهــاب  البــاص 
ا حقــا  ي احبهــا كثــ�ي سامســون الرائعــة انــىن
هــذه  ي 

�ن العظيمــة  قيمتهــا  فهمــت  ،و 
الرحلــة الطويلــة و المراهقــة, وصلنــا اىل 
نزلــت  و   ، ســاعات  ســبع  بعــد  ي  مدينــىت

ة  مبــا�ش و   ، الميــدان  عنــد  البــاص  مــن 
دخلــت اىل احــد المطاعــم ،و اكلــت مــن 
ي كنــت متّشــوقا و متّعطشــا  طعامنــا النــىن
،و  إســكندر  فأكلــت  الشــهية  الطعمتنــا 
ي  قلــت الحمــدهلل و ثــم ذهبــت إىل قريــىت
الخابــة مــع ابــن عــ�ي يوســف ، و مــا هــذا 
ي مشــاعر  يــا هللا و هــذا ا�ب ؟! هــذه امي 

. عاطفيــة  متتابعــة  عميقــة 

 مــاذا حصــل و تغــ�ي بعــد هــذه الرحلــة يــا 
مــن  ا  اســتفدت كثــ�ي ي  انــىن اظــن  ؟!  تــرى 
ا مــن المركــز  اللغــة ربمــا لــم نســتفد كثــ�ي
الذي كنا ندرس فيه بسبب وقت ذهابنا 
ي  وقــت االعيــاد و المناســبات الدينيــة الــىت
تكون هناك عطا رسمية ،لكن استفدنا 
و حصلنــا عــى النفــع الكبــ�ي الــذي ال يعــد 
ن ، و  و ال يحــى مــن أصدقائنــا األردنيــ�ي
ايضــا بــدأت ان أفكــر قبــل أن أتكلــم هــل 
كيــة ام العربيــة ، و ايضــا  كنــا نتحــدث ال�ت
أقــول  الدينــار، و  االردنيــة  بالعملــة  افكــر 
ات تركيــة  هــذه البضاعــة هنــا بخمــس لــ�ي
يها  ي االردن بديناريــن و اشــ�ت

،و كانــت �ن
ي 

�ن افكــر  و  ي 
اصدقــا�ئ اتذكــر  و   ، ة  مبــا�ش

ي نفــ�ي مــاذا يفعلــون 
احوالهــم،و اقــول �ن

راسلهم و أتحدث معهم 
ُ
االن يا ترى ، و أ

ي أخذتهــا  ي ،و اقــرأ الكتــب الــىت ــوي لغــىت
ّ
ق

ُ
و أ

أنــ� و أكل  نــادرا مــا  ي ، و 
مــن أصدقــا�ئ



33 يوميات طالب باألردن

ي االردن ، و يقــول 
بيــدي كمــا كنــا نــاكل �ن

ىلي أهىي أنســيت كيف تســتخدم الملعقة 
افكــر  ،و  جميعــا  نضحــك  ،و  الشــوكة  و 
هنــاك  ىلي 

ن مــ�ن و  ي 
أصدقــا�ئ و  ي 

أســاتذ�ت ي 
�ن

و �يــري الــذي كنــت انــام عليــه قبــل ان 
انــام و أدعــو لــكل مــن عرفتهــم هنــاك .

ي القلــب موضعكــم 
 مهمــا ابتعدتــم يبــ�ت �ن

ومكانكــم

يا لها من تجربة!


