10

الجمعة  16تشرين الثاني  2018العدد 3617

الجمعة  16تشرين الثاني  2018العدد 3617

سوريا

سوريا

11

أهل الشام
ريبورتاج

أوراق اقتصادية

«كل شيء على ما يرام» في دمشق .يمكن تصديق ذلك شريطة النظر
إليها من زاوية ّ
محددة ،وبعين مغمضة وأخرى نصف مفتوحة .على
ّ
أرض الواقع ،سيتكفل الوضع الخدمي المزري الذي تعيشه العاصمة
بتصحيح الصورة ،لمن شاء أن يراها على حقيقتها

موازنة « :2019شكرًا» حكومة!
نسرين زريق
قبل ّأي ــام ،ربــط وزيــر ّ
املالية الـســوري بــن أي زيــادة
محتملة للرواتب ووفــورات موازنة عام  .2019جاء
ذل ــك بـعــد أن خــا م ـشــروع امل ــوازن ــة مــن اع ـت ـمــادات
ّ
ّ
حقيقية على الرواتب« ،في حال
مخصصة لزيادة
زي ــادة ال ــروات ــب فــي ال ـعــام ال ـق ــادم فــإنـهــا تغطى من
وفــورات املــوازنــة» ،قال الوزير أمــام مجلس الشعب،
مـ ـب ـ ّـررًا عـ ــدم تـخـصـيــص اعـ ـتـ ـم ــادات لـ ـل ــزي ــادة .في
الحقيقةّ ،إن حــدوث زيــادة على الــرواتــب يبدو أمـرًا
ّ
ممكنًا ببساطة إذا ما خفف  32شخصًا (أعضاء
ً
الحكومة) نفقاتهم ونفقات فرقهم قليال ..قليال فقط.
املضحك املبكي أن املــوازنــة التي ّ
اهتمت بذكر أدق
ّ
َ
و«امللبس» والقرطاسية ،تركت
تفاصيل «الضيافة»
ّ
زي ــادات الــرواتــب لــوفــورات قــدريــة .ال بــأس هنا من
الوقوف ّ
ّ
اإلدارية» بملياراته
مجددًا مع بند «النفقات
التي فاقت الخمسني ،لكن بتفصيل ُمسهب ليعرف
الـســوريــون شيئًا عــن سياسات حكومتهم ّ
املالية.
ّ
ّ
القرطاسية في املوازنة املاضية
مخصصات
كانت
 7مليارات ليرة ،وارتفعت في املوازنة الجديدة إلى
 9مـلـيــارات (بــزيــادة حــوالــى  2مليار لـيــرة ،أي 4.7
ماليني دوالر!)ّ .
حبذا لو تشرح لنا الحكومة رأيها
ٌ
بـ«األتمتة»ّ ،
حبذا أيضًا لو يخبرنا أحــد ملــاذا خلت
املــوازنــة مــن أي إش ــارة إلــى «البحث العلمي» مثال!
ـان يـبــدو أش ـ ّـد إث ــارة لـلــدهـشــة ،وهــو
ثـمــة ّتفصيل ث ـ ٍ
مخصصات «الكسوة واملالبس» التي كان نصيبها
في العام املاضي  5مليارات ليرة ،وارتفعت إلى 6.6

ُ
«ماذا فعلتم
بالوردة»؟

دمشق 2018

صهيب عنجريني
ٌ
ـدق ّ
وســط مدينة دمـشــقّ ،
يقدم
ثمة فـنـ
مزيجًا فري ٌدًا من البذخ والفاقة .مدخل
ّ
ُ
معظم طوابقه
الفندق أنيق بال تكلف،
ّ
مأسوية ٌمن التهالك وتراكم
في حالة
ّ
ٌ
ُ
األع ـط ــال ،ثـ ّـمــة طــابــق واح ــد «م ـحــدث»
ف ـيــه .إذا طـلـ ُبــت م ــن عــامــل االسـتـقـبــال
م ـعــاي ـنــة ال ــغ ــرف املـ ـت ــواف ــرة بـنــوعـيـهــا
ّ
سينبهك سلفًا إلــى
(قــديــم ،وم ـحـ ّـدث)
«االخـ ـت ــاف ال ـك ـب ـيــر» بـيـنـهـمــا ف ــي كل
ُ
ش ــيء ،وهــو أم ـ ٌـر ستثبته لــك املعاينة.
ّ ّ
ّ
ـيء سيئ:
فــي الـطــوابــق الـعــاديــة كــل ش ـ ٍ
النظافة ،الرائحة ،شكل الجدران ،أثاث
ُ
ُ
ستلزمك ُ خطوات صغيرة
الغرف ..إلخ.
ّ
لتنقلب
فـقــط لـتـنـتـقــل إل ــى «امل ـ ـحـ ــدث»
ُ
ـذري ــا :دي ـ ـكـ ـ ٌ
الـ ـص ــورة ج ـ ّ
ـورات صــارخــة
ٌ
ّ
الحداثة ،إنــارة موزعة في شكل أنيق،
ُ
ٌ
روائ ـ ـ ـ ُـح زك ـ ّـي ــة فـ ـ ّـواحـ ــة ،وأث ـ ـ ــاث ُم ـف ــرط
األناقة .إن َ
ّ
ّ
لتحمل تكلفة
مستعدًا
كنت
«امل ـحـ ّـدث» ،يمكنك اختيار واح ــد ٍة من
ّ
وبمجرد أن تغلق عليك
غرفه الباذخة،
بـ َـاب ـهــا الـخـشـبـ ّـي الـ ّـس ـم ـيــك ،سيختفي

جيرانك في الطبقات
صوت بكاء أطفال
ِ
ال ـعـ ّ
ـاديــة ،وتستسلم لــ«الـفـخــامــة» من
ّ
ح ــول ــك ،وت ــوه ــم ن ـف ـســك بـ ـ ــأن ال ــوض ــع
ّ
«مثالي ،وعلى ما ُيرام».

دمشق التناقضات
ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ـ ُـر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــدق حـ ـ ـ ـ ــال دمـ ـ ـش ـ ــق،
عــاصـمــة الــوطــن «الـ ــذي لـيــس فـنــدقــا».
دخـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـ ــن بـ ـ ّـواب ـ ـت ـ ـهـ ــا

حتى المدينة
ُ
القديمة لم تعد
نظيفة كما هي
صورتها في األذهان

ّ
ّ
«مثالي وعلى ما ُيرام» (األخبار)
تستسلم لـ«الفخامة» من حولك وتوهم نفسك بأن الوضع

ً
ال ـش ـمــالـ ّـيــة ال ـشــرقـ ّـيــة ل ـي ــا ل ــن يعكس
ل ــك صـ ــورة رومــان ـسـ ّـيــة عـلــى اإلطـ ــاق.
ال ـظ ــام س ـي ـكــون رف ـي ـقــك ع ـلــى ام ـت ــداد
األوتوستراد املقابل لدوماّ ،
ثم حرستا،
ً
حتى مدخل «البانوراما» وصــوال إلى
أوتوتستراد العدوي الغارق بدوره في
العتمة .ال تشغل بالك في التساؤل عن
الحكمة مــن تــرك مــدخــل العاصمة من
دون أنــوارّ ،ربما كان لدى «املحافظة»
أسـبــابـهــا ،كـحـجــب مـشـهــد ال ــدم ــار عن
ّ
ناظريك ،أو تذكيرك بأن الحرب ال تزال
ه ـنــا ،أو تـقـنــن امل ـص ــروف ــات ،أو حتى
اإلهمال! تتجاوز «العدوى» إلى وسط
ً
العاصمة وقــد ّ
تغيرت الـصــورة قليال.
ّ
ّ
لديك اآلن خيارات عدة :يمكنك التوجه

نحو أحد األحياء األنيقة :املالكي ،أبو
ّ ّ
ّ
رمانة ،الروضة ،فتشعر بأن «كل شيء
َ
فقر»
على ما يرام» .أما إذا كنت «وجه ٍ
أو «غــاويــا» لــه ،فلتقصد أحــد األحياء
الفقيرة املهملة ،وما أكثرها ،ولتعاين
ال ـ ـصـ ــورة األوس ـ ـ ــع ب ـم ــأس ــوي ــة أح ـ ــوال
أبنائها وبيوتهم وشوارعهم.

البحث عن «حاوية»!

ّ
َ
ّ
الشعبية،
اق املشاوير
إن كنت من عش ّ
وأح ـب ـبــت أن ت ـت ـلــذذ ب ــ«ص ـحــن كـنــافــة»
َ
ـال ف ــي منطقة
اش ـتــريــتــه م ــن أح ــد امل ـح ـ ّ
«ال ـب ـح ـص ــة» بـيـنـمــا ت ـت ـمــشــى ف ــي ليل
ّ
دم ـشــق ،فــاعـلــم أن «مـهـ ّـمــة مستحيلة»
ّ
ُ
بمجرد التهام الكنافة .عليك
تنتظرك

ّ
اآلن أن تـجــد حــاويــة أو ســلــة مهمالت
ل ـتــرمــي ف ـي ـهــا ال ـص ـحــن الـبــاسـتـيـكــي.
ت ـت ـج ــاوز ال ـب ـح ـصــة ،م ـ ــرورًا ب ــ«ســاحــة
امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ت ـع ـبــر «ش ـ ـ ــارع ال ـب ــرمل ـ ّـان»
مدهوشًا لألوساخ (ليست أكوامًا لكنها
ال تشبه دمشق) ،يلفت انتباهك أيضًا
ش ـكــل إس ـف ـلــت الـ ـش ــارع أم ـ ــام «مـجـلــس
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ب ـت ـش ـق ـق ــات ــه وم ـن ـح ـن ـي ــات ــه
ّ
الصالحية من ّأوله
سوق
الغريبة .تعبر ُ
إلى آخره ،تنعطف نحو شارع الحمراء،
ّ
ُ
ت ـصــل ال ـش ـعــان ،فـتـعـثــر عـلــى ضــالـتــك
ّ
أخيرًا :سلة مهمالت ّ
مثبته على عمود
إنارة! ال تكاد تصدق أنك عبرت كل تلك
ال ـشــوارع مــن دون أن تـصــادف واح ــدة،
بــاسـتـثـنــاء مــا يـضـ ُـعــه بـعــض أصـحــاب

بريد دمشق
في «القشلة» فقط ...ضريبة مسبقة على الضحك
سناء إبراهيم
ُ
في نهاية شارع الحجر املفضي إلى ساحة باب توما وبداية شارع
األمــن في قلب مدينة دمشق القديمة ،تقع حديقة صغيرة اسمها
«القشلة» ،وهي حديقة كانت مهملة أعادت محافظة دمشق ترميمها،
وبعدها ،بدأ زمنها وكــان موعدها مع شباب سيأتون إليها الحقًا
ألنهم ســددوا ما عليهم من ضرائب المست القلب هذه املرة وليس
الجيب ،ودفعوا فواتير قامت بجبايتها العتمة كما الشمس على ٍّ
حد
سواء.
دائمون ومؤقتون وعابرون هم رواد القشلة ،يتوزعون على مقاعد
وحجر ،آخــرون يجلسون في شكل متجاور على طول
من خشب ُ ّ
سور الحديقة املبلط حيث الكتف على الكتف ،أما الظهر ،فالجالسون
ووج ــوه ـه ــم ب ــات ـج ــاه الـ ـش ــارع ي ـس ـن ــدون ظ ـه ــوره ــم إلـ ــى الـجــالـســن
ووجوههم باتجاه الحديقة ،شباب وشــابــات وبأجيال متفاوتة ،ال
أحــد يــرى وجــه اآلخــر إال فــي اسـتــدارة ن ــادرة تحدث فجأة إلفساح
مكان «لقنينة البيرة» ،أو عندما يرمي أحدهم نكتة ويلتقطها آخر
فــي غفلة مــن صمت قصة انتهت أو حديث توقف فـجــأة .الفسحة
األكبر املتاحة هي مساحة ما تلتقطه األذن التي تنفرد بالخاص،
وفــي الخاص أحــاديــث ينقلها صــوت املتحدث الحزين في كل مرة

َ
يحكي فيها عن حلمه الذي سقط أو صوت املتحدث الف ِرح في كل
مرة يحكي فيها عن وعده املحمول على ظهر حلم لم يسقط بعد.
«بـتـعــرفــي ش ــو يـعـنــي أن ــك ت ـســافــري ي ــا ن ــدى؟ يـعـنــي أن ــك تحكي
باألجنبي وتضحكي باألجنبي ،ولــك أنـ ِـت عم تتخيلي ضحكتك
باألجنبي؟ أنت ما بتعرفي تضحكي باألجنبي ما بتعرفي ...ولك
حتى إذا ضحكتي مني رح يفهم ضحكتك؟ مني رح يحبها ،مني رح
يفهم النكتة ملا ّ
تكبيها؟» ،هذا ما التقطته األذن من الخاص الذي دار
بني أحد الجالسني ووجهه إلى الحديقة ،ويبدو من حديثه أنه خرج
حديثًا من السجن فيتابع قوله لندى« :هون في مني بيشبهك ،في
وأنت ألنه مطمئنني
مني دفع ضريبة متلك ،نحنا هلق قاعدين أنا ِ
أنــو دفعنا الضريبة مسبقًا ،ضريبة مسبقة على الضحك ،كل
ضحكة عم نضحكها هلق مدفوع حقها سلف ولقدام كتير ،أنا
دفعت سنة ونــص من عمري بالسجن بتهمة ما إلــي فيها وأنـ ِـت
دفعتي من عمرك  7سنني سجن بالحياة كمان ما إلك ذنب فيها،
وأنت كنت سجينة الضوء ،أنا كنت حبيس
أنا كنت سجني العتمة ِ
ّ
كنت حبيسة قناص حلم ،الشغلة الوحيدة الفرق
وأنت ِ
مترين بمتر ِ
أنت كانت
أعلى،
كانت
وضريبتك
أغلى
كانت
فاتورتك
بيناتنا أنو
ِ
كنت قــادرة تطلعي بــرات قلبك ،كانت الشمس
ـا
ـ
م
و
قدامك
الدني
ِ
بوجهك ومــا كنت ق ــادرة تشوفي أصبعتك ،الـبــواب قــدامــك كلها

مفتوحة بس ما قــادرة تغادري ،الحياة عا بعد خطوات منك وما
قادرة تخطي خطوة اتجاهها ،أنا ما كنت شوف أصبعتي بالعتمة
بس كنت قادر شوف بكرا» .ختم الجالس في مكانه حديثه« :ندى،
ّ
فكري منيح ...دفعتي الضريبة هون مرة ،حرام ترجعي تدفعيها
مرة تانية بأوروبا».
القشلة في املعنى ،هي كلمة تركية األصل تعني املكان الذي يمكث
فيه الـجـنــود أو الحصن أو القلعة أو ال ـســراي ،أمــا فــي لغة وحديث
ّروادها من الشباب والشابات فهي منديل للدموع وأسفنجة للوجع،
هي قنينة «بيرة» تأخذك بعيدًا من نزيف الدم والخبز وخزينة الدولة
إلــى داخــل النفس ،هناك حيث النزيف َليس دائمًا دمــا .القشلة كما
يقول سورها ،هي الحديقة التي لم تتعال على روادها ،ولم تضع بني
مقاعدها ذاك الكرسي املرتفع الذي ينتشلك من روح الشام ودفئها
ليغرزك في صقيع املالكي وأبو رمانة ،تلك املناطق التي مهما حاولت
أن تقترب منها لتجد شيئًا مشتركًا معها ،ال تجد منفذًا لك سوى
الهرب ،وال تجد ّبدًا من الشعور ببرودة الفوارق الطبقية مهما حاولت
أن تدفن حواسك.
الحدائق هي تمامًا كما املدن وكما األشخاص ،بعضها ينصب لك
ّ
فــخــا ،بعضها يقتلك ببندقية ،وبعضها اآلخــر يصطادك بحديث
ّ
عابر لعابر سبيل قد يصبح في لحظة صنارة ما تبقى من عمرك.

م ـحــال امل ــأك ــوالت أمـ ــام دكــاك ـي ـن ـهــم .قد
ت ـت ـســاءل مـ ـج ـ ّـددًا ع ــن أس ـب ــاب ودوافـ ــع
«امل ـحــاف ـظــة وال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة» ،ل ـكــن عـلـيــك ّأن
تمتلك من الذكاء ما يجعلك واثقًا بأنك
ّ
منطقية واحدة« .لم
لن تعثر على إجابة
ت ـ َـروا شيئًا بـعــد» ،يـقــول حسن تعليقًا
على وضــع النظافة املـتـ ّ
ـردي ،ويضيف
ً
«اذهبوا قليال نحو األطراف وستجدون
ُ
العجب ،حتى املدينة القديمة لــم تعد
نظيفة كما هي صورتها في األذهــان».
ّ
تتدخل سعاد «ال أنصح أبـدًا بالذهاب
إلى جرمانا (وهذه تابعة ملحافظة ريف
دمشق) ،فهناك ستعرفون معنى :أكوام
النفايات».

الركض المتأخر

ُ
نقطع أوتوسترادات العاصمة
صباحًا
ّ
الرئيسية ،بأنفاقها وجسورها .تلفت
ّ
انـتـبــاهـنــا أع ـم ــال ّال ـح ـفــريــات الـكـثـيــرة،
قـبــل أن نكتشف أن ـهــا أع ـمــال «طــارئــة»
بغية تصريف مـيــاه األم ـطــار ومنعها
مرات ّ
من إغراق األنفاق كما حصل ّ
عدة
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .على ألـســن الناس
ُ
تحضر عبارات متشابهة لدى الحديث
عــن امل ــوض ــوع ،يتقاطع معظمها عند
ال ـس ـخـ ّ
ـريــة «م ــا ك ــان ع ـنــدهــم خ ـبــر إنــو
فــي شتوية هالسنة»« ،كــل الـحــق على
ّ
املطر ،معقول تشتي بتشرين يا زملة!»،
ّ
ّ
مستمرة واألع ــداء الكونيون
«املــؤامــرة
ّ
بــدهــم ي ـغ ــرق ــون ــا» ...إلـ ــخُ .ي ــذك ــر بعض
ّ
ّ
املـعــلـقــن ب ــأن غ ــرق شـ ــوارع دمـشــق في
ّ
ُ ّ
الفترة األخـيــرة ال يشكل سابقة ،وبــأن
ح ـ ــاالت م ـش ــاب ـه ــة وقـ ـع ــت فـ ــي ال ـش ـتــاء
امل ــاض ــي« ،ب ــس هــديــك ال ـس ـنــة ك ــان في
ّ
وطنية ،كانوا مسكرين مصارف
أسباب
امل ـي ــاه م ـشــان اإلره ــاب ـي ــن ّ م ــا يتسللوا
ّ
الجدية.
منها» ،يقول أحدهم متصنعًا

«ماذا صنعتم بالذهب»؟
ثـ ـم ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــال وي ـس ـت ـل ــزم
ريبورتاجات وريبورتاجات لشرحه،
ثـ ّـمــة الـكـثـيــر م ـمــا تـكـتـمــه ق ـلــوب أب ـنــاء
ُ
دم ـش ــق وس ـك ــان ـه ــا ،ت ـح ـجــم أفــواه ـهــم
عــن الـخــوض فـيــه وتفضحه عيونهم.
نستعير من الكبير أنسي الحاج عبارة
ونـسـتــأذنــه فــي إض ـفــاء تـعــديــل صغير
عـلـيـهــا ك ــرم ــى لــدم ـشــق «م ـ ــاذا فـعـلـتــم
بالوردة»؟

مليارات ليرة (أكثر من  14مليون دوالر!) كسوة
وم ــاب ــس مل ــن؟ ه ــل سـتـفــاجـئـنــا الـحـكــومــة بـتــوزيــع
مــابــس عـلــى الـشـعــب؟ الـنـفـقــات اإلداري ـ ــة املتنوعة
ول ــوازم اإلدارة الثابتة والـنـفـقــات اإلداريـ ــة الخاصة
وب ـنــد ضـيــافــة ودع ــاي ــة وم ــؤت ـم ــرات ،ك ــان جميعها
مخصصًا بمبلغ  40مليار ليرة في املوازنة املاضية،
وارتفع الرقم إلى  53.6مليار ليرة حاليًا ،ما يعني ّأن
ّ
الحكومية قد ارتفعت
مخصصات نفقات املكاتب
 13مليار لـيــرة ســوريــة( ،للتذكير ،املـلـيــار هــو ألف
مليون ليرة سورية).
ّ
اإلدارية» إلى بنود أخرى
وإذا ما تجاوزنا «النفقات
ف ــي املـ ــوازنـ ــة ،ف ـس ـنــرى ّأن امل ـســاه ـمــة املـخـصـصــة
ملديريات األوقاف كانت في املوازنة املاضية ملياري
ل ـيــرة ،وبـقـيــت ثــابـتــة عـنــد الــرقــم نفسه فــي املــوازنــة
ُ
الحالية (في املقابل خ ّصص للمساهمة في النشاط
ً
الثقافي  0.83مليار فقط) .لكن مهال ،ما الحاجة
إل ــى ه ــذه املـســاهـمــة بـعــد ص ــدور الـقــانــون  31الــذي

يمكن الحكومة أن توفر
جهودها الضائعة في ضبط
األسعار ألن الجهد معدوم

ّأم ــنّ استقاللية مــالـ ّـيــة تـ ّـامــة لــأوقــاف ،وأعـفــاهــا مع
موظفيها من الضرائب واالقتطاعات؟
ُ
أمــا بند «إع ــادة اإلعـمــار» فقد خصص في املوازنة
الحالية برقم مماثل للموازنة املاضية وهو  50مليار
ليرة .يا سالم! مخصصات «إعادة اإلعمار» أقل من
ّ
اإلدارية» بثالثة مليارات ليرة
مخصصات «النفقات
ّ
سورية!
ً
نـقــف قـلـيــا عـنــد بـنــد «مـســاهـمــة الــدولــة فــي تثبيت
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار» وقـ ـ ــد انـ ــزلـ ــق مـ ـن ــه ت ـف ـص ـي ــل «األدوي ـ ـ ـ ــة
الـســرطــانـيــة» لـيــوضــع فــي بـنــد «الـنـفـقــات اإلداريـ ــة»
(لتبرير تعاظمها على ما يبدو) .بلغت ّ
مخصصات
بند «التثبيت»  811مليار لـيــرة ،وهــو مبلغ يكفي
لــزيــادة الــرواتــب واملعاشات بنسبة  .%190ويمكن
الـحـكــومــة أن تــوفــر ج ـهــودهــا الـضــائـعــة فــي ضبط
األسعار ،ألن الجهد معدوم والنتيجة تقارب الصفر!
ّ
لــو فــكــرت الـحـكــومــة فــي زي ــادة ال ــروات ــب وتخفيض
ضرائب املوظفني والعسكريني (ألنهم ّ
فعليًا السواد
األعظم من الطبقة املعدمة) ،فال شك في أن الناس
ق ـ ــادرون عـلــى أن يـتـعــايـشــوا م ــع ارت ـف ــاع األس ـعــار
(وهو حاصل حاصل) .وال حاجة حينها إلى ألغاز
وأح ـج ـيــات تــزعــم ّأن «إخ ـف ــاء زيـ ــادة ال ــروات ــب ببند
فرص العمل هو قرار سياسي» ،أي كمن يقول «ال
توجيهات سياسية بزيادة رواتبكم» .لحظة ،كدنا
ّ
مخصصات
ننسى ّأن املــوازنــة الـجــديــدة قــد ألـغــت
«ت ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع م ــول ــدة ل ـع ـمــل ذوي ال ـش ـه ــداء»
ّ
وحولتها إلى صفر ،بعد أن كانت  4500مليون ليرة
في املوازنة املاضية .شكرًا حكومة!

لقطة

ّ
سوق «البزورية» مقلوبًا في عز الموسم!
سناء علي
على غفل ٍة منهم وبــا سابق إنــذار ،فوجئ تجار البزورية في ســوق مدحت
باشا ،بمنطقة دمشق القديمة ،صباح الثالثاء الفائت ،بعمليات حفر ونزع
األرضـيــة الحجرية للسوق .تأتي العمليات بهدف «ترميم األرضـيــة وإعــادة
رصفها من جديد بعد زيادة طبقة اسمنتية لتسوية التعرجات واالنحناءات
ّ
ألصحاب املحال.
في الطريق» ،بحسب ما بي متعهد املشروع ّ
املشروع املثير للدهشة في توقيته وهدفه ،خلف موجة من االستغراب بني
تجار السوق وزبائنه الذين ينتظرون بفارغ الصبر موسم األعياد السنوية،
ّ
النبوي الــذي يصادف بعد أيــام .ومــن املعروف أن سوق
وخاصة عيد املولد
البزورية متخصص في بيع السكاكر والشوكوال والفواكه املجففة واملكسرات
والتوابل ّ
وامللبس املشهور في مناسبات الدمشقيني وأعيادهم.
(األخبار)

في الطريق املمتدة بني «سوق مدحت باشا» و«ســوق الصاغة القديم» انكفأ
أصحاب املحال إلى داخــل حوانيتهم ،بعد أن جمعوا معروضاتهم املتنوعة
واملـلــونــة حفاظًا على نكهتها وسالمتها مــن الغبار املتناثر فــي كــل مكان.
وانشغلوا بـتـجــاذب أط ــراف الـحــديــث فــي مــا بينهم عــن الــوعــود الـتــي أطلقها
املتعهد بإنجاز العمل خــال مـ ّـدة أقصاها عشرة أيــام ،وهــو ما يبدو صعبًا
بعض الشيء ،إذ إن أكوام الحجارة املنزوعة وحدها تحتاج إلى أسبوعني على
أقل تقدير الستكمال عملية تنظيفها من بقايا اإلسمنت .واذا ما وضعنا في
الحسبان رداءة األحوال الجوية ،فإن األمر قد يمتد شهرًا!
ظـهــر ي ــوم األربـ ـع ــاء ،ك ــان ش ــادي ذو الـغـنــى ،صــاحــب أح ــد م ـحــال الـبـهــارات
ّ
واملكسرات ،يستعد إلغالق دكانه قبل موعده املعتاد بساعات طويلة ،بعد أن
ّ
امتنع املارة عن العبور في السوق املقلوبة رأسًا على عقب« .لم يدخل دكاني
اليوم سوى أربعة أو خمسة زبائن على األكثر ،وهو أمر غير طبيعي أبدًا في
هذا الوقت من العام» ،يقول شادي لـ«األخبار» ،ويضيف «أمس (الثالثاء) لم
ّ
ّ
نهائيًا ،إذ كان الوضع سيئًا للغاية والحجارة تغلق الطريق
يتسن لنا العمل
بالكامل».
بدورهّ ،
يتحدث وليد املصري (تاجر مكسرات وتوابل وضيافات) عن أولويات
أخرى كان األجدر باملحافظة أخذها في عني االعتبار قبل نزع األرضية« .نريد
أن نحافظ على السوق ،ونحن على استعداد للمساهمة في العمل أيضًا ،لكن
الــوقــت غير مناسب على اإلط ــاق» ،يـقــول .ويضيف «سبق أن طرحنا على
املكتب املختص في املحافظة ضــرورة إصالح السقف وفتح مصارف مياه،
ً
بــدال من األنـهــار التي تنسكب فــوق بضائعنا كلما هطل املطر ،كما طالبنا
م ــرارًا بتغيير كــابــات الـكـهــربــاء الـتــي أصـبـحــت قــديـمــة ج ـدًا قـبــل أن نالقي
مصيرًا مشابهًا ملصير سوق العصرونية (في إشارة إلى الحريق الذي طاول
ّ
العصرونية)».
ال ُيبدي التجار اعتراضًا على تنفيذ هذه األعمال ،ويفضلون توجيه «عتب
كبير» لعدم إخبارهم بتوقيت البدء بها ،أو تأجيلها إلى ما بعد نهاية العام،
إلى جانب استفهامات عديدة عن جدوى مشروع كهذا ،بينما ينام اآلالف في
مساكن شبه مدمرة!

