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في ُثالثة
«هنغارات» استقبل
األهالي قبل
نقلهم نحو حسياء
في ريف حمص
(أ ف ب)

طـبـيـعــي ل ــم ي ـتــوانــوا ع ــن فـعـلــه في
سنوات الحرب.
ُ
زوجـتــه تـعـ ّـدد جيرانها «الطيبني»
ف ــي رام حـ ـم ــدان ومـ ـع ــرة م ـصــريــن،
وتــذكــرهــم بــالــدعــاء والـخـيــر« .نــص
ادل ــب مغلوب على أم ــره ــا ...األمير
ي ـح ـك ــم بـ ــس كـ ـم ــان ال ـط ــائ ـف ـي ــة عــم
تكبر» ،تقول لـ»األخبار».
فـ ــي ث ــاث ــة «ه ـ ـن ـ ـغـ ــارات» م ـت ـص ـلــة،
ُجهزت الفرش والبطانيات وعيادة
متنقلة ومطبخ صغير الستقبال
موقت ملئات الخارجني مــن جحيم
الحصار االدلـبــي ،قبل نقلهم نحو
م ـن ـط ـقــة ح ـس ـي ــاء ف ــي ريـ ــف حـمــص
ُ
حيث السكن« ...إلى أن تفرج».
فــي زواي ــا املـسـكــن ل ـ ّـم شـمــل جــزئــي،
ُ
تلملم العائالت حكاياهاُ .معظمها
مــع مــن حــالـفــه ال ـحــظ ول ــم يـكــن في
قريته يــوم سقوط مدينة ادلــب في
آذار  2015واقفال آخر طريق يصل
كـفــريــا وال ـفــوعــة بـمـنــاطــق سيطرة
ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ...أو م ــن أهــالــي
البلدتني القاطنني سابقًا خارجها
لدواعي العمل.
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـغ ــرف ــة وق ـ ــف رج ــل
ّ
وتحلق حوله بعض األطفال ُيعانق
شــابــا بــالـلـبــاس ال ـعـس ـكــري« :هـيــدا
ُصـ ـه ــري ن ـع ـتــز ب ـ ـ ــه ...ون ـف ـخ ــر ب ــه».
املقاتل في أحد التشكيالت الحليفة
للجيش ال ـس ــوري يختفي سريعًا
من املشهد .الخجل على ُم ّ
حياه لم
يمنع وال ــد زوجـتــه مــن رفــع صوته
م ــاح ـق ــا انـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـشـ ــاب« :ال ـل ــه
ي ـح ـم ـي ــك ...ب ـك ــرا انـ ــت بـ ــدك تــوصــل
ْ
برجلك لبيتنا ونعيش كلنا هنيك».

ّ
كنا نبقى على
الحياة
قيد
ّ
من المعلبات
الدواء
وعلب
المرمية جوًاّ
نصف ادلب
مغلوب على أمرها...
األمير يحكم بس
كمان الطائفية
عم تكبر

اتجاه القبلة!
يقترب خمسيني من أحد املتطوعني
ويسأله عن اتجاه القبلة في قرية
ّ
جبرين الحلبية .يدله عامل اإلغاثة
على االت ـجــاه .يضحك الــرجــل أمــام
اس ـت ـغــراب املـتـطــوع ويـ ــروي ل ــه :يا
حبيبي في الضيعة كانت الدعابة
ُ
تـفـضــي إل ــى تــوجـيــه الـقـبـلــة حسب
م ـكــان امل ـس ــاع ــدات امل ـل ـقــاة ّجـ ـ ّـوًا من
ال ـط ــائ ــرات ك ــل أشـ ـه ــر ...ك ــن ــا نبقى
ّ
على قيد الحياة من املعلبات وعلب
الدواء الهابطة .يهمس ابن الفوعة
إلى نازح ّبجانبه «املتطوعني آكلني
ّ
هم أكتر منا ...مزحة كانت مزحة».
ّ
ف ــي غ ــرف ــة أخ ـ ـ ــرى ،جـ ــو ال ــدع ــاب ــات
ي ـن ـك ـســر فـ ــي وج ـ ــه ص ـب ـي ــة تـمـســك
شـ ـطـ ـي ــرة ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،وتـ ـق ــربـ ـه ــا مــن
ث ـ ـغـ ــرهـ ــا وتـ ــرج ـ ـع ـ ـهـ ــا« .شـ ـكـ ـتـ ـه ــا»
والدتها ألحد األطباء :لم تأكل منذ
 30ساعة (وهــو الوقت الــذي بقيت

ف ـيــه ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن األه ــال ــي
عـلــى مـعـبــر الــراشــديــن قـبــل سماح
املسلحني لهم بالدخول إلى حلب).
ت ـس ـم ــع امل ــراهـ ـق ــة شـ ـك ــوى ّأمـ ـ ـه ـ ــا...
تـقـتــرب مــن الطبيب وت ـقــول «كيف
آكــل ،في آالف جـ ّـوا بال أكــل ومــا رح
يـطـلـعــو .ل ـيــش أن ــا أح ـســن مـنـهــم».
يجمع محدثها أنـفــاســه بحثًا عن
ُ
إجــابــة علمية تـقـنـعـهــا .مــن بعيد،
ي ـقــول لـهــا أح ــد مــرافـقـيـهــا« :بـكــون
فرحان أخوكي اذا عرف إنو بقيتي
ّ
تحمر وجنتاها ،تأخذ
بــا أك ــل؟».
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدويـ ــش وت ـ ـج ـ ـلـ ــس س ــري ـع ــا
ً
قاضمة لقمتها األولى.
ف ــي «ع ـل ـب ــة ال ـح ـك ــاي ــا» امل ـف ـت ــوح ــة،

ُيـخــرج حسن الــزيــن كــل طاقته بني
أعمدة الهنغار مع اثنني من أقاربه
الخارجني معه وابن خالته القاطن
في مدينة حلب.
لعبة «اللقيطة» أفرغت ضحكاتهم
وأصواتهم فوق كل بقعة .يركضون
كسجناء علموا ّ
توًا بحكم براءتهم.
ّ
ّ
«كــنــا نـبــرك (نجلس) فــي البيت كل
الــوقــت .ال مدرسة وال شغل» يروي
ال ـط ـف ــل .أح ـم ــد أتـ ــى م ــع والـ ــدتـ ــه .ال
ً
ينتظر اب ــن الـعـشــر س ـنــوات س ــؤاال
ع ــن بــاقــي أفـ ــراد األس ـ ــرة« .اخ ــوات ــي
ب ـت ـع ــرف (ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان) ...وال ـب ــاب ــا
ِبساعد بتوزيع الخبز بس ترميهم
الطائرة» ،يقفل إجابته ويكمل لعبه.

«المدفأة كلها»

ّ
ت ـق ـتــرب ط ـف ـلــة م ــن أب ـي ـهــا وت ــذك ــره
بـ ــوجـ ــوب اش ـ ـعـ ــال «ع ـ ـ ــن» واحـ ـ ــدة
مــن مــدفــأة ال ـغــاز« :تــاتــة بتخلص
الـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرة ب ـ ـسـ ــرعـ ــة» .األب املـ ـص ــاب
يجد صعوبة فــي تفسير «الحالة
الـ ـج ــدي ــدة» الب ـن ـت ــه ،وهـ ــو امل ـع ـتــاد
أن ُ
«يـ ـح ــاض ــر» ي ــوم ـي ــا ف ــي كـيـفـيــة
ّ
تحقيق االكتفاء بما تيسر من خبز
وغـ ــاز إن ُوج ـ ــد .ت ـلــك الـ ـج ــرار الـتــي
تتساقط متفجرة فــوق قريته كان
استخدامها للتدفئة أو الطبخ من
الكماليات« .بدها وقــت لتطلع من
حــالــة الضيعة» ي ــروي عــن طفلته.
ولكي ُيثبت لها عدم التبذير ينادي

عــائ ـلــة أخ ـ ــرى ل ــ»ت ـت ـن ـعــم» ب ــال ــدفء
«االك ـس ـت ــرا» إل ــى جــانـبـهــم .يقترب
أبو حسن وزوجته ويجلسان قرب
املدفأة ،ويبدآن بالتخطيط لرحلة
عــاج ظهره ومــا يمكن تأمينه من
دون تكاليف كبيرة .يسأله املسؤول
ع ــن ت ـع ـب ـئــة اسـ ـتـ ـم ــارات ال ـع ــائ ــات
الخارجة عن معلوماته الشخصية
وحالته الطبية وعن أوالده .يجيبه:
«طلعنا كلنا أنا وزوجتي وبناتي».
يــذهــب صــاحــب االسـتـمــارة ،ليقول
له جــاره في ال ــدفء« :ليش ما قلت
عن الصبيان» ،فيجيب« :ايه طلعنا
كـلـنــا ...الصبيان شغلتهم يأمنوا
رجعتنا .هني مو محاصرين .نحن
هلق محاصرين من ّ
برا»!

جرار الغاز التي
تتساقط فوق
المدينتين كان
استخدامها
للتدفئة أو الطبخ
من الكماليات
(أ ف ب)

