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العالم

ُ
حلب :متى يفتح باب الفرج؟
على الغالف

ٌ ّ
صحيح أنها لم
لسنوات طويلة ّصارعت حلب الحرب.
تهزمها بعد ،لكنها لم تنكسر أمامها أيضًا« .األمر
قسم المدينة بين «أحياء شرقية» تحت
الــواقــع»
ّ
سيطرة المسلحين ،و«غربية» تحت سيطرة الدولة
السورية .السكان في كال الطرفين ّدفعوا من
دمائهم ثمنًا باهظًا ،وما زال الجميع ُيمني النفس
لصبر طال كثيرًا
بأن يقطف «الفرج» ثمنًا ٍ
حلب ــ صهيب عنجريني،
إيلي حنا
ت ـخ ـتــرق ال ـس ـي ــارة األوتـ ــوس ـ ـتـ ـ َ
ـراد بني
عشرات الشاحنات والحواجز .البادية
ُ
املمتدة على الجانبني تضفي نوعًا من
الغامض على املشهد :شريان
السحر
ّ
حياة بني «ضفتي» خطر .طريق «أثريا
ـ ـ خ ـنــاصــر ـ ـ ح ـلــب» امل ـش ـهــور بــإغــاقــه
امل ـ ـت ـ ـكـ ــرر ب ـف ـع ــل هـ ـجـ ـم ــات امل ـس ـل ـحــن
يواصل اليوم إغراق املدينة باملسافرين
ّ
وال ـب ـض ــائ ــع ،ويـ ـب ــدو أن إخ ــراج ــه من
الـ ـخ ــدم ــة ب ـ ــات ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـيــل .مـنــذ
ح ــوال ــى ش ـه ــر صـ ـ ــارت لـ ـه ــذا ال ـطــريــق
ُ
نتظمة:
ـاق
مواعيد إغـ ٍ
ٍ
وفتح يومية م ُ
ُيـسـمــح ب ـم ــرور آخ ــر ال ـس ـي ــارات قــرابــة
الثامنة مساء ،ليعاد ُ
فتحه في الثامنة

من صباح اليوم التالي .تنظيم الحركة
ب ـهــذه الـطــريـقــة ي ـبــدو أح ــد اإلج ـ ــراءات
ّ
املــت ـب ـعــة لــوضــع ح ــد ل ـجــرائــم الـخـطــف
ّ
والنهب التي لطاملا أرقــت أبناء حلب.
ّ
و«الطيارة»
عشرات الحواجز الثابتة
التي كانت تحترف تلك الجرائم تحت
اسـ ــم «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي» ل ــم ي ـعــد لها
وج ــودُ ،
وع ـهــد بــالـطــريــق إل ــى الجيش
ُ
وحلفائه .هنا تطالعك الحرب السورية
ب ـتــاوي ـن ـهــا :ن ـق ــاط ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
وأخ ــرى لــ«األصــدقــاء» (التسمية ًالتي
ُ
ستسمعها كثيرًا فــي حلب كناية عن

تستطع الحرب أن
ُلم
ِ
ّ
تدمر العقلية الحلبية المولعة
بابتكار الحلول
ح ـل ـفــاء ال ـج ـي ــش)« .داعـ ـ ــش» ع ــن يمني
الطريق و«النصرة» وأخواتها يسارًا.
الـطـعــام وال ـ ــدواء وامل ـقــات ـلــون يـعـبــرون
م ــن هـنــا إل ــى مـنــاطــق سـيـطــرة الــدولــة
مدن العالم» ،فيما
السورية في «أخطر ِ
ت ـشـ ّـح امل ـخــازيــن فــي األح ـي ــاء الشرقية
ّ
اآلخذة بالخروج عن ُ سيطرة املسلحني
ت ــدريـ ـج ـ ّـي ــا ب ـع ــدم ــا أحـ ـ ـك ـ ـ َـم «ال ـ ـطـ ــوق»
ُ ّ
خلف البادية َ
وراء ك
وانعدمت املوارد .ت
ل ـت ـص ــل ال ـس ـف ـي ــرة (ب ـت ـس ـك ــن ال ـس ــن)
حـ ـي ــث «مـ ـع ــام ــل الـ ـ ــدفـ ـ ــاع» ال ـش ـه ـي ــرة.
ّ
ي ـلــزمــك أقـ ــل م ــن ن ـصــف ســاعــة بـعــدهــا
لـتـصــل إل ــى املـنـطـقــة األك ـثــر ش ـهــرة في
األســاب ـيــع املــاض ـيــة :ال ــرام ــوس ــة ،حيث
ال ش ــيء س ــوى ال ــدم ــار و«ط ــري ــق آمــن»
إل ــى ال ـجــزء الـغــربــي مــن حـلــب ،ومغلق
بالكامل إلى الجزء الشرقي .على وقع
«الـحــرب العاملية» التي دارت فــي هذه
البقعة كــان وزيــر الخارجية األميركي
جـ ــون ك ـي ــري ق ــد ك ـ ـ ّـرر عـ ـش ــرات امل ـ ـ ّـرات
الحديث عــن «معبر الــرامــوســة»ّ ،
ليرد
نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ــروف
ّ
مـ ــن الـ ـك ــاسـ ـتـ ـي ــل ــو! هـ ــل ي ـع ـل ــم رئ ـي ــس
ّ
الــدبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة أن مــا يتكلم
ّ
عـنــه ه ــو مـطـعــم ات ـخ ــذ ال ـطــريــق اسـمــه
شعبيًا؟ مجرد مطعم ُمقفل من سلسلة
معامل وفنادق ومعالم محتها الحرب.
ب ـعــد ال ــرام ــوس ــة ،ال ـتــدق ـيــق ف ــي حـجــم

الــدمــار يستمر لــدقــائــق قبل أن تنتقل
ّ
إلـ ــى «ح ـل ــب أخ ـ ـ ــرى» .تـ ـخ ــزن امل ـشــاهــد
السابقة في ذاكرتك ،لتفتح عينيك على
ّ
تضج
أخرى مكثفة وسريعة .الشوارع
بحركة الـنــاس فــي املقاهي واألس ــواق.
ـان
رغــم ذلــك يـبــدو البحث عــن رقـعــة أمـ ٍ
أمرًا صعبًا.

ُ
الحرب ال تفسد
ّ
لـ«النظافة» قضية

االكـ ـت ـظ ــاظ ه ــو ال ـ ّـس ـم ــة األب ـ ــرز ملـعـظــم
األح ـ ـيـ ــاء الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة .م ــن الـ ـف ــرق ــان إ ّل ــى
ّ
ّ
والجميلية وغيرها تجنب
األعظمية
ُ
ّ
االزدحام يبدو مهمة مستحيلة .ال يعير
ّ
الحلبيون اهتمامًا كبيرًا ألصــوات آلة
الحرب التي ال تهدأ ،الجميع «تاركها
على الله» وماض في ّ
تدبر أمور حياته
ٍ
الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـت ـهــي ف ــي أي ل ـح ـظ ــة .فــي
ّ
حي الجميلية (حيث القذائف تضرب
مــوعـدًا شبه يــومـ ّـي) ُيمكنك أن تبتاع
ّ
كــل مــا يـلـ ُ
ـزمــك وأن ــت تـعــي أن القذيفة
«املنتظرة» جزء من املجازفة املعتادة.
ال بــأس ،ما دام األهالي يعيشون «كل
ُ
يوم بيومه» .تواصل البسطات احتالل
األرص ـف ــة وال ـط ــرق ــات ،ال ـبــاعــة ي ـنــادون
عـ ـل ــى بـ ـض ــائـ ـ ّعـ ـه ــم :الـ ـ ُسـ ـم ــك ب ـج ــان ــب
ومشتقاتها والخضر والفواكه
األلبان ُ
نظفات .عشرات األنواع من
وامل
والثياب
ّ
ّ
ّ
واملعبأة في
محليًا
املنظفات املصنعة
أكياس عادية من النايلون الشفاف ما
زالت قادرة على توفير خيارات واسعة
ّ
ّ
ُ
تشتهر (من
الحلبية التي
لربة املنزل
ضمن صفات أخــرى كثيرة) بهوسها
بكل مــا يتعلق بالتنظيف والنظافة.
للوهلة األولى ستبدو وفرة الخيارات
ّ
خبر حلب وأهلها
أمرًا غريبًا ،لكن من ِ
ّ
ُ
لن يكون متفاجئًا ،فالحرب التي دمرت
آالف امل ـص ــان ــع ل ــم ت ـس ـتــطــع أن ُت ـ ّ
ـدم ــر
ِ
الـعـقـلـيــة الـحـلـبـيــة املــول ـعــة ب ــ«اب ـت ـكــار
الـ ـحـ ـل ــول» .ت ـص ـن ـيــع مـ ـ ــواد الـتـنـظـيــف
ً
م ـث ــا ال ي ـح ـت ــاج ف ــي ن ـظ ــر أبـ ــو ع ـبــدو
إلى أكثر من «شقفة من جنينة البيت
ُ
(امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــر) ،وك ـ ــم ب ــرمـ ـي ــل ،وش ــوي ــة
مـ ـ ـ ــواد .إش ـ ــو هـ ــي كـ ـيـ ـمـ ـي ــا؟» ،ن ـض ـحــكُ
ّ
ويضحك معنا ،فهو ّ يــدرك تمامًا أنها
ُ
بالفعل «كيميا» ،لكنها أبـســط مــن أن
تـسـتـعـصـ َـي ع ـلــى أبـ ـن ــاء مــدي ـنــة نــالــت
بجدار ٍة لقب «يابان سوريا» .انعكاس
«هوس النظافة» على املدينة بالعموم
يـبــدو أم ـرًا بديهيًا ،وباستثناء اكــوام
ُ
هناك
األتربة التي قد تطالعك هنا أو ّ
ّ
فإن نظافة الشوارع واألحياء لم تتأثر
ّ
ُ
بكل ما تشهده املدينة.

َ
«مي عطيني ...وفي الحرب
ارميني»

الـ ـ ـك ـ ــون ت ـش ـغ ـل ــه حـ ـل ــب ف ـي ـم ــا أه ـل ـه ــا
يبحثون عــن لـيـتــرات مــن امل ــاء وآمبير
ك ـه ــرب ــاء وعـ ـ ــودة آم ـن ــة إلـ ــى م ـنــازل ـهــم.
وعلى امـتــداد سـنــوات الـحــرب اعتادت
امل ــدي ـن ــة أن ت ـك ــون دائـ ـم ــا ف ــي ان ـت ـظــار
ُ
املرتقب كــان قبل
خبر /بشرى .الخبر
أسابيع قليلة يتعلق باملاء والكهرباء
فحسب ،لكن مع اشتعال املعارك حول
ط ــري ــق ال ــرام ــوس ــة – ش ــري ــان ال ـح ـيــاة
م ــع «الـ ـخ ــارج» ،واشـ ـت ــداد امل ـع ــارك في

َ
ّ
رحالها كان ّ
حي باب الفرج جزءًا أساسيًا من وسط البلد (أ ف ب)
قبل أن تحط الحرب

األحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـش ــرقـ ـي ــة أضـ ـح ــى ال ـت ــرق ــب
م ــزدوج ــا ،وخــاصــة مــع ارت ـبــاط وجــود
ّ
املياه باملحطة الرئيسية الواقعة تحت
سيطرة «جبهة فتح الشام /النصرة»
في حي بستان الباشا.
ّ
بتنحل قصة ّ
املي اليوم؟»
«إن شاء الله
ٌ
ي ـ ـسـ ــأل رج ـ ـ ـ ــل خـ ـمـ ـسـ ـيـ ـن ـ ّـي م ـج ـم ــوع ــة
متطوعني يستعدون إلدخ ــال املــازوت
نـ ـح ــو م ـح ـط ــة امل ـ ـي ـ ــاه ،ف ـي ـم ــا ع ـنــاصــر
«الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـف ــرون عـ ـل ــى ب ـعــد
عـشــرات األم ـتــار .كــان مــن املـفـتــرض أن
ـازوت قـبــل ســاعـتــن،
ي ـجــري إدخـ ــال امل ـ ـ ُ
بعدما أفلحت وساطة «مبادرة أهالي»

ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ــن جـمـيــع
األطـ ـ ـ ـ ــراف ي ـض ـم ــن إدخ ـ ــال ـ ــه لـتـشـغـيــل
ّ
م ـ ــول ـ ــدات ال ـ ــدي ـ ــزل وت ـش ـغ ـي ــل امل ـح ـطــة
انعدام موارد
املتوقفة منذ ّفترة في ظل َ
ّ
العملية
الكهرباء ،لكنَ العراقيل رافقت
«ح ـت ــى آخـ ــر نـ ـف ــس» ك ـمــا ي ـح ـصــل فــي
معظم امل ــرات .ال تـبــدو القضية سهلة
الـتـحـقــق ،واملـسـتـفـيــدون مــن ذل ــك كثر.
على املدينة
صهاريج املـيــاه
الدخيلة ً
ّ
لتسد حاجة فرضتها
تجوب أحياءها
الحرب .وعلى أعمدة الكهرباء تتوزع
ّ
عـ ـل ــب اشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات املـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات ،وه ـ ــذه
ح ـك ــاي ــة أخ ـ ــرى م ــن م ــآس ــي الـحـلـبـيــن

مطبخ وتسميات
ل ـل ـطـعــام وامل ـط ــاع ــم ِث ـق ـ ٌـل خـ ـ ّ
ـاص في
ُ
تفرض
حلب .عــراقــة املطبخ الحلبي
َ
َ
حضورها أينما تناولت طعامك .في
ُ
عشرات الخيارات التي
كل حي هناك
ّ
ّ
ُ
تتيح لك أن تتلذذ بوجبة استثنائية.
ٌ
وجبات ارتبطت باملطبخ الحلبي
ّثمة
َ
دون س ـ ــواه ،م ـثــل «ال ـل ـح ـمــة ب ـك ــرز»،
و«الـ ـكـ ـب ــاب ب ـب ــان ـج ــان (ب ــاذنـ ـج ــان)»
ُ
ّ
ّ
و«الكبة بسماقية» .أحياء ومناطق بأكملها سميت على اسم مطاعم شهيرة
لطاملا استقطبت الـ ّـرواد ،حتى غدت مقصدهم األبــرز في املنطقة ،واستولت
على اسمها .حي «املوكامبو» الشهير ٌ
واحد من أبرز تلك األحياء .وتعود هذه
التسمية الشعبية إلى «نادي املوكامبو العائلي» الذي أنشئ في خمسينيات
ّ
القرن املاضي .األمر ذاته ينطبق على طريق الكاستيلو الشهير الذي ذاع صيته
ّ
ّ
فمستمد من اسم مطعم «الكاستيلو» .تماثله في ذلك
في الحربّ ،أما اسمه
منطقة «السيفان» (املتاخمة لـ ّ
ـدوار الجندول) التي استعادها الجيش أخيرًا،
ُ
ُ
وتعود تسميتها إلى اسم مطعم «سيفان» أحد املطاعم الصيفية الشهيرة
أيام السلم.

ّ
و«اآلم ـب ـيــرات» .فــي ساعة مـتــأخــرة من
ذل ــك ال ـي ــوم نـجـحــت الــوســاطــة أخ ـي ـرًا،
ّ
ّ
املتطوعون من الحصول على
وتمكن
«دخـ ــول آم ــن» ملــواكـبــة تـفــريــغ امل ــازوت
َ
ّ
وتـشـغـيــل امل ـحــطــة ،لـتـسـتـيـقــظ املــديـنــة
صـبـيـحــة الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ع ـلــى «عـ ــودة
املياه إلى أنابيبها» من دون أن يغامر
أحد في التفاؤل باستمرار الحال هكذا.

ُ
ّ
هل تدق «ساعة الفرج»؟

َ
ّ
قـبــل أن ت ـحــط ال ـح ــرب رحــال ـهــا هـنــا،
ك ــان ح ـ ّـي ب ــاب ال ـف ــرج الـشـهـيــر ج ــزءًا
ُ
ـق
أســاسـيــا مــن «وس ــط الـبـلــد» .لــم تـبـ ِ
ال ـح ــرب شـيـئــا م ــن ازدحـ ـ ــام «الـسـنــن
ّ
تحولت املنطقة
الخوالي» .تدريجيًا
ُ
إل ــى خــط تـمــاس يـفـصــل بــن مناطق
ّ
سيطرة املسلحني فــي أحـيــاء املدينة
ال ـقــدي ـمــة ،وم ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ــدول ــة
الـ ـس ــوري ــة .وب ــال ـت ـن ــاس ــب م ــع ت ــزاي ــد
أعداد القذائف والصواريخ اآلتية من
ّ
الشرقية بدأت وتيرة الحياة
األحياء
في االنخفاض على امـتــداد املساحة
ّ
ما بني مدخل سوق «التلل» الشهير
ً
م ــرورًا بـبــاب الـفــرج وص ــوال إلــى باب
ال ـج ـن ــان (ي ـل ـف ـظ ـهــا ال ـح ـل ـب ـيــون :بــاب
ج ـنـ ّـن) .ســاعــة ب ــاب ال ـفــرج الشهيرة
َ
متوقفة ،مع أضرار بسيطة طاولتها.
تجاوز عمر برج الساعة حاجز املئة
عام ،ويعود بناؤه إلى عام  1900في
عـهــد الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــدُ .
ويـقــال
ُ
ّ
إن الساعة أنشئت «بمناسبة زيــارة
إم ـ ـبـ ــراطـ ــور أمل ــانـ ـي ــا غ ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي
م ــدن الـسـلـطـنــة» ،وف ــي رواي ـ ــة أخ ــرى
«بمناسبة مرور ربع قرن على اعتالء
ال ـس ـل ـط ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ال ـ ـعـ ــرش».
ّ
ّ
امل ــؤك ــد الـ ـي ــوم أن ح ـلــب ل ــم ت ـ ُـع ــد من
َ
«مـ ــدن الـسـلـطـنــة الـ ـب ــائ ــدة» ،ودف ــع ــت
أثمانًا باهظة لتبقى بعيدة عن «حلم
السلطنة ال ـجــديــدة» .ال وج ــود لباب
ال ـف ــرج ب ـم ـع ـنــاه ال ـت ــاري ـخ ــي ،فــالـبــاب
ال ــذي ك ــان واح ـ ـدًا مــن أبـ ــواب املــديـنــة
َ
ُ
العريقة كان قد هدم قبل أكثر من قرن.

