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أهل الشام
ملــديــرهــا الـ ـع ــام .وي ـق ــول ح ـجــو «عـلــى
عكس باقي االختصاصات ،فالطبيب
ال ـشــرعــي ال يـمـكـنــه أن يـفـتـتــح عـيــادة
خاصة تساعده على العيش بكرامة».
وي ـت ـبــع ل ــ«ال ـه ـي ـئــة» ال ـي ــوم  56طبيبًا
ش ــرع ـ ّـيــا ،و 20طـبـيـبــا مـخـتـ ّـصــا بطب
األسـ ـن ــان ال ـش ــرع ــي .ل ـكــن هـ ــذا ال ـعــدد
ً
«ال ي ــزال قـلـيــا ،قياسًا بحجم العمل
ً
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب .فـ ـمـ ـث ــا ف ـ ــي حـ ـل ــب ي ــوج ــد
خمسة أطباء شرعيني فقط ،يغطون
ّ
مدينة حلب وريفها» .يؤكد حجو أن
«عمل الطب الشرعي ال يقتصر فقط
على الكشف على املـقــابــر الجماعية،
فنحن أط ـبــاء ول ــم نـتــوقــف عــن عملنا
امل ــدن ــي ،ك ـمــا لـعـبـنــا دورًا ف ــي كـشــف
ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـجــرائــم ،خــاصــة تلك
ال ـت ــي يـ ـح ــاول مــرت ـك ـبــوهــا إظ ـه ــاره ــا
على أنها حوادث ناتجة عن الحرب».
وي ـض ـي ــف «ن ـع ـم ــل ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
األطباء من هذا االختصاص ،وزيادة
خ ـب ــرة م ــن ي ـع ـمــل ف ـي ــه .أوف ــدن ــا ع ــددًا
مــن األطـبــاء إلــى الصومال وإيطاليا،
لحضور تدريبات باملشاركة مع لجنة
الصليب األحـمــر على آلـيــات الكشف
عن املقابر وانتشال الجثث ،وغيرها
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ــدري ـ ـب ـ ــات» .ك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـح ــاول
«الهيئة العامة» اإلضــاءة على أهمية
اختصاص «طــب األسـنــان الشرعي»،
خاصة في الظروف الراهنة التي ّ
تمر
بها البالد.

ريبورتاج

ّ
جثامين ضائعة أو مجهولة الهوية

الموت (ليس) راحة!
لم تعد أنباء الكشف عن مقابر جماعية
للسوريين أمـ ـرًا غــريـبـا ،بــل بــاتــت ج ــزءًا من
«روتين األخبار»! وينطوي ملف ُ«المقابر
الجماعية» على إشكاالت كثيرة ،ت ّ
صعب
ّ
مهمة الـتـعــرف على الجثامين ،فيما
يحكى بعض القصص عن جثامين رقدت
في قبور ّ
مخصصة لجثامين أخرى ،وعن
ُ
شهداء ألحقوا بعائالت ليست عائالتهم
نسرين عالء الدين
لـيــس امل ــوت «خــاتـمــة الـحـكــايــة» دائـمــا
ف ــي الـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .ث ـ ّـم ــة قـصــص
لعب املــوت فيها دور «الفاصلة» ،بني
حـكــايـتــن مــأســويـتــن .كـثــر هــم مــن لم
يعلموا عــن مصير أحبتهم وذويـهــم،
س ــوى مــا أخـبــرتـهــم بــه أوراق ص ــادرة
ع ــن إحـ ــدى ال ـج ـهــات امل ـخ ـت ـصــة ،تفيد
بــأن أحبتهم «مــاتــوا ،أو استشهدوا».
ف ــي ب ـع ــض ال ـق ـص ــص ُدفـ ـن ــت ع ــائ ــات
بأكملها ،وفي قصص أخرى كان املوت
ّ
جثمان
مادي يؤكده ،أو
دليل
خبرًا بال
ٍ
ٍ
ّ
«ي ـق ـطــع ال ـش ــك ب ــال ـي ـق ــن» .ث ــم ــة أي ـضــا
ّ
لتشوه،
عائالت تسلمت جثثًا تعرضت
ّ
أو أضرار كبيرة ،ما جعل الجزم بهوية
تلك الجثث أم ـرًا صعبًا ،وقــد ثبت في
بعض الـحــاالت أن الجثة املتسلمة لم
تـكــن لـصــاحــب الـهــويــة املـعـلـنــة وفــاتــه،
وأحيانًا «بعد فوات األوان»!

«جثمان آخر في قبر أخي»!
يـسـتـعــرض م ـ ــازن ،م ــن أب ـن ــاء دم ـشــق،
صور أخيه الشهيد بحزن شديد« .كان

أخ ــي قــد تـطــوع مــع الــدفــاع الــوطـنــي»،
ي ـقــول ال ــرج ــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ويـضـيــف
«رغم مرور أكثر من سنة على ّ
تطوعه،
قام أحد الحواجز على أطــراف دمشق
بـســوقــه الــى االح ـت ـيــاط!» .الـتـحــق األخ
بــالـخــدمــة االح ـت ـيــاطـ ّـيــة بــالـفـعــل ،وت ـ ّـم
فرزه إلى محافظة دير الزور .بعد ستة
أش ـهــر ات ـصــل بـشـقـيـقــه لـيـخـبــره بــأنــه
ّ
أصيب ،وأن الضابط املسؤول عنه لم
يمنحه إج ــازة .يقول مــازن «بعد أيــام
ّ
ّ
قليلة كلمني صــديـقــه ،وق ــال إن أخــي
استشهد» .وصل الجثمان إلى «مشفى
تشرين العسكري» بعد خمسة أيــام،
ّ
وذهـ ــب مـ ــازن لـتـســلـمــه« .ال ـج ـثــة الـتــي
أعطوني إياها لم تكن ألخي .صحيحٌ
أن الجثة كانت منتفخة ،لكنني أعرف
أخــي مــن عــامــات كـثـيــرة :كــان قــد فقد
جـ ــزءًا م ــن س ـبــابــة ي ــده الـيـمـنــى أث ـنــاء
ع ـم ـلــه ف ــي ص ـن ــع الـ ـحـ ـل ــوي ــات ،ول ــدي ــه
ندبة من جـ ّـراء عمل جراحي في رئته
الـ ـيـ ـمـ ـن ــى» .رف ـ ــض الـ ــرجـ ــل ّأول األمـ ــر
ّ
تـســلــم ال ـج ـث ـمــان ،وب ـحــث ب ــن الجثث
ً
األخرى أمال في العثور على الجثمان
الـصـحـيــح« .ل ــم أج ــد أخ ــي .قـمــت بدفن
الجثة التي أعطوني إياها ،ولم أخبر
إخ ــوت ــي ووال ــدت ــي ب ـش ـكــوكــي ،لكنني
واص ـلــت الـسـعــي وراء مصير جثمان
أخي» .بعد قرابة خمسة أشهر اهتدى
مازن إلى عائلة تقيم في حلب ،تحمل
اسـ ــم عــائ ـل ـتــه ن ـف ـس ــه ،وقـ ــد اسـتـشـهــد
أحــد أبنائها بالتزامن مــع استشهاد
الشقيق املفقود جثمانه« .استغربوا
مل ــا ســألـتـهــم إذا ك ــان ــوا م ـتــأكــديــن إنــو
الـجـثــة ال ـلــي دفـنــوهــا هــي جـثــة ابنهم
ً
فـ ـع ــا» .ش ــرح مـ ــازن لـلـعــائـلــة األخ ــرى
ووضعهم في صورة شكوكه،
املوقف،
ّ
ً
مرت أيام وتلقى مازن اتصاال يخبره
بـ ــأن ال ـعــائ ـلــة ال ـح ـل ـبـ ّـيــة ق ـ ــررت إجـ ــراء

تحليل « .»DNAبعد شهرين ظهرت
النتيجة« ،الشخص الــذي دفنته على
أنـ ــه أخـ ــي ل ــم ي ـكــن أخ ـ ــي ،ب ــل كـ ــان ابــن
العائلة الحلبية ،وجثة أخي ُدفنت في
حلب» .يقول مازن «طلبت والدتي نقل
رفاة أخي الى مقابرنا ،وإرسال جثمان
الشاب إلى ذويه ،لكنني رفضت .األمر
مربك جدًا لنا ولهم ،والظروف األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة وقـ ـت ــذاك ل ــم ت ـكــن تسمح
بــال ـق ـيــام بـمـثــل ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات على
أصولها» .يختتم الرجل قصته «أزور
قبر الشاب الــذي دفنته على أنــه أخي
في األعياد واملناسبات ،وقد وضعت
عـلــى ش ــاه ــدة الـقـبــر اس ـمــه الـحـقـيـقــي.
ـان،
لــن أنسى أن أخــي دفــن فــي مكان ثـ ٍ
ول ــو ل ــم أنـتـبــه ل ــم أك ــن ألع ــرف م ــن هو
الشخص الذي دفنته».
جثامني محروقة ...ورؤوس مقطوعة
ّ
ث ـمــة ق ـصــص م ـشــا ّب ـهــة أخـ ـ ــرى ،لـكــن
بعض العائالت تفضل عدم الخوض
فيها .وفيما تنتظر عــائـ ٌ
ـات كثيرة
ج ـث ــام ــن أب ـن ــائ ـه ــاُ ،دفـ ـن ــت جـثــامــن
كـ ـثـ ـي ــرة وه ـ ـ ــي مـ ـجـ ـه ــول ــة ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة.
ويــواجــه عمل «الهيئة العامة للطب
ال ـشــرعــي» مـشـكــات ع ــدي ــدة ،تجعل
الجزم بهويات الجثامني املدفونة في
ّ
ّ
مهمة
الجماعية» املكتشفة
«املقابر
صعبة .يشرح «املدير العام للهيئة»
ال ــدكـ ـت ــور زاهـ ـ ــر ح ـج ــو لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
بعضًا من اإلج ــراءات املتبعة« .حني
يتم إبــاغ ٌالهيئة باكتشاف مقبرة،
يتوجه فريق إليها ،ويقوم بالتقاط
ّ
التعرف عليها
صور الجثامني ،ليتم
الحـ ـق ــا ب ــاالس ـت ـع ــان ــة بـ ــال ـ ـصـ ــور ،أو
بما ترتديه مــن ثـيــاب ،أو بالوثائق
الشخصية إن وج ــدت» .يقول حجو
ّ
«فـ ـ ــي بـ ـع ــض املـ ـق ــاب ــر اك ـت ـش ـف ـن ــا أن
اإلرهابيني قاموا بحرق الجثث ،ما

«أريد جثة ابني»

ال ُيدفن ّ
أي جثمان مجهول الهوية من دون أخذ ّ
عينات يتم حفظها في المخابر (أرشيف ــ أ ف ب)

ً
ّ
التعرف عليها أمرًا مستحيال،
يجعل
ف ـح ـت ــى ت ـح ـل ـيــل ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
ال ي ـج ــدي ف ــي م ـثــل هـ ــذه الـ ـح ــاالت».
ويضيف «تـكــرر هــذا األمــر فــي حلب
وريف دمشق ودير الزور .وفي حاالت

«لم أجد أخي .قمت
بدفن الجثة التي
أعطوني إياها ولم أخبر
إخوتي ووالدتي»

أخرى كنا نكتشف جثثًا بال رؤوس،
ف ــي مـنــاطــق عـمــد فـيـهــا اإلرهــاب ـيــون
إل ــى قـطــع الـ ــرؤوس وإلـقــائـهــا بعيدًا
عن األجساد» .يوضح حجو أن عمل
«الطبابة الشرعية» لم يتوقف على
ام ـتــداد ال ـحــرب .يـقــول «ف ــي شـهــر آب
م ــن عـ ــام  ،2012اس ـت ـحــدث ـ ّنــا مـقـبــرة
ف ــي إحـ ــدى امل ـن ــاط ــق ،ودف ــن ــا الـجـثــث
بعد إعـطــاء الـقـبــور أرقــامــا ،وربطها
ّ
التعرف
بصور تلك الجثث لتسهيل
على الجثث فــي مــا بـعــد ،فالظروف
وق ـت ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـس ـم ــح ب ـغ ـي ــر ه ــذا
اإلج ـ ـ ــراء» .ويـضـيــف «حــرص ـنــا على
التقاط صور للجثث والثياب ،وأخذ
عينات من  .DNAوبالفعل بعد عودة
األه ــال ــي ال ــى تـلــك املـنـطـقــة ،استطاع
عدد كبير منهم التعرف إلى الجثث
املدفونة في تلك املقبرة» .يؤكد حجو

لـ«األخبار» أنه «ال يتم دفن أي جثة،
س ــواء كــانــت لـعـسـكــري أم مــدنــي من
دون أخـ ــذ ع ـي ـنــات ي ـتــم حـفـظـهــا في
املخابر السورية» ،ويشير في الوقت
ن ـف ـســه إلـ ــى وجـ ـ ــود م ـع ـل ــوم ــات ل ــدى
«ال ـه ـي ـئ ــة» ع ــن «عـ ـش ــرات اآلالف من
الجثث املــدفــونــة فــي مقابر جماعية
أو فــرديــة فــي مناطق خــارجــة حاليًا
عــن سـيـطــرة الـحـكــومــة ،ال سـ ّـيـمــا في
إدلب».

اختصاص «غير مرغوب»!
في شهر تشرين الثاني من عام 2014
صـ ــدر «الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  »17ال ـقــاضــي
بــاس ـت ـحــداث «ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للطب
الشرعي» .حتى اليوم ،تعاني «الهيئة»
في شكل أساسي من «قلة في اإلقبال
على تخصص الطب الشرعي» ،وفقًا

ّ
تتشح أم محمد بالسواد منذ سنة
ونـ ـص ــف ،ح ـ ـ ــدادًا ع ـل ــى اب ـن ـه ــا ال ــذي
اس ـت ـش ـه ــد عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن ح ـل ــب.
تـ ـق ـ ّـول الـ ـسـ ـي ــدة ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» إن ـه ــا
ً
ت ـل ــق ــت ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا ف ــي أواخ ـ ــر
عـ ــام ُ ،2016ي ـخ ـط ــره ــا بــاسـتـشـهــاد
اب ـن ـهــا األوسـ ـ ــط ،ســومــر ( 22عــامــا)،
أثناء إحــدى املعارك« .لم يكمل ابني
دراس ـت ــه الـجــامـعـيــة بسبب نزوحنا
وال ـظــروف الـتــي كنا نعيشها ،لذلك
التحق بالخدمة اإللزامية» .وتضيف
«كـ ــان ال ـضــابــط ي ـعــدنــي دائ ـم ــا بــأنــه
سيعيد لــي (ج ـث ـمــان) اب ـنــي بـعــد أن
تتحرر حلب ،لكنني حتى الـيــوم لم
ّ
أتسلم شيئًا» .تقول السيدة بحرقة
«ح ـص ـل ــت ع ـل ــى وث ـي ـق ــة اس ـت ـش ـهــاد،
وتعويض مــادي ،لكنني أريــد ابني،
أريـ ـ ـ ــد دفـ ـ ــن ج ـث ـم ــان ــه ب ـ ـقـ ــرب والـ ـ ــده
ُ
وأبـنــاء أعـمــامــه» ،وت ــردف «مــن حقي
أن أحـ ـص ــل ول ـ ــو ع ـل ــى ع ـظ ـم ــة م ـنــه،
كــي أدف ـنــه بالشكل الــائــق ،وأزوره،
وأشكو له همي».

بريد المهجر

منذ أول
رصاصة!
فراس الهكار
دعاني موظف املؤسسة االجتماعية إلى
مكتبه املجاور ملكان سكني .بعد التحية
واألس ـئ ـلــة الــروت ـي ـن ـيــة ع ــن ال ـح ــال ،ورأي ــي
بالطقس الشتوي األوروبي البارد ،باغتني
بما لم يكن في الحسبان« :مــاذا تريد أن
تـصـبــح ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل؟» ق ــال بــأعـصــاب
باردة.
تلعثمت ،ولم أعرف ماذا ّ
أرد .كان السؤال
أشبه بـ«فالش باك» أعادني عشرين عامًا
إلى الوراء ،فمنذ ذلك الوقت لم يطرحه ّ
علي

أحــد .كنت تلميذًا فــي املرحلة االبتدائية،
وكــان السؤال تقليديًا متوقعًا من جميع
ّ
املدرسني.
ّ
فــركــت كــفــي ّ أحــدهـمــا بــاآلخــر ،وشبكت
ّ
أتذكر بماذا ُ
كنت أجيب
أصابعي ،لعلي
ح ـي ـن ـهــا .ف ــي ال ــزم ــان ال ـغ ــاب ــر ،كـ ــان هــذا
الـ ـس ــؤال صـعـبــا أي ـض ــا ،لـكـنـنــي ل ــم أكــن
وح ــدي كـمــا أن ــا اآلن ،ك ــان ال ـصــف يعج
بالتالميذ ،وبوسعنا أن نغش ،إن لم تكن
اإلجابة حاضرة ،نسرقها من بعضنا ،أو
«نقتبسها» على طريقة بعض «األدباء».
أما اآلن ،فأنا وحــدي في غرفة صغيرة،
أم ــام ــي طـ ــاولـ ــة ،ي ـج ـلــس إل ـي ـه ــا مــوظــف
بـلـجـيـكــي ال ي ـع ــرف م ــن ال ـع ــرب ـي ــة غـيــر
كلمة «مــرحـبــا» .ولست أدري بما يفكر
ت ـحــدي ـدًا ،إذ يـعــايــن ارت ـبــاكــي .ه ــو ،على
ّ
األغلب ،يظن أن لغتي الهشة قد خانتني،
فـلــم أج ــد امل ـف ــردة املـنــاسـبــة ألج ـيــب عن
سؤاله .لو كنا نتحدث في شأن آخر غير
املستقبل ،كان ليساعدني كعادته حني
يراني عاجزًا عن تذكر الكلمة املناسبة،
فـيـخـ ّـمـنـهــا ه ــو .لـكــن ال يـحــق ل ــه تخمني

مستقبلي ،فياء امللكية «اللعينة» تمنعه.
امل ـسـت ـق ـبــل؟ ي ــا ل ـهــا م ــن كـلـمــة رن ــان ــة! لو
كنا نــدري شيئًا عنه قبل عشرين عامًا،
لقلنا للمعلم« :نــريــد أن نصير الجـئــن»،
واختصرنا كل سنوات الدراسة والتعب،
ووف ـ ــرن ـ ــا عـ ـل ــى أن ـف ـس ـن ــا ت ــوت ــر مـ ــا قـبــل
االمتحانات وما قبل صدور النتائج ،وعلى
أهلنا مصاريف املدارس والجامعاتّ .
لكن
بيوتنا كــانــت دافـئــة وآمـنــة حينها ،تضج
بالحياة ،ولم تكن طائرات «الديموقراطية»
األميركية قد دمرتها بعد .كنا نستشرف
املستقبل من خالل ما حولنا ،وما حولنا
ّ
ك ــان ُيـبــشــر بمستقبل م ـشــرق! أو على
ُ
األقل هذا ما خ ّيل إلينا.
«مـ ــاذا تــريــد أن تـصـبــح فــي املـسـتـقـبــل؟».
«طـبـيـبــا ك ــي أع ــال ــج ال ـن ــاس م ـجــان ــا» ،ذلــك
قـبــل أن تـتـحــول كـثـيــر مــن املستشفيات
إل ــى مـســالــخ وأس ـ ــواق ب ــورص ــة ،ويصبح
بعض األطـبــاء «تـجــار أزم ــة» ،لتكون أولــى
عـمـلـيــاتـهــم ت ـخــديــر ض ـمــائــرهــم وم ــن ثم
استئصالها قبل أن تصحو.
«محاميًا ،كي أدافع عن املظلومني» .قبل أن

ّ
كان ما حولنا ُيبشر
بمستقبل مشرق!
على األقل هذا
أو ُ
ّ
ما خيل إلينا

ّ
نكتشف تفشي «الوباء» في دور القضاء،
وتستحيل السجون قبورًا ،ويصير بعض
املحامني سماسرة للباطل.
«مـهـنــدســا ك ــي أب ـنــي ال ـب ـيــوت وال ـع ـمــارات
وأحــل مشكلة السكن» .قبل أن يستحيل
االسمنت شظايا ،وتسقط السقوف فوق
رؤوس ساكنيها.
«طـ ـي ــارًا ك ــي أح ـل ــق ف ــي ال ـس ـم ــاءّ ،
وأدس
لحبيبتي رسالة بني املناشير التي ّ
تمجد

ّ
ُ
ال ـثــورة ،وتــؤلــه صانعيها» ،قبل أن تلقي
حممها كيفما اتفق وتحصد أرواح أبرياء.
«صحافيًا ،بــائــع حـكــي» أعـطــي اليائسني
ف ــي ب ـ ــادي ج ــرع ــات حـ ـب ــرُ ،تـ ـ ّ
ـزيـ ــن لـهــم
ُ
ماضي أجدادهم ،وتسكن آالم حاضرهم،
وتعدهم بغد أفضل ألطفالهمّ .
لكن الحبر
اس ـت ـحــال دمـ ــا ،وك ـث ـيــر م ــن الـصـحــافـيــن
احترفوا النفخ في النار ،ليزيدوا أرصدتهم
من «الاليكات» والدوالرات.
كل هذه الصور باغتتني كسؤال املوظف
الذي ينتظر اإلجابة ،لكن ال جواب.
ً
تــذكــرت ط ـفــا ســوريــا الج ـئــا فــي لـبـنــان،
س ــأل ــه م ـ ــدرب ال ــرس ــم ف ــي ورش ـ ــة ال ــدع ــم
ال ـن ـف ـس ــي «م ـ ـ ـ ــاذا ت ــري ــد أن ت ـص ـب ــح فــي
املستقبل؟» ،وأجابه بثقة ال تشبه ترددي:
«ش ـه ـيــد»! وج ــم املـ ــدرب ،أط ــال الـنـظــر في
الطفل ،من دون أن يدري ماذا يقول .لعل
الـطـبـيــب اح ـت ــاج إل ــى م ــن يــدعـمــه نفسيًا،
بعدما صفعه الطفل بإجابته تلك.
لـقــد ُول ــد ذل ــك الـطـفــل ف ــي ظ ــروف أتــاحــت
لــه اسـتـشــراف املستقبل؛ أم ــا نـحــن ،فــا.
أشــدنــا «تـشــاؤمــا» كــان يفكر بــأن يصير

فالحًا بعد أن يرث أرض أبيه ،لـ«يطعم
ُ
ج ـيــاع ال ــوط ــن»؛ قـبــل أن تـغـمــس اللقمة
ّ
حرفيًا ال مجازًا.
بالدم،
لـيـتــه ك ــان عــرب ـيــا ه ــذا الـ ــذي يـســألـنــي
عـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ك ـن ــت ألج ـي ـب ــه «ع ــن
أي مـسـتـقـبــل ت ـت ـح ــدث ،ه ــل ب ـقــي لـنــا
مـسـتـقـبــل لـنـفـكــر ب ــه ي ــا هـ ـ ـ ــذا؟!» .لقد
ُسرق مستقبلنا أمام أعيننا ،وصارت
أمـنـيـتـنــا أن ن ـخــرج م ــن تـحــت أنـقــاض
أحــامـنــا الـتــي ان ـهــارت فــوق رؤوسـنــا،
وأن نصل شواطئكم على قيد الحياة.
ـدي ،ضـ ــاع املـسـتـقـبــل م ــع أول
ي ــا سـ ـي ـ ُ
رصاصة أطلقت ،وأول نقطة دم سالت،
ُ
وأول ّأم ثكلت ،وأول ُزوجة ُر ّملت ،وأول
رأس ُعلق ،وأول يد قطعت ،وأول امرأة
ُرج ـمــت ،وم ــع أول صيحة «ال ـلــه أكـبــر»
أضعنا املاضي والحاضر واملستقبل.
أم ـهــات ـنــا نــذرن ـنــا ل ـل ـمــوت ،ع ـل ـقـ َـن على
ّ
حوزتهن من تمائم،
أكتافنا كل ما في
وقصصن جدائلهن حزنًا علينا ونحن
أحـيــاء .نحن «أبـنــاء عم امل ــوت» ،لم يبق
لنا مستقبل نفكر فيه يا سيدي ،فهذه

ال ـب ــاد ب ـ ــاردة ،ون ـح ــن نـعـشــق ح ــرارة
اللقاء.
سألني عن «الـشـهــادة» .قلت :أشهد أن
ال إله إال الله!
أمـ ــا األوراق ف ـق ــد غ ــرق ــت ف ــي ال ـب ـحــر.
لـيـتـنــي غــرقــت م ـع ـهــا ،لـكـنـنــي ـ ـ ـ ـ لـســوء
ح ـظ ــي ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـج ــوت .وه ـ ــا أن ـ ــا ك ـم ــا ت ــرى
جئت هنا ألمحو أميتي ،وألكتشف أن
العالم الحقيقي هو غير الــذي أخبرونا
ع ـنــه ف ــي املـ ــدرسـ ــة ،وأن ك ـتــب ال ـتــاريــخ
والـجـغــرافـيــا مــزي ـفــة ،فـهـنــاك مــن ُيغير
الخرائط ،ويرسم حــدود ال ــدول ،ويــوزع
االنتصارات واألوسمة والبطوالت كما
يشاء ،ومتى شاء .لو أنني غرقت معها
ملا كنت أجلس أمامك اآلن ،متلعثمًا ال
أدري ما أقول.
مللم أوراقه املفرودة أمامه ،وخلع نظارته
الـطـبـيــة .نـظــر فــي عـيـنـ ّـي ألول م ــرة بال
حواجز ،وقال« :اذهب ،يبدو أن املستقبل
صار خلفك».
قـلــت وأن ــا أصــافـحــه م ــودع ــا« :م ـنــذ أول
رصاصة!».

وجوه

ٌ
ٌ
ّ
ّ
الدارانية ...خبز معجون بمحبة
أم محمد

تلفت نظرك بابتسامتها الـهــادئــة ،ووشاحها األبيض
التقليدي ،وتلك السبحة التي ال تفارق يدها .أم محمد
سيدة تفترش أرصـفــة الـشــام .بأناقة تضع حوائجها
التي وزعتها بشكل منمق ،لن تسمع لها صوتًا ينادي
أو يطلبك أو يرجوك أن تشتري منها.
تـقــول أم محمد ( 75عــامــا) مــن أب ـنــاء داري ــا «يعرفني
معظم أرصفة دمشق ،فأنا منذ أكثر من أربعني سنة
أسكن على هــذه األرصـفــة ،أبيع الخبز بمعظم أنــواعــه:
صاج ،وتنور ،وأبيض ،وأسمر .كما أبيع املنتجات التي
كـنــت أصنعها فــي الـبــدايــة مــع بـنــاتــي وم ــن ثــم زوج ــات
أب ـنــائــي :الـلـبـنــة ،والـجـبـنــة ،وال ـك ـشــك» .تـتـفــاخــر الـسـيــدة
الدارانية ّ
ّ
بأن كثيرًا من زبائنها «يأتون ّ
إلي في أي مكان
أجـلــس فـيــه ،ألنـهــم ملـســوا األمــانــة واملـحـبــة والـصــدق في
املواد التي أبيعها .هم يأمنون على بيوتهم وأبنائهم حني
يطعمونهم منتجاتي» .وتضيف «بقيت عشر سنوات
أبيع بالقرب من ســوق الحميدية ،ومنطقة ركــن الدين،
ومنطقة الجسر األبيض ،وشارع الحمرا ،لقد أكلت هذه

األرصفة جزءًا من جسمي» .خطف املوت زوج السيدة
بــاكـرًا ،إثــر مــرضــه« .ت ــرك لــي ثــاث بـنــات وثــاثــة أوالد،
لجميعهم أفواه مفتوحة تطلب الطعام وال يملكون سوى
أيـ ٍـد صغيرة ال تصلح للعمل ًفــي األرض أو أي مكان.
علي أن ّ
ولم يهن ّ
أمد يدي طالبة معونة أحد» .حاولت أم
ّ
محمد دفع أبنائها إلى إكمال تعليمهم ،لكنهم «أرادوا أن
يحملوا معي جــزءًا من العبء ،فتعلموا النجارة ،مهنة
والدهم .وبالفعل ،استطعت بفضل عملي ومساعدتهم
بـنــاء بـيــت ل ـنــا» .قـبــل ال ـحــرب «ق ــررت أن أرت ــاح مــن بــرد
األرصـفــة الــذي خــرق عظامي ومــن شمسها الحارقة»،
تـقــول .لكن «انــدلـعــت الـحــربُ .د ّم ــر منزلي ،ومــات اثنان
َ
من أبنائي مخلفني وراءهما كومًا من اللحم ،يحتاج من
يطعمه ويمسك بيده» .هكذا ،عادت السيدة إلى األرصفة
من جديد.
ال تجد أم محمد حرجًا في تصويرها أو الكتابة عنها.
تبتسم وتقول «ليش ال! بلكي شافهم ابني اللي بأملانيا،
أكيد رح ينبسط».

أبو وسام« :التقنين» يحارب حاسة السمع!
ُ
ي ــدخ ــل أح ــد ال ــزب ــائ ــن إل ــى م ـحــل أب ــو وسـ ــام ف ــي حي
«الـقـيـمــريــة بــدمـشــق ال ـقــدي ـمــة» ،يـلـقــي عـلـيــه ال ـســام،
ً
لـيـ ّ
ُ
يستفسر الــزبــون عن
ـرد األخـيــر «أه ــا وس ـهــا».
ّ
األسـ ـع ــار ،ويـجـيـبــه ال ــرج ــل الـســتـيـنــي ع ــن سـعــر كل
قطعة وخصائصها .ما هي إال لحظات حتى تنقطع
الكهرباء ،وينقطعّ معها التواصل بني الــزبــون والعم
ديب بلح الــذي توقف عن الـ ّ
ـرد على أي ســؤال ،ليدرك
ّ ّ
ال ــزب ــون أخ ـي ـرًا أن أب ـ ُـو وس ــام أصـ ــم ،لـكــنــه ك ــان يـقــرأ
حركات الشفاه .يعمل العم ديب في صناعة الجلديات
منذ ثالثني عامًا ،وقد ّ
تدرب منذ صغره على االعتماد
ّ
على نفسه ،فتعلم لغة الشفاه وحركات الوجه ليفهم
ما يقوله اآلخرون« .تعلمت أن أنظر إلى اآلخرين كيف
ينطقون الحروف ،فأعاين مخارجها ،وكيفية حركة
ال ـش ـفــاه واألس ـن ــان وال ـح ـن ـجــرة» ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار».
ّ
يتحدث
ويضيف «أستطيع معرفة ما إذا كان الزبون
ّ
العامية ،أو الفصحى ،أو حتى اللغة اإلنكليزية»ُ .يعرف
أبــو وس ــام بطيبته ُوي ـمــازح جيرانه بشكل مستمر.
الـ ّـصــدفــة وحــدهــا قــد تجعل الــزبــون الـعــابــر يكتشف
ّ
الزبائن ،يشترون،
أن البائع أصم ،فيما يدخل معظم ُ
وي ـخــرجــون ،مــن دون أن ي ــدرك ــوا أن أذنـ ــي صــاحــب
ّ
الدكان لم تلتقط أصواتهم.
ّ
يتحدث أبــو وســام بلسان ثقيلّ ،
لكن كالمه مفهوم
ّ
وواض ــح .يـشــرح لنا أنــه مـتــزوج ولــديــه خمسة أوالد،
أبعدت الحرب ثالثة منهم عنه ،وتركت له اثنني داخل
البالد.
نسأل عــن أمنياته ،فيقول ببساطة «أتمنى فقط أال
ّ
تنقطع الكهرباء ،ألنني حينها لن أرى ولن أسمع».

