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أهل الشام
وجوه

ريبورتاج

ّ
اقتصادية
«المرسوم  »16من زاوية

ليست ظاهرة «البسطات»
جديدة على المجتمع
السوري ،شأنه شأن معظم
المجتمعات المشابهة.
ّ
لكن الضغوط الهائلة التي
ّ
السوريون في
يقبع تحتها
ظل الحرب فاقمت انتشار
الظاهرة ،ودفعت الكثيرين
دخل
إلى اعتمادها مصدر ٍ
لهم .لسوق «البسطات»
قانون أساسي عنوانه:
«البقاء لألقوى» ،ال ّ
سيما في
ظل ّسعي عدد من صغار
المتنفذين و«المافيات» إلى
الهيمنة عليه

نسرين زريق

أبو طالل بائع الكتب ...وعاشقها
ُ
ل ــن تـجــد عـلــى بـسـطــة أب ــو ط ــال كـتــابــا ط ـبــع حــدي ـثــا .جـمـيــع الـنـســخ هـنــا قديمة
ومستعملة ،لكن معظمها ّمن «النسخ النظيفة» .ال يتعامل أبو طالل مع الطبعات
التجارية .يقول «هنا نبيع كل ما هو أصلي وال ّ
ّ
يقدر بثمن .أنا أنتقي كتبي ألنني
بشغف عن العالقة بينه وبــن الكتب التي يبيعها
بذلك أنتقي زبائني» .يحكي
ّ
ُ
«تخلق بيني وبني كل كتاب قصة تعلق كبيرة ،بيع الكتاب يشبه قلع الضرس من
ّ
ّ
مكانه» .يحمل الرجل الستيني شهادة إتمام املرحلة االبتدائية ،لكنه يؤكد أنه يقرأ
جميع الكتب املوجودة على البسطة ،وأنه قرأ املئات من قبلها« .هذا شغف وليس
مجرد عمل أعيش من خالله ،أرباح بيع الكتب هزيلة جدًا ،لكنني أبيع الكتب كي
ّ
أشتري وأقرأ كتبًا جديدة» .ال ُيفضل الرجل الكشف عن اسمه الحقيقي ،يقول
ً
«بــس أبــو طــال ،بيكفي» .يتحدث عــن تـبـ ّـدالت تصيب الــذائـقــة الـعـ ّـامــة ع ــادة «كل
ّ
تتشكل ذائقة جديدة ّ
للقراء ،وأنا أبني عالقتي مع
عشرة إلى خمسة عشر عامًا
زبائني من خالل الكتب التي أنتقيها وأنتقل معهم بشكل تدريجي .هناك فوارق
بني القارئ املستهلك والقارئ املواظب على القراءة» .لن تخطئه عني من يبحث عن
كتب نــادرة ،ستجده جالسًا أو واقفًا يقرأ قــرب بسطته ،تحت «جسر الرئيس»
وســط دمـشــق .يـحــاول أن يـعــزل نفسه وكتبه عــن ص ــراخ الباعة مــن حــولــه وهم
ينادون «أي قطعة بـ 100ليرة».

تأتي هذه الظاهرة لتخلق
فرص عمل جديدة مالئمة
للتركيبة السكانية (أ ف ب)

ّ
«اقتصاد الظل» يتمدد

«بسطات» السوريين مقامات!
دمشق ــ نسرين عالء الدين
«أي ق ـط ـع ــة ب ـم ـي ــة لـ ـي ــرة تـ ـع ــال نـقــي
وش ـ ـ ــوف ،ي ــا بـ ــاش ويـ ــا ب ـل ـيــش وأن ــا
بياع الــدرويــش» ،نــداء ّ
يكرره الصوت
الـصــادر مــن آلــة تسجيل منذ الساعة
السابعة صباحًا ،إلى أن يمل صاحب
الـبـسـطــة ف ـيــريــح اآللـ ــة دق ــائ ــق قـلـيـلــة،
ثــم يعيد الـكـ ّـرة .تختلط األص ــوات في
مـنـطـقــة «ال ـبــرام ـكــة» وس ــط الـعــاصـمــة
دمـ ـ ـش ـ ــق :نـ ـ ـ ـ ـ ــداءات ال ـ ـبـ ــاعـ ــة ،وأب ـ ـ ـ ــواق
«الـســرافـيــس» ،واألغــانــي التي تصدح
م ــن ك ــل مـ ـك ــان .ي ـص ـعــب ال ـس ـي ــر عـلــى
األرصفة هنا ،فالعشرات من البسطات
ُ
ّ
تـحـتــل مـعـظـمـهــا ،م ــن دون أن تـحــدث
امل ــداه ـم ــات امل ـفــاج ـئــة ال ـتــي ت ـقــوم بها
دوري ـ ــات تــابـعــة لــ«مـحــافـظــة دمـشــق»
فارقًا كبيرًا.

البقاء لألقوى!
ي ـت ـخــذ م ــاج ــد (م ـك ـف ــوف) م ــن زاويـ ــة
«مشفى الجلدية» مكانًا يفرش فيه
«بـضــاعـتــه» عـلــى شــرشــف صغير ال
تتجاوز مساحته مترًا ّ
مربعًا واحدًا.
لـيـســت «ال ـب ـضــاعــة» س ــوى ع ــدد من
أكياس املناديل الورقية ،وبضع علبًا
صغيرة من العلكة وقطع البسكويت.
ل ــن تـسـمــع لـلـشــاب الـعـشــريـنــي ن ـ ً
ـداء
ّ
يروج به ملا يبيعه ،هي كلمات قليلة
ّ
يرددها عندما تشتري منه شيئًا من
«ال ـب ـضــاعــة» ال ـتــي ال ت ـت ـجــاوز قيمة
أغ ــاه ــا مـئــة ل ـيــرة س ــوري ــة (.)$0.19
يـ ـق ــول ال ـ ـشـ ــاب« :أرف ـ ـ ــض أخـ ــذ ن ـقــود

ّ
متحسرًا «مع
بال مقابل» ،ويضيف
األسف ال أستطيع املكوث هنا دائمًا.
الــدوريــات تـطــاردنــا ،وأنــا أعـمــى ،وال
يوجد من يعينني على الهرب ،لذلك
أرحل بأقل األضرار بعد أن يطردني
ّ
الدوريات».
رجال
عـلــى درج «ج ـســر الــرئ ـيــس» يـنــادي
حسام على بضاعته« :أي قطعة بألف
وخمسمية ،نحن ملوك األحذية ،يلي
بمحالت الحمرا صارت عنا اليوم».
يقول الرجل« :ال أبيع البضاعة ذاتها
دائ ـم ــا ،ك ــل ي ــوم ه ـنــاك س ـلـ ٌـع جــديــدة
يأتي بها املعلم ونحن نبيعها ،فأنا
م ـجــرد عــامــل أب ـيــع وأت ـقــاضــى أج ـرًا،
ً
وأصـ ـ ــا إذا ل ــم ي ـكــن ل ــواح ــدن ــا ظهر
يحميه فلن يتمكن من فــرش بسطة
خاصة به» .يعمل حسام موظفًا في
ّ
الحكومية ،ويباشر
إح ــدى الــدوائــر
دوامـ ــه عـلــى «الـبـسـطــة» بـعــد انـتـهــاء
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي .يـ ـق ــول «الـ ــرواتـ ــب
ل ــم ت ـعــد كــاف ـيــة ل ــدف ــع إيـ ـج ــار امل ـنــزل
ومصاريف الطعام وامل ــدارس ،لذلك
أعمل على البسطة بني خمس وسبع
ساعات ،أتقاضى مقابلها ألفي ليرة
س ــوري ــة ي ــوم ـي ــا» (الـ ـ ـ ـ ــدوالر ح ــوال ــى
 515ل ـ ـيـ ــرة) .وي ـض ـي ــف «ط ـب ـع ــا ه ــذا
ال ـع ـمــل مـجـهــد وي ـعـ ّـرض ـنــا لــإهــانــة،
ح ــن تـلـقــي ال ـشــرطــة ال ـق ـبــض علينا
وتصادر البضاعة ُي ّ
حملنا صاحب
ال ـب ـض ــاع ــة امل ـس ــؤول ـي ــة ،وال يــرضــى
دائـمــا بــالـتـ ّ
ـوســط إلخ ــراج بضاعتنا
م ــن الـ ـحـ ـج ــز» .ل ـي ــس هـ ـن ــاك تــوق ـيــت
ّ
معي لحضور «دوريــات املحافظة»،

أوراق اقتصادية

ل ـك ـن ــك سـ ـ ـت ـ ــدرك م ـ ــن حـ ــركـ ــة ه ـ ــروب
أصحاب البسطات أن الدورية قريبة.
البعض قد يترك بضاعته البسيطة
ويهرب بعيدًا ،وهناك من يحاول أن
يلتقط بيديه وأسـنــانــه مــا استطاع
ّ
يتفرج
من أغراضه قبل الهرب ،فيما
«مــدراء» البسطات الكبيرة على هذا
املشهد مــن دون أن يحركوا ساكنًا،
فـهــاتــف واح ــد مــن صــاحــب البسطة
ً
«األصـ ـل ــي» سـيـكــون كـفـيــا بـحــل أي
مشكلة قد تواجههم.

رواتبنا هزيلة ومعظمنا ّ
يؤمن
حاجياته من البسطات المنتشرة
«أبو حلب»
تـســألــه ع ــن اس ـمــه ف ـيــرد «أب ــو حـلــب».
قبل عامني كــان الــرجــل يفترش ّ
حيزًا
واس ـعــا مــن الــرصـيــف امل ـحــاذي لكلية
الـ ـحـ ـق ــوق .ل ـك ـنــه الـ ـي ــوم ي ـف ــرد أغـطـيــة
الرأس التي يبيعها على سور جامعة
دمشق .يقول «لم أعد أمتلك الرخصة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـن ـح ـه ــا امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ل ـش ـغــل
الــرصـيــف ،لــذلــك أضــع بضاعتي على
األرض ،وأكون مستعدًا للهرب في أي
لحظة .ال أبتعد عن محيط الجامعة،
ّ
ف ـم ـع ـظ ــم زب ــائـ ـن ــي هـ ـ ــن مـ ــن ط ــال ـب ــات
الجامعات واملــوظـفــات» .يبيع الرجل
ب ـضــاعــة «س ـت ــوك ــات» (ف ـي ـهــا ع ـيــوب)
بأقل من سعرها العادي بأربع مرات.

يـ ـش ــرح ظـ ــروفـ ــه ال ـص ـع ـب ــة م ـت ـحـ ّـس ـرًا
«نحن خمس عائالت نعيش من بيع
هذه البسطة ،ليس لنا باب رزق آخر.
خسرنا ورشتنا ومحالنا فــي حلب،
وال نجيد مهنة غير الخياطة سوى
البيع والـشــراء» .سوسن ممرضة في
مـشـفــى ال ـتــول ـيــد (م ـن ـط ـقــة ال ـبــرام ـكــة)
واح ـ ــدة م ــن زب ــائ ــن ال ـب ـس ـطــات .تـقــول
«روات ـب ـن ــا ه ــزي ـل ــة ،ومـعـظـمـنــا يـ ّ
ـؤمــن
ح ــاج ـي ــات ــه م ــن ال ـب ـس ـط ــات امل ـن ـت ـشــرة
على األرص ـفــة ،مــن ل ــوازم امل ـنــازل إلى
الـثـيــاب واالح ــذي ــة ،فــا ق ــدرة لنا على
الـشــراء مــن املـحــات» .وتضيف «هــذه
الـبـسـطــات ت ـسـ ّـد شـيـئــا م ــن حــاجـتـنــا،
أن ــا ال أسـتـطـيــع أن أدفـ ــع ثـمــن دزيـنــة
فناجني قهوة سبعة آالف ليرة ،بينما
يـمـكـنـنــي أن أش ـت ــري ال ـف ـن ـجــان بمئة
ليرة من البسطة ،وكذلك الثياب».
يؤكد الباحث االقـتـصــادي سامر أبو
ّ
عـمــار أن «ظــاهــرة البسطات وعــربــات
ال ـب ــاع ــة ال ـج ــوال ــن م ــن أك ـث ــر امل ـظــاهــر
شيوعًا في البلدان النامية واملتخلفة».
ّ
يقول لـ«األخبار» إن انتشار الظاهرة
ّ
«يـ ــرت ـ ـبـ ــط إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ب ـق ـص ــور
وفـشــل سـيــاســات االق ـت ـصــاد الرسمي
(اقتصادية واجتماعية) عن استيعاب
ال ـ ـي ـ ــد ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة وف ـ ـش ـ ــل سـ ـي ــاس ــات
التخطيط (االقتصادية واالجتماعية)
ف ــي تـطــويــر الـبـنـيــة املـحـلـيــة لعناصر
االقتصاد ،وتأتي هذه الظاهرة لتخلق
فرص عمل جديدة ومالئمة للتركيبة
السكانية ومعدالت النمو السكاني في
ّ
البلد املـعـنــي» .يــوضــح أن البسطات،

وال ـ ـبـ ــاعـ ــة ال ـ ـجـ ــوالـ ــن ،هـ ـم ــا جـ ـ ــزء مــن
عناصر وأشـكــال «االقـتـصــاد الخفي»
أو «االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي» أو «اقـتـصــاد
الظل» في معظم األدبيات االقتصادية.
يقول «اقتصاد الظل في معظم الدول
ّ
النامية يشكل جزءًا مهمًا من التركيبة
والـبـنـيــة االق ـت ـصــاديــة ل ـهــذه ال ـب ـلــدان،
وتصل مساهمته في بعضها إلى 40
من الناتج املحلي اإلجمالي،
في املئة ٌ
وهي نسبة قد تزيد أو تنقص بسبب
ضـعــف الــرقــابــة اإلحـصــائـيــة وق ـنــوات
جمع املعلومات لعدم وجود سجالت
رس ـم ـيــة ل ـض ـبــط ت ــراخ ـي ــص م ـمــارســة
ه ــذه االع ـمــال واألنـشـطــة االقـتـصــاديــة
في مؤسسات الدولة».
أكثر ما ّ
يميز هــذا النوع من األنشطة
ه ــو ان ـت ـش ــاره ف ــي األسـ ـ ــواق الشعبية
وع ـلــى أرص ـف ــة ال ـطــرقــات واملـجـمـعــات
الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وأحـ ـي ــان ــا
ف ــي أوق ـ ــات ال ـل ـيــل املـ ـت ــأخ ــرة ،ب ـعــد أن
ُ
تقفل أب ــواب األس ــواق الـنـظــامـ ّـيــة ،كما
ه ــي الـ ـح ــال ف ــي «سـ ـ ــوق ال ـح ـم ـيــديــة»
ّ
الدمشقي .يلفت أبو عمار إلى أن «أكثر
األس ـب ــاب امل ـبــاشــرة فــي انـتـعــاش مثل
ه ــذه االع ـمــال هــو الـتـهـ ّـرب الضريبي،
وأكالف التراخيص البلدية واإلدارية،
وب ـع ــض امل ــوافـ ـق ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
غالبًا ما تكون مكلفة ومرهقة ،وعدم
وج ـ ــود فـ ــرص ع ـمــل ل ـشــري ـحــة كـبـيــرة
مـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وإمـ ـك ــانـ ـي ــة تـحـقـيــق
دخ ــول مرتفعة أحـيــانــا ال تـتــوافــر في
بعض االعـمــال الرسمية أو مــن خالل
الوظيفة».

من نقل ّ
مدرج بصرى
إلى شاطئ الالذقية؟
في ملتقى النحت على الرمل ،في آب املاضي ،لفت األنظار بني أعمال املشاركني
مجسم رملي ملــدرج بصرى على شاطئ الــاذقـيــةّ .
ّ
تبي الحقًا أن العمل الفني
ّ
كان بأنامل ابن درعــا النحات سعد شوقي الــذي سرعان ما استقطب االهتمام
بشغفه وإرادت ــه .بالتزامن مــع املـعــارك التي كانت تشهدها مدينته ،كــان الرجل
الــذي شــارف السبعني من عمره ينقل صــورة مختلفة عن املدينة الجنوبية في
وجدان الشماليني من أبناء الساحل .عضو اتحاد الفنانني التشكيليني العرب ّقدم،
الـعــام الفائت ،معرضًا يعتبر األول مــن نوعه فــي ســوريــا وسـ ّـمــاه ُ
«هـنــا بــاقــون».
ميزة الحدث الفني أن معرض منحوتاته الفعلي شوارع أحياء مدينته درعا ،حيث
قامت ّ
مجسماته على النحت باستخدام خامات معدنية ،إذ جمع شظايا القذائف
ّ
ّ
وبقاياها ومخلفات الحرب ،ليحولها إلى منحوتات تزين شوارع املدينة املنكوبة.
ّ
وبوصفها أهم مالمح منطقة حــوران عبر العصور ،فإن ّمادته املفضلة للنحت
بقاء ،على ّ
هي صخور البازلت ألنها األكثر ً
حد تعبيره .وعلق على مشاركته في
صنع مجسم مــدرج بصرى على شاطئ الالذقية بقوله« :صحيح أن منحوتات
الرمل سرعان ما تــزول ،لكن ُ
أردت التذكير بأن املــدرج الحقيقي ما زال صامدًا
رغم كل شيء».

ُ
ف ــي غ ـمــرة الـضـجـيــج امل ـث َــار ح ــول «امل ــرس ــوم  »16الـخــاص
ب ــوزارة األوق ــاف ،لــم تحظ الـجــوانــب االقـتـصـ ّ
ـاديــة للمرسوم
بنصيبها من النقاش ،وهي جوانب كثيرة ،انطوى بعضها
على مخالفات للدستور ولــأعــراف واملنطق االقـتـصــادي،
وح ـظــي بعضها بـمـضـمــون إي ـجــابــي .ت ـنـ ّـص امل ــادت ــان «29
و »67م ــن امل ــرس ــوم ع ـلــى م ـنــح إعـ ـف ــاءات ضــري ـبـ ّـيــة كــامـلــة
ّ
ّ
ّ
الوقفيةُ .ويشكل هذا
للمكلفني بالعمل الديني ،والعقارات
األمــر مخالفة للفقرتني  3و 4من «املــادة  »33من الدستور
السوريّ ،
وتنصان على ّأن املواطنني «متساوون في الحقوق
والواجبات ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل
أو اللغة أو الدين أو العقيدة»ّ ،
وأن الدولة «تكفل مبدأ تكافؤ
ّ
الفرص بني املواطنني» .كذلك ،تشكل هذه اإلعفاءات مخالفة
ّ
االقتصادية ،إذ ال يحق للمؤسسات املستقلة ماليًا
لألعراف
ّ
طلب إع ـفــاءات ضريبية وجمركية وإع ـفــاءات مــن الــرســوم
ً
فضال ّ
تجاوز لتشديد
عما تحويه املادة  33من
القضائية،
ٍ
الحكومة على قيام جميع القطاعات بتسجيل موظفيها لدى
ُ
ّ
االجتماعية» على نفقة املؤسسة .تـقـ ّـدم الدولة
«التأمينات
خدماتها للجميع ،والجميع من موظف ورب عمل ومستهلك
يــدفـعــون ضرائبهم بموجب العقد االجـتـمــاعــي مــع الــدولــة،
ّ
وإذا كان هناك متسع الستثناءات ،فاألولى إعفاء عناصر
الـجـيــش ،وذوي الـشـهــداء العسكريني واملــدنـيــن ،ومصابي
ّ
الضريبية .أمــا «امل ــادة  »12فتبيح
الـحــرب مــن االقتطاعات
ّ
لــ«األوقــاف» استقدام أشخاص من حملة جنسيات أخرى
ّ
األمنية،
للعمل في الشأن الديني السوري .بعيدًا عن املحاذير
وم ــن منطلق اقـتـصــادي بـحــت ،فــال ـكــوادر الــذيــن ُيخصص
املــرســوم جــزءًا مــن «أم ــوال االوق ــاف» لتدريبهم وتطويرهم
أولــى بتوظيفهم وفق شــروط «قانون العمل» وليس بعقود
خــارجـيــة يعقدها شخص حسب الـحــاجــة .بــدورهــا ،تبيح
«امل ــادة  »89لـ«مجلس األوق ــاف األع ـلــى» تأسيس شركات
تجارية ضمن قوانني التجارة والقانون املدني السوري .ال
مشكلة في اإلج ــراء ّ
بحد ذاتــه ،شريطة أن يتم تحت رقابة
ً
«هـيـئــة الــرقــابــة والـتـفـتـيــش» أص ـ ــوال .وإذا لــم يـتــم تشميله
بـقــوانــن االسـتـثـمــار (الـســابـقــة أو الــاح ـقــة) تـجــب معاملة
ال ـشــركــات مـعــامـلــة تـجــاريــة مــن حـيــث تحصيل الـضــرائــب
والرسوم ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والتأمينات

ّ
األهمية،
االجتماعية وغيرهاّ .ثمة أيضًا مالحظة شــديــدة
ّ
تتعلق ب ــ«اآلث ــار اإلســامـ ّـيــة» الـتــي أن ــاط املــرســوم بــالــوزارة
إدارت ـهــا ،وسمحت الفقرة «خ» مــن امل ــادة  2لها باستثمار
ال ـت ــراث اإلس ــام ــي «بــالـتـنـسـيــق مــع الـسـلـطــات األث ـ ّ
ـري ــة» ،ما
يعني السماح للوزارة باستثمار الوقف أو تأجيره ولو كان
أثريًا! وتضاف إلى كل ما ّ
ّ
عامةّ ،
تقدم مالحظات ّ
أهمها عدم
وجود أي رقابة مالية على الوزارة من ناحية تنفيذ خططها
وتوجيه أوا ّمــر صرفها وضبط العوائد ودراســة التكاليف.
أمــا مــا يتعلق بــ«صـنــدوق الــزكــاة» ،فهو ال يحمل أي صفة
ّ
إلزامية ،وهــو أشبه بـ«صندوق ّ
تبرعات» يدعمه من يشاء
بكامل إرادته.
ثمة منحى اقتصادي إيجابي في عموم املــرســوم ،ويمكن
تحويله إل ــى ن ـمــوذج قــابــل للتطبيق مــع بقية الـ ـ ــوزارات ،إذ
سجل لـ«األوقاف» ُ
ُي َّ
سعيها إلى تحقيق استقالل مالي يتيح
ممكن للعاملني تحت يدها ،بما يتجاوز
تحقيق أعلى دعم
ٍ
ّ
الحكومية الضئيلة ،ويضمن جعل شــرط العمر
الــرواتــب
أكثر مرونة ،عالوة على تحصيل مزايا كثيرة للعاملني من
املــوازنــة الخاصة بــالــوزارة بوصفها زيــادات غير محسوبة
عـلــى «أص ــل ال ــرات ــب» .ويــرتـبــط ذل ــك بمنح الـ ــوزارة الفرصة
ل ــزي ــادة مــداخـيـلـهــا ع ـبــر ال ـس ـمــاح بــاسـتـثـمــار ال ـع ــوائ ــد في
البنوك وشــركــات التأمني اإلسالمية وتغيير تقدير عوائد
ّ
الوقفية حسب أسعار السوق ،وهوامش أخرى
اإليـجــارات
كثيرة .الـســؤال اآلن هــو :هــل يمكن منح مــزايــا مماثلة لكل
ً
تعمل فعال على تحقيق وفــورات
الـ
ـوزارات بما يتيح لها أن ّ
ّ
مالية وتجييرها ملصلحة موظفيها وزيادة دخولهم من دون
ّ
تحميل الخزينة العامة ً
إضافية؟
أعباء

ّ
إذا كان هناك متسع الستثناءات،
فاألولى إعفاء عناصر الجيش
وذوي الشهداء

بريد دمشق
«الكرتونة البيضا»
صهيب عنجريني
حــن وق ـعــت عـيـنــاي عـلـ ّـى «ال ـكــرتـ ًـونــة الـبـيـضــاء» أصــابـنــي
ٌ
كنت قد تلق ُ
ارتباك كبيرُ .
يت مكاملة من سائق ميكروباص
ّ
ّ
ينقل الــركــاب بني مدينتني سوريتني ،يطلب ً مني مالقاته
ّ
شخصية أرسلها أحد
أتسلم أغــراضــا
فــي «ال ـكــراج» كــي
َ
أقــاربــي .ويبدو ّأن املرسل أراد تجميع األغــراض في علبة
واحــدة ،وهكذا وجـ ُ
ـدت نفسي وجهًا لوجه مع «الكرتونة».
ٌ
لحظات ّ
ّ
(ربما كانت دقائق) والسائق ينظر ّ
بصبر
مرت
إلي ّ ٍ
نافد .كانت العلبة في األصل واحدة من تلك التي توزعها
ّ
ً
ُ
ُ
وابتعدت
املنظمات اإلغــاثـ ّـيــة مملوءة باملعونات ،حملتها،
ُ
ُ
ورحت أبحث حولي عن
نحو زاوية خاوية .وضعتها أرضًا،
أي شيء يفيدني في تغليف العلبة التي بدت لي أشبه بتهمة
ُ
ٌ
ّ
يحاكم
شيء من وعيي ،وراح
علي التعمية عنها .استيقظ
ّ
باملنطق مسألة االرتباك هذه .أول ما خطر لي أن السر يكمن
ّ
ّ
في ّأن الحرب لم ّ
البشرية» ّ
في،
«العنجهية
تروض عنصر
ّ
خاصة أنني كنت واحدًا من املحظوظني الذين لم يصطفوا
يومًا للحصول على معونةّ .
مرت في البال أسماء أشخاص
ُ
ُ
ُ
ّ
ويتفوقون ّ
علي في كثير من األشياء ،وأعرف
ثر أعرفهم،
ك
ٍ
ً
تنه ُ
ّأن الحرب عقدت عالقة بينهم وبني هذه ُ
العلبّ ،
دتّ ،ثم
ّ
حملت العلبة خارج «الكراج» ّ.بينما ُأنتظر سيارة أجرة لم
يفارقني االرت ـبــاك ،قلت« :لعله الخجل مــن أن يــرانــي ّ أحـ ٌـد
ّ
فيظن العلبة مملوءة باملعونات التي ال أستحقها».
يعرفني،

ّ
ّ
ّ
«املفيمة» وقــد اصطفت
تــذكــرت منظر عشرات السيارات
صناديقها
أمــام مراكز التوزيع ّ ،وراح أصحابها يمألون
ً
ُ
فقر ُ
بالعلبّ ،
ورسمت ابتسامة واثقة
رت أن أقلد وقاحتهم،
على وجهي .ركبت سيارة األجرة ،وأنا أسترجع حكايات
أهل حلب عن «الكراتني البيض» تحديدًا ،وعن ّأن ّالقائمني
عليها ال ّ
يوزعونها إال ألصحاب الواسطات واملدللني .بدا
لي شكل الصليب والهالل األحمرين مرسومًا على واجهة
بنكتة عن «الفسيفساء ،وعناق
«الكرتونة البيضا» أشبه
ٍ
ّ
الصليب وال ـهــال» ،وال ّ
«الوقفية»
سيما فــي ظــل الــزوبـعــة
الـتــي تشغل الـســوريــن ال ـيــوم .قــادنــي تــداعــي األف ـكــار إلــى
ّ
ُ
ت ــذك ــر ح ـكــايــة الـشـهـيــد الـ ــذي ف ـقــد جـثـمــانــه ف ــي الــاذقـ ّـيــة
بفضل «الـهــال األحـمــر» ،فــي قضية لــم يرشح شـ ٌ
ـيء عن
ّ
أشخاص
تطوراتها سوى احتماالت عقوبة طاولت بضعة
ٍ
واقتصرت على سحب امتيازات وتغيير مناصب .حتى
أهــل الشهيد امتنعوا عــن الـخــوض فــي هــذا الـحــديــث ،رغم
«الشعراء والغاوين»،
محاوالتي املتكررة .شطح بي خيال
َ
وتخي ُ
ّ
لت «الكرتونة البيضاء» كفنًا لم يحظ به جثمان ذلك
ُ
ُ
الشهيد املفقود .نفضت رأسي ،وراح لسان حالي يقول لي
ساخرًا« :مو ناقص غير تعمل من الكرتونة سيرة وطن».
ُ
ُ
أقهقه ،لوال ّأن عيني وقعت على جملة «غير ّ
مخصص
كدت
ُ
للبيع» ،واسترجعت مشهد كثر من أبناء جلدتي يبيعون
ّ
معوناتهم على األرص ـفــة .حسنًا ،إنـهــا سيرة وطــن على
األرجح!

