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أهل الشام
انتباهك إلى أن معظم تلك األصناف
«م ــارك ــات م ـه ـ ّـرب ــة» ،بــرغــم الـحـمــات
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــواء «ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـتـ ـه ــري ــب»،
فــأصـحــاب ه ــذا الـنـمــط مــن الـعــربــات
«وراهم واسطات ثقيلة».

ريبورتاج
ُ ُ
ّ
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قد
الحرب.
خالل
في
كثيرة
مرات
دمشق
أحوال
لت
تبد
ّ
ّ
سكانها حجم ّ
التغيراتّ ،بفعل معايشتهم اليومية لها ،غير أن الزائر
سينتبه إلى الفروقات ،كلما عاود زيارتها

ال ي ــزال مقهى «ال ـنــوفــرة» ،أحــد أعــرق
م ـق ــاه ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،م ـح ــاف ـظ ــا عـلــى
تـقـلـيــد «ح ـكــواتــي رمـ ـض ــان» .يــومـ ّـيــا،
ً ُ
وف ــي الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف ل ـيــا تطفأ
الشاشة الضخمة الغريبة عن نسيج
امل ـ ـك ـ ــان ،ويـ ـصـ ـم ــت صـ ـ ــوت مـسـلـســل
«ال ـه ـي ـبــة» ،لـتـبــدأ ال ـح ـكــايــة ،م ــع ّعــدد
ق ـل ـي ــل م ـ ــن ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن .ف ـي ـم ــا ي ـف ــض ــل
ال ـع ــدد األك ـب ــر ال ـج ـل ــوس ف ــي الـبــاحــة
الـخــارجـ ّـيــة للمقهى ،عـلــى مـقــربــة من
ال ـج ــام ــع األم ـ ـ ـ ــوي .ال تـ ـب ــدو مـتــابـعــة
«سيرة عنترة» مثيرة النتباه الزبائن
ّ
املعدودين ،بقدر ما يتركز اهتمامهم
ّ
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــوات ـف ـه ــم ال ــذك ــي ــة،
اللـتـقــاط ص ــور لـلـحـكــوا ّتــي بمالبسه
التقليدية ،تمهيدًا للتغني بها عبر
مواقع التواصل االجتماعي.

«لكنا نحب الخبز أكثر»
ِ
صهيب عنجريني
«ي ــاسـ ـم ــن شـ ــو لـ ــك عـ ـ ّـمـ ــي؟ اس ــأل ـن ــي
عـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــز» ،يـ ـجـ ـي ــب أبـ ـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز
ضاحكًا ،حــن نسأله عــن «الياسمني
الــدم ـش ـقــي» .يـعـمــل ال ــرج ــل الستيني
س ــائ ــق سـ ـي ــارة أج ـ ــرة ف ــي الـعــاصـمــة
َ
ال ـسـ ّ
ـوريــة ،حــن ســألـنــا عــن وجهتنا،
قلنا ممازحني« :خذنا إلى الياسمني
الـ ـش ــام ــي ،وأخـ ـب ــرن ــا خ ـ ــال ال ـطــريــق
م ــاذا يعنيه ل ــك» .ال مـبـ ّـرر لدهشتنا،
لكنها كانت حاضرة ّ
(ربما بفعل آلية
ّ
ّ
نمطية) حني شرع الرجل يردد
تفكير
درويـ ــش،
ـود
ـ
م
ـ
ح
ـ
م
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ـ
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ـ
ش
ـن
ـ
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ـ
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مـقـطـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نحب
نحب الورد ،لكنا
بتصرف «إنا
ّ
مصححني« :نحب
الخبز أكثر» .نقول
ال ـق ـم ــح» ،ف ـي ـج ـيــب« :ب ـع ــرف ل ــك عمي
بـ ـع ــرف ،ب ـق ـيــت أربـ ـع ــن س ـنــة م ــدرس
لـغــة عــربـ ّـيــة .بــس بـحــالـتـنــا ال ـيــوم ما
ع ــاد فــي مـكــان لـلــرمــزيــة ،لقمة الخبز
استعبدتنا» .لــدى أبــو الـفــوز حكاية
بــائـســة ،حــالــه حــال معظم السوريني
بعد ثمانية أعوام من الحرب .خالصة
ٌ
ال ـح ـكــايــة :رج ــل سـتـيـنــي ،يـعـيــش في
شـقــة مـسـتــأجـ ّـرة مـســاحـتـهــا  65مترًا
م ــرب ـع ــا ،م ــع كــن ـتــن وس ـب ـعــة أح ـف ــاد،
وذكريات عن ابن شاب قطفته الحرب،
وابنني آخرين وابنة ّ
تفرقوا في «بالد
الله الواسعة».

ّ
مستمرة
الحرب

في الشهور األخيرة ،بات خلو معظم
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ــدم ـش ـق ـ ّـي ــة مـ ــن الـ ـ ــروح
س ـم ــة ش ــدي ــدة الـ ــوضـ ــوح ،وب ـطــري ـقــة
ّ
تـ ــوحـ ــي بـ ـ ـ ــأن كـ ـثـ ـيـ ـرًا مـ ـم ــا تـ ـ ـ ــراه فــي
ٌ
العاصمة مصطنع وغير حقيقي ،وال

ال أحد «يحكي سياسة»
ال ت ـح ـض ــر أح ـ ــادي ـ ــث الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،أو
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ف ـ ــي ي ــوم ـ ّـي ــات
دمـشــق ،إال فــي شكل مـحــدود وضمن
ن ـطــاقــات مـعـ ّـيـنــة .رب ـمــا ك ــان مفهومًا
ان ـخ ـفــاض اه ـت ـمــام مـعـظــم ال ـشــرائــح،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ـ ــادرت الـ ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة
بـعـيـدًا ،لكن الـغــريــب انـسـحـ ُ
ـاب الحال
على ّ جلسات كثيرة تضم صحافيني،
ومثقفني ،ومشتغلني بـ«الشأن العام».
ال ي ـخ ـ ُت ـلــف األمـ ـ ــر ك ـث ـي ـرًا ف ــي جـلـســة
تضم نخبًا فكرية مـعــارضــة ،وبرغم
أن طـبـيـعــة الـجـلـســة امل ــذك ــورة كــانــت

بدأت امتحانات الصفوف االنتقالية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي ،فيما يستعد تالميذ
الشهادتين األساسية والثانوية المتحاناتهم التي تنطلق الشهر المقبل (األخبار)

موائد رمضانية دافئة لفقراء الالذقية

«حكواتي النوفرة» شبه وحيد

دمشق ّالتناقضات
ّ

سـ ّـيـمــا مـظــاهــر االب ـت ـهــاج .يــؤكــد أحــد
الصحافيني القاطنني فــي العاصمة
ّ
الفكرة السابقة ،ويقول إن الفترة التي
عاش فيها الشارع شيئًا من االبتهاج
الحقيقي كانت األسبوعني األخيرين
مــن ال ـعــام املــاضــيُ .ي ـ ّ
ـرد األم ــر إل ــى أن
دمشق عرفت في تلك الفترة القصيرة
ّ
خدميًا ،قوامه توافر «عصب
استقرارًا
الـحـيــاة الـحــديـثــة» مــن حــوامــل طــاقــة،
ّ
كهربائية شبه دائمة .وتزامن
وتغذية
احتفاالت عيد امليالد ورأس
مع
ذلــك
ُ
السنة ،التي أريد لها أن تكون كبيرة.
الـ ـي ــوم ،ومـ ــع ان ـت ـص ــاف ال ـس ـنــة ال ّـتــي
صـ ـ ّـدق ال ـك ـث ـيــرون ف ــي مـطـلـعـهــا أن ـهــا
سـتـكــون «س ـنــة االب ـت ـهــاج بــالـنـصــر»،
يـ ـب ــدو املـ ـث ــل ال ـش ـع ـبــي «ذاب ال ـث ـلــج،
وب ــان املـ ــرج» أك ـثــف تـعـبـيــر عـ ّـمــا آلــت
ـور .ال يحضر «الـنـصــر» في
إلـيــه األم ـ ّ
ّ
اإلعالنية
أحــاديــث الــنــاس ،الـلــوحــات
الـتــي كــانــت تحتفي بــه أزيـلــت أخـيـرًا،
ّ
ّ
ّ
مستمرة،
وسلم الجميع بأن «الحرب
ولو تغيرت صورتها».

لقطة

ال مكان للمجاز

يصمت صوت مسلسل «الهيبة» في «النوفرة» لتبدأ الحكاية مع عدد قليل من الزبائن (األخبار)

اليوم بين
ينقضي ّ
دروس تعلم اللغة
وبين ساعات العمل

ّ
ـإن ّ
ّ
خلوها من أي
اجتماعية بحتة ،فـ
ن ـق ــاش ي ـت ـنــاول «ال ــوض ــع» يـعـكــس ـ ـ
على األرجح ـ ـ قدرًا كبيرًا من التسليم
بعبثية ما تعيشه البالد .في املقابل،
همسًا،
يحضر انتقاد األداء الحكومي ّ ُ
تضم نخبًا
في بعض الجلسات التي
محسوبة على امل ــواالة ،مــع كثير من
ّ
«تغير أي شيء».
اليأس من احتمال
ما بعد ّ
الصدمة
ال يوافق ماجد (اســم مستعار) على
ّ
أن سـكــان العاصمة يعيشون اليوم
ّ
«تحت وقع الصدمة» .يصوب األمور
بالقول «هي مرحلة ما بعد الصدمة،

وه ــذه أق ـســى بـكـثـيــر ،لـقــد اسـتــوعــب
م ـع ـظ ــم الـ ـ ـن ـ ــاس ه ـ ـ ــول م ـ ــا عـ ــاشـ ــوه،
ويعيشونه» .لعبت األزمات الخدمية
التي عرفتها العاصمة فــي الشهور
امل ــاضـ ـي ــة دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ت ـبــدل
املزاج العام .فاقم الركود االقتصادي
صـ ـع ــوب ــة املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،واس ـ ـت ـ ـنـ ــزف مــا
تـبـقــى مــن م ـ ّـدخ ــرات ال ـس ــواد األعـظــم
ّ
من السكان ،بعدما أكلت «السنوات
الـعـجــاف» معظم تلك املــدخــرات .في
كـثـيــر م ــن األسـ ـ ــواق ت ـت ـكــرر املـشــاهــد
ذات ـه ــا :ازدحـ ـ ـ ٌ
ـام ف ــي الـ ـش ــوارع ،فيما
ّ
املحال فارغة ،أو تكاد.

تناقضات ...ومبالغات
إذا ك ـ ــان ال ـت ـن ــاق ــض ال ـ ـ ّصـ ــارخ سـمــة
مــازمــة لـلـعــواصــم ،فــإنــه فــي دمشق
ي ـ ـبـ ــدو أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ـ ــأل ـ ــوف.
«الحرب تلعب دور العدسة ّ
املكبرة»،
ّ
ي ـق ــول ف ـ ــادي م ـعــل ـقــا ع ـلــى املــاح ـظــة
املـ ــذكـ ــورة .يـسـتـفـيــض ال ــرج ــل ،وهــو
ط ـ ـب ـ ـيـ ــب ،ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن سـ ــوء
األوضاع االقتصادية ،والشكوى من
صعوبة تــأمــن مستلزمات الحياة.
حــن نطلب نصيحته بمطعم يقيم
مــائــدة إفـطــار رمـضــانــي ،يذكر فــادي

اس ـمــي مـطـعـمــن «طـعــامـهـمــا طـيــب،
وتـكـلـفـتـهـمــا م ـق ـب ــول ــة» .امل ـف ــارق ــة أن
تـكـلـفــة إف ـط ــار الـشـخــص ال ــواح ــد في
كل من املطعمني تقارب العشرة آالف
ليرة ،وهو رقم ٌ
كبير في بلد ال يتجاوز
راتب الفئة األولى من موظفيه (بمن
فيهم حملة الدكتوراه ،واملاجستير)
حاجز الـ  50ألفًا (أقل من  100دوالر،
ومــا يكفي إلفـطــار خمسة أشخاص
ُ
فـحـســب) .تـعــد أسـعــار الــوجـبــات في
امل ـط ــاع ــم أحـ ــد أب ـ ــرز املـ ــؤشـ ــرات على
ّ
تناقضات العاصمة .وفي حني يكلف
إفطار الشخص الواحد قرابة  3آالف
ليرة في حي ّ«امليدان» (مائدة مليئة
بــالـلـحــوم) ،فــإنـهــا تصل الــى  12ألفًا
ف ــي م ـطــاعــم أخ ـ ــرى ،فـيـمــا يـتـقــاضــى
أح ــد ف ـنــادق املــديـنــة الـقــديـمــة  6آالف
ل ـيــرة عــن وج ـبــة الـسـحــور للشخص
الواحد ،ويتجاوز ثمن فنجان القهوة
فــي أح ــد املـقــاهــي  3آالف (ح ــوال ــى 6
دوالرات) .بالتوازي مع التناقضات،
ُ
تمكن مالحظة تفاقم املبالغات في
كثير مــن التفاصيل ،وال ّ
سيما تلك
املرتبطة باصطناع الفرحُ .يقدم حي
«ب ــاب شــرقــي» نـمــوذجــا صــارخــا في
هذا اإلطار ،بعدما ّ
تحول إلى منطقة

تصميم :سنان عيسى

مخصصة ّ
للسهر ،بباراته املتزايدة
ب ـس ــرع ــة الفـ ـت ــة .ع ـل ــى ن ـح ــو م ـشــابــه،
تشكل «حديقة الجاحظ» أحد نماذج
امل ـبــال ـغــة ف ــي ك ـث ـيــر ًم ــن ال ـت ـفــاص ـيــل.
ّ
ّ
«شعبية» لبيع
ويبدو الفتًا أن عربة
ُ
ّ
املشروبات الساخنة ،تقدم لزبائنها
أصـ ـن ــاف ــا ال تـ ـج ــده ــا فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
«امل ـق ــاه ــي ال ـف ـخ ـمــة» ف ــي مـحــافـظــات
أخـ ـ ـ ــرى .ال مـ ـب ــرر ل ــاس ـت ـغ ــراب ل ــدى

عالء حلبي
يوميًا
في ساحة «الشيخ ضاهر» وسط مدينة الالذقية ،يجتمع ّ
من فقراء املدينة ،لتناول اإلفطار ،في مقهيني شعبينيُ ،علق
عدد ّ
أمــام كــل منهما إعــان مكتوب بخط يــد واضــح وأنـيــق« :إفـطــار
مجاني للصائمني طوال شهر رمضان املبارك».
على الــرصـيــف ،وأم ــام مقهى «ال ـجـ ّـمــال» ،يـبــدو املشهد ملــن يــراه
مــن بعيد كــإفـطــار عــائـلــي .مـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص يـتـبــادلــون
االبتسامات والنكات ،بينما يــوزع ثالثة شبان املــاء ،ويسكبون
ً
الطعام في صحون أنيقة ،ومــع االقـتــراب قليال تتضح الصورة
أكثر :إفطار خيري حول مائدة دافئة.
يــرفــض أص ـحــاب املـقـهــى ال ـخــوض فــي الـتـفــاصـيــل ،ويـطـلــب أحــد
الـشـبــان ب ــأدب وح ـيــاء ع ــدم الـتـقــاط أي ــة ص ــورة قــريـبــة« .يمكنك
الـتـقــاط ال ـص ــورة مــن بـعـيــد ،ال ب ــأس فــي ذل ــك» ،ي ـقــول ش ــاب في
الثالثني من عمره ،بينما يتابع سكب الطعام في الصحون .شاب
آخر يـ ّ
ـوزع املــاء وبعض املشروبات على الطاولة ،يشير بكلمات
مقتضبة إلــى أن «واحـ ـدًا مــن أهــل الخير يساهم معنا فــي هذا

«ت ـغـ ّـيــرت ال ـشــام ك ـث ـي ـرًا» .تـصـ ّـر ًزينة
ّ
ع ـل ــى ت ـ ـكـ ــرار الـ ـج ـم ـل ــة ،رافـ ـ ـض ـ ــة ك ــل
التفسيرات التي ّ
يقدمها أصدقاؤها،
م ــن «هـ ـج ــرة األص ـ ــدق ـ ــاء» ،إلـ ــى «أث ــر
الحرب» ،إلى «الوضع االقتصادي».
«تـغـ ّـيــرت الـشــام ،تـغـ ّـيــرت روحـهــا ،ما
ّ
الصبية
عــادت تشبه حالها» ،تقول
ال ــدم ـش ـق ـي ــة ب ـن ـب ــرة مـ ـح ــاي ــدة ،ت ـكــاد
تـخـلــو م ــن األس ـ ــى ،ويـهـيـمــن عليها
ّ
ال ـي ــأس .ن ـتــذكــر ال ـســائــق أب ــو ال ـفــوز،
وصديقه الكبير ،محمود درويش ،إذ
«ال مكان للمجاز» في دمشق اليوم،
وال معنى للبحث عن «الغريب» الذي
ّ
«ي ـنــام عـلــى ظــلــه واق ـف ــا» ،فيما كثير
م ــن «أب ـن ــاء ال ـب ـلــد» ال ي ـج ــدون سقفًا
ينامون تحته.

اإلفطار» ،ويضيف« :للعام الثاني على التوالي نقوم بذلك».
على مقربة من املقهى ،يجتمع عدد من الرجال والنساء واألطفال
ح ــول طــاولــة صـغـيــرة أم ــام مقهى «ال ــروض ــة» .فيما ي ــوزع شــابــان
عـلـبــا م ـم ـلــوءة بــال ـط ـعــام ،عـلــى ع ــدد م ــن األش ـخ ــاص ح ــول املـقـهــى،
ضمن مبادرة مستمرة منذ سنوات .يوضح أحد العاملني أن هذه
املبادرة أطلقها صاحب املقهى قبل سنوات ،واستمرت بعد أن تولى
اإلدارة مستثمر جديد ،األمر الذي «زاد من الخير»ّ .
ويقدم صاحب
املـقـهــى الـطـعــام ،بــالـتـعــاون مــع سـيــدة لــم ُيـفـ َـصــح عــن اسـمـهــا ،فيما
ّ
يقدم املستثمر الجديد الحلويات .يرفض الجميع الحديث عن عدد
الوجبات التي يقدمونها ،أو عــدد املحتاجني الذين يستفيدون من
هذه املوائد ،فـ«الخير وافر ،وصحة وهنا على قلوبهم» ،يقول العامل
في مقهى «الروضة» ،قبل أن ّ
يرد الفضل في ذلك إلى «أهل الخير»،
بخجل.
أم ــام «ال ــروض ــة» ،تـمـ ّـد طفلة صغيرة رأسـهــا بــن الـجـمــوع ،وتـحــاول
معرفة وجبة اليوم« .كل يوم أكلة شكل» ،تقول الطفلة ،قبل أن تشير
لطفلة بقربها إل ــى طـبــق الـحـلــويــات ال ــذي يضعه أح ــد الـعـمــال على
الطاولة .تضحكان معًا ،وتقتربان من طاولة التوزيع.

شادي و«آخر صلبان» دير الزور

وجوه
ّ
الورد«الطيبة» :سالم إلى سلقين
دمعة أبو
لم يتغير شيء منذ أكثر من ثالثني عامًا في حياة أبي محمد .يستيقظ
يوميًا في الثامنة صباحًا ليبدأ بإعداد العصائر واملشروبات التي يبيعها،
لكن شهر الصيام يفرض عليه املزيد من ّ
الهمة ،فالصائمون على موعد
يومي مع شراء مشروب «التمر الهندي» ،الذي يصنعه الرجل الخمسيني
بخبرة وجودة عاليتنيّ .
يلقبه الزبائن بـ«أبو الورد» ،بسبب جودة مشروباته
وطيب مذاقها« .معروف أبو الــورد بالدمعة الطيبة» ،سيكون هذا الجواب
حاضرًا على ألسنة معظم سكان املنطقة ،إذا ما طلبت النصيحة أثناء
بحثك عن بائع مشروبات وسط مدينة الالذقية .يقف أبو الــورد بلباسه
التراثي وطربوشه ،عند زاويــة شــارع «القوتلي» املــزدحــم« .أعمل في بيع
السوس والتمر الهندي منذ أكثر من ثالثني عامًا ،والجميع حفظ موقعي
هنا» ،يقول لـ«األخبار» .ويؤكد أحد زبائنه ّأن أبو محمد «بات جزءًا من
مالمح رمضان في الالذقية» .خــارج شهر الصيام ،يستخدم أبــو الــورد
ّ
ويتجول ليبيع املشروبات .قبل
دراجــة نارية بثالث عجالت (طريزينة)،
ً
سنوات كان يجول على قدميه ،حامال اإلبريق الفولكلوري الكبير على
ّ
ظهره ،لكن «العمر إلو حقو» يقول الرجل ،ويؤكد أنه مطمئن إلى أن مهنته
«لن تنتهي في كل األحوال» ،فقد بدأ بتعليمها البنه ،كي يرثها من بعده.
يعتمد أبو الــورد «سياسة اقتصادية» ،تقوم على بيع أكبر كمية ممكنة
بأسعار منافسة وجودة عالية .سكن أبو محمد الالذقية منذ كان ّ
فتيًا،
قادمًا من إدلــب .اليوم ،ينتظر ابــن مدينة سلقني انتهاء الحرب ،ليقضي
شهر رمضان مع إخوته هناك ،فهم ما زالــوا ينتظرون منه إعــداد التمر
الهندي البارد ،ليشربوه معه بسالم.

صفاء صالل
ُ
الرحلة إلــى «كنيسة السيدة الـعــذراء» في مدينة ديــر الــزور شرق
سوريا ترسم دروبًا من اآلالمّ .
فجر تنظيم «داعش» الكنيسة غداة
سيطرته على أجــزاء واسعة من املدينة عــام  ،2013ساحة املذبح
هي كل ما بقي من الكنيسة .الدمار سيد املشهد ،باستثناء بقايا
ج ــدران ال تــزال قائمة ،ربما أخطأها التفجير .بخطوات متثاقلة
يسير شــادي تــومــا ،ابــن ديــر ال ــزور ،باتجاه ساحة املــذبــح ،يرمق
سـقــف الكنيسة الـتــي كــانــت لــوحــة فنية مــزخــرفــة .ع ــاش الـشــاب
الثالثيني حصار «عروس الفرات» بكل تفاصيله .يقول إن صموده
في دير الــزور كان «رسالة إلى العالم» ،وكــأن مصيره «توحد مع
صليب الكنيسة ليغدو ميالدًا جديدًا» .يحكي الشاب لـ«األخبار»
عن شغفه بمدينته« :ليس لسحر جمالها ،بل ألنها تسكنني قبل
أن أسكنها .هي مدينة الحب والـحــرب .الحياة فيها غير الحياة».
ّ
شكل شادي نموذجًا فريدًا للتحدي ،آثر البقاء في مدينته ،برغم
نزوح جميع رعايا الكنيسة (نحو  300عائلة) ،ليكون «املسيحي
الوحيد الباقي فــي الــديــر» ،وفــق تأكيده .يستذكر توما الحصار
ً
ّ
بتندر ،قائال« :من أظرف اللحظات وسط الحصار أن تكون معدتك
خاوية ،فتؤنسك قرقعتها في ظلمتك ووحدتك» .خالل الحرب على

مدينته ،دأب الـشــاب على االنـطــاق كــل صباح لتوثيق مــا يجري
ً
من عمليات عسكرية ،لكونه مراسال إلحــدى اإلذاع ــات السورية.
«مساحة الرقعة اآلمنة في ديــر الــزور آنــذاك لم تتجاوز كيلومترًا
مربعًا واحدًا» ،يقول .ويضيف« :لكنها كانت مالذًا آمنًا رغم املحيط
امللتهب حولها ،احتوتنا بكل مآسينا .برغم الجوع واألهــوال التي
عشناها ،ووداع ــات رفاقنا الــذيــن ارتـقــوا تباعًا مــن جــراء قذائف
اإلرهابيني ،كنا نعود إلى حياتنا الروتينية» .يلخص شادي لحظة
فك الحصار عن مدينته «املحن تتلوها املنح .لذلك لم نفقد األمل
بفك الحصار ،وكنا نبصر نور القيامة» .لشادي معشوقة جميلة،
هي آلته املوسيقية (الغيتار) ،التي آنسته في ليالي الحصار .اليوم،
عــاد عــدد مــن أبـنــاء املدينة إليها ،بعد أن رحــل «الـطــاعــون» .يؤكد
شــادي ّأن «العالقة بني املسلمني واملسيحيني في املدينة ما زالت
متناغمة ،وأشبه بنوطة موسيقية مترابطة على أســاس املحبة».
فك الحصار انتقل شادي إلى العمل في املجال االنسانيُ ،
بعد ّ
فعني
مديرًا ملستوصف «هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية».
ُ
«وظفت محبتي ألرض الدير ملحبة سكانها ،فإن لم
عن عمل ِه يقول:
تحب الناس فلن تستطيع تقديم املساعدة» .املستقبل بالنسبة إلى
الشاب «يتجلى في جسر ونهر بضفتيه ،وأناس بسطاء يتناغمون
فيما بينهم».

