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سوريا

على الغالف

ُ
هنا حلب الموت ...الصادق الوحيد
بينما تدور المعارك الطاحنة
في الريف القريب ،يبدو معظم أبناء
المدينة منشغلين عن ّ
تتبع أخبار المعارك.
دوافعهم إلى ذلك كثيرة ،من بينها َأن
أخبار الموت الذي تخلفه القذائف حولهم
تبدو ُ
أكثر صدقًا .وسط هذا الموت تستمر
المدينة في ابتكار وسائل لتحيا
تناقضات الحرب
حلب ــ صهيب عنجريني
َ َ
املثل الحلبي يقول «إذا ّ
بدك تشوف
كان
الـعـجــب ،جـيــب الـبـحــر لـحـلــب» .ال ـيــوم،
ي ـبــدو ذه ـ ُـاب ــك إل ــى حـلــب كــافـيــا لــرؤيــة
العجب .تبدو املدينة مزيجًا غريبًا من
تناقضات ال رابط بينها سوى الحرب.
َ
أبـنــاؤهــا مــا زال ــوا قــادريــن على ابتكار
ّ
للتكيف مــع املــوت
أســالـيــب ووس ــائ ــل
بهم .الـيــأس والقهر حاضران
املحيط ّ
ّ
بـ ـ ـق ـ ـ ّـوة ،ل ـكــن ـه ـمــا م ـغ ــل ـف ــان ب ــام ـب ــاالة
ساخرة ،صادقة حينًاُ ،
ومفتعلةٍ أحيانًا.
الغائب شبه الوحيد
أمــا «األم ــل» فهو ّ
عــن مدينة تـبــدو كــأنـهــا ن ــذرت نفسها

بدأ الوفد البرملاني الفرنسي املؤلف من
عضوين من مجلس الشيوخ وعضوين
مــن مجلس ال ـنــواب ،لـقــاءاتــه فــي دمشق
أم ــس ،ف ــي وق ــت اسـتـقـبــل فـيــه الــرئـيــس
ب ـشــار األسـ ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـشـيــوخ
الباكستاني ورئيس الجمعية البرملانية
اآلسيوية ناير حسني بخاري.
وتـنــاول الـلـقــاء ،بحسب وكــالــة «ســانــا»،
قضية اإلرهاب «وضرورة وجود موقف
مبدئي بمحاربته من قبل جميع الدول»،
من خــال تشجيع العمل املشترك بما
يساعد في «القضاء على هذه اآلفة التي
تشكل خطرًا على الجميع دون املساس
بسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير
مصيرها بنفسها».

للعيش في ظل الحرب إلى األبد.
ال ــوص ــول إل ــى حـلــب فــي ال ـيــوم الثاني
الش ـت ـعــال امل ـع ــارك األخ ـي ــرة فــي ريفها
الوصول إليها
الشمالي ال يختلف عن ّ
ّ
في أيام أخرى .وخالفًا ملا كنا نظن ،فإن
أخ ـبــار امل ـع ــارك ليست كـثـيــرة ال ـتــداول
ً
املوت َ
ُ
ّ
يوميًا يتعامل
تفصيال
بات
هنا.
ّ
ال ـج ـم ـي ــع م ـع ــه ع ـل ــى أن ـ ـ ــه «ال ـت ـف ـص ـيــل
أخبار ترتبط بما سواه
األصدق» ،وكل ٌ
هي أخبار كــاذبــة حتى يثبت العكس.
ُ
عـلــى طــاولــة فــي مقهى شعبي افتتح
قبل شهرين (افتتاح املقاهي واملطاعم
فـ ــي م ـع ـظــم م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ــدول ــة
ٌ
حــدث مألوف ومستمر) ّيتوقف أحمد
وأص ــدق ــاؤه ع ــن لـعــب ال ــش ــدة (الـ ــورق)
ُ
ً
ق ـل ـي ــا .يـخـتـصــر ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي
اإلج ــاب ــة عــن أسئلتنا الـكـثـيــرة ُ
بجمل
قـصـيــرة وم ـتــاح ـقــة« :ك ــل ّش ــي بيقلك
ّ
رخص
ض ــع الـكـهــربــا ،كـ ــذابّ .
تحسن و ّ
البنزين ،كذاب .عم يطوقو حلب ،كذاب.
بس حدا يقلك مات فالنّ ،
صدق وقول:
معتز ،صــاحــب املقهى،
الـلــه يــرحـمـ
ـو»ّ .
ّ
ُي ّ
برر األمر بأن «الناس باتوا يخشون
ّ
أن يـصــدقــوا شـيـئــا» .ويـضـيــف« :تــأمــل
الشاشات من حولك ،لم نعد نستخدم
التلفاز فــي املـقـهــى ،ال أح ـ َـد يــريـ ُـد ذلــك.
الزبائن تطالب باألغاني وحسب».
وبــال ـف ـعــل ،وح ــده ــا أن ـب ــاء ّأس ـطــوانــات
جهنم) وقذائف
الغاز املتفجرة (مدفع ّ
الهاون تبدو متداولة ،ألنها ال تحتاج
َ
إلــى مـصــدر .الـنــاس هــم املـصــدر ،وكــأن
ّ
لـســان ح ــال ك ــل منهم يـقّــول «أن ــا الــذي
رأى» .في اليوم التالي كنا شهودًا على
ّ
الجميلية
«هـ ّـبــة ج ـنــون» طــاولــت حــي
الــدائــم االزدح ـ ــام .خمس قــذائــف خالل
ساعة واحدة لم ُت ّ
غير شيئًا من اكتظاظ
َ
َ
الحي الكبير الــذي بــات أشبه بـ«سوق
وس ــط ال ـب ـلــد» .يـضـحـ ُـك بــائــع األحــذيــة
ترى،
أبو حسن« :ملاذا أغلق املحل؟ كما ّ
الزبائن لــم يتوقفوا عــن الـســؤالّ .إنهم
يـيـحـثــون عــن األرخ ـ ــص ،وه ــذا حقهم.
ّ
صحيح أن الذين يشترون قلة ،لكن لم
عام واحد عاد
يغادر السوق
أحد» .قبل ٍ
أبو حسن من ّ
تركيا« :ذهبت بحثًا عن
عمل بعد أن ضاقت الحال هنا» يقول.
ُ
خـســر الــرجــل مصنعًا صـغـيـرًا إلنـتــاج
البالستيك ،ومـنــزلــن .تــرك ذلــك وراءه
ّ
الشرقية مــع بــدء استعار
فــي األح ـيــاء
َ
منزل استأجره في
إلى
وانتقل
الحرب،
ٍ
ّ
ّ
الحمدانية .مثل كثيرين كان يظن
حي
األمر مؤقتًا ،ومع نفاد ّ
مدخراته سافر
إل ــى تــركـيــا« .م ــا رح ــت ألب ــرك باملخيم،
رح ــت أدور ع ـش ـغــل .م ــا ط ـ ّـول ــت كـتـيــر،
الحلبي ّبرة (خــارج) حلب متل السمك
ّبرة املي».

ال فوارق اجتماعية
كثير س ــواه .بعد
حــال أبــو حسن مثل َ ٍ
عامني من الحرب ،لم تبق سوى نسبة
ض ـئ ـي ـلــة تـ ـم ــارس أع ـم ــال ـه ــا ال ـســاب ـقــة.
مـعـظــم ال ـن ــاس ب ـح ـثــوا ع ــن «بـ ــاب رزق
جديد» ،منهم من وجده خارج املدينة،

ّ
َ
انعدمت (أ ف ب)
ِسمة الغنى التي كانت تميز سكان بعض األحياء

ومنهم مــن أص ـ ّـر على َإيـجــاده هنا .لم
ّ
طبقية كبيرة
تترك املستجدات فــوارق
بني البشرِ .سمة الغنى التي كانت تميز
ّ
َ
انعدمت .عائالت
سكان بعض األحياء
كـثـيــرة غـ ــادرت مـنــازلـهــا ف ــي «األح ـيــاء
الراقية» وعرضت تلك املنازل لإليجار،
لـتـتـحــول سكنًا لـعــائــات مــن مختلف
َ
املـشــارب .الــافـ ُـت أن أسـعــار اإليـجــارات
الخاضعة لسلطة الــدولــة
فــي األح ـيــاء
َ
السورية ارتفعت شأنها شأن األسعار
ّ
نسبيًا).
في املحافظات األخرى (اآلمنة
َ
َ
تسمع عــن أحد
ولــن يـكــون مفاجئًا أن
ً
َ
استأجر منزال مفروشًا بمبلغ خمسني
أو ستني ألف ليرة سورية (250 – 200
دوالرًا) ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـع ــرض ــة لخطر
القذائف دائمًا ،وهو املبلغ الذي يوازي
إيجار شقة في طرطوس أو الالذقية ،أو
حتى بعض أحياء دمشق.

المقاهي مقامات

لـ ـ ــم ي ـ ـ ُـع ـ ــد املـ ـ ـث ـ ــل الـ ـشـ ـعـ ـب ــي «الـ ـ ـن ـ ــاس
مقامات» صالحًا لـلـتــداول .رغــم ذلــك،
يمكن تقسيم املـقــاهــي تبعًا لطبيعة
ّ
ـاه يطغى اللباس
مــرتــاديـهــا .ثــمــة مـقـ ٍ
العسكري فيها ،من دون أن يعني ذلك

بــالـضــرورة أن ّ
روادهـ ــا مـقــاتـلــون .في
ُ
واحد من تلك املقاهي تتعامل العيون
ـس ك ـب ـيـ َـريــن.
م ـع ـنــا ب ـف ـض ـ ٍ
ـول وتـ ــوجـ ـ ٍ
يـ ـص ـ ّـر عـ ـ ّـمـ ــال امل ـق ـه ــى ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوران
ح ـ ـ ــول ال ـ ـطـ ــاولـ ــة م ـ ـتـ ـ ّ
ـذرعـ ــن بـحـجــج
كثيرة ،وســاعــن إلــى اسـتــراق السمع
إل ــى ال ـحــديــث ال ــدائ ــر ،أو ال ـن ـظــر إلــى
ُ
ُ
جليسنا
يضحك
شاشة «الالبتوب».
امل ـ ـه ـ ـنـ ـ ُ
ـدس« :قـ ـل ــت لـ ـك ــم ،هـ ـ ــذا َمـقـهــى
للشبيحة ،وكلهم يعرفون بعضهم».
فــي الــوقــت نفسه ُيـحــذرنــا الــرجــل من

خالل أيام تسمع
تندرّ
عشرات المرات
ّ
السكان بشأن تصريحات
وزير الكهرباء

ارتياد «املقهى الفالني» .يقول« :هداك
مقهى الـخــونــة ،هيك بـيـسـ ّـمــوه»ُ .
يقع
امل ـق ـه ــى املـ ــذكـ ــور ف ــي مـنـطـقــة أخـ ــرى،
َ
وم ــا زال مـقـصـدًا لـبـقــايــا «امل ـعــارضــة
ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة» .وسـتـكــون مجالسة عدد
َ
ّ
ق ـل ـيــل م ــم ــن ت ـب ـقــى م ــن هـ ـ ــؤالء أش ــب ــه
بــركــوب «آل ــة الــزمــن» لـلـعــودة سنوات
ُ
يحضر حديث الحرب
إلــى ال ــوراء .ال
ُ
مستجدات األزمــة.
على الطاولة ،وال
تـبــدو ًاألحــاديــث املـتــداولــة بــن هــؤالء
ّ
غــريـبــة ،وك ــأن مــا ي ــدور فــي ال ـبــاد لم
ُ
ُ
يبلغ مسامعهم بـعــد .يطلق أحــدهــم
ً
ُ
ّ
سياسيًا بصوت
نكتة تحمل تلميحًا
ُ
ه ــام ــس ،فـيـنـفـجـ ُـر الـبـقـيــة ضــاحـكــن،
َ
نكات
قبل أن يعود الجميع إلى تبادل
ٍ
ّ
«ج ـن ـس ــي ــة» بـ ـص ــوت م ــرت ـف ــع .بـيـنـمـُـا
تحضر بشكل متقطع أحاديث تتعلق
بالبروليتاريا ،والكوسموبوليتية،
والشعبوية! فيما ُ
ّ
يكاد سؤال أحدهم
ّ
«جــد صــار السفر علبنان بــدو فيزا؟»
أن يكون الجملة الوحيدة التي تالمس
الراهن.

ّ
تحسن خدمي طفيف

ً
تـ ـغ ـ ّـي ــر ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـخ ــدم ــي قـ ـلـ ـي ــا فــي

تقرير

أريحا :ذكريات مؤلمة بعد أكثر من عام على المذبحة
أريحا ــ سائر اسليم
«أنـ ـ ــزه بـ ــاد ال ـل ــه وأط ـي ـب ـه ــا» ،بـهــذه
الـكـلـمــات وص ــف ال ـشــاعــر والــرحــالــة
ي ـ ــاق ـ ــوت الـ ـحـ ـم ــوي م ــديـ ـن ــة أري ـ ـحـ ــا،
ج ـن ــوب إدل ـ ــب ،ف ــي ال ـش ـمــال الـغــربــي
مــن ســوريــا ،والـتــي ّ
حولتها الحرب،
بـفـعــل مــوقـعـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ،إلــى
أرض ن ــزاع تـسـعــى أطـ ــراف ال ـصــراع
للسيطرة عليها .فــأريـحــا تقع على
س ـف ــح ج ـب ــل األرب ـ ـعـ ــن ،ب ــال ـق ــرب مــن

الـطــريــق الــدولـ ّـيــة (حـلــب ـ ـ الــاذقـيــة)،
وال ت ـب ـعــد ع ــن م ــدي ـن ــة إدلـ ـ ــب س ــوى
 13ك ـلــم .سـ ّـبــب األم ــر ألهــالــي أريـحــا
الكثير مــن ال ـك ــوارث ،ف ـقــدوا خاللها
ع ـش ــرات ال ـض ـحــايــا ،م ــا دف ـع ـهــم إلــى
ت ــأي ـي ــد امل ـص ــال ـح ــة الـ ـت ــي ج ـ ــرت فــي
مدينتهم ،في شهر آب  ،2013والتي
أدت إل ــى خ ــروج املـسـلـحــن ودخ ــول
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إل ـي ـه ــا ،وتـشـكـيــل
ّ ّ
لجان شعبية لحمايتها .إل أن ذلك
لــم يجلب لــأهــالــي األم ــان املـنـشــود،

آن ـ ــذاك ،ف ـســرعــان م ــا ّع ــاد املـسـلـحــون
ليرتكبوا مذبحة بحق املدنيني يوم
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اليوم .وبعد مــرور أكثر من عــام على
ّ
املــذبـحــة ،ال ي ــزال الـعــديــد مــن السكان
ـون ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـلــك
يـ ـحـ ـجـ ـم ـ ّ
يفضلون الصمت ّ
جراء خوف
الذكرى.
ّ
يومياتهم .ولـكــن رغم
بــات ج ــزءًا مــن
ذلك فإنك تجد بني األهالي من يندفع
لــروايــة حكايات األلــم واملـعــانــاة التي
كابدوها أثناء سيطرة املسلحني على

املدينة ،حتى تاريخ ارتكاب املجزرة.
ّ
محمد القربي يروي متذكرًا« :كانت
ّأول عملية مصالحة فــي إدل ــب بني
الـسـلـطــات واملـسـلـحــن ،وق ــد باركها
األهالي ،ولكن مع مضي عشرة ّأيام،
فوجئنا بـعــودة املسلحني؛ بعضهم
م ــن أبـ ـن ــاء امل ــدي ـن ــة وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
م ــن أب ـن ــاء ال ـق ــرى امل ـ ـجـ ــاورة ،إضــافــة
إل ـ ــى ّع ـ ــدد مـ ــن امل ـق ــات ـل ــن األجـ ــانـ ــب،
لـيـشــنــوا هـجــومــا عـلــى كــافــة الـنـقــاط
العسكرية املحيطة باملدينة ،ما أثار

ذعر األهالي الذين راحوا يتزاحمون
لالختباء من الرصاص والتفجيرات،
ّ
لنعرف الحقًا أن املسلحني اقتحموا
حي غنيم املعروف بـ«جب القاضي»
وارتكبوا مجزرة بحق عائلة مؤلفة
مـ ـ ــن س ـ ـتـ ــة أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص تـ ـ ـ ـ ّـم ذب ـح ـه ــم
بحجة انضمام أقاربهم إلى اللجان
الشعبية ،لتبدأ عندئذ حركة النزوح
باتجاه إدلب والالذقية ملن استطاع
املسلحني».
أن يفلت من قبضة
ّ
ّأم ـ ــا ف ـ ــداء ح ـل ــوم ف ـت ـقــول إنـ ـه ــا فـقــدت

