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أهل الشام
وجوه
من الصفر ...إلى واجهة «سوق التنك» في الحسكة

ريبورتاج
ُيشكل ملف نقل القبور العشوائية من حدائق حلب إلى مقابر ّ
رسمية ّ
تحديًا كبيرًا ،يشتمل
على مخاطر وصعوبات وتعقيدات .قبل أيام دعت «دائرة دفن الموتى» ذوي المدفونين
ّ
والمنصفات إلى مراجعتها سريعًا ،للبدء بإجراءات النقل .فيما تبرز مخاوف
في الحدائق
مشروعة عند بعض العائالت الموجودة خارج البالد حول مصائر جثامين أقاربها

َ
ُ
«اإلرادة هــي مــا حــافــظ على رزق ــي».
ّ
نهوضه
بهذا يلخص أبو عبدو أسباب
ّ
بـعـمـلــه م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،ب ـعــد أن خ ـســر كــل
شيء .ورغم ّأنه لم ّ
يتعرف إلى «سوق
ّ
السمكرية» وسط مدينة الحسكة إال
قبل سـنــوات م ـعــدودة ،فقد أفـلــح أبو
عبدو الحلبي فــي انـتــزاع لقب «شيخ
ك ــار س ــوق الـتـنــك» .ح ــاز الــرجــل هــذه
املكانة بفضل براعته ،وإتقانه املهنة
ّ
بحرفية عالية نقلها من أسواق حلب،
ال ـتــي ن ــزح مـنـهــا ف ــي بــواك ـيــر الـحــرب
التي تعيشها البالد .يقول أبو عبدو
لـ«األخبار» إن ظروف الحرب الصعبة
أج ـبــرتــه ع ـلــى ت ــرك مــدي ـن ـتــه ،ب ـعــد أن
خسر رزقــه ،إثر خروج منطقة عمله
عن سيطرة الحكومة السورية .قصد
أبــو عبدو مدينة الحسكة التي بقيت

الموتى «يغادرون»
حدائق حلب ...قريبًا؟
صهيب عنجريني
ّ
«كأنو خلصت الحرب ،وزبــط كل شي
بالبلد ،وما بقي غير األموات معطلني
الـ ـشـ ـغ ــل» ،يـ ـق ــول أحـ ـم ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار»
بـ ـغـ ـض ــب .قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات د ّف ــن
ّ
الخمسيني الحلبي والــدتــه املـتــوفــاة
في إحــدى الحدائق التي ّ
تحولت إلى
ّ
م ـق ــاب ــر ع ـش ــوائ ـ ّـي ــة م ــؤق ـت ــة ف ــي ح ـلــب،
ّ
وســط ظــروف ّ
وإنسانية بالغة
أمنية
ال ـ ـ ّـس ـ ــوء .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـج ــد الـ ــرجـ ــل نـفـســه
مطالبًا بمراجعة «دائرة دفن املوتى»،
وجـهــت ن ـ ً
التي ّ
ـداء يطلب ّ
ممن هــم في
م ـثــل حــال ـتــه مــراج ـع ـت ـهــا «ف ــي أقـصــى
سـ ــرعـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى ن ـقــل
جثامني ذويهم املدفونة في الحدائق
ّ
رغم
واملنصفات ضمن املدينة» .على ّ
االنفعال الذي يسيطر على أحمد ،فإنه
ّ ّ
بأن استمرار الواقع ّ
الراهن «شي
يقر
مو منطقي» ،ويضيف« :بــس كل شي
بوقتو».

خطوة «ال ّبد منها»؟

إذا كــان التوقيت «غـيــر مناسب» وفقًا
ّ
ّ
الشخصية ،فإن األمر
لحسابات الرجل
سيبدو مختلفًا لدى توسيع الصورة،
ّ
واألخـ ــذ فــي االع ـت ـبــار أن عــديــد القبور
العشوائية في أحياء حلب يــراوح بني
ّ
 5000و 5500قبر ،تتوزع على الحدائق

ّ
واملنصفات ،وبعض ساحات املساجد،
وبعض الساحات الفارغة ،وحتى داخل
ّ
بـعــض الـ ــدور واملـ ـن ــازل! وع ـلــى رغ ــم أن
ال ـج ـهــات الـحـكــومـ ّـيــة كــانــت قــد تـ ّ
ـريـثــت
ّ
فــي نـقــل الـجـثــامــن ،ف ــإن املـســألــة تبدو
ّ
محسومة الـيــوم ألن «اسـتـمــرار األمــور
ٌ
على هــذا امل ـنــوال أم ــر غير منطقي وال
ّ
ّ
العاملية،
الصحية
يتطابق مع املعايير
كما يتعارض حتى مــع مصلحة ذوي
امل ــوت ــى ،فـمــن غـيــر الــائــق اإلب ـق ــاء على
ـات وف ــي مـنـ ّـصــف وس ــط ش ــارع عــام
رفـ ـ
ًٍ
م ـ ـثـ ــا» ،وف ـق ــا ملـ ـص ــادر ف ــي «م ـحــاف ـظــة
ح ـلــب» .وتستند اإلجـ ـ ــراءات الوشيكة
ّ
شرعية» صدرت عن «مفتي
إلى «فتوى
ّ
حلب» محمود عكام قبل عام ،خالصتها
«ج ــواز فتح الـقـبــور قبل انـقـضــاء املــدة
ّ
ال ــازم ــة لـتـحــلــل ال ـج ـثــث وامل ـ ـقـ ـ ّـدرة في

عديد القبور العشوائية
في أحياء حلب يراوح
بين  5000و 5500قبر

سوريا بثمانية أعوام ،شريطة اشتداد
الحاجة ملثل هذا اإلجراء».

عقبة الفقر
ي ـق ــول «ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس مــديـنــة
ّ
حلب» أحمد رحماني ،لــ«األخـبــار» إن
«إجـ ـ ــراءات الـنـقــل سـتـتــم عـلــى مــراحــل،
واألول ــوي ــة لـنـقــل الـجـثــامــن املــوجــودة
ف ــي ال ـح ــدائ ــق وامل ـن ـ ّـص ـف ــات»ّ ،أمـ ــا تلك
امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي م ـن ــاط ــق ط ــرف ـ ّـي ــة مـثــل
«م ـقــابــر م ـن ـيــان» ال ـع ـشــوائـ ّـيــة (ام ـت ــداد
«حـلــب الـجــديــدة») فــ«لــن يتم التعامل
ّ
م ـع ـهــا ح ــال ـ ّـي ــا» .ي ــوض ــح رح ـم ــان ــي أن
«مـ ــديـ ـ ّ
ـريـ ــة أوقـ ـ ـ ــاف حـ ـل ــب» خـ ّـص ـصــت
ل ـهــذه ال ـغــايــة « 1700ق ـبـ ٍـر ف ــي املـقـبــرة
اإلس ــام ـ ّـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة (ط ــري ــق ح ـلــب،
الـبــاب) ،في املرحلة األول ــى» .ويضيف
ّ
«امل ـقــابــر الـقــديـمــة (ع ــدده ــا  15مــوزعــة
على أحياء حلب) بمعظمها ال تحوي
مـســاحــات ف ــارغ ــة» .وتـبـيــح اإلجـ ــراءات
للعائالت التي تمتلك مدافن في إحدى
املقابر القديمة نقل جثامني موتاهم
إلى تلك املدافن« ،شريطة تسديد أجور
يكون
فتح القبر ونقل الجثمان» .ولن
ً
مـسـتـغــربــا أن تـشـكــل «األج ـ ــور» عـقـبــة
شريحة
أســاس ـيــة ف ــي طــريــق ت ـجــاوب
ً
ُ
ّ
الحلبيني ،إذ تـعـ ّـد التكلفة باهظة
مــن
عائالت تجهد لتحصيل
في حسابات
ٍ
لـقـمــة ع ـي ـش ـهــا .ت ـق ــول أم ع ـب ــدو ،وهــي

ّرماح زوان

كـبـيــرة مــن مسقط رأس ــه ،قــريــة «كـفــريــة» (منطقة
ّ
الحفة ،ريف الالذقية الشمالي) ،التي ّ
تعد حاضنة
ّ
أساسيًا في
للتراث .لعبت هــذه املــزيــة للقرية دورًا
توجيه اهتمامات نعيسة ،عالوة على دور أساسي
ً
لذاكرة والده ّ
الحية ،الذي عاش قرنًا كامال وكان من

لقطة

ّ ّ
ّ
السياسية» (أ ف ب)
جليًا أن صعوبات الملف «عابرة للجغرافيا والمواقف
يبدو

ُ
س ـيــدة أربـعـيـنـيــة تـعـيــل ثــاثــة أط ـفــال،
وس ـب ــق ل ـه ــا دفـ ــن زوجـ ـه ــا ف ــي إح ــدى
ّ
ال ـحــدائــق «ع ــم يـقــولــو الـقـصــة بتكلف
شــي  100ألــف (ل ـيــرة) ،إذا بشق حالي
 100ألف شقفة ما بيتأمن املبلغ معي».
يعادل املبلغ املذكور  200دوالر ،فيما
ّ
الحكومية
ال يتجاوز متوسط الرواتب
حــاجــز ال ـ ــ 60دوالرًا ،ويـ ــرزح أك ـثــر من
 %80مــن ال ـســوريــن تـحــت خــط الفقر
الـ ـع ــامل ــي (ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدر ح ــاج ــة ال ـف ــرد
اليومية ب ــ 1.9دوالر) .يوضح «رئيس
ّ
دائـ ــرة دف ــن امل ــوت ــى» أح ـمــد الـصــطــوف
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ن ـقــل ودفـ ــن جـثــامــن
ّ
الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
يـكــون مـجــانـ ّـيــا» ،فيما يـتـ ّ
ـوجــب الــدفــع
على بقية الفئات.

مخاطر الضياع

ّ
الصطوف صعوبة ّ
املهمة امللقاة
يعي
ع ـل ــى ع ــات ــق دائ ـ ــرت ـ ــه« .مـ ـل ــف امل ـق ــابــر

ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ي ـش ـك ــل ض ـغ ـط ــا ك ـب ـي ـرًا،
ونعمل بحذر شديد نظرًا لحساسيته.
ال ـت ـح ـ ّ
ـدي ــات ل ـي ـســت س ـه ـلــة ،ال سـ ّـيـمــا
ّ
مخاطر ضياع رفات أو قبر» .وتعول
«ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة» ع ـل ــى «ت ـ ـعـ ــاون األهـ ــالـ ــي،
ف ـم ــراج ـع ـت ـه ــم ل ـن ــا خـ ـط ــوة أس ــاس ـ ّـي ــة
لـلــداللــة عـلــى ق ـبــور أقــارب ـهــم ،ونقلها
بمعرفتهم» .وعـلــى رغــم عــدم تحديد
ّ
سقف زمـنــي ،فــإن النوايا تتجه لنقل
ٌ
القبور التي لن يراجع أحد في شأنها،
بشكل جـمــاعــي فــي نـهــايــة امل ـطــاف .ال
ّ
ينفي الصطوف احتمال «وجود قبور
دالالت أو عالمات تشير
عشوائية بال
ّ
إليها ،وهذا قد يتكشف معنا عند بدء
أعمال الحفر ،خصوصًا في املساحات
ّ
ّ
املكتظة» .ويشكل هــذا التفصيل أحد
ّ
ّ
أب ــرز مـخــاطــر الـعـمـلــيــة ،ال ســيـمــا في
ّ
ظــل انـعــدام إمكانية التوثيق الدقيق
املستند إلى تحاليل الحمض النووي
( .)DNAيتحدث «نائب رئيس مجلس

بورتريه
حيدر نعيسة :التراث لتأليف القلوب
«ال يمكن أن تحب بــادك إن لم تعرفها» .بدت هذه
الجملة أشبه بقاعدة من قواعد حياة ابن الالذقية،
الباحث حيدر نعيسة ،أكثر مــن كونها جــوابــا عن
سؤال «األخبار» حول سبب تكريس حياته للبحث
وتوثيق التراث الشعبي في محافظته .يقول نعيسة
ّ
«لدي ثالثة أوالد ،والرابع هو التراث .سيكبر أوالدي
الـثــاثــة ،ومــن املــؤكــد أنـهــم سيشيخون ،أمــا الـتــراث
ً
فيبقى في َّ
عيني طفال» .على عكس النظرة السائدة
ّ
ماض» ،يراه نعيسة حاضره
«أمر
ه
أن
إلى التراث على
ٍ
ومستقبله أيضًا ،لذلك يوليه اهتمامًا خاصًا كالذي
يوليه ألبنائه .يقول «أوالدنا يحافظون على نسلنا،
وال ـت ــراث يحفظ هــويـتـنــا» .ب ــدأ حـيــدر نعيسة (56
عامًا) بحثه في التراث منذ أواخر ثمانينيات القرن
ّ
تخرجه في ّ
املاضي بعد ّ
السياسية»
«كلية العلوم
بجامعة دمـشــق ع ــام  ،1985واسـتـفــاد إل ــى درجــة

آمنة نسبيًا ،قياسًا بغيرها من املدن،
وبدأ من «الصفر» .ورغم أن عمله في
حلب كــان قائمًا على اآلالت الحديثة
ّ
فــي أحــد املـصــانــع املـهـ ّـمــة ،فقد دشــن
ً
أبــو عبدو عمال جديدًا في الحسكة،
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـيـ ـ ّ
ـدويـ ــة.
وبــرع الــرجــل فــي إنـتــاج قطع معدنية
وخزانات ،تشبه ما كان ينتجه املعمل
في حلب .يرى أبو عبدو أن ما حصل
في عمله «هو تمامًا ما أريد للبلد ،أن
نعود عصورًا إلى الوراء .لكن إرادتي
حافظت على رزقي ،كما حفظت إرادة
َ
البالد من السقوط» .يؤكد
السوريني
ّ
أبو عبدو أنه سيرجع إلى حلب عندما
تسنح الفرصة ،وسيعاود عمله وراء
اآلالت ،ويـسـهــم فــي بـعــث الـحـيــاة في
ّ
الحلبية العريقة.
الصناعة

حفظة ال ـتــراث ُ
ورواتـ ــه .كــذلــك ،اسـتـفــاد نعيسة من
ُ
وجــود ّ
للتراث
معمرين كثر في القرية ،وهــم حملة
ٌ
ّ
ّ
رغــم أنـهــم أمــيــون .ويــرى الباحث أن «األمـ ّـي حــافــظ
جـ ّـيــد لـقـصــص ال ـت ــراث ،الع ـت ـقــاده بــأنــه لــن يسمعه
مــرة أخ ــرى ،باعتبار السماع واملشافهة وسيلتيه
الوحيدتني للمعرفة».
ع ـلــى امـ ـت ــداد رب ــع ق ــرن م ــن ال ـع ـمــل ،أن ـج ــز نعيسة
«م ــوس ــوع ــة الـ ـت ــراث ال ـش ـع ـبــي ف ــي ال ــاذقـ ـي ــة» ،وقــد
بــاشــرت «وزارة الثقافة» طباعة أجزائها الخمسة.
في رصيد نعيسة أيضًا خمسة عشر كتابًا آخر،
إض ــاف ــة إل ــى  45مـخـطــوطــة ف ــي «الـبـيـبـلــوغــرافـيــا»
وأدب الحياة واالنسان ،لكنها لم تجد طريقها إلى
النشر بعد ،بسبب الظروف املادية الصعبة .ورغم
افتقار الحي الذي يسكنه إلى الخدمات ،واكتظاظه
بالسكان والــوافــديــن مــن مناطق الـحــرب فــي إدلــب
وح ـلــب ،فـقــد نـجــح حـيــدر فــي كـسـ ِـب إقـبــالـهــم على
ملتقى ثقافي استحدثه تحت عنوان «قنديل» .تهتم

ّ
أنشطة امللتقى بتراث الساحل ،وعالقته بتراث كل
مــن املناطق الـســوريــة األخ ــرى ،فــي دعــوة لــ«الـعــودة
إلــى الجذور السورية األصيلة التي تنادي باملحبة
وال ّـت ـعــاون» .يـقــول نعيسة «ال ـتــراث هــو نـتــاج وطني
ُيؤلف القلوب ،لكونه خالصة شعب وفكر» .كذلك
ّأســس نعيسة «مهرجان عرامو التراثي» السنوي
ف ــي قــريــة ع ــرام ــو ،ب ـهــدف إح ـي ــاء ت ــراث ق ــرى ريــف
الالذقية الشمالي املـجــاورة ،التي ّ
تعرضت لهجوم
ّ
مسلحي «جبهة النصرة» قبل حوالى ست سنوات،
ما تسبب في تخريب معالم القرى ،ومقتل وخطف
معظم سـكــانـهــا .وي ـهــدف امل ـهــرجــان إل ــى «مـقــاومــة
ثقافة املوت التي حاول املسلحون نشرها».
يـهـتــم نـعـيـســة ب ــاألم ـث ــال الـشـعـبـيــة ال ـت ــراث ـي ــة ،لكنه
يرفض املثل القائل «ما بيجي من الغرب شي بيسر
القلب» ،بل يؤيد فكرة االستفادة مما هو نافع من
تــراث الـغــرب ُ ،مع الحفاظ على هوية تراثنا ،لتهيئة
مستقبل يأمل للسوريني أن يعيشوه بسالم.
ٍ

املدينة» أحمد رحماني عن «مشروع
ل ـت ــوث ـي ــق ال ـج ـث ــام ــن امل ـج ـه ــول ــة بـعــد
إج ــراء التحاليل املطلوبة ،مــا يحفظ
ال ــرف ــات امل ــدف ــون م ــن ال ـض ـيــاع إذا ّ ما
راجـ ــع ف ــي ش ــأن ــه أح ــد ذوي امل ـتــوفــى
ً
ّ
مـسـتـقـبــا» .ل ـكــن «رئ ـي ــس دائـ ــرة دفــن
ّ
املوتى» يؤكد أن «هــذا اإلجــراء مكلف
ّ
ّ
الصحة تكلفة
وتقدر مديرية
للغاية،
ال ـت ـح ـل ـيــل الـ ــواحـ ــد ب ـ ـ ـ ــ 600أل ـ ــف ل ـيــرة

ُت ّ
نقل
تكلفة
عد
ً
الجثامين باهظة في
عائالت تجهد
حسابات
ٍ
لتحصيل لقمة عيشها
( 1200دوالر)» .األمر الذي ّ
يرجح عدم
تنفيذ اإلجـ ــراء ،ويحيل إلــى أساليب
ّ
ّ
موثوقية لــدى التعامل
ووســائــل أقــل
ّ
مع الجثامني املجهولة الهوية .يشرح
ّ
ال ـصــطــوف تـلــك ال ــوس ــائ ــل« :ل ــن ننقل
ال ـج ـث ــام ــن ع ـش ــوائ ـ ّـي ــا .س ـن ـح ــدد لـكــل
حديقة موقعها فــي املقبرة الحديثة.
نرسم مخططًا للمقبرة املؤقتة وتوزع
الـقـبــور فيها ،ونمنح الـقـبــور الـتــي ال
ن ـعــرف أس ـم ــاء أصـحــابـهــا أرق ــام ــا .ثم
ننقل إلى املقبرة الحديثة مع تحديد
عــائـ ّ
ـديــة ك ــل جـثـمــان (وف ـق ــا للحديقة
التي جاء منها) ورقمه على املخطط».
ً
ويـضـيــف« :مـسـتـقـبــا ،حــن تراجعنا
ع ــائ ـل ــة م ـ ــا ،س ـن ــراف ـق ـه ــا إل ـ ــى امل ـق ـب ــرة
املــؤقـتــة لــاسـتــدالل عـلــى مــوقــع القبر
السابق ،فنعرف موقع القبر الجديد».
ّ
تـ ـفـ ـت ّــرض هـ ـ ـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة أن ذوي
املتوفني يحفظون مواقع قبور ذويهم
ّ
بــدقــة ،بما يسمح لهم أن يهتدوا إلى
ّ
القبور بمقارنة ذهنية ملواقع القبور
فــي الـحــدائــق ،ونظائرها فــي «املقبرة
ّ
ال ـحــدي ـثــة» اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى مـخــطـطــات
وأرق ـ ـ ـ ــام! وت ـش ـك ــل ت ـحــال ـيــل الـحـمــض
ً
الـ ـ ـن ـ ــووي ع ـ ـقـ ــدة أس ــاس ـ ّـي ــة فـ ــي مـلــف
املقابر في جميع أنحاء سوريا (راجع
ّ
«األخ ـبــار» 1 ،آذار  .)2019ويـبــدو حل
هذه العقدة من دون جهود منظمات
إنسانية ّ
ّ
دولية أمرًا بالغ الصعوبة.

ّ
ملف «عابر للمواقف السياسية»
ث ـم ــة م ـص ــاع ــب ك ـث ـي ــرة أخـ ـ ــرى تـجـعــل
مـهـمــة «دائـ ـ ــرة دف ــن امل ــوت ــى» عـسـيــرة،
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا االفـ ـتـ ـق ــاد إلـ ــى الـ ـك ــوادر
الـبـشـ ّ
ـريــة الـكــافـيــة .ويــؤكــد الـصـطــوف
ّ
جهات
لـ«األخبار» أن الدائرة خاطبت
ٍ
ّ
عدة طلبًا للعون ،ومن بينها «الصليب
األح ـم ــر» .ووع ــدت املـنـظـمــة ب ــ«إرســال
م ـعـ ّـدات ،وألـبـســة ،وكـ ّـمــامــات ،للكوادر
ستقوم بالنقل ،وأكياس
البشرية التي ّ
للجثث» .كما تلقت «الــدائــرة» وعــودًا
ب ـم ـ ّـده ــا بـ ــ«ف ــرق ش ـبــاب ـيــة م ـت ـطـ ّـوعــة»
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــات ال ـن ـق ــل .وال
ّ
ي ـت ـج ــاوز ع ــدي ــد م ــوظ ـف ــي «ال ـ ــدائ ـ ــرة»
حـ ــاجـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،33م ـع ـظ ـم ـه ــم س ــائـ ـق ــون
ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات دفـ ـ ــن امل ـ ــوت ـ ــى ،ومـ ـش ــاي ــخ،
ومـغـ ّـسـلــون .أمــا أف ــراد ال ـكــادر اإلداري
والعمل املكتبي فأقل من  .10وعــاوة
ّ
اللوجستية ،تبرز
على كــل املصاعب
صعوبات كثيرة أخــرى ،تجعل إنجاز
ّ
العملية «على أفضل وجه» مهمة شبه
ّ
مستحيلة ،مــا لــم يـتــم التعامل معها
ب ـخ ـصــوص ـيــة ب ــال ـغ ــة .وع ـل ــى ام ـت ــداد
ّ
العامني املاضيني اتهم عدد من وسائل
اإلعالم (املعارضة) الحكومة السورية
بـ«وضع خطط ممنهجة لجرف جثث
ّ
امل ـعــارضــن» .وتشير الــوقــائــع إلـ ّـى أن
عـ ــددًا ال ب ـ ُـأس ب ــه م ــن امل ـقــابــر املــؤق ـتــة
ً
فــي حـلــب أنـشـئــت أص ــا فــي أحـيــاء لم
ّ
تخرج عن سيطرة الحكومة السورية
(الـتـلـيـفــون ال ـهــوائــي ،امل ـعـ ّـري ،املـيــدان،
أوت ــوس ـت ــراد ال ـح ـمــدانـ ّـيــة ،األشــرفـ ّـيــة).
وع ـل ــى ن ـحــو م ـم ــاث ــل ،تـحـضــر املـقــابــر
فــي «األح ـي ــاء ال ـشــرقـ ّـيــة» مـثــل بستان
ّ
الـقـصــر ،ص ــاح الــديــن ،الـهــلــك .ويـبــدو
ّ
ج ـل ـ ّـي ــا أن صـ ـع ــوب ــات املـ ـل ــف «ع ــاب ــرة
ّ
للجغرافيا واملــواقــف الـسـيــاســيــة» ،إذ
ّ
ت ـت ـهـ ّـدد م ّـخــاطــر ال ـض ـيــاع ك ــل الـقـبــور
غـيــر امل ــوث ـق ــة ،ب ــا اس ـت ـث ـنــاء .وتـتــزايــد
ت ـل ــك املـ ـخ ــاط ّــر ف ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم وج ــود
أقارب للمتوفى يعيشون داخل البالد،
ليقوموا بمواكبة ّنقل جثمانه .يقول
عماد لـ«األخبار» إنه قد دفن اثنني من
ّ
ّ
ترابية في «الهلك»،
إخوته في ساحة
قبل أن يـغــادر مــع بقية أف ــراد عائلته
إلى ّ
تركيا ،مع دخول الجيش السوري
إلــى املنطقة .ويضيف« :ال بقدر أروح
أنـ ـق ــل ال ـج ـث ـت ــن ،وال ب ــاق ــي ح ـ ــدا مــن
العيلة بحلب ،إشو الحل برأيك؟ وإشو
بيضمن ما يجرفوهن؟ وال شي».

مسرح «خيال الظل» يحيا في حلب
تستعرض سونا تاتويان كنزها العائلي الوطني بسعادة
غ ــام ــرة« .ال ـك ـنــز» ال ـتــراثــي ال ــذي خـ ّـبــأتــه الـعــائـلــة األرمـنـيــة
السورية منذ عقود ،هو صندوق خشبي يحوي  150دمية
من دمى «مسرح خيال الظل» النادرة ،صنعها ّ
جد سونا،
أبكر كناجيان ( .)1940 – 1895كان أبكر من الصانعني
ُ
امل ـه ــرة لــدمــى م ـســرح «خ ـي ــال ال ـظ ــل» ،وه ــي دم ــى تصنع
من جلد الجمل ،بعد معالجته بما يسمح بنفاذ الضوء
ّ
مــن خــالــه ،ثـ ّـم يتم قـ ّـصــه فــي أشـكــال بـشـ ّ
وحيوانية
ـريــة
ّ
مختلفةُ ،ليصار إلــى تلوينها يـ ّ
ـدويــا .كــان جــد سونا قد
هــرب بأسرته وصندوقه الخشبي من «مـجــازر األرمــن»
التي طرقت أبــواب مدينته أورفــا في العام  ،1915لينتهي
حلب .بعد وفــاة أبكر انتقل الصندوق إلى
به املطاف في ّ َ
ورثه بدوره البنه بيدروس ،وبوفاة األخير
ابنه أرتني ،الذي
وصــل الصندوق إلــى ولــده أرتــن (حامل اســم جــده) .في
وقــت مبكر مــن عمر الـحــرب الـســوريــة ّ
تفجرت األوضــاع
األمنية في أريحا (ريــف إدلــب) التي تمتلك فيها العائلة
ّ
فانضمت العائلة إلى قافلة النازحني
مطعمًاّ ،ثم في حلب،

عن البالد .أخيرًا ،عادت السيدة تاتويان إلى حلب ،وعلى
رأس أهدافها إيجاد صندوق الدمى ،بعد أن أثار حماستها
نجاح «األمانة السورية للتنمية» في إدراج «مسرح خيال
ّ
الـظــل» ال ـســوري على الئـحــة «ال ـتــراث الثقافي الــامــادي»
الـعــاملــي .كــان فــي وســع سونا التفكير فــي نقل «كنزها»
ّ
خ ــارج ال ـبــاد بـصـمــت ،لـكــنـهــا ت ـقــول« :لـقــد ت ـضـ ّـرر تــراث
حلب بما فيه الكفاية ،وحتمًا لن أكون شريكة في مفاقمة
ّ
ّ
واألميركية،
الضرر» .تحمل سونا الجنسيتني األرمينية
ّ
سينمائية محترفة ،وال يمنعها ذلك
وهي ممثلة ومخرجة
ّ
ّ
من التأكيد ببساطة ٌوتلقائية« :نحن سوريون».
لدى سونا اليوم خطط ملشروع طموحُ ،
قوامه إنشاء مركز
ّ
يختص بـ«إعادة إحياء التراث» ،تستنسخ عبره
في حلب،
مركزًا تديره في برلني ّاسمه «حكواتي» .ومن املفترض أن
يضم املركز أقسامًا ُتعلم ّ
ّ
فن «الحكواتي» وفن «صناعة
ّ
دم ــى مـســرح ال ـظــل» وف ــن «تـحــريــك ال ــدم ــى» .إضــافــة إلــى
تخصيص غرفة لتكون «متحفًا دائـمــا للدمى» ،وأخــرى
ّ
مسرحيات «خيال الظل».
تكون مسرحًا لعرض

