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سوريا

على الغالف

محروسة
يا شام
في العام  ،2012باتت
دمشق التي نعرفها
مختصرة في بضعة أحياء
أشبه بمنطقة عسكرية
مغلقة .المسلحون ّعلى
تخوم أوتوستراد المزة في
قلب العاصمة .أعين «الثوار»
ال تحتاج لمنظار لترى ساحة
األمويين أو أي نقطة أخرى.
كان العالم ينتظر خبر «اجتياح
الشام ...كل الشام» .أيقنوا
أن سوريا إن خسرت معظم
مدنها وبقيت العاصمة
عصية يعني أن الحرب
مستمرة .استمرت الحرب.
كان «بركان دمشق» في
نفسه.
 17تموز من العام
اقترب الثوار من الظفرُ .فجرّ
مبنى األمن القوميّ .
هبت
«الخاليا» في القدم والعسالي
والتضامن وكفرسوسة
ودف الشوك وبساتين المزة
وداريا والمعضمية ...وفي
الحجر األسود أيضًا ،هو ّ
الحي
ذاته الذي انتظر حتى أمس
«ليعود» .متنفسان بقيا
للماليين من السكان .منفذان
يعنيان الرحيل ،واالثنان خطران
ومقنوصان ،واحد إلى حمص
وآخر إلى بيروت .صمدت
دمشق .النتيجة بدت أشبه
بلغز ّ
محير ال يشبه قواعد
عام جاء بندر
الرياضيات .بعد ّ
بما حمل في «ملفه السوري»
ليعيد ّ
الكرة .لفظته الشام
من على أسوارها .سنوات
ّ
وتضمد
والعاصمة تنزف
نفسها .ال معين على األرض
سوى أصدقاء ّ
هبوا فرادى.
قرية خلف قرية أعادت
ترتيب خريطتها .من الغوطة
الغربية فالشرقية إلى شرايينها
الجنوبية« ،اكتمل» الجسم
المنهك .يوم أمسُ ،ر َ
مي
الترياق وخرجت دمشق من
«العناية» .محروسة يا شام.
(األخبار)
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الحرب تغادر دمشق
ُ
صهيب عنجريني
طويت أمس صفحة
ال ش ـ ـ ــيء م ـ ـفـ ــاجـ ـ ٌ
«والية دمشق» التابعة
ـئ ف ـ ــي م ـ ــا ش ـه ــدت ــه
ّ
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة أم ـ ــس .ويـمـكــن
لتنظيم «داعش» المتطرف
ّ
ال ـق ــول إن إعـ ــان الـعــاصـمــة وريـفـهــا
في شكل نهائي ،فيما
مـحــافـظـتــن ت ـحــت س ـي ـطــرة الـجـيــش
ب ــالـ ـك ــام ــل جـ ـ ــاء ب ـم ـث ــاب ــة «إش ـ ـعـ ــار»
أعلن الجيش محافظتي
رس ـ ـمـ ـ ّـي بـ ـب ــدء م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فــي
دمشق وريفها
امل ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،مـ ــرح ـ ـلـ ــة كـ ــان
ّ
«محافظتين خاليتين من
االن ـع ـطــاف نـحــوهــا أم ـ ـرًا مـســلـمــا به
م ـنــذ ان ـط ــاق م ـعــركــة غــوطــة دمـشــق
اإلرهاب» .وتتجه األنظار إلى
ُ
األخـيــرة .وكــان مــن املنتظر أن تعلن
محافظة درعا بصفتها
هزيمة «الــرايــات الـســود» في جنوب
مؤشرًا ّ
دمشق مع بداية شهر رمضان وفقًا
أساسيًا لما يمكن أن
ل ـخ ـط ــط الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري (راجـ ـ ــع
يؤول إليه المشهد السوري
ُ ّ
«األخبار» 12 ،أيار  .)2018وال تشكل
ّ
في خالل الشهور المقبلة،
األيــام الخمسة فارقًا كبيرًا ال سيما
ّ
في ظل استمرار الوضع في أن ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ك ــان ــا ش ـبـ َـه
خاليني من املعارك ،إفساحًا للمجال
الشمال مضبوطًا وفق
أمـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ال ـل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــة
ُ
ّ
إلخراج بقايا املسلحني وفق
توافقات «أستانا» التي تعد
«صيغة تسعى دمشق
ّ
ّ
اسـتـســام ،ال اتـفــاق» على مــا يؤكده
بتطورات «إيجابية» مقبلة مـ ـص ــدر أم ـ ـنـ ـ ّـي رفـ ـي ــع لـ ــ«األخـ ـبـ ــار» .إلى الخروج بمكتسبات
ويأتي ّ
خلو محافظتي دمشق (1599
كـلــم م ــرب ــع) وري ــف دم ـشــق (18.032
ك ـلــم م ــرب ــع) م ــن أي وجـ ــود عـسـكــري
م ـ ـنـ ــاوئ لـ ـل ــدول ــة ل ـي ـك ـمــل مـ ــا ب ــدأت ــه
ات ـف ــاق ــات ح ـمــص وحـ ـم ــاة األخـ ـي ــرة،

من أي «توافق» حول
المنطقة الجنوبية

دمشق :عجلة الحسم الميداني لن تتوقف
أعلن الجيش السوري أمس تحرير كامل محيط دمشق الجنوبي،
لتكون بذلك كامل أراضي وبلدات املحافظة وريفها ،تحت سيطرة
الحكومة للمرة األولى منذ سبعة أعوام .ولم يتطرق البيان الذي
خرج عن قيادة الجيش إلى األنباء التي تحدثت عن ترحيل
مسلحي «داعش» من منطقة مخيم اليرموك وأطراف الحجر
األسود ،لكنه أكد أهمية هذا اإلنجاز لجهة «ضمان أمن دمشق
ً
ً
وريفها كامال ...فضال عن تهيئة البيئة املطلوبة لضمان القضاء
على ما تبقى من إرهاب مسلح» في كامل سوريا.
وفي ضوء التكهنات باحتماالت التصعيد العسكري املقبلة،
كان الفتًا في بيان الجيش تأكيده أن «القضاء التام على اإلرهاب
هو قرار سوري صرف ال رجعة عنه ،مهما بلغت التضحيات»،
مضيفًا أن «عجلة الحسم امليداني لن تتوقف حتى يتم تطهير كل
التراب السوري».

(أ ف ب)

ويـ ـمـ ـن ــح الـ ـجـ ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــاءه أك ـب ــر
رقعةٍ متصلة تخلو من املجموعات
ّ
ّ
مسمياتها منذ
املـســلـحــة بمختلف
سـبـعــة أع ـ ــوام .وع ـلــى رغ ــم ال ـفــاتــورة
الـبــاهـظــة ال ـتــي سـ ّـددت ـهــا ال ـب ــاد من
ـاف
ضحايا ونــزف
ديموغرافي وأكـ ّ
ّ
اقـتـصـ ّ
ومجتمعية هائلة ،فإنه
ـاديــة
ّ
ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـع ـس ـك ــرة ي ـع ـنــي أن
األم ـ ـ ــور الـ ـي ــوم «أف ـ ـضـ ــل» ح ـت ــى مـمــا
كانت عليه في عــام  2012من وجهة
نـظــر دم ـش ــق .وال تـقـتـصـ ُـر مـقـ ّـومــات
ّ
«األفضلية» على تنكيس كل الرايات
ّ
«الفصائلية» فــي أج ــزاء واسـعــة من
ال ـبــاد ،بــل تتسع لتشمل انخفاض
ع ــدد الــاعـبــن اإلقليميني الـقــادريــن
ع ـل ــى ل ـ ّع ــب ورقـ ـ ــة «أمـ ـ ــن ال ـعــاص ـمــة»
ّ
بما تمثله مــن رمـ ّ
ـزيــة ،وم ـغــادرة كل
ّ
رافـضــي سلطة الــدولــة املــركــزيــة إلى
ُأطـ ـ ــراف الـ ـب ــاد ال ـش ـم ــال ـ ّـي ــة .وإذا ما
ق ّو ّض لالتفاقات (غير املعلنة) التي
تمخضت عنها الجولة التاسعة من
«أستانا» قبل ّأي ــام ،فمن املنتظر أن
يشهد الشمال بدوره ّ
تطورات قريبة
ت ـت ـيــح امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــاط األن ـف ــاس
لدمشق.
ويـ ـتـ ـح ـ ّـف ــظ م ـ ـصـ ــدر س ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري رف ـي ــع
تـحــدثــت إل ـيــه «األخـ ـب ــار» عــن اإلدالء
بـ ـ ــأي ت ــوض ـي ــح يـ ـخ ـ ّـص «أسـ ـت ــان ــا»،
ّ ّ
ويكتفي بالقول إن «كــل األمــور على
ّ
خير مــا ي ــرام ،وسيتذكر السوريون
ً
طويال هــذه السنة ( )2018بصفتها
ّ
سـنــة ال ـخ ــوات ـي ــم» .وم ــن ش ــأن األيـ ــام
ّ
ـرات
الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة أن ت ـق ــدم م ــؤش ـ ٍ
على املسار الــذي ستسلكه مجريات
ّ
جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـ ــي ظـ ـ ــل م ــواص ـل ــة

ال ـج ـيــش اس ـت ـع ــدادات ــه الـلــوجـسـتـ ّـيــة
تـحـ ّـسـبــا الحـتـمــال فـتــح جـبـهــة درعــا
خ ــال األس ـبــوعــن
م ــن ج ــدي ــد .وف ــي ّ
األخيرين حظي ملف درعا بحضور
ك ـب ـيــر ع ـل ــى ط ـ ـ ــاوالت م ـع ـظــم ال ـق ــوى
امل ـن ـخ ــرط ــة فـ ــي املـ ـس ــأل ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة.
ٌ
ومفاوضات شائكة
وتــدور نقاشات
وراء األب ــواب املغلقة ،ســواء فــي ذلك
ما يــدور بني أطــراف «حلف دمشق»
ّ
وم ـ ــا ي ـ ـ ــدور بـ ــن م ــوس ـك ــو وك ـ ـ ــل مــن
واش ـن ـطــن وع ـ ّـم ــان وب ــاري ــس وحـتــى
تل أبيب .وتشير معطيات متقاطعة
ّ
إل ــى أن دمـشــق تسعى إل ــى الـخــروج
ّ
بمكتسبات مـيــدانــيــة مــن أي تــوافــق
ت ـن ـجــح مــوس ـكــو ف ــي ال ــوص ــول إلـيــه
م ــع الــاع ـبــن امل ــؤث ــري ــن ف ــي جـبـهــات
الـجـنــوب .ويعني ذلــك عــدم االكتفاء
ب ــات ـف ــاق مــوض ـعــي ُي ــدخ ــل ال ـج ـنــوب
ف ــي حــالــة «س ـتــات ـي ـكــو» ف ـح ـســب ،بل
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن رسـ ـ ـ ــم خـ ـ ـط ـ ــوط س ـي ـط ــرة
جـ ــديـ ــدة ،وضـ ـم ــان ــات بـ ــإعـ ــادة فـتــح
ّ
ـدوديــة مــع األردن تحت
املـعــابــر ال ـحـ
ّ
سلطة الحكومة السورية .وتسيطر
ّ
املجموعات املسلحة على قرابة 2500
كلم مربع من مساحة محافظة درعا،
فيما يسيطر الجيش على قرابة 1200
ّ
كـلــم مــربــع تــأخــذ شـكــل ل ـســان يمتد
م ــن غ ـبــاغــب (ريـ ــف درعـ ــا الـشـمــالــي)
إل ــى مــديـنــة درع ــا (مــركــز املـحــافـظــة).
وإضافة إلى درعا ،تنحصر سيطرة
ّ
املـجـمــوعــات املـســلـحــة فــي أج ــزاء من
محافظة القنيطرة ( 380كلم مربع)،
وف ـ ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــدة الـ ـتـ ـن ــف تـ ـح ــت غ ـط ــاء
أمـيــركــي ،إضــافــة إلــى مثلث «م ــورك،
كفر زيتا ،اللطامنة» في ريف حماة
ال ـش ـمــالــي .ك ـمــا تـنـتـشــر مـجـمــوعــات
ّ
مسلحة في مناطق «درع الفرات» في
ريــف حلب الشمالي بمساحة 2250
كلم مربع ،ومناطق «غصن الزيتون»
(عفرين ومحيطها) بمساحة 2280
كـلــم مــربــع .وتـخـضــع أجـ ــزاء واسـعــة
( 5400كـ ـل ــم م ـ ــرب ـ ــع) م ـ ــن م ـحــاف ـظــة
إدلــب لسيطرة مجموعات معظمها
ّ
«جهادية» ،وتتصل بها حوالى 100
كلم مربع من ريف الالذقية الشمالي.
ف ـي ـم ــا ي ـس ـي ـطــر ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــاؤه
عـلــى قــرابــة  650كـلــم مــربــع مــن ريــف
إدلــب الجنوبي الشرقي عــاوة على
بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني.
وت ـت ـن ــازع «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر س ــوري ــا»
و«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــراب ــة  2500كـلــم مــربــع م ــن مساحة
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مـ ـح ــافـ ـظ ــة حـ ـل ــب (الـ ـ ــريـ ـ ــف ال ـغ ــرب ــي
والـشـمــالــي الـغــربــي) .ومــا زال ــت هذه
ّ
الـخــاصــرة تشكل مـصــدر خطر على
ّ
ســكــان حـلــب ،وت ــواص ــل املـجـمــوعــات
استهداف املدينة بقذائف وصواريخ
ّ
مستمرة .وتفيد معلومات «األخبار»
ّ
بـ ـ ّـأن «ح ــرك ــة ن ــور ال ــدي ــن زن ـك ــي» قد
ّ
تلقت أخيرًا تحذيرًا تركيًا بضرورة
«ض ـبــط ه ــذا امل ـح ــور ف ــي شـكــل ت ــام»

بصفتها املجموعة األكبر نفوذًا في
ّ
وتضمن التحذير
ريف حلب الغربي.
تلويحًا بـ«رفع الغطاء عن مناطقها،
وإخ ــراجـ ـه ــا م ــن قــائ ـمــة الـتـفــاهـمــات
املتفق عليها مع موسكو».

«داعش» بال «واليات»
خـ ــروج ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» ف ــي شكل
نهائي من دمشق ومحيطها أفضى

ّ
املتطرف «والية
إلى خسارة التنظيم
دمـشــق» .ونتيجة ذلــك باتت تسمية
«ال ــوالي ــات» أش ـبــه ب ــ«حــالــة رمـ ّ
ـزيــة»
تحضر في بيانات التنظيم ووسائل
إع ــام ــه فـحـســب .ويـقـتـصــر الــوجــود
امليداني لـ«داعش» في الوقت الراهن
ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة جـ ـ ـي ـ ــوب أص ـ ـغـ ــرهـ ــا ال
تتعدى مساحته  250كلم مربع في
محافظة درعــا ،وأكبرها جيب كبير

فــي البادية (نحو  7500كلم مربع)،
ه ــو م ــا تـبـقــى م ــن «والي ـ ــة ال ـب ــادي ــة».
إضافة إلى جيب ثالث شرق الفرات
بمساحة تقارب  5000كلم مربع ،هو
بقايا «والي ــة الـخـيــر» .فيما تسيطر
ّ
الديموقراطية» على
«قــوات سوريا
ما يقارب  40.000كلم مربع ،محافظة
بذلك على كونها ثاني ّ
قوة مسيطرة
في الجغرافيا السورية.

رمضان  2018في دمشق« :ال هاون ...ال تقنين ...ال مصاري!»
ّ
دمشق ــ ماهر المونس
الـخــامـســة بـتــوقـيــت دم ـشــق ،الـخــامــس
مــن رمـضــان ،والــواحــد والـعـشــرون من
ساعتان ونصف
أيــار عــام  ،2018بقي ّ
ساعة ألذان املغرب ،لكنه موعد مجيء
ّ
الحافلة التي ستقل حسام إلى منزله
في منطقة املزة.
ُ
ينتظر حسام األحدب ( 29عامًا) حافلة
امل ـب ـي ــت ف ــي س ــاح ــة ب ـ ــاب ت ــوم ــا ش ــرق
ُ
دمشقّ ،
ألول مرة من دون قلق .يلتقط
ب ـع ــض الـ ـص ــور ل ـبــائــع الـ ـع ــرق ســوس
الذي يقف بجوار «سرافيس باب توما
ّ
 جرمانا» وتحلق حوله العشرات منأولئك الذين يـ ّ
ـودون إرواء ظمئهم من
ّ
حر ّ نهار طويل.
ي ـنــقــل الـ ـش ــاب ن ـظ ــره يـمـيـنــا ويـ ـس ــارًا،
ويـ ــرفـ ــع رأس ـ ـ ــه ح ـي ـن ــا ن ـح ــو ال ـس ـم ــاء،
وأح ـيــانــا يخفضه نـحــو األرض وهــو
ّ
ي ــرص ــد ال ـح ـفــر ال ـت ــي خــلـفـتـهــا قــذائــف
ض ــي األيـ ـ ـ ـ ــام .وي ـق ــول
الـ ـ ـه ـ ــاون فـ ــي م ــا ّ
لـ«األخبار»« :ما كنا نألف هذا املشهد

في هذه الساحة ،التي ّ
تحولت إلى رمز
لـلـخــوف واملـ ــوت ،ال ـنــاس هـنــا اعـتــادت
املشي على عجل ،والهرولة في األماكن
املكشوفة ،وال ّ
سيما في تلك األيام التي
تـمـطـ ُـر فيها الـسـمــاء بـقــذائــف ال ـهــاون،
ل ـكــن هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،الـ ـه ــاون رحـ ــل قـبــل
مجيء رمضان».
ص ــام ــت س ـم ــاء ال ـعــاص ـمــة م ـنــذ مطلع
ّ
الشهر الكريم عــن الـقــذائــف بعد تمكن
الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
غــوط ـتــي دم ـش ــق ال ـشــرق ـيــة وال ـغــرب ـيــة،
واإلج ـه ــاز عـلــى آخ ــر امل ــواق ــع الـخــارجــة
عن السيطرة في الجنوب ،إثر عمليات
طــاحـنــة ب ــدأت فــي  19ش ـبــاط /فـبــرايــر،
وانتهت باتفاق يقضي بإجالء املقاتلني
املـعــارضــن وذوي ـهــم غير الــراغـبــن في
املصالحة مع الحكومة السورية.
يمشي حسام يوميًا ملــدة عشر دقائق
ت ـقــري ـبــا ،م ــن م ـك ــان عـمـلــه ف ــي صـيــانــة
األجـهــزة املحمولة في حـ ّـي األمــن إلى
س ــاح ــة ب ــاب ت ــوم ــا ع ـلــى س ــور دمـشــق
ال ـق ــدي ـم ــةُ ،
ويـ ـع ــاي ــن عـ ـش ــرات ال ـص ــور

ُ
ال تكتمل طقوس
رمضان من دون
شهر
ّ
زيارات متكررة لسوق
الجزماتية
ّ
املعلقة على الجدران ،وأوراق األموات
التي تنعى شبابًا قضوا فــي املـعــارك،
وآخرين قضوا بقذائف الهاون ،ويقول
ً
م ـس ـتــرســا «أع ـ ــرف اب ــراه ـي ــم ،صــديــق
قديم قضى قبل عامني بقذيفة ،وهــذا
ّ
محمد ،ذهب إلى جوبر ولم يعد ،وذاك
جار قديم كان يبيع الغاز على دراجة
هــوائ ـيــة ،لـكــن شـظــايــا قــذيـفــة أصــابـتــه
وقتلته ،أعتقد أن هذه القصص باتت

ّ
ّ
مــن املــاضــي ،وأتـمــنــى أال تعلق صــورة
جديدة أو ورقة نعوة إضافية».

أعطوني ...الكهرباء

ّ
ترتب ميري سعيد جداول املسلسالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ّ
ـود م ـت ــاب ـع ـت ـه ــا ف ـ ــي امل ــوس ــم
ال ــرمـ ـض ــان ــي ،وتـ ـض ــع الئـ ـح ــة طــوي ـلــة
ُ
تشغل معظم ســاعــات الـنـهــار والليل،
وال ت ـخ ـشــى م ـ ّـن أن ت ـفــوت ـهــا ح ـل ـقــات
مسلسلها امل ـفــضــل «ال ـه ـي ـبــة» بجزئه
الـ ـث ــان ــي ،ب ـع ــدم ــا ف ــات ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـنــه
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي «ب ـس ـب ــب الـتـقـنــن
الـكـهــربــائــي» .تـقــول الشابة ( 26عامًا)
«ال أعطي فرحتي ألحد في هذا املوسم،
كهرباء  24على  ،24أشغل ّ
املكيف على
درج ـ ــة ح ـ ــرارة بـ ـ ـ ــاردة ،وأت ـس ـ ّـم ــر أم ــام
التلفاز بانتظار مجيء موعد اإلفطار،
وأقفز من مسلسل إلى آخر ،وهكذا ّ
يمر
الوقت خفيفًا على معدتي».
تعمل ميري في الترجمة من منزلها،
وت ــرك ــت ال ـ ـ ــدوام امل ـك ـت ـبــي م ـ ّنــذ أش ـهــر،
بعدما بــاتــت الـكـهــربــاء مـتــوفــرة طــوال

ّ
الطريق
النهار «فال داعي لتحمل عناء ّ
واالزدحام ،طاملا أن كل شيء متوفر في
املنزل ،فيء ومي وكهربا».
ع ــان ــت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـشـكــل
أق ــل م ــن بــاقــي امل ـحــاف ـظــات ،م ــن تقنني
كهربائي وصــل في العام املاضي إلى
انقطاع  18ساعة في اليوم ،األمر الذي
ّ
عطل الكثير من األشغالّ ،
وحرك سوق
املــولــدات وبــدائــل الـطــاقــة الكهربائية،
وزاد مــن أعـبــاء الـحـ ّـر والـصـيــام .تختم
الـشــابــة ،الـتــي اعـتـنــت بمظهر وجهها
ووض ـعــت للتو ص ــورة عـلــى حسابها
عـلــى «أن ـس ـت ـغــرام»« :أعـطــونــي كهرباء
وإن ـت ــرن ــت ،وارم ــون ــي ف ــي ال ـب ـحــر» في
ك ـن ــاي ــة ع ـل ــى اال ّكـ ـتـ ـف ــاء ال ـ ــذات ـ ــي الـ ــذي
ت ــرج ــوه م ــن ت ــوف ــر ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
وخدمات اإلنترنت.
ُ
ال تـكـتـمــل ط ـق ــوس ش ـهــر رم ـض ــان في
ّ
دمشق من دون زيارات متكررة لسوق
الـ ـج ــزم ــاتـ ـي ــة فـ ــي حـ ــي امل ـ ـ ـ ّيـ ـ ــدان ،فـهــو
املطبخ الذي تجد فيه ما لذ وطاب من
املأكوالت واملشروبات والحلويات.

ثــاثــة شـ ّـبــان وث ــاث فـتـيــات ،اخـتــرقــوا
الـ ـجـ ـم ــوع وس ـ ــط ازدحـ ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـّي ــارات
واملـ ـ ـ ـ ـ ــارة .هـ ـن ــا ع ـل ـي ــك أن تـ ـص ــغ ــر مــن
ّ
خطوتك وتبطئ كي تتمكن من التسلل
ّ
إلى أحد املحال املبعثرة على الجانبني.
تــرفــع هــاتـفــك املـحـمــول لتلتقط بعض
الصور ،وكذلك يفعل معظم الحضور،
قـبــل أن يـتـقـ ّـدم «أب ــو الـطـيــب» ويحمل
بـ ـي ــده ق ـط ـع ــة «م ـ ـبـ ــرومـ ــة بــال ـف ـس ـتــق»
ّ
ُ
ويطلب صورة له.
ويقدمها للمصور
ُ
يقول أبو الطيب ( 47عامًا) ،وهو الرجل
ّ
ال ــذي ّال يـمــل مــن دع ــوة امل ــارة للدخول
والتبضع« ،الجميع هنا يأتي ليشاهد
وي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـور ،ونـ ـح ــن ن ـ ـقـ ـ ّـدم لـ ـه ــم واجـ ــب
الضيافة ،لكن القليل منهم من يشتري،
ّ
ّ
أو بصراحة ،قلة من يتمكن من الشراء».
ّ
يزاحم أبو الطيب السيارات ،ويمد يده
من الشبابيك ّ
ليقدم الحلوى الطازجة
ّ
لألطفال ،على أمل أن يتقدم األب أو األم
لـشــراء ّ
كميات إضافية ،األمــر الــذي لم
يحصل وال مــرة واح ــدة أثـنــاء وقوفنا
ّ
ملدة زادت على األربعني دقيقة .يشرح

الــرجــل أن «سـعــر كيلو ال ـبــرازق أربعة
آالف ليرة ،وكيلو املعمول يبدأ بعشرة
آالف ،وال أح ــد س ـي ـفـ ّـرط ب ـهــذا املـبـلــغ،
ل ــذل ــك اض ـط ــررن ــا ال ــى ت ـنــزيــل أص ـنــاف
إضافية أقل جودة ،وأقل ّ سعرًا».
ُ
ت ـق ــف ام ـ ــرأة سـتـيـنـيــة لــث ـمــت وجـهـهــا،
وأمسكت بيدها حفيدتها الصغيرة،
واش ـ ـ ـتـ ـ ــرت ل ـ ـهـ ــا قـ ـطـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
«الـ ـقـ ـط ــاي ــف» وأع ـط ـت ـه ــا إيـ ــاهـ ــا عـلــى
دفعات ،قبل أنّ تتابع مسيرها باتجاه
محل آخــر ،توقفت أمامه للحظات ،ثم
تابعت املسير.
ُ
استوقفنا االمرأة التي تدعى أم طارق،
واس ـت ـف ـس ــرن ــا م ـن ـهــا س ـب ــب ت ـحــرك ـهــا،
ف ــأج ــاب ــت «ج ـ ــاء رم ـ ـضـ ــان بـمـنـتـصــف
الـ ـشـ ـه ــر ،وال ـ ــرات ـ ــب ي ـ ـ ــذوب مـ ــع ن ـهــايــة
األسـ ـب ــوع األول ،س ــأش ـت ــري ال ـح ـلــوى
ل ـح ـف ـيــدتــي ف ـ ــور ن ـ ــزول رات ـ ــب زوجـ ــي
املتقاعد مطلع الشهر املقبل ،أمــا اآلن
فبصراحة ال يوجد في اليد حيلة وال
مصاري».

صامت سماء
العاصمة منذ
مطلع الشهر
الكريم عن
القذائف (األخبار)

