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الحميدية
«بكداش األردني» يا زمان الوصل في
ّ
وسام كنعان
َم ��ن ي�س�ك��ن دم �ش��ق ،ي�ص�ع��ب ع�ل�ي��ه أن
يستغني ع��ن س ��وق ال�ح�م�ي��دي��ة ،ذل��ك
ال� �س ��وق ال �ش �ه �ي��ر ب �ت��اري �خ��ه ال �ع��ري��ق
وسقفه ال��ذي ينسكب منه الضوء من
ّ
خالل ثقوب خلفها رصاص املستعمر
ال �ف��رن �س��ي .ك ��ذل ��ك ه ��ي ح� ��ال ال �س��ائ��ح
ال� ��ذي ك ��ان ي�ق�ص��د أق� ��دم ع��اص �م��ة في
ال �ع��ال��م .األرج� ��ح أن زي��ارت��ه لعاصمة
ّ
ستمر م��ن ال�س��وق الطويل
الياسمني
ال� ��ذي ي �ص��ل ق�ل�ع��ة دم �ش��ق ب�ـ«م�س�ج��د
ب�ن��ي أم�ي��ة ال�ك�ب�ي��ر» ،وغ��ال�ب��ًا ،ستكون
ل ��ه م �ح �ط��ة ت �س �ت��وق �ف��ه ف ��ي م�ن�ت�ص��ف
ال �ط��ري��ق أم� ��ام واح� ��د م ��ن أه ��م م�ع��ال��م
ه ��ذا ال� �س ��وق :م�ط�ع��م ب��وظ��ة ب �ك��داش.
م �ن��ذ ت��أس �ي �س��ه ع � ��ام  1895ع �ل��ى ي��د
ّ
معلم البوظة الشامي ال��راح��ل محمد
حمدي بكداش ،كان املحل شاهدًا على
أح� ��داث ت��اري�خ�ي��ة اله �ب��ة ان�ط�ل�ق��ت من
أس��واق دمشق الشعبية .لعل أبرزها
اإلضراب الستيني الذي نفذ عام 1936
ب�س�ب��ب اع �ت �ق��ال ب �ع��ض ق� ��ادة «ال�ك�ت�ل��ة
الوطنية» آن��ذاك وإغ�لاق مكاتبها في
دم �ش��ق ،م��ا أرغ ��م ف��رن�س��ا الح �ق��ًا على
توقيع «معاهدة االستقالل» .يحتفي
«ب��وظ��ة ب �ك��داش» على طريقته بأبرز
الشخصيات العامة التي زارت��ه يومًا
ما .هكذا ،يتباهى أصحاب املحل وهم
م��ن ع��ائ�ل��ة دم�ش�ق�ي��ة م �ع��روف��ة ب�ص��ور
ن �ج��وم ال ��زم ��ن ال �ج �م �ي��ل ال ��ذي ��ن زاروا
امل �ك��ان وت �ن��اول��وا فيه أك ��واب البوظة،
من دون أن يوفر نجوم اليوم ،ومنهم
املمثالن املصريان ف��اروق الفيشاوي
وأح �م��د ح�ل�م��ي واإلع�ل�ام ��ي اللبناني
ج��ورج ق��رداح��ي .فيما يحافظ املطعم
على فريق من معلمي املهنة القديمة،
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ّ
يعلق صورًا لبعضهم وهم «يتفنون»
ف��ي ص �ن��ع ال �ب��وظ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال�ط��رق
التقليدية .طريقة تعتبر بمثابة تقليد
شعبي يتهافت عليه أعداد كبيرة من
الزبائن الذين ال بد من أن يضيق بهم
املكان ليل نهار .وي��زداد توافد هؤالء
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل س�ن��ة الق�ت��راب
ّ
ش �ه��ر ال� �ص ��وم ق �ب��ل أن ي� �ح ��ل ال �ع �ي��د.
ل �ك��ن ك ��ل ذل� ��ك ص� ��ار م��اض �ي��ًا ي �ت��ذك��ره
ال � �س� ��وري� ��ون وم� �ح� �ب ��و ه� � ��ذه امل��دي �ن��ة
ب �ط��ري �ق��ة م �م��زوج��ة ب��ال �ح �ن�ين ب�ع��دم��ا
غرقت العاصمة بدماء األبرياء .انتهى
ّ
ع�ص��ر ال�س�ي��اح��ة ،ك ��أن ب��دم�ش��ق ال�ي��وم
ت�ل�ب��س ث� ��وب ال� �ح ��داد ع �ل��ى م��اض�ي�ه��ا
العريق ،وتغلق بواباتها السبع قبل
حلول الظالم .ليس هناك ازدح��ام وال
طقوس احتفالية مع اقتراب رمضان،
وال أض��واء ّ
ملونة ّ
تزين ليل األس��واق
الشعبية ،حتى سوق الحميدية صار
ي�ق�ف��ل ب ��اك� �رًا .وف �ي �م��ا ال ي � ��زال «ب��وظ��ة
بكداش» يفتح أبوابه أم��ام ع��دد قليل
م��ن زب��ائ�ن��ه ق�ي��اس��ًا ب�م��واس��م ماضية،
ّ
ارت��أى القائمون على املحل نقله إلى

األردن .في  2أيار (مايو) املاضي ،ولد
َّ
مطعمًا ب��إدارة عمانية
الفرع الجديد
وف��ق ع�ق��د ش��راك��ة م��ع ع��ائ�ل��ة ب�ك��داش،
لكن على الطريقة والشكل الدمشقيني
املعروفني .هناك ،زارت وكاالت األنباء
امل �ك��ان وأع� ��دت ت�ق��اري��ره��ا ع��ن طريقة
ص �ن��ع ال �ب��وظ��ة ال �ش��ام �ي��ة ،وامل��راي �ي��ل
ال �ب �ي �ض ��اء ال� �ت ��ي ي ��رت ��دي �ه ��ا ال �ع �م ��ال،
والهاون الخشبي ال��ذي يدق البوظة.
يومها ،التقت الوكاالت بمجموعة من
املهجرين والالجئني السوريني الذين
افترشوا أماكن قريبة من محل البوظة
بنسخته األردن �ي��ة وراح ��وا يتأملون
واج �ه �ت��ه م ��ن دون أن ي �غ �ي��ب ال �ح��زن
وال �ح �ن�ي�ن مل��دي�ن�ت�ه��م ع ��ن أح��ادي �ث �ه��م.
وأف� � ��اد أح� ��د م ��دي ��ري ال� �ف ��رع األردن � ��ي
ّ
ف ��ي ح��دي �ث��ه ل �ل��وك��ال��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ب ��أن
«ب �ك��داش» م��ا زال يعتمد ع�ل��ى ال�ف��رع
األس��اس��ي في س��وق الحميدية ،حيث
يصنع جزءًا كبيرًا من البوظة ،لترسل
إلى فرع ّ
عمان الذي يعمل فيه شباب
دمشقيون ف��ي محاولة للحفاظ على
طقوس طبق املثلجات الشهير.

األسير ومعلمه القطري
ّبزا الشيخ برلسكوني

خ��رج ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ق�ط��ري أم��س ب��إع�لان ه ��ام« :ال�ش�ي��خ ح�م��د ب��ن خليفة آل
ّ
سيوجه كلمة إلى الشعب صباح الثالثاء (اليوم) يبلغهم فيها قراره املتوقع
ثاني
بتسليم الحكم البنه تميم» .تناقلت املواقع اإللكترونية الخبر ،بعدما نشرته وكاالت
ّ
ليتصدرا املشهد على
األن�ب��اء ،ف��إذا بالشيخ حمد يزاحم (الشيخ) أحمد األسير
صفحات مواقع التواصل االجتماعي في الساعات األخيرة .تمكن الشيخان من
ّ
التفوق على رئيس ال��وزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني ( )1936رغم
ع��ودت��ه إل��ى األض��واء أم��س ،بعدما حكم عليه بالسجن مل��دة  7س�ن��وات إث��ر إدانته
في قضية «روبيغيت» املتهم فيها بـ«ممارسة الدعارة مع قاصر» ،وفق العبارة
ال �ت��ي اس�ت�خ��دم�ت�ه��ا وس��ائ��ل اإلع �ل��ام .رغ ��م أه�م�ي��ة ال �ح��دث ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى شريحة
كبيرة م��ن الجمهور العاملي ،إال ّأن ّ
رواد الشبكة العنكبوتية ف��ي س��وري��ا ولبنان
لم يأبهوا للسياسي اإليطالي الشهير .انشغل هؤالء بمصير األسير ومستقبله
املجهول بالدرجة األول��ى ،من دون أن يغيب فلذة كبده «فضل شاكر العبسي».
لقب مستوحى من تعبير استخدمته قناة «الجديد» في مقدمة نشرتها اإلخبارية
ع�ش�ي��ة إع�ل�ان ال �ف �ن��ان ال�ل�ب�ن��ان��ي اع �ت��زال��ه اس �ت �خ��دم ع�ل��ى ال�ص�ف�ح��ات االف�ت��راض�ي��ة
للسخرية من التغيير الجوهري الذي طرأ على حياة صاحب أغنية «يا غايب ليه
ما تسأل» خالل الفترة التي قضاها في إطالق الشتائم والتهديدات بالقتل .رأى
بعض الفايسبوكيني أن شاكر «تنكر بمالءة سوداء وفر إلى جهة مجهولة» ،بينما
ّ
سخرت بعض التغريدات من األسير وافترضت أن��ه «خ��رج على إح��دى املحطات
الفضائية ليصرخ :سأعود يومًا ،فقد نسيت العوينات (ال�ن�ظ��ارات)!» .من جهة
أخ��رى ،ك��اد ص��وت ضحكات املؤيدين للنظام ال�س��وري يصل إل��ى ال��دوح��ة ّ
لشدة
سخريتهم من أميرها ال��ذي ّ
حملوه مسؤولية إشعال الفتنة في بالدهم وتمويل
املسلحني .كذلك ،لم يسلم الشيخ حمد من شماتة بعض األص��وات املعتدلة التي
استهزأت به وبـ«ربيعه الهادئ» ،على حد تعبير رئيس تحرير موقع «املدن» ساطع
نور الدين في معلقة مديحه سيئة الذكر (افتتاحية) بعنوان ّ
«تنحي أمير» .بعض
ّ
سيتنحى «إذعانًا ألوام��ر زوجته الشيخة م��وزة التي
التعليقات اعتبرت ّأن حمد
هيأت ابنها للزعامة بعدما وسع عالقاته مع اإلخوان املسلمني» ،فيما لفت آخرون
إلى «سقوط حمد في معركته الشخصية مع بشار األسد» ،وخصوصًا ّأنه ّ
قرر
ّ
ترك منصبه قبل غريمه .اإلعالم السوري بدوره ،لم يوفر هذه الفرصة ملزيد من
الشماتة باألمير القطري ،فمرر الخبر على طريقته الخاصة ،معلنًا ّأن «شيخ إمارة
قطر يبلغ األسرة الحاكمة قرار نقل الحكم البنه تميم».
(األخبار)

