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سوريا

سوريا

أهل الشام

بريد دمشق

ريبورتاج
ّ
ّ
انخفض الضجيج المرتبط بأزمة حوامل الطاقة في سوريا .لكن ذلك ال يعني أن األزمة الراهنة قد انتهت،
بقدر ما يعكس نوعًا من ّ«التأقلم» االضطراري ،سواء عبر إيجاد حلول وبدائل «مؤقتة» ،أم من ّخالل
اعتياد األمر .ولئن اختبر سكان العاصمة زيادة طارئة في عدد ساعات التقنين الكهربائي أخيرًا ،فإن ما
تعيشه دمشق هو الحال «الطبيعي» لمعظم ُ
المدن األخرى مثل حمص وحلب والالذقية ،وحال أشبه
ُ
بالحلم أو منتهى اآلمال لمدن أخرى مثل دير الزور

سوريا يا حبيبتي :رسائل من «اللي تحت»
علي وجيه
حبيبتي:
سوريا ّيا
ّ
ه ـك ــذا عــل ـم ـنــي كـ ــل م ــن م ـح ـمــد س ـل ـمــان ونـ ـج ــاح ســام
ّ
الخطابية،
مخاطبتك منذ الصغر ،على وقع املهرجانات
ِ
واملسيرات العفوية ،وحمالت التشجير ،ووضــع الحجر
األسـ ـ ــاس ،وت ــدش ــن م ـكــاســب طـبـقـتـنــا ال ـتــي ال ت ـعــد وال
ـدي الكثير ّ
تحصى .في عيد الحب ،ليس لـ ّ
ألقدمه سوى
ّ
ّ
هواك .الواقع أنه لم
في
النضال
رسالة ،وما ظل من أثمان
ِ
ّ
َ
يبق سوى اللحم ّ
لعينيك.
الحي ،ولكن كله يهون كرمى
ِ
ّ
املتأصلة ،فأنا أحفظ نشيد
ال تستغربي رومانسيتي
ّ
«للحب والعروبة يا ّأمنا الحبيبة،
طالئع البعث مثل اسمي:
يا أرضنا يا دارنــا يا منبت األبـطــال .كوني نشيد املجد
كــونــي فــي فــم األش ـب ــال» .مــن تـصــدح حنجرته بكلمات
«أحب ماماّ ،
سليمان العيسى ،ودروس ّ
أحب بابا» ،ال ّبد
أن ينشأ فالنتينو عصره.
حبيبتي:
ّ
اسـمـحــي لــي ب ــأن أسـتـغــل ه ــذه املـنــاسـبــة الـعـطــرة ،ألكــون
ّ
معك .لعل العتب يجلو القلوب ،فـ«يرق الحبيب»،
صريحًا ِ
ّ
تنب ُ
هت إلــى مشكلة صغيرة في حكايتناّ .
ويحنّ .
حبنا
ّ
ّ
غير متكافئ ،بــل إن ــه بعيد ج ــدًا عــن ذل ــك ،ويـكــاد يكون
ّ
ُ ّ
أنني ُ
لست نوعك املفضل من
من طــرف واحــد .الحظت
ّ
للشقي واألزعر والحربوق
العشاق ،صرت تمنحني الكثير
ّ
والشبيح .تفتحني صــدرك لصاحب املــال ،وتضحكني له
شبابك ،فيما يــزداد أولئك
ـور
ـ
ه
ز
تهدرين
السهرات.
في
ِ
ً
ً
وفهلوة وتشبيحًا .لك أن ّ
ً
تقدري قسوة ذلك
وزعرنة
ثراء
ِ

الطويل:
الطوابير
شتاء
ّ
ّ
ّ
«الخد تعود على اللطم»!
ماهر المونس
تغيرت مالمح الطريق الدولي الواصل
ُبني مدينتي حمص وطرطوس كثيرًا.
ق ـط ـع ــت م ـئ ــات األش ـ ـجـ ــار م ــن جــانـبــي
الطريق بهدف استخدام حطبها ،وهو
ٌ
أمر تفاقم أخيرًا بفعل أزمة املحروقات
ال ـخ ــان ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـض ــرب ال ـ ـبـ ــاد مـنــذ
ش ـهــريــن ،مـصـحــوبــة ب ــزي ــادة ســاعــات
انقطاع الكهرباء.
ّ
يتجول جعفر رستم في مدينة حمص.
تلزمه ساعة واحدة ّللمرور في معظم
أح ـيــائ ـهــا ،أو م ــا ت ـبــقــى ّم ـن ـهــا .يـعــايــن
طــوابـيــر ال ـنــاس املـصـطــفــة عـلــى أب ــواب
املخاتير ،بانتظار قدوم «سيارة الغاز»
املوعودة .في الشهرين األخيرين باتت
الطوابير جزءًا من معالم املدينة ،وزاد
حــرص السكان على االستيقاظ باكرًا
بغية «حجز مكان ّ
متقدم في الطابور»،
مــن دون أن يعفيهم ذلــك مــن االنتظار
ساعات طويلة ،وأحيانًا ّ
أليام متتالية.
ّ
ي ـقــول ال ـش ــاب الـجــامـعــي م ـت ـنــدرًا «هــو
امل ـك ــان الــوح ـيــد ال ــذي تـشــاهــد فـيــه كل
ً
أهــالــي حـمــص ،كـبــارًا وص ـغــارًا ،رجــاال
ً
ونساء .لقد ّ
وحدتنا جرة الغاز».

ّ
اقتصادية»!
«جدوى

مـنــذ س ــاع ــات الـفـجــر األول ـ ــى ،وبيعها
ّ
بـعــد ســاعــات بـمـبــالــغ تــزيــد كــلـمــا كــان
املوقع أقرب من رأس الطابور .يوضح
جعفر «تــأتــي عــائـلــة بأكملها ،تحجز
أرقــامــا ُمتتالية ،وتبيعها واح ـدًا تلو
ّ
وتكرر
اآلخــر ،لتأتي في اليوم التالي،
العملية ...يصل أحيانًا سعر الدور إلى
خمسة آالف ليرة ســوريــة!» .ويضيف
«كذلك ،صار معتادًا أن يتجمع عشرات
الباعة الجوالني إلى جــوار كل طابور!
يبيعون الفستق والذرة ومياه الشرب
وغيرها .تنتشر البسطات أيضًا قرب
ال ـطــواب ـيــر ،غـ ّـيــر أص ـحــاب ـهــا الـتـكـتـيــك،
ً
وصاروا يذهبون إالى الزبائن بدال من
انتظارهم».
يـسـتـسـلـ ُـم ج ـع ـفــر ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف،
ويرجع خائبًا إلى منزله بال أسطوانة
غــاز .تـعـ ُ
ـود بــه الــذاكــرة إلــى عــام ،2014

هجر الرجل عربة بيع
الذرة عقب استهالكه
آخر أسطوانة غاز

نشأت مهنة جديدة بفضل الطوابير،
هي «مهنة االنتظار»! ودأب العشرات
على حجز أماكن أمــام مراكز التوزيع

ُ
عندما كانت حمص تعاني من أزمات
ّ
خــدمـيــة حـ ــادة ،مــا اض ـطــر أســرتــه إلــى
اس ـت ـخ ــدام «ال ـت ـم ــز» ل ـل ـتــدف ـئــة .يـشــرح
الـشــاب «التمز هــو مكعبات مصنوعة
م ــن خ ــاص ــة بـ ــذور ال ــزي ـت ــون ،ســريـعــة
ٌ
االشتعال ،وتعطي الــدفء ،وهي بديل
جـ ـي ــد مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت» .ويـ ـضـ ـي ــف «ف ــي
حمص اليوم مدافئ مخصصة للتمز،
شاع استخدامها كثيرًا ،لوفرة التمز،
ورخص ثمنه نسبيًا .كان أهالي الريف
ق ــد اعـ ـت ــادوا اس ـت ـخــدامــه قــدي ـمــا ،لكنه
انـقــرض تدريجيًا مــع انـتـشــار وسائل
التدفئة الحديثة ،ليعود اليوم ويظهر
ُمجددًا».

حلب و«األمبير»
اعتاد زاهر طحان ،كباقي سكان حلب،
ان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـس ــاع ــات طــوي ـلــة،
وألي ـ ـ ــام وأس ــابـ ـي ــع وأش ـ ـهـ ــر .مـ ـ ّـر أك ـثــر
م ــن ع ــام ــن ع ـلــى عـ ــودة ك ــام ــل املــديـنــة
ّ
إلــى السيطرة الـحـكــومـ ّـيــة ،لـكــن التيار
ال ـك ـهــربــائــي م ــا زال غــائ ـبــا ع ــن نصف
املدينة الشرقي ،وشحيحًا في النصف
الـغــربــي .يـشــرح زاه ــر ( 34سـنــة) نظام
التقنني الحالي «ساعتا تغذية ،ثم أربع
ساعات انقطاع ،تليها ساعتا تغذية،
فخمس ســاعــات انـقـطــاع .أمــا فــي ّأيــام
الـ ّـسـعــد ،فـثــاث ســاعــات تغذية مقابل
ثالث ساعات انقطاع» .ال يكترث ّ
طحان
لقطع الكهرباء بقدر ما يشعر بالغنب

االسم :صفر
ّ
سوري
الجنسية:
ّ
العالمة الفارقة :أكبر من الصفر الـعــادي ،لعل األصـ ّـح :أصغر؟
فلنقل ّ
ّ
صفرية» ،وخلصنا.
«أشد
يفرق العلم بني ّ
ّ
الصفر الرياضي ،والصفر الفيزيائي .األخير
«الصفر املطلق» ،تساوي قيمته في عالم الدرجات الحراريةّ
هو ّ
 273.15درجة ّ
مئوية تحت ّ
الصفرُ ،ويجمع معظم العلماء على
ّ
ّأن الوصول إليه مستحيل .هل درســوا الصفر السوري قبل
ّ
أن ُيصدروا حكمهم؟ َ
تصدق الواقع أكثر من
عليك أحيانًا أن
ّ
الـعـلــم .فــي دردش ــة ت ــدور بــن مجموعة مــن «ســوريــيٌ الــداخــل
ُ
والخارج» عبر أحد تطبيقات التواصل ،تعرب ّصديقة تسكن
ّ
بالد الثلج عن ضيقها ،واشتياقها إلى «بالد الشمس» .ترسل
صورة للثلوج املتراكمة حول بيتها ،وتقول «شوفوا هالصباح

ّ
ّ
ّ
ـوك ،تأكدي أنني «أوبن مايندد» ،وال ألتفت إلى
علي .أرجـ ِ
تـ ّـرهــات عتيقي الـطــراز والعقل .التطوير والتحديث باتا
ُ
أضفت «اإليمان بالنصر
من صلب شخصيتي .أخيرًا،
الشامل» و«إع ــادة اإلعـمــار» إلــى خصالي الحميدة .هه؟
ً
ُ
ّ
املثالي واألكثر جدارة؟
ألست الفالنتاين
يا روحي ومهجتي:
ـوســل إليك أن ترجعي لــي .أعــدك أن أكـ َ
أتـ ّ
بنانك.
ـون طــوع
ِ
ِ
ً
خــات ـمــا ف ــي إص ـب ـعــك .خــرطــوشــا ف ــي ف ـ ــردك .ح ـ ــذاء في
رج ـلــك ...وإال فقد تـكــون ّردة فعلي غير محسوبة ،إذا
ّ
استمرت حالة «الحب املستحيل» هــذه .سأعاقر وأدمــن.
ّ
ّ
سأمشي سكرانًا في القشلة ،ألغني مترنحًا تحت قوس
باب شرقي« :سوريا يا حبيبتي ...ليش خنتيني مع والد
الحرام؟».
حبيبنا الشيخ أبو قتادة
ّ
نــرســل لــك عبر منتدى «راب ـطــة صليل ال ـص ــوارم» ،ألنــك
لــم تعد ت ـ ّ
ـرد على اتـصــاالتـنــا ،أو تتفاعل على مجموعة
ّ
«الزهرات الصالحات» على «واتس أب» ،رغم أنك تقرأ ما
نكتب من طيب الكالم ،وتشاهد مقاطع الشيخ العدناني
التي نضعها لـ«صيد الفوائد».
ّ
الحظنا أن ــك صــرت كثير االهـتـمــام بمظهرك وهندامك.
ّ
لــم نغفل عــن حرصك الشديد على الـتـسـ ّـوك ،ورش ريح
ّ
األغن» ،فيما تخرج إلى
املسك ،ودندنة «أنا في هوى ذاك
َ
املسجد .وأخيرًا ،علمنا ّ
سفرك املفاجئ ،يوم ما يطلق
بنية
ّ
ّ
َ
عليه الكفرة «الفالنتاين» .ننصحك بــأن تتذكر أن عيد
الحب بدعة وضاللة ،وال أســاس له في الشريعة .رجس
من عمل الشيطان .دعوة خبيثة إلى املعصية ،واالنشغال

بتوافه األمور املخالفة لهدي السلف الصالح .املسلم عزيز
بدينه ،وليس ّإمعة تابعًا لكل ناعق .ولنا األجــر والثواب
من وراء القصد.
لـحـظــة أب ــو ق ـت ــادة :مــن اآلخـ ـ ّـر ،إذا زاغـ ــوا عـيــونــك ،فاعلم
ّ
أنـ ــك لـســت الــوح ـيــد الـ ــذي تـلــقــى تــدري ـبــات األس ـل ـحــة في
«معسكرات الخالفة»!
التوقيع ،زهــراتــك األرب ــع :أم قـتــادة ،أم الزبير ،أم القعقاع،
سالي
ّ
د
الجل
عزيزي
ّ
تفان وإخــاص،
ال أعلم اســم الفرع الــذي تعمل فيه بكل ٍ
لذلك أكتب لك مساء عيد الحب من دون عنوان .الحقيقة
لـيــس مـهـ ّـمــا إن وصـلـتــك كـلـمــاتــي ه ــذه ،فــأنــا أكـتـبـهــا من
دون هدف أيضًا ،قبل دقائق من وصــول حبيبتي .نعم،
ّ
اآلن .قبلت بي على عيبي .أخــذت على عاتقها
لــدي فتاة ّ
ّ
تضميد ما خلفته في من ندوب جسد وروح ،عندما كنت
«حيوانًا» عندك في القبو .حياتي هادئة .أعمل ،وأخــرج،
وأسهر ،وأرقص ،وأسافر ،وأمارس الحب.
ّ
ّ
من كل قلبي ،أتمنى أن تحظى بسهرة جميلة مع زوجتك
ً
ّ
أو حبيبتك أي ـضــا .م ـهــا ،لـيــس ألنــنــي أضـمــر لــك الخير
لست مسيحًا .آمل ّ
بالتأكيد ،فأنا ُ
بشدة أن تجد العدالة
طــريـقـهــا إلـيــك فــي أق ــرب وق ــت .الـسـبــب ،يــا صــديـقــي ،أنّ
وجــودك «فــوق» يعني ّأن القابعني «تحت» في منأى عن
طقسك املعتاد .يعني أن ينعموا بليلة هادئة أخيرًا .لذا،
أرجوك ،احتفل بعيد الحب ألطول وقت ممكن.
الجرس يقرع .إلى لقاء ...في قصر ّ
عدلي ما .التوقيع :رقم
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نشأت مهنة جديدة بفضل الطوابير هي «مهنة االنتظار» (أ ف ب)

عندما يـقــارن وضــع مدينته مــع باقي
املدن السورية ،ويصفها بـ«املظلومة».
يعتمد الـحـلـبـ ّـيــون عـلــى «األم ـب ـيــرات»
(كـ ـه ــرب ــاء االشـ ـ ـت ـ ــراك) .وت ـت ـم ــرك ــز فــي
ّ
ومتوسطة،
األحـيــاء مــولـ ّـدات ضخمة،
ّ
تـ ــوزع ت ـيــارًا م ــأج ــورًا عـلــى املـشـتــركــن
ّ
ل ـعــدد س ــاع ــات م ـح ــدد يــوم ـيــا ،لـيـغــدو
«األمـ ـبـ ـي ــر» م ـص ــدر الـ ـض ــوء وال ـ ـ ــدفء!
ت ـب ـلــغ ت ـك ـل ـفــة األم ـب ـي ــر الـ ــواحـ ــد 1500
لـيــرة أسـبــوعـ ّـيــا ،وتـحـتــاج األس ــرة إلــى
أمبيرين اثـنــن لتشغيل األســاسـ ّـيــات،
وق ــد اض ـطـ ّـر كـثـيــر مــن املـشـتــركــن إلــى
إضــافــة أمبير ثــالــث مــع ق ــدوم الشتاء،
بغرض التدفئة .يقول ّ
طحان «انتشر
في حلب نــوع من املــدافــئ ال تجده في
أي مدينة سورية أخرى ،مدافئ ّ
مطورة
محليًا بثالث شمعات ،يمكن أن تعمل
عـلــى تـ ّـيــار األمـبـيــر املـنـخـفــض .اعتدنا

تسميتها :مدفأة األمبير».

«راحت على الدرويش»
لـلـيــوم ال ـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي يغيب
صوت أبو منذر العش عن سكان حي
الشاغور الدمشقي .هجر الرجل عربته
التي كان يستخدمها لبيع الذرة ،عقب
اس ـت ـهــاكــه آخ ــر أس ـط ــوان ــة غ ــاز كــانــت
بحوزتهّ .
ّ
يـفــكــر ال ـعــش جـ ّـديــا فــي تغيير مهنته
أو نــوع البضاعة التي يبيعها .يقول
لــ«األخـبــار» «لــم يخطر في بالي يومًا
أن أوقــف عربتي جــانـبــا ...اشتقت إلى
ال ـط ــاب وأص ـح ــاب امل ـح ــال وج ـيــرانــي
ّ
يوميًا،
الذين كانوا يأكلون من عندي
واش ـت ـق ـ ُـت إلـ ــى أن أن ـ ــادي ع ـلــى الـ ــذرة
ّ
يتحسر أبــو منذر حني
بصوت عــال».
ً
ي ــرى األس ـطــوانــات تــدخــل واحـ ــدة تلو

فيش وتشبيه
ّ
الصفر السوري
صهيب عنجريني
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اللي فقت عليه»ّ ،
فترد صديقة من قاطني دمشق« :أنــا اليوم
ّ
فقت ع صوت سيارة الغاز» .يتدخل صديق يعيش في بالد
باردة بدوره ،لكنه يحاول التفكير بعقل بارد ،ويقول« :شباب
حــدا مــن صــوبـكــم يــورجـيـهــا بــاد الـشـمــس وال ـغــاز وامل ــازوت،
بركي تبطل تنق» .يسارع صديق آخر بإرسال صورة ّ
فورية
له داخــل املنزل ،وقــد ارتــدى معطفًا سميكًا ّ
وقبعتني ،ويكتب
« 100حرام و 100غطا ،وننام بالجواكيت» .تستغرب الصديقة
وزوجها يرتديان املالبس
ساكنة بالد الثلج هذه املبالغة ،فهي
ّ
ّ
ّ
الواقعية
الصيفية داخل املنزل .يبسط الصديق املتدثر نظريته
«ال غاز وال مازوت وال كهرباء ،ال توجد أي وسيلة تدفئة .ما
يعني أن درجة الحرارة  4أو  5ستكون ّ
أشد برودة من الدرجة
ّ
ّ
ناقص خمسني في بيوت مدفأة يرتدي سكانها الشورتات».
ّ
الحرارية فحسب،
والصفر السوري ليس حكرًا على الجوانب
ها هي معظم شعوب األرض تجهد لتحسني أوضاعها مهما
ّ
تحسنت ،وتسعى إلى االبتعاد عن الصفر أكثر فأكثر ،فيما

األخ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ــى مـ ـح ــل بـ ـي ــع الـ ـش ــاورم ــا
امل ـ ـجـ ــاور ،ويـ ـق ــول «ال يـمـكـنـنــي ش ــراء
ال ـغــاز مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء كـمــا يفعل
بــائـعــو ال ـف ــراري ــج وال ـش ــاورم ــا ،ثمنها
ُ
ب ــاه ــظ وال أق ـ ــدر ع ـلــى ت ـح ـ ّـم ـل ــه» .ت ـعـ ّـد
أم مـنــذر كــأســا مــن ال ـشــاي باستخدام
جهاز كهربائي صغير ّ
يسمى محليًا
ّ
«الطباخ» ،ويضمن التسخني بدرجات
حرارة عالية خالل فترة زمنية قصيرة.
تعتمد أم منذر على «الطباخ» إلعداد
ُ
وتنتظر التيار
طعام العائلة اليومي،
الـكـهــربــائــي لـكــي ت ـبــدأ بــالـطـبــخ .تقول
ال ـسـ ّـيــدة األربـعـيـنـيــة «قـ ّـس ـمــت نـهــاري
ً
بناء على أوقات الكهرباء ،لكي أتمكن
من تشغيل الغسالة واملكواة ومضخة
املياه ،وفي املساء أشاهد التلفاز».
يعمل االبــن األكبر للعائلة (مـنــذر27 ،
ع ــام ــا) ف ــي تـصـمـيــم م ــواق ــع اإلن ـتــرنــت.
يعتمد الشاب في عمله على الكهرباء
ّ
التوجه إلى
بشكل كامل ،وبات معتادًا
املـقــاهــي مــن أجــل إنـجــاز الـعـمــل .يقول
ّ
يوميًا أمر
منذر «الذهاب إلى املقاهي
ُمكلف ،لكنني ال أريد أن يتوقف عملي
كما توقف عمل والدي».

أحالم الشباب...

يحلم ال ـسـ ّ
نقطة الـ ّـصـفــر على
ـوريــون بـيـ ّ ٍ
ـوم ي ـعــودون فيه إلــى ّ
مـخـتـلــف الـ ّـص ـعــد! وال ـل ـم ـبــات الـصـفــر فــي ال ــش ــوارع غــالـبــا ما
السوري شديد االهتمام
تكون مطفأة ،أو مكسورة .واإلعــام
ّ
بالسترات الصفر ،و«الساعة ّ
ّ
الصفر» التي دقت مرارًا وتكرارًا
تشل الزير من البير .واألحالم
على امتداد السنوات املاضية لم ِ
ّ
السورية تشمل في ما تشمل «صفر ديون ،صفر خسارات،
صفر أزمات ...إلخ» .وال نحسب أن أحدًا قد يشطح في أحالمه
ً
ّ
السوريني أنفسهم ،حتى
وصــوال إلــى «صفر مشكالت» بني
نفسها،
ولــو وصــل الـعـلـمــاء إلــى «الـصـفــر املـطـلــق» .الـصــديـقـ ًـة
ً
روت قبل فترة حــادثــة صغيرة
ساكنة بــاد الثلج ،كانت قــد
عاشتها ه ـنــاك :كـنــت فــي مـحـ ّـطــة املـيـتــرو ،وشــاهــدت شرطيًاّ
ّ
يقترب مني .أمسكت حقيبتي وقلت له :لحظة ،سأريك بطاقة
اإلقامة« .استغرب كتير .طلع جاي يسألني إذا الزمني شي
ألنو شافني حامل» تقول الصديقة ،وتضيفّ :
«حسيت قديش
أنا مو طبيعية ،وبكيت».

ً
ص ـم ـتــت ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــومـ ّـيــة طــويــا
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة،
ق ـبــل أن ي ـك ـ ّـرر ال ـعــديــد م ــن امل ـســؤولــن
الـحـكــومـيــن واملـحـلـلــن االقـتـصــاديــن
ك ـ ــام ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــر أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب األزمـ ـ ـ ـ ــة
ب ــ«ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» .ي ـقــارن
املحلل االقـتـصــادي ش ــادي األحـمــد ما
تشهده سوريا اآلن بما شهده العراق
ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات .وق ـ ــال األح ـم ــد في
ح ــدي ــث م ــع إح ـ ــدى اإلذاعـ ـ ـ ــات املـحـلـ ّـيــة
«ن ـحــن أم ــام مــرحـلــة حـســاســة للغاية،
ّ
اقتصادي كي
نحتاج فيها إلى جيش
ُ
يبتسم عمار
نـقــدر على مجابهتها».
(اسم مستعار) حني يسمع عبر املذياع
عـبــارة «جـيــش اقـتـصـ ُـادي» .يبلغ عمر
الـشــاب  37عــامــا ،وقــد أدرج اسـمــه بني
قــوائــم املـطـلــوبــن لـلـخــدمــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
االح ـت ـيــاط ـيــة وت ـخــلــف ع ــن االل ـت ـحــاق.
وصدر أخيرًا قرار بإعفاء املدعوين من
مواليد عام  1981وما قبل من الخدمة
االحتياطية ،يـقــول الـشــاب «لــم يخطر
فــي بالي يومًا أن يكون أكبر أحالمي
بلوغ الثامنة والثالثني من العمر».

لقطة
«ڤاالنتاين» من نوع خاص« :في أمل»
ّرماح زوان
يـمـتـلــئ امل ـك ــان بــال ـبــالــونــات ال ـح ـم ــر ،أم ــا ال ـج ــدران
ّ
ُ ٍّ
وطبعات أكــف باللون
فتتقاسمها رســوم ُمبهجة،
األح ـم ــر .ه ــذه بـعــض أجـ ــواء اح ـت ـفــاء غـيــر تقليدي
ُ
ُ
بـ ــ«الـ ـڤ ــاالنـ ـت ــاي ــن» ،عـ ـن ــوان ــه «فـ ــي أم ـ ـ ــل» .والـ ـعـ ـب ــارة
ليست اج ـتــزاء مــن أغنية لـفـيــروز يغنيها العشاق
امل ـت ـخــاص ـمــون ل ـي ـخ ـف ـفــوا زع ـل ـه ــم ،ف ـح ـســب ،إنـمــا
هــي اس ــم لـفــريــق تـطــوعــي يــدعــم األط ـف ــال املــرضــى
ّ
بــال ـســرطــان .يـغــطــي ال ـفــريــق ج ــوان ــب عـ ـ ّـدة ،أهـ ّـمـهــا
األدويـ ــة وال ـجــرعــات الكيميائية ون ـشــاطــات الــدعــم
النفسي .إضــافــة إلــى دعــم ذوي األطـفــال املرافقني
لهم ،في «مركز املعالجة اإلشعاعية والكيميائية»
في «مشفى تشرين الجامعي» في الالذقية .باشر

«فــي أم ــل» العمل قبل أرب ــع سـنــوات ،وح ــرص على
«التخصص في تقديم الدعم» وفقًا ّ
ملنسقة أنشطة
الفريق ســارة يوسف ،التي تقول «أحسسنا بأننا
بدأنا مالمسة أهدافنا حني سمعنا والدة أحد األطفال
املصابني تتمتم :في أمل .من دون أن تعلم أن العبارة
هــي اســم الـفــريــق» .تــوضــح يــوســف ل ــ«األخ ـبــار» ّأن
كالم األم جاء «بعد تأمني جرعة إسعافية لطفلها،
وسط ظروف معيشية صعبة تعيشها األسرة التي
نزحت مــن إدلــب إلــى الــاذقـيــة» .وتضيف «ظــروف
األزم ــة فــرضــت عـلــى كثير مــن املــرضــى دف ــع ثمن
الجرعات في الحاالت الطارئة ،بعدما كانت مجانية
بالكامل» .ويصل ثمن الجرعة الواحدة إلى  100ألف
ليرة سورية ( 200دوالر) ،املبلغ الــذي ّ
يعد مرهقًا
ّ
لشريحة كبيرة من السوريني ،ما حفز الفريق على

العمل لتأمني تلك الجرعات مجانًا.
عشرون شخصًا هو عدد متطوعي الفريق ،وتراوح
أعمارهم بــن  20و 30عــامــا .ومــع أن تقديم الدعم
مـسـتـمـ ّـر ع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،ف ــإن ال ـفــريــق حــريــص
على توظيف املناسبات واألعـيــاد (الرسمية وغير
ال ــرس ـم ـي ــة) ل ـت ـقــديــم م ــزي ــد م ــن املـ ـس ــاع ــدة .ويــولــي
املتطوعون اهتمامًا خـ ّ
ـاصــا لـ«الڤاالنتاين» ،لكونه
يـسـبــق ب ـيــوم واح ــد مــوعــد «ال ـي ــوم الـعــاملــي ألطـفــال
السرطان» ( 15شـبــاط) .وحتى اآلن ،يغطي الدعم
الذي يقدمه «في أمل» الجرعات واألدويــة ملئة طفل،
إض ــاف ــة إل ــى خـمـســن عــائ ـلــة (ه ــي األشـ ــد حــاجــة)
تكفل الفريق بتأمني بعص احتياجاتها األساسية
مــن غ ــذاء ومــابــس وســواهــا .كــذلــك؛ يعمل الفريق
على دعــم «مــركــز ًاملعالجة» بكثير مــن التجهيزات
الـ ـض ــروري ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى إق ــام ــة ح ـم ــات تنظيف
وتعقيم بالتعاون مع إدارة املسشفى والعاملني فيه.
َ
ك ـس ـ َـب ال ـفــريــق ثـقــة ع ــدد م ــن األط ـب ــاء والـصـيــادلــة
فــي الــاذقـيــة ودم ـشــق ،وبــاتــوا مساهمني فــي دعم
النشاطات ،عبر منح الفريق حسومات على أدوية
الـســرطــان الـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الـطـفــل مــع الـجــرعــات
الكيميائية .تؤكد ساما سليمان ،إحدى ًمتطوعات
الـفــريــق ،أن زي ــارة املستشفى بــاتــت ع ــادة يــومـ ّـيــة.
تـتــذكــر ال ـشـ ّـابــة ،خــريـجــة عـلــم االج ـت ـمــاع ،بــألــم أحــد
األطفال الذين رافقتهم خالل رحلة عالجه إلى أن
ّ
ودع الحياة ،تقول «في أمل ،كرمى لألطفال الباقني».
وتشير إلى أن الفريق يستمر بدعمه لــذوي الطفل
حتى في حــال وفــاتــه .من بني ٌاألطـفــال الذين تلقوا
دعم الفريق ،يتماثل اليوم خمسة إلى الشفاء .تقول
أم زيـنــب «عندما استيقظت زيـنــب مــن غيبوبتها،
ّ
كــان الـســؤال عــن متطوعي الفريق أول مــا تلفظت
به ،لتراهم ينتظرون عند باب الغرفة ،ومعهم لعبة
ّ
طاملا تمنت الحصول عليها قبل دخولها في الحالة
الحرجة».

