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اثناء القصف يف معرة النعمان 
عدسة سعد زيدان -خاص عني املدينة



االفتتاحية

أسطورة املغين املقاتل... الساروت متظاهرًا حيًا وشهيدًا  

لطامل��ا كان أح��د الذي��ن يري��د نظ��ام الس��ّفاح بش��ار األس��د قتله��م، وكّل م��ن أي��د الث��ورة الس��ورية  	
يوم��ًا يع��رف ه��ذه احلقيق��ة، ب��ل إّنه جنا من حماوالت اغتيال وإصابات عّدة قبل أن يستش��هد يف املكان الذي 
يناس��به، س��احة املعرك��ة، والش��رط ال��ذي يناس��به، يف حلظ��ة انفج��ار، وباألث��ر ال��ذي يناس��ب حدث��ًا كه��ذا... 

قيام��ة ثاني��ة للث��ورة.
عب��د الباس��ط الس��اروت بألقاب��ه العدي��دة كان رمزي��ة س��عى النظام وحلف��اؤه واملليش��يات اإلرهابية  	
اليت تقاتل يف معسكره إىل طمرها، وكأّي قتلة، ال ميلكون حلواًل ضد خصومهم سوى التوهم بأن موتهم 

س��ينهي وجوده��م.
قتل��وا "بلب��ل الث��ورة" و"منش��دها" يف ظ��ن م��واراة الرمزي��ة ال��يت أوق��دت س��احات مح��ص وش��وارعها  	
يف بواك��ر الث��ورة الس��لمية، لتنفج��ر يف وجوهه��م أس��طورة "املغ��ي املقات��ل" وتعي��د إنت��اج ص��ورة جلب��وا كل 
إرهابي وقعت عليهم أياديهم لش��طبها، توّحد الس��وريون وراء الفجيعة، وُش��ّيع الش��اب ذو الـ27 عامًا ماليني 

امل��رات يف كل س��طر كت��ب عن��ه وكل أغني��ة ت��رددت يف جنازت��ه اجلامع��ة.
فش��لت أم��واج الش��ماتة والتش��في يف إخف��اء أّن��ه ق��اد ميت��ًا إح��دى أك��ر التظاه��رات يف تاري��خ الث��ورة  	
الدام��ي، وته��اوت االف��راءات أم��ام قيمة احلقيقة اليت نفض استش��هاده عنها غب��ار اليأس والفوضى... الثورة 
وق��رْت يف وج��دان الس��وريني وال س��بيل إلزاحته��ا، وال معن��ى إلنكاره��ا، وال طريق لتذويبه��ا يف جحيم املذابح 

واألس��لحة الكيماوي��ة والرامي��ل ومس��اخل التعذي��ب وحص��ار التجوي��ع.
استش��هاد عب��د الباس��ط الس��اروت كان حدث��ًا متوقع��ًا يف خض��م حرب خيس��ر الس��وريون فيه��ا يوميًا  	
أرقام��ًا ين��وء به��ا اإلحص��اء م��ن املدني��ني واملقاتل��ني، وه��و مل يك��ن يوم��ًا يف بس��اطته وعفويت��ه ومزاج��ه الب��دوي 
ليضع نفسه يف موقع أعلى شأنًا من أّيهم، لكّن رمزيته الكاسحة اليت بدأت بشاب غادر للتو سيِّ مراهقته 
ليتص��در مش��اهد ث��ورة عارم��ة جتت��اح م��دن وق��رى س��وريا، ه��ي م��ا منحت��ه حظ��وة مرافق��ة حت��والت الث��ورة 
يوم��ًا بي��وم، لرس��م اختص��اراً جلي��ل كامل س��حقته احل��رب، ودمغت ش��ناعات ومذابح األس��د حياته، وغرت 

مصائ��ره يف أت��ون الدف��اع ع��ن احلي��اة بدف��ع امل��وت عن��ه، وإن كان امل��وت ه��و الثم��ن.
وب��دل أن يك��ون الس��اروت جنم��ًا حيرس اس��م س��وريا على خط مرمى ملعب ك��رة القدم، بات عليه  	

أن يك��ون جنم��ًا حي��رس اس��م س��وريا عل��ى األكت��اف متظاه��راً وش��هيداً. 
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متي��م، الكات��ب احلّس��اس واألدي��ب املتواض��ع والش��اعر، ال��ذي  	
فّض��ل العي��ش مغم��وراً، قتل��ه القه��ر قب��ل أي ش��يء آخ��ر؛ قه��ر تهج��ره 
وانس��الخه ع��ن الف��رات ال��ذي عش��ق، وعن املدينة ال��يت التصق فيها كما 
ال��روح واجلس��د، ديرال��زور، مدين��ة اجلراح والقس��وة واألغان��ي احلزينة.

أتس��اءل دائم��ًا ع��ن س��ّر ذل��ك االرتب��اط احلميم��ي املق��ّدس بني  	
الدي��ر وأدبائه��ا، يبحث��ون فيه��ا ع��ن قصي��دة أو قص��ة أو رواي��ة، ع��ن ح��ّب 
فق��دوه، أو صدي��ق عتي��ق، أو س��هرة "چرداق" مط��ٍل عل��ى جس��رها، ال��ذي 

كان معّلق��ًا، وأضح��ى الي��وم حكاي��َة فاجع��ٍة غافي��ة عل��ى الف��رات.
بالنس��بة إل��ي، مل يش��ّكل نب��أ وف��اة متي��م جم��رد ح��زن لفق��دان  	
كات��ٍب أو غي��اب ش��اعر، بق��در م��ا كان غضب��ًا قدمي��ًا ظ��ّل يلتهم��ي من��ذ 
غي��اب كاس��ر حّب��اش ث��م خلي��ل ك��رك ف��� صخ��ر العب��د اهلل وإبراهي��م 
خّري��ط، والذبي��ح بش��ر العان��ي، يف ص��ور م��وٍت عبثي��ٍة، تش��ابه حيواته��م 
داخ��ل مدين��ٍة مل تغ��ْب ع��ن س��طور قصائده��م وقصصه��م وَحكايا احلنني 

فيه��ا، فغاب��وا ع��ن س��طور حواريه��ا وحكاي��ا الديري��ني!
أعل��م جي��داً ب��أن البع��ض م��ن أبن��اء مدين��يت س��يصّنفي خبان��ة  	
املتحامل��ني عليه��ا وعلين��ا، حنن أبناءها العاّقني، لذلك سأس��رد عليكم ما 
حص��ل قب��ل متي��م بعقدي��ن ونّي��ف، ح��ني كن��ت أت��رّدد إىل مكتب��ٍة يع��رف 
قاعاته��ا مجي��ع ط��الب الدي��ر الدارس��ني يف جامعة دمش��ق؛ امسه��ا الكريه 

مينع��ي م��ن ذك��ره.
خ��الل تواج��دي يف إح��دى امل��رات، خرج��ت م��ن قاع��ة الق��راءة  	
متوجه��ًا كعادت��ي حن��و صال��ة )األرش��يف(، وال أعل��م حينه��ا م��ا ال��ذي 

املرتف��ع. س��قفها  حن��و  م��ّرة،  وألول  نظ��ري،  لرف��ع  دعان��ي 
تدّل��ت م��ن زاوي��ة الس��قف س��ّت لوح��ات كب��رة ضّم��ت كل  	
واح��دة منه��ا ص��ورة ضخم��ة لكات��ب س��وري ممّيز س��اهم يف إغن��اء املكتبة 
مبؤلفاته وبكتٍب مثينة تّرع بها، وُكِتب جبانب كل صورة شرحًا عن 
صاحبها. اثنان من تلك اللوحات ُخّصصت لكاتبني وأديبني من مدينيت؛ 
األوىل ل��� عب��د الق��ادر عّي��اش والثاني��ة كانت ل� س��عد صائب. تس��ّمرت يف 
مكاني ألكثر من نصف س��اعة وأنا أتفّرس صورتيهما وأقرأ ما كتب 
جبانبيه��ا.. أذك��ر متام��ًا بع��ض م��ا قرأت��ه عنهم��ا، األّول ل��ه أكث��ر م��ن 
س��بعني مؤلف��ًا يف التاري��خ واآلداب، والثان��ي جت��اوز التس��عني يف كتاب��ة 

األدب والفك��ر والرمج��ة ع��ن اإلنكليزي��ة واألملاني��ة.

كن��ت وقت��ذاك يف العش��رين م��ن عم��ري، وكن��ت حينه��ا ق��د  	
قرأت للعديد من مؤلفي س��وريا وعرفت أمساء غالبية أدبائهم وش��عرائهم 
وكتابه��م، كالعجيل��ي وس��ليم ب��ركات وري��اض ص��احل احلس��ني، كن��ت 
أع��رف املاغ��وط وفاي��ز خّض��ور وزكري��ا تام��ر وولي��د إخالص��ي، كن��ت أقرأ 
لغادة السّمان وحيدر حيدر وصادق العظم. كنت أعرفهم وأعرف الكّتاب 
الع��رب أكث��ر منه��م، وأق��رأ ملؤلف��ي غ��رب الع��امل ومش��رقه كذل��ك أيض��ًا..

كن��ت، وأن��ا يف س��ّن العش��رين، أعرفهم كلهم وق��رأت ملعظمهم،  	
ولك��ن مل أك��ن أع��رف م��ن الدي��ر أحداً قب��ل رؤييت لتلك الصور. أما الش��اعر 
حمم��د الفرات��ي، فل��م أكن ألعرفه رغ��م قصيدته "نهر الفرات" اليت ضّمها 
كت��اب اللغ��ة العربي��ة املق��رر يف املدرس��ة، وعلم��ت بأن��ه اب��ن املدين��ة الحق��ًا 
بع��د نص��ب متثال��ه عن��د ب��اب املرك��ز الثق��ايف م��ن خ��الل لوح��ة التعري��ف 
املنقوش عليها نبذة عن حياته؛ وحتى ذلك التمثال مل يس��لم من س��خريتنا 
وانتقاداتنا لتاريخ الش��اعر الفراتي، الذي ما زلنا جنهل بأنه أول من ترجم 

قصي��دة رباعي��ات اخلي��ام ع��ن الفارس��ية!
هّزت��ي م��ن العم��ق كلم��ات الرث��اء ال��يت وجهه��ا الصدي��ق إس��الم  	
أب��و ش��كر لرفي��ق درب��ه متي��م حني ق��ال: "من يعرف متي��م صائب يدرك إىل 
أّي درجة فّرطت هذه البالد التافهة مببدعيها، أّي نوع من اجلرائم ارتكبت 
حبّقهم، ويزداد األمر بشاعًة حني تقارن طاقة متيم املذهلة بأولئك الذين 
ال حيس��نون أكثر من فّك احلرف، ومع ذلك هم والة أمر الكّتاب واألدباء 

والفّنان��ني".
أم��ا أن��ا، فل��ن أحت��ّدث ع��ن متي��م صائ��ب، وال ع��ن ش��اعريته، وال  	
عن أدبه ومؤلفاته؛ ولن أتكّلم عن تأسيس��ه ألول دار نش��ر يف الدير س��اهمت 
بطباع��ة قصائ��د وقص��ص ش��عرائها وأبنائه��ا اجل��دد وأخرج��ت أوراقه��م إىل 
الن��ور قب��ل أن حت��رق داخ��ل أدراجه��ا مبدافع وطائرات مؤس��س تل��ك املكتبة 
يف دمش��ق. ول��ن أس��رد لكم قص��ص أقرانه الذين لفظناه��م ورميناهم خارج 
ذاكرتن��ا، فاحتضنه��م الف��رات، أو الذوا مب��دٍن ال يهّزه��ا حن��ني غري��ب وال 

قصائ��د الف��رات.
لك��ن دعون��ي أدعوك��م لنكّف��ر ع��ن ذنوبن��ا لوحدن��ا، دعون��ا نبح��ث  	
ع��ن س��طورهم مبفردن��ا؛ وح��ني جنده��ا س��نكون ق��د قدمن��ا الع��زاء هل��م، 

. ن حو س��يفر و
وداعًا متيم، وليساحمنا اهلل. 	

عن متيم صائب والدير التي قتلت مبدعيها
	              غّص��ة أخ��رى يف حلوقن��ا تصنعه��ا دمع��ات حبس��تها العي��ون، فَضلَّ��ت الطري��ق لتخن��ق أنفاس��نا، حنن أبناء االغراب  	

املزم��ن. واحل��زن  والتهج��ر 
أمحد طلب الناصر

رادار املدينة
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يس��رد حمم��ود لع��ني املدين��ة ج��زءاً  	
م��ن رحل��ة أم��ه القادم��ة م��ن تركي��ا لزي��ارة 
عائلت��ه وأخوت��ه يف إح��دى ق��رى ري��ف منب��ج، 
ويق��ول "أم��ي مل تع��د تش��عر باألم��ان يف قريتها 
وال يف املناط��ق األخ��رى، كان��ت تق��ول س��ابقًا 
الدميقراطي��ة  "س��وريا  ق��وات  س��يطرة  قب��ل 
)قس��د(" وم��ن قبله��ا داع��ش عل��ى املنطق��ة، أن 
أش��كال املقاتل��ني كان��ت آن��س م��ن اآلن، ولك��ن 
حت��ى املقاتل��ني يف درع الف��رات م��ن اجلي��ش 
احل��ر مل يع��ودوا كم��ا كان��وا م��ن قب��ل، كل 
ش��يء تغ��ر حت��ى ش��عورنا باخل��وف واألم��ان 

تغ��ر إىل غ��ر رجع��ة".
يبق��ى تنق��ل النس��اء أيس��ر يف معظ��م  	
كث��راً  ُيضّي��ق  ال  حي��ث  الس��ورية  املناط��ق 
عليه��ن، لك��ن املعضل��ة األك��ر تواج��ه الش��بان 
الذي��ن اضط��روا ملغ��ادرة مناطقه��م يف منب��ج 
وش��رق الف��رات هرب��ًا من قرارات تعس��فية من 
س��لطة األم��ر الواق��ع، حي��ث مل يتمكن��وا م��ن 

مناطقه��م. زي��ارة 
يق��ف عب��د اهلل عل��ى ش��رفة منزل��ه  	
يف مدين��ة عنت��اب الركي��ة يفت��ح يف هاتف��ه 
اجل��وال مكامل��ة مجاعي��ة ع��ر الفيدي��و ليتصل 
بأم��ه وأب��وه، يق��ول "كل ع��ام وأنت��م خب��ر، 
صحي��ح أن��ه العي��د الثام��ن ال��ذي ال أراك��م 
في��ه س��وى ع��ر اهلات��ف، لك��ن تبق��ى نعم��ة" 
ت��رد علي��ه أم��ه "اب��ي ه��ي البل��د م��ا فيه��ا ش��ي، 
ال كهرب��ا وال م��ي مث��ل اخلل��ق، حت��ى اهل��وى 
ص��ار خين��ق.." حت��اول أن تعدل��ه ع��ن ق��رار 
اجمل��يء ملنب��ج خوف��ًا م��ن اعتقال��ه كون��ه كان 
يعم��ل بفصي��ل للجيش احل��ر، فيما يرد عليه 
أب��وه "اش��تغل أحس��ن من هال��كالم الفاضي، ال 
تفك��ر بالنزل��ة، أص��اًل حن��ن ع��م نفك��ر نطل��ع 

لعن��دك.." تنته��ي املكامل��ة.

طرق الزيارة الوعرة إىل منبج وشرق الفرات..عدنان احلسني 
لع��ني  عام��ًا(   25( اهلل  عب��د  يق��ول  	
الع��ودة  يف  يفك��ر  ع��ام  كل  يف  بأن��ه  املدين��ة، 
ملدينت��ه، لك��ن والده مينعنه إضافة إىل ظروف 
املدين��ة. فعندم��ا س��يطرت قس��د عليه��ا داهم��وا 
منزل��ه وحبث��وا عن��ه واعتقل��وا أح��د أخوت��ه ث��م 
أطلق��وا س��راحه، "الزل��ت أرى األم��ر مّعق��داً، ال 

الفوض��ى". ه��ذه  كل  وس��ط  للعي��د  طع��م 
الواص��ل  جرابل��س  طري��ق  وعل��ى  	
إىل مدين��ة منب��ج ترجل موس��ى احملم��د حاماًل 
حقائ��ب كب��رة، محلت��ه إح��دى احلاف��الت ث��م 
توقف��ت ب��ه عل��ى اخل��ط الفاص��ل ب��ني مناط��ق 
منب��ج  ق��رب  قس��د  وس��يطرة  احل��ر  س��يطرة 
املع��روف حباج��ز )عون ال��دادات(؛ من هنا جيب 

أن ميش��ي عل��ى األق��دام حام��اًل حقائب��ه.
ال��ذي  اخل��وف  ش��عور  ع��ن  ي��روي  	
راوده من��ذ حلظ��ة الدخول من معر قرقميش 
حي��ث  جرابل��س  ملدين��ة  املقاب��ل  الرك��ي 
انفجرت حينها س��يارة مفخخة وس��ط السوق 
فيه��ا، وعث��روا عل��ى ألغ��ام ومتفج��رات أخ��رى 
واتهم��وا بوقوف قس��د وراءه��ا، "حلظة وصولي 
حاج��ز قوات قس��د بدأوا التفتي��ش، ثم أخذوني 
لغرفة صغرة للتأكد من امسي ومعلوماتي، 
كان��ت حلظ��ات مرعبة بالنس��بة إل��ي، ال أدري 
كي��ف أصفه��ا، اعتق��دت أن��ي أخط��أت الطريق 
وذهب��ت ملناط��ق النظ��ام، لك��ن أس��عفي وج��ود 
أح��د العناص��ر ال��ذي ق��ال هل��م أن��ا أكفل��ه، إن��ه 

م��ن منطقتن��ا".
أن  مسع��ه  مم��ا  موس��ى  ينق��ل  	
أكث��ر م��ن أل��ف ش��خص يدخل��ون م��ن ه��ذا 
املع��ر، يتعرض��ون للتفتي��ش والتحقي��ق رغ��م 
أنه��م م��ن أهال��ي مدين��ة منب��ج، ث��م خيضع��ون 
مدخ��ل  حاج��ز  يف  أخ��رى  م��رة  للتفتي��ش 
املدين��ة، وحيتج��زون لس��اعات حت��ى يكفله��م 
أح��د أهاليه��ا. "ب��كل صراح��ة، الن��اس ضاق��ت 

"أم��ي ال��يت ال ت��زال ترجتف 
منزلن��ا  أح��د  دخ��ل  إن  م��ا 

ص��وت  مسع��ت  أو  بس��رعة، 
يتب��دل  انفج��ار،  أو  رص��اص 

ل��ون وجهها رغم أن مالمح الكر 
دق��ات  أن  أج��زم  علي��ه،  ارتس��مت 

قلبه��ا ت��زداد أكث��ر فأكث��ر كل م��ا 
مسع��ت امس��ًا يلفظه القادم إلينا.. لقد 

تع��ودت عل��ى اخل��وف، كان��ت فضل��ت 
عل��ى  تركي��ا  يف  أخ��ي  عن��د  اجلل��وس 

الع��ودة ملنب��ج، لكنه��ا ق��ررت أخ��رًا زيارتن��ا، 
وح��ني جت��اوزت تل��ك احلواج��ز قال��ت.. أف 

أمي��ت أرج��ع لركي��ا؟"

ذرع��ًا به��ذا احلال" يقول الش��اب. بالقرب منه يقف 
ش��اب مت توقيف��ه ألنه��م "مس��كوا عن��دي الكيمل��ك 
الرك��ي واإلجازة وأخذوهن، وتعرف ما رح أقدر 
أرجع بدونهن"، هكذا خلص الش��اب وضعه ملوس��ى 

عل��ى عج��ل.
أخ��رى  معضل��ة  اعرض��ت  وبالفع��ل  	
املدني��ني العائدي��ن م��ن تركي��ا إىل مدين��ة منب��ج، 
وه��ي البطاق��ات املؤقت��ة ال��يت أصدرته��ا تركي��ا 
لالجئ��ني "الكيمل��ك"، حي��ث ق��ام بع��ض عناص��ر 
قس��د بإت��الف بعضه��ا ومصادرت��ه حبج��ة التبعي��ة 
لركيا، دون تقديم أي ش��رح لش��كل التبعية اليت 

يقصدونه��ا.
ح��ول  دقيق��ة  إحصائي��ات  توج��د  ال  	
املدني��ني العائدي��ن إىل منب��ج وش��رق الف��رات، لك��ن 
حبسب مصادر عسكرية من جرابلس بلغوا أكثر 
من مخسة آالف شخص معظمهم عائالت، وقلة 
من الشبان الذين ذهبوا إىل منبج رمبا لغر عودة.

يف إح��دى الق��رى ش��رق الف��رات، وتتب��ع  	
ملدينة منبج، كان اجتمع أهلها حمتفلني بإطفاء 
أح��د احلرائ��ق ال��يت نش��بت فج��أة يف أح��د احلق��ول 
صب��اح العي��د، لك��ن ع��دم اكتم��ال نض��ج القم��ح 
س��اعد يف إيق��اف وإمخ��اد احلري��ق، لس��وء حظه��ا 
كان��ت أم حمم��ود هن��اك. يق��ول حمم��ود "عندم��ا 
رأت أم��ي احلري��ق بدأت البكاء والصراخ، أرس��لتي 
وأخوتي سريعًا لنساعد يف اإلطفاء، كانت تعتقد 

من��ذ عودته��ا أن فاجع��ة س��تحصل".
س��لطة  وش��كل  الس��يطرة  بق��ع  تغ��ّر  	
األم��ر الواق��ع فيه��ا، وف��رض ش��كل وأس��لوب جدي��د 
م��ن اإلدارة ض��د رغبة أهالي مناطق منبج وش��رق 
الف��رات، مح��ل مع��ه الكث��ر م��ن الك��ره واحلق��د، 
خاص��ة بع��د املوج��ة األخ��رة الكب��رة م��ن احلرائ��ق 
ال��يت طال��ت أغل��ى م��ا ميلك��ه الن��اس هن��اك، وتن��ذر 

وانفج��ار كب��ر. بغض��ب كام��ن 
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مي��ر االمتح��ان يف س��وريا بفجائعيت��ه املعه��ودة، رمب��ا طع��م  	
أيام��ه املري��رة م��ن األش��ياء ال��يت احتف��ظ بها الس��وريون على م��دى عقود 
حت��ى الي��وم، التجهي��ز ل��ه كالتجهي��ز للحظ��ة إع��دام يتمن��ى معه��ا ذوو 
املته��م "إص��دار عف��و" م��ا عنه، أو ح��دوث معجزة مساوي��ة تنقذ فقيدهم. 
النتيج��ة مأس��اوية عل��ى ال��دوام، فالرس��وب يع��ي الس��قوط النهائ��ي إىل 
الق��اع، ويع��ي يف املق��ام األول ومس��ًا أبدي��ًا خي��رج صاحب��ه م��ن حظ��رة 
"الصف��وة"، أم��ا النج��اح فدخ��ول يف متاه��ة احلي��اة اجلامعي��ة املكدس��ة 
بالعاطل��ني ع��ن العم��ل، وال��يت تعم��ل وف��ق حس��ابات س��لطوية ارجتالي��ة 
بعي��دة كلي��ًا ع��ن الواق��ع والس��وق. ع��دا عم��ا صبت��ه ح��رب النظ��ام عل��ى 

الش��باب.  رؤوس 
ماهر يف الثامنة عشرة من عمره، يتلقى عالجًا من اكتئاب  	
أصيب به قبل عامني، ما منعه حينها من إكمال دراسته، وحياول اليوم 
النج��اح يف االمتح��ان ب��أي مث��ن: "م��ا عن��دي ح��ل الزم أجن��ح أو بنطل��ب ع 
اجلي��ش، وإذا م��ا جنح��ت راح��ت عل��ّي"، يب��دو نظ��ام التق��دم للش��هادة 
الثانوية هزليًا ومريبًا، فالطالب حيق له اإلعادة يف العام التالي يف حال 
جناح��ه، أم��ا يف ح��ال الرس��وب فيح��رم م��ن تل��ك الفرص��ة ليبق��ى أمام��ه 

خي��اران، إم��ا االلتح��اق باجلي��ش أو مغ��ادرة البل��د ب��أي طريق��ة. 
اخلصوصي��ة،  ال��دروس  تأم��ني  األه��ل  بع��ض  يس��تطيع  	
يقتطع��ون م��ن لقم��ة العي��ش ويرس��لون أبناءه��م إىل معاه��د معل��وم أن 
بعض أس��اتذتها يس��تطيعون تس��ريب األس��ئلة، وهو ما حيصل كل عام 
يف بع��ض امل��واد. أم��ا وزارة الربي��ة فل��م تع��د تأب��ه حت��ى ملص��ر األطف��ال 
املتس��ربني م��ن امل��دارس، لتطغى األمية بينهم وتنتش��ر عمالة األطفال، 
فاأله��ل ال يس��تطيعون حتم��ل إرس��ال أبنائه��م للمدرس��ة، والبع��ض 
حباج��ة للدخ��ل ال��ذي قد حيصل علي��ه األبناء الصغ��ار، والبعض يعتمد 

كلي��ًا عل��ى ذل��ك الدخ��ل.
يف الصب��اح ينطل��ق حمم��ود وه��و يف الثاني��ة عش��رة م��ن العم��ر  	
حام��اًل علب��ة فيه��ا قداح��ات، يش��ري القداح��ة مبئ��ة ل��رة ويبيعه��ا مبئة 
ومخس��ني، مير بني الس��يارات عند إش��ارات املرور؛ يبدو عمله ش��كاًل من 
أش��كال التس��ول، لكن��ه يرف��ض أن تعطي��ه نق��وداً دون أن تش��ري، وي��رد 
علي��ك بعصبي��ة: "أن��ا مان��ي ش��حاد". خيج��ل حمم��ود م��ن أميت��ه، لكن��ه يف 
الوق��ت نفس��ه يتح��دث كرج��ل فخور بعمله ومس��اعدة عائلت��ه النازحة 

م��ن ع��ني ترم��ا: "م��ا عن��دي وق��ت للدراس��ة، حاول��ت ب��س م��ا ق��درت، 
الزم س��اعد أهل��ي"، ينه��ي حديث��ه وميض��ي عل��ى عج��ل ليبيع م��ا لديه، 

وحيص��ل عل��ى م��ا يكف��ي لش��راء طع��ام الغ��داء.
تس��طع الش��مس بال رمحة فوق الرؤوس فنهرب من حرها  	
إىل الظل، تلمع الفاكهة بأسعار الهبة وال أحد من الواقفني يعرف 
من سيش��ريها، يضع أبو حس��ن الس��مان بس��طة خضار وفاكهة أمام 
حمل��ه، "م��ني رح يش��ري بهي��ك أس��عار، الزب��ون بيج��ي بياخ��د حبت��ني 
بطاط��ا، حبت��ني بن��دورة وبصل��ة، الن��اس م��ا معه��ا ت��اكل". اس��تدان أب��و 
حس��ن ومج��ع كل م��ا لدي��ه م��ن نق��ود وأرس��ل ابن��ه البك��ر إىل أربي��ل، 
يعم��ل الش��اب مهن��دس االتص��االت هن��اك مدرس��ًا للغ��ة اإلنكليزي��ة، 
ودخله ال يكفي لكي يرسل لعائلته ما يكفي لسد ديونهم، وأبو حسن 
يأمل مبعجزة ما يف السنوات الثالث القادمة تساعده على إرسال ابنه 
الثان��ي ال��ذي م��ازال ي��درس يف كلي��ة العم��ارة إىل م��كان آخ��ر قب��ل أن 

يبتلع��ه الي��أس.
يذه��ب م��ن تبق��ى م��ن الرج��ال إىل أعماهل��م بعي��ون ميلؤه��ا  	
الفراغ، فقد قتل العجز أرواحهم وتآكلت قلوبهم، يعلمون أن الراتب 
الذي سيقبضون عليه كثروة يف آخر الشهر، لن يكفي إجيار املنزل، 
أو تكالي��ف املعيش��ة، ول��ن يس��د الدي��ون ال��يت تراك��م ف��وق رؤوس 
اجلميع. عمر يف اخلمسني من عمره نازح من القدم يعمل شرطيًا يف 
وزارة الس��ياحة، عمل��ه يتضم��ن تس��جيل املخالف��ات ال��يت تتع��دى عل��ى 
املناطق األثرية داخل أس��وار مدينة دمش��ق القدمية، يرفض الرش��وة 
ويعل��م أن تقاري��ره ب��ال ج��دوى، فالرش��اوى دفع��ت مل��ن ه��م أعل��ى من��ه، 

"حب��س حال��ي ع��م قات��ل طواح��ني اهلوا". 
الرج��ل عاش��ق للمدين��ة، ويعل��م كم من احلق��ب التارخيية  	
م��رت عليه��ا، يتح��دث عنها بش��غف، ويعلم أن حربه الصغرة خاس��رة، 
"اآلث��ار الل��ي م��ا دمره��ا الط��ران واملداف��ع رح يدمره��ا جت��ار احل��رب 
حمدثي النعمة" يقول عمر، ويؤمن أن املدينة اليت صنفت كمدينة 

أثري��ة يف الع��ام 1979 ستخس��ر تصنيفه��ا عاج��اًل أم آج��اًل.
كل ش��يء هن��ا عل��ى وش��ك االنهي��ار، أبني��ة وبش��ر تنوء حتت  	
أمح��ال م��ن اجلش��ع واإلهم��ال، ويزحف م��ا تبقى م��ن أرواح بال هدى.. 

ب��ال أم��ل.

االمتحان يف سوريا األسد وأشياء أخرى
يف صباح التاس��ع من حزيران ذهب الطالب لتقديم امتحان الش��هادة الثانوية مفعمني باليأس، خاصة الش��باب، فاهلدف  	 	
الوحي��د ملعظمه��م ه��و النج��اح لتأخ��ر طلبه��م للخدمة اإللزامية، أما املس��تقبل اجملهول فيبدو فيه النجاح والرس��وب س��يان، فمعظمهم يبحث 
عن فرصة للهرب من البلد اليت تتآكل بالعجز، أما األهل فيعلمون أن عليهم يف مس��تقبل قريب توديع ابنهم.. فهم اآلن يف جرمانا األس��د.

ريا فارس
اعتقال طالب بسبب الغش 2017 )فيسبوك(
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كن��ت أواس��يه وأخف��ي عش��رات اهلواج��س: ه��ل س��ينجون؟ م��اذا  	
س��يحل باهلبي��ط املكتظة بالس��كان؟ هل س��تنحرف الرامج��ات واملدافع قلياًل 
فتصب��ح وجهته��ا قري��يت؟.. لي��س ل��دي م��ا أقول��ه ع��ن قري��يت عابدي��ن ال��يت مل 
يس��مع به��ا الكث��رون س��وى بس��اطتها وطيبة أهلها. مل يتج��اوز عددهم حتى 
اآلن ألف��ي ش��خص، يعيش��ون يف 250 بيت��ًا تقريب��ًا تش��كل اجلان��ب العمران��ي 
احلديث الذي تراكم خالل عقود بشكل متباعد شأن كل القرى يف العامل؛ 
تتبع إداريًا ملنطقة خان شيخون، فيها جملس حملي نشاطه ضعيف يشكل 
املكت��ب اإلغاث��ي لّب��ه، مل يتج��اوز إجيار البيت فيها مثانية آالف لرة س��ورية، 
وترتف��ع 650 م��راً ع��ن س��طح البح��ر، وميكن اعتبارها مصيفًا يف وقت س��ابق 
جب��و ب��ارد ش��تاًء ومعت��دل صيفًا.. إذن هكذا س��يكون التعري��ف بقرية عابدين 
يف ويكيبيدي��ا ل��و قي��ض ألح��د أن يكت��ب عنه��ا، لك��ن ذل��ك سيس��تثي )روحها( 

ويقصيه��ا. 
كيل��و م��ر واح��د يفص��ل قري��يت ع��ن اهلبي��ط ال��يت كان��ت ُت��دّك  	
بالصواري��خ ح��ني كن��ت أواس��ي صديق��ي، وأح��اول منح��ه األم��ل م��ن قل��ب 
خائف أيضًا، قبل أن أغفو هاربًا من هواجس��ي وختوفاتي حني غاب حممود 
ع��ن اإلنرن��ت. عندم��ا اس��تفقت عل��ى أص��وات القص��ف، تذك��رت كل ش��يء 
عشته قبل غفوتي، علمت أن دورنا بالقصف قد أتى، أزيز صواريخ وأصوات 
انفج��ارات م��ن جدي��د يف احل��ي اجمل��اور خل��ف منزلي، وأص��وات الصراخ متأل 
الدني��ا "انزل��وا للمالج��ئ..". هن��ا س��أمضي لكامرتي وأصعد إىل س��طح املنزل 
لرص��د والتق��اط كل م��ا تطال��ه عدس��يت، كم��ا فعل��ت لس��نوات كناش��ط 
إعالمي، لكن -على غر العادة- شيء ما منعي، هاجس قال لي أن القصف 
ل��ن يتوق��ف حت��ى يغط��ي كل قريت��ك الصغ��رة، ث��م فكرت أن أجت��ه للغرفة 
ال��يت علق��ت به��ا الكام��را، وأن أمحله��ا وأنتظر اهلدوء بزاوي��ة ما كي أصور، 
لك��ن دفع��ة صواري��خ جدي��دة جعلتي أهرول مس��رعًا إىل امللجأ دون أن أصل 

إىل الكام��را.
كان أهل��ي ق��د س��بقوني إىل امللج��أ، م��ازال مش��هدهم يف خميل��يت  	
واقف��ني حبج��رة م��ن حج��ر املغ��ارة الروماني��ة -نس��يت أن أضي��ف أن قري��يت 

حتوي الكثر من تلك املغارات- مل يكونوا جالسني، كأن أعصابهم 
مل تس��مح هلم باجللوس، أو اخلوف والتوتر منعهم. كنت متيقنًا 
أنه��م يظن��ون أن القص��ف عاب��ر وس��ينتهي كالعادة ببض��ع قذائف، 
كان��ت الوج��وه املرعوب��ة تس��تفز تفك��ري إلجياد طريق��ة أخرهم 
فيه��ا أن األم��ر خمتل��ف ه��ذه امل��رة، لك��ن كيف سأش��رح هلم يف هذا 
التوقي��ت واجل��و م��اذا يع��ي إف��راغ املناط��ق م��ن أهله��ا وه��دم بيوته��ا، 
وقص��ص املنطقة العازلة والكثر من االحتماالت والس��يناريوهات 
السياس��ية الصعب��ة؟ قط��ع تفك��ري دخ��ول عائلتني إلين��ا، إحداهما 
م��ن اجل��ران الذي��ن ال ميلك��ون ملج��أ، واألخ��رى نازح��ة لديه��م؛ 
انتظ��ر اجلمي��ع حت��ت س��قف ذل��ك الكه��ف ينتظ��رون الف��رج، وم��ع 
كل انفجار يرجتفون مسمرين بأماكنهم، ويكرون ويذكرون 

اهلل بقم��ة الرع��ب.
افتق��دت الكام��را أمام هذا املش��هد، كان القصف يفصل  	
بي��ي وبينه��ا، وث��الث عوائ��ل م��ن الرج��ال والنس��اء واألطف��ال الذين 
أصبح��وا اآلن جالس��ني متحلق��ني ح��ول نقط��ة م��ا يف تل��ك احلجرة 
املدورة، يواسي بعضهم البعض.. تركوا مشهداً مطبوعًا مبخيليت 
في��ه همس��ات ع��ن أنه��م ل��ن ينزح��وا، وأن القص��ف س��يتوقف بع��د 

قلي��ل.. صم��ّت أم��ام أمله��م ال��ذي كان عزي��زاً يف ذل��ك الوق��ت.
صرخ��ت أم��ي "بيتن��ا راح"، بع��د انفج��ارات قوي��ة ج��داً  	
هزت امللجأ. غضبت منها لذكرها فأل الش��ر، وبعد دقائق خرجت 
مس��رعًا للبي��ت، كان��ت الرامي��ل املتفج��رة قد س��قطت يف حديقته 
فع��اًل وش��وهت مدخل��ه، لف��ت انتباه��ي منظ��ر عريش��ة العن��ب وق��د 
س��قطت وتداخ��ل احلدي��د باألغص��ان بال��ورق.. دخل��ت مس��رعًا إىل 
أخ��ي املري��ض ال��ذي كان مبكان��ه كعادت��ه، وكل ش��يء حول��ه 
مندث��ر والغب��ار مي��أل امل��كان، كان صامت��ًا يراق��ب م��ا حول��ه مذهواًل 
مب��ا ح��دث، محلت��ه بس��رعة للملجأ. هن��ا مل خيطر ببال��ي أن أصور، 
رغ��م أن مش��هده وه��و جيل��س ب��ني األغ��راض املندث��رة املغ��رة كان 

بني املوت واحلياة.. والفشل يف التقاط اللحظة

	     صوت انفجارات قوية جعلي أستيقظ مرعوبًا، سرعان ما تذكرت ماكنت أفكر به حني غفوت منذ ساعتني أو ثالث، بعد ليلة  	
مرهقة أمضيتها مواس��يًا حممود الذي قضى ليلته حتت 160 صاروخًا يف بضع س��اعات اخرقت مساء اهلبيط بليلة واحدة. كان يس��ألي ويكرر الس��ؤال 
م��راراً "ك��م الس��اعة؟ ك��م بق��ي للفج��ر؟ ه��ذه أط��ول ليل��ة بعم��ري.. أري��د أن يطل��ع الفج��ر حت��ى أخ��رج أهل��ي م��ن حت��ت القص��ف" كان آخ��ر م��ا كتب��ه.

أسامة الشهاب
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مشهداً يصور حجم اإلرهاب، لكن إنقاذه أهم، 
أم أن أرواحن��ا أه��م م��ن رص��د اجلرمي��ة؟.

لدقيقت��ني  القص��ف  ه��دأ  أن  بع��د  	
ع��دت حلديق��ة البي��ت ألص��ور، رأي��ت دجاج��ة 
مقتول��ة حت��ت العريش��ة، جتاهلته��ا.. مل أك��ن 
أري��د أن أرى أي مظه��ر م��ن مظاهر املوت حتى 
عل��ى احليوان��ات. أكمل��ت إىل ص��در املن��زل، 
توقف��ت ونظ��رت إىل صن��دوق ذكريات��ي من��ذ 
الطفول��ة كيف تش��وه هيكل��ه. أخرجت هاتفي 
ألص��ور م��ا هدم��ت الرامي��ل، ق��ررت االعتم��اد 
عل��ى عدس��ة اهلاتف، رغ��م أن الكامرا أصبحت 
قريب��ة ال يفصله��ا ع��ي س��وى عش��رين م��راً، 
لك��ن ال أعل��م ملاذا أحسس��ت أنها عش��رون كيلو 
م��ر، وأن القص��ف س��يصلي إن توجه��ت إليه��ا.

وفع��اًل، م��ا أن أخ��ذت ص��ورة حت��ى  	
توّج��ه ص��اروخ حنوي، ال أذكر كيف ش��عرت 
ب��ه، م��ا أذك��ره أن��ي ارمتي��ت أرض��ًا، والص��اروخ 
انفج��ر ف��وق س��طح بيتن��ا عل��ى بع��د عش��رين 
الش��ظايا  ص��وت  مسع��ت  فق��ط،  م��ي  م��راً 
تتطاير، كان إحساسًا غريبًا وخميفًا ال أجيد 
وصف��ه، لك��ن س��رعان م��ا حت��ول لثقة ب��اهلل أني 
سأسلم منها. عدت مرغمًا للملجأ، حيث بدأت 
الرامج��ات والقذائ��ف برش��ق القري��ة الصغ��رة 

مبوج��ة أخ��رى.
املغ��ارة  زواي��ا  إح��دى  يف  ظه��رت  	
ام��رأة عش��رينية مغ��رة املالب��س تض��م طفله��ا 
وتبك��ي، مل تك��ن م��ن حارتن��ا، مسعته��ا تق��ول 
ألم��ي ح��ني س��ألتها "كن��ا باملغ��ارة وقصفه��ا 
الط��ران وهدمه��ا علين��ا، وال أعل��م م��ا حل مبن 
كان مع��ي، لكنه��م خب��ر.. أظ��ن أنه��م خب��ر" 
أن��ا واث��ق أن امل��رأة ال تع��رف مغارتن��ا ومل تره��ا 
حبياته��ا، لك��ي ال أع��رف كي��ف وصل��ت إليه��ا. 
وعندم��ا حتدث��ت برع��ب وقل��ق ووصف��ت م��اذا 
جرى مبغارتهم رأيتها بعني الصحفي، انتابي 
إحساس أنه جيب أن يرى كل العامل مشهدها 

اآلن، كم��ا أراه أن��ا: ام��رأة خرج��ت م��ن ملج��أ 
دمرت��ه الطائ��رات ف��وق ذويها، حتتض��ن طفلها 
بق��وة، مل يتس��نَّ هل��ا معرف��ة ح��ال أهله��ا، لك��ن 
كان بي��ي وب��ني أن أوص��ل حاهل��ا هذا لإلعالم 
عش��رات الرامجات، وثالث مروحيات وحربية 
ف��وق القري��ة، كلها حتول بيي وبني الوصول 

إىل الكام��را.
أخ��رج جارن��ا س��يجارة وتق��دم البن��ه  	
الش��اب قدمه��ا وق��ال ل��ه "دخنل��ك س��يجارة." ال 
يدخ��ن الش��باب يف القري��ة أم��ام آبائه��م، لك��ن 
ال  ال��ذي  ووال��دي  الس��يجارة،  أش��عل  الش��اب 

حيت��ج. مل  أمام��ه  بالتدخ��ني  يس��مح 
انفج��ار ق��وي آخ��ر أرع��ب اجلمي��ع  	
أراد أن خي��رج بع��ده جارن��ا، ب��دأ ابن��ه الصغ��ر 
بالص��راخ رافض��ًا خ��روج وال��ده، وكأن��ه خي��رج 
للم��وت، حت��ى ص��ار يرج��اه "باب��ا ال تطل��ع"، 
يكررها ويبكي حتى منعه من اخلروج، مشهد 
دفع��ي للتفك��ر جم��دداً باملغام��رة واخل��روج 
ث��م  استس��لمت،  الكام��را، وجم��دداً  إلحض��ار 
أن��ي ل��و ق��ررت لن تس��مح ل��ي أمي. كن��ت أعلم 
أن بيتن��ا قص��ف لك��ن مل أج��د طريق��ة ألخرها 
بذل��ك، فأريته��ا الص��ورة.. أجهش��ت بالب��كاء، ث��م 
تركت كل شيء وركزت على حوض الورد 
ال��ذي صرف��ت لصنع��ه يوم��ًا كام��اًل، أجنزت��ه 
قب��ل القص��ف بي��وم. قتل��ت الرامي��ل هل��ا حل��م 

ال��ورد، والقع��دة الصيفي��ة قرب��ه.
ه��دأ القص��ف قلي��اًل، خ��رج اجلمي��ع  	
أش��اهد  مل  تن��زح،  الن��اس  وب��دأت  للس��يارات 
أح��داً اطم��أن عل��ى أحد س��وى صديق��ة أمي "أم 
حمم��ود احلموي��ة"، أت��ت م��ن احل��ارة األخ��رى 
عل��ى  هلل  "احلم��د  علين��ا،  لتطمئ��ن  تله��ث 
الس��المة" ومض��ت مس��رعة. انش��غالي بتس��فر 
أهل��ي كان أه��م م��ن أن أص��ور هل��ع الن��اس يف 
الطرق��ات.. مل أس��تطع رص��د آخ��ر مش��هد م��ن 

القيام��ة. أه��وال 

دقائ��ق وخل��ت القري��ة م��ن البش��ر، مل  	
يب��ق إال بض��ع ش��بان هن��ا وهن��اك، وبض��ع رج��ال 
يف املق��رة جيه��زون ق��راً. اختب��أت خل��ف ج��دار 
معاك��س لوجه��ة القذائ��ف، وأخرج��ت هاتف��ي 
نقل��ت لزمالئ��ي بغرف��ة األخب��ار م��ا ج��رى، ث��م 
املروحي��ات م��ن جدي��د، دخل��ت لغرف��يت  أت��ت 
وتس��اءلت م��اذا س��أخرج مع��ي، ينتابي إحس��اس 
أنه��ا ق��د تك��ون امل��رة األخ��رة ال��يت أدخ��ل فيه��ا 
الغرف��ة، اح��رت ث��م أخرجت كامرت��ي املغرة 

م��ن القص��ف فق��ط وخرج��ت.
وصل��ت  الكام��را  إىل  وصول��ي  م��ع  	
ومل  قري��يت  غ��ادرت  جدي��د،  م��ن  املروحي��ات 
أوث��ق ش��يئًا م��ن تفاصيل اجلرمي��ة يف اخلامس 
والعش��رين م��ن نيس��ان املاض��ي، ث��الث س��اعات 
فيه��ا ضخام��ة اجلرمي��ة فرص��ة  تعط��ي  مل 
لرصده��ا.. قب��ل مغادرت��ي التقي��ت جب��اري يف 
الدف��اع املدن��ي، وكان ق��د ه��دم القص��ف بيت��ه، 
كلم��ي حبش��رجة وه��و حيب��س الدم��وع، مل 
يرف��ع األنق��اض ه��ذه امل��رة كم��ا كان يفع��ل 
مبن��ازل اآلخري��ن، ألق��ى بنظ��رة عل��ى ركام 

منزل��ه ث��م مض��ى. 

رادار املدينة

ص- بعدسة الكاتب
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يكّون س��هل الغاب ومنطقة الطار إذا ُضّم هلا ريف س��راقب،  	
املص��در الغذائ��ي األول للمناط��ق احمل��ررة يف الش��مال الس��وري، مت��د 
مناطق��ه صيف��ًا بالقم��ح واخلض��روات والبقولي��ات ابت��داًء م��ن ري��ف 
محاه وحتى أرياف حلب وصواًل إىل جرابلس، أما احملاصيل املزروعة 
حالي��ًا وخس��رتها املنطق��ة فيأت��ي القم��ح عل��ى رأس��ها يف الغ��اب، وي��زرع 
فالح��وه أراضيه��م ب��ه بنس��بة %90، يف ح��ني يع��د حمص��ول مزارع��ي 
كفرنبودة والقصابية وتل هواش األساس��ي احلالي البطاطا وبعض 
أنواع اخلضروات األخرى، وقد أدت سيطرة النظام على تلك املناطق 
الزراعي��ة إىل ش��ّح تل��ك امل��واد يف املناط��ق احمل��ررة، حس��ب م��ا يش��رح 

حمم��د عني��زان رئي��س الوح��دة اإلرش��ادية يف قري��ة الش��ريعة.
قام��ت ميليش��يات النظ��ام بس��رقة احملاصي��ل م��ن خ��الل  	
اس��تئجار ورش��ات زراعي��ة جلنيه��ا. عب��د اهلل اجلاس��م )50 عام��ًا( ن��ازح 
م��ن بل��دة احلوي��ز يف س��هل الغ��اب إىل بل��دة أطم��ة احلدودي��ة، ت��رك 
منزل��ه وأرض��ه الزراعي��ة ال��يت كان ينتظ��ر حمصوهل��ا ال��ذي يعي��ش 
من��ه، ميل��ك اجلاس��م أرض��ًا زراعي��ة باإلضاف��ة إىل بئ��ر ارت��وازي، يقول 
"كن��ت أبي��ع حمصول��ي يف أس��واق ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي والغرب��ي، 
وحت��ى مناط��ق عفري��ن والب��اب بري��ف حل��ب الش��مالي". بع��د ب��دء جي 
احملص��ول الصيف��ي قام��ت ق��وات األس��د بالتق��دم إىل مناط��ق س��هل 
الغ��اب بع��د متهي��د ناري مكثف، م��ا اضطر فالحي املنطقة إىل النزوح 
وت��رك احملص��ول، "تق��در خس��ارة املزارع��ني مبئ��ات املالي��ني يف مناط��ق 
الغ��اب، باإلضاف��ة إىل فق��دان املناطق احملررة أله��م املناطق الزراعية" 

يق��ول الرج��ل اخلمس��يي.
يق��ول عني��زان أن��ه ال توج��د إحصائي��ات حالي��ة حملاصي��ل  	
املنطق��ة، لك��ن إحصائي��ات س��ابقة تش��ر إىل أن الغ��اب ينت��ج -600 800 
أل��ف ط��ن م��ن القم��ح تبع��ًا للجف��اف واألمط��ار، "أم��ا املنطق��ة احملتل��ة 
فلي��س لدين��ا إحصائي��ة هل��ا، ولك��ن أس��تطيع أن أق��در نس��بة األض��رار 
-إذا كان متوس��ط إنت��اج دومن القم��ح حوال��ي 500 ك��غ كم��ا ه��و 
متوق��ع ه��ذا الع��ام- حبوال��ي 20 ألف طن على األقل خس��رتها املنطقة، 
ناهي��ك ع��ن حماصيل أخرى" ويعدد عنيزان احليازات الزراعية لعدة 
ق��رى س��يطر عليه��ا النظ��ام، مث��ل قري��ة الش��ريعة ال��يت حت��وي 22 ألف 
دومن، وقلع��ة املضي��ق حوال��ي 25 أل��ف دومن، واحلوي��ز 11 أل��ف دومن، 

وكفرنب��ودة 30 أل��ف دومن ، وت��ل ه��واش ومزارعه��ا 20 أل��ف دومن.
بس��يطرة ميليش��يات النظام على قرى وبلدات الغاب، تكون  	
ق��د س��يطرت عل��ى املس��امك ال��يت تش��تهر فيه��ا املنطق��ة، إذ ق��ام عناصر 
املليش��يات بس��رقة األمساك وبيعها يف املناطق املوالية للنظام بأس��عار 

منخفض��ة وصل��ت إىل 200 ل��رة للكيل��و الواح��د، وخصوص��ًا يف مناط��ق 
الس��قليبية وحم��ردة يف ري��ف مح��اة الغرب��ي. يق��ول حمم��د أب��و مح��ود 
صاح��ب أح��د املس��امك يف بل��دة ب��اب الطاق��ة لع��ني املدين��ة أن “املنطق��ة 
مصدر لبيع األمساك يف كافة مناطق الشمال السوري، نتيجة خلرة 
األهالي يف تربيتها وتوفر املياه، باإلضافة إىل بناء عشرات املطاعم اليت 
تق��دم وجب��ات الس��مك. عناص��ر ميلش��يا النم��ر قام��ت باالس��تيالء عليه��ا 
وبيع السمك يف األسواق املوالية للنظام، مما حقق هلم أرباحًا خيالية". 
تش��تهر املنطق��ة بأمس��اك الس��لور والك��رب واملش��ط والك��رب  	
العش��ي، وجغرافي��ًا ترك��ز معظ��م املس��امك يف الغ��اب امت��داداً م��ن 
احلوي��ز حت��ى قلع��ة املضيق وحتوي "حوالي 380 مزرعة مسكية تراوح 
مس��احتها م��ن مخس��ة دومن حت��ى أربع��ني دومن" حس��ب حمم��د عني��زان 
ال��ذي أض��اف أن "النظ��ام باحتالل��ه املنطق��ة قض��ى عل��ى قط��اع الث��روة 
الس��مكية يف احمل��رر، ف��إذا حبث��ت يف احمل��رر ال جت��د أمس��اكًا، باس��تثناء 
م��ا جيلب��ه التج��ار م��ن الف��رات إىل عفرين ثم إدلب، ويصل س��عر الكيلو 
الواح��د ثالث��ة أضع��اف الكيل��و عل��ى م��ا كان علي��ه، لذل��ك ميك��ن الق��ول 
أن الض��رر يف القط��اع الس��مكي بل��غ نس��بة مئ��ة باملئ��ة". دون أن يغ��ر من 
النتيج��ة جه��ود بع��ض املرب��ني يف حف��ر آب��ار ارتوازي��ة يف أري��اف إدل��ب 

إلقام��ة حاضن��ات ومفاق��س ألمساكه��م.  
النظ��ام باالس��تيالء عل��ى احملاصي��ل  مل تكت��ِف ميليش��يات  	
الزراعي��ة، ب��ل قصف��ت األراض��ي يف مس��احات شاس��عة م��ن ري��ف حل��ب 
اجلنوب��ي )ق��رى رس��م العي��س وأم عتب��ة والكس��يبية وحمي��ط بل��دة 
والعنقودي��ة  الفوس��فورية  بالقناب��ل  حممل��ة  بصواري��خ  تلحدي��ا( 
باإلضاف��ة إىل مناط��ق اللطامن��ة وكفرزيتا ومورك والزكاة يف ريف 
مح��اة، وع��دة ق��رى يف ري��ف إدل��ب الش��رقي يف عملية يبدو اهل��دف منها 
حرم��ان املنطق��ة م��ن غذائه��ا. ويق��ول الناش��ط الصحفي جم��د الفيصل 
لع��ني املدين��ة "ق��وات النظ��ام تس��تهدف حرم��ان املناط��ق احمل��ررة م��ن 
السلة الغذائية املتواجدة يف سهل الغاب من خضروات وثروة حيوانية، 
باإلضاف��ة إىل ح��رق احملاصي��ل الزراعية من أج��ل حرمانها من القمح، 

م��ا أفق��د املناط��ق احمل��ررة أكث��ر م��ن % 40 م��ن حماصي��ل القم��ح".
ويف الن��زوح إىل أري��اف إدل��ب، حي��ث املناخ اجلاف والبيئة غر  	
املناس��بة لربيت��ه، يلج��أ املرب��ون لتدب��ر معيش��تهم إىل بي��ع رؤوس م��ن 
اجلوامي��س ال��يت يبل��غ قطيعه��ا يف جممل��ه س��بعني رأس��ًا، لذل��ك تعي��ش 
تربي��ة اجلام��وس أس��وأ مراحله��ا، "ف��إذا كانت تربيته متدهورة أساس��ًا، 

فه��ي اآلن مه��ددة باالنق��راض"، كم��ا خيت��م عني��زان حديث��ه. 

 هجمات النظام يف ريف محاة
تكبد املناطق احملررة خسائر اقتصادية فادحة

	        تزام��ن هج��وم ميليش��يات النظ��ام عل��ى ري��ف مح��اة الش��مالي وقلع��ة املضي��ق م��ع ب��دء حص��اد املزروع��ات يف منطق��ة  	
كفرنب��ودة وجب��ل شحش��بو وس��هل الغ��اب، نس��غ احلي��اة للمناط��ق احمل��ررة، باإلضاف��ة إىل منطق��ة ب��اب الطاق��ة وقلع��ة املضيق اليت ينش��ط 

غالبي��ة أبنائه��ا يف تربي��ة األمس��اك وتعت��ر املنطق��ة األكث��ر توري��داً هل��ا للش��مال الس��وري. 

أمحد العكلة

رادار املدينة

ريف حماة - مراسل سوري
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تنقط��ع  ال  ودم��وع  وحس��رة  حبرق��ة  	
تص��ف آالء حاهل��ا: "أن��ا م��ا نس��يت دم أخوات��ي وال 
ي��وم، وميك��ن زواج��ي م��ن هي��ك ش��خص خيان��ة 
لدمهم، بس أهون علّي من إنو يصر ش��ي لبقية 
عيليت". خسرت آالء شقيقني أحدهما يف منطقة 
النظ��ام،  معتق��الت  يف  واآلخ��ر  ش��يخون  خ��ان 
وتقوم منذ خروجها من املعتقل برعاية والدتها 
العاج��زة. وحس��ب آالء فإنه��ا ال تنع��م باالس��تقرار 
يف حياتها مع زوجها، لكن اخلوف من االنفصال 
خيّي��م عليه��ا، واصف��ة حياتها بأنها "تقطيع وقت 

لب��ني م��ا اهلل يفرجه��ا". 
تق��ول آالء ل��� ع��ني املدين��ة: "مل أك��ن  	
إمن��ا  عل��ي،  بش��كل  الث��ورة  ش��ؤون  يف  أتدخ��ل 
اقتص��رت عل��ى تلبية طلب��ات أخوتي القابعني يف 
املناط��ق ال��يت كان��ت ختضع لس��يطرة املعارضة 
تل��ك  عناص��ر  ت��ردد  مل  ذل��ك  وم��ع  الس��ورية، 
الدوري��ة ال��يت داهم��ت احل��ي أواخ��ر ع��ام 2013 يف 
اعتقال��ي، ونقل��ي إىل ف��رع املخاب��رات اجلوي��ة يف 
العاصم��ة دمش��ق، حي��ث مكثت أكثر من س��بعة 
أش��هر، ألخرج منه دون تهمة مباش��رة أو قضية 

مرفق��ة يف ملف��ي األم��ي".
تتاب��ع آالء: "رغ��م التعذي��ب والض��رب  	
ال��ذي تعرض��ت  الكهربائ��ي  والش��بح والصع��ق 
الواضح��ة  وآثاره��ا  األش��هر،  تل��ك  طيل��ة  ل��ه 
عل��ى وجه��ي وجس��دي أكث��ر م��ن س��نتني، مل 
تك��ن نظ��رات املس��تقبلني ل��ي أرح��م م��ن س��ياط 
للض��رب  أحده��م  اك��رث  فم��ا  اجلالدي��ن، 
يف  كان جي��ول  وم��ا  عانيته��ا،  ال��يت  واإلهان��ة 
خاطره��م س��وى س��ؤال واح��د "ح��دا ملس��ك؟!"  يف 

لالغتص��اب". منه��م  إش��ارة 
يف  حياته��ا  ش��رح  آالء  حاول��ت  	
املعتق��ل لكافة أقاربها وج��ران احلي، وإقناعهم 
ب��أن أحده��م مل يتع��رض هل��ا س��وى بالض��رب 

آالء من مدينة قطنا يف 
ريف دمشق الغربي، 

اليت اعتقلت يف األفرع 
األمنية لنظام األسد، 
ومل خترج منها حتى 
منتصف العام التالي 

على اعتقاهلا، مل 
جتد سبياًل للنجاة 
من عناصر النظام 

وميليشياته، وال 
محاية نفسها 

ووالدتها سوى 
الزواج من أحدهم.

السوريات بني ظالم املعتقل وظلم اجملتمع
ُأجربت بعض املعتقالت السابقات على الزواج من عناصر أمن ومن جنود بقوات النظام

والتعذيب، إال أن عالمات تكذيبها وقناعتهم مبا 
جيول يف خاطرهم كانت بادية على وجوههم، 
وم��ا أن دار احلدي��ث ب��ني األهال��ي حت��ى ب��دأت 
نظ��رات الش��بان -والس��يما عناص��ر امليليش��يات 
املوالي��ة للنظ��ام- تتوج��ه إليه��ا حامل��ة تعب��رات 
دنيئ��ة حبس��ب قوهل��ا. "الزم أمح��ي حال��ي!!" فكان 
ال ب��د هل��ا م��ن إجي��اد ح��ل حلماي��ة نفس��ها م��ن أي 

انته��اك ق��د تتع��رض ل��ه، كم��ا تش��رح.
تق��ول آالء: "بعد ش��عوري باخلطر من  	
الش��بان املنتش��رين يف ش��وارع املدين��ة، وفش��لي يف 
االنتق��ال إىل مدين��ة أخ��رى، كوننا ال جند ش��ابًا 
)يق��وم علين��ا( ويعينن��ا، وال وضعن��ا امل��ادي يس��مح 
ألول  اخلض��وع  س��وى  أمام��ي  يك��ن  مل  بذل��ك، 
"تق��دم  خم��رج يظه��ر يف طريق��ي". وأضاف��ت: 
أح��د عناص��ر جي��ش النظ��ام م��ن أبن��اء حمافظ��ة 
احلس��كة لل��زواج ب��ي، وكن��ت عل��ى يق��ني أن��ه ال 
ميك��ن ألح��د غ��ره ط��رق ب��اب بيتن��ا، وعل��ى يقني 
أك��ر أن األلس��ن ال��يت مل ترح��م مسع��يت ل��ن 
تسمح ألحد بالتقدم لي، فما كان أمامي سوى 

القب��ول ب��ه".
مل تك��ن آالء الوحي��دة م��ن املعتق��الت  	
عل��ى  أج��رن  الالت��ي  الس��وريات  واملعارض��ات 
القب��ول بال��زواج م��ن عناصر أم��ن وجيش النظام 
وامليليش��يات التابع��ة ل��ه ألس��باب خمتلف��ة. يقول 
الصحف��ي أمح��د عبي��د ل� عني املدينة أن عش��رات 
الفتي��ات من املناطق اليت ختضع لس��يطرة قوات 
النظ��ام ُأج��رن عل��ى القب��ول بزجي��ات مش��ابهة 
ل��زواج آالء، مش��راً إىل أن املناط��ق ال��يت ش��هدت 
اتفاق��ات تس��وية وتهج��ر قس��ري يف ريف دمش��ق 
ه��ي صاحب��ة النصي��ب األك��ر م��ن مث��ل ه��ذا 

ال��زواج.
اتفاق��ات  "عق��ب  عبي��د:  وأض��اف  	
التهجر القسري اليت تعرضت هلا مدن وبلدات 

ري��ف دمش��ق من��ذ أواخ��ر ع��ام 2016 وحت��ى مطل��ع 
2018 ش��هدت ع��ودة لألهال��ي النازح��ني إىل امل��دن 

اجمل��اورة، وت��كاد ال ختل��وا عائل��ة من أح��د املطلوبني 
م��ن أفراده��ا لألف��رع األمني��ة التابعة للنظ��ام، فكان 
ال ب��د لألهال��ي م��ن س��لك ه��ذه الطري��ق لتأم��ني 
احلماي��ة م��ن االعتق��االت واملس��اءالت ال��يت خت��ص 

املهجري��ن". أبناءه��م 
وحبس��ب الصحف��ي فإن��ه ال ميك��ن إن��كار  	
دور الفق��ر وصعوب��ة املعيش��ة يف انتش��ار الظاه��رة، 
وباألخ��ص يف مناط��ق التس��ويات، فم��ن مل يهج��ر 
ال  خارجه��ا  يلج��أ  ومل  س��وريا  مش��ال  إىل  قس��راً 
ميتل��ك الق��درة عل��ى ال��زواج يف الوق��ت الراه��ن يف 
بل��دان مدم��رة بش��كل ش��به كام��ل، مش��راً إىل أن 
هذا أحد أبرز األسباب اليت تدفع باألهالي للقبول 
بهذه الزجيات إىل جانب السعي لتأمني احلماية.

س��ابقًا  معتق��الت  ناش��طات  ت��رى  ال  	
يع��ود  النظ��ام  عناص��ر  م��ن  ال��زواج  س��بب  أن 
م��ن  احلماي��ة  طل��ب  أو  الع��وز  إىل  بالض��رورة 
خارج��ات م��ن الس��جون، هرب��ًا م��ن ضغ��ط اجملتمع 
أو حت��رش عناص��ر النظ��ام أنفس��هم، فق��د عاي��ن 
بع��ض الناش��طات ع��ن ق��رب قص��ص ح��ب نش��أت 
وس��جانيهم  األمني��ة  األف��رع  يف  س��جينات  ب��ني 
الناش��طات  إح��دى  تق��ول  معه��م.  احملقق��ني  أو 
اللوات��ي خض��ن جترب��ة االعتق��ال "أع��رف قص��ص 
ح��ب ب��ني س��جانني انش��قوا ع��ن النظ��ام وتبع��وا 
س��جينات خرج��ن م��ن الس��جن. يف بع��ض األحيان 
أو  لتري��ر  مضط��رة  نفس��ها  املعتقل��ة  جت��د  ال 
ش��رح تفاصي��ل حياته��ا يف الس��جن للس��جان الذي 
يتق��دم خلطبته��ا، ألن��ه يع��رف س��لوكها جي��داً يف 
الس��جن". وتضي��ف أن غالبي��ة ح��االت ال��زواج م��ن 
عناص��ر النظ��ام خت��ص معتق��الت غ��ر متعلمات، 
أم��ا بالنس��بة إىل األه��ل ف��ال يطالب��ون ال��زوج يف 

مث��ل ه��ذه احل��االت مبه��ر ابنته��م.

باسل كريم
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اس��تطاعت عب��ر )26عام��ًا م��ن مع��رة  	
النعم��ان( بع��د خروجه��ا م��ن املعتق��الت الس��ورية 
احلي��اة،  يف  وهدف��ًا  طريق��ًا  لنفس��ها  ترس��م  أن 
ومتكن��ت ب��إرادة وعزمي��ة أن تتخط��ى نظ��رات 
دون  بص��ر  حياته��ا  لتكم��ل  الس��لبية  اجملتم��ع 
أن تنظ��ر للماض��ي، تتح��دث لع��ني املدين��ة ع��ن 
جتربته��ا بالق��ول: "مت اعتقال��ي أثن��اء ذهاب��ي إىل 
مدينة محاة إلمتام دراسيت، وقضيت يف السجن 
حوالي سنتني. يعجز لساني عن وصف التعذيب 
والظل��م ال��ذي رأيت��ه، إىل أن مت إط��الق س��راحي 
بصفقة تبادل لألسرى، فصراخ املعتقلني وحده 
يص��م اآلذان ورائح��ة امل��وت تنبع��ث م��ن عتم��ة 

املنف��ردات".
تب��ني عب��ر بأنها وج��دت بعد خروجها  	
مم��ن  فالكث��ر  تغ��ر،  ق��د  حوهل��ا  ش��يء  كل 
تعتره��ن صديق��ات مقرب��ات هل��ا ب��ن يتجاهل��ن 
رؤيته��ا واحلدي��ث معه��ا، ولك��ن الكن��ز احلقيق��ي 
ه��ي والدته��ا ال��يت وقف��ت إىل جانبه��ا، وطلب��ت 
منه��ا الع��ودة لدراس��تها يف جامع��ة إدل��ب. تلخص 
عب��ر تل��ك الف��رة بقوهلا: "اخرت لنفس��ي س��جنًا 
إرادي��ًا ألن��ي وج��دت كل ش��يء حول��ي حمبط��ًا، 
فقم��ت حبب��س نفس��ي يف غرف��يت جتنب��ًا ملواجه��ة 
اآلخري��ن، وبع��د ف��رة أدرك��ت أن��ي الضحي��ة 
الوحي��دة، وال أح��د سيش��عر مبعانات��ي، وال ميك��ن 
إرض��اء الن��اس مهم��ا حص��ل، فخرج��ت من جديد 

إىل احلي��اة وكل��ي أم��ل بغ��د أفض��ل".
جترب��ة  ع��ن  تتح��دث  عب��ر  وال��دة  	
ابن��يت  عاش��تها  عصيب��ة  "ف��رة  بقوهل��ا:  ابنته��ا 
التعذي��ب،  خالهل��ا  ذاق��ت  الس��جون  أقبي��ة  يف 
وجن��ت م��ن براث��ن امل��وت، وبع��د خروجه��ا آمن��ُت 
بأنه��ا ضحي��ة ال ذن��ب هل��ا، فبذل��ت م��ا يف وس��عي 

حلمايته��ا وإعادته��ا للحي��اة الطبيعي��ة م��ن جديد".
كذل��ك رمي��ة اس��تطاعت أن تتخط��ى  	
املاض��ي بع��د خروجها من املعتقل، وذلك بدعم من 
زوجه��ا ال��ذي وق��ف إىل جانبه��ا، وع��ن ذل��ك تق��ول: 
"كن��ا نعي��ش يف دمش��ق، وأثن��اء ذهاب��ي إىل عمل��ي 
يف ورش��ة للخياط��ة وعن��د أح��د احلواج��ز التابع��ة 
للنظ��ام مت اعتقال��ي بتهم��ة التعام��ل م��ع اجلي��ش 
احل��ر، ث��م مت اقتيادي إىل س��جن ع��درا الذي بقيت 
في��ه س��تة أش��هر قب��ل إط��الق س��راحي منتص��ف 

.”2018

م��ن  خروج��ي  "بع��د  رمي��ة:  تضي��ف  	
املعتق��ل ق��ررت أن أنتق��ل م��ع أس��رتي للعي��ش يف 
الش��مال الس��وري، أم��ا زوج��ي فل��م يتخ��لَّ ع��ي ومل 
حيط من عزمييت يومًا، كما يتحاش��ى أي س��ؤال 
من املمكن أن يسبب لي اإلحراج أو اإلهانة، لذلك 
أعت��ره الداع��م األك��ر ل��ي يف احلي��اة لتج��اوز 

احملن��ة".
عل��ى أن تل��ك التج��ارب املبّش��رة جت��د م��ا  	
يقابله��ا م��ن تنص��ل وختل��ي احمليط ع��ن معتقالت 
سابقات. فاطمة اليت ُكتب هلا النجاة من سجون 
النظ��ام الس��وري بع��د اعتق��ال دام ثالث��ة أش��هر، 
وج��دت نفس��ها حماط��ة بنظ��رة اجملتم��ع الس��لبية 
هل��ا، األم��ر ال��ذي كان س��ببًا بانفصاهلا ع��ن زوجها 
وإبعاده��ا ع��ن أطفاهل��ا الثالث��ة، ومعاناته��ا تض��اف 
إىل معان��اة آالف النس��اء الس��وريات اللوات��ي وج��دن 
أنفس��هن ضحية لظلم النظام الس��وري واستبداده 
داخ��ل املعتق��الت، ونب��ذ اجملتم��ع بع��د خروجه��ن 
منه��ا، فط��ردن خ��ارج حميطه��ن ليعش��ن امل��رارة 
الواق��ع  وظل��م  املاض��ي  ذكري��ات  ب��ني  واملعان��اة 

املع��اش.
إدل��ب(  مدين��ة  م��ن  )31عام��ًا  فاطم��ة  	

ناجيات من املعتقالت السورية 
	  وج��دت ناجي��ات م��ن االعتق��ال يف مناطقه��ن الثائ��رة بيئ��ة حاضن��ة  	
ملعاناته��ن وجتاربه��ن القاس��ية، بع��د إدراك أف��راد م��ن احملي��ط م��دى وحش��ية النظ��ام 
الس��وري وممارس��اته داخ��ل املعتق��الت، مم��ا جعله��م أكث��ر وعي��ًا وتضامن��ًا واحتضان��ًا 

املعتق��الت. م��ن  اخل��روج  بع��د  لبناته��م 

تتحدث عن معاناتها بالقول: "مع بداية الثورة كنا 
نعي��ش يف حمافظ��ة مح��ص حبك��م عم��ل زوج��ي يف 
البناء، ومع تزايد أعداد النازحني عملت مع أخريات 
بتقدي��م املس��اعدات اإلغاثي��ة هلم، ومل أكن أعلم أن 
عمل��ي ه��ذا س��يكون س��ببًا العتقال��ي م��ن قب��ل ق��وات 

النظ��ام الس��وري"
معاناته��ا  نهاي��ة  ب��أن  فاطم��ة  اعتق��دت  	
س��تكون مبج��رد خروجه��ا م��ن املعتق��ل، لك��ن نظ��رة 
اجملتم��ع هل��ا كان فصاًل جديداً م��ن املعاناة، وأملًا من 
ن��وع آخ��ر، وع��ن ذل��ك تق��ول: "اندملت جروح جس��دي 
واختف��ت آث��ار السالس��ل والقي��ود، ولكن ج��روح قلي 
ال ميك��ن هل��ا أن تش��فى، وخاصة بع��د انفصال زوجي 

ع��ي، وإبع��ادي ع��ن أطفال��ي".
م��ن  الس��يد  ن��ور  االجتماعي��ة  املرش��دة  	
مدين��ة س��راقب تتح��دث لع��ني املدين��ة ع��ن التميي��ز 
االجتماع��ي ض��د النس��اء املعتق��الت بقوهل��ا: "قل��ة من 
الناجي��ات يتلق��ني الدع��م ويع��دن حلياته��ن، س��واء 
عل��ى صعي��د احلي��اة الش��خصية أو اجملتم��ع احمليط، 
علم��ًا أن الناجي��ة م��ن املعتق��ل ليس��ت أق��ل ش��أنًا م��ن 
الشاب املعتقل، ومل تتلَق عذابًا أقل من عذابه، لذلك 
عل��ى اجملتم��ع دعمه��ا وتقب��ل م��ا م��رت ب��ه، ورعايته��ا 
والوق��وف إىل جانبه��ا حمل��و الذكري��ات الس��وداء م��ن 
ماضيه��ا، واملش��اهد املؤمل��ة ال��يت حف��رت يف ذاكرتها."

ويف ظ��ل واق��ع تق��ل في��ه إمكاني��ات الدع��م  	
النفس��ي للمعتق��الت واملب��ادرات اجملتمعي��ة واملدني��ة 
)عي��ي  منص��ة  أطلق��ت  ملس��اندتهن،  املخصص��ة 
عين��ك( التدريبي��ة محل��ة بعن��وان )ناجي��ات أم لي��س 
بع��د( به��دف تس��ليط الض��وء عل��ى قضي��ة املعتق��الت 
الس��ابقات يف س��جون نظ��ام األس��د، ورف��ع الوع��ي 
حي��ال تل��ك القضاي��ا، ودع��م النس��اء إلع��ادة دجمه��ن 
يف اجملتم��ع وفت��ح الطري��ق لذل��ك م��ن خ��الل نش��ر 
الوعي يف أوساطهن، ومنحهن الفرصة للتعبر عن 
أنفس��هن، ومش��اركة م��ا تعرض��ن ل��ه بع��د االعتقال.

فالنس��اء الس��وريات اللواتي واجهن أقس��ى  	
أنواع الظلم داخل س��جون النظام الس��وري، ال تنتهي 
أنفس��هن  إذ جي��دن  ني��ل احلري��ة،  بع��د  معاناته��ن 
يف مواجه��ة واق��ع ف��رض عليه��ن وكبله��ن بقي��ود 

جدي��دة. 

سونيا العلي

منتدى حواري عن املعتقالت السوريات - إدلب )عنب بلدي(
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يف  التس��رع  أن  يب��دو  	
إمت��ام ال��زواج أص��اًل س��بب الط��الق 

املبك��ر، إذ مل يأخ��ذ الزوج��ان وقتهم��ا 
أح��د  جيم��ل  التع��ارف.  يف  ال��كايف 

املطلع��ني عل��ى ش��ؤون خميم��ات 
الش��مال لعني املدينة، قصة س��ارة 

ب��أنَّ "ذنبه��ا أنه��ا ش��قيقة خلمس��ة أيت��ام ه��ي أكره��م"، وبس��بب احلال��ة 
املادي��ة املزري��ة لألس��رة وافق��ت األم عل��ى تزوي��ج ابنته��ا، دون أن تأخ��ذ 
اإلج��راءات وقته��ا ال��كايف م��ن األخ��ذ وال��رّد والدراس��ة، وكان��ت النتيجة 
الط��الق بع��د الزف��اف بش��هر واح��د، إذ أنَّ الش��اب مل يك��ن عل��ى ق��در 
املس��ؤوليَّة كون��ه صغ��ر الس��نِّ كذل��ك، ومل يك��ن ميل��ك عم��اًل، فع��ادت 
الفت��اة -أو باألح��رى الطفل��ة- خليم��ة والدته��ا مبس��تقبل جمه��ول.

لع��ني  املخيم��ات  ش��أن  عل��ى  ومطلع��ون  ناش��طون  يؤك��د  	
رت وال تزال  املدينة، أنَّ س��ارة ليس��ت الوحيدة بني أترابها، فقصتها تكرَّ
ر يف خميمات الش��مال، ولعلَّ أبرز أس��باب انتش��ار ظاهرة "الطالق  تتكرَّ
املبك��ر للمتزوج��ني حديث��ًا" -كم��ا يلخ��ص كثر- هي اخت��الف العادات 
والتقالي��د ب��ني س��كان املخيم��ات، وع��دم املعرف��ة الكافي��ة ب��ني الش��اب 
والفت��اة، وُيع��ّر ع��ن األم��ر ع��ادة جبمل��ة "ال��زواج امل��ادي" أو "زواج امل��ادة". 
وإزاء العوام��ل ال��يت ُتس��ّبب هك��ذا ح��االت ش��رح أحده��م ب��أن  	
"العوام��ل مُيك��ن حصره��ا يف نوع��ني، األول عوامل خت��صُّ وعَي اجملتمع 
وثقافته االجتماعية، والثاني عوامل اقتصادية، مبعنى فقر أهل الفتاة 
الذي يضطرهم لتزويج ابنتهم عند أول طارق بغض النظر عن تبعات 
ذلك، وبغض النظر عن أهلية الشاب ألْن ُيدير أسرة وشراكة زوجية، 
أضف إىل ذلك أنَّ تس��هيل أمور املهور وتبس��يطها س��اعد يف انتش��ار هذه 
الظاهرة حبيث أصبح الشاب يستسهل هذه اخلطوة، وُيقدم عليها دون 

��ل أدنى ع��بء أو مس��ؤولية".  حتمُّ
كث��رت ح��االت الط��الق بع��د انتش��ار م��ا يس��ميه البع��ض  	
بالزجي��ات العش��وائية وغ��ر الطبيعي��ة، خاص��ة يف العام��ني األخري��ن 
عندم��ا مت تهج��ر مجي��ع املناط��ق احملاص��رة يف اجلغرافي��ا الس��وريَّة، م��ا 
أدى إىل حدوث اكتظاظ سكاني غر طبيعي يف املخيمات ويف وجهات 
الن��زوح، نت��ج عن��ه انتش��ار ظاه��رة "ال��زواج الس��ريع وغ��ر امل��دروس"، 
وبالتالي نتج عنه "طالق بعد أش��هر أو أس��ابيع أو أيام"، حس��ب حمدثنا 
ال��ذي أض��اف أن "ه��ذه الظاه��رة ه��ي ش��ائعة يف كل خمي��م، وليس��ْت يف 
ي من قبل  أحدها دون غره، وتتم كثر من حاالت الطالق بشكل سرِّ

ذوي الطرف��ني، لك��ن مُيك��ن القول بأنَّ 
املعدل الشهري لعدد حاالت الطالق يف 
املخي��م الواحد هي ث��الث حاالت، وأحيانًا 
تزي��د ع��ن ه��ذا الرق��م، ولك��ن يس��تحيل أْن 

تقل".
وحس��ب وجه��ة نظ��ر األكادمي��ي حمم��ود دي��اب، وأح��د املطلعني  	
على شؤون قاطي املخيمات الشخصية، فإنَّه بشكل عام ُيوجد تقصٌر من 
قبل مؤسس��ات اجملتمع املدني اليت ُتعنى برعاية املرأة وتثقيفها ومحايتها 
اجتماعي��ًا، ألنَّ "ه��ذه املؤسس��ات تس��تطيع الوق��وف بوج��ه مث��ل هكذا زجيات 
ر املستقبل األسري للفتاة، ولكن غياب دورها جعل الباب  من شأنها أْن ُتدمِّ
مفتوحًا على مصراعيه أمام توقع حدوث أّي مصر سيء، مثل أْن ُيضحي 

به��ا والده��ا أو أس��رتها حت��ت ضغط الفق��ر والعوز".
وع��ن أس��باب ال��زواج املبك��ر ق��ال احملام��ي عب��د الغي ش��وبك جمللة  	
ع��ني املدين��ة: إنَّ أبرزه��ا "اخل��وف م��ن اجمله��ول، واألعب��اء املادي��ة، وضع��ف 
أو انقط��اع التعلي��م والتوعي��ة، واخل��وف م��ن االرتب��اط م��ن رج��ل أجن��ي 
اجلنس��ية". أم��ا أس��باب الط��الق املبك��ر، فب��نّي ش��وبك أنَّه��ا تع��ود إىل س��رعة 
اخت��اذ ق��رار ال��زواج دون الس��ؤال ع��ن ال��زوج وحميط��ه وبالعك��س أيض��ًا، 
خاص��ة عندم��ا يك��ون التع��ارف إلكرون��ي ع��ن طري��ق وس��ائل التواص��ل، 
وإىل ح��االت ع��دم التق��ارب. "تأتي��ي ح��االت فيه��ا الزوجة ملتزم��ة ومنقبة 
وزوجه��ا يش��رب الكح��ول، م��ا ي��دلُّ عل��ى ع��دم مناس��بة الطرف��ني لبعضهم��ا 
البع��ض، وه��ذا ُيس��فر عن وقوع مش��اكل يف احلياة الزوجي��ة تنتهي بإيقاع 
الط��الق م��ن قب��ل ال��زوج دون ت��روِّي بس��بب ع��دم تس��جيل عقد ال��زواج لدى 
جه��ة رمسي��ة" حس��ب ش��وبك، حي��ث يك��ون العق��د ع��ن طري��ق ش��يخ أو م��ن 
يدع��ي أنَّ��ه كذل��ك، م��ا يؤدي إىل عدم إلزام الزوج باملهر بس��بب عدم وجود 

ق��وة إلزامي��ة تلزم��ه بدف��ع الدي��ن املرت��ب يف ذمت��ه لزوجت��ه.
واس��تدرك احملام��ي أنَّ الزوج��ة ه��ي م��ن يطل��ب التفري��ق غالب��ًا،  	
إذ ُيري��د ال��زوج أن ُيعلِّ��ق الزوج��ة دون تطليقه��ا، وهن��ا تب��دأ دوام��ة الزوج��ة 
م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى طالقها، فتذهب إىل ش��يخ ك��ي ُيطلقها فرفض 
ع��ادة ألنَّ��ه لي��س خم��ّواًل، "لكن هناك ممن يس��ّمون أنفس��هم ش��يوخ ُيطلقها 
كأنَّه قاضي، وهذا ال جيوز ش��رًعا وقانوًنا، وليس هلا طريق س��وى تثبيت 
زواجها، ومن ثم طلب التفريق لدى القضاء يف مناطق سيطرة النظام أو 
يف مناط��ق س��يطرة املعارض��ة، وه��ذا مكل��ف عليه��ا فتبق��ى معلق��ة حلني أن 

)حي��دث اهلل بع��د ذل��ك أم��رًا(".

الطالق املبكر.. 
ظاهرة تنتشر يف 
خميمات الشمال 

السوري

ابن��ة  س��ارة       	 	
رْت  ري��ف محص الش��مالي، ال��يت ُهجِّ
الش��مال  خميم��ات  إح��دى  إىل 
الس��وري من��ذ ع��ام، وتزوَّج��ت بع��د 
وصوهل��ا بأش��هر، ومل تك��ن جت��اوزت 
بع��د ال��� 15 ربيًع��ا، فش��ل زواجه��ا بع��د 
الزف��اف.  عل��ى  واح��د  ش��هٍر  م��رور 

عائشة صري
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يف حمي��ط اخليم��ة تدخ��ل وخترج  	
نس��اء متش��حات بالس��واد، ويتب��ادل الواف��دون 
لتعزي��ة ذوي القتي��ل معه��م أحادي��ث كث��رة 
أغلبه��ا ي��دور ح��ول وضعه��م وم��وت ش��بابهم 
وتذّك��ر كل ش��خص لقتي��ل م��ن عائلت��ه، 
غ��ر  ب��ات  الوض��ع  أن  عل��ى  تأكي��د  وس��ط 
الن��دب  األحادي��ث  ه��ذه  يقط��ع  حمم��ول. 
والب��كاء عل��ى القتي��ل وأمان��ي م��ن ذوي��ه ب��أن 
يك��ون امل��وت هل��م ب��داًل عن��ه، م��ع تك��رار بع��ض 
العب��ارات بش��كل مس��تمر، خصوص��ًا يف األس��ر 

ال��يت فق��دت أكث��ر م��ن ش��اب. 
جبه��ات  عل��ى  املع��ارك  ع��ودة  م��ع  	
القت��ال ب��ني ق��وات النظ��ام واملعارض��ة يف كل 
من ريفي محاة والالذقية، عادت خيم العزاء 
الس��احل  وق��رى  م��دن  يف  بكثاف��ة  لتنتش��ر 
الس��وري؛ كادت ختتف��ي من��ذ ف��رة قريب��ة، 
لك��ن وجوده��ا ع��اد أم��راً طبيعي��ًا اعت��اد علي��ه 
احل��رب  اس��تمرار  م��ع  خصوص��ًا  األهال��ي، 

طويل��ة.  لس��نوات 
تواف��د جث��ث القتل��ى م��ن الش��باب  	
حنو املناطق املوالية للنظام يف الساحل أرهق 
س��كانها. س��ابقًا م��ع بداي��ة احل��رب، كان��ت 
األس��ر تفتخ��ر بوج��ود ش��اب هل��ا عل��ى جبه��ات 
النظ��ام،  ق��وات  صف��وف  يف  يقات��ل  القت��ال 
ويتحدث��ون عن��ه بكون��ه "يداف��ع ع��ن الوط��ن"، 
الزم��ن، ويف  م��ع  تغ��ر كث��راً  األم��ر  لك��ن 
الوق��ت احلال��ي انقلب��ت ه��ذه األحادي��ث متامًا، 
لتص��ل إىل اته��ام النظ��ام بتقتي��ل الش��باب من 
أبن��اء الطائف��ة العلوية، أو مطالبة املس��ؤولني 
بتجني��د أبنائه��م وإحلاقه��م بصف��وف ق��وات 
النظام بداًل من "اهلرب والعيش خارج سوريا 

والتمت��ع بكام��ل النعي��م والرفاهي��ة".
تص��ف هي��ام )إح��دى نس��اء ح��ي  	
الزراع��ة يف مدين��ة الالذقي��ة( لع��ني املدينة 
الوض��ع بأن��ه "حم��زن ج��داً، فالضريب��ة اليت 
دفعها املوالون بهدف بقاء النظام يف احلكم 
أحيائه��م  إىل  الدخ��ول  طاقته��م،  تف��وق 
يعط��ي انطباع��ًا ع��ن أن كاف��ة س��كانها م��ن 
النس��اء". ترس��م هي��ام -م��ن خ��الل حديثها- 
ص��ورة تراجيدي��ة ألحي��اء وق��رى املوال��ني، 
تظه��ر فيه��ا الش��وارع ب��دون حياة، وال ش��يء 
الف��ت س��وى امل��وت وأوراق النع��ي املنتش��رة 
عل��ى احليط��ان، واملتكدس��ة ف��وق بعضه��ا 

البع��ض.
يف أغل��ب جلس��ات التعزية تنصح  	
النس��اء اللوات��ي فق��دن أح��د أبنائه��ن مؤخ��راً 
لديه��ن  أن  تع��رف  نس��اء  أي  أو  جاراته��ا 
ش��اب وص��ل إىل مرحل��ة الذه��اب خلدم��ة 
العلم- بضرورة عدم إرساله وتأمني طرق 
لس��فره أو هرب��ه خ��ارج س��وريا. وال ب��د أن 
تتط��رق األحادي��ث إىل وض��ع أس��ر القتل��ى 
الس��يء، وختل��ص ع��ادة تل��ك األحادي��ث إىل 
أن "امل��وت م��ن نصيب الفق��راء فقط، فحتى 
يف امل��وت ال يوج��د أي رمح��ة أو مس��اواة" 

كم��ا تنق��ل هي��ام.
م��ا زال ش��بح اخلدم��ة اإللزامي��ة  	
أو االحتياطي��ة خيي��م عل��ى العوائ��ل ال��يت 
اهلاج��س  جع��ل  م��ا  ش��بان،  أف��راد  لديه��ا 
املس��يطر على األهالي هو أس��اليب التخفي 
أو  الدراس��ة  به��دف  الدائ��م  التأجي��ل  أو 
اخلروج إىل خارج سوريا حنو أي بلد آخر، 
أم��ا ح��وادث اصطدام عناصر األمن باألس��ر 

عن��د ذهابه��م القتي��اد أبنائه��ا فكث��رة. يف ح��ي 
املش��روع الس��ابع يف الالذقي��ة مؤخ��راً هامج��ت 
إح��دى النس��اء عناص��ر األم��ن العس��كري وه��م 
ميس��كون بابنه��ا املطل��وب للجي��ش، وبس��بب 
صراخه��ا بوج��ه العناص��ر خ��رج اجل��ران عل��ى 
نفس��ها،  وه��ي تضربه��م وتض��رب  مش��هدها 
مك��ررة مجل��ة "اب��ي لي��س مس��تعداً ألن ميوت 

ف��داء ألي أح��د".
العب��د  حمم��د  الناش��ط  وحس��ب  	
اهلل؛ رفض��ت الكث��ر م��ن األس��ر إرس��ال أبنائه��ا 
للقت��ال خ��الل الس��نتني املاضيت��ني، منه��م م��ن 
دف��ع مبال��غ تص��ل لعش��رات املالي��ني به��دف 
إس��قاط اخلدم��ة نهائي��ًا، ومنه��م م��ن جل��أ إىل 
الس��فر م��ع أوالده خ��ارج الب��الد، فض��اًل ع��ن 
البع��ض لنق��ل اخلدم��ة م��ن مناط��ق  س��عي 
وخطوط االشتباك حنو اخلالية من املعارك. 
وحت��دث الناش��ط ع��ن أن ضب��اط يف صف��وف 
النظ��ام كان��وا ق��د ح��ذروا أبن��اء الس��احل م��ن 
إرس��ال أبنائه��م جم��دداً للقت��ال وإجي��اد ح��ل 
أنه��ا  النس��اء  ناق��اًل ع��ن إح��دى  لتس��فرهم، 
خالل زيارتها لشعبة التجنيد إلمتام معاملة 
خت��ص خدم��ة ولدها يف اجليش، قال هلا أحد 
الضب��اط أن "الزه��رة ال��يت متلكه��ا جي��ب أن 
حتاف��ظ عليه��ا، وال تس��مح ألحد ب��أن يقطفها 
منه��ا وأن��ه يتوج��ب أن ترس��لها إىل مكان آمن".

الس��احل  يف  القتل��ى  أس��ر  تعي��ش  	
حت��ت ضغ��ط الفق��د، بينم��ا تتمت��ع بعضه��ا 
-خصوصًا ممن لديهم ش��باب كانوا يقاتلون 
كب��رة  بث��روات  امليليش��يات-  صف��وف  يف 
نس��بيًا، تس��مح لنس��اء ه��ذه األس��ر بالتج��ول 
م��ع  امل��دن،  أحي��اء  داخ��ل  فاخ��رة  بس��يارات 
احلف��اظ عل��ى "طاب��ع احل��زن" خلس��ارة أح��د 
األبن��اء أو األخ��وة أو ال��زوج م��ن خ��الل وض��ع 
ص��وره على الس��يارات واحل��رص على اللباس 
األس��ود، كذل��ك م��ن خالهل��ا التعري��ف ع��ن 
أنفس��هن باس��م القتيل "والدة الش��هيد فالن".. 

ف��الن". الش��هيد  "زوج��ة  أو 
يف ح��ني أن م��ن يعان��ي منه��م م��ن  	
وض��ع م��ادي س��يء -خصوص��ًا أبن��اء الق��رى- 
حت��ول مقت��ل أوالده��م ملص��در للعي��ش ب��ني 
الدوائ��ر احلكومية واملنظم��ات للحصول على 
أي مس��اعدة، فض��اًل ع��ن املطالب��ة باحلص��ول 
وروات��ب  غذائي��ة  ومعون��ات  س��الل  عل��ى 
ش��هرية على أمل احلصول على ما يس��د رمق 

أطفاهل��م.

خيم العزاء يف الساحل وهاجس اهلرب من املوت
ميس احلاج 

تق��دم بلدي��ات الس��احل يف الغال��ب خي��م العزاء بش��كل جماني ألس��ر قتل��ى النظام،  	
وتلجأ إىل تركها لعدة أسابيع يف املنطقة ذاتها ليتم تغير األشخاص املستقبلني للتعزية 

وص��ورة القتي��ل املوضوع��ة عليه��ا.
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م��ن  اللحظ��ة  حت��ى  أمتك��ن  مل  	
احلص��ول على تس��جيل ملنزلي مع أغنية حزينة 
عل��ى غ��رار تلك التس��جيالت اليت يتناقلها س��كان 
إىل  أرس��لت  والدت��ي  املدم��رة،  ملنازهل��م  داري��ا 
مؤخ��راً مقطع��ًا مرئي��ًا لبي��ت ج��دي م��ع أغني��ة 
"وأنا مارق مريت، جنب بواب البيت، بيت الكانوا 
سكانو". األغنية اليت عشقتها منذ سن اخلامسة 
لدرج��ة أن��ي كن��ت أق��ف متس��مراً أم��ام التلف��از 
كلم��ا أذيع��ت عل��ى القن��اة األوىل. مل أش��اهد يف 
بي��ت ج��دي س��وى ج��دران متهالك��ة، تفش��ت فيه��ا 
الرطوبة اليت انتزعت الطالء األبيض للجدران 
بقس��وة واضح��ة، وم��ا س��وى ذل��ك م��ن األث��اث 
والنواف��ذ واألب��واب ومجيع ما كان يف املنزل من 
أش��ياء كان��ت مفق��ودة، بع��د أن وج��دْت هل��ا مكانًا 
م��ا يف أس��واق التعفي��ش عل��ى أرصفة الش��وارع يف 

العاصم��ة.
أق��ول ألم��ي بع��د تك��رار املش��اهدة ع��دة  	
م��رات "أنت��م تتناقل��ون ه��ذه التس��جيالت كم��ا 
اهلداي��ا الثمين��ة" فتجي��ب عل��ى الف��ور "منعن��ا م��ن 
الس��كن يف بيوتن��ا فحملناه��ا معن��ا ضمن اس��تديو 

الذكي��ة". هواتفن��ا  يف  الص��ور 
ج��داً  املتواضع��ة  مهارت��ه  مس��تخدمًا  	
يف املونت��اج، حي��اول قري��ي ال��ذي يقي��م بالق��رب 
م��ن دمش��ق "أب��و عماد" جتميع أك��ر قدر ممكن 
م��ن الص��ور وتس��جيالت الفيدي��و ملنزل��ه مبدين��ة 
داري��ا يف مقط��ع واح��د. اخت��ار أغني��ة "دار ي��ا دار 
ي��ا دار.. راح��وا ف��ني حباي��ب ال��دار" لراف��ق ص��ور 
املن��زل املس��روق وامله��دم. كانت الكلم��ات حزينة 
بالقدر الذي جعل اخلمسيي الذي عاله الشيب 
يبك��ي حبرق��ة وهو يض��ع اللمس��ات األخرة على 

الفيدي��و، ال��ذي طامل��ا كان حلم��ًا بالنس��بة إلي��ه 
وملئ��ات النازح��ني م��ن أهال��ي املدين��ة.

حزين��ة.  أغني��ة  األم��ر  يف  م��ا  كل  	
لقط��ات عفوي��ة مجع��ت عل��ى عجل. ص��ور لبيوت 
وح��ارات مهدم��ة. وم��ع ضغط��ة نهائي��ة عل��ى زر 
"حف��ظ املش��روع" تك��ون النتيج��ة إنت��اج مرئ��ي 
بسيط جداً، لكنه بالغ األهمية يف نظر أصحابه 
عل��ى األق��ل، ُيرس��ل ع��ر إح��دى وس��ائل التواصل 
ليس��تقبل  واملع��ارف  األق��ارب  إىل  االجتماع��ي 
بكث��ر من االمتنان، والش��وق، وش��يء م��ن األمل.. 
ينتهجه��ا  ال��يت  الوحي��دة  الوس��يلة  ه��ي  وه��ذه 
السكان األصليون ملدينة داريا، عر خلق نوع من 
الذاك��رة احلية، باس��تخدام امللتيميديا كبديل 

ع��ن الواق��ع ال��ذي يب��دو حتقيق��ه بعي��داً.
ووس��ائل  الفاجع��ة  ح��ول  متحدث��ًا  	
التغل��ب عليه��ا يق��ول أب��و عم��اد "كان��ت مش��اهدة 
داري��ا حلم��ًا جب��اراً بالنس��بة إلين��ا حن��ن البعيدي��ن 
عنها". زار أبو عماد داريا فور إعالن غر جاد من 
قب��ل النظ��ام ع��ن ع��ودة األهال��ي: ش��اهد الطرقات 
املقطوع��ة، األبني��ة  الكهرب��اء  املهدم��ة، أس��الك 
الطابقي��ة العالي��ة ال��يت أركعته��ا آالف الراميل 
املتفج��رة. وبصعوب��ة بالغ��ة متك��ن م��ن التع��رف 
املصطب��ة  م��ن  فعرف��ه  بيت��ه  أم��ا  عل��ى حارت��ه، 
اإلمسنتي��ة القريب��ة م��ن ب��اب ال��دار، وال��يت كان 
جيل��س عليه��ا م��ع صديقي��ه املقرب��ني أب��و عب��دو 
وأب��و تيس��ر يف الليال��ي املقم��رة، بينم��ا مل جي��د 
الب��اب اخلارج��ي وال قطع��ة الرخ��ام الكب��رة ال��يت 

كان��ت أم��ام الب��اب.
قري��ي  يق��ول  ش��يء"  كل  "ص��ورت  	
بن��رة حزين��ة. "لك��ي مل أش��اهد س��وى ج��دران 

داريا.. أغاٍن حزينة 

تسند اجلدران املهدمة

عل��ى م��دار س��نوات تعرض��ت داري��ا لواح��دة م��ن أقس��ى اهلجم��ات العس��كرية؛ اتب��ع النظ��ام مس��تعماًل املقات��الت احلربي��ة واملع��دات  	
الثقيل��ة سياس��ة األرض احملروق��ة. معظ��م البي��وت تهدم��ت بفع��ل القص��ف، وبع��د خ��روج الث��وار وع��د النظ��ام عش��رات اآلالف م��ن الس��كان 
بالرج��وع إىل منازهل��م، لكن��ه أخ��ّل بوع��وده م��ا جعله��م يلج��ؤون إىل وس��ائل جدي��دة يف التعب��ر ع��ن حنينه��م ملدينته��م. وهك��ذا غ��دت املعادل��ة 

كالتال��ي: م��ا دام��ت الع��ودة احلقيقي��ة غ��ر واضح��ة املع��امل فلتك��ن افراضي��ة ع��ر امللتيميدي��ا وبإمكاني��ات بس��يطة.

حممد كساح

مهدم��ة فق��ط". ف��ور انتهائ��ه م��ن التس��جيل أرس��له 
ع��ر واتس��اب إىل أبنائه الذي��ن يقيمون يف تركيا، 
ليعّرفه��م م��ا آل إلي��ه املكان الذي قضوا بني أرجائه 
س��نوات ش��هية م��ن عم��ر ال ميك��ن أن يع��ود أب��داً. 
أح��د معارفه -بعد مش��اهدة التس��جيل-  	
طل��ب من��ه الدخ��ول إىل منزل��ه اللتق��اط بع��ض 
الص��ور. توال��ت الطلب��ات م��ن آخري��ن أيض��ًا.. كان 
ق��د حص��ل عل��ى بطاق��ة أمني��ة ختول��ه الدخ��ول 
يف س��اعات حم��ددة م��ن النه��ار.. "ص��ورُت عش��رات 
اللقط��ات لع��دة من��ازل. كن��ت أختار أغ��اٍن حزينة، 
وأضم صور كل منزل إىل بعضها ليخرج فيديو 
جدي��د". يبتس��م بينم��ا تب��دو عل��ى وجه��ه عالم��ات 

الرض��ا "كان ه��ذا إجن��ازاً كب��رًا".
توزع��وا يف  الذي��ن  داري��ا  أبن��اء  معظ��م  	
بل��دان اللج��وء يف تركي��ا، أوروب��ا، كن��دا، الواليات 
املتح��دة.. ش��اهدوا منازهل��م به��ذه الفيديوه��ات.. 
م��ن  يطلب��ون  جعله��م  لداري��ا  والش��وق  احلن��ني 
ويس��تطيعون  العاصم��ة  يف  املقيم��ني  معارفه��م 
دخ��ول املدين��ة تصوي��ر لقط��ات مماثل��ة. أب��و ف��ادي 
ال��ذي حص��ل أخ��راً عل��ى بطاق��ة للدخ��ول أرس��ل 
مقطع��ًا مص��وراً البن��ه املقي��م يف إدل��ب. متّعن فادي 
يف كل تفاصي��ل البي��ت الذي مجعه مع عائلته يف 
األي��ام اخلوال��ي. "البي��ت الفارغ متام��ًا أعاد إىل دافع 
التمس��ك ب��األرض حت��ى آخ��ر قط��رة دم مح��راء" 
يق��ول ف��ادي. أم��ا وال��ده ال��ذي جت��اوز اخلامس��ة 
األوان.  ف��وات  قب��ل  بالع��ودة  فيحل��م  واخلمس��ني 
"أنتظ��ر حلظ��ة إقاميت يف بلدي بش��كل دائم، مللت 
م��ن حي��اة النزوح، وليس لي من أمنية س��وى املوت 

يف منزل��ي".
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ال م��كان للحل��وى عل��ى الرفوف قبيل محلة تنظيف "إن مس��كت  	
جمه��راً ل��ن ت��رى ذرة غب��ار" كم��ا وصفته��ا برن��ا العش��رينية، ال��يت جعل��ت 
م��ن تنظي��ف املن��زل قبي��ل ق��دوم العي��د بأي��ام أح��د أه��م أولوي��ات التحض��ر 
ل��ه، "ه��ذا العي��د األول ل��ي م��ع أه��ل زوج��ي، فالعي��د األول مبثاب��ة االختب��ار 
األول ل��ي". رغ��م إقام��ة برن��ا يف العاصم��ة أنق��رة إال أن للعي��د يف "ري��زة" 
إح��دى امل��دن املطل��ة عل��ى البحر األس��ود ميزة أخرى، حيث تق��ام يف األعياد 
األراجي��ح للن��اس م��ن كل األعم��ار، فه��ي يف اعتق��اد س��كان البح��ر األس��ود 

مبثاب��ة التنفي��س ع��ن تع��ب الصي��ام وطلب��ًا لالس��رخاء.
تتحض��ر غ��ول آي اخلمس��ينية لقض��اء عي��د الفط��ر األول م��ع  	
أحفاده��ا ُبعي��د طالقه��ا: "ال ش��يء مينع��ي م��ن إس��عاد أحف��ادي فهداياه��م 
ومصروف العيد قد جهز، وقبلة اليد وتبادل اهلدايا مع أحفادي هي العيد 
املتبق��ي ل��دي". وتضي��ف: "مل يع��د للعي��د جو كما يف الس��ابق، كنا جنتمع، 
نثرث��ر حت��ى الفج��ر وحن��ن منغمس��ات يف حتضر كعك العي��د، اآلن كل 

ش��يء موج��ود يف األس��واق ويكتف��ي اجلمي��ع بش��رائه".
بأصن��اف  الس��ّكر  عي��د  يف  الركي��ة  املطاب��خ  رف��وف  متتل��ئ  	
خمتلف��ة م��ن الش��وكوال ومس��حوق الل��وز والبق��الوة، ال يزامحه��ا يف ذل��ك 
س��وى حل��وى اجل��الش )عب��ارة ع��ن رقائ��ق عج��ني حتّض��ر بطريق��ة معين��ة 
ويتم حشو هذه العجينة حبشوات خمتلفة؛ فيمكن حشوها باملكسرات، أو 
اجل��ن، أو القش��طة" وال��يت جتد هلا مكان��ًا يف كل منزل، واحللقوم "حلوى 
هالمّي��ة طرّي��ة ذات نكه��ة ممّي��زة" بألوانه��ا املختلف��ة وال��يت تتص��در أب��واب 
املس��اجد لت��وزع عل��ى اخلارج��ني م��ن ص��الة العيد وامل��اّرة من قبل أش��خاص 
يرتدون الزي التقليدي "الشروال املطرز"، ومتتاز والية بورصة بالتزامها 
به��ذا الطق��س القدي��م واحملافظ��ة علي��ه، م��ع تب��ادل التهان��ي واملصافح��ة 

بال��رأس، لتك��ون حمطته��م التالي��ة زي��ارة املقاب��ر.
يف املنازل حيرص األتراك على مشاركة زوارهم طعام فطور  	
العي��د، دالل��ة عل��ى انته��اء ش��هر الصي��ام، واس��تعداداً لي��وم حاف��ل باملعاي��دات 
دائم��ًا م��ا يبدأون��ه ب��� "كب��ر العائل��ة"، فيده موضع قب��الت الصغ��ار والكبار، 
وبن��ك حمب��ب مين��ح مص��روف العيد للصغ��ار. عند انته��اء كل زيارة تكون 

قطع��ة س��كر ورش��ة كولوني��ا عل��ى الك��ف األمي��ن ختامه��ا.
ق��د تب��دو تقالي��د العي��د يف تركي��ا مش��ابهة ملا هو احل��ال عليه يف  	

	   يطلق األتراك على العيد الذي يلي ش��هر رمضان إضافة لتس��مية عيد الفطر مس��ّمى آخر وهو "عيد الس��ّكر"، وتعود  	
التس��مية إىل تقلي��د إب��ان العه��د لعثمان��ي بتوزي��ع الس��كر عل��ى اجلن��ود واألطف��ال، وال��ذي يب��دأ من��ذ منتص��ف ش��هر رمضان وحت��ى آخر أيام 
العي��د، ليصب��ح تقلي��دًا ش��عبيًا يف إع��داد احلل��وى وتوزيعه��ا، فيم��ا ي��رى بعضه��م أن حتريف��ًا للكلم��ة ج��رى خ��الل نق��ل احل��روف العربي��ة إىل 

الالتيني��ة م��ن عي��د الش��كر إىل الس��ّكر.
دول اجل��وار، لك��ن للمتخاصم��ني فس��حة ُصل��ح يف عي��د الس��كر، إذ ج��رت 
العادة كما تروي أمل أن جُيمع املتخاصمون ليتم الُصلح بينهم بوجود 
وس��يط يب��ادر حل��ل اخل��الف مهما عُظ��م اخلالف و"انته��از بركة العيد" 
حس��ب تعبرها. ويف حال رفض الُصلح؟ ما من أحد يرفض الصلح فهو 
أم��ر معي��ب حب��ق املتخاصم��ني وحب��ق عائالته��م، بكلم��ة helal olsun أي 

"س��احمي" ينته��ي األم��ر.
بع��د الصل��ح ب��ني املتخاصم��ني تب��دأ احتف��االت خاصة بالنس��اء  	
الالت��ي يدع��ني األق��ارب واجل��ران لتن��اول الطع��ام وال��ذي غالب��ًا م��ا تك��ون 
الش��طائر وال��رك والكع��ك وورق العن��ب أو م��ا يس��مى يف ب��الد الش��ام ب��� 
"يالنج��ي"، )يف اللغ��ة الركي��ة احملش��ي ال��كاذب أي ال حل��م في��ه(، إضافة 
إىل ش��وربة الل��ن عل��ى قائم��ة األطب��اق احلاض��رة عل��ى املائ��دة الركي��ة 
يف العي��د. وق��د تنته��ي حبفلة ش��واء يف املتنزهات العام��ة اليت حتولت إىل 
مقص��د للعائ��الت الركي��ة، فاملتنزه��ات بدع��م م��ن البلدي��ات أصبح��ت 
م��زودة مبراف��ق ترفيهي��ة لألطف��ال، حي��ث حظي الطف��ل الركي بدعم 
مرافق��ه الرفيهي��ة فض��اًل ع��ن إقام��ة نش��اطات واحتف��االت منظم��ة م��ن 

قب��ل البلدي��ات كمس��رح الدم��ى وغره��ا.
زياراته��م  الس��وريني  مش��اركة  األت��راك  بع��ض  حي��اول  	
وعاداته��م يف العي��د، وه��و م��ا اعت��اد علي��ه يون��س إمي��ره )23 عام��ًا( من��ذ 3 
سنوات، ويتوجه عادة إىل منازل أصدقائه من السوريني يف أنقرة تلبية 
لدعوته��م، وطلب��ًا ألكل��يت "ال��رز بالب��ازالء" و"ملوكي��ة" اللت��ني حي��اول 
حف��ظ امسهم��ا ملع��اودة طل��ب طهيها م��ن أصدقائه جمدداً، "ع��ادات العيد 
ليست خمتلفة كثراً عما هي عليه لدى إخوتنا من السوريني، إال أني 
أراها فرصة لكسر حدة غربة إخوتي من السوريني والتعرف إىل املطبخ 
الس��وري، ما زالت امللوكية تربع على قائمة أفضل األكالت الس��ورية 
بالنسبة إلي" ويضيف: "رغم بعد مساكن أصدقائي من السوريني عي 
لك��ن ال مش��كلة لطامل��ا أن املواص��الت مؤمنة وجماني��ة طيلة فرة العيد".

"ب��رم" أو العي��د يف تركي��ا فس��حة للراحة والعودة إىل روتني  	
احلي��اة جم��دداً، فم��ن املعت��اد رؤي��ة امل��دن الكرى تس��دل س��تائرها باكراً، 
بينم��ا تبق��ى األحي��اء ذات الطاب��ع العلمان��ي متف��ردة يف الس��هر حت��ى 

س��اعات الفج��ر األوىل، فال��كل ل��ه طريقت��ه يف االحتف��ال.

رانيا عيسى

عيد السّكر يف تركيا… حلقوم وُصلح وملوكية

رادار املدينة
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اإلم��دادات  تدف��ق  ب��دأ   ،2015 ع��ام  وخري��ف  صي��ف  يف  	
العس��كرية واللوجس��تية من روسيا إىل سوريا. حصلت هذه العملية 
عل��ى اس��م غ��ر رمس��ي وه��و "االكس��ريس الس��وري"، املأخ��وذ م��ن 
"اكس��ريس طوكي��و" ال��ذي اس��تخدم في��ه األدم��رال تان��اكا س��فنًا 
غر مهيأة أصاًل لنقل املواد العسكرية، ليتمكن اليابانيون مبساعدته 

م��ن حتقي��ق التكاف��ؤ م��ع ق��وات احللف��اء ع��ام 1942.
اعت��ر "االكس��ريس الس��وري" أك��ر عملي��ة عس��كرية  	
تق��وم به��ا روس��يا خ��ارج أراضيه��ا، منذ مش��اركة االحتاد الس��وفيييت 
يف احل��رب األفغاني��ة. وميث��ل الرح��الت املنتظم��ة لس��فن اإلن��زال 
والطائرات الروس��ية إىل س��وريا من أجل توفر األس��لحة والذخرة 
توج��د  ال  ألن��ه  األس��دي؛  وللجي��ش  االحتاللي��ة  لقواته��ا  والعت��اد 
ح��رب ممكن��ة ب��دون إم��دادات كافي��ة. م��ن خ��الل كثاف��ة الش��حن 
واس��تمراريته منذ س��نوات، يظهر أن روس��يا قد قررت احتالل سوريا 
لنصف قرن أو أكثر. ال غرابة يف ذلك إذا مسعنا فيكتور أوزيروف، 
رئي��س جلن��ة الدف��اع مبجل��س االحت��اد الروس��ي، وه��و يص��رح: "لق��د 

جئن��ا إىل س��وريا جبدي��ة ولف��رة طويل��ة".
البدايات

ب��دأوا يتحدث��ون ع��ن "االكس��ريس الس��وري" قب��ل ف��رة  	
طويل��ة م��ن ب��دء احلمل��ة العس��كرية الروس��ية يف س��وريا، فف��ي 11 
كان��ون الثان��ي 2012، أوقف��ت س��فينة "ش��اريوت" اململوكة لش��ركة 
ويس��ترغ احمل��دودة وال��يت محل��ت عل��م دول��ة س��انت فنس��نت وج��زر 
غرينادي��ن، يف مين��اء ليماس��ول القرص��ي، وبع��د تفتيش��ها ُوج��د على 
متنه��ا كمي��ات كب��رة م��ن الذخ��رة. وعل��ى الرغ��م م��ن احلظ��ر 
ال��ذي فرض��ه االحت��اد األوروب��ي عل��ى إم��دادات األس��لحة إىل س��وريا، 

مسحت الس��لطات القرصية ل� "ش��اريوت" مبواصلة الرحلة بش��رط 
أن تق��وم بتغي��ر مس��ارها. كان��وا يتوقع��ون أن تذه��ب إىل تركي��ا؛ 
لك��ن الس��لطات هن��اك أعلن��ت وصول الس��فينة إىل القاع��دة البحرية 
الروس��ية يف طرط��وس، حي��ث أزيل��ت األجه��زة ال��يت ت��وزع اإلش��ارات 

ح��ول موقعه��ا.
يف حزي��ران 2012، أوقف��ت قبال��ة س��احل اس��كتلندا س��فينة  	
"العاي��د" املتجه��ة إىل س��وريا، واململوك��ة لش��ركة ش��حن روس��ية 
وحتم��ل عل��م كوراس��او، بس��بب عدم وجود رخص��ة تأمني. وذكرت 
التقاري��ر وقته��ا أن��ه أثن��اء البح��ث مت اكتش��اف ث��الث مروحي��ات 
هجومي��ة م��ن ن��وع Mi-25؛ لك��ن رغ��م ذلك مس��ح هلا باملغ��ادرة، لتصل 

إىل وجهته��ا املقص��ودة.
ب��دأت موس��كو -نتيج��ة ذل��ك- اس��تخدام س��فن اإلن��زال  	
العس��كرية لنق��ل األس��لحة والذخائ��ر واملع��دات وم��ا ال ترغ��ب وزارة 
دفاعه��ا يف ظه��وره علن��ًا، وال��يت يع��د اهلج��وم عليه��ا، م��ن وجه��ة نظ��ر 
قان��ون البح��ار، مبثاب��ة هجوم على البالد؛ ويس��تحيل قيام دول ثالثة 
باحتجازه��ا أو إخضاعه��ا للتفتيش. لكن كانت هناك مش��كلة أولية 
تتلخص يف نقص وسائل النقل البحري الروسي، ألن قدرات سفن 
اإلن��زال الكب��رة مل تك��ن كافي��ة للتزوي��د باإلم��دادات اخلارجي��ة. 
لذلك، مت احلصول على الس��فن وناقالت احلاويات املدنية القدمية 
على وجه السرعة ودجمها يف األسطول املساعد للبحرية الروسية.

سيناريو العملية
سيفاس��توبول  موان��ئ  يف  قواعده��ا  م��ن  الس��فن  خت��رج  	
ونوفوروسيس��ك عل��ى البح��ر األس��ود حممل��ة حت��ى آخره��ا، ث��م مت��ر 
ع��ر مضي��ق البح��ر األس��ود وحب��ر إجي��ة والبح��ر األبي��ض املتوس��ط 

عملية »االكسربيس السوري«
كيف احتلت روسيا سوريا

	        وفق��ًا للبيان��ات، تنق��ل روس��يا آالف األطن��ان م��ن الش��حنات إىل س��وريا كل ش��هر. فف��ي كان��ون األول 2015، بع��د ع��دة  	
أش��هر من بدء التدخل الروس��ي، قال وزير دفاعها س��رغي ش��ويغو إنه خالل ش��هرين مت نقل 214 ألف طن من املواد املختلفة عن طريق اجلو 

والبح��ر. يف ع��ام 2016 ق��ال إن��ه مت إرس��ال ألف��ي ط��ن م��ن امل��واد يومي��ًا إىل س��وريا.

د. علي حافظ

رأي
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إىل ش��واطئ س��وريا، حي��ث تف��رغ محولتها يف 
مين��اء البيض��اء مشال مدين��ة الالذقية وذلك 
ألس��باب تتعل��ق بالس��رية؛ لك��ن بع��د بداي��ة 
احلمل��ة العس��كرية الروس��ية أخ��ذت تف��رغ 
عن��د نقط��ة الدع��م امل��ادي والتق��ي الروس��ية 
يف طرط��وس. ويف خري��ف ع��ام 2016 أطل��ق 
املهندس��ون ال��روس خ��ط س��كك حديدي��ة من 
طرط��وس إىل قاعدته��م العس��كرية اجلوي��ة 
يف محيمي��م، مم��ا س��هل إىل ح��د كب��ر نق��ل 

املع��دات م��ن الس��احل.
املسار البحري

س��فن  البداي��ة  يف  اس��ُتخدمت  	
إنزال كبرة تابعة ألس��طول البحر األس��ود: 
"يام��ال"،  كونيك��وف"،  "قيص��ر  "آزوف"، 
"نيق��والي فيش��نكوف"، "نوفوتشركاس��ك"، 
"كورولي��ف"، و"س��اراتوف". وق��د اس��تقبلت 
القاع��دة يف طرط��وس س��فينتني عل��ى األق��ل 
م��ن ه��ذه الس��فن كل ش��هر، وكل واح��دة 
منه��ا ق��ادرة عل��ى محل ما يص��ل إىل 12 دبابة 
وناقلة أفراد مدرعة، و340 جنديًا، و500 طن 

م��ن امل��واد املختلف��ة.
أس��طول  س��فن  اس��تخدمت  ث��م  	
ش��ابالني"؛  "ألكس��ندر  البلطي��ق:  حب��ر 
"ألكس��ندر   � الش��مالي  األس��طول  وس��فينتا 
 � املنتص��ر"  و"ج��ورج  أوسراكوفس��كي" 
للقي��ام برح��الت إىل س��وريا. كم��ا ش��اركت 
م��ن  الكب��رة  اإلن��زال  س��فن  العملي��ة  يف 
مش��روع 1171، حيث اس��تخدمت ثالث س��فن: 
"س��اراتوف"، "نيق��والي فيلك��وف"، "نيق��والي 
فيلتش��نكوف". وكل واح��دة منها قادرة على 
محل ما يصل إىل 20 دبابة، أو 45 ناقلة جند 
مظل��ي.  و400-300  ش��احنة،   50 أو  مدرع��ة، 
وميكن أن حتمل الس��فينة منها ما يصل إىل 
1000 طن من املواد املختلفة، وتصل القاعدة 

يف طرطوس س��فينة واحدة على األقل كل 
ش��هر.

ف��إن  تركي��ة،  ملص��ادر  وفق��ًا  	
س��فنًا أخ��رى ق��د ش��اركت أيض��ًا يف عملي��ة 
 ،"50 "دفينيتس��ا  الس��وري":  "االكس��ريس 
 ،"60 "ق��ازان   ،"50 "فولوغ��دا   ،"60 "جيزي��ل 
وس��فن ذات حاوي��ات كبرة الس��عة: "س��بارتا 

."3 و"س��بارتا   "2 "س��بارتا   ،"1
س��فينة  الش��حن  س��فن  أح��د  	
مباش��رة  تنتم��ي  ال  ال��يت  "نوفوروسيس��ك" 
إىل روس��يا، ب��ل تع��ود ملكيته��ا إىل تركي��ا. 
بيع��ت س��ابقًا إىل مجهوري��ة ب��االو ال��يت تق��ع 
يف م��كان م��ا ب��ني إندونيس��يا وأس��راليا؛ وم��ن 
ث��م ظه��رت ضم��ن س��فن األس��طول الروس��ي 
املساعدة؛ ومع ذلك ميكن رؤية آثار األحرف 

الركية على جسم السفينة اخلارجي وقد 
طلي��ت بالده��ان عل��ى عج��ل.

تولت تركيا ضمان س��المة مرور  	
البوس��فور،  مضي��ق  ع��ر  الروس��ية  الس��فن 
خاصة بعد اغتيال السفر الروسي يف أنقرة 
أندري��ه كارل��وف. يف ه��ذا الص��دد كتب��ت 
وس��ائل اإلع��الم أن أجه��زة االس��تخبارات يف 
الب��الد تراق��ب 146 نقط��ة عل��ى الس��احل يف 
طري��ق عب��ور الس��فن الروس��ية، حي��ث ميك��ن 
ش��ن هج��وم إرهاب��ي بطريق��ة أو بأخرى، وأن 
مجي��ع س��فن روس��يا يف املضي��ق اصطحب��ت 
الرك��ي  الس��واحل  خف��ر  م��ن  بقارب��ني 
ومروحي��ة تابع��ة للش��رطة. لك��ن يف العدي��د 
الس��فن  مل��رور  الفوتوغرافي��ة  الص��ور  م��ن 
الروس��ية ع��ر مضي��ق البوس��فور، مل تالحظ 

أي��ة مرافق��ة عس��كرية تركي��ة.
 Turkishnavy.net موق��ع  عل��ى  	
ميكن العثور على سجالت تدل على حقيقة 
البوس��فور.  ظه��ور كل س��فينة يف مضي��ق 
مث��اًل: من��ذ بداي��ة ع��ام 2017 حت��ى نهاي��ة أي��ار 
م��ن نف��س الع��ام، م��رت 83 س��فينة روس��ية 
ع��ر املضي��ق. لك��ن بالنس��بة للناق��الت وس��فن 
الش��حن األخ��رى، فمن الصع��ب تقدير العدد 
ال��ذي ذهب إىل س��وريا خ��الل الفرة املاضية، 
حي��ث تس��تخدم روس��يا تقليدي��ًا ه��ذا الطريق 

البح��ري لنق��ل البضائ��ع إىل أوروب��ا.
الس��فن  أن  املس��تغرب  م��ن  لي��س  	
حقق��ت أك��ر ع��دد من الرح��الت يف النصف 
الثان��ي م��ن ع��ام 2015 والنص��ف األول م��ن 
ع��ام 2016، فخ��الل هذه الف��رة كانت هناك 
للق��وات  الس��ريع  النق��ل  إىل  ماس��ة  حاج��ة 
الروسية وجتهيزها. يف وقت الحق اخنفض 
حج��م حرك��ة امل��رور، لك��ن "االكس��ريس 
الس��وري" اس��تمر بالعم��ل يف وض��ع منتظ��م.

املسار اجلوي
الرح��الت  م��ن  ع��دد  أك��ر  ُأج��ري  	
اجلوي��ة يف 2015-2016، لك��ن اخنف��ض عدده��ا 
ع��دة م��رات يف األع��وام املاضي��ة. وق��د مت تفعيل 
ألن  البح��ري-  إىل  -إضاف��ة  اجل��وي  املس��ار 
عنص��ر اإلم��داد ع��ر اجل��و أم��ر بال��غ األهمي��ة 
عندم��ا حتت��اج إىل تس��ليم ش��حنة أو أخ��رى يف 
أس��رع وق��ت ممك��ن. اس��تخدمت هل��ذا الغ��رض 
An-"و ،"Il-76"و ،"An-124" طائ��رات م��ن ن��وع

."Tu-154"و  ،"72

إىل  روس��يا  م��ن  الش��حن  يص��ل  	
يومي��ًا  دمش��ق  قاع��دة محيمي��م، وإىل مط��ار 
تقريب��ًا. وبواس��طة طائ��رات "An-124" بال��ذات 
 ،"S-400" مت إيص��ال قاذف��ات جمم��ع صواري��خ
أثن��اء ب��دء احلمل��ة يف ع��ام 2015. لك��ن األج��زاء 
الرئيس��ة وصلت إىل قاعدة البحرية الروسية 
يف طرط��وس ع��ر حاوي��ات س��فينة "س��بارتا3-" 

إعالمي��ة. تق��ول جه��ات  الثقيل��ة، كم��ا 
كذل��ك مت نق��ل مروحي��ات متع��ددة  	
األغراض وش��حنات كبرة أخرى. وتستخدم 
الطائ��رات من ن��وع "An-72" يف قاعدة محيميم 
وال  وحل��ب(،  دمش��ق  )إىل  الداخل��ي  للنق��ل 
س��يما ال��زوار واملوظف��ني واملستش��ارين والقوات 
اخلاص��ة املهم��ة، ولكن الش��حنات القيمة تصل 

."Tu-154" م��ن روس��يا ع��ن طري��ق طائ��رات
ال أح��د يع��رف عل��ى م��اذا اتفق األس��د  	
م��ع ال��روس ك��ي يدخل��وا احل��رب إىل جانب��ه 
ويس��اعدوا قوات��ه املنه��ارة؛ لك��ن الوقائ��ع عل��ى 
األرض تدل على أنه وضع سوريا كلها حتت 
تصرفه��م ليس��تبيحوها كيفم��ا ش��اءوا، مقاب��ل 
أن ينقذوه من س��قوطه احلتمي ويعود مربعًا 
عل��ى ج��زء م��ن عرش��ه الدم��وي، حت��ى ل��و كان 
الثم��ن قت��ل الن��اس وتهجره��م وتدمر مدنهم 

وقراه��م باس��تخدام األس��لحة الروس��ية.

رأي
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لي��س القص��د هن��ا ه��و املش��هد ال��ذي ذاع صيت��ه، 
وال��ذي قدم��ت في��ه أم��ل عرف��ة دور ام��رأة تّدع��ي 
م��وت ولديه��ا أمام الكامرا، وتتآمر مع املصورين 
وم��ع منظم��ة اخل��وذ البيض��اء لتش��ويه احلقائ��ق 
وف��ق م��ا يدعي املسلس��ل، وال حتى اعت��ذار املمثلة 
ع��ن ه��ذا املش��هد، وادعائه��ا بأنه��ا مل تقص��د إهان��ة 
ج��راح الس��وريني في��ه، بل القصد اس��تبعاد املمثلة 
الش��هرة ع��ن اإلع��الم املوال��ي بع��د ه��ذا االعت��ذار، 
ورف��ض ب��ث مقابالتها، والتلويح غر املباش��ر إىل 

أن ه��ذا االعت��ذار ه��و خيان��ة.
ه��ذه ه��ي الدرام��ا الس��ورية متام��ًا وه��ؤالء ه��م 
ممثلوه��ا، ال حي��ّق هل��م لعب دور أكر مما ُرس��م 
هل��م، وال حي��ق هل��ذه الدرام��ا أن ت��ؤدي وظائ��ف 
بعي��داً عم��ا ُح��دد هل��ا يف الس��لطات املخابراتي��ة 
وتق��دم  الس��نوات،  من��ذ عش��رات  ال��يت تصنعه��ا 
فيه��ا م��ا ترغ��ب م��ن رس��ائل، وم��ن ج��رأة أيض��ًا 
يف النق��د؛ اجل��رأة ال��يت كان��ت مدع��اة احتف��اء 
يعتق��دون  كان��وا  ح��ني  بدراماه��م،  الفنان��ني 
أنه��م يكس��رون حاج��ز الرقاب��ة بالفع��ل، ويتغنون 
مبناقش��ة قضاي��ا الفس��اد يف أعماهل��م، وتقدي��م 
ص��ورة املس��ؤول الس��وري الفاس��د، الص��ورة ذاته��ا 
ال��يت كان��ت املخاب��رات الس��ورية تدع��م وبق��وة 
تقدميه��ا وتصديره��ا، وإقن��اع اجلمه��ور به��ا، ب��ل 
وإقن��اع القائم��ني عل��ى األعم��ال الدرامي��ة بأنه��م 
ي��ؤّدون رس��الة إنس��انية جريئ��ة يف فض��ح الفس��اد 

ح��ني يش��اركون فيه��ا.. 
اجلمي��ع كان حي��دس أن تقدي��م الفس��اد به��ذا 
الش��كل مطل��وب رمسي��ًا قب��ل أن يك��ون مطلوب��ًا 
، مهمت��ه اإليه��ام باحلري��ة م��ن جه��ة،  مجاهري��اً
وتنفي��س لكب��ت دف��ني ل��دى اجلمه��ور م��ن جه��ة 
الناصع��ة  الص��ورة  ذل��ك  م��ن  واأله��م  أخ��رى، 
الراق��ة ال��يت تظه��ر فيه��ا الس��لطة العلي��ا وه��ي 
حت��ارب الفس��اد أو تقض��ي علي��ه، فتقي��ل مس��ؤواًل 
صغراً هنا، وتفضح آخر هناك، وتصّفي حسابها 
م��ع ه��ذا وذاك إن ش��اءت حت��ت مس��مى "احل��رب 

عل��ى الفس��اد".
دخل��ت الدرام��ا الس��ورية من��ذ أكث��ر م��ن عق��د 
ونصف يف دوامة الصورة النمطية: حرب يقودها 
الطبيب القادم من جامعات اخلارج ليحكم بالداً 

يأكله��ا الفس��اد، فيس��تجيب ملطال��ب مجاه��ره، 
يس��تيقظ  ث��م  اجلريئ��ة  املسلس��الت  ويش��اهد 
ليعي��د ترتي��ب الب��الد.. لتص��ّدر يف النهاي��ة ص��ورة 
"درامي��ًة" متام��ًا يف اجل��رأة ال��يت تعتره��ا الدرام��ا 
الس��ورية أح��د ثيماته��ا األساس��ية، ويف الوق��ت 
ذات��ه تلع��ب ال��دور املرس��وم هل��ا متام��ًا، وتنتص��ر 
للنظ��ام قب��ل أن تنتص��ر ألي ش��خص آخ��ر. ولعل 
اإلع��الن الت��ام وغر القاب��ل للتأويل الذي أعلنته 
جمم��ل األعم��ال الدرامي��ة الس��ورية اليت ُأنتجت 
يف س��وريا بع��د -2011 بالتبعي��ة الكاملة واملطلقة 
للنظ��ام م��ن خ��الل رس��ائلها وموضوعاته��ا، كان 
أوض��ح دلي��ل عل��ى ماهي��ة ه��ذا الف��ن ال��ذي ف��اض 
م��ن شاش��اتنا س��نوات ع��دة، كان ممتعًا يف بعض 

جتليات��ه ال ش��ك.
ال يب��دو املش��هد خمتلف��ًا كث��راً يف تل��ك األعمال 
اليت تثر لغطًا حوهلا، كمسلسل دقيقة صمت، 
ال��ذي ال يب��دو بعي��داً عن الش��كل الع��ام والوظيفة 
العام��ة هل��ذه الدرام��ا، فم��ا طرح��ه م��ن ج��رأة 
ليس جديداً أبداً، بل وُطرح س��ابقًا بش��كل أوضح 
وأنض��ج إن ص��ح التوصي��ف، لك��ن قي��ام كات��ب 
العم��ل )س��امر رض��وان( بإع��الن موقف��ه اجلريء 
ع��رض  م��ع  بالتماش��ي  الس��وري،  النظ��ام  م��ن 
املسلس��ل، خل��ق ارتب��اكًا ل��دى أس��رة املسلس��ل 
ومنتجي��ه، قب��ل االرتب��اك ل��دى املش��اهد، وقب��ل 
أن يس��أل أح��د نفس��ه "ه��ل ه��ذا املسلس��ل معارض 
للنظ��ام الس��وري؟" يف احلقيق��ة ال يب��دو كذل��ك 

 الدراما السورية
واخلروج على املنِتج احلقيقي

	 لع��ل م��ا ح��دث م��ع أم��ل  	
مسلس��ل  يف  الش��هر  املش��هد  عق��ب  عرف��ة 
"كونت��اك" ه��و أوضح صور الدراما الس��ورية، 
وأكثره��ا عمق��ًا وانتم��اًء إىل ه��ذه الدرام��ا، 

ووظيفته��ا. ودوره��ا  ومفهومه��ا 

مراد احلجي 

رأي

م��ن تفاصي��ل العم��ل، ب��ل يب��دو أن��ه ين��درج ضمن 
صيغ��ة أعم��ال تناق��ش الفس��اد، وترمي م��ا ترميه 

. عليه
س��بقت املسلس��ل إىل م��ا ذه��ب إلي��ه عش��رات م��ن 
األعم��ال الس��ورية -بعضه��ا للكات��ب نفس��ه- إال 
أن وض��وح رض��وان فيم��ا ي��رى، وموقف��ه املعارض 
الس��وري،  النظ��ام  لرئي��س  ه��وادة  دون  كلي��ًا 
جع��ل القضي��ة ت��دور ح��ول منتجي��ه، ومؤسس��ات 
النظ��ام ال��يت وافق��ت علي��ه، فج��اءت التصرحي��ات 
متضارب��ة ب��ني خمالف��ات قانوني��ة، وترئ��ة ه��ذا 
م��ن ذن��ب ذاك؛ وه��و م��ا ص��ب بش��كل واض��ح يف 
مجاهرية املسلس��ل، ورمبا يف س��ياق فهمه، وهو 
م��ا حيس��ب للكات��ب، الذي يب��دو أنه يري��د بالفعل 
أن يق��ول للجمي��ع، "ه��ذا مسلس��ل معارض ولكن 

ه��ذا ه��و الس��قف ال��ذي ميكنن��ا تقدمي��ه". 
رمب��ا كان��ت رس��الة الكات��ب واقعي��ة ومنطقي��ة، 
وما اختذه من موقف صرخة جريئة، وانسحاب 
أيض��ًا م��ن العم��ل واإلنت��اج الف��ي داخ��ل س��وريا. 
انس��حاب إن مل يعلن��ه فس��يكون مفروض��ًا علي��ه 
ال��دور احمل��دد لكات��ب  بالتأكي��د، فق��د جت��اوز 
ال  م��كان  يف  املسلس��ل  ووظ��ف  س��وري،  درام��ي 
ُيس��مح ل��ه بتوظيف��ه وف��ق مقاس��ات الس��لطات 
الس��ورية، بالتال��ي خرج��ت الدرام��ا الس��ورية يف 
ه��ذا املسلس��ل عم��ا ُطل��ب منه��ا، وه��و م��ا ال يقبل��ه 

املنت��ج األساس��ي هل��ذه الدرام��ا، أي املخاب��رات.
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من��ذ كان��ون األول املاض��ي والس��ودانيون خيوض��ون معرك��ة  	
بطولي��ة قدم��وا فيه��ا العدي��د م��ن الش��هداء يف صدام��ات م��ع مليش��يات 
الدكتات��ور عم��ر البش��ر. لق��د نظ��م الثوري��ون الس��ودانيون مس��رات 
ضخم��ة وإضراب��ات واعتصام��ات، وهي نش��اطات ال ت��زال متواصلة أمام 
مق��ر قي��ادة اجلي��ش الس��وداني يف اخلرط��وم وخ��ارج ثكن��ات اجلي��ش يف 
أقاليم أخرى حتى حلظة كتابتنا هلذه املادة. وبعد أن فرضوا إس��قاط 
البشر يف 11 نيسان، أزاح السودانيون رئيس اجمللس العسكري عواد بن 

ع��وف يف الي��وم التال��ي.
من��ذ أن ت��وىل عب��د الفت��اح الره��ان رئاس��ة اجملل��س العس��كري  	
م��ع نائب��ه حمم��د مح��دان دقل��و، حي��اول جن��راالت البش��ر حتوي��ل مس��ار 
الث��ورة وإفراغه��ا م��ن أي مضم��ون، وذل��ك به��دف ش��راء الوق��ت م��ن 
أج��ل جت��اوز الضرب��ة األوىل ال��يت س��ددها الثوري��ون للنظ��ام. مل يضي��ع 
اجلن��راالت أي وق��ت، فق��د كان��وا عل��ى اتص��ال مس��تمر م��ع ق��وى الث��ورة 
املضادة يف القاهرة والرياض وأبو ظي واملنامة. لقد بدأ املال اخلليجي 
يتدف��ق إىل احلكوم��ة العس��كرية، م��ع انهم��اك دكتات��ور مصر السيس��ي 
بأقصى ما يس��تطيع بدعم اجمللس العس��كري دبلوماس��يًا واس��تخباراتيًا، 
ويق��وم اإلع��الم اخلليج��ي بتلمي��ع ص��ورة مح��دان دقلو)محيدت��ي( عل��ى 
شاش��اته وه��و يبع��ث برس��ائل تطم��ني أن اجلي��ش الس��وداني س��يواصل 

املش��اركة يف الع��دوان عل��ى اليم��ن.
الثوري��ون  نظ��م  فق��د  خمتلف��ة.  فاألم��ور  الش��وارع  يف  أم��ا  	
الس��ودانيون احتجاج��ني أم��ام الس��فارة املصري��ة لش��جب التدخ��ل م��ن 
قب��ل السيس��ي وأجه��زة االس��تخبارات املصري��ة يف الش��ؤون الس��ودانية، 
وتكاث��رت بس��رعة الالفت��ات ال��يت تع��ارض دول اخلليج و "مس��اعداتهم"، 
إىل جانب مطالبات بانسحاب اجلنود السودانيني من حرب يف اليمن ال 

خوضه��ا. يف  هل��م  مصلح��ة 
م��اذا ع��ن "احت��اد املهني��ني الس��ودانيني" وق��وى "إع��الن احلري��ة  	
اللذي��ن يق��ودان التحش��يد والتعبئ��ة؟ لق��د اس��تجاب ق��ادة  والتغي��ر" 
املعارضة الس��ودانية لدعوة اجمللس العس��كري "للتفاوض" بعد س��قوط 
البش��ر وب��ن ع��وف، فظه��رت رواي��ات وتس��ريبات متضاربة ع��ن خالفات 
م��ع اجملل��س العس��كري. بعده��ا ص��درت دع��وة لتصعي��د االعتصام��ات، 
م��ع اتهام��ات أن اجملل��س العس��كري كان ين��اور يف حماول��ة لالحتف��اظ 
املفاوض��ات  ع��ادت إىل طاول��ة  املعارض��ة  لك��ن  الس��يادية،  بالس��لطات 
م��ن جدي��د وكش��فت يف 28 نيس��ان ع��ن تفاصي��ل اخل��الف م��ع اجملل��س 

العس��كري.
بينم��ا تطال��ب املعارض��ة ب "جمل��س س��يادي مدن��ي" ينض��وي  	
فيه كل األعضاء احلاليني للمجلس العسكري )7 جنراالت( إىل جانب 

8 أعض��اء مدني��ن، يرف��ض اجمللس العس��كري هذا األم��ر، مطالبًا عوضًا 
عن ذلك بإضافة 3 مدنين فقط. ويف كلتا احلالتن سيرتأس اجمللس 
السيادي املدني شخصية عسكرية. هذا السقف املنخفض الذي وضعه 
ق��ادة املعارض��ة ملطالبهم أش��عل الغضب يف صف��وف كثري من الثورين 
وا عن خيبتهم يف أداء املفاوضن، غري أن املشكلة  السودانين، الذين عبَّ
ال تكمن يف شخصيات املفاوضن بقدر ما تكمن يف جممل اسرتاتيجية 
املعارض��ة. فع��ب املوافق��ة عل��ى التفاوض مع جنراالت البش��ري والس��ماح 
هلم باملشاركة يف املرحلة االنتقالية، حياول قادة املعارضة أن يوفقوا 
ب��ن مطال��ب الش��ارع الث��وري م��ن ناحي��ة، وجن��راالت الثورة املض��ادة من 
ناحي��ة أخ��رى. بالنس��بة للث��ورة، ه��ذه اس��رتاتيجية انتحاري��ة. وبغ��ض 

النظ��ر ع��ن ش��خصيات املفاوض��ن، فإنهم س��يخونون آم��ال الثورين.
االعتصام��ات يف الش��وارع لوحده��ا ال تطي��ح باألنظم��ة، ومنذ  	
سقوط البشري مل يستخدم احتاد املهنين بشكل جدي سالح اإلضراب 
الع��ام. يف ه��ذه األثن��اء تواص��ل عجلة االس��تغالل دورانه��ا، بينما يتجمع 
الثوري��ون يف الس��احات لالحتج��اج بعد أن ينتهي ي��وم العمل. إن إضرابًا 
عام��ًا ه��و أم��ر ض��روري ملواجه��ة اجملل��س العس��كري م��ع احلف��اظ عل��ى 
الطبيع��ة الس��لمية للح��راك. ويف بع��ض األماك��ن، ودون انتظ��ار دع��وة 
احت��اد املهني��ن، حيتش��د العم��ال واملوظف��ون يف مصانعه��م ومكاتبه��م 
للمطالب��ة بعق��ود عم��ل دائم��ة ونقاب��ات مس��تقلة، وط��رد امل��دراء أتب��اع 
النظ��ام القدي��م م��ن أماك��ن عملهم. لقد ش��اهدنا ذل��ك حيدث يف مصر 
ع��ام 2011، عندم��ا اس��تمر اإلس��الميون والليبالي��ون باهلج��وم قائل��ن 

"اإلضراب��ات أم��ر أنان��ي، ف��اآلن لي��س ه��و الوق��ت املناس��ب لذل��ك!"
إال أن ه��ذه اإلضراب��ات ه��ي قل��ب الث��ورة الناب��ض: إن تصعي��د  	
ه��ذه اإلضراب��ات إىل إض��راب ع��ام ه��و مس��ألة حي��اة أو م��وت. ومثة حتٍد 
آخ��ر: م��ع َم��ن بالضب��ط ِمن العس��كرين ينبغ��ي أن يتف��اوض الثوريون؟ 
وَم��ن ِم��ن العس��كرين ينبغ��ي أن ُيس��مح ل��ه باملش��اركة يف املرحل��ة 
االنتقالي��ة؟ إن التم��رد ال��ذي كان يتنامى يف الصفوف الدنيا للضباط 
وب��ن اجلن��ود كان م��ن األس��باب الرئيس��ية الندف��اع احلك��م العس��كري 
للتخل��ص م��ن البش��ري خش��ية انهي��ار اجلي��ش والنظ��ام. أصح��اب الرت��ب 
الدنيا أولئك، وهؤالء اجلنود، هم من يتوجب على الثورين أن يبحثوا 

ع��ن التف��اوض والتحال��ف معه��م، وحياول��وا إش��راكهم.
��ام  ق��د يته��م البع��ض الثوري��ن مبحاول��ة ج��ر الب��الد إىل محَّ 	
ام الدم احلقيقي س��يكون الضربة احلتمية اليت س��يوجهها  دٍم، لكن محَّ
اجلن��راالت إىل الث��ورة. إن احلف��اظ عل��ى ث��ورة س��لمية يتطل��ب حتركًا 
س��ريعًا حن��و إض��راٍب ع��ام ومناش��دة الرت��ب الدني��ا يف اجلي��ش االنضمام 

إىل ه��ذا اإلض��راب.

السودان على مفرتق طرق

ترجمة

لقد وصلت الثورة السودانية العظيمة إىل مفرق وصلت إليه كل ثورة يف العصر احلديث. هل ستتخلص اجلماهر من رأس  	
النظام فقط، أم ستقتلع النظام من جذوره؟
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

عل��ى  اجلوي��ة  املخاب��رات  فْض��ل  	
معل��م املدرس��ة الس��ابق، الناش��ط البعث��ي ث��م 
كري��م  املنش��ق،  الناص��ري  ث��م  الناص��ري 
ش��يباني وعلى عائلته ال ُينس��ى، إذ احتضنته 
باكراً يف سبعينيات القرن املاضي وأوصلته 
إىل جمل��س الش��عب )1986-1990(، وامت��دت 
أفضاهل��ا الحق��ًا إىل ابنته س��هر وجعلت منها 

التلفزي��ون. ناف��ذة يف  مذيع��ة 

رمب��ا كان كري��م الش��يباني أول  	
م��ن أّل��ف كتاب��ًا ع��ن حاف��ظ األس��د، فبع��د 
أش��هر م��ن انقالب��ه أص��در الش��يباني كت��اب 
"حافظ األس��د ش��خصية تارخيية يف مرحلة 
بي��ت  بلدت��ه  اب��ن  انتب��اه  م��ا ج��ذب  صعب��ة"، 
ياش��وط، حمم��د اخلول��ي رئي��س املخاب��رات 
اجلوية إليه، بالرغم من صغر سن الشيباني 

ال���)23( حينه��ا.  ال��ذي مل يتج��اوز 
وحت��ت  اخلول��ي  وبتوجيه��ات  	
السياس��ية،  حيات��ه  كري��م  ص��اغ  رعايت��ه 
"ح��زب  صف��وف  إىل  البع��ث  صف��وف  م��ن 
ينش��ّق  أن  قب��ل  االش��راكيني"  الوحدوي��ني 
عنه ليؤس��س حزبه اخل��اص "احلزب الوطي 
ع��ام  الدميقراط��ي". وم��ن موقع��ه كأم��ني 
هل��ذا احل��زب أراد الش��يباني أن يده��ش مجي��ع 
منافس��يه ويده��ش حافظ االس��د ذاته، بطرح 
"نظري��ة سياس��ية" جدي��دة تنطل��ق م��ن رؤى 
األس��د وأف��كاره وس��رته، وتتجس��د ب�"احل��زب 
األس��دي" عل��ى ص��ورة األح��زاب الناصري��ة.

دفاع��ات  وف��ق  األس��د،  فحاف��ظ  	

الش��يباني ع��ن مش��روعه، ال يق��ل -ب��ل يزي��د- 
ع��ن مج��ال عب��د الناص��ر ال��ذي ُأسس��ْت عل��ى 
امس��ه أح��زاب كثرة. لكن تعق��ل حافظ، ثم 
باله��ة بش��ار وال مباالت��ه باألمن��اط القدمية، 
أفش��ال مش��روع الش��يباني ال��ذي ظ��ل حيل��م، 
حت��ى وفات��ه يف الع��ام 2007، ب��أن يك��ون منّظراً 

األس��دية وحزبه��ا. أول هل��ذه احلرك��ة 
مل ينقط��ع ذك��ر الرج��ل، فزوجت��ه  	
تنش��ر يف ذكرى وفاته الس��نوية خاطرة عن 
مناقبه، حتمل فيها على خصومه الفاس��دين 
وتصف��ه ب�"أب��و الفق��راء"، فيم��ا تعاه��ده بنات��ه 
وأبن��اؤه وأحف��اده، الذي��ن يعم��ل نصفه��م يف 
واجلرائ��د  التلفزي��ون  ب��ني  اإلع��الم  وزارة 
الرمسي��ة الث��الث، عل��ى احلف��اظ عل��ى إرث��ه، 
ويؤك��دون عل��ى بقائ��ه بينه��م "فك��راً وروح��ًا 

رغ��م رحي��ل اجلس��د".
م��ن ذري��ة كري��م ش��يباني تب��دو  	
ابنته اإلعالمية س��هر أوس��ع اجلميع ش��هرة 
ونفوذاً إذ اس��تطاعت، وهي أول من ُوّظف يف 
التلفزي��ون م��ن العائل��ة يف تس��عينيات الق��رن 

كريم شيباني 
وابنته سهري

املاض��ي، أن تع��نّي زوجه��ا الضاب��ط من��ر علي 
بع��د تس��رحيه كمع��ّد برام��ج ث��م خم��رج، 
وتع��نّي ابنتهم��ا بت��ول مذيع��ة تق��دم الي��وم 
برنام��ج "س��وا ورح نبق��ى س��وا" ال��ذي تع��ّده 
األم وخيرج��ه األب عل��ى شاش��ة "الفضائي��ة 
الس��ورية". فيم��ا يقّدم كري��م الصغر، الذي 
ع��نّي بفض��ل ابنة عمه الناف��ذة يف التلفزيون، 

نش��رات أخب��ار وتقاري��ر ميداني��ة.
ال تبال��ي س��هر بتق��دم عمره��ا وال  	
بالش��ائعات والفضائ��ح ال��يت تالحقه��ا، فم��ا 
ت��زال هل��ا حص��ة يف إدارة املخاب��رات اجلوي��ة 
خُت��رس األلس��نة وحتبط التقاري��ر املرفوعة 
ضده��ا، وم��ا تزال فاقعة األلوان تش��د األعني، 
نش��طة وق��ادرة عل��ى ط��رق ب��اب أي رئي��س 
شعبة أو إدارة أو فرع أو وزارة وأخذ ما تريد. 
ول��و كان هلا عش��ر بنات جلعلته��ن مذيعات، 
ول��و انفصل��ت ع��ن زوجه��ا احلال��ي وتزوج��ت 
بضاب��ط غ��ره جلعلت��ه ه��و اآلخ��ر خمرجًا أو 

مع��د برام��ج.

صياد املدينة
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