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أهل الشام
لقطة

ريبورتاج
ليست مهنة «تنظيف المنازل» أمـرًا غريبًا
عــن المجتمع الــس ــوري ،شــأنــه فـ ّـي ذلــك
شــأن كثير مــن المجتمعات .لـكــن هذه
ال ـظــاهــرة ش ـهــدت تـنــامـيــا ك ـب ـي ـرًا بفعل
ظــروف الـحــرب ،ومــا أفــرزتــه مــن تغييرات
اقتصادية واجتماعية .لكل واحــدة من
السيدات العامالت في هذا المجال حكاية
خــاصــة .إال أن جميع ال ــرواي ــات تتقاطع
عند نقطة مشتركة تتمثل في «لقمة
العيش الصعبة» ،ما كسر كثيرًا من القيود
واألعـ ــراف االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي كــانــت في
مــا مضى تـحــول دون تفكير كثير من
السوريات في ممارسة هذه المهنة

البرامكة« ...مول الدراويش»
لمى علي
وسط العاصمة دمشق ،قد يستغرق قطع طريق ال يتجاوز طوله  150مترًا ،أكثر من 10
دقائق سيرًا على األقــدام .أعــداد الناس الكبيرة التي توجد يوميًا في منطقة «البرامكة»،
وتقطع الشارع الواصل بني وكالة «سانا» لألنباء وجسر «الرئيس» ،تجعل املارة يتدافعون
(إلى ّ
حد ما) في أوقــات الــذروة ليتمكنوا من إكمال مسيرهم .ال يرتبط االزدحــام الكبير
بعدد قاطني تلك املنطقة الحيوية ،بل ّإن ّ
تحول الرصيف وجزء من ذلك الشارع إلى ما يشبه
السوق الشعبية ،زاد مما ُيعرف بـ«عجقة البرامكة» ،ليصبح املدخل الرئيس لكلية الحقوق
غائصًا بني بسطات الطعام واملــابــس واألحــذيــة واملستلزمات املنزلية وأدوات التجميل،
وغيرها .ومن باب ُّالدعابة ،أطلق بعض طالب الجامعة على تلك البسطات املتالصقة ّ
حد
«اإلزع ــاج» اســم «مــول الحقوق» .تشكل تلك السوق مقصدًا لكثير من فقراء العاصمة،
وتقول أم سعيد بلهجتها املحلية البسيطة إنها ال تجيد الشراء إال من األسواق الشعبية،
فهي «من جماعة البسطات» حسب تعبيرها .تؤكد السيدة الخمسينية أنها تجد كل ما
ُ
تحتاج إليه بأسعار تعتبر أرخص من غيرها ،ولو أن النوعية ليست جيدة ،إال أنها «على قد
اإلمكانيات» .وعالوة على أصوات «زمامير» وسائط النقل املختلفة ،تختلط في تلك املنطقة
أصوات الباعة من أصحاب البسطات ،ينادون على األسعار الرخيصة والعروض التي تبدو
ّ
جذابة ،على غــرار «القطعة بـ  400وال ـ  3بألف» و«أي قطعة بخمسمية ليرة» ،و«تصافي
املحالت» .يبدأ الباعة عملهم منذ ساعات الصباح الباكر ويستمرون حتى املساء .يحتل
حسني ركنًا بني البسطات املمتدة على طول الرصيف ،ليبيع أنواعًا مختلفة من األدوات
البالستيكية ،ويغطي سقف بسطته بـ«شادر معونة» ّ
يرد مطر الشتاء عنه وعن زبائنه.
ويــرى الـشــاب الثالثيني أن هــذا الـشــارع «أفـ ًضــل مكان للبيع» نظرًا إلــى وجــود جامعات
ومشاف وعدد من الدوائر الحكومية ،إضافة إلى مرور عدد كبير من خطوط املواصالت
ٍ
ّ
به .يقول« :الحركة ال تهدأ والبيع شغال ،يتوقف فقط عند هجوم دوريــات املحافظة التي
تطاردنا كل فترة بال جدوى».

«كم سنة بيكبروا
وبيتخرجوا من
ّ
الجامعات...
وبقعد وبرتاح»
(أ ف ب)

سوريات «يحاربن» بمنفضة الغبار!
بورتريه
رشا الشيخ ...عندما ّ
تتحول اإلعاقة إلى طاقة
صفاء صالل
ت ـ ـج ـ ـلـ ــس رشـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ،ف ـ ــوق
ك ــرسـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ـحـ ــرك ف ـ ــي ق ــاع ــة
ت ـع ـل ــو ف ـي ـه ــا أصـ ـ ـ ـ ــوات املـ ــدربـ ــن
وه ـم ـه ـم ــات املـ ـت ــدرب ــن ،ونـ ـق ــرات
األوزان ال ـحــديــديــة ع ـلــى األرض.
تـحـتـضــن ه ــذه ال ـقــاعــة تــدري ـبــات
أبطال القوى البدنية الخاصة ،في
مـلـعــب ت ـشــريــن بــدم ـشــق .تتغير
م ــام ــح وج ـ ــه املـ ـ ـ ــرأة األرب ـع ـي ـن ـيــة
بـعــد توقفها عــن ال ـتــدريــب ،تقول
لـ«األخبار» بحماس« :لم تمنعني
اإلع ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ولـ ـ ـ ــدت مـ ـع ــي مــن
تحقيق ذاتي .اخترت ألعاب القوى
لتكون نمط حـيــاة لــي ،ال رياضة
أمارسها فحسب» .تؤكد الشيخ
أن «ذوي االحتياجات الخاصة ال يلزمهم سوى التشجيع ،للتغلب على املعوقات التي
ّ
تعترض دروبهم» .تقول مؤكدة« :ال توجد إعاقة ،وإنما يوجد مجتمع معيق» .تطمح
للمشاركة في مسابقات األوملبياد العاملي
رشا لتطوير إمكاناتها أكثر ،كي تتأهل
ّ
في طوكيو ( ،)2020وتسجل إنجازًا جديدًا .خطت الشيخ سجلها الرياضي الخاص،
بوصفها بطلة أللعاب القوة البدنية الخاصة بــوزن  73كــغ ،في رفــع األثـقــال .حققت
إنجازات في بطوالت دولية وعربية ،من بينها املركز الثالث في بطولة العالم عام ،2006
واملركز األول في بطولة الشرق األوســط وأفريقيا عــام  ،2003وامليدالية الذهبية في
بطولة غرب آسيا ،للقوة البدنية للرياضات الخاصة .تشجع البطلة السورية كل من
تعرفه ،على ممارسة الرياضة التي تثير اهتمامه .تتوقف عن الحديث لتشرب املاء ،ثم
تستأنف كالمها بالقول« :تعلمت خالل تسعة عشر عامًا من ممارسة رياضتي ،أنني
لن أصل إلى ما أريد إال عبر التمرين الطويل ،واملثابرة ،والقتال الشديد ،أثناء التمرين
وخــال املـبــاراة» .وتضيف« :أسعى دائمًا إللغاء الخطأ من قاموسي ،خاصة في ظل
ُ
مستوى اإلتقان العالي املطلوب تحقيقه في رياضتنا .ال تقبل إطالقًا أي حركة ناقصة،
وال يرضى الحكام بأي خطأ ،حتى لو ظننا أنه بسيط .تحكيم بطوالتنا أصعب من
تحكيم بطوالت األصـحــاء» .تقول ابنة دير الــزور ،إن «أهــم الــدروس التي تعلمتها في
تدريباتي ،ومن خالل فوزي في البطوالت ،اكتشاف القدرة الهائلة التي تكمن داخلنا».

نينار الخطيب
تبتسم أم ســامــر ،بينما تـتـحــدث عن
عملها فــي تنظيف امل ـنــازل .ت ــروي لنا
ّ
كـيــف تـخــلــت عــن عملها فــي املـحــامــاة،
لتمتهن التنظيف ،في محافظة بعيدة
عن مسقط رأسـهــا .تقول« :لــدي أبناء،
وعلي أن ّ
ّ
أدرسهم ...ضاقت بي األحوال
فــي دمـشــق ،بعد استشهاد زوج ــي .لم
ي ـعــد يـكـفـيـنــي م ــا أج ـن ـيــه م ــن مهنتي،
فـقــررت العمل فــي امل ـنــازل ،لــذا اخترت
السفر إلى الالذقية ،ففيها ال يعرفني
أحد ،وتكاليف املعيشة أقل» .ال تشعر
أم سامر بالخجل من عملها ،تؤكد ذلك
م ـ ّـرات عــديــدة .تـقــول «قــد ينظرون إلـ ّـي
في بعض األوقات نظرات مؤذية ،لكن
ذلك ال يعني لي شيئًا ،مقارنة بتأمني
حـيــاة أفـضــل ألبنائي الــذيــن يتابعون
دراس ـت ـه ــم ،وي ـك ـب ــرون أمـ ــام ع ـيــونــي».
ت ـش ــرح م ــوق ــف عــائ ـل ـت ـهــا م ــن عـمـلـهــا:
«عـ ـن ــدم ــا ع ـل ــم إخـ ــوتـ ــي ب ـع ـم ـلــي هـ ــذا،
رفضوه بداية ،وعرضوا ّ
علي املساعدة
رغم أوضاعهم املادية الصعبة ،لكنني
ال أريـ ــد أن أث ـقــل عـلـيـهــم .أسـتـطـيــع أن
أربــي أبنائي بنفسي» ،تـقــول .تصمت
لحظات ،ثم تبتسم وهي تضيف بفخر
«ك ــم سـنــة بـيـكـبــروا ،وبـيـتـخــرجــوا من
الـجــامـعــات ،وبقعد وبــرتــاح .جميعنا
مستعدون للقتال دفــاعــا عــن أبنائنا،
ونحن نقاتل ولو بمنفضة الغبار».

السمعة :رأس المال

ُ
ال ت ـ ـعـ ـ ّـد أم س ــام ــر ح ــال ــة فـ ــريـ ــدة مــن
ّ
نوعها في سوريا ،إذ تسببت الحرب،
وم ــا رافـقـهــا مــن تـغـيـيــرات اقـتـصــاديــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر ك ـث ـي ــر مــن
ال ـســوريــن ملـهـنـهــم .كـمــا أفـ ــرزت إقـبــال
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـن ـس ــاء ع ـل ــى الـعـمــل
ف ــي ق ـط ــاع ــات عـ ــديـ ــدة ،ب ـع ـض ـهــا ك ــان
حـ ـكـ ـرًا ع ـل ــى ال ـ ــرج ـ ــال فـ ــي مـ ــا م ـضــى،
س ـ ــواء ل ـت ـعــويــض غ ـي ــاب الـ ــرجـ ــال ،أو
ملـســاعــدتـهــم ف ــي تــأمــن دخ ــل إضــافــي
لتوفير مستلزمات الـحـيــاة .وتعتبر
مـهـنــة تـنـظـيــف املـ ـن ــازل أك ـث ــر سـهــولــة
م ـق ــارن ــة ب ـغ ـيــره ــا ،إذ ال ت ـح ـت ــاج إل ــى

رأس ـمــال ،أو مـعــدات خــاصــة ،أو خبرة
ف ــي م ـج ــال م ـعــن أو ح ـتــى شـ ـه ــادات،
أو أوقـ ـ ـ ـ ــات دوام ط ــويـ ـل ــة وص ـع ـب ــة.
تـعـتـمــد امل ـه ـنــة بـشـكــل أس ــاس ــي «عـلــى
السمعة الـطـيـبــة ،والتنظيف بــإتـقــان،
واألم ـ ــان ـ ــة» ،وفـ ــق تـعـبـيــر أم م ـم ــدوح،
ال ـتــي تـمــارسـهــا مـنــذ س ـنــوات عــديــدة.
تقول السيدة الخمسينية« :بــدأ األمر
بـ ـع ــد أن مـ ـ ــرض زوج ـ ـ ـ ــي .أصـ ـي ــب فــي
ً
عـمــوده الفقري ،مــن ج ـ ّـراء عمله عتاال
وسـ ــائـ ــق س ـ ــوزوك ـ ــي (سـ ـ ـي ـ ــارة شـحــن
ص ـغ ـيــرة) س ـن ــوات طــوي ـلــة .ك ــان ال بد
من تأمني مصدر دخل للعائلة ،فبدأت
املنازل عن طريق أحد
العمل في أحــد
ُ
معارفي» .وتضيف «أعجبت صاحبة
املنزل بعملي ،ورحت أعمل في بيوت
إضــاف ـيــة ،فـكـسـبــت سـمـعــة حـسـنــة .إن
أردت أن ت ـح ـصــل ع ـل ــى املـ ـ ــال بـشـكــل
مستمر ال بد أن تتقن عملك .أي خطأ
س ـي ـشـ ّ ّـوه رأس ـم ــال ــي ،وه ــو الـسـمـعــة».
لــم يــوفــر املــرض أم مـمــدوح ،فأصيبت
ّ
دوريًا
بالسرطان ،لتواظب على السفر
إلـ ــى دم ـش ــق ل ـل ـع ــاج .ك ــذل ــك تستثمر
هــذا الــوقــت بــزيــارة ابنها الــذي يــؤدي
خدمته العسكرية فــي العاصمةّ .
حد
وضعها الصحي من عملها ،لكنها لم
تتركه .تـقــول« :فــي الـسـنــوات املاضية
كنت أعمل في منازل ومكاتب عديدة،
ولـســاعــات طــويـلــة .ال ـيــوم ال أستطيع
ذلك ،اكتفيت بعدد محدود من املنازل
فقط» .وتضيف «أصحاب املنازل التي
أعمل فيها ّ
يقدرون وضعي ،إن تأخرت
على موعد ،أو أخلفته ،نتيجة مرضي.
يتعلق األمر براحتهم معي ،فال يمكن
الـسـمــاح ب ــإدخ ــال شـخــص غــريــب إلــى
املنزل كل يوم».

ّ
مكاتب وعمل منظم

االنـ ـتـ ـش ــار املـ ـت ــزاي ــد لـ ـع ــدد ال ـع ــام ــات
املحليات في املنازل ،وإقبال املقتدرين
على طلبهن ،فــي ظــل ارتـفــاع تكاليف
الـعــامــات األجـنـبـيــات ،دفـعــا ع ــددًا من
العامالت «العتيقات» إلى تنظيم هذا
العمل .أم أنس ،وهي سيدة في عقدها
الـســادس ،لم تعد تستطيع العمل في

املـنــازل ،مــا دفعها إلــى تأمني عامالت
يحللن مـكــانـهــا .ه ـكــذا ،خلقت فرصة
عمل جديدة ،باالعتماد على عالقاتها
وسمعتها .تقوم الراغبات في العمل
ب ـت ـس ـج ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،ك ـمــا
تستقبل اتصاالت من عائالت تبحث
ع ــن ع ــام ــات .ت ـتــولــى أم أنـ ــس مهمة
الــوســاطــة بــن الـطــرفــن ،مقابل نسبة
متفق عليها ،فــي حــال قبلت العائلة
بالعاملة وتــم االتـفــاق معها .تحرص
الـ ـسـ ـي ــدة ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـف ــاص ـي ــل.
تتواصل الحقًا مع العائالت ،وتسأل
عن مــدى إتقان العاملة لعملها .وفي
ح ــال وج ــود أي ش ـكــوى ،ال ت ـتــردد في
إرســال عاملة أخــرى ،إلــى أن «يحصل

يشير بعض السيدات
حاالت
إلى وقوع ُ
ّ
تحرش ،لكنها تنسب
جميعًا إلى شخصيات
لم يلتقين بها

ال ــزب ــون عـلــى ط ـل ـبــه» .وف ــق تعبيرها.
«عـنــد ورود شـكــاوى تتعلق باألمانة
حول إحدى العامالت ،أقوم على الفور
بـشـطــب اسـمـهــا م ــن قــوائ ـمــي» ،تـقــول.
ل ـ ــدى أم أن ـ ــس نـ ــوعـ ــان مـ ــن «خ ــدم ــات
التوظيف»ّ ،أولهما االتـفــاق الشهري،
ح ـي ــث يـ ـج ــري االت ـ ـفـ ــاق ب ــن صــاح ـبــة
املـ ـن ــزل وال ـع ــام ـل ــة ع ـلــى رات ـ ــب شـهــري
مقابل عدد محدد من أيــام العمل .أما
الثاني ،فالعمل بنظام «املهمات» ،أي
التنظيف ملــرة واح ــدة .وي ــزداد الطلب
عـلــى ال ـن ــوع ال ـثــانــي ،والـ ــذي ي ـبــدأ مع
بداية فصلي الصيف والشتاء« ،حني
ي ـ ـبـ ــدأ مـ ــوسـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــل» ،عـ ـل ــى ح ـ ّـد
تعبيرها.

«يوم بيوم»

ً
ال يــؤمــن ه ــذا الـعـمــل دخ ــا ثــابـتــا في
كثير من األحيان ،وتضطر النساء إلى
التنقل بني منازل مختلفة خالل فترات
وجيزة .تقول أم ممدوح« :يتم تحديد
األجر عادة بحسب مساحة املنزل ،أو
عدد الغرف املطلوب تنظيفها ،ونادرًا
ما يتم احتساب عــدد ساعات العمل،
مــا يجعل الــدخــل الـشـهــري غير ثابت
ومـ ـه ــددًا بــال ـن ـقــص ،ف ــي ح ــال امل ــرض،
أو عـ ــدم وج ـ ــود اتـ ـف ــاق دائ ـ ــم م ــع عــدد
من البيوت» .كذلك ،يعتبر هذا النوع
مــن األعـمــال «غـيــر آم ــن» بالنسبة إلى
كـ ـثـ ـي ــرات ،وهـ ــو م ــا ي ــدف ــع أبـ ـن ــاء هـبــة
إلــى االتـصــال بها بشكل متكرر خالل
ع ـم ـل ـهــا .ت ـق ــول ال ـس ـي ــدة األرب ـع ـي ـن ـيــة:
«أبنائي يشعرون بالقلق ،وأنا ّ
أتفهم
ذلــك .العمل فــي مـنــازل الـغــربــاء يخلق
جوًا من عدم الراحة ،خصوصًا عندما
ت ـط ــول س ــاع ــات ال ـع ـم ــل ،ل ــذل ــك أجـيــب
دائـمــا على اتـصــاالتـهــم» .تعيش هبة
فــي بـيــت مـسـتــأجــر مــع أوالدهـ ـ ــا ،بعد
أن تركهم زوجها مع بداية الحرب في
ســوريــا ،وســافــر ،ثــم انقطعت أخـبــاره.
أص ـ ـ ـ ّـرت األم ع ـل ــى أن ي ـت ــاب ــع األبـ ـن ــاء
دراستهم ،لتتحمل هي مسؤولية هذه
الـعــائـلــة .ب ـ ــدوره ،ي ـحــرص أب ــو سامي
ع ـل ــى م ــراف ـق ــة زوجـ ـت ــه خـ ــال عـمـلـهــا،
ومساعدتها ،ليشكل الزوجان «ورشة
تنظيف صغيرة» ،األمر الذي يرى أنه
«أريح وأفضل وأسرع».
ي ـش ـي ــر ب ـع ــض الـ ـسـ ـي ــدات إل ـ ــى وقـ ــوع
بـعــض ح ــاالت ال ـت ـح ـ ّـرش ،وم ـح ــاوالت
ّ
االع ـت ــداء .لكنهن جميعًا ينسنب تلك
الـ ـح ــاالت إل ــى شـخـصـيــات ل ــم يلتقني
بـهــن ،فيغلب عـلــى الـحــديــث مصطلح
«سـ ـمـ ـعـ ـن ــا» ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ـت ـح ـق ــق مــن
تلك الـحــاالت صعبًا .هــذا األمــر أسهم
فــي خلق مــا يشبه «ع ــرف» فــي املهنة،
يـقـضــي ب ـض ــرورة وجـ ــود رب ــة امل ـنــزل،
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـقـ ـب ــل ب ـعــض
ّ
التقيد بهذا
السيدات بالعمل من دون
ال ـشــرط ،خصوصًا الـسـيــدات اللواتي
ّ
دخلن العقد الخامس من أعمارهن.

وجوه

سامي سنجارُ ...يعايد أطفال معلوال على طريقته
ّ
بخط يــده ،كتب سامي سنجار على ورقــة صغيرة «عسل جبال معلوال» ،ووضعها على
واجهة متجره الصغير ،الذي أعاد افتتاحه في مدينة معلوال بريف دمشق ،قبل أشهر قليلة.
ّ
رتب الرجل عددًا من املنتجات الزراعية املحلية جنبًا إلى جنبُ ،مرفقًا كلمة «معلوال» بكل
نقرأ« :تفاح معلوال ،زيتون معلوال ،تني معلوال .»...أبو اسكندر ،هو صاحب واحد من
منتجّ .
ثالثة محال فقط ،تبيع ما تنتجه أراضــي معلوال .وعــاوة على شهرتها التاريخية وغناها
الديني والحضاري ،فإن أرض معلوال خصبة ،وفيها مزايا تضيف إلى منتجاتها الزراعية
أراض زراعية
نكهة خاصة .يشرح سنجار ( 51عامًا) ،بالقول« :معلوال في األساس ،مجموعة
ٍ
ّ
استقر هنا ،وبنى حضارته بعد أن وجــد في
واسـعــة ج ـدًا .جــاء اإلنـســان إلــى هــذه األرض،
ّ
أرضها مكانًا خصبًا ليعيش فيه ،وينتج ما يأكل» .وخالل األيــام األخيرة ،تدفقت عشرات
الوفود ّ
والزوار على مدينة معلوال األثرية ،وأشعلوا شموعًا في دير مار تقال ،ورفعوا صلواتهم
ّ
ّ
خالل أيام عيد امليالد املجيد .وال بد ملعظم الــزوار من املرور بجانب محل أبو اسكندر ،فقد
فتح أبوابه قرب «فج معلوال» منذ ما يزيد عن عشرين سنةُ .ي ّ
قدم أبو اسكندر ضيافة العيد
ّ
لألطفال واليافعني الذين ّ
يمرون بجانب محله الصغير ،ويبادلهم املعايدات والتهنئة ،ويعرض
ُ
عليهم أن ّ
يجربوا بعضًا من منتجات أرضه .يقول« :افتقدت كثيرًا لهذه الحالة ،أن يقف عندي
ّ
األطفال وأمازحهم وأقدم لهم الحلوى .اآلن يمكنني أن أقول إن الفرحة بدأت تعود إلى معلوال».

بريد دمشق
شعب «غروتيسكي»ّ
بديع صنيج
مـنــذ ع ــام  2006ت ـعـ ّـرفــت إل ــى مـعـنــى «الـغــروتـيـســك»
في املـســرح ،بعد حضوري عــرض «الـحــدث السعيد»
ملخرجه سامر عـمــران ،الــذي أخبرني أن طبيعة هذا
الـنــوع املـســرحــي تتضمن ثــاثــة أرك ــان :الالمعقولية،
األل ــم وال ـط ــراف ــة ،م ـمــزوجــا بـعـضـهــا بـبـعــض .حينها؛
ً
ّ
سرير
على
ِ
أعطاني مـثــاال تبسيطيًا :شخص مـمــدد ّ
غــرفــة العمليات ،وأح ـشــاؤه خ ــارج بطنه ،كلما سأله
الجراح عن مكان األلمّ ،
اهتز املريض ضاحكًا ،وأشار

ـان آخــر،
إل ــى الطبيب أن أمل ــه لـيــس هـنــا وإن ـمــا فــي م ـكـ ٍ
وهكذا.
ُ
ٌ
شعب
اكتشفت أننا
بعدما يقارب أربعة عشر عامًا،
«غــروتـيـسـكـ ّـي» بــامـتـيــاز ،وإلـيـكــم بعض األدل ــة :سائق
«ال ـس ـيــرف ـيــس» عـنــدمــا يــوقـفــه شــرطــي املـ ـ ــرور ،ورغ ــم
يقينه بــأنــه لــم يــرتـكــب أي مـخــالـفــة ،فــإنــه عـلــى نقيض
الـحـنــق ال ــذي يـضـمــره ،يــرســم ابـتـســامــة عــريـضــة على
وجهه ،ويضع «املعلوم» في يد الشرطي ،الذي يكتفي
بتغريمه بمخالفة «ع ــدم إب ــراز الـتـعــرفــة» ،األق ــل قيمة.
تتسع ابتسامة السائق أكثر ،ويعود إلى مركبته راضيًا
ّ
املسجلة على أغنية «سامحتك...
مرضيًا ،ويرفع صوت
م ــن ك ــل قـلـبــي ي ــا مـحـبــوبــي ســام ـح ـتــك» .أم ــا املــوظــف
الحكومي الــذي تنطبق عليه مقولة «بالع املوسى على
ِّ
الحدين» ،فما إن جاءته زيــادة الــ 20ألــف ليرة سورية،
سابقة
حتى وصل سعر صرف الدوالر إلى األلف ،في َّ
تاريخية ،ارتفعت معها أسـعــار السلع بجنون غطى
على الزيادة بعجرها وبجرها .وألن ذاك املوظف قارئ
ممتاز للتاريخ ،اشترى فروجًا مشويًا استهلك ما يزيد
ً
عــن ثلث الــزيــادة ،قــائـ ِّـا فــي ســره ،مــع بعض التحوير،
ِّ
«خربانة وخربانة ..خليها تشتي خرااااااب».
«األحــداث السعيدة» ال تقف عند ذلك الحد ،ففرحة أم
العسكري ال تسعها األرض ،وهــي تضع حــذاء ابنها
ال ــذي ك ــان يــرتــديــه فــي ق ــدم بترتها قــذيـفــة ه ــاون ،في
ّ
لتشع ،وينتشر وهجها في أرجاء الغرفة
ُجوف املدفأة.
امل َ
شبعة بــرطــوبــة ِجـبــال مـصـيــاف ،بعد نـفــاد الحطب،
ـازوت والـ ـغ ــاز ،وان ـق ـطــاعــات الـكـهــربــاء
وع ــدم ت ــواف ــر امل ـ ـ ُ َّ
التي جعلت البالد كلها تشتعل وتنطفئ مثل شجرة
امليالد ،مع استبدال أغنية «ليلة عيد» ،بما يتيسر من
ََ
حفالت «صقر العتابا» و«لهلوبة امليجانا» .وألن نف َس
َّ َ
س
هــذا الشعب كــاد أن ينقطع ،تماهى أبـنـ
ـاؤه مــع ُالنف َِ
القصير في كل شيء ،حتى في األدبّ .
ففرخوا شعراء
«هايكو» أكثر من اليابان وفرنسا وبريطانيا ،وباتوا
َّ
إبداعاتهم أهــم من «ال ـ َّـدرب الض ِّيق
على يقني تــام بــأن
ِّ
فــي أقـصــى املـعـمــورة» للمعلم «بــاشــو» .ولـعــل الشيء
الصحيح الوحيد هو «دربهم الضيق» ،إذ ضاق الحال
ّ
إلى الدرجة التي جعلتهم ُيقننون ،حتى في استعمال
املناديل الورقية ،فعلبة املحارم باتت بــ 700ليرة .وإن
َ ِّ
أرادوا أن ُ«ي ــن ــف ـخ ــوا» عـلــى وضـعـهــم امل ــأس ــاوي ،فــإن
َ َ
ثـمــن الـسـحـبــة ال ــواح ــدة مــن نــفــس نــرجـيـلــة مـنــزلــي ،ال
يـقــل عــن خمسني ل ـيــرة ،وفـقــا لـحـســابــات أحــدهــم .أمــا
بيضات الفقراء ،بحسب التسمية الشعبية ،فالصحن
الواحد منها ب ــ 1400ليرة ،من دون أن نعلم ما عالقة
«بـيـضــاتـنــا» ب ــال ــدوالر .مثلها فــي ذل ــك ،مـثــل الـبـنــدورة
البانياسية ،التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها
إلى  400ليرة ،بعدما كان قبل الحرب  15ليرة .هكذا؛
صار صحن «الجظ مظ» ُم َّ
عرضًا لالنقراض من على
ّ
موائد هذا الشعب ،الذي لم يتبق له سوى امللفوف (ثمن
الكيلو  140ليرة) الذي يطبخه مع الــرز ،ضاحكًا على
ّ
نفسه بأنه «محشي الكسالى» ألنه من دون لف .ومن
ّ
دون لف ودوران ،لو سمع صموئيل بيكيت ،بالعبثية
َّ
الـتــي نعيشها ،ألع ــاد الــنـظــر مثلنا فــي «غ ــودو» بـ َّـذات
ُ َ ِّ
نفسه .ولترك «فالديمير» و«أستراجون» يدخنان اللف
من شتالت َّ
«القدموس» أو «جبال
«حمام القراحلة» أو
َّ
الــاذقـيــة» الـسـمــراء ،واسـتـعــاض عــن الــشـجــرة العارية
في مسرحيته ،بإنسان سـ ٍّ
ـوري ،بكامل ال معقوليته،
ٍ
عريه وعزلته وأمله وطرافته.
وفرادة ِ

