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أهل الشام

ّ
ريبورتاج شكل انحباس األمطار في سوريا هذا العام ،وتأخرها حتى شهر أيار ،عائقًا أمام جهود الحكومة السورية الستثمار
المساحات الزراعية الواسعة التي جرى تحريرها ،في محافظات ّ
عدة ذات طابع زراعي ،ما يضعف اآلمال بموسم
زراعي وفير

ّ
موسم المحاصيل االستراتيجية« :إني أغرق ...أغرق»
وتشير اإلح ـصــاءات إلــى أن ديــر الــزور
كانت تنتج قبل اندالع الحرب في البالد
قرابة  300ألف طن من القمح.
بدورها؛ شهدت محافظة حلب ارتفاعًا
ملحوظًا فــي املـســاحــات امل ــزروع ــة هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،وفـ ــق ت ـق ــاري ــر ح ـكــوم ـيــة أك ــدت
تنفيذ الخطة الزراعية بنسبة  68باملئة
بــالـنـسـبــة ال ــى األراضـ ـ ــي ال ـب ـعــل ،إذ تم
زراعة  108آالف طن من القمح من أصل
الـخـطــة ال ـتــي وض ـعــت ه ــدف  159ألــف
طــن ،فيما ارتفعت نسبة تنفيذ خطط
القمح امل ــروي إلــى  84باملئة ،وذلــك من
خــال زراع ــة  154ألــف هكتار مــن ّ أصل
 182ألــف هكتار مخططة .ويـتــوقــع أن
يتم تسويق كميات القمح املنتجة إلى
امل ــراك ــز الـحـكــومـيــة م ــن م ـنــاطــق ال ـبــاب
ومنبج ودي ــر حــافــر للمرة األول ــى منذ
س ـ ّـت س ـن ــوات ،وخــاصــة بـعــد ع ــودة 41
ألف عائلة إلى تلك املناطق ،وفق األرقام
الحكومية .أمــا فــي املناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة السورية من محافظة
الرقةّ ،
فتمت زراعة  205آالف هكتار ،من
أص ــل الـخـطــة ال ــزراع ـي ــة امل ـق ــدرة بـ ـ 250
ألــف هكتار مــن القمح امل ــروي والبعل،
وس ــط غ ـيــاب أي تـقــديــر لــإنـتــاج نظرًا
الى الضرر الكبير الحاصل على شبكة
الـ ــري ،واع ـت ـمــاد ال ــزراع ــة فــي املحافظة
على الشق البعلي بشكل شبه كامل.

الحسكة ــ أيهم مرعي
لم تكتمل فرحة وزارة الــزراعــة بإنجاز
سيطرة الجيش السوري على مساحات
واسـعــة مــن الـشــرق والـشـمــال الـســوري،
ح ـتــى جـ ــاء ت ــأخ ــر األمـ ـط ــار هـ ــذا ال ـعــام
لـيـخـفــف م ــن اآلمـ ـ ــال ب ـمــوســم مختلف
عن املواسم العجاف الخمسة األخيرة.
وعـ ــرفـ ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي املـ ــوسـ ــم ال ـف ــائ ــت
أس ــوأ حصيلة رسـمـ ّـيــة لكميات القمح
ّ
الـتــي تسلمتها املــراكــز الـحـكــومـ ّـيــة من
ّ
الفلحني ،وهــي  300ألــف طن فقط ،في
مقابل قرابة أربعة ماليني طن في ّ عام
 .2011وال يبدو املوسم الحالي مرشحًا
لقلب املعطيات بسبب قلة األمطار في
خ ــال شـ َـهــري إن ـبــات املـحــاصـيــل (آذار
ون ـي ـس ــان) ،م ــا تـسـبــب ب ــان ـع ــدام األم ــل
ب ــإن ـت ــاج األراض ـ ـ ــي ال ـب ـع ـل ـيــة ،وح ـصــره
باملساحات املــرويــة فقط .وكــان تحرير
الجيش مساحات واسعة من أرياف دير
ّ
الزور والرقة وحلب قد عزز الطموحات
بدعم قطاع الزراعة املتهالك ،وال ّ
سيما
أن املـحــافـظــات ال ـثــاث (بـعــد الحسكة)
َ
تعد األهــم في إنتاج محصولي القمح
وال ـش ـع ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــن .وت ـق ــول
إحـصــاءات وزارة الــزراعــة هــذا العام إن
قــرابــة «مـلـيــون و 100أل ــف هـكـتــار» ،قد
زرعـ ــت ف ــي مختلف أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،مع
غياب أي تقديرات عــن كميات اإلنتاج
املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،ف ـي ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت امل ـس ــاح ــة
املــزروعــة بالشعير إلــى «مـلـيــون و800
ألــف هكتار» ،بــزيــادة قرابة  90ألفًا عن
العام الفائت.

«الزراعة تتعافى»
يـ ــرى وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أح ـم ــد ال ـ ـقـ ــادري،
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» أن «تحرير
مساحات واسعة من أرياف الرقة وحلب
ـاف لـقـطــاع
وديـ ــر ال ـ ــزور ه ــو ب ــداي ــة ت ـع ـ ٍ
الزراعة في البالد» ،ويضيف «الحكومة
دعمت الفالحني في ريف حلب الشرقي
بالريّ ،
وأمنت البذار لفالحي دير الزور،
مع تعثر في عملية الري التي تدعمها
الحكومة فــي ريــف ديــر ال ــزور الشرقي،

رجل يبيع الخبز في أحد شوارع مدينة منبج (أرشيف ــ أ ف ب)

ب ـس ـبــب الـ ـض ــرر ال ـك ـب ـيــر ال ـح ــاص ــل في
الشبكة» .ويــؤكــد ال ـقــادري أن «ال ــوزارة
قــامــت بـتــأمــن كــل مستلزمات اإلنـتــاج
ال ــزراع ــي لـجـمـيــع امل ـحــاف ـظــات ،م ــا عــدا
الحسكة ،بسبب ظروف الطرقات»ّ .
وتعد
محافظة الحسكة أكثر محافظة تنتج
القمح في سوريا ،بنسبة تفوق  45في
املئة من الناتج العام للبالد .وهي نسبة
تزايدت في ظل الحرب لتتجاوز حاجز
ال ـ ـ  90بــامل ـئــة ،بـفـعــل خـ ــروج مـســاحــات
ّ
الزراعية في بقية
واسعة من األراضــي
املـحــافـظــات عــن الـسـيـطــرة الحكومية.
وس ـج ـلــت الـحـسـكــة ه ــذا ال ـع ــام تنفيذًا
لخطة زراعــة القمح البعلية بنسبة 74
بــامل ـئــة .وت ـمــت زراعـ ــة  320أل ــف هكتار
ّ
من أصــل  445ألــف هكتار كــان مخططًا
لــزراع ـت ـهــا ،ل ـكــن مـعـظـمـهــا خــرجــت من
ال ـخ ـطــة ب ـس ـبــب ت ــأخ ــر األم ـ ـطـ ــار .فيما
بلغت نسبة تنفيذ ال ــزراع ــات املــرويــة
قرابة  31باملئة من خالل زراعة  91ألف
هكتار من أصل املخطط واملقدر بـ 228
ألف هكتار .ويعيد الخبراء الزراعيون
ّ
قــلــة املـســاحــات املــرويــة إلــى عــدم توافر
مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة
ومـحــروقــات وكـهــربــاء .وال يبدي مدير
ً
زراعة الحسكة ،عامر سلو ،تفاؤال بهذا
املوسم ،فيقول إن «الــواقــع الــزراعــي في
املـحــافـظــة سـيــئ بـسـبــب ن ـ ّـدرة األم ـطــار
الـهــاطـلــة ه ــذا ال ـع ــام» ،وت ــوق ــع سـلــو أن
تنتج الحسكة « 200ألف طن قمح فقط
من املساحات املروية ،بانخفاض نحو

 500أل ــف ط ــن ع ــن ال ـع ــام ال ـفــائــت ال ــذي
ُ ّ
ويعلل سلو
بلغ إنتاجه  675ألف طن».
انخفاض الكميات املسوقة إلــى املراكز
الحكومية في املحافظة ،إلى نحو 184
ألــف طن فقط العام املاضي ،بـ«افتتاح
ّ
اإلدارة الذاتية مراكز تسلمت أكثر من

رفعت الحكومة
تسعير شراء القمح
والشعير لجذب
المزارعين إلى مراكزها

التهريب يحد من التسويق

تؤكد مصادر ّ
عدة أن سيطرة الجماعات
املـسـلـحــة ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة من
الـ ـب ــاد خـ ــال س ـنــي الـ ـح ــرب ال ـفــائ ـتــة،
أف ــرزت تنشيطًا لحركة تهريب القمح
الـســوري باتجاه دول الـجــوار كتركيا
والعراق ،األمر الذي أكده وزير الزراعة
ً
ق ــائ ــا إنـ ــه «ن ـش ـط ــت ح ــرك ــة ال ـت ـهــريــب
بفعل انقطاع الطرقات ،وتعثر وصول
الفالحني إلى املراكز الحكومية» .ورأى
القادري أن «اكتشاف كميات كبيرة في
مستودعات الجماعات املسلحة بعد
تحرير عــدد مــن املناطق يــؤكــد وجــود
ّ
بالتحول من
التهريب» .وبدأت سوريا
مكتف ذاتيًا من إنتاج القمح إلى
بلد
ٍ

 200ألــف طــن مــن الـفــاحــن ،واحتفاظ
الـفــاحــن بـقــرابــة  100أل ــف طــن كـبــذار،
باإلضافة الــى شــراء املطاحن الخاصة
كميات كبيرة مــن الفالحني مباشرة».
فـيـمــا يـكـشــف مــديــر زراعـ ــة دي ــر ال ــزور،
محمود حيو ،في حديث إلى «األخبار»
أن «ال ـك ـم ـي ــات املـ ــزروعـ ــة وص ـل ــت ه ــذا
الـعــام إلــى أكثر مــن  25ألــف هكتار ،مع
توقع بوصول اإلنتاج إلى  50ألف طن
ّ
سيسوق معظمها للمراكز الحكومية
ألول مــرة منذ أكـثــر مــن أربـعــة أع ــوام».

بلد مستورد ،في مطلع عام  ،2013إثر
انخفاض محصول املوسم الذي سبقه
إلــى أقــل مــن مليون و 700ألــف طــن في
موسم ،لتلجأ الحكومة إلى االستيراد
بهدف تأمني حاجة السكان من القمح
واملقدرة بمليوني طن سنويًا .وتسعى
الحكومة السورية الى استثمار تحرير
مـســاحــات واس ـعــة ذات طــابــع زراع ــي،
ب ـغ ـيــة رفـ ــع إن ـت ــاج ـه ــا م ــن امل ـحــاص ـيــل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ك ــال ـق ـم ــح وال ـش ـع ـي ــر
والقطن ،عبر إجراءات ّ
عدة مثل تأمني
مستلزمات اإلن ـتــاج ،وتــرمـيــم شبكات
ال ــري .كما رفـعــت اللجنة االقتصادية
ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء تسعيرة
شــراء القمح في املــراكــز الحكومية من
 140ليرة العام املاضي إلى  175ليرة،
وال ـش ـع ـي ــر م ــن  110لـ ـي ــرات إل ـ ــى 130
ل ـيــرة ،كـخـطــوة ل ـجــذب الـفــاحــن نحو
تسليم إنـتــاجـهــم لـلـمــراكــز الحكومية.
وافتتحت الحكومة هذا العام  36مركزًا
بزيادة عشرة مراكز عن العام الفائت،
من بينها مراكز في دير الــزور والرقة
وإدلب وريف حلب الشرقي.

مطر أيار
أدت العواصف املطرية التي تعرضت
لها ســوريــا فــي خــال الشهر الـجــاري،
وخ ـ ّ
ـاص ــة امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ــرق ـي ــة ،إلــى
تلف مساحات زراعية واسعة .وعالوة
على وفاة سبعة أشخاص (ستة منهم
أطـ ـف ــال ي ـع ـم ـلــون ب ــال ــرع ــي) ،ف ـقــد أدت
السيول الناتجة من األمطار الغزيرة،
وارتفاع تدفق األنهار الرئيسة كالفرات
والـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــور والـ ـجـ ـغـ ـج ــغ إل ـ ــى ت ـض ــرر
م ـســاحــات زراع ـي ــة م ــروي ــة ،مــع خــروج
م ـع ـظــم امل ـح ـص ــول ال ـب ـع ـلــي م ــن خـطــة
اإلن ـتــاج ،فــي ظــل غـيــاب أي إحـصــاءات
رسـمـ ّـيــة دقيقة وشــامـلــة .ويــؤكــد مدير
زراعـ ـ ــة ديـ ــر الـ ـ ــزور م ـح ـمــود ح ـ ّـي ــو ،أن
«األمطار والسيول أتلفت  2695دونمًا
في الريف الغربي للمحافظة ،معظمها
مزروع بالقمح ،ما أخرج قرابة  10في
املـئــة تقريبًا مــن اإلن ـتــاج خ ــارج الغلة
املتوقعة».

بريد دمشق

وجوه

«خلطة الحاج عبدو ّ
الفوال»

رحل «الحاج عبدو ّ
الفوال» .عبد الــرزاق مصري ،الذي عاش  75عامًا
أمضى  63منها في مهنة صناعة الفول .كان الرجل جــزءًا أساسيًاّ
ُ
ً
من ذاكرة حلب ّ
ّ
ُ
يصعب
ثانويًا.
الطيبة ،لذلك ال يبدو رحيله تفصيال
الحصول على لقب «اللقمة األطيب» في مدينة اشتهرت بعراقة مطبخها
ولـ ّـذة طعامها مثل حلبّ ،
لكن الحاج عبدو انتزع اعترافًا باللقب من
معظم أبـنــاء املدينة ّ
وزواره ــا .هــي مهنة وال ــده مــن قبله ،والـيــوم مهنة
أوالده ،لكن الخبرة الطويلة لم تكن كلمة السر الوحيدة ّ
لتفوقه .ثمة
ّ
«خلطة» كان قد كشف عن ّ
مصور أجرته معه وكالة
مكوناتها في لقاء
«سانا» قبل رحيله بأشهر« :طيبة األكــل ،عدم الغش ،الكرم ،بشاشة
وجه البائع ،والحرص على رضى الزبون» .املحل الذي صنع شهرته
ّ
التاريخية في حي ْ
«الج َد ْيدة».
كان معلمًا من معالم «ساحة الحطب»
 116عامًا عمر املحل املذكور انتهت قبل سنوات مع الدمار الهائل الذي
تعرضت له الساحة .في اللقاء نفسه ،يقول بحسرة «شي بيبكي ،شي
بيفرط القلب ،إذا عاشرت قطة سنتني تالتة وفارقتك بتزعل عليها،
فما بالك بذكريات  62سنة؟» ،ويضيف «ما تحركت من حلب أبدًا ،وإن
شاء الله ما بتحرك».

لقطة

البحث عن حرستا
صهيب عنجريني
«معك  3ساعات» ،قال العسكري في نقطة
ّ
الدخول
تسجيل البطاقات الشخصية قبل ُ
إل ــى حــرس ـتــا ،عـنــد ال ـحــاجــز ال ــذي اصــطـلــح
على تسميته «حاجز السيرونيكس» .كان
امل ـطــر ق ــد ّب ــدأ بــالـهـطــول مـنــذ دق ــائ ــق ،وأن ــت
تـفـتــح مـظــلـتــك وت ـق ــول لـنـفـســك بـكـثـيــر من
ّ
الرومانسية البلهاء «رح فوت مشي ،فرصة
أتــذكــر آخــر أيــامــي فيها قبل  6سـنــن» .في
ال ـش ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ُس ـك ـن ــى حــرس ـتــا،
ّ
كنت قــد اخـتـبــرت أيــامــا تـعــذر فيها دخــول
السيارات إلى املدينة املالصقة للعاصمة ،أو
خروجها منها .سـيــارة أجــرة توصلك إلى
ّ
املتبقية سيرًا
األوتوستراد ،لتقطع املسافة
على األقــدام نحو ّ
«العبارة» ،أو التفافًا حول
ُ
ّ
من
«املــوارد املائية» وفق ما تمليه املعطيات ً
أصوات رصاص أو خيوط دخان ،واستجابة
للحدس حني يكون الصمت املريب ّ
مخيمًا.
ّ ّ
مرة جثة هامدة
على هذا الطريق ،رأيت ذات
ّ
ّ
مستعد حتى اليوم أن تقسم أنها كانت
وأنت
ّ
«جثة مبتسمة» .على ذلك الرصيف ،أمضيت
ساعتني مستلقيًا بال حــراك ،وأنــت تحاول
أن تذوب في الظالم ريثما ينتهي االشتباك
ال ـ ــذي اقـ ـت ــرب ف ـج ــأة ح ـتــى صـ ــار بــوسـعــك
أن تـشـتـ ّـم رائ ـح ــة الـ ـب ــارود .قـبـلـهــا بـعــامــن،
ُ
ـات تفترش
كنت قــد اعـتــدت مـشــاهــدة عــائـ ٍ
األرصفة وعشب أطراف الطريق على سبيل
«السيران» الليلي .أما ّاليوم ،فلست تشاهد
سوى ركام املباني املطلة على األوتوستراد،
ّ
ّ
ركام ّ
التحية على ركام
يخيل إليك أنه يلقي
يقابله في الجهة األخــرى من األوتوستراد
ن ـف ـس ــه ،ح ـي ـّـث «ال ـ ـقـ ــابـ ــون» .ي ـش ـت ـ ّـد امل ـط ــر،
ّ
ونوعية املظلة الرديئة التي اشتريتها قبل
ُ
ّ
ـات مــن س ــوق الـصــالـحــيــة تــدفــعــك إلــى
ســاعـ ٍ
س ـت ـس ــام .ت ــوم ـ ّـئ إل ــى سـ ـي ــارات ع ــاب ــرة،
اال ّ
تتوقف إحداها وتقلك إلى «مدخل ّ
الخزان».
ت ـبــرز بـطــاقـتــك الـشـخـصـ ّـيــة «مــرح ـبــا ،بــدي
ً
فوت شوف بيتي» ،يأتيك ّ
الرد سؤاال «وين
سـنــد الـتـمـلـيــك؟» فتجيب «كـنــت مستأجر،

وهاد عقد اآلجــار» .نظرة سريعة في العقد
املهترئّ ،ثم يقول لك العسكري «العقد قديم،
خالصة مدتو من زم ــان» ،تبتسم «معقول
كان الزم ّ
جددو من عند اإلرهابيني؟»« .شو
بتشتغل؟»« ،مواطن» .تسمع قهقهة ّ
تنم عن
ّ
أنــك أتيت في «ساعة رواق» ،ثـ ّـم تنبيهًا «ما
ّ
تطول يا مــواطــن ،خلي هويتك هــون ،رقمك
 17وقـبــل السبعة بـتــرجــع» .تــومــئ بــرأســك،
ّ
تـتـجــاوز النقطة وأن ــت تـتــذكــر رقـمــك «،»17
وع ـلــى «ح ــاج ــز الـسـيــرونـيـكــس  ،»56وفــي
الفندق وســط العاصمة «ُ .»606ت ّ
خمن ّأي
الدروب سيكون أفضل للوصول إلى «مفرق
اإلن ـتــاج» ،وتسلكه غير عــابــئ بـبــرك الوحل
واملياه كما يليق بـ«رقم» مثلك .مع كل خطوة
تـكـبــر ال ـفــاج ـعــة ،يـ ــزداد ال ــرك ــام ،وتـتـنــاقـ ُـص
املباني ،ويفارقك التساؤل عن مصير البيت.
قبل ساعات كنت تقول لنفسك« :إن كانت
الجدران موجودة فالكتب في انتظارك على
األرج ـ ــح ،ف ــي ال ـح ــرب ال أح ــد تـغــريــه الكتب
ً
ّ
ســوى ال ـن ـيــران» .لكنك اآلن تتلفت مـحــاوال
فهم «جغرافيا الركام».
ح ــن قـ ــال ّ ل ــك صــدي ـقــك ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ّعبر
الهاتف «دلني على بيتك وسأحاول تفقده»
ً
اصطنعت الضحك قــائــا «ال فــائــدة ،حتمًا
ّ
لــم تعد هـنــاك نـقــاط ع ــام تميز بواسطتها
ّ
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع» .لـكــنــك ل ــم تـتـخـ ّـيــل أنـ ــك ل ــن تجد
ّ
الشوارع! ها أنت وجهًا لوج ٍه أمام ما تخمن
ّ
ّ
شارع ّ
ٌ
يؤدي إلى بيتكٌ ،لكنه ليس سوى
أنه
أكـ ــوام رك ــام صنعتها أب ـن ـيــة تـ ّـهــدمــت على
جانبيهّ .
تقرر الذهاب نحو «الكوع» لاللتفاف
عبر طريق آخــر .لكن كيف ستعرف «كوع
حــرس ـتــا» وأن ــت ل ــم تـعــد ت ـعــرف كــوعــك من
زوايـ ــا ،وال
ب ــوع ــك؟!! ال شـكــل لـلـطــرقــات ،ال ّ
انحناءات هنا ،ليس سوى خراب .يدلك قلبك
ٍ
َ
واكبت
وبقايا الــذكــريــات على ال ــدروب :هنا
ّأول تظاهرة كبرى في املدينة ،ما زلت تحفظ
ذلك اليوم بأدق تفاصيله ّ(الجمعة 8 ،نيسان
 .)2011تتذكر جيدًا الترقب الذي ّ
خيم على
ّ
ّ
الشوارع مع بدء صالة الجمعة .تتذكر تجمع
عناصر حفظ النظام عند «الكوع»ّ ،
تجمعات

ً
ّ
ومتفرقة،
املتظاهرين الـتــي ب ــدأت صـغـيــرة
تـسـمــع ص ــوت إحـ ــدى الـ ـج ــارات م ــن داخ ــل
منزل ما وهي تقول «الله يمرقها على خير».
ٍ
ّ
ما زلت تتذكر «املظاهرة الوافدة» من عربني،
انـضـمــام الــوافــديــن إلــى مــن سبقهم ،وجــوه
مـعـظــم ج ـيــرانــك وه ــم يـقـفــون عـلــى ال ــزواي ــا
مـتــرقـبــن ب ـخــوف .عـلــى ه ــذا ًاألوتــوس ـتـ ُـراد،
العصر «جماعة» بعدما قطع
أقيمت صالة
ُ َ
بحاويات أحــرق ما فيهاُ .هنا ُرفع
الـشــارع
ٍ
خطيب على األك ـتــاف وت ـحـ ّـدث عــن «الظلم،
والحكم الطائفي ،وأموال الضرائب املنهوبة»
ّ
وبــشــر بــ«الـعــدل ،ودول ــة اإلس ــام» ،ثـ ّـم نــادى
بــالـحــاضــريــن «رح ن ــروح مـشــي عـلــى دومــا
بعدها
ونفك الـحـصــار».
لتتعالى الهتافات ّ
ّ
ّ
«ف ــك ــوا ال ـح ـص ــار ،ف ــك ــوا ال ـح ـص ــار» .تـقــلــب
الذكريات وأنــت تحاول جاهدًا العثور على
طريق تسلكه نحو بيتك ،فال تفلح :شـ ٌ
ـارع
ت ـح ـ ّـول إل ــى خ ـن ــدق ،آخ ــر إل ــى ت ــال ،وثــالـ ٌـث
ـان يصعب تـجــاوزهــا .تكتفي
إلــى بقايا مـبـ ٍ
بالخيبة ،مدفوعًا بتضاؤل ّاألمل في العثور
ع ـلــى امل ـب ـنــى قــائ ـمــا ب ـعــد كـ ــل م ــا ش ــاه ــدت،
ّ
سيول ومستنقعات من املياه
وببدء تشكل
ّ
ّ
ُ
املوحلة .تفكر أن كل شيء قد ينجرف في
أي لحظة ،بما في ذلك أنــت .يدهشك تزاحم
الــدمــوع فــي قلبك ،أنــت الــذي سكنتها بضع
سنوات فحسب .تتسارع خطاك متحاشيًا
ً
النظر حولك ،ومتسائال عن ّمصائر جيرانك
ُ
ال ـســاب ـقــن .يـسـعــفــك ال ـح ــظ ب ــرج ــل وامـ ــرأة
يـسـلـكــان درب ال ـخ ــروج ُنـفـســه وق ــد حمال
تشعر باألنس فـ«كل غريب
بعض األوانــي،
ُ
ُ
نسيب» .تصل النقطة« :رقمي ،»17
للغريب
ً
يناولك العسكري بطاقتك «أهال يا مواطن».
ُ
تحاول أن تداري الغصص بابتسامة باهتة:
«ش ـك ـرًا ،وي ــا ري ـتــك م ــا سـمـحــت ل ــي ٌف ــوت».
تتالشى من ذهنك بشكل تـ ّ
ـام جملة كانت
قــد الزم ـتــك فــي ّ
األيـ ـ ّـام األخ ـي ــرة «عــائــد إلــى
ّ
ّ
حرستا» ،وتـحــل محلها أخ ــرى ..ت ــردد في
صـمــت ب ـيـ َـت ام ــرئ الـقـيــس «ظـ ِـل ـلـ ُـت ،ردائ ــي
فوق رأسي قاعدًاُ /أع ّد الحصى ،ما تنقضي
َعبراتي».

معرض سيارات
مدينة دوما!
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لم ّ
تميز الحرب التي دارت في غوطة دمشق على مدار السنوات الثماني
ّ
بني األبنية وبني السيارات ،وإن كانت تلك األخيرة قد فضلت الركون
ّ
إلى جانب الجدران ،بعدما فقدت مواد املحروقات ،وفي حال توفرها،
ّ
الشرقية سياراتهم ،فتحول
تكون بأسعار باهظة .هجر سكان الغوطة
ّ
بعضها إلى ركــام امتزج مع بقايا األبنية ،وحلق البعض اآلخــر فوق
األرصفة أو بقي بعضها من دون إطارات أو نوافذ.
ّ
السيارات املحروقة ،القديمة ،املتسخة ،الخالية من الركاب ،على طرقات
ّ
مدمرة ،هي داللة أخرى من دالالت معارك طاحنة دارت هنا ،وألقت بكل
ثقلها على كل ما وقعت عليه.

حافظت العاصمة على نشاطها المعتاد في مطلع شهر
على رغم المعارك الدائرة على أطراف دمشق الجنوبية،
ّ
رمضان ،خصوصًا في أسواق المدينة القديمة (تصوير ماهر المونس)

