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أهل الشام
ريبورتاج

ّ
جامعية.
 22عامًا ،وهي طالبة

السياق المجتمعي
ّ
المكرس للثقافة
الذكورية يزيد انتشار
العنف ضد النساء
(أرشيف ــ أ ف ب)

الفوضى تربة خصبة

تـشـهــد ســوريــا فــي ال ـش ـهــور األخ ـيــرة
ازديــادًا الفتًا في جرائم القتل بذريعة
للتحول إلى
الحب ،في ما يبدو
ً
مؤهال ّ
ظاهرة .ال شك في أن استسهال القتل
بشكل عــام ،هو أحــد مفرزات الحرب.
لكن ،يبدو أن عوامل أخــرى تتضافر
معه ،لتكون النتيجة تزايد حاالت قتل
اإلنــاث على وجــه الخصوص .من أبرز
تلك الـعــوامــل ،تحول العنف القائم
على النوع االجتماعي ،إلــى ما يشبه
فضال عن انحسار سلطة
«سلوكًا مبررًا»،
ً
القانون ،وبقاء التشريعات في كثير
من األحيان مجرد حبر على ورق

بذريعة الحب :تاء التأنيث السورية المقتـولة!
ﻫﻞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو

ﻧﻌﻢ )ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ(

ّ
ﺻﺪﻗﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) (٢٠٠٣ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاد ﻣﻨﻬﺎ

ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ )ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﺎﺿﺮﴽ(
ّ
ﻛﻼ

اﻟﺪﺳﺘﻮر

ّ
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٣٣ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻌﺪد
ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ أو ﻷزواﺟﻬﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

اﻻﻏﺘﺼﺎب )ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﻴﺮاث

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي
اﻟﺼﻮرة :أ ف ب

اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

ق ـب ــل فـ ـت ــرة وجـ ـ ـي ـ ــزة ،أض ـ ـ ــاء أص ــدق ــاء
بـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــوع وسـ ـ ـ ـ ــط م ــديـ ـن ــة
الـســويــداء ،في صــاة لــروح صديقتهم
امل ـ ـق ـ ـتـ ــولـ ــة ،وه ـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــاة ل ـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ــا .كــانــت
بيسان تعيش حياتها الطبيعية ،إلى
أن اقـتـحــم ش ــاب ع ـمــره  19سـنــة منزل
عائلتهاّ ،
وفجر قنبلة يدوية كانت في
ُ
حــوزتــه ،ليقتل نـفـســه ،وتـقـتــل الـفـتــاة،
وتـ ـص ــاب وال ــدت ـه ـ ّـا بـ ـج ــروح خ ـط ـيــرة.
مصادر عديدة صنفت الحادثة وقتها
ّ
فــي خــانــة «ج ــرائ ــم ال ـح ــب» ،وقــالــت إن
ّ
الضحية،
الشاب كان قد تقدم لخطبة
ورفضته عائلتها .قبلها بأيام قليلة،
اقـتـحــم ش ــاب مـنــزل خطيبته السابقة
في القرداحة ،وفتح النار ،ليقتل الفتاة
وشقيقتها ،ويصيب شقيقها بجروح.
وقـبــل شـهــر مــن الـحــادثـتــن ،قــام شــاب
باالنتحار في محافظة السويداء ،بعد
أن قتل الـفـتــاة الـتــي أحـبـهــا ،ولــم تقبل
االرتباط به.

..وتستمر

اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻟﻘﺘﻞ اﻹﻧﺎث )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺮف(
ّ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

نسرين عالء الدين

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎء

ي ــرف ــض م ـن ـي ــف ،وه ـ ــو عـ ــم امل ـ ـغـ ــدورة
ب ـي ـســان ،ال ــرواي ــات ال ـتــي ت ــم تناقلها
بعد مقتل ابـنــة شقيقه ،حــول وجــود
عالقة بني ابنة أخيه ،وقاتلها .يقول
العم ،لـ«األخبار» ،إن «العائلة ال تعرف
الـقــاتــل ،وال توجد بينه وبــن بيسان
أي عــاقــة ،ول ــم يـتـقــدم لخطبتها من
قـبــل» .ي ــروي تفاصيل يــوم الجريمة،
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـق ــات ــل ف ــي ي ــوم ال ـحــادثــة
انتظر ذهــاب والــد بيسان إلــى دكانه،
وطرق الباب في املوعد املعتاد لقدوم
ب ــائ ــع ال ـح ـل ـي ــب» .وي ـض ـي ــف «ف ـت ـحــت
ب ـي ـس ــان ال ـ ـبـ ــاب ،وف ــوج ـئ ــت بــال ـشــاب
الــذي اقتحم املـنــزل .وبـعــد ســؤالــه عن
ح ــاج ـت ــه ،ب ــدأ ب ــال ـص ــراخ والـ ـق ــول إنــه
يــريــد بـيـســان ،وبـعــد رف ــض امل ـغــدورة

ط ـل ـب ــه ،ق ـ ــام ب ـت ـف ـج ـيــر ن ـف ـس ــه» .ي ـقــول
م ـن ـي ــف إن ال ـع ــائ ـل ــة «ت ـع ـت ـب ــر أن دم
ب ـي ـس ــان قـ ــربـ ــان مل ـك ــاف ـح ــة ال ـج ــري ـم ــة،
وان ـت ـشــار ال ـســاح بــن أي ــدي الشباب
ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــداء ،وف ـ ـ ــي ك ـ ــل سـ ــوريـ ــا.
سيبقى دمـهــا فــي عنق كــل مــن أسهم
في انتشار الـســاح» .يؤكد أن «الحل
الذي نريده هو حل مجتمعي ،يطاول
الجميع .نحن ال نريد ّ
دية أو ثمنًا لدم
ابنتنا ،كما يعرض الوجهاء علينا».
ويـضـيــف «ل ـقــد رح ـلــت عــائـلــة الـشــاب

عقوبة من
تصل َ
يثبت أنه قتل
عمدًا إلى اإلعدام

عن القرية ،كما رفــض ذووه دفنه في
مــدافــن الـعــائـلــة ،ولــم يقيموا ع ـ ً
ـزاء له.
نـحــن نـضــع القضية أم ــام املـســؤولــن
وال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــاء ،وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـض ـم ــائ ــر،
وأصـ ـح ــاب ال ـع ـمــامــات ال ـب ـيــض ،على
أمل أن تكون ابنتنا آخر ضحية لهذا
السالح العشوائي».
ً
لم تجد أمنيات العم ترجمة لها على
أرض ال ــواق ــع .فـيــوم اإلث ـنــن املــاضــي،
أقــدم شــاب على تفجير قنبلة يدوية
ب ـن ـف ـس ــه ،وبـ ـفـ ـت ــاة ط ـل ــب خ ـطــوب ـت ـهــا
ســاب ـقــا ورف ـض ـت ــه عــائ ـل ـت ـهــا ،م ــا أدى
إل ــى مقتلهما .ونـقـلــت وســائــل إعــام
م ـح ـلـ ّـيــة ،ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي ب ـل ــدة كفر
اللحف (ريــف الـســويــداء الـغــربــي) ،أن
الشاب املدعو حافظ ،يبلغ من العمر
 23عامًا ،أما املغدورة حنان ،فعمرها

ت ـق ــول امل ـحــام ـيــة ال ـنــاش ـطــة ف ــي مـجــال
حقوق امل ــرأة ،مها العلي ،إن «القانون
ال ـ ـسـ ــوري كـ ــان ح ــاس ـم ــا ف ــي م ــوض ــوع
عـقــوبــة الـقـتــل .تـصــل عـقــوبــة مــن يقتل
قصدًا من دون سابق تخطيط ،بحسب
املــادة  533من قانون العقوبات العام،
إل ــى األش ـغ ــال ال ـشــاقــة لـعـشــريــن عــامــا.
أمـ ــا م ــن ي ـث ـبــت أنـ ــه ق ـتــل ع ـم ـدًا فتصل
ع ـقــوب ـتــه ال ــى اإلعـ ـ ـ ــدام ،بـحـســب امل ــادة
 .»535وعن تجريم حمل السالح ،تقول
الـعـلــي ل ــ«األخ ـبــار» إن «امل ـش ـ ّـرع الحــظ
أن جــريـمــة حـمــل ال ـســاح مــن الـجــرائــم
الخطيرة على املجتمع ،وخــاصــة بني
فئة الشباب ،فصدر عام  2001املرسوم
ّ
التشريعي الــرقــم  ،51ال ــذي نــظــم حمل
السالح ،وكيفية الحصول عليه ،ومتى
ي ـت ــم م ـن ــح رخ ـص ــة ح ـم ـل ــه» .وتـضـيــف
«وضـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون شـ ـ ــروطـ ـ ــا ق ــاس ـي ــة
لحصول األف ــراد على الــرخـصــة .وهــذا
كله يدل على أن جرائم القتل املتزايدة
ليست بسبب تهاون التشريعات».
تـ ـ ـ ــرى ال ـ ـع ـ ـلـ ــي «وجـ ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فــي
ال ـج ــوان ــب االج ـت ـمــاع ـيــة ،وس ـلــوك ـيــات
اإلع ـ ــام ل ــذي يـلـعــب دورًا ف ــي تـكــويــن
ش ـخ ـص ـيــة ال ـط ـف ــل واملـ ـ ــراهـ ـ ــق ،عـ ــاوة
عـلــى ال ـح ــرب وم ــا أف ــرزت ــه م ــن انـتـشــار
السالح» .وتضيف «كنا نشهد جرائم
قـتــل قـبــل ال ـع ــام  ،2011وه ــذا طبيعي
ضمن املجتمعات ،فــا يوجد مجتمع
خال من الجريمة .لكن النسبة ارتفعت
ف ــي ظ ــل ال ـح ــرب ،وهـ ــذه إحـ ــدى نتائج
األزمـ ــات ،إذ ت ــزداد الـفــوضــى ،وترتفع
معدالت الجريمة» .تلفت العلي إلى أن
«الشاب الــذي يبلغ من العمر  20عامًا
ً
ً
حاليًا (قــاتــل بيسان مـثــا) ،كــان طفال
عـمــره عشر سـنــوات فــي بــدايــة األزم ــة.
ل ـق ــد ع ــاي ــش وسـ ـم ــع عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
الجرائم واألح ــداث في العشر سنوات
التي ّ
تكونت فيها شخصيته».

اقتلُ ...
وانج؟

ي ـ ــرى ش ـ ـ ــادي صـ ـع ــب ،املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـع ــام
ملـنـظـمــة «ت ــول ـي ــب» ،أن «ارتـ ـف ــاع نسبة
ج ــرائ ــم قـتــل ال ـن ـســاء بـشـكــل عـ ــام ،أحــد
م ـ ـفـ ــرزات ال ـ ـحـ ــرب ،وانـ ـتـ ـش ــار ال ـس ــاح
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ب ـ ــن ش ـ ــرائ ـ ــح امل ـج ـت ـم ــع،
وس ـه ــول ــة ال ــوص ــول إل ـي ــه واق ـت ـنــائ ــه».
تختص «توليب» بدعم املرأة والطفل،
وهـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن م ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع
املــدنــي فــي ال ـســويــداء .أطلقت املنظمة
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ق ــان ــونـ ـي ــة تـ ـط ــوعـ ـي ــة ،ت ـق ــدم
االس ـت ـشــارات الـقــانــونـيــة املـجــانـيــة في
قضايا األح ــوال الشخصية ،وقضايا
العنف القائم على النوع االجتماعي،
كما تتكفل بتقديم خدمات الدفاع عن
الـنـســاء املـعـنـفــات بشكل مـجــانــي أمــام
املحاكم.
يـقــول صـعــب ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «تفشي
ظاهرة العنف بشكل عام في املجتمع،
وبشكل خاص ضد النساء والفتيات،
بـ ـ ــات سـ ـم ــة ع ـ ــام ـ ــة ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــراج ــع
دور امل ــؤسـ ـس ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وت ــزاي ــد
إحـ ـس ــاس ال ـج ـن ــاة ب ـس ـهــولــة إفــات ـهــم
م ــن الـ ـعـ ـق ــاب» .وي ـض ـيــف «هـ ـن ــاك دور
أيـضــا لـلـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـس ـك ــان ،وال ـض ـغــوط
ً
النفسية املصاحبة لها ،فضال عن دور
أساسي لهيمنة الثقافة الذكورية في
املجتمع ،واملدعومة بمنظومة عــادات
وت ـقــال ـيــد ت ـك ــرس ال ـع ـنــف ض ــد امل ـ ــرأة،
وقــوانــن وتشريعات وطنية تمييزية
ت ـج ــاه ال ـن ـس ــاء ،م ــا يـجـعـلـهــن الـحـلـقــة
األضعف في املعادلة» .يؤكد صعب ،أن
«السياق املجتمعي الحاضن للعنف،
وامل ـ ـكـ ــرس ل ـل ـث ـقــافــة الـ ــذكـ ــوريـ ــة ،بـيـئــة
خـصـبــة النـتـشــار جــرائــم قـتــل الـنـســاء،
ّ
وجميع أشكال العنف ضــدهــن ،وسط
مجتمعات غير مستقرة».

بريد دمشق
«أجمل (بلد) غريق في العالم»
صهيب عنجريني
1

«بلدنا أحلى بلد في العالم» .كثيرًا ما ّ
تكررت هذه الجملة
على مسامعنا من ّ
األمـهــات والـجـ ّـدات .ربما قالها بعض
اآلب ــاء واألج ــداد أيـضـ ّـا ،غير أنني ـ ـ فــي السنوات األخيرة
ّ
ّ
فحكاياتهن
بأصواتهن،
تذكرها دائمًا
تحديدًا ـ أميل إلى ً
عادة ما تفيض جماال ،حتى حني يرد فيها املوت .أعني:
ّ
هن قادرات على تجميل املوت.
2
ً
هن قــادرات على تجميل املوت فعال .و«بلدنا أحلى بلد»،
كررتها قبل يومني ،وأنا ّ
ّ
أعزي هشام ،ابن السادسة عشرة،
عقب استشهاد صديقه .آالف ممن هم أصغر بسنوات
وسنوات من هشام ،تلقوا العزاء أيضًا على امتداد سنوات
ّ
بــأصــدقــائـهــم .أت ـحــدث عــن أصــدقــائـهــم تـحــديـدًا ،ألن ـنــي ال
ُ
أتذكر أنه كان «طبيعيًا» حني كنا في أعمارهم ،أن يفجع
واحدنا بوفاة صديق .الشائع ،كان موت األجداد ،والجدات.
ُ
نستغرب
وفي حاالت أقل بكثير ،اآلباء أو األمهات (وكنا
أنهم ماتوا صغارًا).
3

«بـلــدنــا أح ـلــى ب ـل ــد ،»...أك ــرره ــا بـيـنــي وب ــن نـفـســي ،مـتــذكـرًا
األس ـبــاب «الــوجـيـهــة» الـتــي كــان بـعــض «الـكـبــار» يـ ّ
ـرد ّدونـهــا.
«ب ـي ـك ـفــي إنـ ــك بـتـفـتــح ال ـح ـن ـفـ ّـيــة وب ـت ـش ــرب م ـ ــي» .ح ــق ــا؟ ٌيا
للمعجزة! كنت قد تذكرت هذا تحديدًا ،بينما يسألني نادل
في أحــد مطاعم الهند (إحــدى أشــد الــدول معاناة من ّ
تلوث
ّ
معدنيًا ،أم من مياه
مياه األنهار) ،هل أريد املاء الذي طلبته
الـصـنـبــور .قـ ّـويــت قـلـبــي ،وشــربــت مــن صنابير الـهـنــد أيــامــا
وأي ــام ــا« .تـعـلـيــم مـجــانــي ،وطـبــابــة م ـجــانـ ّـيــة» ،وك ــان البعض
ّ
ونهز رؤو َسـنــا .قبل أن نكبر
يزيد« :نحن الــدولــة الوحيدة»،
ّ
ّ
ونكتشف أنـهــا كــانــت أس ـط ــورة ،وأن دول مـجــانــيــة التعليم
والطبابة منتشرة في أرجاء املعمورة ،أل ...وفوق ذلك تحوي
كثيرًا من «االمتيازات» ،أبسطها منظومات مواصالت عامة
وتناقصت
تحترم
املواطن! (طبعًا ،نحن بمرور الزمن تلبرلناّ ،
ّ
مجانية التعليم والطبابة ،حتى كادت تضمحل).
امتيازات

4
ّ
«بلدنا أحـلــى ،»...ويهلل البعض لتصنيف عاصمتنا من
ـص املــدن تكلفة للمعيشة في العالم .أتذكر ذلك،
بني أرخـ ّ
حل املعادلة الصعبة ،إذ خرجت ّ
لتوي من «ميني
وأحاول
ّ
أكثر مدن العالم
بني
فة
املصن
طوكيو،
قلب
في
يقع
ماركت»
ّ ّ
ٌ
ٌ
الغذائية ،كلفني شراؤها
مملوء بالسلع
كيس
غالءّ ،ومعي ّ
ثمنًا أقل مما يكلفني شراء كيس مماثل من محل في ّحي
ّ
ـدن شت ّى،
األميركان في الــاذقــيــة! مع تكرار األمــر في مـ ّ
خرجت باستنتاج بديهي ،مـفــاده أن «اللقمة تظل خطًا
ّ
أحمر ،مهما ّ
الرأسمالية» ،طبعًا هذا ال ينطبق على
تغولت
بلدنا« ،أحلى بلد في العالم».
5

حني عثر أهل القرية على جثة الرجل الغريق ،الحظوا ـ
تدريجيًا ـ أنه أطول من كل القامات ،وأثقل وزنًا ،وأجمل
وجـهــا مــن كــل الــرجــال ،وأنــه «أكـبــر املساكني على وجه
األرض» .وحــرصــت النسوة على حياكة ثــوب مناسب
لجثة الرجل الغريق .لم يحصل ذلك في نور سلطان ،أو
غيرها من املــدن التي نعرفها ،بل في قرية لم يكن لها
اسم ،حكت عنها قصة «أجمل رجل غريق في العالم»،
ملاركيز.
6

«ي ــا حكومتنا الـ ّـرش ـيــدة ،صفينا ع ال ـحــديــدة» .ت ـ ّ
ـرن في
األيام األخيرة هذه العبارة في بالي كثيرًا .وهي ،حسبما
أذكـ ـ ــر ،ك ــان ــت «مــان ـش ـي ـتــا» مل ـط ـبــوعــة س ـ ّ
ـوري ــة ف ــي الـعـقــد
ً
املاضي .ال أتذكر اسم املطبوعة فعال ،حاولت البحث ،فلم
أهتد .الواضح ،أن النداء لقي آذانــا صاغية لدى الحكومة
ِ
امل ـق ـصــودة ،وك ــل الـحـكــومــات ال ـتــي تـلـتـهــا .وال ب ـ ّـد مــن أن
صاحب العبارة يوافقني اليوم ،على أن الحال ّ
تغير ،وأن
نهضة ملموسة قد حصلت .أقــول هــذا بثقة ،وال أخشى
أن يفهمني أحد خطأ ،ويظن املقصود نهضة في «أحلى
بـلــد» .مــا حصل ببساطةّ ،أن الحديدة نهضت ،وصــارت
ّ
شاقوليةّ ،
ومدببة.
7

نعم ،بلدنا أجمل بلد ـ غريق ـ في العالم.

لقطة
انتصار
ما الذي يبيعه هذا الرجل بالضبط؟ يلفتنا
مشهد األغراض ّ
املكوم بعضها فوق بعض،
وق ــد ب ــدا جـلـ ّـيــا أن معظمها فــي حــالــة غير
ّ
كرسي مدولب ،وقد
جيدة .في أحد الجوانب
ّ
تكومت فــوقــه بعض األش ـيــاء .ثمة كرسي
ّ
ّ
آخر تم تحويله إلى مدولب بصورة بدائية،
يـجـلــس ال ــرج ــل ف ــوق ــه ،وف ــي حـضـنــه كيس
يحوي جزءًا من قوت اليوم .غير بعيد عنه،
ووضــع فوقه ٌ
حصير ُ
ٌ
خبز يابس ،وفي
ُم ّد
الجهة املقابلة حافظة ماء بالستيكية .في
العمق ،أكــوام متداخلة من «الكراكيب» .هل
هو بائع بالفعل؟ أم عابر سبيل جلس يلتقط
أنفاسه؟ يمسك الفضول بأيدينا ويقودنا
نـحــو ال ــرج ــل ،نـلـقــي الـتـحـ ّـيــة ،ف ـيـ ّ
ـرد بشفاه
مرتجفة وتمتمة ال صوت لها ،من دون أن
ينظر إلـيـنــا .نـســأل ،فــا ي ـ ّ
ـرد .اإلط ــار العام
مشهد من صباح حلبي ،في حي بستان
ال ـق ـص ــر ،أح ــد ّاألحـ ـي ــاء ال ـشــرقـ ّـيــة ال ـغــارقــة
في الـبــؤس .للدقة ،هــذا واحــد من أوفــر ُتلك
األحياء حظًا ،رغم خدماته السيئة ،وتهالك
ُ ّ
مبانيه وشقاء سكانه .نسينا أن نذكر بأن
حـلــب ق ــد ش ـهــدت قـبــل أســاب ـيــع احـتـفــاالت
مسؤوليها بالذكرى الثالثة لـ«انتصار» هذه
األحياء ،وسائر املدينة.

